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r Ha.tayın anavatana fiilen kavu,tuğu güne aid intıbalar 

Antakya ltqlcuımlan Franıız bayrajı indirilir oe kııfaJıa ıanlı aancaiımis çekilirken (Diğer reıimler 11 inci sayfamızda) 

--

Tiirkiyeye geliyor memurların vergileri 
........... -.......... _ ... ~ ... --....... ... ·- · Maliye Vekaleti gönderdiği izahnamede bareme 

Yarın kıyamet dahil memurlann vergi nisbetlerlni tasrih ediyor -Türk askeri heyeti de 
~~ısırı ziyaret edecek 

Mısır. ordusundn hl,. glhil.nilf 
Lanıdra 25 (Hususi) - Kahireden bl);. 'mir~ w bir Türll a.skert heyetinhı 

tlriliynr: dıt Mıarı zfyıaret edeceği bilctirilmekte .. 
Yakıında biı:r Mım askeri heyetinin dli'. (Devamı 10 uncu 1ayfada) 

Elçilerimiz arasında 
yapılan değişiklikler 

T ebeddüllere aid kararna· 
nıe milli iradeye iktıran etti 
Belgrad büyük elçiliğine 
Tevfik Kamil tayin olundu 

A:nkara 25 (Hususi) - Hükiımetimi· 
2 in büıyıük ellçi?-erimırue orta elçilerimiz 
a1'lsında esaslı d~ğişikHkıcr yapmıya ka· 
:rar verdiğini evveice bild'I"miştim. Tayin 
~ileock yıcni elçiler hakkında a1Aka1ı 
hiikumetfier nezdinde hükumetimiz.ce y~ 
Pıhın İsbimz.açlat·a peyderpey muvafakat 
ce<vab1aırı gehnektcdir. 

Sabık Prağ elçimiz Ynkub Kac!r;nin 
hangi el'çiliğe tayin edi1eceği henüz ka • 
:;-1~. değil:dir. Sofyn elçiliğimizde de. 
de: .d<!~kkik ol'up olrnıyacağı önümüz -

ki ayın başmcla anlaşılacaktır. 
(U.vamı 10 uncu sa~) • . Tevfik Ka·m.ıı 

kopacakmış! 
Meksikalı bir heyetşinas 

Merihle dünyanın 
çarpışacaklarını bildiriyor r .......................................... -.... -°' 

&ıkara, 25 (Hususi) - B~ar suretini geniş tarzda izcdı eylemiş -
ve dev t mllE$eseleri meınurlarmın tir. 
ayhklannın tevlhid ve teadülü ~ Vergilerde tenrillt 
kın aki kanunun mevzuuna giren üc- Kanunun f 8 inci maddesinde cbu ka 
retlerin tabi ollduğu vergi nisbetleri nunun şumu:lüne giren müesseseler 
iıakık.ında, Maliye VekAleti teşkilitına memu:rlıannm ay)ıklan ve muvakkat 
bir umumi tebliğ yaparak vergi bakı- tazminatları vergi itibarile devlet üc-
mından kanun h'Ukıümlerlnin ta1bik (Devamı 10 uncu sayfada) 

Başvekil Yalovadan l
ı Dün •abah lıtanbul, Eılıi,. • ! 

hir ve havaliıinde hiHedilen ita· i 
lil ilri zelzele olcla i 

;;.;;;;····i,;";·h~-;;;;:··-;;:r:~ şehrimize g e 1 d i 
dürıyarun akibeti hakkında yeni ve fena 

bir ~ verilmektedir. Bu zat, Mel: • Ziraat Vekili dün lstanbulda tetkikler yaptı inhisarlar 
(Devamı 10 uncu sayfada) V k·ı · d J • ' 

---·····-·· .. ············-···········-········· .. ·-- e ı ı e yann zmırden geliyor 

BÜ Ok H b M • Bir müıdd~nberi Yalovada istirahat Sakarya rnotfuile Yalovadan harek t et . 
Y ar V8 illi etnnekte o?an Başvekil ddctor Re!ik Say- mff ve Sakaı:ya motöru saat 15 30 d: Mo-

MUcadele tarihlerinden dam dUn akşam ÜZ"?ri tehrimize gelmlf- d:aya gelmiştir. Başvekil ve H;riciye Ve-

'

ayan 1 d. kk t f 1 tir. kıi .MOO.ada Deniz klübünde biraz istira-1 a Say 8 ar Ba§v'eldl reıf.akatinde evvelki g\l~ Ya· hat ettti1cten sonra Hariciye Vekili Şükril 
}ovaya giden Hariciye Ve~ll ŞUkru Sa- S~tu Başvekile veda ederek evine 

Bursaya iki gon 
hDkmaden eşkiya 

Pllsklllıilz lımallln 
maceraları 

r-····· Yazan: Ziya Şakir ....... 1 
1 Büyülr Harbdc Püakülıiiz çe· 5 
j teıilc mücadele eden aılıer u• 1 
! bu8ünlıü. marul romancı 1 
~ ........................................................ . 

Cumartesiye başhyoruz 

ra~l\ı bu1unduAu halde öğleden sonra (Devamı ı o uncu sayfada : 

Hakeme taarruz eden 
futbolcu dün yakalandı 

General Cemil 
T anerin beyanatı 

«Spor ahla.kını kendinde topla • 
mıyan, en birinci de olsa maltbcıl 
deiildir. Onu ıeılrilattan sılrarır 
atarım. Nitekim böyle yaptım.» 

pazar günW Demlrspor • Galatasaray 
maçında kendisini aykırı hareketlerinden 
dolayı sahadan çıkannak istiyen hakem 
T.arık ô-ılere~ taarruz eden futbolcu, 
nihayet dilın yaka!anmı~tır. 

1 ı;-~~ ...... 

Vak'a günü duş yapmak için kendisini 
muhafam eden memurlardan ızin istiye
rek, bazı dostılarmın da yardımile firara 
irrlkin lbuldnlen suçlu DemirspO'l" kale -
cisi Necdet, iki gündenberi blılunamı -
ymdll. Zabıtaca yapılan tahkikat sonun
da suçlu gencin bu müddet zarfında 

müstakbel kayınpederiniıı evinde giz -

;iii:iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiİİI ıend'ili teSbit <>'hınmuş ve kendisi dün sa-
( (Yazısı 10 uncu sayfada) 

Beden terbiyesi genel diTektön1 
General Cemit Taner 



2 Sayfa SON POSTA 

Her gün Resimli Bakale : :ı= Düşmanlık kolay, dostluk zordur 

·----------------------------------------------------------------------------------------------····--
Taze haberler 

Sözün 

Temmuz ..26 • 

~ 

kısası 
--····-

Sporcu olamamıştı 

Yazan: Muhittin Blrpn l 
- Budapeşte, 23 Te.ınmuz -

S on lki gün içinde, ağır ~c~lt • 
lardan sonra insanlara 1stıra- ' 

hat veren güza1 bil" yaz rüıJgan gi~i~ Av- 1 
nıpanm siyasi ufuklarında, s1nırlere . 
ıükiinet getirici iki haber dolaştı. Bu - 1 
nun biri, İngiltıe.re ile Almanya arasında 
~Jtan ik.bsadi m~zakerelere, diğeri de ' 
Uzakşark.taki vaziyet hakkında Japonya j 
iTe İngiltere arasındaki konuşmalara aid-

.... 
Adamm biri oğluna: 
- Sen adam olamazsın! 
Dermiş. Oğ.L'u büyümüş, işe g;rmiş; ol

dukça 8i imi§. talihi de yave: gitmiş.. 
Günün !birinde vezir ol:nuş. Vezir \lluoca 
bat>asınm söy'lediği söz aklına gcimfr.
Kenkfi kendine: 

di. 
Birirıci haıbedere göre, İngilierede ba-

zı bam iktısadt ve mali işlere dair mü
zakere1erde bulunan APrnan murahhası 
Wmltat'a İngiliz siyasi muhitleri tara -
fınd'&n, :rffil'lli şekilde değil, hususi ve 
sırf itı&ıs mahiyetirufo, bir takını tek -
füTer vukubuhnuş olmak Tazım geliyor
du. Ciddi ve mühim birkaç lngiliz gaze
tx.>si. bu hcrberleri teyid ettiler ve hatta 
batzı tafsilat ta verdHer: Eğer, Almanya, 
Danzıig meseT.esinde kuvvete müracaat 
e1mekten va2lgeçer ve umumiyetle mu -
a)"Y'C!ll bir wllh politikasına dön.m€ği ka -
bul edeme İngiltere Abnanya ile anlaş -
mak ve onun anru.larından bir kısmını ye
rine getirmek için mühim teklifler yapa
cakltır. Bu mühim tekliflerin başında, Al , 
man iıktrsadiyatını bugünkü harb ikb -
sad'iyatı rejiminden bir sulh ik'tısadiyatı 
rejimine doğru çeıvırmcğe yardım etm<'k 
üzere İngiliterenin Almanyaya büyük bir 
kredi açması (bahsediien miktar bir mil
yar İngiliz lirasıdır) bulunuycr. IngiLt<'
renin ya;pmak istediği ikinci bir teklif te 
Ahnanıyaıya, eski Afrika müstmeleke -
Jeıi üurinde bir takım hakiar vı?rmektir. 
Bu teklife göre. müsternlekelerin haki -
miyet h'Ukulru bakımından :vaziyetlerin • 

.. 

- Ben adam olamaz mıyım, işti' ol • 
d\mı. Nasıl adam olduğumu babam da 
g6rslin: demiş. 

Adanilanna., bahasının huzuruna ge -
firilineQ için amir vermiş. 

Babası lbir köyde çiftçilik yapıyar • 
muş. Veziı:ün adamları oraya gitmişler, 
onu çift sürerken bulrnu~ar •• Adamı ya
kalayıp ayağındaki çarık, sırtındaki el •. 

