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Bir Suriye gazetesinin yazdığına göre 
askerlerimiz dün Hataya girdiler 

Antakyada Kurmaı BiR PAZAR EGLENcEsiNIN HAZIN BtLANçosu 

- ·· k 1 • Beykoz önünde bir kayık 
muza er~ erı devrildi, 8 kişi öldü 

neticelendı mi? 
Halayda Asayiş musavi mikdarda Turk ve 
Fransız kllaatı tarafından temin olunacak 

Arab ajansı Hariciye Vekili Arasın Birinciteırinde 
Suriyeyi resmen ziyaret edecefini haber veriyor 

Şamda Türk propagandası gaptıtı idtlia&ile arabca 
-intişar eden bir gazete bir ag müddetle tatil edildi 
Antakya, 19 (A.A.) - 17 tarihli Kro

bik gazetesi Antakyadaki Türk - Pran
•ıı askeri müzakerelerinde Çanakkale 
meselesinin de mevzuu bahsolduğunu yı
ııyor. 

Ayni gazete, diğer bir haberde Liziki
>'ede ıkı bin Senegal askerinin Sancıla 
lıtmeğe müheyya bulunduğunu bildlr
tnektedir. 

18 tarihli Eko dö Siri, AntakyadaJd er
k&nıharbiye müzakerelerinin anla§ma ile 

Bir memurla iki çocuğu ve bir kızcağız 
dalgalar ar~sında kayboldular 

Su alan bir Jıagdıla deniz gezintisine çıkan yirmi Jıiılden on ilılal 
JıurtarıldL Faciaya ıahtd olan Şirket lıaptanının anlattılıları 
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• Dün Beykozla Yenlköy ar11ında blr den Mkiz kişi bojulmuftur. Faciaıwl çok 

Ermeniler için 
selamet yolu 

Znnni lçitı n .,.. se14tMt 11olu 
aki Türle crOrtluptıa avdeı mraekttr. 
Brmeni Nrlcc diplM olmaJda hiçbif' 
teJ1 Jccuaft~; fakat, Türle .Enneniye 
.UC don tJ.ğil, ha1cUcf bit' SfGrdımcı 
ve hcaU. ,areka bir h4ml olmıycı 

mu74ecUTtt· 
Y .... : Mwuttia Bir.

[Yazısı cHERGtllf • sntunumuzda] 

deniz faciası olm.Uf, bir bılıkcı kayılı acıklı tafsilatı ıudur. 
devril.mif, ka>ikta bulunan yirmi kip- (Devamı 11 .i"°' ~) 

