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Alman ordusunun 
lngiltereyi istila için 

Bug 

Platı 1 Kunıt 

Maarif Süras1. , 
dii.n. topland1. 

Maarif Vekili Şiira tarafından 
halledilmesi lazım gelen işleri 

bir nutukla anlattı , •..... .._ ..... ·----········-····----·····-.. ·-····-·-······································-····--
Maarif propama, maarifte ahenk tesisi, Dk ~timin köylere cirmmL 
ıneldebleırcle öileden IODl'll den JBpılmamesı, orta okullar, liseler, ilmi te
rimler. meslek mektebleri Te mektebleırde disiplini temin edecek inzibat WU..•·- meecWerl Ş6rum nrıburf-s~ t~ ~-
..... .__ •• , .. ıa w .... ıı..-•----•--..-... ••• r ı ••••••••••-•••••••••-•••------ •••••• -

hazırladığı plan ( 1) Maarif Şurası 1ıeyeti Maarif Vekili ile beraber Ebedi Şefin muvakkat kabrinde 

M ~ur Alman asker! mecmuuı Ankara, 17 - Yüksek Maarif ŞCıraSl Y:Ucel ıbir nutu~ ile Şura mesaisini aç. 
cDeutscıb.ewehr,, 80 Haziran tarih. bugün İsmet İnönü Kız Enstitüsünde mıftır. 

li nü.masında cİngilterenin istil!sı:t ba1- toplail1Illf ve Maarif Vekili Hasan Ali (Dnam1 5 inci sayfada) 
lığı altında neşrettiği bir makalede, İn. ~=:::a:::::=========-===============-==-==-

Franaız askeri heyeti Ankara gan nda (Bu resim tayyare fte geımtııt,.) 
J :!,,~yyar"7.rı~~ h";!.i.~;"d:Oı! İki kiciyi Oldüren katil 
bahsederek, diyor ki: Y 

Paris, 17 - Gazeteler Londradan haber alıyorlar: Londra siyasi mahfelle. 
rinde. İngiliz - Leh askeri istişarelerinin Fransız ve Türk eksperleri arasında 
mümasil müzakerelerle ayni zamana tesadüfü bilhassa kaydedilmektedir. Gene. 

ral Huntziger heyetinin vazifesi son 'l'ürk • Fransız anlaşmalarını tamamen a.. 
meli bir mukavele ile famainlamak olacaktır. 1Bu suretle garantiler sistemi 
resanet bulmaktadır. Mukavemet cephesi Milletler Cemiyeti gilx veclbem ve 
zrfcri tedbirsiz basit bir manevi kod olmıyacaktır. 

- ~ıa. hafif teçhızatlı bir istill. bu sabah asıldı 
klm bt'asile bir paraşUtçU kıt'ası, iS'till 
için seçilmif olan havaliye paraşiltlerle 
inerek, bu havalinin münakallt yollan. 
m kt'lferler. (Devamı 3 üncü sayfa.da) 

------------- Bir 'i'e bira 
15 kuruljla 

İngiliz askeri Fransız askeri satılacak 
·heyeti Varşovada heyeti Ankarada . . . . 
Varşova. 17 {Hususi) - İngiliz de. Ankara, 17 - Orgeneral Hutzlgerln. Malı~e" Vekılı komısyonun 

ınizaşırı kuvv"tlerinin umum müfettişi riyasetinQ.cki Fransız heyeti askeriyesi tenzılatını az buldu fiat 
General Sir Edmond İronsidc, Polonya refakatlerinde m:ihmandanlan ve Fran.. 20 de 15 k • 'd. ·ı..:ı· 
askeri erkanile müzakerelerde bulunmak sanın Ankara sefareti ataşemiliteri Ge. D uruşa ın ırı ı 
üzere, bu akşam tayyare ile buraya gel. neral Vı0rin ile ataşenaval albay Lahal ' 
miştir. olduğu ihalde bu sabah Anadolu ekspre. 

Polonyanın Londradaki ataşemiliteri sile şehrimize gelmiştir. Sayın General 
, (Devamı 3 üncü sayrada) (Devamı 3 üncü. sayfadcı.) 

Belediyede mnnhal bir tek 
daktiloluğa 30 talih çıktı 

26 kadın ve 4 erkek dün imtihan oldular, en 
muvaffakıyetli neticeyi bir erkek aldı 

Dün, Belediyede münhal bir memuri
yet için imtihan yapıldı. Kadınlı, erkek. 
li 30 talih, Napolyonu bile çileden çıka. 
ran ezeli ve ebedi geçidlerden birinden 

geçtiler. cMünhal memuriyet>, cimH. 
han-.. c30 talih> dediğime bakıp ta zinhar 
Belediyede, kadro dökümünün ferdasın-

da maaşı yüklü, bir memuriyet zuhur 
ettiğini zannetmey1niz. Hayır, 30 talibe 

ecel teri döktüren bu imtihan sadece 
c40> lira ücretli bir daktiloluk içindir. 

Belediye muhasebesine, kadro dö~j. 
münün ilk mütebariz cilvelerinden biri 

olarak bir daktilo alınacaktı. Dün 30 ta. 

lib, bu mütevazı ış için Belediyenin orta 

kat sal-onlarından bırini doldurmuş bu. 

Bira fiatlannı ucuzlatmak fçin tetınlt
ler ya.pmak üzere teşkil edilen komisyon 
mesaisini bitirmiştir. Tetkiklerin sonun. 
da bir rapor hazırlanmıi, Maliye Vekale. 
tine verilmiştir. Rapora göre şimdiye ka. 
dar biranın litresinde on altı kuruş kir 
edilmektedir. İnhisarın litre başındaki 
karı asgariye indirilecek ve o nisbette 
birayı ucuzlatmak kabil olacaktır. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

. .............................................. , 
ı········ \ 

Bekar erkeklerle 
kadınlar arasındaki 
münakaşa hararetle 

Cinayet mahalinde keşif yapılacağı söylenerek 
don akşam hapisanede tecrid edilen mahkom, 
uyanınca pak az süren bir şaşkınhk geçirdi 

ldam hükmü okunurken 

lunuyorlardı. Dört erkek, gerisi genç kız makine a;.wıta&nm vitrinine dönmüştü. devam ediyor 
\re kadın... Fak e d~ evvei, imtihan kapısının [Bugün 8 inci sayfada okuyunuz!] Katil idam sehpasının altında 

ertini anlatmalıyım. \. I İstanbul Ağırceza mahkemesinin G ay ltemyiz ve Büyük Mmeı Meclisi kararla. Büyük bir masanın üzeri her boy, her 
Oİll8 ve marita daktilo makınelerile,, 

{ 

(0..e=• 11 ma •Jfada) - • ' ............. ·-----·-.............. evvel verdili bir idam karan mahkeme! (Devauaa 11 inci SQfatla) 



2 Sayfa 

l-~ergün 

Yaz geçerken 

Yazan: Muhittin Blrren 

iki kardef bir olup adam yaraladılar 
Dün, Galatada Tavukçular sokağın -

da kadın yüzünden bir yaralama ha -
disesi olmuştur. Mihail isminde biri, 
metresini elinden alan Yüksekka1dı -
nmda Tekirdağ otelinde oturan kun -
duracı Saidin yolunu kesmiş. kardeşi 
Onnik ile beraber kendisini fena hal -
de dövmfuj, rnüteaddid yerlerinden ya
ralamıştrr. Said hasta!llcye kaldırılmış, 
failler ya'kalanmı.ştır. 

SON POSTA 

Resimli Makale : Ümid 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Gazetelerin birinde bir gayri menkulün satışına a1d kü. 

çük bir ilan gördük. Gözümüz takıldı, sonuna kadar oku • 
duk. ve bıraz.. garib bulduk: 

-- Bir zat 192() yılında 3500 lira değer tahmin edilen dü"ıt
kanını ipotek göstermek 6U.l'etile 2050 lira borç almış. Son. 
ra da bu borcu tam 10 yıl ödemeyi unutmuş. Neticede borç 
faızl ile ibirlikte 7500 lirayı bu!lmuş. Bun'.ln üzerine de dlik. 
kfın satılığa çıkanJmış ve ancak 7fi0 lira etmiş ... 

Bir borcun 1 O yıl unutulmasına mı, takibsiz kalmasına 

mı, bu müddet zarfında 3,5 de!a çoğıllmasına mı, nihayet 

on yıl evvel 3500 lira değer 'tahmin edilen bir malın bu 
' 

müddet içinde kıymetini yan yarıya kaybetmiş olmasına 

mı yanarsınız? Doğrusunu sorarsanız biz bu ilanı okuyun. 

ca hakikat olabileceğine inarunak btemedik. Fakat gazete 

gözümüz.ün önünde duruyordu, inandık, ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

Temmuz 18 

r-- ' S özün kısası ~ 
1 

.J 
9P aksiye binıyoruz.. rü7.gar esi.. 

U yor, toz toprak içeri doluyor. 

Oam kapamak için kullanılan manivela .. 
çeviriyoruz, maniveıa boşa cltinüyor: 

- Şoför bu cam kapanmaz mı? 
Şoför dikiz aynasınaan gözümüzün 

içine bakıyor: 
- Kırıldı bayım! 

Bir ibaŞka taksiye biniyoruz; taksi ha.. 
reket cdiyw. Yüzlerce metre mesafe. 
katettikten sonra gözümüz taksimetre:Y91 
ilişiyor. Henüz yirmi kuruşu geçmemiş. 
Biraz daha gitıtiktcn sonra soruyoruz: 

- Şoför taksimetren bozuk mu? 
- Bo2lUldu bayım. Siz kaç kuruş ve .. 

rece,ğinizi bilirsiniz. 
Taksilerde gene pek o kadar fazla de. 

ğiI, fakat otobüsıerm hali feci. Camların. 
dan biri, ikisi kınk olmıyan tek otobOB 
yok. Bir tek camı olmıyan otobüslere 
raslamak bile mümkün. 

Yoklukta bunlara biniyoruz. Hareket; 
ettiği zaman pis bir koku intişar ediyor; 
korıdükıtöre soruyoruz: 

- Bu koku ne? 
- Benzin içeri vuruyor. 
Ayağımızın altından bir gürültü geli.. 

yor: 
- Ya .bu gürültü! 
- Tekerlek laçka olmuş. 
Birdenbire duruyor: 
- Ya şimdi n° oldu? 
- Bilınem. şoför tamir eder, beş da.,. 

kikada hareket ederiz. 

* Şehirde işliyen vesaiti nakliye kontra.. 
la tabidir. Bozukluğu '()!anların, kınlt 

--amiılann, hurda halinde'kilerin işletil. 

eJ.erine müsaade edilmez. Edilmez anı
. na kontroldan sonra bozulabilirler, cam.. 

t
ları kınlabilir, hurda haline gelirler. Fa. 
kat kontrol için tayin edilen zaman bari. 

1 cinde kontrol etmek adet olmadığı jçin 
1 bunlar 'kervana katılmış topal eşekler 
, rnisill(ı şehirde sefer yapar, yolcu•taşır: 
'Iar. 

Doğru mu? 

*** .............................................................. 
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Sayfa 3 

1 · ıgiliz -Fransız-Sovyet l (' ' TELGRAF HABERLERi ' muzakereleri tekrar A~~E 
Polı·s enstı•tu .. su.. bu yıl . J ingiliz ·Fransız d~n~z 

h k ti Londra 17 (Hususi) - Bir müddet -

d. ve ava UYYB erının tenberi tatil edilmiş olan İngiliz - Fran • ita/yanın politikası 

E başladı L: 

108 mezun daha ver 1 birlikte yapacakları ~~;a~~~!,:~z;:~~relerine bu akşam Yazan· S•lim Rag.p Em~ 
1 · Hükfunetlerinden yeni talimat alnı~ c enubi Tiroide kütlcvi bir telı-Dün enstitü binasında üç Vekilimizin huzurunda . manevra ar olan İngiliz ve Fransız mümessilleri, 

d ıd• ' cir yapan, onıkı adalara mana. mezunlara merasimle diplomaları tevzi e i ı Lo d 17 (H usi) Agwustos a - bugün Moskovada Sovyet hariciye ko- sız asker ve malzeme yığan İtalyanın Va-
n ra ' us - miseri Molotof tarafından ikabul edil -

K- ö nda İngiliz hava ve deniz kuvvetle- . ~ ro· ziyetinde pek kolay anlaşılamıyan ip-
.Ankara 17 (Hususi) - Bugün öğ -ısım Bungutay, Yaıkub ~r. Niyazi nny - yı akl b- .. kına - mışıe ır. hamlar var. Buna. bir kısım İtalyan sev. 

leden sonra Polis Enstitüsünden me - dm, Şev.ti Ersoy, Mtrhlddln Orcan, Salih rinin birlikte yıap~~ a~ıh~;;; gemisi Üç devlet mümessilleri arasında ce- kulcyeş noktalanna ve Arnavudluğa ba-
talebe d . l t .. merasimi Yalçm, Yusuf Ko.y.ma.k. Abdullnh Erte~n. nevralara, cRame ~g,. sa reyan eden müzakereler ıiki saat sür -

um ye tp ~a evzıı_ . HD.zun Doğan, Yaşar ~ar. Suad Akgün, de i tirak edecektir. .. _ zı Alman motörlü kıt'alarmın nakleclil-
) apılmıştıı:: Merasimde Dahı~ıye Ve - Muhsin Ersan, Mehmed Daloğlu, Tevfik Se- İ ~lte . Mcrleniz donanmasına muştur. miş olduğunu ilave edersek. mevcud ip. 
kih Faik Oztrak. Maarif Vekili Hasan tıen. Klunll Tuna, Khım Günsa.n, Nevzad n b ibren~ b emisi 29 bin ton - ham büsbütün fazlalaşır. Bir Fransız ga.. - . .. . v-1-· . H 1· ... -· Al an--• &•,ın Erd • H" . Onat Celll mensu l u :uar g ' F k ı 
Ah Yuce1. Sıhhıye t:Alh u w:ıl a- ~. il Ogan, useyın ' . be -nü Spit - ransız as er zetesi, son ıüç dört gün içinde bu vaziyeti 
taş. Ankara Valisi Nevzad, Jandarma Alptekin, Mehmed .?~avaş, ~asan Berkson, dur. cRamelıs» Perşem gu izaha çalışan bir yazı yazmıştır. Bu yazı 
U K d E . t U Zeki Oğuz. Cemal oııturk, Hu.seytn Travas - hed'e varmış bulunacaktır. 1. ı· A k d 

mum uman anı, mruye mum teli, İbranl.m Berk, Meluned Yılmaz, Ah - ueye 1 n ara a çok şayanı dikkattir. Bundan Ötürüdür 
Müdürü ve gazeteciler ha:z:ır bulunmuş :rned Yaşar, BehQet Öztek, Ahmed Öngll, Ha" Hataya gı·decek ki yazının başlıca kısımlarını alıp oku-
lardır. Dahiliye Vcldli kısa bir nutuk Um Alan, Mehmed Yaman, Abchıllah Ak - (Ba§Uırajı ı inci sayfada) yucularıının istifadesini' arzeylcmeyi 
söylemiş, mekteb müdürü ve talebeden Qa, Sıt~ .~nı. Hakkı Vardar, Şerlf Sağad, M ı· p ı· heyeti Ankara garında Korgeneral Sadık No. faydalı buldum. Çünkü hakiki vaziyetin 
biri buna ceva:b vermiştir. Enstitüde İshak 3oıuhldüz,ÇetHlasanAhmTa.hsled ~fiv!:ınH:ıryda; ec IS ve ar 1 yan, Ankara garnizon kumandanı Gene. en iyi hülasa edilmiş bir ifadesidir: 

·· 8 d 1 k ·· man, up n, ' Y k Ad.· eh · 
1
·- d 24 vüksek. 4 orta kısım an o ma • 'U - Alkan, CelA.l ortaç, Vahid Altm, Nihad AI- Ankara 1 7 (Hususi) _ Devlet De- ral Kemal Gökçe, Merkez Kumandanı c u an ıJ n n mıntal\.üsın a ce. 

zere 108 talebe mezun olımı.ştur. Ad - tmer, Ali Polat, Ksmal Dönmez. Şefik Dün- • 11 1. . f arı dolauısile her albay Ali Demir, Genel Kurmaydan, kur_ rcy.:m eden hndiseler bütün beynelmilel 
· · b·ıdi · ö o At mıryo arının zmır u J hf 11 · d"kk - · km k !anm der~len sırasıle ı rıyorum: dar, Sabri nal, Rıza Kaya, srnan a - ld • - de 5o ten _ may al'bay Eşı·ef Alpdoğan, kurmay yüz. ma e enn ı atını uzerme çe e te 

Jn"", Ali Aybam, Seyid Ali, Hüsnü Yıldırım, sene yapmakta o ugu yuz _ 1 b. b. ınt· ı· d d.l · Y •-~k •- md N--• Kardeş Halil Mut- -J 1 ı - H t başı İrfan Alptekm tarafından karşı an. ve ın ır ıma ın ser e ı mesıne yer ı.ı...,.., .... ısı n~: .....,. • _ Rasih öztekin, İbrahim Baysal, Şükrü Bay- ziliıtlı biletle seyahat ko ay ıgı, a a-Ju Şft.__ .. Al'-~·1 ""-~t Oğuz cem:ıı Ko'--al ·ı d"l mış ve ı.. .. ..+ .. mızıka oldu~u halde . b.ir vermek!tedirler. Bundan dolıt'-•ı, aklın en • ...,,....., ,...... ' ~ _ ' ~ ' sal, Mehmed Tuğrul . zeynel Karnduman, ya gitmek istiyen1ere de teşmı e l - ~.... J 

Hasan Bn.sıi., Hamdi Guney, Şevket Çakın, ceıru Unnl Sami Sayın, Ziya Ynturer. Hn - . . . . _ . . •t k isti- kıt'a asker resmi ihtiranu ıfa eylemıştır. almıyacağı şayı:ıların meydan alıp dolaş.. 
Ömer Vardarlı Mevlüd Erdoğuş Muzaffer • _..._, Rah 1 Yıl S mıştır. Yenı vılayetımıze gı me d ha t t rd· B -

• ' san Kaya, Ccıw Tuttay, m maz, e- 1 1 b ı. .1 tl . teber 0 Orgeneral Hutzigerin riyasetindeki masma a yre e meme ı ır. ugun 
Batun. Salim Akdoğan, Hakkı Aktaş. Kemal ıamı sarsılmaz, İsmail Tükencl, Mehmed yen er o ursa u vı e erı mu - k l t k bak d İt ı r 
Artuç, Necati Akman, Halil Ertoy, Emin Na- Algıç, Halid Erdoğan. Ali Bulknn, Mehmed lacak ve 15 günlük müddet 17 ye çı- Fransız heyeti askeriyesi kurmay albay a 1 ve ma.n ı ımın an a yan po 1-

I ı Abd u h K BuJ·c, albay Rok ve yüzbaşı Chaot'tan tikası o kadar anlaşılmaz bir mahiyet el, Ahmed Kemal, Hamd Ero, u a a- Yalçıntunn, Hüseyin Alnayrı. Enver Gezer, karılacaktır. d arzediyor ki, ne zaman zaman bunu izah 
rngü.lle. Halil Kamu, Mltat Aksın, Şahab ~aı Vardarlı, Maruf Turan, Nüzhet Er- Hataya gidecek heyette Meclic; na - mürekkeb bulunmakta ır. 
Alkan, Said Eraül, Emin B0 <>ara.n, Said Yal- ın-en N-... f Ers:ı.yın, Kemal Tanyolaç, Ni- M 1. . k·ıı . den Sem f k t• eli k" edici resmi ve yan resmi malumatı ayni 

... -. wu ' cu.> mmn ec re ve ı erın - General Hutz.iger ve re a a ın e ı çın. had Eren, Oevdet Bayoğlu, Vasıf Bnccıoğ - . .. ıs ıs . '· B II 
1
. k ay hakiıkat gibi kabul etmeye, ne de son za. 

seddın Gunaltay (Sivas) Halıd ay- ze\rata kurmay albayı a ım ve urm o~ta dasundan mezun olanlar: Nüzhet ıu, Nazmi Acar; Nil.zım Tekiner, Sadeddin ' ' k manda neşrolunan resmi tebliğe inanma-
Erçmen, Nazım Çetiner, Adnan Kırman, Atnalı; İhsan özmcn. rak (Ağrı), Bekir Kaleli (Anteb). Par tyilzbaşı Talat mihmandarlık etme te. Ya imkan vardır. Maamafih vaziyete tı-

ingili2 - Japon 
müzakereleri 

Yugoslavya Kral 
n~ ibi Londrada 

ti namına umumi idare heyetinden dirler. mumi surette bakıldı(tı zaman İtalyan 
Hamdı. ·u·aıman (Ordu) , Zı"hnı· Ülgen F h t• Ankarapalasta aunlan 

ı ransız eye ı J politikasının son zamanda üç noktada 
(Bolu) bulunacaklardır. hususi daireleı:e mis:ıfir edilmişlerdir. dikt.ati çektiği görülür: 

Hevete Şemseddin Günaltay (Sıvas) Orgeneral Hutziger rnaiyetHe birlik. 1 - Yukan Adij vadisinin aslen Al. 

Londra 17 (Hususi) - Tiyençin ih
tilafını halletmek üzere Tokyoda bu -
gün başlanacağı bildirilmiş olan İn -
gilız - Japon göriişmeleri, Çarşamba gü 
nüne bırakılmI:Ştır. 

Londra 17 (Hususi) - Yugoslavya 
Nafüi Prens Pol, refikası Prenses Olga 
ile birlikte 'bugün Londraya vasıl ol -

reislik edecektir. te saat 10,30 da Çankayadakı Riyaseti. man olan ~alkının tehcirL 
Hatay Valisi Hataya J} İtt İ cümhur köşküne giderek defterı mahsu. 2 - Bu mıntakadaki ecnebiler ve sey 

Ankara, 17 (Hususi} - Hatay Valisi su imza etmiştir. yalılar hakkında daimi veyn muvakkat 
Şü.krü Sökmensüer Toros ekspresi ile Orgeneral Hutzigcr, bundan sonra olarak verilen uzaklaştırma karan. muştur. k M • F · 

Pdens ve refikası, Kralın misafiri Hataya hareket etmiştir. Genel Kurmay Baş anı areşa. evzı 3 - Hiçbir siyasi mahiyeti ve ehem.. 
olarak Bukingb am sarayında ikamet e- B .. .. k A f 

1 
k 

1 
Çakmağı, Genol Kurmay ikinci reisi Or. miyeti olmıyan İtalyan adliye nezaretine Diğer taraftan yeni bir harb gemisi 

de bugün Tsingtau'ya vasıl olmuştur. 
Bu suretle halen Tsingtau'da bulunan 
İngiliz gemilerinin adedi - biri on bin 
'OOnluk 'bir kruvazör olmak üzere - üçe 
hahğ olm~tur. 

Japonlar, bu şehirde tertib etmek is 
tedikleri İngiliz aleyhtarı nümayişler" 
den vazgeçmişlerdir. 

Londra 17 (A.A.) - İngiliz gazete
leri T-0kyo müzakereleri hakkuıda e -
sasen fazla ümid beslemedikleri için bu 
müzakerelere dair gelen ilk haberler -
de bedbinliğe düşmüş değillerdir. Fa
kat ilk no'ktai nazar teatilerinin ~ös -
terdiği az cesaret verici manzara, .Ja -
pon iddiaları !karşısında taviz yoluna 
girmeği .imkansız bulan İngiliz i?fkarı 
umumiyesinin az.mini herhalde hiç bir 
~urctle sarsmamıştır. 

ingirz askeri 
heyeti Varşovada 

..,.. (BQ§tarafı ı inci sayfada} 
ae generale r.efakat etmektedir. lngıliz 
generali Polonyada beş, altı gün kala. 
ca'ktır. 

Lf'>ndra, 17 (A.A.~ - Bu sabahki ek. 
seri İngiliz gazeteleri EC:mund İrosidein 
Polonya seyahatindeki ehemmiyeti bil. 
ha~a kayıd ve işaret etmekt€dirler. 

Daily Herald bu hususta bazt sarfü ma. 
lümat veriyor: 

Var,şovadan dönen İngiliz askeri he. 
yeti ihzari teferrüatı müzakere etmiştir. 
Şimdi ba.şlıyacak olan görüşmeler esas 
meselelere taalluk edecektir. İngiltere 
ile Polonyanın yeni bir Alman taarruzu 
halinde alacakları sarih askeri tedbirler 
!hakkında bir anlaşma yapılacaktır. Al. 
nıan ikıtaatını ayni zamand:ı hem doğu, 
hem <le batı cepheierinde karşılamakta. 
ki ehemmiyet kaydedilecek ve Alman 
&:>aŞkumandanlığı doğuda taarruz etmek 
istemediği takdirde seri bir Leh taarru. 
ZUnun tefer.rüau tesbit edilecektir. 

Nihayet Fransız, İngiliz ve Leh ordu. 
larının tek bir kumanda altma konul. 
ımasındaıki favda hakkında müzakereler 

f' 

oereyan edecektir. 
---------

Yeni Sahan. ve Niğde Valileri 
' Ankara 17 (Hususi) - Seyhan va~ 
IDiğine Niğde V:alisi Faik Üstünün. 
Niğde valiliğine srubık valilerden Sü -
nıerbank idare meclisi reisi İsmail Sa
la Apaydının tayinleri milli iradeye ik 
tll:an etmiştir. ,.,, 

decek1erdir . uyu a ya ana I general Asım Gündüzü ve Milli Müdafaa Londra sefiri Grandinin tayini. 
Kral bu gece, misafirleri şerefine bir •• ) Vekili Naci Tınazı ve Haricıye Vekaleti Yukarı Adij Almanlarının mukadde. 

ziyafet vermiştir. Ziyafette Başvekil•Çarşamba gunu aç ıy f Umumi Katibi Numan Menemencioğlu- ı ratı, Hitlerle Mussolini arasında yapılan 
Çemberlayn ve refikası da hazır bu - yu ziyarı>t etm ş ve vilayete giderek kart bir anlaşma neticesinde tayin edilmiştir. 
lunmuşlardır. Ankara, 17 (A.A.~ - Vakıfüır eliyle bırakn,ıştır. Misafırierinti-.: öğle yeme. Irk nazariyesi bakımından mümkündür 

------------ meydana getirilen Kırkgöz membaların- ğini An,J.. araıı.:-nlasta ke)ıdilerinc tahsis ki faydalı olsun. Fakat insani bakımdan 

Gl"zlı· haberler daki suyu Antalya ovasına indiren 28 ki- edilen salonda hususi olarak yemişlerdir. ilk çağlann zalimane hareketlerinden bi. 
• lomeı:re uzunluğundaki büyük Antalya Orgeneral Hutzigcr saat 15 te Fransız rl olma'kıtan başka bir mahiyeti yoktur. 
(Baştarafı 1 inci sayfada) kanalı önümüzdeki Çarşamba gfüıü tö. büyük elçisi Masıglı ile birlikte refaka. Maamafih, Alman - İtalyan hududunda. 

Bu kıt'alan takib edecek olan ağır si- renle açılacaktır. Bu merasimde bulun. tinde heyetin diğer azalarile Fransız oil. ki Alman ıkesafetinin bir gün İtalyanın 
lahlarla mücehhez b:r hava piyade kıt'a. mak üze.re Başvekil namına Ziraat Ye. yük eJçniği ataşemilite.rlerı olduğu halde başına bir bela getirmesi ih.timalinin sık 
sı da, ayni havaliclc limana karşı bir cep. kili Muhlis Erkrnenir.. riyasetinde Vakıf- Etnografya müzesine giderek Ebedi Sef sık ileri sürülmüş olmasıdır ki, bugünkü 
he tanzim edecektir. lar Umum Müdürü Fahri Kiper ve mu. Atatürk'ün muvS:kkat kabrini ziyaret iki müttefiki, bir gün bir sıyasi hadise 

U'çüncü bir ak,nı da, nakUyat tayyare. avini Vakıflar idare meclisi azasından eylemiş ve bir çelenk koymuştur. mevzuu olaıbilecek bir vaziyeti tasfiyeye 
!eri vasıtasile getirilecek mühim mikfar- bir zattan mürekkeb heyet bugün Antal. Bu merasimde Polis Müdüril Şinasi sevketmiş ohnakla bu tarzı hareketi izah 

tl 1 nunlar hem ka h k t ·şı· etmeık mümkündür. da lruvve er yapar ar. n • yay~ arc et .e. mı ı~. Tugay da bulunmuş ve bir polis müfre. 
raya, hem de denıze indirilirler. Hu su. Zıraa~ ~ekılı bugun Antalyaya hare. zesi rasimei ihtiramı ifa eylemiştir. O mıntakada daımi ve muvakkat su. 
retle istila edilen sahanın emniyeti temin ket etmıştır. rette oturan ecnebilerin vaziyetine gelin. 
edildikten sonra, hafif hücum tankları . r ce; Romada neşredilen bir tebliğ, bunla. 
ve diğer tahrib cihazile harekete geçilir. Başvekil Orhangazide Adliye Vekili ge ıyor rın oralardan ihracının siyasi ve asker! 

Cephe gerisinde alınan bütün bu ted. Ankara, 17 (Hususi> _ Adlıye VekiJi sebc.blcrdcn ileri geldiği ilan edilmiştir 
birlere rağmen. ağır teçhizatlı muntazam Yalova, 17 (A.A.) - Burada kaplıcada Fethi Okyar bugünkü ekspresle tstanbu. İsveçli ve Amerikalıların istisna edildıği 

kıt'aların karaya çıkarılmatsılmnda1ki. müş. Riseftirikaha8tayedtmamekt
1 

ebubgu~lnun0anrhaBnagşavzeı.:·iel gDı·~-· la hareket etmiştir. . •..•.••.•.••••••••••••.•••••••••...••• !.~~?.~.· .. ~.?..~~?..~~~~~ ...... . 
küller daima gözönünde tu u a ıaır. .ı' ;·;·· ;.;,· ·~··;··;;,··,;.;· ·;;.··:··;.;··;··;;··;;· ·,;m··-----.,,..-=..-=-=---=--====---------

Maahaza Umumi Harbde Geliboluda, miş, orada memurin ve halk ile ttmasta ······~~-~ahtan Sabaha 
ltalyanlann, Eritrede ve Japonların Çin. bulunarak dileklerini dmlemiştir. 
de yaptı'k.lan ihraç harektlerHe elde edi. 
len tecrübeler n~ticesınde, bu müşkülle. 
rin de izale edilebileceği anlaşılmıştır. 

Yukarıda verilen izahattan anlaşıla
cağı veçlhilc, düşman topraklarının hava 
yolu ile istilası imkansız bir iş değildir. 
Binaenaley.h bu ihtimali bir nazariye O

larak değil, bir hakikat olarak gözön:ln. 
de tutmalıdır.> 

Muhasebe mUdUrlük!erinde 
yeni tayinler 

Ankara, 17 (Hususi) - Nafıa muha. 
sebe mü<mrlüğüne hariciye muhasebe 
ırnüdürü İbrahim Seberman, posta telgraf 
muhasebe müdürlüğüne gümrükler tet
kik müdür muavini Reşad tayin edilmiş. 
lerdir. 

ltalvava giden Alman askeri 
müte hassısları ne ile meşgu J ? Sabiha Gökçenin Londraya 

I• ~iliz gazete1P.ri yazıyorlar: Alınan gideceği doğru değil 
askeri mütehassısları İtalyanın, I<'ran. An'kara, 17 (A.A.) - Deyli Telegraf 

sı.z hududuna bakan istihkfunlarını kuv- gazetesinden naklen bir kısım İstanbul 
vetlendi.l'mek fizere, İtalyanlara muavc. gazetelerinde çıkan ve başöğretmen Sa. 
nette bulunmaktadırlar. 30(; kadar AL biha Gökçenin idaresindE olarak bayan 
man sil'bayı, Libyada İtalyanların müs. pilotlardan mürekkeb bir Tür~~şu ~1?
temleke iıanbi usullerini mütalea etmek. sunun İngiltereyi ziyaret cdecegıne aır 
tedirler. İtalyan Riviyerasında, Alman olan haberi tekzibe Anadolu ajansı me. 
ordularının bulunduğu haberleri doğru zundur. 
değildir. Bu haberler, daha ziyade Li~ 
yadan dönen üniformalı Almanların go. Hariciyede yeni tayinler 
rünmesinden galattır. Ankara, 17 (Hususi) - Hariciye daire 

İtalyada Tricstede Alman gizli polis şeflerinden orta elçi Esad Bağdad elçili
tcşkiüitının bir şubesi kurulmuştur. ğimize tayin edilmiştir. Brübel orta el. 
Bundan maksad. bütün Akdeniz havza. çimiz Cemal Hüsnü Varşova büyük elçi. 
sında, Triesteyi Gestapo idaresi için mer. liğine terfian, İspanyadaki mümessilimiz 
kez ittihaz etmektir. Bu teşkilat. bu ara. Salfıh.attinin protokol dairesi şefliğine 
da diğer Gestapo grupları gibi İtalyanın tayini kararlaşmıştır. 
Almanyaya tabi olmasına muhalefet e. Hariciye muhasebe müdürlüğ-:ine de 
den ınafiz İtalyan şahsi.yetlerıni tarassud posta telgraf idaresi muhasebe müdürü 
etme işinde İtalyan polisine yardımda da Sadi tayin olunmuştur. 
bulunacaktır. ... -

Ukala bollıığu 
İncir çekirde~i doldurmaz bır hadise adliyeye kadar gitmış. Şehirde bit 

otobüs önünde giden otobüsu geçmek istemiş. İçindeki yolcular şoförür. 
kollarına yapışmışlar: 

_ Ge!tffie· Kaza çıkar. 
Kaza çıkmamış amma tabii kavga çıkım~cı.. Şoför, biletçi ve yolcular bir 

birlerine girmiştir. Hadise çok ehe mmiyetsrzdir. Fakat bizim ukalalık ru. 
Oıumuzu gösterdiği için mühimdir. İtiraf edelim ki salahiyet ve ihtısasımu 
haricinde olan işlere burun sokma letan lhoşlanınz. Amma bu yüzden çok 
defa başımızı derde de sokmuş oluruz. Ne çare iti bu muhakeme kabiliye . 
ilinizi felce uğratacak kadar kuvvetli bir l<ötü huyumuzdur. 