Dilşmaı ~cir.JM"k çdk lro'1ay, dost bulmak çok zordur. Kolay hru E:keti bıırak, zayıf karakterli. olanlar yapsın, bisey'l'e vezirin, yani oğlunun clduğu yere 
Bunun iç_lnc:Ur ki insanllann dootların.dan ziyade düşman- sen işin 2or o~anma lbak. MUınidin olduği.ıı kadar fazla dost ~ıip huZUırun.a çıkar~şlar. Vezir. yüJi.. 
lım vardır. ediıı. sek bir yerde oturuyormuş. Babasını gö-

~~~;;;;~=================================;;;=======ıı--=----=======:ıı:=llll!l=====:::a:::ııı=:::::==::=~ı:==:::== riiırgörımez: 

Dünyanın en hüçilk 
Sıpası 

=i!:.,.~ıe ':k ıı~:~ •:ı:ın".ıa -

r-H;;g·u~ .. -bi;t;;-ıı ~~,:::~~:;d~rgetlrdl ~:;:EE;~=: i:ln~~!~~:; 
bieesile, 'buraya getirtmt?zrlin •• 

Şapka 
Açı.k göz bir adam, her gün muay

yen bir !okantaycı gidiyor. Şapkasız 
girdiği halde çıkarken portmanto -
dan bir şapka alıyor, çı.kuJornıuş. Lo· 
kantanın garsonları farkına varmış -
lar. Onu mahcub etnıeic, ve Qtı huyun
dan vazgeçirmek istemi§ler. 

Bir gün açıkgöz adam yemeğini ye
dikten sonra portmantoya doğru yü • 
rüyormuş. 

Evvelki günkü Demirspor - Galatasa .. 

1 
ray maçının tafsilatını gazetelerde okur· 

( 

ken ibu fıkrayı hatırladım. Demirsporun 
kaiecisi ka-f-eci OIDruŞtU, takımlnJJ:\ kap •

1 

1 tanı dnınuştu. Türkiycde sayılı futbolcu
~rtlan biri ollnuştu amma sporcu ola • 

1 mamışt.ıı. Sporcu olmuş olsaydı, kendisi r 

ne iı1ıltarcla bulunan hakeme yumrukla 
mukail:re'Jede buiunrnazdı. 

*** --.--.-....... .._..._.._ ...... -.... 
Taksim kışlası Belediyeye dıe J::nr değişıltlik oımıyacak, fakat, bun

Jann işl.etftnesinde Abnanyaya bir ta -
klD1l haklar (fakat, ne gib! haklar?> ve - Iatgiltorede Sıı99ek!te doğan bu sıpanın 

Garson!!ar, ondan evve~ portmanto
nun yanına. gitmişler; aralannda ko
nuşmıya başlamışlar: 

geçti 
Bu ~ m bir daktilodur. Landra Taksim kışlasının para il~ kışla ar-rileceklti.r. <Unyanm en küıçük etoek yavrusu oldu- ı - Adamım biri her gün buradan 

bir şapka alıp gidiyo'I'? ookaklıanııdan .birinde giderken. yanmda sasının parasız olarak belediyeye ve -
g6rouğüınüz delikanlıya raslaını§. Deli- rileceğini yazmıştık. Vekiller Heyeti -
kanlı - .göıYü:! bu ya - kıroan hoşlanmış, nin bu husustaki kararı dün belediye
ona dikkatli c:Wdtatli bakmış, genç kız ye bildirilmiştir. 

:llönci ha:berlere göre de, lngilterenin 1'u iddiıa edilımekbedir. Alelade bir şem
UzakŞuık pdlitikasında büyük bir deği - siyeden küıçüık dlması da bu iddiayı hak
şlkhlc yapmıya karar venniş olması la - lı gôstıannektedir. 
zmn geliyordu. Bu değişiklik hakkında =sel,.;ed~e=A=llma==n=m=a=tbu=a=t=ın=ı=n=v=e=sa=lfilı=~=iy=e=t
verifun ilk Ml:>erler o kadar ciddi ve mü- tM kaynaldann gösterdikleri Jakaydi ve 
himdi ki, Japon borsalarında birden bü- ihıti.yatıı biz de fütiyatla kabul ed'eriz. Bel
tıün kı.ymıetl'ıe.rd.e yükselmeler kaydedil - lci ibu ~ bir takım hAdıseler de takib 

- Hele bir görsek! 

Açık göz adam pOTtmantoya sol~ul
m1ış: 

di w hatta. LorıQra borsasının Uzakşark 
J§-Jerile aLakıaıcbr kıymetleri dahi bu ha -
~ yabancı kalmadı. Borsa hareket -
hi, en 'kuvvetli politika mü§'ireleridir. 
Demek dl'u;m- 1d Japonya. ile İngiltere a
.rasndı Tdcyoda yapılan konuşmalar ne
ticesinde miihim kararlar alınmak üzere 
idi. 

* Bu iki nevi mühim haber, serinletici 
bir ı-ü7..gar gibi, bütün Avrupa memle -
lreflıerıini dolaştı. Ancak. Afl.man - İngiliz 
laonıuşmalarına dair olan haberler, he -
nüz bir nevi yem borusu mahiyetini geç
medi. Al!man matbuatı bu haberleri daha 
ziyade 13kaydi i1e ve ayni zamanda so -
muı:rflkaın ve dargın çehrelerini muhafaza 
ederek kaırşıladılar. Bilhassa, Ahnanya -
nm su1hü tehdid etmekte olduğuna ve 
bundan vazgeQtiği takdırde' kendisine ge
niş iktısa.d'i yardımlar yapılacağına dair 
olan söıflıer.i Allman mat"ouatı bariz bir a
salbiyetr.e karşıhyorlar. cAlmanya, Dan
zig davasını silahla halledeceğini ne va· 
kit söyledi ki bizi bundan vazgeçmeğe 

da.~t ıeden!erin böyle bir davete haklan 
dkın?> diyorlar. Berilnir. resmi kaynak
ları da Bay Wohlta!'ın İngilizlerle mü -
zakere edeceği muayye."l iki meseleden 

başka hiç bir ,eyte meşgul olmadığını ve 
muayyen mesele?er hakkında goruşup 

avdet ettiğini söylediler. Şu halde, 1n -
gllıterenin Almanyaya yaptığı veyahud 
,yapmak istediği suih getirici teklifler 
meselesi, iki eün içinde, bir ümid şulesi 
gılbi parTıamış, fakat devam etmemiş de
melkıtir. Şu kadar var ki bir müddetten -
beri Londradan bu nevi söıJer· çok çıkı
yu- bu sıCmTeri her hangi bir ateşin vücu
tmrlii farzettiren dumanlardan olmak ü -
zere telaloki etmek kabildir. Eğer bunu 
Almanlara- oorarsak onlarn göre, bu ha -
~r Londradan muayyen bir maksad
la Çtkarih)'Ur: Bir türlü ile11lemek bilmi
~ ve ilerlomesı ihtimali olmıyan Mos -
blva müzakerelerine kat'i bir adım attn
ma'k içindir kıi, İngiltere, Almanya ile 
anlaşmak iht.imailerini ileri sürüyor ve 
bu suretle Rusyayı tehdid etmek istiyor, 
diyorlar. Fakat, onların. bu gibi sözler 
}caırşısınca başka türlü bir vaziyet almı· 

}\'iloa'kl•arıı aşiklr olduğuna göre, bu me-

fena halde ıd!ıirlenlnce. delikanlı :istifini 
bıoıımadan: Konsoloslar valiyi ziyaret ettiler 

- Hele, demiş, l1en §apkamı ala
yım da, onun da ba~na bir kaza gt!l- : 
mesin! ~ cGüzel_e ~ak sı:v~bdır. Bu genç İspanya, Rmnanya ve Irak konso ,. 

Portmantodan bir şapka alıp, ba~-ı- : kız da giydiğim kendtınne yakıştırmış. k>slan dün Vadiyi ziyaret etmişlerdll\-
edecektir. * na giymiş, lokantadan çıkmt§. ~ bir kaıt &ha gibıelle~ş, ben de aevab 

İngilltere ne Japonya arasındaki an _ \.. _) k::,~~~çi~.onad l~kaaka1cağım~ dibuye:; Bir e•rar kaçakçı•• yakalandı 
la~ 'L-'--=-e gelince, bu ~ıaberlerin cid- S R h k a: .... ""'i" ..n.uıu- ~ e 1 n ıya aı>..... ır G" ··k . .ı...~ t ....ır.;wı.~ 

y·00- UiUJDUI ovyet usyanın al 0 , , 1 ı " •• Umru ffiU"!UUaZ8 e'iıuRHl m€'Jl1Ur• 
di oll::lluğu bu saıbahld gazetelerle pek sa - dıyerek bir yumruk saı amış. 1 curmu lan, Ar® Cemal adında birisinin esraı 
:rın ıolarak anlaşfrıyor. düşmanı mcşh'uıd mabbmesine düşrmş.. ?e mu- kaçakçı.lıığı yaptığını haber alıruş ve ev 

Her ne kadar Tokyodaki anlaşmanın c- 1920 de Rusvada fevkaıade şöhreti 0 _ ha~eme ~nde birbirlerile barıpm velki akşam Beyoğlunda Tarlaba • 
sas1arı ba~ında henüz Londrn, sarih 1 ..lı-a.. ·ı· h.u ..A....:ı 18 d"" ·rı · ı cfı:ılıkanih ılıe genç daktilD, kolkola gire- şındaki evinde bir cüıım;~~ud ya • an ve uaıul ı ilınuue uşman esı ı e · t,.Uu<;~u 

n:~lıtımaıt .neşretmiş ,değilse de Tokyodan değiŞtiriTen, Savyetlerin eski Sofya 6efi- ,re~ lbir kuyumcu dükkinın~ gitmişler, parak bir buçuk kilo kadar esrar eh: 
d'uın gelmiş olan maı~at anl~şma~ın, e.- ri Raslroıllıilrof bir firari VP halk düşına- delı'kanlı da aldığı bir plAtın halkayı geçirmişlerdir. Thrarlar müsadere olun 
93S?ı ~lla'I'da artık_bır ~mr~ vak~ oıdu- nı olıarak itan edilmıştir. Raskolnihof ge- mfust:ık:bel kansının parmağına eeçir- mış ve Arab Cemal dün asliye beşine!! 
"""nU aöstcnnekte muttehıddır. Dun ak- . ..m.c.tn A..11. • :rmradma ahk · ·rw.,;....+· 
6'... "' • • , • • • çarı Nısanda .Rusya ya davet olunmuş i- ··~v·r· vu-r emnş · • • ceza m emesıne verı ..... "'l~ır. 
şamki haberler, Tıençın de mahallı ıhtı· di .l"- • .-4- . 

ı . . lt vse uıt:, gııt.:memı~~ı. Bir amele elinl makineye kaptırdı 
ınt,n halliı1den evver, ngilterenm şuna 1 v _ _ AT k • • d" 
Çindekıi Japon hakimiyetim bir emri va- görüıyıoırıı.ıız ki İngiLtere, Uzakşarktaki po- 1 vevgor sergısı zarar e UJOT EyUbde Kasımın mensucat fabrika· 
ki oTnrak kB'bute karar verdiğini ve mü- 15tikasında da geniş bır uiuk deği~irme 30 milyon fneillz lirasna çıkan Nev- smda çalışan Ekrem elini makineye 
zakerel'eri bu ruh içind<:? götürmeğe mu· hareketi yıapıyıor ve belkı de bunda Mos· yor.it beynelmilel ~ umul.dulu ka- kaptırarak, kohından yaralanmıştır. 
halif olanıyaeağını gösteriyordu. Bu sa - kova mıfuLakerelerinin ilerliyememesini:ı dar ziyerıeıtçi tarafmdsıı ge'lfinediği için Yaralı Cerrabp~a hastanıesine kal .. 
bahki rcsmt Tokyo haberlerıne göre de tesiri varıdır. 2m"ar eLm.iştir ve bu mrarı mürnr.in dırılmış, hadisenin tahkikine başlan "" 
İ~i1tere, bütün Çinde Japonyanın faik Bir el'ime para .ve kuvvetlı bir silah - mertel:k önlemek için de bütçesini da- mıştır. 
vaziyetini kaJbul etrniı ve İngiliz mena • 1anıma hareketi, öteiti elinde de sulh da- r.a.ltnnayıa başl.amıştır. Daha §limdiden 400 Bir kadın dhiz kaçırırken yakalandı 
tiinin himayesi bakımından de. Japonya vası. yer yıüafüı.deki m~eleleri çok ve işçiye yol, 1200 kişiye de mühlet veril- Anna adında bir kadın d'Ün Varnaya 
De bu esas dairesinde konuşmıya karM' müı<ıkü.113tı ll:fü!yük olan 1ngiltere müte - 1 
veıımiştir. Bu faikiyeti kabul etmenin madli surettıe geniş ölçüde manevralar miştir. ~nin reisi, 2'1 bin ngiliz lira- !!itmek üzere Gala11a nhtımmdaı 
.. ~.;....._..: ..ıı .... ırak, tngı'1 '"""re. bundan bö'ylc 11-.1 ld'" H tık senolik maaşından. 200 u_rayı renzil ;apura bimnek istedigıw· sırada vaziye • 
uıcıu .... =ıu v.:n m: yapma,.. a aneşg,u ur. er manevrayı ye- cnıdk bu ildt adt fEtf:ıe k 
Ça:..Kay..şek'e öt"edenberi yaptığı yar - rinde ve zamanında yapmasını bilen bu ed ' ~ se rlı~e ~aya tinden şüphelenen günuiik muhafaza 
dımlara nihayet verecekmi~. en büıyıük dünyn politikn kuvveti, vur - o1mtıştur. Şirn.dıye kadar gergıyi zıyaret memurlarının fübarı üzerine kadın: 

Bunlar, §imdilik Tokyonun verdiği ilk masını olldı.@ı kadar kucaklamasını da edenlerin mik1ııan 14 milyon kişiyi bul- memurlar tarafından salonda üzeri a • 
malumattır. Anlaşmanın ruhunu ve de - iyü bHir. muş ise de, bu rakam. maıtlub adeddien raştırılımş ve yün yumaklar içinde 
recesi?Ji datıa iyi anlamak için yarın ak- Dfrrwaıyıı idare etmek elbet kolay bir !ş 90k -aşağıdır. Ziyaretçiler dühuliyenin sureti mahsusada gizlenmış 18 Türk 
şam Londradan ve Tokyodan ayni za - değildir! bir ~ olma.sana itiraz ve sergide her altını ve birkaç antika para bulunmll§ 
manda neşredi?ecek r.esmi .malumatı bek- 11 ı aı şeyin pek pahalı satıldığından fikiyet tur. Paralar müsadere olunmuş ve 
]<'llllok ic.aıb edivor. Fakat. ~mdiden şunu Dll-uhi..tlin U...Jir9en etme1utedirhr. dövjz kaçakçısı A!nna aeM~ lbeşiDcl 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

Birkaç gün evvel Su1~anabmed meydanında 
idam edıldi. 

bir katil 

Gazete!C'nn aniattı'klanna baıkarsanız mrydan daha ge-
ce yarısı dolmuştu. Bcil!ki on bin kişi vardı. Öyii" bir tecessüs 

hissi k!, ah1ak lbakmundan cmarazi. kelimesıi ile tavsıf 

<>dıl ebtli". F akct bu hal yalnız İstanbulı münhnstr değildır. 
Nıt<'kım geçenlerde Pariste de dtlu ve Fransı~ hükumetini 

kanuna bir madae cldiyerek bundıın sonr'ı. idam nüküm -
!erinin hap~bane içinde gizl'i o1arak yapılma':ıl kararını 
,·er.mjy{· s~vketti. Tıpkı lngilizlerd~. Amerikalılarda ol -
duğu gibi. 

Fakat bu karar yerinde bir karar mıdır, değiJ.iınida? Bir 

arkrıdaşınm1 dcktoriLaı:r ile avukaflar araS'lnda anket yapmı
ya ;{Oyulmu~ önüne çııka.n herkese 90ruyor. fikrlnı alıy,ır. 

Şımdiye kaeı:ır fikirleri alınanl'ann söyled\'derine bakı
yoruz. Ekseriyet idam hıi.ikümlierlnin açık <iarak. yapılması 
icab et1iği fikr!:rde: 

- İdam cezasile k~'i-lıen ~ zamanda bir ibret sah
nE si gcster.m<?'ktir, diy:orlar. 

Do.ğru. Frkat idam oezası beşer tarihile birlikt<' baılar, 
o vaVitten ihugüne kadar kim brlr kaç katlı asılmış, veya 
.kafalan kesilerek ifna edilaniştlı, Mat gene gazetelerde 
her gün yeni bır valk'ad.an bahaedll-diğini glSrüyoruz, bi -
naenaleyh ihret sahnesinin Nrl meyilleri olanlar üzerinde 
ıesir yaptığına: 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

ceza mah'kemesine verilmiştir. 
-···-·---······ ... ······-·-·--······-··········-
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ION POITA Sayfa J 

1 Torkloğun Milh Şefe 
bağhhğının 

Dün Maarif Şiira~ındal 
münakaşalar oldu 

E 
240 lngilİZ ~~~<~~ _t!~~~~~•r •Son ispanya hadiseleri 

tayyaresi• tekrar tara.f:ından gelen telgraflar, fnönünün 
İstiklal Harlbi 1.&ferlerini tetviç eden 
Ihzan büyük sulh zaferinin 16 ncı yl'l re . i 
dönümünün, büyük küçük her şehirde, lg) ır müddettenber! spanyadan 

Yazan· Selim Ragıp Emeç 1 

Neticede köy okullarının beş sınıflı hale getirilmesi Fransada uçtu 'her kasabada, hatta hem.en her köyde, gelen haberi~· yenı rejin:in 

h kk d k• k • k b 1 d•ld* i...+en gelen bir lreyecanla kıutlanmış ol bir ıbuhran geçirmekte olduğunu bildır -a ın a ı omısyonun raporu a u e ı ı r ktedlr .. - B be l duğunu bildirmektedir.. Her yerde me 1~r. u se btc, eski kral on il-

i 
, Bı·n tayyarecı· uçuşa binlerce kişinin iştirak ...ui;,; ton1an • çün<:ü Alfonswı. tekrar tahta çıkmasına Ankara 26 - Maarif şUrası umumi he- mumi v~ mesleki malUm.atını kuvvet.en- en b" ·l"' t ft ı b" k 

k tı1a"'da halk .....,,.ı~essı·ııe.n· """r-l:.-..lan ara ar o an ır ısım ordu rüesası iş 
~ 2517/1939 Salı günü öğleden önce dirmek lürurnunu duymasına yol açaca - • ı· k tti• •· ,ıu:Lllu ua cuııı:ıu b n.da .,.,,. k? ış ıra e sövlenen ve şı"ddetli aiJ.:ı,, .. larla karşı - aşı n ....,3 aştlı.nlınış. bir kısmı da 
aktlcttiği celsede bilhassa üç sınıflı ve tır. __ " ~ tevkif edilmişl'erdir. ı:.u hadiseler, ilk bn-
bir öğrı~tmenli köy okullarının beş sınıflı f - Orduya daha uyanık, daha bilgili Lbnd z5 (H .. B ·· - ·· lanan nutuldatda, Türki'ye Cünmuri- İ ra ususı) - ugun uçun- r . 'bugün h ahada ı . 1i r kışta, spanyanın yeni dahm bir müca -
ha.1le getiıtiJlrnesi me~;elesile meşgul olmuş- aSke:rı1er .gclmesini temin edecek-tir. . cü defa olarak, İngHiz tayyareleri yel ın~n .. ··1 ke~ ~~ n~ ı- deleye doğru gittiği zehabını vermekte -
~. AM.kıalı komisyon.un b~ husustaki ra- Umuum !heyet üzednde ooyük bir tesır Fransa ropraklal'ı üzerinde uzun uç~ ce erıl gor;ı_en a nrnasın. a eme - drrler. ha'ldkatıtc. bunlar, dahili harbin 
poru şu esasfarı ihtıva ediyordu: ve alıiika uyandıran bu raporun okunma- taı· 1 . rd taşı o an .uuzanın hem millı hem bey-

1 ım erı yapmış'la ır. lm"l 1 b k md b- .. k h . zaruri olarak ortaya çıkardığı meseleler -
a - Üç sınıffı koy okulları, Parti smdan scmra birçok hat\.bler mütalea a- B 1 240 bin ta _ ne ı e a ı an uyu e emmıye-

progrommdia ıtcsbit edilmış oıan beş yıllık IUDı söy«emişlerdir. u .u?~ ara . ta~re ve y ti tebarüz ettiribniş ve bugün de mil- dı:r ki bir talwn sarsıntılara sebeb olma-
ilik tahsH prensLbine uygun değıldir. H.warıeıtlıenen müzakere profesör Saim yaprecı. ıştırak etmışlerdrdır. d h letin mukadderatını Mı1U Şef olarak laııı tabiidir ve İspanya gib! ikı sene kıın-

arı:s LVY'\n Bo o ve a a cenu- fsm İ h •bir cidal gPoriren bir mem1.ekette bu ah-
lb - Üç yıllik köy okulu, umumi ve Ali Dı1emrenin kümye gelmesile bir kat b - ~~ . - . . idare eden Lozan fatihi et nönü • -~ • 

mecburi ilk tahsH hedeflerini tahakkuk d'alııa fıeyooanlı bir hal iktisab P.tımiştir. 
1 

a .kadar gıtmış olan Ir-.gıliz tayyare - ye kanşı 'bütün milletin derin minnet valin telrevvıünü beklenmek icab eder·li. 
etltinniye v.e köy çocuğun:ı ısteni:cn milli Saim Ali Dil'emre, bir öğretmenli ve ;~:~:zı. yerlerde pek alçaktan uç - ve şükran hislerile sarsıbnaz bağlıl! - İçanya ha'fkı, bir tara(tan anarşizmin, 
~ıycyıi vcnmi~ kafi değildir. m\itteaddld sınıflı mektebin muvaffak ol- if' fif ~ b d ta 

1 
• 

750 
ğına tercüman ohnuştur. Hatayın su1h diğer taraftan da marksizmın d'Crin bir 

c - Köy okuitarının üç sınıflı olması, duğuna lbm.at kendisinin ve şUra azasın· gıw ~ • ~ 6~~ ım_alnk t 7a~~ ~· ' ve anlaşma ~hından ana vatana ka - suretıte tesirine uğramL~ tabiaten ferdı -
l:k..::: yıtlı:k mecburi tahsilin istenilen ı:e - da kendi "..,..;ı, bul l n mi ·al a r .an ıse mı a e mış e ır. enliıkl ·ı ..... _ b'rl"kte yetçi lbir kıüıt"nedir. Mutlakıycıt devTinin -~ 1" n y.....,u ... 'a unan arı => Ell" 

1 
red Ut vuşması ş en e uGuen ı ı hakısızlıkl " _ de 

kild.0 tatıbilaine mani olmakl'2dır. toşkil ettiğini sôyllyert"k Nakilbeııd ır.a- kk"fr ve
1
a tmhallışardtayya .:ın m 

1 
e- kutlanan Lozan günil, bütün Türklü - arı onun içın için kaynııyan 

Küy okll.llllanmn beş sınıflı hale gcli • hıal!Je mekttıebindek.i yetiş>ş tarzını ve o ~e 1 ~p ar in :ny~~ı t11? 
1
° an ğün Milli Şet etrafındaki bağlılığının :mıbu son ıbir hamle ile cıümhurıyeti do -

rıibncsinin faydaiarı raporda şu surede zamıanıa aid hatıralarını alakalandıncı bir u bu~ r çdk muv a ıye ~- 0

1 
~uş parlak ıbir tezahürü olduğu kadar ge- ğururkcn yupyeni bir adalet ve sükUnet 

~it edihniş oulonmaktadır: ifade ile canlandırmıştır. Bunu müteakib ~= ~~~~ dt~yyarerer arızasız us enne rek kendisi ve gere'k bütün dünya için :e:esi~e. kavuııacağını sarnruŞb. 1-"'akat 
a - 380 bin Türk çocuğuna iki yıi da- söz alan Adana 1isesi diTektôrü Şahab onmuş~r ır. . • sulh aşkının da samimi bir üadesini teş a ın ıçınde t':>planmış olan infial ve 

ha okıufa devam imkanın~ hazırlıyarak Nammi C<.şkıunlar kendhinin de valctile Londrada ve Panste rnıerasım kil etmiştir. kin, onu idare ea~Ierln maharetli s~vk 
anlan .muhitine. yurduna daha faydah bir beş sını.fı fbir anda okutmak S'llretile köy yapıldı ve icbresfle ifratkar bır rejimin ko1ay -
unsur yapacaktır. mua~ eıttiğini ve aldığı ne!icenin Londra 25 (Hınsusi) - MEŞıur Fran • • d b• ı lıkıla ve h~hneden meydana gelm~ • 

b - Okul yıol'u ile verilebilecek milli çok mfufuet dldnğunu S'Öyliycrek rap··ru sız tayyarecisi B!eriot•nun Manş deniı- ızmır e ır SUÇ U sinde saı"k oldu. Fakat bu rejım de hai'kın 
tenbiıycnin tekonımülünü temin edecek- teyid clti w müzıakerenln kifayetini ileri zin\ tayyare ile geçişinin owzuncu d azim ekseriyetini memnun edemedi. As -
tir. sürdü. Bunun üzerine §Ura reısi Maarıf yıldönümü münas®etile bugün gerek muhakeme esnasın a keri isyanıı doğuran iftı işte bu nemnu. 

c - Kıöy çocuk!armın daha ileri tah - Vekili Hasan Ali Yücel hatiblerin söz - Londra, gerek Pariste merasim yapıl- niyetsizlik. <>Mu. Vakta ki General Fran-
sil kadcımcterini sırasil~ takib etmelerine rer.ind !hüPasa ederek reye müracaat etti mıştır. bir kadını yumrukladı loonun idaresindekı kuvvetle: marksist re 
imkan V'eOOC.'Oktir. re k.oanisyıonun teklifi alkışlar arasında Bu sabah tayyare ile Londrayıa ge- jimi mağJ.ıılb edere~ iş başına geld'ler; ön-

d - Halkçılık prensibimize maarifte i'tltifakla kaıbul edlldi. len Fransız 1-ıava nazırı Gi La Şarrfure, İzmir 25 (Htı<>usi) - Bu.gün ikınci as- lerine .tneV7.IU birçok mescleLerle kar -
~ni bir ti3h.akkuk sahası teşkil edecek ve Şıina saat on yed'ide tekraı· t~planarak burada yapılan merasimde hazır bu - li~ maıh'kemesinde Lir hadise oltauştur. şı!la.ştılar. Bir deia, baştan başa harab ol
aüıınhıu~n köy - şehir farkı tanımadı- saat yiıımiye kadar müzakerelerde bulun Iunmuştur. Hava ordusu genel kurmay Hadise şudur: muş. lbir memleket. enkazının temizlen -
tına köyllüyü bir kat daha inandıracaktır. muş ve yaırın (bugün\ toplanmak üzere ba..cfkanı General Testo de nazıra refa - Bir esrar kaıçakçısmdan. p()1ise rüş- mesi daıvası vardı, önlerinde. Sonra mağ-

e - Ö~nin m~leki şahsiyetile u- d~. kat etmektedir. Gi la Şambre, İngiliz vet veıımek üzere 100 lira alırken cürmü liib olan oümhuriyet ordusunun işsiz ka

Hatayda tezahürat ve 
şenlik devam ediyor 

hava nazırile görüşmeleroe buluna - meşbud halindie y3kalanan katil~ sa- la.n. unsuı'l!arım meşgul etmek vazifesile 
caktır. lbrka1ı silil:hçı .Mı.ıc;tafanm muhakemesi müfkıelleftiler. Daha sonra memleketin 

Bu münasebetle bir yol'cu tayyaresi, görülüyordu. Muhakemenin cereyan eı- idaresine verillecek yeni istikamet mev
Bleriot'nun ilk defa geçm~ o'Jrluğu yo tiği sıra:larda Mustafa, Şadiye adındaki zuubaltstıı. Krallık rejimi ile Alınan -
lu taktb etmek suretile Manşı tekrar ır. ··titek.i kadına hücum etmiş ve kadın1 İtalyan faş~ml~rinden birini intihab et-
katetmi-ştir. yurmıuklaımağa başlaıruştır. Bu vaziyet mek te, _gene yeni idarenin ehemmiyetle 

Fransada havacılık karşıısınıda müdd'.eiumumi muavini Sahri, naz~rı dıkka:tıe alması lazım gelen bir da
..... ..nu Mustafayı, üz~rine atllmak sure - va ıdı. İşte bu mudi! vaziyet içinde bir lskenderunda yapılan yüzme müsabakalarında, Ankara 

birinciliği kazanarak Hatay kupasını aldı 
Paris 25 (A.A.) -Hükı1met, mühim .,""'i"' t n. füe ya'kalamıştır a:n.ım sar.sıntıların vukuu. memnuniyet· 

miktarda askeri tayyareci kayıd ve siZJ!iklerin .meydan:ı "ıkması tabıaten bek-
,. b ı m şt r p ·sı ,_ f Mootafa o sırada yetişen ve silahını ~ 

ceım ıne a.ş a 1 ;z • arı en .ıwn e - lenmek lanm gelirdi. Son hadıseler, işte 
Antnkya 25 - Anadolu ajansının hu -

aısi muhabirli bitdiriyor: 
Düıyüok Millet Meclisi ve Parti mü -

messineri ife vilayetler murahhasları, 

bugün öğleden önce Antakynnın görüle
cek yo;-?erini gc:zırnişler, çat"Şıyı dolaşmış
lar, bu arada Halkeıvinı, Partiyi, beledi
yeyi ziyaret etmişlerdir. 

Otelde .ktsa bir müddet istırahat edi
l-erek yemek ~nmlş ve saat 3 de Reyha
ni~ ve Kı111kfrıana gidilmek üzcL·e hare
ket edi :mıiŞtir. Heyet güzci Halayın bu 
kasnbasım da gördükten sonra saat 17 de 
liamfdiyc melcl.eb gemisi talebe v:? sü -
bayları şerefine verilecek çay ziyafetinde 
b'ufünmuşlıır ve saat 21 de şereflerine 
lfuık Partıi:si taraimdar. verilecek olan 
f§ardenpa11tide butunmak üzere İskcnde
l'Uıtıa ~ııdir. 

Meclis heyeti köylerde 
Antakya 25 - Anad.()lu ajansının hu
~ ~ri bildiriyor: 

İ9üyük Mmct :M'eclısı ve Partı genyön· 
~rul mü:messiib •ri ve viHiyetler ~urah
y aSl:arından mürekkeo heyetin dün 
ay1adağ ve İskcnderuna yaptıkları ge

ıılm.t yer ~r tıezahürata ve Hatay halkı
~ ba~ Milli Şef İnönü olmak üzere 

r.k milletine ve Büyük Meclise karşı 
~gi \•e Sa'j'1gılannın ifadesine yeni ve -
Silleler vıe-.mniŞtıir. 
. y a.yladala giderken Şehk~ nahiye -

~tlıdc bUtün köylülerin iştirakile büyiik 
~bop1ant:- yapımuş ve halk adına söz 
dı . Yen ıbır genç temiz duygulann ifa -

\.\Sı. olan bir hitabede bulunmuştur. Şem-
81?tıtın Günaiıtay, VC.!'diği karşıhkt:ı, a!la
~anan bütün Tür~{ mmetinin kendile -
l'in.i ~1ecfıiğini söyliyerck demiş.ti: ki: 

iti ~rütvoruz ve sevinciniz.den aniıyoruz 
a~ ~ ~ bi2ıi &yni derecede>, ayni ~uretle 
bıed oed:inız. Bu hür bayrnk altında müeb-

Ren mes'ucı ve bahtiyar yaşayınız.> 
l"rı;- e_?·et akşam tekrar Antakyaya dön -
~ur. 

Yüzme mtlnbakalan 
h lskendcnın 25 - Anadolu ajansının 
~us.i nıuba'biııi bil'diriyor: 

l h m·r b"""""" to b'll çeken :polis memuru tara.fınHan tutul -
Haıtay baıyrıamı münasebetile Ankara ranscı arı a ı ı...~ 0 mo ı er bu d pr~rin muhtelif tezahürlerin-

Seyıhan, 1~1 ve Hatay yüzücüleri arasın~ Fransanın her nokta.o;~na mütevecci - muştur. den başka bir şey değildir. Vaz'ıhamı e -
da y~illması kara:-l'aşan yüzme müsaba - han hareket etmektedırler. Bu konfe- Bu yeni suçıundan d"olayı ayrıca mu- efen İspcmya, şimdi, meydana gelen nev· 

1 •t'i"kileri 'l.'erll d ko f. hıakıeme edilecektir. 
kalan dün çok parlak biı· suretıt:9 yapıl - ranscıı ar, gı v! o1 e~ e n e - ----------- zadı bü~tüıyor. Bu arada birkaç sütnine 
ın:ıp. ranslar vererek gencleri pilotluk anek B • A •k l değiştiıımesinde fevkalade bir hal yok _ 

tebinc girmeğe teşvik edeceklerdir. ır merı a l tur. MüOObaka yeri süslenmiş ve davetlile-

rıin aturmasıın.a mahsus yerler ayrılmış- M ı ç k k U ı • 
tır. Müsaıbaka!l!arda Hataya gelen heyet areşa a m 8 fl e Ye f ge l g Or 
azakırı, vıın. vilayet ve part: el'kanı ve Fransız heyetı·ne 
kadın eıı1cek binlerce halk hazır bulunu-

yo:~ aM.kıı ile seyredilen yarışların mü ziya fel verdi 
Arukaıra 25 (Hususi) - Önümüzdeki a

yın başında memlek~Umize bir Ameri -
kallı heyet ge?ecektir. Bu heyet. yurdu -

Fransız filosu 
Maltaya gidiyor 

muzda heyelanlara merkez olan saha- Paris 25 (Husu i) - Fransanın Ak _ 
kMatlannı heyet başkam Şeım;ettin Gü
n ahaıy veromştir. 

Neticede: 74 puvanla Ankara birin -
citiği kazanarak Hatay kupasını almıştır. 

Ankara 25 (A.A._l - Genel kurmay ları ve !kurak rnıntakalarda yeti.şen ne deniz donaıınıasın t mensub cProva~s> 
başkanı Marışıl Fevzi Çakmak bugün batları tetkik edecektir. Hfilen HalEfu.. saffıı'harıb .gomisile ıınuhtelif distroyer va 
şclır.imi2'Jde bulunmakta olan Orgeneral de bu[unma'kta olan heyetin başında mınıaril)lor, Perşemh~ günü Maltayı ziya 
Hutziıger ve maıyeti şerefine şehır lo- Mister Lobrioh vardır. ret ede<X?k!lerdir. 

70 puvanra ~ ikinci, 20 puvanla Ha -
teıy üçüncü, 16 puvanla Seyhan dördüncü 

kruıt:asında 52 kişilik OOr öğle y001eği ver- •••••••••••••··••·••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ··-····································································· 

ollrıuıştur. 

• 
ispanya 
Bitaraf kalacak 
Londra 25 (Hususi) - Ticari müza -

miş ve bu ziyafette Genel Kurmay ve 
MiHI Müdafaa ve Hariciye Vekaleti er
kanı ilıe F'ransız bfcyük elçiliği ileri ge -
lenl~ri hazır bulunmuşlardır • 

inhisarlar Vekilinin 
izmirdeki tetkikleri 

kerelerde bu~mına·~ üzere b:r mü:ı1fot İ • 25 (Hususi) - Gümrük ve 
! Be .ı· ·4 • l G zınır, 

evve r~me gı:aıuj o an !'nerdl Aran- İ h" 1 Ve'kili Raif Karadeniz tet-
dıa t d .. d:~ı. .. n 1Sar ar 

, spanyaya on ~ten sonra kenm - k"n.1 · devam etmektedir. Vekil oo 
·11- •• •• ı.. P ı.n. enne 
sı~ ~o~n 'Uır orteklz gazetecısine de- saıbah motörle Çoonaltına gitmiş ve 
ımşt'ir · Çamaltı Tuzlasında öğleye kadar ka -

Alımanyada yain!Z tıı:a-:-et mes~lelt""ri larak tetlkiklerde bulunmuş, istihsalat 
ha'ldcmda görü~tük. İspanya, ken.it istik- ve ihracat iŞleri hakkında izahat al _ 
lôl ve siyasi hürrıyetıne halel getirecek mıştır. 
h~ bir konibine-.1..0na gir:rrıemiştir. ----------

Aıvrupada bir haoo vukuunda, İspan - Bir sarhoşa otomobil çarph 
yıanın bitamf ~alacağı şüphesizdir.> 

İspanyol ordusu 

Bu~ 25 - İspanyol ordusunu ye 
ni 'baştan tensik eden kararnamenin 
başlıca yeniliği, Fasta iki kok>rdu ih -
dasıdır. Şimdiki. halde Fasta bir sefer 
heyeti bulunmaktadır. 

Kararname, medburi askerlik hizme
tinin müdkietini tasrih etmemektedir. 
İyi rnalfunat almakta olan mehafile 
g~re bu müddet ıüg sene olacaktır. 

Kasıımpaşada Yeniçeşmede 63 nu _ 
marada oturan Hüseyin, meyhanede 
kafayı tiltsüledikten sonra evin yolu. 
nu fuıtıınuştur. Fakat bu sırada yolda 
karş~ına ç:.'kan otomobil Hüseyine 
çarpmuı ve başından ağı.rea yaralamış 
tır. Ootx:>mobil vak'a~ mütcakı'b he -
men kaçmış ve numarası teSbit edile
memiştir. 

Hüseyin, tedavi edilmek üzre Bey
oğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Sabahtan Sabaha 

_Çirkin adetlerimiz 
Henüz mürekkebi kurumıyan bir fıkTamda gemne ve eg .. Ienme fıd tl · _ 
• · ·..n..:_ fl e erı 

mızın ÇJ:11Aiı1 tara annı anlatmıştı m. Gezme ve eğ1enmenin de medeni in. 
sanlara göre bir usul ve nizamı oldu ğlmıu ka'bul et:miyenler için tekrar edi· 
lecek fikirler vardır. 

Tatil .gezmesi, çalışan her vatandaşın hakkıdır. Bu haktan medeni bir ;n
san olarak istifade etmek için muUak surette eski itiyadhmmızdan ayrıl -
mamı.z lazımdır. Fesi atıp şapkayı nasıl giydikse, t~bayı, heybeyi. çıkını 
da bırakıp medeni insanların yaptığı gibi derli toplu olmamız zaruridir. Ada 
çaınl'ıklan altında 0cak kurup şiş kebabı çevirenler. plaja patlıcan dolması ve 
kavu~ karpuzla gidenler, bohçala rıru, sepetııerini, çıkınlarını, hey'belerıni 
a!bur çUburla d'oldurup tenezzüh vapurlarına binenler bilmelidirler ki takib 
ettikleri gezme ve eğlence itiyadı bugünün medeni lhayatmda yJz kızartacak 
kadar çirkin bir harekettir. 

Her Pazarın akşamı gezme yerlerimiz iğrenç güibrelik haline geliyor. En 
ıgüzel plajlarımız le§ kokulu bir mezbele oluyor. Yeşil 93Jll altları, serin su 
b~arı insanı tiksindiren bir çöplük manzarası gösteriyor ve bu arada dün· 
kü Heylbel1i faciası gibi şehrin ziynetlerini mahveden kundakçılıklar da 0 
hıyor. Halkımızın medeniyet dünyasında eriştiği seviyenin vecibelerine itaat 
etmesi lAzımdır. Eski itiyadlara göre eğlenmek istiyenler, kırda çömlek 
ke'ba"bı yapıp, kuzu çevirmek arzu edenler umwni yerlerin hududlan harici
ne çıkmak icab ettiğini anlıyacak kadar insaf ve nezaket gösterirlerse cemi· 
yet tcıibiyemiz namına bu da bir kazanç olabilir. Bunu takdir ctmiyecck ka
dar gaflet iç.inde kalanlara da şehir namına, medeniyet namına, içtımai in : 
kıla1b namına belediye ve zabıtanın müdahale etmesi caizdir. 



4 Sayfa 

lskenderun limanındaki bütün teıkilat ve tesisat 
teslim alınarak Limanlar Umum Müdürlüğü tara· 

fından bilfiil idare edilmeğe bqlaı,ıdt 

SON POSTA 

Kartal Mattepe.5indeki piyatie atış 

· mektebinde, dün yangın çıkmıştır. 
1ıkmdenı1'.dcıtı bir g6rlltt.Ü§ Saat 15,3() da üç katlı olan mektebin 

İskendıerun limanını deıvlet liman1an ate etıınektıedir?er. Limanlar umum mil • üst kıısmından !birdenbire yükselen a
~ mm.mı müdürltiiü aamına teeel· dür~ İSUmleran limanının yenJ ter: levler, büyümeğe başlamış, hAdiseden 
l&n etmek üzere btr müddet evvel Ha • ıkıilM UdroıMın.11 hazırlamaktadır. Yent det-hal itfaiye ve zabıta haber<iar e • 
taya gltm.iıJ olan lima?l ıdltehaımslann • ıoonorlıııır yakında Hataya giderek vazi• dil'miştir. Bir müddet sonra, Kartal, 
dan ııütetelclcil hıyetin bjr kısım azaları feletline başby.acaldardır. Limanlar u - Pendıik ve Kadıköy iıt.f.aiye grupları 
p!hrimirıle d~lerdir. H~ azaları İ1- mum uiidürlüjö İskenderun limanının yangın mahalline yetişerek: yükselen 
bnderun limam hakkmdald milta!eala- ~ kadnca.ımı hazırlarken. Denizhan- alevleri önlemeğe muvafifak olmuşlar
~ limanl~ umum mldürlüjilne .~11.~~ kın ~ ~ kalan memurlardan da dır. Kartal kaymakamı ile jandarma 
mıJlerd:ir. Limanlar umum ~rluğli isti~ etnıeikıtıedlr. kumandanı da mektebe gitmişler, ica'Q 
bu hlBJSta bir rapor hazırlıyarak bugün- ltsk m limanınd ki d te - eden tedbirler alınmıştır. 
le.rde Münakallt Vekil.etine gönderecek- . e =n•t '-· .. ~1..J' mihet~cu ka Yaft<tın bir müddet devam etmiıı:.. bu 
}erdir sısat ve ~ a ın uuguUAu ıyacı r- ~"'ö-:: . .. Y' 

• . . - . şılı~cek va.zı.yette Oldı.ığu anlaşıl _ suretle uç katlı olan bmanm ust kıs-
İskenderun llmanınaald bütün tesısal . . mı yanarak çökmüş ateşin diğer iki 

ıvıe fıeiküJlt Fransızlardan tellim aiınmıı rmştır. Liman tlerıde modern bır ıekilde ' 
ıvapıl:acakıhr. kata sirayetine mani olunmuştur. Ya-

w lriman işleri 15 Temmmdau itibaren " k d t kh tfaik 
T ~---ı .. dil' . . H* nan ısun a ya a ane, mu • , ve • 1.:-__ ..__ ··d~ ı;;lW\ t • dan .uuırd.u 1ar umum mu r muavım u • v 

.uu~umr umum mu ur u.guı araı.ın . . . me'k:hane, çama.şıThane ve bullaşık4ha-
biHH1 idare ed?!meğe b&flanmıttrr. mid Sarac~ İskenderun lıman tılen bul rd At . 1 ,_t 'k Jro ne um~ u. eşm e er. rı n -

Teselliiım heyetinin halen İskenderun- hakkında tetıkikleroe bulunmak üzere bu tığ neticesinde veya bulaşıkane baca-
da bulıwıan .azalan ifleri muwkkaten ida- hafta sonunda Hatayd hareket edecektir. sı~ tutuşmmc;ı yüzün<ien çıktığı sa • 

8. tö dU CD h · 1 b d nıJmaktadır. lr mo r n m urıye ayramın 8 Yangın, Adalardan görillmüş ve A-

B "" • • d ht dl• da zah1tast tarafından karşı yaka it -
ogazıçın e rı ıma a ıye sarayının faiyesine haber veribniştir. 

b tt I 
• Bundan başka dün üç ayrı ~rde de 

çarpıp 8 1 teme 1 alil 8C8 k yangın başlangıçları olmuştur. Samat 
Dün, Boğaziç'inde bir motör kaza- yada Ara'bkuyusunda tren güzer~ -

Sultana'hmeddeki İbrahimpaşa sa - hında Şam ı"sminde birine aid 12 numa • olmuştur. Galatada yazı!haneırl olan 
Kara Mehmed .isminde birine afü ve rayının yerine Adliye sarayı yapıla - rah f!Vı Baat 16, 16 da önünden gEÇ • 

MElhmed Alinin idaresindeki 8 tonluk cağını yazmıştık. Hapisane olarak kul mekte 'Olan !bir ldlromotifin çıkardığı 
.f<)() numaralı motör, Karadeniz Bo • lamlan İbrahimpaşa sarayının yıkıl - ·bir kıvılcımla tutuşmuş, bağdadiler • 
lazından dönerken, kaptan dümende ma Ş dün ilhale ed.föniştir.Müteahhid den 2 metre kadarı yandıktan sonra 
uyuyakalmıştır. 120 glin sonra İbrahim Paşa ·sarayını söndürühnüştür. 

Bunun neticesi ohlrak motör Kanlı. 9600 Hra mukabllli.nde yukımış olacak- Rwnelihisan fırınının bacası da tu-
ca iskelesi önünden geçerken şiddet- tır. tuşmuş, ateşin sirayetine meydan ~ 
1 nh~-- 1 ak bat rilmeden bastırılmıştır. 
• ...... _ çar.pın.1§ ve parça anar Adl' t 11 29 "' · · m ğa be lam tır. ıye sarayının eme ıe.şnnı - Küçükmustafapaşada Karadeniz cad 
~erhalş etrirıan yetişenler motörün evvel Cümhuriyet bayramı günft Ad. de:ıinde Yusuf kaptanın evi de, ayni 

mürettebatı olan 4 kişiyi boğulmaktan Eye Vekili Fethi Okyar tarafından şekilde, baca tutuşmasile 'bir yangın 
kurtarnuşier, fakat motör batmıştır. atılacaktır. tclıJikesi atlatmıştır. 

On birinciYerli Mallar sergisi 
bngon açılıyor 

Anayurda iltihak eden Hatay da bu yıl ilk defa 
olarak sergiye iştirak ediyor 

On birinci yerli ma~qar sergisi bu • ışeklire imar plAnının tatbtkından l!IOn. 
gün saat .1 7. ~ mer~ım'le açılacaktır. ra afacağı şekli g&teren paviyon, bil
Memleketimızde yerli malı mefhumu-. hassa nazan dikkati çekecek mabiyet
nu yaymak ve millt sanayiin her yı! tedir. 
pterdiği inkişafı halka tanıtmak hu- B d ..._l!!k Sürn _,_ __ ,. İnh" 

•• ..ıı... bil .. k --ıı • -1.. un an ..,~ a eı'Uöı.m, 18ar-
swıwıua Y!U ıuı. oynıyan sergı, Şt:ı.ı.. d Et"b k • ..n ın i ı.ıw t · ·me dalıni bi . b" o1.m ar, ı. an , ,,. .... n ut pe.ırn meneuca 
nmı . ' r se~ ~n.ası. . ama- ve muhtelif sanayi şubelerinin pavyon 

• sı yüzünden sanayıimızın ~ış~!1nı rarı da dild<:at w alAka ile tetkik edi -
hakkil'e temsil edem~mektedır. Böyle lecek bir tekemmü1 gösternıektedfr. 
olınakla beraber Vah LC.tti Kırdar ve . . d eh . . 
ıergi komitesi büyük mesai ııarfederek ~n Hatay heyetı ~e ş nmıze gelı.. 
.erginin maksada uyıgun o1ması için mış ve Hatay mamurat ve maıh.t!uılAtı
Jlzım ~n her çaNye tevessül etmiş- nın t~hir edileceği paıvyonlara heye
lerd1.r. tin beraberinde getiııdiği eşyanın yer-

Türk sanayiinin tekemmillünü daha leştirilmesine başlanmıştır. 
cazib bir şekilde teşhir için deklaras _ Bugün saat 17 de şehrimizdeki Ve
yon ve tenvir işlerine d~ bu yırt büyük killer, meb'usJ.ar ve güzide bir davetli 
lbir pay ayrı'llıruş, paıvyonlların ~rti - kütlesinin huzurile açılacak olan sergi, 
bfn<.\e büyük bir itina g&terllıniştir. müteakı.ben halkın ziyaretine taheis e· 

Dan ser,gide'ki hazı.rhklan bir kere dilecek ve geceleri Mat on buçuğa ka
&dıa gözden geçiren VaH L~tfi Kır - dar açık buhındurulacaktır. 
dar, a:ıtkadarl'Bra 80ıll notmana'an ik - Se:rgide bu sene satı.ş ya.pıTımamakla 
mal ~ talimat vemı!ştlr. 'beraıber, satış tçtn bir pavyon aynllmş 

Sergide Maarif VekM~ neşri - ve burada Şilıe bederinln de teşhir ve 
yat pavyonu w İetan'btdun t>ugilnkQ satlfllUl müsaade edlliniFlı'· 

Do~u vapurunun tecrübe
leri henüz yapılmadı 

Dün bir sabah gazetesi Aı1manyada 
inşa edilmekte olan Doğu vapuru hak 
kında DenizyoMarı İdaresi1e Alman 
vapur teı:gMılan arasında ihtiW çık -
tığını ve tecrübeleri yapılan vapurun 
ıbirçnk noksanları görülerek ~um 
edihnediğini yazmıştır. 

Denıizyd&rı İdar~inlie ya-p~mn 
tahkikata göre bu halber yanlışhr. Do
ğu vapurunun henüz tecril'beleri ta • 
mamlanmanu~tır, yazı'ldığı gibi. vapur
da birçok noksanlar da bulunmuş de. 
~?dfr. Vıtpur inşaata aid bazı noksan
ler henüz ikmal edi'l'mediği için teeel
lUm mumneTesine de başlanılmamış -
tır. Bu noksanlar ikmal edildikten ve 
tecı-Ulbe~r tamamlandıktan sonra, Do
~ vapuru önilmüıxleki ay içinde :nma-

~~~!~.~--Ş:~.i.:!J~~::: ....................... __ 
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Temmuz 28 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Mildttrlftğünden: 

Mekt.ebi:mize 939 yıh zarlmda talebe kayıd ve kabulü şeraıti: 
1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere aılb sene .. 

dir. Yatılı ve parasızdrr. Gayaıi ticaret gemilerimize kaptan ve makinist ve de. 
tıiz mesleği için fen e.dann yetiştirmektedir. 

M.ektdbe kabul olunan tel.ebenin giyimi, yiyimi veısair husu.~;ı.tı ımekteb tara. 
bndian temin edilir. 

2 - Mektebin bu af'l'le hem lise ve hem ·de yüksek sınıfına t:ıJcl>e ahna<'aktır, 
A - Lise sınıfına :ıhruK:ak talebelerin orta mek!tebi bitirmiş ve yaşlan on 

beyten k:üçUık cm doku:ırlan büyük olınamalan şarttll'. 
B - Yüksek sınıfa a1ınaeak talebelerin de lise mezunu oimalan lAzımd\:-. 
3 - Y.azlLmak i~in Pazartesi, Çal'flmba ve Cuma günleri mclct.ebe mürccrui. 

~elidir. 

4 - İsteklilerin mekteb müdürliı~üne k.arfı yazacaklan istidalarına aşağıda. 
lci vesikaları rapıeylemekri lizımrlır. 

A - Hüviyet cüzdanı. 
B - Aşı klğıdı. 
C - Mekteb ıehadetnamesi, veya tasd'.iknaanesl veyahud bunların musaddaJC 

suretleri. 
D - Polisçe tasdik edilmiş iyi h!l kağıdı. 

E - Velilerinin iza!hlı ad.re6leri ve ta tlbik imzalar •• 
F - 6 aded kartonsuz fotografiarı c9 X6 eıb'adında ... 
5 - Yazılma i~ 26/Ağustw/939 Cumartesi gününe kıadaro1r. Kayıd olanlann 

28/Ağustoo/939 Pazartesi gUınü sıhht muayeneleri için sabah sar.t 8 de mektebde 
bu1ıınrn.a!lıarı Iazımdır. 

6 - Fazla tafsilAt için OrtaAcöyde Mekteb Müdürlüğüne müracaat olunmalı. 
dır. İstaıı!buldıan gayt; ana!hallerden yapılacak mü.ı.ıaıcaatlara matlbu mektebe dü. 
bul bilgisinden gönderilir. Müracaat için po.5ta pulu gönderilmesi lhımdır. 

c5272:1 

Kapalı Zarf Usullle Eksiltme hanı 
1 - Ek:si11ımeye konulan if: Zonguldakta Amelebirliği hastane binasının ce. 

nıubundaki granit parke yol ve betıonarıne duvar ve piyade kaldırım inp.s:ıdır.. 
Keşif bedeli (7745) lira (70) kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şuınlardır: 
A) Mukavele projesi. 
B) Eksiltme şartnamesi. 
C) Fenni şartname. 
D) Vahit, fiat ve kşeif hülAsa cetvelleri. 
E) İki parçadan ibaret plan ve makii. 

İstiyen}er bu evrakı (2) lira mukabilinde Z~ldakta Amelebirliğinden te .. 
ctarik edebilirler. 

3 - Eksiltme: 2/8/939 Çarşamba günü saat on beşte Zonguldakta Amelebir. 
liği faal heyeti huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin (581) liralık muvakkat teminat 
vermesi ~ Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfi. 
kan ırnüteaıhhidlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

5 - Talihlerin teklif mektublarmı üçüncü maddede yazılı saata kadar Ame. 
lebirliği baŞkanlığına makbuz mukabilinde veımeleri icab eder. Postada olacalC 
gecikmeler kabul edilmez. c5309:11 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 
Üskfidarda Bulgurlooın;cld ma'1alle61nhı Çikınaz sokağında 12 numaralı hanede öltt 

Mehmed Nuri va.rt.ıııerlne borçlu ÜS!d11d8l'da Bmgurlumescld maıhalles1nm Çı'kmaroda.>
lar sokağında 12 ımımaralı hanesinde ölü Em1nen1n: 

OOüdaroa İcacıtye manıa:ıJeetnde Da.rbba.neUmardil"eS sokağında eski 23, 23 müker· 
rer (Tarafları: Kadrl ve artıtar Hacı Mustafa ve a.t'a'ba.cı AM>as hane ve arsa1arı ve :ta
l'lıkle mahdud miist69na Karebeıt kalfa vakfından 274 M. 2 ve tama.mı 205 lira kıymed 
muhammeneli arsanın 48 lmı9e WbarU.e borçlu ~ akl 18 hissesi 'ft gene tİskiil • 
darda İcaıdiye maJhallesinde e8k1 Çamlıca yent Hacıtstepan sdka~ında esk1 6 mi.Ht'errer 
yeni 24 sayılı taranan doğramacı Panasın arsası ve Petenar arsası ve Takuld arsası ve 
farlk :lıle mahdud) tamamı 014, 93 metre mUTabbaı mllııtarmda müstesna Karabet 
taıta va:k.fında.n tev.sJ intlkalll ve ta.mamı (1045) lira kı}'metl mUıhammeneli elyeıvrn 

bir bab hanenin 24 blMe i:ttbar!e borQlu öJıll Ernineye a.lıd 18 hlmeslntn 2280 numarali 
taınuna tevflıkan açık arttırma ııe aa.tııımasına karar verilmiştir. 

Evin vaziyeti hazıra.sı: 

Sok~ kapımndan gtrlldlkıte btr ufalt pahuçluktan 2 ayak merdivenle tdlç.ti.k sofaya 
çıtılır, bu sofa mıerinıde iblri y\WQ Te dıolablı, diğeri yiiksüz ve dolabsız iki oda ve so
fadan camekA.nla aynlmı.ş kezalnt küçük blr oda vanm. 

Zemin Ita.t: 
ıo - ayaic m~ zem\n kata in&ldHtte 7Jem1nl kırmızı tuğla döşeli bil' taflı.k ve 

~ığm yanmda bir oda ve zemmt toprak alatuı1ka ooaıklı ve memıer ctellkl1 ta.şlı b1ı1 

mutfa!k '9'e aıatuı:'ka bir hali!. w.rdır. 

Bahçe: 
Ba.hçede 1ld meır blr oovi~ ft btr armıud Te bir de ayva ağacı ıvardll'. Evtn tamamı 

dışal> olu:ı> elektrfk t.«!deaıtı mmctıddur. 
1 - ipi gayrimenkul arttırma f&tlt.namest Sl/8/939 talihinden Wba.ren 937/5ö8f 

dosya ile tİsküdaır icra cfa1resmln muayyen numarasında herlcesl.n göntılleoeti için &f 
ıktı.r. İllnıda yazılı Oılanlataan fada malfı.ma.t alma.ık ıstlyenler işbu şartna.mey1 937/ 
5585 ne memurı~ möra.ca&t etınelidır. 

2 - Oa.yrimeılk.~ 6/9/939 tarihinde Çartamba gün{l saaıt 15 te 'ttsküda.rda :bıeaniye 
ŞerH!bey Çeşme solı:a.ğında 16 numaralı Adnye binasında 'ÜSJgQdar icra manurluğu o
dıa81nıda ilç defa 'batınldı1c.ta.n 8!1111"8 en !X* arıtıtırana iha1e edllir. Ancak aıt.tıııına be
deli muhammen tıymetAn % '75 1nt bu.1maz veya sat~ lstJyentn alacağına rüc;.hanı olan 
dfter ahcak'hlar buttmu1'8a ~ bunların o g~enkul ne temin edllm&ı, alaca4t -
lannm meomuundan fazlaya ç*ına8ı en çok a.rUıran.m tAla'hhMü bMd kahnak Umre 

a.rtıtımıa 15 gün dalla tanıdld edmr. 21/9/939 tarllünde Perşembe giinil saat 15 te 'O's < 

kt>da.r İhsa.nlyede Şertlbey ~ nalında 16 nımıaraiı Ad1fye binasında icra memur
hıfu odasmda ya.pılacK arttırmada bedeli 88.tı.ş :!&~yenin alac~ına rıüç.hQnI olan d1 .. 
ter aıaca.ttııuın bu gayrbnenltul fte temin edllıniş alacak.lan mearnUU'Ilda.n fa.zlıa,ya 
9ı1c;maac '81"1ılle a.ncaıt teklif oWnarı m\bı.mmen kıymetin % 75 ini geçmedlll takdlnl• 
l280 numa.ralı kMıune. tevnan •tış geri hıra.kılır. 

S - Aı'btırma bedeli peşlnd&r. AıUımıaya lft.lrak i9ln yt*:a~a yaıruı kıymetin % 7,3 
Disbet4ncfe pey Mcçeı!4 veya mmı bU banlcamn temınat mektubu tevdi ed8ecett.1.r. 

4 - Gayrimenlru! kendlıı!llıne lhalıe olunan ldmseye derhal veya verilen mllıhlet içinde 
pa.ra.yı verrMZSe lhü kann f«llboluna.rek kendWöden mrvel y{llmek tıe1W11'te bulunan 
t1lnae(Je a.rrıet~ oldutu bedelıe alnınp razı olW'B& <ona> razı olmazsa veya bulu.n • 
mazsa hemen 15 ~ mild~ ar.tıtırma,a çikarıl11> en 90k art.tırana lıhale edillr. 
hı ~e a.rasındalld far.le ve geçen gı(irıler lçtn % 5 ten hesaıb olunacak faiz ve diğı!r 
masra.flar &~ hOlmne haoeıt kalmaks:ızın meımurlyetımizce alıcıdan ta.hsll olunur. 