etıc l ndiğıni Sanmğm bir Türk vali 
~raf ndan ıdaft edllecelinl, lslyifi11 mtl
&avı mıkdarda ve bir Fransız kumanda· 
•ında Türk \'e Fransız kıtaatı tarafından 

~~~ g~ı:~:c:!~~n :ere!! s!:~:;~n; -·-·ı··ı···a· .. ·ı-,-a .. n .... l .. a .. -r-·d····u:·;-n··, ... a .. ···-
l'eceğıni yazıyor. 
Şaınc1a Türkiye lehinde yazan bir 

Antakya,~~:.~~-~~dolu ajınsı- futbol şampiyonu 
l\ın hususi muhabiri blldiriyor: Şamda B11ı,ıen ScbUaa 08Jcçeüa ~Utıada Tatowt CıllflV&t"• iı'ta.ıyonunda elçitftC zRUfel' 
Çtltan cEddifa. gazetesi Türk propagan-r oldular Efttf 11e eıplUc erW.ı arasında çekilmiİ btr reıml .. 

(Devamı 2 tnci ıcıyfa.da) Atıtlı1eya t1altei AhclurnıhtUft lfıltJc c • s b• h 
Mareşal c;c;k".;;k~---,H~bıy işini MacarlarikinciBrezilyalılar esur tayyarecı a 1 a 
~/ ~!ili M~d~faa Milletler Cemiyeti p~.~~:c~Hu:~~~ _ e;!~~i•::pa .. Gökçene Yugoslavyanın 
ekı)J şehr1m1zde ele almış! maçı finali bugün İtalya ve Macaristan b •• .. k • •ıd• 

ı.ı:-nkara, 19 - Genel Kurmay Baıkanı Şam, 16 (Hususi muhabirimiı yazı. takımları arasında oynanm1-1tır. en uyu nışanı verı 1 
\'e r.e~ı Fevzi Çakmak, Milll Müdafcia yor) - Hataydı Milletler Cemiyeti mu- Maça, tam ut 17 de Kolomb ıtıdında 
ki kiü Kazım Özalp ve Hanciye Umumt hitlnin tuttutu siyaset ha'kkınd b d bqlanmııtır. On binlerce seyircinin bU- • • h l • k h 
ı.. tibi Numan Menemenci.:>ğlu bu akpm- birçok llAyialır dedikod 1 a ura a yük bir allka ve heyecan itinde takib et- Balkan merkezlennın aon mer • esıne varan • raman 
" eks ı . .... ' u ar cereyan .. • • d.. e·k h •t• • i u· k tti dtr. presle ştanbula lıareket etmııler- diyor. Bu dedikoduların eeaeı da MUletler tiii bu oyunda Cwnhurreiıl B. Löbrön tayyarecımız Un U rqte ava mı ıngıne f 18 e 
::ı... (A.A.) (Devcımı 2 ind lllyfcıdtı) de hazır bulunmuştur. Belgrad, 19 (~kada1ım11 Ereiimend ru 11mimt tezahürat aruında Biltre,. 

Yerli mensucat fiatları 
yeniden tenzil ediliyor 
Perakende satışlarda 
lllikdarını tesbit için 

l'll 8 1rkaç gündenbcri şehrimizde bulun· 
~akta olan Sümerbank Umum Müdürü 
Uruııah Sümer dün Ankaraya 

&ıtrniştir. Nurullah Sümer hareketinden 
'lveı kendisile görü§en muharririmizin 
tlı mensucat fiatlarının tenzili, yapıl- ~ 
kta olan fabrikalar ve Avrupaya tah· ~ 

s gönderilecek talebeler hakkındaki ~ 
aUerine şu ce\•abları veımiştir: 
- Siimerbank fabrikaları rnamOlatı

n satış fiatları üzerinde zaman zaman 
z 1. 1 ctt yapılmaktadır. Perakende satış 

aa. ardaki tenzilat için baş -
ttınış olan etüdler devam edi

ha; 'l'enzilata, yerli mallar pazarlarında 
im:~ lller'i fiatların yakın zamanda ve 
cak an dairesinde indirilmesile başlana
lı tır. Bunun zamanını ayrıc~ bildirece-

t.. :: (Devamı 11 inca sayfada) 

yapılacak tenzlllJt 
etildlere başlandı 

,. 
• 

(Deva.mı 3 n.cü Hyfada) Ekrem Taludan) - Kahraman taJJUe- hareket etti. Gökçen hava meydaıwıcla. 

Derbend 
Cinayetinin 
Son safhası 
Üç kiıinin ölümüne alet 
olan otomobilin numarası 

değiştiriliyor 
Derbend ctna -

yeti tahkikatı dün 
ilk defa bir tevak 
kuf devreei geçir .. 
mit bulurunakte .. 
dır. 1 

Malatya ve 
Petürgeye çeki• 
len telgraflara ha 
nüz oevab gelme .. 
diği için oralar ., 
da bulunduğu ha .. 
her verilen Ya T 

ndl.anın hakika - OtomobU aahibl Niko 

1 

ten oralarda olup olmad.ıjı anlaşılama· 
mıştır. (DftV4mı U trıci scay/ada.J. 

cimiz Sabiha Gökçen bugiln öll•Y• dol- (Devamı 5 inci ıa.J/fada) 

Fener, Elen muhtelitini 2- O mağlQb etti 

Dilnk{l spor Juıreketler!lnı, atletizm ve yüzme mflsabakalanrı.a 4ffl hcıberlerittıUıl 

yedind scı11famııd.a bu.lacaksını.ı. Yukardaki resim Fen.er-Elen muhtelut mac&nda 
Mr IAhevi gÖltt'rmekıeciir 



2 Sayfa 

Her gün 
Ermeniler için 
Selamet yolu 

Yazan: Muhittin Birgen 

eçen gün Hatay meselesinden 

bahsederken Ermenilerle Türkler 

SON POSTA 

Resimli Makale: = Sözünüzü dinletebilirsiniz. = Sözün Kısası . . _...-... __ 
Yazı Ço~ Olduğu için 
Bugün Konamadı 

·····Aiiiakyada ... R"ü·rmay·· ... 
müzakereleri 

neticelendi mi? 
( Ba§tarafl 1 inci sayf ad.a) 

dası yaptığından dolayı bir ay müddetle 
tatil edilmiştir. 

Batayda sinemalar isimlerini 
değiştiriyorlar 

Antakya, 18 (A.A.) - Anadolu ajansı· 
nın hususi muhabiri bildiriyor: Ampir si
neması Gündüz adını aldıktan sonra 
Roksi sineması da Halk adını almıştır. 

arasındaki münasebetler Ü7.erinde dur
muştum. Benim eski bir okuyucum oldu
ğu anlaşılan bir Ermeni dostum -her ne 
kadar kendisi Türkleri dost tanımıyorsa 
da ben eski ve vefakar okuyucuma dost 
demekte tereddüd etmiyorum- bana bir 
mektub yazdı. Münevver bir Türk vatan
daşına mahsus temiz bir türkcc ile yazıl
mış olan bu mektub, benim Ermeniler 
hakkındaki dostluk duygub.nma bir tür
lü inanmıyor ve yazdıklarımın yalan, ri
yakar ve beylik sözlerden ibaret bulundu
ğunu söyledikten sonra hatta kendisinin 
Türklere dost olmadığını ilave ediyor. 
Bu zata aşağıdaki sözleri ı;;öylemek iste-
rim. Bir mübahase esnasında muhatabınızın sizi sözünüzün Ayni mahiyette bir derde yekdfğerine zıd neticeler veren 

İskenderun sinemalarının da bu yolu ta
kib edecekleri bildirilmektedir. * sonuna kadar sabırla dinlemesini isterseniz, her ıeyden ev- iki ilaç tatbik edılmez, sözünü dinlemediğiniz adamın ile-

Ermeniler hakkında yazdığım dostane vel onu dinlemekle işe ba§layınız, cümlelerini kesmeyiniz. riye süreceğiniz muhakeme ve mantığa kulak vermesi için 
Arab ajansııun haberleri 

Antakya, 18 (AA.) - A'ladolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: Arab a
jansı 16 tarihli bülteninde Haleb mahre
cile neşrediyor: 

• bir mecburıyet yoktur. Tesamüh çok kuvvetli bir sllAh ve 
sözler, okuyucumun iddiası hilfıfaıa ben- itirazlarınızı bölük pürçük israf etrneyı'niz, blltiln kuvveti-

k 
büyük bir meziyettir. Fakat karplıklı oldufu takdird fay-

ce gayet samimi idi. Bu mektubu o u- nizi onun susacağı zamana bırakınız. da verir. 
duktan sonra da bu duygularım değişme- =..;::=:;~~:::;;:::;;=:;~::a;::=::;:=::;:======~~==============~~~~=========c::::::ıı:-======-=-=== 

:E:l:;:d~.~~ö;~kı!:::;: s~;!~n~: ~] 
Suriye hükumeti son İskenderun hadi· 

seleri üzerine şimali Suriyedeki Türli 
hedefleri lehinde açıktan açığa hareket 
eden Türk propaganda ajanları aleyhinde 
birçok tedbirler almıştır. Ayn! ajans, bit 

kirleri olmıyan, bazı sabit fikirlere çok l--- -...ı ~ --- _ 
tazla bağlı, nefis izzetinde raz1a ifrata Amerika Cumhur /'······-···· ..................... -..................... \ 26 yıldanberl 
kapılan ve bu yüzden megaloman olan, R i l • kü Qk "'l : H b• f k . 
yüksek perdeden konuşmıya meraklı ve e 8 nın ç og u İ ergün lf 1 ra ~ Seyyar bir halde 
bütün bu sebeblerden dolayı da birçok Bu kızla evlenecek ı 0 .. ı ··k I .t : bulunan k~şlf 
ahvalde şiddet tarafdarı, fakat, esas itı- ·ı ç gun u yo a gı se i 
barile iyi, çalışkan, namus ve duygu sa- : Bir Marsilyalı, arkada§ı Mariü.s'c j 
bibi, şeref hisleri kuvvetli insanlardır. 1 kansının saçlannın uzunluğundan 
Türk ile Ermeni arasındaki ırki münase- i bahsediyordu: 
betlerin eski devirleri, üzerinde diişünü- i - Benim kanmın saçları o kada-:-
lecek bir mesele teşkil etmiş olsa bile, ta- uzundur ki, dedi, kendi odanın bir kö-
riht ve kültürel münasebetleri çok sıkı ıesinde otm:sa, saçtan odanın öbür 
ve çok derindir. Eski bir Ermeni ailesi ile köşe~ne kadar uzanır. 
eski bir Türk ailesi arasınd:ı, fikir, adet, Mariüs güldü: 
an'ane, zevk itibarile hemen hemen hiç- - Bu da bir ıey mi, dedi, benim 
bir fark yoktur. Hatt6 aile isimleri bile karımın saçlannı bir bilsen kendi üç 
birbirine karışmıştır: Kafkas Ermenıleri günlük yola gitse, gene saçlan gözden 
arasında Kara Han gibı Türk kaybolmaz.. 
ve hattA Müslüman isimleri taşıyan - ?????? 

- Saçlan takmadır, kendi de bir:az 
dalgındır. Bazan evde unutur gider 
de •• 

pek çok insan gördüm. Bütün bunlar 
gösterir ki Ermenilerle Türkler arasınd3 
sıkı bir hayat ve tarih münı:ısebet1eri 

vardır. 
Amerikan Cumhurreisinin en küçük 

oğlu, gelecek hafta resmini gördüğünüz 
Mis Lindsay Clark ile evlenecektir. Kı
zın babası meşpur bir bankerdir. 

··-·······························-···················-' 
imzah bluzlar 

Ankara telgrafında Hariciye Vekili Dr. 
Arasın teşrinievvelde Suriyeyi resmen 
ziyaret eyliyerek Türkiye - Suriye mua
hedesinin musaddak suretlerini teati e-
deceğini bildirmektedir. 
Şimdi de Balebden harekete geçtilet 

Haleb, 19 (A.A.) - Haleb muhafızlığı 
matbuat bürosu l'ıir tebliğinde beş bin 

• imza ile yabancı bir millet cTürkiye, e 
bir arzuhal verildiğinin aslı olmadığını 

ve memleket ve Fransız hilkfuneti aleY· 
hinde neşredilen beyanname meselesine 
gelince, 30 kadar beyannamenin Antak
yada tabedilerck iki yabancı tarafından 
Halebde tevzi edildiğini ve bunların tev· 
kif edilmiş olduğunu bildirmektedir. 

Hatay işini Milletler 
em·ye i ele mış ! 
(BCl§tarafı 1 inci snyfaclaJ 

Cemiyeti tarafından gönderilen komis
yon reisinin Cenevreye hareket etmez
den evvel muhtelif gazeteciletc vaki olan 
beyanatıdır. 

Bu beyanatta, Reis Anker Türkiye ile 

Diğer taraftan tarihte, yakı!l zamana 
gelinceye kadar, iki millet arasında hiçbir 
mesele yoktu. Ermeniler çok eski zama
na ald krallıklarından bahsederler. On
ların bu devfrlerile Türklenn doğnıdan 
doğruya bir a!Akaları yo'.!ttur. Enne"li 
krallığını ortadan kaldıran ve Ermeni nü
fusunu oraya buraya dağıtan biz değilız. 

Yakın tarihteki hadiselere gelince, biz 
Türkler bu hadiselerden .:iolayı hiçbir za
man doğrudan doğruya F.rmenileri ve 
Ermeniliği mes'ul tutmadık. Bir k;sım 
Ermeniler, ya Çarların, ya İngilizlerin, 
yahud da Fransızların emperyalist poli
tikalarına, akılsızca filet oldular. Bunu, 
kısmen Ermeni papazları, kısmen de a
kılları başlarıl\dan bir metre yüksekte 
Ermeni zenginleri ve bilhassa profesyonel 
komiteciler, hemen ekseriya ferdi veya 
zümrevt menfaat kasdlarile yaptılar. 

Maalesef, bu hal, arada bir takım fena
lıkların vukua gelmesine sebeb oldu. Fa
kat, bir Türk sıfatile değil; sırf bir inf>an 
sıfatile ve elimi vicdanımın üıerine ko
yarak s6yllyebilirim ki Cihan harbındP
ki vukuatta Türklerin hiçbir kabahatleri 
yoktur; o vukuata mani olmak için Türk
ler ellerinden geleni yaptılar; yalnız, Çar
lık propagandası ve Çarlık parası bızden 

Isırmak için bir tek diş 
kafidir 

Şarki Macaristanın Oroshara kasaba
sında oturan ihtiyar bir kadın kasaba 
doktorunun zevcesi ile §iddetli bir kav
gaya tutuşmuş ve bu kavga f'snasında 
doktorun karısını fiddetle ısırmıştır. 

Maznun mahkemeye verilmiş, fakat ora
da kendisine atfedilen suçun asılsız oldu
ğunu, zira ısıracak di§i bulunmadığını 

söylemiştir. Muayene neticesinde kadının 
ağzında ancak bir tek diş kökünün bu
lunduğu ve bunun da ısırmaya Wi ol
duğu görülmüştür. Suçluya bir ay hapis 
cezası verilmiştir. 

Şimal kutbuna ilk olarak uçan, ıene Fransa arasındaki konuşmalara karşı 
oraya ilk defa den!zaltı gem1si ile Milletler Cemiyeti encüm4'!ninln lakayd 
giden Sir Hurbert Wllkins bir seyahati o~duğun~ ~österir sö~C: sö!lemİ§tir. Ez
esnasında her gece, tayyare ile 2 bin ki- .cümle hulasatan demıştır ki: 
lometre kat'ederek evine ak§8m yemeğı- c- Fransa ile Türkiye arasında ce:re-
ne dönmüştür. yan etmiş ve etmekte olan müzakereler 

Sir Hurbert imdi kutub buzlarına de- ne olursa olsun, bunlar bızi alakadar ct
niz altından yen:ı bir sefer yapmak için mez. Biz Milletler eem.iyetinin mumes
hazıJ'}ığa başlamıftır. 26 yıldanberi dai- siliyiz. Milletler Cemiyeti tarafından bize 
ma .seyyar bir halde bulunan klşif bir gösterilen vazüeleri ifa ile mükellefiz. 
yerde altı ydan fazla kalmamış, iki sene Bu ~azif~er de Milletler eeı:u~etinin 
içinde de 54 memleket ge.zmiştir. tesbıt etmiş oldugu anaye c:ıı. ve ıntihabat 

Sir Hurbert, son zamanlarda Moskova- talimatı ile bülasa edilınişt~r. Biz işlt:rin 
dan kalkarak Alaskaya hareket edip kay- bu çerçeve içinde cereyan ,etmesine nı:?zıı· 
bolan Sovyet tayyareclsi Levanevsky'i a- retle mükellef iz.> 
raştırmak için, yaptığı 96 bin kilometre- , Bu beyanat burada, işin idaresi artı) 
lik bir seyahatten daha yeni dönmü§tür. Milletler ~y.cti tarafından ele alın
Bu yüzden kansını aık sık görememekte mış olduğu fıkrmi uyandırmaktadır. BıJ 
ancak iki üç aenede bir ona m1HAki ola~ takdirde Fransa ile Türkiye arasında yıı
bilmektedir. pılan ve Türklere Hatay meclisinde 22 

Kızlar arasında garib 
bir anket 

Amerikada Pittsburg üniversitesine gi
den 100 kıza şöyle bir sorgu sorulmuştur: 

- Parası bol, ihtiyar bir adanila mı, İsveçin tanınmıı artistlerinden Marget 
Kaşifin resmi yukanda görülmektedir. mevki temin etmeğe matuf bulunan an

laşma kendiliğinden suya düşır.üş olacak
tır. Şam muhiti, işte, şinıdi bu noktayJı 
bel bağlamış bulunuyor. Bu i§dc acabı 
Fransanın parmağı var mıdır, yok mı.ı

dur? Bu ciheti burada kestirmek kabil 
olmamakla beraber komic;yon reisinin 
tutmuş olduğu yol, dikkate ~k lAyıktıt· 
Şam muhiti her halde boş ümidlere kB" 
pılmış görünmüyor. 

daha kuvveUi çıktı. 

* 

yoksa, yakışıklı fakat fakir bir delikanlı Rosen Grenin imza defteri taıunak adeti I ·zt J "b b • 
ile mi evlenmek istersiniz?.. 'ngı ereue garı ır 

yoktur. Buna rağmen, birçok tanınmış h k 
Yüz t...~dan 61 i fakir delikanlı ile ev- mu a eme ~ insanların imzalarından mürekkeb bir 

leneceklerini, 39 u da bir karar vereme- koleksiyonu vaİ-dır. Artist, bu imzalan, İngilterede gayet şişman bir zat, oto-
Bugünkü vaziyete gelince, i~ daha ~a- diklerini söylemic:ler, tek bir talebe cih- b k bl matik bir tartılma Aletine rıkmıc delik-

11' eyaz eten uzuna ince birer süs diye :ır 11', 

sittir. Türkler için bugün Ermenidcn bir tiyarla evlenirim• dememiştir. d~ir ve bu usul Stokholmda moda ten yüz para atarak kadrandaki ibrenin 
dÜ§Inan tasavvur etmiye hiçbir sebcb olmuştur. dönmesini beklemiş. İbre dlSneceği yerde 
yoktur. Ermenistan denilen ve ahvali "Meçhul işçin abidesi makine kırılımf. Makinenin aahJbi mah-
cümlece malfun bulunan memlekette ye- 15 dakikada dört çocuk kemeye müracaat ederek, müşteriden §i-
di sekiz yüz bin Ermeni ancak mevcucl- Budapeşte belediye meclisi son celse- d k d kayetçi olduğunu bildirmi§, zarar ve zi-
dur. Bütün Kafkasya ve İrana dağılmış sinde cmeçhul i§Ci• namına bir Abide dik- oguran a ın yan isteğinde bulunmuş, §ipnan zat ta: 
bulunan Ermenilerin mikdan bir araya meye karar vermiştir. Liverpoolde Taylor isminde bir kadın, - Ortada bir akid mevcuddur. Para 
toplansa bir buçuk milyon nüfusu ya tu- Dünyanın her tarafında bir (meçhul üçil oğlan, bir kızı olma küzere, ve tam attım. Tartılamadım. Kal'§ı taraf akde 
tar, ya tutmaz. Bütün dünyadaki Erme- asker) Abidesi vardır. Fakat ilk cmeçhul on beş dakikada 4 çocuk doğurmuştur. riayet etmemi§tir. Evvelfı yüz paramı 1_ 
nlleri bir araya toplasak nüfusu iki bu- İ§Ch abidesine malik olmak şerefi Buda- Madam Taylor, şimdi 6 erkek ve 2 kız ade etsinler, ondan sonra görü§firilz, ce-

çuk milyonu ya bulur, ya bulmaz. Bizim :i:ııp~eş:t::e:ş::e;:hrl:·:n;:in;::o:;la;:c:;ak;:tı=::r.:::;=:::::;;::=:::;::;:ç:o:cu:k=sa=h=i=b=id:;i;:r.=::::=::::;::;;:;:::;:;:;:=~v=a~bın~ı~v=e=r~=·=r=. ::==:=:=:::;=::=::;:~ 
için bu zayıf kütleye düşman olmak ka- ( 

dar manasız bir şey tasavvur edilemez. 1 s T E R i N A N, 1 s T E R ,ı N A N M A •. ' 
Yeryüzünde Türk olmıyan bütün millet- 1 
Ieri Türkün düşmanı farzetsek bu arada İstanbul Belediyesi ayak satıcılannın kullanmakta olduk- ğını gördü, alakadarlan beğendikleri çeşidin kullanılınasın-
Ermenilerin mevkii en sonuncular. ara- lan el arabalarını ağır, sevk ve idaresi güç, bilhassa binbir da serbest bıraktı. 
sında bulunur! . çeşid ve garib bu1mtıftu. Nümune bir tip tesblt etti. küçük Olabilir, fakat Belediyenin araba tipini tesbit edip yap-

Ermeni komitecilerine gelince, iş büs- nakliyat için bu modelin kullanılmasını tamim edecekti. ması Jçln tamam altı ay mesai sarfedilm.l§, llzerinda bir haylı 
bütün başka türlüdür. Taşnak ve Hınçak Fakat tatbikatta kendi yaptığı modelin de lrullanılaınıyaca- zihin yorulmuştur. 

gibi teşkiltıt mensublan, tereddiye uğnya 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 
(Devamı 5 inci sayfada) 
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Sovyet - Mançuko 
hududunda 

müsademeler 
Tokyo, 19 (A.A.) - Hungçung civarın

daki hudud hadisesi hakkında Domei 
ajansı aşağıdaki tafsilatı vermektedir: 

20 kişilik bir Mançuko devriye kolu 
Hangçung dvarındaki tepeler üzerinde 

I>t Berlin 18 (A.A.) - Korrespondans ması hakkında hükı1metin d-üiüncele _ dolaşırken 30 kişilik bir So\ryet ınüfre
~Plomatik gazetesi bugünkü başına - rini hayret edilecek bir tarzda tefsir e- zesının mitralyöz ateşine uğramıştır. 20 
tn lesinde Amerikanın harici siyasetile diyor. Bu gazete Amerikanın müstak - dakika süren bir müsademeden sonra 
eşguı olmaktadır. Bu gazete diyor ki: bel bir harbte Almanyaya karşı Fran • Sovyet devriye kolu tardedilmiştir. Her 

t Amerikada sulhün korunması ar • sa ve İngiltere yanında harbetmesi J.a- iki taraf da takviye kuvvetleri alarak 
d.~u Yalnız demokrat devletlere mal e- zım geldiğini çünkü aksi takdirde kuv- karşı karşıya mevzilerini muhafaza et
d 1 l11ek isteniyor ve cebir siyaseti de vet müvazenesinin bozulacağını ya - mektedir. Ölen Mançuko askerinin cese-
enıokrat olmıyanlara yükletiliyor. zıyor. dini Sovyetler kaldırmıştır. 

tıp Amerika Hariciye nazırı melhuz ih- Büyük demokrat gazetenin bu neşri- Al D h ·ı· N 
ç~fların muslihane bir tarzda halli i - yatı sulh içinde bir ilam harbten baş- man a ı ıye azırı 
tn ayni hislerle mütehassis yani de - ka bir şey değildir. Ç k 1 k 1 h• d 
d Olcratik devletlerle teşriki mesaı e - Bu gibi indi tefsirlerin önüne geç- e OS ova ya a ey ın e 
i~ek manevi kudretini kullanmağa mek için Amerika hariciye nazırının 
t'h ad.e olduğunu söylemek suretile sa- siyaseti hariciye fikirlerini daha açık - tehdidlerde bulunmuş 
ı: l>~r hattı hareket çizmiştir. Bu, va - ca izhar etmesi lazımdır. .. . 
d~etı .herhalde bitaraf olarak görmek Aksi takdirde Amerika devlet adam- ~~nıgsberg 18 (A.A.) -:: «H.~:as~: 

ğıJ~ır. larını kendilerine sulhcü diyen ve fa _ Dahıliye Nazın burada soyl~gı bır 
Dıger taraftan Nevyork Taymis ga- kat harbi körükliyenlerin arasında gör nutukta Çekoslovak tayyarelerının Al-

~~tesi de Amerikan menafiinin korun- mek iktiza eder. man hududunu gene ihlal etıneğe baş -
ladıklarmı mevzuubahsederek Çekos -

Mısır bir 
vücude 

barb filosu 
getiriyor 

(a !<ahire, 19 (A.A.) - Şimdiye kadar teşkil etmek projesile alakadardır. Filha
~ Çakcılığm takibile meşgul olan va ma- kika Mısır, İngiltereye iki torpido muhri
~e nezaretine merbut bulunan deniz sa- bi, iki denizaltı gemisi, iki mayın gemisi 
te tnuhafaza teşkilatı mezkur nezaret- ve iki de destroyer sipariş etmiştir. Hü-
11,~ ~lııımış ve harbiye nezaretine rabte-
'"ll.ltııştir. kô.met bir de mekteb gemisi satın almak 

l:lu tedbir hükıimetin bir harb filosu fikrindedir. 

İtalyan gönüllü tayyareleri Barselonu 
bombardıman ettiler 

1ıa,~0111a, 19 (A.A.) - Kastellon'dan gelen 
~il erlere göre gönüllü İt!llyan tayyare 
~~\re.tıeri Valino ordusu önünde hare
lıa a ıştirake devam etmektedir. Balear 
de \ta kuvvetleri de keza faaliyetlerine 
dt-;t~ ederek sahil boyundaki askeri he-
1011 erı ve bu meyanda Valansiya, Barse
\ed ve Taragoneyi bombardtmaıı etrnek-

ır. 

n Fransızların yardıım 
~e Urgos, 19 (A.A.) - Frnsaya iltica c-
~il~b~ük.Cımctci 43 üncü fırkanın erkanı 
~ş 1

1Yesınde ele geçen vesikalardan an
t'sl~ dığına göre, bu fırka &on zamanlarda 
tn~~~asıran :F'ransadan aldığt erzak ve 

'l'lln1at ile tutunabilmiştir. 

Kahire, 15 (Hususi muhabirimiz yazı
yor) - İran Veliahdi ile Prenses Fevzi
yenin nişanlanma merasimi artık bir em
rivakidir. İran Başvekilinin riyaset ettiği 
heyet buraya vasıl olarak İran adetince 
nişan takma demek olan hediyeleri getir
miştir. Nişan hediyeleri elmas bir yüzük
le gayet kıymettar bir ayna ve bir de 
Kur'anı kerimdir. Fakat bunun haricin
de gayet kıymetli, emsali kolay bulun
maz gerdanlıklar da vardır. Majeste Şe
hinşah İran hazinesinde bulunan fevka
lade kı~etli üç inci gerdanlık gönder
miştir. Iran veliahdi de müstakbel refi
kasına gene pek büyük bir kıymeti haiz 
bir zümrüd gerdanlık göndermiştir. İran 
heyeti Mısırda büyük bir izaz ve ikram 
görmektedir. Bu münasebetle İskenderi
ye ve Kahirede şenlikler npılmakta, Mı
sır ile İran arasında akdedilen bu sıhriyet 
rabıtası halk tarafından kutlanmaktadır. 

lovakya aleyhinde tehdidlerde bulun
muştur. 

Milli müdafaa için 
Prag 19 ( A.A.) - Milli müdafaa 

için açılını.ş olan ianeye bir hafta için
de 300 milyon kuron m.ikdarında işti -
rak edilmiştir. B. Beneş, 100.000, nazır 
lar da 200 bin kuron vermişlerdir. 

Macarlar ve Lehliler 
Prag 19 (A.A.) - Başvekil Hodza, 

Muhtariyetei Macar ve Polanyalı par
tilerin liderlerini kendisile görüşme • 
ğe davet etmiştir. Bu mülakatın. tari -
hi henüz kat't olarak tesbit edilıne -
miştir. 

İtalyanlar dünya futbol 
şampiyonu oldular 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

B. Löbrön stada muvas!llatmda Franstz 
milli marşı çalınmış, Macar ve İtalyan 
marşları da bunu takib etmiştir. 

İtalyan takımının hücumu ile b~lanan 
ilk devre, Macarların şiddetli mukaveme
tine rağmen, İtalyanların haki.miyeti al
tmda cereyan etmiş ve bunların lehine 
olarak 1 e karşı 3 golle neticelenmiştir. 

İkinci devrede Macarlar bir müddet sa
haya hakim olmuş ve muhacunl~r İtalyan 
kalesini hayli sıkıştırmışlardır. Fakat İ
talyan takımının müdafa!i hattı, yapılan 
bütün akınları defetmiş ve bu devrede 
iki takını ancak birer gol atabilmişler

dir. 
Seyircilerin göklere yükselen gürültü

leri ve alkışları arasında İtalyan takımı 
2 ye karşı 4 golle galib ilan edilmiş ve 
takımın kaptanı, bizzat Cumhurreisi B. 
Löbrön'ün elinden dünya şampiyonluğu 
kupasını almıştır. 

Bu suretle İtalya birincı, Macaristan i
kinci, Brezilya üçüncü olmuşlardır. 

Bu maçta hasılat, Fransada oynanan 
maçlar için bir rökor teşlcU eden 900 bin 
frangı bulmşutur. 

Japonyada irsi kusurları 
olanlar kısırlaştırılacak 

Tokyo, 19 (A.A.) - Jrk.ı koruma ofisi 
irsi kusurları clanlarm kısırJaştınlması
ne ve bu habda bir kanun. çıkarıl1'1asmı 
hükumete tavsiyeye karıu vermiştir. Bu 
babdaki !;anun layihasının meclisin C:nü
müzdeki ic;tirna devresinde çıkacağı Ü· 

mid ediliyor. 

Venedik mUIAkatmdan sonra 
Roma, 19 (A.A.) - Venedik'e gelen 

Kont Ciano, Reca Della Caminate'de otu
rarak Yugoslav BaşV1ekili Stoyadinoviç 
ile yaptığı mülakat hakkında Mussolini
ye izahat vermiştir. -----
Verdön harbinin yıldönümü 

----==-= 

Vekiller heyeti 
bugün Atatürkün 
başkanlığında 
toplanıyor 

Dün Ankaradan hareket e • 
den Genel Kurmay 8Clfkanc 
Maretal F ev~i Çakmak, Milli 
Müdafaa Vekili Kazım Ôzalp 
oe Hariciye V elıaleti umumi 
katibi Numan Menemencioğlu . 
busabah lstanbula gelmiılerdir. 

Ankaradan bildirildiğine gö
re Vekiller Heyetinin bugün ls
tanbulda Büyük Şelin Batkan· 
lığında mühim b-i.r topla11tı ya
parak Hatay me•elesini gÖriite· 
ceği zannolunmaktadır. · 

V ehiller Heyetinin t~plantı
•ında Hataya giden askeri heye· 
tin görüımeleri ve Paru seliri
miz Saad Davasın dün Fransız 
Hariciye nazırı Bonne ile müla
katının tetkik edilerek mühim 
kararlar verileceği zanned il • 
mektedir. 

Diğer taraftan ıehrimizde 
Jlapılan tahminlere göre Baıve
lıil ve Vekillerimiz, Hatay 
m~selesine, lıat'i bir i~tikamet 
ıferilinceye kadar Büyük Sel 
Atatürlıten direkti/ almak ü~e
re ıehrimizde kalacaklardır. 

Türk - Fransız askeri heyetleri 
arasındaki müzakereler 

Antakyadan bildirildiğine göre, 
Hatayda Türk ve Fransız askert 
heyetleri arasındaki müzaker~ler 
son safhadadır. Bugün veya yarın 
bir anlaşmıya varılarak resmi bir 
tebliğ neşredilecektir. 

Bu suretle Hatayda inzibatı 

Fransızlarla müştereken temin e
decek olan Türk askeri kıt'alan 
Hataya gireceklerdir. 

Bu haber, Hatayda halk arasın
da büyük bir sevinç ve neş'e u -
yandırmıştır. 

Bütün Antakya ve İskenderun 
baştanbaşa bayraklarla donatıl -
mış ve ışıklarla süslenmiştir. 

Ayni günde bir Türk tayyare fi
losu da Hataya gidecektir. 

Sinema 
fi atları 

• ve gazıno 

ucuzluyor 
Sinema ve gazinocular 
dün Dahiliye ve Maliye 

Vekil1erinin nezdinde bir 
toplantı yaptılar 

Şehrimizin sinema ve gazinocuiarı, 

dün Dahiliye Vekili ve Parti genel sek
ı~teri Şükrü Kaya ile Maliye Vekili 
Fuad Ağralının nezdinde bir toplantı 
yapmışlar, bu toplantıda sinema ve 
eğlence yerlerinin dühuliyelerile ga -
zinolarda yenilen ve içilen şeylerin u
cuzlatılması çareleri araştırılmıştır. 

Tetkikat neticesinde vergilerden ya
ptlacak tenziller ve alınacak bazı ted
birler sayE>sinde sinema dühuHyelerin
de yfade 40 a yakın bir ucuzluk te
min edilebileceği ve gazinolardaki fiat
ların da hayli ucuzlatılabileceği anla
şılmıştır. 

Bundan başka, halkımızın ve genç
lerimizin sinemalardan azami istifade
lerini temin için cumartesi ve pazar 
günleri ucuz halk matineleri ve hafta
da bir gün de mekteblilere gayet ucuz 
olarak öğretici ve eğlendirici filmler 
gösterilmesi kararlaştırılmıştır. 

Gazino ve bahçe tarifeleri, bu ucuz
ltık için yeniden tetkike tabi tutulacak
tır. Yeni ucuz tarifeler temmuzda ~at
bik mevkiine konulacaktır. 

Hitler 
Viganada Verdön, 19 - Bahriye nazırı B. Kam-

. ki b ·· V d" d r Ab'd · .. Sinema ve g·azinocular, halkımızın 
Viyana, 19 (A.A.) _ Salahiyettar Vi- pın ugun er on e zaJ.er a ı esı o-

n .. ndc Verdo"n zafer·n·n 22 · ıld'" .. f inema ve gazinolardan ucuzca istifa-
ya a ahf 11 . d H'tl . . t' h k u ' ı ı ncı y onu-n m e erın e ı erın zıyare ı a - d ı · · t · · · k 1 ı kl ·· ınü merasimine riyaset etmiştir. e erını ernın ıçın o ay ı ar goster-
kmda tam bir ketumiyet gösterilmekte-, 1 j d d . mişlerdir. Vekillerimiz bundan mem -
dir. Bununla beraber Führer'in şimdi r 80 a a S6Çtm nun olarak kendilerine teşekkür et -
mütenekkiren Viyanada buiunduğu zan- Dublen, 19 (A.A.) - Scmiçin saat 18 mişlcrdir. 

de bilinen neticeleri: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nedilmektedir. Hitlerin Viyanada bulun- Devalora: 58, Kosgrav: 32, İşci: 5, Müs-ıı Sabahat Aygün ve muharrir Ragıp 
duğu resmen bildirilecektir. takil 6 dır. Şevki ııişaıılandılar. 19/6/938 

• ispanya yangınının 
tehlikesi atlamadı 

E 

• Meksikada ecnebi 
sermayesinin oynadılı 
kötü rol 

Yazan: Se11m Ragıp Em~ 

spanyadaki ı:ıücadele Franko kuvvet
lerinin lehine inkişaf ederek nihayc-

tine doğru mukadder seyrini takib et
mektedir. Fakat zaman zaına:1 hususi. hır 
nezaket ve ehemmiyet gösteren bu mü
cadele sonuna yaklaştıkça Avrupayı a
teşe vermesi ihtimalleri de maalesef ar
tıyor. Frankonun mücadelede muvaffak 
olmasile Pirenelerin ötesinde kendisıne 
dost olmıyan bir hükumetin meydaııa 

gelmesinden çekinen Fransa, ani bir mfı
dahale ile Frankocuları perişa:ı etmeyi 
düşünmemiş değildir. Hatta geçen mayı
sın yirmi ikisinde bütün Fransız ordusu
nun seferber edilmesi kararlaşmış oldu
ğu halde İngilterenin müdalıalcsile bu 
kara:rdan sarfı.nazar edilmiştır. Fransı:t 

ordusunun emniyeti ve takviye kadroia
n, icabında Afrikadan getireceği siyahi 
kuvvetlere istinad eder. İspanya, Afr:ka 
ile Fransa arasındadır. Bu yanın adada 
mevki alacak kuvvetler, Fransanın Afri
ka ile olan muvasalasına her zaman ma
ni olabileceklerdir. Fransayı içın için en
dişelendiren ve üzen rnes~!e budur ve bu 
11uadele bir 0ekle bağlanmamış olduğu 
içindir ki Fransanın alabilecı;:~i tedbirlP::-
den korkulur. İspanyanın iç muharebe
leri sonuna yaklaştıkça yangmın Avru
paya sirayet ihtimalleri artıyo::-. Buna 
mani olabilecek tek kuvvet İngiltered.r. 
Jt'akat vakit ,.e zamanında haberdar ola
bilirse. Bundan dolavıdır ki Avrupada 
bir harb tehlikesine bugünden yarına t:.. 
mamile zail olmuş gibi bakamayız. 

* Meksika Cumhurreisi tarafından ya-
bancı lı.arnpanyaların ellninde bulunan 

petrol kuyularının 
l\Jeksikada ec- mübayaasına ka
ııebi sermayesi - rar verilmesı ve bu 
nin kötü rolü kararın tatbild 

MeksiKanın başına 

yeni bir bela açtı. Memleketin terakkı ve 
inkişaf ı;eyrini normal bir surette takib 
edebilmesi bu tedbirin alınmasına vabt.s
te idi. Fakat bu iş öyle bir zamanda ya
pılmalı idi ki memleket için sarsıntısız 

geçsin. General Sedillo'nıın isyanı ve 
memleketin diğer noktalarında taraf ta
raf baş gösteren isyan hareketleri, bu ışe 
mevsimsiz el konduğunu gÖ3teriyor. Maa
mafih yabancı sermayeye büyük nüfuz 
kazandırmanın bir memlekete nasıl be
lalar davet edebileceğini Meksikanın va
ziyeti gösteriyor, ergeç Meksika bu ka
rara varacaktı. Fakat ecnebi kumpanya
larının para ile yaptıracakları hareket
lere karşı da gelebilmelidir ki tedbir la
mam olsun, ;tksi takdirde l°~ski anarşi tek
rar boş gösterebilir ve Me~c;ika, tekrar 
isyanlar ve kıyamlar memleketı halinr.: 
gelir. - Selim Ragtp Emeç 

Gayrımübadiller işi kat'ı 
surette tasfiye ediliyor 

Gayrimübadiller ışinin kat'i su 
rette tasfiyesi hakkında Maliye Veka -
leti tarafından nazırlcınan kanun layi _ 
hası bugünlerde Vekiller hey'etinde 
görüşüldükten sonra Meclise verilecek 
\'e yaz tatilinden evvel .nüzakere edi
lecektir. Haber aldığımıza göre yeni 
lfıyihaya gayrimübadil bonosu hamil -
!erinin de haklarını koruyacak kayıd -
lar konmuştur. 

Amerikada yeni 
Bitaraf lzk kanıınu 
Vaşington, 19 (A.A.) - Gazetecilprc 

beyanatta bulunan ayan azasından han
ciye encümeni reisi Pittma:1, Amerikan 
bitaraflık politikasında tam bir değişık
lik vukua getirilmesi lüzumunu ileri sür
müştür. 

B. Pittamana göre, kongre, yeni bir 
bitaraflık kanunu hazırlamıya davet olu
nacaktır. Fakat daha evv.?l, kongre denız
lerin serbestisi, bitarafların huku~u ve 
harb vasıtalarının tahdidi hakkındakı ka
nunları tedkik ve müzakere eyliyecektir. 
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Evvelce yılda 430 ton afyon ihraç 
bu mikdar 195 tona düımüş 

ederken bugün 
bulunuyor 

1hrııc edilmek üzere hazır lanm~ bir afyon ıandıUı 

Cenevrede toplanan beynelmilel af- afyon ziraatini tahdid etmediği 933 se
yon konferansında delegelerimiz mü - nesinde 325 ton afyon istihsal ve ayni 
him bir noktaya temas ettiler. Türki - sene 430 ton afyon ihrac etmişti. 
ye beynelmilel anlaşmaların hüküm - Bilahare 934 senesinde istihsal H4 
Jerine riayet etmiş olmak için afyon ton olarak tesbit edilmiş, ihracat da 
ziraatini tahdid etmiş olmasına rağmen taahhüdlerimize bağlılığımızı göstere -
şimdiye kadar afyon ziraati yapmamış cek şekilde 42 tona düşürülınüştür. 
olan memleketler afyon ihracına baş - 935

1 
936, 937 senelerinde 220, 222, 200 

lamışlardır. ton istihsal yapılarak 110, 197, 195 ton 
Memleketimiz milletler arası taah - ihracat yapılmıştır. 

hüdlerini büyük fedakarlıklara katla -
narak yerine getirirken başkalarının Bugün İstanbulda 300 ton stok af-
bu tarzda hareketi milli servetimizi yon vardır ve beher kilosu kabalar 440 
müteessir ediyordu. Beynelmilel afyon ince mallar 542 kuruştan alınmıştır. 
konferansından alınan son kararlarla Bir kilonuq ihrac fiatı ise 750 kuruş -
bu usulsüzlüğün önüne geçilmiş ola _ tur. İstihsal azlığı mahsulün verimsiz -
caktır. liğinden değn, ek.im yapılmamasından 

Aşağıdaki rakamlar bunu pek can - ve kalitenin de bu nisbette yükseltil -
h olarak göstermeğe kafi gelecek ka - rnesine çalışılmasından ileri gelmek -
dar beliğdir. Filhakika Türkiye henüz ledir. 

Kasımpaşada bir kahve bahçesinde işlenen 
cinayetin faili yakalandı 

• 
Evvelki eece Kasunpaşada blr cinayet ol

duğunu ve Enver adlı blr tesvlyeclnin rakı 

masası başında arkadaşları tarafından a -
tılan bir tabanca turıunııe yaralanarak öl
düğünü dün 1azm1Ştılı::. 

Yaptığıma tahkikata göre ıak'a ıöyle ce
reyan etmiştir: 

Havuzlarda tornacılık eden Enver evvel
tl akşam AlAeddln, Ahmed ve Murad, Ali ve 

Fikret adlı arkadaşlarlle Kasımpaşada Ta -
bakhane meydanında Halilln kahvesinin 

rine ağzından kan fışkırarak yere dü~mü§ 

ve biraz sonra ölmüştür. 
HO.dlseden Kasımpqa polis merkezi ha -

berdar edllml§ ve kahveden kaçan Enverln 
arkada§lan kı.'la blr zaman sonra 1akalana
rak merkeze get.trıl.ın1§Ier ve nöbetçi müd -
deiumumts1 de vak'a yerine ıelerelı: tahkl -
kata başlamıştır. 

Yapılan tahkikat sonunda tabancanın En 
verin arkadaşı AIO.eddln tarafından atıldı -
ğı tesbit olunmuş, tabanca gizlendiği yer -
den çıkarılmış, katil AlAeddln de yakalan -bahçesinde rakı içme~e başlamıştır. Sa -

at 9,5 a doğru bahçeden bir tabanca sesi i - ::nıştır. Cinayetin bir lı:ıakançlık yüzünden 
fltllmlş, oturanlar sağa, sola kaçışmışlardır. ı§}endlği anlaşılmııtır. Zabıta ve adliye tah
MMada oturanlardan Enver .sllih sesi üze - klkata devam etmektedir. 

Maliye Vekili 
dün akşam 

Ankaraya gitti 
Başvekil Celal Bayarla Dahiliye, Ha 

;riciye ve Maliye Vekilleri dün akşama 
kadar Perapalas otelinde istirahat et -
mişlerdir. 

Maliye Vekili Fuad Ağralı dün ak
şamki ekspresle Ankaraya hareket et
miştir. Nafia Vekili Ali Çetinkayanın 
Ankaraya bu akşam hareket etmesi 
muhtemeldir. 

iki yaşında bir 
çocuğun ölümü 
şüpheli görüldü 

Dün Gureba Hüseyin mahallesinde 
Hamam sokağında oturan Bakinin iki 
yaşındaki çocuğu Erdoğana annesi öte
denberi içirmekte olduğu bir öksürük 
ilacı vermiş, bu ilacı alan çocuğun has 
talığı ziyadeleşmiş, hastaneye kaldırıl