Vatıman. şoför, kaptan, makinist, pilot gibi ellerine ihtısas ve ehliyet 
vesikası verilen insanlar kanun önünde büyük mes'uliyet kabul etmiş meslek 
sahib1eridir. Bunların eral ve harekatına müdahale etmek bahsettiğim uka. 
Ialığın şaheseridir. Size bir hatıra nnlatayzın: Meslekdaşım Ahmed Şükrü 
Esmerle Avnıpaya tayyare ile gidiyorduk. Karadenizi Bı.rlgarya sahilJerin. 
den aşarken tayyare bin beşyüz metre kadar yükselmişti. Bir yanda Kara. 
deniz, bir yanda Balkanlar. Ne yalan sıöyliyeyim, bu irtüa bizi lrorkuttu. 
Motörün bir an içınde durması bizi 1500 metreden yıldınm gibi yere atar 
sanıyorduk. Motör sesinden konuşulaınadıgı için bir kağıda şunları yazıp 
Fransız pilota uzattık: 

- Korkuyoruz. Daha aşağı inmez misiniz? 
Altına şu satın yazıp iade etti: 
_ Ne kadar yükselirsek tehlike o kadar azalır .• Bır pan olursa vol plane 

ederek rahatça yere inmek kabildir. 
Mahcup olduk ve sustuk. 

ömekini geçmek veya geçmem ek meselesini tayin edecek olan ancak 
cebinde ehliyetnamesi ve kanun önünde nıes'uliyeti olan şofördür. 
Mütehassıslara arnni:yet etmiyecek kadar canlarını svenler yan kaldınmdan 
inmeden yürümek zahmetini kabul etmelidirler. 
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Bu sene İstanbulda 11 
ilkmekteb yapılacak 

Şişli hastan esine 
iki buçuk milyon 
lira sarfedilecek 

Bu ilkmektebler için muayyen bir plan kabul edildi Şiflide belediye tarafından yaptın -

M 1 
"b d 1 d k b h l• k 'k ilacak hastanenin şimdilik 600 yataklı ev evı ane ve me rese er eme te a ıne onulaca kısmı tamamlanacaktır. 600 yataklı 

Yeni mahsul üzerine alivre satışlan başlıyarak 
ilk parti 85 bin kilo satıldı 

kısmı 1 milyon 200 bin liraya yapıla -
cak, tamamı 2,5 milyon liraya mal o -
.J8caktır. Hastaneniaı 250 metrelik cep
hesi, 150 metrelik eni bulunacaktır. 
Altı kat olarak inşa edilecek hastane -
nin her kafa hastalıkların ibir şubesine 
tahsis edilecektir. 

Fındıık istihsal mıntakaları oıan Gi
resun, Ordu, Trabzon, Rize havalisin -
de yeni ytl fındık mahsulünün idraki
ne başlanılmıştır. 
Alınan haberler bu sene rekoltenin 

çok iyi ve geçen yılın düşük rekoltesi
ni telafi ve müstahsiJi.n yüzünü gül -

Ek k 1 
• dürerek mahiyette olduğunu teyid et-me mese 8SI mektedir. Filhakika geçen yıJ. fındık 

Yakında halledl·ı ecek rekoıltesi 150 bin kantar olmuştu. Bu 
seneki rekoltenin 500 bin kantarı bu-

Fırıncılar Cemiyeti reisi Rıza, dün lacağı anlaşılmaktadır. Yeni mahsul ü
'beled.iyeye çağınlmışt kendisinden iza- zerine alivre satışlar da başlamış ve 
hat alınmıştır. Rıza belediye ekonomi 85,000 'kilo yeni mahsul iç fındık tes
istişare heyeti tarafından da dinlenil _ liJni kilosu 43 : 55 kuruş arasından sa

tılml§tıır. 
miştir. 

Belediye birdenbire meydana çıkan Fındık mahsulümüzün ibe1libaşh müş 
ekmelk meselesini rhdas eden müseb _ terileri Aılma.nya, Amerika, Fransa ve 
•biblerini aramaktadır. Sarıyer ve Bü- Holandadır. İspanyada dahilt vekayi 
yükderede üç günden.beri halkın ek _ dblayı.si1'e i.stihsal yapıGamamış ve 

ek...ı- k- -,,.:ı. v h b l memleketimizde de rekolte az oldu -

Jıl-.ı~ U'· kt bl .ı- b' . m ;:,u. d..l.uıgını a er a Gn belediye, İ 
U\KTTt "' me e eTUCJ• ın b hususta iL •• •• 1- h . t .. ğundan talyan fındıkları bu vaziyet -. . . · u ·uuyu·~ assasıye goster -

Maarif VekA.leti İstanıbulda bundan !Ese:r;len ID>ruma Cemıyeti mekteb ya- miş. Sarıyer kaymakamına icab eden ten istifade etmişlerdir. Geçen c-,eneki 
1cm.ra inşa etdilece!k illanekteb binaları pılmak istenen binaların tarihi cldu - direktifi vermiştir. Vilayet dahilinde _ fındık ihracatımız 22651 ton sıkletin
lc;in muayyen bir plAn kabul etmiştir. ğurıdan bahsetmiş, aynen muhafazası ki kaza kaymakıarnlarmın nazan dik _ de 12, 186,000 nira olmuştur.n Bunu 
Kiiıçük ve büyük illanclctE.b binası in - tarafım iltizam etmişti. Halbuki met- 'kati cebbedilmiş. fırınlardaki ekmek 14,984 tomı ve 8.591.000 liralığı Al -
psında lbu plan esas tutulacaktır. Ye - ruk tarih! binalar mekteb haline ko - miktarı sorulmuştur. manyaya yapılmıştır. 
ni plana göre mekteb bina.lan bodrum nulduğu takdirde tamir görecekt imar Belediye ekmeksizliğe mevdan ver _ Bu sene fiat bir miktar düşük ise de 
btı hariç olmak üzere fild katlı. sekiz edilmiş olacaktır. miyecektir. Bir iki güne !kadar ekmek rekolte fazlalığı dolayısile gere1t mik-
dersanelidir. Konferans salonunu, ye - Maarif Vekaleti alakadar makamlar işi halledilecek, ibe1ediye bu husustaki tarın ve gerekse kıymetinin geçen se
mekhaneyi. laboratuar, muallim oda - nezdinde yaptığı teşebbüste medrese, kat't kararını vererek faaliyete geçe - neye nazaran çok fazla olacağı kuvvet-
lannı havidir. 1 'h 1. ta ·h~ b' 1 cektir. ~e tahmin edilrnatedt:r. 

M rif V·~~-ıı.ı t• ib •- da mev evı ane ve emsa ı n ı ına arın 
aa ~we ı u sene ı.stanbul h · · f bu ti "'zerind b.. .. .. me!kteb ahne konulmasında bır mah- y • ı· Z ld k Bilhassa bu sene talyan fındık pi -

- p u en uyük~erden altı. ku- zur bulunmadığı kararını almıştır. enı ıman onqu a ta yasası da yükseık açılmıştır. 
çü'klerden beş mekteb bınası yapılma -mı1 kararlaştırrruş ve iD§aatıa başlan - Maarif Müdürlüğü Galata Mevlevi - yapılacak lngilterede buğday fiatfarl 
mıştır. hanesini Eski Eserleri Kôruma Cemi- k dU Uk İstanbul Maarif Müdürlüğü şehrin yeti mAni olduğu için mekteb haline Nafıa Vekili General Ali Fuadın kö- ÇO Ş 
Ukmekteb binasına olan ihtiyacını na- sokamamıŞtı. Yeni karar üzerine Gala- rnür havzasında yapılacak yeni liman 350 senedenberi ilk defa olmak üze-
zan dikkate alarak Mevlevihane, med- ta Mevlevihanesile, Kasunpaşa Mevle- ha'klk:mda en~erde men1leketimize re, Liverpul'da buğday fiatlan en dü
rese ibinalarını da mektebe tahvil et _ vihanes}nin de ilkokul olarak kulla - gelen İngiliz liman mütehassıslarile bir şük bir kıymet arzetmiştir. &ki kayıd
mek için çajJ.ş.rnaktadır. Geçen sene nılmasına izin verilmiştir. likt.e Karadeniz sahillerinde tetkikler- !lara göre, buğday 1592 senesindenıberi 
bir.kaç mevlevihane ve medresenin Tarihi \:>inalardan mekteb şekline so- de bulunarak Ankaraya döndüğünü bu kadar ucuz olmamıştır. Bu düşük -
mekteb haline konulması istenmiş, fa- karak istifade edilince, şehrin Ukmek- yazmıştık Öğrend~ğimize göre hükfı - '1üğün üç mühim sebebi vardı'.ll; 
kat E.~i Eserleri Koruma Cemiyetinin tetb binasına olan ihtiyacı da nisbeten met, her yrl Ereğli ve Zonguldak li - 1 - Dünya ibuğday ambarlarında ge 
müdahalesfle bu iş geri 'kalmıştı. Eski daha evvel önlenerektir. manUnrıQıda vukua gelen 11acialarıın çen seneden kalma fazla mal vardır. 
-============================= ırotı surette önüne geçmek üzere bu İnhisarlar Vekili tetkik- mıntakadaki asrt limanın biran evvel ha~~ :ı:u~na~:.e yeni ve bol lbir 
Trende yemek yeyen bir 

kadın zehir] endi lerine devam etti 
Dün ıbir kadın Ed.irneden gelmekte Şehrimizde bulunmakta olan Güm -

olan posta treninin lokantasında ye - rük ve İnhisarlar Vekili Raif Karade
füği etten zehirlenmiştir. niz dün de te'bkiklerine devam etmiş -

Çerkesköyünde oturan Faiğin karısı tir. Vekil. öğleden evvel İnhisarlar 1-
Şükriye, İstanbula gelmek üzere dün d.aresine gelerek bir müddet meşgul 
Çeııkesköyden trene binmiş ve bir müd olmuş, İnhisarlar Umum Müdür ve er
det sonra acıkarak tren lokantasından kanile göriişmüştür. 
pişmiş et yemeği alarak yemiştir. Şük- İnhisarlar Vekili öğleden sonra İnhi-
rlye, aradan biraz zaman geçtikten 1 İd · · C"b l"deki t•·ı·· f b 

1_ d v 

1 
ıh" --.l 1_ sar ar aresının ı a ı u un a -

sonra 'i\arnın a agrı ar ıS:,"'l:UereA ze -
b:irlenme alfümi göstermiştir. Tesadü- rikasına ~tmiş, fabrika ve m~şt.emill -
fen trende bulunan bir doktor tarafın- tında tetkık1er yapmı.ştır. Raıf Kara -
dan ilk müdavatı yapılan Şükriye. tren deniz, Cibali fabrikasının bütün tesi -
fstanbula gelir gelmez cankurtaran o- satını gezımiş, faıbrika müdür ve me -
1x:>mobiU1e Haseki hastanesine gönde - murlanndan i.rohat almıştır. Vekil, bu 
rtlıniştir. arada işçilerle de konuşmuş, vazivet

Matef errlk: 
lerile çok yakından alakadar olmuş -
tur. 

Beykoz kaymakamı Diyarbakır Gümrük ve İnhisarlar Vekili bugün 
wall muavini oldu de İnhisarlarda tetkiıklerde bulunacak 

Beykoz kaymakamı İhsan Diyarba- b.rka ·· İ · · 
-- li inli" v. t . ed·ım· ve ı ç gun sonra zmıre gıdecek -
- va muav gıne ayın ı ııt -tt.r. tir. 

MOfettitler fen heyetinden 
on bef eual •ordular 

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

Aakerllk işleri: 

inşasını kararlaştırmıştır. Kömür hav
zasında yeni limanın Çatalağ1.ında ya
pılmayı.p, Zongulda'kta yapılması mu
vafık görii~müştür. Zonguldak limanı 
İngiliz !kredisinden ayr.ııfa.n para ile 
yapılacaktır. Yeni liman 7-8 geminin 
ayni zamanda yük alıp boşaltabilecek 
ve 15 gemiyi fırtınaılardan mubafaza 
edecek şek~1de yapılacak ve her türlü 
modern tesisatı havi olacaktır. 

Zon,gu1dak limanından başka tık par 
tide Trabzon ve İskenderun limanları: 
da asrl bir şekilde ve ihtiyaçları kar -
şılıyacak bi·r mükemrneıliyete ulaştırı
lacaktır. 

İ$kenderunda mevcud küçük liman 
en az yirmi yıHık müsta'klbel ticart in -
kişafları karşılıyabil~ek bir ha1e ge -
tirilecektir. Nafıa Vekili Ckneral Ali 
Fuad Cebesoy İskenderun limanında 
:tet'kiklerde 'bulunmak üzere yakında 
Hataya gidecektir. 

Dlln lstlnyedtJ 

3 - Avrupa devletleri, mutaddan 
fazla zahire ithar etmekte ve herhangi 
beyn~lmi1el bir ibuhrana karş11t bizzat 
kendileri buğday yetiştirme!ktedir -
ler. 

Ticaret Odaları kongresi 
Eyl01de açılacak 

Ticaret Odaları kongresi Eyl\H için -
de açılacaktır. Evvelki gün kongre ha
zırlık.lan için Aınkaraya gitmiş olan 
İstanbul Ticaret Odası umumt k~tibi 
Cevad Nizamı Düzenli ve borsa komi
seri Malunudt ıbir hafta ·Ankarada ka -
}arak şehrimize döneceklerdir. 

Bu seneki Odalar kongresinde Ti -
caret Oddlarının asrl ihtiyaca uygun 
bir şekilde tekemrnü3 ettirilmesi, bor
saların ıslahı ve bu arada Sanayi Oda
ları teşkiı~nin mevzuu bahsolacağı ~n-
1aşı'lmaktadır. 

Tuğla i~alAtı muayyen 
evsafta olacak Bir 11mele boğuldu 

Dün saat 2 de İstinyede bir amele İktısad Vekaleti memleketin her ta-

Mülkiye müfettişleri belediye fen 
heyeti müdürlüğünün muamelatıru 
d>zden geçirmektedlTJer. Müfettişler 

fen heyeti müdürlüğünden 15 sual 
110rmaktadı.&ır. 

denizde boğularak can vermiştir. İstin- rafında yapJlan tuğlaların boy ve va -
ye doklarında çalışan kazancı Borlu sıflarınm birbirine uymadığı. u ve bu-

TDtDn ikramiyeleri daaıtılıyor Hüseyin oğlu Mehmed, yıkanmak üze- mm inşaatta birçok mahzurlar doğur -
Üsküdar askerlik şubesinde tayıdlı ve de- re doklar dvanında denize girmiş, fa- duğu neticesine varmıştır. 

Bir •eri yeni posta pulu çıkarıldı 
Amerikanın 15 O inci istiklAI yıldö -

nilınü ve Nevyork sergisi münasebe -
tı1e Posta İdaresi tarafından çıkarılan 
pullar !bütün postanelerde kullanılma
la başl.anmı.ştır. Bu ıpullar 12,5, 7t5, 
3 ve 2,5 kuruşluk bir seridir. Pullar 
çc* iıyi bir şekilde basılmıştıır. 

letanbul artiv dalreei mDdDrO 
Ba.yvekMetı :fstanbull anpv dairesi 

mMürlüğüne, eski İstanbul polis mü
dllr muavini K.Amran tayin edilmiş -
Ur. 

rece ~rlnden harb malfilü sübay ve erat kat biraz açılınca yüzmek bilmediğin - Bu sebeble VekA.let diğer bazı mad-
1le şehld yetimlerine 939 yılı tütün bey'Jye muştur. delerde olduğu giıbi bu inşaat ma1ze _ 
ikramly.elerlnln tevziatına 21 Temmuz 939 Adli Tıb. cesedin Morga kaldırılma - mesinin da formunun tesbitine karar 
Cuma gftnünden itibaren aşa~ıda yazılı ta- ı·· ·· ·· tür' sına uzum gormuş · vermiştir. 
rlh ve :günlerde askerllk fUbeslnde ba§)ana - - .............................................. ·-·-----· 
caktır. İ?Jdlham ve ta~ık.lığı muclb olına- o· • L u· • M Bu .maksadı~ bu ayın 24 üncü gü -
ma.k üzere yazılı günlerde eshabının gUnün- nü Ankarada Iktısad Vekaleti sanayi 
de mUracaat etmeleri Te 4 aded ve8lka fo - İzmir tüccarJanndan Ödemişli Hüse _ tetkik heyeti riyasetinde tuğıla fabrika 
toğrafı, maaş resm1 senedlerile raporlannı yin Hüsnü Özödemişin nezfi dimağiden ve harmanlarının mümessiller.iı bir top-
ve nüfus hüviyet cüooanlanru da birlikte ge- vefat ettiği kemali teessürle haber al. hantıya l'OA.dır11 ..... -ıardır. To....rıantıı!da 
tlrmelert 11An oiunur. µ Y""'O'" ..... ~ l"" 

Müracaa.t günleri: 
21 ve 115 Tem.mm 939 cuma n Salı ri1n -

lerl maltll sübaylar 26 ve zs Çarşamba ve 
Cıuna. günleri malftl erat 2 Atustoa 939 Çar
şamba 4 Atustc.s 939 Owna ve 8 Alustoe 939 
Salı günleri dıe tebid 7etlmlertne. 

dık. Cen.ıaızesi kendisini seven dostlarının VekB.letin noktai nazarı: tuğla amme -
i§tirakile bugünkü Salı günü Beyoğlun. rine izah edilecek ve muayyen tiplerin 
da Afac:amitnde öğleyin namazı kılın • te9biti için mütalealan öğrenilecek -
diktan aon.ra Feriköyünde mecHeni mah- tir. 
susuna defnedileceği tees&lrleriınide be- Müteakıben Vekalet evsatmı tayin 
yan ederiz. ve muayyen bir müddet sonra da mem-

leketin her tarafında birkaç tip tuğlla 
imal edilecektir . 
Yarın şehrimizdeki 7 tuğla fabrika

törü ile 30 kadar tuğla harmanlarının 
sahibleri Ticaret Odasında bir toplan
tıya çağndlmış.lardır. T0ıplantıda seçi
lecek heyet Ankaraya giderek müza -
kerelere iştirak edecektir. 

Almanyaya mühim miktarda 
ihracat yapılıyor 

İçinde bulunduğumuz aylar iharaca
tın az olduğu mevsimlere raslamakta 
olmasına rağmen son günlerde büyük 
bir ihraç fadliyeti göze çarpmaktadır.. 
Yalnız ıbu faaliyetin en büyük husu .. 
siyeti ihracatın mühim kısmının Al .. 
manyaya yapılmakta olmasıdır. 

Dün piyasamızda bir günde 2.5 O bin 
lirayıı mütecaviz emtianın ihraç -nua .. 
melesi yapılmıştır. Üzerinde muamele 
yap1lan mallar deri. susam, yapağı ve 
tiftiktir. 
Şimdiye kadar Almanyaya ihracı 

mutad olmıyan koyun derilerinden de 
muayyen tipte 100 ibin liralık bir parti 
ihraç edilmiştir. 

Mersinde de 'büyük bir ihraç faali • 
yeti vardır. Almanya için 70 bin kilo 
yaıpak Mersin ıtestirni 49,5 kuruştan 
satılmıştır. Bu mallar Kayseri ve ha .. 
valisi cinsleridir. Bu suretle Alman 
piyasalan şimdiye kadar alıcı rllmadı .. 
ğı kaba cins mallara da müşteri ol .. 
maktadır. 

f talyaya da yan mamul deri ihraca• 
tı yapılmaktadır. 

Yerli Mallar Sergisi hazırhkları 
Mıntaka i'ktısad müdürü Haltık. dün 

Galatasaray yerli maıqar sergisi bina
sına giderek teHci'.katta bulunmuştur. 

Bütün milli firmalar sergideki pa -
viyonlarım tutmuşlar ve hemen hemen 
bütun yerler kapatılmıştır. 

Serginin yerli sanayiin tekemmülü
nü bariz bir şekilde canlandıracak ma· 
niyette olmasına çalışılmaktadır. 

Hatay gOmrDk kadrosu tamamlıındı 

Hatayda vücude getirilen yeni güm· 
rük teşkiliitının kadrosu tamamlanmış 
tır. Hatay güml'ükleri başmüdürlüğü
ne Gümrük ve İnhisarlar mü! ettisle -
rinden kbdullah 90 !lira maaşla byin 
olunmuştur. İstanbul gümrükleri baş:
kimyagerli~ri şeflerinden Ha'ki Tuna 80 
lira maaşla Hatay gümrükleri başkim"' 
yageı1iğiıne tayin. edilmiştir. Hatay 
gümrük ibaşmüdürlüğünün diğer me .. 
murları da tayin olunmuşlardır. Yeni 
memurlar bugünlerde Hataya gidecek· 
lerdir. 

DOGUM 
Ankaradaki arkadaşlarımız.dan foto 

Cemalin dün sabah saat on bir buçukta 
İstanıbulda bir kızı dünyaya geldiğini ha. 
ber aldık. Arkadaşımızı ıve refi'kasmı 

t~brik eder, yavruya da uzun ve mes'u(i 
ömürler temenni ederiz. 

~ ... - ..... TOrk Reva Opereti 
BU AKŞAM 

._....,.-

Tabim Altıatepe 
aile balaçeaiade 

BiR GONOL iŞi 
Muhli• Sababattlaia 

oeri 

EOE TiYATROSU 
Nurf Oençdur 

ve arkadaşları bu akşam 
Oaküdar BeyleroA"lu 

bahçeııinde 

CellAd Kara Mustafa 
Marad Şamil varyeteıl 

Ertuarul Sadi Tek 
Bakırköy - Miltiyadi 

Tiyatroıunda bugeeo 

Karmakarışık 
-vodvil 8 perde 
ekwywea AJMI 
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Urf ada koıtor hayatı her ytl 
biraz daha inkişaf ediyor 

Ulus okullarından çok fayda temin ediliyor, fakat 
mekteb ihtiyacı henüz gedirilmiş değildir 

SON POSTA 

Kandıra belediyesinden 
faydalı çalışmalar 

bekleniyor 
Kandıradan yazılıyor: 

Ka.ndırada kadlnı bir belediye teş

kilMı mevcuddur. Fa.kat her neden ise, 
koca k.a.sa.ba.nın tek bekçi ile idare e -
dildiği gibi, Bağlık ba.kmıında.n da ke
za tek çöpçü ile idare61ne ç9.lı.1ılıyor. 
Blnaenaleyh .haftada bir defaya mah-
8U6 olmak üzere bir çöpçü dolaşıyor. 

Bu sebebden herk.esin çöp tAmek.elerl 
ba.hçe.lerde yığınlar halini alıyor. Pelt 
tabUdlr ki bu yığınları teşkil eden mez 
lbelelerln sıhhat ve satıı.k bakımından 
en korkunç bir tehilıke ıe,,kll ettiği u
bul edilıMlidir. 

1 - Beledi.yenin çöpçüsü blr delll 
tk1 olmalıdır. 

a - Çöpçü arabası hergün munta
zam dolaşara.k bütün evlerden birl -
ken 9ÖP]er1 almalıdır. Burada beleıü
yenin carı.lılı#m& dair hiç.bir eter yok 
IPbktlr. 

Ne ec*a.klarda.ki t.envirata ve ne de 
t.em.ızııte it1n.a edl.l.m.1yor. 

Bu mühim noktalar hususunda Ko
caeli val1s1 ZJya Tekellnln allkalarını 
bekleriz. 

Bursa - Eskişeh i r arasmda 
bir zehirlenme vak'ası 

Urfa orta okul binasının cepheden görünüp Bursa (Hususi) _ Bursa-Eskişehir 
Urfa (Hususi) - Tuki devirlerin mü maarif ihtiyacı dörtte bir derecesinde arasında ~liyen otobüslerden 77 Bursa 

hirn bir !kültür merkezi sayılan Urfa, dahi giderilmiş değildir. Yedi kaza, on plakalı araıba evvelki gün Eski.şehirden 
bu mevkiini tedricen kaybetmiş ve 923 ~i mütecaviz nahiye ve muhtarlı, yolcularını alarak Bursaya hareket et-
de ibütün vilayette okur yazar .. ısı muhtarsız 1800 köye malik bulunan vi- miştir. Poyraz köyünde yemek molası 
parmakla gösterilecek radde: - Iayette yalnız 31 mekteb bulUrıduğunu verilmiş. yolcular yemek yemiye ko • 
rnüştü. Maarif işlerini ön pla.. cııan söylemek iddiamızı teyide !katidir. Me- yulmuşlardır. Yolcular arasından bir 
Cümhuriyet hükumeti Urfamızda da sela Tarsus kazasının mekteıb sayısı el- bayan şoför İbrahimle muavin Numa· 
Yeni bir hayat uyandırmış, hem rnad - liyi rnütecavi71ken koSkoca Urfa vilaye- racı Kemale börek ikram etmiş, itöy 
ttı, hem de manevi bakımlardan terak- tinıde yalnız 3 l okulu.n bulunm~ı ne kahvesinden getirttikleri çayla börck
ki ve inkişaf.lar kaydedilmi.'?tir. ıbüyük bir tezad teşkil ediyor?Binneti- leri yemişler ve yollarına devam etmiş.-

Ulus okullarından bilhassa fayda gö ce okur yazar nisbeti de mahdud kal- lerdir. Fakat bir müddet sonra böreği 
rülmüştür. Bu sayede birçok vatandaş- makta devam edip gidiyor. Hakikatin ikram eden bayanla şoför İbrahim ve 
lar okuyup yazma öğrenmişlerdir. Or- itirafı Jazımgelirsıe Urfa köylülerinden muavini Numaracı Kemalde bir takım 
ta okula gösterilen rağbet mütemadi vasati yüzde doksam cahildir. Kaza ve sancılar lbaşlamış, her üçü de börekten 
bir tezayüd arzediyor. Bu yıl mevcu - nahiye merkezlerinde de nisbet yüzde zehirlendiklerini anlamışlar, bilhassa 
du geçen seneye nisbetle seksen fazla- kırkı aşmamıştır. otomobili idare eden şoför İbrahim bin 
sile 430 ru bulm~tur. Değerli maarif- Bunun başlıca sebebi şark maarifine müşkülatla İnegöle kadar getirebil -
çi Cevdet Altanın idaresi altında ça- tayı'kı vedhile ehemmiyet vermemiş ol- miştir. İnegölde h astalar derhal hasta
lı.şan orta okul öğretmenleri' talebeyi makhğımızdır. Ha]buki, ana yurdun neye yatırılarak icaıb eden tedablr alın
y:tıştirmekte,. tam bir muvaffakiyet kalkınmıya en muhtaç mınta.ka.M şark mış ve hayatları kurtanlmıştır. 

gastermektedır. Mevcudlardan kırkını viiayetlerimizin ıbuluırıduğıu havzadır. Ayancıgvı sel bastı 
kız talebe teşkil etmekte olup birinci Hususi idare !büd 1 · b oksan gf 
sınıf dört. ikinci ve üçüncü sınıflar iki- d . kted'çe en u n ı - Ayancık (Hususi) - Yağan şiddetli 
~r şubelidir. Orta okulun talebe ve öğ- ;rmıy~ m~ ır olamıyor. Şu halde, yağmurlardan sonra Ayancığı sel bu
retmenlerin istifadelerine arzedilen emmıy~tı fevkalAde olan ıbu mesele- mıştır. Bu arada bir kişi boğulmuştur. 
zengin bir Kita:bsarayı, oldukça mü - ye devletın el koymasından başka ça- Ayancık ş.it.keti selden oldukça zarar 
kemmel ibir binası. ders levazimi ve bil- re yoktur. görmüştür. 
yük bir laboratuvarı vardır. Okulun 
değerli öğretmenleri ve çalışkan öğre -
ticileri tarafından Halkevi salonunda 
tertib olunan konferanslar talebenin is
tifadesini muciıb olduğu gibi muallim
!eri ayni salonda halka aid olarak ter
tip eyledikleri devrimsel müsahabeler 
de ço'k faydalı neticeler vermiştir. Ders 

c Manisa Halkevi teftiş edildi ) 

Yılı so.nru münasebetile açılan biçki ve 
dikiş sergisi umumi bir takdir topla • 
rnı.ştır. 

İlk tahsil faaliyeti memnuniyete şa
yan bir inkişaf seyri ta'kib etmektedir. 

Halen Urfa merkez kazası ilk tahsil 
rnüesseselerinde okuyanların sayısı 

1300, Birecik ka1.asında bin !küsur, di
ğer kazalarda ise 1400 ze karibdir. 

Vilayet tadil, tanzim ve tamiren gü
zel bir orta okul binası vücude getirdiği 
gibi Hilvan merkezinde 13.000 lira sar
file modern bir ilk okul kurağı inşa 
etmiş ve Urfa şehrinde temeli atılan ve 
türlü şartları; ve konforu cami bulunan 
beş sınıflı mektebin inşaatı ilerlemiş
t'.ır. 

Manisa Halkevini teftiş eden Müfettiş Naşid Uluğ işini bitiniı.işf;ir. Resimde 
rnüf ettişle şube komiteleri ıbaşkanlan ve idare heyeti azalan bir arada göriU

vilayetin mektedir. Bütün bunlarla beraber 

- Hasan Bey, gazetelerde 
görüyorum... Sana bir şey 
&oracağım .•. 

Pazar O la Hasan Bev Diyor ki: 

.. . Totaliter devletlerin a
lametleri hep siyah renkli. 
dir. 

. . . Siyah renkli g&mlek, 
kapkara bayrak ta olur mu 
iınif! 

Hasan Bey - Sonradan si.. 
yaba boyamak külfetinden 
kurtulmak için yapllll§ olsa. 
lar gerk. 

Sayfa 1 

Maarif Şôrası dün toplandı 
Maarif Vekili Şura tarafından halledilmesi 

lazım gelen işleri bir nutukla anlattı 

(Baştarafı 1 inci sayjaiia) 
Vekil nutkuna !'.Iaarif Şurasının niçin 

ve nasıl toplandığını. neler yapacağını 
anlatmakla başlamış, bunu müteakib de. 
miştir ki: 

Şik~yet zenciri 
Muhterem arkadaşlar, 
Bu mühim noktaya dikkatinizi çekmek 

isterim. Kanaatimce bütün maarif le§ki

latı tam ve mükemmel bir ünsiyet ola 
bikmek için her uzvunun birbırleriyle a. 
le.kalı. birhirile münasebetli bır şekilde 
işlemesi lazımdır. Ben. maarüımizde .8: 
benk meselesini ana davalarımızdan bırı 
biliyorum. Gerek Maarif Şurası dolayısi. 
le aldığımız raporlar, gerek şahsi gorft~ 
ve duytı{larım ve nihayet tesadüf ettiği 
miz vakıalar bunun aksini ihsas edecek 
mahiyettedir. İlk öğretım mensublarımız, 
kendilerine gelen çocukların aile mu.. 
bitlerinden şik.fıyet ediyorlar ve muvaf
fakiyetlerindeki eksiği okul dışın~ ve 
öncesine atfediyorlar. Orta okul oğret. 
menleri ilk okullardan gelim çocukların 
zayıf olduklannı söylüyorlar. Lise "mual. 
limleri ayni şikayeti, orta okula yukleti. 
yorlar. Üniversite ve yüksek mektebleı 
ile liseden gelen çocuklarımızın bu nok. 
talarda'ki kuvvetsızliğinde ısrar ediyor. 
Iar. İlk okula giren çocuğun içinde yaşa. 
dığı dar muhitte başiıyan bu şikayet gai. 
lesi burada kapanmış gibi görünür. Fa. 
kat' aldanmamaııdıt'. Çünkü fuıiversite. 
nin ve yüksek mektebin verdiği mezun. 
dan da bizzat hayat şikayet ediyor ve 
devre, bu şikayetin ancak umumi hayat 
ve geniş muhite dayanmnsile kapanıyor. 
Bu devre, batıl bir devir midir, değil mi. 
d.ir? Onu burada münakaşa etmiyeceğim. 

talebelerinin 
sonra: 

v.qziyctlerini anlattıktan 

- Orta öğretim müesseselerine aıd 
meselelerimizin en ehemmiyetlisi bu 
müesseselerin sayısı ile talebesi miktarı .. 
nın mub:telif bakımlardan memleket ih.. 
tiyacı ile ımütenasio bir şekilde ayarlan .. 
rnasıdır> demiştir. 

Vekil Şuradan bundan sonra açılacak 
orta okullar için mevcud ihtlyaca ve ta. 
leblere göre bir liste yapılmasını da isle .. 
rniştir. 

Liseler 
Vekil liselerden bahsederken §Unlan 

söylemiştir: 

- Dersanelerde talebe miktarının ma. 
kul bir hadde tutulması ilmi ve mesleki 
kabiliyeti yüksek öğretmenlerle öğretim 
heyetimizin kuvvetlendirilmesı mevcud 
öğretmenlerin ilmi ve mesleki kudretle.. 
rinin arttırılması, programların maksada 
ve ihtiyaca uygun surette tertibi, okul 
kitablannın taleben;n ıstifadesine en ya. 
rayacak bir şekle getirilmesi, okulda gös. 
terilen ders gruplarının ve bilhassa her 
derste muvaffakiyetin en birinci Amili 
olan ana dilimizin, talebenin hakkile is. 
tifadesini temin edecek yolda tedrisi ve 
müessesenin muvaffakiyetle işlemesinin 

ve hayatta başarının ilk şartı olan d.isip.. 
lin ruhunun bütün okullarımızda hakim 
olması, okullarımızın verimini arttıracak 
başlıca bıillerdir. 