5 - tpotıek ea.hlbl alacaklıJıarla dtğeır alacaklıların ve irtifak iha'kıkı salhiblerlnln ga.sr .. 
rrmem:uı twıeıindelc1 baklarmm bulnıı!11e taı.-z ve mMraf dah.11 ola.n 1.dcH.alarma gayri -
me~ul berlnd6k:l be..'klnnnın at.n talihinden itibaren 20 gün 1ç1nde evrakı miisb\te· 
lertle blrl!lıllı:te memuıfyetlimi?Je büdlrmeleri k:ab eder. Aksi ha'ıde h11ltlan ta.pu slcllllle 
~ mmadikça. saıbış .bedelinin payl3'JlllM1Dda hariç ikaJır'lar. 

e - Abcı aııtıtmnA bedıcll ba.2iclnde o1ara'k lhale karar pullarını tapu ferağ harcı· 
m 'M 20 1enel:lk V*1f tllrhz bedel!n1 vermeye medbuırdtll". Gayrlmenkulün :nıefslnf.Ien 
dota.n mMera.tlm. llel'glle, ıfıa.mlfat ve tenv1ı1ye ve tellAllye r.üsumu Vakıf ica;re61 borç· 
m,a atddJr. 

'1 - ~ aılh* a.r:t:b.rlmtva 1fttnık ede:nıler arttuıma §M'tna:ınesln! okumuş, lil· 
mmJ.u mıalimıaıtı UmJş ve bunları kmamen kabul etın'l§ a.d ve ittbıır olunur. Yukarıda. 
~ ~ ı.t>u ııAıı 'Ye ~ilen arttırma oartnamesı datre&inde sa.tüa -
calt tlln olunur. 937/5585 



26 Temmuz 

Zara yakında bol 
ışığa kavuşuyor 

Belediye kasabayı suıuzluktan kurtardıktan sonra 
nurlandırmağa da çalışıyor, Zarada memleket kültürü 

namı11a bir orta mektebe şiddetle ihtiyaç var 

SON POSTA 

:Adana (Hususi) - Kalabalık bir ka
til• halinde şehrimize gelen Manisa 
öğretmenleri Hataya gitmişlerdir. 
Öğretmenler, şehrimizin muhtelif 

yerlerini ve müesseselerini ziyaret et
mişler, tarihi eserler üzerinde etüdler 
yapmışlardır. Otuz üç kişiden mlirek
keb olan öğretımen grupuna şehrimiz
deki müesseseler tarafından ziyafetler 
veri lıniştir. 

Manisalı öğretmenlerin bu ziyareti 
Adanalı öğretmen1erle tanışmıya bir 
vesile teşkil etmiştir. 

Sayfa 1 

~---------------------------------iz mit 31 inci alay sancağına 
merasimle madalya takıldı 

1 

Edirnede sıcak'ar 

Pazar Cla Hasan Bev Olvor ki: Trakyada atçıhk 

tW' - Hasan Bey cesa ret 
•vJt " guzcı şeydı.r vesselfim. 

.•. M-esela benim bir tanı
dığım var .. Aslanların kar
şısında biie pervasız du -
ru~ ... 

. . • Korku denilen şe -
yin ne olcluğuı:w bilmez. 

Hasan Bey - Allah Al
. lah b'u adam hiç futbol 
· maçlarında hakemlik et -

memi.f mi? 

Edirne (Hususi) - Yurdun en ehem 
miyetli atıcılık bölıgesi sayılan U _ 
zunyayla mıntekasında hayvanlann 
tas™f ve ihzarı, şecereye geçirilmeleri, 
damgala!llllalan, damızlığa yaramı -
yanların enenmesi işlerine daha geniş 
ölçüde çalışılmasına karar verilmiş ve 
bu hususta muhtelif ekipler teşkil edil
miştir. 

Kayserti viılayetinin Pınanbaşı mer. 
kezinde teşkil edt1en birinci ekip baş
kanlığına umumi anilf ettişlik baytar 
müşavir muavlni jboteknist Enver Ak
doğan tayin edilmiştir. Mumaileyh bu 
sabah Kayserlye hareket etmiştir. 

• 



• Sayfa 

1 Hidueler Karpsında 1 
AÇIKGCZ 

iA.ç.ıkgôre trende rastladım: ı ayalclcebllan gömleğine karışıyor. Omm 
Birinci ırnıevkie kurulmuş, oturuyor - için ben birkaç kabineyi birden işgal e • 

au. Koırdilktör geldiği zaman cebinden der, ôyJe 80.}"llnurum. 
ikftnci biletini çıkardı. Kondüktor, ya - * 
~8§ ~ıe: Aıçıkgöze kala.balık vapurda rastia • 

- Biletini'Z ikincil dun: 
Dedi. A.çlkgöz ağzını açtı, gözünü Kendi oturuyocdu, yanına da lrosk:o -

yıumdu: caman lbir pa~t koymuştu. Ayakta kal-

SON POSTA 

Yaz • 
sız ve 

Tenunuz 26 

Arkadaşmm ölümüne sebebiyet veren 
köylünün muhakemesi neticelendi 

Bir şaka yüzünden arkadaşının başına iskemle ile 
vurup ölümüne sebeb olan suçlunun tecziyesi istenildi - Birkaç vagon daha taksanız olmaz mış o1'an1ıaır, mu. bakıyorlar~ paketini 

mı sanki: ikinciler tıklım tıklım dolu •• kabchrıpoyer.i bir kişiye bırakmasını bek-
rAyakta gidecek değiliz ya; elbette bi • liyor'lardı. Açıkgöz ise sağ tarafındakine Çatalcanın Tepecilk lroy'ünde geçen Emin yetişen pdlis memurları tara -
rinci~ oturacağız. . . bir şey(ler söylüyordu: ve ölümle biten kanlı bir kavganın bir fından suçüstü yakalanı.ıJ.ştır. 
~ fazla bır §Y söylemedi. Bi- Pa'keti yere koymak biç hoşuma git .. mütldetteıiberi ağırcezada devam eden Dün adiiyeye se\•kedilen Eminin as 

Jeti :zımbaladı, baş~a vagooa geç-ti. Açık mcz, hem beni rahatsız ede, hem de muhakemesi, dün son sa!fihaya varmış- liye 4 üncü cezada muhakemesi yapı!-
fll7., etrafına bakıtı ve sonra karşısın - ürrerine basmaları ihtimali vardır. Port- tır. ıruş, garib tavırlı bir adam olan maz -
~ine: bağaja kıojımayı da lstem\~rum. İnsan SuÇiu Lbrahim oğhı Ali Aslan, ar - nun, mahkemede: 

- Ben her zaman ikinci alınm. birin .. ha1i bu, iırerken unutuveririm. kadaşı Ramazanın vefatına oobebiyet - Bay reis! Bp Nusret benim ahba-
cide giderim. İnsan biraz açıkgöz ol - le vermekten mu'hakerne altına alınmış - bımdır. Arasıra dükkanına giderim, o-
malıı! Açıkg&zıe isketede ra~ladım: Bilet a • tır. Hakkındaki idfüaya nazaran, vak'a turur, görüşürüz. Evvelki akşam da 

D-Od.i. Jacaktı. Bilet mahallinin giriş taraıfında şöyle cereyan etmiştir: maksadım dostumu ziyaret etmekten * kadınh erkekli peşpeşe takılmışlar, sıra· Yazın güneşinden, rüı;gB.rından, . yağ· Ali Aslan bir gün Kazımın kahve - ibaretti. Fakat, kapı killidli olduğu i • 
~öze plajda rastladım. Kabine • larıınıı bdk!iyıorlardı. Açıkgz, çıkış tara - murunıdan, mey;vasıından, sebzesinden sinde, bir masaya başını dayıyarak u- çi~, içeriye pencereden girdim. 

?erden ıbirine girdi. Ceketini astı, çıktı. fın~aın girdi, bir lira uzattı: , hergün hatta her saatinden faydallan - yuduğu sırada içeriye Ramazan girmiş Demiştir. 
Yamnldaktine girdi. Orayada gömleğini - Bana bir bilet! maya bakınız. Çünkü, genç, sağlam ve ve arkadaşının yanından geçerken, şa- Mahkeme Eminin suçunu, tevi1ine 

ve boyunbağmı astı, üçüncüye ayakika • Dedi. lb!I.eti aldı, çekildi. • güzel kalmanın en taJbii, en müessir i- ka oTsun diye ~ııpar~, Ali Aslanı u - rağmen sabit görmüş ve kendisini 3 
bıllannı bıraktı, ve ancak dördüncüde - İşim yıok ta, bU sıcakta bu kadar ıncı ~. yandırımşt.ır. Bırdenbıre da1dığı uy - ay müddetle hapse mahkfım ederek 
soyunabi11m:i:ş, mayOıSUllu giymişti. insan arasına ginp saatierce bekliyece - kudan fırhyan A'li &lan, buna fena demal tevıkifini karar altına almış • 

O, ~al ~tiği kabine1'!rin dördüncü - ğim •• diye diye yürüdü. Yaz aylaı:nın, ~e~~yden evv:ı, ha - halde sinirlenmiş ve yanındaki sandal tır. 
si.inden çıkarlcen, kabine bulamamı; plaj * yatınızda ibır ~gışıkıık devresi olma- yeyi kaptığ gıôi Ramazanın başına in • • 
~ileri de sağa sola koşuşuyorlardı. Adabı muaşeret kayıdlaril'e kendini sına çalışınız. Bütün loş az gezdiniz. dirmiştir. ~mazan, bu darbeden son- Sahte mUfettıs ve gazeteca 
Açı.~ on'Iarla alakadar olmadı. bağlı addetmi~n bu açık.gen maa.ttees - çok oturdunuz ve eve kapand.ınızsa ya- ra fenalaşarak, 1 o dakika kadar 9)nra müşahede 

PmJ'a ıairdt.ı.t zama s J'"'-1 d ~ t ·r _ _.:ı k k 1 zın ~ bol yürümek, """"' ...,_,,. gezmek k Tını ·~-•'1...H; • • 
"" "6• n e cuıı.a ı5ı anı- SÜ aram,.~oua yaşıyan ve 81 sı rasta • . . . ~ 'rv-n. yere yı 1 Ş ve O.aıu~ .... r. altına alınmaSlnl 1St8dl 

dağının yanma gltti: dmğmuz 'bir ~ptir. - hattA elım:ıde ıse - spor yapmak ça - Bilahare cesed üzerinde yapılan o -
- Bir tek ka.binede soyunmak iyi ol- Q ' l ı L.,. • rererini araştırınız. Kışın çalıştınız, yo topsi neticesin1de, ölümünün Ral}laza- ~ekfılete t~i arşiv müdürlüğünft 

muyor, dedi. İnsanın elbisesi çamaşırına, uHuıi d-1--u uu1- ruldunuz da vü.ıcudünüzde bir dinlen - nın müıpte:M olduğu da'lak hastalığı yü teftı.şe kalkıştıgı sırada yakalanan 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
me ihtiyacı duyuYQrsanız, şimdi din - zünden vukua ge1diği, Mmıg Müdür • Mecdi isminde .bir ~sahte.müfettiş, .dok 
ı · · F ı - ·· kt lm k- Jüğünün rapori'le tesbit edilmiş. suçlu tor ve gazetecı) nın adlıyeye verıle • 
enımz. az ~- yur~.e enl, yoru a h kk d da i t kib ta ·ım· rek, tevkif edildiğini ibirkaç gün evvel 

tansa, bir muddet 1çm o sun, uzanıp a ın a · ceza a a geçı ış - t k . yazmış 1 • 
saatlerle istira'hat etmeye 'bakınız. Ya- tır. w 

DUnyanm en eski maden" A d ı· hl .•• ,...... . l d Dünkıii celsede, rnütalea6'1nı senle - SuÇlu genç akffen hasta olldugunu i -1 nnam a lmSa ar ÇI ıgı zın faydası yorucu bır ça ışma evre. den Müddeiumumi Üibey't, vak'ayı bu leri sürerek, dün tahkikatı yapan 7 nci 
Lehistanda Kze- ,(!;. ı//J Annamda yerli- sini bir sükut zama~ı olar~k; uzun,_ u şekiıtıe hü1asa ettikten Silfora, tahfif sorgu .ha~mliği?.e müracaat etmiş ve 

mionki köyünün Q.~l/frQU . '/ı. ler timsah etini yuşuk kış aylanm bir faalıyet ve eg - sebelhleri gözönünde tutulmak ve 448 Thbbı Adlıde muşahede altına almı:ma-
a1'tında dünyanın ~ ~ çok reverler. On- lence devresi halinde takib etmesinde- ioci mad<iedeki ahkam nazara alınmak sını taleb etmiştir. 
en eski madeni- larca bu ete hiç 'L.-..:ı 

nin ı·zıerı'ne •~sa- dir. Yoksa hem kış hem yaz koşar, yo- üzere. suAlu Ali A'Slanın ce"la kanunu- Sorgu hakimi s.u. çh.ınun mÜ~'lJ~e 
ı.-= doyum ollı:naz. An- 's' nt 1 ı 1 lına 

.ıı::r edu'1m1·.,..ır· • Bu rultır, hem kışı hem yazı dinlenmekle nun 452 nci maddesine tevfikan ceza- a~ ~ma a mmas. ı.na .. uzum 0 up 0 
•• -

uu -1• namlılar bilhassa - d - t b t dli t ıı.. b 
rada 700 kuyu bu- · · · iz tatil'den ve azdan büıyük landırılrn$ını istemiş-tir. ıgının es 1 1 ıçın, a ye a.uı ıne 

tımsahların lrny- . geçırırsen Y .. . . . muayenesine karar vermi~fr. 
lunmuştur. Bu ruklarnna ziyadesile düşkiindürler. Tim- bir fayda beklemeyiniz. ~'l~akeme, mudafaa ıçın, talik edıl- • 

. madenin bund0n saih'kırm .kuyrukları kesildikçe yemden C'ld" . . Y _ bilhassa yaz'lıkta mııştır. IUçUk Nermm tekrar baba 
beş bin sene evvel çıkar. Bu suretle Annamlılar boyuna 

1 ınız.. azın bo, lı' Bomonti yağ fabrikasmdaki tanıdı "'gı adama kaçtı 
pek iptidat alet- timsah kuyıruğ".ı yemektedirler. CivaT 1 kırda, denız kenarında - ')anmama ' • . . . • . 
rorıe iŞlcl.ikilği anlaşılmıştır. Bu ke.şi! memleltetlerc de timsah kuyruğu kon- yahud e1inizden geldiği kadar az bo - mfı.Ak hAdısesı adlıyeye Dört y;ıl süren bir davadan sonra, 6 
Miınlerce çok müh.im telakki edi~mekte- servesi gömorilmektedir. yanmahsınız. Bütün ikış güneşten mah İntikal etti ncı hukuk ve Tenyiz ma!hkemelerinin 
dir. Bundan beş bın sene evvel ınsanla- + rum kalan citdiniz serıbeSt S€1'bcst ne- . . . . kararile öz anası Fatma İlhana teslim 
ra.n ıbu gibi pek güç işlerde muvaffak ol- w w . w. Bomontıde ~lız ~asından Nı - edilen Nermin çocuk, tekrar baba ta-
mal&n =yanı k.ayıdcfır. Garib harb ganaimi f.es. alınalı. :3u, onun saglıgı ve tazehgı 1ro1aya aid yag fabrıkasından kazan d v h ~., b" . Al' . . lwaç 

r- ~ d m ıgı ma aıı.ıe ıcı ının evıne l\ -
lııl. \ \ / ıçın eJzem ır. . patTıyarak, yangın zuhuruna sebeb ol- tı 
,.. 1615 senesinde v d- k Had" mış r. 

Birleşik Amerikada cinayetler Fransızlar ile İn· \ Y:1nız, riizg'arh g'üınlerde ~reımSiz dugunu un yazm~ı . ıse ~: - Çocuğun anası Nermini aimak için. 
gilizler arasında sokaga ÇP'kmayınız. Açık hava cıl'de ne sında kaza mahaMmde bulunan - bir icra rnemurile birlikte dün Alinin 

kaça maloluyor? vukua gelen mu- kadar faydalı ise rü7Jgi.r da o kadar rikanın ustabaşısı A.ristidi, başına dil - evine müracaat etmiş, fakat kendile -
Birleşik A.meri- \ t 1 1 İ ı harebede 1''ransız \ zararhdır. şen bir demir parçasille, ağır surette ri~ çocuğun evde olmatlığı cevabı ve-

ka Cümhuıriyeti ' / generallerinden Al yaralanmıştır. Yaralı tedavi a1tına a - .1 ·. t' 
ı d bir "- foos Kolber bir '- ' Güneş banyaru: Yapmak isterseniz lınarak, hadise etrafında ad.l'i tahkika- rı mış ~r. . .. 

ltahi in e sene . "'\. herhalde bir doktora danışmız. Vakıa t ·1 . f Bugun aynı muracaat tekrarlanacak 
içinde yapılan ci- lngih7. hü'iar ala- ;-., a geçı mış ır. ve maksad hüsu1 bulmadığı takdirchi, 
nayet, sirkat vesa- yını ma.ğlllb et· güneş -ci'ldinizi kızıllaştıracak, size tat Tahkikata miiddeiwnmni mua~le- Nermin polis vasıtasile ve zorla alı • 
ir zabıta vak'alan miş. harb ganalmi ._ lı ve modern bir renk ver~k, saçla- rinden Ali Kema:l e1 koymuş, fabnka- kt 

...a. r'l t kt Am Ü s· rta Ş"-'- ı· 2S b' li naca 1r. tırudlmete ve hal- olarak ta hüsar za- - rınızı açacifi\., pa a aca ır. ma, nın nyon ıgt> ır&e ıne ın - _ . . . 
ka 15,00n,ooo d<>- bitlerinin şemsi- birço'k rahatsı:z1ıklara güneş banyosu raya sigortalı olduğu tesbit olunmuş- Dun t>ır sahab gazetesının yaz~ğı 
'-a ............ , __ ,......dır. Yani bizim paramız- yelerini eline ge- ..:ı,.ıı. ta . . . 1 tur. gibi Alinin evine kaçan küçük Nermm, 
- ...... ıu.ınuww~d iyi gelmez. Bir uvAtorun vsıyesını a 
la 18 '7.::0 000 u- 1 çinmi~tir. "'cr~..:ı· d bi k 'd 1 lm dığı anasına teslim edi[memiştir . 

• ıiJ • l:ll•ya.... :t madan ~ siz, ne de çocuklJarınız gü - r:Ld'.lıse e, r ası O up O a a-
neşte kalmama1ısmız. raştınımaktadır. Satiye tahkikatı devam ediyor 

L SLER 
içinden çıkılması 
Güç bir mesele 
IBay clL S.> e: 
- Halledilmesi çok güç bir mesele 
~ndo bulunduğun.uz inkfır edile
mez. İşte dört tane yetim ki, sizden 
başka kimseleri yoktur. Kendileri He 
alakadar olmazsanız istikballeri ka
ır.a'rll.ıJctlır, nas'J büyüyüp nasıl yeti
şeoekJeri tahmin edilemez. İçlerinden 
birini 2l0V'Ce olarak alsanız. diğerleri

ni kendi çocuğumız olarak büyüt.me-

ye ~büs etseniz, zayıf bulduğunuz 
aınuilarını:z için mühim bir yük teşkil 
edebDir. Yalnız bir nokta üzerinde 
deI1lıal duımak ist-erim: 

cEsaseın istik:balim nedır ki?> diyor· 
8\IJlUZ. Bedbin görünüyorsunuz. Ken· 
din1zi bu bedbinlik havasından der
t1'd lrurtarmanızı isterim. Yaşınız mü
said'dir. Önünüzde uzun bir istikbal 
var ve lbu istikıbalin ilk yaprağı dahi 
ben& açılmış değildir. Bugün küçük 
bir meımırsıunuz. Yarın serbest baya
ta geçebilirsiniz, tahmin edilemiyecelr 

kadaır U7J1.Ul mesafelere doğru ilerliye· 
bilirsiniz, esasen bu sizin kendi eli
nmiedir. Bedbinlik havasından silki
niniz ve derhal teşebbüse geçiniz. 

Asıl sorduğunuz meseleye helince, 
bu dakikada hatırıma yakın tooıdık
lanmdaıı bir erkeğin maceraSt geldi. 
Bu erkek ilk gençliğind~ bir genç kızı 
fiddefille sevmişti, onun tarafından da 
sevildiğini hisst..>dıyordu, kızı ist.ı?sc a
labilecek.ti. Fakat tereddüd etti. Ken
dlisi zengin değildi, kız da servetini 
kaıyl:itmiş bir aileye mensubdu. Üste
Uk k~ yaşta dört beş kardeşi var
dı. Ya günün birinde babaları ölüve
rimc bu çoou..ltlara kim bakacaktı? Ta
nıdığım erkek tereddüd etti, nihayet 
vaılgeçti. Bu.gün bir başka kadınla ev· 
li ve lbcdba.httır. O, almadığı genç kız 
mes'ıtıd mu, değil mi? Bilmiyorum. fa
kat lrardeşleıi anzasız ~.iyümıüşler, 

hayata .girnıişler, mevki sahibi olmuş
lardır. 

Siz n~ karar vereceksiniz? Tahmin 
edeınrem, fak.at neticeyi bana bildirir-
le'lliz memnun olurum. TEYD 

[Okkan soyarken yakalanan Satiye yolsuzluğu etrafındaki tah -
Deniz banyosu: Uzun sürmemelldir. kikata, Müddeiumumilik ve sorgu hft.-

Suda çok ve hareketsiz durmamalıdır. hırsız tevkif edildi kirnlliği tarafından devam edilmekte -
Sbğuk suyun tesiri ancak kunıMan - Asliye 4 üncü ceza mahlkemesi dün dir. Müddeiumumilikçe bazı yerler -
mak ile hafifletilir. Bunun için eliniz- garib bir hırsıilık vak'asının duruşma- den müz~kere ile istenen malfımata 
den geiliyorsa yüzme öğreniniz ve ço - sını yapmıştır. aid cevablar gelmektedir. Bu cevab • 
cuklarmıza öğretiniz. Hadisede suçlu !bulunan Emin, Be- lar tahkikatın tevsii ite deriDaeştirilen 

. . . şiktaşta Nusret isminde birine aid ki- baZ1 cihetlerini aydınlatıcı mahiyette-
Ve ara~nra banvo saatlerınızı gez - t b k -'~· . dük. ı.A-. __ -ııı.· dir 

., w. • a ve ıı ı.ao:ıryecı tuUuna, ev Vl::'.LAl • 

mek, yürümekle geçiriniz. Bu degışık- akşam saat 8 sufarmda pencereden at- Mıüddeiumwntlik, iddian~sini bir 
1ik bazı asabi bünyeleri deniz banyo- lamak suretile girmiştir. Fakat, hırsı- kaç güne kadar hazırhyarak, sorgu 
sunun y<'ııgunluğundan kurtarır. zın içeriye atladığı etraftan görülerek, hakimliğine verecektir. 

·-························ 
Bacaksızın maskaralı klan: Arılar 1 



SON POSTA 
Sayfa 1 • 

llalya Kralı Viclor Dünyama atisi 
Denilebilir ki insanlar aklın 

kulak tıkamışlardır 
• 

sesıne 

Emmanuel ve Mussolini r.......................... Y A Z A N . ···························• 
22 Teşl'inleovel 1922 de şimallıl Mareşal Badogllgo Rrala: "Mllsaade 

ediniz bira/ay askerle ıu siyah gömleklileri temlzlegiveregim,,demişti, 
Kral muvafakat etmedi. Fakat acaba buna bilahare pişman olmadı mı? 

~ Eski Fransız Başvekillerinden i 
~ Joseph Caillaax j ................................................................................... : 

Bu satrnlann başımı koyduğum başlık-ı ...... . 
ta garib surette geniş bı::- mana \'ar. Bu
nu biliyıonmı, faka~ uzak ufukları ar~ -
tırmak em.el:indeyiın. Ye yalnız hal değil, 

YAZAN: M. S. BERKSO N 
29 Teşrinievvel 1922 İtalya tarihinde 

sayıh bir gün oklu. O gün bir Pazara 
l'aS}amasına rağmen İtalya halkından çok 
azı kilise1ere gittiler. İki yüz elli bin ka
ra gömlek?i f.aşistten mürekkeb bir ordu, 
üç rnıuhi~lif noktadan yürüyüşe geçmiş 
Romnya dloğru ilerliyordu. Ordunun ku
mandam sooyalist şefi Benito Musso1ini 
hükfımeote son ültimatomunu vermişti. 

halıya aylardanberi sürüp gelen kan
şı,khklar içinde bocalıyordu. Meydanı 
boş bulan kom:.inıstlerle anarşistler, bir 
çok fabrikaları ~alan etrni~ sahiblerinc 
de çirkiın hakaretlerde bulunmuşlardı. 
Her tarad'ta karışıklık devam ediyordu. 
Roma hükumeti, şüphe ve tereddüd için
de saFranııp dururken Mussolini orduları 
İc?areyi ele geçirdiler. Bunların silah na
nuna ellerinde hindyağı ağacı sopaların· 
dan ve çok eski birkaç mitralyözden baş· 
ka bir ~ ydktu. Bu zaman, kral üçün· 
Cü Emnnanucl salt:anatının en nazik dev· 
!lesi idi. Ondu kendine sadık, gayri munta 
2am faşisUere karşı durmak için Romanın 
sev'kulOcyşi o'hemmiycti hniz her nokta ltatyan kral ve 1Jr.ışve1cili kar~t karşıua 
sına makine!i tüfekler yerleştirilmişti. bul etımedi. Binnetice milli İtalya bayra· 
Büıtıün askeri müşavirleri; idarei örfiye ğında bir değişiklik yapılamadı. 
ll~na v-e orduyu Mussolini kıtaatı üze· Kralın retldettiği diğer bir karar da 
tine scvketımeğe te~vik ediyorlardı. General EJmili:a de Bono'nun haı.ıbiye ne-

Rrar; ~inal sarayında düşünüp du- ııaretine getirilmesi için vaki olan tek· 
%ıordu. General Badoglio bu bitip tü- liftir. Bu gımeral bir zamanlar kralın 
ke.n.mek bil'miyen derin düşQnceleri kı· pek !ŞÖ2ıilnde idi. Fakat ordusunu bırakıp 
salrtımak için ona sertçe: ta Mı.Jsooliniye iltihak eden ilk zabit ol-

- Müsaade edinız bir alay, birkaç ma- c:tuğu için kral asla affetmemiş ve harbi
kint"li lüfekl!e şu siyah gömleklileri, 24 ~ıe nezaretine getirilmesi kararını tas-
saatte dağııtıvercyim. dedi. dikten imtina etrni~ idi. 

Kral başını sallıyarak: ~-- - Kralın Mu~linmin projelerine ısrar-
- Dahili bir harbe meydan vermek la ımihıalefet ettiği böyle bazı vaziyetler 

iStemiyorum, diye cevab verdı. d~hi o1du. Bu gibi vaziyetlerde Mussoli-
Tam öğle vak•i. Musıı'.> ın•. Mılanda ninin kra111ığı büsbiltün yıkmak ar"Lusunu 

l>oı>o?o d1talya gazetesi idarehanesinde- duıyduğu !Pek muhtemeldir. Fakat İtal
ki 'bün:ısunda faşist kıta'larına emir ya- yan halkının kralına derin bir surette 
taıiken tellefon başına çağırıldı. Kralın bağlı o'ldU'ğunu bildiği için bunu yap
Yaverı Genera'l CiUadini, kral tarafından maıdı. 
v&;i salQhiyet.le yeni kabineyi teşkil et- Y1akında yetmişine girecek olan kral: 

~k .~tz.ıere .ooşv~killiğe tayin edildiğini derin nm'i tetkiklerine dalabilmek için 
~nchsine Söyledı. Duçe; telefonla sövle- çok vakit idareyi Duçeye bırakıyor. Bu 
rııeo bu ıhabe.rtn telgrafla bildirilme~ini arada dünyıada mevcud olanların en mü· 
Y-averden istedi. kemme'li s1Jy.ılan meskukat kolle'ksiyonu-

Ya nu ıgözden geçiriyor. 
g?-afı r;; saa.t .geçme~en. genernlin tel- B~ırlkıü faşLc;t İtalıyayı oy.ah.yan bir 

US901ıınıve verıldı. 1 d , 7.kt F.' l' "lıü' .. - Hlaşmıet rnese e e ~ or ~mmanue ın o mun· 
lneni-zi . edm. 1--ral h5e~en Ro.maya. gel: dl.en sonra ttıalya krallık tacının ne ola· 
t . n~a ıyor. ıze yenı kabıneyı 
eş'kıl etnndk vazifesini vermek istiyor. cağıdır. 

M VePiahd Humbert faşist rejimine ba-
'- ll.99ol'ini Romaya giden ilk trenle ar· l\ada ı basından daha az müsamahakar olduğu-

i arındım ayrılırken· 
( nu serlbest söi'ı.l?rile her vesile ile iSbat 
~ - Yarm hu yadn sade bir kabine de- ~ti. Maacrnafih son günlerde Mussolini 

hakiki bir hükfunet kurulacak! dedi. 
Bö lec ille barıştığını söylirenler var amma bu 

baki Y e faşıstlerin Romaya yürüyüşü bir mütareke sayılabilir. 
tlind\?k:~aooak bir geç.id resmi mahiye· Du.çe birkaç yıl evvel büyük faşist 

:rvı; kon.grooine veliahd için hoşa gitmez biP 
k.r USSOlini bir demircinin oğludur'. taliımaıtname kabul ettırdi. Bu talimaina· 

1922 G<?nesinde İtalyan hal'kı. kTal ile 
Muısooldniden binne reyini seıi>estçe kul· 
lanmak fırsa1ını bulsa idı, şıüphesı:ı hal
kın kahir ekseriyeti reyini krala verirdi. 
FaşWmin kuru?Wju.'ldan 17 yıl geçmiş ol
masına r.ağmen bugün bil~ bilhassa ce
nub mmtakalarda halkın krala bağlılığı 
ve sevıgiSi eskisi kadar kuvvetlidir. 

istiklbat de maz.i ile doludur. 

Söze geçmiş zamanlara kısa bir göz 
atmakla başlamak ısterim. 

Napofyıon devrının harbkrina kadar, 
- ikinci imparat.'.>rtuğun mecnunane harb
lerine kadar demelt ısterim - çıkmak ar
rzınıunda değilim. o harbrerin A vrup:ı 

Viktor Emmanuel sade bir zattır. Ha· nıtımoo:ferin~ Hk üzüntüyü. derin üzün -
rekeUeri çok tabii, sun'ilikten azadedir. tiiıyıü vermiş olmalarına rağmen.. j 
Bir gün sarayını geuhrdiği bir grandü· Bununla beraber her şey yerli yerine 
şes onu sara~n bir hizmetçisi zannet· l«>nulabilirdi, şayed Alsas - Lorenin 
rnişti. Kral onu kralıçenin karşısına gö· menfur gaSbı FratlSlz böğründe 4iaya -
tiil"Ü(p te işte kanm deyince düşes utan· J nıhnaz bir yara aÇmam~ olsaydı. 
cından donal!kaPnıştı. Denilir ki, zaman büyük bir hocadır. 

Kral kar15ına, çocuk ve torunlarına , Ha'kikaten şuur filetı bir bilgi ile denizler 
Qdk düşkıündür. Ziyaretçileri ne kadar 1 aşırı bir imparatorluk kurmak cazibe -
9d1c olursa alsun çay zamanı çocuklarının sine tıutulıımış olan memleketimiz, Av -
yQnına gellmekten hiçbir zaman geri kal~ ruıpadn acildı bir ferağı-te §iiphesiz değil, 

maz. fakat ümidlerini tahakkuk ettirmeyi ta-
KraUçe; kral:a nazaran şahsan daha }ik etmiyıe .razı oldu. 1 

~akki.mdir. Bununla beraiber icab F'.ransıız po1itikalarının kıymetlileri hep Joseph Caillau.ı: 
ettiği zaman ikna edicı görünmesini de ' önlerinde geniş zaman buluna'Uğu düşün- fevıkinde kalarak c.Ehanın atisini keşfet 
lbmr. Hatta, açık ve dolambaçsız hare - 1 cesinden !kuvvet alarak Avusturya mirası miyc çaJıışacağım. 
ketlerini takdir eder görünen Mussolinr- meselesinin ç.ıkaracağı zol11.ukhırdan ü -
den bHe vaQrtt vakit rnüsaadele:- kopara· mid!enmiş?er ve beklemişlerdir. Zamanın 
bilir: Filhakika MussoHni ile kral ne za- yaratncağı fırsatların hakk! tamir etmesi 
man tam manasile anlaşsalar bu anlaş· I~ kararına varmışlardır. 
mayı ha7ıırhyan muhaldrnk kraliçedir. Bu müddet zar!ınd1 Fransa çlış mem -

roarad:\ğ kraTPı.ğı gib~ iptidai say'lta- lekette yayı'byıcm:l'u, fakat birdenbire Al
bifcoc1c bir muhitte bü:yijyen kralı~ sa· numyaya çatftl. 1905 yılına kadar bu. bü
ray hayalının icablarile içtimai vazıfe· yük millet sömürge teşebbüslerine karşı 
!erin kendine yüklettiği külfetlerden ?fılkayd görıünmüştiJ, Avrupadaki rakibi -
pe'k hoşlanmaz. Zamanının mühim bu nin o teşel:Jbüs'ere atılmasına göz yum -
'kısmını lhasVane!eri gezmekle geçirir l muştu. (Birdenbire politikasını değiştir

Bizzat kendi idare ettiği kliniklere yeti- di, Fası da Y<>lumuzu kesmek daiycsine 
şebilımek için bazan saat altı bucukta düştü. 
uyanımak meobunyetinde kalır. Islerın· Birçok1arı vahim bazı hadiselerde:ı 
d~n memnun k~lmadığı hasta'bak;cılnra oonra Ceıımanya, Şerifi~:- imp ratorluğu 
)ııerlerinde dEtha iyilerıni çalıştırmak için sahi!Terine bir kruvazör yolhyarak teh -
yol verir. did ha~c'ketine geçti. 

Mazi : 

Memleket kapılarm ı hergun 
biraz daha kapallyorlar : 
Dünyanın bugüıık-J. hali karanlıktır. 