mışsa da az sonra ölmüştür. Yapılan 

tahkikatta bu öksürük ilacının kadının 
akrabaları üniversite talebesinden Meh 
med tarafından verildiği anlaşılmıştır. 

Hastaneden alınan raporda ölüm se
bebi anlaşılmak üzere çocuğun cesedi
nin tıbbı adliye kaldırılmasına lüzum 
görülmüştür. Tahkikata devam edil -
mektedir. 

Poliste: 
Bir çocuk dut ağacından düftü, 

kolu kırıldı 
Üsküdarda İskele caddesinde oturan 

Mustafanın sekiz yaşındaki oğlu Re -
fık dün evin bahçesindeki dut ağacın
dan yere düşerek kolu kınlmış, tedavi 
için nümune hastanesine kaldmlmış -
tır. 

Bir çocuk mavnaya dllştü, 
yaralandı 

Ayvansnrayda Hamam sokağında o
turan Osınanın sekiz yaşlarındaki oğ -
1u Ali arkadaşlarile beraber deniz ke
narında mavna üzerinde balık tutar -
ken, müvazenesini kaybederek, mav -
na içine düşmüş, muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Yaralı çocuk tedavi için 
Musevi hastanesine kaldırılmıştır. 

Balatta bir yaralama vak'uı 
Balatta Karabaş mahalJesinde otu

ran Rizeli Nuri ile arkadaşı Süleyman 
ve Mustafa dün birbirler:ile kavga et -
mişler ve bu sırada Mustafa ile Nuri, 
Süleymaru bıçakla göğsünün sağ tara
fmdan ve sol omuzundan yaralamış -
lardır. Yaralı tedavi altına alınmış, 

================-====-ıı:::::-=-===-=========== suçlular yakalanmışlardır. 

Okspor gençlerinin atışları :;k:=:no::.~·::~ ~:;~n·:.ı _ 
resi Lemanı kıskançlık yüzünden bı -

Okspor menzil ve puta grup atışla -
nnın ilk haftası dün Okmeydanında 
yapı~r. Birinci grup dtin atış ta -
limleri yapmışsa da ekserisi mektebli 
olan k1üp mensuplarının imtihanları 
olduğu için grupa dahil olan bütü 
gençler atışlara iştirak edememişler -
dir. 

Uzun menzil atışlarına iştirak eden 
gençlerden Celal, Tarık, Nevzad, Ad -
nan, Aydın Üstündağ, Mehmed Noyan, 
Tahsin, Mümtaz, Hüseyin ve Sadi ara
sında ilk dördü havanın fazla rüzgarlı 
olmasına rağmen en güzel ve uzun a -
tışlar yapnuşlardır. 

Dünkü ve önümüzdeki haftalarda 
yapılacak atışlarda Türkiye rökordme

ninin seçiminden sarfınazar edilmiştir. 
Türkiye birincisi, EylUI ayında ya -

pılacak birincilik müsabakasında seçi -
lecektir. 

Okspora kaydedilmek üzere yeni -
dan bir çok müracaatlar yapılmakta, 

klübe olan rağbet, bilhassa gençler ve 
genç kızlar arasında günden güne art -
maktadır. Resimde klübe dahil genç 
kızlarımızdan Betul ve bir gençle ho -
caları ok atarlarken görülmektedir. 

çakla bacağından yaralamış, yaralı has 
taneye kaldırılmış, suçlu yakalanmış -
tır. 

Bir otomobil kazası 
Sirkecide Ferah otelinde oturan Bul

gar tebaasından Nikolaviç Karaköyde 
hususi otomobili ile Bebekte oturan 
Kasım Aslana çarparak başından ya -
ralamıştır. Yaralı hastaneye kaldırıi -
D'll.f, .suçlu yakalanmıştır. 

Necib CelAlin eserleri 
Sofya radyosunda dün çalmdı 

cKimse sevgimi1 bilmez>, •Suna>, 
cÖzleyiş:a, c Yıllar> gtbi eserlerilc mu -
siki alemimize kıymetli ve orijinal e -
~erler veren genç bestekar Necib Ce -
lalin dün akşam Sofya radyosunda 
Şef orkestra Bay İkonmov'un idaresin
de birkaç kompozisyonu çalınmıştır. 

Genç san'atkan tebrik ederiz. -···························································· BALK OPIBBT! 
Bu akıam 

Narh1uıpı Şen 
ainemada 

21 Salı Gedikpa!Ja 

Azak bahçesinde 

22 Çarşamba Be
şiktaş Aile bahçe
sinde 

24 Cuma Bebek belediye bahçesfr d ~ 

-ÜÇ YILDIZ-
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Yeni mahsul üzerine sahşlar başladı, yağ fiatlannda 
bir, iki kuruşluk bir tenezzül görüldü 

Geçen hafta da bundan evvelki haf- ye satışlar başlamıştır. Geçen hafta i· 
talar gibi: borsa satışlarında bir deği- çinde Bandırma ve Balıkesir menşeU 
şiklik olmamıştır. Yalnız yeru mahsul bakladan yüz elli ton kadar satış yap.l· 
üzerine u!aktefek alivre satışlar başla- mışiır. Bu satışlar F. O. B. Bandı 1113 

mıştır. Keten tohumu, arpa üzerine iş- 4.15-4.16 para aralarındadır. 
ler başladığı görülmüştür. YAG: Yağ fiatlarında geçen b 

BUGDAY: Bir hafta evvelsine göre içinde bir iki kuruşluk bir tenezziıl 
bir değişiklik olmamıştır. Bir hafta riHmüştür. Diyarbakır cinsleri 88-_ 
içinde Haydarpaşa ve muhtelif liman- kuruş aralarında muamele görmiış ut• 
lardan 2620 ton kadar buğday ve az Urfa cinsleri dahili istihlak için " 
mikdarda un gelmiştir. Son günlerde ranmaktadır. Bu cinslerin fiatlar. 8

8' 
sert buğday satışlarının artmakta ol- 92 kuruş ar~lanndadır. l· 
duğu görülmektedir. Yumuşak buğday- YAPAK: Ihracat için talebler J{e 1 

lar 5.28, sert buğdaylar 5.20, ekstra cliğinden yerli fabrikalar da faalivetıe' 
sertler S.34, kızılcalar 5.28 paradan sa- rini azaltmı~lardır. Geçen hafta içind' 
tılmıştır. daha fazlası Trakya ve bu ayar yapn1'' 

ARPA: Yurdun sıcak mıntakalarile lardan olmak üzere 370 balya ka~~ 
Trakya ve civarında arpa idrakine baş- yapak satılmışt~r. Trakya cinsleri 'ı.ı 
lanmıştır. Bu sene satışların iyi gitme- 64, Çanakkale, Izmir cinsleri 53-51, b, 
si ve son yağmurlar müstahsilin yüzü- rinci ~ins ~~-adolu mallan 44, yık8~~ 
nü güldürmektedir. mış guz yunu 65-71 kuruş araları!l 

Bugünlerde ihracat tacirleri Mersin satılmı~tır. , 
malların.dan gelesiye satışlar yaprnağa KEÇi KILI: Kırkım mallannın i.nr , 
başlamışlardır. Mersin ıarpp.larmdan cat içi~ devamlı işl~r .. olduğu gor~~ 
vapura teslim 3.16 paraya kadar satış- mektedır. Yapılan butun muame1e1. 1 
lar yapılmıştır. r~.ğme~ fia~ı.a:d~ bir hafta evvel~1 

.. J 
Eski mahsul üzerine de faaliyet de- gore hır degışıklik olmamıjlır. Bu • ~ 

vam etmektedir. Ekstra biralık Anado- mallar 46-48 kuruş, debag maııarıil 
lu arpaları 4.22, Trakya çuvallı 4.35 kilosu da 23-25 kuruş aralarındadır· · 
paradan muameleler yapılmıştır. • 
Mısın: Son günlerde Trakya, Ban- Dünya buğday vaziyeti ' 

dırma, Adapazarı iJ,bi mısır yetişen Fransada son yağmurlar buğday ınabSllı.' 
mıntakalarda yağan bereketli yağmur- !ünü kurtarmıştır. Bunun neticesi oıars~ t, 
ların rekolte üzerinde nafi tesirleri gö- seneki mahsul sekiz milyon ton tahınlil doıf 

·· ı w • 1 lm kt dı p· da dllmektedlr k1 bu mahsul ihtiyaçtan 
ru ecegı an aşı a a r. ıyasa mllyon aıt.ı yüz bin ton fazladır. 
durgunluk devam ettiğinden fi.atlar bir italyada ise sekiz milyon ton ihtiyaca~ 
hafta evvelsine nazaran yedi, sekiz pa- ıı en nikbln tahminler ne altı milyon 
ra kadar düşmüştür. Hafta nihayetin- mahsul elde edllebllecektlr. ıJe' 
de Bandırma cinsleri 4.25 Adapazarı Almanyada mahsul kuraklıktan ve dşt 

11 da 4 05 ' .. esbabdan doğacak hasardan kurtuımu ı' 
m?. ~=ı · paradan mu~el~ ~or- ve iyi inkişaf etmektedir. ingUterede ~ti 
muştur. Beyaz mısırlara eskısı gıbı ta- bulan hasardan şikayet cüz'idlr. RUS}~ 
leb olmamak.tadır. Bu cins mısır 3.35-4 mo.hsul umumiyet lt.lbarlle vMattnn iJ ... , 
kuruştan satılmaktadır. meyyaldir. Planlı arazı geçen .sene yüzde 

KUŞ,..,.....+. F" 
1 

. . lik .. .. eldlmiş iken bu sene yüzde 90 ekllmiştlt· , 
Iuu.. ıat ar, ı~ yuzun- Dünya rekoltesine müessir olacak ıneJJlJ 

den bk mikdar daha düştüğü halde ih- leketlerden Kanadanın sonbahar bu~ fj 
racat imkhılan bqlunamamıştır. Fiat- geçen senenin yüzde 98 ine karşı bu ~ 
ların düşüklüğünü nazarı itibara alan ~zde 96, Ukbahar b~uğdayı geçen sc11e 
tacirlerin .ihnı.cat için yaptıkları biit"' ytizde 85 ine karşı yuzde 99 dur. I ı 

• • •• ~ A nıstralyada mal mıntakalara iyi y•el, 
tekliflerden henilz musbet bir netıce mur düşmüştür. Tahminler ekseriyetle JJl~ 
çikmamıştır. İngiliz alıcılarının yeni nuniyetbahştır. Arjantlnde ekim iyi şe 
rekolteye intlzaren mukabil hiçbir tek- altında fanllyetıe yapılmıştır. tıt 
ui'fte bulunmıyacakları da anlaşılmış- Türk.iyede ise rekolte 928 seneslndeJl 
tır. · mütemadiyen artmaktadır. ıf 

Fi Filhakika 928 senesinden 935 senesıne .,; 
atlar F. O. B. Tekirdağı 6.25-6.30 dar buğday lstihsalatı ikl milyon üç yill_,r 

para aralarındadır. lle iki buçuk mllyon arasında iten bu Y 

Marmara limanlarında eylftl teslimiJ dar 937 de 3.660.000 tona baliğ olmuşt~· ~ 
yeni mahsul keten tohumu 30 ton ka- Bu sene mahsul umumiyet ltıbnrU ı 
dar 6 35 . tahmin edilmektedir. Ekim iyi §eralt nıtııı 

, paradan gelesıye satılmıştır. yapılmıştır ve mahsulün 1nld§atına uını>1 

BAKLA: Yeni maft!rul üzerine gelesi- lacak ahval ve Arıza vuku bulmamıştır· 

Devlet Demiryollan ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnıarı 
21/6/938 tarihinden itibaren İzmir - Bandırma hattında haftada 4 gun ijl 

mckte olan muhtelif katarlar seferden kaldırılarak yerine hergün seri ~ol 
trenleri işletileceği. 
Eskişehir - Balıkesir hattında haftada üç gün işliyen muhtelit katarların lı' 

gün jşletileceği. 
Ve Alaşehir - İzmir ve Soma - İzmir hatlarında günlük birer otoray ser' 

ihdas olunacağı muhterem halka ilan olunur. cl875> c3685> 

~ 

Muhammen bedellerile m.ikdar ve vasıfları aşağıda yazılı 3 grup malzeme<' 
eşya her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere 30.6.1938 Perşembe günü saat 
buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık elt51 
me ile satın alınacaktır. 

h 

Bu işe firmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat ' -
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gunü saatine kadar komis) 0 t 

müracaatları lAzmıdır. · 

Bu ~ aid prlnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 65 adet Transformatör muhammen bedeli 1533 lira ve muvakkat teJllit11 

lH lira 98 kuruştur. 

2 - 410 adet muhtelif eb'atta bilyalı yatak ile 6800 adet çelik bilyn muh ' 
men ~eli 19171,2 lira ve muvakkat teminatı 143 lira 82 kuruştur. ı/ 

S - 2000 adet kalo pili kavanozun muhammen bedeli 1300 lira ve muvn1' 
teminatı 97~ liradır. (3367) 

~ 

Muhammen bedeli 13193 lira olan 16 kalem muhtelif ampuller 15/7/1938 / 
mn günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdnre binasında satıl1 
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 989,48 liralık muvakkat teminat ile kanunun ıı 
ettiği vesikaları ve na1ıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 
H,30 a kadar komisyon reialijine vermeleri lazımdır. .J 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa?· 
Tesellüm ve Sevk Şefiiiinden daiıtılmaktadır. (3568) 



Yeni Trabzon limanının 
projesi hazırlandı 

Tahsin Uzer Doğunun necib halkı ile -elele 
çalışacağını, hatta b~ ~ğur~~ . h~yab'!ı 

iıtihkardan çekınmıyece~nı ıoyledı 

Trabzon limanında• lri1' görllnilf 

• 
verıp 

bile 

Trabzon (Husud) - Avrupada tedavi yapmak üzen İatanbula hareket ecıecek
ldilip afiyet kazanarak buraya dönmesi tir. 
ıbaık tarafından samimi bir memnuniyet Umumi Müfetti§, iki ay daha istirahat 
ite alaka ile ~ tiçüncü Umumi etmeli icab ettili halde, doğuya karşı 
lliıfettiş Tahsin Uzer Yıldız sineması ö- duyduju tahauürden dolayı doğudaki 
Qnde, halka, hüJdmıetten Trabzon lıma- vazifesi başına geldiğini, doğunun necib 
lın,ın yapılması için söz ald1ğını ve pro· halkilı elele ve baıbap. vererek çalışa
lenin hazırlanmakta olduğunu müjdele- cağını, bu uğurda hayatını bile istihkar 
llli§tir. Sözlerine, yeni yapılacak olan edeceğini söylemiştir. 
llaikevi binasının plinını da beraberin- Burada, temeli Tahsin Uzer tarafından 
~ getirdiğini illve etmiştir. atılan ve 400,000 liraya çıkacak olan lise 
Iiiıkfunet Trabzon limanının inşa edil- binasının inşasına sür'atle devam edil

lllesi için kat'l karannı almıştır. Liman mektedlr. 
lhşaatına formaliteler ikmal edildikt~ Trabzon kız enstitüstı tarafından, mek
lonra başlanacaktır. Doğunun ve Asya- tebin ders yılı sonu münasebetile yıllık 
ıııtı kapısı olan Trabzonun limana kavu- sergi açılmıştır. Sergiyi. Üçüncü Umumi 
ıacağı haberi büyük memnunıyet uyan- müfetti§, merasimle açmıştır. Merasim
dırınıştır. Liman, İngiltereden alınacak de memleketin münevver ve güzide züm-
kredi ile yapılacaktır. resine mensub birçok zevat bulunmuştur. 
Şehircilik mütehassısı Prof. Limber Sergi, açılı§ mer~siminde bulunanların 

.haziran ayı içinde Paristen hareket ede- ve Umumi Müfetti§in takdirlerini kazan
~tk Trabzon ve Erzurumun planlarını mıştır. 

Denizlide ıağ va Yumruk büyüklüğünde 
yoğurt buhranı ~olu yağ~ı 
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• 
lzmitte 
Atatürk günü 
İzmit (Hususi) - Ulu Önder Atatür

kün İzmite ilk teref verdikleri günün yıl
dönümü, parlak ve candan bir törenle 
kutlulandı. 

Büyük Şefin Klodfareri kabul ettikleri 
Saray bahçesinde güzel bir ziyafet veril· 
di ve o günün hatıralan saygı ile yade
dildi. Her taraf donandı. İzmit güzel, 
neş'eli bir gün yqadı. İzmit bayram ya: 
pıyor. 

Samsunda 
asllan mahkOm 

Samsundan yazılıyor: 
İki sene evvel blr ceb saatini almak 1· 

çin çoban Mehmedi öldüren ve bu vak'a
yı gördüğünden dolayı hoca Recebi de 
boğan ve sağ kolu olmıyan çolak Hasan 
azılı bir şerirdi. Bir kolu olmadığı halde, 
hapishanede birçok kavgalara karışımı, 
birçok kimseleri muhtelif delt ve vasıta
larla, hattA, hapishane müdürünü de te
darik ettiği bir tabanca ile yaralamıştL 
Bir ay evvel de, sakladılı bir sustalı ça
kıyı ve dört kurıunile beraber bir Brov
'nik tabancasını yeni hapishane müdürü 
Hilmi Aybara kendiliğinden teslim et
mişti. 

Şerir, asılacalt gece uykudan uyandı
rıldığı zaman yerinden k.alkamıyacak ka
dar hasta olduğunu söylemiş, hapishane 
doktoru tarafından yapılan muayenede 
hasta olmadığı. anlatılmış, koğuştan çıka
rılmak istenmiştir. Bu sırada, evvelden 
hazırladığı büyük bir sustalı çakıyı çek
miş, jandarma ve gardiyanların üzerine 
saldırmışsa da kimseyi. yaralamasına 

meydan verilmeden çakı elinden alın

mıştır. 

Bundan sonra hapishaneden 91karılan 
mahkum belediyenin kapalı otomobilile 
Saathane meydanına getirilınif, idamı 

hakkındaki hüküm sehpanın başında o
kunmuş, mahkfuna beyaz bir gCimlek giy
dirilmiş, göğsüne hükmün suretini havi 
bir levha asılmıı ve idam hükmü infaz 
edilmiştir. Maslilb, aat dokuza kadar 
sehpada teşhir edilmiştir. Dokuzda seh
padan indirilen cesed defnedilmiştir. 

Denizli (Hususi) - Belediye yoğurdun Zonguldaga bağlı nahiyelerden A -
'1ıosuna ıo yağın kilosuna da 75 kurut laplıda Cuma günü 24 dakika devam e- gad vilayetine baflı Kuruçay, Nalçacı 
"1-k koym~ur. Bu yüzden halk yal ve den bir dolu Afeti olm114, en küçüğü höyük köylerinde yumurta cesametin
~rd tedarikinde çok zorluk çekmek· yumurta büyüklüğünde olmak üzere de dolu d~üş, kemale gelmiş, buğ -
~- yumruk kadar cesamette dolu yağmış- day, arpa tarlalarını, üzüm bağlarını 

l:skiden buraya yal, yoğurd ve peynir tır. Hallt büyük bir korku ve heyecan harab etmiştir. 
tİ\rar yerlerden gelir, herkes beğendilinl geçirmiştir. Dolunun mahsullt if2erin- Ayrıca on koyun ve sayısı bilinmi -
hıarlık ederek malına göre bir fiatla a· deki zaran büyüktür. yen kuzuları da sel götürmüştür. Tah-
lırdı,. jHalbuMI. belediye bu yiyeceklere Zilede de dolu yağdı minen zarar 6000 lira olarak tesbit e -
'ark koyduktan sonra pazara çok az mal Zile (Husuat) - Çobanoğlunun Yoz- dilmiştir. 
"1nıektedir. Belediye ayrıca yoğurdlann ------------------------------

tlıara teneke içersinde getirilmesini em- Yeni askerlerimizin and içme merasimi 
:tetıniştir. Halbuki köy ve yaylalardan 
._eke içinde ve hayvan sırtında yoğurd 
letirınek zor olmakta ve yolda çalkanı
ltk içine toz, toprak dolan yoğurdlar da 
~iye tarafından imha. edilmektedir. 
ktrk ve belediyenin bu emri yüzünden 
hıara gelen az mikdarda yoğurd halk 
'-raiından adet! kapılırcasına satın alın
lllaktadır. Yağlar da açıkta santinamakta 
liııi gizli 100 kuruşa temin edilmektedir. 

llalk belediyenin narkı yüzünden bu
~lda husule gelen bu yağ ve yoğurd buh-
1'\nının önüne geçecek tedbirler almasım 
beltıeınektedir. 

Gurunde 390 senelik 
bir mezar bu!undu 

Sayfa 1 

Cesur tayyareci Sabiha Gökçene 
Yugosravyanm en büyük nişam verildi 

Ka.h1'41Mn tayya7"erimiz Sofya elçU~mlzde .. 
(Ba.ı tarafı 1 inci 1t111fada) tayyareclliji hakkında nepiyatlarına de. 

General Yankoviç, Türk elçisi Haydar ve vam ediyorlar. Gazeteler ve mecmualar. 
Bayanı, elçilik erkim, Rumen_, Yunan el- bu bahH uzun mıbleler tahlis eylemek
çileri, ataşemiliterler, Yuıoalav bava atı- tedirler. 
bayları ve kalabalık bir halk küüesl ta- Ezcilmle bugünkü Lö Moman gazete
rafında alkı§lar arasında uğurlanmı§tır. si, Sabiha Gökçen serlevhalı altında net
Hava güzel, kahraman tayyarecimiz fev- rettili çok iilzel bir mıhlede, milli hü· 
kalide beşU§tu. İatikW marşının ıon kfunet kuruldufundanberi Türkiyede 
nağmeleri bitince Gökçen mahirane blr tayyareclllğe verilen ehemmiyeti, tafsill
surette havalandı. Meydan üzerinde llç tile kaydetmekte, Bayan Sabiha Gökçe. 
defa dönerek kendisini uğurlayanları se- ni Yeni Türk Jwimlıfının timsali diyı 
lamladıktan sonra Bü.k:reı istikametinde göstermektedir. 
uzaklaştı. Kendiaini hududa kadar üç as- Bayan Sabiha Gökçenin çok genç yaşı· 
keri tayyare refakat etmif ve uğurla- na rağmen, gayet kuvvetli istidadlarla 
mıştır. tayyarecilik.le muvaffakiyeiler elde etti-

Sabiha Gökçen'e nişan ği ve hususile Dersim hareketi sırasında 
Belgrad, 19 (Arkadaşımız Ercümend askeri tayyarecilerle kahramanca vazife

Ekrem Taludan) - Majeste Kral Piyer sini gördüğünü tebarüz ettirmektedir. 
kahraman tayyarecimi:z Sabiha Gökçene Bütün gazeteler, Bayan Sabiha Gökçe
en büyük nişan olan beyaz kartalın töval- ni bu Balkan turnesi ile elde ettili mu
ye rütbesini vermi§tir. Ayrıca Aeroldüb vaffakiyetten dolayı tebrik etmektedir. 
de Sabiha Gökçene pilot nişanı ile bera- Bu akşam Rumen tayyareciliği namına 
tını tevdi etmiftir. bir ziyafet verilecektir. 

Btikreşcle Yarın alqam da elçilikte, misafir ıere-
Bükreş, 19 (A.A.) - Anadolu ajansının fine, bir ziyafet vardır. 

hususi muhabiri bildiriyor: Bayan Sabi- Hava mitingi ve tezahürat 
ha Gökçen, bugün saat 13.10 Ja Belgrad- Bük.reş 19 (A.A.) - Anadolu ajan· 
dan gelerek Bükreşe muvasalat etmiştir. sının hususi muhabiri bildiriyor: 
,Belgrad - Bükreı yolunu bir saat 15 da- Bayan Sabiha Gökçen bugün En -
kikada kateylemiştir. Bükref hava istas- ternasyonal hava mitingine iştirak et
yonunda elçimi% ve elçilik memurları, miş ve bütün halkın samlınt alakası ıle 
mihmandarı PrenseJ Marina Stirben, ha- saat 17.30 da bir uçuş yapm~ır. Uçuş-, 
va ve deniz nezareti kltibi umumisi, is- tan evvel radyo vasıtasile tayyareci -
tasyon kumandanı, enternasyonal hava miz çok sitayişkir cümleler söylemİ4 -
tederasyonu kltibi umuınbi, bava mitin- tir. Ve bilhassa cBize dost ve müttefik 
gini tertib eden cemiyet mümessilleri, Türkiyenin ve tayyarecili~ seli -
matbuat mümessilleri, sivil tayyarecilik mını getiren bu genç ve cesur ve ter
daires reisi, erkek ve kadın askeri. sivil cümei hali muvaffakiyetlerle dolu tay 
tayyareciler, büyük bir halk küüesl ta- yarecinin şahsında biz. de kardeş Tfır
rafından samimi dostluk tezahürlerile kiyeyi ve Türk tayyareclliğini sellmlı-
karşılanmıştır. yoruz• demiştir. 

Gazetelerin nep'iyatı Halit, avdette Sabiha Gökçene dost.-
Romanya gazeteleri, bugün daht Türk luk tezahürleri yapmıştır. 

Ermeniler için selamet yolu 
(Baştaraf1 Z inci sayfada) 

uğrıya, nihayet beynelmilel sıyast hay
dudluk yapan profesyonel bir takım Ç"'-

kan akıtarak tabltjm ve teabit etmiş mil
letlere mahsua bir sabırla bunlann büa
bütün kaybolmalarını beŞliyoruz. 

• Sl\Pas (Husus!) ""- Gürün mezarlıkla
' ıslahı esnasında 967 tatihli ve üzeri 
!~a Ali Kadı yazılı blr mezar bulun
~tur. Bu 390 senelik mezar taşı muha
'- altına alııımı§tır. 

Adapazan '(Husud) - Şehrimizde bu· 
lunan 46 mm. alayda yeni erlerin and iç
me töreni yapılmlf ve bu törende Tnm
general Mürsel Bakd, alay komutanı al· 
bay Fettah, kaza kamyakamı İhsan Kılıç, 

' teciler mevkiine düşmüşlerdir. Bugün 
bunların Suriyedeki faaliyetlerini bilmi
yor değiliz; Fransız parası bu siyasi hay
dudları Arab ve Türk aleyhinde kullan
makla meşguldür. Fakat, biliriz ki, taraf
darı günden güne azalan bu siyase~ çete
cilerini başka devlet, yann, meseli, Çın 
ve Japon politikasında da kullanabilir. 
Biz, bütün bu ifleri tamam anlamış oldu
ğumuz için, bu komitecilerin harekeUt.'
rinden dolayı bütün Ermenilen mes•uı 
tutmayız. 

* 

Bana 916 ~nesinde cTanin> de yapmıı 
olduğum neşriyatı hatırlatan bu çok eski 
okuyucuma, haddim olmıyarak. bir na.ei
hat ve tavsiyede bulunmak istet'ım: Yaz
dığı meklubdaki düşünceleri artık kafa
sından çıkarıp atsın ve gaflet uykusun
dan uyanmakta daha ziyade gecikmesin. 
Ne Türk Türk olarak Ermeninin, ne d9 
Ermeni Ermeni olduğundan dolayı Tür
ldln dOflllanıdırlar. Yirminci asırda ya
pyan medeni insanlar, aralarmda dilf
manlık sebebleri delil, dostluk çareleri 
aramıya mecburdurlar. Bilb•aa bu in
sanlar, Türklerle Ermeniler olurlarsa! 

belediye reJsl ve daha birçoJC daveüiler 
hazır bulunm1111ardır. Tümgeneral Mür
sel ve alay komutanı törende birer söylev 
vermiflerdir. Bundan sonra yeni erler 
bir geçid resmi yapm11lardır. 

Acaba Ermenilerin Türklere dÜflDan- Suriye ve Hatayda birkaç yl1z komtte-
lık etmeleri için hususi bir sebeb var ~ı- cinin ve gafil Erme,ni tüccarının çok ha· 
dır? Böyle bir düşmanlıktan Ermenıler sis şahsi menfaaüer hesabına Fransızların 
ne kazanabilirler? oyunlarına Alet olduklarını gördOkce yü-Pazar Ola Hasan 

ttı - Hasan bey. haberin var 
1? .ı\Imanıann me§hur cam-

~~amı ıehrimize getirili-

... Onuncu yerli mallar ser
gisbıde tlfhir edllecekmif ... 

Hasan Bey - Bu adam ye
İnek filin yemiyor ya? .. 

- Hayır. Hasan bey, ama 
aigin ICriua?. 

Hasan Bey - Gıda madde· 
!erimizin foyası meydana çı
kar da ondan! ••• 

Bu suallerin birine de, diğerine de reğim sızlıyor. Bu vaziyet genifliyecek 
cHiç!. cevabını verebiliriz. Nüfus kuv- olursa Hatay Ermenileri için, bugün VP. 

veti, kültür kuvveti, teşkilAt kuvvetı iti- ya yarın. yeni bir muhaceret devri gele
barile Türkün yüzde bir kuvvetini dahi cektir. Yazık değil mi bu insanlara! 
temsil etmiyen ve cAnavatan> dedikle- Gaflet içindeki Ermeni okuyucuma 
ri memleket sahası, geniş bir Türk denizi çok samim! söylüyorum: Ermeni için en 
içinde küçük bir adadan ibaret bulunan emin selamet yolu, eski Türk dostluğu
bir millet, Türke düşman olursa bundan na avdet etmektedir. Tarihin verdiği bük· 
ancak zarar görür. mü ve tayin ettiği AkıbeU kabul etmemek 

Bu hakikati pek çok Ermeni artık an- çok ağır neticeler verir; Ermeni Türke 
!amıştır. Buna eminim. Gene eminim ki düşman olmakla hiçbir şey kazanmaz: 
Ermeniler arasında bana mektub yazan fakat, Türk Ermeniye sade dost de~ 
eski okuyucum gibi, Türka dost gözi.le hakiki bir yardımcı ve hAlls yürekli bfr 
bakmıyanlann mlkdan gönden güne a- hlmi olmıya muktedirdir! 
zalıyor ve biz de, tarihi varlığını sellerle Jfuht&tin JNrgeta. 



6 Sayfa SON POST.&. Haziran 20 

Htdiıeler Kar11ıında 1 

MİSAFİR 
[~J} [ D~nyanın en popüle~ hükümdarı J 

_. ısveç Krahna aıd bırkaç fıkra 

F azla sevilmez, her zaman is

tenmez ama her evdo en iyi 

Bir saat için gelen misafir, güler yüzle 
karşılanır. Yemeğe gelen mi'iafir, ıurat 
asbnr .. eece yatısına gelen misafirse, 
ev sahibini hüngür hüngür ağlatır, 

Damalı ku~a~. "Beni galiba Amerikalı 
modası ve orgu b• .1 d d ? 

odayı gene ona ayırırlar ve odaya onun 
ilmini verir, cmisafir odasııı derler. 

* * Sayfiyeye giden söyledi: 

- ır mı yar er san ınız. ,, 
Misafir umduğunu yemez, bulduğunu 

yer, ama bulduğunu beğenmez ... Umdu
funu arar. 

* Büyükler, küçükleri: 
- Umacı geliyor! 
Diye korkuturlar. Küçükler de akU et

seler de büyükleri: 
- Misafir geliyor! 
Diye korkutsalar. Herhalde büyüklerin 

korkusu küçüklerinkinden kat kat fazla 
•lur. 

* Çocuğunuzun akıllı o1up olmadığım 
anlamak istiyorsanız.. arkadaşlarile cMi
aafirlik oyunu> oynarken dikkat ediniz .. 
oyunda ev sahibi oluyorsa akılsızdır .. mi
.aaftr oluyorsa akıllıl 

* Bir dostumun evine gitmiıtim. Birden-
bire f&fll'dıtt'., sordum: 

- Evi yıkıcıya mı verdintz? 
Cevab verdiler: 
- Hayır, çocuklu misafir eelmi~ler de .. 

- Biz 11ayfiyeye gittik .. 
- Nasıl bari iyi bir yer mi? 
- Farkında değilim, misafirler bilir-

ler, onlara sorun!' 

* - Misafirperverlik bir meziyettir! 
Sözünü ortaya çıkaranlar, herhalde 

misafir sevenler değil, fazla misafirliğe 
gidenlerdir, 

* cMisafir ağırlamak> tAbiri misafirin ev 
sahibine ağır gelmesinden olacak. 

* Ev sahibinin akıllısı ba§ köşeye geçer, 
otururmuş. Ben de akıllı geçinirim ama, 
misafirlerim benden akıllı .. hiçbir zaman 
baş köşeyi bana bırakmıyorlar. 

* Kapı çalındı, pencereden baktım .. mi-
safirler ıelmi§ .. aleyhlerinde yazı yazdı
ğım içlerine doğdu galiba ki. gelip ya-
zunı yarıda bırakmama sebeb oldular. .Hu sene karışık kumaşlar -çizgili, 

lsmet Hul(l.ri damalı, benekli- düz kumaşlar kadar, 
~==~========-=======~======~=~~~d~a~~dL&~~~~ 

r- Bunları bı·ııyor mu ·ıdı·nı·z '· :J güde de kendini gösterdi. Yazlık örgü L_ ceketinizi düz renk yerine kareli yapa-
bilirsiniz. Bunu, her zaıman olduğu gi
bi tercihan çorap örgüsü örersiniz. Ya

ni düz örgti ... Karelerin enine olan çiz
gileri ceket örülürken yapılır. 

Şekeri çok seven 
insanlar 

Dünyanın en 
fazla 4eker yiyen 
'Avrupa memle -
keti Danimarka -
~. Danimarka - 't1 
da bir ıenede a - ( 
~ b~ma elli ,~ 
4ört kilo şeker is- ~~ 
tihlak olunmaktadır. İkincilik İngilte -
rede, üçüncülük de Amerikadadır. İn
gilizler adam başına .ıf9,S, Amerikalı -
\ar ise .ıf6,S kilo teker yemekıte iınişler. 

* 
Papazc~ub meselesi 

~ o 

Tarihin en buyuk dahisi 
Leonardo da Vinçidir 

Tarihin en bü· 
yük dihisinln Leo-

nardo da Vinçi ol· 

duğu kabul edile -

gelmiıtit. Herkes 

onu Mona Lisa Ilı 

son ziyafet sah -

nesinin yaratıcı ~ 

Farzedelim ki modeldeki gibi yeşil 

bir ceket örüyorsunuz. Ü~tünü de kır
mızUe çizgilemek niyetindesiniz. Yeşil 
yünden (veya bükletten) dört sıra ör

dükten sonra kırmızıdan iki sıra koyar
sınız. Bütün ceket bu 4 yeşil - 2 kırını-
zı iırayı tekrarhyarak bitirilir. 

ressamı ve san'atkAn clara.ıt tanır. Leo - Bu suretle enine yollar hazırlanmış 
nardo da Vlnçi ressam olduğu kadar demektir. Boyuna çizgiler sonradan ör 
heykeltraı, mimar, mühendis ve fen b:l-
gini idi. Sar.'atklr ayni zamanda arziyat günün üstüne iğne ile tıpkı zincir gibi 
okumUjtu, denizaltı ıemileri hakkında ilmikler iç içe geçirilerek işlenir. Uzak 
etüdler yapmıı, dalıcı makineleri, aehirli tan bakılınca her iki istikametteki ç1z
gazlar, zırhlı arabalar, tayyare ve telsiz giler birbiri gi.bi görünür. Ve cekete da 
telgraf hakkında dü§Üllcelerini yazmı~tı. malı parça manzarası verir. 
Hatta bazı fen adamluma göre de, New- ~ . 
ton, Galileo'dan evvel dı astronomi ilıni Tıpkı kar.ışk kumaşlarda oldugu gı-
ile ufrafIDlftL Einstein'in ortaya attığı bi böyle örgülerin garnitürleri düz 
nazariyeleri de bilirdi renk olmalıdır ki kendini gösterebil -* sin. Modele düz yeşil bir yaka konul -
Yalan zahirine karşı tahtakurusu muş. Eteklerinin kenarına da düz yeşil 

Hindi Çini'li bir doktor, Hindi Çini birkaç sıra sık iğne örülmüştür. 
·tıib - cerrahi cemiyetine tahtakurusu 
hakkında mühim bir tebliğde bulun -
muştur. Eğer ki:fi mikdarda tahta ku - Y emelt bahialeri: 

~ ~ rusu ~ritilip de y.ı1an sokmuş bk ad.a. -

B. hıri t' ,~-b· d ma bır parça su ile karıştırılarak rçırı- Pirinçli elma tatlısı 
ır s ıyan papaz me.l\!w m t o - 1. d h 1 · · · 

kutulan bir hesab kitabında fÖyle bir ırse er 8 iyi o~ur:nuş, Hmdi Çinılı eo gram plrlnç için yarım litre süt is-"'-ft b 1 hı t düf ~nw.;.+ir dokfurun bruılıca ıddiası budur. 
~a mese es e esa e~. : * ter. Şeker, tereyağ, elma veya elma ez-

cYolcusunun on beşi hıristiyan, on • • 
beşi müsıüman Türk oıan bir vapur fır- DUnyamn demz harekatı arttı mesi, çilek reçeli. 

tınaya rastlamıştır. Gemiyi ve tayfa - 1937 yılında dünyanın deniz hare - Pirinci ırütte iyice pişiriniz. Bunu ke
ımı kurtarmak için yolcuların yarısını keti artmıştır. Meseli Sfiveyş kanalın- narlı bir kaba bir kat yayınız. ü 5tünü 
ıafra olarak denize atmak icab ediyor. dan 32 milyon küsur tonluk gemi geç
Bütün yolcular bir daire halinde vapu- miştir. 1936 da bu mikdar 25,5 mil _ 
run güvertesine toplanmışlardır. Kap- yondu. Panama kanalından da 27,S 
~n rbunlan o suretle sayace.ktır ki her milyona mukabil geçen sene 29,5 mil
Clokuz numaralı yolcu feda edilecek - yon tonluk gemi geçmiftir. Hamburg 
ttr. HırDtiyan yolcuları kurtaracak bir ve Rotrdam limanlarının faaliyeti de 
aayı formülü bulunuz?:. mühim surette artmıştır. 

ya rendelenmiş elma. yahud elma ezme

sile örtünüz. Toz gekeri de ierpiniz. (Ta
dı arzunuza tabi olduğu için §ekerin milc
darmı tayin de size aiddir.) Tekrar sütte .. 

81 inci yıldönümünü idrak eden Güstav Niste 75 frank 
istenilen bir liravat üzerinde pazarlığa girişti ve kravab 

65 franga sabo almağa muvaffak oldu 

Be~ Giistavın Stokholmda1d stırcıyının gece ı§ıkla.r. lçinde b.ir görünii.§Ü 
İsveç kralı Majeste beşinci Güıtav bfr 

kaç gün evvel doğumunun 81 lıı.cl Jtldö
nümünü idrak etti. 

İsveç İngiltere gibi kral tarafından i
dare edilen bir cumhuriyettir ve dünya
nın en popüler devlet reislerinden biri de 
İsveç hti.kümdarıdır: 

- Çok &evilen çocuğun çok adı olur, 
teklinde bir atalar sözü vardır. 

Bu cümlenin hükmüne uyarak İıveç 
kralı hakkında birkaç fıkra anlatalım: 

1 - Kral her sene Cenubi Fran1aya 
giderek birkaç hafta kalır, geri dönerken 
de Almanyadan geçer, Alman devlet rei
sinin verdiği ziyafette hazır bulunur. Bu 
defa da öyle yapDU§tı. Ziyafeti müteakip 
gazeteciler Alman nazın Rudolf Hes'i 
çevreliyeırek kral hakkında bir kelime 
rica ettiler. Rudolf Hes yarı ciddi, yarı 
latife gülerek: 

- Diktatörler hesabına bir tehlikedir, 

ı.meç kralı, Danimarka veliahdi Prerısd 
İngrid ile bir çay masasında hararetli 

kontı§uyor 

versin gafcı karının zevci oradayd;, Jı.li 
rısının bir İsveç altınının rayicini ot 

dedi. Diktatörlüğün zannedildiği kadar renmek istediğini anlattı. ............................................................... 
lüzumlu olmadıklarını gösteriyor. 

* 2 - Beşinci Güstav bu sene de her yıl 
olduğu gibi Nis sahillerinde miltenekki· 
ren, (enkonyito) bulunmuştu ve tehir 
halkı da onun bu tanınmamak arzusuna 
hürmet ediyordu. 

Beşinci Güstav bir gün yanında ıade
ct bir katibi bulunduğu halde kravat 1a

tın almak üzere bir eömlekçi dükklnına 
gitti. Bilhassa belendiği bir kravatm fi
atmı sordu. Dükkancı: 

- 75 frank efendim dedi. • 
Kral ~ehir halkından biri gibi: 

- Fakat siz beni galiba Amerikalı bir 
milyarder ıandınız diye söylendi. 
Düllincı gülümsedi, kitible bir göz 

bakıiı teati ettikten sonra: 
- Madem.k i bir Amerikalı milyarder 

değilsiniz, o halde 6~ frank diyelim. 
Beşinci Güstav ciyi bir iş> yaptıtma 

sevinerek 65 franktan 6 tane kravatı ıar
dırarak matrurane oteline döndü. 

* 3 - Geçen yıl Monte Karloda l:ıqinci 
Güstavın ıerefine bir ziyafet verilmlfti 
Yemek yenirken fransızca ile para piya
sası üzerinde konuşuyordu. Birden Ame
rikalı bir genç kadın hükümdara döne-

Tircboluların 

bir kadirşinaslığı 
Trabzon (Hususi) - Tirebolu maırnU• 

dürü Hulki 34 yaşında kalb sektesindetl 
vefat etmiş ve arkasında refikasile ~ 
yetim yavru bırakmıştır. Hulkinin vefatı 
Tireboluda büyük bir keder uyandırJJl1~ 
borçları halk tarafından ödendiği giblı 
yetimlerine bir de ev hediye edilmiştir· 

Hırsızhk yapan iki kUçUk 
Çanakkalede 1'ir hırsızlık vak'ası ol• 

muş, ortamekteb ikinci sınıf talcbesinde: 
14 yaşında Celal ile ilk okulun dördüne 
sımfından tasdiknameli 12 yaşınd~ yıl• 
maz adlarında iki çocuk bakkal TevfiltiO 
çekmecesinden 25 lira para çalmışlardıJ'~ 
Yılmaz kiraz almak bahanesile bal<l< 

Tevfik.in dükkanına girmiş, bakkal Jcirs' 
tartarken, Celal de çekmeceden 25 }ira11 
aşırmıştır. Çocuklar dükkandan ayrıld~· 
tan sonra hırsızlığın farkına varan dil~ 
kan sahibi derhal polise müracaat etrnifı 
hırsız Yılmaz ve Celfil yakalanmışlardı!• 
Celalin üzerinde 15, Yılmazın üzerind' 
de 5 lira bulunmuştur. İki hırsız paralatl 
aşırdıklarını itiraf etmişler ve beş lirasıfll 
bisiklete verdiklerini söylemişlerdir . 

rek yüksek sesıe sordu: G I 0. 'k t ft" d d" dU 
- Pardon Majeste fimdi (kuron) unu- 8n8r8 iri 8 iŞ 80 On 

L SLER 
zun kıymeti nedir? Edirne (Hususi) - Bir haftadan~ 

Kuron hem bir İsveç sikkeaidlr, hem ri teftiş gezisinde bulunan Umumi ~~& 
mn. Kalıbdan çıkardığınız vaklt üzeri- de fransızca tac manasına gallr. fetti.ş General Kazım Dirilt yanll1~ 
ne çilek reçeli sürünüz. Hem manıarası Bu itibarla htlkümdar hazır oevab ol- Tekirdağ Valisi Sakip Bengü oldUğt' 

,Pişmi~ pirinçten bir kat yapınız. Dunun 

üstUne parça parça tereyağ diziniz. Ya 

kalıba, yahud yağlanmşı herhangi bir 
kaba koyup fırında yirmi dakika tutu-

Bir ta vsige 
Bana mektub yazan L. H. G. on 

yedi yaşındadır. Az müddet sonra 
nayatını kazanacaktır. Çocukken ta
aıd.ığı bir kızı bir müddet evvel ye
ıiden g~rüyor ve sevişiyorlar. Er
kek iş icabı aynlıyor. Fakat birbirle
rini unutmuyorlar ve mek.tublaşı

~orlar. Fakat her fltisinin aileleri de 
onların mektublaşmalarından mem

nun olmuyorlar. Kız evini değiştiriı.. 

yor. Erkek yeni adresi .bilmediği için 

mektub gönderemiyor. Kız da aile

sini dinliyor, bu yüzden mektub ya
mi bildiremi: or. 

Genç erkek bana 50ruyor: 

- Onu seviyorum. Halasının da 
adresini biliyorum, halasına bir mek

tub yazıp nişanlarunak teklif e~em 
olur mu? 

~ 

Olur çocuğum evvel! ailenin tlk
rini al. Halasına mektub yaz ve ni