Yüksek tasdikinize arzolunan prog. 
ramlarla talimatnamelerin bu maksad .. 
lan temin edecek noktalan üzerine dik.. 
katinizi ce1betmeği bir vazife bilirim. 

Mekteblerde ders saati meselesi 
Arkadaşlarım, 

Yalnız böyle bir şikayet halkasının mev. Bu vesile ile kendimce önemli buldu. 
cudiyetini ve onun manasını belirtece-. 
ğim. Bence bu şikayetlerin sebebi her ğum bir meseleden bahsedeceğim. Diğer 
tahsil kademesinin münferid ve müc<'r- ileri memldketlerle mukayese edildıği 
red bir halde bulunuşu ve kendinden ön. zaman bizim bir hafta içinde orta ve lise 

rt.a!lebesine verdiğimiz der::: saatlerinin 
ceki ve sonraki kademelerde olan müna. 
selbetin teessüs etmeylşidir. Yedi aydan. ç~kluğu, b~~a mu~abil bir sene içinde. 

be 
· İst b ld A k n i · ·ı kı okuma gunlerının azlığı derhal dikka. 

rı an u a ve n ara un vers1 e . . 
"ğr t• h t' d · fi d d k b te çarpıyor. Bız haftaaa 29 saat ders 0_ 
o e ım eye 1~ ea ıs ~. a e e ere azı kutuyoruz. Pt!k çok memleketlerde bu 
arkadtıiları teftış ve murakabeye memur k k .. b 1 b T . 0 1 f zı 
etmekliğim. bu münasebetlerin teessüs-il~ ra amı .P~ .gu~ u a ! ırız.. n ar a a 

ile d 
'h . ld ğ b d olarak ıkincı bır yabancı dıl, lAtince ve ne ne a ar ı tıyaç o u unu ve un an . . . .. 

b
.. -k f d 1 ld ğ rt yunanca gıbı dersıer de gosteriyorlar ki 

ne uyu ay a ar umu u unu o aya b 1 h' . . . -
k B 

.. b . t . tm kt un ann ıçbırı bızcıe yoktur. Böyle ot. 
oynm.ştur. u tecru eyı amım e e e d ğ h ld b' · d 

bir sonra1ki kademe mensublarının bir u u a e ızım ers saatlerimzi faz. 
• ladır. 

önce'ki kademeden gelecek elamanları B t' . 
• • v • unun ne ıcesı şu oluyor· ö~retm ın 

seçmclerınde ısabet olacagını tahmın e. . . . · 6 ı 

d. B l h 'f t k'l" ders ~atını takrmc talebe de kafasını 
ıyorum. u mese e cm maarı eş ı a. kıt bd 

t he · ı·h · t · · · 1.k d a a veya notundaki yazılarla doldu. 
mı, m ıın ı an sıs emımızı a a a ar Eks . t1 .. 

etmektedir. Mevcud öğretim bünyesini ruyor. enye e oğretmen konferans. 
. . . . çı ve talebe de ezbercidir Talebe b h nasıl ıkurmalıyız kı her parçası bırbırın. • sa a • 

d L b ı· 1 k . l' b'ls' Y"ks k tan akşama kadar ders olarak kendisine en 1ıa er ı o ara ı~ ıve ı ın. ~ c 1 t 1 1 . 
v .. .. • • .. an a ı an şoy en dinlıvor Bunlar :~zer· 

ŞOranın bu mevzuda duşuncelerını oğ. d . . J • ... ın. 

k V k·ıı·v· . . k .. hi d' e zihın yoracak, çauşacak vakit bula. renme , e ı ıgımıı ıçın pe mu m ır. D 
. mıyor. erslcr hazmedilmeden dima~ın.. 

Maarıf programı dadır. çaıışkansa vazircıerini, tamamen 
Arkadaşlar, yapabilmek için saatinden kaybediyor. 
Şfıraya hazırlık olmak üzere ncşredı. Öğretmeni konferanstnn, talebeyi e.zber. 

len ve muhterem azaya sunulan küçük den kurtarmak için öğretim usullerimizi 
broşürler içinde Vekillikçe hazırlanmıt ıslah etmek şartilc bütün dersleri öğle. 
olan bir tanesi var ki mütaleasından da den evvele almak. nihayet bir de tedri. 
anlaşıldığı üzere dört tahsil derecesinin, s~tı bitirmek, öğleden sonralan dersleri. 
elik, orta, yüksek, teknik> memlekette. nı hazırlamak için musaid mekteblerde 
ki bugünkü durumunu ve yarın alması etüd saatleri koymak muvafık bir tedbir 
düşünülen şekillerinı ihtiva ediyor. Bu, olarak hatıra gelmek edir. 
bu öğretim meselesinde adı söylenip bir ~~nunla ş.u faydaları elde edeceği • 
türlü yazıya geçilemiyen cümhurlyet mız~ ~a~n.edıyorurn: 
maarif planının iptidai olmakla beraber, Bırıncısı. mekteb binası müsaid ol _ 
toplu bir ~l~ğı sayıiabihr. Plan .. h~1ine m~yan ta.le~i ~k .olan yerlerde yap
Qelebilmesi ıçın çok emek ve duşunce t~ı~ız çıft ogretunı ayni vahidi kıya
sarfı lazım geldiğini bilmez değilim. He. sıy.e ırca etmiş olmak, 
yetinizin bir kısım mesaisini bu noktayı Ekincisi, gene muallimlerinin neza
tercih etmesini yerinde olacağına inana.. reti altında çocuklarımıza derslerine ça 
cağınızı kabul etmekle yanılmamıı oldıı. lışma, vazifelerini yapma, ve okutulan 
ğumu sanıyorum. maddeleri hazmetmek imkanını ver -

ilk öğretimin köylere girmesi m~, tl .. d 

1 
• ır y ıçın eki devam günlerimiz -

mese esı de göze çarpacak kadar azdır demiştir. 
Maarif Vekili bundan sonra memle. Filhakika bu böyledir. Belçikada 230 

kette okuma yazma bilrniyen tek ferdin A'lma~yaıcla 280., İtalyada 216 gün .. 
kalmaımMı için alınması lazım gelen ted. dür. 
birleri, ilk öğretimin köylere girmesi i. Teşrinievvelde açılan orta okul ve 
çtn yapılacak işleri anlatmış, açılını§ ve liselerimizde tedrisat, bayram hazırlığı 
açılacak köy okullarını beş sınıf esası n. v.e ikmal imtihanları sarsıntısı dolayı _ 
zerine kurmak lazım geldiğini söylemiş, sıle tam randımanla ancak ve fiilf 0 _ 

ilk öğretim masraflarının vilAyetlerin !arak Teşrinisanide ilaşlıyabiliyor. Bu 
hususi bütçelerine yiıkietllmesinin mah. 'başlangıcı Eylfile çekm ek bence bir ?.a 

rurhfrıru saymış. Ankarada bir komisyn. rurettir. Bu sayede h iç değilse bir bu
nun bu işi tetkik etmekte olduğunu bil. çuk ay kazanmış olacağız ki 6 yıld b 
dirmiştir. nun t~tan 9 ay eder . Liselerimize a bi~ 

Orta okullar meselesi sınıf ılAvesi teklifinde bu1unacak1an -
Maarif Vekili bundan sonra orta okul. mızı da bu suretle karşılamış, "le öğ -

lar meselesine geçmiş, bu okulların ve retmen kadrosunda, ne de diğer ~usus 
(Devamı 11 inci sayfada) 
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MODA RENK 

E rguvani renkte hasır şapka Diyerek önüme bir fişe stg1amen mü. 
gi~ kadını, zevks5zlikle it. rekkeb koymll§tu. 

* bam etmiştim. Faka! sonradan bu rengin 
moda ~d~u, Siglamen dediklerini 

öğrendim. Artık en iyi giyinmesini bilen 
kadınların arkalarında bu renk roblar, 

ayaklarında bu renk iskarpinler, ellerin
& ibu renk çantalar görüyordum. Saçla. 

rını da bu renge boyatanlann sayısı gün 

ee91ikçe arıtıyordU'. 

Koouşurlaraen duyuyordum: 
- Ne güzel bir bluzu var. 
- Rengi ne? 
- Siglamen. 
- Öyleyse güzeldir. 

Ismarlarkıen duyuyordum: 
- Bana .bir çift çorap al •• fakat sigla. 

~n olsun, başkn renk giymem! 

Ka\llga ederlerken duyuyordum: 

Evvelld gün yolum dfrşmüş, Sulukule. 
ye gitmiştim. Bu semtin sokaklarından 

geçiyordum. Genç bir kadın yanında iki 
çoouğile karşıdan geliyordu. Birdenbire 
nazarı dikkatimi celbettiler .• ayaklannda 
siglamen çoraplar, arkalannda siglamen 

entariler, kdının başında sig1amen b* 
öııtüsü, çocukların başlarında siglamen 
kordelillar vardı. Kadın benim dikkatli 
dik1katli ıbaktığımı görünce alakadar ol. 
du: 

- Çalıgı mı arıyorsunuz? 

- Hayır! 

SCIBini alçalttı: 

- Bir oski ver, sana maydanozlu bir 

fal bakayım. 
- İstemem ..• 

SON POSTA 

~ 
Bluz etek 

- Senin esasen zevkin yoktur. Herke. - Papele kıavga ederiz. 
lin siglamen eldiven giydiği zamanda gi. - İstemem.·· Bluz - etek pratik elbisedir doğrusu. 

Hiddetlenmiş gibi idi: Bazan yeni lbir bluz yeni bir elibise ka-
der, bana bu beyaz eldivenleri alırsın! 

'l\rvalet malzemesi alırlarken duyu. - Öyleyse ne durup durup bana ba. &ır tesir yapar. Yolculukta. gece yatısı 
yordum: 'karsın? misafirlikte. evde, kırda, sabah gez • 

- Duda'k boyası siglamen olsun. ya. - Şu siıg'lam.en çorapları, entarileri. melerinde ibluz ikadar elverişli elbise az 
n.aıc boy.ası da öyle! lrordelilan, başörtüyü yeni mi aldınız? bulunıur. Albiyye tayyör!lerin şıklığını 

Kendime bir boyunbağı almak için bir - Ne dedin, ne dedin! artırmak, sade, spor tayyörlere bir 
Qük:kanıa girsem: - Onların renklerine siglaınen, der. renk ve fantezi katabilmek için hep 

- Soo moda! 1 · .J.... 'Iod bluzdan istifade edilir. Bunlar arasın-er, yenı Ç.&Aw. ~~ a .•. 

Diyerek siglamen boyunbağı çıkarı. Bir kahkaha koyuverdi: da bilhassa işlemeli bluzları sayabili -
riz. 

yorlardı! Çorap alacak olsam gene ayni - Yeni mi çıktı? •• Moda mı? •• Sigla. y I k bir ı.. •• 
• 0 ? A 1 b" k"d be · b uvar a rouayı sıusliyen renk 

teY··· Hatta g~nde bir şişe kırmızı mü. men renıgı mı. yo ız es ı en rı u . . .. . .... 
. . . . . . . renk entariler giyeriz. Adına da Çingene renk bır ışleme duz bır tayyorun al -

rekkeb alma1t ıçın bır kırtasıyecıye gır. mbe . d . tınd .. ·· d""k lb' · d · . . pe sı enır. an gorun u ~ e ısıeyı ıe, gıye -

miştim: rl_,_.b~ / ıul:'!_,: ni de, taze ve genç gösterir. 
- Bu son moda kırmızı mürekkeb! • J v,, ... .,..ı;. d-1- ....v ... 

C Bunları biliyor mu idiniz? =1 
Napo!yon mçm elini gögsune 

sokardı? 
:Mieşhur Na • 

po3'Yon Bonapar
tm. niçin. tani'he 
tfeÇIIliş resimle • 
rinin ekserisinde 
eağ eli göğsü~ 
.eo'ku1u bir halde 
~lduğunu hiç me 
raki ettiniz mi? 
Bunun sebebi ga
:yet basittir. Çün-
kü Napolyon kal·b hastalığına müptela 
idi. Kalıbi ağırdığı zamanlar elini göğ

süne sokar ve kalbini bastırırdı. 

l .. Kors·ka ,, adası ne zaman 
Fransaya geçmiştir? 

Bugün Fransız 

topraklarından en 
milh;m bir kısmı. 

nı teşkil eden 
cKorsika> adası 

ancak 170 sene. 
denberi Fransanın 
işgali altında bu. 
lunmaktadır. Bu 
ada, bundan evvel İtalyanın htlkimiyeti 
altında idi. 1768 senesi Ceneve hükimeti 
Karsikada devam edegelen iğtişaşlardan 
usanarak burasını Fransızlar.l terkeyle. 

miştir. 

_.. ... ._.. .................................................. ...-..-------------

Bir çocuğun 
Hlk~ge1tl 

Bayan cS. M.> e: 
- Galiba maksadımı anlatamamı • 

0

fl1ll> diyorsunuz. Sanmıyorum. ikinci 
mektubunuzda verdiğiniz izahat birin. 
cisinde söylediklerinizin tamamen ay. 
iridir. Maksadı anlatamamak kabahati 
bende olacak. 

lira gönderiyor ve çocuğun kendisin. 
den olmadığını söylüyor. Mahkemeye 
müracaat etsem, kan tahlili yaptırt • 
~am, çocuğun lrendisinden olduğunu 

isbat etsem, ayda verdiği nafakayı 

arttırabilir miyim? .• diyor. 
İkind mektubunuzun bu kısmında 

birincisinden farklı olan kısım ~ıadece: 
cÇoouğun kendisinden olmadığını 

söylüyıor> cümlesidir. 

Çocuk mayosu 

Çocuğunuzun mayosunu kendiniz ö

rebilirsiniz. Bunu yapmak hem bir 

ze'1<, hem bir ekonomidir. Sırtı apaçık 

ıbırakılacak bir mayonun, - hele mini

m'ini ıbir çocuk mayosunun - gözde bü· 

yütülecek nesi var? Uzun uzun süsli -

yecek değilsiniz. Uygun bir pantalon• 

ufacık, ensiz bir önlük ve iki askı ... Şiş 

T-- 18 

100 sayfayı bulan Safiye tahkikatı 
evrakı müddeiumumiliğe verildi 

Suçlulardan ikisi dün yeniden dinlenildi, eski Deniz
bank umum müdürünün tahliye talebi reddolundu 

Üç buçuk h~ftadanberi _devam :t· ı bun kazanına atmak suretile öldüren 
mekte olan Satıye yolsuzlugu tahkı - Mansurun muhakemesine ağıroezada 
katı. nihayet dün neticeye varmıştır. dün devam edilmiştir. 

Dün sorgu hakimliğinde cereyan e- Dünkü celsede, tevsii tahkikat hak -
den son tahkik saflıası, iki mevkufun -kında söz alan suçlu vekili Cemil, ez • 
yeniden dinlenmeleri keyfiyetidir. cümle: 

Mev'kufilar'da.n Reasürans 2 nci mü- - Maktul 65, müvekkilim ise 40 
dürü Malik .~vkeb ile Reasürans a - kilo sıkletindedir. Bu iple boğmak ve 
vuıkatı Atıf Odül, hadisede bilhassa tah kazana atmak keyfiyeti. aradaki kilo 
kik mevzuu olan 6 bin lira komisyonu farkı da düşünillürse, nasın mümkün 
müessesenin eSki umum müdürü Refi olabilir? Vaziyetin sarahatle anla~ıla -
Bayarın aldığıını iddia etmişlerdi. Bu- ıbilmesi için, Tı;bbı Adliden bu cihetin 
nun üzerine, müddeiumumilik Refi Ba sorulmasını taleb ederim, demiştir. 
yar hakkında da H'k tahkikat açılına • Suçlu da, mahkemeye ibir istida ve • 
sına lüzum görmüştür. Refi Bayar, suç rerek. vak'a sırasında fabrikada beş 
lu sıfatile ve niyabeten evinde alınan kişinin ıbulunduğunu, bunların şahid 
ifadesinde, aleyhindeki iddiayı. !kat'i olarak dinlenmesini istemiştir. 
bir lisanla ~tmiştir. Bu talebler mahkemece reddedile • 

Bu noktanın sarahat kesbetmesi mak rek. mahkeme iddia makamının müta .. 
sadile dün yeniden adliyeye götürülen deasının serdi için talik edilmiştir. 

Ma1i~ _ _Kevk:b. ve Atıf Öd_ül, 50.rgu ha- Bir hırsız denizde iki buçuk 
kimlıgınde istıcvab edflmışlerdır. . 
Bazı banka ve müesseselerden mü • Saat takıbden Sonra yakalandı 

zekıkere ile rorulan m~lfunata dair Büyiiıkadada bir köşkün sahilindeld 
gelen oevablardan, eksık bulunanlar lkanalizasydn borular~ kırarak, ça -
da dün gelmiş ve böylece sorgu tah • lan Ahmed adında biri sandalla firar 
kikatı bitmiştir. etmişse de, deniz üzerinde 2 •buçuk sa-

Sorgu ·hMtimi Sami, yolsuzluğa aid atlrk bir takibclen sonra, polisler kE.ı-
100 sayfa.lık tahlk.Hcat dosyasını, mü - disini yakalamıştır. 
talea için dün geç_ vakit müddeiumu • Adliyeye verilen maznun, Sultan • 
m'iliğe vermiştir. Iddianame rnüddeiu- ahmed 1 inci sulh ceza hakimi tarafın 
mumi muavinlerinden 1 inci tetkik bü- dan 3 ay hapse mahklırn ve tevkif e • 
ro9U şefi Sabri tarafından hazırlana - dilmiştir. 
caktır. Hadise birkaç gün zarfında. • 
mahkemeye mtika1 edecektir. Araba altında kalan hır 

Mevkuflardan Yusuf Ziya öniş, dün çocuk öldü 
tahliye talebinde bulunmuş ise de, ta· Pazar günü Ramide araba altında 
lehi sorgu hakimliğince reddedilmiş - kalan Muzaffer adında bir çocuk. vü • 
tir. d"" d ıh · • b' cıu un e arıcı ır eser kalmamakla 

Yusuf Ziya Öniş, bugün vekili Sadi beraber dün ölmüş ve cesed' Morg 
Rıza vasıtasile asliye 4 üncü ceza ri - nakledilmiştir. ı a 
yasetine müracaatle, mevkufiyet ka - • • • 
ranna itiraz ecıeceıctir. Yenı hapıshana b1nası 

Bekçiyi sabun kazanına atan 
katilin muhakemesine devam 

Yıktırılacak olan hapisane binasının 
ihalesi işi 1 O gün daha tehir edilmiş -
tir • 

edildi Buna sebeb, münakasa sırasında mfl 
Kantarcılardıa bir sabun fabrikasın· teahhidler tarafından ileri sürülen ba

tla ibekçi Şevkiyi iple boğmak ve sa - zı şartlar ve müşküllerdir. 

Karaman kaymakamı şerefine verilen çay 

Karaman (Husust) - Kaymakamımız Feyzi Akkor şerefine İdman Yur-- c6 sene evvel medeni kanun 
mer'iyet mevkiindeyken sırf y~ım kü. 
çük olduğu için hoca nikflhı ile evlen. 
miştim, geçinemedik, ayrıldık> diye 
tekrar ediyo:-sunuz. 

Fakat mademki bu kanaattedir, o 
!halde nafaka vermiye devam etmesi • 
rıin sebebi ne? Tezadlar içinde olduğu 
muıhalokaktır. 

te basit. çizgili lbir örgü ... Hepsi bun • dunun yazlık iba-hçesinde ibir çay ziyafeti verilmiştir. Resim çayda hazır b~lu-

Bu:nu pekfılıl anlanuştım, anladığım 
içindir ki: 

- Hoca nikahı muteber değıldir, 

siz 'belki de cehaletin .sevk: ile hayata 
meşru bir zevce değil, metres olarak 
atılmışsınız. demiştim. Hüviyet cüz • 
danınıza bakınız, orada <evli değil ba. 
kire> kaydını goreceksiniz. Bu, kanu. 
mm sizi evlenmemiş telakki ettiğim 

gösterir. Fakat mesele şimdi bu nok • 
tade değil, hikayenize devam ederek: 

- İkinci bir erkekle metres hayat1 
yaşaınıya başladım, ondan bir çocu • 
lum oldu. Fakat adam zevcesinden 
korktuğu için bu son vaziyet tahadcr.is 
edince benden ayrıldı. şimdi ayda 20 

. --

Ne yapmalısınız? 
Kan tahlili ile übüvetin tesbiti bir 

dereceye kadar mümkün, fakat güc • 
dür. Zamana tevakkuf eder. Eğer .. ra. 
ıkir olduğunuzu> söylemeseydiniz, size 
uğraş11ilayı tavsiye ederdim. Fakat bu 
vaziyette uğraşmanın 20 liralık nafa • 
kayı, fazla olarak devam eden müna. 
sebeti kesmesinden korkarım. Bunun 
içindir ki ilk cevabımda size yumu • 
şakhkla anlaşmayı tavsiye etmiştim. 

Gene bu fikirdeyim. Bu usule müra • 
caat e1ıtikten, neticeyi aldıktan son _ • 
radır ki mınhkeme yoluna baş vurma. 
'.lısuurz. Tekrar edeyim; çocuk hesabı • 
na mühim olan şey paradan ziyade 
isimdir. 

TEYZE 

dan ibaret.. nan davetlilerle kayma-karnımızı göstermektedir. ·- ...... __.......-... ·---·-· ............. ----
, _____ _ 

Bacaksızın maskaralıkları: Kaybolan çocuk J 



ta Temmm SON POSTA 

un anın en a anı a re 

Kutub hava/isi civarında 
satan, ilan işleri için 

kiralıgan, bir saman yığını 
li.m Morgarı dünyanın en geniş fikirli ı 

a&mu.dır. Para getirecek işleri e\TVelden 
~k hassasına maliktir. (Dünyanın en 
fa,yaru hayret satıcısı) fulvanını almıştır 
\re buna tayıktır. 

Bu adamın ışe atıldığı günden mu • 
Vaffak olduğu güne kadar girişmediği iş 
ka lmarn ıştır. 
Bakımz birlikte sayalım: 
l - Zir.aat amelesi. 
2 - Maden amelesi. 
J - Petrol kuyularında amele. 
4 - Gazete satıcısı. 
5 - Kanarya kuşu terbiyeci.Sıi (bir ka. 

~aya Yeıı!kce Doole'in notalannı öğ. 

retmişti 1 > 
6 - Konferansçt. 
7 - Tayyare limanı inşaatçısı. 

8 - Telsiz istasyonu sahibi. 
9 - Bir har sahibi. 
ıo - Kitar çalgıc1s1. 

11 - Baline balığı avcın! 
iBu admn kadar muhtelif iş görmüş a~ 

danılara az tesadüf ediljr~. Aklına ge -
len ilk fikir cidden parlak idi! MuvaI • 
fakiyetinin ıtıeımelinı leşkil eylemiştir. 

Traş olmakta bulunan erkekler peru. 
kar salonlannda başlarını tabiatile tava. 
n.a dik.erler ... 

Aımerikada berberlerde traş olanlar 
adeta yatar vazıyette bulunurlar! Tlpkı 
hasıtancdc operasyon masasında imişler 
gibi! •.. 

Bunu nazarı dıkkate alan Jim Morgan 
Nevyork ve diğer büyük Amerikan şe. 

hir1erindeki peruk.ar mağazalarının ta
varilarına ilan yazmak işile uğraşmak ü. 
zere ıbir kıumpanya tesis eder'. 

Bir müdd-et sonra hükumete müracaat 
ederek San Fransisko koyunda balina 
balığı avlamak müsaadesini taleb eder. 
Bir tesadüıf eseri olarak tam talebi kabul 
edildiği gün koya bir balina balığı gire. 
rdk küçük bir vapura çarpar ve karaya 
vurur. Balinanın ölüsünden para çıkarır. 

Sonradan Alaskaya seyahat eder ve 
bir Eskimoya buz dolabı satar. 

Buız mmta'kasındn buz dolabı satabil. 
diğini resmen tesbit için Alaska valisi !ıiL 
W. Traydan bir ilmühaber alır ..• 

Bu keyfiyet Morganın satış ve ikna 
kabiliyetinin bir bürhanı sayılır! 

Bıu muvaff.akiyetinden cesaretlenerek 
HoUywıooda gider. Elleri boş gittiğini 

sanyamınız. 100 kilo buz ile iki aded ter. 

ur an 

Bu şoförler tankları bile idare Pde -
oeiderini söyliyerek bu kıtaata U.yin -

sunun en mühim cüzütamlarından bi - Muhtelif şubelere ınensub f ngüiz kaduı 1 . . ı-'-- u_ · ler de harbiye 
tini ~kil eylernekt~r. ke 1 . ld ~ ~ enm ııo:rn::ııue11..u:: ıse 

« W.ar auxiliary territorial service • 
t 9 38 senesi Ey rtılünde Wjekkill etmiş
tir. Bugün bu teşekkül İngiltere ordu-

~ as r ern en uçu nezareti onlatı «SilMılı. vazifelere gön-

İngiliz ordusunda tatbik edilegel - 1938 senesi EyIUlünün buhranlı gün - derme1den re"-a1dd eylemektedir. 
rn&.te olan metodların hemen cümlesi lerislde W. A T. S. ye ınensub bir kadın ............................................. ·-·····-······ 
bu teşc~üle tatbik edilmektedir. zabit dört gün dört rgeoe durup din _ Yaren polis t•hldleri en.tının 

Bu kıtaata yazılan kadınların manevt lenmeden çalışmıştır. ec;ılıt merasimi yapılacak 
kuvvet ve kudretk?ri şayanı kayid bir Kıtaat her an çalışmakla meşguldür: Polis mektebinin 52 nci devre me -
derecededir. Kumandanlar her an teftiştedirler. zunlan tarafından yarın saat 10,30 da 

W. A. T. s. harfleri ile anılan bu teş- Taiimler ._,' ""1 Taksim Cümhuriyet abidesine mera -

kil.at harbiye nezaretine merbut ise de Son aylar içinde talim ve terbiyeye simle çele~ ıkonula~ktı:· Öğlede~ 
her mıntakada bulunan gruplar ku _ daha fazla ehemmiyet atfedilmektedir. sonra da Polıs mektebınde ınşaat1 so 

tnandanlarının emri altında bir nevi Bu talim ve t.el'biyeden edilen istifade- ına eren polis şehidleri anıdının açılış 
Serbestiye sahibdirler. Kumandanları ler bari~dir. Kadı~l~r işe faydalı olmı- resmi yaprlacakhr. 
dahi kadınlardan müre1&ebdir. ya ellennden geldıği kadar gayret sarf d t h" d ı ı e!k Hevyork ser gisin e e• ır • 1 en 

Bu servisin 'kurulması ve idamesi pek ey em te ve bunda muvaffak ol- tarlhf etY• 
b· .. maktadırlar. 

uyuk gayret ve mahareti mucib ol - t-.-1 . . . · llıuştur. J.Ut)ılızler bu kıt~aıan teşkil eden ka- Nevyor'k sergısindeki devJet pavı -
. • dınlara cTerıitoriette• ismini vermiş - •oounda teşhir edilen tarihl eşya bu -

Bu teşkilata dahil bulunan kadınla- lerdfr. Har.biye nezaretinin ittihaz ey- ~ .. ikad na'h • • ti ·ı 
ruı h~psi gönüllülerden ınürekkebdir. lemiş olduğu karara göre bu kadın gwı. Amer ~ an 'l'"L'nmıze ge ~ı e -
liepsı de aylıklıdırlar. Rütbelere göre kıt'alarmın her birine 4Jir numa . _ cektır. Bu e.şyalarla beraber Muzeler 
ayııkların miktarı artar. rilıniştir. Harb halinde veya he~~:gı Umum Müdürü Aziz Ogan ve Ankara 

Bu ~kilat sulh zamanında dahi çok bir ftıüyaç ha1tnde bu numaralı kadın Etnoğrafya müZE5i' müdürü Osman 
trıühim hizmetler ifa eylemektedir. lat'alan ayni numaralan ta§ıyan ve Ferid de geleceklerdir. 

Sayfa 7 

( AV RUPA VOLKANINOA 1 
• 

Italgadan geçerken 
Triyeste limanının içi vapur dolu, kim bilir nerelere 

ne taşıyorlar ? Her halde seyyah 
ve yolcu vapurundan ziyade şilep göze çarpıyor 

Yazan : ErcUmend Ekrem Talu 

Son İtalyan istasyonu olan Dornodos • 
sola'd:an ayrılıp ta dünyanın en uzun tü. 

Kompartimana çekildim. Penceremden 
dışarısını seyrediyorum. Zengin, kibat 
bir ev sahibi gibi. her gün dünyanın hcı 
bucağından akın eden misafirlerini kar. 
şılıyan İsviçe süslenmiş, bezenmiş, yüz. 
lere gülümsüyor. 

Ben inece~im, onlar geçecekler. Hepi. 
mizin gıöilerimiz, istasyondaki (Lausan. 
ne) levhasını görmeyi tehalükle bekliyor. 

Onu gördüğümüz halde gönüllerimb 
tatlı bir gururla dolacak. Lozan güzel İs. 
viçrenin bir şehridir. lJakin Türkiye bu • 

rasını k.enrline malct.Ir~tir. Onun adı Tür 
kün şaınlı tarihinde en parlak bir faslın 

adı olmuştur. 
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.. ıs sene bana hayat a -kadaşlığı eden kadın son " Erkeklerimiz sanki pek mi vefalı ve sadıktırlar? Karısın.a . ihanet 
günlerde mali vaziyetim fenaıaş~~ca evimi b~. h~rsız etmiyen erkek dünyada mevcud mudur ? Botun erkeklerımız her 

gibi soyup kaçb. Kadın karagun dostu degıldır,, türlü hata Ve kusurdan münezzeh midirler? bizi Söyletmesinler?,, 
J ) beraber, fa'hsa göre az çok deği§tikleri 

• · Artalı (Vize : fikrindeyim. e A. E. (F eneTyolu): 1 rif olmamıza ... Her genç kızın ve kadı • , okudum. Zavallıya acıdım. Çün~~ ~e • 
c23 yaşında, ufak bir memurum. Elime 1 - Hayat pahalıiığı, mes'ud edeme .. Matı d nk t .. nasebetile ben de dü. nın ayağını yorganına göre uzatmak şar. nüz erkekleri anhyamadan, kendisını ka. 

ge~ para 45 liradır. Mes'ud bir aile yu. mek korkusu.. ı:ii;celer':rntya:ıy7'1rum. Evet niçin inkar tile şık ve zarif gıyinmek hakkıdır. Hiç dm ad·d· ederek b~t~n kab:ına~leri kalddın .. Vası 1-·--k ı·stiyorum. Fakat sıra ile ye. k .,.-. . ı kl t k t n b bıçare 
0 

u Auıııua 2 _ EVIenmenın çok paraya müteva - edelim, ara.mızda şımarık, zü;ppe, göre _ bir kuvvet bunu menedemez. Bız orta ara yu eme ıs. ıye Y•ır b .. 
dl genç kıza talib oldum, chenüz evlen • k f l k bud , __ 1 1 k d gy ·ı halli aile kızları tamamile böyleyiz. Biz. ğunun farkında bıle degil, meşhur dar ı mek niyetinde değilim, henüz okumak ı o uşu... ne aJ.do'>.l o an ar yo e ı • lm k b 

3 - Ahlak ve terbiye mefhumlarının Fakaıt buna karşı iyi aile terbiyesi gör. zat ben sak.iz sene evvel .15~ liraya aldı • mesel vardır~ cKarısı o ıyana arı ? • arzusundayım!, gibi cevablarla karşılaş. ha k h 
1 

k 
11 

ak gu ol yana çocuk terbıye 
değişmesi.·· müş, karakterli, şuurlu, velhasıl kelime. ğım bir sır şap ayı a a u anıyo • şarn • çocu mı y . 

tırn. 4 - Kı2llarınıızda aile bilgisinin nok - nin tam manasile kadın olanlarımız var. rum. Görünüşe göre bu biraz pahalıdır. etmek kolay~ır. der. Bu .. P~k dogru bır 
Kızlar evlenmekten ziyade para ka- san otuşu.. dır. Ben kendi hesabıma maddeten. ma. Fakat sekiz sene içinde bana kaça rnalol. darbı me..seldır. lşte bu kuçuk hanım ~a 

zanmağa temay-11 gösteriyorlar. Bu ce • 5 - Ana, baba ve rnekteblerin vazife • nen tatmin edilmiş bir kadının (baloya du acaba? Ben Kapalıçarşıdan 3.5 liraya erkek idare e~eği p~k kolay zannedı • 
vahların mahiyeti budur. Ben de evlen- lerini yapamamam... ıgitmiyorum) diye mes'ud yuvasını, rnerd ucuz olsun diye adi bir şapka alıp bir se. Y?.r. E~klerın. nankor oldukları~ı he • 
mekten ziyade bekarlığı daha uygun 1 - Hayat pahalılığı ve mes'ud edeme. ve dürüst erkeğini bırakıp gideceğini ta. ne, y.ahud altı ay kullanmağa, biraz pa.. n.uz :e:ru.be edı? ~nla.m~ış. Bılhassa 
bulmağa başlıadım!t mek korkusu: Ben çok bekar erkek ta • ed halı. fakat U2JUn seneler kulla.nabilece • şımdıkı erkekle!L hıç 'bılmıyor. 

savvur eınem. k. bu " kü k kl·~· ı ~ 
r 

1 

nıywwn ki, evlenmek değil, kendini ge. Biz her türlü fedakarlığa katlanıyo • ğim bir şeyi a1mağı tercih ederim. Halbu ı gun er e ı15ın• ev enec~~~ 
çindirrnekten aciz. Herhangi bir işte ça • ruz. Yalnız ihmal ve istihkar edilmiye İyi giyinmek ... Bütçesini sarsmak is • kızd~. ara?-1ğı şey, ne kadınlık, ne ahlall 
lışarak eline geçirdiği birkaç kuruşu pa. asla razı o!amayız. Erkeklerimiz bilmeli. tam.iyen !her Türk kızının yaptığı budur. ne guzellık, ne de ma:u~attır. O yalnız 

e Sadık Salılı <Biga): halı olan hayat prtları içerisinde ancak dir ki en basit kadının ruhu kıymettar Biz böyle hareket ederken erkekleri • para ıa.nyor •. Para~ d~şu~me~~n. evle • 
· ed. · · · · m· de ı:ıın bekl rı·z· nen erkek bınde bırdır diyebılırız. Bu kad nı ıdare ıyor. bır vazo gıbıdır. Onu kırdıktan sonra on. ız n .,.- u e · . . . . cBaşımdan geçen ın macerası , 2 - Evlenmenin az para ile olmayışı: dan fe.:rıakaArlık beklemek neye varar? Sade zarü giyinmiş kadınlarının ya • devırde kocalarından. nısbeten ıltıfat gl5.. ık.ısaca hikaye et.mek suretile • niçin ev. u J k d 1 lı k d 1 d V ğ r 
Kanun ne olıursa olsun insanın mÜeyye. Et f mda ı· ı ı b k . nında hakiki servetin verdiği lüks ve ih. ren a ın ar para a ın ar. ır. e e e lenmytorsunuz? • anketine ben de iştirak ra ı ev ı o an ara a ıyorum. . . k d·ı . 
d 5· kalbi ve vicdanı olmalıdır Hüku ş d k · · b" k k · · 1. k tişam içinde başka bir kadın görünce bu kadınlar dıkkat edıp te en ı erme e. edivorum. Hayat arkadaşım diye on se - c ı . • ura a ço Jyı ır er e sınır ı, şırnarı d.1 ·n ·r h d Y•1 l 

J et .... ,Ienmecn kolaylaştırmak için ka _ b" k d 1. d h b k" gözleri h:ımaşmasın, kendi kadınlarını ı en ı tı atın şa ıs!anna cgı, para a • kiz sene bağrıma bastığım bir kadın, son m \,.Y ~· ır a ın e ın e ce ennern aza ı çe ıyor. ld y 
1 1 

b h. .. 
•amanlar.J- mal"ı vazı·yetı·m fenalacn.nca nunlar çıkartıyor. Fakat Mye yarar, ne Öbür tarafta ise yuvasının, çocuklarının takdir etsinler, yalnız keselerine zarar rın~ o ıugunu an ar arsa ence ıç şup. 
"' uıct :ı· y e(fkl · · · d ğ.l h k"ki b" · hesız parasız kad1nlardan da daha bed. kendıs. ıne· ı·peklı· elb;""' alamadığıın ve kız tarafı gene başlık, altın, oglan ta • saadeti için titriyen bir kadın hain, hoy. verm ı erı ıçın e ı , a ı ır sevgı . 

