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Balkan Hariciye· 
. Nazırları lstanbulda 
toplantı mı yapıyorlar 
Bulgaristanı Balkan Antantına almak için yeni 

leşebbuslerde bulunduğumuz bildiriliyor 
lluıg 1 ar ar toprak ve mahrec taleblarinin bu yaz 
· sulhan is'at edilecaOina kani bulunuyorlar 

lttcınbtdda 
konferans aktedacekleri haber verilen Yunan, Bulgar BQfVekil 

Londrada Ve Hariciye Nazırlarile Rumen Hcrriciye Nazın 
tesı .!'ı.tYor: çıkan cDeyli Ekspres. gazc- Ankara, Eski Bu~ar arazisinden bir 

. 'l'urkiye, İst . kısmını kendisine vermeğe komşularını 
t\iatarı "' Is anbulda Romanya, Yuna- ikna ederek, Bul;garistanı Balkan Antan
:~nda, btr ~aristan hariciye nazırları tına sokmağa muvaffak olacağını hlll 
.;!1r. 0nferans aletine çalıpnak.- Umid etmektedir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

İdare ifleri telefonu: 20203 Flatı 1 KUl'Uf 

Dün Mecliste Maarif 
biitçesi göriişiilürken 
münakaşalar oldu 

Bir kadın meb'usumuz kızlarımıza 
analık· vazi/esinin telkinini istedi 
Dün söz alan birçok hatibler ahl~k, lisan ve mekteblerde talebeye makyaj 
yapılması meselelerine temas ettiler. Maarif V ~kili tenkitlere CP ' ab verdi 

' 
!fa4ri/1 Nafia _,. Zinat VeJcıcıle,1 a1&t&ktl •eetit tnu=k~leriM .ıialerlerkeft .Kuyruklu yıldızı 

lstanbul göremedi 
Birçok 

Ankara, 25 (Hususi) - Bugün Büyı1kl ı:akereai hararetli e»lmUj, birçok hıtiblerl İlk aözil alan Osman Şevki Uludal 
Millet MecliSinde Maarif bütçesinin mli- söz alnuflardır.. (Devamı 11 inci sayfada) 

1 
Halk bu1uk parti Amerikan denizaltısı 

topı rnerakhlar dün gece meydanlarda 
anmışlardı, fakat havanın bulutlu oluşu 

Oü 
zahmetlerini boşa çıkardı 

~ n gece saat 22 
görüieceti bild' -~5 den itibaren sema- yı kuyruklu yıldızı görmek kabil olama-

l'lldıı.ı Şehri . ırılen Hassel kuyruklu mıştır. 
dı~lŞtır. rnızde büyük bir alaka uyan- • .Bu hususta Kandilli Rasadhanesi tara

)'ij ~anbulun b' ' fından dün gcoe yarısı bize aşağıdaki ma-
k~k Yeriermı~çok meydanlarında ve lCunat verilmiştir: 
~•lınek için e toplanan halk, Hasseli c- Has.sel kuyruklu . yıldızının görül-

de, havanı b saatlarca bekleşmi~l~r mesi, heyet ilmi bakımından büyük b ir 
n ulutıu olmasından dola- (Devamı 3 üncü !fayfada) 

, Fethi Okyar radyoda· 
lııgiltcreye bitab ett.i 

aolıa , . 
lllltı •eb usu İngilizce hitabesinde Türk • lngiliz 
teb~ ~asının Avrupa sulhüne yaphğı büyük hizmeti 

~rauz tti d. 
ta .\nkara, 25 _ e -~ ı ve bunun ehemmiyetinden bahsetti 

~tından • h İngıliz radyo idaresi ta-
ız ar ed·ı 

ekil 'V 1 en arzu üzerine, eski 

~Y·l~"ı 'Fe~i1;;~dra b-~~~k el~isi, Bolu 
Y~ıletin h" yar Buyuk Brıtanya din-

anı e ı taben 1 ., . 
l' ~rnııa . • ng11tere de yapılan 
t adyOda ingili daır olmak uzere, bu akşam 
llr. zce bir hitabede bulunrnuı· 
~Cbhi Ok 

l \'eni '1'u Yar demiştir ki: 
tlrt·ı· rk • İn ·ı· ~• •ı dinle . . gı n itillfı hakkında 
~:lime hitabY•eılerine ~nkaradan birkaç 
~ .. dolayı ~tmek fırsatını bulduğum· 
"'Utk c·· l"nernnunum. 

d.inde rn·~rnhuriyetini İngiltere kralı nez
~t r· Uleadd'd e •ni ih 1 seneler temsil etmek 
llıf11t· raz ctm· ha 1Yle iki m ·~ eski bir büyük elçi 
ı.. _ lın bö 

1 
ernleket arasındaki ınünase-

''iSsa Y e mcs'ud b' • · '1t tnesru ır ınkışafından bil-
tlar rurn Em· · b" -ırn bu · ınım utun vatan. 

'lt~dirter rneııerı~ete tamamen iştira~ 
(be · liatt,. daha ileri &idere · ft'.· 

•a-. 11 inci .. Jfatla) ~111. ~. 
0

l'etM OkJ/c.r , . 
" ·" ., . 

kurultayından nasıl kazaya . uğradı? 
neler istiyor ? 

Dördüncü kurultayın 

vazife halinde tevdi 
ettiği işlerden beşinci 

kurultaya kadar 
~ ı• 

ı yapılanlar 
1 

1 
• [Yazısını 10 uncu sayfanın 1, 2 ve 

1 

1 
1 3 üncü sütunlarında bulacaksınız.] 1 

1 ~-- -- - -- - · 

iİİgiliz, -RUs- Ve- F ranSlz 
askeri ittifakı projesi 
Moskovaya bildirildi 

Londra, 25 (Hususi) - Cenevrede, Ha
lifaks - Bone • Maisky arasında yapılan 
göriŞnelerden mülhem olarak, kabine

(Devamı ıı" inci ıayfada) ............................................................... 

Yarın başlıyoruz 

Faydalı bir 
mOsabaka 

Son dörl asırda Türklü/e 
en biigük igiligi ve en 

büy ük / enalıgı vapanlar 
kimlerdir ? -·-

Bir denizaltısında kaza ·ilaç şekilde olur, 
kazada geminin geri nasıl bulunur, 

mürettebatı nasıl kurtarılır ? 

( .. Son Posta ,, nm deniz işleri n:ıutahassısı yazıyor .1 

Amerikan denızaltısından kurtulan lar 1ıcıyatlannı kazaı;t ilan edetı 
şamandıraya medyundurlar 

g•~;,;~:.ı:vv;;"!~,~:,·~~;:r::~:··: 1 (f .... a ... c ... ı~·a ... n.··,·n·· .. ···;~;··ı;f ;iiAt;' 
tayfasıle kaynadı gıttı. Bereket versın de- ı : 
nizcilik ve sanayide ileri gitmiş olan bu 1 ~ Portsmout (Amerika) 25. (A.A.) -
memleket, tayyare ile gönderdiği dalgıç- ~ Squalus tahtelbahiri mürettbatından 
ları vasıtasile batan gemiyi buldu ve bir E hayatta bulunan son s~kiz kişi, en 
ktsım mürettebatını kurtarm. ~ sağlam sinirleri boşnndırabilecek mc· 

Müsabakada kazanan 60 Kaza hakkında henüz etraflı malumat ~ şakkatli bir gayretten sonra su yüzü-
gelmedi. Bununla beraber bu malumatın E ne çıkarılmıştır. 

.okuyucuya para mUkAfall gelmesini beklemekh okuyı.:cularımm ~ Dalgıç çanının denizaltındaki ilk Ü~ 

Tafs.l lAt yarın pek uzun sürecek bi~ meraka düşürmüş E seyahatinin her biri ikı saat devam et· 
G oluruz. Herhalde, h;r denizaltı gemisinin l~ miştir. ============= ne gibi kazalar net.ice~i batabileceğini. l (Denmı 5 inci aarfada) -------------l (Deva"" S ~ııcı sa11fa.da) ......................... - ....... - ................ J 
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1 Sayfa 

H •• rg n 

T ec1'Üb:J.'er a .. asında 

~- Yazan: Muhittin Birgen _J 
9'F- ürkiyeyi iktısadi bir inkişafa 

U doğn .. sevkctme işinin ne kadar 

muşkül bir vazife oldugunu seneler geç
tıkçe daha iyi nn~ıyoruz. Uzun. zamı:ın, 
çok grri ş rtlrr içinde Y...l!iamış bır meın· 
leketi, bırdenbıre ueri)e go ürrr.cnin ne 
k ıdar mu kul oldugunu n • ..ırr..ıK ıçin de, 
fi kika, zım ve ir.ıdt kuv .i lı h ya
t n ısla ı sahasınaa ta.bıkat g ır nin 
fıl n tecr lerine 1iri ek laLım ı. Biz 
bu tecru ı rC' b , ı} ı sE.nt> k' da!' 
bir zaman o dil. Bu ı ıdd gor-

SON POSTA 

simli Ma..kaleı ~ İki taraf iz kılıç 

düklerimiz bızde. ik ~ ı m le- erimiz 
k rşı::. nda dah.ı s kin ve daha ciddı •lıi
;unme ,ı öğretti. Bugün, karşımızd1 bu· 
lunan mü külfıtı daha iyi ve daha v zıh Tanırunış bir Fransız mütefekkiri der ki: İyiJik etmek insanın hayatta bulabileceği ma'l'l.evi zevk-
gormc e muvaff k oluyors k ve yaptılt- - Bir adam bilirim ki şerir d<!ğildir, fakat öyle görü- lcrin en başında gelir, ayni zamanda cemiyete karşı va-
lanmız bakıp yapaca.kh.ruruz hakkında nür, keneli elinden ekmek yedikleri halde ekmekle iktifa ziiedir, bunu yap, hatta düşmanlarını da a!{ırd etrniye -
daha duzgiın fikirle.,. edinnu bulunuyor- ctm.iyı:rek eli de yutmak istiyenlere karşı tek müdafaa rek yap, daima karlı çıkarsın. Fakat yapbğın iyiliğin bir 

sak kendi nizi ktırlı ı;aym kta tcrc.ddud c:::sı=· <>:::te=m=:==in=i=bö="=v=le:::::ig=örun:::ıı·=· =l=ne=k=te=b=u=lm=u=şt=u=r=.==========gu="=n=k=e=n=d=ı=· :::;al=e=y=h=in=e=ç=ıkm==am=a=s=ı=s=e=b=e=b=le=n=·n=i=d=e=t=e=m=i=n=e=:t=.=:= 

;J~~~::E~:~:~:~:~;ı~ifı:?:e:~~ 
bir şey; fakat, bu ba'1iste en evvel zirai 
sanayiden başlasak daha iyi olacak!• de
.niliyor. 

Bizi bu fikirlere sevkeden l>ebebler var
dır. Mc ~Hl, görüyoruz ki ziraat işlerimiz
d inkişaf pek tedricl gidıyor. Köy ikhsa· 
divat~ızda göze çarpan salah, daha zi
yade, sulh ve sükunet içinde geçen bir 
d vrin, tabii olarak her c;:ıh da kendi ken
di ine yaptığı tesirlcrdm ib rettir. Husu i 
ııurette, ziraat sahasınd:ı yapılmış her
ha gi bir hamlenin vücude getirmi oldu
ğu bir inkişaftan güçlükle bahsedebiliriz. 

Gene bir misal: Türkiyede şeker sana
yii yokke:n Türkiye geni_ş mikyasta pan· 
car ziraati yapmayı bilmezdi. Halbuki. şe
ker fabn"ltalan kurulur kurulmaz, Türki· 
yede pancar ziraati diye bir iş çıkmış ve 
Türk köylüsü tbundan para kazanmaya 
başlamıştır. Vakıa, fabrikal11r pancarcı

Jnra az veriyor; fakat, bunlar, son zaman
larda ıpancar fiatlarını artırmaya razı ol
duklan gibi, tedrici surette pancal' ziran. 
tinin çiftçi tarafından rasyonnlize edilme
si bu işle uğr~anlann daha fazla i ifade 
temin eylemelerine de sebeb olacaktır. 

* Birinci misal ile gördük ki ziraat saha
sında hamle yapmak bakımından ihmal
ci olmuşuz: ikinci misal ile de gördük ki 
bu sahada yapılan hamltlerin bir hayli 
faydası olmuştur. Şeker sanıyiimizin he
nüz rasyonel çalışamadığı muh<ıkkaktır; 
fakat, her ne olursa olsun mcmleitete, 
hem şeker iktısadiyatı bakımından. hem 
de pancar ziraati bak\mından hayli bü
yük hizmetleri olmuştur. Şu halde, geçir· 
diğimiz seneler içi:ıde eğer daha ziyade 
zirantle al5.kadnr olan sanayi hamleleri 
yapmaya ehemmiyet vermiş bulunsaydık 
daha faydalı neticel~r alabilirdik. Halbu
ki, biz bu cihete o kadar ehemmiyet ver
medik. Şimdi bunun bir noksan olduğu
nu daha iyi anlıyoruz. 

Ziraa' sahasında yapacağımız hamleler 
bakımından. mesela, Türk köylüsfüıü 

.kimyevi gübre kullanmaya nlıştırmıık 

çok feyizli neticeler verebilirdı. Bu güb
reyi Türkiyede imal etmenin çareleri var
sa - ve bu hususta hesablar iyi yapılmış
sa! - bunu Türkiyede yapmak, aksi tak
dirde gü'breyi hariçten getirerek köylü
ye vermek - hatta, bedelsiz olarak ver
mek! • gibi bir tecrübeye girişmiş olsay
dık ne kadar iyi olurdu! Ben, ziraat işleri 
hakkındaki mahdud fikirlerime rağmen, 
dünyanın hangi ileti memleketine bak
sam, orada köyün ve zirantin ancak kim· 
yevi gübre ile kalkınmış olduğunu görü
yorum. Biz de bu yoldan gitmedikçe iste
diğimiz neticelen elde edemiyeccğimize 

kaniim. 

Şu halde, bugün, sanayi tecr.ıbclcri

mizden aldığımız dersler arasında bu 
noktayı not edip memlekette, pancar gi
bi, yeni yeni ziraat sahaları yaratack, ya
hud mevcud saha!arı geni·letecek teşeb
büslere girişmiş olsak o zaman köyle şe
hir elele vererek miişterc:k bir kalkınma 
hareketi yapabilirlerdi. Bugüne kadar bu 
bakımdan ihmal etmiş olmamız. yahud 
hataya düşmüş bulunmamız ayıb değil
dir. Çünkü, Türkiye bütün bu işler üze
rinde Avrupai tarzdn düşünmeği yeni öğ
reniyor. Fakat. bu hatalarda ve bu ih
malde bundan böyle de ısrar edecek o
lursak o zaman kabahatli oluruz. 

<D~m1 14 üncü sayfada) 

Dünyanın en 
l astası 

ski 1 r· _.. .................................................... , 
~~ tf ergon bir fıkra 

insandan maksad 
Kılıbık bir erkek bir eser yazm4tt. 

Eserinin bir yerincıe ş1ı cilm!e vardı: 
clnsan dünyaya ittikimdir,) 
Kılıbık erkek bas!ırdı.ğı kitab1ann 

evine getireceği nüshada ufak bir ta· 
dilat yaptı. 

clnsan dünyaya 1ııikimdir. cümle· 
sinin yanına bir yıldız koydurdu va 
sayfanın altına şu 1ıa§iyeyi yazdı: 

.:Burada insandan malcsa.i erkek 
değil, kadındır.> 

'-- .J 
Ancak 20 kişinin bildigi 

bir dilin lugati 
Kembriç Üniversitesi prof esölerinden 

Baily yeni bir kitab yazmaktadır. Fakat 

bu kitab alelade bir eser değildir. Zira 

prof csör buna: 

1 - Beş senedenbeıi çalışmaktadır. 

2 - Eser ancak beş sene sonra 1944 te 
tamamlanacaktır. 

3 - Kitab yalnız beş yüz nüsha bası· 

lacaktır ve her bir sayfası da 10 liraya 
İngiliz meb'uslarıncıan binnin karısı, malolacaktır ve en az da 25 sene zarfın

çocukluğundanberi zayıf, nahif imiş. Fa
da satılıp bitirilebilecektir. 

raya, pula, servete ve samana rağmen bir 
türlü iyileşmemiş. Bundan üç sene evvel Profesör Baily'in !<itabı, bundan bin 
evlenen kadın kocasile birlikte havası ya- sene evvel Türkistan ve Tibette konuşu
rar diye cenubi Amerikaya gitmiş. Orada lan Hotancaya aid bir IUgattir. Bu dili bU-

Yugoslavya kralı 
Büyüyor! 

da yapamamış. Tekrar Londrada, gayet ı tün dünyada ancak 20 kişi anlıyabilmek- Yugosıavya kralı Majeste Pete.r 16 ya • 
muhteşem, her odası başka bir manzara- t d' şına basmıştır. Artık ceketetay, ve diğer e ır. 

ya bakan köşküne yerleşmiş. Gene de iyi- ================ merasim elbiselerini giymektedir. Resim-
leşememiş. Bunun üzerine, Avrupa ka - birinin evinden şehre otomobil ile dönen 
zan onlar kepçe madamın sıhhatine el - madam müthiş bir fırtınaya tutulmuş. 

verişli bir yer aramışlar, gene bulamıya- saatlerce süren bir mücadeleden sonra sı
rak Londraya gelmi~ler. 32 yaşlarında, ğındığı kulübede bayılmış. bir daha kur
gençliğinin en verimli ~ğında bulunan tulamamış. ve hastahk1arın yenemediği 

kadın, doktorlann tavsiyesile bir kere de zengin kadını gene ezeli tabiat ölüme sü
Nevyorku denemek üzere oraya gitmiştir. rüklemiştir. Resimde madam ile kocasını 
Bir gün Nevyorktan uzakta dostlarından görüyorsunuz. 

r 
ISTE. R 1 NAN, 1 STER 

de onu, teyzesi Prenses Olgayı karşılar -
ken görüyorsunuz. 

Denizler kaç senede dolar/ 
Bu da bir İngiliz ~Jiminin hesabıdır. 
Denizler kurusa, yahud boşaltılsa ne -

hirlerin durmadan akmaları halinde an
cak kırk bin senede doldurula bilirmiş ... 

INANMAI 
Bir tanıdığımız anlattı: .;;aktır. Ceblerini arayınız, metlik bulamazsınız. Bunun -
- Dostum hastadır. Kalbini besliyen ince damarlar la beraber gene giderler, aylarca kaiırlar. 

galiba daralmış. Yahud sertleşmiş... Nasıl yaparlar bunu? 
İki yıl önce d<>ktorlar onu ölüme mahkum ettiler. Fa - Avrupada hısım akrabası veya ticaıi muamelesi olan 

kat o bir defa da Avrupanın çok tanınmı.ş bir mütehassı- birisini bulmcl.{ kfifidir. Elinize sened de vermezler, tek 
sını görmek istedi. bir isim, tek bir adres, A vrupada gider, onu bulur, hüvi-
Hastah~ halinde döviz tr..üsaa'::lesi almak tam teşekkül- vetinizi isbat eder .. paranızı alırsınız. 

lü bir hastanenin rapor vermesine bağlıdır. Dokt6rlar Yalnız İngiliz lirasının kıymeti 595 kuruştur. Sterlini 
ise burada tedavi edilemivecek bir hastalığın Avrupada ASO veya 9oo den ödersiniz. İşte kara borsa buna derler. 
da edilemiyeceğine kanidirler. Bunu bir izzetinefis me - Başta Macaristan ile Yunan!,!;tan olmak üzere bazı 

manleketler kara borsanın kazancını kendi bankalarına 
.selesi yaparlar. Rapor almak güçtür. Fakat dostumun Av- kazandırmak, hem de bir kısım vatandaşlan kanun yolu-
rup~da yerleşmiş akrabasından bir zat vardı. Ona güve- rıun kenarından yürümekte!'l kurtarmak istediler: Elden 
n"!N>k gitti. Orada burndakinin tamamen aksi bir tedavi gelen dövizi, seyyahtan alman dövizi kara borsa fiatına 
gôrmüş. giderken hastavdı, sağlam döndü. Bu yıl gene a-lıyor, kara borsa fiatına istiyene satıyor, hem kolaylık 
oir sevahat yapmak arzusunda, fakat artık Avrupada hı- tösteriyor, hem de resınl, ticaret kuru ile serbest kur ara
c;ım akraba kimse kalmamış. burada'il döviz almak im - ~ındaki farl<:ın azalmasını t.:-min ediyor.> 
kansız. Kara borsaya müracaat edecek adamlardan de - Tanıdığımızdan dinlediğimiz bu hikaye bize hatırlattı 
ğil, söylenip duruyordu. Ben dostumu dinlerken düşün- ki, geçenlerde bu usulün bizde de kabul edilmek üzere ol
~fönı: duğu söylenmişti. Sonra meselenin halli gecikti, biz al-

Hergün tedavi için, gezmek için, eğl<>nmek için üç beş tın meselesinde olduğu gibi bu serbest d'öviz meselesin
kişi memleketimizden Avrupaya gider. Hiçbiri döviz al- de yapılabilecek. mühim yenilikler olduğuna, faydalı gö
maınıştır. Kanunen memJ.eket dışına para çıkarmak ya - rüleceğine inanıyoruz, ey okuyucu Een: 

1 S T E R I N A N, 1 S T E R INANMAI 

Sözün kısası 

Adaların suyu 

._ _______ E Talu __.,, 
• . e-

A~ ınerikanın kaşifi olduğu idd•
3 ı.ııı 

edilen cKristof Kolomb' ~ 
b'kaYe 

cümlece malum bir yumurta 1 

1 
rıtl 

vardır. .Birdenbire hattrlıyamıyan :ıl , 
zihinlerini tazelemiş olmak için onu 
rada tekrar ediyorum: ııı ' 
İspanya kralının huzurund!t, J{o~0• ~ 

bun keşfini kıskanan başka bir g~Jl'lıc~et
sasen mevcud bulunan bir bölgey• kC ğıııl 
menin büyük bir marifet sayılamıyaca ar: 
söylemesi üzerine, Kolomb herif.., 5~tl~ 

- Sen bir yumurtayı dik durdura 
misin? 

- Hayır. Bu, mümkün değildir. 
- Emin misin? 
- Elbette eminim. 
- Ben durdururum, işte! 

- Kabil değil! 
- Getirsinler bir yumurta dn, gör.eli" 
Yumurtayı getirirler; kol~mb. onu ııl' 

ne ahp ortadaki masanın uzenne ~ f/I 
vurur, kabuğunun bir ucunu ç~kertı~e: 
yumurta dimdik durur. Müteakıben t1' 

- İşte, der, gördüğün gibi, bu da }<a eJ 
yen zor bir iş değildir amma, a:ışünı1l 
lazımdı! t' 
İspanyol gemicinin burada ilave e:ııı if 

yi unuttuğu bir şey daha vardı. 13•~.1 • başarmak için onu düşünmek kafi deg~ 
dir. Ayni zamanda hüsnü niyet ve 8 

göstermek Jazımdır ki o iş olsun. bııD 
Adaların suyu da Kristof K~l~Jll de • 

yumurtası gibi başarılması zor bır ıŞ • 

ğildi. İstanbulda kaç gazete, ve her ga. , 
zetede ne kadar muharrir, ressıın. ~~ 
katürist varsa, Jllllarca, sesimizi bıÇ r
Ada sakinlerinin se.slerile ayı!.r ederi<, yı • 
tıldık. Lakin bu feryadımızı, irşadla.~ ıa 
mızı, kös dinlemiş ku:iaklara bir tt1r 
duyuramadık. IJ . ııe} 

Vakta ki bu iki kıymetli mezjyetı s• 
sinde ~irleştiren biri geldi .. Bizim yıız~ııl' 
mıza, söylememize bile hacet bıra'kJl'l8 

işte şıpınişi Ada, suyuna kavuşuyor. 
9

, 

Bu, ne sihirdir, ne keramet: Mahııı 
zimle hüsnü niyet! ııı 

Bizde, eskimiyen bir söz temsil~ ~ıır:a. 
o da: Ricalin himmeti dağları devırır. 
züdür. ..

1
, 

Bu sözün doğruluğunu bize beJed~,. 
reisimiz doktor ~Utfi Kırdar bir kere 
ha isbat ediyor. . bit 
AnaCJğımın mezanndan başka bıÇ Il~ 

ilişiğim bulunmıyan Ada sakinleri namı 1,, 
kendisini dilim döndüğ~ kadar şükr.:ı~ııt 
tebcil ile anmak isterim. Lakin o kil • 
memnunum ki, söyliyecek kelime bU1~. 
mıyorum. V dilimin ucuna ancak ŞU 
zel temenni geliyor: pı 

İlahi, muhterem doktor! Su gibi 8 

ol!. 

E. 'T~~ 
...... ş·~~;;~;;~·~·~·~···~;~~;;··;~·~·;·~· ııd 

tayfadan biri boöuldu 
J{•" 

Paşabahçe şişe ve cam fabrikasın3 t~ 
radenizden kum taşımakta olan ıcaP ~ 
Galibin idaresindeki motör, evvelki re• 
Boğaziçine girince mürettebat sevinedıfı 
birbirlerile şakalaşmağa başlamışlar ;lt' 
Bunlardan Ali ile Mevlud şakayı pe~ deıJ 
riye götürmüşler ve bir aralık ikisi bır de' 
denize düşmüşlerdir. Diğer tayfalar sf5' 
nize dil§enlerin imriadlarına koşrnı.ışl tJt 
da, Aliyi bulmak mümkün oıaınaJl'llŞ \'e 

Motör kaptanı Galib, tayfa Mevlud tP' 
Süleyman yakalanarak Sarıyer jar.dBf 
karakoluna götürülmüşlerdir. 

DarDllcezenln mekteb kıs"11 

IAi:ivediliyor 111• 
Darülacezedeki mekteb kısmı ~n1~1r119' 

cak, talebleri Büyükçekmecedekı ıco)' 
tı okuluna gönderilecektir. • .... 

························································ 
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Üstündağın dünkü muhakemesi 1 D_anzig senatosu 

Polonya mümessilinin 
şehri terketmesini istedi Müddeiumumi dünkü 

celsede eski Valinin 
tecziye edi mesini istedi 

but~~~~a 25 (Hususi) - Eski İstan -ı beraeti isteniyordu. Diğer suçlu Ekrem 
Ustiin~ı _ ve belediye reisi Muhiddin Sevencan, fen müdürü Hüsnü Keser
tolsu 

1 
a~ ve arkadaşlarının otobüs oğlu, Yaridat müdürii Nev'et, Tur

gun ~-~gu haı'kkındaki davalarına bu- gayın <la 240 ncı madde ile tecziyele -
ceza dg .ede~ evvel Temyiz dördüncü ri taleb ediliyordu 

llei ıı~esın~e devam edildi. Bundan sonra suçlular müdafaala1 
-

rııaka~ ecdı B€kdeş, azalar ve iddia rını hazırlamak için muhakemenin baş 
~kkeb~· geçen celsedeki zevattan mü- ka bir güne bırakılmasını istediler. 

M uh · ~d· . • Asri Metarlık 
can 1 ın Üstündağ, Ekrem Seven- Haklın Asri Mezarlık davasının mu 

ve avukatı K .. • 2ır b 
1 

arı enan Oıner ae ha- hakemesine devam edileceğini söyliye-
de i ~ unuyordu. Evveıa geçen celse- rek Üstündağa hitab etti: 
alına~n<n>e suretne bulunup ifadeleri - Kemal ve Ali adlı iki zatın bu işte 
du.Rir ~an ~ahidleıin ifadeleri okun - muhammin olduğunu bildiriyorlar. As-

S. hidluç~k saat kadar devam etti. ri mezarlığın mubayaası t 9 34 Mart 
da,.. R :roen eski polis memurların - ayında pazarhk suretile yapılıyor. Bu 
Ö azı b ı z hnkk u unamadığından, Behçet muha'mminler o vakitler vazife görü-
m~ Rrn~nds celt çıkmadığından. Ah- yodarmı.ş. Bu mezarhğm l\tı.ymetini 
lun..ı , ~ ın Yalman da Amerikada bu - bu zatlara niçin tahmin ettirmediniz? 

... 'Undan ·f ·· n nn ı adderi alınamamıştı. Ustündağ cevab verdi: 
d~J r: ~n sonra hakiml('>r heyeti ifa - - Bu işi encümen yapar, dosyaların 
Ce "f tarnı:van bu üç şahidin evvel- tetkikinden de anlaşıldığı veçhile bu 
kı..""" ~ c tı~l<.>.,.(' verdikleri ifadelerin o- zatlar şehir dahilinde yapılacak istim-

··c;ına • n' ·r Kar'1r verdiler. Iake kıymet takdir ederler. Belediye 
r-.1 • .... ndeı<.>r de dinlendi ve vakit geç- hududlan haricinde olan Asri Me -
~ ,,ın, öğled ı w h · ·· · t · t• ... z:.t-" celse e:ı sonra devam etmek zar ıgın ta minıni encumen ıs emış ır. 

o· eQ Ye nıhayet verildi. Bunun üzerine müddeiumumi mua -
nu~ 1r

1 
en ~nraki celsede rej~ rnaz - ~ni: 

bir ı· Ş<ıhıd 1crin ifadeleri hakkında - Üstündağ: «Benim bütün yaptı -
ıveC<'kl . 

l\Tı ı·da· P;,ı olup olmadığını sordu. 0ım iş havaleden ibarettir, diyorlar. 
Şah i h" ~n Vstündaığ. Ahmed Eminin Belediye reislerinin, valilerin vazife -
b Uvıvet· h h a?. '11al ~ · ı akkında mahkemeye leri rruılumdur. Eğer sadece avale ol-
:t-t(\1 ':Yleıı~nb verd> ve ifadesinin, ga- saydı, böyle valiliği kim olsa yapar!» 
Run v .~Pılan ne.şrivatın avni oldu- dedi. 
du· utnı .. r tti~lerin rle kendic;int: sor- Avukgt Kenan Ömer iddia makamı-
d.• nk· Ü . ı h'n r n bu yazrlardan çıkarıl - nın bu sözüne ('{'Vab vererek stünda-
n ,,.., haı vh bu ifade:erin kendi - ğın Vn1i ve Belediye Reisi Parti baş -

k J.' .,."'~( ~hcır o amıvaC' ;rını sövledi. kanı olduf!unu, spor ~lerine de baktığı 
·rrı· in·n' rn:-"ca~ d~ bu c;ahidlerin m söyledi. Ve bu 1'adar kesif işler ara-

d b 7 , k. . uııv€'tınd<'"n, 'kimi~inin smda mes'uliyeti icab ettiren bir nokta-
h. ımc;p en· ~ d w a..ı ı . ıı aleti olarak ve bazı nın da havaleden ibm-et bulun ugunu 
· ~rın t<> • • 

Varşova. 25 (Hususi) - Danzig sena
tosu, Danzigdeki Polonya µıümessililc er
kanının serbest şehirden uıaklaşmaları
nı istemiştir. 

Senatonun bu talebini bir Nazi tahri
katı .telakki eden Polonya hükUmeti, va
ki talebi nazarı itibara dahi almamıştır. 

Almanyada idama mahkfun edilen 
Polonyalılar 

Var~ova, 25 (A.A.) - cKurjer Wo.rws
ki. gazetesinin verdiği bir habere göre. 
Berlin mahkemesi nasyonal sosyalis~ a
leyhtarı faali~tlerinden dolayı altı kişi
yi idama mahkum etmiştir. Bunlardan i
damları yapılanlar arasında Oppeln mın
takasından dört tane de Polonyalı amele 
vardır. 

Gene ayni gazetenin Breslavdan istih
baratına nazaran nasyonal sosyalist a
leyhtarı beyannameler dağıttığından do
layı bir Polonyalı idama mahkUm olmuş
tur. 

• 
Alman - /ta/yan 
Askeri paktının 
Gizli maddeleri 
Londrada çıkan Deyli Ekspres gazete

si Alman - İtalyan askeri anl3şmasının 
gizli tutulan iki maddesini ifşa etmekte
dir. Bu madde şunlardır: 

1 - Akid taraflardan biri, diğerinin ör,. 
ceden rızası olmadan harb ilan edemez. 

2 - Kumandaların tevhidi meselesin
de, harb vukuunda orduları bir yüksek 
kumandanın emrine verileeek. bıı yüksek 
kumanda heyeti 3 ü Alman, ikisi İtalyan 
olmak üzere beş generalden müteşekkil 
bulunacaktır. Akid tarafların filoları 
münferiden hareket edecekler ve bi:.- harb 
ilanında Akdenizde bulunan Alınan harb 
gemileri İtalya kumandasına girecekler
dir. Hava kuvvelteri de ayn olacak. fakat 
İtalyan ve Alınan tayyarelerindcn mü
rekkeb bir muhtelit kuvvet ordu yüksek 
kumanda heyetinin emrinde bulunacaktır. 

1~ I 'eri k ırı altında vE>r<liklE'ri bu mes'uliyetin sivasf, idari, mahalli ola-
dı nbui c<lemiyeceğini bildir - cağına göre burada bunların hiçbiri - • ngiltereye 58 

\t··d nin mPvcud bulunmadığını ilave etti 
b tı dciurn • . 
o ı.-~ ununın iddianamesi ve· J k t•f 

Vin· A.r~; c<;onra :müddeiumumi mua - .:__Burada müvekkilime düşen rnes - o om o l 
du. Bu ida· aıı!{aya iddianemesini oku- uliyeti mucib bir batı yoktur! dedi. Cel- ~ı·parl•Ş ettı•k 
da i"n;t<J ;anaınede Üstün<lağ hakkın- se 1 O dakika tatil edildi. Tekrar açılın- ., 
kanuni rn o ~nan her suçun huku'k ve ca Asri Mezar~ı~ mevkiinin be1:<1iye Londra 25 (A.A.) - Türkiye hükO.-
l<.>şkn etın: ~~:t~eri teşrih edilerek suç hududları dahılınde olup olmadıgımn rneti İngiltereye mühim bir lokomatjj! 
!~~- fiill<'ri~ıg~ ıddia ve müdafaa edi _ tahkikine İstanbul Müdtleiumuıniliği- siparişinde bu1unınuştur. B sipariş 
~~ı iln1ı bir se:ıasu:etıe suç teşkil et- nin memur edildiğini ve bir müzekkere 58 lokomotif halkkındadır ve utakriben 
~lC'r Siibut d l~ll e .ızah ediliyordu ve yazılacağını hakim söyledi . 1 milyon İngiliz lirası kıymetinae -

ılen 7 
8 

e ı erme iktiranı kabul Sürkpagob mezarlığı işi dir. 
c~ llıadd~l ~addeden 230, 240, 228 in- Bundan sonra SUrpağop mezarlığı da 18 ay içinde teslim edilecek olan bu 
l'liy~·o~du. ere tecziye edilmesi iste - vasına devaın edildi. . . . lokomotifler Avrupanın en büyük ~,e 

dı~naıned i\. •. w Neticede Uç rnuhakemeyı 23 Razı - en kuvvetli makineleri olacaktır. e· - e ustündagm iki suçtan ran Cuma gününü talik etti. 

1! köylüye yıldırım Kuyruklu yıldızı 
~a~caab~k~·s·~ .. 'b2~t(Huesutstiı)' 7 - bB" ludgu~n D• is tan bu 1 göremedi 

" v- (Baştorafı 1 inci sa'lffada) 
17 °YUnde p l'a la :ımuk tarlasında çalışan hususiyet gösteren bir hadise değildir. Fa· 
?tı. rında ır-Utdan. k useyin oğlu Mustafa yağ- kat vaziyeti tesbit için, pek tabii olarnk 
~ile b· orunmak için annesi ve karde- lfızım gelen alUkayı göstermi~ bulunmak. 

ırağa l Ca ltli bi ç e tına sığınmış.Iar, fııkai ağa- lığımıza rağmen. havanın bulutlu olma-
)!Jt1ıtnış~ Yıldınmın İsa.betile '5çü de yere sından dolayı Hassel'i göremedik. Semaya 

:tJ.~tice . rdır. Mustafa yıldırım isabeti bakmakta dev.am ediyoruz. Hava, bulut-
ınde Ölınilct.. tan sıyrıldığı takdirde, sabaha karşı Jlas-

-ııı•Ur. 

çhıd;-Japo~ar 
Ilı .. 
to Uşkiil mevkide 

ndra 25 
~on ta ' (Hususi)) - Yirmi yedi .Ta. 
lltı.aıı ~:~i bugün Çunkingi bombar-
b· --şlır. 