şanlanmak istediğini söyle ve haya
!ını kazanır kazanmaz evlen. Fa.kat 
mektubuna muvafık cevab gelmezse 

fazla üzülme. Daha çdk genç.sin, D.e 

~akit olsa bir başkasını da aevabWr 
;~e onunla evleni:rainl 

ftYZI 

hoş olur, hem kokusu ve tadı güzclit'şir. masına rağmen biraz §9.§Irttı. Berekt>t halde Edirneye avdet etmiştir. 
~ 

Kuş yuvası ( Bacaksızın maskarahklan : .__ _________ _ 
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Fener-Elen muhteliti maçında heyecanlı bir ıcıhne .• 

leyf a 

Dünkü Gül kupası 
müsabakaları beklenen 

neticeleri vermedi 
Müsabakalar intizamı temin edilmemiş bir 

sahada, karışıkhk içerisinde yaplldı 

!.!llltı~· u 
1 ı ıu.ı.•ru~lil'li .... ıım 

Fener, Elen takımını 
2 - O mağliib etti 

Fenerliler her iki golü de birinci haftaymda yaphlar, 
d• J>inJci tdlclkk.ı.nıa '* enatan.tw.. 

ikinci haftaymda bütün Uğraşmalar netice Verme J Gül kupası mu..ı,,uıarmı ıöi01 - luda kümeyi .arak1mıemeslcllr. Y._ 
lerinde lilllü rozetler taf11an '"k=n - aa Reoeb kendiı bndllle açrlarak kop "I 

önce misafirler, arkadan Fenerliler sa- Fenerin baskısı altında oynanıyor. '4 iln- ler idare ettiler. Ve bM:miJwa mDaba- cak bir ınüsaı.k delildir. Zaten ili 

Fenerin otuzuncu 
yıldönümü 

haya çıkarak halkı selamladılar. dl dakikada Yunanlıların aaldan yaptık- kalardan Mmnl Türld:ye atletizm mo - dört yü.e de Receb 6nde, Galib arka~ 
Bunları takiben, Güneş klübünün bir lan bir akın kornerle neticelendi_ ile ele nitörü Naili Moranm kuzlıınl ve yenge- da olarak 1. 3 1/10 da ıeçtiler. 

dostluk nişanesi olarak gôndeı-diği mu- gol olmadı ve devre de 2-0 Fenerm lehi- si tarafından tül teklinde madalyalar 11 O metre mAniahda Faik malQni 
azzam bir çelenk büyük Mustafa, Saiın, ne bitti. verildi. obmyan bir derece yaptı. Bu mesele~ 
ve Yusuf Aslanın ellerile; Galatasaraylı- Fenerliler ikinci devreye Ali Rıza ile Dünkü müsabakalar parlak netice hafta aruında tekrar temas edeceğiz." 
lann göndermiı oldukları büket de Be- Fikreti haric bırakarak hücum hattını fU vermedi. Buna ltirb9 mühim lebeb •- Yamı itin b6yi1k ilmidler veren hı. 
sim Koşalay elile Fenerlilere sunuldu. Fe- tekilde bir tertible çıka~ılar: ralayabiliriz. hayl:i ı-c atlet 16rdiik. Fakat ~ 

J'elUll'labol apor kllbtl dtlıı otuzuncu nediler, Güneş ve Galatasaray klübleri- Naci, Şaban, Yapr, Bülend, Orhan. Rüqlr vardı ve abada intiumlıı - müsabakalarda bunların da yan§tınfİ 
1&fUU ldrü l"1. O'- llDellk apor haya- nin şereflerine batırmak mretile muka- Şimdi Fener rüzılr aleyhinde olarak lık &öze çarpıyordu. Sabanın her lıLt - muı mib&lmu cereyanını çorbaya çeJ 
tının hNteernı onaıa koyan diınkü helede bulundular. oynuyor. İlk dakikadan itibaren Yunan- teSiDd8 çoıluk oocuk DJDılll,orlardı. virdi. 
&oplantı tnı •lcl "..,.m klübün parlak * hlar hakimiyeti ele aldılar. Gene bir bqJm Mbe'b de pçen IÜJlki1 Galatuarayılılann en fazla puvan ac. 
maztatne ıaraf&Jl bir tekilde balladı ve Misafir takım, yeıil forma. beyaz pan- 8 inci dakikada Orbanın güzel ltir or- yazımda ı&rterdillm hakem meselesi lan atletlerinin Ankaradan iftirak et -' 
6ylece bHU ... Jltllabatalardan evvel ya - talon, siyah çorab giymiştL Bayrak tea- talaması, iyi yer tutamamıı o~n l"enerJn idi Bunlardan bqka 1500 m.tnde Re meli Gimeşe yaradı. Yoksa bqka ~ 
pılan merulmt ıtı..ı bir ıeçld reını.lle tisinden sonra takımlar yerlerini aldılar. forvetleri tarafından heba edılcll ceb ve O.lilbin blrbirlerindım kork - 4le pek kolay Jrolay btrincillll alamıy.,. 
bqlandı. Parayı kazanan Fenerliler rüzgarı lehle- 14 ü.ncü dakikada Billendln Yunan mi· mat neticesi olarak 9Bzde az1rMet.b1r e- caktl. Gee Galatmraylduün baD 

BDJOt 1ılr TIR llQralıııı taııyan rine aldılar. dafuaını yara yara yaptığı hücumu b- derek beraberce tofuyu bttinmk MV· atletlerin ıeım..- ve sınkla yüksel 
1

• aporc111D J'enerbabçe armasından ya _ İlk hücumu misafirler yaptı. Tacla ni- leci ancak bir plonjonla önleyebildi. O- daları .. Doirusu bu hal \'Ok çirlrindL ıtlamanm yapı)mamaı San • Kırmı 
»ı1.Dlll cbtl bir oeient .,. onu sıra ııe hayetlenen bu akını, Fenerı:ı kornerle bi- yun aşajı yukan §imdi bir tevazün içincle 800 metreniJi deıeeeline p'Jince bu- J:lldann Mrind •uına mlnt oldu. 
denbcller, at.Jetler, blrbıcl. Wncl, ütün- tirdiji bir akın takib etti. Fenerliler, ml· devam edlJOI'. Nilbt INr durıunluk da nun da c10fGk olmemnm ~ Oall - Bu anda pavaa iflılrinde bir prib ~ 
ctı futlMJI gınmıan tüSb ettl. aaflrleriıı sahayı yadırpmasmdan bil'is- var. Yunanhlar bermfttad fawllil hare- bin ,.ıtlsde kOfU)'a 'bqJem•-. ilk a- (De~ U tMI ..,,,..., 

tifade hikimiyeti ele aldılar. Fikretin üç ket etmekteler. .. - - • - •• _...,._. ... Aı 
OeoJd NlllliDe mantuam kıyafetleri- kişiyi çalımla geçme sureti!e yaptığı bir Fenerliler yerden oynadıktan zaman 

Yüzme müsabakalannda le 110 .,._ ifUrak .U. Babanın etra - akm, misafirlere bir gole mal oldu. Fik- hlhimiyeti ele alıyorlana da, sert esen 
tında J&Pllu rellDl ptldl. hep bir alla- retten Şabana geçen top, beşincı dakika- rüqirdan hlki.miyet çok defa mıuttrler-
dan I01llmD llUklAl maqllt bitirdiler. da aıkı bir şütle Yunan kalesine girdi. de kalıyor. B k b• • • Jd• 

l'elıedıüft idare ...,..u namına or- ~isaf~ler, ikinci beı dakikada tevazü-. Yunan_!Jlana 1rilyilk bir enerji ile ha- ey oz IFID CI ge 1 
taya ,.._ Jlltme& o.tandal kıla tataı nu temın eden bir oyun çıkardılar. zırladıkları ıoI fırsatları, Fenerlllerin b-
lbel JUllmıf aplıdalcl nutku okudu: Yunanlılar sal açJltlarile hücumdalar. le &ıünde akıpk vaziyet almalan karp- • • • 

cBilJlt önder: 8eDlD açtıtm 1oıda, Üstüste yaptıklan iki akın avutla netice- anda akim kalıyor. Sa ıporlan •JaDlıjmm tertib ettlji JUZllle JantianDlll 
•nın ll*recetın JOlda bizlere emanet lendi. Yunan •1 içinin nefis lrir filtü din- biriaciıi dün Moda bavuunda J•pılch 
"t111n camhurııetl eanmwa, tanımız· 15 inci dakikada Fikretin ıerl bir sü- 1in biraz ötesinden avuta gitti. 
la kOl11J'U81ımıa Tlrt rüu, Tilrk aaa- rüşle indirdiği top Yunanlılara epey kor- Ayni oyuncunun ayni tekilde attılı bJr 
letı, Tlrt sporcalutıa Ue aeıı1D arkandan ku geçirtti. Nacinin çok aıkı bir tütünü f(lt Fenerlilere bir defa daha korku ..
~. ~ aenden ayır- kale çizgisi üzerinde yer almıı bulunan çtrttl ise de top ıene avuta atttt. 
llUJ&caln• ud Joerll. dedi.• Yunan müdafü bir kafa vuruşile karpla- Oyun, ll'enerln ıol yememe kayp, 

Bu .a.ıer pek oot altıll&ndı. dı. misafirlerin de ıol çıkarma didinmeleri 
idare beJ'eılnAlln tbrah1m Baktı da Fikret, mahirane sürüı ve inişlerile her arumda I01l buldutu zaman Fenerllleı 

klibtlıı ._ 1111.,. ftNll ıpor hayatın- hücumda Yunan kalesi .için bir tehlike 2-0 galib olarak sahadan aynldılar. 
dan " parlat m•slel"dtll uun uzadıya olmakta... Yunan takımı: Ripol (E)-GaıpariJ ~), 
bahsederek bu bOJÜ llQram& iftlrak Dakika 25: Fikretten Naciye uzanan Papadoplos (E)-lpofandis (P), Kondilis 
tden balb " J'eWtl&boelUere tıübfl topla Yunan kalesi kanştL Topu uzaklaş- (E), Sirkaa (P)-Mijakia CP), llaropulOI 
namına tetetttır em. tıramıyan Yunan müdafaası Fikretin (E) Conetll (E) Trtındafilis (P), Hrla-

Blr da n"1 dl :ramılJnnı llb1 l}>Or müdahalesi karşısında bunaldı. Yunan tod~lil (P). ' 
l&huında otu ... D Ula)'dır. sat hafınm bap dönmüş olacak ki. Fik- Ahmed Adem 

0 ııtlDden bQIDt bdar 11rem p11 - reti top gibi havada uçurttu. Penaltı .. 

blyetıer "•"an, aferden a.tere ır.opn penaltıyı Fikret '°1 bir flitle gole çevirdi. Galatasaray timi Yugoslavyadan 
nıemıeatm en kıJmeUI bir klttbil oıan Misafirler biraz canlandılat". Saj açıkla-
l'ener~ ı.a.,...... u. bir urt daha rının indirdill topu Yaşar kornere çı- geldi 
tıebrlt Mmılll '*.,..,. blldtlb"tsi bura- kardı. Atılan korneri Esad kafa ile bi- Yuıoslavyada tıç ma9 yapllllf oWı O.-
da k&)'dMmttta _.. npml.. çimslz bir f8ldlde brflladL Top, kalenin latasaray 'birinci futbol timi diln sabah 

ôms Jleün çok yakınından tekrar kornere gittl İkin- f8brbnize ıeJmlltir. n.... mt•INIJM ..... ftlltM ...._ Wr ..,. 
....._ .. J el korner ııeticem kaldı. Yunanlılar, bi- GalatuaraJ bfile relıd Adil Otuz. Yu- . . miı.baJraamı IOO ..... llft lııııal Mtıllılm 
...._ __________ .,.,, raz favullil Wr oywıa bqladılar. Oyun .,.ıavyadald lmalldbiyetler baklanda 97~ ~kavndt Galata- U> 1&11111 ı• Cllılatuar&J, <I> İllrft~ 

sual aoran muharririmin: cTalumımız ( ) P ~ g --· 
· blru talihliz maçlar yapmakla beraber aaray (JI) pu~~ anta bhtnci- 100 _.. mt t11tt1 ~ 

çok güzel oynamıı Ye Yugoalavyada t)'l çüklarde Beykoz ( ) puv ' U> x-aı ı.a ..,_ <I> Jılanl UO ...t 
Betiktat (JO) puyanla ildncl, Galata - flktaf. <I> Ollteldn Oelatuu&J. 

bir sempati yapDllfbr. Bizi büyük sayı saray ('9) puvanla üçüncü oldu. no ..an kar'-11- Mi:Jmıla: 
farkile mallftb eden Yuıoalavlar, ayni --ı janlı:ıh ...... ~--u ... et .. M U> llafful ı.ıu JleJkol, (2) IUDll ,. 
hafta içinde Macarlarm Upep takımını Su •ı::,:~~ .. a b~~ ~~ M~ oaıatuarQ. 
da ma1J6b •t.nüflerdir. Belctadcia yaptı- yüzme y .. ~mm mn l80 metre ~ Jdl-er. 
1ums maçlar bize Yqoalavya futbolil bawzunda y~pıldı. . <Um.ıs• oaıataaraJ, <2> Dma1 ille 
hakkında iyi 'bir fikir yerdi, DUnldl ,-üzmeler m~ ilı mü- f1tUf. <I> ArUn ._.. 

Yugoslavlar blldeıa daha tiatiln futbol sabakuı olc:luğu ve yüzücülerin ~ W metre .n-t Miyiiklm 
oynuyorlar .. • dem.lftir. derecede çalışamadıklarından iJi ır U> Vidad uo BeJtos. 

Hayri Celal F ınarbahçeden 
ayrıldı 

netice almamQDUft.ır. Alman derece • 400 metre ..me.t kilçillder: 
ler: (1) İbrahim ... BeJkoz, (2) K9IDal •• 

100 metre Hl"beat 'MiTükJer. Oalatuaray, (1) Alleddln Befiktal. 
(1) Vidad Ul.I JleJkoa, (1) :btender 500 metre terbeBt Mlytilder. 

(1) Ali UO lle)'kos, Balll <mtı.abat& ba-
l"enerbabve spor klObfl umumi kitibi ı.ıı~ baricb r1cu 1.se.2. 

Jlayıi c.ıll Kant Ultihl limited flrke1ıl- Jıfaıbmad-U Gal&tuaN.J, Rauf 1.1 oaıa- 4X100 ktiçtllder. 
ne tayin adUmJt .,.. mahallt memuriyeti- tuaraJ. m uo Be7Um tatum, <I> IAI lllflktal 
ne laareW .emı,tlr. 100 _... _... k6clldm'· tumıı. 

JIQri CellllD Jeıtne l4Jl'e Jae1eUDe w. cı> a..-., 1.17.1 _,...,, cu s.maı 1oa-1DGQ-ox-100 _. ~ 
llltKI ı.ia ..... ...... U1 Ca' lJ ••• CI> H t et Gllı? ·nr. 
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Cevdet, genç kadını divana yerl~ 
üstünü örterek: 

- Ha şöyle dedi. Şimdi rahat ettbüz 
değil mi? Sizi iyice de örttüm, biraz ev
vel titriyordunuz. Ne .. su mu? Hayır, ha
yır olmaz, artık vermem. ço!t içtiniz. Büs
dJütü n mideniz bulanacak, en iyisi sa:le 
bir kahvedir. Şimdi gider elimle pişiri
ıı ı.nı, canını bırakın p mel'un hadiseyi 
artık. Hala ayılama.dınız, saçmalıyor&U

nuz!. 
Genç kadın, §lll1B.I'1k bir çocuk gibi eli

ni, kolunu oynatıyor, gözleri yanın ara
ılık bir şeyler mınldanıyordu. Sonra bir
denbıre sıçradı. İri laciverd gözlerini a
çarak divanda oturdu. Bakışlan bula
.nıktı. Yüzü fazla solgundu. Sayıklar gibi 
·onuşmaya başladı: 

1 - Bana tokadı indirir indirmez üzeri
ne nasıl atıldınız!. Oh ne iyi oldu ama
~ğzından, burnundan kanlar akıyordu. 
l Cevdet sıkıntılı bir tavır kaşlarını 

çatını~tı: 

- Bırakın şimdi bunlan diyonun size, 
dstir 1'at edin. Bakın saat üçe gehyor. 
Eelki biraz uyur6Wluz. 

Genç kadın onu dinlemiyordu bile, du
aaklarında garib bir tebessüm belirerek 
onuşmasına devam etti: 
- Yüzü kan içinde idi, saçları ahuna 

aökUlmüştü. Gözlerini göremedim, kim 
ıbilir bana ne müdhiş bakıyordu. Ama 
,sok se\ indim çok .. her zaman ayni naka
rat : Numaranı yaparken neden o masa
ya )aklaştm?. Bar sahibi ile öyle neş'eli 
neler konuşuyordun? Arkasınaan g~lsin 
tokad, yumruk.. ne o k.ıskançmı§, beni 
çok scvıyormuş .. 
; Ay.ığa kal.kınıştL Omuzlan sarsılarak 
oüli.ıyordu : 

- Şimdi karakoldan kurtulunca doğııı 
eve gıdecektir. Beni bulamayınca ne kö
püre cek, ne köpürecek! Yüzü nasıldı? 
Kan ıçinde, kıpkırmızı değil mi? Ben ki 
ondan kuvvetli insan az bulunur zanne
aerdım meğerse.. budala.. bar kızı, na
mussuz kepaze kan ha.. al sana dilini 
..içeri 'Jkacak yumruğu!. hah.. hah .. hah 
ne yapalım hiç ummuyoruz ama hazan 
böyle sürtükleri de müdafaa edecekler 
!bulunuyor işte .. 

Sallana sallana Cevdete yaklaştı. Onu 
kolunpan tutarak sarstı: 

- Sız öyle şeytan gibi nereden çıktı
nız kuzum! Ama da kuvvetli imişsiniz!. 
Birdenbire kendini müdafaaya vakit bu
ilamadı. Hem korktu, sizden korktu değil 
mi? Aman ne komik şey!. 

Birdenbire düşecek gibi sendeledi. 
Cevd t derhal onu kucakladı, tekrar se
dire götürüp yatırdı, artık mukavemet 
etmiyor, yalnız gözleri kapalı ımrıldanı
yordu: 

- Eğer bu sefer eline geçersem mu
hakkak beni öldürür, muhakkak öldürür. 
Bele burada olduğumu ~.. ama çok 
§iddetli vurdunuz, çok şiddetli!. Ağzı, 
burnu kan içinde idi. Karakoldan kurtu
lur kurtulmaz doğru eve ... 

Sustu. Göğsü derin soluklarla inip kal
kıyordu, dalm1§. daha doğrusu sızınıştL 
Cevdet onu yenideı:ı ~rttü. Başucunda'ki 
ışığı söndürdü ve oraya karşısına otur
du. Derhal bardaki gözünde can
landı. Genç kadın numarasına çıkar çık
maz dikkatini çekmişti, pek acemi damıe
diyordu. Ürkek, çekingen bir hali vardı. 
Bununla beraber bütün erkek bakışları
nı üzerine toplamıştı. Harikulide güzel 
iri liciverd gözlere malikti. Yüzü belki 
biraz çirkin, fakat manalı idi. Dansını 

bitirdikten sonra garib bir tesadüf eseri 
olarak masasına yakın bir masaya otur
muştu, yalnız değild.L Yanında periş:ın 

kıyafetli, sert yüzlü bir erkek vardı. İki
si de durmadan içiyorlar, hararetli hara
retli kon~yorlardı. Erkeğin yüzünün 
takallüs etmiş hatlarmdan, bakışlarında
ki kızgın pınltıdan ona hiç te güzel şey
ler söylemediği belli idi. Kadın sarhoş 
olm~ Durmadan gülüyordu. Bir ara
lık başını çevirdi, Cevdetle göz göze gel
diler, Cevdet elindeki ka'3ehi dudakla
nna götürmek üzere idi. Onun kendisi
ne gülümsediğini zannederek şercfmize 
demek istiyen gizli bir hareket yaptı ve 
bir anda kadının yanağında şiddetli bir 
tokadın şakladığını gördil. Ondan sonra
sını hayal meyal hatırlıyordu. Kadehini 
elinden fırlatıp kadını döven adamın ü
zerine hücum etmiş, birkaç yumrukta 
adamın ağzını, bumunu kan içinae bıra
kıvermişti. Cevdet orta yaşlı idi, fakat 
çok kuvvetli, dinç bir adamdı. Sonra 
mevki sahibi, tanınmış bir şahsiyetti. 

Barda onu yakından tanıyan birçok ta 
kimseler vardı. Hepsi de ciddi, ağır başlı 
bir adam olarak tanıdıkları Cevdetin 
yaptığı bu işe şaşırmıştılar, fakat o hiçhir 
şey düşünecek halde değildi. Biraz sonra 
bar sahibinin telflşla koşup çağırdığı po
lisler geldiler. Cevdet onlara kartını gös
terdi, kadına da kefil olduğunu söyledi. 
Sonra hem sarhoş, henı de heyecandan 
perişan bir halde olan kadını alıp evine 
getirdi Öbürünü polisler ifadesini almak 
için karakola getirmiştiler . 

Cevdet şimdi bir kadm yüzünden hem 
de wnumun ortasında dövilşmiye kalka
cak kadar alçaldığını düşündükçe 'yüzü 
kızarıyor, derin bir hicab hissediyordu. 
Bununla beraber şu biraz ötede kıvrıl

mış yatan kadın için daha birçok fedıı
karlıklar yapabileceğinin farkında idi. 
Bu kadında onu şiddetle çeken bir cazi
be vardı. Hiçbir kadına şimdiye kadar 
daha ilk görüşünde böyle ateşli, mühlik 
bir arzu hissetmemişti. Heıe gözleri.. bu 
kadar iri ve parlak l&civerd gözler bü~:in 
hayatında ne görmüş, ne de tahayyül e
debilmiftL İşte şimdi o gözler kapalı idi 
ve kadının ince beyaz profili karanlıkta 
parlıyordu. Şakağına doğru si -
yah küçük bir ben vardı, üst dudağı biraz 
büyücekti, fakat öyle pembe ve pürüz
ıriiz bir deri ile kaplı idi ki insana o de
rinin altında tatlı, sıcak bir mayi akı

yormuş hissini veriyordu. Zavallı kadın 

f.) adamdan kim bilir neler çekmişti, ona 
karşı ne büyük bir hıncı olduğu biraı: ev
vel söylediği sözlerinden de belli idi, fakat 
ne yapsın ki bir kere o canavar tarafın
dan sevilmek f elfuüne uğramış, onun 
hayatına karışmıştı. Cevdet yavaşça aya
ğa kalktı, yaklaştı, eğilip divanda yatan 
kadııu uzun uzun süzdü. Birdenbıre du
daklarında halli bir tebe&,"ilın beltrdL O
danın kapısını gürültü etmemeye çalışa
rak örtüp çıkarken kararını vermiş bu
lunuyordu. Bu zavallı bedbaht kadını 

3 - Projeler Bitlis belediyesinden veyahud İstanbul AsiküTasyoni Generall 
hanında mühend.b Ha.san Halet l§ıkpmardan alınabilir. 

4 - Talihler ilinda gösterilen tesisatm heyeti umumiyesine talib olabilecekleri 
gibi parça parça da teklif yapabilirler. 

5 - Talihler ihaleden evvel "' 7,5 ihaleyi müteakib % 15 niabetinde teminat 
vereceklerdir. 

6 - Talihler bugüne kadar bu ~eri yaptıklarına dair Nafia V ekfiletinden m.o
saddak müteahhitlik ehliyetnamesini ibraz edeceklerdir. 

1 - Talihlerin 2490 sayılı kanun mucibince icab eden vesikalariyle birlikte 
15/Temmuz/938 günti saat 15 de Belediye Encümenine müraraatlan. 
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artık yalnız bırakmıyacaktı. Sabah ona İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
yanırida kalmasını teklif edecekti. Bu 
hareketile yardıma muhtaç bir insar.ı Cinsi Mikdarı Muhammen Teminatı 
düştüğü çukurdan çekip alıyor demekti. Kilo fiatı 

O zavallı biraz evvel şuursuzca söylediği Odun 318750 Beher 250 kilosu 320 kuruş 306 lira 
sözlerle kendisini kurtaracak bir ele ne İstanbul Üniversitesi merkezi ile teşekküllerine alınacak odun 4/7/9'J8 Pazal"' 
kadar muhtaç olduğunu ve bunu tasav- tesi günü saat 15 de Rektörlükte aç.ık eksiltmeye konulmuştur. 
vur edemiyecek kadar kendini küçük ve İsteklilerin ihale günü kanunda yazılı vesika ve teminatlarile komisyona gel-
sefil gördüğünü ifade etıni§ sayılmaz meleli. Şartname, liste hergün Rektörlükte görülür. (357'1) 
mıydı? Kim bilir tahayyüle bile cesaret -----------------------------
edemediği böyle bir elin mevcudiyetirıi 
ve kendisine uzandığını görünce ne ka
dar sevinecekti .. 

* Cevdet ertesi sabah geç vakte kadar 
rahatsız etmek korkusu ile onun odasına 
giremedi, ancak öğleye doğr.ı kahvaltı 

edip etmiyeceğini sormak için kapısını 
çaldı. İçerden ses gelmeyince merak eW, 
kapıyı yavaşça aralayıp baktı, oda bom
boştu. Hayretler içinde kalarak derhal 
içeri girdi, her tarafı aradı. Hayır, kadın 
yoktu, gitmişti!. Cevdet yalnız divanın 

üzerinde iki şey buldu. Yumulmuş buru
şuk beyaz bir mendil ve bükülmüş kü
çük bir kfığıd parçası. Derhal kağıdı al
dı, açtı. Kırık, dökük bir kadın yazısı ile 
karalanmış şu birkaç satırı telaşla okudu: 

cErkenden, sizi rahatsız etmeden gidi
yorum. Akşam ben fazla sarhoştum, va
ziyeti idare edemedim. Siz de ona bir
denbire haksız yere hücum ettiniz, gidip 
kendisini bulacağım. Ne ise olan oldu. 
İnşallah bir yerine bir şey olmamıştır. 
Akşamki kanlı yüzü gözlerimin önün
den gitmiyor, Allaha ısmarladık. Misafir
perverliğinize teşekkürler .• 

Cevdet mektubu okuduktan sonra de
rin bir şaşkınlık içinde bir an hareketsiz 
kaldı sonra eğildi, mendili aldı. Birden-, 
bire içi hüzünle doldu. Mendil göz yaş-
lan ile ıslaktı, kendi kendine: c Vah za
vallı, vah zavallı kadın .. > diye, mırıldan
dı. Bunu hiç aklına getirmemişti, demek 
her şeye rağmen o adamı seviyormuş!. 
Peki, giderken neden ağlamıştı? 

* 
Ayni gün öğleden sonra, bürosunda 

bulunduğu sırada Cevdetin telefonu çal
dı, açtı. Polis müdüriyetinden çağırılı

yordu. Bu çağırılışın herhalde? akşamki 
vak'a ile alakası olduğunu düşünerek he
yecan duymaktan kendini alamadı. Der
hal bir otomobile atladı, merkeze gitti. 
Orada hakikati öğrendiği zaman bina
nın başına yıkıldığını sandı. Genç kadın 
evine avdetinde aşığı tarafınaan bıçak-

DOYÇE ORIENT BAKN 
Dresdner Bank Ş 

Merkezi: BerliD 

Türkiyedeki ıubeleriı 

Gaıa ta - İstanbul - İzmir 
Deposu: ut. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banha iti * 

lanm:ak öldürülmüştü. Katil yakalan
mıştı. Bu son vak'a üzerine usulen onun 
da sorguya çekilmesi lazım geliyordu. 

İfadesini verip te muavinden isminin 
ifşa cdilmiyeceği vadini alarak merkez
den ayrıldığı zammı teessürden sarhoş 

gibi sendeliyordu, bir elini cebine sok
muştu ve parmaklarının arasında ka1ı
nın küçük beyaz mendilini sıkıp bükü
yordu. Şimdi artık onun sabah neden ağ
ladığını biliyordu. Muhakkak öbürünün 
kendisini nasıl karşılıyacağını düşünerek 
endişeye, azaba düşmüş olacaktı, zaten 
gece de cBu sefer muhakkak beni öldü
rür> demiyor muydu? Demek ki başına 

gelecek felfıketi evvelceden sezmi§ bu
lunuyordu. Buna rağmen de derhal ona 
koşmaktan geri durnıamı§tı. 

Bir mücrim gibi başı önüne düşmüş, 
sokakta sersem sersem yürüyen Cevde
tin duyduğu vicdan azabı müdhişti. Ak
şam bardaki manasız müdahalesı ile o
nun ölümüne biraz da kendisi sebeb ol
muş sayılmaz mıydı? 

YARINKİ WSH.AMIZDA: 

Artaban ... 
Yauın: Kadircaft Kaflı 

Bu adamı canından bezdiren şey: 
G R t P İ N i tecrübe edinceye 

kad.1r çekmeğe mahkfun olduğu 
ağrı ve sızılardır. 

• • 

En şiddetli baş ve diş 
ağrılarını keser. 

·p 
Romatizma, sinir, adale, bel ağn
lanna karşı bilha~ müessirdir. 

Kırıklığı, nezleyi, soğuk algınlık -
!arından müıt.evellid bütün ağrı, 

sızı ve sancrl.arı geçirir. 
İcabında günde 3 knşe nlınabillr. 
İsmine dikkat, taklidlerinden sa -
kınınız ve Gripin yerine başka 

bir marka verirlerse şiddetle 
reddediniz. 

~~ •Son Posıa. JUD edebi romanı: 4 7 ~ benzetecek. Bereket artık düğün günü bahane çıkanp çiftlikte kalınası ihti- zintilerinden, köydeki evine yapılan 

1 T 
geldi. Yarın Gökdereye dönüyoruz. mali de var ama Feridun te.mbihlL. ziyaretlerden, verilen hediyelerdeJl 

Bu iki gün içinde çiftlikten hiç ha- herhalde bırakmaz. bahsetti. 
ber gelmedi. Demek ki mühim bir ~ey Bizi Çınar altında yalnız Jale ile - Eyyy! 
olmadı. Her şey yolunda gidiyor. Suna karşıladılar. Ötekiler içerde son - San kafasında granit gibi bir fık:iJ' 

~~ Biirhan Cahid ~ Düğün hediyesi olarak gelinle güvey eksikleri tamamlamıya çalışıyorlarmış. yerleşmiş. 
Feridwı: - Tabii! için Bayrakdaroğlu güzel bir yatak İki günün raporlannı karşılıklı anlat- - Ne gibi? 
- Şimdi bu~r ne olacak? diye Feridun gülümsedi: odası yolladı. Zannederim eski karısı- tık. Jalenin sık sık üzerimde duran - Sıdıka seni seviyorl 

soruyordu. - Fena ticaret değil. Her gece bir na aid olan bu takım bronz bir karyola gözlerinden bana söylenecek liı.r şey Kaynar bir suya düşmüş gibi terle-
Bayrakdaroğlu dedi ki: tane vuran zengin olabilir! ve aynalı bir dolabla bir de dört masa- olduğunu anlıyordwn. Elbise değişmek ~e başlamıştım. Jale ncler anlatt' 
- Merkezde alıcıları vardır. Şimdi Artık göğsümü gere gere övünebilir- dan ibaret.. herhalde Jale çiftliğe için daireme giderken arkamdan ses- yordu. :zaıen Hissettiğim bu tehlikd-

~bir araba ile kahya götürür. Tutarı vu- dim: geldikten sonra bir tarafa atılmış. Sı- lendi: den geri çekilmekte geç mi knlmvt 
1l'8n avcıların hakkıdır. - Kolay ise bu gece de çıkalım azi- dıka ile Ali için fevkalade bir şey. Fa- - Ömer beyefendi. Odanızı kilitle- tını? Bu ne felaketti yarabbi? 

Se.lai bey güldü: ziın.. canavar insanın üzerine tank gi- kat bakalım odaları bu eşyayı alabile- miştim. Köyden gelip giden kadınlar Jalenin biz yokken bu sAf kızı söyle-
- Ya vuramıyanlar? bi geliyor. Bir saniye geçiktin mi bi- cek mi? var. Müsaade ederseniz anahtan sak- teceği.nden şüphe etmiyordum. Faıcııt 
- Onlara pay verilmez. Avcılıkta çer. * ladığun yerden çıka.rayım. neticenin böyle patlak vereceğini hi9 

kaide budur. Bayrakdaroğlu kendini en salahiyet- Elimde olsa Gökdereye hiç dönrniye- Adımlan.mı yavaşlattım. tahmin etmedim. Verdiği korkunç bıt" 
Lakırdıya karışmağa mecbur oldum: li bulduğu bahiste kimseye söz bırak- ceğiın.. düğün olup bitse, misafirler Bana iç kapıda yetişti. ber uydunna olamazdı. Bunu ben dB 
- Öyle ise ben kendi payımı Kara mak istemiyordu. Bir elini belindeki çekilip gitse, ben de biraz başımı din- - Acele etme. Mühim bir haber ve- hissetmiştim, hissettiğim için o kest&" 

Ha:;anla Yürük Mustafaya bırakıyo- Karadağ tabancasının kıvrık namlusu- lesem. receğim. nelik gezintilerine nihayet vermiştilO-
ıwn Kahya hesabı öyle görsün. na koyarak müdahale etti: Öğle güneşine kalmamak lÇın er- Telaşla sordum: Vaziyet nazikti. 

Bu hareketimden memnun olan iki - Domuz avı bizim memleketteki kcnce yola çıktığımız zaman içimde - Ne var? Abdal abdal Jalenin yüzüne bala .. 
kö~ delikanlısı mırıldanır gibi teşekkür avların en belalısıdır. Kurd kaçar, ayı hep bu hisler vardı. Kalabalık, güriıl- Beni merdivene doğru yürüttü: yordum. Artı!k andan sakl.anaook bit 
ettiler: zararsızdır. Fakat domuz kurşunu ye- tü, dedikodu sinirlerimi bozmuştu. - Bu kız evlenmek istemiyor. tarahm kalmamıştı. Ha:tta Jaledell 

Eksık olmayın beyim. Sağ olun! dikçe salar. Ateş gelen yere yüklenir. Hatta sıhhatimi kaybettiğimi anlıyo- - Ne münasebet?! yardım bekliyebilirdiın. 
Birer küçük manday.a benziyen ca- Can alacak yerinden vuramadın mı rum. Burada kavuştuğum asude hayat - Onunla çok meşgul oldum. Hisle- - Peki, dedim. Ne olacak? 

navarlan uzun bir öküz arabasına sıra- geçmiş ola. ne .iyi gelıniştL Uy'kularnn düzelıniş, rini, düşüncesini söküp çıkardım. Ba- O fikirlerini kabul ettimıeğe alıŞ" 
ladılar. Araba hareket ederken Bay- Ve bu bahis akşama kadar sürdü. iştiham açılmıştı. Kadın parmağı bura- na öyle geliyor ki Sıdıka bu gece ger- mıştı. Karannı daha evvel verdtği dB 
rakdaroğlu seslendi: * ya da yetişti ve rahatımı, sükfuıetimi değe girmiyecek1 anlaşılıyordu. Dedi ki: 

- Aldanmayın ha! Piyasa yimıi beş.. Sular kararnıağa başlaymca rakı allak bullak etti. Ne ise artık çok bir - Peki sebeb? - Ben hislerimde aldanmam. Bu Jtı• 
le otuz arasıdır. sofraııı başına toplanmağa iki g(inde şey kalmadı. Bu akşam düğün olacak - Dinle! Kimse farkında değı1. Ben zm bu gece bir hadise çıkaracağıll' 

Sezai bey sordu: alıştık. Burada biraz daha kalacak ol- ve yarın, nihayet öbürgün misafirler onun zayif taraflarını yokladım. Bana zannediyorwn. 
- Lira mı? sak Bayrakdaroğlu hepimizi kendine de İstanbula dönecekler.. Nazlının bir bir çok şeyler söyledi. Kestanelik ge.. (Arkan va-r) 
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1 L Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazır~ ve eski meb'us Ebubekir Hlzım 

Ne güzel bir sürpriz 
Hemen bütün siyasi memurlar kabul ve icabet etmek 
istemedikleri ziyafetlerden romatizma gibi görünmez 

hastalıklanm bahane ederek yakayı ııyınrlardı 
Prensin sesi kulaklarımı <>kşuyor: ı saygı ile_ .sıktı. Hançerli Hindli yerlere 
-Bir dans?. .kadar egılmekle beraber bir paket u-
Ayaklanmı güçlükle sürükliyebili • zattı. Bu çok şık bonbon kutusu ne va-

.forum!. kit hazırlanmıştı, ben de anlıyamadım. 
Esrarengiz yatın sultanı umumi bir Otomobil yeniden kımıldandı. Bü -

gazinoda ilk defa dansa kalkıyor!. yük bir saraydan bir ku1übeye göç et-

bir istekle kovalar, hakkıdır. Bir dip- Evvela uzun müddet İspartadan, İs- ı İzınire vardıktan sonra, ilk işim, bu 
lomat, siyasi haberlere göre felsefeler partanın o andaki vaziyetinden hah • arzumu, vali merhum Abdurrahman. 
yürütür, mesleğinin icabıdır. Ama, mc- settik. Ve ben, senelerce hasretini çek- paşaya açmak oldu. Kelimenin tam 
sela Hindli bir prensin kalb işleri hak- tiğlın İsparta hakkında, bütün merak- manasile milliyetperver bir Tütk o.laıı 
kında benim kafa yormama bir mana lantnı giderdim. İnsan, sevdiği bir yer Abdurrahman paşa, fikrimi bilitered· 
veremem. Bunu gülünç bulduğum hal- den bahsederken oraya gitmiş kadar düd kabul etti, \'e derhal: 

Polonya ormanlarının misafir ordu- miş gibi bir öksüzlük duydum. 
lan gene dalgalandı. Prensin otomobili neş'elerimi de san-

de gene yapıyorum işte!.. zevk duyuyor. İspartadan bahsetmek - Hemen, dedi, şimdiden tezi yok.. 

Bütün gözlerde bir merak izi. ki beraber götürmüştü. 
Onunla ne diye bu kadar uğraşıya- de bana, İspartayı ziyaret etmek kadar Yemek salonuna git. Seccadeyi, neresi• 

Konuşmalar, yerlerini prensi seyret- Odama girer girmez beremi, buluzu-
rum. Gerçek iki yüz kanlı mı, değil mi keyif vermişti. . . ni münasip görürsen oraya astır.! 
diye düşünsem, yatında acaba neler İspartalı arkadaşlarım, Ispartadakı Bu emri derhal yerine getirdim. Ve 
saklı diye zihin yorsam, bütün Fransa- ileriliklerden bahsederken, söz, İspar - secca?e, üçer gün fasıla ile verilen tam 
nın yaptığı bir işi yapmış olurum. Bu- ta halıcılığına da intikal etti. O zaman, altı zıyafette, yemek salonunun en .gö
nu tabii gördüm de! .. Ben öyle bam - adını hatırlıyamadığım nıuhatablarım- ze çarp~n k~şesini iş~al etti. 

ınek: hevesine bıraktı. mu bir yana fırlattım. Şezlongun üze-
Caz gitgide kuduruyor. rine atıldım. Ağlamak ... Ağlamak isti-
Caz kudurdukça dans coşuyor. yordum. Neden? .. Bilmiyorum. İnsan 
Maestronun kemanının yaylan, Af- ıuhu bir çocuk gibi. Otomobilden in -

tika ormanlarının yılanları kadar kıv- mek bana bu kadar acı gelsin! .. Daha 
rU. iki saat önce otomobilin biçimini bile 

Arap davulcunun gözleri, çılgın dan· bilmiyordum. İnsanlar, lükse ne çabuk 
IÖrlerden daha hırçın birer fırıldak gi- alışıyorlar. Hele benim gibi sergüzeşte 
bi ta par bir ru1l taşıyanlar!_ 

Gazinonun bembeyaz çatılarındaki * 
kuşlar bile korkuyorlar ve cazın ılık 
rıağmelerile beraber ormanların yeşif 
dalgalarına kar1Ş1yorlar. 

başka bir noktaya saplandım ki!.. Ne dan birisi: Ben şımdi burada Isparta halılarının 
yatını düşünüyorum, ne parasını! .. Ak- - Zaten, dedi, bu seyahatimiz!n, kıymetlerini. tarife çabalıyacak deği " 
lımı prangalıyan tek sual prens niçin İsparta halıcılığile de alakası var. Is- lim: Fakat Ispartanın ilk seccadesini, 
sevmez, sevemezmiş? .. Genç olmak da partada yapılmış nefis bir seccade~·L bütün dünya denizcilerine tam~ım
bir derd. Görmüş, geçirmiş bir insan nümune olarak 1stanbula götürüyoruz. dan on beş sene sonra, Fran...c;anın Lion 
bunu işitse güler. Halbuki bu sualin Bu haberi alınca, o nümunelik secca- şehrinde bulunuyordum. Vali, Mösyii 
cevabını vermek de 0 kadar kolay ki: deyi görmek arzusunu yenemedim. Ay- Lüto, bana bir mekteb gezdirmişti. O 
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_ Prens sevmez!.. Çünkü canı sev- ni arzuyu, mevzula alakadar olan diğer gün gezdiğim mekteb, şimdi ismini ha

mek istemiyor! .. Keyfinin kahyası de- arkadaşlar da duymuşlar?1. tırlayamadığım bir kontes tarafı~ 
-·ı . 1 İspartalılar, bu umumı arzuyu kır- muazzam bir servet harcanarak vucu· 

* B b. gı sın ya... · d · · "b 1 ta "b+• en ır muammayım... Kendimi B b T d ktan madılar. Ve tren Aydın ıstasyonun a de getirılmiş. Bu itı ar a, o rı -. 
kendim de anlıyamıyoruın. .. Mektebde u~u ı ıyorumN. ~ gene mera. ? durduğu zaman, İsparta seccadesi de Fransada eşi bu1u.mnıyan bir irfan mü-
en büyük kabahatim aşın hoppalığ1m- kurtu amıyorum: ıçın sevemezmış · ··· vagonumuza geldi. essesesi sayılıyormuş. O mektebin ta• 
dı. Şimdi en saçma işim, manasız nok- * Bu seccadenin, beyaz yün zemını lebelerinden bir kısmı, benim ziyare-

-3-

Bugün buluşmamız, onu görmenin talar üzerinde saatlerce durmak ve dü- Zenginlik, sevgiyi uzaklaştırır di- üzerine, Osmanlı arması işlenmişti·. tim esnasında, bir halı dokumakla 
benim için nasıl bir şeref olduğunu bir şünmek. yorlar. Ben bu söze inanmam, gülerim. Fakat seccadenin öyle göz okşıyan bir meşguldürler. Yanımda bulunan mek • 
kere daha bana anlattı. İki gecedir, tür- Bir insanın, alAkası olmıyan işler ü- Sevgi insan ruhunun en ince bir duy - manzarası vardı ki, İspartayı çok sev- teb müdürü: 
lü türlü vesilelerle, tevekkeli onu göz- zerinde kafa yorması kadar manasız gusudur. Herkes sevebi1ir. Delilerde <liğirn için bitaraf sayamıyacağınız ben « - Bu halı, demişti, reisicumhut"a 
leıimde anmamışım!.. şey olabilir mi?. bile duygu deniıen .. şey vardır. Yalnız, değil, vagonda bulunan diğer arkadaş- hediye edilecek! Bu itibarla, talebeleri-

•Avenü dö L'opera:1dan geçiyordum. Bir heykeltraş, falanca san'atkarın zenginlikte ctereddud> fazladır. Farze- lar da hayran olmaktan kendilerini miz, ve mütehassıs hocaları, içinde bu 
«Barklay• mağazasının önünde büyük eseri üzerinde günlerce durabilir, tah- delim ki soframda bu gece bir tabak alamamı.şlardL Seccadenin yünü, kuş- lundukları müessese kadar eşsiz ve 
bir otomobil duruyordu. Görülecek bir !illere girişebilir, ayıblanmaz. Bir mu- pilavım var. tüyü bir yastık kadar yumuşaktı. Ay- mükemmel bir eser yaratmıya çabalı -
tey!.. Orijinal parlaklığı Pariste bile harrir, edebiyata dokunur her i§i tam (Arkası var) ni zamanda su yüzü görmemiş bir i- yarlar!• 
~~~w~~~~~~d~P=======~=======================~kli~~~P~F~~~~~ Tu~e~ili~~o~~i~a 
bakmışım. nın renkleri arasında öyle bir armoni ile, ve o kadar büyük b~ iddiayla ha -
Yanımda ansızın tatlı bir ses aksetti: Hava Okulu Komutanlığından: \'ardı ki, üstelik arma, o kadar maha - zırlanan o halı, bizim Izmirde teşhir 
- Bayan!. Hava Okullan talimatmm 86 mcı maddesinde yazıh prtlan haiz isteldiler: retle çi·zilmişti ki, hayran olmamak ettiğimiz o nefis İsparta seccadesınin 
İki gün önce tanıştığım. Mihrace... Dilek kağıdı ve vesikalaıı ile Temmuz başlangıcından Ağustos sonun .. kadar günah sayılırdı. Dokuma san'atinin bu yanında, ancak kaba bir keçe sayılabi-
Saygıyla eğilişi, gözlerindeki kibire okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar dilek kağıdl:rn nefis mahsulünü, kana kana seyrettik- lirdi. Nitekim, o altı ziyafete iştirak e-