Fakat atisi daha karanlık olacaktır. 
Yeni zamanlardan karakteristik iki 

noktaya işaret edeceğim. 
Birincisi şudur: Umumi bir ufalanma. 
™ci asırlaııda, bilhassa 19 uncu asırda 

temayül etnik grupların yekdiğerine 
yaklaşmalarına rntiteveccih iken şimdi 
!tnillcllerin kendi al~mlerine çekilmesi 
vadisinde birbiri arkasına, ekseriya mu
vaffakiyetli teş!;'lbbüs!ere şahid oluyoruz. 

Milktl:er kapılarını her gün biraz da
ha sı!kıştıırarcrk kapatıyrorla!'. Yalnız eşya 
citJhalat. ı i9in deği!, eşhasın gidip gel -
mesine karışı da kapatıyorlar. C derece
de ki c.füanm halk kesafeti noktasından 

OWukça şiddetli sayılan mizacını. doğ
duğu memle'ketin hür tabiatinden almış
tır. 

Kral hanedanı vaktinin çoğunu 
Savoia) da geçirir. 

Bu, Ağadir adının ve benim ismimin bir haritasını yapmak isterseniz bazı nok-
(Villa bağliı olkh.rğu 1911 devresidir. tıaları liirlJlnnun<ian çok fazla kabarık. bazı 

Birçok aylar mukadderatın ibresi sulh ndktaları ise bilakis çöl halinde bomboş 
Mulhrteşem Quirinal sarayın: şimdi 

kral yalnız kabul merasimi için kullam: 
yor. Böyle bir merasim Hitlerin Romaya 
gefuııesi münasebctiJıe vukubulımıştu. j. 
taPyan halkı bu ziyareti iyi karşılamı
yordu . .Su sebeble Mussolini Hitlcri ken-

dinin değil, kralın misafiri olarak gös
terdi. Mümkıün olduğu kadar halka Hit
lerle bera:ber görünmemeğ~ çalıştı. Hit
ler saraya girdiği zaman; Roma asilza

del1cri grupları ve kordi.plomatik arası
na götürmek için kraliçe ona kolunu 

verdi. Böylece Hitler ilk defa bir krali • 
çenin koluna girmişti. 

* 

ile ha~ arasında titredi. olarak göstermek mecburiyetinde kalır _ 
Sulbü muhafazaya muvaffak oldum. sınız. 

Konıgoda sefil toprak tavizleri vererek Ve bu, hemen hemen bomboş sahalar
cFas> ı aldım. Bu küçük hadise bugün da y~~an nadir insanlar yeniden gel • 
lrolayhkl'a ıun.•ı.ıtulmaktadır. mek ıstı~n1;erc mani olurlar. 

Baztın sertlikle idare etıtiğim çetin mü- . Misal mi istiyonmnuz? Çoktur, yalnız 
cadele esnasında, kaynağını <medeniye - bır tanesini söyliyeyim: Cenuıbi Ameri • 
timizin> çok zayıi olduğu hakkında bes· kada öyle geniş topraklar vardır ki, he • 
lediğim tkanaatten alan inadcı bir sulh sıab edHemfyecek kadar insanı çok bes'e· 
atminin daima tesiri altında kaldığım miye kafidir. Fakat bu ülkenin kapısı he
ndktası da Wl'lLtulmaktadır, daha doğru- men tamamen kapalıdır. 
su :bu noktaya akıl erdirilam:?mektedlr. Kendi kendinizi al'datmayınız' Bu bir 
Bununla !beraber o vakitler benim zayıf ç~ ~nhisarcıJ1k, felüket?erin vukua gel
bulduğ'um anedeniyetimi7. ronraları be - m~ını tacil edecek bir haldir. Bilhassa 

ah n hlli2llf.rıu . eli w f . re na gır gı zaman aşıst.le· meye göre hiçbir veliahd; büyük faşist h ı 
'..ıı·.~~fu>us .. s.lyah .. m.ms gömleği üzerinde (KraP); ba:ı:ıı nadtr a 1erde imzalamadığı 

ınim tahminimden de zayıf çıkh. Buna ka- bugünkü ge:Ilginliğin sebeblcrindcn biri
naat g~tirmek için taakub ~en hfidise -ı dir. VaktHe, Büyük Muharebeden evvel 
1-eri göronıünrle tutmak kafidir. Aıvrupanın bir kısmında fazla nüfus he; 

Cihanı iha~a eden ve politika dümeni 1 yııl cenu'bi Amerikay!l akın ederdi B • 

h
:..: ~u mülh. ı:m mulakat esnasında o,· şu"p· medliisi tarafından krallığa layık görül· faşist emirleri ıstı9Tla "Ciilirse Mussolini-

,._z fl.ı..:.... medM<'Çe ve tııösterilecek esaslar daire- · Uruovt.,ı;,,, 'mparatorıuırn, 'b 1 · 
..a.... ·~L:j~ rnüverrihl-erin sonradan ken· e nın ·~u..s ... 1 sun vecı e erı· 
~ "" 1 sinde çahşmadıkça kra~ olamıyacaktır. ~n kla intıbak eder ve o · ,.,.,.,_

1 
... a ettikleri sözden ba~ka tumtu- ne u,,~ 1 uçenın 

~'<>.'1.1ı • RM•le bir kaidenin konulması, rnüstak· k't ··"'k't r't ı a mı'llet' k d' · · ~ ..... sa• Yapma<:ık hiçbir şey söylemedi, fa. ı..IVJ va ı v'<I ı a y n ıne en ısının 
~ bel İtalya kr.ahm faşist diktatörlüğünün ğu ~· raydan çıktığı zaman nazırlarını t ba'ltk" .. rt k hMa bir kral ordu nu söylemesini fay-

ış. krala da kabul ettirmişti. a umu a ına 50 .muştur. . dah görür, şekhm olsun kral görünanek-
~r krıal . . Son zamanlarda Vıkt'or Emmanuelm ten hiç te şikayet etmez. Bütün kozlar 

ltk~ et.m onu ~ağırıp kabıney~. te:;kıl.e saçı sa.kah büsbütün ağardı Y:.iııünd~ Mı.ıssolininin elinde oldukça şikay<ıt ne· 
~ . eseydı, ordu, kara gomleklı· veis ifade eden manalar görülüyor. O 1 k'? 

gayrı muntn d ' ye yarar ı. 
~ki'"t zam ve erme çatma bü.tün hayatında boyunun kısalığından 
faş· uı mı :kolavlık!a ezecek, İtalya da . ·v. . Diğer cihetıoon yıllar geçtikçe ihtiyar 

l:S1t rejimi göm:ıi kt' a.zab duydu. Çocukken geçırdıgı kemık kral daha ziy.aclC zaıyıflamıyor mu? Böy· 
di İ\>te o zamandan;:~~ h~lya kralı· ken- .~~alığı yalnız büyüyü~ gelişmesine de· le en mes'ııd ve bahtiyar günlerini aile-

saı·aYlnd M · ' 15u• bacaklaırının çarpıK kalmasın.'\ da · · .• ı. t ı ti 
1 

a ussolınin bir nevi misafi· . . •. . . Sinın, ÇOCUll\ ve orun arının yanında ge-
o du. Eğer 29 'T • • 

1 
seıbeb o'lmuştu.. Bunun ıçındır k, halka çirmesi yetımez mi? 

"el'd·,,.. eşıınıevve 1922 sabahı .. .. W• .. - .. .. 1~ı o tarihi k da . gorunecegı zaman, vucudunun tenasub· . . . 
onu hıç ığ arar ı1 pışman olduyısa süzlıüığünü bütün diğer elbiselerinden Kralın Col1t Kalvmı dl Bergolo ile 
~1 .a~ a vurmadı. Buna mukabil dıaha iyi gizliyen askeri üniformasmı eıvl'i o1an büıyük kızl Prenses Yolandın 
hığu ilenı e ona Habeşistan imparator- terem eder. üç k~ı, lbir oğlu var. Prenses Mafalda 
faşist "-' .~e~ı~ re-;ımlerınde giymek için Talihin ne gnrib cilvesidir ki hemen HitPer - MussoHni ittifakını hazırlıyan 
l'naani ıe :;nı~ı~ sı:mboEi ~yılan ve la- cüce denredk kadar ufak tiote olan kra· Hess Prensi ~i!ipp ile evlidır. Üç:incü 
tnigr r hed~ınınkıne benzıyoo bir çelık la kendinden evvel gelen d·o .. rt İtalyan kızı Giovinna Bulgaristan kraliçesidir. 

"' )e ederek taltif ettı. .. .. 
•vı" nıaffu d kralına hizmet eden iri yarı bir protokol En ku'Çllk kız.ı 24 yaşında esmer güze:!i 

\riktn Flrw- !9'.J J hassaten söylenilir ki seu mriras ka ıch. Boyu 6 kadem olan D"c Prenses Maria ile Habsburglardan A-
Gil ...... anıl('} nadir d 1 b .. 

1 ı Du c 0 sa azı ve- 'Borea d'Olmo kra's b•rcok vaziyetlerde vu turya velbhdi Archiduc Otto Avusı-
f.et et.nı.<'kle ~"~ açıktan . açığa muhale- 'i ardım etrt'i. Kral kendinden çok uzun turya tJhtınm k~ndine verileceğim ümid 
?le~ h a mıyarak ımzalanmak ü- b ... ıh. l K ft.:ı w w 

:?-. 7l r'.lana.n kararları d edd O;,wu O an ar'""ag prt. nsesi Helen ile ederek eVl'enmege namzed görünüyordu. 
<alt ,___ :ı r cttı. C'Vlnndı'ğı' zaman k'l' d · İtıal\u ı·ftLd' H b .. ""' "'<U'ar'Jıardan bir' . ı't 1 " ı ıse e merasım esna- • .,a ve ıcı.ııı ı um ert muteveffa 

gına f · ısı a yan havra- sında k l ·ı k l' · d kl """"111 'k ~-- · iC a ıst sembolünün ııa _ .d. ,, ra ı e ra ıçemn uraca arı ye Dt:LÇlı a l\ll-alı Albertın kızile evlidir. 
raw bu lllevzu üzerinde v~ı ~iı-ı. ri başfarı ay;ni yükseklikte görülecek şe- Pırens kral hanedanınm daima gözü açık 

9 şey ka· kruie tanzim etti. (Devamı 14 ünC'U sayfada) 

1~.:ıı .. bu • u 
e ıııuu:en alm:ııp benimkinden laşka türlü gun rnahrecden mahrum kalan n~fu 
~hniyetlerre yara~~lmıs adamlara veril - ~ımı. yürundcn çok milletler kendiler~ 
dı~ten ~ra ~er gun biraz daha yaklaşan 1~~n bır hayat hakkı aramakla meşgul • 
azım te'hhkeyı daha 1911 yıhndan itiba • dürler. Bu nüfusu çok olan millet' k • 

.. · b 1 di!l . . ıer en 
rmı gormıye aş amış olanlann sayısı pek 'Cnnı. ıhimayc usulleri ile müttehiden 
azdır. hareket eden garib bir milliyetçiliğin 

Nilha~t harb patladı. karşl'Slnda, yolları kapanmış bir vazi _ 
Biıtün memleket!erde hükumetleri i _ yette buluyıorbr. 

d&re tmiş o1anJar arasında tek kimse Diğe~ taraftan insanın olduğu gibi eş-
yclktur ki, Antole France'in: yanın gid'ip gelmesi de zorluklarla karşı • 

- <Cilhan harbinin en büyu"k . . ı Inşıyor. Yeni zamanın ikinci karakteris-
cınayetı t'fk nd'·tası bud B ., · · 

U7Jtm~uğıund'adır~ cümlesi ile ifad tm' " ur. u ı;cıncı nokta mü -
ol<lll'ğu Oıakikati farke-tmi., olsun e e ış n~Sbrıtlill' fenne, durmadan çalışan ma-

FHıhakika mü"'ad 1 . • . kıneye çaıtımalıyız. 
e enın uzamasıdır kı 20 "' 1 zillmliyetlerin altüst ol ' yıır e\ııve ortaya atm~ş olduğum 

ve bütün dünvayı mu t~~neda, Avrupayı mesele b11Jg:ün artık harcı alem oldu: Fen-
. z a ... ~ en insnn ve · t 11...·k t eşya perişanTığına en zi .. . nm atıuı:at a yer almast is!ihsalfıiı o 

muştur. yade muessır ol • derecede arttırdı kı, insan tohumunu 
Gene mücad Jre • • kendi etPe attığı iı:;tilaya karşı kendisin' 

e nın uzamasının hır ne- müd f• ı k 'h" ı 
ticesi olara'khr ki, bililtizam kör görü _ 

1
" 'b:re~mıe 1

: .ı~acını duyuyor. Bu • 
nenler müstesna olmak üzere femıh~ın- knun.: k'kaı ~r mu.:~hede ile meydana çı-
d h 

_. . ..... . _ t> an ua ı atı de b:.!vorum· 
a eıı:.'teısın mu :tefık bul\.ındug-.ı ve gene _ M~demki . • . · 

ekseriyetin feci akislerini tamamen ölç- tan ö:d;~ rnev:;ıl)ror. ~rca halkın açıık
me:kten h "ız A • k ld - ' . a;-ıd:ıdı., faz a ı..•ı'ı.-al , ı· 
d w ıd enu acız a ıgı muahedeler dueu iddia edilemez, denilecek. Öyle. F~-

ogmul>".ur. kat lC tf 'b .. · · 
Sözü bu kıt da k •. . ı ('D :ı.na suvlcyın.z. sız ki fı>n 'e 

no a esecegım, sıyast ma- tc-rakki keUmcleril • - · 
zinin ta;blosuna esas olacak olan hatları dblup ~a kt- de agtzın.~.c nı.ı.ı.:e~aaı\·~n . . ·ı . ~ nma a ır. s!ı.u::ıl ııe ı~J'h,ı;.k 
~:rçı::r ~allndcç.izmi.~ ~ldum. Şim- arasındaki bu azim ni.;b tsıziik n ... ~0,..rı 

e ac un. ve geçıcı zorlukların (Devamı 14 üncü sayfada ) 

• 
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(''Bekarlar, niçin evlenmiyorsu.nu.z? ,, ) 

Bekôr erkeklerin 'Hadınıar erfteftleri Şiddetle 
iddia ve ilh'amları ilhama deuanı ediuorıar 

kabahat bulmıyan Kadınlara 
cephelerden görüp muhakeme 

davayı başka 
üç okuyucu 

ve 
eden 

e Rı.za Peksöz (MeTzilon): 1 çı'kı.nca M hal:e geldiklerifü hepimiz bili-1 ve ~w ~ni yetışen ~esil. i~inde, 
cSon Postanın e.Ski bir okuyucusu, ay- riz. ayını kara.kten taşıyan, brıyantınlı ve 

n:ı zam.ında kıdemli bir bekarını. Ben de Da]lgı;Çtan denizin dibinden su sathına öndüleli saçlı, artist kuklaS1 tiplı. d:.işlik 
bu münasdbetle ankete karış.mağa ken- yavaş yal\'aş çıkarırlar. Aksi halde der- runuzlıu, Aım.erikan şiveli züppe e-rkekle
cfimde lbir hak buluyorum. hal ö1üımü veya ağır aksülamelleri intaç rimiz de onılardan her cihetçe aşağı kal-

Ccvab verenler, bekar kadınlar ve er- eden arızalar meydana gelir. İşte dünün mazliar. Zü(ppedirler, havaidirlcr ve !a
kekler el!lerine birer satır almışlar: bir- kapalı, koyu taMSUbundan birdenbire kat hiçbir ~ey değildirler ... 
birlerine insaf'Slzca indiriyorlar. Bence se.rlbe<füıye karışan genç kız ve erkekleri- Biz nası1 ki, bu tip mah1Uk1arı, yuva 
her iki taraf ta mahdud vak'aları umu- mizi.n bir kısmı üzermde, olsa da bu aşı- kuracak bir insan olarak değiJ, hatta er
ma teşmi1 etmek etmek suretile ayni ha- rı h'~l~e:i .gösterdiğim misallere tatbik kek olarnk bile düşü~.~ek istemiyor, o~
taıyn düşüyorlar. Maamafih hepsini bir- cdabil'irxz. l'an ~ekt~ bııe. utanıyorsak, u
dereceye kadar mazur görmek ıazımdır. Geıe'lim Anadoluya: Ben yirmi yedi ~-~ saz ~le~ıyeceik kadar te
Bekar.laT muhitlerinden ilerisini görm:.i- yaşında İStanbuldan çıknnş, yedi sene- nuz, Türk neslinın asil kadınları bulun-
ymlar. 1şte ankete beraberce bakalım: denberi iç ve doğılı Anadolumm her ta- duığuna .da in~myoruz. . . 
Cevablarm çoğu İstanbul, İzmir, Anka- rafıını dolaşmış bir adamJm. Buralarda Şimld~ _tal~m f~n~ bır. cılvesı ıle, kıt
radari, pek azı Konya, Mersin gibi yer- yıcn:iye giriş yavaş yavaş ve craha mülfi· ra'kter ıbbanle bırbırlennden bu kadar 
lerden gelmektedir. EvveU İst.a.nhulu ele yim lbir şekilde olmaktadır. Yukanda ayıkm olan insanlann evlenm.elerindeki 
alal'Jm: arzetti.ğim aksülamellere bura.da nadi- fecaati !bir defa düşünün •• 

Bir milyıona yakın nüfuslu şehirdir. 

Evlk?necek çağa gelmiş genç kız, veyahud 
evlenmesi icaıb eden kadınlar on nüfusta 
bir farııederook bu şehirde yüz bin genç 
kız ve kadm var demektir. Bekarların 

fI'kaıyet erittiği tipler 3-5 haydi on bin oJ... 
suın! Geıi)~ doksan bin kalır, bunların 

~de mi hoppa, müsrif ve kötü? .. 
Diğer lbüyük şehirlerlmizdeki!eri de bu
na göre kıyas etmek laz.undır. Biz be
kArlan evlenmekten ürküten kızların i
tibarını düşüren hAdiselerdir. Mahdud 
bir mmre kızların yollarını f<iŞırdıklnrı 

vekidir. Bu her millette böyledir. Bu
nunla wafber onların bir Çll)ğunun gü
nahını gene e!ikek1ere yüklemek icab e
der. Onları alldatan gene bizler değil mi
yiz? .• Bir kısmı safiyane, bir sevgili bul
maık, eovlenmek gayesi?e. diğerleri şuur

Sll'l lbir halde uçuruın;ı yuvarlanmakta
dırm. 

Genç hilar bHmeHdirler ki, sokakta, 
parkta, sinemada, mektebde tanışıp se
vişmek, bir yuva kurmakla neticelense 
biTie, böy41e bir yuvadan hayır gelmez. 1ş
ıtıe onların .as1lJ kusurları buradadır. Önü
ne Çllkan, boşuna giden bır erkeğe hak
brıda hi<Jbir tahkikat yapmadan sevgili 
aluveri:yıorlar. Kızların itibarını kıran, 

~rlaın. eV'len:mekten ürıkilten sebebler 
bu kadar değildir, daha nice nice sebeıl:r 
le!' sayıla.bilir. 

IBiz mUhhn inkılablar geçirdik. Eski
den yeni~ geçtik. Bu geçişte elbet bazı
larınca bugünkü hayat başka türlü te!
llr ed'ilebil'irdi. İspanyada boğa güreşleri 
başlrun.aman evvel, anlan zifiri 'karan
ııık onaha'Derde bi11kaç gün muhafaza e· 
der.lenmiş. Boğalar birdenbire aydınlığa 

Edebi tefrika.mu: ?6 

ren şabid' o1aıbilirsinız. Buralarda hoppa, Evll'enanek. Renkli, eğlenceli bır tuzak, 
mil'srif, kötü kız ve kadın pek azdır. Bu- Hir k.apı gibi sanki. .. Kendini bunn kap
n.unla lberalber, İstanbul, Ankara, İzmir, tıır.ııp hemen bir içeriyP. girip gör ... Son
Bursa gi!bi büyük şehirlerde doğmuş, Ji- ra. fecaat başlıyor. Bu iki kutub birbir
seyi, rnual'lıim mektebini bitirmiş, yüz- lıccile imtizaç e:iemi.yorlar. 
leroe, binlerce genç kadınlar vardır ki, Örunooye kadar bunu çekecekler mi? 
(Ağrı) nın. (Van) ın, (Hakkari) nin, T$ü iıayıT. Ayrılmak istiyorlar. Bir za
(Siird) in kazalarında kocası ve çocukla- rnanll.a!r kendilerine o güler yüzlü, eğlen
rmı bağnna basmış sabırlı, mütcvcıkkil celi ve renkli görür.en kapı şimdi zincir 
ve mcs'ıu.d bir haldP. yaşamaktadırlar. ü'9tüme zincir kilid1i duruyor. Kurtulmak 
Bekar arıkadaşlar, biraz insaflı olalım, 
eV"V"eld iğneyi kendimize, sonra ~vaklızı gü.ç •• yara derin ve devamlı .. bu da an-
başkruı.Aı batıraiı.m.> 

e A. Orgun (Şi,li): 
cGazete havadisi, anket. fıkra, maka

le .. ne olursa olsun son aylarda gazete
lerde şu ~kilde şeyler okuyorum: c Ev
lenmellerde kıotay'hk, boşanmayı kolay
laştırmallıı nn? Bekarlar niçır. evlenmi
yorsunuz? Ve nihayet genç kızlarımız ce
vab veriniz? .• 

Dmek ki bir içtimai derdimiz var .• cc
miyeıt bunu bize hissettiriyor. Bir derd 
var .. !belki yıann bu derdi geçirmf'k için 
çareler bUl'unacak veyahud derci' büyü
yecek. 

Suad Dervişin Türk kadınını anlatan 
y<l'Zlsını bü.y.ük bir hüsnü niyetle, doğ

rukığuna inanarak kabuJ ediyorum. A
namdan ibaşhyara.k: birçok misaller gözü
mün önü:ndedir. 

Kadın1arnnı:zın bir kısmı süse düş

kün, modayıa müptela, aile sevgisi ve ba
ğı olmıyan bir zümre teşkil edebilirler. 
Z~rkr, havaidirler .. buna inanıyo
rum. Fakat aynı zamanda gene düşün
mek 1Ö7Jmndır ki, bunların yanı başında 

J..aşmad'an, tanışmadan evlenmenin feca
ati işte .. 

İnsan oo! Bir hata işleyebilir, yanılır, 
fona lbir izdivaç yapmış olabilir. Bu kal
bin tam orta'!'lına kurşun mu sıkmaktır? 
Kurtuluş ne için bu kadar zor. 

İşte !büyük, içtimai yaramız burada
dır. 

Büttıüın bunlar, bütün bunlara benzer 

hacmclerln hepsi hayatımız içinde top
Jlaıruyor, gözlere dağ veriyor, her kafaya 
göre sdbeb?er do~unıyor. Herkes bu ha
dise1eri kendi süzgeçinden geçirip yazı
yıor w fikıir'llerrleki anlaşamamazlık uza
yıp gidiyıor. 

Ben 26 y3şındayım, bekarım. Hayat
tan her türlü zevkimi aldım, diyebilirim. 
Sakiırı bir ömür sürebilmek, mEs'ud ola
ibilıındk. için tam manasile anlaşabilecek 

birile evl'enmenın bir insan için muhak

kak laz:ım olduğuna bütün gönlümle iman 
etmiş bu1ımu10rum, fakat o birisim buJ
mrik mesele •• çünkü. aksi takdirde söyle
cliğim facia hazır •.• 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

t El il m 
ediyordunuz Cevad bey, bu hafta bir 
yeni parça daha ilave ettim. Mavi kar
ga .. görmek isterseniz. IKOYDEKm IDOSY 

------·-

Onun parlayıcı bir tabiatı ı dım. Fakat Süleyman bey kızmadı, 
var ki ben bir iki haftalık ahbabı olarak parlamadı. Sadece pençesine deve di
~ğrendiğim halde kocası birkaç yıllık keni batmış kaba bir mahluk gibi ho-
bayaflarında nedense kavrıyamamış. murdandı: 

Şimdi Osman lbey gölden gelen ba - - Pekala ... Devam et ... 
!ıklan nasıl istediğimizi soruyor, Vil- Ve hırsını sigara paketinden alır gibi 
dan yanumza çağırttığı aşçıbaşı Şöval- cebinden çıkardığı açılmamış Yeniceyi 
yeye evin hanımı salahi~·eti ile talimat tırnakladı, kopardı. Birkaç sigara yere 
veriyor. düştü. 

En son olarak aşçı başıya: 
- Akşama da yoğurtlu patlıcan ke

babı isterim~ 

Diye emir verip içeri yollarken ko
cası yaslandığı koltuktan doğruld!l: 

- Demek İstanbula dönmiyeceksin? 
Genç kadın birbiri üstüne attığı çıp

lak ·bacaklarını meydan okur gibi sallı-
yarak ceva'b verdi: 

- Niyetim yok. Şimdiki halde ban
yolara devam edeceğim. 

Fırtınanın kopmasını bekliyordum. 
Ben vaziyette Süleyman beyin yerinde 
olsam dinamit gibi patlar ve iperit ga
zi gibi genç kadının şu Çlıplak bacakla
rını; yüzü ile beralber ~lar, yakar-

Osman bey bu nahoş karı koca mü
cadelesine benim gibi seyirci kalmayı 
tercih etmiş görünüyordu. Doğrusu 

ben de pek sıkılmıştım. Her an daha a
ğır sözler işitmekten korkuyordum. 
Onlar son cümlelerini adeta birbirleri
ne tükürür gibi savurduktan sonra 
sustular. Bu serin, rahat havuz başın. 
da hepimizin 1boğazını kurutan, göz -
lerimizi yere bağlıyan katı ve kötü bir 
sükfıt başladı. 

Bir baıhane bulup ayrılmak istiyor
dum. Fakat hiç bir şey düşünemiyor -
dum. İmdadıma Osman bey yetişti. De
di ki: 

- Benim av koileksiyonumu merak 

Yerimden fırladım: 
- Aman nerede beyefendi. Ben kol

leksiyona bayılırım. 
- Kütüphanenin yanındaki salon. 

İsterseniz ben de geleyim. 
Yürürken cevab verdim: 
- Siz ratıatsız olmayın efendim. Ar

tık evin teşkilatını öğrenelim. 
Bu Jrolleksiyon merakını ömrümde ilk 

hls.settiğim gün itiraf ederim ki bugün
dür. İçeriye kendimi adeta bir tehlike
den kaçar gibi attım. Karşıma çıkan 
Mistenget halimdeki telaştan şüphelen
miş giıbi: 

- Havlularınızı şimdi odamza koy
dum. Beyefendi. dedi. 
Vitdanın bu kalın yapılı, fakat ken -

dine göre anllayışh köy güzeline Mis -
tenget adı koymasına hak verdim. 

Ko'Fleksiyon cidden hoş. Saman dol • 
durulmuş karacalar, tilkiler, yarasalar, 
gece kuşları, bin çeşi.d yer, su ve hava 
mahlfı.kları. Bu arada alçı ve demirle 
yüksek bir yerde hücum vaziyetinde 
oturtı.ılmuş iri bir kurd insanı adetA 
korkutuyor. 

Osman bey vurduğu av cinslerin -
den bir tanesi böylece saklamak merakı 
sayesinde adeta. mühim bir müze yap
ını~. Hele uzun gagalı kuAular o kadar 

Bugünün erkeğinde sadakat ve vefa yoktur. Hizmetçis;· 
ile bir olup karısını sokağa atan aile babaları insanda. 

yuva kurmak cesareti bırakıyor mu?,, 

e Z. H. 
!Beldir 'l'iınk erkekleri, 
cKadınllamn içtimai mevkiını takdir 

etmıiyen bir adam bır annesi olduğunu 

.unuıtımasm!> diyen büyük adamı biran 
için hatırlayınız. 

1 Bunlann içinde şahsan şahidi oldu·, 
ğum en acıklısı evin hizmetçisile beyinin 
bir olup karısını iki çocuğile kendi evin· 
den kapı dı:şan etmesi olmuştur. 

Gerçek ibugünün genç kızları tam an
nelerimiz gibi d'oğildir •. -:t'akat bu onların 
lehindedir. Çıünkü, annelerimiz kafes ar
kasında aile kadını ve ayni 7.al'llanda e
vinin hİ2lm~isi oiarak ömrünü geçirirdi. 

Buıgünün genç kızı ise analıkla, as.rın 

isı.diği kadın varlığını nefsinde mezcet
mdş bir insandır. Kadınlarımız müsrif 
değildir. 

ıllir genç kın!l benliğine hakim olan 
ideal bir yıuıva kurmaktır. Bu yuva onun 
ınıtihayıyelesindc bir yer alm~ır ve genç 
kı-z evrendik'tıen sonra bu yuvayı kurabi
lecek bir eŞ1e karşılaşamazsa pek tnbii c· 
lıarak bocalar ve hayatındar. memnuni
yetsizlik ~rır. 

.Burada erkeğe düşen vazife ona bu 
y•t.ııvay.ı. vennektir ve ona hüıımet göste
rerek onu yn.waya bağlamaktır. 

Kadm fıtNlten tahakküm edilmekten 
erkelk ise tahakküm etmekten ı.evk alır. 
Hü'.kımetnıekren zevk alan kadın anormal 
kadındır. Bizim kızlarımız içinde ise 
yü!'lJde bir anormal insan bulunmaz. 

Fakat erkek kadından itaat isterse iş 

dbğişir. ttaıat ancak bır hızmetkardan 
istenil'ir, sayıgı ayn şey, itaat ayn şey
dir. 

Evıli imsanlar her şeyden önce birbir
'lerini saymalıdır. Bugünün genç kızı 

saymasını belki herkesten iyi bilen in
sandır. Fakat sayıldığı takdirde. 

Kadın kocasına korku ve itaatle de-

Ben, kendim içtimai mevkii dolgun, 
iyi bir ımeslıefit sahibi ve yıkılmış bir ai· 
l!enin ell!kazından bir parçayım. Evli de
ğilim. Ev1enanemekliğıme sebeb bugünün 
erkeğinden ürktüğümden değildir. Yal~ 

nız ve yalmz gen~ bir erkeğin kurbanı 
ol'uşundanıdır ve bu e.rlkek te benim bizzat . 
babamdır. 

Evinin hizmetçisinden kuvvet alarak 
eıVIadlarına eziyet eden bu adam, kendi 
ellinden kurtıulmak için kaçtığım şu uzak 
mem'lıe'ket k:&şesinde bi.le beni rahat bı
rakımırym. Muhitimc beni kötü tanıtmalf 
içiın anektublar gönderiyor. Burada da 
bana hıayatı zehir ediyor. 

Bir kadın ne zaman olsun ve hangi va .. 
z.iye1te lbuılunursa bulunsun belki kocası·. 

nı altlaıta'bil'ir, fakat evladını maddeten 
öMü.reoek tıynette olanlar bire bu çocu· 
ğ.un - babamın bana yaptığı gibi - ma• 
nen öJüımüne sebeb verecek işkenceler 
yapm:azlar. 

Hiçbir annenin böyle bir şey yaptığı• 
m hiçbir kimse görmemiştir. 

Son söz olarak bekô.r erkeklere şunu 
söylemek i:Stiyorum ki insaflı dluınu:z, 

etraimırza itimad telkin ediniz.Har şcyd~n 
evvel sayılmasını ıstiyorsanız kadının a· 
nafık kadar kut.si bir vasfı önünde evve
:ııa ba,ş eğmesi nı biliniz 

~ 
ğ'il, sevıgi ve saygı ile bağlanmalıdır. • Fikriye Akyüz., Malatya: 

İtaat aroyan erkeğe evine bir hizmet- Beldir erke.krer anketini heyecanla ta• 
çi tıutmaS1nı tavsiye ederiz. kib ediryonı.m. Bu ankete cevab veren 

Bugünün, kadmı, kadınlığını ve haklan eıikekler mahcfud bir zümrenin erkek.le
m tıa.marnile mü<lriktir. Erkeğin herhan- rid?r. Bütün Türk mfüetinin erkekfori· 
gi haksız ibir muamelesine karşı sesini· nin böyle düşünmediğin! isbat eden şey, 
ç:ıkrıamLya:n dünün kadınıdır. ~r sene izdival.ı.n aı·tması ve nüfusu .. 

Buıgüın hakkını aramak kad'ar tabii ne muzun çoğalımasıdır. 
v.ardır. Büyük ~irlerin mariz ve mütereddi 

Şimdi lbir de ihanet meselesine gele- genç kın ve genç erkekler! bırbırlerile 
Ilın. Bum.mı yegane sebebi: Kocasının anl.a*1Jlayabilir. Fakat bütün Anadclu i .. 
Jhanaııi maddi yardımını esirgcme5idir. çinde bir kadın erkek davası diye hiçbl~ 

hnet erkeğin yuvaya ihanetile meb- şey yoktın-. 
suboo. mütenasibdir. 

Eıikıekierln ve bilhass:ı bugünün er
keklerimin elc9erisinde sadakat ve vefa 
yo'ktur. Ne emellerle kurulmuş yuvalar 
vardır kıi, 90Ilunda erkeğin ihanetile bo
ztrhm.ış, yıkı'Jmış. tarumar olmuştur. 

güzel ki! Bu kolleksiyonda tanımadığım 
bi~k mahluk var. Demek buralarda 
bütün bu kuşlar mevcud. Bu iş ibiraz da 
zengin merakı galiba. 

Birbirinden güzel kuşları seyreder
ken dlşarıda neler olup bittiğini merak 
ediyorum. Zannederim ki Osman bey 
uzamasından korktuğu aile dedikodu
sunu bana dinletmemek için bu kol .. 
leksiyon ziyaretini bahane etti. Belki 
de aralarım bulacak. Ve Jıenhalde iyi 
edecek. Çünkü g€nç mühendisin hak
kımdaki fikirleri pek temiz değil. 

Osman beyin 'bahsettiği mavi karga
yı buldum. Alakaııga dedikleri kuş bu 
olacak. Söylendiğine göre çok hassas 
hayvanmış ve vurulması pek güçmüş. 
Fakat burada en hoşuma giden sarılı 
kırmızılı tüyleri başının üstünde ade
ta bir taç gibi duran orta çapta bir kuş 
oldu. 

Altındaki etikette cÇavuşkuşu• ya. 
zıyor. . 

Bir köşede şahane bakışlarile biltün 
bu içleri saman dolu orman mahlfıkla
rını azametle seyreden şahinin önünde 
uzun müddet durdum. Ne gözler ya -
rabbi. Göz insanda olduğu kadar hay
vanlarda da ÇQk milhim. Ne mağrur, 
ne hAktm ve ne muhteşem gözler. 

Osman beyin se!i omuz başımda: 
- Şahine gön.ül verdin galiba Ce

vad bey. Gilzel değtl mi? 