1 ~l' tar 
lıli taar aftan Çin kuvvetlerinin umu-
k ruıu n t• 1 t cıda \7 e ıce~nde N ankingd ı.ı Kin· 
(adar 

1 
ant:ze nehrinin cenub sahiline 

ta"'- 0 an b .. t .. --..'<ltn·ı u un mıntaka Japonlardan 
lti ı e tem· 1 

ilng il ~ ız enmiştir. Bu suretle Şe-
seleı;i de ı._ kien arasında münakaHi.t rne-
ti(',,_, e •!<tllolm11tı+ B . 
-~ı Üıı: • ~·Ut'. unun, harbın ne-
~ ·etind ~·eu h . e müessir olacak bir ehern-

aıı olduğu bedihidir. 

sel'i görmek imkanı gene mevcuddur. 

Kuyruklu yıldızın, şimdi semtürre's ilk 
kutub yıldızı arasında bulunması icab et-
mektedir. Fakat, Hassel'in rüyetl müm
kün olamadığı için tam mahrekini tayin 

etmiş değiliz. Bu itibarla buradan gelip 
şuradan gidecek diyemiyeceğiz Bu nok. 
ta., ancak sema bulutsuz olsaydı tcsbit e
dilebilirdi. 

Esasen, Hassel gözle görüfobilecPk kaw 
dar büyük bir yıldız dewi li~. E. d bt'n·i 
ile bakıldığı takdirde bir f!iirrüş lira bıı
yüklüğünde olarak görükbi mC' i kabil
dir. 

Hassel'i memleketimizin butün sınırlıı
rı içinde olduğu gibi, A vrupada da gör. 

mek mümkündür. Fakat Amerikadan rü-
yet edikmcz.t •· 

Sovyet yüksek konseyi 
harici meseleleri 

müzakere etti 
Londra (Hususi) - Moskovadan bil

diriliyor: 
Sovyetlcr Birliğinin yüksek konseyi 

bugün bir toplantı yapmıştır. Toplantı 
da, eski hariciye komiseri Litvinof ve 
Potemkin de hazır bulunmuşlar ve 
birinci s:rnd:ı otunmı.(lardır. 

Yük!=>ek konseyin toplantısını müte -
akıb, gece de Sovyet Cümhuriyctleri 
mümessillerinin konseyi toplanmıştır. 

İki toplantıda• da. harici siyasete mü 
teallik megclelerin mi.ittukere edildiği 
anlaşılmaktadır. ---------
B;r İngiliz askeri heyeti 

Varşovava gitti 
Londra, 25 (Hususi) - fki yüksek rüt

beli İngiliz sübayı. tesHhat meseleleri 
hakkında görüşmek üzere Varşovaya git-
mi tir. 

Bona Paris BU)'ük Elçimizle 
görüştü 

Paris, 25 (A.A.) - Hariciye nazırı Bone 
bu akşam Sovyct büyük elçisini ve müte
akiben de Türkiye büyük elçisini kabul 
etmistir. 

Dahiliye Vekaleti belediye
ye mühim bir tamim 

gönderdi 

Mevsim dolayısile lstanbulda her yıl 
.baş gösteren buz buhranının önüne geçil· 
mesi için Dahiliye Vekaleti tarafından 

Belediyeye mühim bir tamim gönderil
miştir. Tamimde Belediye ile cbuz bayi-

liği. arasında aktedilen mukavele hü
kümlerinin tamamen yerine getirilmesi 

ehemmiyetle işaret edilmekte ve ezcümle 
şöyle denilmektedir: 

cİstanbulda buz sarfiyatının en çok ol
duğu aylara giriyoruz. Belediye elinde 
bulunan iki buz fabriitası günde 125,000, 
ayda 3,750,000 kilo buz istihsal edecek ka-

biliyettedir. Aylık sarfiyat istihlakin en 
çok olduğu Temmuz ve Ağustos ayların· 
da bile. ayda iki milyon kiloyu geçme. 
mektedir. 

Binaenaleyh mevcud tesisatın istihsal 
kudreti en yüksek sarfiyatın daha bir 
mislini karşılıyabilecek kabiliyette oldu

ğuna göre bu yüzden halkın sıkıntıya 
d~mesi mutasavver değil.dir. 

Bütün depo ve şubelerde mahalli ihti
yaç ve istihlake göre gündüz ve gece her 

zaman lüzumu kadar buz bulundurulma
sı hiçbir talebin şu veya bu sebeblerle 
reddedilmemesi. 

Buzun kilosunun her yerde ve her sa
atte 100 paradan fazlaya sattınlmamarı. 

Buz bulundurmayan veya kilosunu ytiz 
paradan fazlaya satan yerler görülül'se 

derhal keyfiyet zabıt varakasile tevsik 

edilerek mukavelename hükümlerinin 
tatbik olunması.• 

A'bay Kole Ankarada 

e lngiliz - Sovget Rusga 
anlaşması 

e Bir ltalgan gazeteşinin 
türrühatı 

Yazan: Sellin Karıp Emet 

(E5) ir hayli çetin safhalar geçir<>n 
lg) İngiliz - Sovyet Rusya anlaşma· 

sı da, kısa bir zaman sonra bir vakıa ola
cağa benzer. Bu hususta Sovyet Rusya
nın mukabil tekliflerini İngiltere prensip 
iUbarile kabul elmiş ve karşılık cevabını 
Moskovaya yollam~tır. Şımd~ iki taraf 
mütehassısları. bazı tabir ve kelimelere 
verilmesi icab eden manaları tesbit ve 
prensip anlaşmasına, hukuki fom1ülcr 
şeklini verecekler. Yalnız, gelen haber· 
terden anlaşılıyor ki yapılan anlaşma ile 
halk cephesi kuvvetlerine Kızılordunun 

getirebileceği kuvvetin miktar ve derece
si hak.kında İngilterenio sarih bir fikri 
yok. Bu hususta k.at'i bir kanaat edinmek 
maksadile İngiliz harbiye nazırı, berabe
rinde askeri mütehassıslar bulunduğu 
halde Sovyet Rusyaya gidecek ve mahal
len, Kızılordunun kuvvet ve teşkilatı 
hakkında bir fikir edinecek. Bu hadise 
gösteriyor ki realiteler karşısında İııgiliz 
milleti hiçbir zaman soğukkanlılığını 
kaybetmıyor ve bu anlaşma ite belki ya· 
kın bir şikarı, bir gölgeye feda etmiş ol· 
manın bilahare hüsranını duymamnk i· 
çin şimdiden hesablı davranıyor, beraoe
rine aldığı yeni dost ve müttefik.inin ka
biliyetini tartmak istiyor. Bilhassa si~ ast 
pazarlıkta evvelden çekişerek anla~a

nın ne kadar faydalı olabileceğine bu ha
dise. çok güzel bir misaldir. Evvela çekiş
meli, sonra pişman olmamalı. Milletl~ı: 

için olduğu kadar ferdler için de çok iyi 
bir sistem. 

* 
İtalyanca Relazioni İnternazionali gaze. 

tesi, son günlerde Türk - İngiliL anlaşma· 

1 

sını bir defa daha 
Bir İta'yan gaze- mevzuubah<.. L>de· 

tesinin t ... rrühatı :ek bu anlaşma· 
nın, iddıalar hiiu 

fına, bilhassa İtalyaya karşı taarruzi biı 
mahiyeti olduğunu kayJ~diyor ve Tü "ki· 
ye ile İtalya arasında 1928 de aktedi~miş 
bir bitaraflık ve dostluk misakı bulunrJ'a
,,ına rağmen Türkiyenin Romaya karşı 

Jaima şüpheli gözlerle bakmı~ olduğunu 
kaydediyor. 

İtalyan gazetesine göre Roma, Ttlrki· 
yeye karşı her zaman dostluk tezahüratı 
göstermiş, fakat iki taraf münasebatı, 

muannidane bir surette yanlış i~aat vo 
telkinat ile zehirlenmiştir. 

ıMütalealarını Türkiyeye karşı bazı 

tehdidlerle bitiren bu gazetenin bilhassa 
unuttuğu nokta son Armıvudluk istilıisı

dır. Arnavudluğun İtalya ile dostluk ve 
Fransanm Hatay mümessili Albay Kole bitaraflık misakı değil. açık bir ittifakı 

dün sabah Ankaraya gelmiş, istasyonda vardı. Bu memleket, İtalyanın siyasi hattı 
f 

hareketinden bir santim ayrılmış değildi. 
se aret memurlan tarafından karşılan- Buna rağmen bu sadık dost, bir gün, se-
rnıştır. Albay Kole birkaç gün Ankarada bebsiz yere tukaka oluverdi. BeyneJmilel 
kalacaktu. Resimde Albay Kole Ankara ahvalin aldığı karışık vaziyette ve bir 
istasyonunda görülmektedir. (Devamı 11 inci saııfadıı) • T .. ~:~:~;::· ... ~:~:~: ....................................................................................... .. 

Zavallı Bekarlar! 
Parti kurultayının ruznamesı pek kabarık. Her idare şubesini meşgul ede

cek mühim mevzular var. Bu arada gözümuze· çarpan eski bir dava da var 
Bekarlardan vergi alınması. 

İddia şudur: - Bekarların sayısı gittikçe artıyor. MemLeketın nüfusa i.lıti
yacı vardır. Evlenmeyi teşvik etmek Iazımdır. Şu halde bekarları vergi i:q 
tehdid etmekten başka çare yoktu!'.» 

Bekarlardan vergi almak bütçeye bir gelir bulmak fikrile olmayıp sırf ev· 
lenmey,i çoğalbnak maksadilc olduğuna göre teşebbüs tamamile menfidir. Ya· 
ni bekarlar vergiden kurtulmak için evlenecekler. 

Mesleğine, meşrebine, içtimai vazıyctine göre yaşayış imkfını bulamıyan biı 
bekarı vergi ile evlenmeye icbar et menin manası ve kıymeti olamaz. Bu ce
miyetin ve ferdlerin refahı, ekonomik emniyeti ve ruhi sükfincti mesrlesidir. 
Hayatında tam bir hürriyetle yaşam ağa karar vermiş bekarlar r~miyet için. 
de belki de milyonda birdir. Geri kalanları bekarlığa bağlıyan sebebler o ka .. 

dar haklı ve kuvvetlidir ki hayatlarını altüst edecek bir ızdivaca bağlanın ık. 
tansa sükun ve emniyetlerinin cizyesi olarak bekarlık vergisini seve seve ve· 
rebilirler. 

Maksad nüfusun artması ve aile yuvalarının çoğalmıısıdır. Bunu islemektt 
haklıyız. Fakat bunu düşünürken evlenme şartlarını, hayat şekillerini, geçin· 
me vasıtalarını ve· nihayet gittikçe dalbudak salacak bir aile yuvasının istik

balini de beraber düşünmeliyiz. l\fö:n tehası acı bir sefalete dayanacak izdivacı 
zorlamak değil, hatta teşvik etmek bile cinayettir. Bu işi bir nüfus meselesa 
olarak değil, bir cemiyet ve emniyet meselesi o1arak kabul etmeliyiz. 

Biir1.ar& Cahid 



4 Sayfa 

Hathn devlete intikalini müteakıb yapılan tenzilat 
neticesinde banliyö trenlerinde seyahat edenlerin 

miktan 2 milyon fazlalaşh 

Avrupa hattı 9 uncu İşletme Müdürlü-! Şark şimendifer idaresinin devlete dev
lü tarafından, yaz mevsiminde halkın I rinden sonra bütün banUyö hattında, b~
sayfiyelere rağbetini karşılıyabilmek ü- riz bir yolcu fazlalığı hasıl olmuştur. Şır
sere ilave seferleri hakkında tetkiklerde ket zamanında ve mesela 1936 senesinde 
bulunulmuştur. Mevcud tarife haricinde ı' bir senede 2,800,000 yolcu taşınd~ğ~ hal.?e, 
Cumartesi ve Pazar günleri Floryayn ka- bu miktar hattın devlete geçmesını ve ·.ıc
dar muhtelif katariar tahrik edilecektir. retlerde tenzilat yapılmasını müteakib 

' Yapılan tetkikler sonunda sabah saat j 1937 senesinde 4,100,000 e, 1938 senesin-
7 ile 10 arasında ve akşam saat 17.30 ile 

1 

de de 4,700,000 e baliğ olmuştur. 
20 arasında banliyö hattından şehre ve 9 lşl t M"'d'" ı··ğü· ·· t kil . . .. . uocu eme u uru nu eş e-
fehırden banlıyo hattına kesıf olarak yol-
cu gidip geldiği anlaşılmıştır. Yapılan den bütün hat ve istasyon ve atelye te-
tahrninlere nazaran bu saatler içinde t:ı- sisatları üzerinde ehemmiyetli ıslahat ya
ıınan yolcu miktarı 8000 i tecavüz et- pılmıştır. Bu m~yanda Yedikule atelyesi 
mektedir. Bu sebeble bu saatler arasın- takviye olunmuştur. Bu atelyelerde di
da işliyen trenler takviye ve ilave sefer- ğer hatlara aid olan lokomotiflerin de ta· 
leri ihdas edilmiştir. mirlerine de yardım edilmektedir. 

Şehir işleri: Milteferrlk: 

,.,.keci meydanın tanzimi AtatOrk kBprOaOnOn dubaları 
mDnakıısaya çıkarıldı bozuluyor 

Sirkeci garının .mukabil cihetinde ya- Atatürk köprüsündeki dubaların boya· 
pılmakta olan binanın inşaatı ikmal edil- lan bozulmaktadır. Belediye, müteahhi
miştir. Bu bina ön cephede dükkanları. din nazarı dik'katini celbetmiş, sebebini 
bir kahveyi, arka cephede bir helA ve ar- sormuştur. Müteahhid, Belediyeye verdi
diyelerl ihtiva etmektedir. ği cevabda, iboyalann Halicin mülevves 
Dükkanların icar bedellerinin Belediye sularının tesiri ile bozulduğunu ileri sür

muhamminlerince takdiri için İşletme 1-
1 müşse de, bu cevab biraz garib görül

daresi tarafından 'Belediyeye müracaatta müştür. Tetkikat devam etmektedir. 
bulunulmuştur. O ni bınk kooper< ti i umuml hey ati 

Sirkeci meydanının tanzimi i~i de mü- bu:On top anıyor 
nakasaya çıkarılmıştır. Denizbank kooperatifi umumi heyeti, 

Umum Müdürlük tarafındıtn hat J!il- bugün öğleden sonra Tophanedeki eski 
Denizyolları binasında bir toplantı yapa

zengAhında bulunan Cankurtaran mahal- caktır. 
lesindeki evlerin istimiaki hakkında yapıl. 

Bu toplantıda, kooperatif hesabatını makta olan tetkikler de nihayete ermiş 
bulunmaktadır. İstimlak muamelesine tetkik için seçilen beş kişilik heyet tara-

fından tanzim olunan rapor okunacak ve 
yakında başlanaca.ktır. 

eski idare meclisi ibra edilerek, yeni idare 
Tıı.mll" "dilecek yollar 

Kazalarda yaptırılacak yol tamiratı i
çin yüz seksen bin lira ayrılmıştır. Bütçe 
tasdikten gelmeden evvel tevziat yapıla
cak, tamirata başlanacaktır. 

Ankara caddesinden çrkanlan parke
lerle Aksarayda Valide camii i1e Aksa
ray karakolu araSlııdaki yol. Ebussuud 
caddesi. Galatada Tersane caddesi, Sişha
ne karakolu ile Meyyityokuşu arası tamir 
edilecektir. Belediye bq işler için on be~ 
bin lira harcıyacaktır. 

Bakırköyle Vcliefendi c:ıyın araStnda
kl caddenin katranlı şoseye tahvili karar
~ştır. 

Oto yaparken bir kadının 
eli y'lzO yandı 

Dün saat 10 da Aksarayda Muradpaşa 
mahallesinde Tamburi Cemil sokağında 

oturan Münirin karısı Zehra. evinde ütü 
yapıp benzin ne elbise temizlerken. ben
zin birdenbire parlamıştır. Ateş birka~ 

parça çamaşır yandıktan sonra söndürül
müş ve bu sırada Zebranın eli, yüzü yan. 
11ıı.ştır. 

meclisi seçimi yapılacaktır. 
S:trci komitesi bugün toplanıcak· 

Yerli Mallar sergisi komitesi bugün Sa
nayi Birliğinde toplanacak -ve sergi faali
yeti hakkında bazı esaslar tesbit edecek
tir. 

Bu arada iştiraklerin şekli kararlaşa
cak, tezyinat ve dekorasyonun yaptırıl

ması düşünülerek heyetin seçimi hakkıfı
da konuşulacaktır. 

Bir kGylO tabancasını temizlerken 
yaralandı 

Çatalcanın Istranca köyünden Emin 
Çavuş oğlu Mehmed isminde birisi, ta
bancasını temizleyip silerken tabanca bir
denbire patlamıştır. Çıkan kurşun. Meh
medin karnından girerek, sırtından çık
mıştır. 

Hadise. Çatalca jandarma karakoluna 
haber verilmiş, bir taraftan 1stanbu1dan 
imdadı sıhhi istenmiştir. Yaralı, cankur
ta;an arabası beklenmeden ilk trenle fs
tanbula gönderilerek Cerrahpaşa hasta
nesine yatınlmıştır. Yaralının sıhhi va
ziyeti tehlikelidir. 

r iki Rumen harb gemisi limanımıza geldi l 
.. ;: 4 

1 

Rumen hcıf'b gemileri Dolmabahçe ö~tlnde 

SON POSTA 

Haklı 
Değil miyiz? 

Anadolu Banliyö 
hattında oturanların 

iki dileği 

---. 

Haydarpaşa - Pendik banliyö hattında 
oturan halkın Devlet Demlryollan idare
slnden bilhassa mühim 1k.l dilekleri var -
dır: 

l - Aylık kartlar meJıelesJ. 
2 - Acele ile bilet alamamış olartıara 

trenlerde kesilen para cezaları. 
Devlet DemiryolJan evvelce kulla.nıl -

makta olan karnelerin yerine aylık kart
ları ikame etmiştir. Bu, halk için za.ra.rlı 
bir oeydlr. Bir defa kartı her ayın ba -
şında alacaksınız. Almağa mecbursunuz. 
Çünkü ayın birkaç gününü geçirecek o -
lur.sanız geç~ ıünler kullanıJ.nu4 sayı -
lıyor ve yolcular, istifade etmedikleri geç
mlş tren .seferlerini de ödemeğe mecbur 
tutulmuş oluyorlar. Bundan başka da 
oehre inmedikleri günlerin kart numara
ları da kullanılmı., addedlllyor. Halbuki 
karnelerde bu mahzur yoktur ve Yolcu -
lar, oehre inmedikleri günlerin biletlerini 
muhafaza edeblllrler. 

Banliyö saldnlerlnln lklncl dilekleri ise, 
acekı lle trene binmek mecburiyeti hasıl 
oldu4u mman lı::endllerinden alman ceza
dır k.l bu para sefer edilen lkl nokta ara
sındakJ bilet tutarının tamam dört misli
dir. İsteyerek trene bilet.siz blnllemlyece
ğl lçln halk bu cezadan cidden bizardır 
ve bunun makul bir hadde lndlrilmesini 
istemektedir. Devlet Demlryolları İdare -
sının bu makııl dlleklerl nazarı dlkkate 
alınacağını ummamak: için hiç bir sebeb 
yoktur, diyoruz. 

Haklı değil miyiz? 

Bir bahkçı bir 
sandalcıyı tavla 

oynarken yaraladı 
Kumkapıda Küçükdeniz sokağında 69 

numaralı evde oturan sandalcı Agob ar
kadaşlarına takılarak onları kızdırmak

tan zevk almakta ve ötedenberi balıkçı 
Ali ile de şakalaşmaktadır. Agob, ev\•el
iti gün, gene Aliye takılmış, Ali fena hal
de kızarak aralarında bir ağız kavgası 

b~lanuştır. Etraftan vak'ayı takib eden· 
ler. herhangi bir hadiseye meydan ver
r;aden kavgacıları ayırmışlardır. Fakat 
Ali. bundan fena halde muğber olmuş ve 
bir müddet sonra onu Kumkapıda iskele 
kahvesinde tavla oynarken bulmuştur. 

Ali, partinin en hararetli bir zamanında 
bıçağını çekerek Agobun sırtına sapla
mıştır. Gerek Agob. gerek kahvedekiler 
neye uğradıklarını anhyamadan Ali kah
veden fırlıyarak kaçmıştır. 

Agobun Cerrahpaşa hastanesinde mü
davatı yapılmıştır. Carih her tarafta a
ranmaktadır. 

D,nız işleri: 

Deniz Ticareti mOdOrlOOOnlJn 
ismi deGi•iyor 

Limanlar Umum Müdürü Hamid Sa
racoğlunun Ankaradan tayyare ile dön
düğüne dair dün1di bazı gazetelerde çı
kan haberlerin asılsız olduğu anlaşıl

mıştır. 

Hrunid Saracoğlunun bugül'! veya yarın 
!stanbula dönmesi muhtemeldir. 

Denizyollannın yeni kadrosuna dair 
gelen haberlere göre, cDeniz Ticareti Mü
dürlüğih ismi kaldınla:ak, bunun yeri
ne cMerkez Liman Rei.sliğiı> adı verilmiş
tir. Bazı limaDlarda da merkez liman teş
kllAtı ve sicil daireleri · teşkil edilecektir. ......... -................................................. _ 
Şehidlikleri imar Cemiyetinin 

Teşekkürü 
Şehidlikleri tınar Cemiyetinden: 1ş 

Bankası, Sümerbank, Merkez Bankası, 

Deniz Harb Akademisi. Yüksek Ziraat 
Enstitüsü, Maltepe piyade endaht mekte
'bi, Sivas Lisesi, Anteb Lısesi, Malatya 
Bez Fabrikası Umum Müdürlüğü, Çatal
ca, Aydın, Bandırma, Eruh, Bilecik ve 
·Devrek Belediyeleri, Aydın Halkevi. Bay 
'Salfilıattln Rifat ve Mehmed Hayri kar-
0deşler, Zongu: 'akta Bay Mehmed Çe
likel Cemiyetimize nakdi teberrularda 
bulunmak suretile hayırlı bir maksada 

Dost ve komf1l Romanya bahriyesine dün limanımıza gelmişlerdir. 'kartı yttkaek alakalarını göstermişlerdir. 
mensUb Koatanza ana gem.Jsllo. Delfinül Her ilci ge~ yann bsnals.nm:ılr üzere ' Cemiyetimizı kendilerine alenen teaek-
.ııı denizaltı geınW havuzlanmak üzere Halice eireceklerdir. 'ırur eder./ 

Mayıs '!-

44 üncü mekteb talebelerinin çayı 

4-4 uncu mekteb B şubesi talebeleri ve muallimleri evvelki gün rn~kt~ 
salonlarmda ve kendi atralarında bir ç ay ziyafeti tertib etmişlerdir. Zıyal • 
çok samimi bir şekilde cereyan etmiş, geç vakte kadar eğlenilmiştir. Re 
simde çocuklar ve muallimleri çay ma asası başında- görülmektedir. ; 

•ktıaad i•lerl mOdUr:OGOnOn 1 Belediye ve Yttkıflar idaresi ar••'"" 
kadroau hezırlandt araa mObadelesi yapıldı çel'_ 

Belediye İktısad İşleri Müdürlüğünün f Şişhane karakolundaki çocuk baı: f' 
yeni kadr~ tesbit edilmiştir. İktısad tşJ nin ye~i ~a~ar İda~esi~den Bele:~ 
leri Müdürl;;""'~ Turizm İktısad ve Müs- devredilmiştır. Beledıyenın buna L•"' 

UfSW • &..il V kıfl İd . 5: Jale ~ 
tahd · M" d.. r· kl . d t kküb l.J a ar aresıne verece6 • afıtl' 

emın u uru enn en ere e- çesinin yerinde Vakıflar İdaresi tar fW 
decektir. Turizm §Ubesinde ilç, İktısad ve dan bir apartıınan yapılacaktır. V~kı Ut' 
M'listahdemin şubelerinde beşer memur İdarest aynca Belediyeye 36 bın 

bulunacaktır. borçlanmak.tadır. ~ 
-=============-===================~============~====::ıısıı~llll"""j· 
Yedek subay ve askeri memurların yoklam.a günleri 
Beyoğlu Yerli &kerllk Şube.sinden: ı - Şubemizde kayıdlı yedek sübay ve askeri ı::;. 

murların yıllık yoklamalarına ı Haziran 939 da ·başlanılacak ve 30 Haziran 939 gQ.nil b1"' 
mJ4 olacaktır. Her yedek sübay nüfwı hüviyet cüzdan ve bütün askerl vesikalarlle 
zat şubeye gelecek ve yoklamasını oahsen kendi.si yaptıracaktır. 0 .. 

2 - Her ne sebebden olursa olsun şubeye gelmiyecek olanlar yazı lle yapacakları ısı ., 
ra.caatlerlni Ctaahhüdlü mektub) 30 Haziran 939 gününe kadar şubeye ulaştırıntŞ ~ 
lıdırlar. Mektubla müracaat edecekler aşağıdaki hususatı şubeye blldlreeeklerdlt. ~ 

A - M. M. VeUletlndekl sicil ve kayıd numaraslle şubemizde kayıdlı olduğu de 
.sıra numarası, .sınıf ve rütbesi. • 

B - Şimdiki lkametgAh ve memuriyet adre.slle bulunduğu memuriyet veya ınUS~ 
dem olduğu müesseseden almakta olduğu maaş veya ücret miktarı. dJ. 

c - Remiz kullanılmamak ve okunaklı yazılmak suretlle adı, baba adı ve SOY a 
D - Hangi yabancı dUlerl blldlği ve bundakJ tekellüm ve tercüme kudreti. 
B - Topçu ve fen sınıfları .sübayla.rının meslekleri dahJHndeki ihtisasları. ııtJ. 
F - Hekim, eczacı, dlşçi ve veterinerlerin diploma ve ihtisas vesikaları nwnaral 
G - Kimyagerlerin lhtisa.s şubelerlle meşgul bulundukları brenşlar. 
J - Deniz sübaylannın, sınıflarının hangl kısmında ihtisas sahibi bulundu.klatl· ııı• 
3 - Yoklamaların yazı ile de yapılabileceğine göre, yoklama müddetinin bltıın &J .. 

de mazeret göstermek ve hastalık raporu göndermek caiz değlldlr. Yoklamasını 'I 

tinde yaptırmıyanlar 1076 sayılı kanunun 10 uncu maddesine tabi tutulacaJı::la.rdıf· 

4 - Yoklama hergQn mesai saatleri zarfında ve aşağıdaki sıraya göre yapııacattı'~ 
l HaZiran 939 8 Haziran 939 Generaller, kurmay, piyade, süvari siU>•i.ıs 
9 Haziran 939 13 Haziran 939 Topçu, lstlhkAm, muhabere, hava sübaY)ı.r' 

14 Haziran 939 16 Haziran 939 Nakliye, levazım, jandarma, demlrYol, 
sanayi sübayları 

17 Haziran 939 20 Haziran 939 Deniz sınıfı sübaylnrı .... 
21 Haziran 939 241 Haziran 939 Hekim, veteriner, eczacı, dişçi, kiJnyılger 

bayları 
01

.,r 
25 Haziran 939 30 Haziran 939 Askeri hakimler, hesab ve muamele ıne ~· 

lan, lına.m, mızıkacı, tüfekçi, maklnıst• 
rangoz ve sair askeri memurlar. ~ 

Tophanede iki N o. lu Dikim evi 
Müdürlilğünden : . 

Saraç el işi kalfası alınacaktır. Askerliğini yapmış ve yaşı 25-40 arasınd!l 0~ 1 
caktır. Talihlerin hüsnühal ve tifo aşı kağıdlarile birlikte hemen Dikitnevill 

-;-üo_ra_:ı_at_ı:_ı,-i~-·~-o-ıu_n~-·-n-~-6~_8>_k_.3_6_;_· e-hl--i-v_a_n __ gü_. _r_e_ş_ı;ti 

28/Mayıs/939 Pazar günü SOMA' da alaturka güreşler yapılacaktır. TürkiYeııi' 
tanınmış bütün pehlivanlarını bu güreşlere davet ediyoruz. ti 

Güreş Tertib ~ 

Liseler alım satım komisyonu Başkanlığından: 
İhalenin yapılacağı gUn 

"Ye saat tık teminatı Fiyatı 
Lira Kr. Sa. K. Sa. 

5-Htzıran-1939 15,30 

Saat 15, 45 

• 
16, da 

16, 15 de 

1229 07 

580 

31 

69 

12 

50 

1, 70 

12 

115 

38 kalemse~ 

455000 adet yuın~ 
3600 kilo sOt ~ 

800 kilo tere~ 
• 

Komisyooumuza bağlı liselerin 1/Haziran/1939 gününden 31/Mayıs/1940 ;e' 
nuna kadar yukarıda yazılı erzaklardan Galatasaray lisesi sebzesine ve 

11
,_ 

fiatlar yüksek görüldüğünden Erenköy lisesi sebzesine ve umum liselerin ytlll1 • 
tasına ve Kandilli lisesinin sütüne ve Erenköy ve Çamlıca liselerinin tereY8~1' 
istekli çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 5/Haziran/1939 Pazartesi günü BeY

0 

İstiklfil caddesi 349 numarada Liseler aııın satım komisyonunda yapılacakt_1r. ı>elJI 
İstekliler ilk teminat makbuzu ile ve Ticaret odasının yeni :;ene vesikasile 

gün ve saatte komisyona gelmeleri. el' 
Şartnameyi görmek ve liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacak teıniıı8t t 

keresini almak için Galatasaray lisesine müracaatları. c3650> 

Afyon Lisesi Direktörlüğünden ·s1u 
Afyon lisesinde yaptırılacak (4145) lira (13) kuruş keşif bedelli elektrik t~~~ 

8/6/1939 tarihinde saat 15 de komisyonda ihale edilmek üzere açık usulle e biJ.it' 
meye konulmuştur. Keşifname ve şartnameler lise direktörlüğünden aıına ıı:ıil'" 
Muvakkat teminat (310) lira (88) kuruştur. İsteklilerin şimdiye kadar bU~8 gil~ 
masil i§leri yaptıklarına dair ellerindeki vesaiki bağlıyarak ihaleden sekiZ .;eıt 
evvel vilayeie istida ile müracaatla alacakları vesika ve Ticaret odası kayıd 

kasile birlikte lise komisyon reisliğine müracaatları. (3594) 

' 
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Zonguldak Halkevinin 
•on altı aylık çalışmaları 

Konyada feci bir 
kamyon kazası 

Amerikan denizaltısı 
nasıl kazaya uğradı? 

(Baştarafı 1 iri'ti sayfa.da.) 1 :"_. ...... _ ............................ - ... -:---, 

batm~ bir_ deni~aı.tı gem~~inden nasıl ha- Fac·ıanın son tafsilatı 
ber alınabıleceğinı ve murettebatın nasıl 

Konya, (Hususi) - Konya ile Hadim 
arasında feci bir kamyon kazası olmu§tur. 

Şoför Kayserili Nazife aid Taşkent adlı 

kamyon 15 yolcu ile Hadimden Konyaya 
gelirken Hadime 20 kilometrede ve Egişt 

deresi kıyısında freni bozulmll§. dağın ya-

kurtarıldığını anlatmak faydalı olacaktır. (Raştarafı t inci sayfada) 

8
ilhassa neşriyat, köycülük, sosyal yardım ve temsil 
lubeleri Evin en faydalı faaliyetini ~östermektedir 

Sarnıçların yanlış doldurulmaaı Son inişinde dalgıç çanı, 150 kadem 

macından sapmış. devrilmiştir. 

Bu esnada yolcularda."l Ta§kentli Mus
tafa, Ermenağın Küçükkarapmar köyün
den Dede ölmüş, İzmirin Cuma ovasından 
Erdal, aşağı Hadim köyünden Aziz, Kap
lanlı köyünden Osman, Ermenağm Adil
ler köyünden Ayşe, MeciclLye köyündE"n 
Mehmed ve kansı Hatice Süleyman, Sa
rıveliler köyünden Ayşe, şoför muavini 
Mehmed. ağır surette yaralanmıştır. 

izmirin emektar 
bir muallimi 

Evveli denizaltı gemisi suyun altına 

nasıl girer ve suyun altında nasıl gider? 
Bunu mütalea etmelidir ... 

Denizaltı gemisi içiçe yapılmı' ve bir· 
t>irine geçmiş iki boruyu andırmaktadJr. 
Bu borulardan içteki, mukavim çeiikten 
yapılır ve 100 metre derinlikteki suyun 
tazyikine mukavemet edecek şekildedir. 

Gemiyi kullananlar bu boru içinde ya
şarlar. 

Dıştaki boruya gelince adi ve ince de· 
mir levhalardan yapılmıştır. Eğer de
nizaltı gemisi bu iki boru arasına su alır
sa gemi yavaş yavaş dalaı-. ibilaki:; bu iki 
boru arasındaki suyu t:ıhliye ederse ge- • 
mi tekrar suyun üstnne çıkar. 
Şüphesiz boyu 100 metreyi bulan bir 

gemide ıborulan yekpare yapmak müm
kün değildir. Bundan dolayı geminin için
de bölmeler olduğu ı,'İbi, dış boru da 
kompartimanlara ayrılmıştır. Bu kom
partimanlara dalma sarnıcı derler. Ge-

derinlikte kablolara takılmıştır. Dal· 
gıçlar, çanı kurtarmak için 4 saat 
hummalı bir surette çalışmışlardır. Bu 
esnada mürettebattan hayatta bulu
nan 8 kişi ile çan içinde inmiş olan bir 
kişi sardalya balıkları gibi birbirine sa
nlmış bir halde oksijen ve helium ile 
teneffüs ediyorbrdı. 

Ceman 33 kişi kurt3rılmıştır. Squa
lus'da kalmış olan diğer 26 kişinin öl
müş olmaları muhtemeldir. 

Donanma yüksek kumandanı, fell
ketzedelerin cesecllerini su yüzüne çı
karmak için bu .sabah fecir vakti tek
rar işe başlamalarını dalgıçlara emret
miştir. 

Hayatta kalanlardan Thomas Bland, 
demiştir ki: 

milerde bu dalma sarnıçları üç tane olup 
sırasile .geminin başında, ortasında ve ar· • 
kD.sındadır. Her dalmu sarnıcının bir su 
alacak deliği ve bir de sarnıcın havasını 

Zan Zonguldak Halkevi mü.zen, kiitübha.nesi ue Vedi Halid Aksoy kaçıracak ikinci bir deliği vardır. Ancak 

cSeri dalma. hareketimizi bidayet
te normal bir surette yaptık, fakat 
birden.bire gemide bir tarafın bozuk 
olduğUnun farkına vardık. Makinele
rin iyi işlememekte olduğunu gördüm. 
Bir müddet sonra hava süpapından su 
girmeğe başladı. Mürettebat, suyu 
durdurmağa gayn~t etti. Su girmemit 
olan kabinelere çekil<lik. Baş tarafı 

havaya kalkmış olan tahtelbahirin 
teşkil etmekte oldu~u zaviye, insana 
dehşet veriyordu. He!'kcS. son derece 
şiddetli olarak soğuğa Vı.? karanlığa 

rağmen sonuna kadar soğukkanlılığı· 

~<!~l?ak (Hususi) - Zonguldak Bugün, bütiln konforile ve bütün ve bu iki de1ik açılınca gemi dalmağa baş· 
lrterkezj_~ın son altı aylık mesaisi, Parti sa\tile Zonguldak HaBcevi, yüreğinde lar ve dalar. 
l.terkezin ~ak t.akdirle karşılanmıştır. yurda hizmet etmek aşkını U.,ıyan va- Bir gemi dalarken denizaltıcıların dik-
~nd<!n b'lh dır yazısı, faaliyet şube - tanda.şlara kapılarını ardına kadar ~ç- kat edeceği ve çok hassas olduktan nok· 

nı ve şetaretini muhafaza etti.• 8?8Yal Yar~U:ssa, n~r!yalt, köycülük, mış bulunmaktadır. _ ta, bu ~ sarnıcın birden doldurulm~ıdır. 
l'iııd(! du.rrnakt ve ternsıl kollan üze - Kmtaatimce bugün başarılan işler BaZ!ln denizaltıcılar bu sarnıçlardan üçü- \.. ................... -.................................. .J 
~Ve sergi şu~ı~. ~undan başka, mü- çok değildir. Fakal, mevcud vasıta ve nün de k.apaklannı açtık zannederler; ha· 

dirle anılrna'!.4.s_ının çalışmaları da im.kAnlara nisbetle azdır. Sonra, Zon - kikatte ise mesela baş sarnıç kapaklan 
k...,r. 11.ı.adır 1 · f kapalı kalm~tır. İşte gemi bÖyle bir sa-}'at ""'l ıyaı kolunu · . . . guldak Halkevinin, Halkev erinın aa-
ın boU n mesaısınde TW>~n - k katlık neticesi olarak arkaya do~rJ liatk .. uğu ve cazı"bliw .. 1 be' ··--ıb liyetlerini en çok üzerinde tıoplayaca - !S 
evının gı ı e ra er, meyil alır. 