hiç de yakışmıyordu. ile vesikalarını posta ile okula gönderirler ve alacakları kar~ılığa göre hareket ten sonra, salonun arka tarafına astık. den bütün gemiciler, duvara astığımus 
- Ne güzel bir sürpriz!.. ded.i, gü- ederler. Ve ben, tren İzmire vanncaya kadar, Isparta seccadesini, bir mucizeye ba -

lilnuıedi. Paris sokakları çok başdön - bu seccadeden gözümü ayırmamayı, kar gibi, hayran hayran seyrettilor. Madde 86 - Hava Okulu Gedikli kısmına girme şartları şunlardır: 
diirücüdür!.. İzin verirseniz gideceğiniz A _ Türk olacak. geçtiğimiz yerlerin eşsiz manzaralarını Hatta, keskin içkilerin tesirile ncş'esi 
)ere kadar sizi otomobilimle götüre· B - Ortamekteb cLise sekizinci sınıf> tahsilini bitirmiş en az 17 ve en çok 20 seyretmiye bile tercih ettim! . biraz daha artan bir amiral, bu secca-
J'hn!.. yaşında olmak. Tren İzmire yaklaşırken, lsparta~ı deyle altındaki muazzam gemiyi deli--

Otomobilin kapısı yanında duran be- c!ostlarıma: şebileceğini söyledi. Ve: 
il hançerli bir Hindli, elimdeki paketi C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmağa elvHişli ol- - Arkadaşlar, dedim... Bu seccade - Muhakkak, dedi, m~etiniZ6 
L b"l duğuna dair mütehassısları tamam olan bir hastanede sıhhat hey~t.i raporu ol-
.. ptL Ne bir evet, ne bir hayır diye ı • ~ade İstanbulda değil, bütün dünyada saldırmış olanlar, bunu, veya bir eşint 
diın. Otomobile bindik. mak. Boy 