"""' · · G l d b ·1 t ·h et · le • bahttırlar. · · b. h rafı da cfilıaz istıyor. enç er ~ ura rat ellerde harab oluyor. Demek her ta. ı e onu ercı sın r.~ biraz yaşlandığım için evımı ır ırsız k kl k 
köyl<'rinin birisinde bir vak'a oldu. Üç rafın da hatah ve kusurlu tara'fları var. Leyla hanım, er e erin a şama eve gibi soyarak kaçıp gitti. ~ ı· <t.. k ı 

Par.aını obnadığlnı bildiği halde bana tu\. senedir nişanlı oldugyu bir kızı, fabri - Evlenrn,.ıı· biraz da piyangodur, herke. ~ ge ınce, Ha<Jurnını ya aşını yo muş. ya 
her gün: kada çalışan bir genç para biriktirme • sin talihine göre netice verir. Talihi ol _ ~~ saçına boyamış bulmalarından şik~yet e. 

mesi ve başlığı verememesi yüzünden az mıyanlar öyle uluorta herkesi, itbarn ede _ diyor. Evlilikte balayından sonra her ka. 
cYaşhsm, lcalbinin kurdu ölmüş. genç da'ha aLam1yordu. Çünkü babası başka mezl:er, kadınların sadakatsiz olmalarını • Nadire (Biga): dın kocasının lakayd ve soğuk olduğunu 

olsaydın bir dediğimi iki yapmazckn!t birine 'Vermeğe kalktı, o da kızı kaçır _ şiddetle reddederim. İçimizde belki böy. gördük~ üzülür. Bu halin önüne geç • 
~c l ... f dokundurur agyaç kurdu gı·bi içi h ·kıtı.. y k cŞu aralık gazetenizde açılan anket mek kocasının ilk sevgı· ve alAk•,.·ını te • uıye ıı ' • d:ı. Şe re getirerek nı a..ıı yaptı. a ı • lesi de var. Fakat bunlar bir mana i!ndc i1 "'"" 

mi kemirirdi. Nihayet boşanmak suretile zın y~ küçük olsaydı? et~zler, çünkü ekseriyeti teşkil ede • dolayısHe birçok erkeklerin kadınlardan min etmek mak5adile tahlile başlar. Me .. 
-ı--m k·· ... -rdım 3 hlAk b. fh d yana ya:kıla yaka silktiklerini okıumak • selaA koc.,..., ı .. ~disinin kaşlarını pek be. )'d:Ald ı 'w ı.a • - A a ve ter ıye me umunun e mezler. Erkeklerimiz sanki pe.k mi vefalı ~ .M:"u 

G öyı · t k kusil hl'"k kıt tayım. Lakin, hep kadınları haksız gö • ğenerek onunla evlenmiştir. Fakat şim.. ene esme çıa arım or e ~ • ğişmesi: E>vet a cı : zaman ve me rtna ve sadıktırlar? Karısına ihanet etmiyen 
.- , ,. b" t kt E 1. fh d B .. h rüp te kendilerini zeytinyağ gibi suyun di ince kaşlı kadınlara da pek başka göz. .... ııenme6e ıç e arzum yo ur. v ı ar. göre değ~en bir me um ur. ugun a - erkek dünyada mevcud mudur acaba? 

'--r11., .. ıa d ·b 1 K d 1 b üstüne çıkaran cevabları doğru değildir. le bakmaktadır. Çünkü 0 sevdiği kaq • -......,., rı1111 an ı ret a ıyorum. a ın - Iaksız sayılan bir hal yarın sayı myıa i - Bütün erkeklerimiz her türlü hata ve ku. .,. 
h h ( ık dost ) h A b Çünkü; geçen sene beni hayat arkadaş • !arın erkek zihniyetile ekendi malh ol • lar emen emen var ı u ma - lir. Burada ahlaksızlık telakki edilen aş surdan münezzeh midirler? Kendilerini 

lığına kabul edip vlendiğim bir erkek, duktan sonra kıymeti kalmamıştır. lftklar... ka yerde edilmez. Bu değişme o kadar böyTe 0rG..ri1~rlarsa gülerim onlara. Ara. km 
1 

.. k 
'6" bana ba ajc ~öy e dursun, olen arısın-PaNllBl'Z kocaların çektiklerinj Allah çabuk olmuştur ki. an'aneye çok bağlı Iarında her türlü ahlfık ve insanlık his • Kadın bu hali görünce kocasının inti • 

dan kafan çocuklarını da başıma sararak fle kendileri bilir. Ka<iın kara gün doı • olan halkımız bu hale tamamile intıbak }erinden uzak olanlar vardır ki bunları 
1 

d b b kt y b .,
1 

şt babında yanıldığını zanneder. ve bir gün 
on arı a ana a ırmaga asuamı ır. tu değildir vessel:im!t edememiş, edemeyince de ya işi ifrata yazımağa süıtun.ıar kafi gelmez. Hal böy. G.. dök k d"k" d.k. k d o da kaşlanını yolar ve akşamı sabırsız • 

vardırmış, yahud çok geri kalmıştır. Za. le ikeın biz bütün erkekleri itham edebi. ğ oz ::_ru kere 
1 

1 ıtş ıkıpd. a~anid 1 
• lıkla bekler. Kocasının bu değişikliği çoli 

" • ım .,..'i on uruş a za en en ımı are y. . manla, bu sarsıntı, gayri Utbiı gelir el. lir miyiz? d e.zk ;L_· d .. lAd b k ~ beğelle(!egını zanneder. Halbuki erkek e. 
.._ ette ure ece r. Sağlam karakterleri Türk k1zlarının h"-A ı... k h fr ve .ge ıgı zaman şm ar ın a e o • b d .. 1 kti le em en "uır e uvey ev a a ma6 a ld•Y• i. f k d bil 

1 ma AU!n oııuşum, ocamın azır so aya A . 4 - Kızlarımızda aile bilgisinin nok namus telakkileri her şeyin üstündedir. k k . t . . b . kıekl rd m.az. r.adan bırkaç saat geçer. Uzun • N · U l (Xw tm K 11...... on.ma 15 eyışı em er e en son .. dd k an ra vgre •n, ay • san o~ ... : cBaşım ağ'nyor> der gibi kolaylıkla on • d ğuY S 
1 
ğ hk ed 

1 
mu et arışı karşıya konuştuklan hal • 

erece so u~u. 0 u u rna em e a • • a.ri): Mekteb1:erimizde aile bilgisi okutu • ları itıham etmek koiistahlıktır. ...L. Ş'md" k k t ğ de gene alakadar olmaz. Farkına varsa 
y uım. ı ı ya amı ur arma a savaşı • d .. ı·kt 1. S · cCevab vermeden e'VVel fWlU söyle • Juyor. Sütlaç nasıl pişer, çocuga nasıl Bekar erkekler düşünmüyorlar ki bu B"" 

1 1 
k.ek

1 
d k 

1 
a gormemez t en ge ır. abrı tükenen 

B d d. beb. b. t fl d bakılır vt!saire. .. kı ı d 1-- d. ·· k d 1 · yo~~· ofy ebel)kl~n er_ 
1 

.er ,e arı 3 - kadın: c v ...... ıarımı nasıl buldun?> diye 
meliyim. u er ın se ı ır ara ı e. genç z ar arasın a M:n ı oz ar eş erı rınucuı ve a ıyemez er ya.... sormağ·" "'m"""""iecb r olur E kek t • hi" 
fı1dir. Mes'ulü iki taraflı olmakla bera. İyi amma, sorarım size; yarının annesi ve d'Olayısile onları yetiştiren a. .,. u • r e guya .,. 
ber, ~leri de pek çoktur. Bekanın. olacak bir yavrunun aile hakkındaki ya. naları vardır. Yuvalarında sakin ~! farkında değilmiş gibi bir vaziyet alarak 
Anadoluda orla. halli bir aile geçindire • rmı yamalak bu kadarcık bilgisi kafi mi. otur.an binlerce Türk kmnı bu --...;.. güzel bulmuş dahi olsa itiraf etıne-z: c Ya. 
bilecek kadar maaşım var. Saadetin aile d'ir?. Onun esas vazifesi olan aile haya. çirkin it'ham altında ezmek hak. zık kaşlarını berbad etmişsin! Sana ka • 
yuvasında olduğunu da bilenlerdenim. tın<lan hiç bahsedilmiş midir? •. Aile ne. kını nereden buluyorlar? Bütün bun. lın kaş daha iyi gidiyor> diyerek kadının 
Her erkek gibi ben de evlenmek. bir aile dir, aile yuvası nasıl kurulur, nasıl ku. J.ar kendini bilmez, iradesi zayıf, sukutu e M. M. (Buru Atatüri catlJe • neş'esini brar. İşte saç boyamak, evine 
yuvası kurmak istemıyor değilim. Beni rulmalıdır, erkeklere karşı nasıl davran. ahlaka uğramış birkaç kadın yüzünden •İ): bakmaık ta bu kaş misaline benzer. Eğer 
ve bir90k bekar erkekleri evlendirmi~n malı, oou nasıl aile yuvasına bağlamalı mi? Arıketinize cevab vererek ıizi teınkid mümkün olsa erkek bu kadından ayrılsa, 
eebeblrin karakteristik vasıflan olmakla <Devamı 10 unc:u savfada! Crl!lelim bizim moda düşkünii ve mii::s. eden tecrii'besiz bir genç kızın yazılarını (Devamı 10 uncu sayfada) 
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KÖYDElli DOST 
pıncaya kadar gece oldu. Hesab ettik. müzü yıkayalım. Lastik değiştirmek aydınlık. Duda'klarında açılmıya hazır 
Çitt1iği şehirden daha yaktın bulduk. içiın toz toprak içinde kaldım. diye he- tebessümler var. babasile benim aram-
Döndük. men salon.dan fırlıyorum. daki yerine oturdu. 

Osman bey geniş bir nefos aldı: Osman bey biraz dikkat etmi.ş olsay- Pek yeni tanıdığım bu kadını tahay-
- Ooh. Buna sevindim işte. Bilsey- dı kırda lastik değiştirmiş bir ~förün yül etmiye vakit bulmadan öyle kuv .. 

diın lastiği burada ben patlatırdım. Da· pek temiz kalamıyacağını anlıyabilir • vetli cephelerini' gördüm ki için için 
---- - --

--2JUl!fıan Ca/ıid ha evvel kalırdınız. di. Halbuki ne eUerimde. ne beyaz pan- kaynıyan zaman zaman değişen, heye-
. .. .. . .. _ Köpekl!er bağbnmışh. Rahat rahat talonumda tozdan. topraktan eser ydk- canı ve sükfuıeti parlayıp sönen, sinir-

Hiç bır şey d~~eını!onım. Gözl: ı Oh1ann ugu.ıtulan b~lamıştı. iç bahçeye girdik. Osman bey sevin- tv. !eri bir anda gerilip gevşiyen bu garib 
rim altımızda enyıp gıden yola bag- - Hakkınız va:; dedi. O halde çalın cinden sağa sola emir fışkırıyordu. Kö- Salona döndüğüm zaman Osman be- ve sevimli mahlft.ktan adeta korkmıya 
lanm!f gibi. Sür'attn verdiği rüz.gAr ~- da korucular gelsinler. . . pekler gene serbest bırkılacağı için he- yi yalmz buldum. haşladım. 
zıüınü ~a~.lıyor.Hava karardıkÇa. gol Daha fa~la yaklaşmak ıstemıyordum. men içeri girdik. - Vildan da yıkaruruya çıktı. Size Şimdi yemek yer'ken o !kadar uslu ve 
,eler büyu~u ve y~kl~ı. Ovalara ınce t~. hahçenın. ~rmak1ıicları arkasında Osman bey ummadığı bu dönüşe o epey yartlırnı ddkunmuş. Bari becere- sakin görünüyor kt babası telAş ed1 • 
ve esmer bır sis çöktü. Ve !ol. ~aralır kopek ses~erı bıze yaklaşıyordu. Dur - kadar sevinmişti ki kızını kucaklayıp bildi mi? yor: 

gtıbi ~ldu. Gece olmadan çiftlıği bul- dum ve lambaAlan açık .~raktım. havaya kaldırıyor. Onu bırakıp elleri- - Ne diyorsunuz. O kadar uğraştı ki. - Hasta olınıyasın Vildan. Üşüttün 
mak istiyorum. Yol bozuk olmasa on Herhalde klakson sesını tanıyacak - me sarılıyor, ·bir taraftan da hizmetçile &mi ~cı.tb et111.. YolcuJu~ böyle mü acaba? 
dakikada yetişmek mümkün. Fakat çok lardı. re kırbaç giıbi emirler veriyor. sürprizleri de oluyor işte. Dedim ki: 
yerde yirmi otuz kilometreye düş:miye İki dakika geçmedi. Köpek sesleri Yanaşmalara kadar bütün çiftlik Osman bey elleri rehinde keyifli ke- - 'Q°şüdüklerini zannetmem. Terle--
mecbur oluyorum. uzaklaştı ve iki büyük fenerle birkaç sefeııber edi~ aşçı.başı Şövalyenin yitli dolaşıyor.: mediler de. Heııhalde açık havanın yor. 

Vildan hiç konuşmuyor. kişi bize doğru gelmiye başladı. Önden emrine ven~lerdi. - İsabet, isabet, bu sürpriz bana ya- gunluğu olsa gerek. Şehir hayatına alı,.. 
LAmbalan yaktım. Şimdi etraf büs- gelen Osman beydi. Adeta koşuyordu: Osman bey: radı. diye söyleniyor. şanlara kır ve dağ havası ibirdenbire 

biltün karardı. Fakat çiftliğe sapılacak Daha uzaktan: - Hay ömrünüze bereket çocuklar. İki saat içinde dlup biten bu hAdise- ağır ve sert gelir. 
e.ıdti değirmen köşesine yetiştik. - Hayrola? Bir şey ydk: ya çocuklar? Amma bütün keramet Cevad beyde .. l&r ibeni altüst etmişti. Vildan bugün Genç kadın dudak büktü: 
Artık yol düz. Ağaçlı yola sapınca Diye bağırdı. Vildana kalsa :bir değil dört lAstik pat- tablt değil. Sabahtanberi sevinci. hırsı, - Bir şeyim yok baba. Cevad beyin 

gazıe bastım. LAmbaların aydınlığı için- - Eyvah, dedim, dönüşümüz için bir lasa gene İstanbula dönmek isterdi. hiddeti, isyanı, teslimiyeti bir.birini ta- dediği gibi belki biraz yorgunum. 
de kalan ağaçlı yol bir tünel !f'klinl al- sebeb düşünmedik. Derlten başını safüya sallıya kızına k'lb ediyor. İçinde henüz şeklini bun • Fakat gözlerinde derin bir düşünce-
&. Yaklaştık. ağırlaştım Ye klBkson Genç kadın yavaşça fısıldadı: bakıyor. Vildan benimle gözgöze gel • manuş ·hislerin çarpıştığı anlaşılıyor. nin verebileceği boşluk, matlık vat\ 
çalrnıya baş1adım. - Ben düşündüm .. Siz meşgul ol • mekten çekinerek: Bir buhran geçirdiği muhak1cak. O san Bana öyle geliyor ki yaptığı hareketin 
Dönüşümüzden beri konuşmıyan Vil- mayın. - Doğrusunu isterseniz Cevad bey kafanın içinde bir ,eyler kaynıyor. netirelerini ve üzerin<ieki tesirlerini 

danm sesini duyUum: Ve yanındaki kapıyı açtı. Babasını ikinci bir (pa.n)dan korktu. Yau oduına ibitişJk yemek •lonuna muhakeme ediyor. Henüz tanıştığı bir 
- Habersiz gel3eydik. otomobMe aldı: Diye m kii gülüyordu. glrfnoeye !kadar VUdan garnnmedi. erkeğe karşı lAüıbali davrandığına kızı.-
- Ya köpekler?. Osman bey akfam - Başımıza gelenleri sorma baba. Ben bir falso etmemek için: Yerlerl.mizıe oturuıbn geldi. Sabahki yor .. 

olunca salıverdiklerini söyIDyordu. Tam İncirltkaynakta lAstik patladı. Ya- - Her şeyden evvel !'limizt., yQ.zQ. • ne(esfnl bulml)ftu. KurfUD! tözleri 
(Arkası Tar) , 
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Sayfa 9 

C GüNüN ADAMLARI :=J 
Dilsiz diktatör 

Al ll . .. .. J ~ l Portekizi bugünkü hale getiren man eme erı onunue ı ugos avga, sabık profesör 

Macaristan ve Romanganın 
vaziyetleri nedir, ne olacaktır ? 

filmlerle A'lman halkının dimağına kin 
aşılama ~kli şimdiye kadar görülmüş 
şeylerden değildir. Bütün ibunlar, tek 

Uzun seneler A vrupe.d:a belli başlı 
gazetelerin bilhassa (Taymlıı) in muh
telif Avrupa memleketleri muhbirliği
ni yapan M. Reed (Deliler panayırı) 
adlı eserde Tuna devletlerinin takib 
ettikleri siyasete dair fU mühim iza -
batı veriyor. 

Yugoslavya: 

Sabık YugoSlavya bafvekili Stoyadi
noviç. esas itibarile demokrattır. Dik • 
tatörlere kartı bir yaklaşma politikası 
takib etmesi o gfin için memleketin 
ahvaline daha ziyade aygıtın bir siya -
eet takibine imkAn olmadığı kanaatin-
~ bulunuşundandu'. · 

: Yugoslavyanın tall1miz kralı Marsil
yada bir btflin kuqunile yere seril • 
meden önce (Berchtesgaden) de Hit
ler'le ibir mülAkat yapmıştı. 19 34 sene-

j bir adamın sihirli parmağını kocaman 'bir makine düğmesine basmasile olup 
ıbitiyor. 

' Alman propagandasına bir misal o -
larak propaganda nazın (Göbe1s) in 23 
Eyl.01 - 1938 de söylediği bir nutuktan 
§11 pe.rça diıkkate layıktır. 

c.Nasyonal sosyalist propagandasının 
ne için diğer milletlerin viicud~n~e .bir 
diken tesiri yaptığının sebeblennı şım-
di anlıyorsunuz; Bu devletler yavaş ya
vaş Almanyanın da kendileri kadar o-

yun oynaya.bileceğini hesaba katmaya 
ba.şTadılar. Biz de propagandanın tek • 
mğini öğrendik, bizim de bunu meha -
retle yapabfl.ecek 2teki adamlarımız 

sinde yapılan bu mfilMtat; az zaman 
eooıra dünyada kodcunç bir şöhrete (Gö1bels) in nutkunun ertesi günü 
naınzed olan üçüİıc(l Rayh şefinin Av- partinin resm! gazetelerinden biri gt1-
rupa siyasilerile yaptıjı mülakatın bi- ya (Kudüs) deki hususi muhabirinden 
rincisi idt aldığı bir mektuba atfen (İngiliz insa-

Yugoslavya kral1ımn bu hareketi şöy niyetsizliği) baş1tltlı bir makalesinde 
fe izah edilebilir: İhatası geniş bir dip- Britanya kıt'alannın Filistinde içinde 
lomat olan Kral Aleksandr, Almanya • iki bin esir dolu bir !kamp açtığını• bun-
nm baş d&ıdürudl bir !hızla silahlan - lann sıhh! vaziyetlerinin tarife S1ğmaz 
maSJndan slı.Ihfin bugil:n düştüğü teh - Alman propagaııda nazırı Göbels derecede fena olduğunu, her~ yüze-
tfkeyi o zaman görmOş, binnetice dün- sir için 3 kaıbine mevcud olduğunu. 

l ·tikMmda en m<ıhim rol oyna • Codrano'nun asılması fevkalade tesir bunTann da .. 11rc_...,m saat altıdan ı.abah 
ya po ı .. t a· B un1 Ro . ...,,,...... 
ma a namzed olan liltlerle o zamandan g~ er ı. un a manyanm azım - saat altıya kadar kapalı tutuMuğunu ya 
~ ~--'lr ist.emişti. kar devlet adamları; yıkı!lnıaz ve ebe -

fa n wu.....,..•- dileşmiş sanılan ıbir faşist şefinin ve zıyor. 
Oksfor<Yda bir İngiliz gibi liberal bir tAb·ı . . başka t d 1 d f kl Başka bir gün başka bir makalede: bul .. 1 a ı ennın va an aş ar an cır ı . 

1 
. ~ 

zihniyet'te yetişmiş unan ve o en olmadığını isbat etmiş oldular. Bu ha- c!ngilizlerin inkar etme erme ragmen 
Kralın bıraktığ'ı siyast vasiyetnameye . Ro .. kampta sopa ile dayak atmak adet ha -
tam bir itaat ile bağlı ka1arak garb de- d.ısede~ sonr~. ı:nanyanın mustakbel lini almıc:.tır Halla tethiı;;. için evlere 

k il ri ti d t t li sıyaseti de çızı1"""~"' oldu. ~ · "" 
mo rruı e ne sempa uya~ ve 0 . a - ..... liil musallat olmak, şafak vakti sanlan şe.. 
ter d~letlere ternay6'1 gostermıyen Codrano'nun idamını Hit1er doğru - .. . 
Kral naibi Pre?l.I Pol de diğer Yugos - dan doğruya kendine vurulmuş bir dar bir ve köylerden toplanan şuphelı eş-
lavyalılar gibi A'vuJıtuTya hakimiyeti- be telakki etti. Ona göre bu meselede hası tevkif etmek, hazan m:ısum :n~an-

. · · . Jara kendileri tarafından sıJA.h verıle -
nı ve lbüyük harbde Almanya ışgalını, Romanyayı affettirecek yegane çare AT ek 

1 
k .. "kl k t r _ 

Kralın katlinde zl:rnedhal ve bugün ta- manya nüfuzu altına girmekti. Çekos - r zor a ampa suru eme ' ar:ş ı 
mamile !bilinen fail ve mürettibleri, lovakyayı ilhak ettikten sonra muzaf - malar sı:~sında sade al~ın ve muce~ : 
Dalmaçyaya karşı İtalyanın beslediği fer Almanya bir müddet için Şark yo- berat degıl at çalın~ lbıle ~mu~~· 
emelleri t.mutmamıştır. lunun artık 'kendine açılmış olduğunu yeden görülmektedır> denılme te ır. 

An ıı.. y .......,... _,_, ..4 ..... di k _ görmüştü ·bile. İngi1terenin Romanya _ İşin tuhafı; bu ve buna mümasil gü-
cal\. u6..,.,,avyı:nı..ıar ~.. y~ a .. da todl esmen 

itar demokrat devletlerin totaliterler ya verdiği garanti bunu önledi. Şimdi lunç propa,gan me arım r .. 
L .a.. h __,1 .,_ - t d.kle i artık Romanyada faşizm can çekişiyor tatbi'k eden bir devlet; demokrat reJı -
;ıı\arşısınua er Yaosı e .ue gos er ı r · d h.. ·· ta· 
dfı da hesabl katarak pşılacak bir Romanya Kralı Karol, krallığının hA- me tAbi memleketler e ur ve .mus f 
ıriirafle stll:lılanan AJmanyaya hasma - kimi kalmak istediğini ve artık ecnebi kil gazetelerin nasyonal gosyalıst şe -
ne bir hattı hareket g&termemenin da- bir devlet nam ve hesabına Romanya leri tenkidine dayanamıyor ve onları 
ha müreccah olduğunu ve Akdenizle po1itikasında tesir yapmanın mümkün hükfunetleri nezdinde resmen protes -
muvasalasını Atlantlk ve Cebelüttank- olmadığını herkese anlattı. Kral Ro - toya kalkı.şıyor. 
tan dolaşarak yapan w bu yolu kısalt· manyada iböyle bir siyaset tatbik etmek -----······-···-·-··-···----· 
mak için Adrlyatik denizine inrneği ga- için Armand Calinesco'yu birinci de - Haliç aahlllndekl aurlar teablt 
~ !bilen Almanyaya bir vesile hazırlama. recede tbir mesai arkadaşı olar,.k seçti. edilecek 
manın daha doğru olacağına kani oldu- (Calinesco) Demirmuhafızlara göster- Halicin Beyoğlu yakasındaki sahil 
lar. Binaenaleyh Mihver devletlerinin diği şiddetten sonra Fransada tanın - yoluna aid projeyi Nafıa Vekaleti tas
lıer ikisinin Adriyatfk sahUlerinde men maya baş1andı. Bu devlet adamı daha dik etmişti. Halicin İstanbul cihetin -
faatlerinin çarpışmasından istifade et- 1932 senesinde lbir tramvay grevini deki sahil yolu güzergahındaki surla
meğe karar verdiler. Yugoslavyanın bu bastırmak için asker kuvvetine müra - rın tarihi olanlan tesbit edilmektedir. 
vaziyeti Tuna havzasında Alınan hege- caat etmek suretile kabiliyetini göster- Tarih! surlar kalacak, tariht olınıyan-
monyası devam ettikçe devam ~ecek- · t' B şk 1 hAd• k mış ı. a a arının a ıse çı armama- lar yıkılacaktır. 
tir. Esasen bu hegemonyadan en çok yı vatanperverlik sayarak seslerini kıs- Dolmabahçe atadı için Gazhaneden 
zarar ~ tehlike ~recekler Yugoslav • tıklan ıbir zamanda (Calinesco) rnaz - yer alınacak 
lar oldUğu tçtn Ahanyaya kuvvetle nunlara açıkça hücum etmekten çekin- Dolmabah~.. yapıfacak stad için 
karşı koyacak devletler; Yugoslavyayı · rd ~ 

mıyo u. gazhan-.:ıen '-ır· ~-'"''"" yer alınmakta -kendi yanlarmda yer alınış görecekler- ~ .., ~·· 
d1 AIJ.manya gibi kuvvetli bir devlet ta- dır. Gazhane müdürlüğü istimlik mu • 

r. rafından dalına tehdide maru~ bulunan ılma 
Macaristan: amelesinin ibir an evvel yap sını 

Bu mütaTea bugOn Mihver dev1e~le-
rile antikomintern bir muahede imza • 
lamış olan Macarlar hakkında da yürü
tülebilir. Macarlann kendi memleket -
!erinde nasyanal sosyalizmin yayılma
ması için sa.rfettiklerl gayret de milli mev 
cudiyetleri için t.ehlfkenin nereden ge
leceğini açıkça gösteriyor. Buna rağ -
men Büyilk Har.b sonu muahedelerinin 
Macaristana çimi~ cıoğraf! vaziyet, A
vusturya ve Çekoslovakyanın zaptı ne
ticesinde onu d:a Amıanyaya karşı :z.a -

Romanyanın son hadiselerde gösterdi -
ği enerji, garb devletlerinin siyast n:ü- belediyeden istemiştir. 
zaheretlerile takviye edilmemiş olsay- Çubuklu korusu halka açılacak 
dı bir fayda temin edemiyecektf. Cer - Çubukludaki koru. yakında belediye 
men hegemonyasile daima hali mü - tarafından halka açılacaktır. Beledi • 
cadelede ibulunan Romanya menafii an ye bu hu=ki hazırlık.lan tamamla-
cak garb domokrasilerinin garantisile mak üxer · 
masun ve mahfuz bulunabiiir. ----------

* Bugün Affiıanyada en fazla gö
ze çarpan şey İngiltere aleyhtarlığını 

istihdaf eden şiddetli propagandalar -
dır. Aylardanberi Alınan matbuatile 

Efe• vapuru havuzlarda muayene 
edilecek 

yıl bırakm1'br· 
r beslenen bu ıpropagandalar; İn.gilizle -

Romanya: rin kendi1erine çok müsaadekar bir va-

fzmir körfez.inde işlemekte olan E -
fes va:purumm mukavele mucibince 3 
ayda bir defa Tersanede muayene edil 
mesi icaıb ettiğinden· vapur İzmirden 
limanJllllZ8 getirllmişt.ir. Efes, havu2-

larda muayene edildilrten sonra İzml -
re gi~cektir. 

Rom.anyada da ayni meselel~r mev - ziyet aldıkları Münib konferansından 
cudd'ur. Fakat Demiımuhafızların ~fi sonra tıaşlamı.ştır. Gazeteler. radyolar. 

Bugün!kü Avrupanın en mühim sima. 
!arından lbiri de hiç fÜphesiz Porteki:ı 
reisicümhuru Oliveira Salaz.ardır. 

Fbrt.ekiaJ deyip geçıniyelim: Küçülı: 

bir memleket olan Portekizin çok b\lyük 1 
müstemlekeleri vardır ve eslrldenberl 
için için kaynaşan bir memleket halin • 
dedir. Orada istikrar bir türlü elde edi • 
lemez. Krallık ile bir türlil idare edile.. 
miyen Portekiz nihayet kendi bünyecine 
en uyguın olan cümhuriyet idaresi f&lı:.. 

!ini ~ir. 
Cilmhıurlyet idaresi teess~ eyledikten 

sonra Portkizde i~er gene dü7lelmedi. 
Rejim %ayı:f ve dahill vaziyet kanııkt'J.. 

hk seneler içinde vuku bulan ihtllll. 
ler. suik~ birbirini kovalıyordu. 

Dev'letin maliyesi berbad bir halde idi. 
Para olmadığından maada para veren de 
yoktu. Po:rtekize hiç bir devlet itimad et
miyordu. Arka arkaya gelen hükfunet. 

ler bir if göremeden çekiliyorlardı .. 
Nihayet memleket kendine bir tef bu. 
Iabildi: OUvelra Salazar. Salazar meı • 
bur Coünbre üniversitesinde cekonomi 
politik• profesörü idi. Oliveira Salazar 

Bu tarihte Portekiz iflas halinde oldu- d :ı.-ı. ·ıe f .. 1 . d ü ,:: . en, u.ıuversı pro esor erın en m reN 
,..,, ... dan yardımda bulunulması içın Ce • 1• bd. &..... . :A.e ır. 

miyeti Akvama müracaat edıldt. Vazi • . . . 
eti hallinde tesbit eylemek üzere !erat aalahıyetın kafiesı Salamnn e .. 

Y • ma. Akv '-. k ı .. d rdl lindeclli. 
Cemıyeti am rıır omısyon gon e • 
Bu komisyon Portekizin bir takım temi. Bu suretle Portekiz iki şekli idare;"tıı 
nat ve kontrol sistemine bağl'anmasını birden malik bulunmaktadır •• Biri İtal "' 
teklif eyledi. Ancak bu suretle yardım yada MU6Solininin tatbik eylemekte oL 
edilebileceğini bildirdi. Bunu haber alan duğu ckorporasyon meclisi> diğeri A • 
memleket halkının izzeti nefsi derhal kır merikada Ruzvelt tarafından tatbik edil. 
baçlandı. mekte olan icrai tarzdır. 