!l'ı.ecınua81 çıkardığı cKara Elmas• lan köy içtimaiyM:ını etüd için uzun Bu hal tehlikenin ilk emaresidir. Ge-
teva itiba~n ?.e~k şekil ve gerek muh boylu tetkike ve külfetlere katlanma - minin fazla meyil .ıldığını gören kaptan 
dedilın.~kted? UStünlüğü bilhassa kay • sına ihtiyaç göstermiyen müstesna va- bütün dalma sarnıçlarının kapaklarını 

li'ilh k' ır. rU8Uf Ziyaettirı 
dig· a ıka Zo ziyeti vardır. hemen kapatmalı ve sarnıçlardaki suyu 
• ınden bekt nguldak Halkevi ken - . k 1 İzmir (Husust) - Memleketimizin tahliye etmelidir. Eğer, kaptan, bu ameli-IfzJasile ba <!nen lnEmleket hizmetini Zonguldak madenlennde çalışma -

Şarnı irfan hayatında yarım asırdan fazla bir yeyi yapmağa vakit bulamazsa geminin !l'ı.,iilte~1 • ağa elve~li bir hal ve çin yurdun her köşesinden kopup ge - zaınandımberi sayısız hizmetktr eden meyli artar, tekne mürettebatın çalışa-
Zonguı ıyeı~ ertşınışur. ' len on beş bin amele, Zonguldak Hal- İzmirli üstad Yusuf Ziyaettin'in mıyacağı kadar dikleşir ve nihayet gemi 

lrıetıi M"tdak Valist lialld Aksoy rah _ kevinin önüne serilmiş ~;ık bir kitab- aksaçlı talebeleri üstadın Karşıyaka - deniz dibine kadar amud olarak kaynar 
~ Şirin 

1

~ ~if . ile beraber büyük dır. daki evinde toplanmışlar ve eski ha- gider. 
tird'k lkevı bınasını VÜ d Çal11m,a ...,.ı,_;llerini sisteml~tiren ve tıralarını tatzelemişlerdir. Muallimlik Dfimenlerin bozulmall 1 

ten son cu e ge • ""'... ~ b ı 1 be t' ı· 
lla. haı· ra onu sadece kuru b" b"- programlaştıran Zonguldak Halkevi - ~ayatında: on i_n erce ta e ye ış ıren 
aıtaı __ ınde bırakmamış ır ı . .. .. _ deki 

1 
. inde eni yeni ustadın evind.ekı toplantıda, en genç 

~ lcll'}a techiz etrn. ' en modern va- nın, onumuz . ~y ar ıç .: talebesinin bile aksaçlı oluşu nazan 
ıııı......, beı~ıniştir. ış, en selim bir zevk muvaffa'kiyetlennı gene bu sutunlarda dlk'kati celbediyordu. 

tebarüz ettirmeğe çalışacağ12. 
Bilhassa fzmirin irfflrı hayatında hu-

) 
susi bir rol oynıyan cDarüledebi> mek-

~:::::~.:.~:..:,:::_!_H~a!!l~k~e~V~İ~n~d~e~_::k~O~n~S::e~r----'- tebini tesis eden Yusuf Ziyaettin 

Denizaltı gemisi, su üstü gemilerinden 
§U farkla ayrılır: Denizaltı gemileri, .suya 
daldıktan sonra, tulani müvazenelerini 
kaybederW?r. Su altındaki bir tahtelba-
birde bir insanın bile gemi içinde dolaş
ması gemiyi, tahtaravalli gibi oynatır. 
Bundan dolayı denizaltı gemilerine ufki 
dümenler yapılmıştır. Bu dümenlerin va-bu . esnada ~ne İzmirde cGencinel 

edeb• adlı haftalık bir mecmua çıkar • 
zifesi geminin bu gibi milv.azenesizliğini 

nuş ve 4 3 yıl önce İzmir muallim mek· gidermek ve onu suy:.ın altında ufki ola· 

arız geçirmiş gemilerin tayfası iki, ü9 
gün yaşıyabilirler. Bu maksadla gemiye 

hava ve oksijen stoplan koymuşlardır. 
Tayfa bu hava ve oksij~ni idareli kulla· 
narak dalgıçların ve tahlisiyeciierin. gel.ı 
mesine intizar ederler. 

Ancak geminin tertibatı meyanında. o 
teknenin battığını ilan edecek bir şaman· 
dıra vardır. İçinde telefonu da bulunan 
bu şamandıra, hava tertibatı ile su üzefr 
ne fırlatılır. Şamandıra su üzerine çıkar 
çıkmaz, çok uzaklardan işitilecek derece-
de kuvvetli sesler ~ıkarır ve büyük ziya 
gösterir. İşte Amerikan gemisi mürette-

batı, kurtul!llalarını bu şamandıraya 
medyundurlar. Bu şamandıra tayareler 
tarafından görülm:iştür. 

Yec ek okjijer. 

Denizaltı gemisinin battığı yer Dulu• 
nunca dalgıçlar hemen dalarlar. İlk iş o-, 
!arak, gemiye hav~ borularını bağlarlar. 
Bu surete tayfanın hayatı kurtarılmış o-
lur. Badehu ayni bomdan süt ve sıı.ir su
lu gıdalar verilir. Amerikan gemisinde bu 
ameliye de yapılmıştır. tebi müdürlüğünü ifa• etmiştir. On?an rak seyrettirmektir. Geminin başında ve 

sonra Balıkesir erkek muallim melcte- arkasında bulunan bu dümenlerden bir 

binde, Vefa ve Galatasaray liselerinde tanesi bozulsa gemi, dalma sarnıçları ka- Batan geminin mürettebatı su üzerintı 
ve Darülfünunda ~zun seneler mual· zalarında olduğu gibi mey.il alır... bıraktıkları şamandıra içindeki telefon 

in.anların kurtulmuı 

limlik yapmıştır. Kaptan, dümen pozulmasından dolayı vasıtasile dalgıçlarla konuşurlar. Gemi
İki sene evvel tekaüd edilen B. Yu- meydana gelecek meyilleri de tashih e- nin battığı su derinliği 20 metreden az 0o 

suf Ziyaettin son senelerini te • decek vasıtalara maliktir. Fakat buna !ursa. mürettebatın, hariçten yardım ol· 
tebbüle geçirmektedir. cGencinei Güf- rağmen yanlışlığın telafi edilemediği ve maksızın kurtulması imkan dahilindedir. 
tar• adh farsçadan Türkçeye mühim bu suretle denizaltı gemisinin deniz dibi. 

Tayfa kendilerine mahsus birer oksijenli " •-e (b bir ltlgw at meydana getirmiştir. Bu ıu - ne saplandığı vakidir. 
vl'l.- ~'' QU t) ceket giyerle_r ve birer birer su üzerine 
l1 ~rası Edisus . - FA:lirne Halkevi lışmaları takdire şayandır. gatı Maarif Vekaleti tabettinnek üze - Son hidiae çıkarlar. 

:: hey<canı:"°lilere fev'kaiide zevk- Konserde Edimede bulunan Hal - redir. işte Amerikan gemisinin batmasına se- Derin umklardan. kurtulmak içfa huau-tbı~ lllüdür rn~=~ını·e~ ySa.şaliht~ı. . kevleri müfettişlerinden Behcet Ke - ttstadın Karşıyakadaki evinde yapı· beb olan arıza bu iki arızadan biri olsa 
~ /\. Ve ~ a ın nyase - l Ç wl k ı ••te- · kt' 30 · · vrıe . nç san'atkarla da ma ag arın OnLera.nsı ve onu mu lan toplantıda Yusuf Ziyaettın gere ır. metre dermliğe kadar yapı-
.., rın ı:: ... tı·~. rımız n Rem k"b U umi M··r . v:. n· ·-· 1 d lm l ;~ı ~ime""' ıgı altında orkestra hey- a 1 m u ettış .nöZım ıngın eski talebelerile bir hasbıhal yapın~ - an a a ta imlerinde, gemi. yukarıda 
~l bir 'k 1lialkevinin ödetenberi en yaptığı heyecanlı bir konuşma gecenin tır. anlatıldığı şekilde, taklak atmadan deni-
i:;tsini go Udur. Bir taraftan müzik hararetini bir kat daha arttırııu.ş bulu- zin dibine vurur. Bu VUI"U§ talihli bir dar-
llıt· laraıı::Çler arasında yayarken d1- nuyordu. Çorlu muhabere mertJUr~uğu bedir. Zira, evveli başından vuran de-
~ .. 1.:.acın1 ka da halkın musikiye olan Resim konserde takdir toplayan Hal- Tettrdal memurll\nndan Mehmed Ali Qor- nizaltı gemisi sonra arkasını da denizin 

~•iti koıun rşılar,na ga-yesini güden kevi orkestra heyetini bir aratia gös - ıu muhabere memarıutuna taytnen ıelm1f dibine sokar ve müvazenette olarak dıöe 
un bılhassa bu seneki ça- teriyor Te işe baflamıştır. oturur ... Jnsanlann hayatı kurtulmu4 de

mektir. 

Hasan eey Diyor ki: Fakat derinlik fazla olursa gemi tepe 
r.;:;::::::===::::::======:;-;===::::;==::;:=:;;;;=::;-;=;;;;;:::==~==~~ •• -r====~~~=~;::=tl' taklar kılar ve daha dibine oturmadan, 

Pazer Ola 

~,.. .... •J 

""~ ~ .1 Mecliste büt· 
eteleri olurken .. be.karlardan vergi alın

ması fikri geııe ortaya atıl· 
• 

UUf.·· 

... BekArları evlendirmek İ· 
tin daha müessir bir çare yok 
aıu acaba! 

Hasan Bey - Var, kadın 
tuvalet en•asının :faaUarını 
indirmek! 

suyun tazyikile, parçalanır gider. 

Amerikan gemisi ile ne talihli bir vu
ruş yapmış ve ne de tepe taklak kılmıt· 
tır. Bunun ikisinin arasında olmak üzere 
75 metrede dibe oturmuştur. Fakat, ge
minin bazı kısımlarına su girdijine bakı
lırsa. bir kısım kompartimanlar 75 metre 
derinlikteki su tazyikine mukavemet ede
memiş ve parçalanmıştır. 

Babf deniulbde inanlar nuıl 
yqar? 

Su üstüne çıkamıyacıak kadar mühim 

si cihaz lazımdır. Bu maksadla zengin de
niz kuvvetleri hususi gemiiere maliktir
ler. Bu gemiler, derhal vak'a mahalline 
gelerek tahtebahirleri askıya alırlar ve 

yavaş yavaş sığ sulara sürüklerleı::. Bu 
suretle batmış olan tekne 20 metre derm. 
liğe kadar çekilir ve mürettebatın biret 
birer kurtulmasına imkdn verilir. 

Bazı cankurtaran gemileri de başta ter
tibata maliktir. Bunlar vak'a mahalllne 
gelince tahtelbahirin üstüne doğru bir 
kazan indirirler. (Buna dalgıç çanı da 
derler). Bu kazan dalgıçların yardımı ile, 
tahtelhahirin kapaklarından bir tanesine 
imtizaclı surette .geçirilir. BilAhare tab
telbahirin tayfası bu kazan içine geçere~ 
kazanın kapısını kaparlar. Böylelikle can 
kurtaran gemisi kazanı yukan alarak 
mürettebatın hayatını kurtarmış olur 
Herhalde Amerikan gemisinden kurtu· 
tanlar böyle bir tahlisiye usulü ile hnyı 
ta tekrar avdet etmi.ilerdiı; 

A. T . 
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l~~;~ı~A ~ 
M illet Mecllslnde Manısa meb'-1 cümelerden aklımda kalanlan sıra:W-

R fik İnce söyledi: yım: Autetör, kaliliye memur, tandans, 
u~u .. ~v 

1 
. . lb t•- . karakterize, marj, fonksiyon, poudese, 

ışıemeıi çocuk G .b b .. ,, h,... d. si 
elbisesi Jarı ır ruşvet a ıse 

c- Yem dil ogrenme erını e e .I,.\; ıs- tats·f 
·ıı· dil en ı ... > tiyoruz, fakat ecnebi malını mı ı 

hüviyetimizin üstünde tutmalarının as
la taraftarı değiliz. Size, şu satırlan o
kuyayım: cTürkiyede, fia't konservas -
yonuna müteallik yazıda dispersiyon 
ölçüsil4..! muhtelil emtia piyasalarının 
müvazerıesi analitelerini ~ piyasalar 
arasındaki proporsiyonsuzluğu göster
meğe çdlışmıştık.:9 Bunu, bu satırları 

devlet parasile çıkan resmi bir mecmu
adan okudum 

Bene<? devletin parasile çıkan bir ki
tabda okuduğum bir yazıda geçen ter-

* Sayın meb'usun sözlerini gazetc.çle o-

kuduğum zaman ckızun sana• söylüyo
rum, gelinim sen anla> darbımeselini 

hatırlanırn. Babıali piyasasının, bir ya

zı içinde yüzde elli fransızca kelime 

kullanan muharrirleri aca•.>a sayın 

rneb'usun bu sözlerini biraz da kendi 
üzerlerine almak ve saptıklan fona yol
dan dönmek ferasetini gösterebilecek-
ler mi? İsmet HulUsi 

' mahkemeye intikal ettı 
Ele geçirdiği bir fotoğrafla şantaj yaparak rüş~et 

alan bir memur ağır cezada muhakeme edildı 
. ·~ 

Ağırceza mahkemesi tehdid suretile 1 fı yere düşürünce, nazarı dikkatiflll dl 
para alıruiktan suçlu Fehmi isminde bir betti. Resmi yerden aldını· Sonr9 ,J 
polis memurunun muhak~e baş- Ytı.kubla anlaştık, fotoğrab ban.8 şııt 
lamıştır. lira mukabilinde sa'ttı. Bilfıhare, tı~ • 

Mahkemede okunan iddianameden yibi çağırtarak, evleneceğiın ıoz }lV 
anlaşıldığına göre, hayli garib safha - kında ondan malfunat almak ve W ğ • 
lar ~rzeden bu hadisenin mahiyeti şu kat yapmak istedim. Şuayib, ,fo~09~ C Eun '. arı briyor m1 idiniz ? ~ Bu rob -büyüklerde ~k moda olafn-
d f . ~~ 5 ıır ur: ra ı bana sab dedı. Ben uç bi • 

Mezbahada komisyonculuk yapan sattım. Yoksa, hakkımdaki isnad ~ • 

Farelerin yapllkları zarar Meraklı bir mektub yarışı 
lngilterede ista - Biri Sen Andruzda, diğeri Amerikada 

tistik müdürlerin - Ohioda bulunan biri İngiliz, diğeri Ame -
den birinin yap - rikalı iki akıllı, birbirlerini tanımadan 
mış olduğu hesa - mektublaşmıya başlamışlardır. Ameri -
ba göre bir senede kalı bu meçhul dostuna 4 sayfalık bir 
farelerin yeclikle - mektub yazmış. İngiliz buna 6 sayfalık 
ri ve zarar verdik- bir mektubla mukabele etmiş ve Kolom -
leri erzak ve eşyanın kıymeti 50,000,000 biya ile Amerikaya dair malUmat istemis. 
İngiliz lirasını aşıyormuş. · Amerikalının İngiliz dostunu cevahsız bı-

İngiltercde fnrelerin üremesine mani rakımya gönlü razı olmamış, lO sayfalık 
olmaj için her sene bir fare haftası ya - bir name yollamış. İngiliz kenri evinden 
pılmaktadır. Bu hafta içinde her İngiliz bahis 24 sayfa tutan bir mektubla kar
elinden geldiği kadar fare <ildürmekle şılık vermiş. Derken iş büyümüş. sayfa -

lar arttıkça artmış ve nihayet İngiliz Ya-mükelleftir. 

Slav bluzlerin -
den ilham alarak 
yapılm~tır. İşle -
rneden bir jülesi, 
işlemeli kolları 
ve eteği, büzgülü 
bir yakası var. 
Pek kullanışlıdır. 
Çocuğun hare -

* 

ketlerine serbes -
tı verir. Beyaz 
koton vua 'tlen ya
pıhrsa hem ça -

buk buruşma~, 

hem yıkanmak -
tan bozulmaz. Ü
tüledikçe çiçek 

radana sığınıp 150 sayfalık bir mektub gibi taze ve şen 
göndererek dostunu mat etmiş. Ameri - . 

Denizlerdeki baltklarm sayısı kalı bunun altında kalmak niyetinde de- gorunur. (J.şle -

ğildir ve 200 sayfa tutacak bir karşılık 1 mesinin örneği -
hazırlamaktadır. Bakalım, dünyada ilk ni veriyoruz.) 

Deniz kadar zen 
gin bir hazineye 
fimdiye kadar hiç 
tesadüf edilmemiş
tir. Bir alimin tet
kikine göre orta 
deniı.lerde h~r 

mil murahbaında 

120,000,000 ._ fed 

defa rastlanan bu mektub yarşn1 kim ~~~~~~---~-

Eski -danteller 
nasıl temizlenir? 

muht .. ıi.f cins balık varmış ..• 

* Sineğin zUrriyeti 

kazanacak? 

* DUuyadc ki ' isan.arrn sayısı 
Yapılan tetkik

leı'e nazaran dün -
yada konuşulan 

lisanlann sayısı 

860 dır. 
99 u A'\lrupada 

k o n u ş u l m a k
tadır, 117 si Asya 
kıt'asında, 114 dü 
Afrikada, 411 i A· 
merikada, 117 si 
Avustralyada tekellüm edilmektedir. 

* Vatikanm odaları 

Sinek dünyada 
en çabuk ve en 
fazia üreyen hay • 
vandır. Bir sinek 
yaz mevsiminde 
dört defa yumurt
lar. Her defasında 
seksen yumurta 
çıkarır. İlk mah -
sulde çıkan dişi sinekler d~ y~murtladığı Papanın Romada.ki muhteşem sarayı
cihetlc bir sinek bir yaz mevsimi içinde nın isminin Vatikan olduğu rnalfundur. 
beş milyon yavru çıkarmış olur... Bu saraydaki odaların adedi 7000 dir. 

Bu hesab bir sineğ~ aiddir. Bunu binle Vatikanda bulunan altından mamul eş-
darbederseniz neticeye siz de şaşarsınız. yanın değeri dört milyon İngiliz lirasıdır! 

·····-····-·-·····························!!!..······························-

r ugucularıma 

Cevablarım 
Bayan cS. A.> ya: 
- Kocamın benden yavaş yavaş 'SO

i umaya başladığını hissedıyorum, cH
> u ... ı..~•·"'· . w~oJ~Lııill n.c.ra.< ediyorsu
nuz, ev haricinde bir münasebeti olup 

bir çukuru görmiyerek içine düşmeniz 
ihtimalinden korkarım. 

Hırs elbette bir hayat ek.siridir. İ~i
nizde bir ateş duymazsanız elbette i· 
lerliyemez.siniz,' bulunduğunuz nokta
da kalırsınız, fakat bu hayat eksiri bir 
kaç damla faı.la alınınca zehire tahav
vül eder, ölüm getirir. 

Pek csklı... • dcmtellerin kopan yer -
!erini tutturunı.~. Temiz bir şişenin 
üstüne sarınız. Açılmaması için ucunu 
ince bir tire ile dikjniz. Üstünü ince, 
temiz bir bezle sarınız. Şişeyi böylece 
içini sabunlu su dolu bir kaba koyu -
nuz? Bir saat kaynabnadan ısıtınız. Bu 
ameliyeyi yeni bir sabunlu su ile daha 
tekrarlayınız. Sonra• ş~yi kabdan 
çıkarıp soğumağa bırakınız. Soğuyun 
ca musluğun altına tutunuz. Beş da -
kika her tarafı bu suda çalkalansın. On 
dan sonra ütüleyiniz. 

Şuayible, arkadaşı Yakub, bir gün Ka- 1afı hakikattir. Hfıdise~n esası 
sı.mpaşada Zindanarkasınd~ oturan 19 dur. ~ 

yaşında Muzafler isminde bir. !kızla bir Şuayib ve Yakub matıkemede ç • 
likte Floryaya gezrneğe gitmişler, ge - sıfatile dinlenerek, üadelerind~.;: et• 
zip eğle~ler ve bir de grup halinde lu hakkındaki iddiayı aynen tey...-
fotoğraf çektirmişlerdir. mişlerdir. ~ 

Aradan bir müddet geçtikten sonra Vak'ada baş rolü oyruyan genç ·? 
bir gün Yakub Zind~arkası karako - da şahid olarak din1~ ve deJJll 
lunda Ahmed isminde birine ınaba - ki: . çt1 
hadan et götürmüştür. Eti ,bırakarak - Suçlu Fehmi, bir gün }>enı i' 
karakoldan çıkacağı sırada kasketini me başında görmüştü. Fotoğrafı, 
vere düşürmüş, kasketin içerisindeki terere'k: J3ıııı' 
Florya h~ırası fotoğraf da ortaya fır - c- Bunu annene vereceğim· tiııÖ' 
1amıst1r. 8 lira verir, yahud 8 lira kıynıe ~ 

Odada bulunan polis memuru Feh- bir yüzük yaptırırsan, belki v3ı!!rıııı1 
mi derhal iğilerek resmi yerden almış rim:ıı demişti. Ben de kendisine ~ıı 03"' 
ve Yakuba hitaben: o madiğ~nı sö)4lernişUm. F1eJımiYı 

c- Nedir bu resim, anlat bakalım> ha evvel tanımazdım. ceJ 
demistir. Muhakeme, gelmiyen şahidierin 

Yakub, gülümsiyerek: bi ki• talik edilmiştir. al 
c- Bir gezme yapmıştık da, arka• - Eroin yozunden hı r~ızllk v~0 

daşlarla. Bir <le fotoğraf çektirmiştik> d"ldl 
cevabını vermiş; bir adam mahkOm e '. i~ 

Fehmi: Birkaç gün evvel Kemal ısrtl 1,jti 
c- Ya bu kız kim?.. Elin namuslu Sirkeci kahvelerinden palto çal~Tl 

kJzmı ne diye FJoryava ~ötürürsünüz. yakalanarak, adliyeye verilmişt\11 et' 
Kızı tanıyorum. Fotoğnıf bende kal · - Suçlu, Sultanahmed 1 inci su ıeıc' 
!ln• demis. Y;ıkuh da. nacar kalarak zada y~ılan duruşmasın<l'a, e~~ğtı' 
fotoğrafı FehmiyP. bırakmı.ştır. Mühendis mektebinde memur 01 

11811 
Bunu müteakıb. Fehmi o civarda o- nu, eroin iptilası yüzünden bll 

tur~n komisyoncu Şuayibi karakola düstüğlinü söylemişti. . dle l 
ç~ğırtarak, kendisine: Kema~in duruşması dün ınetıc0 gii" 

c- Bu foto.i!r~fı görüyor musun. a- nerek. suçu sabit olmuş ve 2 ay .1 tif 
yıb sana. Evli bir adam olacak.ıınn. Bu- müddetle hapse mahklım edil.mIŞ 
nu karma göstereceğim. Fakat, 'l:::-qna --
r; lira verirsen, vaomarn bunu ... Cün - Ankara ile fstanbul 1 .ı 
kii, fotoğrafı ben~ 4,5 liraya satın aldım> C" 
demiştir. arasında dördüncü birY0 

Bu vaziyeti kabul ederek !rarakoldan treni işlemeğe başfad~er 
,.ıkan Şuayib, mese]eyi yokl'a rasladığı Ankara ile Haydarpnşa arasınd~,.t~1' 
komiser muavinine arilatmış, muavin gün işliyecc-lo: dördüncü bir yolcu 
kendisini nahiye müdürüne götürmüş; ihdas edildiğini dün yazmıştık. d"f° 
N~iye müdürlüğünde Şuayibin vere - Yeni tarifeye göre Ankarndan JlnY ~el 
ceği 5 liralığır. numarası tesbit edile - paşaya ilk. tren bugün l'l.42 de h:1"

0 
df 

rek, bir cürmü meşhud tertib olun - etmiş bulunacak ve yarın sabah 8 .. 
mu~tur. Haydarpaşaya varacaktır. t' 

Bir saat kadar sonra Şuayib karako- Haydarpaşadan Ankaraya hareı-~t .,et 
la giderek, içeride yalnız bulunan Feh- decek olan ilk tren de, yann saat 1\0 df 
miye 5 lira vermiş; bu esnada dlınan geçe kalkacak ve öbürgün saat 6. 
tertibat sayesinde polis memuru suç Ankaraya muvasalat edecektir. t'1 
üstü yakalanarak, hakkında derhcrl - ]cB 
zabıt tutulmuştur. Yeniden ihdas edilen dördüncu 0' 

hergün ayni saatlerde Haydarpnşıı .ele" İşte, suçlu Fehmi hakkındaki iddia ·d"P ı; 
A Ankara arasında mütekabilen gı 1 ısı11" 

bund<fn ibarettir. ne.ak, kendisi ağır- ceklerclir. Bu katarın işlemeye 1JnŞ Jı~ 
cezada yapılan sorgu sırasında, vak'ayı E Jtişe 
başka ~ekilde anlatmı.~tır. sından sonra, Haydarpaşa ile 5 ıtııf 

_ Ben hadisede ismi geçen Muzaf _ arasında seyrüseferde bulunan ,,e !et' 
feri evvelce tanırdım ve bu kızla ev _ darpaşadan 15.30 da kalkan trenin ,e 
len.rnek gayesindeydim. Y~ub fotoğrat.. leri tatil edilecektir. 