1
•65 den aşajı olmıyacaktır. teşhir olunmıya layiktir. Maalesef İs- görmüş olacaklar! 

Parisin çalımı, tekerleklerimiz altm· Dışanda buhmanlar. parta dokumacılığının seccadecilikteki (Arkan "4T) 

da küçülmeğe başladı. Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye gönderilirler. bu ilk şaheserini, bütün dünyayı do - ........................... _ .............. _ ............ _ 
Bir ara gülümsiyerek: Tam teşkilatlı sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin büyük kumandanına mü· laştırmaya bizim gücümüz yetmez! Beyoğlu tiçüncü Sulh Hukuk Malı« 
- Hakkımda türlü türlü şayialar be- racaatla muayeneye gönderilirler. F'akat şu anda İzmir ve Urla limanla-

lai size belki de çok yanlış tanıtmıştır!. D - Ahlakı sağlam olduğuna ve h1ç bir surette suçlu ve mahkUnı olmadığına rında, dünyanın en büyük milletlerinin 
eledi. dair bulunduğu yerin Emniyet Müdürlüğünden veya polis amirliğinden tasdik- en modern harb gemilerinden müte • 
Manalı bir bakışla: li vesika göstermek. şekkil filolar var! .. Yani, Amerik:ımn, 
- Bu istihza niçin? .. diye mırıldan· 'E - Mektebe alınacak okuyucular, Gedikli Erbaşlar hakkındaki 2505 sayılı Alınanyanın, İngilterenin, İtalyamn 

dun. kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 yıl :müddet- Avusturyanın, ve Fransenın en kıy -
- Sizi gönneği çok istedi~ halde le Hava Gedikli Erbaş olarak vazife göreceklerini taahhüd etmek. metli denizcileri şimdi varacağımız 

!leden :davet edemediğimin sebebini F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanda kazanmak. şehrin limanında bulunuyorlar. 
llllatmak için!.. H - İstekli adedi çok vey:ı imtihanını kazananlar alınacak mikdardan fazla Yüzden fazla harb gemisi tarafından 

- Prens!.. Büyük bir iltifatta bulu- olursa bunların içinden riysziye bilgileri daha iyi ve yabancı d11 )ilenler yenle- yapılan bu muazzam donanma. nüma-
Jıtıyorsunuz!.. nir. Hava mektebleri okuyucuları askeri liseler okuyucuları gibi yedirilir ve yişi, İzmirlilerin yüzlerini hem güldii-

- Ben yalan sevmem! .. diye ilave giydirilir. Kitab ve diğer :iers için 18.zJm olanlar parasız verilir. rüyor, hem ağlatıyor. 
etti ... Polonya ormanlarında kon~tu- V - Hava Okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaffakiyetle biti- Ağlıyorlar: Çünkü, kendi sularında, 

kemesinden: 
Hüsnü, Hayriye, Refet vesairenin miifte

reken mutasarrıf oldukları 20000 Ura lı:IJ
metli Taksimde Macar caddealnde llln al
tında 23, 27 No. lu dükti.nlan muhtevi • 
No. lu Yoğurtcu apaıiunanının tama.mm"\ 
izalel şüyuu için mezkiir apartıman açık uı
tırmaya konulduğundan 2117/938 perşembe 
günü saat 15 den 16 ya kadar Beyoğlu Sulh 
Mahkemesi başkatiblltlnce müzayede ile sa-
tılacaktır. 