Aile eSkiden kuvvetli ve anlaşma es--. 
kiden daha mülremmeldir. 

Esasen bu izdivaç krizleri bütün me· 
d'eni meınl'eketlerin en mütekamil ve me· 
dmi şehirllerinde daha fnzla hissedilir. 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

- Çdk güzel .. insanı adeta rnanyatize 
ediyor. 

Osman bey bu şahini nasıl tuttuğu -
nun hikayesini anlatmıya başladı. Dr 
şarıdakileri merak ettiğim halde sora· 
mıyordum. İhtimal kendisi de karı ko
cayı yalnız bırakmayı doğru bulmu~ 
tu. En iyisi de bu idi. 
Şahin hikayesi henüz bitmemişti 1d 

Vildanın sesi bahçeden geldi: 
- Baba, Cevad bey neredesiniz ca· 

nım 

Osman bey haykırdı: 
- Geliyoruz Vildan. Şimdi. 
Dayanamadım sordum: 
- Barıştılar mı? 

Ağzını buruşturdUı 

- Hayır. 

Ve yavaşça sordu: 
- Hangisi haklı dersin? 
Başımı eğdim: 

- Bilmem ki! Telakkiye, düşünüşe 
göre değişir. Bana kalırsa pek anlaşıl" 
mıyacak sebebler yok. 

- Bence de öyle.. Vildanın arzulnrı 
bir kocayı memnun etmesi ıazım arzll .. 
lar. <knç kadın babasının yanında, gil" 
zel bir yerde adeta cure yapıyor
Apartıman hayatında kaybettiği sıhh8 .. 
tini kazanıyor. Süleyman beyin seviJl .. 
mesi lazım değil mi? 

(Arkası var) 
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C GüNüN ADAMLARI :=J 
Amerikanın Londra 

elçisi Kennedy 

Amerikanın 
asri kahini 

4.000 kişi ile görüşüp 130 
milyon halkın düşünce
lerini yüzde yüz doğru 
olarak tesbit eden adam 

C Tarihi tetkikler ~ :=J 

Padişah Mahmudun 
hususi ha gafı 

Dünyanın en ·çok çocuklu diplomatı, Amerika 
Cümhurreisinin en yakın dostu, gazete satmaktan 
başhyarak yüz türlü iş yapan ve nihayet milyoner 

Kendismden bugün bahscdeceğııniz a
dam l:fü Amerikalıdır ve 37 yaşındadır. 
Cedl'erinden biri 1640 senesinde Ameri
kaya hicret ebniş, kırmızı derililere kar
şı açılan mücadeleye iştirak etmiş ve aile 
yuvasını Bostıonda kurmuştur. Bu a
daamn adı Galluptur. Beş sene evvel hiQ 
kimsenin tanımadığı bu isim, bugün, dlin
yıanın en büyük şö!lrctleıi arasındadır. 

Hazinei Hassa Başkatibi Salahi Efendinin 
şayanı dikkat hatıratlndan parçalar 

( HSon Posta,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor ) 
olunca diplomathkta karar kılan adam 

Kennedy, zevcesi 

MiSter Kennedy demek. iş demektir. 
Bıoosevelt 1ngHtereye, eskilerin yerine 
daima yooiIDtler kuran orijinal bir yapı
oı ydl'ladı.. Yirmi beş yıl Amerikan iş 
dünyasırun o !evıka •..;1e meselelerini çe
vimı.eyi bil~ bu adam; muhakkak ki 
A~ karşılaşacağı yeni meseleleri 
de mtJVaffak.iyetle ba~rabil~ekti. 

Kenıındy'nin tezadlarla dolu görünen 
pbsiycti AmerikaWan yıllar ve yıllarca 
şaşırttı. Bir milyoner olduğu halde •ti
carette mlalıab ın en ateşli taraftarııydı. 
Büyük tearülbelerine rağmen mahir bir 
elronıaınist dh:nayı iddia etmiyordu. Hem 
yonıllınak bilmez bir iş adamı, hem piya
ll() ve şarkı işık1ydı. Ömrünün yarısını 
mlizik dünyasında, yarısını bankerlerle 
JS1aha1ıçılar arasında geçiriyordu. 

Kennedy'nio. kimseye benzemiyen şah
siyıeltii hakkında o kadar çok şeyler hi
kA-yıe edil:li kıi, onu karşmızda müsbet 
~ herkES gibi bir insan olarak görmek 
adeta bir siirpriz oluyor. Gürbüz, iyi, kül 
renkli saçlı bir İrlandalı ... Açık, samimi, 
~i)l'etten hoşlanrnıyan bir adam ... 
Salnrsız, tiıt1z ve sert olduğunu söylüyor
lar. Ten.ıasülbe büyük bir kıymet ve e
beımmi~t verir. Zor ekzersizlerden son 
derece ihıcşlanır, yüzer, oğullarilc tenis 
<>ynıar. Onları yenmekt'en tatl'ı bir baba 
~ki duyar. İyi yemeyi, konuşmayı. za
bıta hik~elerini, musikiyi, yeni yem ça
Ia§nı.a sahalan keşfetmenin heyecanını 
sev-er. 

Fakat bütün açıklığ1113 rağmen bir 
~~ havası içinde görünüyor. 1-
~de ılmıyUk bir kuvvet kaynağı sak1 or 
gil;i ~ 9Jık ketum ... Yüzünü yakından 
sÜızer, bağ.a gfutiiılderinin arkasındaki 
~n gözleııine dikkatle bakarsanız, 
bettııanıgi b'ir gün yolda gördüğUnüzü ve 
katasınıda cüretle h~e yer olmıyan bir 
Jnulıasebc~ benzettiğinim sanırsınız. 

Fakat mesleki, bu kanaatin doğru ol
lnad~ğını ~riyor. 

* YıOOarJ.a evvel Wall Streetin henüz 
~ ~zam altma alınamam1ş faaliyetin
li~~riten kendine has o açıksöz-

ka - Bir süırü gürültü patırtı. Buna baş
Af ad ~rilemez. Kimseye kanmayın. 

erti.l'eket: aemı.ayesine muntazam bir 
cereyan vermek için (usulü dairPsinde) 
l>a11a tedarik edilmelidir> demişti. 
. <ysuM.i dairesinde) ... Bu tabir onun 
~ ve ctnetX>d.lanmiı tipik bir ifadesi-

J * ı 
1 

usqpıı Kennooy Baston şarkındaki 
~ atlıdal!ı ailelerden birinın oğludur. Ru-

. n. kato1ikıbir. Geçen Eyl\ıl<lc elli yaşına 
~1• Babası ayanda aza idi. Bostond-aki 
Bierndkrat politika idarecilerindendi. Bu 
r:ı.a.si .. Ş~ratc rağmen, bPlki dr. bu şoh-
d Ytızunden, aılenin blitçesi bir karar

a kalaım.ı~ liiks J'-"<uU. Kenncdy, sonr~dan 
sa 't elin birçok Amerikalıların yoluna 
ea~ şe vapurlarda çikolata, gazete 
tıfn akla. ~dı. Daha sonra Booton rn
~ektebine girdi, diploma aldı. Mek· 
laJ:ı.rnını baseban, basketbol, fuıtlbol takun-

ka.ptaruydı. 

Mister Horas Gallup bundan birkaç 
sene evvel dörıt bin kisi ile kC\nuşrrıak su
ırctile 130 millyon A~erikalının düşün -
oelerini 'keşfedebileceğini iddia ettiği za
man herkes bu adamın kaçık olaıbileceği
ne hükmetmişti. Fakat şimdi iş berakis
fu. Mister Gallup. J owa üniversitesinde 
ga0e'tecilik kürsüsünü işgal eder. İlk mü• 
cadıe'1:esi Roosevel t'in iktısadi kalkınma 
hareketine. karşıdır. O zaman, Amerika 
efkarı ummniycsinin azim ekseriye~inin 
bu plana muarız olduğunu bilamel isbst 
ettim .zaman herkes hayret içinde kal .. 6~ Bugün Son Postada on sekizinci asır- Buld:uk ey keştii ümidim Tii.1~ar! 
:n-ıdt" Roooev.c.ıt, Hoovcr mücadelesi mü-•• ....,... k da k.alemc alınını§ eski bir hatıra defte· Diyerek, bmaz şimal rüı.ga.11 i!e gemi· 
nasobetife de Gallupun iddiası tahakku ve çocuklarından yedisi Tinden parçalar neşretmeğe bQ§lıyorum. 1er yelken açtılar. Beşiktaş önüncren bı-

Para kaızanmak kabiliyeti erkenden ~ir • .Atmeriknda, zaman zaman ~f • Lala devri kahramanı Nevşehirli Jb. rer birer giderl'ıerklen atılan teşyi ve veda 
kendini ....;;merdi. Üniversiteyi bitireh'il- ıkarı umuımiyeye anket şeklinde hita e- ,-ahim Paşanın feci ölümü ve ilçünciı Ah- topları ilıe gökyıüzü titredi. Padi!::~h sa-

5""'" deını lbir mecmua vard1r: Litterary Digest. r--
mek için kendisine bir kazanç yolu bul- medin suku.tu ile neticelenen 1143 ( 1730) raydan donanmanın çıkışını temaşa etti. 
du. Ooncordla B-Oston arasında ilk defa Bu gazete 3 milıyon insanla konuşmuş ve i1ltiltllinde Osmanlı imparato1 luğu tah· ler. Öğleden sonra Beşiktaş kasrına gt. 

anke'fıine Landonun reisicümhur olacağı d 
tenoozillı omn.i.büsleri seferlerini hazır- bi tına oturan birinci Malmıu un devri, dildi. Bu kıasrın meyıdamnda enderun a. 

·· . ha!k:kmda son verm~tir. Gallup dört n 
ladı. O ıgunlen anls.tırken farkına varma- k' .. 

1 
.. .. .. R veltin kazanaca- muhakkak ki tarihimizin. şayanı dikkat ğalarına yaya ciridi oynattı. İkindideD 

d k :ı.. .ter' • b' kt d d ışı ı e goruışmuş, oose ve tetkik bir faslını te~kil eder. sonr d'· .3<:: 

1 
an ara1 :ıv m. ın ır no asını a ay ın- gvını ilan etmiş ve dört bın kişi ile isa _ 'it a saraya onuu. 
a+ınvı .. 0 U""<>r lşte bu devirde bırınci Mahmudut;ı 5 Muharrem Cuma· 

'' ... ""'Y.. " •• • • • •• ıbetli bir surette konuşmanın 3 milyonla 
cHkonce, diyor, elımde bır o.mnıbus k ·kt d ha fa dalı netice vere _ saltanatının beşinci yılında hıı-:ineı Jıassa Cuma na.mazı.na Ayasofya camısın1 

vardı, sonra iki, üç oldu, üç: yazda lOUO 0:1'.11~ ~n a k Y ştır başkatibi olan Salahi efendi, 1148 den çılotılar. Scın-aya dönünce tomakbaz kul· 
Lira top1adıım.> ~~~1:, ~:i~~n~~nuasri kfilıinıdir d~n- 1151 senesine kadar padi§ahın günlük lanna ıtbmak oyıu:nu oynattılar. safalan• 
· 1912 de Havaro üniversitesi san'atlar .d. hayatına aid bir hatıra defteri tutmu.ştur dılar. Yaz ew-aıbı olan sof feraceyi il• 

. . . . . . k . . A se yen ır. k' ı.: • . d h t ~~ IJ..ı,,,,.b;~ şubesını :bıtindı. Ilk olara ışe gcçtı. y- . ı, on se10ızıncı. asır aı saray aya ma uıuı.a . ..,~. ıgiyımiŞlerdi. 
da yıirmi beş lira aylıkla bank."lya vc-ril- sinirlenenler çok olmuştu. Kennedy lro- dair ne vak'ani.ivislerde, ne de hususi ta- 6 Muharrem Cumartesi: 
di. Bu sayede bankacılığın muhtelif saf- misyoncıulatra bir ziyafot verdi ve yemek- rihlerle resmi arşivlerde asla raslanııya· fncili JaaŞke çıh.1.ılar. Zülüflü hassa 
halan hak.kında geniş bir tecrübe cdın- ten soma açıktan açığa sordu: cağımıı malUmat vennektcdir. ti[jerdarlarına tx:>mak oynattılar. 
di. Daha sonra bundan istifade ederek _ Kuzum Allah ac:-kına benden neye Bu. zengin hatıratı Son Postada kıs-

7 
Muh p 

:ı arrem azar: 
Bostonun ufak bir bankasından, ödünç nefret ediyorsunuz? men neşrederken, okuyucularım arasın· 
para ile hisse satın aldı. Yirmi beş ya- iBir yılda tıaım bir muvaffakiyete ulaş- da bulunan bazı gençler~mizin on seki
şında bu bankanın dırektörlüğüıne se- tı. Evvela cpiyasayı öyle sıkı altına aldı zinci asır diline aşina olmadıklannı 
çi1di. ki en büyük dolandırıcılar bile kımılda- gözönünde tutarak, hatıra Bahibinin kul-

Bıı.g'ün bir yere çıkmadılar. Öğleden 
sarnıa merlhıuım defterdarı sabık Ali Paıa 
Jrullaııının (müsa&re edilen) eşyasıııı 

hazine ketlhüdası kullarının elile getlı>. 

terek bı.ı.nları tetkik ile vakit geçirdiler. 
Az oonıra Boo.ton valisi Fitzin kızile namaz oldular.> !andığı bazı kelimeleri. bugünün dilinde-

evl'endi. Vıa1iye cBal Fitz. derlerdi. O !İkinci işi: Hükfımetle, bahriye tacir- ki karşilıkları ile deği§tirdi111. 
kadar tatlı şarkı söylerdi. Musiki istida~ lerinm govışi~n münasebetini kuvvet- Saldlıi efendinin hatıralanndan, birin- 8 Muharrem Pazartesi: 
dı kazına dıa geçmişti. O da mektebini bi- lentllinnek dBdu. 23 gemi kumpanyasının ci Mahmud devrinde lale dct·rbıir:. kanlı Buıgün lhav.a gamh idi. Arasıra yaA· 
ti11irken piyanoda altın madalyayı kaz:m- 1,480,000 liralık ta1cıb1erini 7;,ı günde bir ihtilal ile bölünmüş ikinci fa.~!mm muT çiseiiyordu. Öğleden sonra sepetçi· 
nuşt.ı. Kenned'y ise zaten bir musiki - bil- 170,000 liraıya indirdi. Bunu gören bir ya.şa.ndığını görüyoruz. Birinci Mahmu- lcr kasrını teşrif ettiler. 
hassa qpera ve senfonık konser - merak- İngiliz: dun hayatını tam dört sene günti gününe g Muharrem Salı: 
lısıdır. Amerikanın er. güze: plak kollek- _ Yazık ki, demLŞti, haııb borçkırı nakleden, on sekizinci asırdaki Türk sa- Divana gi~er. Öğleden sonra SC'p"t• 
siyonu onundur. En fazıa sevdiği p!ak mooe'Jemi7Xi.e şöyie b!r adamımız yok.~ ray hayatını aydınlatan bıı sayfaların ciler kasnndaın derya temaşası ile vaki1 
.Betıhovenin cBeşinciı> sidir. işte Amerikan sefirinin meslek haya- e§siz kıymeti hakkında fazla bir §ey ila· geçirdiler. Hu2'Jllruna sureti mahsusa de 

* t V işt be ·mı A 'k f · · ve etmek istemiyonım. . ı... e e nı e merı a se aretınm ~ışt:ixilmiş bir sepet turfanda kiraz ge-
Aımerika sefirinin • büyüğil 22, küçüğü bol tıavah, geniş odasında konuşan sefır: Reşad Ekrmı tirdil'e.r, kfoaz yediler. 

6 yaşında - dokuz Ç'OCUğu vardır. Bunla- Kennedy odanın sokağa bakan sol kö· - 1 - ıo Muharrem Çar§ambu: 
rın y-.:1!-i İngı'lterede. ikisi Amerikada ~1-ı.. genış· bir yazıhaned~ çal1cııyor 

t:U'~ ı.-":ııut.: ....,.. • Hicri 1148 yılı Bugün de sepetçiler kasrına çıktılar. 
me'ktebd'ectir1er. Büyük oğlu geçen sene, Ç.ıp'l\ak dıuvıarlarda büyük bir Avrupa ha· Kiraz yedi!er, deniı se"Tettiler • 
.iikinci oğlu bu sene Havard Üniversite- ritasından başka şey görünmüyor. Sefi- 1 Muharrem Pazartesi: " 
sini bitiroiler. rin el'ini sı'kımak ıçin odanın bir başından cEfendimiz lbirinoi Sultan Mahmud 

11 
Muharrem Pe,.gembe: 

'"'-'-'"" ~" ·· d "ğlıe kıldık Sandal ile Beylcııbeyi sahilsarayına 

* :Büıyük Harbde bir çelik fabrikası sa-
hibi: kalbiliyetli bir eleman ararken ken
disine cpar1aık bir genç> olan Kennıedy'yi 
tavsiyıe ederler. O da ona fabrikanın u
mum m€najer muavJnliğmi verir, ve Al
man denizal'tlarınm bamrdığı gemilerin 
yerini dloldurnnak için geceli gündüıli.1 
çalışan tersanelere çelik yetiştirır.ek işi
ni yıüklıer. 

Kennedy iki sene sonra Nevyorlcta 
başka bir şirket sahibi ile görüşmey-:? ko
şar. Şirk:ım sahibi trene binmek üzere i
miş. O da -!biner. Netıcede birkaç yıl bu 
şil'ketim (Boston) menajerl olarak çalı

şır. Ve oradan Nevyorka, büyük işlerin 
başına geçer • 

1923 ten 1929 a kadar deli gibi çalışır. 
tAkla gelelbilen he1· işi yaptım> d:iyor. Bir 
ara üç sinema şirketinin başında bulu
nur. Amerika film ofisinin reisliğini ya· 
par. Haıtıtıa başrolü Gloria Suvansonun 
oımadığı iki filmı biz.zat idare eder. Kes
kin görıüşiü bir. münckkid o zamanlaı 
Kennedy için şöyle demiştı· 

cMiıSter Kennedy yuvarlanan taş gıbi 
yosun tttt11mıycxr. Film kumpanyalarının 
akıI hocalı:ğını yapıı yapa, Hollywood 
fil'mcil rinin en acı mücadelelerini öğ

rendi. Bu kumpanyaları birb.rilc uzlaş
tmmakta, hiÇbir dıplomatm elınden gele
miyecek, lbir meharet gösteriyor.> 

* 1934 de Ruzvelt kendisini e5ham bor-
sası ~ulujuna geçirdiği vakit 

öbüır başına kadar geçmeli. ... .... ~pı ın""F-uın e o namazımı - . ·re Yı . w 

Aımer.ikan .sefıri iri yan bir adam. Yıl- tan '800.ra sandal ile Karaağaç bahçesine, ~~~ r. . ~da :ş:~şa ~'?'a~p iharem
?aırla evvel profesJ100el bir futbolcu mu aradan bir piyadeye naklederek Mırahor ı yem ası a ·a ve ıçıp dinlendiler. 
olayım, iş hayatına mı atılayım ciiye he- ıkasıımıa gittiler. Sonra gene piyadeye Pek nadide ~r t:ırzda t81!1edilmiş olan 
yecan geçirmişe benzıyw. İşlıyen bir ba- bi.rıerek sadM>lıda geldiler. Orada selse- has ~kı çeşıd çeşıd çıçekleri tema· 
kışı var. İnsanı uzun uııun süzüyor, tar- biii ve dereyi temaşa ettiler. İkindiye şa e~ler. Oradan Beylerbeyine geçtiler. 

®°""" Joobab yediler. Rikabı hümayun Yem yapıJırnış bağ kasrında dinlendik· 
tıyur. ~ - te ahfl h 

cAhca lığına aid çok şeyler söyiendi. çulııadarllığmdan tekaüd ile Eyübd'e otu- .n sonra s sarayın aremine alınmıı 
Ha.ltikıaten de alıcı bır erkek ... Fakat bu ran şair Hüseyıin kullarını huzuruna ça- oo~: .den.izin ay,a gibi duru sulanne 
cazibe aızimıkar, kuvvetli, nüfuzlu bir er· ğırııp maba·Ile müoosib yanık, kayabaşı h.al.,.~ı~yar al'tınlar atıp gözde nedimle-

.,_....; elenilen tüııkmani tfrrkiiler okuttular ve n. ' <lılSıilerl. ve cücelerine kapışmalarını lroğ'in cazt~... ~ 
Bell'i, gününün her dakikası dolu... umuJa.nm ıfevikinde zıermahbub ihsan et- ışaret :Pnlar da esvablarile suya 

Saı'bah saat altıda 50 dakikalık bir gezin· tiler. Oradan ıgene piyade ile Karaağa- a~.ilip ldapıştıı!lar, efendimiz buna pek ço~ 
ti içiaı atına atlı;.dığı dakikadan, gece ba- ca, Karaağaçtan filikaya binip saraya gul~ule~. 

döndü!er. İkindiden sonra, Aşure günü oldu:ı...•n .. şmı yast.ığ'.a koyuncaya kadar her daki• 5u 

kası ... Bu hal sefareti~ bütün erkanında 2 Muharrem Salı: dan haremden, nefsi nefisi hümayunla .. 
· · b · ok . . . . rile maiyeti için iki büyük maşraba am· 

seziliyor. Bir sanıyesını oş geçıren Y • Kul:fue aııtında dıvanı alıyı teşrıf etti- lberli ve rn~~k~· • ti ·ı.cu y .
11 Her tarafta iş ve hız... ler Divan müzakerat eli 1 . ·J.D· 

11 aşure ge n · enı P 
Aancn1can sefirile konuşmak için uzun ret. ~nı n ~ıp ve dev- zevk ve sa:fa edildi. Sonra gene saadetle 

um~ru.m.ı~ .ve .. şe~~at ahkamının yeri- filikalanna binip saraya döndüler. 
rnukadtlemeler yapmak istemez. Ona, A- ne getirildiğini gordüler, dairelerine çe-
merikal'ınm Reisicümhuruna duyduğu ki!diler. 12 Muharrem Cuma: 

hislle; İnıgilizin, kralına duyduğu his ara- Öğ!eden sonra yalı kasnna gittiler. Şcvlrot vıe azametle Cuma namazını 
sıındaki fiankı sordum. Mısırdan İstanbula gelen ve İstanbula Tophanede Kılıç Alipaşa camisinde kıt .. 

Aaner:ikalı dedı; cümhurreisinl zahiııe getiren .gemileri seyrettiler, demz dılar. Baska bir yere çıkmadılar. 
- kendisinin de ufak bir hissedarı bulun- dalgaJıytiı. hindiden ı;onra dairelerine 13 Muharrem Cum.artcsi: 
du~ - büyıi.ik ölçüde bir işin umum di- çıeki!diler. Ağa bahçelerinde halveti has yaptırt 1 
Nlktöru gibi görür ve bir devlet reısi ol· 3 Muharrem Çarşamba: ve oraya çıktılar. Gül ve gfünar mevsi· 
duğu kadar siyasi bir partinin d-e şefi bu- Yalı ckasrınıa gidip siiahşörlük talim- mi olduğundan akşama kadar meyva 
:Bunan Oümhurreisinin resmi icraatı gibi leri ile meşguI oldu. bahçelerinde vakit geçirdiler. 
tııususi karaktlerinıi de tenkid h:akkım 4 Muharrem Perşembe: 14 Muharrem Pazar: 
kendinde bulUT. İngilizse, kralını yük- Donamna açık denize çıkmak için ter- t T , __ 

n:cı ı ~sr.a çıktılar. Sadrazam haz
sek'be ve siy.asi partilerin rekabetlerinden sanıeden ı::t,,....>ktt11cı önüne gehni"H. Fakat ......,, · · b 

~ -s 'i"" n:ı.ıerının iniciterıne yaya ciridı oynat-
ıberi, göııilı:r. Onu memleket idaresinin rü~.. muıvahk olmadığından, cenub tıll-- o l 

Uf>a.L JN:U-. n ar da padişahın huzurunda el .. 
esası, sembolü ve başı sayar. Böyle bir ~ estiğinden Beşiktai önünde bek- rid oyna}")P şecaat ve hüner gösterdile•. 

(Devamı 13 üncü sayfada) .l.eıı:nddte idi. &l,...,..;~n: .. , 
~ (Devamı 13 inci ıa.Jlfadcı) 



10 SaJba 

Hakeme taarruz eden 
fut bolcu dün yakalandı 

SON POSTA 

Başvekil Yalovadan 
şehrimize geldi 

• (Ba.ştamfı 1 iftci ıtı!/fa.dtı) 
gi't1rrq. Bıaşrekil motörle lstanbule. geç • 

Bareme dahil bankalar ve müessese .. 
terdeki memurlarm vergileri 

(Bcıştarafı 1 inci sayfada) - Galatasaray - Demirnpnr maçının mŞtir. Salcaı;:a motörü saat 17 d'e Top - (Ba,tarafı 1 mcı •ayfa.aaı 
hanedeki Denreyolları nhtmuna yanq - retlileri hakkında t tıibik 1 % 5 nisbetiıDıde kar.anç vergisi kesile ba:'l bu evden sokağa çıktığı sarada Ka • babm tm'afmdan tatilini müteakib be -

dıl.."Öy me.rikıezi mcmurlıın tarafından ya- nim yan hakemi Feridun K.ıltca müra -
kaliarmı.ıştw. ca.M elbmek Slll"etife oyunun kendisi ta ~ 

n_a:k ,.. d a o unan esas- oektir.• 
mış ve naLl i::>aydam Tophane en oıbo - lara ve ni.Sbetlere '":.n...:di d .,_ k 
mamıme p ı r gi · t ' ı.ctw r.:ıt enııııue Muvakkat tazminattan almacak 

eraıpa as . ~1ıe ıne . ~ış ı.~· suretile şimdiye kadar diğer ticaret ve 
~ve Hancıye Vekılı bugunler- san'at m .. ~~-1 • .. tahd ml . . vergiler De.ıihal Kadıköy adliyesine sevkedilen ra.tmdan idare ve intaç edilmesini iste -

Necdet hakıkında, müddeiumumilikçe cc- eli.~ hak'krmda bir yazı okudum. Böyle 
zan ta'hKıikat ve takibata. ge;ilmiştir. lbir §e'Y'in asıl ve esası olmadığını tavzih 

d "'""ı.....-~n• .. d' U""O:>~erı mmı e en gı- İk e '°"._......,Ja dönecekler ır.• hı· \""'nm..' tA!I..· 1 n... •• k b"l tısadi 'buhran, müvazene ..... hava • • • • • .......ııs•Je auı o an ıvu a ı memur n:; 

Zıraat V ekilı tetkıklenne ve müstahdemler hakkında, ve~ tev. kuvvetlerine yardım verg'ilerlnin tev-
devam ediyor kifatı .bakımından devlet ücretlilerinin kifinde ise bir değişfkl:l.k olmıyaoağı i-Diğer taraftan, hakem Tanğı muaye -~ l'iiııruımJu görüyorum. 

ne eden tahıı1>. ~a.t'i rapor veremediğin -
den, hadise oüımü meşhucl' kanununun 
h'lldudu daıhilinden çıkarak, umumi ah -
kama tabi o1ımuştur. Tahkikat ta. bu ~l
da devaım (ffnnıektedir. Hadisenin, bugün 

Varın kıyamet 
kopacakmış! 

ÜSküıdar ooııgu hakim1i.ğine intikali ve fB~tarafl 1 mci ~ayfa.daJ 
yakında Üsküdar aslıye cezasında mu - sfkacla Ta:kUba-y8 rasadhanesinin müdü -
hakemffiine başlanması muhtemel görül- riid'Ur. İddiasına gcrre bu hafta zarfın.da 
mektedir. 1bbe en yakın mesafeye gelecek olan 

Tarık dfrn sabah Kadıköy cümhuriyet Meriı YJ]dı:mmn arwnızla müsademe et-
mü-d'deiuımumiliğine gitmi§tir. mesi ihtimali çoktur. Bu müsademe ağ -

Orada Neodefüı arkadaşları ile karşı- le'bi ihtimal Temmu2'J\.lll yirmi yedinci gü
b.şmış, budlardan bir Fenerbahçeli da- nü v:ıikıibula~tır. 
vadan vazgeçmesini, Necdetin af tdeb e- Zelwe ı 
doOOğini Söy:remiştir. Düın sabah fe}ırimi.zde biri hafif, di -
Tıarık Ş mahkemenin halfedeceğini, feri o'kPıikça şiddetli ve devamlı olmak 

Şimdilik lbir ~ düşünmediğini, meseie- il.zen! ikıi !2Jeblele ofmuştqr. 
y.i aıv:Ukatına bıraktığını söylemiştir. Rasadhanedeıı aldığımız malumata gö-

Gcneral ~ Tanerin be,yana8. · re lıtrinai saımntı geoe yarısından sonTa 
.Beden Teıibiyesi gene} direktöril Ge - hadM lir şekıiıde his.ıfeclil.miş, ikinci zel

neml Cemil Taner,, hadise etrafında- (U- zeJe de saat beşi kırk geçe başlamış ve 
lıus) muharririle görüşmüştür. Muharrir birbç saniye devam etmiştir. Bı.:. zel -
bu mlli'akatı şöyle anlatıyor: zeJlıt şiddetl'i olmakra beraber bir hasarı 

. General Cemıl Taner, herkesten ziya- ımucib olmıımışhr. Zelzelenin merkezi !s-
de rnliiıtees.filtli. Kendisil'!e: tanıbu.Jdan 131 killometre ~afede cenu-

- Hadiseyi nası! karşıladınız, diye bu şarki istikıarnetinde olarak tcsbit e -
oorouın. d'ılrniştir. Zel?Jele ~hrim.izden başka di-

- Spordmı evvclô beklediğim dürüst ğer ba?ll yerlerde ne hissedilmiştir. 
\•e temiz ahllktır. Şampiyonlui.t kudreıti Zelzele Eskişehirde 'de hissedildi 
bundan sonra geifr. Spor ahlakını ken - Eskişclhir 25 (Husust) - Ifü sabah her-
dind'e top~y.an en birinci de olsa ben- kmin 'llatlı 'tnr uykuda bulunduğu esnada 
ce makfbUI değildir; ve bunu kendi teş - şe'hırimrzde kuvveUice bir ı;elzele olmuş
kirat.ıncfa:n deıiha! çıkarır, atarım. Kanu- tur. ZaJıre?enfn seyri §arktan garba doğ -
nı.m da -spordan beklediği budur. ru diup takriben on sanJye kad.a.r de\·am 
Generallitı mrarına henüz muttali de-~ şElhirde hfç bir hasan mudb ol -
~ mamıştır. Sanruıtı sürekli idi, zelzele m~r 

- Bu suçun cezası size göre ne ol-a - loeztnin vil'ayetimizdc olmadığı sanılmak-
oakt:ı.r? diyıe so::-dum. tadır. 

- Karnromı vermtş ve IAzım gelen yer- Sarsınh Bursada lıafif ge~ti 
~~rıe tebliğ etmiş bulunuyorum. dedi. Bu Bursa 25 (Hususi) - Bu sabah saat 
suça karşı verilecek tek ceza. diediğfm beş hJçtikıtıa gayet hafif bir sarsıntı du -
gibi, onu çı'kanp atmaklı.r. Halk ta. bu- yu~. 
nu görnnelidiro> r------------·ııııııı.. 

Ankara borsası Fıırsat dilşrnUŞke::ı., sayın generale 801'

dum: 
- Size göre, bu ve buna mümasil ba

disel!erin ooOObi nedir? 
A~d.. - Kapalllf fi&Uan 25 - 7 - 939 

General Cemıl 'faner, en kısa, fak.at en , Ç E K L E B 
dqğ:ru cevırb1 verdi: 11------- .--------1 

Açılış Kapanıt - Bu karaldercfo bulunan arkadapara 
fazla yüz verilmesi ve şımartılmandır, 
dedi. 

- O halde, bunların tekerrür etıneme
Si için ne gfüi tedbirler düşünüyorsu -
mı~? 

- Bu cezalar diğerleri için ibret teşkil 
eder. Sonra bu i~te, klüp idarecll'erinin 
de mühim rdlleri vardır. Bunlar oyun -
cularla en yakından temas halindedirler. 

- Hadi.senin mufassal raporunu aldı -
nız mı? diye sordum. 

- Hayıı.r henüz gelmedi, yarın aabaıb 
belCDiyorum, dedi, ancak telefonla Lrtan
bu'lla temas ettim. Öğrenıdım ld hakem 
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lı.3.90 
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23. 91) dbğru ve dürüst hareket etmiştir. Kale ~oakova 

cinin hareketi ise, şı.iphe yok! ki fevkala- ı--------:. ______ _. 
de sak iımdir. 