cı"i. Kalın dantelleri bir kabdaki sıcak, 
sabunlu suya daklırınız. Kaynamağa 
başlayınca çıkanp ayni derecede du -
ru sud<tn geçiriniz. Düzgün bir şekilde 
bir şiş;ye sanmz, kurusun. Ütülemeğe 
lüzum yoktur. 

~~~~·-~~~---

Orman mekteb'er i talebesi te 
gazisinden d6ndD ~ 

•cifl ) Karadeniz ormanlarını tetkik 1~ ()f' 
mi günlük bir seyahate ~ıkmlŞ olatl•dôJl' 
man mektebi talebeleri İstanbula 
müşlerdir. 

olmadığını düşünüyorsunuz. Müm
kündür, fak at dah'l evvel bu soğuma
ya kendinizin sebeb olup olmadığınm 
araştırmanız lazımdır: Asık surat. Sı
kıntı verecek mübahase zemini, sert 
münakaşa, mühmeı kıyafet, ve erkP~i 

-- Bu zengin kocayı nasıl bulmalı
yım? Diyorsunuz. Fekvalfıde bir tesa
düfün yardımına mazhar olmazsanız 
çok güçtür. Zengin koca zengin rnu
hit.te, zengin rölasionlarla bulunur. 
Matlup meziyetlere de malik olmak 
şartile. Bu vaziyette size çare göstere
mem. Fakat şunu söylıyebilirim: 

- -----------· .... -·--··-···-------·--· ..... -...... -............ ___ ...... _ ... _______ _ 
eğlcndirebilmekte kifayetsizlik hntıra 
gelebilecek şeylerdendir. Bir defa bu 
dikenleri temizledikten sonra pencere
den sokağa bakabilirsiniz. Kocanızı ta
kib etmek, takib ettirmek .. hayır ben
ce iyi bir usul deqildir ... Mutlak zaru
ret halinde kullanılabilir. 

* Bayan cB. p., ye: 
- cŞimdiye kadar çıkan talihleri~ 

min he>-psi de züğürd, yabud da züğür~ 
de yakın bir vaziyette. Hayatını az çok 
sık nb içinde geçir:ni~ bi:- genç kızın 
gözlerini biraz da yukarıya kaldırma
sını mazur görürsünüz sanırım, diyor
ıunuz. Evet fakat önün:ize çıkabilcce~ 

Zengin koca bulmanın zorluğu kcır, 
şı.c;ında zenginleşme kabiliyetine malik 
koca bulmak usulü vardır. Kadının 
hatta az kabiliyett~ bir erkeği bile yük
seltcııbildiği az değildir. 

Zahmetsiz servet, havadan gelme sa. 
adet Prens Şarman hikayelerinde bu
lunur. 

* ·Bay ~Mühendis» e: 
-- Şifahi konsültasyonlara henüz 

başlamadım, nafile zahmet etmeyiniz, 
hayır aldanıyorsunuz, genç denilecek 
yaşı bir havli geride bıraktım. 

TEYZE 

Bacaksızın maskaralıktan: 



BOM POSTA 

ovyet r s nun 
klivveti ve kıymeti 

:llgün her türlü yanlış anlamalara rağmen bir Sovyet 
Qt1a, kara 

• 

• • 
ıçın 

Yazan: Tarunma.u 
İstan'bulun bir türlü halledilemiyen 

süt derdi bu yakınlarda gene tazelenmiş 
bulunuyor: Gazeteler. otuz bin kilo süt 
istihsaline karşılık, nasıl olup ta elli bin 
kilo süt istihlak edidiğini tahlil ediyor ve: 

- Hiç şüphesiz diyorlar, İstanbul halkı 
günde yirmi bin kilo da terkos suyu içi
yor! 

Fakat bu marifeti gösteren İstanbul 6ilt
çüleri: 

- Yok canım. o kadar su kalanımız 
yoktur diyorlarmış. İstanbula yalnız çev
resinden değil, çok uzak yerlerden de süt 
gelir; bu uzaklardan gelenlerle birlikte, 
istihsal edilen süt şehre yetmese de dalına 
yetecek kıvamı bulur. 
Meğer bu ikincilere (bozulmasın diye!) 

soda katılmak mut!ldınış. Berikilere de a· 
zıcık nişasta gibi öteberi konulması esasen 
lazımmış! Böyle ufak tefek himmetler, 

~ O'Vyet Sovyet ordusunun tanklan ve büyük toplanna aid görünüşler sütçülükte zaruri imiş! Eh .. Bu zaruret.. " 
J:u~ gibi 

0

;usyada, hemen her şe) dığınuz teşkilattan başka takriba 28 müs- man askeri munarrirıeri kabul etmiye - lere katlandıktan sonra açık kalan mik - bir teşkiHl.tın Jruruluşuna bağlı görüyor vo 
~ Udur; için~ un ordu.su da kapalı bir takll zırhlı muharebe arabası alayına ma- rek aksini iddia etmekte ve Sovyet Rus tarı da su ile telifi etmekte elbet bir beis tunu iştiyakla gözlüyoruz. 
l~den, bir A e ne var iyice bilinemez. Bu liktlr. ordusunun Avrupanın doğusunda ken - göremeyiz! Bugünkü yazımda asıl söyliyeceğim 
~ın denıoı:~a harbinde Rus silah - Malıimdur ki Sovyet Rusya kara or - disini saydıran çok mühim bir kuvvet ol- Hakikat olan şudur ki. istanbulda halis nokta, süt gelirinin köylümüz için olan 
l--d e tnevtu 

1 
cephesine yardımının dusu teşkilatında muharebe arabasına duğunu açıkça yazmaktadır_lar. sütü yalnız ana memesinde bulmak ka • ehemmiyetidir. t Yurdumuzun istisnasız 

~ e nUs Ordo duğu bilhassa şu son g-:in- fevkalade eheımniyetli bir mevki tahsis Bütün aleyhtar yazılar içind~ yalnız bildir. Geri kalanların hepsi az veya çok her tarafında sağmal hayvan köylünün 
"ez, ~ \te ~u hakkında Fransız, İn • olunmuştur. Bunların yekunu 5000-6000 iki iddiayı vaıid görebiliriz ki, bunların mutlaka katkılı ve asıl ienası sıhhate dai- yegane i.9tinadg8.hıdır. En kurak yıllarda 
Bitl~~ tnUsaid ~n matbuatındr. türlü ve yalnız Rus batı hududhn bölgelerin - birincisi Rus köylülerinin ve bilhassa bun- ına zararlı şeylerdir. bile ona günlük nafakasını vermekten 
ille e rastıa lmıyan malUmat Ye tef· de bulundurulanlar 4000-5000 olarak talı• lardan yaşlı olanlann Sovyet Rusyanın cKanadada .bir çocuk doktoru olan dok- geri :kalınıyan bu hayvanlan canı kadar 
~r~lekette :nıaktadır. Hemen hiç biı min olunuyor. Bu rakamların içinde kü - ihtilal rejimlerine tam bir sadakatle bağlı tor Foronto. (ölen küçük çocuklann m~ sever. ve bilir ki onların temin ettiği .süt, 
b~ l~kila\ .,,arış zamanına mahsus as - çük ve hızlı muharebe arabalarından 7,5 bulunmamalan, bunların eline silah ver- zar ta~larına bir yazı yazmak icab etse, yoğurd, peynir gibi katıklar olmasa ek -
d~r hUe So e konuş sır değildir: faka1 santimetre çapında bir ve 37 milimetre ça· menin tehlikeli olabileceği keyfiyeti teş • bunların yarısından fazlasının gayri sıhhi meğini çok defa suya batırıp yiyecektir. 
~ rında11 b'Vyet Rusyada mahrem ol- pında 3 topla müsellah takriba 40 tcnlull kil eder. Doğrusu, hu hususta, hatta ken- sütlerden öldüklerini kaydetmek icab e - Bu itibarla köylümüz evlad sahibi olmak: 
ııu v eıtı.iyeıı 'sa:kikatte ne olduğu tamam tanklara kadar lı€r büyüklükteki muha - dilerini en vukuflu ve salahiyetli adde _ der) diyor-> kadar, sağılır bir hayvan sahibi olmayı da 

:ıı:clır, ece hir Sovyet Rus ordu- rebe arabaları vardır. Bu son tanklar a- denler için bile, evet veya hayır demc-ği cKanad~ gibi sütçülükte ileri gi~iş bir daima ayni hasretle arzular. 
ltıltiı katen eıı deta yürüyen hakiki birer istihkam gibi • 'd t b' 

1 1 1 
k dd d . Ç" k" H • memleketın çocuk doktoru bunu soylerse. Mevcud istatistiklere göre 936 senesinde 

'-~ ere .. U.Y:g IQ dirler. a e a ır a cı ı a e erım. un u ar- ı k t· · "b" ıhh. · k · memleketiınizin muhtelif mahsullerinin 
ClCl'f d. €ore 'bu un ma mat ve tah . b" U "d .. d"k k" a·· d" meme e ımız gı ıs ı şeraıte pe az na-a.11' ~ sy ı muma e gor u ı unyanın e:ı ı- .. .. .. g · fi kı Mı · ·· ı t b' ı ~e 3D e it>;"'de b a~~ aynldığı 15 as • Kendisine ayn bir yazı tahsis edeceği • . 

1
. 1. b" d f _ 1 Al yet olunan yerlerde bozuk mıtler yuzun- ayn sa ymc~ en şoy e es ıt o un -

h da ·t... ugu 
100 

sıp ın ı ır a aını ve ne en o an mıın . muı:tur. 
("ita.d aiivar· t" n kadar piyade miz Rus hava ordusu da muhakkaktır ki den· k k . iht"l~' . tt·ğ· den vakı olacak vefiyatın derecesini tak - ~ 
tı.. e tii... ı umeni (fırk ) ız ve ara as erı ı ı öl ve ısyan e ı ı di t k .. ima k "«itllıh~ """-O.enleri . '1 ası vardır. fevkalade kuvvetlidir ve bunu 10000 • h " r e mc guç o sa gere tir.. Umum hububat 
toıa~,.. nı.absus nı~ 7 kadarı banş ıa - 15000 uçak olarak sayan Fransu ve İn - ~lde duny.anın en az disiplinli ve Hiüb~li Nüfus siyasetine olanca ehemmiyetle Süt ve mamulatı 
Q de clainıa nı zabıt, gedikli ve er kad - giliz askeri mütehassısları pek çoktur. Bu ~~= _:ıdru:ıı sayılan Fransız cephelen=ı sarıldığımız şu yıllarda doğumu arttır -
lletıiıı. Pelt tayı.f~~d olan ve mütebaki 2t hafta aldığım bir Alman askeri mecmua > utun agır şartlarına, harbin b~U:d~. so- maktan ziyade, doğanları yaşatmıya ih - Sınai nebatlar ~ :t 

llaıup nıUa'iYen :ıy ve er kadroları se- sında ise Sovyet Rusyanın muhtemel bir nuna k~dar. dayanmıştır. Onun ıçın dun • tiyaç bulunduğunu tekrara lüzum yoktur. Yaş üzüm 17 , 
llu p· tekrar b ve .tnahdud zamanlarında harbde batı hududlarında kullanabilece - y~nın lııç bır ordusunun erleri için. har - Kaldı ki, bizim şehirlerimizde süt sade bir Bakliyat 15 > 
~eııı;~de tünı:~~la~ Yedek tümenlerclir ği muharebeye kabiliyetli modern avcı, bın çok ağır hal ve şartlarına dayanıp da· çocuk yiyeceği değil o çocuklara anne Zeytin 12 , 

llit ~· denir. erıne Rusyad:ı •avcı tü· muharebe ve keşif uçaklarının sayısı an· yanamıyacakları, daha bidayetten söyle • olan fakir, hasta, yoksul kimselerin de I Fındık 9 , 
ltı.1~ .. Us avcı tü cak 5000 olarak tesbit olunmakta ve bu nemez. · meded umdukları yegane gıdadır. Bina· Kuru üzüm 7 • 
larılldnıoderndir meninin terkibi tama • rakam bize hakikate en yakın görünmek· İkinci milhim iddia, Rus harb sanayii - enalcyh bu derdi yok etmek zamanı çok- Kuru incir 3 , 

231 milyon lira, 
61 > (2, 3 milyar 

kilo süt) 

~ a Olduğu ~·~~ diğer AvrupQ. ordu • tedir. nin, cephelerin bilhassa uçak ve muha • tan gelip geçmiştir. Satıcıların güğümle- Limon, portakal ı • 
!ai0ı~ ala;ı-ından 1 ~· 3 piyade (avcı) ve bir Bunlardan başka Sovyet Rusyanın Bal- rebe arabası sayılarını aleddevam muha-ı rine (halis süt) yaftasını yapıştırmak gibi Bütün bu rakamlar göz önünde bulun• 
ti h·ı~ nt, nıuh"b, ır keşif müfrezesinden tık denizinde, Karadenizde, şimal ve Pasi- fazaya kifayet edemiyeceğidir. Bu me - fantezi tedbirleri bırakarak her ne paha - durulursa her yıl istihsal edilmekte olaıı 

<-!}} "' ere k" · 1 fil k 1 1 '\'~ f et kıt'alar ' •mya, sıhhat ve ge· fik Okyanuslarında harb filolıırı vardır. se e ı va i çok mühimdir. Çünkü her sına o ursa o sun şişe sütçülüğünü istan- süt ve mamulatı kıymetinin pek önemli 
~k ırkasına ic ~ndan m5rekkebdir. Bir Bu filolann bahusus yarısına yakın bir bir devlet bir harbde malik olduğu mu - bula maletmek lazımdır. Ne sıkı kon - olduğu takdir edilir. Binaenaleyh köyli.ı· 

Sa' 0lunabilir a ında bir zırhlı tabur da miktarı Baltık denizinde bulunan 150 ka- harebe uçaklarını bir senede 12 defa ve trollar, ne cezalandırmaklar hu işi yo - müzün kalkınmasında süt işlerinin ve is· 
~tb~~;lat ltUsya~a dar denizaltına malik bulunması ayrıca muharebe arabalarını da bir senede dört luna koyamaz. Şehrin sıhhat ve selameti tihsaltitırun yoluna konulması da ilk plii-
'<Ctq rda ~ nıanevr:ı. ve b .. .. k ehemmiyetlidir. defa değiştirmek mecburiyetinde oldu - namına birkaç tane (şehir süt fabrikası) na alınmak lazım geliyor demektir. 

~i ~te adüf :~~len ve a~ker: m~~~:. Hülasa Sovyet Rusyanın saylca dünya- ğunu bilmelidir. O halde mesela, Sovyet kurularak bütün siit satışı belli e!lerde Maalesef bizde sütçülük pek geri kal • 
~~"~ /lhassa d~:n bir avcı alayının ter- nın en kuvvetli kara · ve hava ordularına Rusya ibatıya karşı bir harbde eğer 5000 toplanmalı ve marifetli sütçülerin salta • mış bir haldedir. Sütün fazla istihsal edi
~ llıu~u nıuhteli::~li ~ rekmeğe değer; malik olduğuna şüphe edilemez. Fakat harb uçağı ile 4000 kadar muharebe a • natşınah_nih~yet verilmelidir. ~? 1~ısı:ıı~ı kıymkektlenddi:nıek müşkülatı. ır ~.. telit .,..., .. f 1 ahlardan mürekkeb rabası çıkarabiliyorsa bunları aleddevam c e ır sut fabrikalarının teessüsü ile , oy umuru anca en ine kadar bir is -
h •. "ve 6 ••U r bunların dış ve iç vasıflar itibarile geri ve k f ih 1 ·1 k ·~"'~ıı.1 ala"ının 

3
eze haljndedir. Fı'lvakı bu sayılarda tutabilmek için harb"ın her çocu ve iyatında vaki olan azalma nis - tı sa ı e anaate sevketmiştir. Ve böyle 

l(q b " çürük oldukları söyleniyor, kezalik me • · ı 1 1 h ı. ~I' t"hl aşka 
7 6 

avcı (piyade) tabu _ ayında 5000 har.b uçağı ile 4000 muharebe betinı, iteratürlerden aldığımız bazı ra- o unca ona ayvan ;..ıakımını daha fenni • 
h. .,,,. , s selA Rusyada iyi çelik dökülemediğinden k ı ı · k db 1 d k ·"' ı..1 .. U iki.,nr 'b antimetre çapında u· • arabası imal edebilecek kudrette bı"r harb am ara istinaden bu arada kaydetmeği cştırece te ir eri e abui. ettiremez -

~'l • ... " at Rus toplarının, müterakki devletlerde ol- Şö ı h t ·ıı ... a.
1
.\.lt k,,.,

1

.f kıt.,aryalı bir topeu tabu. lüzumlu görüyoruz: Almanvsda Mon - siniz. c y e a ır yap, böyle besle> ö • 
Q " -ı • duğundan, bir ve hatta iki misli kalın ima~ sanayiine malik olması iktıza eder. Rus · • ~ 1 a~r ı tüfek ası, bir uçak rnüdaf heim şehrinde çocuk vefiyatı; 912 den 922 güd erinizi hep: 

Yas
1 

\r takımı, bir z h d 
1 

na edildikleri ve bu sebeble pek ağır olduk - sanayiinin ise bu kabiliyette olmadığı lı · senesine kadar temiz ve pastörize s:it - Sonra ne olacak? sorgusil<.> karşılar. 
S

0 
e bir k' ır e en top 1 ı U k mumiyetle tasdik olunuyor: o halde Sov-tı4 \>Yet ımya takımı d an yazı ıyor. ça. ve muharebe ara- tevzi eden bir şehir süt fabrikasının mev- Evet, sonra ne olacak? Beş kilo yerine 

~ lQl>çu llus süvari f k var ır. balan gibi teknik harb vasıtalarının da yellerin daha barış zamanında büyük u - cudiyeti hasebile; daha evvelki senelere on kilo süt alırsa ne yapacak? Onu pa .. 
),,ltarıı. ala:yı ile b' ır ası aa 4 ü ve bir harbin daha ilk haftalarında yıpranıp çak ve muharebe arabalan ihtiyatblrı Yln 01. 4 . k . k" 1 d k b d ~e . • lnUh b ır zırhlı kıt' d . k _ . 

1 
(k k d nazaran ıo O nis'betinde azalmıştır, şa - raya çevırme ım anı o ma t ça un an 

b liııd a ere v a an, as - uvvetten duşeceklen ve Rus harb sana- ma arı i, abil eğildir) yahud kulla .. yanı dikkat olan cihet, çocult vefiyatının ne fayda görecektir? 
~~ en rn~ e geri hizmet m'"f y" k b·ı· ı· · nacaklan uçak ve muharebe arabaları sa-tq.. hetli \re turekkeb oldug~ .. u re k- 11 • ad 1 ıye ının muntazam bir ikmal sa - bilhassa yazın en sıcak aylarda tamamen Gerçi yurdumuzun pek çok yerlerinde 
~ Qİ!h anıanı'l u ıçın ço yesın e bunlann mevcudlarını muhafa • yılarını bidayetten itibaren asgari hadlere azalmış olmasıdır. Fabrika teessu··s etmez- köylünün b-Ütünü alan ve bu sütü peynire 

11 b· assa s 1 e modern b' b' ı·k k"'f' · d" 1 k t:. · ır atı . Ala 
1 

· ır ır ı - zaya cı ı gelemiyeceği ileri sürülüyor. ın ırme eri i tiza eder. Fakat bizce ne o den evvel bu aylarda çocuk vefiyatı "{ 40 çeviren (Mandra) lar vardır. Bunlar ile-
""ll~t 1 ltlak· Y arının beşer :· · · d b A k ld lıt ' ' lta.ıı r lik t ıne}i tiifek b"i" .

1 
s:.ıvarı Fılvakı Sovyet ordusunda her kuman- ve ne e u zarun şe i e cızım olmıya- nisbetinde iken, fabrikanın teessüsünden ride süt .bedeline mahsub edilmek üzere 

~th \..çakalı birer ala t 0 uğı e 7.6 san- danın yanında bir de ciyasi komiserin bu- caktır; çünkü sulh cephesinde Türkiye ve bir müddet sonra bu nisbet ayni aylarda önceden avans ta verirler. Fakat köylü • 
~ ~anı, ~Üdaf aa ma~ne~~ ~ataryasın • lunması emir ve kumandada lnzım ve fay- İngiltere ile ittifak edecek olan Sovyel % 10 inmiştir.. müzün bu tarz kıymetlendırmeden gör-

d.11ıı !}}" Uhabere ve kimı .tufe~ takımı, dalı olan istiklal ve birliğe halel getire • Rusyaya, noksanlarını müterakki batı il6 Bir de bizim İstanbul gazetelerinin se • düğü fayda, arzulanan ve mümk~n olan 
8 ~ır fırk.Urekkeb ol , :} il mufrezele· bilir. Kezalik bilhassa müşkül hallerde Ierden v.c hatt.a Amerikadan bile ikmaJ kiz yıllık kolleksiyonlarını karı~ırınız: faydadan çok küçüktür. Çünkü her biri 
h Clfif a tol>çu <al maıarı dikkate değer. muvnffakiyetin yegane şartı olan kuman- için Çanakkale yolu açık bulundurulnrak Her yıl bu mevsimde bjrçok kimselerin pek küçük ve iptidai birer işletme olan 
a\a &alır ayının cezn\l 4: d ' · · ~ rya ku~ bataryası ya . n 

1

top ve k:nın mes ulıyetı deruhte ederek azim- onun Büyük Harbde olduğu gibi nefessiz- sütten zehirlendiklerini hayret ve esefle bu mandıralarda bugünün icablanna uy. 
~ ~k~n etinde 3- ' na cem an 10 1 rane ve cesurane kararlar vermesine likten boğulmasına meydan verilmiyecek- görürsünüz. Daha geçenlerde 45 kişinin gun kazanç temini mümkün değildir ki, 
~01411 ~ll'a~~.a1n ve keşi~ ~~~~btaburile a- kgüçlük verir ve belki de meneder; fakat tir. ıbirden ~ehirlendiğini okumuştuk. bunlardan da köylüye hatırlı bir knzang 
'' ll·Jan t ı e nihayet bi o ere v: me- umandanla komiserin s:ılahiyet ve faali. Görülüyor ki bugün her türlü yanlış cŞehir süt fabrikalarının teessüsü, sığır temini kabi~. O~_?! T~kr?r. etm~liyiz kJ 
~ ~llcfret:~ekkül etm-.t .. ~- ~~va ısta~- yet hududlarının iyice ayrılması sayesin- anlamalara rağmen bir Sovyet Rus ha\•a ırkının ıslahında büyük bir amil olmak - bununla. koylunun sut ıstıhsalmden bir 
~ tlarda ını fcvkaIMe .... e.ı tumenlenn de bu n_ıahzurlann tamamile ortadan kalk ve kara ordusu mevcuddur, hem de bun- tadır. Çünkü sütü iCin daimt surette emin şey kazanamedığını söylemek istemiyo .. 
,.·cud.ı a'irıca b' arttırmaktadır. masa bıle asgart hadlere indir·ılmele . . 1 Ih- ve sağlam bir mahreç bulan kimse ı·n k ruz; söylemek istediğimiz, süt istihsaHn • 
• ~ "Ut \> ırer ağı t 

1 
rı ım- ar su un korunmasında fevkaliide bir . e n., r aı: e bı.ını... r opçu a ayı kanı vardır. Kezalik çelik mcselesı' S 1 mikdnnnı çoğaltacal'h "'lôi onun beslen • den kbylünün bugünkünden çok daha 

~r ~ır ... rın b·ra ğ t ov - ro oynıyacak kadar muazzamdırlar. Ke- 6
' b" 

lt rı~ır Sahra ob·u· su:. ı .... r a ~.r top ve yet Rusyanın ngilizlerle iş birliği saye - l"k la mesine, bakımına dikkat edecektir. Bu ı"tı' fazla kazanmak vaziyetincıe bulunduğu· 
a. tQh nden kk b d za 1 as unutmamak iktiza eder ki sayı- d ~~l'i 'b .. :çu taburları va d mure e • sin e hallolunamaz bir müı:kül değildı"r. barla şehir süt fabrikaiannın kurul•ısu ur. ~'"" ~L r '$ ca faikiyet haıföde muvaffakiyet için bir ":ı: '-'QVYet 

0 
d ır. Tayyare ve tanklanıı }ayıklı ima1 edile • amildir. hem şehir halkının. hem süt müstahsil • Eğer bu küçük - küçük işletmeler bil· 

r usu yukarıda say medikleri iddiasını da bizzat a.2ır bacolı Al;. terinin menfaatine elvcriclidir.> yu."k sermayeler halinde toplanır, fenni 
.. H. E. Erkilet ~ Biz İstanbulun süt derdini ancak böyle ' (Devamı 10 uncu sayfada) 
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• Şeyh Ebusaid'in 
30 sene evvel Istanbulun kürk hikiyesi 

Yaşa dıgw 1 korku 1 u gü li 1 er 1 r···r;;;.;:ik""""·;;;~;;k~~-;··d~"iiiii-d~;;~~~i~-~~ 
l bir şeyhefendinin başına gelenler _,} 

O günleri yaşamış bir lstanbullu anlatıyor: " Beni bir daha bir kuyruklu ·······"(";:·g·;~ .. p~~i·;·::·;;~···ı;;;i"iı"i""ii~hi~·i;~··;;~h;~~i~ij";~;jorl ;'. 
yıldızın dünyaya çarpacağına zor inandırırlar. 30 sene evvel Ha ley yıldı- Şeyh Ebusaid Efendi aslen İranlıydı. zam ağalarından kürkü getiren zat. dl' 

ZIOln arzı paramparça edeceğine İnandım da babamdan kalan eVİ satıp Kanuni zamanında vatanını terkedereklnın kabul etmesi hakkındaki _1.'ic~ 
• •• •• •• şarkın ve :bütün islB.m. aleminin en biıyiik rar edince, hamisinin gönlünu ~ b~ 

eğlence yer:erinde yedim V8 0 zamandanberi kıra farda SUrUnUyOrUm ,, bir fikir merkezi olan I.stanbula gelip yer- için kürkü kabul etmişti. Fakat iŞ; 
Dün gece dünyamız Hassel kuyruklu 1 1 Yatıp uyumuştu. Ben bitişik odada «nne • 1 leşm~ş~i. s~.draz~ .~alın Ali -~a~mn la da kalmıyor~u. Usulen kür:il ~ 

yıldızile karşılaştı. Ve çok şükür bu kar- min okuduğu Kur'anı işitiyor ÇO<'uklara kendısıne gosterdığı hurmet ve alaka uze- ve sadrazamı zıyaret ederek t şe e 
şılaşmanın kürei arzımız için kötı.i bir ne- bakıyQJ' ve büyük bir korku iİe kıyame _ • rine de çok büyük bir şöhret kazanmıştı. mek 18.zımdı. Bunun ı.izerine §~yJı ~ 
ticcsi olmadı. tin kopmasını bekliyordum. 1 Kalın Ali PS§a da aslen Bosnalıydı. Bos- paşanın gönderdiği samur kürkU te 

Halbuki ecnebi gazeteleri bu yakınlaş- Pencereleri sımsı!c örtmü ~. perdeleri nanın Braca kasabasındandı. Süleyma • meğe kalktı. ttJ. $1 
manın dünyamız hakkında tehlikeli ola - indirmiştim. Bir takım gazle~le boğulaca- ~m meşhur gözdesi ve sadrazam! Pargalı Evvela birkaç defa sabunla yılt• ~ 
bileceğini yazmakta idiler. · ğımızı, zelzeleler olacağını, suların basa·: Ibrahim Paşa~ın kahy.~s~. Ceşte Balinin ra, k~na~ının, hiç kimsenin aY~ ot 
Dünyanın kuyruklu yıldızlarla kar - cağını düşünüyor, ne bileyim ben buna akrabası oldugundau kuçuk yaşında sa - madıgı bır taraçasına astırttı. ~ 

· raya al .. .. k l h 1 · · t .. asılı şılaşması alimler arasında daima mı.ina - benzer bin türlü korkunç şeyler bekliyor- ınmış. zamanına gore mu emme ava anması ıçrn am uç ay dıJ' 
kaşalara zemin olur.·Ve her defasında or- dum. ı bir ta!hsil ve terbiye görmüş. saraydan Kürk, yağmur yağdı, sırsıklam olyet 
taya korku ve telaş verici rivayetler, de- Kıyametin kopacağını beklemiyen bir kapıcı~aşılık ile çıkmı_ş, Yeniçeri ağası, n~ş çıkt.ı~. kaskatı kavru~du: :Nih;&Jtl 
dikodular atılır. insanın böyle bir şeyin ne olduğunu tn-: Rumelı beylerbeyisi olmuş, sonra vezirlik mızlendıgıne kanaat getırdı. ~u jllt 

Bu nevi korkuların en büyüklerinden savvur etmesine imkan yoktur. Gece n- rütbesile Mısır valisi, İstanbula çağınla - r~n~ ~.~~~.Ie~~~:n bi~ni çagır::· yifJ 
birini dünya bundan takriben otuz sene ğır, ağır geçiyordu. Sanki bir gecede bin ı rak ikinci vezir, sadrazam Ahmed Paşa - rını gozunun onunde bırkaç de sttl-
evvel geçirmişti. saat, her saatte bir milyon dakika vardı nın idamı üzerine de veziriazam olmuştu. Hiç ~ullanı~amış be~cr ilı:. kU:~ıı ~ 

Haley kuyruklu yıldızının arza çarpa· Kah ağlıyor, kah eğilip eğilip çocukla-! Uzun ~oylu, g~y~t şi~man, 1evkaladE> şa- k~na~nı~ ~ıvanha~esın~e ~.ur~ i~ 
cağı, dünyanın mahvolacağı, kıyamet ko- nmı öpüyor, kah odanın içinde dolaşıyor- ! ~a~ı b~r ada~ ~~ış. Şışmanlığı o derecede vışe sılktırır. De~~15, kurku bı~ıt dt 
pacağı söylenmiş ve bütün kürei arz sa- dum. Kocamın uyuması ise sinirimi daha ımış kı, kendısını taşıyacak at bulunmaz- çırpar çırpmaz, uç aydır şeyh ~ 
kinleri büyük bir dehşetle bu çarpışma fazla bozuyor, onu !akaydilr, muhabbet-ı mış. yüzünden işkence gören kürkün rı.e dl 
l§Ününü beklemişlerdi. Bu yüzden birçok sizlikle itham ediyordum ve eğer yıldız;ı Kalın Ali Paşa, Şeyh Ebusaide, ilim ~yü .~ars.a dökülü~yve dervişine: "-1 
kişiler akıllarını ksybdtm.işler, kendi - çarpmazsak ve eğer kurtulursak adeta ve fazlından ötürü ne kadar hürmet e - hır guderı kalır. Dıger taraftan, 11 ,,ı 
lerini öldürenler olmuştu. 30 küsur yıl evvel H.aley yıldızının arza ondan boşanmağa karar veriyordum. Hal- 1 derse, şeyh efendinin temizlik merakını kürk~n bu kadar kılı - milyonlarc 

Dün akşam kürei arzın Hasse! yıldı - çarpmasının bekle11.di{ji giınlerde .Paris buki işte bütün ağır seyrine rağmer. ni- adeta delilik derecesine ~ıkarmış bir a - konagın her tarafına dağılır... J!1 
zile karşılaşması bize 30 sene evvelini ha- rasadhanesnde tetkikat hayet gece .geçti, sabah oldu. Hiçbir şey dam olmasından istifade ederek kendisi- Bunu gören şeyh efendi de. he 
tırlattı. larca evvel hepimizin iştihası kesildi, uy- olmamıştı. Korkmayıp göğü sevredenler. ne sık sık muziblikler yaparmış. Paşaya, hem de kendisine ağzıtl~ o 

O günleri ve o .geceyi yaşamış olan in • ku uyumaz, başka bir şey düşünemez ol- gökte en ufak bir gayri tabiilik sezme- Şeyh efendi. kendisine aid eşyaya asla savurur .. Şimdi ne yapsın?! Ev".~ d 
sanlarla görüşüp hatıralannı topladık. duk. Ben kendi hesabıma son bir buçuk mişlerdi. Hepsi alimlerin yalanı idi 0 ka- el sürdürtmez imiş. Hizmt:tçilerinı sık sık rur, akşama kadar hüngür hiln~e 
İşte anlattıkları: ay ibir gün gözümü kırpmadım. Sinir ille - dar.. 'hamama sokar, daima tertemiz giyJirir, Bütün gece de konağlnı nasıı te~ de 

• BaY,an Fatma Vehbi (Şi,li): tine uğradım. İstanbulda korku panik ha- e Emekli maliye memurıı Bay kendisine bir şey tutup verecekleri zrım:m ğini düşünE>rek uyumaz. Ertesi ,gı.ırı 
- Haley kuyruklu yıldızının dünyaya lini alınıştı. Bütün dünyada da böyle ol - Faik: da, ellerini, gözünün önünde gıcır gıcır kenden bir adamını ırgad,pazarırıll ,. 

çarpacağı söylenildiği zaman ancak yirmi 
1 
duğunu duyuyorduk.. Bu havadisin doğ - - Kıyamet Haley yıldızile kopacak yıkatır ve çarşıdan yeni alınmış havlu - rir. Elli tane ırgad tutar. Tutar aJJ111ldl 

beş YS§lannda kadar genç bir kadındım. ru olduğuna inanan birçok insanlar evle- zannetmiştik. Asıl kıyamet ondan sonra- lara kurulatırmış. Üstün'! başına el clo • nun da kaydı şartı var: Evvela ırg~. J1 
:ıenüz ~~rbler, felAketlcr görme~~ş. oldu-' rini, emlaklerini satıp ölmeden evvel vuı ki harblerle koptu ya! .. Fakat biz o zaman kundurtmaz, el etek öptürtnıez, hünkar hiç bir hastalık bulunmaması JAZl 

0 
ı;umuz ıçın canımız pek kıymctlı ıdı. Ga, patlasın, çal oynasın yediler... Yıldızla derdsiz, işsiz, güçsüz insanlar ... Bir kuy- dahi olsa el etek öpemiycceğini söyl:.>rmiş. gadlar konağa gelir .. Çırılçıplak 5 

zeteleri her gün kapışa, kapışa okutan bir karşılaşacağımız. çarpışacağımız gece ben ruklu yıldızı ken.:limize derd edindik... Kürklerin tüyleri arasında daima pislik tepeden tırnağa muayene edilirler·, 
siyasi nutuk veya bir memleketin bari - deli olacak kadar korkuyordum. Evde O za:n~n b~n henüz evli değild~m. Baya- ~ul~~acağı~ı kabul. eden ~busa:d Efendi 1 hamama sokulurlar, yık·mırlar, t~ 
t~i ıilemden silinmesi gibi heycanlı hava-ı rahmetli annem seccadeye oturdu. !mani- ğı butun cıhanın korkusu benı de aldı. omrunde kürk te gıymezmış. Şeyh efen • vahlar giydirilir. Konağın eşyası 

11 dısler ıbulun?1adığmdan gerek Avrupa ga le ölmek istiyordu Benim çocuklarım o Ben kendim o geceyi dör~ beş arkadaşla dinin bu itiyadlanm-yakından bilen Kalın 1 ipliğe dışarı çıkarılır. Konak bast'ıt 
zeteleri, gerek bizim o zamanki gazetele-! zaman dörder beşer y~ında idiler. On - Beyoğlunda geçirdim. O meyhane senin, Ali PS§a. tutmuş bir gün kendisine en silinip süpürülür, eşyanın üzerirıde ,ıı 
rimiz kendi hallerine göre, bu havadisi lan erkenden uyuttum. Büyük bir korku bu meyhane benim o eğlence yeri senin, kıymetli cinsinden nefis bir samur kürk kılları birer birer toplanır. Ali p,şıt' 
ballandıra, ballandıra yazmağa başladı • I içinde başuçlarına geçip oturdum. Rab - bu eğlence yeri benim dolaştık, geceyi göndermiş. Şeyh efendi kabul etmemek I istediği olur. Şeyh efendi giln;::) 
lar. Haley yıldızı çarpacak korkusile ay- metli kocam hiç bir şey umur etmemişti. (Devamı 10 uncu sayfada) 1 için bin dereden su getirmiş. Fakat sadra- (Devamı ıo uncu sa 

Yarın sabah acaba, bir bahane uy ~111111111111111111111111 _Anıma, ekseriya sizi J{aY1~ 
dursam mı? Niçin?. Onun bu gezme _ Yeni Edebi Romanımız: 14 betine giderken görüyorum· g.tıf 

::~:~:e:~~:~:rs?uç::~::r~~n!~:. KARLI DA,.A cu·· NES VURDU da~~:.~~;ı~.~·or:~:.eradaYt~ 
:~~:!~~:!~::~~ ~:1:~n ö~:'.~k 1:1 ~:~~~~~~~~~i::~J?. 

- 5 - Yazan: Ercilmt!nd Ekrem Talu ğe cesaret ediyor, ne de geııç 
Nerimanın not defterinden: 11111111111111111 yere ilişiyordu. t 
«Onu yakmdan görmemiştim. Ne asi na sevkedebilir. Ha. Bir bahane bulsam - Bakın! Köpeğim size alJ.Ş;ı~ 

yüzlü bir adam! Burada, etrafımı ku • yalimdeki can yol . mı? Hele saltıah ol - gibi, yüzünüze husumetle b8 ııJP 
şatan insanların arcrsında henüz böy . taşının, benim için sun da bir şey uy - - Neden, bilmem, ha)'\'

9 
5' 

lesine rastlamadığımı kendi kendime yni zamanda bil' durması kolay. Ra - sever, C'abucak bana alışırldl'· ge 
itiraf ederim. Acaba neden? Ahın~ ami olmasını isti - hatsızım, çıkarnıya _ da. sürülerin yambaşmdan JıiÇ 

Yorum y~... tab·· - gef'l'rim ·, çoban köpeklerindeil Ercan 1-~ye bu hususiyeti veren nedir? · <rıın ıı cagım diye haber :s-

Bilgisi mı? Tanıdıklarımın içinde üni- kanunlann hüküm · gönderirim .. gücen - bana salmaz. $1' ·ııt 
'en' babamı d be m · ? B · - Sizde şe"tan tfr ;ı vsıı· · • versiteyi bitirmiş, tahsilini A vrupada a n ez mı amma. enım ·' ' '\: ~ 

ta l ı ' F k ::len uzakla~tırdıgı- hatırım ı'çı'n drken _ Gülüştüler. Ne,. ·· ,_ · ~ 'l~ marn amış ne er var. a at hepsine ~ "'" :P" 
d kk aman, e~irn onun den kalkacak .. bel _ sarfetti~ bu söze birci~·~ 1~ 1 ~ i ·at ediyorum da, Ahrneddeki hi~ ~ b· 

temizliğine, derinliğine, olgunlu~ı: da yerini tutmalı - ki de yarın başka muş gibi. kızcirmıştı. 
dlT K"'d n h b. ta f d - Gid,,lim mi? hiç birinde rac;tlamadığımı görüyorum · .. 1 er va · ır ra ~ gi ecek - ""' 

Arkadaslarım: Lamia, Nevin, Ayşe, 1<it, birteviye koca - ti.. randevusu var -
Beria. hepsi de o gençlere hayran ol _ ·a rnuhtac değildir. dı da, hepsini bana 
muslar. Bütiin emelleri onlardan biri O bazan dal evlad feda etti. Nasıl ede-

- Nasıl istersenjz. el 
G.. "k .. .. d .. ,;ilcS _.d - uneş go yuzun c J - • Si" 

tar .. ıfın<lan be,ğenilmek, seçilmek ve 0 "İbi okşanmak, te - ylın? 
adama eş olmaktır. selli edilmek, hi.ına - Hele 

yola çıksak daha iyi ederiz , 
Uzunçayırda altına sığınaca1c 

sabah ol _ bul<nnıyacağız. go'o' 
- Haydi, öyle ise çıkahtıl· Halbuki, meziyetleri nedir? Genç _ ye görmek ister. Bu sun .. 

lik! .. Ah. o ne kadar çabuk gecer. Ba _ ;htiyaçlarımı ileride Lakin dü.şüniiyo -
bamın on yıl evve!ki hali göziimün ö _ kim takdir edecek? rum da, onun.kisi de 
nünde. Önce anneciğimi, sonra da beni Tanıştığım, hergün yaşamak değil. İn -

b be Biran için canla1?a1! i.imidlerim aynanın önünde yeniden öldü 
ona baifüvan ka<t'iyen onun gençliği ~ra r tenis oyna - san yapayalnız, sev-
değildir. Babamı. annem de, ben de iyi dığım, denize girdiğim, gülüp eğlendi - de, tahakkuk etmiyen rüyalarla. gisiz, arkadaşsız nasıl ya~ar, seneler -
adam olduğu, hayatı anladığı, takdir ğim delikanlılar mı? Asla! yukarıki satırları şimdi tekrar göz - oo?! 
etti~i, havata gerek kendi kendisi, ve Ne tuhaf! Bugüne kadar evlenmeyi den geçirdim. Bakıyorum da, onu mü- Kalbi çok hassas mı?. Bu halinden 
gerek etrafındakiler için bir maltla, bir aklıma bile getirmediğim haqde, şim - dalfaa etmişim. Ne salahiyetle acaba? ıztırab mı duyuyor?. 
gaye. bir kıymet verdiği içindir. di birdenbire, izdivac hakkında felsefe Birbirimize yabancı olduğumuz halde, A! Neme Iazım? Benim hiç bir şe -

Burada, bu evde ne kadar rahatım. yürütüyorum. Bu düşünce nereden ona karşı duyduğum aJakanın mahiye- yim olrnıyan bir adama karşı bu türlü 
Gönlümdeki b~ba muhabbetine, bir de u:eldi? O .. mutlaka onun tesiri altın - tini kendi kendjme izah edemiyorum. alaka göstermem kadar manasız iş ola-
can yoldaşı muhabbeti katabilsem, dayım.. Ne garib! maz ... 
dünvanın en ba'htiyar mahluku ben o- Fakat, sevmiyorum. Kendisini iyice, Bu gece kat'iyen uykum yok. Yarın 
lacağırn. Ben de anacığım gibi, ideçıl a- yakından tanımıyorum ki.. belki biraz sabaha da ona söz verdim. Hem de alaca 
dama rastladığım gün, kalbi.ınin emel sempati.ın var. Bu da ga')'et tabii bir kar.!nhkta. Kırlarda yürüyüş yapaca -
kaoıl<mnı artık kapataca':'-rım. şey. Ahmed Ercan taptaze simasının ğız. Benim bu teklifimi aca\>a nasıl te-

Nererle ise yirmi yaşıma geliyorum. tepesindeki ak saçlarla bana gayet ori- lakki etti? Ne der benim hakkımda?. 
Henüz böyle birisine rastlamadım. jinal görünüyor. İçyüzünii bilmiyorum. Doğrusu, münasebetsizlik ettim. İhti -
Herhangi bir genç il" hayata atılmak - Biraz vahşidir, hant~ldır gibime geli - mal, babam dcı. beni paylıyacak. Sor -
tan korkuvorum. Her ikimizin de <*e- yor. Ne yapsın? Ömrü, hep köylerde malı idim, i..zninj a~ iıfün. C,ok fe -
mi adımlarımız, bizi hüsran ucurumu- JtetrniS. Kitablarile .. idealile .. ve belki na oldu. 

-6-
- Rahatsız mi ettiın, mU!ıllim Beyefen

di? 
- Y ook! Çoktan hazırlanmış, sizi 

bekliyordum. Hava da ne kada'r güzel, 
de~ mi? Çok isabet ettiniz de beni bu 
sabah çıkmağa, yiirümeğe t~vik etti -
niz. Kendi kendime cesaret edemi.vo -
rum. 

bakalım önümüze!. 
Köyiin yamrı yumru sol<'.~ 

kıra doğru gidiyorlardı. rıerı fil 
bir özenti belli etmiyen }l;ııı 
ile, bir gün evveli sinden. ··ı#ıı tJJ 
daha c<ızibdi. Sert a<laleh d0

1,r ' ~ 
lak bacaklarile serbest adı:tY1of1 "'~ 
du. Arkasındaki keten blUZ ısft': ~ 
plise eteğinin içinde mu~:~11il ~ 
te idman Ye terbiye gördu ,,,.,,.. 
tiren vücudü genç kızlığın111 idi 1 
inceliğini muhafaza etmek~: ,.cıı;, 

Ahmed Ercan, sık sık: bı il1' _J 
ride kaJarak, ona, hoş bir r ~ 
der gibi bakıyordu. 00ııı. ..t 

- Ne için geri kaJıyors ~,_ 
birde, böyle? . _ ıtilet 

. ı~ 
- Benim ayaklarım sız re1' 

mi? Aralarında~ en az çeY "' 
bir fark var. """ (Ar 
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Yurdda 19 Mayıs 
Bayramı intıbaları 

CGCNCJN ADAMD::J 
• 

lngi(fere Hariciye . Nazırı 

-----.. 

19 l.6_ 
ıt· •'-&.aYıs G ı-oşesind enç ık Bayramı yurdun her 
h e COşk 
oı.ı ba un tezahüratla kutlulandı. 
dı:ı....ı·kYrarna aid muhab· 1 • . • .. 

•\11 le . ır crımızın gon-
rı foto f1a ftıekte"· gra rı peyderpey dercet-

d ,, ız. "Yuk d • . arı b· an akı resımler de bunlar-
ır kısm d 1 ır. Tokata aid resimlorden 

Lord Hali/ aks 
L~rd .Hali/ aks: !'~lnız babası_nın gözünde hala 50 sene evvelki çocuktu. Lord, 
Hındıstan va/ısı ıken mezunıyetle Londraya dönmüştü. Yemekten sonra ihti ar 
babası, misafirini g_öster~re~:." H a/~f~ks, artık senin uyku vaktin geldi. Git, :at. 

l Bız Mosyo ıle muhım işler görüşecegiz,, dedi 

İngiltere imparatorluğunun değerli! 
Hariciye Ncrzırı Lord Halifaks'ı kimi 
Fransız, kimi Alman, kimi İtalyan mu
hibbi sanır ... 

Her şeyden evvel Lord Halifaks yüz
de yüz bir İngilizdir ve yüzde beş yüz 
nisbetinde vatanını sever. 

Lord Halifaks 56 yaşındadır. Uzun 

Bupdan sonra da harbiye nazın, ciiz
bağı nişanı sahibi, başmühürdar Lor· 
du, meclisi vükela azası ve en nih. et 
de h<iriciye nazırı olmuştur ... 

. boyludur. Boyu 2 metreye yaklaşmak
tadır. İhtiy~kardır. Herkesten kaçı -
nır. Sade giyinir. Fevkalade dindar -
dır. 

Bu mühim vazifelere rağmen ı_1r(l 
Ha,lifaks çok sade bir adamdır. Eı faz. 
la sevdiği meşgalelerden biri de tilki 
avıdır . 

Yorkshire kırlarında at ile uzun u " 
zun dolaşır. Sayfiyede bulunan ha'ne .. 
sinde yalnızca ve gece geç vakitlere ka. 
dar felsefi kitablar okur. Dindarlığı ailesinden intikal etmiş -

tir. 
Asıl ismi Edward Frederick Lindley 

' Wood'dur. Üçüncü Halifaks Vikonta -
dır. 

Siyasi meselelere ancak mecburiye\ 
altında kaldığından dol~yı vakfı me -
sai eylemektedir. 

Lord Halifaks tam manasile bir mis· 
tiktir. Zekanın, iradenin kuvvetine fev 
kalade itimad eylemektedir. 

üstteki idman nare.ttetıenne ı~~rak eden 
genç kızlanmızdan bir grupu, alttaki 
gençlerin resmi geçidini seyreden Tokad 
Vali ve Kor Komutanile vilayet ve kolor
du erkanını, izmlte aid olan da öğret
men Nuri Doğanı merasim esnasında nu. 
tuk söylerken göst ermektedir 

Lord Halifaks hiçbir tesir altmda 
değildir . .Ancak çok sevdiği babasının 
tesiri onda hala bakidir. Bafbası tam 97 
yaşında ölmüştür. Bu adam son nefe
sine kadar İngiliz ve Roma kiliselerini 
barıştırmak için var kuvvetile uğraş -
muıtır. 
Babası çok sabırİı ve çok muhafaza-

kar bir ~amdı. İ.~te bir hikaye: 
Lord Halifaks Hindistan umumi va- 1 

lisi bulunduğu sırada bir gün mezunen 
Lond'raya gelir ve babasını ziyarete 
gider. 

\ord Halifaks 

Akşam yemeğinden sonra sıra ko -
nışntlr,a gelir. Bir mühim iş hakkın -
da tanıdıklarından biri i1e görüşmek-
te olan babası oğluna hitaben şunları lhgi1iz şairlerinden ve din adamla -
söyler: ımd~n John Keble'nin hayatı hakkın-

«- Haydi Edward! Artık çekilmen da mühim bir eser vücude getirmiş -

zamanı geldi! Kallc git yat! ;Ben inösyö tir. 
ile mühim işler hakkında görüşece - Periler , cinler hakkında dahi bir e -
ğim. ser ya7.mıştır. 191 O senesinde parlamen 