1: Arttırma bedeli tahmin edilen tıymeıtn. 
3 75 ini bulduıtu takdirde o gün ihale edi
lecektir. Bulmadığı takdirde 15 incl gilDa 

iumuz günden sonra sizi tekrar gör - renler arasından, kabiliyetlerine göre, uçucu, makinist, telsiz, fotografç1, atış v~ yabancı milletlere mensup bayraklaı ın 
Jile~ çok ı"stedim. Fransava geldiğim clalgalanması, ne de olsa, milli duygu- gelen 5181938 cuma günü saat 15 den 18 1& 

6 1 
.1 bombardımancılığa ayrılırlar. c3587> kadar icra olunacak n en çok arttırana lha-

1-r:ilıtenberi hakkımda yazılan mana- !arını rencide ediyor. le olunacaktır. 
~ yazıları ve gelişi güzel uydurulan Gülüyorlar: Çünkü bu gemilere, sa- 2: İhaleye kadar birikm1ş maliye, beledlJ8 
llıasallar, size bir mektub yazmak cesa- tstanbul Valuflar OirektörlUg ... U ilAnları hilden hergün, :mavnalarla her türlü 
?etini bana vermedi, fena bir fikre dü- erzak taşınıyor. Ve buna mukabil, ge-
lel'Bini! korkusile kıınıldanmadım. Öy- milerden sahile muazz.am bir servet a-

vergileri ve evkaf icaresile 20 senelik evll:al 
taviz bedeli ve dellillye müft.eriye alddlr. 
Mikdarlan dosyasında JUl}ıdır. le ya ... Bazı gazeteler beni efsanevi bir Uzunköprü nün Köprübaşı mevkiinde İkinci Murad vakfından oeebhesı yol s.t· k.ı 

k ğı ve arkası Ergene nehri aolu köprü ilP. çevrili maa ahır altı taşlı su değirmeni yor. 3: Arttırmaya girmek J.stlyenlerln mubam-
~kümdar gibi tanıttılar. Bazıları, bil- 1 Bu, bizim için de bir fırsattır. Jstifa- men bedelin at. 7 buç-.. nl.sbe ... -de ıe-•--t lll satı mak üzere kapalı zarf usulile yirmi gün müddetle arttırmaya çıkanlmıştır. 7" .... wu uuua 

ern kaç yüz karılı bir sultan olduğu- l - Muhammen bedeli (7000) liradır. cie edelim. Bu seccadeyi İmıirde de akçesi veya ulusal bir bankanın temıuı 
llıu iddia ettiler. Okuduğuna çarçabuk meydana çıkanlmı. Ve bu kıymetli mektubunu getirmeleri .,.ntır. 
h.__ b uh "h · l ı k 2 - Bu işe aid p.rtname Edirne VakıOar .Müdürlüğü ve Uzunköpriı Vakıflar -anan ir m itte ı tıyat ı oma ge- eseri, bütün dünya denizcilerine gös- "; Arttırma bedell lbaleden itibaren 5 --._,,_ memurlujunda mevcuddur. -.. •-
•çllti, sizin bu efsanelere inanıp inan- termek için, bir imkA.n, bir fırsat bula-
~zı bilemezdim. Konuşmak için 3 - Artırma 29/1/938 tarihinde Çarşamba günü saat (15) de Uzunköprü Va- J.ı.m! 
~t bekledim. Şansım varmış. İnsan kıflar idaresinde toplanacak komisyonu huzurunda yapılaca.ktı'r. Bu sözlerimi, İspartalılar, büyük bir 

liste yıllarca oturup da aradığına -i - Arttırmaya girebilmek için verilmesi J1zun olan teminat .2490, sayılı ka- memnuniyetle karşıladılar. Biraz dü-
~tlıyaına2. Ben, iki efin içinde sizin- nunun 16 cı ve 1'1 ci maddelerine uygun yüzde yedi buçuk hesablle (~) liradır. :tündilkten IOJl1'8, aradığımız imklm da 

bqılaştım.. 5 - Teklif mektublan yukarıda 3 cü maddede yazılı saate kadar makbuz mu- bulduk: 
Otomobil sarsıldL B~ yere çarptı .kabilinde Uzunköprü Vakıflar memuriujwıa verileeettlr. Posta ile ıönderilecek Bu donamnalann bütün amiral ve 

llndun. Yüz kişilik bir seyyah otobü- teklif mektublarmm iadeli t.aahhüdlii olması Umndır. zabit.anına, hükdmet konalmda sık ıık 
ille tokalaşıp sıyrılmış. Şartnameyi görmek ve daha fazla mal4mat almak llü,yenlerin Uzunköprü ziyafetler verilirdi. Bu ziyafetleri ver-

Prens güldü: Vakıflar memurlutuna müracaat etmeleri ilin olunur. c353h met, ciradei aeniye• muktezuındandt. 
- Korkmaymızt. Kolay ölünmez!.. Ben: 

içinde mahkeme kusama. 7atınıacattır. Ak
si takdirde ihale bozularak farkı ııat ve a-
rar ve ziyan ve faiz blllhültüm alınacaktır. 

'L..L Satıra birbirimizden ayrılırken yeni 
Vll' iltifat: lstanbul Üniversite Rektörlüjiinden: 

6 : 200-t sayılı icra ve iflia tanunun11D 
126 mcı maddesine tevfikan gayri menkul 
ilzerindekl ipotek .sabtblert ve alacaklılar ile 
dller allkadarlar gayri menkul 1hıerindül 

haklarını, bu.su.sile faiz ve ma.sartıe dair o. 
ıan tddlalannı l.sbat için llln gtlntlnden lt.l
baren 20 sttn içinde evrakı mtllbltelertlıl 

birlikte aatıt memuruna mlracaat etmelidir. 
Atsl takdirde haklan tapu ktlttltl Ue •lıü 

- Biz, dedim. bu seccadeyi, bu ziya- olmıyanlar aatıt parumm paylafl)maaındul 
fetlerden bhislnde, yemek salonunun hariç kalırlar. 

- Babanızla tekrar görüşmek de ba· 
~ bü!.ük bir zevk verecektir. Kendile

e lutfen söylersiniz!.. 
Otomobilden indim. Elimi büyük bir 

Edebiyat Fakiilte.ine mth Jahana diller mektebi JU brluı • Bazlnm • 
Pazartesi IÜDÜ --~. 

Haziran imtilwılaıma FmiJEll talebe ba kurlara c1evam edaraJr avım tmU-
hmlarma JlrebDecekleı6. e387L 

duvarına asarız! 8: Şartname mahkeme dlftDbaneatıııdıt 
Bu f.ikrim de münasıö görüldii. Ve berkesin görebileceli yere a.sılımftır. Pula 

biz, hayırlı bir karar vermenin net'esi ma!Omat 1Btiyenledn 88'1/1' aaJJllJe bafd
içinde İzmire vardık. tıbııte müracaatıan l1b olwıur. <ltll), 



10 SaJfa 

POYRAZ Ali 
Yazan: A. a. 

ihtiyar topçu top başına geçmiş, büyük bir itina ile topu doldurduktan ıonra 
ateşlemişti, fakat ıülle 20 kulaç bile gitmiyerek auya düşmüş, topçuyu kızdırmıştı 

Fransızlarla, İspanyollar, Antuvana 
dualar ediyorlar, minnettarlıklarını 

arzey liyorlardL 
İçlerinden biri seslendi: 
- Mösyö Antuvan!.. Bu adamlar bi· 

zi top1a batırırlarsa?. 
- Hayır, bunu yapamazlar .. kaptan, 

geminin başını açıyor. Aramızdaki me
safeye bakınız, gittikçe artıyor. 

İkinci bir mermi, adeta Antuvanı 
tekzip etmek istiyormuş gibi, geminin 
bordasından yarım kulaç öteye düş
mü.}.. havaya kalkan su sütunu, hem 
Antuvanı, hem de Fransızları sırsıklam 
etmişti. 

Kaptan tepiniyor, küfürler ediyor, 
öteki gemiye, yumruklarını sallıyordu. 
Ayni zamanda, iki gemiciye emirler 
vererek yelkenlerin iplerini gerdiriyor; 
böylece sür'atin artmasını temine çıılı
şıyordu. 

Antuvan, vaziyeti bir anda gözden 
geçirmiştl. Tehlike bütün manasile göz
lerinin önünde tebarüz etmişti. Üçün
cü veyahud dördüncü mermi, eğer ge
minin bir tarafını delerse, vaziyet çok 
fena bir şekle girecekti. 

O anda, Antuvana bir fikir gelmişti. 
Derhal ambara koşmuş, aşağıya ses -
lenmişti: 

- Hey, gemici efendiler!.. İçinizde 
geminin topunu kullanan kimdir? 

İhtiyar bir gemici, bu hitabda da pa
ra kokusu hissederek telaşla ceYab ver
mişti: 

- Ben .. bu aciz kulunuz .. emin olu
nuz ki, koca bir gülleyi, iğne deliğinden 
geçiririm. 

- Çabuk .. lazım olan şeyleri al. Yu
,karı çık ... İsabet eden gülle için, on 
ekil.. isabet etmiyenler için beş ekü ... 
Eğer geminin bir direğini devirebilir
sen, yüz ekü... Dümeni kırmıya mu -
vaffak olur~an, beş yüz ekü ... 

- Ah mösyö .. çok cömerdsiniz ... Ya, 
gemiyi batırırsam. 

- Bin ekli ... 
Bağmna sırası, koca gülleyi iğne de

liğinden geçireceğini iddia eden ihtiyar 
gemiciye gelmi.~ti. 

- Haydi arkadaşlar, yardım edin. 
Hasılatın dörtte biri, sizin ... Çabuk si
lah deposunu açın, barut fıçılarını çı
karın, gülle sandıklarını taşıyın, biraz 
da paçavra bulun ... Paçavra bulamaz
sanız, gömleklerinizi yırtın.. bir gülle, 
yarun ekil. 

Ambarda büyük bir faaliyet başla

mıştı... Antuvan, daha hala tayfalara 
emniyet edemiyordu. Elinde, enli yüz
lü bir gemici kılıcı olduğu halde, am
bar kapağının önünde bacaklarını ger
miş dimdik duruyordu. 

Yolcu Fransızlar, barut fıçı1arını, 

gülle sandıklarını geminin kıçına, ve 
topun yanına taşıyorlardı. 

Kaptan, tepiniyor: 
- Ah, Madonna!.. muharebe, muha

rebe, ha! .. Hem de, dostlarla muharebe! 
Bu, ne felfı.ket yarabbi!.. Ah, biraz rüz
glr!.. Hiç olmazsa, yarım mil daha u
zaklaşsak... Niyetti!. Ayı balığı gibi 
ahmak ahmak ne duruyorsun? ... Baba
fingo, yapraklıyor .. asıl, şunun ipine ... 

İhtiyar topçu, top başına geçmişti. 
Büyük bir itina ile topu doldurduktan 
sonra geri çekilerek, elindeki fitilli 
meş'ale ile ağız üstüne ateş.' vermişti. 

Top gürlemişti. Mermi, fırlamıştı. 

Fakat, yirmi kulaç bile gitmiyerek o
rada düşüp suya saplanmıştı. 

Antuvan, hiddetle tepinerek: 
- Hey, topçu başı! .. Dikkat! .. Bahk

lara değil, karşıki gemiye nişan alacak
sın! 

Diye bağırmıştı. 
İhtiyar topçu, küfürler savurarak 

tekrar topu doldurmıya başlamı~tı. 
Tam o anda, Antuvanın gözü, kama

ranın kapısına çıkmış olan madmazel 
Civannaya çarpmıştı. 

Genç kızın rengi sararmıştı. Halinde, 
bir telfiş vardı. 

AntU\·an, koşa koşa onun yanına git-

miştL Fakat daha Antuvan söze başla
madan, Civarına endişeli bir sesle: 

- Ne oluyor, Antuvan?. 
Demişti. 

İhtiyar topçu yumruklarını sallıya 
sallıya küfürler ediyordu. 

- Hay, şeytan alası talih... Kırk 
yılda bir kere, servet koku.su aldım. 
Fakat o servetin ucunu bile görmiye 
muvaffak olamadım... Mel'un barut, 

Antuvan, genç kızın korku ve telAşı
m teskin etmek için neş'eli bir sesle 
cevab vermişti. su almış.. rütubetten bozulmuş. Buna, 

harb ben ne yapayım ... Hey, cömerd mös -- Görüyorsunuz, madmazel.. 
ediyoruz; harb!... 

- Evet.. görüyorum, fakat.. netice 
ne olacak?. 

- Oo.. hiç şüphe etmeyiniz, bizim 
lehimize olarak hallolacak. 

- Ah, bunu nasıl kestirebiliyorsu • 
nuz?. 

- Nasıl mı? .. Bizim, öyle bir top -
çumuz var ki, gülleyi iğnenin deliğin
den geçiriyor. Vakıa şimdi attığı gülle, 
bir kaç balığın kaburga kemiklerini 
kırmaktan başka bir fayda temin et -
medi, amma.. bundan sonra atacağı 
gülle, herhalde rahib Löyolanın cüb
besinin altındaki kılıcı kıracak. 

İkinci top da patlamıştı. Ve bu sefer 
gülle, iki kulaç ötede suya saplanmış
tı. 

Antuvan, bu beceriksiz topçuya, son 
derecede hiddetlenmekle beraber, 
madmazel Civannaya korku ve telaş 
vermemek için ellerini kasıklarına da
yamış katıla katıla gülmiye başlamış
tı. 
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8414uı safa: 
1 - Tecrübe - Atacın kolları. 
2 - Evvelce ekJnden alınan Yeril - Bir 

kadın lmı.1. 

3 - Gilldüren yazılar. 
4 - Zaman - Tarihler. 
IS - Rabıt sigası - Bir feyi teTSlk eden 

varaka. 
8 - «Ne• nln cem'i - İatitbal atp.sı 11-

hlkası. 

'1 - Sada - Bir nota. 
8 - Meydana çıkarılan lf - Blr nota -

!taret. 
9 - Baş - Yaralanmış kimse. 

10 - İnsan uzvu - Receıbden sonraki ay, 
Yukarıdan qap: 
1 - Kan boru.su - İçine para konulan 

torba. 
2 - Eşinmek masdarınde.n tsmı fail - Yaf-

murdan hA.sıl olan dere. 
3 - İstiğna - Bir marangoz ileti. 
f - İ1rad - Cem'i edatı. 
5 - Arzu - Yemek masdarından emrt ha

Zll'. 

8 - Nefer - Vermek masdarınclan emrl 
hazır - Söz. 

7 - Hariciye Vekilimizin soyadı - Dolab
lara giren. 

8 - Mazi! şühudi müfred fiçünctl ıahıa 
IAhlka.sı - Niyaz - San'at. 

9 - Beş kıt'adan biri - Vll4yet. 
10 - Metulüileyh edatı - İstihkak edllen -

Gölge. 

1 

2 
a-;.....,:~~~....,.-

~ ~~:..+:-' ........... 
4 

5 

6 
7 

8 -~----
ı.;.......,;::::a.g::-1-4 

yö ... İki top attım. On eküyü haket-
tim. Görüyorsunuz ya, nişan almakta, 
top atmakta, hiç kusurtim yok. Eğer 
attığım gülleler, gemiye isabet etseydi, 
hiç şüphesiz ki ya direğin birini devi

recek .. yahud, dümeni kıracaktı. Fa
kat ne çare ki, barut nem almış .. gülle
yi, kafi derecede fırlatmıyor. 

Diye, bağırıyordu. 
Antuvan, tam cevab verecekti. Fa

kat bir anda irkilmişti. çünkü gözüne 
ufukta üç gemi ilişmişti. 

Kalbinde birdenbire doğan bir ümid 
ile, derhal bu gemileri Civannaya gös
terdi: 

- Madmazel, bakınıı:, üç gemi... 
Hem de, yolumuzun üzerinde. 

Civanna acı acı gülümsedi: 
- Evet, ama Antuvan .. ya, o gemiler, 

korsan gemisi rse? ... 

~ 
Bugünkü program 
ISTANBUL 

20 Haziran 1931 Pazartesi 

ötıe neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musikisi. ıuo: Hava

dis. 13.05: Pakla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif plik neşriyatı. 

Aktam neşriyatı: 

18.30; Plakla dans mustldsi. 19.15: Çocuk
lara masal: Bayan Nine. 19.55: Borsa haber-

leri. 20: Saat A.yarı: Grenviç rasadhanealn

den naklen. 20.02: Rıfat ve arkadaşları t&
rafından Türk muslldsi ve halk şarlulan. 

20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza t.ara· 
fından arabca söylev. 21: Fasıl saz heyetl: 
İbrahim ve arkad~arı tarafından. 21.-15; 
Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Plak-

la so\olar, opera ve operet parçaları. 22.~0: 
Son haberler ve ertesi günün programı. 

,.,,,,,,,,,, 

ANKARA 
!O Haziran 1931 l"aurtcısl 

Ötle neşriyatı: 
12.30: Karışık plak n84rlyatı, 12.50: Plllc: 

Türk musikisi ve halk f&Tkıları, 13.15: DahlU 
Ye harici haberler. 

Akşam netriTatı: 
18.30: Karışık piil.lc nefriyatı. 18.50: İngl-

Uzce ders (Azlıne İpek). 19.15: Türk muslkl
st ve halk şarkıları (Servet Adnan ve arka
daşları). 20; Saat ayarı ve arabca neştlyat. 
20.lf>: Türk musikisi ve halk şarkıları {Se
mahat ve arkadaşları>. 21: Musiki konuı-

ması (Halil Bedi>. 21.15: Stüdyo salon orkeıı
trası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarıntı 

program ve İstiki!I martı. .........................................•...................• 

Nöbetci eczaneler 
Bu rece nöbetçi olan eczaneler ıunlar
dır: 

İstanbul cihetindekller: 
Aksarayda: (Pertev>, Alemdarda: (Eş

ref Neşet), Beyazıdda: (A.~ador), Samılt
yada: (Rıdvan), Emlnönünde: <Bensa
sonı, Eyübde: (Hikmet Atıamaı), Fe
nerde: (Emilyadl), Şehremininde: (Ham
di), Şehzadebaşında: (İ. Hakkı), Kara
gümrükte: (Fuad), Küçükpazarda: (Ne
ce.ti Ahmed), Bakırköyünde: (İstepan). 

Beyoğlu cihetindekiler: 
Tlinelbaşınde.: CMatkovlç>, Yültsekkaldı
rımda: (Vingopulo), GalabadBf. (Mer· 
keı), Takslınde: (Kemal-Rebul>, Ş~Ude: 
(Pertev), Beşiktaşta: (Nail Halid). 

Botaziçi, Kadıköy Te Adalardakiler: 
Üsküdarda: Üttıhad), Sanyerde: <Nuri), 
Kadıköyünde: (Moda, Merkeı>. Bilyüka
dada: (Şinasi Rıza.), Heybelide: (Tana.t). 

4 haziran tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

4 haziran tarihli bilmecem.izde kaza- Demlryolları mühendisi Emin oğlu Neodet, 
nanlan aşağıya yazıyoruz. istanbulda Kadıköy 41 inci ilk okul sınıf 5 de 6S ıauma• 

rah Nüzhet, Kırklareli Cumhuriyet cadde
bulunan talihli küçük okuyucularımı- sinde 153 numarada Hamdi Nuryağd.ı. An 
zın pazartesi, perşembe günleri öğle- kara cebeci caddesinde No. 2"1 de Bfırban 
den sonra hediyelerini bizzat idareha- Tarhan, İstanbul Beyoğlu 31 1ncl ilk okul 
nemizden almaları lazımdır. Taşra o- ~ınıf 2-A da 205 sayılı . Mustafa Şengül er 
kuyucularımızın hediyeleri posta ile Ankara Doğanbey mahallesl Taşdötmne go• 

kale No. 7 de Şükran, İstanbul 44 tlncii ilk 
adreslerine gönderilir. okul sınıf ı de 4~5 Ülker, Ödem.lş BeledlJ• 

BiR KOL SAATi caddesi No. 15 de Ramiz Şengtll, İatanbul 
İstanbul 5~ nci mekteb birinci sınır 514 

Metin Dolen. 
MUHTIRA DEFrERİ 

Çamlıca Kısıklı Alemdai caddesi i:mamethedl 
sokak No. 8 de Süreyya, Ödemı. Hamam so

. kağı dava veltlli Cafer Tayyar otla Mustafa, 
Niğde husust muhasebe müdiirii olta Babrl, 

(Son Posta hatıralı) İstanbul Aksaray Hasanbaba 1e>kalı Ho. JI 
Kastamonu posta telgraf memurlarından de Nermin. 

Salim oğlu Nihad, Kayseri Şiremenli caddesi KART 
Asmalı sokak 8 numarada Müzeyyen, istım- İstanbul Laleli Çobançavuf Meai.bpap so-
bul Çemberlitaş Peykhane sokak No. 23 de kağı No. 87 de Turgud Can, İstanbal 4t üncil 
Ziya, İstanbul 44 üncü ilk okul sınıf 2-B de ilk okul 2-A da ıa sayılı Gönül Totses. Kil-
266 Necdet, İstanbul Zeytinburnu 58 tncl ilk çük Yozgad Özel llk okul sınıf 2 de 44 numa
okul talebesinden Ferhan Koçyiğit, Kaleclk ralı Mustafa özer, İstanbul IJe"-debafl 
Hasayaz nahiyesi llk okul talebesinden 13 Muhtarpaşa sokak No. 17 de Haltllt YQıilten, 
numaralı Sadık Handırh. İstanbul Gedikpaşa Demiröz apartunanı ii-

MÜREKKEBLİ KALEM çüncü kat No. 13 de Ali ıı:rttırk. Ankara ce-
(Son Posta hatıralı) becl Süngübayırı sokak 3-A da Şe•te• 

Boşlar ilk okul sınıf 2 de 302 Recai Bllte- Tümer, İstanbul Çarşamba Mun.dmolla so
kin, Aksaray İmammes'ud sokak No. 6 de kak No. 12 de Nureddin, Kırşehir İnönt\ o
Seniye, İstanbul Kabataş erkek lisesi sınıf kulu sınıf 3 de ı numaralı Sevim Gene, An~ 
2 de Hasan Şenkal, Malatya Arge. k&yma- kara Bomonti bira fabrikasında Hqlm usta 
kamı kızı Ayten Akalın, İstanbul sa.n'at oku- kızı Güler. Balıkesir Karaoflan mahalle.sl 
lu sınıf 3 de 368 All, İstanbul Kunıka.pı orta Çatal sokak No. 31 de Zekiye, Susıfırlık bi
okulu sınıf 2-B de 370 numaralı Memduh. rincl okuldan 40 numaralı Adnan, Brbaa 
BİRER BÜYÜK KUTU TAHTADAN tahrirat katibi Tevfik kızı Gönül Demirel, 

MEKANO OYUNCAK Diyarbakır İzzetpaşa caddesinde aTUkat Ab-
Esklşehir kolordu eczacıba.şısı Cabir kızı dülkadir oğlu Nejad, İstanbul Balat Rocaall 

Dilek, İstanbul Cağaloğlu orta okulu sınıf ı mahallesi Demirci sokak No. 13 de Zeterlya 
de 117 Doğan, İstanbul U üncü mekteb sınıf Cengiz, Çubuk ilk okulundan 40 numaraU 
5/A dan Aysel, İstanbul 40 ncı Uk okul sınıf Ömer Öker, Edremid ~metpqa okulundan 
5 de 53'5 Meziyet, Amasya orta okul sınıf 2-B 78 numaralı Celadet Gündüz, Ankara Bar· 
de 77 numaralı Muammer Tuno. raın caddesi Gazianteb sokak No. 2 de Mti -
BİRER BÜYÜK KUTU YAPI TAKIMI ııevver, sam.sun inhisarlar tOtttn tabrtbs1 eA 

lektrik. ten memuru Ballhaddlıı otıo Baha-
İstanbul Çarşamba orta okul 1/A d&n 346 eddln, İstanbul Hasköy Sütlüce KaııJı mtalr 

Fehmi, Ankara Hamamönll Dumlupı - No. 12 de Muzaffer, Ödemlf Dr. Mubiddla 
nar mahallesi Yalaza aokat No Yılmaz kızı Perihan Yılmaz. 
13 de Tevfik, İstanbul kız ıtaesı ••••••••••••••••• .. ••••••••••··················-···· ... •••••• 
sınıf 8 de 1060 numaralı Muzaffer, İstanbul 
Cağaloğlu orta okulu sınıf l·D de LA.mi, Bala 
posta şefi kızı NeclA. Ural. 
BİRER KÜÇÜK KUTU YAPI TAKIMI 

Ankara Ülkü mahallesi lkın sokak No. 12 
de Muzaffer, İstanbul 27 ·nci mekteb 188 
Sabahat Tuncer, İstanbul kız it.sesi sınıf 2-D 
de Türkan, İzmir memleket hastanesi arka
sında No. 1 de aşureci İsmall kızı SeYim, 
İstanbul Topkapı Arpaemlni mahallesi Pa. -
zartekke sokak No. 48 de Necdet. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Kurtuluş Pervaz sokak No. (8 da 
Eliz, İstanbul Beyoğlu 29 uncu ilk okuld&n 
194 Halük. Topkaya, K1li3 varidat mf'muru 
oğlu Emin Yazgan, İstanbul JCrenköy lru! ll
.:;esi sınıf 3-A da 622 Ayten, Ankara Cebeci 
Tanyeri sokak No. 27 de Adnan. 