Hakemlerin karan 
İsta.rlbul mmtakasın .. "l mensub hakem

leııden ıbazıları. son Galatasaray - Demır
spor maçındaki hadisıedeo dolıayı büyük 
lnr tCCS9iiır duymaktala.rdır. 

füı.kemlerimiz, hadisejere sebebiyet 
verecek sporcuların mü~bbed boykot ce
zesile sahadan uzakiaştırılmalarını taleb 
edeceklıer, aksi ıı:ı kdirde badema hakem· 
ttk yapa.mıyacaıklannı beien terbıyesi u· 
mum anüdüırl'üğüne bildireceklerdir. 
. Tarık özerenoıı nı..~ krerdi 

İSTİKRAZLAR 

Tirit borcu I peflnj 
f • .D • 
• • I nde 

ilan Tarif em iz 
!~~ .. ~.t.~!! .. ~.ntımı ······· 

Birinci .ahile 400 lıuruı 
ikinci .ahile 250 )) 

Uçüncü .ahile 200 
Dördüncü •®ile 100 » 

~ gün şehrimi7.e gelen Ziraat tabi olduğu hükümlerin cereyan etme- zahnam~de ta!Srih edilmekte ve Anka. 
Ve.'kili Muhlis Erkmen dün i:S~eden sarıra si kabul edilmiş buhınduğuna g6re, rada çalışan .memurlara verilecek mtıı
Ziraat mUdürl~nde tetkiklıerde bulun- Maliye Vekaleti izahnaınesinde kanu - vakkat tazmınattan kazanç ve Ikbtsa
muş w mtihtelif işler hakkın.da ziraat nun bu hükmünün hangi müesseseler dt buhran vergikrl kesilmiyeoeği, an
müdiirü Ta'hrsind.cn izahat almıştır. memurları hakkında ve tx.ınlann ne ca~ bu tazmtn~.tın aslmdan yQme 8 
Vekfl rmteakiben devlet ziraat işle~ gibi istihkaklanna tat4biık edi~ği ~\Wazene ve yu~ 2 hava kuvvetle • 

kurumu ~ Vek8.1ete ba!.lı diğer müesse- ve kazanç, buhran, müvazene ve hava nne yardım vergıl'erl kesileceğıl işaret 
seleme tetkikiler yapmıştır. Muhlıs Erk- kuvvetlerine yardmı ~erine lbu olunmaktadır. 
men tct'kiklerine bu~n de devam ede - hükımiln hangi cihetlertlen müessir bu Temmuz ficretlerinin vergi vaziyeti 
cekfir. lunduğu tasrih edilmiştir. Bu münase- Bu müesseselerin ekserisinde Tem-

Gümrftk ve inhisarlar Vekili betle umumi tebliğin baş kısmında muzun başında ödenmiş bulunan Tem 
yann lzmirden geliyor devlet ücretrileri gibi vergiye tA!bi o - muz aYiı'klannın, barem kanununun 

Üç güın evvel İTııniM cri<ien Gümr.ik ve lan ?8-nka ve müesseselerin hangileri t~ eylemiş ol'duğu tenzilatli vergi 
İnh.;..,,.,,... .. __ uekiı· R ·r -K .. d .. oldugu tafsilen zikrolurunuştıur. sısteminden istifade ettirilip ettirile -

.__.uu. v· ı aı a a enız \.ınn B b. . w. • • 

öğle ütz.erl Ege vapurile şehrimize ;iöne- areme ta ı ohnıyanlann ver,Ueri mı~gı :ıse ızahnamede tahltl olun -
oekt!r. Umumi tebliğde mevzuubah's mües- makta ve mesele şöyle bir mütalea ~ 

Vekil' şeıhrimiz.-fü blrkac gün kalarak sese1erde bareme tabi olmıyan memur karara ba~l~aktadır: 
ve buradan Ankaraya gidecektir. ve müstahdemlerin die devlet ücretli- •Bu gl>ı muesseselerfn ekserisi üc-

Jeri gibi vergiye tabi tutulacakları retleri peşin olarak ödemekte olduk (" 

B• M k J h ı· şöyle zikir ve mütalea edibı.iştir: funndan Temmuz 1939 ayma aid fs _ 
ır ısır as er eye 1 «BaIUn kanununun 10 uncu ~ad - tihkaklar da bu kanumın mer -

Tu k
• ı· desinde, tdbib, a\Ukat, dektilıo, tahsil- 1yet tarihinden evovel ödenmiş r ıyeye ge ıyor dar, odacı Hah ... gilbi bazı memur ve ve o zamanki hii'kümlere gö -

fBascarafı 1 inci smıfadal müstahdemlerin bu kanun hükümle - re vergisi kesilmiştir. Binaenaleyh ka-
Bu Qııeıyetler, iki memleketteki tahki - rine t:Abi olmadığı zikredilmiş ise de nunun n0.?rinden evvel ?.denmiş olan 

mat Ve 
_....,_~ mu·· , . •• d . 18 inci maddesinde ibu kanunun hü Temmuz l 939 ayına aid ucret1ere bu 
«=>.=-.ı. essese:erı goz en geçı - .. - k • · • • rcoekl'eııdir. kü'mlerinc tabi olan memurlardan de- an.unun teşmilıne unkmı ohnadığın-

Diğer tıal"aftan Hind'ista d ki l ·11 ğil, mü~lerden bahsedilmi~ oldu- dan bu gibi ayh'ldann 11 Temmuz ta-
n a ngı z • d ~ 'hi d ki 1__ • • • • 

kUV'Vleıtkrlnden bir kısmı Mısıra sevke - ğun an müessesenin memurları ka - rı ~ en sarıra .. =~mı ıçın vergının 
dilmiştir. nunun hülkmüne tabi &sun olmasın, yem kanuna gore hesab ve farkının 

İngilrere, Mısırdald ihtiyat kuıvvelle- müessese kanunun mevzuuna giriyor- red~edilrnesi me\.'17..Uu'bahs . .değildi~· 
rinin takıvfyıe6ine, karar vermiştir. sa memur ve müstahdemlerinin ücret- Yanı 11 Temmuz 1939 dan ıtilbar7n ö-

ln 
. lr . !erinin devlet ücretlileri gibi ve · e denen aylıklarla muvakkat tazmınata 

gıltere ana da tayyare verıyor ta'bi tutulması 1'z.ımdır.> rgıy yeni kanun hükümleri tatbik oh.ına • 
Daily HeraLd gazete$ yazıyor: Bir lk . ha h . cak, 1bu tanırten evvel ödenmiş olan 

haırib vıukuunıda 20 mily.:>n İngiliz liralık ramıye ve rcıra lann Yergııl istıihkaklar tediye ' tarihindeki mevzu. 
İr:an petrdl taI1lalannda. İngiliz menafii- Kanunun çerçevesi içine giren ban- ata tabi tıutulaca'ktır.:ıt 
rfı korumak maksadi1?, İngiliz fabrika _ ka ve müesseselerin memurlarının ay 
törleri İran hükumetine geni'I miktarda :ık. ve muvakkat tazminattan maada 
avcı tayyareleri ve tayyare dafi tt-ı>lan istı~aklarını~ _ise ibu tenzilatlı vergi 
vereceklerdir. ~su1unden ı9tifade ett;trtıem.iyede~ 

"'-- ızahnamede tasrih ed·1ı.n;~ ·· mgil'rz filosunun sarfet!iği petrolün . . ı .... ""9 ve ezcum-
bü)'Üik bil" kısmı İrandan tedarik edilmek le demnlştır kı: 
be, ve İnıgiJftere hükfuneti lngiliz - İran «Bu bankalar ve mü.essıeseler me -
petrol kııırqpanyasının on bir mUyon İll-' ~urla~ının devlet .ü~retlileri gibi ver
fJi.Liz lhıalı~n iazla hissesine sahih ba.. ıgıye tab'i olacak ısti~aklan 18 inci 
lunmaldbad?r. madde mucıöince (ay1ık ve muvakkat 

Bu kıuırnpanyanın idare meclisi reisi o- tazminat) olarak tayin w t.ahd'id e -
lan Lord Cadrnan Tahrana yaptığı bir zi. dilmiş olduğundan bu memurlara ay
yarettenı s:m günlerde avdet etmiştir. lık vıe muvakkat tazminattan gayri ve-

İnıgi.lttz hava nazm Str Kingsiey Wood. rilen istlhkaklar - ikramiye, harcırah 
İngiltere tayyare imal!tmın, .-dost dev • yevmiyelıerinin 24 f 7 numaralı kanun 
lettere11 ~ temin edecek bir dere • rnucilbinıce vergiye laıhi miktarları gi
c~ va'I'dlğını söylemi~tir. 1ranın da bu bi - gene eskisi g1'bi yani diğer hususi 
cdccSt devletlerden. biri olduğu artık ke• müessesıeler ve ticarethanel'erin me -
bi kıat'f~ etımiştir. mur ve müstahdemleriıre ~rdiklerl is-

T k ı - tilhkaJklar gibi vergiye ttb1- olacaktır.• 
ür iye • ran müzakereleri 

'Dü!rki~ - İngilte~ mütekabil yardım Aylığı 20 Hraya kadar olan 
pakıtnnı, Tfuikıi.ya ve İran devletleri ara - müatahdemler 
sındak.'i mOızakerei:er takib etmiştir. Aylığı 20 liraya kadar olan kadro 

İran hG!kQ.meti. Akxtenime blr ha.rb vu• dahilindeki müsta.hdem1'erln vergil~ -
kıuunda İr.an oro"'utannın Türk ordusu _ rile gündelikle çalı.şan iş;ilerin vergi 
nun yanında yıer alacağını sara-hatle an- vaziyetleri ise umum1 teb'Mğrj.e şöyile 
llatmışbr. Bu karar da Ingiltereye bildi • teslbit olunmuştur: 
nitmi§tir. cMevrzuuıbahıs banka ve müessese -

Halk Bankası hakkında 
yeni bir kanun 

hazırlanıyor 
Ankar.a 25 (Hususi) - Halk Banka • 

sının tıesisine dak olan kınunlarda de-. 
ğişikl'ik. yapılmasını temin için hükfune-
tin öııülrnii7Jdeki aylarda Büyük Millet 
Meclisine bir kanwı projesi vermesi ih· 
t:imali kıuvvetlidir. Bugünkü mevzua.ta 
göre. banka bizzat faaliyette buluna · 
mamakta: ıaıncak teessüs eden hale san • 
dı.klıaırmaı senmaye verebilmektedir. T3t· 
bikstıtıa bıwı gil!çlükleri mucib ol8n bu u· 
EUl!.iını c:fle@işti.rilmesi ve bankanın yurdun 
her Jroşesinde açabileceği şwbeler vasıta 
sil'e faaliyette h\J.Tunmasmın temini me1 
mııbahStır. Çalı.şmcı sahası bu suretle ge 
ni:şlli~e'k akın bankanın sermayesinia 
~ yollla.rn da ayrıca aranmaktadır. 

Amerikahlar Torkiyede 
büyUk bir film 

çeviriyorlar Bum.m neti,oo.c;i olarak, İngi~ere, İra - lerin memur. ve ~üstaldemlerinin ay
nnn askerl istihzaratına yardım etmeğe lı~larınd~ şımdiye kadar %7 ve %9 
hazır buhınma.ıctadır; ve en fazla tedafüf nisbetlen~de kaı.anç vel1gisi bsilmek Artkara 25 (Hu9U5i) - Amerikanın ta· 
mılhıiyıetiteld İn.gifü:: tayyarelerinin sabn te ve ayilıgı 20 liraya kadar olıı.n kadro nmmııış nl!m kıumpanyalarından biri Tür
ahnıması etrafında müzakereler devam dahilindeki müstahdemler kazanç ver tk:iıyecle büyUk bir filin çevirtmeğe karar 
etımektbedir. gisi kanununun 3 üncü maddesinin 16 venniştir. Hkikümetimiz bu müTacaaU 
kanın İngilteredeki askerl tayyareler ne~ fıkrasındaki muafiyet hilkmünden mermı~tJe 1tarşılam11 ve kumpanye

mUmesriN afllay Bayandor. büNısuntı se- brtıfade ettirihnemekte idi. Barem ka- ya la- tıüriü kolaylık gösıtereceğüıi bil • 
krz tüfekli HawkP.r - Hurricane ta~a _ nunu hükümlerine göre i.!lle, bu memur ~ir. 
f"elıerl.ni11 inşa edildiği Hawker tayyare ve milstahdemlerin ücret~rinden %5 Amerlkah filim kumpanyast yurdu • 
~rikasının crvanna nakletmi~ir. ten başlıyan nisbetler dairesinôe ka - muızun ta!Dii güzelliklerlnf.. hamlelerini, 

Yıakmşatkta, İngilterenin mfidafaa 91- zanç vexıgf si kesiJımesi ve 1 ay içinde imar haıreketJıerln\. sinemaya alacak vt 
yascti azand bir süratl:e fllerlemektedfr. lsti'hkala 20 lirayı geçmi~ kadro da- bu mııOrpıwf!a )"lll'dum':'zda geni§ bir kadro 
Tümkti~~ 8(Jflhlırnma işinde yardım edil~ hilindEfki müstahdemlerin de kazanç ille çalışacaktır. Operatörler maiyetlerin
mekitc>, df:ğer milhim petrol kaynakların.. ~ııcisinden istisna edilmesi mzırn gel- de çalh§aca.klarla birllktt yurdumuzu 

Galatasaray - l>emirsp'.>~ ara.sındc.ki 
maçı tetkike memur olan heyet, dun bir 
toplantı yaparak ma.ç hakkınaaki rap.> -
runu tanzim etmistir. 

Diğer taraftan maçın hakemi Tarık 
Özercngin de mıntakaya rapon..:-ıu ver _ 
miŞtir. 

iç ıahileler 60 
Son ıahile 40 

)) 

il 

dan biri dllım Irak ta tayyare fırtemekte _ rnektedir'ler. ba.ştıan başa gezecekıerdır. Sinema ına -
<llir. Mınıtıa da İngiliz tayyareleri lrul!a- Gtındelikle çalışan işçiler kineleri bt.asust tertibatı ihttva eden kam· 
nıhnakfadıır. yunetil'ıerle na!kledil'ecektir. 

Futbol Ajamnın bir tavzihi 
Gal!ıtasaraıy - DPmirspor milli Jcüme 

maçında hak<'me yııpı!ın taarruzdan S:'ln· 
ra y~ kalan oyunu.'l devamı için, fut· 
bo! aJanı K _maJ. Ha!imın, yan hakem Fe
ridun Kıtııca ma"ı bitırmesi teklifinde 
bu'unduğu bir ~prır gazetesınde görill _ 
mi. stür. 

r.\ı1lhot ajanı. Kemal Halım bu mcselı
itkında biz.e şunları söyledi: -

Muayyen bir müddet zarfında 
faz.laca miktarda ilin yaptıracak
lar aynca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlanna 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tılncılılı: XoDektlt ŞlrkeU 
x.a.hr&mamade Barı 

Ankara caddeci 

• Gündelikle çalışan işç.iılere afd 80 
Tnrkıye, lran, Irak ve Mısır kuruşluk muaf'lyetin tat!biki bakımın- [I ·ı · • d 

Türkiye, İran, Irak ve Mısır tek bari- dan devlet müe.eseselerife diğer mües- ÇI erımız arasın a 
el siyaset clüsturilc birbirlerine bağlan - seselerde çalı.şanlar arazında esasen yapılan deg""ı·şı·kıı·kıer 
mışlar, aralarında da bırer ademi teca • bir fark mevıcud ohnadığınıdan meV'Zu-
,ııüız mua1ıedesi imzalamışlardır. u'bahs banka ~ müesseselerde günde- (Bcıştarafı ı inci sayfada) 

l'ikle çalışan ve yevmiyesi 120 kuruşu Elçileıimiz aı.asmda yapılan tebed -
> Akba kitabevi «~ geçmiyen işçilerin eSkisi gflb1 80 ku - dü'ilcre dair birlnoi kararname millt ıra-

er dlldan kitab, gazete, meomuiı r~luk muafiyetten isttlade ettirilme- deye iikıt.iran etırniştir. 
tar. SON POSTA'nın Ankara ba- sine devaım olunacak ~ gün:del-filcleri Belgrad lbüyük elçiliğimize sabık Mad-
ldlr. En lyi kırtasiye malzeme- 120 kuruşa kadar olanlardan 80 ile 120 rid oııta elıçtmrz Tevfik K,amilin tay.im bu 

' .. sl mevcuddur. kuruş arasındaki miktan üzerinden karar.nameye dahildır. 

• 
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f Hatauın anauatana fiilen Bauuşıuau aune aid inllbalar 
= 

Antakyada 23 Temmuz bayranundan i ntlbalar: )ftesmi~ luwclmaıda Ha tay bayrağı indirilir ve TUrk blyrajı Çf.idlirkm. (Ortaclaki neimde Hatayb kızlar, Hatay bayraiı Cberine · 
, • Türk beyrafrnm ıyıımmn dbır'Jerken iti~·) 

. 
ıKalırammı aabrltsiaaıııb, ~ 8'9cl -1ıa ama g1....-.-1Laa 

ht., .. ,,.... ımm..... --· 
~ 

·-h lıadm tılharil« 1 

~. 

Kahraman balıriyelilerimiz geçidresminde 

\' l ,.. 

AnbraClm siden heyetin ukerimizi teftiai 
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Hiktyesi ~~'! Tarihi tetkikler 

Ş U R U B U 1
1 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) 
15 Muharrem Pazartesi: 

Fener lbıahçesine gitrn.eği niyet etmiş-

" ' 1 'ı . : t ıl il Çeviren • • Jb 
.... him .nm .. wi !erdi. Padişahın seyranı için lazun okm 
1... Hogl .,...... sepetleııi lbini§Çi kulları sabahleyin er-

Muhitıte ddkıtor Konfiyu3in diye aru.
!an CC2J&O. müşterisine: 

- Hi:Çbir şeyiniz yok madam J.okvud 
dedi... Maşallah sıhhatiniz yerinde. 

Tom.'bul kadın sevinçle gü1Umsedi. Fa
kat orum ıkızarmı yüzünde ve yere indir
diği gözl'erinde garib bir hı.mırsuzluk ta 
ecmcının keskin ve alaycı gözlerinden 

kaçmadı. 
Madaım U>kıvud, en iyi müşrerilerffi.. 

den ibiri ldi. Düz.günler, tuvalet sabun
lan. lavmtalarııı çoğunu · o satın alırru. 

Kazandığı paralan oraya buraya, haYJr 
müessesel'et.ine dağıtan, bu yüzden de 
~fya darlık çeken do'ktor Konfiyu
şin, işi dıeıtıal kavradı ve tombul mada
ma: 

- Derdiniz nedir madam? •• Söyleyi
niz, dinllyorum.. dedi. 

Madam Lokıvud ipek eteğinin kıvrım
larını .bura bura kekeledi: 

- İyi olliuğwna eminim. Zavallı ko
cam, beni vaı'lık içinde bırakarak öldü. 
BeLki de lbi1irsiniz. Bana ondan sayfiye, 
ar.aba, dük'kan1ar, mobilyalar~ ve bir de 
Kentte mükemmel bir mülk k1ldı. 

Doktor Konfiyuşin gözleri parlıyarak, 
fakat ciddiıyetle kestirdi attı: 

- Şu thalde sıhhatiniz.den bir şikAyet 
yıok demekıtlir. 

Kadm içini çekerek tasdık etti: 

- Tatbii ydk .• !'akat düşündüm ki •• ha· 
yır, lbir yerde okumuştum •• ah .. nasıl an
tatayun. tıamuslu asilzade bir kadın için 
bun Jan anTa'ttmak öyle g:.iç ki •• 

Ddkıbor Konfiyuşin, kadının ne istedi
ğini. neden ılrendisine baş vurduğunu 

goktan anlamıştı. Madam Soho Lokvud 
meydanda güzel köşklerden birinde otu· 
ruıyoııdu. Grant Lc;minde işten çekilm~ 

tiir ıtüooaııtla da sık sık görünüyordu. Ken
diSinin hiı.:met.çisi de bilgiç bir eda ile: 

- Efendi.. efendi, demişti. yakında 

bi:r düğün var. Köşkün madamı ile tüc
car eweniyıormuş.. herif turnayı gö'zün
den vurou.. amma kaci'ına teklif etmek· 
t.en çekiniyormuş .. haberıni getirmi~i. 

Madlam Ldkvud tekrar söze başladı: 
- Of msıl anlatayım.. bir kadının 

&llbrını tü.lroten bir şey bu. Ne demek 
istediğimi arı?arsmız değil mi doktor •• 

- Cesaret ederniyeoek ne var? Ne
den korkuy'<>rsunuz; hemen söyleyiniz. 

- Söy1eyiniz demek kolay.. fakat 
benim şu dakikada hissettiğim korku
yu nasıl yeneceğimi tahmin etmek pek 
güç galiılra? 

- SiZıi bu ka:dar korkutuyor mıyım? 
- Her zaman hayır .. fakat bu gece 

evet.. çünkü her şeyi siz d'iizelıtebilir -
siniz. 

S'tz akdlı vıe anPayJşlı bir insansınız •• 
İbtiyaT 0C2a.01, adeta damdan düşer 

gıılf sordu: 

Gran1ıın kansı olayını, ilk işim ooıu bir trenden Fenerbahçeye götürmüşlerdi. 
gece mektebine koymak olacaktır. F.aıkıat. padişah hareket e1ımeden deniz 

DD'kltbr Kmfiyu'Şin: fazlıa dalgalandı. Müthiş bir yağmur ve 
- Ya!. .. diye mınldandı, sizi boşuna fumma baŞladı. V.a?.geÇtiler. Fenere gi

bıekılle't.mıeımek. Şnizin biran evvel görül· deııilerin dönmesi için emir verildi. Öğ
mesi için ~ öyle bir şurub hazırlıyaca- leden soma hava açlı. Deniz yatıştı. Pa
ğım kıi.. diişah yıalı köşküne geldi, ikindi namazını 

- E .. düğün ne zaman bakalım? •• Çan 
seslerıi yaıkım mı? •• 

Kadın llazardı. İtiraf etti: 
- Abdala döndüm. Elalem alay etme

~ baŞladı. Hmn ben (giizel kokulu bir 
mendil He ıgöz pmaiıarını silerek) Grantı 
da deli gı'lbi seviyorum ... 

Kadın neş'esinden kabına sığamıyacak o~ada kıldı. Sonra harem dairesine çekil-
bir bale geldi. diller. 

Eczacı geıre o ciddi tavrile devam etti: 16 Muharrem Salı: 
F.cLacı, el.inde tut~uğu ve mis gibi ko

k.an mrtber:i gayıat hassas terazisinde tar
tıanlren oond u: 

- Fakıat ilaçlar pek pahalıdır. Hazır
lanıması da epeyce sürer. Lafın kısası, 

şuırulbu size ancak hafta sonu verebili· 
- Size nasır yardımım dokunabilir?.. rim .. 
Leş, gö]Jgeli dükkanda derin bir sessiz- Madam Lokv:ud neredeyse sevincinden 

Ifk, engin bir huzur vardı. Raflardaki uçacaık!tıı: 
baharat Jrokulan, Iavanta, esans ve şer- - öyre ise hen de onu Cumartesi ak-
•betlerin lookusuna karışarak havada ha- şamına yem€ğıe Qağırırım .. dedi. 
rlkuıadc nefis bir ıtır h:.ilasası vücude Ve eczacı ile birlikte arabasına doğru 
getiriyor, eczacı ria uzun cüıbbesi ve giderken o da fısıldadı: 
taı'ldcesi ile bu dekoru büsbütün asilleşti- - Sonra güzel bir Madcira şarabında 
riyurdu. da tad\ı belli o'lmaz, dostum .• 

Nisan aj'lnda bulunuıyorduk, bahçenin Madam oernııb1arı arabasilc uzıaklaşın-
gl01gsUk yerlerinde de güzel kokulu mor oa, eczacı dükkanına döndü ve hiı.metçi
~er açrm.Ştı. Eczacı, iyi kalbll bir sinıe seslenerek, bir parça kelle şekeri 
kadın olarak tanıdığı, ve hayır işlerinde getiITtti. Bunu havanda iyice dövdü. Elde 
kendisine yardım eden tombul müşteri- ettiğti tıoz şakeriıni kapağında arabca ya
sine ıbir oyım oynamayı kurdu ve kll'dına zıla.r bu1'unan tahta bir kutuya doldurdu. 
göz kırparak gü'lümscdf. Madam Lokvud Güzelce paıket yaptı1dan sonra. bir köşe
.ise lb'u hüsnü kaıbulden cesaret alarak.-, ye sakladı. Semra şapkasını ve bastonu
mal, para ahnıp verile aşınmış, adeta mı a1d1. Blfuar gi.inc!\:nin sararttığı tozlu 
ciJ'filaaımış olan teı:gaha dayanarak fısıl· ynllarda:n geçerek, mahallesinde geçim-
dadı: sizliğti ile ş&hret bulmuş olan yeğeni Ho-

- Bir aşk şurubu istiyorum. noria ile birlikte oturan Grantın evine 
- Böyle ıblr ilacı yapabileceğime e- gitti. 

min miıshı iz?. 

- Yüzde yıüz aıninim. Herkes eöylü· 
yor. Hem ne zararı var?. Bir adEtm ki ne 
dlduğunun farkında değildir, onun göz
lerini .açmak için az buçuk hileye baş 
vursak günah nn?. 

İıh't.iyırr eczac:ı istifini bozmadan felse
f e yü:rii'ttü: 

- Hayret.. cidden hayret.. Mister 
Gııant ıayağma böyle bir kısmet gelmiş 
iken neden l)öyl'e tereddüd, nurın kırın 
eder anlamam. Bu işde yoksa yeğeni Ho
norianm parmağı olmaS'ln?. 

Madam Ldkvuıd gözieri hiddetten çak
mak çakmak parlıyarak hey~canla cevab 
verdi: 

Mister Granıtın i!<ram ettiği Malaga 
şı:ıraıbını içerken, eczacı: 

- Yeğenin.ne bakacak. Onu çekip çe
virecek iyi bir kıatlın lazım size .. d-edi. 

Mister Grant Üımidsizce cevab verdi: 
- Bu kızın kahrını kim çeker, dos

tum. Yarın madam Lokvuda gidip, ev
lerıımemizi söyliyeceğim. Ha1'buki o bir 
türllü Honoriayı çekemiyor. Ben de ölen 
!kardeşimin biricik bergüzarından ayrı
lannıyoı'Wn. 

- Kızı, ben kend'ime evlad edinirim, 
MiS!ıer Grnnt, bizim kahya kadına da 
can yıold'.aşı. olur. Kardeşinizin kızını mü
kıemmel surette yetiştireceğime emin o
lrubi 1 irsi niız. 

Divan müım.kıeratını dinıemrer. Sonra 
hazinei tı~da saltanat mührü ile mü
hürlü iç ha7Jinelerini teşrif ettiler. Müru
ru zaman iDe kullaaulmağa ya.ram.az bazı 
eş'fa çikmı1dı. Bu hıı'<iavat ile uğraştılar. 
Muaziıbni Cebel hazreU.erinin zafer ya
cJ\gan qlan mücevherli kılıcını alıp ha· 
reme götürdlüter. 

17 Muharrem Çarşamba· 

Yallı kasrona geldi. Evvelce has ahır 

hazinesinden çıkan-ıl.'ln ve tecdid ve ta· 
mir olıunan gümüş paftalı yancıkLar bit-

sordu: 

EGE TiYATROSU 
Nurettin Oençdur 

ve arkadRşları 
Bu alctrım 

Narlılcapı Şııfalc b~hÇdlnde 

Son Emir· Yere Yat 
Murad Şamil varyetoei 

- Peki do'ktlar, buna mukabil benden 

istediğiniz nedir?. 
- Gayıet basit dostum. Madam Lok

vud sizi yemeğe davet ettiği akşam o

nun)a evlcmneği teklif edeceksiniz. Hay

di, haydi dostum .. canlan •• cesux ol •• Alem 

sizinle oa~ ediyor. 

Ecızaoımn tahmin ettiği, batün bu ko

nu.şma1an kapı an.ltasmdan dinliyen Ho

nıoria onu ıgörüır görmez, üzerine hücum 

et.ti, tekmelemeye kalkıştı. F'akat doktor 
Konfiyıuşhı kıızın elinden sımsıkı tutarak: 

- Ne güzel, ıne cicı şey!Jin sen? •• Hay
di ıgel lbi-ze gidelim .. Herhalde seni de gü

:zJelleştireook bir fiaç bulurum. Bak o za-

- O AUahm bir gazabıdır; Mister Mister Gııant sevincinden ağlıyarak mmı ne fett1anlaşıır.sın .. dedi. 

~ Eminenin Sevgilisi 
Nakleden: H aticf! Hatib 

- Ne söylüyorsunuz?. Ne söylemek ye çıkalım. 
istiyorsanız açıkça söylesenize. Yüzünüıx:len 

- Aman Emine hanımcığım; beni ınhyorum bahçede 
konuş~~~a~ için öyle tartaklamayı • benimle gezmek ho 
ruz. Busbutun şaşıny.orum. şunuza gitmiyor .. 

-:- Tartaklamak mı?. ? __ d~ n~~i? Ben belkd de bizi gören 
sim t~rta~.ı~~~~rum. VBıiakıs •. s~liye : Ier dedikodu yapar
cek bır sozunuz oldugunu gorunce sı- lar diye korkuyor. 
ze: cNeniz var?. Ne istiyorsunu7J?» dl- sunuz ... 
ye nezaketle sorarak sizi konuşmıya _ atı İstanbul 
teşvik ediyorum. 

miş olduğundan mirahor evvel götfuüp 
gördül'er, İkin:diden sonra bir pıllamut 
bal(ğı kendisini padişahın gözU. önünde 
karaya attı. Din ve devlet dilşmanının 
kendi aıyağile padişaha tutulacağı niyeti 
ile y-OrUldu. 

18 Muharrem Per§enı.be: 

Hassa hekhtibaşısı Mustafa efendi kul
lannm Eyüıbdeki bağına gittiler. Yolda 
va1lide yalımna g~Jdiklerinden uğrayıp 

öğle naımaııım kıldılar. Hekimbaşı, bağ

da çeşid çeşid meyvalar ikram et~ mü
tevenni ~t sunuldu. Padişahe 
kn.mdaklı bir namLı tüfek hediye ettiler, 
lfitfen kabul olundu. Bağda nedimlerfle 
eğlrendiler. Elindeki örme büyük yalana 
bir yılanı lblıxlen'bire dilsiz Hasan kulla· 
nllıln fuzıerine atarak korkuttular, bir 
hayli güldü.fer. İkindiden sonra hekim
başı ıkullarmm !hazırlattığı yemeği yedi· 
Jıeor. Hckim!başıyıa samur kürk giydirip 
iltifat ettiler, adamlarından Ruhi bılla
ııımn ar.zetil!ilder.i cKiraziyeı. kasidesine 
oaize verdiler. Oradan Rami çiftliğinde 
y.aptırdı:klam kasra gittiler. Bir miktar 
oturup .kıabvıe içtiler. Sonra karadan Def
terdar iSke!esine geldiler. Oradan fillka
ile saraya döndüler. 

Na9it Özcan - ErtuGru1 Sadi Tek 
birlikte bur

Şeoyol - Çuıardlbi aO. 

bahçesinde 

SORPIK - HAÇIK 
okuyuoa A.,_J 

Hlonoria şaşırdı, kaldı. Zira lmıdisilt 
şimdiye kadar böyle konuşulduğu va11 

değildi. Onun için, doktor Konfiyuşb 

L'.:? birlikte f!Ve gitti. Kahya kadın da, kı~ 

nı ~er yüzle karşıladı, onu ellerim- ku
zum.. diye okşadı.. 

K"Urnaz eczacı, aşk şurubunu kıymetli 
mü!Şt'ecisine gönderdi. Madam Lokvud 
d'a bu şurubu, ııbir ı.kşam ~ğinde Mis-

ter Grontm şaratbınm içine - gtzl!lce • 
döktü. Bir hafta sonra da 9Jllellne nail 
olan seıvWği ,adamla evlendi. Arkasın

dan da eozaC?ya külliyetli bir para ile 
-şöyJ.le bir puısla gönderdi: 

cSi.z ası ınımm en büyük sililibazısı

mz. Mes'udwn. Houoriayı da evlAd edin

diğiniz için bu saadetim bir kat daha 
arrnuşt.ır., 

demez ... Osman Tezcan biraz ifrata «a-
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, ,,._,.. .P11sfa• nın tefn1cası: 40 

HAJİCIE SUlTAN 
Kanlı bir boğ,;;şma 

' 

16 ncı asırda stanbula gelen Bohemyalı 
,____ Baron Wratislaw'm hatıraları: 19 --

Türkçeye çeYiren: Si reyya DHme.ıı 

~uhalefet kazanını kaynatanlar, bu ıtan semai dinliyorlar .. diğer taraftan banlar ise, on beş yirmi kişi.den ibaret 
'1azıy.ett:n. ı:ıemnun oluyorlard.ı. v_~, da, orada bulunan fesadcılann dcdiko - olmakla beraber, onlara ehemmiyet 
kendıl~rıru ~.~r~eden, bu ateşı mu- dularına iştirak edi~rlardı. vermiyorl'ardı. 

Sinan ve Ferhad Paşalar 
temadıyen korü.klüyorlardı. Herkes, kendi aleminde m~gul gö • . .. . ·· - · 

Çok t b .. di k. b ..:ı-.:ı·kod ı ""':' Kahvenın koşesınde yuksekçe bır a ıı r ı, u ltt!'Uı u arı, sa- riinmekle beraber, o geC€ kıahvede .sa - . A. v 

ray halkı da işitmişlerdi Hatta sultan k" v k b. h . d V k h mevkıde saz çalan ş-aır, (Karaca Og • 

'ııürkler, filvaki babasının tutsaklı - gun bir insan gibi idare ediyor 'kd ek • 
ğmı kaldırmışlar ve kendisini dikkat seriya (zafer) in başlıca amili oluyor. 

· ' ın ve sogu ır ava esıyor u. e .a .. · k 
Selime de haber vermış· !erdi . Abd 11 h d k t ı:.~ .. .. .. lan) m şıı:r1ermden şu parçayı o uyoı-

ve itina ile vatanına göndermişler ise (Arkası var) 
de bu adam üç gün içinde ölmüştür. . vecı u a a, pe e <Ll'ı gQrunu - d 

Padişah Sellim. evveıa bu sözlere e - yordu. u: Oğluna gelince: Bu; ana dinini terk 
edip ve ö'bür tarafa geçip de hürriyetini 
ve Türk zevklerini tadınca hıristiyan
lığa karşı olan duyguları ve sempatisi 
tedriC€n zail olmuş ve şimdi hıristi -
yanlıkla hiç bir ilgisi kalmamış ve bi
lakis paşa ve Türk bahriyesinin baş 
amirali olarak hıristiyanların en aman. 
sız bir düşmanı kesilen bir adam ol -
muştur. Bu düşmanlığının keskinlik 
derecesini 1596 yılında Macaristanda 
vukua gelen Egri meydan muharebe
sinde ispat etti. Bu savaşta askerleri -
miz Osmanlı ordusunu bozguna uğra
tıp dilşmanın çadırlannı yağmaya ko
yuldukları sırada bu Cağala paşa, ken
disi gibi irtidad etmiş yani müslüman 
dinine geçmiş on beş refikile ve mai -

(2) FatJJı sultan Mehmed İstanbulu al , 
dıktan sonra sarayda tesis edilmiş bu okul 
asırlarca Osmanlı imparatorluğunun en bü· 
yük idarecllerlni, ordu kumandaruarını ye· 
t.ıştirmlştir. Enderun okulu; tahsil müddeıU 
on dört yıl olmak üzere, üç devre üzerlm 
müretteb idi. İlk devre cSe!erll ko~ş) veya 
cKüçuk odn11 ve onclıın sonraki sınıfa Dw. 
rlye o:Kiler koğuşu», son devreye de cıHazine 
koğuşu11 tabir olunurdu. 

hemmiyet vermedi: Kahvede bulunanların ekserisi, Ela gözlii benli dilber 
~ M~~un ~~, ka1e~e ~elmez. (24 üncü sekban bölüğü) ile Y:eniçeri- Cemalinde, nurun olsun. 
Dıye, ışı gecıktımıek ıstedı. Fakat, !erin (64 ünci.i orta) sına mensub ef - Eğer beni unutmazsan, 

Yaman Hafız denilen şenrin, küstahlık raddan mi.irekkebdi. Cennet senin yerin olsun. 
~ şımarıklığını arttırarak bu dediko - Son zamanlarda, 24 üncü bölük ile Ahdın amanın var ise, 
duların, karşı yakadaki frenlk'Jere ka - 64 üncii orta arasına bir zıddiyet gir - GiMyim yerin dar ise, 
dar aksettiğini haber alır almaz, fena mişti. Bu zıddiyete vfıkıi olanlar çok i- Kalbinde hile var ise 
halde ~zaba ge~erek: . . yi biliyorlardı ki, bu mesele nihayet Cehennemde yerin olsun. 