Zaruret halinden kendi kudreti ile sıy Tam yedi senedenberi bu şekli idare 
ıulmak şekli kararlaştırıldı. Memleketin devam eyJ.emektedir. Bu idare hal.lan him 
alim!erine, üstadlanna, büyüklerine mü. met ve muhabbetini kazanmıştır. Fakat 
racaa.t ediJıdi. İşte bu sırada da ismi bu. ıayni zamanda Portekizde bir de muha 
lıundaığ'u. şehrin bududlarını aşmamıı bu .. lefet partisi mevcuddur. 
lunan profesör Salazara da baı vurul • Salazara memlekette böyle bir muha. 
du. lefet partisine neden muvafakat 

Mahviyetten büyük bir zıevk duyan ettiği sorulmuş. Şef şu cevabı vermiş , 

Salazara maliye nezareti teklif edildi. Sa tir: 
la~ memleketin aeltmeti namına vaki c- Siyast ıahıslar yaşıyabilmeleri V& 

olan teklifin kabulünü vatanı bir borç nafi olabilmeleri için muhakkak ki her 
bildi. gün 11enkfdlerle karşılaşmalıdırlar ... , 

Bulunduğu şehirde dillere d~tan olan Oliveire Salazar işte bu suretle yedf 
ta&Satruf kaidelerini hüktlmetin mali - senedenl>eri girişmiş bulunduğu iktısadt 

yesine de tatbika başladı. Bağıranlar, ça.. kalkınma hareketlerine devam eylemelc. 
ğırarılar, ağlıyanlar, sızlıyanlar oldu. tedir. Şimendifer idaresini muntazam bir 

Fa.kat 1ıeım bir ıene eorıra bötçe 285 şekle aokmuştur. Yollan ıslah eylem~ir .. 
milyon cesküdo> Iuk bir bakiyeJ Liman1.am inşa, ihya eylemiştir. 
matlub ile kapatıldı. 

Bu, senelerdenberl görülmemif bir hal 
idi. İsmi ber tarafta anılmağa bqland'ı. 
İngiltere ve Fransada onun harekttını 

Sala211r başardığı işler İ\in mua:r:r.aın 
küşad resimleri yapmaz. O, bu işleri çoı 
tabii görür. Mükellef bulunduğu vazife. 
ler cümlesinden addeder. 

dikkatle taklb ediyorlardı. 
1932 senesinde talihli ve muktedir ma. ~a memle~etlcrin dolar, İngiliz lJıı 

1.il old f 1 _ .... rası milyonları ıle hesab eyledikleri işle. liye nazırı başveA u ve efe > o ar- . mü 
. -·~ ba 1 d n tevazı. fakat aağ1arnlaştırdığı ıeaı 

yA<iedilu--ee şan ı. küdo ne hesab eder. 
Ktiçilk devletin tefi 

1889 senesinde doğan Aliveira Sala • Salazar 90k durendiştir. Bu duren • 

halli o· köylünün J}udur. diŞ!iği siyasi icraatına dahi şamildir. 
zar orta ır vıs V tanının ·ıı ı· f k lbi Rühban ktebinde okumuş, hatıl bir a ' mı e ın n a ni, nabzını 

akitl ~:n sınıfına dahil olmağı bile her gün yoklar ..• Beynelmilel siyasi me ~ 
v: er seleleri her vakit dikkatle takib eder. 
tasarlamıttı. O - l · hl ,_ A 

r:~~~n .... -:.lerden ıa,.adan., debdebeden nun fU 80Z en rço1~ vrupa devlet a.. 
uı.a U'J uu..ı ' doonla dü§il d ·· " tü 4 

hiç hoşlanmaz. Tantanalı nutuklar ver • ıım n urmuş r. 
mek te Adeti değildir. . -:- cBk aulhperveriz, fakat sulhçu de~ 

Avrupa.da cdilsu diktatör> bmi veril • ğilız. •• 
miftir. Billmfi.balağa denilebilir ki Ollveira Sa 

Bekir ve fakirdir. Yalnu ve sade bir lazar bug'n.nün en büyük, en temiz dev. 
.urette yaşar. Bundan bir aene evvel o. let adamlanndan biridir. ı 
na mahna olmak Ü%ere: 

cCelçada da Estrell&> adındaki muh .. 
teşem otel hazırlandı. Te§ekldlr ederek 
kabul etti. Fakat Funçal sokatındakl mn.. 
tevaz:i apartımanmdakl ~yasını, çok sev. 
diği Jtltablannı bu muhteıem otelin gftz. 

Kendine hls olan dirayet ve mahvı .., 
yeti ile Portekizi. diğer bırçok mem. 
lıe'ketlere parmak 111rtacak derecede mil.. 
kemmelen idare eylemektedir. 

(Frannz membalamıdan) 

den uızak bulunan Ost katına tapttı. Böy. O. Tuğrul 
lece h~t erklnının &I'21USUn.tı }'!Ti • ···--·············-·---·-·----· 
ne getirdi. Otelde oturuyordu, fakat Bir adam evinin damından dO,tO 
muhteşem dairelerde değil. Binanın Eyüıbde Bahariye caddesindle otu ,. 
lüksten kade bulunan tw katında.. H&IA ran Tevfik adında biri, evinin damınSJ 
~ sade bir surette giyinir, kendi&lne çıkarak ldremidle.ri dilzeltirken müva.. 
hA1A ibir din adamı halt vardır. ıenesini kaybederek dilşmüştür. Ka • 

Portekizin idare tarzı za netice!inde ağır 6urette yaralanan 
Portekiz mmet meclisinde meb'uslann Tevfik, berayi tedavi Balat musevl 

sayıısı dobandır. 1ntihab umumidir. Fa. hastansine kaldınlmıştır. 
ıkaıt hakkı intihaba malik bulunanlar sırl Bir çocuGu erkadatı jiletle yaraladı 
aile reisleridir. İster erk~k iater kadın Gedikpaşada oturan 15 yaşında Ya .. 
olsunlar... sef, sdkakta oyun oynaııken Yervant a .. 

Millet meclis1~~dea maada bir de ckor. dında bir arkadaşı tarafından kolun ._ 
pol"GS)"On ~ ıs1> vardır. Bu meclis a. dan jiletle yaralamıştır. 
zaları sendikalar azalarından. ticaret o.. Yasefin müda tı lmış 

1 dalan aa1ıan.tıdan, bankalar müdürlerin. kala.nnuştı.r. va yapı , suçu ya 
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KAH K AHA Bekir erkeklerin 
iddia ve ithamları 
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Gol ve diken 1 CBaştarafı 8 inci sayfada) 
v~aire gibi meseleler haıkkmda hangi 
birimi..:, hangi öğretmen. hangi baba, an. 
ne tbir çifil söz söyE.iyor? 

İnsanların biz ne Rossu, Conluk gibi 
temiz v ne de Cizvitler gibı fena doğ • 
duklanna inanacağız. Onlar bir takım 
iyi ve fana taraflarla beraber doğarlar, 
ebeveyinler iyi tarafları inkişaf ettirmi. 
ye, fenalarını yok etmeğe çalışacaklar • 
dır. Hangimiz vwfemizi tam olarak ya. 
pıyoruz? 

İnsanların doğuşlarında fenalığa kacp 
temayülleri fazladır. Muhiti geniş bulan 

çocuk bu fona temayülü genişletir, itlyad 

haline getirirse bununla nasıl yuva ku • 

rulur; kurulan yuvadan ne beklenir? 
Kanunlarunızda aynlmak ta güç. A • 

yıkla pirincin ~nı •• 

- Bu 31az, denize ginniye benden evvel başladığınız belli! 5 - Her gün hayvanlarımızla en aşa. 
ğı iki, üıç saat meşgul olduğumuz halde, 
hanıgi amıe ve baba çocuklarile her gün, 
beş günde bir, birkaç saa.t me~l olu -
yor? 

Velhasıl bu yara çok derin ve mü • 

himdir. Sebeblerinin muhassalası da ter. 

biye, terbiye, terbiyedır. Kızlanımz hop. 

pa ise. müsrif ise, zevk düşkünü ise kız • 

lanmıza bunları yaptıran aile, muhit, 
mekteb terbiyesi kabahatlidir. Elli se • 

nede rterbiye sistemini de,ğiştirebilirb 

diyen tenbiyeciler neredeler? •• , 

Çocukl:arım: 
Bir gün bir bahçeden gQ:z:el bir g<ll ko-

( Karikatürlü flkrala r ) \ 

Yarı yarıya 
tk:i ahhab meyhanede konuştular: 
- Meşhur bir 

söz vardır: Borç ~ 
almayınız. borç ~ 
vermeyiniz der • 

~tım. Koklam.ıak üzere burnumaı 
götürürken dikeni elime bat.m.ı.,. eülü 
koklamadan yere a~ım. ler. 

- Ben de bu sö. On yedi yaşımda idim: 
O zaman Adada oturuyorduk. Bir ıün zü bilirim. HatU. __ 

çamların altında kendi yaşımda bir genç biltüın ömrümce bu 5Öze uymıya gayret 

tlmila kaıışılaşrnıştım. Berrak bir yü:ıüı. ettim. 
gürzel bir vücudü, bukle bukle san saçları - Muvaffak oldun m~? 

-.ı y k lm tum· - Yan yarıya. evet, hıç borç verme • 
val'-'I· anına so u uş . 
. - Gülüm! dim. 

Dem.iştim, onun gül yüzü gülmüştü. 
Ben bundan cesaret alarak biru daha 
sokulmŞum. Elele tutuşmuştuk.. Bap • 
mı ef,rmiştim. saçlarının. vUcudünün ı;ar. 

hoş edici rayihasını duyacak gibi idim. 
Dudaklarım saçlarına, yüzüne delecek 
gibi idi. Tam o esnada ensemde bir toka. 
dm şakladığını hissetmiştim. Kızın ağa. 
beysi bizi uzaktan görmüş, biz farkına 

Yirmi yaşımda idim: 
Bir bara gitmiştim. Bar kızlannın en 

güzeli bana yakın bir masada oıt.uruyor. 
<lu. Caz çalınırken onunla birlikte dansa 
'kalkmŞım. 

k 

Otomobil kazası 
Yfü:ü gözü sanlı adamı sokakta gören. 

ler sordular: 
- Ne oldu? ııf r 

- Hiç, bir oto. t 
mobil kauısı t -

çarptı? 

- Hayırr 

- Otomobil mi devrildi? 

- Hayır!. 

- Ya ne oldu? 
Kollarımın arasınd.a tuttuğum vücudü _ Karım bir otomobil almamı istedi, 

ipek kadar yumuşaktı. Dans bittikten son ben de almam, dedim. 

* Kolkola 

Kadınlar cevab veriyorlar 
(Bastarafı 8 ind sayfada) ya, neş'eye karşı ne kad'ar heves varse 

pek bepciiği, pek hoşuna gittiği bir baş. hepsini öldür~ diyemezler, böyle ken. 
ka kadınla evlense gene a adetlerl mu • dilerinden geçmeden evvel ne kadar mü. 
va.kkattir. Çüknü erkak bir kadında ka • cadele ettiklerini itiraf etmezler. Ya ço.. 
rar kılmaz ve dıalına gözil kendisine eid cuklaruu veya yaşl.annm ilerlediğini ba. 
olmıyan kadındadır. hane ederek mantıksız bir takun sebeb • 
Eğer kadmlar kendilerini türlü kılı~a !erle bu hale geldiklerini a.n~tmağa ça • 

sokuyorlarsa bu muhakkak ki erkekleri. balarlar. O zaman onu diniyenler koca • 
nin arzularını tatmin edebilmek kaygu - sına hak verirler. Hattt kendmi ve evini 
siledir. Eğer bir kadın kendisine bakını. bu kıada?" ihmal eden bu kadını 8yıplar • 
yor, evile meşgul olmuyor, akşam kocam Jar. Kadınlar daima z"avallıdırlar. U • 

_ Bizim kapıcı eski elbiteler istedi. gelecek diye düşünmüyorsa, muhakkak kaydiye lfıkaydi ile mukabele etseler er. 
En e8kilcrden iki tane verdim. ki bu kadın bütün tecrübelerine rağmen kek haklı, kadın haksızdır. Hiyanete, h:l

• •• - Hangilerini verdin? 
- Senin ıekiz sene evvel ı;aptıTd& • 
ğm koıtüm.le benim geçen a11 yap • 

tırdığım robu. 

Mele der arasında 

kocasmın laık:aydisini ve alıikasızlığım yanctle muk"Sbele etseler bu defa kadın 
yenmeğe muvaff"'< nl,.madığını görerek hem haksız, hem ahlaksızdır. 
hayata küsmüş demektir. Velhasıl kadın dalına zavallıdır. Hattı 
Kadmı bu raddey<: getirdikten sonra çocuk yetiştirmekte bile. Çocuk erkeğin 

el"kek pek hoşuna giden çok zamandır de malı olduğu hal.de çocuğun bütün yü. 
beklediği şi'kayet devresine ulaşmakkı kü ve ıztırohı ve meşakkatleri kadına ve. 

bahtiyardır. Bütün heveslerini öldürdüğü rilmiştir. Esasen kadın cinsi dünyaya 
Öbür dünyada her cins insanın ayn yaşamak zevkini çiğnediği kansından şu mağdur olarak gelmiştir. Bir znmanlaı 

ayrı melekleri vardır. İyi insanlann me. yoldla şikayete başlar: cGörüyorsunuz ya hakirn1"erin erkek oluşundan şikayet e , 
kanın hiç kendine bakmaz. benimle, e • derdik imci" k d h~kimı · · i d !ekleri fena insanlaın melekleri kavga • . • . . , Ş ı a ın u enmız e. 

• ' vıle alakadar olmaz ve ılh ... » Halbukı . _ ? . 
cıl!ar.m melekleri zalimlerin melekleri 1--'d'ı bu 1 1 1. 1 k d' .d. var. Fakat tabıate hukınolunur mu ..• Bıı 

• ' ıw n~ la e sol\.muş o an en ısı ır. 

mazlumların melekleri, çapkınların me. Kadınlar zavallı oldukları kadar da mağ. tabiatin talbii olmak mecburiyetindeyiz. 
lckleri, kılıbıkların melekleri. rurdurlar. Bazan onbn eşleri, dostları: Tabiat lh-er hususta erkekleri koru • 

Bu melekleri rı boyunl arında bir'?r da.. cNiçin ~enıdini böy,e bıraktın~ diye ikaz 'mll§ b'Ulunuyor. 
\-ul asılıdır ve kendilerine mensub biri eder"er. Onkır o zaman da doğruyu söy. Ve onlar bu vaziyetlerinden istifade 

bu d
.. d .b.. d '" gi 'ğ' lemezler: cBu adam içimde güzele, tatlı.. ederek, bizi ezmektedirler. 
unya an o ur unyaya ttı ı za • ==============================~ 

ra bir masada oturmuş ve sabaha kadar 
o şampanya içmiş bana güzel sözler söy. 
lemiş, ben şampanya içmeden ona bak. 
rmş bakmış bakmıştım. Sabah olmuştu. 
O bir araltlt kalktı, gitti •. Garson geldi: 

- Hesab, dedi, elli lira vereceksiniz. 
Yirmi beş yaşındaydım: 

Yaşlı erkekle genç kadın konuşuyor • man davullarına bir defa vururlar. Bir sı·yaset a"' lemı·nde Avrupa volkanında . 
lardı. Genç kadın gün meleklerin ls.5iz kaldıkları gündü. 
kolkola yürüyen Yani dUnyad9. harb yoktu, tifo, kolera (Baştarafı 3 ncii sayfada) <Baş~ararı '1 ncl sayfada) Güzel. sevimli bir genç kızla tanış • 

mıştım. Karar vermiştik: Evlenecek -
tik .• Bu kararın bize verdiği zevk çok bü. 
yü.lotü. Bu zevkle müstakbel yuvamızı ha.. 

bir kadınla bir er. H veba gitbi hastalıklar yoktu. Ve katiller bu karar, hassaten İsviçrelileri müteessir - a.zır ol, Lozan! Biz geliyoruz.. Se. 
keji gösterdi: · t f tm ğ v o gün insan öldürmemişlerdi. Melekler • etmektedir. Mevcud muahedeler hila!ı. nı ava e e e.. e senin misafirper • 

Kadınlarla 
den biri: na olarak ihdas edilen bu vaziyetin iza. ver muhitinden, bugünün en büyük Tür. 

- Ben hepinizden fazla davul çala • hına girişenlerin, Almanyadan İtalya yo. küne selamımızı, şükranınuzı ve min • 
run. nettarlığımızı göndermeğe geliyoruz. 

lile Tr~lusgarbe Alman kıt'alan sevke. 
Dedi. Doğru sövlüyordu. Çünkü ~ kı- dilmekte olduğundan baŞka ileri sürebi. Gönülleri tülleyen endişeler hep si 

lıbıklann meleği idi. Jindi. Bugünümüzden nasıl emin ise1r leoek delilleri yoktur. Şayed hakikat bu .._ 
ise. son zamanda icra edilen Alman • f_ yannımızdan da o türlü eminiz artık. 

erkekler acab ne • 
zırladık. Her şeyimiz tamamdı. Düğün 
güni.ı oldu. Ben, onun gelmesini bekliyor. Y• kolkola yü. 
dum. Her otomobil klaksonu duyduğum. rurler? 
da pencereye kosuyor, o mu geliyor; diye Yaşlı eı1kek cevab verdi: 
bakıyordum. Onun içinde bulunduğu o - - Genç'ken ikisinden bırini, bir baş • 
tomobil geldi. Kapıya koştum. açtım. Ka. kaı. yakalayıp kaçırmaması için kolkola 
nm otomobilden indi. Yanında yüzü gül. 

girerler. 
miyen, sevimsiz bir kadın vardı: 

Bir başkası: 

- Ben de pek az! 
Dedi, o da doğru söylüyordu. Ç:inkü 

Ve bu mucizeyi yapan, Lozan mucize. 

_ Bu kim? - Yaşlılar da ko!kola giriyorlar. 
- O zaman da :ıkisinden biri kaçmak kazakların melei{ı idi. 

Dedim.. Karım cevab verdi: 

talyan erlmnıharbiye konuşmalarının se. 

beb ve hikmeti anlaşıldığı gibi Alman -
İıtalyan aSkeri kuvvetlerinin Alman baş. 

sini bundan yirmi sene evvel yapmış olan 
ayni büıyük insandır. 

- Annem, yani senin kaynanan! Eve filkrmdedir de öteki kaçırmamak i~in ko. Bfrıtün melekler söylediler .. Haris in • 
lunU"bıra'k.rn.az. sanların. müsrif kadınların. yalancıların, birlikte girdiler. Me1mıed Esiroğlu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hi~kfirlann mclek1eri en farla da~l ça. 

Pahalıya 1nal olan nezaket 

lanlar aras:nda idiler. Uzun zaman dl • 
ğerlerin in sözlerine karışmamış olan bir 

melek: 
- He'.le ben de söyliyeyim! 

Dedi. Bütün melekler ona baktılar. 

- Sen de söyle bakalım. 

- Ben şimdiye kadar bir kere bile da. 
vuluma vurmadım. 
Ml~kler kl"ndilerine daima uzak ka. 

lan bu meıleği pek iyi tanımıyorlardı •• Bir 
tanesi sordu: 

- Scın kiml~riıı meleğisin? 

Melek, bu suale cevab verdi: 
Kaynanaları ile iyi geçinen gelinlerin 

meleğiyim! * * .................................... ·-··-----······ ..... -

- Buna o kadar para verdim. Ayrıca 
bir yazlık §apka alamam! 

kumandanlığı emrine verlleceğı şayiası 

da teeyyüd etmiı olur. Ayni zamanda, 
muvakkat ve muayyen bir zaman için 

Vatanın ve milletinle varol, Büyük İn .. ~, onu .• 
Ercümend Ekrem Talu 

····-····························-··--··········· ... ··· ... Tiryesbe limanının Alman hükumeti eın. 
rine verildiği rivayetleri de, yukarı Adij r~-------------,-. 
vadisi harekatını izah edebilecek ava. Ankara borsası 
mildendir. - ····-

İtalyanın Londra sefüi Grandinin teb. Aflbt - EapaDlf flaUan 17 • 7 • 939 
dili ise, İtalyan politik.asının İngiltereye ı---------------1 

ÇEKLER • 
karşı değişeceği manasına alınmak ge. 1---------=---------lı 

rektir. Sinyor Grandinin hararetli bir İn. Açılıf Kapanıı 
lr..oodra il .98 l .9J 

giliz - İtalyan yakınlaşmasıı taraftan oL INn _ Yor• 126.6675 UG.01171i 

duğunu herkes bilir. Centilmenler mua. Part.I 8~ s .1111> 

t t 
MU&no 6.M e.ecs 

hcdesi ve onu takib eden ngiliz - talyan eennr• 28.lllUG JS.l.521 

ı . 

umumi anlaşmasının mıQzakerelerlnde Ameeteradm 67 .41i M .4.S 
Berlbı 60 .826 60 ..826 

hep Sinyor Grandi bulunmuştur. Bugüne Bı11Uel 2ı.1111 21.1111> 

kadar İtalya hUkômeti İngiltereye karşı Atına ı.082S ı.~ 
Bo~ ı ..66 1.66 

datrna saygılı hareket etmiştir. İngiltere. Pr~- 4.8826 4•3826 
nin Alm.anyaya karp Lehistanı müdafaa Madrid 14.oBll 14.0811 

et.meye karar vermesinden dolayı Al- Va.rooTa 28.8'6 23.8-iŞ 
B d te U.842S 24-84~ 

manyada hasıl olan şiddetli İngiliz aleyh. 8~1 0.906 0.903 

tarlığı, Berlin • Roma mihverinin İngiL Bellrad 2~ iJID21 
84.62 84..62 

tere ve Fransaya karşı takib edilecek si. Yok.ohama 80~l2~ 80..SS""' s tokholm .l.A4I 

yasette ımüvazi hareket etmeleri lüz.u. \ıfnskova 1 23.901215 2S.901215 

munu göstermiştir. Berlm İtalyadan bu • ._ ___ l _S_T_ l_K_B_A_Z_L_ A_ B_• _ _ _. 

nu istem~ir ve Grandinfn Londrndan 1-------~--------11 

ayrılrnasile de İngiliz • İtalyan münase- :J Açılıı 
batı, henhalde bir hayli vahim bir 6aL Ttlrk borcu I pefln -

• • ın • -
haya gi.rım.iştir.> • a ı -

5 aLim &ag.ı.11- Cm~ç 

Kapaaıı 
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• 
iki kişiyi öldüren katil Belediyede monhal bir 

tek daktiloluğa 
Maarif şurası dün toplandı 

bu sabah asıldı 
(Başta.rafı .'> inci sayfada) Bütün memleketin alaka ile dolu na -

30 talih çıktı !arda bir değişi!klik yapmaksızıİı lise - zarlan siı.e ve yapacağınız büyük işe 
}erimizin ibu -suretle ilk ve orta ile be - teveccüh etmiştir. 

<Bastarafı ı inci sayfada) ralber 12 seneye çıkarmış olacağız. Bu Maarif Şurası, sadece bir formali -
(Ba,tarofı l inci şayfada) vinlerinden Feridun Ba.gana, emniyet Malfiındur ki bizde kadın ilk defa dak. mevzuda yüksek heyetini•in fikrini ve tenin ifası için toplanmış değildir. Siz-

rile tasdik edildikten sonra, ilamın infazı ikinci şube ern.nlyet amiri Tevfik, ad - tilo makinesinin tavsiyesile devlet daire. kararını ıbekliyorum. den her mesele hakkında Vekaletçe a -
keyfiyeti dün İstanbuı Müddeiumumili. liye tabibi Enver Karan, hapishane baş sinden içeri girmiştır. Bunun için dak~i- ilmi terimler meselesi lınmış kararların olduğu gibi tasdikini 
ğine :bildirilmiştir. doktoru İbrahim Zati, ve Hapisane lo deyince g&zümüzün önüne kadın gelı_~· Ve-kil, yüksek rnekteblerden bahse- değil, her meseleyi yeniden tetkik ve 

Bu sabah saat 3, 15 de Ayasofya müdürü Baha, hepsi ayakta ve ancak Taliblcr arasında dört tane de erkek go.. derken nutkunun bir yerinde demiş _ mütalea ederek bizi aydınlatmanızı: ri 
meydanında cereyan eden idam sahn~si. işitilebilir ıbir sesle 'konuşuyorlar. Bil - rününce bunu, herkes garibsedi. tir ki: ca ediyorum. 
ıni anlatmadan önce, hadisenin mahiyeti- tün yüzlerdeki gayri ta'bii sarılık ve İmtihan heyeti tesrif edinciye kadar, '!ürk dilinin en yüksek ilmi mef _ b".Bt.~ hdoususta bü_tün teşkilat emrinize. 
ni bildirelim: seslerin kelimeleri birbirini yapıştU'Illl- k 

1 1 .ı.. ~tih~nının yapıldığı bir h 1 d ~ ·· 1 1 k u un sya. vesıkalar tetkikiniı.e ha -s 1 Mustaf oğlu Ali Ürkmez ça 1... kl - k .h apı, o gun UA • um an. en ogru ve en guze o ara rd 
uç u a • yan ~aypa • ıgı ço vazı · · · l" l u andırıyordu. Eh. böyle mu. ı"fade etmesine imkan verecek müte - zı ır.. . . . 

t l k .. ı · d b" · d nası ve baba':l ıse sa onun d" Hepını 1i l 1 b a ca. ~Y crın en ırın ~ a ır·· h 1: Mahkfun uyandınldı; akşam sekizde him (!) bir işe insan yalnız gelemez ı. k. ·ı ib" ·~fa mazhar olması biz- ze verım ça ışına ar ve un-
ile bırlıkte yaşıyan ve guze ı.gı o a~a ı- cinayet mahallinde keşif yapılacağı T J"bler teşvik ve teşçi için yanlarında, c::a :e;elelerden biridir. Bu husus- da muvaffakiyetler dilerim. 
de ün salan Zehrn adınöa bır kıza aşık söylenerek tecrid edilmic:.... uyanınca a ı .. , d 1 hbablarını da getir. ta yu""ksek mu-esse<'.nlerimize düşen mil- Nutuktan sonra 

lm ştu Zeh "lesinden birçok de ~ eşlerını, ost arını, a "k "'° 0 u . r. . rayı aı . . 
1 

b" d : pek az süren ibir şaşkınlık geçirdi. Kar- mişlerdi. Heyecanlı konuşmalar, kesı li vazifenin ehemmiyetini bütün mes- Nutuk Şura azası tarafından büyük 
falnr ıstemış, fakat bu ızd;;~ç tn te 

1 ~~- şısındakilerin yüzünde ayn ayrı ısrarla kesik akıl danışmalar, bilgiç tavsiyeler, lektaşlarımın bütün şümulü ile kavra- ·bir alaka ile dinlenmiş ve sürekli al -
~a redle karşılanmışt~:: . a!.e em Al~- duran nazarları, herkesten kopara bil - carkasızlık:t tan mütevellid tazallümü dıklarına imanım vardır. Burada bil - kışlarla sona ermiştir. Şura azasının 
rıın tahakkuk_ edemedıgını goren . ' digı~ · mana ile 5.kibetini abuk tavin et- d rd" - · t k ·r1 ·· · EL-d· Ş f Zehraya rnalık oımasınrı engel teşkıl e. t" p k dı ık k Ç h " gös haller, vesaire vesaıre. · · hassa ilmi terimler üzerinde uraca - ve ıgı a rı er uzerıne Ut: ı e A-

k b A .
1 

ası N" ı. e şaşırma , or u, eyecan - _ Ben Remington ile yazmağa ah~1. ğım. Orta okullar ve liselerde Türk tatürkün aziz hatırasına hürmeten beş 
den ıgenç ızın ba ası sım ı e an .. -· t ecr E "f k"" ··k b" dam 1 d k"k kt d 1 kk k 
fi.<>enin V'Ücudlerıni. ortadan kaldırmağa eık·mll ı. smer. za;2:"1··uçb~ ı.: ~ ar .. ğım, ya bana cİdeai> düşerse?.. kökünd~n yapılan veya enternasyona a ı a aya a uru muş, muva ·at a 
karar veı:miştir. sa a1 arı uzamış .. '.r..u+ u ır yuzu v · _ Kardeşim, hiç kendını he!.eca~R şekillerile alınan terimlerle tedrisat !birlerine Şurayı temsil edecek özel bir 

Ali bu kaAırmı tatbik maksadile bir İmam. vaziyeti anlattı. Tövıbe istiğfar kaptırıma. Önündeki k5.ğıddan murnkun yapıldığına göre yüksek ilim ve llğre- heyet tarafmdan Şuranın sonsuz say -
etmesini tavsiye etti; kelirnei şahadet olduğu kadar rok cümle aklında tut .. tim müesseselerimizin buna intibakı gı ve bağlılıklarının arzı sürekli al • 

gun.. karı kocanın tarladan eve dönecek. . . te :s .1- 1 1 1- b 1 ed"l . h getirtti. Namaz !kılmak isteyıp, ıs - sonra süratle yaz. ibugün artık bir zaruret olmuştur. Son 'l'i.IŞ ar a ~a u ı mış ve çelenk konul: 
leri sırada yollarını beklemiş, ni ayet medigwini sordu. Katil buna reel cevabı hb I P rı· mas kararlaş.m şt r 
her ikisi de karşıdan görününce birden. - Biraz ümidliyim ben .. filanca a a. Kurultayda ka:bul o unan a ı prog- ı ı ı · 

. verdi. Beyaz gömle'k giydirildi. Elleri bundır. Sen merak etme, ben icabına ba. ramının bununla alakalı maddesinde Bundan sonra 'büyük1erimiı.e hür .. 
bire anlerine çıkarak tabancasile önce arkasın<lan iba~anarak mahkumlara · T k t t 1 fl ~·ım · k 1 Asıma at~ etmiş ve onu ölü olarak. yere EY karım, dedi. İnşallah unutmaz. tesbit edildiği üzere bütiın ı ım oca - me e gra arı çe ı esı arar aşmış-

b 
. t k d mahsus otamobile yerleştirildi. _ Bay falancadan tavsı·ye mek.tub_u lanrnızda ayni terimler okutturulacak br. İstanbul Üniversitesi Rektörü Ce-

sermiştir. Nefise. u vazıye arşısın a Saat 3 .. canım kurtarmak için merkeble kaçma. getirdim amma. bilmem versem mı, bır tır. Orta ve lise kitablarım basıp ye - mil Bilse1 söz alarak Şura adına Ma:ı -
ğa başlayınca, gözlerini kan bürüyen kn. Meydandayız. Darağacı hazır. Park- faydası olur mu acaba?... tiştirmek hususunda Yaktin darlıfpna rif Vekili~ Şura az~sının sayg~ ve şük 
ti1 bu defa da onun peşinden koşmuştur. la, Ayasofyanın tam ortasında.. _ Alınacaklar zalen malummuş.. bu rağmen bütün muallimlerden ve Üni- ranlan:nı ıfade etmış ve komısyon1ar 
Ali, Nefiseyi :yakalayınca canavarca üs. KatiU, sehpaya yirmi adını kala in - imtihanı alel\ısul yapıyorlarmış.. versited<?n anketler yapılmıştır. ~ne halinde mesaiye devam olunmak üze-
tüne hücum ederek, kasatura ile 18 ye- dirdiler. Gayet sakin, metin adımfarla Etrafta teliş: de mesele tetkik safhasından çıkmış sa- re umumi toplantıya nihayet verilmiş-
rinden yaralamak ve vücudünü delik de. yürüyor. Ağırceza azası karan okumı- - Beyhude mi giriyoruz, alınacak da. yılamaz. Bu işte daimi bir uyanıkhkla tir. 