Lord Hg}ifaks siyasi meşgalelerin - ·toya meb 'us seçilmiştir. 
den azade bulunduğu zamanlarda dini Bilahare müstemlekat nezareti müs
ve felsefi meseleler hakkında tetebbü- teşarı; maarif nazırı olduktan sonra 
lerde bu\unur. Bu onda adeta bir has- 1926 senesinde Hindistan vafü umu -
talık halini almıştır. miliği makamına getirilm~ir. 

Hindistan umum valisi iken meşhur 
Gandi ile insanın yaşama tarzları ve 
dinler hakkında çok uzun münakaşa -
larda bulunmuştur. 
Meşhur İngiliz casusu Lavrens'in ce

naze merasiminde Saint Pdul büyük ki 
lisesinde ôir vaizde bulunmuştu. Bu 
vaiz esnasında o kadar büyük bir be -
lagat göstermişti ki kendisini dinliyen· 
ler onu yüzde yüz bir protestan rahibi 
San.Illl.'? 1 ardı ... 

İngiliz Avam Kamarası ıızasından ve 
işçi fırkası mensubininden Lord Tou. 
sonby, hariciye nazırı Lord Halifaks 
ha}d{mda şu sözlerl söylemiştir: 

c Vikont Lord Halifaks kadar dürüst, 
adalet ve hakikm.i sever, iyiliği kendi· 
sine p'N'nsip edinmiş, barış için çalışan, 
bu uğurda çalışmayı kendisine bir zevlt 
edinen, J<lmseye kusur bulmıyan, bir 
adam dünyaya gelmemiştir. » 

İşte bugünün en mühim siyasi şan .. 
siyetlerinden Lord Halifaks ... 

*** 

Hayvanların zekası 
Körleri kiliseye göturen kaz - Bir filin intikamı - Efendisine doktor 

çağıran köpek - Kokarc:nm kurbağa konserveleri 
İnsanlar hayvanlara çok aşağı mah - olmamış gibi numarasını yapar. Alkış- reklerle gelen :köylüler 

l\ık gözile bakarlar .. . Onların ne ka- lar toplar.. etrneğe hazırlanırlar .. 
dar inre bir zekaya malik olduklarını Numarası bittikten sonra cambazha- Tehlikeyi sezen yılan korkunç bil' 
bilmezler... ne pistinden ayrılacağı yerde bu seyir- şekilde ıslık ça1mağa başlar ve köylü• 

Bakalım, aşağıdaki vak'alara ne di - ciye doğru gider, hortumile onu yaka- leri kaçırtır ... Çocuk ile oynamağa de-
yeceksiniz? lar ve dC'rhal pistin ortasına fırlatır ... vam eder. Bir müddet sonra yorulur v6 

1 - cHayvanların en apt~l» te1Rk- Zeki ( !) adam berbad bir halde has- çocuğu bırakarak çekilip gider. 
ki edilen kazdan başlıyoruz: İngiltere- taneye kaldırılır.. . 5 - Bu da bir cördek .. vak'ası : İngil· 
de her Pazar sabahi ihtiyar bir ama 3 - Merkezi Avrupatiaki memle - terede, Hampshire civarında bulunan 
kadın kiliseye muntazaman bir katz ta- ketlerden birinde bulunan bir doktor köylerden birinin ortdsındaki küçüi~ 
rafından getirilir idi. Kaz kadını gaga- ihtiyar arkadaşlarndan birinin köpeği- gölde ördekler çırpınıp d'uruyorlarm~ 
sile eteğinden çekerek sürüklerdi ... Ka nin bir gün vakitsiz ve yalnız başına Bir gün ördekler o kadar bağırmağa, , 
dm kiliseye girince kaz dışarıda bekler evine gelmesine çok şaşar. Köpekte he- gürültü yapmağa başlamışlar ki köy •, 
ve ibadeti müteakib kadın kiliseden yecan alfıimi vardı. Doktorun atralfm- lüler ne olduğunu merak ederek gö ., 
çıktıktan veya çıkarıldıktan sonra ge- da dolaşarak bir şeyler ifade etmek is- lün kenarına gitmişler. Bir de ne gör• 
ne eteğinden çekerek evine götürürdü. tiyor gibidir... Hayvancağı.zın haline sünler, tilkinin biri bir ördeği yakaila• 

İşin farkına bfdayette varmamt.ş o .. - şaşan doktor herhalde bir .şey olduğu- mı.ş, götürmeğe hazırlanırken civarda .. 
lan k ilisenin papazı kadının klzına mu- nu farkederek m-kadaşmın evine gider ki çayırda otlamakta olan bir at he .,, 
racaat ederek annesinin yalnız olarak ve biçaıe adamın sofada yere uzanmış men tilkinin üzerine hücum ederek o• 
kiliseye gelmesinin doğru olma\hğını olduğunu gön.ir. Elden gelen her te - nu ağzı ile yakalamış, çırpınma~ına m~ 
söyleyince kız annesinin yalnız ol~~ : daviyi yapar ve onun hayatını kurta - ni olmak için de dereye batırmış. 
dığını; kazı ile beraber gidip geldıgmı rır. Kö ·lü bu suretle tilkiyi yakalar .. . 
papaza bildirmiş icli. 4 - Hindistanda Kişrnir şehri civa - 6 - Kokarca denilen küçük bir hay. 

2 - Fil hakkında İngiliz gazetele - rında bulunan köylerden birinde on van vardır. Bilmem o'kuyucuların1\z blc 
rinde bundan birkaç ay evvel çıkan bir yaşında bir çocuk derenin kenarında lirler mi? Bu hayvanın parlak bir ze • 
havadisten b~edcceğiz: oynamakta imiş. Annesi daha ileride ka eserine son aylar içinde rasgelinmiş 

İngiliz cambazhanelerinden birinde banyo yapıyormuş... Kadın banyodan tir: 
Cadux adında bir fil herkesin nazarı çıkıp da kurulanacağı sırada çocuğun Al.manyada bir kokarca yuvası bu .,, 
ciikkatini celbelıniştir. Bu filin yaptı - vücudüne müthiş bir boğa yılanının sa- }un.muştur. İ~-erisinde on iki aded can
ğı numaralar onun harikulade bir ze - rılmıs olduğunu ve yılanın çocuğunu Iı kurbağa rnevcudmuş. Fakat kurba• • 
kAya mdlik olduğunu meydana çıkarı- sallamakta olduğunu de~etle görür. ğalnrın ayakları muntazam bir surette 
yordu. Çocuk tehlikenin-. farkına varmdksızın yenmiş... Kokarca kurbağaları yalka -

Günün birinde seyircMerden biri bir kahkahalar atıyC1rmuş. Yılan Adeta ço- layıp yuvasına götürdükten sonra kaç
czeka eseri!• göstererek hayvan önün- cukla oynuyorm~... masınlar diye ayaklarını yemiş ... Kon 
den geçerken hortumuna kıravat iğne- Kadın hemen koşarak köye gid()r ve serve gibi, ka:m acıktıkça birer b ire> 
sini şiddetle batırır.. . ko~ularını toplıyar~ derenin kenarı yemek ıçin ... lşt~ hayvanların zekas:ı; • 

. Cadwc hiç aldırmaz ... Hiç bir seY na 1ıelir. Bastonlarla, kazmalarla. kü - na dair hakiki vak'alar ... 
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PARTi KURULTAYI HAZIRLIKLARI 
Halkımız Parti Büyükl 

Kurultay.ından 
neler bekliyor ? 

Başv~kalatla diOar vekaletleri alakadar edan 
dileklerin ana noktaları Büyük Kurultaya 

arzedilmak üzere hazırlandı 

Dört senede . 
Başarılan iıler 
Anta.ra 25 CA.A.) - Dördüncü Büyük Ku

rultayın te.sblt ederek vazife halinde tevdi 
eylediği işlerden ve Parti programının dai
ma devam ede~ hükümlerinin tatbikatından 
olmak üzere, Beştncl Kurultaya kadar geçen 
4 .seoo içinde başarılmış olan itlerin um um1 
hatlar hallnde hülAsası şunlardır: 

ADLİYEDE 
1 - HA.kimler kanunu, hlldmllk ve mild -

delumumllit m~leklerinl koruyacak ve men 
sublarını mesleklerine daha büyüt allka. ile 
batlayacek fekle konmuştur. 

:1 - Yurdtfa adaletin sürat ve mükemme-
Ankara M (.A.A.l - Cümhuriyet Halk Par-1 1 - Muhtelif yerlerde mahalli ihtiyaçla - llyeUe tatblil ıc;in kanunlarda lcab eden de

tili Ocak kongrelerinden başlayıp aıra ile ruı karfllı#ı olarak llse, orta. ilk "Ye aan'at o- IJ,§ltllkler ve tekemmüller yapıJmıı ft mah -
~llayet kongrelerinde toplanan ve mahalle- kullan, kıı enstitü~rf. Ucaret llseal, milli tü- kemeleriınizin sürat ve intizamla if gör -
rlnce yapılmak 1mUnı olanlar aynldıktan tüphane ve mirzeler e.çılma.sl. melerini mütemadiyen kontrol ve UıkLb e-
sonra esas ve ana Lşlere müteallik olup Par- 2 - Mekteb kltablnnnm ucuzlatılmuı ve dici tedbirler konmuştur. 
ti Umumi İdare Heyetine gelen dilekler tas- vaktinde dağıtıl:nası ff tedris senesi içinde 3 - İcra ve İfUi.s kanunu Ue bu ka-
nır edilerek 29 Mayıs'ta toplanacak olan Bü- delift1rllınesi. nunu tatbike memur teşkilltın verlmlnl art-
)'Ük Kurultaya sunulmak üzere hazırlan - 3 - İlk tedrisat işinin umumi bütçeye a - tırmsk için lcab eden tetkikat yapılmış ve 
mışt1r. lınma&ı, olamazsa umumt bütçeden vilayet- bir de mütehassıs getlrllerek t~kll ne komls-

Yurdun her tarafının Ugllencllği bu dilek - lere yardım yapılma.sı. yon ile yapılan çalışmalar sona ermek üze -
ıer. memleket ihtiyaçlarının muhtellt mev- t - İlk metteb muaJJtmlerlnin maaf}an- re bulunmuştur. 
sularda bilhassa aşağıdaki ana noktalarda nın umumt müYazeneden verilmesi. 4 - 936 senesinde kabul edilen meşhud 
toplandı~nı göstermektedir. Bu hfillsaya VI - Nafia, Jlinakalit n Mühabera&, Ti- suçların mahkeme usulüne dair çıkan kanu
atfedilecek dlkkaW gözler, halkmı.ızın yur - can& " htısaa Vekile&lsine aüt dDelder. nun ta.tbltatından müsbet neticeler ve fay
dun ve mllletln terakki yolundaki intib&hı- 1 - Adapuan - Bolu hattı in.fU.tı bqta dalar elde edilmiş ve bu kanunun tatbik 
nın ve yurd lhtlyaçlarlle yakın ve fUUrlu il- olmak 1bere esas denıJr:Yollanndan bul te- sa.hası 1938 senesinde genlşletllerek ağır suç-
glsinln aksin! göreceklerdir. bir ._ ta.sabalar Soerf,line tali hatlar yapıl - lara da ıe,mu olurunuştur. 
ı - Başvekalete llid dllekJer:. maaı. 5 - Geçen Kurultayın dileği üzerine thti-

Bir kuyruklu yıldız yüzünden 30 sene 
evvel istanbulun yaşadığı korkulu gün 

(Baştarafı 8 inci savfada) 1 den ani bir cinnet buhranına tu~ 
zil zurna sarh~ geçirdik. Mademki kıya- komşu kadının camı, kaiesi parçaUY gGt
met kopuyor, bari keyifte öleyim diyor- gözümün önünde bahçeye uçtuğunu .,.-ı· 
duk. Fakat bir de baktık ki ertesi sabah düm. Esasen yalnız Türkiyede del'L tı• 
dünya yerli yerinde, biz de yerli yerimiz· tün dünyada asabı bozuk olan birçok İ'" 
deyiz. O zaman bir gecede yediğimiz pa· sanlar kıyamet kopmadan evvel ölınek ~ 
ranın hesabını şöyle bir yekun yapıp. ay çin telaş gösterdiler. Halbuki biz _tal jl• 
sonuna kadar daireye bite gidemiyecek ve asıl kıyameti ondan sonra gö~.deO 
bir hale düştüğümüzü görünce adeta kı- zılca kıyamete gelince bizim n~ 
yametin kopmadığına yandık ... Eğer sar- olan bütün dünya insanlann& onu da l'"'l 
raf imdada yeti§ip aylıklanmızı kırma- yakında görmek müyesser olacak, gafil' 
saydı halimiz yaman olmuştu. e Bay V aali (Oamanbe1): 

e Bay Şülaii, (Pangaltı): - Beni artık ömrümün son~-~ 
- Ben kendim bu yıldıza çarpmak sö- dünyanın bir başka yıldızla Ç11A.r:ı-:_ 

züne pek inanmadığım içir. korkmadım. mahvolacağına inandıramazlar. Ben ~ 
Fakat bir komşu kadının bu korku ile yatımda bir kere Haley kuyruklu ~ 
çıldırıp pencereden aşağı atıldığını göz. zının dünyayı hak ile yeksan ed~ 
lerimle gördüm. Kadıncağız gazeteleri o- inandım. O tarihten iki üç ay evvel ~~rd 
kur, halkın söylediğini i§itir ve müthiş dan kalma ev, dükkan ne varsa be.I:""'-_ 
surette evhama kapılırmış ... O hale gel- sattım. Eğlendim, yedim. O zaınand~ 
miş ki, daha yıldızın çarpmasınn on beş beri başımı sokacak bir ev alamaclıIJl. f 
gün kala birdenbire aklını lamamile ka- ralarda dolaşıyorum. Bu danyaya ge ~ 
çırmış. Ben akşam üstü eve gelmiştim. cek fenalık, inan kızını. yıldızlardan ge 
Geceliğimi giymiş. kafesi kaldırmış .. bah. mez; ona ne fenalık gelirse insanlardJ' 
çeyi seyrede ede kahvemi içiyordum-. Bir- gelir. B. ll~ 

Tarihten 
Sayfalar ı - İnönü muharebe3lnln cereyan ettiği :1 - Hat boyunda nüfm teaafetl -ve lktı - yaı; gösterilen 13 mıntakada yeniden acru,ıe 

ahada piyade siperlerlnin oldulu ,erde in- sadl laallyet dolayW.le DrUy&ç görtınen ,.er- teşkllltı vücude getirllınlşt.ır. (BtJ§tarajı 7 inci sayfada) (Baştaralı 8 ind sayfada) .. 
tinünün bir heykelinin dlkllmesl ve Çanak - lercle ara L!t&.!J'Onlan JSPllmuı, ambarlar 6 - Ceza kanunummun bazı kısunla.rında süt imalithaneleri kurulur, kısacası bü - temizliği ile uğraşırken, paşa da koca fY 

Ziraat: S~t gelirinin 
köy ıu için ehemmiyeti 

kalede ifürk kahramanlığının şanı Ue mft - te.ıa ft 'lr:ncudlannm tınıdt. esaslı detişlkllkler yapılmak suretlle devle- tün istihsal ve imal bir teşkilata bagvlanır- b V• • h 1 t h 1 t gu-i 
tenaslb bir abide yapılması. 3 - Devletin bqladılt m Ye kurutma 1f - tin tç ve dış emniyet! genif mikyasta mQey- egını op a a <>p a a er.. El'" 

2 _ San'at ve tarih! kıymeti olan abldele- terlnln ~vsi ve te§mill. yldelerle takl'lye edilmlştlr. sa bugün sıkıntı çeken bırçok köyleri - Ali Paşa bir gün padişaha Şeyh ~ 
rın tamlri ve iyi muhafazası. 4 - Şehirleri birbirine ballıyan esa.slı Is- 7 - AvukaUık ve noterlik me&eklerini, ge- miz süt yüzünden bir kalkınmıyıı mazhar said Efendiyi metheder. Huzuı·a da~~ 

3 - Asrl mezarlıklann her tarafta yaptı- tit&metlerdetl JOl ve tfıprillerin lBlahı, yol rek mensubları ve gerek iş .sahlblerl bakı - olabilirler. Bunu teyid etmek için küçük dilip duası alınacak bir muhtereın a di-
rılmasınıı başlnnılması. vergllerln1n yaJnıs JOI lflertne aarfı. mında.n gflnlln ve UcrJ cemiyetin tcablarına bir misal arzedeyim: olduğunu söyler. Kanuni de şeyh efen 

4 _ Memleket.in muhtelif yerlerinde mev- 5 - Bamsun, Trabzon w Meraln limanla- uygun olması temin edici kanunlar yapıl - cEldeki ~a~iklere göre orta Ana • yi davet eder. 
eud sıhht maden suıarının ve lcaplıcalannın rının inşası Ye bazı 1.skelelerde mendirek, mlfbr. b~ 
lllah edilerek 1.st.lfade edilir hale getlrllme- iskeleleri olmıyan sahil 19bfrlerlnde de ıate- CEZ.\ EVLERİ doluda bir dönümden alınan vasatı buğ- Şeyh efendi gene çırpınınağa ol ,. 
11... leler Jl.pılması. 8 - Oeza evlerinin ayni zamanda birer day mahsulü 80 kilogramdır. Bunun 15 Hünlirın davetini kabul etmeınek .. ö-

n _ Ac!Jlye veuı~tine aM 41Wder: 8 - İhtiyaç görülen dçtlk tua.ba ""' na- JSlah yeri olması ve küçüklerin a.hllkt düş- kilosu tohumluk olarak önceden tarliya maz. Kabul etse .. Sarayda elini etePJI . 
ı - Adliye binalarının •e eesa evlerinin hf,.e merkezlerinde de poıda ""' telgraf mer- kllnliiklerlnln glderUm~ esası gözönfinde atıldığına nazaran. asıl istihsal miktarı 65 pecekler ... Öptürtmemek olmaz ..• JCell 1i 

lnluı ve ceza evlerinin lslahı. kezleri açılmaaı. tutularak ceza çektirme s1stemın<le esaslı de kilo demektir. Köylünün tarlasını sürmek, disi padişahın elini öpecek ... Padifah '-
2 - Olmıyan yerlerde noterllkler ihdası. 'l - Halta ucus rac:!Jo temını, köylerin ~şlkliklcr yapılmış ve ce7ıa evlerinin. bir . . . . rı .. 
3 _ Mnhkeme tPskHatının halen mevcud radyolanması için töy idarelerinin mecbur lSlahane haline getlr11me&lne tarar veril _ tohumunu ekmek. ekmını bıçmek. har - olmakla temiz olması şart değil ya.:·. bit 

aımıynn kfiçllk yerlere tadar ıe,,mm. tutulması. mL,tir. Bu karara göre birçok ceza evleri şlm manını yapmak ve sonra pazara götür • reye tutunup süründüğünü bilmedili 
4 _on liraya kadar alacak danlarına ih- 8 - Alelilmum hayat pahalılığını kaldı - diden bu hale ifrağ edilmiş ve bu tatbikattan rnek gibi rnüteaddid işlerin emek karşı • eli ağzına nasıl götürsün?! 

1
,. 

ttyar heyetlerinin de bakııbllmesl. rıcı tedbirlerin alınması. mfu:ıbet neticeler alınmıştır. Bu sfsteme mad- lığından sarfı nazar, bu 65 kilonun ge • Ebusaid Efendi bir besmele çeket, /.,.. 
5 Bir haftaya kadar mahküm olanla - 9 - Çimento, şeker, gaz, benzin, mazııt, dl lmkA.nın azami nlsbetınde devam edile - t' V• ih t 4 )(

6
5=2GO k .., her,. .. 

rın cezo. müddetlertnln nııhiye merkezlerin- flatıennın daha çok ucuzlatılması. cektır. ıre~egı p~a n aye. uruş laha sığınıp sarayın yolunu tutar, # 
de geçirmeleri alelümum hırsızlık cllril:mle- 10 - Pamuklu merı&ueetm ucuzlatılması, 9 - Memleketin muhtelif yerlerindeki ce- tan ıbarettır. Halbukı orta Anadoluda bu• ye mal olursa olsun, el etıek öptürtl!l "t 
rt tçin mevcud ceı.:ı hükümlerinin arttın! - kömllr fia~~nrının halkın iştira edeblleceti ıa ve tevkif evlerlntn tamamen yeni baş - günkü şerait altında bir koyundan yılda ğe, kendisi de el öpmemeğe karar vet1; 
ması. meşhud sur;.Ia.r kanunu hükümlerinin hadde düşurülme.ııl ve alelfunum ev malını - tan yapılması esası kabul edilmiş ve tatbl- 25-30 kilo süt elde edilmektedir. En aşağı Meğer, Kalın Ali Paşanın ricasile, ~:S, 
köylere de teşnılll. katının ucuzlatılma.."1. kata geçllmlştlr. fiatla kilo.runa 3 kuruş temin edilse, ko- d p ef di h" kims yakl~. 

m _ Dahiliye Veklletfne aJd c!Hekler: il - Afyon mllstamme.rının toprak oflsl Keza; adliye binalarının yurdun lhtıya - yunun gayri sati süt varidatı 
7
5-

90 
lr. .... ,... a, şey en ye ıç e efl• 

ı - Belediye işleri, şehirlerin iman, au. e- lle mncud vazlyetıerlnin illlhı Te alelôm11m cını karşılıyacat mahiyette yapılmuı tarar . • _ - ..... ":9 elini eteğini öpmez, sadece uzakta_n ta 
lektrik 1şlerlnl yapabilmek için hfikiimetç.e Afyon lsUhsal ve sabı IPn1n düzene konul- albna alınmış ve bu hususta faaliyete geçil- tutar. Yanı 3 koyunun bir yıllık sut geliri mek suretile tazim gösterilir. Padiflh .... 
111tın vadeli krediler temin edilmesi, ve köy- ma.sı. mlftlr. Muayyen bir programla bunların bir dönüm tarlanın bir yıllık buğday ge • elini uzatarak şeyhi efendiyi müşkiil __ f't 
terin lhtlyaçlannı karşılayabilme~ lı;ln fa- 12 - MuhteHf yerlerde şeker, mensucat, silratıe ikmali bllhassa gayedir•. lirinden fazla edecekti.t. yette bulundurmaz. Şeyh efendiye d• 
tir bel'!dfyelere hfikt\metçe mtlnasib tekilde meyan kökü. konserve, tpUk, pamuk YBl?ı. 10 - Bir çocuk ıslaha.nesi yapılmıştır. Bmı Bir dönüm tarlanın buğday mahsulü • mak için de yer göstermez. Gösıene 
ır~ldat temini ve yardımlar yapıhnası. sabun, tı:üsbe, tendJr, meyva kurutma, pırt - lar lüzumuna göre çoğaltılacaktır. nün elde edilmesi i ·n icab eden masraf oturacak kim' .. ' 
ı _ Nüfus işleri: Evlenme muamelemnln na, çay, çuval, şayak fabrikaları aı;ılması. DADh,tvırnıı; _ . ~ . • . .. ..:.ret• 

daha kolay bir hale getirilmesi ve harçtan 13 - Pancar fiatlarının arttırılması. ı - Yurdun, en medeni memleketlerde ol- ve emeklerle, sut istihsah ıçuı uç koyuna Derken huzura sadrazam Ali paşa ıs-~ 1' 
muaf tutulması. 14 - İhtiyaç görfilen bazı sahil şehirleri- du~u şekilde teessücı etmiş olan emniyet ve yapılacak emA ve masraflar yanyana eğilip padişahın eteği.'li öper. saıeyııı' 

3 - Ko.yıdso çocukların nüfusa kaydedn- m17ıe vapur uğratııma.sı ft navlunlarınm ten asayı., işleri; hergün daha ileriye götürüI - getirilirse sütçülüğün ~ok daha karlı ola- sadrazama: • 
mel"r ve bugüne kadar nüfus tayıdlarını t:ill ve sefer tarifelerinin ıht.ıyaca uygun şe- mektedlr. cağı da ayrıca görülür ş h f d" . .. d likl · ne 1'J 

· klld tnnzlıni 2 M dd! ı f .. _ " · - ey e en ının gun e en yaptıramnmış olan vntanda.şlann ceza.sn nü e • - a ve manev evsa ı ucrgun artan Hülasa yurdum h b .. l . d 
füsa kaydedllmelerin!n temlnl. 15 - İstihsal ~ istlhltı.k koopcrntif işlerin- polls ve jandarma teskllatı, vatand~la.r a- .. . . . uz~n . er •0 gesan e dardır? 

4 - Bekfi.rlann vergiye tdbl tut.uıınıılarL de hariçte knlan ve muayyen mevzularla ~- rasında vazifesini kolaylıkla Haya mulı:te - sut gelın eheımnıyetlı bır yekuna baliğ 1 Diye sorar. Ali Paşa: 
5 Teşkilat işleri: tignl eden iş zümrelerinin de kooperatın~- dlr olacak derecede sempatik vr güvenilir ı olmakta; fakat kıymetlendirilemediği için _ Yüz akçedir! " 
irtib t kolayıı:ır,ı bakımından bazı nza, Urllmeslnin temini. bir anlay~a mazhar olmuştur 'Arkası 1,ar) köylümüze yeteri kadal' faydalı olma • b 5üle1 

" 16 y ıı f b ik un ri ı t l Ceva mı verir. Bunun üzerine nahiye ve köy bar;lılıklnrında tadllAt yapıl- - er a r :ı mem e n n sa ış a - .. - .. maktadır. Süt, yoğurd, peynir tereyağ, 
nnda mutavassıt ellerin kaldırılması tılması, koylu için sigara kiiğıdlı tütun pa - • ' man şu zarif emri verir: ~ ,)'• 

m.ası ve bazı y~rlarde na.biye, kaza ve vllA -ı 17 - Balıkçılığ'ın lslah 1'e hlmay~i. ketlerinin de satılması. Türk sigara ve tütün hatta kazein gibi çeşidli mamiılatı bu - - Yüz akçe azdır. Şeyh efendiye yUZ_ • d_lfİ 
rbet kte klllitı hvul cud" getfrilmesı ve mevcud 18 _ Lüzunı görülen ,,..,.lerde Tic"""t 0 _ lcrinin nefasetinin arttırılması. günün icablanna göre yapacak fenni ima- ,..~ er-
ir ·• ını na yelerf!'l tnm teşekküllü hale ,,~. """' 8 M " id 1 d ı-ı·· töm l"th 

1 
. _ çe de sabun parası verin de kendi.,...· , 

lfragı dası, Toprak Ofis ajanlığı ve bankalıır ıube- - usa yer er e u un ve bekl e - a ane erın vucud bulmasını teşvik ve merak ve vesvese pisliğini de yıkats:ıJI 
8 - Hukümet daireleri. lerlnln a~ılması. kilmesl~ izin verilmesi, tütün nuntalı:nla - temin edersek bundan köylümüzün göre- Tcrert' 
Hukümet dalrelf'ri iyi "oımıyan yerlerde 19 - Aleliimum ticaret :Lşlertnl tolaylıı.ş _ nnda mustnhsll mnhnın tyl muhafazası için ceği fayda pahasız olac::ıktır. lar!.. Reşad~ 

t1racak ve mahsullerlm1z1 ltıymetlendirecek nmb:ırlaı yapılmns:ı ve imallitahneler tesisi, .. . . . .. _ . . ~t' 
bunl rın tnnzlm ve tevsii. bazı müteferrik dllekler. tütün zürraının mnruz bulunduğu müşkü _ Sut gelırını koyluyc tattırmak ıçın ya - ğını öğreniyoruz. Birlik ve teşkilat ) , 

7 P:>llsllerı· A ım ıı 1 k. ı· ··ı·· d b" tge . vn - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ye.ki- lu.tın ka.ldırı ası ç n tedbirler alınması. pı aca ış, evve a su u para e er ır mah- dun her tarafına sirayet ettikçe sil _ 
Pol t"şkilfıtının, bulunmıvan küçük ka - IX z· t ,. k"l t" ld u l h 1· · k B ~ ~ 

.. ~b 1 d te ili · d 1 1 letlne aid clllekler: - ıraa e ne ıne a el ekler su a ıne getırme tir. u da süt imala - !irinin köylümüzün yu""zünü güldur .
1 
.. 

... a :tra a şm vt- mevcu o an yer erde 1 orman kanun tatbik t k 1 zı51"' 
tevsii 1 - Doktor ve sıhhat memurıı, ebe eksi- - unun a ını o ay- tını fenni şekillen sokacak sermaye bir • ğine, ve hayvan mevcudünün artrrı • 

8 ~ Köy ,.,,eri: ~inin her yerde tamamlanması. l~tırıcı v~ bu hususta halkın ınü~üllıtını likleri, t~kilat birlikleri iie olur ifl' 
. "'i' 2 _ Olmıyan yerlerde hastane dispanser izale edlcı tedbirlerin alırunası, nizamname -y • devlet bütçemizin ferah bulacağına 

Koy krukınmr: :c:ı~tn plll.nlaşması, bazı eczane açılması. ' ' ve tallmatnamelerin basltı~tirJlmesl. Trakyada böye bir hareketin b~ladı - nalım.ı. 1·arım-~ 
mıntlkrıl.,rdn kovluvu tazyik eden salma f- 2 Köyfüniin z!rnat l.şl r1 d lı:ull a.k ;;;;::-
tinin k ldırılaralt bnnQ mukabft ~ ile 3 - Sanatoryomlann arttırılması, sıtma, - e n e anm B 1 d T k d 
muayyen bir miktar flbesl veya aaı:!an;~ trathoml. verem. frentrrlti mı ncadele teşklldtının ~~:;hı::ı.olan a~aç Ye kere3tenln daha res av panayırın a Ur sta 1 
lıkı bir surette tanzimi. Köy kanu tat ar tın mıısı ve mın a a arının tevaU. 

·· - nunun. 4 - Kininin '"' alel6mum ille fle.tıannın 3 - Kereste ve mahrukat rubsatıyeleri -
b1k edilen yerlerde, hukumlerlne tam olarak nln vaktır.de ve kolaylıkla verilme,,lnln te _ 
riayet eclJlmesl. Kcv kanununun tatbik edll- ucmlatıhnası. doktor 'rizite ücret.ıerlnln blr mini. 
tnıyen yerlere te~U!. Köy lta'nunu tatbik nhıaın ve disiplin altına alınması. 4 - DeYlet ormanlanndaki yabani tıdan -
Jllnde bu kanun dışında köyiaye mtlkeDe - 5 - Çok çocu~u ailelere yardım işine hü- lann ha.im meccanen -·-''--1. 
- _ kümf'tin fazla ehemmiyet vermesi, kimse - ~.u.w. .... 
~t yfiklenm~.mesı· Koy kanununu·n beşinci siz çocultlar için devlet yurdları açılması. 5 - Her cin& damıılıtlarm ve haraların 
llladdesi ile koy meclislerine Ye:rilen kaza 8 _ Muayyen mıntakurda rontgen mer- çoğaltı.Lması. 
bakkına aykırı bir makam nezdinde itiraz kezlerlnln aÇılrnası, hükümet tablblerinin 6 - Bayt'lr ihtiyacının temini. 
hakkı verilmesi. muayyen zamanlarda köyleri dol~ıp sıhhat 7 - Fldanlıklann çoğaltılması, ft her lk-

IV - 1\Ia'liye Vekaletine ald dilekler: kontrolü y::ıpmMı. lime göre meccanen fidan dağıtılmuı, ipek 
1 - Alelf.lmum vergllerln tevhidi ve blr 7 _ İskan islerinin sü.r'aUe tanzimi ve böcekı;llltinin ve kozacılılın ıslahı ve genif

elden tahslli, hayvan vergisinin blrıız daha mıntakalannd:ı sıhhati bozan bataklıkların letilmesi, tohum da~ıtılması ve para yar -
lndlrllm!'sl "e ı;lft .hayvanlanndan vergi a - kurutulmru:ı. dunı yapılması. 
hnmam2Sl. Vlll _ fiümriik l'e tnhJsarlar VekileUne 8 - Ziraat alltının kolay ve ucuz tak.stt 

2 - Fındıklık vesaire gibi yeni yapılan aid clilek.Jer: ile tedariklnlr temini. 
bağ ve b:ıhçelerde, on sene vergi alınma - ı _ İspl~ınun tuzun barut ve saçmanın 9 - Muzır hayvanlarla ve z1rat hutalık -
nıası, buğday koruma vergisinde tahfif ya - ucuzlatılması. ' ' larla mücadele 141n1n geni.§letllme&l ve Ta -

Pılm'l.Sl 2 _ Ziraat işlerJnde tuııanıla.n Ye gümrük sıtalarının ve bilhassa kükürtün ucuzlatıl -
S Köylü tapu senedlerinin bo~tan ve muaftyetl dışında kalan dlter zlreat ilet ..-e ması. 

'6y binalarının vergiden muafiyeti, kadu _ edentının da gümrükten muafiyet!. 10 - Alelihnum tohu!nların ıala.hı fft, to:r>
b işlerinin tesrll, kasaba ve köylere teşmil!. 3 - İstasyonlarda t\12 satı.şırun temini ve rak mahsullerinin BtandardlZUJOllu ili 'ftl 

f - Muhtaı; ve arazisiz köylüye emvaıı tuz a.mbarlannın çoğaltılması. mal 'lı:orubinalann, dahilde ziraat. fabrika -
oıetruke, hükümet ve evkaf arazilerinin te•- 4 _ Şarnpçılı~ın ısııih ve himaye.~. ları ve ameli zlrnat mektebleri açılın.a.tıı. 
ıft1 ve bunların uzun vade ve ucuz flatlarla 5 - İnhlsarların ıılacatı yaş meyvaJarı i~~ Ziraat memurlarının 1htlyaçlarınm 
ablması. vakt.fnde ve değer flatında alman n mn - · 

a - Eskl mütekald maa.şlarının arLt.ınl _ cud güçlfıklerln bertaraf edllmul. 12 - Ziraat Bankasının açacatı kredi Te 
.maaı. • 6 - Gümrük muhafaa te.şkiUtının genif- alelfunwn tredl koopemtiflerl hakkında 

V - Mnarlf Vekiletioi a)ikıuJu eden cif- letllrnesi. mıntakaların husus:lyeUerlne Riir.e buı tek _ 
aaLI llfier, 
..,...er: T - Xivlü ~ halt llpralarmın ucınJa -

Berlindeki Türk Ticaret Odası. 1~14 Mayıs 1939 da Breslavda açılan Se.>'1;~ 
milel panayıra Türkiye adına iştirak etmiştir. Resim bu panayırdaki Tür~ 
dını gösteriyor. 



- SON POSTA Sayfa 11 

Dün Mecliste Maarif bütçesi 
görüşülürken münakaşalar oldu 

Fethi Okyar radyoda 
lngiltereye hitab etti 

(lo rBaştarafı ı inci sayfadıı) tutmanın doğru olup <>lmıyacağı esası U· sene n seneye yu~ ıgmı ve . . . . §~cua • - 3 .Mll/UM ... onun kudretli ve parlak halefi İsmet t. .. de .. ,·--ıd· v • • 1939 (Ba ı .. -•- 1 incı" .... ~ .. d .. ) 1 dır. İngiliz halkı. eminim ki. A_tatürk lle 
'tlt oya~· memlekette projesiz imar ha- zerinde durdu. Ankara da bir wr.um! kü- yılı bütçesinin de 16, 164, 400 lira ola - chyeb.ı.rını ki vatan?•i•arım arasında h» nönünün idaresi altında Tür kiye Cümhu
tiir:;lerıne önayak olanlorın tarilıi, kül- tübhane tesôs edilmesini ve ilim mevzu- rak teshil edildiğini söyleıniıtir· Vekil b'.r bel";e~lel itiliif bu kadar rağbet riyetinôn taldb ettiği dürüst siyaseti tas-
eud 1Ve ınedeniyet abidesi olarak mev- ları için mükafatlar verilmesini istedi. ge~n seneye nazaran 1,5 milyon lira gormemıştır. . . vib etmiştir. Bu siyaset, taahhüdlerine 
&ibi 

0 

an bazı eserleri hiç lüzum yokmuş Ekalliyet mektebleri kadar bir fazlalık arzettiğini beyan et- Akderuzde emmyet A sadakat ve milletler arası ihtilafların sulh 
lerın~'~•dan _kaldırmakta beis görmedik- :lstamat Özdoonar (Eskişehir), ekalli- tikten sonra bu paranın bütçenin nasıl Bu~u.n sebebi. ~kiırdrr. O da. ml_afın yolu ile halli suretinde hüliisa edileWlir, 
Clret 

80

Yleınış ve meml~ket dahili:ıde ti- yet rnektebleri t~birine itiraz etti ve bu tevzi edildiğini anlatm~tır. g_ayesının Akdenızde ~ulh ve emmyetı te· Büyük Britanyanın beynelmilel muame-
'I'iirk ~a~n . m~esseselerin ilanlarında mekteblere chusust mekteb• demenin Orta tedrisat sıs etmekten başka bır şey olmamasıdır. lelerde takib ettiği şaşmaz dürüstlüğü 
'ttilııı~'.~e h•çb., kıymet ve ehemmiyet doğru olacağım Hade ederek. bıı mek- Hasan Ali Yücel Vekaletin f~y;ti Her ild memleketin bu deniz&e hayati Türk milleti ve onun hükfuneti ayni su-
. 8 . 

1

6

1 

noktasında ısrar etmiştir. teblerde riyaziye derslerinin türkçe ola- etrafında malfımat vererek orta ~nsa menfaatleri vardır. Bu menfaatler ancak retle takdir etmekte ve Büyük Britanya .. 
·~~..._reele~ çocuk rak olrutulmasmı istedi Vekiletôn bu tın daimi inkişaf halinde bulunduğu - sulh ve emniyetin hildm olması sureı;Ie nm son buhrandanberi medeniyeti lıiı 

!arına nu ltıekteblerdeki çocukların saç- mekteblerdeki bazı muallimlerin müzn- nu son iki üç sene sonra iki, üç sene muhafaza olunabilir. Her iki memleket felaketten kurtarmak için sariettiği cesu
boya~ mekteb elbiselerine, muallimlerin yakalı hali ile meşgul olmasını rica etti. za;fında ilk okul1ar<lan gelen ~in bu büyük milli ve beynelmilel münaka- rane gayretlere hayranlı!{ duymaktadır. 
etti...,, •!arı ı..&kındald karara ;ntikal •G.lataııan)'» k•-~ itiraz adedi vüs'atı ol arak 15 bin olduğunu !it sahasından alınacak Vlifadelerin her- Sulh cephesi 
,_ ıı?'m•n Şevki Uludağ: Fuad (Konya), Gaatasaray kelimesônin söyledi. lisan dersleri hakkında lza - kese şamil olmasuu arzu ebru!ktedir. Malt- Bu müşterek gayretler arasında Fran-

kıtının •r baba tanıyorum. dedi. Keı:ıdi değiştirilmesini istedi ve dedi ki: hat verdi. sad ve menfaatler böylece ayni olunca sanın da Büyük Britanya ile mesaisint 
reye da ıtıe'ktebinde verilen bir milsame- _ Memlekete Fransız demokrasisindP.n ValidebRğı sanatoryomu iki memleketin bunları korumak ve ica- teşrik ettiğini görmekle memnunuz ve e-
ttkad ~et. ediliyor. Bab:ı gidiyor. Kızır..ı pek Ç<>k ,eyler vermiş olan bu müessese- Vekil, bundatı sonra, Val~bağında hında hakimiyet veya asayişsizlik teşeb- rniniz ki Sovyet İttihadı ile devam etmek-
•Yrılnı a.ş ariJe scihnede görüyor. Erken ye böyle tamamen şahane bir isim ver- yapılrnnkta olan sanatoryomun 1 sene büslerine karşı sulbü muhafaza etmek i· te olan müzakerat 

0 
memleket ile dahi 

bittrıed aya ınecbur olduğu için müsamere mek ve çocukları bir nevi imtiyazlı ço- içinde ikmaii için bütçeye tahsisat koy ~ teşri.ki mesai etmelerinden daha tabü tam bir anlaşmaya müncer olduktar
1 

so. 
l'ıda c.en kalkıyor. Ayrtlacağı vakit dışa- cuk halinde göstermek. lojp•dan girerken doğunu bildirdi. bu- l'l'Y tasavvur olunamaz. ra bizim müjlerek sulh cepheıniz insaııl-ıı...... "-'2lnı bir dah - k · · Idi M .f V k' Ü • T ild" ' '--..k -1.tır ~ırtıyor Kızı a germe astiyor, ça- benden.izce doğru deği ·r. aan e :- nivenite eşr mesaı uer eae •~... yeti bütün korkularından kurtaracak ve 
>.~Yo;. Sa karşısı~~ gelciiğ, va~t tanı- tinden bu müesseseye yakışacak ve bu Yüksek taıhsil rnevzuuna geçen Ve - Hüsnüniyet sahibi hiçbir .milletin. te- herhangi bir tecavüzün muvaffakiyetin4 
l'ilneu çları ondüle olmuş, gozlerine kelimenin çok fevkinde bir kelime bulma- kil: «Gerek İstanbul ve ırerek Ankara cavüz niyetinde veya }?ü.imiyet emelin- imkansız bir hale koyacak kadar kuvvet-h..... : er ~k·ı .... :~ - 1 d d lıru l -~ müke 

1

-•UJ> yuzlerine allık, pudra sını rica ediyorum. Üniversiteleri üzerinde dikkate ur - e o yan hi9b1r devletin Avrupa su - li &lacaktır. 
ll& teırıiz1 ~l B~ba "kızıyor. git yüzü. llk"Dekteb ~tmı-rıleri makta),Z» dedi . huna yapılan bu mil§terek hizmeti tas- Bununla beraber, bu muhavereyi biti-ltıt -·· e, diyor. Bıraz haşince söylüyor. Kabul edilmiş bir kanunla Sıhhıye dikten geri kalmıyacağını zannederim. recegvim sırada, bütün milletlerin ve on-rı.~ ·••Uteessir 1 Berç Türker, ilkme~eb öğretmenleri- b F kült . F'lhakik 
~ını d 

0 

up ağlıyor. Kızın bayıl- d b h · Vekaletinin Ankarada Tı a esı 1 • a bu teşriki mesai herkese açık- ]arın liderlerinin herkes irin sulhtan da.. L uya nin aldıkları maaşın az ığm an a settı, r-

~ClfuYorı n ınck:tebindeki alakadarlar kl tesis etl11€k üzere olduğunu bildir - tır. Bir çoklarının sulh taraftan oldukla- ha büyük bir menfaat mevcud olmadığı .. diy ar vak'ay h b muallimlerin başka işlere "kaçtı arını "deli 
orı ' ı a "r alınca babaya · a· n 1 ·asının işitildiği şu sıralarda herhan- nı ve hı"••bı"r arazı· ı"lhakı emelı'nin, hiçbir ar ki: ~ söyliyerek muzır sinema filmlerinın ço- ı. x 

•-. ~.. · Ciimhurivet devrinde gi bir sergüzeşt siy~setinden veya kötü siyasi ihtiras muvaffa"kiyctinin • bunun d ,,e Yapıyorsu cukların körpe dim:ığan üzerinde !esır · b ll d 
en - ~ nuz? Biz falan berber· k t db" Vekil. müteakıben, tenkidlere ceva eme e. r. en beri olduğu dünyaca malum bac:arılabilecegvi farzı mahal olarak kabul "''a11.yajcı t yaptığını ifade etti ve buna arşı e ır 

1 
k '$ 

>an:ı .. ı. · · ge irdik, bu çocukları bo- \"'rdı·. dedi ki: cCümhurivet devrinde 0 an 1 1 memleketin teşriki mes:ıısıne olunsa bile - bugu··nkü harbin getircceıı.i .... •çuı-> alınmasını temenni etti. "'c , ı. 
l{onya llleb' .. Ahmed Hamdi Dikmen (Konya) eğit- oldui'u kadar h~1k ile hükfımet maari • meş um bir mana atfedilmesini müşkiH muhakkak olan fecaatleri ve binnetice ladı: usu sozlerini şöyle tamam- fe bu kadar ehemmiv. et vermemiştir. görüyorum. bütün medeniuetin yıkılmasını, telafi e-men teşkilatından bahsetti. Ali Karni Ak. M l k .J 

•'ı.tekteb h yüz. eski bir maarifçi sıfatiyle tecrübe{e- Hiçbir devrin hükfuneti elindeki imkan em e etimin coğnfi vaziyetinin as· decek kadar büyük olamıyacağını tam. ~ t~ sa nesinde görülen mektebli rinden bahsedrek bilhassa Darüşşaiaka- lan bizim kadar sarfedio bu ihtiyaca keri ehemmiyeti ve onun kara ve de-r.iz yacakları ümidini ifade etmek isterim. 
dir (" lne'kteb yüzü ile görun· eı· b v ı · t kuvvetleri İngiliz kudret ve miknetiv!e (A. A.) 'b • ~ok doğr m ı- nın yapbğı hizmetleri f?t.rafile anlattı, bu- reva "ermeee ca ışmamıs 1r., J 

Ulrnasını V k"u sesleri). Bunlara çare gün mekteblerde otorite olmadıfını SÖY· Hasan Ali Yücel, Avrunadaki tale - elele verince, öy!e itikad ediyorum ki, TJon~ra biiyük elçimizin nutku 
~ A~bılden rica ederim., ledi. benin \•aziyetinden de bahsetti. Yakınşarkta ve Akdenizde devamlı bir Londra, 25 (A.A.) - Türkiye büyük ~k ~larif İflea~ .<B~l"33), kürsüye gele- sulh emnivet alb.na alı!'lmıştır. elçisi Dr. Tevfik Rüştü Aras, dün akşam 
lif~- l'ini ~temlcştirmek. Maa- lnaa,f terbiye Ta~ makiyaiı Tilrk ve İngiliz ordulan Avam Kıamarasında verilen bir akşam zi-
.. leaı, illt izde kenı;yet ve keyfiyet me- Türkin Oz (Antalya) gençlerôn ahlftki Vekil, talebe makiya.iı hakkında ~ Her iki milletin lam bir itilaf halônde yafetinde parlamento azasından bir grup •ilitı, ,..,

1

~sU_ın llleeburiyet ve mecc•- terbiyesinden. bedü ve bir kelime ile •n- !ere temas ederek bu hıı<tısla hassası- olduklanna ve birbirlerine karp tam bir ile Büyük Britanya politikası etrafında ~ llıaatıı~e abliik ve ;deal, dili- san! terbiyesônden bahsetti, asıl mesele- yet gösterdiğini. ha.ttA bazılar~nm k~- itimad beslediklerine mutmaônim. 1'ilrk görüşmelerde bulunmuı ve bu münase
ınuıaıeaların erbiye tarihimiz hakkında nin çocuklara verilecek telkin, terbiye ve j naatine göre şiddet!ı ~~randı~nı soy ordusu her zaman İngiliz ordusunun kıy- betle bir nutuk söyliyerek Türk - İngiliz 

~nlattı. takib edilecek hattı hareketi bir proje ve- lemt,, makiyaj meselesmı tahkık ede - met ve şecaatini takdir etll'Jştir. Diğer anlaşmasının ehemmiyetini tebarüz ettir-
Slllnih tr bl dili ıneaelesi ya bir talimatname ile hocalan mutlaka ceğini ilave etmiştir. cihetten Londrada ikametim esnasında rniştir. 

"'1a •e lise "ı:-. (Tunceli). çocukların tenvir etme, gidecekleri yolu sarih bk Maarif Vekilinin sık sık tasvib sesleri benimle görüşmüı olan bütün lngiliz za- Lord Plıillimor'un riyaset ettiği bu top. 
:edılJelinden ~de ecnebi dili öğren- surette göstermek ve ondan sonra kendi· ve alkışlarla karşıfanan izahatını .mütea- bi leri memleketimin ordusu hakkında lantıda kalbine azastndgn rnüteadclid nalit~ le bunırıı "!:•et •tt;, metod olma- !erine vazife vermek olduğunu söyledi. kôb heyeti umunlly• üzerindeki ll'Üzake- gayet takdirklrane Ji>.an kullanmlJlar- zırlar da l•aZ>r bu!unmuıtur. 
~~~~~~~p~~ridw~~A~~d~We~mMcl-~~in~~rek~~~~~~~~~n~n~--~====~=~=====~==========~=====~ 
. rıaıı bir ıatın Briste b;r DlÜddet bu- çe arttırılmasını istedi. sine geçilmiş ve Maarif bütçesi tasvı1> o- ingiliz, Rus ve Fransız askeri ı·tıı·fakı €ıderı di"' . Alınanyaya geımek irin Dil meselesi 