- Soyletmeyın, şu dııvaneyı.. tez, kan ile netiC€lenecekti. İşte, kahveci Kara bahtım, dolaştırır, 
'lbp~aşı~ gönde~n. Arab A'bdulfah da, bu sebebden dolayı Her ne dersem ulaştırır. 
Dıye, ıra.de ettı. .. bu gece endişe içinde idi. · Mevlam bizi kavuştunır. 

._,Yaman Hafızı yakalayıp Üskudarda- 64 üncü ortanın efradı hem çok, ·hem Senin kalbin, serin olsun. 
ıı.ı bu meşhur timarbane~ sevketmek de fazlaca sarhoş bulunuyorlardı. Sek - < ATkn-;ı var) 
Pek o kadar kolay almadı. Kendisine 
hem (deli) -~ hem de (veli) süsü ve -
ten bu sariıoş herif, revlcif edildiği za
man: 

- Ey Ümmeti Mti:ıammed!. Can kur 
laI<ln yok mu?. GüTcamisinin sırnnı 
flaş ettim deyu, divaneler misali, beni 
2'İllci11e vururlar ... Padişah olacak he -
lifin hemşiresi fahişe, lrendisi de dört 
boynuzlu pezev.enktir. 

Diye, feryad etrneğe baŞlad'ı. 
Çardak iskelesindeki hamalları, ka • 

tıkçıları başına tupladı. 
Bu cahil ve basit düşünceli adamlar, 

~vkife memur olan (ases) 1 erin ( 1 ) ü
~rine atrldılar. Yaman Hafızı bunla -
l'ın elinden atmaya çalıştılar ... Epeyce 
Uzun süren bir arbede vukua geldi. Ni
hayet, asesloer galebe çal'dılar. İşe mü
:a~ale edenleri sopalar ve palalarla 
a_,gıttılar. Ymnan Hafızı, bir ateş ka • 

l'ıgına 3ttılar. Hemen Üski.ldar yakası
na geçirerek, Toptaşında.ki timarhane
l7~ götürüp bir hücreye kapadılar. 
~'Yaman Hafız, böylece susturuldu. 
~~kat şimdi de, her taraftan itiraz sa
"<lları yüksefiyor: 

~ Padişah; evvela kendisini, sonra 
b~ınşiresini ısla!h etsin ... Hak söyliyen 
it hleczubu nahak yere timarhane kö

:ıerinde zincire vurmak, revayi hak • 
'L tdır? .. Gayri, bu ıhale tahammül edi -
~l'nez. 

~t~iye, tehdidlclr bir takım sözler i -
°'' ı1iyorc)u. 

Bu ·· l 

Günün adamları 
yetlerindeki askerle arkadan hücuma 

<Baştaraf1 9 uncu sayfada) bam? elin.de deği~~r. Çocuk1aırım karak- geçerek askerlerimizi kaçırmııya mu-
goruş tabii ki zihninden kritik denilen ter ıtro~ıle bırbın~c benrzemez1er~ Fa- vaffak ve bu suretle birçok iyi vatan-
şeyi tamamile siler. kat hepsı de seVlmlıdır. Karımla hız es- d 1 1 Boh lıl .Tml 

· ki tip sayılabiliriz. Çünkii ı..•avnılanrnı- .aş arımbebo anım ştemyr a arın ° u e • Bence .bu kanaati doğuran; Ingiltere· .. . J ,_ nne se 0 u u . 
nin uızwn zamandır jyi hükümdarlar ta- ınn tabıı ve sade bırcr ınsan olaraıA ye-
rafından idare olunması keyfiyetjdir. Ge- tişmelerine çalı~ıyoruz. Onlara bırakaca- * 
rek resmi hayatları, gerek hususi karak- ğıımız en iyi mırasın A!.ah korkusu, sağ- Bugün (rnazul), yani bütün otoritesi 
teristikleri itibarile iy: hükümdarlar.:> laımlık ve iyi tahsil olduğuna inanı)~ru7.. elinden alınmış, padişahın teveccühü-

Aımerikan sefirinin Ruzveltin en yakın Düaıyanın lh.er ka.~ık haline hazırlana- nü kaybetmiş ve kendi çiftliklerinden 
arkadaşı ve mali mcseiclerde brışmüşa- bilmele;i için de karakterlerinin ve mu- ( 1 ) birine çekilmiş 'bulunan V€ sonra
viri olduğunu hatırlıyarak sordum: ''.kavemetleri~i~ inkış:ıfma çalışıyoru~. dan bjzi hapse attırmış olan Sinan pa-

- Oü.mhurreisinızin karakterinin iç- İngılız memb:ılar:ndnn çevıIX'n şa ile yukarıda kendisile bir mülakat 
yüzü nedir? !\'eyyir Kemaı yaptığlıllll'Zl kaydettiğim Ferhad paşa 

_ :Benim tanıdı.~ıma gôre Ruzveltin K d I k ki . .dd I bir Arnavud ailesinden doğma ve 
r<.'Smi ve hususi karakteri tamamen şu ~ lft ar er 0 eri Sl 8f 8 gençliklerinde domuz ~bam olan iki 
aırzuy.a dayanır: cİmtiyazıılardan aşağı- ithama devam ediy'orlar amca çocuklarıdır. Bunlar da, birçok-
kilor> diye tarif ettiği ekseriyetin talihi- ( R:ıstarnfı 8 inci savfada) ları gibi, ailelerinden devlŞ:iribniş ve 
ni dü21el11rnek ... Bence bu ölçüye vuru- Çünkü o serb.st muhitlerde dkek büyffk hünkarın sarayına getirilerek aşçılık 
bursa onun her hareketinın manası kolay- masraf, kü \f~t ve mes'uliyele girmeci en 1 öğrenmek üzere sarayın başaşçısına 
oa anl;aşıhr. vaktini geçirecek kadm arkadaşı kolay- tevdi kılınmışlardır. 

Kıorn.ışrrtıımızı yavaş yavaş şahsi me- lıkfa bu!llur. FakaL memleketin diğer kı- Fakat Sinan paşanın müstakbel ta • 
selelere döktük: sıımlannda eğlencesi. barı, gazinosu az; lihinin güler yüz göstermesine ve mu-

- ÇocUkTarınızdan memnun muMınuz? olan ~1ermde yaşayan erkeklerin hep- kadderatmın parlamasına bazı hadise
On'Parn şu karmakarışık dünyaya nasıl sinin hir gaıyesi var, hepsi de evlenmek ler amil olmuştur ve bu adam sonradan 
hazırl'ıı.ıynrsunuz cModernı. bir baba mı- istiy~r. v . çok yüksek bir mevkie yükselmiştir. 
smız, yoksa ces1d tıp babalardan mısı- İkı crlook çocugun anasıyım. Bır tane- Sinan· öteden'beri hünkarın dikkatin· 
nız?» si çoktan ev'tıcnmiştır. Ben ikıncisilc bu- çekmek 'için bir fl:ı·sat kolluyor, 0 vak~ 

_ Biliyorsunuz, beş kız, dert oğlum rada buJunıuy.orum. O daha yirmi üç ya- t k d da Tu·· r'kcey· ··k 1 . . · e a ar ı mu emme en 
var. Her barba gibi ben de hepsinin şındadır. Şimdıden evlenmek ıstiyor \'e .. w • bulunuyor.d B. 1 k 

ogrenmış u. ır ara ı 'Oa-
mes'ud olmalarını isı.crım. Fakat çocu- ben de onun bu ar:ııusunu bılmekten cok d. h ·k· · Ser · t b. k d .• 
ğ'umm istikbalim hazırlamak hiçbir memnunum. • ışa 1 mcı ımın a a ınere ışan 