Şik etmek suretile, öldürmüştür. ya başladı. Fakat heyecandan devam biitün ilim adamlarımızın çalışmaları- Umumi top1antıyı ımüteakıb komis -
edemedi. Katib denedi, beceremedi. ha evvelden belli imiş?.. . . h ı· na mevzu olacak cihetler vardır. Bu - yonlar kendilerine tahsis edilen yer -

Bu çifte cinayetinden dolayı idam ta. tk· g· 'd ·· kk b ımtıhan eye t 
lebiyle Agıw rceı.aya verilen katil, yapılan Tekrar o aldı. Bir arzusu olup olmadlğı ı ışı en mure e "ha . enleri nunla beraber yapı1aeak tetkikler ile - lerde ayrı ayrı toplanarak çahşmaya 

soruldu: içeri girdiği vakit, inıtı na gır ride birer tashih vesilesi olsa da bu - baslamı§}ar<lır. 
muhakemesi sonunda, 24 sene müddetle masanın başında, mitralyöz başına geç. S t T2 30 d M "f V il( . ŞA 
ağır hap..,,. mahku·m edilıni<"fi. Fakat, bu - Hayır! dedi .. Hiç bir arzum yok! . . . . b ld İk" ayfa gu··n için kabul edilen terimler her tah aa ' a nan e ılı urayı_ 

""" 'i~ mış askerler gıbı hazır u u. ı s • t ·1 b b 1 · d k · 
karar Temyiz mahkemesi tarafından bo. Bir arilık bir sükCıtu müteakib teslim . . tal"bl dağıtıldı sil kurumunda ayni surette kullanıla - emsı en era er erm e o:mısyon re-
zulduğundan, duruşmaya yeniden başla. olduğuna nadim oluşunu ihsas eden bir lık bır "nızamname 1 -~et" · yaza

0 

cakbr Parti programının emri dışında isleri oldu@ halde Ebedi Şef Atatüı-
kaç So .. z so··'l.·ledı". Bu onun ölüme aider- Bunu wratle, yanlışsız. 61 ın ısız - '--r:ı..an. gı· bır" harekete mu··saade ede - 'kün muvakkat kabirlerini ziyaret ede-

nara'k, devam eden uzun celselerden son. " ~ caklardı. ne ·ıı ek b" h"" t 1 . lk .... ı 
ra, mahkeme a .. ır uıcurun.:t katil olan gen. ken ilk ve son isyanı idi. "kt mem > r ır urme çe engı oy.mUO?'ar • 

~ 6 Kiiğıdlar makineler" geçtı en sonra · d 
cin suçunu ceza kanununun 450 inci mad- Jandarmalar ve gardiyanıar sehpaya verilen bir emirle hep birden parmakla Meslek mektebleri ır. 
desine uygun bulmucş ve ölüm cezasilc doğru yürüdüler. O, ortalannda salJan- daktilo makinelerinin tetiğine dokundu. Maarif Vekili, bundan sonra meslek F t J • d 
tecziyesin~ karar ve~ştir. Katil. hak- madan yürüyordu. Şimdi 30 makine yaylım ateşi yapıyordu me'kteblerinin çoğaltilması, muhtelif ransız ayyare erı e 
kında venlen karan, Agırceza mahkeme. 17 yaşındaki ceJlad Mustafa, bu ilk sanki. Parmaklar harfler üzerinde mani. mıntakalarda mütenevvi ihtiyaçlara ce • •ıt O • d 
sinin karar günlerinde görülen derin <>es- müşterisinin boynuna ipi geçirdi. Katil alı bir koşuv başlamıştı. Satır bitmesin. b k uht l"f d ı"de ıngı ere zarın e 
·zı·k · · · d b" · f k t d h ~ a va verece m e ı erece ve ne\ ı 

S'l ı ıç. er ısın e ıraz yeıs, a a a 3 son sözlerini söylüyordu : den çıkan zil sesleri harflerin şeridin Ü- 1 kc t 'kn"k kull lm r - k1 
çok ta tl d" l . f , mes e l ve e ı o ar açı ası u maneura yapaca ar 

rne ne e ın emış 1
• - Ne yapalım, mukadderat böyle zerinden kağıdı dövmesinden hasıl olan zwnundan. !bilhassa hükfunet merke - 1 * imiş! gürü1tıü birbirine karışıyor. Müsabıklar zimizde bir ıpoliteknik ile teknikum a- Londra 17 (Hususi) - Bu hafta i -

1924 doğumlu Mustafa oğlu Ali 'Ürk- Arikdlıklı sandalya. yediği şiddetli makinelere, yanşın son turunu yapan jo. çılmasmın artık tehiri imkanı olmıyan çinde İngiliz tayyareleri, tekrar Fran 
mez, :bu sabah üçü çeyrek geçe, cinaye- bir tekme ile yuvarlandı. sonra .. boğuk keyler gibi abanmışlar, heyecanı sorma. bir zaruret olarak görüldüğünden bah sa üzerinde tecrü'be uçuşları yapacak .. 
tinin cezasını Ayasofya meydanında. bir sayha ... Sehpada sallanan bembe - yın! .. Kapıda da bir hayli meraklı. Farze. setmiştir. lardır. 
başını ipe vererek ödedi. Bu idam. on yaz hayalet.. din ki bir bisiklet yanşı seyrediyoruz. Makteblerde disiplin messlesi Di~r taraftan birkaç güne kadar 
sen,,denberi, meyd~nlarının hiç birine Gazete fotografcılannın yamp sönen Heyete duyurmağa çalışarak bağırışma. Vekil bundan sonra demiştir ki: yüz Fransız ~~rd.'lllan tayyn~ 
sehpa 1mru1mıyan Istanıbulda, binlerce v -J1 ın aydınlatt,n. yüzü _ lar: Ar:kada!';lar. de. Fransız - Ingılız hava kuvvetlerı -

magnezyouuarın o.o• H .~· t ' ~ . t "k" . . dah"l . bir 
halkı arasında geniş bir tecessüs u - .. .. .. rum. Gözleri fırladı. Dili - a.1 ... ı gayre ·•• _ Okullarumzda disiplin meselesi - nı.n eşn ı rnesaısıne ı yenı 
yandırmıc::tır. nu goruyo - Aman satır başlanna, majüsküllere . V ~.·ıı·gımw· . itinalı ibir takib ve ih talim mahiyetfode olarak. İngiltere Ü -

Y sarktı. d"kk , nı er.ı ı ız . 
Katilin evvela Baya7.id meydanında, w • • r at et.. timamla ele almış bulunuyor. Tasdiki- zerınde manevra yapacaklardır. 

sonra da Eminönünde asılacağı şayi Ve Mus~a oglu Alı Ürkmez canını Sıcak ta dehşet •. fakat ter silmek için . edilen inzibat talimatnamesi o- Fransız hava nezareti, yapılacak bu 
ol.mu~, binlerce halk bu meydanlar::ı. hi- adalete verdı. . . _ bir saniyeyi kim harcamak hovardalığını ~~7ıa~~ disiplini muhafaza için idare talim uçuşun.un gün ve saatini gizli tut 
rikınişti. Bilahare hükmün Ayasofya Acı:.o.~ muyum, hayır. ~ıyemem .. ~a yapar. Ekmek kavgası bu!.. ve talim iheyetlerine 'kuvvetli surette makta_dır_·-----~----
meydanında infaz edileceği anl~ılmca, kat gozuı:ıde, c~1a.ı:an ;ki bedbaht ın- Nihayet ilk kağıdı erkek taliblerden müzaharet edecek bir amil olacaktır. 
buraları dolduran binlerce insan, bir san ~aya!ı bu hıslen dagıbyor. biri veriyor. Talimatname, okulda işlenen suçların 
çığ gibi geçtiği yerlerdeki halkın da ka- Gu~ agarıyor. Sokaklardan taşan ka- Bu muvaffakiyet, dışarıdaki kadın se. mahiyetini, suçu işliyen talebenin psi-
tılmasile mübalfiğasız l 0,000 i bularak labalıgı yararak uzak'lıışıyorum. yircileri bir hayli üzüyor: kolojik vaziyetine, karakterine ve okul-
kütle !halinde Ay.asofya meydanını * _ Eyvaıh, oğlanlardan bir tanesi ver. daki umumi durumuna göre en uygun 
doldurmuştu. Mas!Uıb saat 8 e tadar teşhir edildi. di. cezayı tatbik için okul yasav kurum -

Zabıta daha e~el ~-ıkı ~ir kord?n ç:: Boynundaki yaft:da: . .. .. .. İlk kağıdı heyetin önüne koyan mu- lanna geniş salahiyetler '.'.ermiştir. _Ta-
virere-k, halkı ihukmun ınfaz edılecegı (<Çatal~nın Köçeklı koyunden ~u : za.ffer bak~lada odayı terkediyor. limatnarnenin dikkate deger h~susıyet 
Ayasofya camii ile park arasındak sa- ~~~. -~~u Asnnı ve -~nsı Nefıseyı Şimdi makinelerin sürati biraz daha ferinden biri· ~- ~lan tale~nın ha -
haya sokmamıc.o+ır. oldurdugunden dolayı olum cezasına 1 d H ~ ~ aşan linin ıslah ettigını ısbat ettı'kçe almış ... ,. .. .. · . • yava§ a ı. eyecanını yenmege u5r - 3• 

Polis ve jandarma kordonlarının mahkUm ve hulanü usulen tasdık edı - 1 .k.d bird k lb" . b stıranlar görü- olduğu eezadan dolayı ~ırılımş olan 
- J Ç t 1 K "" ki" k "" ·· d 324 ar' 1 1 e e a mı a · · k · · k dl · güçlükle zaptettiği bu insan yıgınlan. en a a canın oçe ı oyun en J"" notlarını diızelttırme ıçın en sme 

gittikçe kesafet peyda etmiş· gecenin do~I~ MtL~tafa oğlu Ali.• u~~er ikişer, kAğıdlar verildi. Koridor. imkan vermesidir. ~yni zamanda ders 
karanlığında simsiyah kümeler halinde Ibaresı okunuyordu. d .. 'k kı·m kazandı? Belli de~il' •• ve vazife ile ahHikı durumun yakın -

8 . .. .. . h a ınuze ere.. ~ b t li tn ed b . 
sokak başlarını, park parmaklıklarının de belediyenın olu naklıne ma sus 

40 1
. . . 40 yıll k heyecanı birden dan alakası, u a ma am e arız 

h b . ba h t"l ::..:ı- An· ıra ıçm ı tt :.:....ı~ "lm" fr etrafını knı?atmıştı. Bu 'korkunç sa ne- ~r ara ~ı ~uçunu a;.a .. J ~ uut:yen ~:ıı- çekmek. İşte yirminci asır dünyasının bir sur~ e g~~n ış 1 
• .•. 

yi gör:miye gelmiş genç kızlar, çocuk _ nın cesedım alarak gotururken, bu ıh- ,_ k k dı va go~rdüğü medent Maanf Vekılı nutkunu bıtırırken ez-. . . erKe ve a na re .. ;c+.; ı.:. 
lannın elinden tutmuş yaşlı kadınlar ret sahnesını son dakıkaya kadar ıne- zulüm!.. cumle dem"iw.r ~. 
bilhassa nazarı dikkati celbediyordu. rak ve tecessüsle takib edenler de ya- ~Tusre! Safa Coşkun - Tetkik ve mütaleanna arzedilen 

Bu mahşeri kalabalık, gecenin orta- vas vavas dai!ılıyor, meydanda hergün- kültür meselelerinin birkaçın., geniş 
sından sa!bahın 1lk saaflerine, g;üniin kü tabii hayat avdet ediyordu. . • k k hAd" • ihat!arile yüksek_ ~eye~in_ize arzettim. 
ışığı kümeleri teşkil eden insanları fark Nusret Safa Coşkun Bıgada bır iZ açırma d ı sesı Bu meseleler, Mıllı Şefimız İsmet İnö-
edilir bir hale g.etirinceye kadar, ayak- ······················-······································ Biga (Hususi) - Burada çok garib nünün işaret bu~rdukları gibi ~ ka-
ta bekledi. Çankırı evkaf fllemuru teresan bir kız kaçırma l adisesi dar zorlu ve çetm olursa ol un hiç bir 

ve en • l · h ır ·n· beraef etti olmuştur. Bundan dört gün önce henüz millı'Lm~~ enı~"- a kı, kmıd ı şuur~n iha-
Saat 2,30 k kt yan ve başına örtü bile al- tası 'Jlarıcıne ç=aca a ar rnuglgk ve 

i) 5 1 O a so a n oynı . t t . . . 
Ayasofya meydanından Tevkifhane- Çan'kırı (Husus - sene ay do""rt yı:ıc::larında Nesibe is - rni1.Jetın ırmarup Ppesıne erışemıye -_ ınıyan on -t d d ~~ıd· 

ye doğru yüriiyoruz. mahkiimiyeti mucitb olan evkaf vezn~- minde ·b~r kız, validesinin Tekirdağın _ ceği ka ~~ ~arpil ~gı ;:h. . 
Etrafı ~inTerce insan çevirmiş amma, darı Fahri suçlarım setretmek gavesı- da bulunmasından bilistifade kandırı- ı:er bı:.ınb 11:' . mı_.hs~ a kı~eltt~~i, mes -

ölü bir sükunet meydanın ortasında le Çankın evkaf memuru Sadık Bay - İstanb lekı tecru esını mu un u ur mese -
.. ,_h • ad k d 1 d ıed·~· :ı..· ,.,.J,. lardan larak Biga ile ul arası?da ~a- lelerimizin ha1li davasında azami mu-

çureK'.fenmış .. ses s a yo .. uyu an rama isna ey ıgı l(,}ır'S'"' .... suç netçilik yapmakta olan İsmaıl ismınde ,,affaki'-·etle kullanac.ık me\Jl.ı"des"ını·z. 
yalnız taşlara çarpan taban sesleri.. dolayı iki senedenberi devam edegelen :ınd ka lın t .J ·~ 

Tevkifhanedeyiz. İnsanı ürperten bir muhakeme neticelendi ve mahkeme bir genç taraf an çın ış Jr. Heııbirinizin de lburada bulunmıyan ar 
talaş.. jandarma, polis bolluğu .. ayni Sadık Bayramın hiç bir suçunu sabit Henüz ağzı süt ikokan bu küçük kı- kadaşlanmın mesleke, memlekete ve 
havf verici sükunet. görmediğinden beraet kararı verdi. 2'ın /babam tahsildar Mustafa vak'ayn miUi davalara bağltlıklannı, kültür 

Tevikifhane müdürünün odasındayız: Zaten Çankırlda. ~k derin bir sem - haber alınca derhal adliyeye müraca - meselelerimizin yurd ihtiyaçlarına en 
Müddeiumumilik birinci tedkik bil· pati uyandırmış ve muhitte temiz ve atle evIAdının kendisine teslimini dile- uygun ibir şekilde halledileceğinin en 

rosu şef muavini Sabri. ilamat şef mua- namuslu tanınmış olan Sadık Bayra - miş• meseleye cümhuriyet müddeiumu- büyük teminatıdı.r. 
vini Fethi Sezai, Ağı,rceza mahkemesi mını beraeti herkes tarafın.dan sevinç miliği tarafından el konularak fail he. Tarihi ve çok şerefli bir vazifenin 
azasından Salim, müddeiumumi mua- ve memnuniyet uyandırmıştır. men yakalanıp hapse atıımıştır. ifasına davet edHmiş bu1unuyorsunuz. 

* 

Bir şişe bira 15 kuruşa 
satılacak 

(Başrarafı 1 inci sa11jada) 
Komisyon evvela bira şişesinin yirmi 

kuruştan satı:mlasmı kabul etmişti. Mali. 
ye V~ili bu fiata itiraz etmiş ve: 

c- "renzilat daima fazla yapılmalıdır. 
Fiatlarda yapılan cüz'i tenzilattan halk. 
tan ziyade o muddeyi satanlar isiünde 
etmektedir. Bira fıatlnrında yapılacai 

ucuzluk hissolunacak derecede fazla ol. 
malıdır» demiştir. 

Maliye Vekilinin bu izahatından son.. 
ra komisyon inceiemelerine tekrar da. 
vaın etmiş ve bir şişe biranın on beş ku. 
ruşa satılabileceği, bira satışı bu fiat n. 
zerinden yapıldığı takdirde inhisar ve 
bayilerin karlarına sekte verilmiycceği 

neticesine varmış, raporunu ona göre 
tadil etmistir. 

Büyük Millet Meclisinin kış devr~ 

sindeki toplantısına sevkcdilecek kantrrı 

layihasile biranın şişesi on bei kuruşa 

indirilmiş olacaktır. 

Komisyon metruk bir halde bıılun:ın 
Bomontideki bira .rabrikasmdan isti~adır 

ynllannı araştırmıshr. Yapılan tetkikle .. 
r~ göre Bomontinin tekrar faaliyete ge. 
çirilmt>si biranın rnalıycıi üzerinde hiçb•r 
ucuzhfı< tE'min etmi.yecektir. Arpanın 

müstahsil elinden alınarak İstanbula ge. 
tirılip bira haline konulması ile Anka. 
rada yapılan bıranın İstanbula getirilme .. 
i arasında hiçbir fiat farkı yuktur. Ko •• 

misyon Ankaradaki bira fabrikasının 
tcvsiine, Bomontıni:ı kapalı kalmasına 
karar vermiştır. Lüzum görülürı::e BOı< 
montiden ileride istifade edilecektir. 
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~1111 .. 1110"' "Son Posta,, nın Hikayesi ~•ınnn~-, Çankmda spor hareketleri başladı 
ı· ---· -· - KUVVETLi ı r~ 

Çeviren : H. Alaz ..dlUl-wl c.....-.-..~~ 
ÖLOMDEN 

~ 

~llU .. llllllifflUmlflDlfllllll .. lllllHll .. 111111111111-llllb.. 
Bana sorarsanız zenginlere gıpta ve 

tıased edecek yerde onlara acımak 11 • 
zım. Zenginlerin hayatı emin olunuz ki 
bizim :hayatımızdan daha beter, daha acı. 

Ellerindeki servet ve para çok defa 
'Onların başına bir bela kesilir. Bütün 
tıayatlarınca ellerindeki paraya dikkat 
etmek, bunu korumak mecburiyetinde -
dirler. Hele bu paraların çalınması ve 
yahud başka bir felakete uğramaması içJn 
kaUanmaddtları eziyetler yoktur. Sevgı 

için cö1Umden kuvvtliıt falan derler •• 
Halbuki ölüm kadar kuvvetli olan sevgi 
değil, para hırsıdır. 
~merde bana böyle bir para hika -

yesi anlattılar. Pek hoşuma gitti. Sizin 
de hoş1anacağınızı tahmin ettiğim için 
anlatayım: 

Leninıgradda, Sisayev isminde bir a • 
dam varmış •• Bu Sisayev pek ka~ık bir 
cismi fail> imiş. cNep• devrinde bunun 
ıbir berber dükkanı varmış •• 

Fakat bu Sisayev anasının gözü imiş, 
68Ç sakal traşından başka şeylerle de uğ. 
raşıyoıım*. Sizin anlıyacağınız herif ay. 
ırıca ve giilice para simsarlığı da yapı • 
yo.nmuş •• Kaçak ecnebi parası alıp veri -
yormuş. Daha bir takım gizli işlerle meş. 
gul oluyormuş, tabii her gizli iş gibi bu 
iş te günün birinde duyulmuş. Sisayevi 
enselemişler. 

Onu 1926 senesi yazında enselemişler •• 
Bir müddet kodese tıkmışlar, sonra o • 
!fadan çıkanp uzak bir yere dehleiniş • 
ler! Ne ise, ben bu gibi işlerden pek çak
madığmn için daha fazla Üzerlerinde dur. 
mıyacağım. 

Hcisılı kelam bu para muhtekirini Si. 
beryanın uzak bir köşesine sürmüşler •• 
Herif tabii gitmek istememiş •• Fakat gel 
gelelim gitmeğe mecbur etmişler. Yam 
ister istemez göndermişler. 

Fakat burada dikkatinizi bir nokta 6. 
zerine çekmek istiyorum. Sisayev bu 
ıhergelelilderinin nasıl olsa çakılacağını 
biliyonmu§.. Bunun için de her dakika 
ıtevkif edilmesini bekliyormuş . .• 

Hatta tevkifinden bir hafta önce arka. 
daşlanna Leningraddan sıvışmak llzım 
geleceğini bile söylemiş.. Sisayev bütün 
bunları ıgöz önünde bulun.durduğu için 
tedbirli dawanmağa başlamış •• Her ihti. 

:ma!e karşı kendisine deri bir ceket al -
mış.. Ce'kctinin geniş kenarlı yakası içi. 
ne o.n tane altın ruble ile bir tane de 
ziynet alltııu dikmiş •• 

Herif bu işi gördükten sonra kendisini 
lbira.z emniyette hissetmeğ başlamış •• 

Fakat deri ceketi de artık sırtından çıka. 
ram.az olm*. Bakınız, az daha unutu • 
yordum. 

Sisayev yalnız bununla iktifa etmemiş. 
pa.ntalonunun kuşağına da bır sürü kağıd 
para yerleştirmiş.. Çizmelerini de unut. 
maıruş •• 

Daha geç !Azım olacak dolar cinsin • 
den ecnebi paralarını çizmenin tabanı a. 
rasma isti! etmiş •• Bütün bunlardan son. 
ra tevküini beklemcğe başlamlJ ... 

Tabii fazla beklemesine mahal kalma. 
mış.. Paralar yerli yerine yerleştikten 

kısa bir zaman sonra sırtında meşin ce • 
'.ketile onu ekselemişler •• Sonbahara doğ. 
ru da cmüretteb yerine, sevketmişler ... 

Siısayevin gittiği yerde ne yaptığı, na. 
sıl vakit geçirdiği pek te malfun değil . .. 
Her halde hoşça vakit geçirmiş olsa ge • 
rek... Çünkü yanında bir hayli mik • 
tarda para varmış.. Yırtıklarını, sökük. 
le.rini dikmek vesilesile sık sık pantalo • 
mmu ayağından çıkarır, paraları teker 
teker çekermi~ ... 

Altınları ise, olduğu gibi, yerli yerin. 
de duruyorlarmış. Çünkü bunları bozdur. 
mağa henüz ihtiyaç hissetmiyormuş. 

L~fı uzatmıyalım. Sisayev. bu minval 
üzere bir sene kadar vakit geçirmiş. ra. 
kat sonra, günün birinde kendisini çalış. 
tırdıklan için soğuk almış .• Ciğerlerinden 
hastalanmış, sizin anlıyacağınız zatürree 
olmuş .• öksürük başlamış .• ateş yüksel • 
miş, nezle, şu bu filan hepsi tamam.. 

Ve.lha.c;ıl, sol böğründe sancılar da ar. 
Unca bizim altın babası son günlerinin 
yaklaştığını hissetmiş. Derhal içine bil. 
yük bir acı çökmüş .. Öyle ya, öldükten 
$Onra. ceketini alacaklar, sevgili altın • 
qıiklan da kendinden uUl!klaşmış ola _ 
cakLU". Buna meydan vermek istememiş. 
Bir gece ateşine filan aldırmaksızın me _ 
şin ceketini sırtından çıkarını~. Yaka • 
6Ull sökmüş, altınları alınış ve canca be. 
raber, kanca beraber.. diyerek teker te . 
ker ,.u.trnağa başlamış .• 

Altınlardan b~ veyahud altı tane ya 
yutm~, ya yutmamış, odanın içinden bir 
feryad yükselmiş .• Meğer oda arkadaşla.. 
rından biri uyumuyorm~. Sisayevin al
tınları yutmakta olduğunu görünce fer. 
yadı basmış •• Diğerlerini ylltmasına mey. 
dan vermemiş .• Sisayevin ellerinden ya • 
kalam~: 

- Aman birader, ne yapıyorsun, de -
miş? Altınlarında gözüm yok, onları al. 
mak niyetinde değilim, fakat sana acıyo. 
rum. Çünkü insan zatürrceden pekala 
kurtulabilir. Bu suretle boşuboşuna para 
dklarını ziyan etmiş olursun! Hem son. 
ra mideni de bozarsın.. Sisayevin arka. 
daşı pek te yalan soylememiş .• Altın ba
bası, hakikaten az zaman sonra iyileş • 
miş! Sancıları geçmiş!. Fakat gel gelelim 
yeni ıbir feH'ıket baş göstermiş .. Midesin. 
de bir sancı başlamı~. İştihası, ifrazatı 

kesilm*. 
Herif iyi ki altınların hepsini yutma. 

m~ •• Böyle bir halt karıştırsaydı işte o 
zaman işi, işti. .. 

Çankırı (Hususi) - Spor bölgesi Çan.\ Bu h~ da Ankaradan G<inef takımı 
kırıda spor işlerinin inkişafı. yolunda e • gelecektir. 
saslı bir faaliyet devresine girmiı bu • Diğer taraftan ayın 16 sında Zongul • 
lunmaktadır. dakta yapılacak olan atletizm mflııaba -

Bölgenin Çerkeş, Ilgaz, Kur§Ulllu. Şa.. kasına Çankırı atletlerinden b ir grup 
~anözü ve Çankırı spor klübleri faali - çağırılıruştır. 
yet1erini tekasüf ettirmekte ve mevsim 

Yakında bir de cenubi Ana.doluda çor. 
dolayısile etrafla temaslarda buluıunak. 
tadır. cu gençlerin bir turne yapmalan program 

Her ha1lta Ankara <tenezzüh trenile ge. 
len Ankara klüblerile maç yapılmakta • 
dır. Bu hafta da Çerkeş spor gençleri gel. 
diler ve bir futbol maçı yaparak dön ... 
dülcr. 

Maç her iki tarafın samimt oyunlari]e 

ları içindedir. 
Çan'kın idman bölgesi bu faaliyetler. 

den gayri spor sahasının tamamile istim. 

Iaki işi Üzerinde yürümektedir. 
6 bin lira ile il,iimllik bitirilecek ve ih. 

sona erdi. Ve Çankınspor 3.0 maçı ka • tiyaca kfil'i bir de tribün inşasına hemen 
zandı. başlanacaktır. 

Adana içme suyu tesisatı Bir ave1 kendi kendini yaraladı 
Sisayev olmayıp ta bir başka adrun ol. 

saydı. lbu dertten kurtulması işten bile 
değildi .. Küçücük bir ameliyat her şeyi 
halledebilirdi. Fakat Sisayev, böyle bir Adana (Hususi) - Adana içme suyu Urla (Hususi) - Gaz deresi mev • 
ameliyattan şiddetle kaçınıyormuş.. 14.:v. tesisatını yapmakh olan (Adana, Mersin, :ldinde mahsulata zarar veren kargala
vcıa sıhhati müsaid değil.. Saniyen ve Tarsus içım~ su _ıesısatları şırketi! i~e şe~- ra av tüfeğile ateş eden Ahmed Binga-

··n... . f _ 1 . rimiz bele<lıyesı arasında çıkan ıhtıl!f u. t"f v. 1 ak 1 ~- 1 1. .en muuımmı, pro esor er:e ınanmıyor • . uık 
1 

. f h d"ld"ğ " . . . nın u egı parça anar so 'l\.O ve e ın-
zerıne m ave enın es e ı ı ını ve ışın • 

muş... adliyeye intikal ettiğim evvelce bıldir • den agır surette yaralanmış, hastaneye 
Öyle ya, kendisi baygın olarak yata. miştim. lka1dıın:ıtııştıır. 

cağı için ameliyatı yapacak profesörün, Bu dava henüz neticelcnmemi~ bulun. 
midedeki altınları aş1rması ihtimali var •. ma-ktadır. Ve bundan dolayı tesisatın ik. 

Fakat mide sancıların:ı da tahammül 
etmek imkanı olmadığı için altınlara bir 

mali geri kalm!ş bulunuyor. 
Tirede bir çoban diğer bir 

çobam yaraladı Bugün aldığım malümat1t göre bele -
başka cihetıten yol bulma çarelerine baş diye, içme suyu deposunun yanın::la Tire (Hususi) - Yeniçiftlik köyünde 
vurmuş .• Binbir çeşid amel ilacı kullan · _ Dilberle:: sekisinde _ be~ arteziyen kıı. çoban Demir oğlu Bekir, gece vakti ko
mı.ş.. Nihayet bunların tcsıri görülmüş.. vıusu açtırmağa karar vermiş ve bu ısi yunlarını.ı mer'ada otlatırken öteden 
Altınlar teker teker sökün etmişler.·· İstanıbulda Türk sondaj Iımited şirketine beri !kavgalı ibulunduğu Ali Özcan ta · 

Fakaıt gel gelelim, altınlar noksan çık. ihale etmiştir. Bu kuyular mukavele mu., rafından tabanca ile agrr surette yara· 
mış! İş burada çatallaşmış .• Midede başka cibince altı ay içmde açılmış olacaktı:. lanmıştır. Suçlu 'kaçmıştır. 
alt~ kalıp kalmadığını anlamak bir mP. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sele olmuş •. Öyle ya: Burada iki ihtimal ları durdurmak Hizım gelecekti. 
var .• Yıa altınları patırtı arasında aşırı!. Arkadaşl·armı itham edebilmesi için e. 
mı~ ve mideye noksan gitmişti. Yahud lindc kuvvetli bir delil yoktu .. O tak • 
bunlardan birkaç tanesi midede kaimıştı. ı dirde, altmlann, midede bulunduklarmı 

Midede hiç bir şey kalmadığını hesaba kabul etmek lazımdı .. Uzun düşünceler . 
kattığına göre, üç altın noksar, çıkıyor. den sonra bunların midede kalmalarına 
muş. O takdirde işin içine hırsızlık gir _ karar vereli .. Öyle ya. bundan ne zarar 
m~ olacaktı. O zaman da ilacı ve masaj. olabilirdi? •• Altınların paslanmak ihti -

malleri yoktu. Binaenaleyh bunlar ilani. 
haye midede kalabilirlerdi. 

Yalnız paraların böyle bereketsiz oia. 
rak midede durmaları Sisayeve çok a~ 
geliyordu. 

Maamaf ih, belki bu paralar şunun bu. 
nun elind~, dolayısile de harekette idi • 
ler, kim bilir? .. 

Osman Tezcan büyük bir keder için- - cıo1'.' Po~T• ,, '\n!l.T TrF"J?tK.\SI: •e aŞk gezintisi yapmağa karar vermiş -
de: !erdi. Görüleceklerini hiç zannetıni • 

cBirbirlerile senli, benli konuşuyor- yo~lardı. Bilhassa Fa~lı Şakir İngiliz 
lar.• ka<lıniJe böyle başbaşa görünmekten 

Diye düşünüyordu. E • s •ı • • çok sıkılmıştı. Buna rağmen o da Mü • 
Emi~: ınınen•n e• ?g'll 1 Q71 kerremi yukardan aşağı büyük bir dik-
- Hemen suratım asma! dedi. Bilir- (@ & 9" & ~ iL katle süzdü: Fazlı Şakir kendisini çOk 

sin şaka yapmadan duramam. beğenen bir insandı. Ve buna rağmen 
- Surat asmıyorum. Eminenin yanında gördüğü bu yaban-
Diye cevab veren Mükerremin yü- Nakleden: Hatice Hatib cının jrendisinden daha iyi giyinen ve 

züne bakınca yalan söylediği anla.şı.lı- _Hayır Don Ju- var? daha güzel ıbir erkek olduğunu ken • 
yor~u. Çünkü müthiş surat asmıştı. an'.lanndan değil, fa. _ Şimdi uzun, u- dikendine 'kabul etmiye mecbur oldu. 
Emme: . . . . . kat iyi imanların • zun söylemek lA _ Ernineye verilen selama mukabeleye 

- Haydı canım; dedı. Hındi gıbı ka- dan ibiri belki de zım. Hem de hoşa mecbur kalan Mükerrem: 
barmıya !başladın .. ne şakadan anlamaz en iyi insanı; yüzü gider şeyJ-er değil. - Bu sersem herif neden seni böyle 
şeysin sen! güzel bir adam de- - Haydi Emine tepeden tırnağa kadar süzüyor? 

O omuzlarını silkti: ğU... Bu muhak • anlat bakalım. Diye sordu. 
- Yalnız oJıdu~u.z vakit ~vga ıkak .•. Fakat serse • - Ne anlatayım - Zırvalıyorsun Mükerrem. Bugil -

edecek,? !bol bol va:ktımız olacak bılıyor mm· bı',..; de değil. E- '-fük , 
:u - errem. ne kadar Fazlı Şakir bey bana bir kere 

musun. nıin olalb"li · Ç k Sa.na kur edi- bile bakmadı. O benim halazadeleriın Fikri Ertekin .. ceb'inden çıkardığı bir -•-Uı ı.. ı drsın. 0 
yo 1 d v 

t ~ · · "li rd CtAJ. vır a am .. son r ar egil mi? mabına çalJ.1lır. Benim hesabıma de -
mendil!e da;nhımn el'. e:ın\ sı ~ ~: ra da ötekiler gibi - Deli misin ? .. ğil... Bu !kadar dikkatle baktığı insansa 
- Şı.n: ı eme,n,~ızı yaedn~~ 1 ıyo- riippe değil .. :ıdam Benim gibi giyinen ben değilim sensin!. Seni görür gör -

ruz; dedı. Bol bôı ~avga ınuı.. Bi:ı sı- akıllı ;ı..· d par im 
k G"d" uır a am. ası o ıyan, taş- mez kendisi için bir rakiıb olacağım 

caktan lbunaldı · · · ı ıyoruz. Züppe diye ralarda do~an, ve hemen hissetti. Ve bu rekabettlm dP 
- Hayri ~·amcam: cBenl iskeledeki söylediğin insan yüzii de benden gü- korktu . 

.gazinoda lbe'kleyiniz• dedi. Oraya gl- ·ben mi yim! z~r olmııyan kızlara - Bu herif ne iş görür? Necidir?. 
diyoruz. Erken amma .. dondurma fa.lan _ Sen züppe mi _ şımdi kur edecek 

yeyip vakit geçiririz... sin! erkek kaldı mı sanı- - Bo.ş gezenin boş kalfası mı! 
·- Siz ne yaparsanız yapmız .... Ben .. - Sen her ıamaıı yorsun? . - Hiç merak etmedim. Fakat bili • 

sıcaktan fena1aşıyorum. Bana güneş oyle söylemez mi • ~ - Sen mi çirkin - yorum hariciye memuru değil .•• 
çarpacak gidiyorum. Allaha ımtarla - sin? IAI!cadaşını Ferhad cpembe1eşmiye baş-isin? Buıdala!. Sen şeker gibi bir kızsın. * 
dık. ı ~~bana o kadar itirnad eder - lıyan bir kamelya gibi teni var .. diyor. Bu ara yanlanndan geçen f1k bir 

Osman Tezcan: sın ki günün birinde sana telldsı yaıpa - - Kimin için? grup Emineye selam verdi: 
cı:Hayrl rey on1an haşhaşa bll'akmak cağım ıüppe olacaksın! - Bennn için değil ya!. Elbette senin - Bunlar da ikim?. Ne kadar çok ta-

için tura çıl.'1111.Ş> diye düşünüyor gitgi- - Beikt ... Aman Allahım Ada da ne için. • mdıklarınız var burada? 
de can sıkıntısını çehresile ifade edi- kadar sıcık ... Haydi biraz çabuk çabuk - Desene Ferhad ibey gibi bir insan? - Burası. Sahrayı Kebir deığtL. Ada 
yordu. Ve boğuk <knilebilecek btr sesie yilrll~lim ... Ben sıcaktan pathyaca - - Yo ... Ağzının tadını bilen bir açık- islrelesinin ibeş adım ötesi ... 
on'ara: ğırn... göz... - Öyle amma .. günün bu saatinde 

- A1laha ısmarladık. dedikten ronra - Hakikaten güneş müthi§ yakıyor. - Tenimi gömnek için ağzının tadını yolların üstünde ;pişmi~ de hiç bir 
bir iki adlı?l'l atmış olan Fikri beye ses- Amma~ yapalım. Şimdi ooun gaati el- bi'.lmeğe değil, iyi görmiye ihtiyacı var- mana veremiyorum. 
lendi: bette yakacak. dır. Fakat o ne iyt görebilir, ne de ağ- - Bi'Z pişiyoruz ya!. Dur gene kıza-

- Bir dakika beni bekleyiniz bera- - Senin talihin val' ••• Sen kızanın. zının tadını bilebilir. Fel'had sersemin caksın .. gene selamlaşacağı.E. 
bcr didelim. yorsun güneŞte. .. biridir. Fazlı ŞakirlP- Lady Salikok'un gel -
Omuzları düşü:k bir halde onlardan - Ben her zaman kmrm.zıymı. da on- - Sen onu sevmez misin? dikl:erini görmüş olduğu için g(l.lilyor-

uzaklaştı. dan. - Ben senin bütün arkada.şJarıru du. 
- Büyükadanın bu seneki• Don Ju.- - Sen de teninin h&r zaman gayet sevmem. Fazlı Şakir L1dy Salikok'la herkesin 

ınlarından biri bu mu? güml pembe old~ biliyonun •.• - Ben.im arkadqlıarımuı ne kusuru uyuduğunu tahmin ettiği bu saatte bir 

Şimdi artık iskeledeki gazinoda otu
ntror1ardı. Gazinonun çok tenha bir 
saati idi.. Ortada kimsıeler yoktu. 
Garsonlar bile içeriye glrm~ler.. içer
de pine!kliyorlar. İlerde ibir yerde bir 
sucunun zili mütemadiyen çaltyordu. 
Emine ile Mükerrem geniş bir şemsi -
yenin altına oturdular. Mükerrem bira 
ısmarlamıştı. 