hacah ger hır zatın k ,. lunmuştur. 
}. . lı Yaptıkl ıne teblerde lisan Rası1ı Kaplan, mekteblerdeki ecnebi li- Vaktin gecikmış· bulunması dolayısile iti~ f arını· chM"\· . _ . 
bn· . akat kaçımız ; .. k -.t:'nnız turkçe bı- san tedrisatı işi hakkında mütalealarını Meclis bütçe müzakelerine devamı yarın-

lfi??, diye ur Çe hocalığı yapa- söyledi ve kendi dilimiz tedrisatının drhi ki toplantıya bırakmıştır. Sanıih &ordu. k - . -·- -Çık Erkınan b bugün çok zayıf kaldığını işaret edere : -----
ltı an ÇOCukları. undan sonra, liseden - Millet işinde benlik ~idil ile başlar. Balkan Harı·cı·ye 

eittebJe:r· . n Avrupada.ki yüksek b' b d mek dıkı •nı takib d .,. . Antalya rnc usu un an sonra -

ltaı~l'lnı, lisan derst~C~sınde bulunma- teblerdeki okuma kitablarına cTlırk Nazırl"arı ,·sıanbulda 
iltaın tarak onun Ye ~rını ınekteblerd<'n gençliği ancak Türkle evlenebilir> şeklin-
lôyl ~·edilmesinin ~ı~e ~ğ~r derslerin de yazılar yazılmasını rica ett;, tiyatro t 1 t lar 

e 
1
• a a ogru olacağını mezununa geçerek son günlerde Anka- op 1n 1 mı yapıyor 

li İlk~ rada bulunan operette türkçenin fena k~- (Baştarafı ı inci sayfada) 
l'irı ~cer İ>icle (Kast tebler . nuşulduğunu. seçilen mevzulawı ailelere Sof yada umumiyetle inanıldığına göre. 
taıe~. sınıf.ında e r.tı.!llonu), ılkmekteblc- hürmetsizlik ifade ettiğini söyledi. Bulgaristanın Cenubi Dobrice ve Yuna• 
eak ın buJunduğn aşağı altmış, yetmiş Ahmed Hasib Altuna, maarif işlerinin nistan yolile Ege denizinden istediği .mah
~ib ~ bulunınadı~:~· sını~arda otura. t her birine ayrı ayrı temas ederek düşün- reç talebleri, bu yaz sulhan is'af oluna-

edildiğinj söyledi. . aersın ayakta t:ı- düklerini uzun uzadıya anl~t~ı. . caktır. Bun.a mukabil de Türkiye, Bulga· 
" Süt Süreyya Örgeenr?n ma:ırıf ışlerınde a- ristanın Balkan Antantına girmesinde ıs· ~r Sa· _ve h<><:a ,, l•nmış tedbirlCI" hakkında Vekilden iza-

>... ders v un Alı (Rize), veremli hoca-ı hat istedi. dil işinde istikrarın ne vakit 
"Ilı, ernıeler· · d !at ~kla •nın oğru olmıyaca- hasıl olacağını ve bu işin ne gibi gaye ve 
dıt~ birininrın .. iki ~üşmanı olup bun- esaslara istinad ettiğini sordu. 
ea:.IQlu, 8Ütü ~t. dığerinin de hoca ol- Kız talebe 
~ ~- n •aynatıı v f 
ı. '4lYnat.1ft_ ~acagmı. akat ho- Şehime Yunus. hemen her sene bazı 
Q~ --mıyacagın ·· l · ){ı ç an sonra bir 

1 
soy ecü. değişikliklere uğnyan lise müfredat prog-

'-e::Ukun kırkın :nektebe devam eden ramlarından bahsetti, müfredatın değjş. 

rar etmektedir. 
SON POSTA - İstanbulda bir konfe

rans toplanması için teşebbüste bulundu· 
ğumuz hakkında Ankara mehafilinden a
lınmış resmi, hususi hiçbir mal~at 
mevcud değildir. 

--------

(B~arafı 1 ind sa,ıfada. 

nin dünkü toplantısında esasları hazır

lanan İngiliz - Fransız • Sovyet aslreri :t
tifakı projesi, Sovyct hükumetine bildi
rilmek üzere bugün Moskovadaki İngiliz 
büyük elçisine göndenlmiştir. 

Aynca, başvekil Çemberlaynin dünkü 
beyanatının metni de, ayni maksadln 
Moskovaya gönderilmiştir. 

1ngiliz projesinin kat'i metnini hazırl~
mak için, Sovyet sefiri Maisky'nin Cenev
reden a~deti beklenmektedir. Projenin, 
tenevvürc muhtaç bazı noktalan, Maisky 
ile Lord Halifkas arasında yapılacak olan 
nihai temaslardan sonra tesbit edilerek, 
kat'i metin Mos'kova hükumetine bildiri· 
lecektir. 

Bütün bu hazırlıkların birkaç g:Jne ka
dar tamamlanacağı tahmin edilmektedir 

Press As.sociationun Öbrrendiğine göre, 
İngiliz - Türk anlaşmasında olduğu gibi 
İngiliz • Rus .anlaşmagı da evvelce i!an 
olunacak ve muahedenin imzssı sonradan 
vukubuacaktır. 

.... de ın nezlede · t 1 11\ltı • . n hasta old .. ıı.. grıp en, mesine rağmen talebe randımanının mat-

01dıı~ bütçede uğlunu so.vlıyerek bu- lub derecede artmadığını işaret ile prog- -.6-) '"'-ne Press Ass..,.,:atı"on, Polonya 
61111 ayrı an par k (BQ,ftm"afı 3 üncü ~111- ~ ..., .... 

a İ§aret etti. anın ço az ramlann müstakar olmasını temenni et;t Balkan devleti olmak münasebetile gidi- Romanyamn ileri sürdükleri blzı itiraz-

Siyaset Aleminde Romanya Ye Polonyanın itirazlan 
hea taraf edildi 

ve 

~ kitab 1 İzrnirin kadın meb'usu bl.\ndan sonra 1 t ah" tını ların bertaraf edilmi~ olduğunu kat'i ola-~~ Otütahya) P~rk11 arı sözünü kız talebeye naklederek dedi ki: şatın fena bir macera a an ez ura rak yazmaktadır. 
~ ederek b • 

1 tedris:ıt usuliine _ Kız tale'be ne kadar tahsil yaparsP. gözönünde tutarak tedbir alan Türkiye 
\a~l ~Uklarınu ~~ilde mek.~e~ devam yapsın herhangi bir mesleite süluk eder- gibi bir devlet neden fena niyetli oluve- Berlinde neşredilen bir beyanname 
fa~ıa il§tıkıarını k" ırçok muşkulatlarla se etsin. nihayet günün birinde ana ola- riyor? Pek anlaşılamıyo:. hayretle karşı 'andı 
ı 0

1

d • ıtab p l Vaziyetimizi dürbünün ters tarafından L d,.a 25 (H ·) B gu·· Berı·n uııgu ·~ Ulrunu 'Ik ara annın çok cağını unutmasın. (Bravo sesleri ve al- on • • ususı - u n ı -

<ltıı:ltu fiatıar' ıd. nıekteb kitablan.1m kı!llar). Esasen bu vazife aldı~ vazifele- görmek istiyenlere biraz insaf, bir hayli de, e<:nebi matbuat mümessillerine tevdi 
~il ·•ıası lazımın an Yan fiat dah.1 aş:ığı rin basında gelir. Bu vaziyet karşısınd<ı de hüsnüniyet sahibi olmalarını tavsiye edilen yarı resmi bir beyannamede. İn-
~ırtı:r der. ini g~ldii'iini, mektPblerde demek istemiyorum ki kızlanmız tahsil ederiz. - Selim Ragıp Emeç giliz - Sovyet anlaşmas•na mütealiik b:ış-
~lıı t~ bunun~ ~Ok zavıf ol lu unu, Ve- etmesin, etsin, en yükseğini yapsın ve ni- ....................... - ............. - .... _ ... _ - vekil Çemberlaynin dünkü beyanatına 
l 

0 
tenm kıç'.n ne gibi t,., lbirl r aldı- havPtte de evvela evladmı istifaar> C'ttir- , ""' BAYANLAR: ....... ,lıııı telmih edilerek. şöyle denmektedir: 

l ~~ll~k ~e ıst ii 
1

i i, li. lerde'1 de- sin~ ŞC'hime Yunu!I liselerde Vekfüetin y AZLIK ROBLARINIZI cGarb demokrasileri, Avrupa mPsele· ı 
\o j>e ı..l ktebler Jon la ,_ 1 .. · d b · }erinin halli için mihv"r devletleri tara-e~İCj "! e bit- ffie>zun o n ta- "'1Z ar uzc>nn e u telkıni yapmasını iste- ısmıırl ·madon evvel ıntren Bey· 
lla\oe bir rı r rn~vzu \cri'se memnunivet di ve kızlarımızın birçok kötn macea'ar- oJunda Gal11tosaray lisesi karşı· fından yapılan son teklifi de reddetrnis 

etti ıce ıle kcırı:ııl ~ılamıyacağını dan bu sayede uzakbş•miabileceklerini sınd ıki bu1unuyorar. 

• · Fakat totaliter ·devletler, demokrasile-~~ . tiı; 1 beyan etti. CAViD • T_fcarethan~ıni ~l\e ~ İlkf>r l'(tl"c .tehacüm Maarif \ 7elcilinin izahatı • zıyaret edınız. rin bu çember siyasetine cevablarım bil-
' t<>~a~ bi.i:vük 

2rnır) ... ]:<;clerimizde her Hatiblerdcn sonr~ kürsüye ~len Ma Getirdiği en son model ipekli dirmekte gecikmiyeceklerdir.> 
'~~ ılirıe d tehacunıü işaret ederek arif Vekili Haı an Ali YilCE'1 ileri sil _ bluz rob ve tayyörlerin mnntebab Bu beyanname Londrada hayret uyan-

<lrırun b~vaın edecek orta me~teb rülen mütalealara, rakamlara istina _ çeşidlerinl rekabet kabul etmm dırmıştır. Çünkü mihver devletleri ta:a-
ır seçinı, bir imtihana tabi den cevablar vermis. maarif bütcesinin tiatlarlıı Sdlmaktadır. fından vaki hiçbir teklif yoktur. 

Londra, 25 (A.A.) - İngiliz gazeteleri 
müttefikan başvekil Çemberlaynin İngi. 
liz - Sovyet anlnşrnasının pek yakında im
zalanacağı!lı gösteren dünkü nutkunu al· 
kışlamnktadır. 

Sağlam bir blok 
Paris, 25 - Bütün g3zetcler, Mosko

va ile Londra arasındaki anlaşmanın pek 
yakında imzalanacağı hususunda mütte
fiktirler. 

Epoque gazetesi diyor ki: 
Sulh cephesi takviye buluyor. Bu, cid· 

den insanı memnun edecek bir keyfiyet-
tir. İngiltere, Fransa, So\•yetler Birliği, 
Polonya, Türkiye, Baltık devletleri, Ro
manya ve Yunanistan sağlam bir blok 
teşkil etmektedir. Vak1ii Fransa, henüz 
Ankara ile bir anlaşma aktetmemiştir. 
Fakat bu da muhakkak pek yakında W• 
kua gelecektir. 

HAkimler arasmda naki'ler 
Ankara, 25 (Hususi) - Hakimler ara

sında nakillere dair olan yeni adliye ka
rarnamesi yüksek tasdike iktiran etmit
tir. Kararnamede isimleri geçenlere yarın 
tebligat yapılacaktır. 

··-························································-

Nöbetçi eczaneler 
Bu ger.e nöbctci olan eczaneler şun· 

lardır: 

htanbul cilıetinclekile.r: 
Şt'hzadcbaı::ında. <H.ımdJ), Emin önünde 

<Hikmeti, Aksaroyda <Pertev), Alem -
dnrd.ı <Eşref Nc~·ctl. Beyazıddn ıH y -
d::ırı. Fatihte ıHüsnmeddlnl, B:•kırkoy -
de Wllfılı, Eyubde Arif Be.ş!.r). 

B ;o ·ıu cihrtlndckUer ,( 
İstiklal c ddesJnd" <G latns~rav Ga -

rlhl, ClimhurlyC'! cndd<'slnde (Kurkçl -
yanı, FlnPa"'"ado. !Ertuğrul), Şiş' de (A
sımı, Talrnmde ı Kem..ıl>, :Beşiktaş ta <Sıi· 
leyJlHl ı R ceb•. 

no•azici, Kadıköy ve Adalardakllt>r: 
Kndıköyfınde <Büyuk, Yeldeğlrmenl)>, 

Üskuctıı.rda (İmrahor), Sanyerde (0s -
man), Adalarda <Hal). 
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Kapı çalındı, açtım, Nihadı gördüm: kanşıp ne dediğimi, ne diyeceğimi şaşırtı· derken bana oradan aldığın eldiveni biı 
- Nasıl, dedi, tam söz verdiğim saatte yorsun. Ne demiştim, ha .. Kanm planlı numara küçüğile değıştir.> KUVVET 

evine geldim değil mi? hareket eder. Mesela sana geleceğim, saat Nasıl oldu bilmem, benim planı o anda 
- Evet üç senedenberi ilk defa vaki dörtte evinde bulunacağım değil mi? .. "O'ç keşfettim. Ve plana uygun bir cevab ver

oluyor. Esasen bu üç sene içinde üç defa- buçukta evden çıkarken karım beni ka • dim: 
kaynağıdır. 

dan fazla evime gelmemişindir. pıya kadar yola vurur. Tam kapı önüne cÇok iyi olur karıcığınlı hemen gideri:tı. 
- Yani evlendiğimdenberi demek is • geldiğimiz zaman bir şey hatırlnmış gibi E.5asen alırken bu eldivenin büyük oldu-

tiyorsun! bir an durur. ğunu tahmin etmiştim. Fakat satıcı kız ıs· 
- Senin evlendiğin tarihle. benim evi· _ Olmaz. gitmiyeceksin der ve sen de rar etmişti. Hani şu kış, sen de görmüş -

me gelmeni seyrekleştirdiğin tarih ara - k.. k.. · . d'' · ' sündür. Kıvırcık sarı saçlı. yeşil gözlü. os os ıçen onersın. 
sında bir münasebet var mı; bunu hiç a- . . güzel yüzlü .. Hani boylu poslu .. Tanıma • 

- Bunu da demez. Fakat öyle bir ış çı.. d ? T dı d k. d · g·· ı 
raştırmadım. _ .. ın mı. anıma n eme aıma u e -

karır ki .. Sana gelmem mumkun olmaz.. k k Se . r b. 
- Var ya, karım. .. M ı1ı. d k' M d k' k w k re onuşur. vım ı ır şey canım.• 

ese tt er ı. c a em ı so aga çı ıyor - s·· .. h' t d v d V•ıd· s t k z 
- Karın, benim gibi bekar, bir adamla . . ozum ıç e ogru egı 1

• a ıcı ı 1 
sun kocacığım> falan yerdekı falan mağa· k t .f tt•W· t b t ba dd 

görüşmene razı deği! ha ... Olur ya .. bel- anma an e ıgıme a an a na zı ı. 
zaya da uğra .. Bana şu renkte bir metre K k · · b. d" K ·· 

ki de haklıdır. Çünkü sen daha henüz o- . ara uru. sevım:;ız ır şey ı. arım yu- ı 
krepbırman al.. Başka mağazadan almı - .. h tl b kt 

tuz beş yaşında top delikanlısın, gözün a- zume ayre e a :ı.: 
yasın sakın, oradaki krepbirmnlan gör • cSen zahmet etmesen O"' olur. dedi ben 

çılmamıştır. Ben senin gözünü açar, seni d F 1 ~ ç • ı düm. Hepsinden iyisi onlar ı:.> i an yer- b. g·· k d. k d ğ. t• · • Sen fena yollara seılkedebilirim. ır un en ım çı ar e ış ırıram. 
- Allah aşkına sitem etme. d~~i falan mağaza mubak~ak. s:nin e\'i - doğru arkaraşına git.» 
- Sitem etmiş olmak için değil, sana nın bulunduğu tarafın aksı ıstıkamettc· Ve o günden bugüne kadar karımın 

yardım etmiş olmak için sqylüyorum. dir. Ben oraya gidince ancak yedide senin planlarını buna benzer mukabil planlarla 
Bunları söy1emek c;ana güç gelecekti de.. evl~E: gele~ileceğimdir. Karı~ın arzl15Unu karşılıyorum. 

Nihad. benim konuşma tarzımdan pek yerıne getırmek pahasına 0 gun sana gele- - Buraya gelirken de böyle bir plan mı 
mem. Ertesi gün başka bir yere gideceğim kullandın? 

memnun olmamıştı. değil mi, bu sefer de karım başka hir iş 
- Şakanın sırası mı ya? - Evet karım teyzesini merak ettiğini. 

çıkarır. Yeni yaptırdığı elbisenin rengin· bir kere uğrayıp hahrını sormamı söyle- ı' 
- Onu bilmem, bazı şey parayla olur, de bir çı·çek istiyordur. Aramak Iazımclır. 

bazı ııey sırayl F k t k ·· t mişti. Ben de onun bu arzusunu sevinçle 
~ a.. a a şa a mus esna • Mademki ben soka!?a çıkıyorumdur. Gi • 

dır Ne a · t H d h ~ karsılamıştım. 
vaki~~ı~~:=~ ~:v~:a~ard~:.yer e, er dcceğim yere gitmeden evvel o cice~i a - Teyzesinin tam karşısındaki evde otu -

A 
1 

ld b rayıp alırsam çok sevinecektir. Tabii ben ran esmer güzelinin, geçende teyzec;ine 
- n aşı ı, sen eni konuşturamıya - gene kanmın hatırını kırmamak paha • 

caksın. uğradığım zaman pencerenin önünden 

ı sına gideceğim yere gidemem. Çünkü çi • hiç çekilmediUinı·, biz teyzesı·ıe otururken 
- şte bu elimd2n gelmez. Bunu yap - b. 

b 
çek arayıp bulmak bir kaç saatlik bir iş - onun -~özlerinin hep bizim oturdugwumuz Mudanya Belediyesinden ı 

sa yapsa sizin ayan yapabilir. tir. 'b 

Allah k odada olduğunu söyledim. Teyzesini:l evi· • 
- aş ına sus ta anlatayım. - Bugün galiba karın sana bir iş ver- iş arayan sermayeliler için karlı bir teşebbuS 
- Pekala .. Susacağım, sen de son üç medi? nin karşısında esmer güzeli var mı, yok _.-d 

sene zarfında bana niçin gelmediğini ve mu, onun da farkında değilim ya... Mudanyanı:ı d~nize yirmi, otuz metre mesafesindeki münhad bir arazi paır 
b - Verdi amma. sonradan vazgeçti. Mu- Teyzesini merak cde!"l karım, birdenbire dd 

ugün söz 'Verdiğin saatte nasıl gelebildi· kabı·l plaAnımın muvaffakı"yetı' ı'şte bura _ havuz - pltij tesisi:ıc müsai ir. . ..ıal' 
ğ tevzesini merak etmez oldu. Ve- benim ...1: ld :ıh. h ld ks0rı".1 .-ini anlatacaksın? Bursa halkının yegtıne banyo ve sa,uye yeri o U5... a e yazı:ı e - J _,., 

Nihad acaba karısile kavga mı etm·ıı:ıt·ı, da. Bir haftadanberi onun pHinına karşı ?.osdo~~ .. ~~~~ .• ~~.lnıemi temhi~ •. :~!!:....... galı olan denizinden pek te istifade edile miyen Mudanyada böyle bi":" tesisatı.O.~ 
:ı kullandığım mukabi~ pHi!ı savesindc ver- r deflv 

ayrılmışlar mıydı? diği işleri geri alıyor. Ben de istediğim gi· yeni re~vivat ' karlı ve faydalı oıa~nğı yapılan etüdlerle anlaşılmıştır. llir buçuk metr: -Jt bir 
- Yoksa Nihad karınla kavga mı ettin? bi, istediğim yere, istediğim saatte gi • ____ _,) ğinde gayet müsaid bir .k.u~ ~-ak~bası bulunan bu ara~ide ya~~l~c~~ bur;~• 

İşte bu fena! debiliyorum. . Bahar hikayeleri havuz civarını da S'.l bınkıntııerınden kurtarmak suretıle kabı!ı ıstııade "' Jefı 
- Hayır kavga etmedim. Bir haftadan· metli geniş arazi has~: olacaktır. Bu arazide otel sabit veya portatif kiralık et/ ...ı - Karının planını öğr"ndi1<, bari şu se- Hikayeci Kenan Hulusi hikayelerinden Jllll""" 

beri plfinlı hareket etmiye başladım. nin mukabil planını da öğrenelim. tıir kısmını bu ismi altında toplamış ve gazinolar ves:?ir tesis:ıt vücude getirilmek suretile çok geniş bir varidnt ıne 
Benim kanın, şuraya buraya gitmeme - Bir hafta evveldi. B;zim Sedad Gü • Çığır Kitabevi tarafından neşrolunmuş- elde edilebilir. . · ıoO 

arkadaşlarımı yoklamama kat'iyen ka • nün evinde birkaç arkadaş buluşacaktık. tur. İçinde tarlaya çevrilen su, Bir mil- Mükemmel hir ad:ılt şr -lrn b:ışka şimendifer ile de bağlı olduğ? '~,ılt' 
rışmaz. fakat plftnlı hareket eder. Ben evden çıkarken karım hemen bir iş letin sonu. Kavaklıkoz hanında bir bin nüfuslu ve pek Ç'>k da ecnebi ve yerii seyyah celbeden Bursanm bır JllS 14' 

- O da planlı. sen de planlı .. Bunlar icad etmişti. vak'a, Tuhaf bir ölüm, Dört hanların si halinde olan Mudanyad:ı. asgari elli bin lira sermaye konma~ suretile bll,;ıe-
harb planı mı, sulh planı mı? cMademki sokağa çıkıyorsun, S,edad kulaksızı yeni müellifin en muvaffak girişeceklere plaj, ot.c~ ve gazin·o~vc ~iral~k ev Y_apma~ ve ~şle ~me~ imti_yazı ~ 

- Ne harb planı, ne de sulh planı!. Ar- Beylere gitmeden dosdoğru şuradaki şu olmuş hikayeleri vardır. Tavsiye ede- cek ve belediyece hır çok teshılat gösterılecektır. Talıblenn beledıyemıze t 
111z~u~~·u==y~er=i=n=e=g=e=LJ=nn==e=p=l=an=ı= .. =f=k=id=e=b=i=r==la=fa~m==a;ğa;z;a;y;a~g~it~.~g~e~ç;cn~g~ü~n~A~l~i~B~e~y~le;r~e~g~i~-~r~iz;·============================~~v~e~y;a~ş~if;a~h~e~n~m~.~ü~ra~c~a~a~t~e~tm~e~le~r~i~il~a~n=o~l~u~n~u~r.===c=35=3=0=>==============~ bııtllt 
•Son Posta• mn edebi romanı: 27 sarardığını görmüyor musun? Böyle me yarar diye riyaziyeye çalışmamı san'at eserlerinden bahsediyor, gar 

giderse bir hastalığa tutulacaksın. tavsiye etti. rı anlatırken heyecana kapıla~~ 

- Ne demek istedigmızı anıamryo -
rum dnnc ... Şayed başka defa size böy
le saçma sözler söyliyen ve manasız 
dedikodular yapan biri çıkarsa, kendi· 
sine Nerimenin benim yanımda, haya· 
tını kazanmak için gideceği herhmıgi 
başka bir yazıhaneden çok emniyette 
olduğunu söyliyerek bu sözü kapatır • 
sınız. 