lt soz er, kor.kunç bir neticeye da -

~~~}~~~lf f g~;2~ : ,...,,;""....,.~-,,...,.B~u ..... l,.m....,.a-....c_.._.a.,....s'ı~~· ~ 
eıcı ParÇalıyarak, sultanı rezi'l ve rüsvay 1 2 s 4 ö 6 7 8 g JO 

gitmek üzere bulunduğu sırada, avak-
larına kapanarak gerek kendisin~ ve 
gerek amcası oğlu Ferhada okuyub 
yazma öğretilmesi ve daha fazla mut
fakta kalmalarına meydan bırakılma
ması için lazım gelen yüksek ve şaha-

~eklerdi. 
li:it~e ve fesad kaynağını gizliden giz 
da e 1dare edenler, bu iş için el altın -
b~ adam toplu~ı'lar.. hatta sarayı 
liJ~ a~ak olan bu .güruh içinde, Yeniçe
tern1:in ve yamakların bulunmasını da 

ıne çalışı'Y')rlardı. 

<Oıt'l'A KAVGASI ) DENİLEN 
KANLI BİR ARBEDE 

ı. (~izanıı Cedi . 
Qa ~k .. .. d) den dolayı Padışa -
!l1akı kuskun olan Ye~riler ve ya. 
l>ılıv:r, ~ Propagandaya çarçabuk ka-

}f tınışferdt. 

b<>şı:le Ymnaklar, HatiC€ Sultandan hiç 
~y knını~rlardı. Sultan, maiyetine sa 
~r adın1arını alidırarak &ğazda ge-
1roıı7:ı çıktığı zaman, sahildeki kara -
'l>arnakt ve Rumelihisarında bulunan 
•lU'net a~, bu kadınlara karşı adeta hu
hllsu gös~r:iyorlar.. hatta bazan bu 
iıharrnet~erini, müstehcen işaret11erle 

:Si edıyoı'Jartlı. 
~ ~l ~. Galata meyhanelerinde sar 
laıke an Yeni~r:ilerle yamaklar, Bo -
'\>~niç sende, Arab AbduJJ.ah isminde bir 
'in;rinin idare ettiği bir semai kah-
~ (l) toJilanmışlardı. Bir taraf -
(l)~ 

~~l t,sJ1: ve lnzf.ba.t memurları. 
~aı kah eVI"ln çalgılı ik~eııl olan bu 
'~Ctıddu Veleri\, 1315 senelerine kadar 
~ <11turİa Bu kahvelerde saz şMrlerl sema
t..:~c!ııhıar ~·· <mun.mma) lar hallederler .. 
~irletdl. a masallar söyle~er, halkı eğ -
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Ankara Radyosu ne buyruğun kendilerinden diriğ e • 
ÇARŞAMBA zs;ı;39 dilmernesini ynwan)'10r. Ayakllarr di. 

12.30: Program. 12.35: Türk müziği _ Pl. binde kendisinden basit bir lfıtuf di-
13: Memleket saat ayarı, aJaruı ve meteoro- lenen bu gencin hali ve şahsiyeti padi
loji haberleri. 13.15 - 14:. MüzYt CRiyascU şahın hoşuna giderek dileğinin derhal 
Cumhur Bandoou - Şef: lhsan Künçer.) 1 - yapılması iradesini veriyor ve bu su
Furgeut - Marş. 2 - Pares - Fiametta CMa- retlede iki kardeş çocuğu mutfaktan 
zurkn.) 3 - Vole - Art:eınls (Marş.) 4 - Sc- kurtu!Jarak (Enderun) denilen saray 
hubert - Rosamunde süiti No. 1-2-3. 19: Prog . 
ram. 19.05: Müzik (Orgla Ketelbeyln iki par- okuluna geçmış bulunuyorlar. (2) 

çası - Pi.) 19.15: Türk müzlğ'I (Fasıl heyeti.) Burada Si-nan az zaman içinde diğer 
20: Memleket saat Ayarı, ajans, ve meteoro- çocukları geride bırakacak derecede 
lojl haberleri. 20.15: Konuşma. 20.30: Türk zeka eserleri gösteriyor, Türkçe oku -

Soldan sata ve yukarıdan aşafı: müzl~. 1 - ......... - Hicaz peşrevi. 2 - Şev- yu.P yazmayı ve güzel konuşmayı kuv-
1 _ tıtanı'bulda Bi:zıanSJardan kalına meş ki bey _ Hicaz ş.arkı: Bllmly.orum bana nol - vetlendiri r. Sinanın müstesna zeka • 

aıur sarnıç. du. 3 - Lemi - Hicaz şarkı. Sorulmasın ba- .. v yx:> p a· ..... ı.. b çoouğa ayni 
2 - Bhlek a.tma konulan • Fakat na ye.sim. 4 - Sadullah ağa - Hicaz yürfik se sını ogrenen a 1~·· u .. e 
3 - Bir nevl üzüm mal: Nldeyim sahnı çemen seyrini. 5 _ ...... - zamanda, ata binme, koşma, ~reşm ' 
f - İfrat - Su Hicaz saz semalsl. 6 - Şevki bey _ Uşşak şar ok atma yani genel olarak .~ır ~er: 
6 - Marncn kı: YM ne ge9<1i zamanım. 7 - Blmen Şen_ lazım olıan hünerlerin de oğretılmesı 
6 - Budalnhk - Şarıt lAhfkası. Uşşak şal'kı: Bahar erdi. 8 - Refik Fersan - emrini veri)'Qr· Sinan, .birçok vesfie -
7 - '!Jzağ1 işaret. için kullanılan n1da - Uşşak şarkı: Kız bürün de şalına. 9 _ Halk l l p d~-nl. huzurunda bu hünerleri 

Iklimler er e a ~· 
8 - Kalemler - Bir nota türküsü - ······H~:Yt~'~düu· batmadı mı? muvaffakiyetle ya,~rak gerek Padi -

10 - •........ - ...... us • Yıldız. 2ı.ıo: k sair saray erkanının 
9 - Son\lll'da. uZall olsa kavga - Kazı Haftalık posta kutusu. 21.25: Neşeli plA.k - şahın ve gere . v 

ştşmanlanduımak için koydukları yer- 1 R 2130• Müzik. (Ş 
1

A,_, " takdirlerini kazanıyor ve (aç oglanı) 
. ar - . . . an p <liA-ları) 22· Mu- . b. d h · 
~sim zlk (Küçük Orkestra - Şef· N .lb A. kı > vapılıyor. Sınanın yaşı ıraz a a ıler-

ıo - !5tl11hann ınldası - Uzayıp gitmek 1 _ Robert Leusch _ M · : (F şte~·ı leyı·nce kendisinin her.hangi bir paşa 
Geçen bulmacanın halledilmiş şekli ner azur an · . ha ı.....n i . . 

S ld x. • 2 - Keler Bela - Kelebek avı (Balet müziği.) maiyetmde mu TeUt:"ıere ştırakme 
o an sa"a. ed.l · · · ed. k 

ı _ scnnleanek 3 - Fran'Z Abt - Ormanlarda ve ninni. 4 - müsaade ı mesını rıca ıyor ve a -
2 - Ezeli _ L _ N Flnl Henr!ques - ~a.ns. 5 - İllumlnato Cu - rıştığı savaşlarda yüksek kahramanlık 
3 - Rez11 - İkaz lotta - Burleska Cintermezzo.) 6 - Glovan- hareketleri belirterek herkesten üstün 
4 - ilik - İkili nl Carlys - Dulslneye serennd. 7 - aıuııo de eref ve takdir kazanıyor ve bu yol ile 
5 - Meyil - Az olar Mlcheli - Memleket hasreti. 8 - Paul Llnc - ş . . . . . . 
6 - L - İzale - o ke _ Yeşll vadilerde tıir randevu. 9 - J. St - kendısıne (ağalık) payesını temın etl~ 
7 - Eli 'kolu _ Ya rauss - Viyana kam. 23: Son ajans haberleri, yor. Bundan sonra kendisini öyle o1 -
8 - M - K'ile - Zan ziraat, esham, tabvilA.t, kamblyo - nukut bor 
9 - EnfılA - Ya - D sası (fla.t.> 23.20: Müzik (Cazband • Pl.) U) Malıkarada lkamet.e memur edllmlştl. 

10 - K - Zindanda 23.55 - 24: Yarınki prograqı. Mütercim 

Devşirme kanunu devam ettiği müddetçt 
acemi oğlanları arasında zeka, lstidad, gü. 
zel endam ve kıyafetçe en ziyade namn 
dikkati celbedenler cEnderun mektebb şa • 
klrdllğlne kabul olunup tahsil esnasında 
cAğa:ıı Unvanını haiz bulunuıılardı. 

Bu okulda ilk tahsil '1rur'anı ke.rlm lle baş
lar, d1nt malfunat, anı.bl ve farlsl llsanlarJ 
tedris olunur idi. Bu malfunatıa berabeı 
taıblazanlık, sarık samıa usulü, berberlik ve 
hünklı.r eşyasını temizleme gibi işler, ikinci 
devredekllerine padişaha mo..h.sus yiyecelr 
ve içeceklerin hazırlanması usulft; son jev
redekileriı:ıe de hünkar el:biselerini, saray eş
yasını hüsnü muhafaza rnetooları t.allm o
lunurdu. Bunlardan bqlta. son iki devre ta
lebesine keınıın'keşlik, .sllfı.lı.şörlük, tüfekle 
nişancılık, blnlclllk ve musiki dahi öğretilir· 
di. Talebeye kuşluk, ikindi ve yatsı valtltlerl 
olmak üzue günde Uç defa yemek verilir. 
Temizllltlerine, asrın muaşeret adabına ria
yet etmelerine son derece dikkat olunurdu. 
Yere tükürmek, öksürür iken mendilini ağ
zı onü~ getirmemek ve elbiseyi -cüz'i olsa 
bile - lekelemek g!bl hal ve hareketler tek
dir, te\'bih ve talaka ile dövülme cezalarını 

1stllzam eylemi. Dövme cezası, suçun derece
sine göre ya mest.il veyahud çıplak ayak ü
zerine icra olunur idi. 

Enderun Okulu hakkında bu kadar malü
mat verlldlkıtıen sonra talebenin glyinlşlerlnl 
de anlatmak muvafık olur: Talebe başlarına 
hafif bir 'kavuk, arkalarına entari üstUne 
göğsü dü~ell kaftan, bacaklarına al renic
te çakşır ve ayaklarına da sınıflarına gore' 
kırmızı veya sarı renkte olmak ve çakşıra 
dikilmiş buiunma1t üzere mest giyerler ve 
bellerine som sırmn kemer ba~nrlnrdı. En
tari, kaftan ve çakşmn rengi ve nev'i mev
sime göre değtşirdl. Koğuşlarda yaldızlı tak., 
ke giyip iki tarafından birer zül! sarkıtırlar. 
dı. 

········eekar···arkeki"ar·ın······ 
iddia ve ithamları 

<Bastarafı 8 inci sayfada) 
e M. K . Tam (Ankara): 
cAnk'ıetini:z., gedikli bir bekar olmak• 

lığıırn dolsy:ısile bımi de alakadar etti. 
Gücülınün yettiği kadar, ben de bu mü
nalkaşaya k'ıa.rtı.şmait ıst~im. Belçarım, 

yirmi altı yaşındayım. Aşağı yukarı eli· 
me ıgeçen net para G5-75 lira arasındadır. 
Zannedersem bit aileyi geçindirecek, ge
çindimıezse bil'e kanaatkar hır kadını şi
ka)'€t eMimıiyecek kadardır. 

Diğer bekir arkadaşlar gibi kadınlara 
aıtıp tutacak değılim! Derler ki, ba:rikai 
hakikaıt mü&ademei efkardan dogar. İş
re ben de bu müsademeden doğacak ha
kikati bekliyorum. Sinirli ve titiz, 40 ya
pıda bir ~nnem var. Yani daha gençtir. 
Öyle kOltay kolay ölecek cinsinden de
ğft! •• .Ben de titiz.im. Temiz, taşralarda 
benimile süı1ııneğe razı, kanaatkar bir 
k.ızJa eVllenrnek istiyorum. Fakat siz ken
di hıesa'bmıza bu saydıgım mahzurlara: 
r-MJı <>'l\ıp, benimle hayat arkadaşlığım 
ka.bıfl edecek bir bayan çıkacağını tahmin 
edebilir misi.ın.iz? .. :> 

Açık muhabere · 
• Akil Türkmen: 
- Bazı meırnleket me5eleleri vardır ki 

açıkça münakaşalarından büyük fayda
hır eıllie edilir. Anketımiz de bö:Yle bir iç
timat derde parmak koymuştur. Siı.e 
ya?Jdıkl:arımızı söyliyen Alman haklıdır 
Zira onun memleketinde meseleler 0 ka: 
dar çoktur ki, başta açlık geldigv. . . 
~.il ~ı· 1 ıçın, 
1uv3•e ta ı derdleri düşünme~ vakit bu-
lamaikır. Maalesef fikrinize ı·~; k d 
m!i ~~ne~ 

~ruız. 

e F. Dinç: 
- Siz ankete değil, bir okuyucumuza 

~vab ~riyıorsunuz. Niçin evlenmediği
ınw;e daır bir keiime bile ;}~k. Bu itibnrla 
mektu'lıunuzu koymuyoruz. 

N~rct Safa Coıkun 
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ltalya Kralı Victor 
Emmanuel ve Mussolini 

(Baştarafı 7 nci sayfada) 

Yazan: ıtuan Acınan Gts 

Melikenin intikamı 
bir çpcuğu idi. Faşızm aleyhtarı tanıldı
ğı gibi seıi>estt \"e maceraya meyyal his
llirin tu:>il'ilıe sı'.kmtıh bir vaziyete düş
:m.üş bulıtmuyor. Çok şen ve titiz yaratı
Iıışl'ı prens saray kabuı resimlerinin icab
lanna müŞkillatla uyabi!iyor ve bu me-

- Selfun Melike! Aylbey bizi zinda
na yolluyor, fakat ölene kadar sana sa
dıkız! 

Bu ses ııaıa beyninde uğuldayordu. 
Birçokları gibi feda kar bir adamı daha 
ölüme gidiyor. Bi~kları giibi!. Türe 
Fahrettin gözünün önüne ge'ldi. Sonra 
MUhsini hatırladı, zavallı Muhsin! Se
nelerdenberi onu aramamıştıı. Sonra 
köle Suheyl bir köpek gibi ayaklarına 
sürünen adam, vücudü delik deşik olan 
Aktay ve en sonra Bay'bars! 

Gür ve acı bir ses bir kırbaç gibi ku
laklarında şakladı: 

- O daha genç, günden güne gençle
şiyor. Halbuki siz kadınsınız ve gün -
den güne ihtiyarlıyorsunuz. Bir gün 
gelecek size ihanet edecek ... 

Biraz hava almak için pencereye yü
rüdü, dizleri tutmuyordu artık. 

rasiırrıdıe müımk.ün olduğu kadar az bulu
- Fakat Melike hazretleri bu Aybe- rettinin kızı! Hepsinden vazgeçtim, her nuyor. Dansa bayılan ve caz teşkilinden 

yin oğlu!. şeyi saadetler dileyerek sana terkedi - hoşlanan veliahd ~ok asri bir gençtir. 
- Baba, baba .. niçin bize gelmiyor - )"Orum. Hemen yarın, cl>edi inzivama Bel'çika !kralının kızı Marı·Jose'yi Bü-

sun? Bu kadın kim baba? çekilmek istiyorum. Fakat dedim ya yük Hatbde ilk deh görmüştü. Memle-
Fakat bu kadın kim?.. Genç güzel son bir dileğim var .. kaçan ru;stunun ketıi istilaya uğradıktan sonra İtalya.ya 

ibir kız .. eteğini köleler tutuyor, başın. arkasından ağlayan bir fah1~nin son 'kı~ile ge]en kral Albert Vcnedikte iken 
da pırıl pınl yanan bir taç. A ... bu ye· arzusu gibi basit ve Ç()k adi bir dilek a>re~so; arkasında (benim ebedi kü
ni bir gelin! Bedrettin Lulunun kızı, bu! Birkaç saat sonra bir daha tekrar çülk oovgi.lime) cümlesi yazılı fotografı
aybeyin karısı 'bu! Çılgın gilbi yerin - edemiyeceğimiz çok tath saatler ge _ m ~.endi elli1e vermişti .. Velinhd o .z~man 
den fırlıyor, esvarblarını yırtmak yüzü- çinniştik seninle.. bi1mem hatırlıyor on uıç, pı~~s te on ~ı~ yaşındn ıdı .. Bu 
nü gözünü kanatmak için yeni geline musun? Uykusuz geceleri aylarca aş- saf ve te.."MZ aşk her ıkı taraf kral aıle
atılıyor .. duvarlara çarpan başı şid • · ' sinin nezaret ve idareleri altı.nda inkişaf 

kımızın üstüne doğan mehtabı ve se - etti. 
detle acıyor. Hiç kimse yok! 

- Ah deli mi oluyor.um? nin hiç sonu gelmiyen arzularını unut- 1929 da Beiçikada nişanlısını ziyaret 

Tekrar sürahiye atılıyor. Bir yudum tun mu Ayıbcy? Yok canım hassas bir ettiği zamaın meçhul asker abidesine çe-
su .. buruk bir tad! erkeksin sen v-e çabuk unutmazsın .. len'k koyarken memleketinden kovulmuş 

Ah 1 d d 
.
1

., Son defa olmak ili.ere bu tatlı anları bir İtafyanın tab:ınca ile attığı kurşun-
- an a ım; su a ı aç var! . . , 
Sürahiyi yere çarpıyor. Yüzünü gö. tckra: edemez mıyız A~y? Son de - d

1 

am 8:; ka~~n rdv:ıı:uı~aktı. Yanında bu-

zu··nu" vıkı 0 B' 1 'b' ld fa! Bır gere, valnız bır saat, başımı unanı:ar göSre ığı cesaret ve soğukkan-" y r. ıraz açr ır gı ı o u: · 1ı • • 
- Ke d' ı ~~o t"d.ı" 1 Se göğsüne dayayarak gene kendimi dün• Jiı lı.ğmın takdir ettılcr. Matbuat prensin 

ne ecmra bir kızlan oldu. fsmini Maria· 
Pia koydular. Bu küçtlk ~uğun baba 
sının mizaç ve fikirıerine varis ol'acağı 

şimdiden anlaşıltyor. 1937 yılında küçük 
kardeşi Vilcior Emanuel doğunca ona bu 
bebdk yeni geldi dedikleri zaman Maria
Pia ciddi bir tavır aldı ve bebeğe: 

- Nıasır yolculuğunuz iyi geçti mi? 
diye sordu. 

İki çooulk babası olan veliahd ağır bar
lı ol'du anmıa cesur tavırları hala devam 
ediyor. Heriıakle bütün İtalyanın faşizm 
alleyrunde'ki hislerini hapse atılmadan ve 
hıudud haricine çıkarılmadan açıkça söy
li~n biricik en mühim adamıdır. 

Bir gün şu cesurane bcyantta bulun
duğu söyleniyor: 

(Tahta çıktlğım zaman kara gömlekli· 
lıere yapacağımı ben bilirim.) 

Sesinin ahengini değiştırmedikçe ve
Ji'3fhd iihltimaJ tasavvurlacnı tahakkuk 
ettirmeğe asra fırsat bulamıyacaktır. Zi
ra faşist büyük meclisinin onun için tan
zim ettiği talimatnameyi unutmamak 1A· 
zmı. Bir taraftan da Mussolini kendine 
tamaınile sadık elinde ihtiyat olarak bir 
km'.l namzedi tutuyor. Bu, kralın yeğeni 
ve Ha.'beş.iStan valisi ve yüzde yüz faşist 

- Size ihanet ederek .. o 1,aman ız

tırab çekecek çırpınacaksınız. En acısı .. 

taıraftarı Duc d' Asore'dir. n me ge ':>"-~re u uur. n "k .. --t· - 1 hs. · 
bö l · l kt ? yanın en mes'ud kadını sansam o ka • su wıe me sut'.ın ar ta ıs ettı. 

ye mı oaca ın. 1930 · d l ·.,., d" n·· N A 
İt ··k d · · · . d ~ d ·~ -· k' B. ..1.. .. Genesın e ev cnmı)Uer ı. ort se- • • 
şe~M~~ı ff emır~bı ~r arasueo~re~ ı .. ırou~n~ ===============================~ 

kadın! arzusu bu Aybey! Eğer tam manasile Olduğu yere çO'ktü; yuruyemiyor, 
her tarafı kaskatı kesiliyordu. 

Masasına oturup yazmaya başlıyor: iki dost gibi ayrılmamızı arzu ediyor -
- En acısı bu koskoca çölde yalnız cBu son bir dilek Ay'bev! Sana hiç san bir ge~yi bana feda et!. Bir gere 

ve hamisiz kalacaksınız.. " 
Dünyanın itisi 

bir fedak.:ırlık yapmasa bile birkac da- değil yalnız bir saat .. Ondan sonra her 
v~ sonra daha keskin bir ses bir kı- k"k Iık ki b cuaştarafı 7 nci sa,.•fada) Dün fiil ve hareke~ gayri end.iclllde 

1 be b be. ı a zev er veren asit bir kadının şey biterek ve ayrılacağız, fakat iki " -s 
ıç dar si gi i ynine iniyor.: d'l - . b rt k b . ileriye ıereN'W'lır.? Ve yakıla"l buğday ile mndh.u Olan kaşA iflere, yahud da, kendi -

ı egı u .. a ı enım için ne saha - dnst gibi. "" "~ =l.., 
- Gayet 'basit Şeceretüddür! Tabiat t rd denize ıııtJı1an balık karşısında hakh ola- lenle bir1ikte ya temiz teknik getiren na , ne saray, ne o u var .. ne de Be<l- (Arkası var) 

senden zürriyet yetiştirmek hakkını rak skandaldan bahsedenler nasıl rlup ta cnamusDu• sanayıi himaye, yahud da ma-
geri aldı. K k ı d B B • ı ·..., • bu mecmmanc hareketlerin önüne geç - yalarını teşkil eden cinsaniyeth getiren 

Son bir gayret sarrederek ayağa kalk. ayma a.m 2.r arasın 3 asın ff ıgrne aza menin yıoltu.nu el.ln bulamamışlardır? 1 c:ıtıüocara> aiddir. Bugün bu büyük reh· 
tı. Boğazı, dudakları kur:umWJ göğsü • • k·ıı Muadele ile. ç•plak muadele ile karşı kar- berler ortadan kaybolmuşlardır. Onların 
yanıyordu. Masa üzerindeki surahiye yenı tayın ve na 1 er kav'1I ~ashvnr · şwa gel!mdktense bir demagojinin içine yerlerine geçenler arkalannda çü:rümilt 
sarıldı ve kana kana içti. Birden ba - - saplanmak tercih edilmiyor mu? Kendi 
şından başlıyan tatlı bir rehavetin kol- Ankara - Kaymakamlar arasında yapı - Ba<ıın Bh1ill İstanbul mıntııkası İdare 1»r medeniyetin kokusunu taşıyan cfş a-

lan yenl tayinler şöyledir: Ht'y,.ti Reisli~iııdf'n: hesabnna beniım g'>rdü~hn yalnız bir tek damlan> dır. Bu vaziyette beyazların git-
Iarma ve ayaklarına kadar yayıldığını Hasanlkaleden F(WZf Uşağa, Gençden Ce - Basın BlrH~I rstıınbul Mıntnkast İdare hal tarzı vavd1't ki. o da haklı ve hesablı t~ nruıfuz kaybetmelerine neden hay -
hissetti. Oda dumanlandı ve tutunacak mal Fa.tsaya·, Ayvalt'kta.n Celiı.l Özalpa. Er - Heı.-etınin te.!'.ekül edip 15 Temmuzdan ltlba- bir lilberalizme dönmekten ibarettir. 

~ · 1 ret etmeli? bir yer arıyarak mindere yığıldı. c1$en N.adlr Boyabada., Famad~n İlhan Baş ren fnnllvı>te b:ışladıi!:ı Merkez İdare Heye - Fakat d2nilecek ki, cihan aklı selime 
_ Senin için ve yurdum için yaşa _ kaleye, özn1ptan Kemal Tutadt n, Bo.şknle - tlnce ıı Temmuz 1939 tarihli gnzetcle-rle ıınn kulak llrnpamıya ve "U mükemmel c.;cı .. ge Hareket çok vahimdjr. Eğer genişlerse 
k Ş den Cevdet Ml:halloe, Iğdlnden Nuri Osma - Qltınmustu . .. . . . . • . . cihanın müıvazenesini de tehdid edebilir. 

ma istiyorum eceretüddür! nlyeye, Miha.!!Qten öıner Oelfll Nazilliye. Oü- Mıntaka İdare Hevetı. i~nnbul Basın Ku- p~~n soyledıği gıb~ f~rdı devlet ıçmde Önüne geçilemez. 
Melik Sal~h karşı sedirde yatıyor, leden SalAhn.'ttln Iğdıro, Oe.yhandan Nur~t- rurnu binasında çnlısnıokta ve İc;tatıbul o - entımye kaırar vermı~1r. Ve anlaşılıyor 

bacağında korkunç bir yara var. Son- ttn ınzann, Arpaçaydan Suphi Cey:hnnn, Or- dnsı vazifesini de kendic;l görmektedir ki bu Ş!'ıkilde kat'i bir ilnç bulmuş olduğu 
ra surabinin içinde kendine bakan kes- haıngaz1.den Fuad Yük.<;ekovayn. B::ıln.dan Na Mıntaka İd;ıre Hevetl tarnfındrın . kanunlllll zehabmıda:dır. 
kin ve hain nazarlar. fl Pezwarlye, KarayaZldan Frlib Kulaya. E- B. fı~rnsı muclblnoe. B!rli~l te""il eden azn- Omuzlarnnızı silkip geçebiliriz. 

_ t...+,,. ta kendisi! Ayru" yüz, ayni z\neden Tevfik Balyaya, Balyadan Bedri dan Ist.anbul Vllavett dnllllLnde bulunanlar ir h k'ki .1A 'h . tl d k 
~ı.,ç Muradiyeye, Perva.riden Hakkı Göne.ne, Şa- ı Ağustos 1939 dan Ltılıb:ıren n1h:ıyet blr ny aç, a ·ı 1 aç zı nıye er e vu ua 

sakal .. Şem'un İbni Yahya! Otuz yılda takdan Ali E'lltneye, Yenlşohlrden Şakir Sim içinde merkıezlmlze mUracaat.a davet olunur- gel{."E"k bir i!ttilfildir. 
hiç değişmemiş; lbatan acıtan bu bakış- dinliye, l!aıvran n~ müdürü Ft!ad Yenl- lar. Avrupanın tedenn:si : 
lardan kurtulmak için silkinirken ar- şehlre, Suıımened.en Nuri Şı:ı.vşata, Izmir hu- Birliğe aza ynzıtması mecburi olanlar şun-
kn 1dan gelen yeni bir sesle titriyor: kuk işleri müdürü Seyfi Sürmeneye, .Ye.şil • lardır: İınkfuı!ınz, d:iye bağırmayınız! 

ovıa.dan Bedri Arpaça.yn, Sasondan Izzetıtd.n . 
- Babamın mirasını istiyorum. Ba- Emirdnğına., Şlrvandan Faıhrl Sa.sona. Kon- ı) Bir gazete veya meomuanm sn.hi.bl olan Insanın aleyhinde bulunabiliriz, haki· 

bamın mirasını istiyorum. ya Ereğllsinden Ke:ınal şı.nva.na. ovncı'ktnn 2) Bir gazete veya mecmunnın veya ajoo - kaıtte h~r kahha girebiiecelt hamurların 
Turanşah kan içinde. Üzerine oklar A'!Jdül'kadir Ka.radeni'z Ereğll.s!ne, K.olptan sın yazı. h1ıbe.r. resim, fo1X>graf. tashih Lşinl en yumuışağıdır. 

yağıyor. Cevdet <>vacığa, V!ro.nşehirden Zühtü Kol - ücretle (veya telif h~kı alarak) dev::ımlı ve İnsan ~endisini bo!lmak istidadını göste
........ rs· tnnbul maiyet memuru Fuad Ertuğrul muntazam suretıte yapan. - Hayatımı bağışlayın! Affedin be- ,,,_ ren dev fırtınayı gordüğü. az zaman son-
Boğazıtya.na, Bucaktan Etem Kuşadasına, Bunla.r kendileri gelerek veya birisini gön-

ni .. ben yaphm siz yapmayın yazıktır. Aynştan Halld S<Yı;en Bucağa, Burnovo. na • dererek hazırlanan kayıd varnkalarından bl- ra nilllıet .gemisini alabora edebilecek o-
- Yazıktır! hl,ye mildürü Haltd Gôkkaya. Mann..vgada, E- rını doldurac:ı.ııt1ıar ve ficer tane 4X6 eb'a - lan kası;rgaının ehemmiyetini anladığı, 
Gölgeler üzerine geliyor, arada biri dirne maiyet memuru Eı)ver Kuray Balaya, dında to'lxığra.rıa bfrHkte idare. heyeti ken<iıisine taıtlıılıkla yutturulan hapların 

var. Mo.Qka.dan Fnıhrl Ünal Kuyuluhlsara, Kuyu- ktıtlıbtne lmza muka.bll!nde tesllm edecekler- zehirden başka bir şey olmadığını idrak 
- İşte and içiyorum Melike hazret- luhlsardan Re.rarl Yiloel Maçkaya, Var.tu - dlr. ettiği gün iadei afiyet etmesi ıçin acı bir 

1 . h t .. d' 1 dan Müştak Değerma.n Bulam.-aya, Bulan - Gazete ~ meomua saıhiblert ayni zaman- Haç ta!harri'sine gı·dşecektir. 
en aya ımız sızın ır.. kada.n Cemal Sarkuıt; vartuy.ı. Ardhnndan da çıknrmn.kU\ oldukları ga?ıete ve mecmu -

- Hayatımız sizincllr. Camit orıaıt Konya Ereğllsfne, Posoftan Fa- alarn a.ld bükQmetten alınmış beyanname Bunu anlaması ne kadar zamana mü-
- Bırak dizgini!. ztı ao'"'ksu Ardıhann, Bımguxludan Mahh" İçöz Umü.habeı1nln, n.slı iade olmnk ürere, asli 1 - tevaldkıftıır? Yapmakta olduğu hareketle-

Tehlike çanı : 
Daha geniş görmeliyiz. Temenni ede

lim ki :\)urada çaldığım tehlike çanı. Yük· 
sek şuura malik olan insanlar tarafmdar 
işitil'sin ve tehlikenın önüne geçilsin. 

Zara yakında bol 
ışığa kavuşuyor 

(Baştarafı 5 !inci sayfada) 

tırılarak akıtılmıştır. Suya sarfedilen 
paranın t O bin lirasuu Münaka~at Ver 
kıili Ali Çetinkayanm yardıınkırile ve 
20 bin lirası da Belediyeler Bankasın
dan alınan para, diğerini de mahallt be 
Iediye karşı?amı.ştır. Şu kasalbaya 7 kilo 
metre mesafede Kösedağı eteklerinden 
getirilmiştir. .Ali Çetinkayanın kasa .. 
baya yardım ve aınkasından dbla}'J - Yakarım seni Aktay? Cldeye, ctaeden Mdhmcd Ali Yeşilovnyn, le blr kopyastnı ynhud musadd:ı..k bir sure- rin yanlış olk:iıuğunu görmesi için kaç buh 

_ Hayatımda malik olduğum en de- Sütçlilerden Hikımet Yavuz Omangaz1ye, tlnl ve çıkardıkları gazete ve mecmuaların ran geçinmesi Uizımdır? Zaralı'Iarın kendisine bir minnet -ve 
~ 1. Termeden Oalfb va.roar Sallhltye, Şerefliko- müraean.tıarı gününde çıncrnış olan 'SOn nUs- Bu mıallere hic kı'mse cevab veremez. şu"kran ol'mak üzere bu suya cÇetinko .. 
ger ı şey şu çevredir. Anamın yadi""'- ~...... Ka. B nı h d tkl tevd\ oo kl rdtr 

5a ç.hisaroan ...., ... .,ı. ncan ergamaya, v•v asın an 83.yısını ece e · To.'llen · ed }' k. km k ya> ismini vermişlerdir. Su demir ~ 
rı.. Dilerim sizden, bu değersiz arma. rllden Nurettin Altkoyunlu Alucraya, MecLt- Azalık için mfiracaıı.tı mecbur! olanlardan nı e ını ,ı, çe e te olduğu -
ğanı kabul edin, Baybars bu çevrenin özünden Kdzmı Dlnç Erbaıtina, mzaruinn muharrir muhbir muha.'blrlerle ressam ve muz titnralbın sonu çabuk gelsin. rular içerisinde getirilmiş ve kasaba -
gölgesinde can verecektir. Şn.ha.b Ta.rım Sındı:rgıyo., Mutludan ş~fi fotogra.fc~laT da ~ntbuat kanununun 21 ın- Kim biTir, belki d'e bu neticeyi Avru- nın muhtelif yerleııine ihtiyaç nisbetf 

Of bu sözler, bu sesler kalbine batı- Ze'!d Uğurtan Seterlhisarn. Tn.tvandan Sa - el madde.si muclblnce taşımaıan l!\zım ge • pahlar için, eski dünyanın tedrici kayıb - üzerinden çeşmelerde akıtılınışhr. 
'ror. Önünde diz "Öken Aktay ve alaycı IA.ha.ttin Ala! Ayvalı~. Akl}eh1rden Meh - len hüviyet varakala.nnı veya bunlann su • ları gibi görmemezlik edcmiyeceklerl ha- Kasaba Be1ediye Reisliğine seçile!! 
J ~ med Belek İSkenderuna., Be~ama.dan Vasfi retlerini tevdi edeceklerd1r. Ö 
Baylbars: Ba.fa,ttt Kırıldhana, Alucrndan Necdet Yıl _ dise tesri edecektir. Zıra kendi kendi - Faik zturan belediye işlerile ~k ye. 

- Yanlı§ hareket ediyorsunuz MeU- maz Reyha.nl:yeıye, Ortan Kem:ıl Görlük Has Blrliğe yazılmaları 1-htiya.rlanna. bırakılmış mizi al'da1ımıyahm, A vrupanın tedenni - kından alakadar olmakta, devam1ı ~ 
ke hazretleri! İyi yapmadınız, size ta- saya, Hopa.dan Nec.meW.n Öner Akşehire, A· olanlar da. şunla.rdll': sine şahid o?aeağımız; gı(lnün arifesinde müsbet faaliyetler göstermektedir. 

d l b k ttu H namurdnn eema.ı Pola.t Ayvacığa, Ayvacı'k - 1) MeSleMen çekilmiş ~ller <ve yaşryuruz. Kas"•ibanın dı'g·er mu'"hıın" bı'r ı'htiınıel 
pan a am an ça u unu nuz. epsini tan CetM Gfiley Btverete. Bamı:1(f an Hfı.mld mecmuacılarl. ... J -

kırdınız, bir düşınanUill"Lla evlendiniz. Erbn Hopaya, DUl'Stlllbeyden_ ~fı.mll ora, 2) Bir guetıe veya mecmua veya a.Janstnlt! Bu inhitatın sebebi : olan ı.şık işi de düşünifierek birçok ~ 
:Aramıza kin ıgirdi. sındııgıdan Rıdvan Akman Sü~ü:lere, Ala - yazı ışı, nerete veya teıtt baı1olnna ba~Iı 01 _ dakarhklar yapılmak suretile 50 be"/' 
Aramızda kin, kin =ır Aybey! cadım Kanın Yıldırım Pooo!'a, Balmbeyllden mıya.n veya böyle bir lşl, devamlı olarak 11 _ Beyaz ırikın bu inhitatı neden ileri ge- gir kuvvetinde bir motör getirHm!ş _,,, 
- Gayet basit Şeceretüddür! Tabiat Hüsn1l Er~ Ta.rsusa. Oebecl nnh!ye müdü - zerine alını~ mUharrlrler. iiyar? faaliyete hazır bir ha!e konulınuşwt· 

ıil M.yazl Akın Ala.n.y&J'&, Burgunda.n Fethi. +,_, gt 
senden... Alaça.ya,Esldpa.zaıt'd-a.n ~ Dalkılıç Aya.- 3) fstnnbulda. ya'bancı ~ gazete ve,. ıKı sebe'b görüyorum: Bunun iÇin 1Anm olan tel ve direld 

Gölgeler, sesler, oklar hEpSi üstüne şa. mec.mua.nm muha.bll'!l olan Tii1* v~ ec::ne- BirJıncisi. ki mütemadıyen ileri sürül- de ihzar ediJımektedfr. El~ktrik ınB " 
geliyor, kaçmak bu kAbuslardan kur - Mektubcular arasmda yeni bUer. mekte olımaınna rağmen bana hafif geli - zutla işletilecektir. Yakında güzel ır 
tulmak için çıl'pmıyor, sürllne sürilne 4) İstanbulda çıkan ecnebi. gazete ~ meo- yor. 1914 ile 1918 arasında beyaz insan - ra 1Ş1ğa da kavuşmuş olacaktır. 
koridora çıkı~r. Oh koridorda oynı. tayinler mualarmde., gerek ncretıe veya telif hak2tı ?ann kendi aralannaa boğuşmalarının K b ... ,.ıı ı.J ,.,..... d e-

mu~ devamlı ~ mmıtazam ol'sr81c, . 1 . asa anın aga~.anuırıUJuasına s 
yan lbir çocuk .. arkasında bir sflrü a • Aıılca.nl. Şa.$t t.:a.ymakamı Süreyya Ağ - gerek n-e ,__ telif hıa.kıkt""" ı-.ı.ııılı ........, Styah ar rve sanlar üzennde yaıpmış ol- . i'l kt a· B i -
~ 1 Ereıı;.ıısı •-, "'~ • ..,,,_ ·- ""'& ·-J- d ... ~--t:- K d" h ~ftı. be b t hemımyet ven me e ır. u sene uam. n mekltubculu~. K.a.roden z b'" z..r.,.y- devamlı oımtyarak çalı;şanlar. llo<FU ~~m .. ı..u. en ı e~ıma n u e- l'- 'L.rı....ı: ~ 1 Si il ; 

F k t b d 
_ft,_.,_, 'DA .... K ,..,, H.a.1ny mektubculu . . d ,,., 1 b'" ~ . çinde yapı an teşeuuus ... er e vas n 

- ı a a u a amlar niçin bekliyor? m .. ,, ... ..., ... n<;UIA. mm. ... ~ - BunlM'dan münı.ea.a.t edenlerin de a&an s1rm eva.ın.u o a lle ..... 6.nı sanmıyorum. . ... 00 18 .. 
_ ? . . . ğuna, Bingöl mekltubcusu sıtııo Hatun~ıu t Buna mukaıbU ilfmiha kumanda ede _ mune f1dan'tıgından 4 akasya ve 

Y~ad ~ul~ Blleclk mektub - Merlkez da.re Heyetı1ne ~. . . . ye fender fidanı getirilerek kasabapıı> 
- Ben ne desem bu adamlar yapar Nihad Antıep mekitıubculu&una İçel mek Aza yazılınMI m.ooburt olanlar llA.n edUen bil~~lımz dl!masa bHe yanımızda alako- ıht l'f " . d'ktirilım"şti 

mı? ~=usu Hüseyin Tımha.n snecl.ıc ~elktuibcu- bu müddet içIDde .mınraoaeıt e~ bulu - yaij)il~~mizi ümid etmiş olduğumuz ırk mu e 1 yerıerıne ı ı r. __ ,tJ 
- ? . . . lu~. Ell\.zı.A' mektubcoou Mrtat İ~ mek - nurlıt?Sa bunlar m.e.sle'Jcte Qalı.şnuıDtta.n me- lar ıüzerıinde ağır basın~ olan ve ağır bas-- Belediye ayrıca kasaba yo'llal"llblt 
Tanır gtbi oluyor. Ha bu Melik F.ş _ tııbculuğuna, S~tk~ kaymakamı MVasfl ı:n - noluna.caık, memnuiyet hUA.fma harotretıe makıta devam etmekte olan tesir onların yapılmasına, sokakların muntazam , 

:refl Onu Aktayın ölıümünden son b' ftl!ı umum müdurlüt11 fUbe mudılirlüğune, çalışan ve 981ıştıranlar hattında. 25 lire.ya gözl'crl.nde dünkü i\vrupalı ile bugünkü şekifde açılmasına, yeni binaların 1~ 
· ra ır Emn1yet wnum müdiirtüğil emnJyet ft.m!r - ka~ para ocıza;ı:ıı h~. t&lCen;l - •• . --...ıiy--

zindnna atmışlardı. Gali.ha orada can lerlnden aaııııı Ta.eyeri H9ft:ay hu.kut 131erı rllnde bu oem iki ııca.t a:ı~. AVI'Upal!ı aırosı.nda husule gelen çok mah- ptlmasına,. çok buyük bir etı~ .... --
verdf.. müd.ürtQ(mıe taştn ~ecdlr. ;sn.sın mensublanna a.rzec:ıeıts. sus farktu'. vermektedır. 
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BUGON 
KUM&AQASINA 
PA'2A ATAN 
:KOc'aK EL 

.. 

..SON POSTA 

. 'YA~N 
CEK DEFTElllNE 

iMZA ATAN 
&OYôt<ıEL 

OLACAKTIJl 

TOR,K(Y 
iŞ 

f>ANKASI 

Harp Okulu Komutanlığından: 
liark okuluna 15/Temmuz/939 günü nihayet bulan .kayıd ve kabw muamele

li cEyıuı 939, nihayetine kadar uzatılm1Ştır. ASkerlik şubelerine ve Ankarada 

bulunanların Harb okuluna müracaatları ilan olunur. cl79~ c5551. 
~---- - -- ----

Deniz Levazım Satınal"lla Komisyo:1u .tanlan 

Marmara Üssü Bahri K. Srtınalma Komisyonundan: 
Cinsi kilosu Ttıhm ni füıtı Tutsrı 

kuruş lirı 

Orcıdner Bank Şubesi 

Merkezi: DerilA 

Türkive .-ub~leri: 

Galata - İstanbul - lzmtr 
Deposu: tıl 'lütün GürnrülQ 

* Her tiirla ban1'a ifi * 

Sayfa 13 

evlet demiryo.I :rı ve hmanları iŞJ3l n'3>İ Unum iJ .i"3Sİ Hl lrı 

Devlet demir3 oU.~n 5 nci İfletme mfidürlüğiinden 
1 - Fevzipaşa - Dıyarbakır hattı üzerinde Akçadağ - Ma!atya istasyonlan 

arasında kilomek"e 233 -ı- 500 - 234 -T- 800 de 10,000 ve Şefkat Yolçatı istasyon
.tan arasmda kih_netre 337~9 da 10,0C\3 ki cem'an 20,000 }..r.J balastin şartname 
ve mukavele proJesınP. tevfıkan kırdırma, hat ~nanna Figüre ettirmek sureti
le :lızar ve tellimi kapalı zarf usulile eksilltmeye koruım!uştur. 

2 - Eksi.itme 15/S/939 d:a Salı günü saat 11 dıe Mal'atya işletme binasında a-
pı'lacaktır. y 

3- Mdhammen bedel 30,000 Jira, muva'kkat teminat 2250 Ji:-adır • 
4 - .Bu işe girmek ist1ycn~ın kanunun tayin ettiği vesaik ve bu işe girme

ğe manii kanunisi bulunmad1ğına dair beyanname, muvakkat tıeminat makbu· 
zu ~a banka mektubunun mukavele ve şartname~e birlikte mühürlü zari 
içinde tayin edi!en gün ve saatten bir saat evveline kadar k:mıis)"On reisliğine 
veıme'k>ri lazımdır. 

. 5 - Bu işe airl ~artnaı:nc ve mukavel_: ~jooi Maıa:ya, Ankara, Haydarpaşa 
iŞtetme vemelermde Dıyanbakır, Elazıg, Narlı, Elbğ'Ju istasyonlarınd-:ı istekli-
~ 150 kıııruf bedel mukabilinde verilir. (3322) (5580) 

~ 

iMıiıammen bedelleri aşığıda yazılı 3 liste muhteviyatı malzeme 8/Sı 1939 
Cuma günSi saat 15,30 dan itibaren sıra ite ve 'kapalı zarf usulilc Ankarnda ida. 
re biı asında satın alınacaktı.:-. 

Bu işe ıgirmek isteyenlerin miktarı aşağıda yazılı muıvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komis.. 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anknrada Malwme dairesinden, Haydarpasada Te. 
sellüm ve sevik şefüğinden dağıtıJac.ıktı r. f5505) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. !smı Lira Lircı Ku. 

1 Peıçirt çivileri (63 kalem) 906 60 
2 Vida, Ronderıa ve Gupilyrılar (65 kalem) 
3 Muhtelif boru ve m:'nşonJur (8 kalem) 

12088 
6000 
6440 

450 00 
483 00 

lstanbul Komu,anlığı 
hanları 

lstıınbul Komuta llı~ı b rlık.crı içın 

şerait ve evs.ıfı dauilın ıe 30v0 k lo 
g z ynğı s lı ı alı rnc ı ktır. Pazıırlığı 

28-Teınmuz · 939 Cumn gQ ın saat 
il ılo ynpılacJktır. ls ekliJerıni ı bclii 
gtın V<} s atto Fı ıllıkııdıı Komutttnhk 
s tın alma komısyonuna gelm~ıeri. 

c5..>87:a 

Selimiye Askeri Sabnalma 
Komisyonu ilanları ' 

Selimiye Tllmen birlikleri hayvu· 
mıtı ib ·yacı jçin 30.000 kilo yulaf, 
17.000 kilo kuru ot, 15.000 kilo sa
man evs r ve şeraiti dahilinde 
28-Temmuz-939 Cumıı gtlnQ saat 
N da pnzur.ıkla sntın alınacaktır. 

lstekliler n beiıl gUn ve saatte knt't 
teminnt p<tru.nrile birlikte Selimiye
deki Tnmen s ıtın almn komısyonuna 
gelmeleri. c5588:a 

50 yaşında 
Olmama ... ragmen 

SOLMUŞ 
BİR CİLTTEN 

Aaıtl 

cBütün dostlarım~ bu derece genç gö 

rünmek için neler yaptığımı soruyorlar: 

Takriben üç ay evvel, 50 nci senei devri

yemi tebrik için misafirlerim gelmiıtL 

Tenim esmer ve sert idi. Gelenleroen 
,-. Tilw.< ÇOCUGUNU ~ bir çok kadınların, cildın unsuru olan 

Nasıl yaşatmalı, 
Nasıl gürbüzleştirmeli ? 

PROFE ÖR GENERAL 
Dr. BESiM OMER AKALIN'm 

Tokalon kreminin istimali ile mcmnunı 
yetbahş scmereıer elde ettikler;ni öğren
dim. Benim mütereddid olmama rağmen 

tecrübe etmeğe karar verdim. Her ak
~ bu yeni eteri ıize öğretir. 4 şam muntazaman yatmazdan evve! pemb9 Snde ynğı 20,000 9~ 184JO 

1 - Komutanlık birliklerindeki kara erlerinin senelik ihtiyaçlanndan olup 
Marda mı1darı y.azı1ı sade yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
d 2. - Eksiltmesi l-AğustOS-939 Salı ginü saat 16 da İzmitte Tersane kapısın -
a)ti Knmisyon binasmde yapılacaktır. 

F======-=====:a::::--==:::::m=• --------------- ~renkteki Tokalan kremini ve sabahJarı 
da pudralanmadan evvel beyaz renktekı 

3 - Bu işe aid şartnnme komisyonda görülebilir. Ve bedelsiz olanrlt almabilir. 
4 - Eksil'tlmeye iştirak edecek isteıklilerin 2490 sayılı .kanunun istediği tica -

~t Vesikalarını ve -1380. lir.adan ibaret ilk teminatlarile birlikte teklif rnektuıb. 
~tını rnuayyen güın ve saatten tam bir saat evveline kadar komisyon başkanlı. 

• ~enneleri ilan olunur. c5237> 

Askeri Fabrilr ... l:ır Umum M ·dürli~ j .lanları 

Eskişehir icra Hakimliğinden: 
Eskışehir manifuturn tuccarlarm· 

dan ve Knnatıt mağazası snhlbl Ce
mııl Sarıcanın 13· 7 -939 tarihli Kon· 
gordato ta ehml bavi mnrac::ıtıti 1lze
rine yapılan tedkikat sonunda ehil 
vukufltmn rttpor ve pilftnçoları ve 
borçlunun dınlenilen ifadesi sonundft: 
MezkQr talebi kongordato şeraitini 
uygun gOrDlUp bu kanaat gelmiş ol-

'!' 18 .ton Ferro Krom almacak l'ir. TaU1blerin muvakkat teminat olan duğurıdan iki ay müddetle kongurd11-
18 ahının edilen be~H (lP.0001 lıra olan (1350) lira ve 2400 numaralı kanunun 2 to akti için mehil verilmesı~e 19· 7 • 
lJ ton Ferro Krom Askeri Fabrikalar ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon.! 939 günOnde karar verilmiştir. 
tn~ M1üdürlü~ merkez satınalma ko. cu olmadıklanna ve bu işle alfiltadar tüc. 1 - Kongurdato için verilen mOd· 
at ~Ul>' ..a 10/8/939 Perşembe günü sa. caroan o'lduk1anna dair Ticaret Odası det za rfındu borçluya aid işlere ne
'tı.arn4 tE: pazarlıkla ihale edilecektir. Şart.. vesikasile mezkur ~n ve saatte komis.. z.aret etmek O.zere :Eskişehir Sulh 
~rasız olarak komisyondan verL yona müracaatları. (5403t Hukuk Hakimi Sabri Atay komiser 

~------------------------1 tayin edilmiş olduğu. 
Tapu Kadastro Umun Müdürlüğünden 2 - lcrtt kanununun 288 inci 

1 2 maddesi mucibince bu kararın neşri 
.. - 020 X 1010 X 510 ebadında ve beherinin muhammen ibedeli 75 lira olan 
,.,00 tarihinden itibaren ber alacaklı isti-

adcd demir saç dolap kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. dn ile beş gOn zarfında mrazmı bll-
2 - Mu;vaıkkat teminat 1125 liradır. dirmesi. ve keyfiyet gene ayni mad-

d 
3 

- Eksiltme 2/8/939 tarihine m~isııdif Ça.rşamba günü saat 15 de Tapu ve Ka. de muCJbince borçlunun bulunduğu 
a.st.'ro Urnum Müdürlüğü Levazım Dairesinde müteşekkil Eksiltme Komisyo • Tapu, Ticıuot Odası ve icra daJrele· 

fl'u.nda yapılacaktır. rine bildirildiği Han olunur. 
4 ~n-<- • (19452) 

- ycıı uıarne ve resimleri Ankarada Umum Müdürlük Levazım Dairesinden :e İstan'bulda Grup Tapu Sicil Müdürliiğünden parasız olarak verilir ve nümu • --,,. Ç O C U K HE K 1M1 41•ıı-.. 
e~ de dairelerde görülebilir. d Akk 1 
ıı:-: İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 '5ncü maddelerinde yazılı belgeler ve Dr. Ahme oyun u 
ta .5 lıralık teminat ma!kbuz V!OY~ banka kefalet mektublarile birlikte kanunun Taksim· Talimhane Palas No. ' 

l .. ~atı ve şartnamedeki ı=raite tamamen u~•mın ve noksansız olarak yazacak • Pazardan maada hergün saat 15 ten 
... ı t.,,,_, ....- Jıt>-· sonra Tel: 40127 

l~!" . -=.ıuif m.ektublarını havi zarflannı ilıalıe saatinden bir saat evvel Komisyon 
laine vermeleri ilan ohınur. (5278) ~ ..................... ~ 

ZAYİ - 1701 numaralı araba ~rtkamı za- . • 
......... a1 ~ d ........ _._._ Tokalan kremını kullanmağa bac::lac?ım. 

yi ettim Yen..,uw aca&ırn an .,.....,.,uuu B. k .. ,. 
hükmü ~lttur. Ahmed Etkin ır aç gun sonra, cildimin yumuşayıp 

·-·--··--·---··-·-···-·········----- tazeleştilfni ve bir hafta nihayetinde da-
~a genç göründüğümü hissettim. Bug1Jn. 
uç ay oluyor, o derece cazib ve şayanı S OD p O S ta tıayret bir semer~ elde ettim ki bütün 

l======-=======:=:=::==:;;::;;:==::::=:===t dostlarım ancak 38 yaşında olduğum 
Yevmi. Slya.s1. Havadis ve Hal.it ıazeıuı söylüyorlar.> u 

Yercbatan. Çatalçeşme sokak, 25 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemjze aiddi~. 

ABONE FıATLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr, !Kr. 

TüRKİYE 1400 750 °400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 aoo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kurııftur. 

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

Pul ilavesi lazımdır. ,, .............................................. , .. 
: Posta kutusu : 741 İstanbul : . . 
İ Telgraf ; Son Posta i 
: Telefon : 20203 : 

\. ;, .............................................. ,, ...ı 

Cild unsuru olan pembe renkteki To
kalan kreminde Viyana 'O'niversitesl 
f .. 1 . d pro-
esor erın en doktor Stejskal idaresinde 

genç hayvanla!"ln cildlerinden fatihsaJ 
ve cBloceh tabir edilen ve tıpkı .insan 

cildi~inkilerine müşabih genç ve sıhhatli, 
tengın ve kıymet~i cevherler hülAsası 

vardır. Beyaz renktekı (Yağsız) Tokalon 
kreminde ise taze krema ve sar Zeytin
yağı ve sair besleyic: unsurlar vard.J-. 

Muntazaman her iki kremi kullanını • 
Açık, yumuşak, düz.gün bir cild tem rı 
etmiş olacaksı:ıız. Faydalı semeresi E _ 

rantidir. Aksi hald~ paranız iade olur t
caktır. 

1 
• Yntnk, yemek ve çalışma oda- l 

larile snlon tııkımları Yelhasıl 

her nevi mobilyalar; BAKER I· 

( ESKİ HAYDEN ) mnğazalannda 
teşhir edilmekte ve her yerden 

ucuz fint ve müsait şartlarla ıa

tılmaktadır. 



Herkesin •abırnzhkla beklcdiğt emaalm bir eser : 

KAŞiFLER ve Muc·ıoL ER (YEDIGON) neşriy~t mnessesesi 
Türk münevverlerıne yeni ve 

emsalıi:z bir eser daha kazandırdı : Buluşlarile ve icadlarlle bugünkn dllnya medeniyetini 
vucude geUren bOyOk dAtıllerln hayatlarını ve eserlerini bir ara,a resimli olarak toplayan 
bu eser her kQtQpbanenin en kıymetli kitabııu teşkil etmektedir. Kapağının ve birkaç sahi· 
fesinin lcOçlltOlmüş fotoğrafını yukarıya dercettlğimlz ( K l Ş 1 F L E R ve M U C 1 O L E R ) 
her münevver, her muallim ve her talebe tarafından all'.lka ve mernkla okun1tcaktır. Nefıs bir 
kapak içinde ve baştan başa reıimterle dolu olmasına raimen yalnız (50) kuruşa satılmaktadır. 

( KAŞiFLER ve MUCiDLER ) l bOtOn bayilerden isteyiniz. Toptan ve perakende satış 
merkezi: fstanbuldn Babıall caddesinde (YEDIGON) mtıe11eselldlr. 

270304 No. 
tahtında 

PIAldannda Sab4a Çıktı. 
Bu plAkı her halde dinleyin, beğenece2illU seveceğiniz muhakkakbr 

TÜRKiYE 

IZIL Y CEMİYETİ 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

- Eksiltmeye konulan iş: Heytbeliadada inşa olunacak verem pavyonu 
ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

C - Umumi fennt ve husust şartnameler 
D - Keşif cetveli 

E- 1 aded 1/200 vaziyet planı, cephe ve maktalar dahil 24 par
ça ı /50 tatbikat planı 

İsti yenler bu evrakı 1 3 lira 2 7 kuruş bedel mukabilinde Ankara
... da Kızılay Genel Merkezinden, İstanbulda Kızılay satış deposu mü

diriyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10.8.939 tarihli Perşembe günü saat 15 te İstanbul Kızı -
lay hanında Kızılay deposu m üdiriyeti nezdinde müteşekkil ibal 
komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

..ıf - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 13865 lira 88 kuruş muvakkat 
teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksilt. 
me komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir parçada 200,000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam bitir
miş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlüklerin
den alınmış fenni ehliyet vesikası. 

B - Bu seneye aid Ticaret Odası vesikası. 
6 - Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay deposu müdiri
yetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi. 
lecek makbuzların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gel • 
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılm~ olması IA
zıımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

y··vu 
Yastık, yatak ve yorganlarım mutlaka kullanınız. 
Yazın ıucak hav.larda yorgun bafıntzın serin ve yumuf8k 

kuttüyD yastık ile rahatını temin eder. 
Kuıtüyü yorgan, ıilte ve yastık fiatlarında mühim tenz.ilAt 

yapıldı. (1) liraya alacağınız bir kuştüyü yastık 
bu ucuzluğu i.spata kAfidir. 

ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sandalyacıl,ır sokak kuştUyQ fabrikası 
SATIŞ YERLERi; A~kara ve Beyoğlunda Sumer Bank YerU Mallar 

~--•••••••ıı. Puarlarında saWır. 41••••••IİlllİI•~ 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

1 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik pıüsb.hzarlandır. 

ôtedenberi memleketimiz kibar Aleminin 
takdirine mazhar olmu,tur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde 

ıaklıyan en ciddi ve şayanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kadın1ar için 
zaruri bir ihtiyaçtır. . Cildin letafet 
ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve 
acıbadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin eder. 

Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta. 
mamen izale eder. Traştan sonra cilde 
latif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

Mühim ilan 

ı 

Haıdane, kışla, mekteb, otel ve 
lokantalttnn yemek pişirme ve ıı
cak: ıu ıbtiyaçlarını temin eden, 

Alanya mutfak ocaklarının 
son modelleri piyasayıı cıknnlmış
tır. Y.eni ~ertlb edfüın kataloğları
mızı ısteymlz. Beyıızıd, Yeniçeri-
ler, Tramvııy caddesi No. 114 
ALANYA yemek ocakları ve soba 
imaıa.thanesi. 

.... 
Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

AHİ ı S. Ragıp EMEÇ 
S PLER: A. Ekrem UŞAKLIGlL 
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TÜRKiVE 

KIZILAY CEMİYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

- Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak verem pavyonu 
bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli ( 142432) lira ( 41) ku.ru§tur· 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesi. 
C - Umumi fenni ve ıhUSU3i ıartnameler. 

D - Keşif cetveli. 
E - 1 - adet 1/500 vaziyet pUnı ve 14 adet 1/50 tatbikat plAnı 

(Cepheler ve maktalar dahil) 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabilinde 

Ankara Kızılay Umumi Merkez.inden ve İstanbulda Kızılay İstanbul de -

posu Müdüriyetinden ala'bilirler. 
3 - Eksiltme 10.8.939 tarihli Perşembe günü saat 11 de İstanbul Kızıl

ay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti neminde müteşekXil ihale 
komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 83 71 lira 62 kuruş muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksil~ 
me komisyonuna g&termesi Iazımdır. 
A - En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam 
bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük
lerinden alınmış fennt ehliyet vesikası. 
iB - Bu seneye aid Ticaret Od ası vesikası. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay deposu Müdiriye
tinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta il4! gönderile. 
cek makbuzların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gehniç 
olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması J.Azımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1 
tık 

teminat 

latan bul 

Muhammen 
bedeli 

Belediyesi ilini arı 1 

386,55 5154,00 Temizlik iş1eri arab a!lıanna lüımımu dlan anuht:clif maıtze.. 
menin mübayaası. 

416,74 5556,!iO Temizlik işleri arabaları için alınacak demir malzeme. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat rnikta.dıarı yukarıda yazılı mQlzemenin m(l· 

bayaası kapa!ı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 7 /8/939 Pazartesi günü saat 
15 de Daiani Encümende yapılacaktır. Şartınameler Zabıt ve Mua.mellt Miidü.r
Jıüğü k.aJeminde görülebilir. Talihlerin ilik teminat makbuz veya mektublan ne 
2490 numarah kanuna göre hazırlıyacaklara kapalı zarfiannı ihale gilnil 81Ut 14 
de kada.r Daimi Encümene vermeleri. (5449) 

• 

UMUMi MERKEZiNDEN. 
Oaz Maske Fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde vukuf sahibi 

bir makiniste ihtiynç vardır. Ayni zamanda yazı makinelerinin tamırtnl 
de yapa bilenler şayanı tercihtir. 

Mııkinist. iht.sası derecesi anlaşılmak nzere Oç ay tecrübe mQddetile 
angaje edilecek, ondan sonra asU mOtehnssıs olacaktır. 

Tallblerin hizmet ve kifayet vesikalarlle Yenlpostano civarında Kızılll1 
hanında, Kızılay Deposu DlrektörlSğUne mOracııatleri. 