- Burası da amma sıcakmış! 
Diye söylenerek birasını içiyordu. 
- Hayri amca gelip ibizi başka yer

de bulamaz mıydı? diyordu. Kıeşld çam
lara gitseydik .• 

(Arka.ıı var) 
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TUrk mabedleri 

Sayfa 13 

--

ı ecııu e ıstedı. Rodos henüz toplu bir halde görmemişti Va- yapılacak ve fişekler atılacaktı. 
ınutasarnfı Muhsin paşanın kumanda- kıa ara sıra Levent ç'ftli-· d k" . . h t sında olmak .. Akk'" ( 700 • ı gm e ı pıya- Bütün bu hazı.rlıklar, halka ayre Çavuşlar elçinin bu sözlerine han d lm d w . . . 
rn ed"d ::e ay~. ) niza- de ve süvarilerden mürek'keb bir iki vermişti. Çünkü, ibir caminin açılma hiç bir cevab vermediler. Fakat le .. d ~.:c:_· a. ıgından kı~?11ız kulübe-

rn~.fc ı -nd ennden murekkeb bir bölük Sultanahmed meudanına getı·rı·- b'" .. k 1 ··1r t ~· e, .ıuıuımız arabalar ıçınd 1 u reze go erdi. 
1
. 

0 
d . J merasimi için. bu kadar uyu ;:u e.: bugünden itibaren kapıcıbaşının hare- tmda ibi k • e veya a -

B kü,..;ar .. f . ekle ıyor. ra a tahmler ve resmi geçidler ler ihtiyar edilmesi, şimdiye kadar go- ketini düzelttiği görüldü. A..:kardı iki m--ı..uv: t~ dısmkımldızkaçıKta gecelemek 
~ ~mu reze, kendmden b yaptmlıyordu. .. 1 .. . 't'lın' b" d -·ıd· ·~· = rıye ın e a ı . n~mıyccek derecede büyük muvaffaki- ru muş ve ışı ı ış ıT şey egı ı. bu adam iaşemize itina edilmesi' hak - 1 So · .. 

yet kazandı. Bonapartın cesur ve fe- O zaman lıalk oraya koşuyor .. yeşil Sultan Selim aleyhine kurulan fesad kında çavuşların tazyikile karşılaşmış- kas b nteşrın - Bugun, adını taşıdığı 
da•kar askerlerini hezimete ugwrattı. ceketlen, .. aı .. renkli şalvarlarilc göze şebekesi, derhal hare'kete gelmişti. Ev- t1 d a aya varıncaya kadar ihep sağımız-

p
ek h b 1. t . a a'kan Nyssus çayı ·boyunca yol ld k 

A'kka kalesinin önünde cere'l.·an eden 
0 

oş gorunen u yeni askerler, top- ve a or aya: Bugün~<Ü seyahatimiz esnasında, ol- B "- ..... . · a ı · 

k 

J lu kıt'alar! t l' d 1 k s 1 · · u ır..asa,..a Vryana-Istanbu'l yol anlı meydan muharebesinin ı;crefi, a a ım e '"er en· 'utan • - Maksad. caminin açılına merası mı dukça uzakta olmakla beraber, Türkler yansı olarak ıl kt d ~n~ nizamı cedid müfreııesinin sancağı ü- a~mcd meydanı, kalabalık bir insan de~ildir. Bütün bu hazırlıklar. yalnız bize R<ıma imparatorlarından Trajan'ın ce seyisler a:~Y m~ a ır. Hana ının· 
zerinde toplandı. kutlesıle doluyordu. nizamı cedid içindir ... Bu vesile ile ni· inşa ettirdiği köprünün sütunları bulu- çıkararak ikas ~~ . ium takımlanru 

Üçüncü Sellin ile onun maksadını Halbırkl, Selimiye camiinin açılma zamr ccdid halka gösterilecek, yeııiçe- nan yüksekçe bir tepeden (Transilvan- nişliği elli ad~ ad ıçını:,~ geçen ve ge-
takib edenler, nizamı cedidin bu mu _ ~rasimine, oradaki kı~lanın bütün as- riler gözden düşürülerek. ya dağları)nı gösterdiler. bu 1 1 ıınk an a o'lan çaya. 

ff k

. kerle · · ı· 
11

- ed kt' A · d n· ı.. · ded"k d lın t So n an su ama ve yıkamak üzere ·· 
va a ıyeti ile hak kazanmışlardı. rı ış ıraK ece ı. ym zaman a ıye, ~uır ı o u atı ışı ... n- 30 İlkteşrin - Bugün Yagovcn kö- r· ·· 1 rd' 1. go-

* 
Levent çı"ftlı"gıw'nd k" k t' 1 b 1 d · .. . ·· ·· urmuş e ı. şte ıbu esnada Herr Hoff-e ı 1 a ann azı arı ıra a. yune muvasalat ettık. Burası buyük ve man'ın ııc:aklarından ib" • • 

Selim, artık dedikodulara ehemmi _ da, Üsküdar yakasına geçirilecekti. Ve - Merasime, bir tek yeniçeri neferi güzel bir köydür. Köye girer girmez ü- bir ye~ düşmüştü v ırbı ~yın dkermce 
yet vemıeıneyi ikaralııştırdı. Nizamı bütün bu aSkerler, yollara dizilecekler .. bile iştirak etmiyecek .. temaşa için ge- . k 1 b .. "k b" · ge · e agırara yar -

ed d.şah ·ı d 1 t kA lA 1 l d h ı.. J • ze.rı urşun u ulyu k ır clamılını vekt dırnış dım istiyordu. Seyislerden bin" bu ar .. 
c idin (On iki bin nefere) iblağ edil _ pa ı ı e eve er anını se amla - en o ursa a i, nizamı cedid zaiJit erı bır kervansaraya arşı aş a a . kad!ı<=ını kurtarmak . . . . . nıesi, ve tawaJarda da teşkilôt vücuda dıktan sonra, büyük bir geçid resmi tarahndan rrenedile<ek... Fa'kat ıbiz bu kervan.sarava yalnız atla- b : ıçın kendısıne hır 
getirilmesi için. bazı valilere ve muta- yaparak lstanbul halkına parlak bir •- Diye, bir şayia çıkarılmıştı. rımızı bırakarak koku içİnde geceyi gı- 1 eygır ~lan atm~tı. Su jçinde ölüm • •arrıflara fermanlar yolladı. la Y göstereceklerdi. Bu şayia, yeniçerileri çıldırtmaya kô- çlrmemek için bir köylü evine gittik. 1 e penf' eşen uşak. atılan bu yu !arı öy-
Bazı valiler. derhal !ej'ki!ata başla- Davetliler. on beş gün evvel hazır • fi geldi. O anda, bütün yeniçeri oc~k- Hanın karşısında başka bir cami var - e ~

0

.' du ~e sıkı yakalamıştı ki zavallı dılar. Fakat ~azı yerlerde de padişahın lanmıva başlamışlardı. Kendilerine ve larda: dır ki bunun cephesinde bevaz mer - dseu.~ş·ı.~ı : 'tı.~dAıği attan alaşağı edip suya 

bu 

v urm~ u tı ·· 
iradesini soğuk kal"Ş11adı1ar ... Hatta maiyetlerinde bulunduracakları adam- - Vay .. bu, ne güna iştir?. Ocağımız m€rden bir şadırvan bulunmaktadır. kab'lm" 1 · d ar yuzerek kıyıya çı-

(Tekirdağ)da, yeniçeriler o derecede lanna yeni "'lbiseler yaptırıyorlar .. kurulduğu günden bugünedek, ner ra- Türkler burada, camie girmezden ev • ı 11 ış erse e çayda çırpınan bu iki 
hiddetlendiler ld, fermam halka tebliğ muhteşem görünmek için binek atları- simede, padişahanı uzama seıam dura ve!, dini adetlerine te,•fikan. el, yüz zava ıya yardun etmek mümkün ola
eden !kadının ü~ne hücum ederek, na sırma haşalı, renE!arenk taşlarla iş- gelmişiz ... Bizim ne cürüm ve günahı- 'kol Ye ayak] arını yıkayıp anklavor]ar. ~.aı::ı~:ır, 'bu ~vallılar da her!kesin gö
zavallı a<iamı palalar "' yatağanlarla lenmiş eğerler tedarikile meşgul olu- mız vardır ki. gözden ıra~ ederler .. Çünkü böyle yapmadıklan takdirde :ı°n~~:.· ~lup gitrnişle~r. Bu •-parçaladılar- yorlardı. hakkımızı, kafir kılıklı nizamı cedide All~ha ikarşı yapacakları ibadetin bir . ı a_ !SO)~ lıaber alan elçı efendi • * p a· h ı.. verirler. Bu, ocagwımıza hakaret dei'til kzymeti olmıyacağına inanırlar. Bun- mız, bogulanları.n aranarak bulunma -

a ışa , :uu merasime sultanların iş- . . sınr ve defnedilmeleri · t · · 
tirakine de müsaade etmişti. o gün sul- de, nedir?. Vallah. komazız .. o kafir lar camıe gırerken ayakkablarını çıka- nı emre mıştı. 

İSTANBULU KANA BOYAYACAK 
OLAN BİR VAK'A, NASIL 

tanlar, saray kayıklarile Üsküdar ya- makuıeJerini. bire kadar kıranz. rarak camiin dışında bir yere bırakır - .. B~ çay~ kasaba içindeki bir bankı 
kasına geçecekler .. bir gün evvel. sal • Diye, bir feryad yükseldi. !ar ve içeri çıplak ayakla girerler. uzennde h_alen meveud olan yüksek Cir 
1arla nak}cdilmiş olan al atlas obalı Atmeydanına ıderihal !kösere taş')arı Tür'kller; ma'bdd1erini inanılmıyacak mermer sutun, vaktile buradan bir 
koçu arabalarına binerek ;padişahın ge- çıkarıldı. Kılıçlar ve hançerler bilen- derecede temiz tutuyorlar. Bu ibadet (R<ıma yolu.) gcçm'.'1<1.e .olduİi!'nu anla· 

ts
'-"'"bul hen" -:ı..."l.t •• d d . 1 ·ı . . 1 d v d l . d b' .. .. v. w .. . tıvor. Bu sutunun uzerınde lat"ınce ya ı..c.ıu ' · uz su~u ıçın e ~ i. Fa· çış a ayı ı e camının açı ışmı seyre e - miye başladı. Piştovlar yaglan ı. Tava- yer erın e ne ır orumC€grn ag ormesı- ~ . -k~t bu sillditun derinliğinde. korkunç ceklerdi. larla kıır,uııJar dökülerek bütün (orta· ne ve ne de bir süprüntü. bir çöp par- zılınış 1'.ır yazı var idise de asırlann 

bır mlina ınilndemiçti. Üsküdardan Selimiyeye kadar. yol· !ara) barutlar dağıtıldı. çasının girmesine meydan bırakmazlar. yı~ratt~gı bu yazıyı okumak bizim için 

GEÇişTiRh.nt? 

Ata Molla ile Köse Musa paşa, muh 
1 

k B" hı . t• d b .b. 1 . mumkun olamadı. 
l f t bek 

a- ara erevetler yapılmıştı. Yo1 üzerine Bu korkunç hazırlık, derhal sara va ır ns ıyan a u gı ı yer ere gıre- . .. . v. • 

e e şe esini tesis ettil-Jen· rtu'"nd d J 'l\ır - Bır gun .mola ve-..:ııvım ib k b ~ ., en tcsa üf eden evlerin cepheleri, şallar, aksetti. Sultan Se'limin bütün sevinci, mcz. meger ki bu, hususi bir müsaade m o• ız u asa a ~ 
fübaren, efkAn umumiyenin idare ma- hahlar, kıymetli kumaslarla donana - bir balon gibi: sönüverdi. ile veya bir hediye mukabilinde o~sa ... nın oldU!k~a. !ka.~a~alı~ n~fusu vardır. 
kanizmasını tamamile ellerine geçir - cak, gece de iher tarafta kandiller ve (ATltas1 var) Camilere bir köpeğin veya herhangi m Sonteş:mın ~ç~ncu. gunü (Kuruçeş-rnişlerdi. bir hayvanın girmesine aSia tahammül e) demlen kuçuk hır kasabaya ulaş-

Üçüncü Selime indirecekleri darbe- r ıı - ""' olunamaz. İbadet için camie girenler tık. Burada da han yoktur. Kasabacığın 
nin tam yerine isabet etmesine dikkat N b 

1 
. I e· d kt I k nyakkablarını çıkardıktan sonra büyük solunda Zukava çayı akmaktadır. 

ediyorlardı. Çünkü, teşebbüslerinde ö e ÇI eczane er ır o orun gun u bir tayazu ve sekinetle bir yerde dura- Ayın dördüncü günü sabahleyin cr-
rnuvaffak olamadı-klan takdirde, ya -····-- 1 f d rak Tanrıya kulhık ödevlerini ifaya ~en~en .!buradan ıhafcl{et ettik ve öğle 
T .. opkapı sarayının Orta kapısı nralı - Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun - not.arın .an başlarlar, avni sükunetle secdeye va - uzerı Pırot kasabasını gördük. Burada 

d 
lardı: J k gın a boyunlarına birer yağlı kement istanbul cihetindekiler: rırlar ve yeri öperler ( 1) ve sanki Al - an~a yemek yiyecek kadar tevakkuf 

takılacağını .. wyahud (Siyaset çeşme- Şehzadebaşındn: (Asaf), Emlnönlinde: Ademi ikfılf ar lflhı gözlerile görüyorlarmış veya onun ettik. Bu kasaıbaya yakın, yüksek bir 
si)nin önünde, kellelerinin yere yuvar- (Yorgl>, Aksarayda : (Ziya. Nuri), Alem- huzurunda bulunuyorlarmJ.Ci gibi ke - y:rde yalnız duvıarları ayakta duran 
lanacağını çok iyi biliyorlardı. darda: <Esad), Beyazıdda: (Asador), Fa- Erkeklerde ademi iktıdar meselesi da- mali huşu ile dua ederler. Hiç bir kim- hır şato harabesi gördük. A'kşam üzeri 

Hatta Ata Molla daha !kurnaz dav tıhde: (Emilyadi), Bakırköyünde: <İs - ima birçoklarının çok meşgul oldukları senin bu esnada cami içinde aşağı yu - Tambrod adındaki hansız, sefil bir kö-
- tanbul), Eyübdc: (Eyübsulta.n). blr ~tir. Filhakika da!'ıa genç denlleblle- dk ranmıştı. Sultan Selime hoş görünebil- Beyoğlu cihetindekller: cek bir yaşta bu en mühim fizlyolojllc va- !karı ~zdiği. kimsenin yanındakilerle ye var 

1 

ve geceyi burada geçirdik. 
rnek için· nizamı cedid taraftarı görün- İstiklal caddesinde: (Dellasuda), Dal- zlfenln kaybolması erkeklerde umumi - konuştuğu görülmez ve ancak dualar Ayın beşinci günü Bobitza köyünde 
rniye başlamı.ştL rede: <Güneş), Taksimde: Llmonclyan : yetıe büyük bir yeis ve bedbiniyl muclb işitilir· Cami1erin zemini ya halılarla k~na'kladık. Ertesi günü de Sofya şeh-

Bu sırnda Sultan Se1im daha cür'et- Pangaltıda: <Nargileclyan), Kara.köyde: olmaktadır. Bazıları sırf bundan dolayı veya hasırlarla örtülüdür. İbadet eden- rıne. muvasal3t etmiş bulunduk. Bu 

k
A (Hüseyin Hus-nu") Be~ıı.ta t cs-1 evlenememekte ve niçin evlenmedt~ını • . te eh ld k arane adınılarla yu-rüyor.. Fransadan • 'i= ş a: u eyınan 6 ler bunların üzerinde· dinı nızama v- ş ır o u ça büyük ve nüfusça knla-Receb). de bir türlü söyUyememektedlr. Bu yüz- · takım takım zabitler• mühendisler, as- Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: den aileler arasında çok sıkmtııı sahne- !ikan. çıplak ayakla dikfür, diz çöker- balı'k bir şehirdir ve Rumeli bevlerbe-keıi muallimler getirterek bunları ni- .. Kndıköyünd., (Yeni Moda, Merkez), !er cereyan etmektedir. Jcr veya bağdaş otururlar. Sümkürme yinin idare me•kezidir. Bu şebi; evvel· 

lamı cedid kışlalanna ve tersaneye Usküdarda: (Ahrnedlye), Sarıyerde: ıA- Hakikatte ademi iktıdar daha ziyade veya tükürme sesi işitilmez. Çünkü bu- leri Macar krallanna ve sonra da Türk 
yerleştiriyordu. saf), Adalarda: (Halk). ruht ve a..-.;a.bi bir hastalıktır. Bunda yüz- nu büyük bir günah sayarlar. Bir kim- hüoumlarile !hanedanları mahvolunca-

\_ 
1 

de seksen derecesinde bütün doktorlar. r d 1m arak b" · · ya ka.da S:ır'b d 
Levent çiftliği. artık nizamı cedid ,_, müellifler J:ıu hususta mutabıktırlar. Fa.- se bunlardan. e ın e o ıy ' ırını r espotlanna veya prens-

efradını almıyordu. tl"sküdardaki ISe- Kooaell Mahkeme.ı _,tabetlndm' kat yil1.de yirmiye gelince bur""• hus _ yaparsa derhal <amiden dışan çıkarak !erine aid Oulunuyordu. 
limiy<!) kı~lası da, nizamı cedide tahsis 

1 

hmıtte mukim doktor Hasan Ömer tara- yclerln kMI miktarda hormon ırraz et· tekrar su ile kendilerini yıltar ve arık- Sofyay~ muvasalatımız üzerine bey-
etlilmişti. ındnn İstanbulda Davudpaşada ıı numa - mediğlnl, yani uzvi bozuklukları da dü- larlar. lenbeyı ıbıre çav~lar göndermişti. Bun-

Ü . n rada mukim madenci Mehmcd aleyhine Bo- şünmek IAznndır. lar bi e b l b çüncü Selim, usküdar cihetine ıu vıı~yetlnde Merkeşler hududu dahlllnde Karilerimin müsaadesile biraz acı z ' . ey er eyi namına, (hoşgeldi-
ehemmiyet veriyordu. Tıpkı Bizanslı - mevcud ve Bolu ViUlyetinin 

5 
Temmuz 

937 
o zaman yapılacak tedavi husye hü - söyliyeyim ki bu kMirler. kendi dinle- niz) dedı~er. Ertesi sabah erkenden, 

lann zamanında olduğu gibi, Üsküdar tarlhlnde haliı ..,k.,,dürnü istihsal edUmlş ~=:ı.:ıı;;;,,uı §lr;.;':""..:,.::·r;:~~~ rinde, kadiri mutlak hazretleri hakkın- k~ntladıgunız hana birçdk güzel atlar 
Yakasını btr asker kolonisi haline ge _ Slmlikurşun Madenlle İzmir VllAyetinin 20 dir. Hakikaten birçok deta bu yeni müs- da daha doğru bilgileri olan ve binaen- gon .ertlınişti. Bunlara sefaret heyeti
tirmek iıkrinde idi. Bu maksadla. Seli- :._emkamuz 1937 tarihli llmühnberlle hakkı talızarlann muntazam zerıkl suretile çok aleyh gece ve gündüz yüce Tanrıya ni.n. ıleri gelen memurları ve beylerbe-

.... ddfunü istlhsnl ve ikti.sab edilen Ber - ~ ... ~ ... nıiye kış1asırun yanında, büuu··k ve za- gam istifade edilmektedir. Herhalde hıfzıs - c1ikJ"an borçlarını ödemeleri lazım ge- yının 'i""' ..... ına mahsus olan muhteşem 
J anın .Aşağıtepe mahallinde vfütl Asfalt .. __ , "I bUtıas.sa ~-l"if bir ~ami de inşa ettirmış' tı·. m.a.deni deki 6lhhaya rlaıyeti, iyi ;uc..,,enmeı; ' len 1..jz hıristiyanlardan daha lV\k (gay- eta da elçi efendimiz ibın" dı'l""r. Bu atın 

f n hlsseslnl ortalı davacı doktor manevi dfiokfin1Clkl8'den, yorgunluklar - u ~ bütü b ~ şte bu c.amtnin inşası, a~ kalsın İs _ Hasan Ömere Kocaeli Noterliğinin 15-12- dan, yeis ve bedblnllkten uzak kalma - ret) sahibidiıı1er. n ' inek takımları binlerce altın ve 
tanbulun başına 'höyük bir felaket ge- 1937 tarih ve 879 numaralı senedile devir ve lıdır. Ademi iktıdar he.men dalma iyi o- * kıymetli taşlarla süslaımişti. 
tirecekti. · t.emllk eylemiş ise de ıtesçll ettlrmediğlnden lur bir hastalık addedilebilir. O kadar (Arkası var) 

11'1"'- işbu ~evir ve t.emHkln tesc;m talebile açtığı endl§t? etmemelidir. 31 İlkteşrin - Bugün Yagovenden -·-··· .. ·-··--··· .. -·--·-··-.. -* ve muddelaleyhln gösterilen adreste bulu _ Morava nehrini geçtik. Bu nehir, Sırbi-
Caminin inşaatı 1219 senesinde ibit- namamasına binaen ilanen vaki tebligata * yayı Bul'garyadan ayırmaktadır. Bu ha-

t' Ş · 1 tarihI rağmen mahkemeye gelmemiş olduğundan Kadıköyilnden çocuğu hakkında mek- d !edı. aır er, er ve 1tasi~ler söy - gıyabında cereyan eden muhakeme netice - ıtub yazan bir bayan adres gö.stermeyl u- vali ço'k latif ise e çok yerleri bomboş 
i. Padişah Selim. büyük ibir sevinç sinde müddeialeyhin mezkür madenlerdeki nutmuıtur. Adresini bildirirse kendisi _ bir haltledir. Çün'kü Türkler, ovaların 

içinde idi. Caminin açılma merasimi _ ~elerinin davacı doktor Hasan ömere ne ccvab verlleoektlr. ekser ye:r.1erini işlemiyorlar. bu işleri 
rıin, pek parlak bir surette yapılmasını ternllklne l2-5-1939 ıta.rih!nde karar verilmiş istiyerek yapmıyorlar. Bunun için tar-
eınretti. olmakla ıtarlhl Ufmda.n itibaren bir ay zar _ on-ab ı.stıytn okuyuculanmın posta 1 1 h tında kanunı yollara rnüracaatıe hükmü va- pulu 1oııamaıarııu rtca ederim. At.s1 tat- lalarda ça ışan arın emen, aşağı yu -

kıa itiraz edilmediği takdlrde hükmün kat'- d1J'de uteklert mutabelellz aı&blllr. kan, hepsini hıristiyanlar teşkil etmek-
Yapılan programa göre, cami bir Cu

ma günü aÇI"ldı. Ve padişa·h, bütün dev
~ eiikaru ve İstanbulun bütün eşraf ve 
Ayaru ile lburada ilk defa olarak Cuma 
llamazı kılınacaktı. 

Yapılacak merasinı, adeta askeri bir 
~ahiyette idi. O gün, birçok nizamı ce
dıd müfrezeleri de bu merasime iştirak 
ederekti. - - . - -

iyet iktisab edeceği tebliğ ma.kamına lmim \., I tedir. 
olmak üzere 11ln olunur. 100/179 At ve arabalarımızı Morava'nın öbür 

Devlet demiryollırı ve li111ınlırı ifletmısi Umum idaresi ilanları 
c:Arpacık> veya kıska tabir edilen so ğa.n tohumu 1/8/939 tarihinden itibaren 

D. D/9 ınumaralı tarifenin kuru sebze nakliyatına mahsus c2> nci zeyline ithal 
edilm~tir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. c3097> c:5277> 

yakasına geçirdikten sonra geceleyin 
sefalet ve harabi içinde bulunan K.asen 
köyüne geldik. Burada barınacak bir 

(1) Müsltim&nların namaz kılarken secde
ye varışlarıru müellif, nuılsa S'eri öpüyorlar 
lllUllDıetmetlıe ~. 
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SON POSTA 

'Yazan: Hasan Acınan Gb 

Tenmun 18 

!Son Postal S P O R 
Atletlerimizin dereceleri 

iyiye doğrll gidiyor 
Aybeyin oğlu ve Melike Çağırılacak yabancı atletler müsavi kuvvette olur ve 

atletizmimize tam ehemmiyetini verirsek Türk atlet
leri Balkanlarda mühim bir kuvvet teşkil edebilirler 

Mısır İncisi, gözleri kan içinde; gene 
bir çılglna dönmüş ne söylediğini bil
miyordu. 

- Sizin hi2ımetleriniz 1*?.nimkilerle 
mukayese edilemez Aybey! Sizinki 
hizmet benimki iyilik. Ben olmasam 
daha s€nelerce hizmet edecektiniz. Ben 
buntlan kurtardım sizi. Hükümdarlığa 
.mdar yükselttim. Ne oldunuzsa benim 
sayemde oldunuz Aybey! Ben istesem 
Ak tayı. Baybarsı da bu mevkie ... 

Çok sabırlı bir adam olan Aybey de 
artık kızmıştı: 

- Fazla gidiyorsun -diye haykırdı
bu kadar hakareti çekemem. 

Ve kapıya bir tekme savurarak çık
tı. 

+ 
Koca c::alonda yapayalnız kalan Nu-

reddin Ali ne yapacağını şaşırmıştı. Ba
ibasının bile korktuğu bu kadından ya
vaş yavaş o da ürküyordu. Bu tehlikeli 
muhitte faz1a kalmamak bir an evvel 
kaçmak istedi. Koşa koşa koridorlara 
saptı. Döndü, dolaştı bir türlü yolu bu
lamıyordu. Koı'ku ve teessür içinde te
la.Şlı t.nifışh koşarken birden gördüğü 
bir manzara karşısında takıldı :taldı: 
Başında koca bir sarık· belinde bil -

yük ıbir kılıç taşıyan k~ndisinden biraz 
l-üçük bir çocuk uzun bir smğa elini 
püsküllü bir at başı geçirmiş, kırbacını 
şaklatarak koridorda koşup duruyor. 
Bu çocuk Melik Eşrefti.! 

Sahne küçük Alinin pek hoşuna git
miş bütün kederini unutmuştu. Aylar
rlanberi kapatıldığı bu sarayda arka -
daşsız fena halde canı sıkılan zavallı 
Musa, böyle ümidin fev1dnde bir ar
kadasla kar~ılaşınca sevincinden kü -
lhcylJanını bir yana bırakarak hemen 
Alinin yanına koştu: 

- Çocuk! Ne yapıyorsun burada sen? 
- Ya sen ne yapıyorsun? 
- Burası benim sarayım! 
·-Senin sarayın mı, sen kimsin? 

- Ben Melik Mes'udun oğluyum, a
dıma Musa Muzaffereddin derlerdi. 
Bura-ia Melik Eşref diyorlar. 

- Ya sen kimsin? 
- Benim adım Nureddin Alidir. Ay-

beyin oğluyum. 

Musa hayretle gözlerini açtı: 
- Ay'bey mi? O benim artağım. 
- Ortağın mı, bu da ne demek? 
- Yani ehiz ikimiz de bu memleke-

tin sultanıyız! 
- Sen sultan mısm şimdi? 
- İnanmıyor musun? Bak kılıcım 

bile var. 

- Benim de var. 
- Var amma benimki sahici! Hem 

sana bir şey söyliyeyim mi? 
- Söyle! 
- Büyürsen sakın sultan olma! 
- Neye; fena mı? 
Musa küçük ko11arını salladı: 
- Hem çok fena! Ben eskiden çok 

yaramazlık yapardım. Babam uslan -
mazsan sana lbüyü'k ceza yapacağım 
Qedi. Ben dinlemedim; o da beni aultan 
~aptı. 

- Ey! Nesi fena bu sultanlığın? 
Melik Eşref, sen de bir şey bilmiyor

sun der gibi omuzlarını silkti: 
- Nesi fena olacak? Beni bir odaya 

kapadılar. Ne arakada.şım var. ne de 
gezmiye götürüyorlar? Birçok oyun -
oak vemrlşlerdi. Oynadım, oynadım 
lbı!ktun; şimdi hepsini pencereden ço -
cu'klara atıyorum. Bak bu atın da kafa
sını kapardun. gövdesini attım. 

Arkadaşına so'kularak boynuna sa -
rıldı. 

-Ali! 
- Ne var? ~ 
- Sana IJir şey söylersem yapar mı-

SID'? 
- Yaparım. 

- Yalvarırım sana? Ne olur gitme 
ben.im yamm:da kal! Bak seninle ne gü
ze1 oynanz. 

- A.m.ma ibeni.rn annem bıraimw: k1! 

- Aybey senin baban değil mi, neye Ellerini çırptı ve gelen köleye em-
onun yanında otur muyorsun? retti: 

- Otururum amma!. O kadın bizi is- - Alın bu bacaksızı kapı dışarı edin! 
temiyor. ı Bir daha sarayın civarın<la bile görmek 

- Hangi kadın? istemem. Melik Eşrefi de odasına kapa-
Ali tarif etti: yırı! Benim iznim olmadan dışan çık -
- Hani arkasına sırmalı esvablar mıyacak! 

giymiş, kocaman götlü bir kadın var 
ya o işte!. 

Musa hemen arkadaşının ağzını ka
pıyara'k kulağına fısıldadı. 

- Sus sakın onun adını aezına al -
ma! 

- Niçin? 

- Oo!. Biz ondan tkimiz de tir tir 
titreriz. 

- Siz kim? 

- Ben ve Aybcy! 
Artık Nureddin AU de tam rnanasile 

Melikeden korkmıya başlamı.'?tı. Onun 
endişesini sezen Musa: 

- ~1 seni odama götüreyim. Bak 
nelerim Yar! dedi. 

* 
c ... Bu bir kadın aş-kı değil Aybey! 

Bu ira&mlin, sinirlerimin, kalbimin ha-
ricinde ve fevkinde bir kuvvet!. Bugü
ne kadar pervasız yaşıyan ve daima 
hür kalmak istiyen duygulanma bu 

kuvvet tahakküm etmek istiyor. Elim
de ordular, kumandanlar ve memle -
ketler var .. istersem bütün bunları yı
kar, ordularla mücadeleye girerim. O 
kadar muvaffakiyetlere alıştım ki her 

an içimde yenilmez ve kahir bir varlık 
hissedivorum. Bu derece sarsılmaz san
dığun irademin nereden geldiğini ve 

ne olduğunu bi'lmediğim bir tesir kar
şısında aciz ve süfli bir köle gibi titre
mesi yok mu işte bu beni çıldırtıyor. 

İki arkadaş kol kola girerek yürümi
ye başladılar. Fa'kat koridoru dönerken 
Mısır incisi karşılarına çı'ktı. Hiddet ve Gururum tir tir tepinirken o nasıl olu
'kıskançlık krizleri arasında gene şah- yor da beni sana esir ediyor? İşte huna 
siyetini kaybeden Melike ateş püskü - aklım ermiyor. Bi'liyorum bu aşk ba
rüyordu: şuna büyük feLaketlcr getirecek; sev -

- Sen halA burada mısın bacaksız? mek: hayatımın ilk ve son ihatası! ZekA 
Ya sen Musa! her zaman: 

- Sultanlar çocuklarla oynamaz de
miyor muyum? 

Arkadaşının halinden pek müteessir 
olan ve onu kaçırmak istemiyen Melik 

Eşref, büyük bir cesaret göstererek 
başım kaldırdı. 

- Fakat Melike hazretleri! O Aybe
yin oğlu! 

Bu cevaıb Mısır İncisini çıldırtmıya 
katı geldi. 

- Vay demek sen böyle işlere karı
şacak kadar büyüdün :ha! Bak ben sana 
gösteririm. 