Süheyla hanım cevab vermedi; bir 
defa daha oğlile herhangi bir müna~a· 
şaya giıişmenin imkansız olduğunu ve 
onun sert bakışlarmın yalnız yabancı
ları değil hatta annesini bile titrettiği· 
ni ve cesaretini kırdığını ahlamıştı. 

Fakat bütü1ı bu sebebler onun Neri
meye karşı duyduğu düşmanlığı ve ki· 
ni arttırmaktan hali kaimıyordu. O 
csıeıntı» es'kiden olduğu gibi muamele 
edemediği ve kalbinin zalim duygula· 
rmı tatmin edemediği için içinden bü
yük bir öfke trrşıyordu. Hayır, artık bu
na imkan yoktu. Olsa olsa ona arada bir 
tahkir kelimesi, ağır ve dokunaklı bir 
söz fırlatabiliyor ve ona, boş saatle -
rinde yapılacak işler, tahmil ediyordu. 
Nerimenin bütün bu işkencelere ta -
hammül ederek Yasisine bir tek şikayet 
kelimesi söyliyemiyeceğini bildiği için 
bunlan yaparken hiç bir korku duymu
yordu. 

Filhakika Nerime bir gün Nesrinin 
verdiği bir el işini bitirmeği kabul et
tiği için o günden sonra bir dliziye ken
disinE', bir hizmetçiye emrediyorlarrn12 
gibi, gerek Süheyla hanım gerekse Nes
rin, bin türl'ü el işle-ri yüklemiye ve 
gündüzleri biiro işleri ile yorulan genç 
kızı her gece geç vakte kadar ç9lıştır-

Yazan: GÜZİN DALMEN 
mıya oaşlamışlardı. Nerime ilkin bu 
işleri reddetmek istemiş, hatta birçok 
defalar bu evden kaçmak ve kurtul -
mak çarelerini aramıştı; fakai onun va
ziyetinde bir kızın yalnız b~ına yaşa
masının müşkülatmı idrak ettiği için 
bir müddet daha boyun eğrniye mec • 
bur kalmıştı. 

Süheyla hanım da Nesrin de, iş verir
ken: 

- Sana yemek ve yatak veren bir ev 
halkına karşı minnettar olduğunu iseat 
etmelisin. Bu da ancak onlara hizmet
le olur. 

Gibi ağır cümleler sarfetmek sure -
tile izz<.ti nefsini rencide ettikleri için 
o da 'kendi sıhhmini feda ediyor ve ken
di kendine: 

- Sizin alicenablığınıza hayatım pa· 
hasma bile olsa mukabele edeceğim ... 
diyerek isyan ve kinini 'kalbine göm -
miye V1? bütün" şahst müırnhazalaırı bir 
tarafa bırakarak bu aileye karşı olan 
borcunu biraz olsun öde.miye çalışıyor
du. Bu maksadla, P~zar ve tatil günleri 
sokağa çılonamıya, geceleri geç vakte 
kadar çalışmıya b~Iamıştı. Artık ken· 
di hayatını tamınnile istihkar ediyor, 
yalnız gururunu ve izzeti nefsini koru· 
mağı düşünüyordu. 

Onun bu ha:lini gören ve yazın bir 
parça toplanmışken gitgide zayıfiladı • 
ğıni anlıyan Nuriye hanım nasihatler 
etmiye başlmnıştı: 

- Yapma yavrum; kendine yazık e
diyorsun. Verdikleri işleri reddet; vak· 
tim yok de; bir şey yap. Büsblitiln za
yıfladığıhı, kuvvetten d.üştüğilnü ve 

- Ne yap~yım. mademki bu konakta - Riyaziyeyi sevmiyor muydun? düğü güzel bir manzarayı, ~ 
bir sığıntı olduğumu bana durmadan - Edebiyat kadar değil; fakat ona bir müziği, gezdiği bir müzeyi ~ 
hatırlatıyorlar, ben de, başka bir yerde da çalıştım. ediyor, bu sözlerile kendisinin~ 
kendime bir iş bulacağım gt1ne kadar - Dernek seni serbest bıraksalardı, işleri için değil, a'yni zaman~~ı 11' 
onlar için çalışır \'e banal verdikleri o- liseyi bitirdikten sonra üniversiteye istifadeler için seyahatler ettıg,_. 
danın, yedirdikleri ekmeğjn parasın1 gidecek, edebiyat tahsil edecektin? pat etmiş oluyordu. _,r 
öderim. P".M 

- Hayır kı1..lm, dogrw u düşünmüyor· - Evet... Demek Feridun şimdiye kadaf ~ 
Feridun bir iki saniye karşısındaki · Nesr"ne bu gördüguw" ~ ti 

sun; bana kalm>a sen bu vaziyeti bir sıne ve ı tJJ1 genç kıza baktı. Onun gözlerinin parla- di;;.; gu·· el e lerden bahsetıneıtı ' 
nıünasib zamanda Feridun 'beye söyle- 5• z ş Y Jıı" dıgw mı, genç yüzünün heyecanla titre- 1 b 'b" 1 ı 1~1. ~r 0 • 
melisin. Senin vasin olduğuna göre - arın u gı ı şey er e a ~a 
bunları bilmesi lazımdır. diğini görünce içinde büyük bir ac1 malarından ve bunları anlıy 

duydu ve müşfik bir tebessümle ona d ·ıer· gel'vormuş' - Ben artık çocuk değilim vasiye ih- rın an ı ı ı. . . il" 
~~uhlrlli~ım~tı. ~-~ tiyacım yok: bugün istediğim yere gi· O güne kadar soğuk ve ma~ .d 

debilirim; fakat hiç tanımadığım 1bir - Mademki okumaktan çok hoşlanı- san tasavvur ettiği bu zengırı P'_;; 
1 

yorsun Nerime. o halde sana bazı ki • ··tilO 11'fl__ kimse o madığı için tek başıma orta - çocuğunun birdenbire büsbu 
tablar verebilirim. Anlamadığın nok - 1..111~ 

lıkta k~lmaktan korkuyorum. Maama- bir adam olarak karşısına çıArtı'ktı~.... " talan gelir benden sorarsın. Okumak :..Ji• 
fih , ne olursıı olsun Feridun beye anne. mek Nerimeyi şaşırtmıştı. ,t.J #". 
· d ikA t t k "b' b' ,_.. "'kl" istediğin brrzı eserler varsa, bana isim· .,. J sın ~n şı aye e me gı ı ır :.r;.UÇU U· dunu eski<lenbeti tanıdıt; gı ;_ Y. 

- ·· h' b' lerini söyle. kütiiphanemde bulunmaz- ~ gu ıç ır zaman yapamam. yeni bı·r adam olarak görüyor. 
sa sana onları İstanbuldan getirtirim. 

Nerime verdiği kat'i kaırarı bozma - ~ı hayranlıkla kansık bir ko. rlcıJ -~f. Henüz daha pek gençsin istediğin etüd· ,.. • -
dan gece evde iş işliyor, gündüzleri de yordu. Bugu··n go··rau··gwu·· sevırnU · ları yapabilecek vaktin var. ..r 
fabrika muhasebesinde çalışmakta de- zik adam, bundan birls':aç se~~ Y 
vam ediyordu. Genç kızın çalışmasın _ Feridun bey sözünde durmuş, büyük k ndP"" , 
dan amirleri ve Feridun bey memnun bir itina ile seçtiği mecmuaları ve ki· kendisine hik:aret eden, e ~ .. )1 
olmalılar ki, kendisine hiç bir tenkid t~blar1 g€nç kıza vermişti; fa'kat yalnız lüm eden değildi ve ol~aı.dı ~J 
yapılmıyor, bilakis muhasebeci her za- bu kadarla kalmadı. Kitabları okuduk· büsbütün yeni. biisbütlın "f bit~ 

tan sonra Nedmeye bunlar hakkında hali, her tavrı nazik ve zarı ~ti 
mwn ona takdirkar sözler söylüyordu. ki fikirlerini sorrnağa, tenkidler yap • dı. Bazı dakikalar gözlerinde tıı 1"",-

Feri<lun bey vakit vakit onu yazıha- 1 -..J w d'kk t t dakini titreten sert ve azdflle. z 
nesine çağırıp mektub yazdırmağı adet mıya, onun an am(J'l..ııgı veya ı . a e • d rfeP'".J 

mediği noktaları aydınlatmıya ve ayni lar da görülüyor u amma :~ 
edinmişti artık; haftada bir iki defa, bakıs.ların kendi yüzünde ~.., J:,_ 
yabancı memurların görmesini isteme· mevzu üzerinde yazılan iki eser hak - d w b adBI.... . ır 
diği bazı mahrem muhabera'tı ona yaz· kında münakaşalar, mukayeseler ya:p- nı, artık a.~abey de igi u °"''-ti I 
dırıyor, bu vesile ile onunla sı'k eık te- mıya ve bu suretle onun görüş-ve an- disine karşı çok büyük bir şe ~ 
masta bulunarak konuşuyordu. layış kabiliyetinin · tekemmülüne de zaketle muamele etmekte old 

·t· t · b l d lıyordu. 11 
Bir gün, yazılacak mektubları söyle- ı ına e mıye aş a ı. d.,- s;,. 

dikten sonra, ilk defa olarak Nerimeye Nerime Feridun un sözlerini büyük Artık Nejad bugünkü Feri. e1'. J 
mektebde bilhassa hangi derslere eh • bir dikkatle takib ediyor; onun kendi se, onun mavi gözlerinin Ne~ ~ 
ernmiyet verdiğini sordu. tahayyill ettiği gibi <flelAde bir insan karken nasıl yumuşadiğı.tllt 11 'tf11~J 

- ~n bilhassa edebiyatla meşgul değil; bilakis çok gezmiş, Ç<>k okumuş tatlılaştiğını ve genç kızın b ııO'~ 
olmak istiyordum; fakat mektebden ve çok şey!er görmüş bir adam oldu - ·lade b'.lkıışların karşısında b pf';; 
oonra çalışmıya ve hayatımı kazarunıya ğunu yavaş yavaş anlamıya b~lıyor- nasıl titrediğini bilmiş o~sB· ıı' 
mecbur olduğumu naz~rı dikkate alan du. için cbuz k~cesi» tabirinı 1ctl .JI 
..müdirem, bana daha ziyade yardımı Bazı günler Feridun ona, Avnıpaya dı. ~" 
dokunur ve bankalardan blrine girme· yaptığı . seyah,tlerden, orada gördüğü (A 
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SON POSTA 

BATTAL GAZİ 
Yuan: ZIYA ŞAKtıl • 

o la 
imparatorun öfkesi 

lsker~~ ~ttal Ga~, büt~n zırhlı j duyma~ şaşırdılar. Hele. biraz sonra, 1 - Ben de öyle sanırım. . 
llın arkasın~l~dı. B~zans leJyonlab- karargahtan koyunlar, ekmekler, baş - - Biz. . .şu anrla, galib ~vkiindeyız. 
~ ki, 0 k oy le bır saldırış saldır- ka yiyecekler getirilerek bu askerlere - Çok şükür .. Elhamdülillah ... 
ır lrıakteı~ ~~ydan, adeta korkunç dağıtılmağa başlmıdığını görür gör - - H:ılbuki, derhal burclyı terketme-

da tınParator ~ını aldı. mez, evvela hayretlerinden donakal - ğe de rnecburivetimiz var. 
kar kuınanda onu~ kahra~alh ve fe- dılar .. sonra: - Maalesef~.. .. 

~~lede enıs 
1 
~ı ~stoklı bu mu .:. - Y~ışa, Battal .. yaşa, koca kahra - - Su halde sulh müzakeresine oyle 

cundan k a sız bır şecaat gösterdi. mmı.. . bir rn~dde ilave edelim ki bu ordumu-
du~ haldean damlıyan kılıcı elinde ol- Diye, bağırışmağa başladılar. za tarihle ebedi bir şeref teı'.nin etmiş 
~ ·~~ ' 

ti . ""11andctnın ölt" _ . olsun. 
k ?ti ~hŞetıe .. mıu, Bızans askerle- TARİHTE EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ _Bu maddeyi d~ündün mü, ya 
erler a-- r ıçınde bıraktı. Artık as- OLAN BİR SULH MADDE.Sİ Battal? 

"'- ·...ıında · · ... 
.. ı.cıdı . l{u" ,.,;k ı~zıbat ve intizam kal- ~ _ Evet... Ordumuzun ve batırılan 
t la :ı.. 1.abıtJ Bizans kalesinin burclan üzerinden 
. llladıiar Le· er, v~ziyete hakim donanmamızın maddi ve ma'1evi taz -

J'i,._ • Jyonlar ta .1 bu sesler yükseUrkcn, Battal Gazi gu" -
·~ kal'ı.... k ' mamı e birbi- ıninatıru istedikten sonra, bir miktar 

)ad} -"'l'lra .. ve karnı ka k f !erek kurnandan Müslimenin çadınna . k A de arıa ha kı a nşı er - muhafız askerle sizin şehre gırere -
kapı""a dy w nşan.k, ı>e~n bir hal- girdi: yasofya kilisesini ziyaret etmenizi.. ve 
~· " ogru kaçma b 1 - Ya Emir .. oynadığımız oyunu be-ita 1lans askerle . ya aş adılar. ğendiniz mi?.. kazandığırn·z zaferin hatırası ~lmak ü-

lfa ~!erini ta n, korkudan şuur ve Ded zere oradan istediğiniz bir şeyı alıp çık 
ttA. bu fect m:u:"ile _ kalybetmişlerdi. f. matpzı şart ittihaz edelim. 

~n son bir fedrıakc atın o~üne geçm.ek i- Müslime, sevinçten ş~kın bir ha~e Battal Gazinin bu fikri Emir M.üsli -
.n:rı Arlık -- t gelmişti. Derhal Battal Gazinin boy -
...._ labit1-rı .. b' gos ermek ıste - menin sevincini o kadar artırdı kı; ar -
•cı( .ı ~ nı 1~ kıl .. .. nuna sarılarak : 'b' 11 '- \latbes·1ı... .ıç, sungu, mız - tık meserretinden. bir çocuk gı 1 e e -
~rıtı "'yere serdik - Ya Battal .. Al1ahın rızasını .. ve 
,.. biruh ed ten 'Sonra, bun rini çırpa çırpa şadümanlığım izhar e-.. ,~le....ı ces lerfnt •w • Peygamberin hoşnudluğunu, senin ka 

b. •\li. çıgneyıp geç - decek· dereceye geldi. 
~ dar üzE>rine celbetrniş olan hangi kul 

ın.~~r~~e;::l kendi~rini kale içine at- v~rdır. Hiç şüphesiz ki cennetin kapı - Tam o sırada ca!rın kapısı açıldı. 
}'hıgılıp kalın askerler kapının o"nu"nde sını. kılıcınla aç:ıcaksın ... Ne mutlu ba.- . t" d k" Kurnandan Hebire'nin maıye m e ı e-

l
a". atlarını kuışhırdı. Kapıdan gı"rı'p de na ki.. seninle arkadaşlık ediyorum.. K d " mir zabitlerinden biri girdi. uman an 

.ıetile '--nı 'L· rtarabibnek ı'çı'n bı'rbı'r- seninle öpüşüp sevişiyorum. .. 
"I 13 l\Cl ı JJJr rnüca~ı . Diye cevab verdi. Ve Battalın yüzü- Müslimenin önünde eğilip selam ver -
biİ attaı Gazjn· kı e geçiriyorlar- nü, q91ünü, siyah ve kıvırcık sakalı - dikten sonra: 
ı. enı.~r. burad ın lı.cından kurtula - - Ya, Emir! .. Kale burcunun üze • 
"t!nd a kend nın tellerini , buselere rarketti. 
Çe 1 ı dindaşları 

1 kardeşlerinin, Battal Gcrzi. bu sevişmek faslını kı _ rin<len sesleniyorlar. İmparator Leo -
r eri altınd nın kılıçlan ve han - b" t · · 1 ·· .. k arzusun 
(t a can • sa keserek. sözlerine devama b!'lc:1adı: nun ızza sızın e goruşme -

Yvos 1>- Venyorlardı. --J d ld - h be eriyorlat lı vak• .1wrnanos) k - Şimdi ne olacağını tahmin ediyor- a 0 u gunu a r. v · 
"sk anın "e apısı ile, bu kan- , ~ Dedi. .. ert 'k .. reY'a sunuz. /a Emir?.. B 
CU apı) n n ettiği (Dördüncü _ Vallahi, şu anda 0 kadar heyecan O anda J!mir Müslime, gözlerini at-
ra~dan bu fecı;ı arasındaki bir kale bur içindevim ki .. hiç bir fikir beyan ede _ tal Ga7 iye çevirdi. Bu nazarlarda öyle 
y0 .r Leon, ~~neyi sevreden İrnpa- cek h~lde değilim. büyük bir mana vardı ki; 

r. -~en terter tepini -- Alı - Ben öyle tahmin ediyorum ki, bu - Aşkolsun, Battal... Fikrinde ve 
ll'ıarı k1l a1çaJdart Ah 'kı vaziyet üzerine, İmparator Leon mut - reyindf' cidden isabet etm~sin. İş~e, ni-
lar. l'şısında ij{ _ _. o~aklar! .. D~ laka bize müracaat ederek sulh tekli - hayet, bize müracaat ettiler . . nu ...... ~·..,yı bıle bilmı·yor k (.. k , 

Diye ba""Ysuz piçlerle harb ed 'l - findc bulunacn tır. .!ır an var 
b • r bar b w ı mez. 
.oiıarıs 1.._ • agırıyordu. 

~e gj 11\Cllesı çok b" .. 
Ça]a lınişti, PeM a ~yuk bir tehlike-
filp:ıl~ç takib eJ n Bızaıns askerlerini 
,.,., . ~z ki b' en Battal Gazi hiç 
~tı gi ıraz son · 

İrtı recekti. ra, açık kapıdan i-
•tı Parator Leo 
~a~alk Döran:·_ r;ıldırrnış gibi, atına 

hır hidd cu kapıya geldi. Bü • 
- Çabuk et ve gazabla : 
l:>t iye, ernı; ~ap~an kapatın. 
l'tıPa verw. 

qllslı ratorun maiyeti~ -
qbitı saray erkan ·n.ıe bulunan Bi-
~: er, bu etnre i~· fle bazı muh<ffız 

......_ ıraz etmek istedi -

l'ıda ~an liaşnıetın 
~th ır hayli aske . ~b.. daha dışa -

l:> ~t edin· nnıiz var. Bunlara 
l~ıler. ız. 

~t· Pa;.-tor Leo 
...._l ı lti, bunı n, o kadar öfkelen 
~,. ara d" -

......_. onerek korkunç bir 
te~ Şu ltıd k· 
~d;aıiyeU:'ae~~~e merhamet ede
~l es belde) gı.ım ... Vazifem (Mu 

O]cr Yi kurt k ' -
l>ı~ sa, olsun.. arma tır .. neye 

·~ah ~rdı.· 

'~ * llır ta 1 GaZi 
~, Paıırna/~ gelin~, kapılar kapa-

' 'l1 eneli~ ~~rıda kalan.. ve kor
l\, ~lih. te 1 silihlan atarak· 
~~ ...... eslim · 

~llıı b&iıran B· .. • 
~~ !:~ha1 k~ ~1.ans askerlerinin et
'~ .-~ş oıs: t! ... Koca kahraman, 
~ tı~ iltit'a Jedı, kale burclarımn 

r ~lt tırıı tit~ rek, hayat korkusi -
l'ata ~esini b~~ bu .. bedbahtlardan 

'1 ltt!b~' ~ıflara e sag bırakmazdı. 
th... -.._ı 1nde da· ve silahsızlara kar -
~ " ınıa tne h 
........ ti-~ aau l'Uhl r a~t duyan bu 
~ ~ltınaYın. u büyük adam: 
~~ lfattA 11• • hayatınıza ilişmive -
'~~. şıze, esir muamelesi ~bile 
bi~· u andan itibaTen benim 
~l'~ ha ız. , 

lıa bttıfl .. _ lırdı 
ll gı-tlarını~ f . 

'-h~ d~ilııi eci bir akibete kur -

~~llı: ü~aşa ~~r~k, bu hail evi 
~. ' ?erine .. k ıçın kale burc -

tt;fı (l~lıntş ~lan. Bizanslı-
bu sozlerıni duyar 

T. C •. ZiRAAT BANKASI 
K•rul•• tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube w ajana adedi: 262 

Zirai ve tlc•rl t.er nevi banka mu•ınelelePI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankuında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesablarında en u 
50 liras1 bulunanlara senede 4 d9fa çekilecek kur'a ile aşaiıdaki .Plina 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 tt 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesablanndald paralar bir ıene içinde SO liradan qals 
düşmiyenlere ikramiye çı..~ığı takdirde CJ(, 20 fazla.sile verilecektir. 

Kur'alar HDede 4 defa, 1 E7'al. 1 Birimik&nan, 1 Mart n 1 Buina 
tarlhkrbade çekilecektir. 

Sayfa 13 • 

Gayrimenkul satış ilanı 
fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Delfo Seminatinln 1037·1 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı (4000) liraya kar; 
§ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapı· 
lan takib üzerine 3202 No. lu kanunun 4.6 cı maddesiniİı matufu 40 cı maddesine 
göre satılması icab eden Beyoğlunda Fe riköy mahallesinin eski Kağıdhane. yeni 
Cabi, en yeni Rumeli caddesinde eski 2 Mü. yeni 50750/1, en yeni 138, 140 Ne. lu 
dükkanı olan kagir bir evin tamamı bir buçult ay müddetle açık arttırmaya kon .. 
muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 
(575) lira pek akçesi verecektir. Milli bankalarımızda~ birinin teminat mektubu 
da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilH le belediye resimleri ve vakıf icarcsi ve 
taviz ~bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 2/6/939 
tan'lıinden itibaren tetkik etmek istiyenl ere Sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve ta• 
kib dosyasında vardı:. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa 
çıkarılan gayri menkul h:ıkkında her §eyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 10/7 /939 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda kain Sandığı ~ 
mızda saat 10 dan 12 y~ kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilme~i için 
teklif edilecek bedelin tem'lıan alınması icab eden gayri menkul mükellefiyeti ile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olmaSl şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
taahhüdü ıbaki kalmak şartile 25/7 /39 tarihine müsadif Salı günü ayni mahalde 
ve ayni saatte son arttırması yapılacakh r. Bu arttırmada gayri menkul en çold 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile c;abit olrnıyan alaka • 
darlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife 
dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı rnüsbitelerile 
beraber dairemize bildirmeleri lAzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olan· 
!arla hakları tapu sicilterHe sabit olmıyanlar sattı bedelinin paylaşmasından l'ıa• 
riç kalırlar. Daha faz"!a malOmat almak istiyenlerin 38/1411 dosya numarasile, 
Sandığımız ıhukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

** DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayri men1rullü ipotek göstermek istiyen" 

lere muhamminlerirnizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üze" 
re ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık g<istermektedir, 

(3665) 1 

Sttmer Bank Umumi 
Mtldtlrlilğilnden: 

lngilizce bilen Daktilo alınacak. 
Karabük Demir ve çelik fabrikalarımızda istihdam edilmek üzere İngilizce bi· 

len dör.t daktiloya acele ihtiyaç varcfır. Kendilerine iktidarlarına göre 120 liraya 
kadar ücret ve aynca 15 lira mesken tazminatı verilecektir. Talib olanların der- · 
hal Ankarada Umumi Müdürlük Personel şubesine ve İstanbulda Sümerbank İs· 
tanbul şubesine müracaatları. cl907. c3546~ 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idarasi illnlırı 
Muhammen bedeli 57500 lira olan 68 kalem İngiliz lokomotif yedek1eri 6/7 /939 

Perşembe günü saat 11 d12 kapa)ı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın• 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4125 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et-· 
tiği vesikalan ve tekliilerini ayni gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine verı 
meleri lazımdır. 
Şartnamele.r 287 kuruş!l Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde satılmaktadır. 

(3520) 

26/5/939 tarihinde Ankaradan ve 27/5/939 tartinde Haydarpaşadan hareket 
etmek üzere Haydarpaşa - Ankara ve Ankara - Hayda.rpaşa aı-asında 3005.3008 
numaralı gündelik munzam bir yolcu katan işleme~ başlıyacaktır. Bu tren 
Hayd'arpaşadan 14,05 de hareket ile saat 6,55 de Ankaraya varacak ve Ankaradan 
saat 16,42 de hareket ederek saat 8,20 de Haydarpapya varacaktır. 

(3635) 

Eskişehir İcra Memurluğundan: 1 
Eskişehir Hoşnudi)-ie mahalh:Snde 

Vural sokak S numaralı evde oturmak- Ç k • v • bJ 
ta iken hfılen nerede ikamet ettiği ma- e tıgı ıstıra 3l'1Bı 
lum olmıyan Razoye Özrnene: ' J •• k d• •d• 

Eskişehirde Devlet Demiryollarında meS U U en ısı JJ 
yol atelyesinde !en memuru Yakub v o z 1 N 
Metin dairemize müracaat ederek 8/ N 1 B 
219 39 tarih ve 1 008/114 numaralı bir 
kıt'a ipotek senedi mucibince sizde 500 
lira alacağı bulunduğunu beyanla gay
rimenkul rehinin paraya• çevrilmesi 
yolile takibde bulunması üzerine 11 / 
S /9 39 tarihinde evinize ve adresinize 
çıkarılan ödeme emri ikametgahınız -
dan ayrıldığınız ve şimdiki ikametgA -
hınız meçhul bulunduğundan adliye 
nıüb~iri tardfmdan iade edilmiş ol -
makla ödeme emrinin tarafınıza ilAnen 
tebliğine karar verilmiştir. İşbu UA -
nın neşri tarihinden itibaren bir ay 
zarfında borcunuzu ödemediğiniz ve 
takib talebine kaTŞı da bir itirazınız 
varsa bu itirazınızı da on gün içinde is
tida ile veya şifahen dairemizin 939/ 
3569 numaralı dosyaya bildi~niz, 
aksi takdirde 30 günün sonunda• gayri
menkul rehinin paraya çevrileceği ö -
deme emri yerine kainı olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. 

Doktor Hafız Cemal 
(l..olamn Bekim) 

Oivanyolunda lot numarada 1lerctın 

basta kabul eder. Telefon 21044-23398 

Akba kitabevi 
dilden kitab, ıazete •e SON 

OSTA'nın Ankara bayltdlr. Under
d maktnel~rintn de aeentasıdır. 

Kaşelcnini tecrübe ~ ~ayd!L 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid bilş ağrısından 
eser kalmıyacaktL 

Bütün ıztırablan dindirir, baş ve 
diş ağrılan ile üşütmekten müte
vellid ağrı, sızı ve sancılara karşı 

bilh~a müessirdir. 