1 
2 

8 

6 

6 

ı 

-

• -

2 8 ' () 6 7 8 9 10 

• - - ı-- - - -• • 
- ı-• - -• - ı- - - - -• • - ,_ 

• • • • - - - - - -

ve güzellfk ıbir kadın için iki büyük si
lah ~me'ktir. Kullanmasını btlirse çok 

şey yapar. İşte ben de bu silahların !'n 

tehlikelisini kuşanmıştım. Sevmekle o
nu kullanıhnaz bir hale getirdim. Rica 
ederim Aybey, senin için silahlannı 

terketmiş bir kadını vunnıya kalkma!. 
Aşkın intikamından kork.!> 

Aybey bu mektubu büyük bir tees -
sür1e okudu. Bir kere daha hissetti ki 
kendi de ayni şiddetle seviyor. Daha 
fazla dargın kalamazdı. Koştu onun a
yaklarına kapandı. 

(Arkası vnl') 

Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUÖU o 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kc::. 30 Kw. 

BALI 181'7/39 

Yazan: ÖMER BESİM 

16 Temmuz beynelmilel atletiı.m mn- larının ve gerek bu seneki Ankara koşu.. 
sa'bakaları evvelki gün Kadıköyde ya. lıınnm büy.ük bir al.aka ile takib edildi.. 
pıl~ ve bu sahada varımızı, yoğumuzu kini, bu nezih spora karşı halkımızın alA.. 
meydana koymuş olması itibarile de ay. kasının gittikçe arttığını gözönünde tu. 
rı bir E!'hemmiyet kesbetrniştir. tan organizatörler bu hafta başlıyacak ..,_ 

lan İstanbul yarı§iarı için eski senelerde 
Son iki üç sene içinde, civar memle. 

şikayeti mucib olan bütün pürlzleri yok 
ketlerden davet edilen atletlerin yaptık. etmiştirler. 
lan müsabakalar alaka uyandırıcı bir 
şekil almağa başladığı için, bu tertib ha. Bu yıl Veliefendide tren yolundan k0-
reketlere azamı dikkat ve itina etmek §U yerine kadar uzanan şose tamir edJL 
Hizımdn". miş. bu suretle sahaya ge1inciye kadar 

Atletlerimizi dışarı götürmekten ~iya. halkın bunaldığı toz tamamen ortadan 
de, içeride yabancı atletlerle yanştırmak kaldırılmıştır. 
ve bundan hem atletlerin, hem de hal. S~ada hoparlör tertibatı yapılmış, 
kın istifade etmesini temin yolunu çıkar- seyircilerin oturacağı tribünler tamamen 
mak, kazanç bakımından daha müsbet tecdid edilım?ş ve pist kenarına da san. 
bir hareketiir. dalyalar konulmuştur. 

Bizde aletin takdire, halkın da bu Geçen sene kAfi gelmiyen bahsi müş. 
spor hesabına olan heyecanını arttırma.. terek gişeleri on ikıye iblağ edilmiştir. 
ğa ihtiyacı vardır. Spor meraklılarımız, Bundan .başka da her hafta yapılacak 
her.gün alkışladığı bir futbolcunun yarı. olan yar~lar hakkında meraklıları daha 
sı kadar atlıeti tanımaz. hatta ona icab 
eden eıhemmiyeti vermez. evvelden haberdar etmek üzere 0 hafta. 

Bu, atletizmin kötülüğünde değil, o nın yanş programı da Cuma günü akşa. 
hareketi idare v.e tertib edenlerin hece- mından itiıbaren şehrin muayyen yerle. 
riksizliğinden ileri gelir. rinde halka dağıtılacaktır. 

Atletiıım yerine göre, insanı tıkatacak ~ seneloerde göze çarpan bütün ek. 
kadar heyecana getirir. yerine göre de siklikler .bu suretle ortadan kaldırılmıı 
hakikaten sıkar. 

olduğundan zaten her sene daha büyük 
Koşulardaki heyecanı, bir atlamada 

bulmak mümkün olmadığı içindir ki, he. bir alaka uyandıran at yarışlarının bu 
le daha büyük zamanı alan şerid ölçü. defa daha fazla revaç bulacağına §Üphe 
nün açılıp, kapanışını seyretmek, bu i.ie yoktur. 

karşı alakası aı: oıanı b:isbütün soğut. lstanbul Demirspor kfübUnUn 
maktadır. 

Memlekete davet edilecek atletleri de d8RİZCİIİk ŞUbBSİ açıldı 
mutlaka tartarak getirtmek lfı.zundır. İstanbul Demirspor .kliiıbü dün Samat.. 
Kudretimizin çok üstünde olanlarla mü. yada denizcilik şubesini birçok daveUi. 
s~baka yapmanın, evvela atlette, sonrıı lcrin huzurile açmıştır. 
da seyirciler üzerindeki tesiri acıdır. Küşad resmi Demirspor klübü reisinin 

Nisbeten müsavi şartlar dahilinde ya. bir nutkile ~ denizcilik şubesi yüzme 
pılac.ak ve !bilhassa müddeti kısa sO.recek ve yelken müsabakaları ile yapıldı. 
müsabakalarla atletizme icab eden hızı Klübün büyük bir yekuna baliğ olan 
vermek kabil ve mümkündür. sporcularının iştirak ettiği müsabakalar 

Pazar günü yapılan müsabakalarda ŞU şek.ilde neücelendı: 
sekiz yü.z metre koşucusu Stratakos, u.. 1 - 100 metre serbest: Füruzan birin. 
zun atlayre:ı Lambraki, disk atıcı Feloros ci, Ferhad ikincı, Sabahaddin üçüncü. 
ve Haveletin aldıkları dereceler yalnız 2 - 200 metre kurbağalama: Ali birin. 
bizde değil. Balkanlarda bile hatın sayı.. ci, Ferhad iltlncı. 
lır derecelerdir. 

Bununla beraber atletlerimiz kuvvet. 3 - 100 metre sırtüstü: Muzaffer bi-
rinci, Maıııhar ikinci, Emin üçüncü. 

ll raktblerile milmkfin olduğu kadar çe • 
klştiler. Esasen bugün için daha fazlası- 4 - 400 Serbest: Mehmed birinci, Ne. 
nı yapamazlarcfJ,. cati ikinci. Ali üçüncü. 

16 Temmuz milsabakaları üzerinde ~ - Tek çifte kürek: Hikmet birinci. 
duracak olursak bırkaç nokta ile kar§l. Nedret ikinci. Necdet üçilnoil. 

'l 

8 
- - • F -• • 12.30: Program. 12.35: Türk mttz1~1: ı -

......... _ Neveser peşrevi. ı _ Sadettin Kay- l~ oluruz. Son müsabaka şarpiler arasında yapıl. • ,_ - -

9 • • nak _ Neveser şarkı: Hicranla harab oldu. 1 - Aıtımalarmuz: Cirid, disk çok za. m1f ve Fen"lz birinci, Melih ikinci ol. 

- ,_ • 3 - SaJAha.ttin Pına.r - Nihavend farkı: HA- yıftır. mupır. 

l~ ya.flyO?. 4 - ......... - Santur t.alcsiml. 5 - 2 - Atlamalaumız: Uzun, üç adım, Müsabakalardan sonra galiblere su 
......... - Nihuend şarla: Kör!erı:deti dalgın sırık ayni derecede zayıftır • 10 

Soldan sata: • sporlan ajanı tarafından ,.;ızeı hediyeler 
suya. bir bak. ft - NeşebkA.r - Ma.hur ~tı: 3 lOO 200 5000 6 .. 

ı _ Defterler - İllve - • • metre koşulanmız verllm~Ur. 
ı - E:zmelt masdarmdan ismtmef'ul - Gücendim ben sana. 13: Memlent saat Aya- şimdilik büyük bir şey vAdet.ınıemektedir. "C\. .... ı.....n --ıı...-- d . 

nefer n, a.jans ve meteoroloji haberleri. 13.15 - H: Bunlara mukabil. x uıı.uuı ~~ın a canlı bır hareket 
ı - Genç ağa~ - Emreden Müzik (R1chard Strauss'un eserrertnden-PlJ 400 · g&termeğe b~lamış olan Demirsporlu.. 
f - Bir muhazrlrln ismi - Müstahdem 19: P.rogram.. 19.05: Müzik (Lucıenne Boyer-

1 
- ' SOO, llO k~larımız iyidir. la.r:ın. su sporlarında da muvaffak olma.. 

G - Vilfı.yet n1n pla.t:Jıanndn.n.> 19.15: Türk müzttt Cll'ull 2 - Gülle atma, yübek atlama her lannı dileriz. 
G- 4-aret afatı - Atacm lrol.le.n. zaman derece vA.dedecek kadar güzeldir. ==============ııı:::::==-
7 - İskambllde birll - Tenl.8 oyununda heyeti.) 20: Memleket saat Ayan, aJans n K hüı.ıı__ ~~ 

kullanılan meteoro}o3t haberleri. 20.15: Kon~a. 20.30: ısaca ü1:;a edecek olursak, toplu o. ~~ 
8 - Zatına - Temele Türk mü~ {Klft.sik program). (Ankara larak ekipin henüz müvazenesi yoktur. SELANIK BANKASI 
t - Büt Teren haJ'Tl.11 - üre Ra<lyo.ru kftme ses ?e su ooyetı.> 21.10: Ko- Belli çak dikkatli bir mesai ile istenen 

lO - Belltbellrsiz eıe. nuşma. 21.25: Neşeli plAklar _ R. 21.30: Or - beraberlik ve mfi.savı kuvvet temin edT. 
Yukanda.n aşalı: kestTa Jll'(lg1'8mtnın ta.kıdtm1 - MendelMohn lebilir ki, o zaman Balkan oyunlarında, 

TIN taribf : 1881 

• 1 - Kere - Koleıy ve Bi'llet ihsttmda Haın Bedl Yönetken tara- bir iki atkı-tin değil. ekipfn heyeti umu. 
2 

- = -Usarunak m.Md.anndan em- fmdan. 21.4!5: Müzik (Radyo omstruı - miyesf, ortaya beklediğımiz neticeyi çı. fdare Merkezi : lSTANBUL (GALA.TAJ. 
ı _ Genç ataç _ Rô4ıut* Şef: Pra.etoriwı.> ı - Mendelssohn - Ban - karmış olabilir. ÔmeT Benm 
t - Çok 1y1 - Alkollu 1ç.kt iboldy: Hebrldler uvertOırll. ı - O. Biz.et -
6 - Kalabalık ~ yerde Senfoni Do majör. 22.SO: MW:tk (Schubert'ln * s - AY1 yuvam - Y'Qribııııye yanya.n uzuT Lted.'lenndımı - Pl.) 23: Son a.Jaruı haberleri, Şe!'ırimtme yapılan beynelmilel atle. 
'f - Ha.id."llll'Ü~ it cfırmek zlre.a.t, Mham, ta.hvilı\t, b.ml>l:JO - nukut tir.m müsabakalarına iştirak eden Mısırlı : = = İıakıen mayt bale geçmek _ İr1 boması cna.t.l 23.20: Mllz1k <OB.zba.nd - Pl> atletler şerefine dün Tarabyada Tokatlı. 

dJt 23.55 - 24: Ya.rınk1 pr()inun. yan otelinde, Atletizm Federasyonu ta. 
10 - Ka.bul etmemek - Gözleri görmlyen rafından büyük bir ziyafet verilmiştir. 

aeçen ııoJına.cumı ban«mmış te1tn zArt - İet:anbm IAseı!inden 331 tarlhln- Veliefendi at yarışları Pazara 
Soldan sap: de a.ldığım ta.sd1knameyi kaybettim. Yen! -
ı _ 0ece _ Baca mm çıkara.calımda.n e.91ds1nln hlikmn rot- başhyor 
2 - tıAn • Alaz tur. Basan Fevd 

8 - Neli - Yam 
• - Ekin - N»z 
7 - Saye - Bade 
ı - Aman - Adem 
9 - Dell - Nane 

10 - El'ruı - bu. 

~ Doktor. 1. Zati Oget 
Belediye karşıaındakt muayeneha
nesinde otieden i<>nra bastalannı 

'---~ kAbul eder. 

Her yıl daha fazla alAk.a uyandıran 1s.. 
tıınbul at ya.rJflaruun bu seneki müsa. 
bakaları ön\imftzdekl Pazar günü Bakır. 
köy Veliefendl yar.!§ yerinde ba§ll,,Yacak. 
tır. 

Gerak §clırimizdeki gıe~en sene yarış. 

Tlbkiyedelıl Şubelmı ' 
tsTANBUL (Galata ve YentcamJ)' 

MERSİN, ADANA BürOlll 

Yanani•tandalri Ş•beleriı 

SELANIK - ATlNA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

ltiralık kasalar servJd 



18 Temmuz 

De :ıiz Levazım Satın alma Komisyonu lıanları 
Marmara Üssiibalıri K. Satınalnın Komisyonundan: 

Tahmini fiab İlk teminatı 

Cinsi Kilosu K:rş. Sn. Lira Krş. 

Kuru fa.5Ulye 5000 17 50 66 00 

Nohut 2000 17 50 26 25 

Bulgur fiOOO 12 00 45 00 

Pirinç 3000 28 00 63 00 

Şeker (To.z) 5000 26 50 99 37 

200 350 00 52 50 
Çay 

Kara erlerinin yiyecek ihtiyaçlarından olup yukarıda cinsi. miktan ve tahıni. 
ni fiatlan yazılı altı kalem erzak pazar hlda satın alınacaktır. Pazarlığı 20/ 
Temmuz/939 Perşembe günü saat H de hımitte Tersane kapısındaki koonisyon 
binasında yapılccaktır. Pazarlığ;a iştirak edecek isteklilerin ticaret vesikaları 
ve hlzalannda gösterilen teminatlarile b:.rlikte muayyen gün ve saatte komisyon 
ba.Şkanlığına müracaatları. (5292) 

~ 

1 - Tahmin edilen bedeli 1777 lira 08 şartnamesi hergün komısyondan parasız 
kuruş olan 1200 kilo tire çorap ipliği 21J/ olarak alınabilir. · 
Temmuz/939 tarihine raslayan Perşembe 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
günü saat 14 de açık eksiltme ile alma. yazılı vesikalarla birlikte belli gün ve 
caktır. saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 

2 - İlk teminatı 132 lira 28 kuruş olup müracaatları. c4870> 

Sivas iskan müdürlüğünden 
Eksiltmeye Konulan iş: 

:ı - Hafik kaza merkezinde yapılacak 100 göçmıcın evlerinin (keresteleri ha.. 
riç) !bilümum malzeme müteahhide aid o1maık üzere kapaıı zarf usulile yapı. 
lacaktır. 

2 - Keşif bedeli 35784 liradır. 
3 - Bu işe aid şart~ınıe şunlardır. 
A - Feımi şartname. 

J3 - İdari şartname. 
4 - l/Ağustos/1939 Salı g:inü saat 15 de iskan müdürlüğü dairesindeki ko. 

misyaıda yapılacakt:r. 
5 - '.fumina1ı muvakkate miktarı ?.6S.3 lira 80 kuru.ştur. Teminatı rnuvakkate 

nakden veya tahvil olarak kimisyonca alınaımyaaığı:nıdan bunun daha evvel 

maliye veznesine yatırılmış olması ve makbuzunun zarfa konması. 
i6 - İstekliler jenni ve idari şartnamelerle planı ıt.atil günleri hariç her gün 

Ankara& :lskan Umum Müdürlüğünde is\anbul, Sivas, Samsun, Kayseri İskan 
Müdürlüklerinde görebilirler. 

7 - Teklif mektublannı 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline ka. 
dar makbuz mukabiHnde komisyon başkanhğma vermeıeri lazımdır. Postada 
ve muayyen saatten sonra gecikmeler kabul edilmez. Kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmamış va müh:irlenmemi§ olan zarflar kabul edilmez. (5286) 

Emniyet Umum Müdürlftğtlnden: 
1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak yazlık elhiseler için satın alınmasına 

lürıum h&sıl olan 9000 metre krem renkte keten kumaş kapalı zarf usulile 4/8/ 
939 Cuma günü saat 15 te münakasaya konı.ılmuştnrr. 

2 - Beher metresine 100 kuruş fiat biçil<?n kwnaşa aid nümuneyi görmek ve 
şartnameyi almak istiyenlerin Umum Müdürlük satınahn.a komisyonuna müra. 
caatlan. 

8 - Ek5irtrneye girmek istiyenlerin 675 liralık lt1eminat makbuz veya banka 
mektulbunu muhtevi teklif mektublarım ve 2490 sayılı kanunıun 4 cü maddesin. 
de yazılı belgelerle birlikt~ eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim 
etmeleri. c3100> c5295> 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 
1 - EksiHımeye konulan iş: Zonguldakta Amelebirliği hastane binasının ce. 

ınuhundaki .granit parke yol ve betonarme duvar ve piyade kaldırun inşasıdır. 
Keşif bedeli (77'!5) iira (70) kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak §Unlardır: 
A) Mukaveie projesi. 
B) Eksiltm'! şartnamesi. 
C) Fenni şartname. 
D) Vahit, füıt ve kşeif hülfısa cetvelleri. 
E) İki parçadan ibaret plin ve makta. 

İstiyenler bu evrakı (2) lira mukabilinde Zon:gu1dakta Aınelebirliğinden te. 

öarik ede'bilirler. 
S - Eksiltme: 2/8/939 Çarşamba günü saat cm !beşte Zon.guldakta Amelebir. 

liği faal heyeti Jıuzurunda yapılacaktır. 
4 - Eksilltaneye girebilmek için taliblerin (581) liralık muvakkat teminat 

vermesi W? Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çık.an talimatnameye tevfi. 
kan anütca!hhidlik vesikası ibraz etmesi Hi.zıımdır. 

5 - Talihlerin teklif rnektu·blarını üçüncii maddede yazılı saata kadar Amc. 
le'birliği baŞkanlığına makbuz mukabilinde venıneleri icab eder. Pootada olacak 
gecikmeler ka.bul edilmez. c5309> 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
Orman Atmenajamen işlerinde kullanılmak üzere: 

200 atlet Pepger takımı 
200 > Dublu desimetre 
200 • Mail mesafeyi ufka tahvil cetveli. 
200 • Mikyasi hendesi 
~00 , Çelik ~~!'•; 

200 > 45 derecelik gönvc 
200 > 60 derecelik gönye 
200 , Minkale 
200 > Mira 

1000 > Ormancı kompası 

200 > Tecessiim&t burgusu 
100 > İrtifa 00,rnrndre.ii 

50 > Pilanimetre 
50 > Dürbün!:i ~l.inçeb 

satın ah!lar.dklı:-. 

Bu alat ve edevatı vermek istiyenlerin son tndilfıtı gösteren kntn:o~:nr i:c 
cins ve nevi, fiat. teslim edebilecekleri tarihi gösterir tek.lif m~ktublannı l /8/ 
1939 tarihine ikadar Orman Umum Müdürlüğünde teşe'kkül eden k{'misycnn gc~ 
titmeleri veya taahhüdlü olarak göndermeleri 27/Ağustos/1939 saat 10 da tek. 
lif eyledrk1eri alat ve edevattan birer nümooe ile bunlar hakkınd:ı her husus. 
ta izahat verebilecek bir ınümessil bulundurmaları azım.dır. c2937> c5098ı 

SON POSTA 

Son Posta 
Yevmi, Slyasl, Havadis n Halit gazetesı 

Yerebatan, Çataıçeıme aotaıc, 20 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 es 3 ı 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TüRKİYE 1400 750 400 160 

Soyla 1:; 

Askeri Fabrikalar Umum Müd.irlüğü .lanları 

. ıoo_ ton ha~zı ~zot l Ierin muvakkat teminat: olan 2925 lmı 
Tahmın edilen bedelı 2ti,OUO ıira olan ve 2490 No. Iu kanunun 2 ve 3 dd lyı 

100 ton hnınızı azot askeri fabrikalar u r· d k" . ma e e. 
mum m ~ dürr· ~ ·· k • ın e 1 vesaıkle komisyoncu olmadıkla. 

u ugu mer ez satmalma ko - rına ve bu işl al~k d ·· 
misyon.unca ?/8/939 Pazartesi gilnü saat larına dair Tiecar a a ar t:.ıcc~rda? olduk. 
15,30 da pazarlrkla ihale edilecektir. Şart klır gün ve sa et oda:'ı vesıkasıle mC'z. 
nıa.m~ bir lira o~uz kuruş mukabılindc lan. (5202) a'tlte komısyonda lıulunm~ 
komisyondan verilir. 'J'aliblerin muvnk. 
kat teminatı olan 1950 lirayı vt• 2400 No. 
lu !kanunun 2 ve 3 CÜ maddelerındekı ve. 
saikle kom~ncu olmadıklarına ve bu 
~le alakadar tüccardan olduklarına dai::" 
Ticaret odası vesikasile mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (5205) 

* 300 ton Toleol nbnacak 

YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

2340 1220 710 270 
2700 1400 800 300 * ============I 205 kalem muhtelif elektrik malzemesi 

Tuhmin edilen bedeli 90,000 lira 
olnn 300 ten toleol Askert Fabrika
lar Umum Mndnr!Uğil Merkez Sabo· 
alma Komisyonunca 28.7-939 Cuma 
gnnn saat 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname _. lira 60 k 

k b"l" uruş 
mu .'a ı ınde komisyondan verUlr. 

Abone bedeli peşindir. Adret 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi l!zımfür. ,, ............................................. , 
• Posta kutusu : 741 İstanbul ~ . . 
j Telgraf : Son Posta i 
: Telefon : 20203 ! . . 
~ ............................................... -' 

······························································ 
lstanbW. İkinci :lfı~ Memurluğun -

dan: 
Müflis Bedrosa aid o1up birinci art • 

tırmaıda .kanuni kıymeti bulmıyan kas • 
ket vesairenin ikinci arttırması 21/7 /939 
Cuma günü saat 10 da Istanıbulda Mer -
canda Tıcılarda 9 No. lu mağazada yapı. 
lacağından istiyenlerin mahallinde ha • 
zır bu1unma1an ilan olunur. (19280) 

Zayi askerlik tezkeresi 

alınacaktır 

Tahmin edilen bedeli 3•l,OOO lira olan 
205 kalem :m.whtelif elektrik malzemc~i 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü mer. 
'kez saıtmalma komisyonunca 8/S/939 Sa. 
b günü saat 14,30 dl pazarlıkla ih:ıle 
edilecektir. Şartname bır lir~ 95 kuruş 
mukabilinde koonisyondan verılır. Talıb. 

Talıpl-rln muvakkat teminatı olan 
6750 lirayı ve 249o No. ıu kanunun 
2 ve 3 nen maddelerindeki vesaik}e 
komisyoncu olmadıklarına ve bu 
lş,e alBk~ar tüccardan olduklarına 
ı'lafr ticaret odası vesıkasile mezktır 
gUn ve saatte komisyona mnrııca
ntları c5124• 

275 metre mikabı çam tahtası 0,16 X 0.025 x 
0.025 x 

4 M. eb'adında 
250 , > > , 0.18 x 
250 , , , , 0,20 x 
200 :1 , > > 0,22 x 
25 , , > > 0.22 x 

0.025 
0.025 
0.030 

x 
x 
x 

4 M. 
4 ~ır. 

4 M. 
4 M. > 

Tahmin edilen bedeli (50.000) lira olan mik'"~r ve eb'adı yukarıda yazılı t>eş 
kalem çam tahtası, Akseri Fa-brikalar Umum Müdürlüğü merkez satınalma ko
misynnun'Ca 3/8/93rı Perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale i?dil cektir. 
Şartname (2) lira (50) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliblerin mu. 
vakka:t teminat olan (3750) lira ve 2190 numaralı kıanunun 2 ve 3. maddelerin. 
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle aNikadar tüccardan oldukla
rına d'air Ticaret Odası vesikalarile mezkur güm V€ saatte komisyona müracaat.. 
\arı. (5248) 

149 kalem ateşe mukavim muhtelif de komisyondan verilir. Talihlerin mu 
tuğla ve harçlar alınacak vakkat teminat olan (8808} lira (50) ku 

Tahmin edilen bedeli (151.170) lira o. ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
&rıkamış blrlncl piyade taburu bfilük bir- lan 149 kale.'11 ateşe mukavim muhte:ü maddelerı· d"'l-" "k k . 

d nJA·"""" Rize ilk beSlnd ka • n d.."\.l ve~ıı ıe omısyoncu ol 
en '"6~ 'Ye asker şu e • tuğla ve harçlar Akserı Fabrikalar U- . • .. 

yıdlı askeri ter~ tezkeremi 13-7·1939 tarl· l\Fd"" Kiğü" k t 1 ,_ madlklarına ve bu ışle alakadar tücca:ıı 
hinde zayi ettim. Yenlslnl alacağımdan bük mum u ur mer ez sa ına ma ıw., . . . 
mü yoktur. misyom.ın'ta 7 /8/1939 Pazartesi günü sa. dan olduk1anna daır Tıcaret Odası vesı 

321 doğumlu Hü.~yin oğlu ömer at 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. kasile mezkfu gün ve saatte komisyon 
Rize Şartname (7) lira (56) kuruş mukabilin. müracaatları. (5249) 

BUGÔN 
KUMBAllAS\NA 
PAll4ATAN 
KOCOKEL .YAWN 

CEK DEF.TED.İNE 
iMZA '\TAN 
fl0Y6K EL 

OLACAKTIQ 

T0RK(YE 
· fş 

f>ANKASI 



16 Sayfa BON ro&TA 

Pek yakında gelecek olan 
, 

Saç Bakımı .. --. 
GQzelliğln en birincl fUb 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dOkQlmMlnJ 
tedavi eden tesiri mncerreb blr 

uaçdır. 

Westinehouse , BAKER mağıızalannm 111ttıtı 

BUZ DOLAPLARINI 
BEKLEYiNiZ 

1 
kostüm ve pardesnler, emsalllı 

bir biçimdedir. 

SAGLAM 
ŞIK 

ucuz 

Tnrtt~en:::: HEliQS MüESSESATI ;;:~b::sı~~a!~ K aoo 

Hali hazırda piyasamızın en sen
gin çeıiUeri, her yerden ucuı n.t 
ve müsait prtıarla ntılmaktacbr. 

P En Fazla' 
Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

1 T. C. ZiRAAT BANKASI 

BUGttK ffIKTI 
BU SAYIDAKI iŞLER: Akasya ma1a ortnso. - Kız çocuklttra bluzlar -

Sutaşlı perde - Gnmnş~O. bluz • Annelere bluzlar Kravat - Kanava masa 
örtusn - Orijinal yastıklar • La.stile mayo • Şllleler Genç kızlara rapor· 
lar - Tepsi örtQsU - Turkuva:ı mayo takımı. 

YAZILAR : Erken evleniniz. Tırnakların nğlığı - Kalçaların fazla şiş

manlığı için beden hareketleri - Sofra adabı - Son moda ayakkabılar ... 

48 sayfa, 3 renkli resimler, bir ilave paftası 
FIA Ti YALNIZ 15 Kuruş 

Ticaret ve Zahire Borsası intihabı Hakkında 
intihap heyetinden ı 

t - Temmuz 939 nihayetinde mQddetı hitam bulacak olım Ticaret ve za
hire Borsusı heyeti idaresinin yeniden icra edilecek intihabab'lda intihap 
etmek ve intihap olunm~k hakkını haiz olanlann listeleri bugünden itibaren 
Oda ve Borsa koridor ve sttlonuna asılmıttır. Bir itirazı olanlann O.ç gün 
zarfım.ta 20 Temmuz 939 Perşembe gUnQ akşamına kadar - yazı ile intihap 
heyetine mnracaatları. 

2 - lntlbabat 24 Temmuz 939 tarihine moıadlf Pazartesi gOnO. saat 
ondan on Uça kadar icra edileceğinden hakkı intihabı haiz olanlımn Borsa 
idare heyeti salonuna gelerek reylerini iıtimal etmeleri ilAn olunur. 

Renkleri 

ME 
Güzellik mütehassısı 

Şu kıymetli tavaiyel•rde 
bulunuyor: 

- Rob ve şapkalarda olduğu. gibi, pud
ra renklerinin de modası mütemadiyen 
değişir. Bunun içindir ki daima yeni ve 
cazib renkler hemen Toka lon müessese

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sinin ~zellik müt~as~~ tarahndan p~ 
yasaya sürülmektedir. 

SAÇ EKSİRİ 

• 

Saçlan besler, köklerini kuvvet· 

lendirir, dökülmesini önler, ke
peklerini Kiderir. 

• INGlLlz KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - latanbul 

Şuhut Belediyesinden 
ı - Kapalı zarfla pazarlık usulile evvelce münakasaya konulup talih zuhur 

et.mmesinden dolayı bu defa şartnamesinde değişiklik yapılarak yeniden müna. 
kasaya konulan 17,723 lira 49 kuruş bedeli keşifli Şuhud kasabası elektrik ve 
makine tesisatı 18/7 /939 gUınünde başlanarak on altı ~n müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhale Şuhud belediyesinde toplanan encümon tarafından 2/8/939 Çarşam. 
ba günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Muıvakkat temina-; 1329 lira 23 kuruştıur. 

4 - Bu işe olan proie ve hülasa keşif ma'l'rz.eme, montaj şartnameleri hcsahat 
ve münıakasa şartnamesi mukavele projesi 'bir linı mu.kabilinde Şubud belediye • 
sinden alınır. 

5 - İstdkli oianlar Nafia Vekaletinden alınmış ensteletorlük vesikası ve ona 
mümasil ıtesisat yaptığına dair alınmış bonservi!Jeri ihaleden bir saat evveline 
kadar belediye encümenine rnak.btıı mukabilinde Uıvdi etmeleri veya posta ile 
ıöndermeleri ilin olwıur. (5250) 

* PECHE - İlkbahar tuvaletlerile 
ahenktar olan ve bflhassa sarışınlarla 

saçları kestane renginde olanlara yakı
şan, şeftali yumu~aklığı tesır:nı yapan 
pudradır. * BRUN SOLEİL - Esme!" tenler için 
gayet sevimli ve cMab bir tesir yapan 
ve bugün Pariste pek fazla rağbet bulan 
pudradır. 

* RACHEL - DORE - Zayıf tiplere 
hafif ve mahrem bir parlakiık veren ve 
bilhassa suvare tuvaletlerine ahenktar 
bir pudradır. 

Cazib ve sehhar rcnklerın bütün seri
sini <tecrübe ediniz: 

Birçok kadınlar, maalesef tenlerine uy
gun renkteki pudrayı kul!anmıyorlar. 

Bunun için yüzlerine makyaj olmuş VP. 

sert bir manzara veriyor. Teninize uygun 
pudrayı bulmanın yegane çaresi yüzünü
zün bir tarafına bir renk ve d:ğcr tara
fına başka renk tecrübe etmektir. 

Adresimize yazınız. Siz:? parasız ola
rak rnuhteJif renklerde 6 aded nümune
lik yeni Tokalan pudrasını göndereceğiz 
ve bu tecrübeyi kolaylıkla vapınız. Ad
resi: İstanıbul 622, po.c;ta kutusu (25 Nu. 
maralı Tokalan Pudrası servisi.) ,, 

6111~ ÇOCUK HEKiMİ ~~ 

Dr.Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada hergon s uıt 15 ten 
sonra Tel: 40127 

.............................................................. 
Son PMta Matbaası 

Heıriyat Müdürü: Selim RagıJ> E~ 

.. -• S. Ragıp EMEÇ 
SABİPldolU: A. ANa UŞAKLlGlL 

1 

K...... tarihi ı t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ••ajana adedi: 262 

Zir•I ve tlc:.I t.er nevi banka mu•m•l•lırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Ba:ı.kıiwnda kumbaralı Yt ihbarsız tasarruf huabla.rmda en u 
50 liras~ bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ataiıdaki pllna 
&öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Ac'ed 1,000 Liralı~t 4,00J Lir~ 
4 " 500 ,, 2,000 " 
4 " 250 " 1,00() " 

40 " 100 ,, 4,000 u 

}(){) tt 50 tt 5,000 H 

120 " 40 it 4,800 ti 

160 ,, 20 " 3,200 " 
DlK.KA'r: Hesablarındaki paralar bir sene içinde SO liradan qalı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ru 26 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa. t Eylfıl. l Birincikanun, 1 Mart ve l Buina 

tarihluinde çcklleceldiı'. 

M. M. Vekaletinden: 
Mulite1if mahallerde benzin tankları yaptınlacağından bu işlerle iftigal 

eden firmaların lazım gelen izahatı almak ve tekliflerini yapmak üzere Anka. 
rnda M. M. Vekaleti inşaat Şubesı Müdürlüğüne müracaatları. cl28. c5173• 

Kaput Bezi va iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalan T. A. Şirketinden: 
Yeni tesif;atla raaliybte geçen 

Adana fabrikamızın 
Silindirli 76 ve 90 santim B. 

( 'J'ip 2 çitçi) kaput bezi, 4, 6,. 8, 
ıo, 12, 14, 16, 18 numara vater ıp
likleri imalatı piyasaya arzedil-
miştir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara AtatOrk bulvarı And 
apartıman No. 4 daireye mnracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi: \ 8::1~ :~:!a 

Akba kitabevi 
r dild~n kitab, gazete, mecmua 
ar. SON POSTA'nm Ankara b• 
dlr. En iyi kırtasiye malzem~ 

al mevcuddur. 41••" 

İlan Tarifemiz 
Tek a1ltun 1&11Uml .......................... 

.ahile 
Mlaile 
•ahile 

Dördüncü ıahil• 
iç ıahileler 
Son aahil• 

400 """' ısa • 
200 • 
100 • 
60 
40 

• 
• 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda illn Y•Ptıracü
lar ayrıca tenzilAth tarlfemtııdm 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa ilA.nlar için ayn 
bir tarife derpif edilınt§tir. 

Son Posta'nın ticari illnlanna 
aid işler için fU adrese mllracaaı 
edilmelidir: 

tlADelbk 11: .......... 
~ ... 