61f4•l•1D3 
Mideyi bozmaz, kalbl 
ve böbrekleri yorma~ 
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AL~A-NY-.VA 
~~~= - - ~ 

1R iN6ilil CASVSU 
--- _ı __, ·- ---- ~ 

TercGme eden: iL Alu 

Birdenbire harikulade ve beni hayrete 
düşüren bire teresan h" dise oldu 

Bu hafta yapllacak maçlar 

Fener Vefa ile G. Sar•1 
da Beşiktaşla karşılaşıyor 
Galatasaray karşısında son mağlUbiyeti, oyuncul~I ,-

Aşcııar, emir çavuşları, amele bölük- yakın duran bir Alman askerine çevir-! boş evlere arılar gibi üşüşmüşlerdi. b 1 k l l: l d l O dl 
leri sür'atle silahlandırılıyor ve derhal di ve geri dönmediği takdirde ate.ş ede-1 Diğer bir kafile ~lman askeri de, is- azılarının sa at anması, azı arının a ceza ı 
cepheye sevkediliyorlardı. Bunlardan ceğini, tehdid makamında söyledi. Fa- tasyon civarı:nda Ingiliz ordusundaın Fenerin fena derece almasına se beb olabilir 
bir çoğu hayatlanndal bir tek kurşun kat bu tehdidin bile tesiri görülmedi. kalın<! yiyecek ambarlarına, deppoy - ~ 
bile atmamışlardı. Fakat buna rağmen Buplarm içınde ne bulunduğunu an- lara ginncğe uğraşıyorlardı:... Şehrimiz bu harta gene mühim mUll kü- Beden Terbiyesi İstanbul JJÖJPS',,.,. 
bunların hepsi de, fevkalfıde ağır şart- lamak m"ksadile barakalara yaklaştı - İ~te, bütün bu vaziyetleri gördüğüm me maçlarına sahne olacaktır. Cumartesi Ajanlığından: f1Jll 
far altında olar~ vazifelerini hariku - ~ım zaman, bunlardan birinin İngiliz zaman, 1\lmı!n taarruzunu yavaşlatan günü Ff'nerbahçe - Vefa Ue, Puara da Be- 27-5-1939 cumartesi ya.pıtaca~ 
Iade ivi yapmışlardı. Kudretli ve ta - ~skerlerine aid bir bakkal dükkanı ol - sebebleri burada aramak icab edeceği- şiktaş - Galatasarayla karşılaşacaklardır. Taksim stadı : ti' ' Her iki k:arştlaşm:ı.nın da ~evkli birer m~ _ _ .,l!d ".'-• 
Iimli bir düşmanın teksif edilmiş hü - iuğunu farkettim. Alman askerleri bil- ni derhal anladım. Bu askerlerin apo- kıymetini haiz oımaslle beraber, mlllt küme- Vefa - Fenerbahçt> saat 17,30 1;:iid '1" 
cum'arı karşısında bu çerden çöpten ~assa bu barakayı büyük bir hırsla yağ letlreine dikkat ettiğim zaman, bunla'- de takımların puvan ".}\Zlyetıeri üzerinde bü- hlddln Apak. Yan hakemleri ....ı 
bu zayıf cephenin mukavemet edebile- -na ediyorlardJ. rın. bizim tahmin ve planlarımıza göre yük rolü vardtr. Ezgü ve Necdet Gezen. ~ fD'rr 
ceği süpheli idi. Fakat işte bütün bun- Bütün harb devamınca Alman ordu- şu dakikada cephede, muharebe hat - Cumartesi günkü Fener - Vefa maçı Fe-

23-5-ı939 Pazar günü yapılaca ~· 
h k 

ı__ nerlllerin son mağllıbiyetlerl, bir takını o - Taksim stadı: t 15~ J 
fara raC!ınen bu cep e mu a'Vemet et - ·unda ilk defa olarak böyle bir itaat - tında bulunmalan lazım gelen alaylaıra 0 i saa ..ı ır ' . yuncularının sa.kaiJıkları, kaleci Hüsamed- alatagençler - Dem rspor 

1 
ri şef~ 

ti. Niçin, ve nasıl? Işte tarihçelerin ce- izlik görüyordum. Ço'k derin manafar mensub kimseler olduğunu anlamakta dinle, Fazılın son tcblfgle boykota çarptırıl- kem Adnan Akın. Yan hakeme __ J 
vab vermeğe mecbur oldukları bir me- 'aşıyan bu hadise. doğrusu, pek hay - geçikmedim. İşte bilhssa bu alayların mış olmaları yüzünden hayli ehemmiyet ka ve Sıtkı Eryar. 730. jJ'"-
sel!''.. "etimi mucib oldu. Alınan umum eı~fıniharbiyesinin ta- kesbetmektedir. Fenerlller oaıatasaraya çok B~şlktaş - Galatasaray saat,~·~ 

Onların hemen hemen hepsi de bu Fakat 
0 

gün gördüklerim sadece bun havyül ettiğine göre, şu dakikada Am- fena teşkil edllml? bir takımla, çıktılar ve Nun B?sut. Yan hakemleri ş 
meselenin cevazını, tekı{ik bir takım d 1 · b mağlub oldular. veralılar ise geQenlerde kuv- Tank Özerengln. .,; 

,ar değildi. Yanımdan, İngilizlerden yen'e yakın bir yer c olma arı ıca e- vetll ~iktaş tP.kınuna karşı gilzel ve ener- Şeref stadı: t 15 SO· fi';! 
teferrürı'tta bulmağa çalıstılar .. Bu mu- •hatıra• olarak a]ınmış bir yığın eşya- derdi .. Halbuki bu askerler harbdc bu- Jlk bir oyunla 3_3 bernberllk neticesini aldı- Bozkurd - Kadıköyspor s:ı.a f'l~et ~ 
ha~beler esnasında verilmiş olan bü - 'arla yüklü dciha hirçok Alman asker- lunacaklarına, İn~liz barakalarında lar. vera milli küme maçlarına büyük ehem Rıfkı Aksny. Yan hnkemlcrl '
tün emirleri, ve .bu emirlerin doğurdu- leri geçti. Bu chatıra> Jar umumiyet k~lan erzak He karnını doyuruyor, had- miyet vererek takımını Oünel}li oyuncularla ve Bekir Erkanlı. saat 1'1~ 
ğu neticeleri büyük bir dikkatıle tahlil itibarile vi.vece;:;e aid şeyierdi. Hatta siz hesabc:;ız şarap fıçılarını boşaltıyor, takviye etmişti. Bu takviyenin semeresini az Anadoluhisarı .. - Beylerbeyi keınıerl 

b 
n zamanda görmüştür. Vefanın bu derlitoplu kem Sami Açıkoney. Yan hn 

ettıler .. ve b ütün bunlardan sonra. a- bazı Alman askerleri, bakır borular, ve tasavvurun fevkinde kıymetli olan \•azlyetıne karşı eksik Fener takımının çı _ Gezen ve Selami Akal. ,..1 
zıları makul. bazıları da c;acma olm'"'k hakır n•u.::luklar ~ibi yiyece i1'e aid ol - bu saatlerini, cırzak yağmasında geçi • karacağı kadro ve alacat., _netice merakla fslanbul atlet·ızm bayraı•• ti 
ü z re. bir yığın netice istihrac ettiler.. 'tlıvan şevler bile taşıyorl<.!rdı. Nihavet rivorlardı. ibeklenmeı.:tectir. Kaleci Husamcddlntn bir öJgesl ,.tıe 
fak t bütün bu tetkikat sad<:'ce muh::ı- ı\lber'e P'"'ldiğim zaman orada daha tu P eki. bütün bunlar nasıl olmuştu? aylık cezasından sonra elde esaslı bir ihU - Beden Terbiyesi İstanbul B ~ 
rebenin askerlik tarafına inhisa'T edi- lı af c;ah1'1E"l<'re sahid oldum. Bence bütün bunların izahı gayet ba- yatın olmayışı, eğl'r müddeti bitmişse bu Ajanlığından · " kte Jt01>4'~ 
Y

ordu .. bu tarihçilerden hemen hemen İ 1.. • d b l h mevkide oyruyQcak olan Süleymaniyell Nu - 28-5-1939 Pazar gunO Bebe oenel ,1,. 
Körkötük denecek kadar sarh<"~ y üz- sittir. ngıliz cepııesın e u unan er- rlnln bu yer için zayıflığı Fener kalesini teh leJ sahasında Beden Terbiyesi ~,30 ~11>1 

hiç birisi işin insan (manevi) tarafını lerce Alman askeri ölüler gibi yollar- kes. kayıdsız ve şartsız olarak, Alman l!keye düşürmektedir. Bizce bu mnç için törlüğUnün himayesinde satı:,.! tJ9.fTb~ 
dikkate almak istemedi. Halbuki ispat da yabyorlar<lı .. Bunlar, Abber meyha- denizaltı gemilerinin İnf4iliz1er için Fener takımının elde mevcud elema.nlnrdnn lıyaC!l.k olan İstanbu! atJetı,, .. :'"'na 

ed 
-· .. h~ b · b b h ıd·· ·· " üsabakall"· ecegım uzere mu .. re enın u u - nelerine dalarak bi.itün buldukları şa- fevkalade zaralı şeyler olduklatı·ım bi- en iy\ la ak ~ şeklide teşkil edileblleceğl onuncu yı onumu m ranlı anında" Almanlarda eksik olan rap fıçılarını dibine kadar boşaltmış - liyorlardı. Bunu _nazarı dikkate alarak knnaat1o v~dır: Takımının teşkilinde esa.s atletizmi sevenler davetlidirler. 1arl 

muharebe unsuru del!il, fakat bilhassa lardı. D~ha ayık vaziyette olan Alman memlekettP vesika usulünü tatbik et- bek hattını tnkvtye, E.-;adl ve bilhassa Flk - Gül kupası müsabaka t)tdl 
bu manevi unsurdu .. Bu kitnb1mı yazar reti forvede ithal etmektir. Buna nazaran: esi ~ askerlerinden bir kısmı yiyecek ara - tiler.. Nurl _ Yn.şar, Lebib _ Muzafrer, Ali Rızn. Beden Terbiyesi İstanbul Bolg -' 
yazmaz neşretmiş olsavdım. Cihan Har- mak için, İngiliz askerlerinden kalma (Arkası var) Reşad - Niy.azi, Naci, Esad. RebU, Fikret Ajanlığından: e sı-6~ 
b~in~ınmühlm~kafim~~~si================================ ~hlln~~~ftner ~~ V~~b~ 4~-19~P~~gilnüF~~~~~~-
h akk•11da en do!ru bir hükmü veren -

1
• -- -- ------ --- --------~, , ....... --------------.. ~ ... kudretlnl muhafaza edebilecektir. yapılacak olan üçUncü ve dördu gıreelf 

lerin birincic;i })('n olaraktım. Fakat ben 1 I'! rr.tin Eulm?C8SI ·', 1 e·ır doktorun günlük Bu mühim maçt:l Vefalıların hattı hare - gorl <gül kupası) müsabakalll~
11

~ıcşııı:ıl
1 

b u i dP biraz' peç kald ım. Çünkü, şim- "1 \:it "" ' keti; uzun paslarda ve açıklo.rl!l oynamak. rln kaydı 2-6-1039 Cuma gun 
1 

d i, ö- rcndi -im e 
11

a
71

ran. bu h adiscvi ,
1 

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ı ti Fener forvedlni ve bilhassa sol tatnfı iyi panacakttr. ı.ıtı191
1 

'·~ ıu1man ordu sundaki bu teiahürü, - - . ""';" ~. 1 -,,> -6 7- 8- 9~ 1-0 - no arın an marke etmek, üç bekle, yani açıkç:ı.sı W y1 Bu v~kte kadar islmlerlnl ~.Ue~~·~ "'" n " "J" l . - tatbik edebilmektir. Vefanın btinyeslntn bu ğına bildirmemiş olanlar nıusa 11aı i 
bir Alınan muharriri, h"m de r',keri t~ ~ l================I .!isteme en uygun olduğu 1camuı.Undeyiz. Ve- remiyecekler ve bu hususta hiçbU' • 
bir muharrir delfil. e debi bir Alman mu 1 ll--ı-ıı-ı-ı-1El" ,_ - Tansiyon yiiksel. liği fa1ılnrın bu maça şöyle bir kadro ne çık - sında bulunamıyacaklardır. n l•~ 
şekilde kaydetmiş. ( 1) l "i . bati ölçWeblUr. Eskidenberl söylenen bir Safa - LQtfl, Süleyman - Vahid, Hakkı, nQI iZ mi 1 a im f harriri. gavet parlak ve çok canlı bir ~ 1 • İnsanın damarlarının vaziyeti ile sıh - malan muhtemeldir: 1 ·ı· "il" l k 1 RUPlS 

Harb tarihlerine gelince. bunlar u _ 
4 

• il • sm vardır. Çok doğrudur. Damar sertıı- Şükrü - Necib, Muhteşem, Sulhi, Gazi, Meh- 2 • o ma vg:Qb et _1-ıJ]el_~ 
ği gerginliği muctb oluyor. Bunda azayi med. yne~ 

zun uzun tarihini kaydettikleri bu mu- l I • • ı-~-ı--ı--ı--ıı tenasüllyenin ve diğer bazı guddelerln Kanaatimizce bu takımda Vefanın teşkil Avrupada üçüncü ve son ~1ını. 
harebenin hakiki manaa.ını ancak çok l • • lfrazatının da dahli ve teslrl vardır. edebileceği en iyi kadrodur. çını yapan İngiliz milli ta unıftl'· 
Sonraları kavr1yabildiler .. benim bildi- - 1- -·1--'--1-- ....;.;..,ı--ı--• Fakat bazı kadınlarda 45-50 y~ ara - Tank özerengin milli takımını 2 - O mağlOb e 

- ~ ,. . 
gime göre, bu taarruzda ·ma~vi unsu- sında gene ıtrazatı dahiliye guddeleri -

l • • • n1n faaliyeiınln ihtilA.ta uğraması netı-ı·un oynadığı rolü kaydeden biricik in- ,__ cesı bunlardn da birden bir tansiyon faz- Hergün : Tecrübeler 
san Lidell Hart'di. l M • lalığı müşahede olunur. Fakat bu hakiki * l(, ftll=:::ıııK::::.C...lııı::m.ı=i:l•ili:lılıııııı::::ıııC:==-iı..:ıııi=-ıl bir tasallübü şerayin değildir. Bunu tef- d 

Otomobilimi. Alber'in şarkında üç rlk etmek 1cab eder. Bu gibi tımselerde arasın a 
mı'l bı'r mesafede bırakarak. yaya bir Soldan sata n yakandall aşalı: tatbi'k edilen tedavi blluzuv {yani opot -

1 - Gam - beygir rapl) sayesinde tansiyonları çabuk dtl -
vaziyette şose üzerinde yoluma devam 2 - Bilyüklük - taharri et şer, o kadar sıkı perhize lbtıyaçları yok-
ettim. En ufak bir tehlike karşısında 3 - Temiz - Gizli teJler ' tur. 'l'aw;lyon yüksekllğlnde tanda (üre) 

siperlerin içine girip saklanmıya hazır 4 - Duada tekrarlanan - annın yaptığı ıı.ra.mayı ihmal etmemelidir. Ayni za -
bir halde idi. Maamafih hiç bir tehlike 5 - be yerine lmlla.nılan - Borcun zıddı. manda idrarda tam bir tahlil yaptırmak 

6 - Bluzun altına giyllen aJbomln ve şeker aratmak Hizımdır. 
ile karşıhişmadım. Şu anda muharebe- 7 _ İklimler 
nin cereyan ettiğine bile inanma'k iste- 8 - San'nt - bir nota 
mivordum. Top mermileri, pek tesadü
fi ve tamamen intizamsız bir halde dü
şü\ arlardı. Cephenin İngilizler tara -
fında hemen hemen hayat eseri bile 

9 - Araba kullanan - kırmızıya benzer 
renk. 

rörü lmüvordu. 
Birdenbire harikulade entere"an, 

mana itib?.rile pel{ sümulllü ve beni fev
kal<lde hayrete düsüren bir hadise ile 
'kaı !il a~tım. Önümde bir :kaç yarda 
ileride, harb sahas•na gitmekt.e olan bir 
Alm an bölüğü yiiriiyordu. Yolun biraz 
sağında, İnı:tiliz1erden kalma birkaç ba
raka göz.e çarpıyordu. Alman askerleri 
bu barakaların hi7.8sına geldikleri za
man, bölüklerini terkederek, ad('ta tek 
bir inc;~n halinde barakalara saldırdı -
lar. Bölükle beraber yürüme'kte alan 
Alman zabitlerinin, yıolun ortasmda 
durarak nizam ve intizamı bozan bu as
kerlere büvük bir öfke ile nasıl küfret
tiklerini gözümle ~ördüm. Alman za -
bitleri 1:.ağırıp çrı:r:ırıyor. askerlerin der
hal , ·erlerine dönmesini emrediyorlar
dı; fakat ac;kerlerden bir tek kisi bile 
bu emre itaat ederek yerine dönmedi .. 
Askerler, adeta bu emri duymamış gi
bi davranıyorlardı. Hatta zabitlerden 
biri tabanca"ım çekerek, kendisine en 

(1) B·u me eleyl dabıı fazla incelemek isti· 
yenler yukarıda zikrettiğim Alman muhar
riri Rudolf Birıding'in Fatall8 muharebede• 
adlı eserini okusunlar! 

10 - Baş tarama D.Ieti - bir duvarcı filetl 

1 2 8 4 1) 6 7 8 9 10 
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Evvelki btılmaca11m halledilmiş §ekli 

·····-···········-································-·····-· 
ANADOLU TÜCCARLARININ 

NAZAl\I DiKKATiNE: 
H~r tnrın kadın saçlannı beş 

saniyeıie kıvıran yeni ic1d 

OTOMATiK BUKLÖR 
- saç aleti için Anadoluda halen 
acentamız bulunmıyan yerlerde 

ACANTA ARANMAKTADIR. 
Tallblerln Beyoğlu Galatasaray 
Tntnncü çıkmazı No. 3 S. ŞenyDz 
~ mDaaaaaeaina mDracaatlart. 4111111 

cevab istiyen okuyucularımın posta 
pulu yollamalannı rlca ederim. Aksi tak
dirde istekleri mukabelesiz kala.bfilr. 

Ankara borsası 
Açılq - Kapanıı flatıarı 25- 5 - 939 

ÇEKLER 
Açılış Kapanış 

Londra 6.93 ~.93 

Nev - Yort 126.6ö7ö 126.65~5 

Parl8 . 8.3650 3.11650 

Mll&.no 6.662~ 6.6625 

Cenevre 28.62 28.6~ 

Amesteradnı t8.0B5 68.086 

Berlln 60.SlliO li0.8150 

Brüksel 21.66 21.56 

Atlna 1.0825 l .0825 

SoCya 1Jı6 1.156 

Madrid 14.035 14.oas 

Var şova 21LS4li0 28.8450 

Buda peşte 24.S.llS 24.8425 

Bu kreş O.llO.AI 0.9050 

Belgrnd 2.8926 2.8920 

Yokohama 84.62 84.62 

Stokholm SO.ll475 80.S47ö 

Moskova 23.902S 23.9025 
_ , 

İSTİKRAZLAR 

Açılıı 

Türk borcu I peşin 
~ ı> .II ı> 

• I vadeli 

.. 

ıBaştamfı 2 nci sayfada) Ankara Radyosll ~ 
Ben şahsan. etrafımda bu zirai sanayi DALGA uzuNLt1(;.t1 ~· 

yapma fikrinin ilerlemekte olduğunu gör- 1639 m. 183 Jtc5· ı: .p· 
dükçe çok memnun oluyorum. Çünkü T.A.Q. 19,74 m. 15195 l{c5· f/J .p· 
bundan on dört, on beş sene evvel yaptı- T.A.P. 31,79 m. 9465 l{CS· ~ 
ğım neşriyat arasında bu fikirleri çok 39 _ _,ıJ~ 

CUl\lA - ısısı .... oP". 
kuvvetle müdafaa etmiştim. O zamanlar, 'fil1'lC ,,... fJl 
'·- Al d t h 'l t · b 12.30: Program. 12.35: noS 1e ~·=J e~erisi manya a a sı e mış ve u 13: Memleket saat ayan. ııj ... ~zl.1' C~ ,r., 

büyük sanayi memleketinin tesiri altında lojl haberleri. 13,15 _ 14: "tJv 18.'5· 1'/. 
kalmış bir takım kitab iktısadcılan yüz- müzik _ Pl.> 18.30: progrnJl'l· <~~ 
de yüz sanayi fikrini müdafaa ediyorlar- (Operetler _ Pl.l 19: Konuşrnıı (~ 1 
dı. Sözlerinin lüzumundan fazla dinlenil- servisi.) 19.15: Türk ınüzi~i ns ft ııs,.... ~el 
miş olmasıdır ki bizde sanayi işine fazla 20: Memleket saat Cıyarı. ajtı.uıııt· ~ 
emek verilmesini ve zirai sanayi denilen lali haberleri. 20.15: Türk ~ _ 1ıl 111 

şeyin ihmale uğramasını mucib oldu. Bu· man beyin hlizzam pcşre<tl· şe~l>~. 
gün etrafımda, zirai sanayi işlerine ehem- man beyin büzuun şark~=; ~ r,1 
miyet verilmesi fikirlerinin inkişaf etti- 3 - Etem efendinin bu ıı~ f>' ı 

çeşmim.) 4 - İsak varanın ··-~ ı 1..-
ğini gördükçe biUıassa memnun oluyo- 5 ,.wv-_.ıfo " (Bilmem bende nasıl.> - ııe"f / i 
rum. Bu, gelmesi mukadder olan iyi bir Ah k . (Beniı:n sell ıt.> -~ 

k 
. d B .. l . t' beyin segu ş:ı.r ı. e,çtıl cfF'/.. 

rea sıyon u. ugun ge mış ı'". Ayşe türküsü: (Ayva. çiçek p : -""' ",J 

Ayni zamanda şu fikirlere doğru da yü- dettln Kaynağın muhayYer ~~~~ 
rümeliyiz: Türkiye mutıaka, zirai istihsa- dil.) s _ Sadettin Kı:ı.yna~n ~~' 
lini kemmiyct ve keyfiyet bakımlarından ki: ) (Adına and içerıınJ 9 ; ıo / ,ı~ 
artırmalıdır. Bunu temin edecek bir ta- şarkı: (Ruhunda bulduJJl~eıerJ ,,,-.Jff' 
kım tedbirleri bir nraya toplıynrak bir uşak şarkı: (Neler çektiJl'lh"ıı~t. _p:_~ 
program meydana getirmeliyiz. Eğer böy- nuşma. 2ı.ı5 : Eshnm. ~fıııt.l -~i CW.1_1 nukut ve zirMt bors~ı ııI111""' ~ ~ 
le dört tarafı iyi düşünülmliş ve tatbikat plüklar _ R. 21.30: :Muzi1' < 1 ,.,,, d'>;f 
taraflanndn hayale gidilmemi~ canlı bir Fil. Ork. Şef: PraetorlUS·~ ııe ~ 
program yapılıp işe· girişilecek olursa o Wolf - Ferrari: Dlvertıtnen a ~l f. 
zaman Türkiyenin kalkınması çok kolay- 20. al varlnzinnl su un t~~uııa"~~ 
}aşmış olacaktır. b) Canzone Pastortnıe. el . 'ol ı 1 

Rondo. 2 - Adnan saygın· ~) fJ' oJ ~ 
Zaman ve tecrübenin ne kadar terbiye rner· 'j 3 - Cl:ı.ude Debussy: La ,#,,. • r; 

edici kuvvetler olduğunu anlamak ıçın J ulC '-"' ,O· ~ 1 a midi sur la ıner. b) e .... et· ,S:.tl -"" 
şu on beş senelik hamleler arasında ge- alogue du vent et de ııı ... ıuı.,,etl°" c"' 
çirdiğimiz fikir tekamülünün seyrini ta- (Melodiler.> 23: son ııJııı:ıs. 14aP 
kib ve tahlil etmek kaf.a.ir! rınki program. .23.15 - 24· 

Muhittin Biraen band - Pl.) 



il Sayfa l3 ~~a~y·================================================::SO~N~POS~~TA~======:============================-1===============~ 

1_ U. Müdür;üğünden:. 
siltnı Şartnanıe-s .. i ..._.._ ____________ ,:;:;. ________ , 

11 e.ve korıll'J lllucibince 32000 kilo toz paket kolası kapalı zarf usulile ek -...._ 8 UŞtur 
"akka eher ıoo kiİoa 

l'h t teminatı 423 36~un nıuhaınmen bedeli sif 17,64 lira he.sabile 5644,80, mu-
l. 4.1.l ..... .€Jcs ' hradır 
•tıUbq iltnıe 15/VI/939 . 

h. Yaaı Şubesind ki Perşembe günü saat 15 de Kabataştn Levazım ve 
•v .~ e Alını}{· 
\r - vartnarn 1 OllliSyonun da yapılacaktır. 

b - ı •.. h e er her aün .. .. l b"l" uıu •vıu Urlu tekn e sozu geçen şubeden parasız a ına ı4ır. 
~rı b~eya baııka te ~ mektubunu kanuni vesaikfo ~o 7,5 güvenme parası, mak
ltıuı. ıbr saat evveı· nı;knat ll"ektubunu ihtiva edecek kapalı zarföı.rın ihale saatin-

~<ı ·ı· ıne ad 1 
•nde verilın . ar Yukarıda adı geçen komisyon baskanlı~ına makbuz 

esı lazımdır. c3619. 

Ctnsı 
Miktnn 

b_- MuhRmmen B. % 7,5 Trnıinr.tı 
"l!l i"i LI 'l'otu •· ~ ra Kuruş Lira Kuruş 

Eksiltme 
Şekli Sn ati .... n tozu .,.oou Kg. 

~ı.ı\'11ıı 6.00 ı ndet l l2;jO,- 843 75 Kapalı Z. 16 
l 160::>,- 120 87 Açık h"k. 16,30 

lııe h':"' Şıırtnarn")er· 
ı~aı .. ı ınu "b· 

lı atında göst cı ınce yukanda cins ve miktarı yazılı c2• kalem malze· 
aaı.;).1Uhaınrnen :rilen usullerle satın alınacaktır. 

lıı llda iÖsterilın· 1:delleri, muvakkat teminatları, eksiltme·şekli ve saatleri hi-
~ - :ı<.:ks ış ll' 

incıek· iltrne 12/Vİ/9 
'iz 1 Alını R: . 39 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat şu· 
'\' ..... Şaıtna ornısyonunda yapılaraktır. 

' -..... ~ rneler her gü •. .. 
,5 iiiv Palı zarf k .1 ~ sozu geçen şubeden parasız alınabilir. . 
~a"4 ennıe Parası ~ sı tmesınde mühürlü teklif mektubunu ksnuni vesaikle % 
~~ trı ~rflar ihale . .'1~~uzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
°'tile b~ abilinde v ~l nu saat 15 şe kadar mezkur Komisyon Başkanlığına mak-

ırı·k erı !llelid"r Diy k 1 
te rntirac · 1 ~: ger e ·siltmeye girecekler % 7,5 güvenme para-

ant an ılan o!unur. c3628» 

~ıı.,,, Nafıa V ekciletinden 
~~-..... lio;'e konuhn iş· 
~ e bu .~unıu · Naznt· 

"-eıı·Yü_k Mend"re 
1 sul~~.a k~nalile Pirlibey sulama kanalına su vermek 

~~ -..... ~tığu in§latı k 
8

• nehrı uzerınde inşa edilecek olan Feslek regülatörü 
;~!' lJ ksiitnıe 20/ e,şıf bede.li. <431787. lira c45> kuruştur. 
'~ıı,ca~urn ~Üdür~~ ~~9 tarıhıne rast!ıyan Salı günti saat 11 de Nafia Vekaleti 

~-..... tı tır. gu Su Eksiltme Komisyonu odasın1.:ı kapalı zarf usulile 

b ıı~~_:kliler eksiltm . 
tıı~ ~~ fenni - e ş:ırtname~ı, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 

L i, ~ Uclürı~ğ"~n~tnnme ve pr jele:i c2h lira c60~ kuruş mukabilinde Sul:ır 
...._t t....._ ItsiJtrn un en alabilirler. 
~ıı....~~·1ıi11a ey<' gireb· un k . . . . . 
~ ''l?ırt_ t "'e"nı . 1 

e 1çın ıstc~lılerın c2102h lira c50» kuruşluk muvak-
.~11.. ~ b 1 esı ve E'k.,·ıt . 1 ğ .. ' 
~:~\ u unan . 1 menın yapı aca ı gunden en az sekiz gün evvel 
~ iartb,ı İşe trllhVesı.11:nhrh birlikte bir dilekçe ile Nafia Vekaletine müracaat 
:,1~r. l3u ll:lü~~: 0~~ak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmc

\G -..... ı.ı· t ıçınde vesika t:ılcbinde bulunmıyanlar eksiltmeye i;;>tirak 

~ 1' ~ eJunelin t k . 
~L dar Sular ~~f mek:u~~ar~n~ ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
~<i um Mudurlu~.ıne makbuz mu'kabilinde vermeleri lazım

a o~ak 
iCCilcıneJe.r kabul edilmez. cl840. c34()4, 

Tesviyeci ve tornacı 
Alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Miidüı·lüğünden: 

Kırıkkaledeki fabrikamızda çalıştırılmak üzere iyi tesviyeci ve tornacı alına
caktır. İsteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Grup Müdürlügü ile An
kara, İzmir ve Zeytinburnu silah fabrikalarımız Müdürlükle:-inden birine müra-
caatları. (3098) 

Askeri Fabrikalar u~um Müdjrlüğü ilanları 

Tahmin edilerı bedeli 4730 lira olan 1 nunda bulunmaları, muvakkat teminatı 
11000 kilo sığır eti açık eksiltme ile ihııle (58) :ira (43) kuru~tu_:· ~:~~kur teminatl 
edilecektir; isteklileı·in ihale günü olan herhangi bir malmudarlugune yatırara]( 
6/6/939 tarihine rJsthyrı.il Salı giin:i saat yukarıda yazm g:.in ve s:ıatte komky·onda 
14 de Salıpazarında Asker: Fabrika}~ bulunmaları. şartn2m; her gün komis " 
:;atınalma komisyonunda bulm1malnrı, yonda görülebilir. c3532> 
muvakkat teminatı 354 lira 75 kuruştur. * 
Mezklır" teminatı herhangi bir malmü .. Tahmin edilen bedeli 4525 lira olan 
dürlü;ği.ine yatır-ırak nlacaklan mak · 50000 kilo ekmek açık eksiltme ile ihr'e 

buzla birlikte o .<;!Ün ve saatte komisyon • edilecektir. İsteklilerin ihale günü ol, n 
da bulunmaları, şartname her gün ko • 6/6/939 tarihine raslayan Salı günfl saat 
misyonda görülebilir. (3531) 14,30 da Salıpazarında Askeri Fabrikalar * yollamnsındaki saU".lnlma komisyonunda 

• Tahmin edilen b deli 778 lira 95 kumş bulunmalan; muvakkat teminatı 3'39 lira 
olan on bir kalem sebze açık eksiltme ill' 37,5 kuruştur. Mezkur temin3tı herhangi 
ihale edilecektir. İcneklilerin ihale günii bir malmüdü:lüğüne yatırarak alacaklan 
olan 6/6/939 tarihin"' raslayan Salı günü makbuzla birlikte c gJn ve saatte ko • 
saat 15 de Salıpaza:-ında Askeri Fahri .. misvonda bulunmaları, şartname her gün. 
kıılar yollamasındaki satınalma !wmisyo. kodıisyonda görülebilir. (3533) 

--------

1 Earici Askeri t(ıtaatı llinl:nı 

Y0,000 kilo yoğurt kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 18000 
lira olup ilk teminatı 1350 liradır. Eksilt

mesi 2/6/939 Cuma günü saat 15 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 

lerden bir saat evvel kanuni vesikalarile 
teminat mektublarım Lüleburgaz Ko. 
başkanına vermiş bulunacal;:Jardır. 

2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele Birlik ismi 

rinde istenilen belgelerle birlikte ihale 
gün ve saatinden en geç bir s:ıat evveline TJm nnbarı 
kadar teminat ve teklif mektublarını An-1 SV. alayı 
karada Lv. .Amirliği Satınalm 1 Ko. na j Hayrebolu 
verme!eri. cl007. c3416» 'Kaynarca 

* Babaeski 

* 

Birlik ismi » Top. Tb. 

cl008> c3417» 

Miktan M. BedeU 
Kilo Lira 

180000 5400 
405000 12150 
405000 12150 
405000 12150 

540000 16200 
405000 12150 

11 'K~put Bez; V3 iplik " ::;~::k; 
B · rk Hayrebolu 

Miktarı 

Kilo 

'234000 
72000 
37000 
32000 

M. Bedeli 
Lira 

58:100 
18000 
8250 
8960 

İlk teminatı 
Lira 

405 
912 
912 
912 

Ek. tarihi 

7 /Haziran/939 

Sn ati 

11 
11 
15 
15 
10 
11 

Malatya ez ve ıp ı. Kaynarca 
Fabrikalan T.A. ~i kctinden': 

7 > J> 

7 
7 
8 
8 

> 

Yenı tc s sttll ı furuıy t'3 geçen 
Adana fabri ,nmızın sUırıdirli 75 ve 
90 santim B. ( 1 ip 2 çıfçı) kaput 
bezi 4 6, 10, 12 nurııar ı vster ip-

' , d'l lıklMı irnıılnlı pıya~nya arze ı · 
nu~t r. S pnrışler bir harta içinoe , 
göııderılir. 

Sıpnrlş için Adana fnbriknmızl\ 
veva Ankan Atatürk bu.van Aııd 
ap~ı-.ıınıın No. 4 dnirey" ınnracaat 
edı.ıııcsı. 

'felgTaf adres·: Çeşicl - Ankara 

• 
Şelızı,deb.1şı TU.<AN 

llyı troımnrla 

Bugace 
her ıer 2J paradJ ıo 

Joca.ıu 100 

GECE YARISI 
piyes 3 perde 

okuyucu bayan Aysel 

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

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Hav:ı.dia ve Halt ıazete.sı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
tesimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen euralr geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kurll§luk 

Pul ilavesi JAzımdır. 

İlk teminatı 
Lira Ku. 

4387 
1350 
618 
672 

50 
00 
75 
()() 

};ksiltme 
tanni 

5/6/939 
6/6/939 
6/6/939 
5/6/939 

Saati 

11 
11 
15 
15 

Yukanda yazılı sığır etleri kapalı zarf 
usulü ile eksiltmesi yapılacak ve muka
veleye bağlanacaktır. Evsaf ve şartları 
Ko. dadır. İsteklilerin yukarıdaki cetvel· 
de g~terildiği veçhile belli gün ve saat-

1215 
912 

> 

» 

> 

> 

> 

12 taksitte birlikler anbarlarına teslııtı 
şartile kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usulil 
ile eksiltmesi yapılacaktır. Yukarıdak{ 
cetvelde gösterildiği veçhile belli gün v( 
saatten bir saat evvel kanuni vesikalarilt 
birlikte teminat ve teklif mektublannı 
Lüleburgazda Ko. başkanlığına ver.mit 
bulunacaklardır. Evsaf ve şartları K~ 
dadır. cl009~ c3418ı 

Askeri Okullara talebe alınıyor • 
1 - 939-940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri liselerile Konya ve Er

zincan Askeri orta okullannın bütün sınıflarına, Kırıkkale San'at lisesinin 1. sı· 
nıfı ile Kayseri Zencidere gedikli erbaş hazırlama orta okulunun 1. sınıfına ta
lebe alınacaktır. 

2 - Kabul şartlan askerlik §Ubelerile birinci maddede yazılı okullarda rnev. 
cuddur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üzere isteklilerin askerlik şu. 
belerine baş vurmaları lazımdır. 

3 - İstekliler aşağıdaki yazılı hususları da göz önünde bulundurmalıdırlar. 
A - Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatları l Hazirandan 10 Ağus· 

tosa kadar kabul edilir. Askeri l~lerin yalruz m sınıfları için seçme sınavı 15 
Ağustosta başlar. 20 Ağustosa kadar devam eder. Liselerin diğer sınıflarile orta 
okulların bütün sınıflan ve San'at lisesi J. sınıfı için seçme sınavı 1 Eyliilden 10 
Eylule kadar devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra iJin ve 
kabul edilmiş olanlara tebligat yapıhr. 

B - Kayseri Zenciderede bulunan gedikli erbaş hazırlama orta okuluna alına
cak okurlann seçme sınavları 1 Eyl\ılde başlıyacaktır. 

C - İstekliJerin kaydı kabul kiğıdlarını mümkün mertebe kısa za:nanda ta· 
marnlamaya çall§malan ve tamamlanan kiğıdlannın askerlik şubesinden girmek 
istedikleri okula vaktile gönderme isini takib etmeleri ve okuldan çağırılmadık· 
ça hiç bir isteklinin okulun bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. şa .. ki Ana· 
dolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan orta okuluna Garbi Anadolu ve Trakya 
balkının da Konya orta okuluna alınmaları esas olduğundan bu sureUe müra
caat edilmesi lazımdır. 

D - İsteklinin askeri okula girinclye kadar yol, iaşe ve okulun bulunduğu 
şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aiddir. Okurun velisi tarafından 
bu masraflann temin edildiği askerlik şubelerince tahkik olunacaktır. 

4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia edemez. Okullar 
yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi, techizatı oku!a aid 
olduğu gibi aynca her ay bir miktar maaş da verilir. 

5 - Askeri l~leri rnuvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler müsabaka sına
vına girerek kazandıkları takdirde askeri yüksek mühendis yeti§tirilmek" üzere 
Avrupaya tahsile gönderilir. cl004> c3413ııı 

Deniz Harp Okulu Ve Lisesi Komutanlığından 
1 - Deniz lisesi 9 ve 10 uncu sınıflarma okur kayıd ve kabulü muamelesine' 

l/Haziran/939 tarihinde~ itibaren hafla nacaktır. İsteklilerin en geç 10/Ağus -. 
tos/939 tarihine kadar okula müracaatları. 1 

2 - Kayıd ve kabul prtJanm ~ istiyenlerin bizzat veya yazı ile aa.w. 
uıüracaatları. (3350) 



18 Sayfa 

Aman 
VE TEK KELiME2 

MÜKEMMEL 
1 - Seste saflakat ve kudret 
1 - Çift kudretle çallf&n liabalar 
3 - f"lU'aziti kesen hususi toprak prid 
f - Yeni sistem termik sla'ort& 
5 - Reaksiyon negatif tertibata 

SON POSTA 

6 - 13 metrodan itibaren lusa ...... 
7 - Anti Fedinl' tertJltatı 

135 liradan itibaren 
' TOrktye Mümessili, Rlkardo Le't'. d8Jefl 
FiLiPPO LEVi 

8 Pllk deAittlren Otometlk Mobllyıllı Gremofonlar 
Jlavuzlu ban - lstıınbul lstaobul Acentası 

OSMAN ŞAKAR 
125 lira Galata Baab.lar Cad. No. 47 VoyYod• Ham Zemla lı.at Telefoa ı 

'2769, Bayaıut: Oainraite Cad. 28. Kadıköy lak.le Cali. No. 82-2. 

12AY VADE /LE SATIŞ 
. 

PASTiL KATRAN HAKKI 11~:"~1e:e!!~:· 

MUHTEREM SUBAYLARIMIZIN 
NAZARI DIKKA TiNE 

SÜMER BANK 

......... lar Paz r r 
Müessesesi lstanbul Şubesinden 

PE ve VERESiYE • 
1 
Olarak birinci sınıf harç, İfçİlik 

ve qağıdaki Fiatlarla 

Is lama Askeri 
Yapılmaktadır. 

Fi~ TLAR : Kaaket dahil bir takım elbiae 

44.5 - 42 - 40.5 - 35.75 Lira 

Vatandaş Paranı Avrupa Mallanna Verme! 
Meın.lebtlmi2de TOrk iscllertnln eltvı. varu.laıı 

K A R T A L 
~andalyalan IA nupadakilerinden 

daha ucuz, daha sal· 
lam ve dah ı şıkbr. 

Sandalya almadl\D 
bir kere gornnoz. 

Slsa-ritl•rinlzl MahmutP8fA • KDrk90 

OKADAR KOLAY ... 
Her aktam bu t•kilde birkaç dakik• 
içinde yapecaGınız ufak bir meHJ 
size ga"'lçliGinizi kazandıracaktır. 

Brem .Pertev 
ın 

Y anm uırlık ,ahreti beybac:le 
dejildir. 

19 han No. • 12 ye vermeniz 

, 

ŞEKER SATIŞLARI 
Türkiye Şeker F abrikalan Anoni~ Şirketinden: 
Toptan şeker ıabşlanmız lıtaobulda bir tona kadar indirilmiştir. En az blo 
kilo kristal veya keame şrkert almak isteyenler, İltanbul Babçekapı, Taş 
. handaki ıabş barosuna dolrudan moraeaat edebilirler. 

KRiSTAL ŞEKER KiLOSU: 25 K 1 KESME ,, ,, : 28 · uruş ur. 

~ iŞ ADAMLARININ 
" 80 1 

SiN iRLiDiRLER 

Bu ainirlerden kurtulunuz. 

bir kaşık 

ır ağrıları, a1&bt öksQrtıkler 
Baş dOnmesi, B11ygınlık, Çarpın· 
b, n S 1 N 1 R O E N tıerl gelen 
bntnn rahatsızlıklan 1Yl EDER 

&aç 8ekımı .. --. 
Güzelliğin en birlncl şartı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dOkQlmesini 
tedavi eden tesiri mncerreb bir 

UAçdır. 

llin Tarif em iz 
Tek sütun aantlml .......................... 

Birinci aalaile 400 lruruı 
llıinci aahile 250 >> 
Üçüncü aahile 200 ,, 
Dördüncü ıalaile l 00 » 
iç aahileler 60 ,, 
Son aahile 40 h 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda illn yaptıracak· 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid iş~er için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

hlnellılı: Kollektlf Şirketi 
KaJı.ramanzade Ban 

Ankara caddesi 

...................................................... -...... 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

, 

Beşikten mezara kadar sağlafll 
ve beyaz kalan dişler! 
Diş macunu kullananlar 
bir çok tecrübelerden 
sonra neden daima 

RADYOLIN 
de kar ar kılıyorlar ? 

Çunku RADYOLiN : 
e Diflerde (Küf eki • T artre) 
huaaltlne iıakAn bırakmaz. 
MeYcut olanlan da eriür. 
e Difleri mi•• tabakannı 
çizip hırpalamadan temizler 
Ye parlahr • 
e Ağızdaki mikroplan % 100 
kat'iyetle Wdürlir. 
e o;, etlerini buler, dit eti 
hutalıklarma mini . olur. 
Ağız kokuaunu keaer. 

Siz de sabah, öfile ve okşam, her 
sonra Günde 3 defa 

, 

JO~ JltArac-iğer, böbrek, tat ve ~ ,-, 
dan miltevellid sancılannıı. tl,ct 
.ertllklm ve ıtımanlık ıtkA~e 
llizi U B t N A L ile geçirifıi" 

UR 1 NAL 
fi 

Vücudde toplanan asid Qrik 
Alat gibi maddeleri erttlr, 
mizler, lezzeti hott aıııırıı=- ttf. 
dır. Yemeklerden sonra 1 
dak su içerisinde alınır. llf'. 
' INGILIZ KAMt 

ECZANESi 
BEYOOLU - IST~ 

Mothiş Sırt A~ 
ALLCOCK bütün ııtırabl~.J. 
verir. Bay J. L. yazıyor: '~ 
defalar çamurlar üzerinde~~ 
Neticesi olarak dehşetli ~ 
müptela oldum. Bilaha':ı~ 
da iken bu ağrılarla'. ~ ~ 
Nihayet siziı:'" kıy.m.etlı .A1Jf ~? 

BEL AtRILARI ! ZAİL OLUR Jt k_ılarını w tecrube et.tı.rn· ..,e 1'11 ~ 
LUMaA•o sınde agrılarım zaıl oldu ,-~ 

tamamen kurtuldun:· cf/ıı# ~ 
Siz de ağrılarınızı ALLCOCK yakısile dindiriniz. Saçtıgı 51 fi ~ 

MATİK BİB MASAJ gibi ağrıyan yerin etra1ına yayarak ıes:eı ._...#' 
ağrıları: defeder. ALLCOCK matıalların yorgunluğunu tzal~ fi" , 
BAGO, SİYATİK veya filıtihabı Bsaıb halatında dahi ALLC 
ve müessir bir devadır. Fiatı: 27~ kuruştur. 