KOKULU SABUN 
İstanbul Süleymaniye Ayşekadın aokak 

No. 26 da Hüseyin, İstanbul küçük Llnga 
No. 186 da Sevim Sezen, İstanbul Bultanah
med Kapıağası Fenerli sokak No. 5 de Fat -
ma. İstanbul Beyoğlu 29 uncu Uk okul sınıf 
5-A da 378 Fethiye, İstanbul Erenköy 8ah
rayıced.1d Üsküdar caddesi No. 13 de lılil-
zeyyen. 

ALBÜM 
(Son Posta hatıralı) 

Çatalca. Ferhadpaşa maha.lleat No. 15 de 
Fazilet, Ordu ziraat mücadele t.etntsyeni kı
zı Beyhan Korkmaz, İstanbul 44 tincil Ut 
okul sınıf 3-A da. 77 Vildan Gürelll, İat&n
bul Erenköy Altıntarla Hoş aotak No. 1~ de 
Üliya, İstanbul Beyoğlu 4 ünctt okul nnıt 
4 de 230 Sabiha. 

AYNA 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Cumhuriyet kız llsesi ı inci devre 
2-A da 80 Nermin, İstanbul Kadı.köy Mühür
dar İmamata sokak No. 1 de Fahlman, İs
tanbul Taksim Ayaspaşa Hacıhamam sokak 
No. 2 de Servet, İstanbul Haydarp~a lise
sinden 1751 Bahaeddin. 

KİTAB 
Akşehir adliye karşısında müstırat bayti 

Ali Ertem oğlu Refet, Ankara İmaret mahal
lesi Ilıca sokak No. 17 de Bayan Şahstrt"ar, 
İstanbul birinci ilk okul sınıf 5-B de 4-18 nu
maralı Ali Mahir, Kırklarell Karakaş mahal
lesi Ara sokak No. 4 de Utku Tunçbl:ıı, A -
masya YeşUırmak okulu sınıf 5 de 245 Nec
lA., İstanbul Beyazıd Camcıall · mahalleal No. 
ıs de Emine İlhan, İstanbul Yeşllköy Ut o
kulu talebesinden 42 numaralı Ba.bahat, An
lrara İtfaiy!! meydam arkasında Hacı Mua
tafa apartımanı No. 3 de Türkln, İzmir Ha
m Rlfatpaşa caddesi No. 33 de Orhan Ham
di, İstanbul 44 üncü ilk okul sınıf ~-o de 
329 Necl~. 

RESİMLİ ELİŞİ MODELİ 
Sıvas Kepenek caddesi No. 3'l de Halim, 

İstanbul Fatih 11 inci ilk okul sınıf 5-A da 
20 Ali, Kaııtamonu tapu sicil muhafızı B&f -
fet oğlu Behcet Ömer, İstanbul Tarabya De
relçi sokak No. 8 de Muammer, K.aate.monu 
İsfendiyarbey okulu sınıf ~ de 191 numaralı 
Refet. Tarsu.s manifaturacı Hasan otlu Rl
fat, Eskişehir Sivrlhlsar malı&llesl 118 nu
marada Vell, İstanbul Cataloliu erut orta 
okulu ı-B dt 99 Vedad Ttltel, ltoDJ& Dntn 

Sümer Bank Kay
seri Bez Fabrikası 
MUdUrlüğUnden: 
Halkın sağlam ve ucuz bez ih

tiyacını temin maksad.ile imal et
mekte olduğumuz 14 tip anahtar
lı kaput fiatlan: 

85 
75 

santimlik 
topu 

santimlik 
topu 

778 
710 

Satışlarımız fabrika teslimi ve 
peşindir. Fiatlarunız asgari bir 
balya içindir. Bu fiatlara yüzde 
iki zam edilmek suretile ugarf 
bir topa kadar perakende atıf 
yapılır. 

Balyalar 20 top, 720 metre
dir. Siparişin bedeli fab
rikamıza vasıl olmadıkça 

sipariş kabul ve sevk 
edilmez. 

Son Posta 
YevmJ, Siyast, Bavadla n Haltı...-

Yerebatan, Catalçeşme aotat. • 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan. JUi n 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aWlr. 

ABONE FIATLARI 
1 8 a 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. L. 

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

Abone bedeli peşindir. A.dnl 
değiştirmek 25 kuruftur. 

t 
AJ 
L. 

160 
rzo 
300 

Gelen evralı geri oerilma. 
llcinlardan me•'aliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 ku.rutluk 
Pul illvesl lbımdır. 

i
l Posta. kuttıau : 7411.tanbul 

Telgraf : Son Poata 

~ ................................ ___ ) 
\ •.... ~~~:~~-~ .. ~ .. ~~~~ ............ . 



8011 POS!'A 

Dünkü Gül kupası 
(Bq Wtıfı '/ ftCi 11Jyfad4) 

Bir Pazar eğlencesinin hazin bilançosu 
dise daha tesadüf ettik. o da Boğaz-

(Ba,tarajı l bici aavfda) çekerek Beykoz istikametin~ gidiyordu. içi ~:.ınasile iltk'ak eden ve Boğaziçi 
B:aüöy belediye icra memuru Tahir, Ben biraz sonra kayılı geçtim. Beykoza namına da yanştığım birkaç kere ha. 

lı:arm li!mine, çoc:uklan Mübecal, Befi- yaklaftılım mda ukams baktığımda, kemlere bilclirm Süı a a ısrarla Fe 
Je, Nejad, Semahat ve Ha1ıcıoğlunda otu- az evvel gördüğüm kalabalık kayılm rba ej) ~. Bil 
~ Artin, kansa Arfiyak, çocuklan Şa- babnıf ve içindekiler de deniz üzerinde ne ~: ~ ha71i pıwn Fe
b, Anayit, Herman, Jirayir ve gene Ha- ~J.JfJınmakta olduğunu gördüm. Der- ge~ ancak iiçiindi J8pelıilmif • 
3.Jaoiıunda oturan Angine, l~ye fab- hal Beykoz iskelesi önime gelerek ~;. 
~sı kaynakcılarından Hamdi, karısı iskelede bulunan zabıta memuru· Federasyon Reisi miiaabakalan ya
A~ mütekaid maliye memurlarından na, vapurdan hadiseyi bağırarak haber kından b-yük b' a1ika ile tatl:J etti. 
llibıir, karısI Zeyneb, oğ!u Behcet ~e verdim ve: cBen hadise yerine gidiyo- F kat ~ U: sahada, tribün
latinye doklarında lostromo Fehmi ıle rum .. siz de derhal sandal gönderiniz!> ard balkondaa~ ba1de göre-
.__ Zehradan ibaret kadın, erkek, ço- diyerek tam yolla vak'a mahalline dön- le ~, ara gımız 
CUk yirmi kişi dün öğleye kadar İstinye- düm. Bu sırada vapurda bulunan sandal- medik.. . . 

1 de eğlendikten sonra lra}1kla bir deniz lann her ikisini de mayna ederek denize Teknik netice.;... 
&ezintisi yapmağa karar vermişler ve indirdim. 

00 
tre _ 1 :!an <Deola Dimi>. ı Halat 

~a Cahid.in kayığını kiralamak iste- Acıklı bir manzara m!ı.ı:=r..11. s HimD (Qalaıas&ra:v> 
lnişlentir. Denizin üzeri bu esnada çok acıklı bir 11. 1/10. 
Eayıkcı Cahid: manzara arzediyordu. Çocuk, kadın, er- 200 metre - 1 İrfan <Denb Jlseal) 

2 Kö -
- ~nim kayığım su yapıyor, bunu kek, birçok kiş4 birbirlerine sarılarak nlg <Oinet>. 3 Kbtm Gala\uar&Jl. 23. 3/10. 

ahnaym denıit: fakat kafile içinde bu- 400 metre - 1 Könlg <Oinef>, 2 :l:bra.hlm 
hın ··· ._,, . _ . kurtulmağa çalışmakta ve son bir ümidle <Ankara), 3 Balld (l'eneıi>ahçe) 52. f/10. 

an erkekler, o cıvarda boy le hır ka- feryad ederek çırpınmakta idiler. Vapur 880 metre - 1 Reeeb <Gibıef), 1 Gallb (An 
labalığı alacak başka kayık bulamadık- sandallarından birisi alh, diğeri de dört kara>. 3 Kemal <İzmit> 10 3/10. 
lanndan: 1500 metre- 1 Galib <Ankara>. 2 Receb kişi k~rdı. Beykozdan gönderilen san-

- Sen karışma, kayığı biz idare ede- dallar da bu sırada hadise yerine yeHc:- <Güneş>' 3 Adnan 4· 24. 
-ı- d' k tmiş. Cabidd ~ 5000 metre - l Artln (Beştkta§), 2 Htlse -
aq... ıyere ısrar e ıer ve en tiler, onlar da birkaç kişi kurtardılar. Ben JÜl (Demir.spor). 3 Sulhi (ltaampqa) 

ka111ı almışlardır. kazazedeleri vapura aldıktan sonra ilk 18.M 8/10. 
Ba blabahk kafile kayığa bindikten tedavilerini makine dairesin~ yaptırdım. ııo manialı - t Faik (Galaıasar&J>, 2 vu 

IOnra bir taraftan kayığı idareye, diğer Bunlardan ilcisi baygın bir halde idiler. ti (Hayd&Ppap), 1 Pul1'l8 (Galatuaray> 
taı-aftan da eğlenDÜJ'e l>aşlaıvışlardır. V B k k 1 15. '1/ 10. 
ICayıa Yeniköyden Beykoza doğru iler- apur ey oz is e esine geldiği zaman 4X400 mAnlah - ı Ankara ıatnm. 2 Gtı -
Jer'L- b la kurtardığımız kimseleri polis hamam.ı neş, s oaıatuaıa7. ı . .ı. 

.ıu:n birdenbire su abnıya aş ~ış ve gönderdi ve tedavi altma aldı. Ben de Atlamalar 
bir iki dakika sonra tamamen su ile d~~- bir saat bir çeyrek teahhürle yoluma de- Yilbet - Pul)'08 (GalatasaraJ), Jerft <Ga-
Jllllf, içinde bulunan 20 kişi de deni7.e do- vam ettim.• Iataaar&J>, snrena (Bolazlçi) ı.sı. 
ktibnii§tiir. Bu SU'ada belediye k:ra me- Uzun - ı Btlre:p:pa {Bolazlçl), 2 LeJT&D 

llluru Tahir, çocukları Semahat, Nejad, Derbend cı·nayetı• fHaydarpap.), 1 İ:sıepan (oalatasaraJ) 1,33. 
~Ar· · J' · • .. d kay 1Jt adım - 1 PeW (Ankara), 2 Halld (l'e-

tinin kızı ırayır suı:ır ıçm e - nerbahçe>, 3 Btirena <Bolazlçl) 13.'12. 
'bahnuşıar, diğer kadın, erkek ve çocuklar (Bofta.rr.ıfı ı iRci ıcıu/adll) Atmalar 
da büyük bir dehşet içinde feryad etme- Şimdiki halde bütün esrar düğüm • Gülle - 1 Atet ·İ'brabim (Kastamonu), 2 
le ve çırpınınağa ba§lamışlardrr. leri Yanolanın üzerinde toplanmış bu- Arat <Kaaımpaşa), 3 Şerif (Güneş> 1-l.09. 

Bu esnada kaza mahalline 3-400 metre lunmaktadır. Yanola , bulunduktan son Disk - ı Y11111f <Antara>. 2 YMR cotı -
lçıkta kte olan Şirketi Hayriye- . hi . . neş), 3 Bava <Galatuar&J) 39.20. 

n geçme uru ra facıanın ma yeti sebeb ve saıklerı Clrld _ ı Şerif (Güneş), 2 vaısıs (T.Y.YX> 
llhı 65 numaralı Saraybumu vap ,. tamamen aydınlanmış olacaktır. s İ.ltepan (GalataaaraJ> 43,19. 
kaıayı görmüş ve derhal ta~ yolla ha- Bir akşam pzetesinin iddiası Puvanlar. 
-.. yer~. gelerek ~t~ et~~, vapurda Bir akşam gazetesi şoför ömer L(it- 1 - Kategori: Birinci Glnet 48, 1klnc1 oa-
hıunan iki sandalı mdirmıştır. Sandal- fünün de Y anola uğrunda öldürüldü - IatuaraJ 22. tlçlncl Penerbahçe 21. 
Jar deniz üzerinde, son bir ümidle, çır- ~.. .. azmaktadır Fakat bu ne bir e _ m - Kategori: Blrfncl Haydarpqa SS, 
tllUnakta olan kazazedelt?r~"l. on kişi); gunuday ktadır. d b' hm' ikinci Gtızelbahçe, tlçünctı Fenerbahçe. 
""- . · sasa yanına , ne e ır ta ın- rv Kategori: Birinci Abnapor '5, !tinci 
.. Ql'tararak vapura almıştır. . dir. Sadece hadiseye yem bir veche Fenerbahçe, Qçinctl GfüWM.hçe. 

Uzaktan hadiseyi gö~en sandal~ Galib vermiş ve bu behisde yeniden yazı ya- C. a. lülnllra7 
\e Şevket de san~a~arile kaza yerme. ~e- zabilmiş olmak için uydurulmuş gü - Şild manında Beşiktu -Baykozu 
~k denize dokulenlerden altı k1şıyı 1 b' 1 dır Y _,.. 
L . ı.e ı~ ya an . d" 
~rtarmışlardır. Bu gazeteye göre g{lya toför ömer Lütfü yen l 

65 numaralı Şirket vapw·unda bulu • Yanolayı ve Muh1ddini tanı;vormuıı ve Yano- İstanbul ~ maçlarının dömi final 
ilan ve Boğaza gitmekte olan yolcular bu ıa:vı İpsalaya gMQnnek IQID hamrlammf - maçı dün şeref stadında yapıldL 
feci hadiseyi korku ve heyecaı.ıla takib mlf. All Rıza da bunu haber almış ve onun 
81..:-1 d b l polis ve için ömer L~tllJil öldttrmtlpnüş. Bunun 
.:.~er, fakat vapur a u unan .. böyle oldulu da Muhtddln1ıı İpsalaya blr o-
lirket memurları yolcuların fazla telaş- tomobll gelcUttnl haber alır almaz meteoro
ltnnıalarma meydan vermemişlerdir. De- ıoJl dairesi hademeıstne: 
'belen kurtarılarak Şirket vapuruna a- - Kot. git, bak, gelen otomobllin numara
lıJıan 4 çocuk, 3 erkek ve dört kadının 11 21'12 mi? diye sorması lmlf. Eter Muhld
lllt ted vil · mak;ne dairesin- din toför ömer Ldtfüyii tanımasa, onun Ya-

a erı vapurun · nolayı (2972) numaralı otomobil De İpsala -
ele Yapılmı§tır. ,. getireceğini bllmeseJmll. w beklemesey -

Ölenle, mlş biç hademeslnl pderlp de otcımobllin 
'Vapur Beykoz iskelesine geldikten numarasını sordurur mu:rmut? 

IOnra ka delerden bitkın bir halde bu- Bu QJdarmaclald ukathk nende T 
ı,_ zaze . H d'nirı Bu muha~eme bu tekilde Glunca lnsan 
•llQlQn Arşiyakın kocası Artın, am 1

• bir an için Ömer Ldtfiinün 6ldir1Hmea1nde-
~ı Ayşe, Angine ve mütekaid malıye ld düiümün de çöztildüliinl aanlJot. fakat. 
lbenıurlarından Münir fazla su yutmuş bu muhakemeyi bu şekilde Jilriltenler fazla 

Bidayette mütevazin başhyan oyun ya
vaş yavq Beşiktaşın. hakimiyeti altına gir 
di Birinci golü kolaylıkla yapan Beşik
taş birbiri arkasına üç gol daha yaptı. 

Beykoz takımı bu arada yegane sayısı
m yaparak maçı 4-1 )'aJbetti. 

Şişli takımı k11p1yı kazandı 
Apoyemaüni kupasının flnal maçı dün 

Taksim stadında yapılmıştır. 
Geçen hafta berabere kard1klan için bu 

maç çok çetin oldu. Neticede Şişli takı
nu 2-0 galib gelerek kupayı aJdı. 

OldtıkJanndan yapılan tedaviye rağmen dilş_ünmete lüzum görmemlf oJacülar. Eğer ( Kısa spor haberleri J 
~ılamıyarak ölmüşler ve bu suretle şofor ömer LdUDnfm Yanola71 21'12 numa- _ _ 
ııt......, - k bol l 1 be ber ölenlerin ralı otomobil Ue İpsala:pa götürmeal mu - * Atletizm Fec:leras:ponu llwr '" Rumen 
~e ay an ar a ra karrer olsaydı Yanolanın İ.stanbulda oıma-
"11aı sekizi bulmuştur. Diğer kazazede- ., bu takdirde de llmdlJe kadar tc*taD bu- mttsabataıanndan IOJll'8 Temmtm Dlh&JI -
Jeı. Beykoz eczanesinde illt tedavileri ya- lunm&&1 lcab ederdi. Balbukl Yıuıolanın 3 • ~nde ı!!: = · İatanbul pnçlert mac:ı 
)lldıktan sonra hamama gönderilmişler, nedenberl İltanbulu lellltlne ~adılı · Z: ~Jb)a!'Ja .,,._tte olan Mo _ 
lıtygın bir halde bulunan Tahirin karısı abıtanm h.hlriırauıe ft!ISIMD &eeyyiid et - bar. dlntö maoa ~ için :asır.ne -
~ ile Herman da Haydarpaşa Nümu- mi§ bulu~ttadır. den otomobWe pUrDm..lfUr. 
lae hastane.· kaldı bıntlardU". Sonra ömer Lattüniln Ali Rna ile de Mu- * Scıo dakikada Rumenlerden ıeıen tll-

me a .. Jıiddlnle de tan11Madılı teeniid etmi§tlr. 'l T tarlhledlı· 
lturtarılanların bir kıanu dun gece geç lıj böyle olunca hMiaenln aadece güzel uy - grf.fa göre ancak 1 w emmuz. 

~,.,_,t 1s .. ı d' de möısabakalar yapllac&ktlr. Dün Atlettlm 
~ tin.yeye danın~~ er ır. dur"?bnut bir blkl.Jeden ibaret taıdılı te - mapvta u.&n edD4tlbMI a&e her al :mmı 
Adliye ve zabıta hadıse etrafında tah- 1ahür etmektedir. maç da Taksimde J&Pılıu:alW•. Faka' batl
~ta başlamış ve sandaicı Cahid yaka- Htllisa meeele JUbnda da ~ tatte Mısırlılarla da, Rumenlerle de btıMba 
~ak hakkında kanuni takibata teves- libi Yanola bulunduktan aonra anJqılacat- bql1aplalar Kadıt6,J a'helmda oluü • 

161 olunmu§tur. Batan kayık da kazad~n :O:~~ =• !W:e:= tır. 
~ sadaDua balJanal'ak Beykoz ıs- 1ç Jiiziinü anlamak miimktln oiamıyacat, y ı· ı· ı 
~ 11tiriJmit ve burada ilk muaye- sadece All Rızanın Muhlddlnl Yanola Be er 1 mensucat ıat arı 
'-t .,.,...,pr. Kayıtın cımurgasından nıiinaaebe"8 bulandala için, Om. L6tftiıll • • • • 
\Jı. Wttam llildHdQii ve buradan su de otomobUl ele geçirmek lıOln 61dtirmiif al- yenıden tenzıl edılıyor '1arag 1...-.a. ..._ı..u .-.uı-ı...ı.. dutu kanaati berinde durulup bu tanaaUe 

-.... -· ~..-. •bklka&ı kapamak kab edecetur. 
~ aa1dı deniz f8daanda kocası Ta- 2972 numaralı ot.omobllin ah1b1 Nlko rey CBaatonfı 1 Mel .,,_J . 
~ ild patmıu kaybeden ve baygın rlsefer ldarestne milracaat ederek otomobl- :lnşuına ba§lanmıı olan fabrikalarm 
ltır halde BaJdarpap Nilmune hastanesi- Jlnln numanmıı del1ftinnek ll*emlfUr. BI- yapılması normal aeyriai takib etmekt. 
1'e kaıdınJan Bmine ile Artiııln çocuğu babı mucibe olarak d& ilç tıf1n1n öliimilnde dir. 
ı:r..__--~· _,_ı..• ._.1 • ı..ı.ı~ Adl" ilet olarak tunanııan bu otomobile bu nu - Bu sene de, her aene gı1>1 ecnebi mem-
:-"''111anın llUllU vazı,, ..... en ,,_... ıye mara baki taldıtça k1maenbı bimDiJecetsnı 
._ %abıta tahkikata ehemmiyetle devam Ueri sürmilftür. seyrüsefer . ~ hentls Niko _ leketlere talebe pdermek mukarrer-
~. nun bu müracaatına cevab ?el'Dl2f detlld1r. dir. İmtihanlara eyl1ilde bqlanacaktır.ı 

Şirket kapt•m anlathklm'ı 
~ on qiyi bolWJDaktan 
~ Şirketi Hayriyenin 65 numara-
~ sinarisi lılehmed Yusuf 

~~y! dün gece kendisile görüşen bir 
~imize hidiseyi şu tekilde anlat-

lt.e ._ Bugün saat 13.30 postasını yapmak 
) re Köprüden hareket ettim. Vapur 
~Öyden sonra Beykoza geçerken 
~. ~e açığımızdan tahminen be§ 
·~-. 'biiyük bir ınp içeri.mıde birçok in
~ oldup halde yavaş yavaı kürek 

Emniyet Umum Mtldtlrltlğftnden: 
ı _ Elde mevcud nümunesine ve prtnamede Jazılı vasıflan dairesinde zabı· 

ta memurları için azı 4000, çoğu 5000 metre ili renkte kmmf kapU. ad w
liyle 22/6/1938 Çarpmha günü saat 15 te münakasaya konulmU§tur. 
ı - Beher metruine 450 kurUf fiat biçilen kumap al prtnamey.i almak ft 

nümımesini &örmek istiyenlerin Umımı Müdürlük satmalma komilymama mil • 

racaatlan. 
3 - Eksi1tme1e pnıek istiyenlerin 197 lira IO bratluk te-+tet makms 

veya Banb mektubmlu muhtevi teklif mektHlanm w 2480 aa,.W. kanunun 
2-3 ündl maddelerinde yazılı belgelerle llirli1de ekliltme &iiJıü saat 14 dııe kadar 
ltomlsJGDa ... etllleled. .(1613) ,(ll'IO} 

.,,. ır 

1 Harici Askeri Kıtaab lıanlan ' 
F..81dphtr Tayyare alayında yaptınlacak komutanlık binalı kapalı zarfla 

eladlbneJe konulmqtar Ketif bedeli 66450 lira bet Jmnıştar. Ketlf proje • 
gart:nameJeri 333 turap M. il. VeWeti Satınalma Kcmmyonuncian alımı. lW 
teminat 4572 Ura 51 Jmruftur. ftsiltme 23/Haziran/938 Pelfdilbe pi aat ti 
de Anbnda 11. il. Veklletl Satmalma ıtomuyonunda JllPl]aaa'\tır. Dstıtmeye 
girecekler kanunt teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
belgelerle müteahhitlik ftlikalarmı birlikte teklif mektlıblannı eksiltme saatin
den 'behemehal bir mt evvel Anbrada M. il. VeUleti S.bnalma komisyonuna 
vermeled. cL c3318• --Kitahya Tayyare alayıncb yaptırılacak komutanlık binası inpatı kapab 
zarfla ebiltmeye konulmuştur. Ke§if bedeli 66432 lira 5 kurut olup ilk teminatı 
4571lira11 brii§tur. Kefif, proje ve şartnameler 333 .kurup M. M. 'Vekaleti 
Satmalma Komisycmundan ahnıT. Eksiltme 23/Haziran/938 Perşanbe günü saat 
11 de Anbrada JL il Vekileti Satınalma komisyonunda yapılacakbl'. Ekstilme
ye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üne~ maddelerinde 
fazılı belgelerle müteahhitlik vesikaları ile birlikte teklif mek.tublarını eksiltme 
saatinden behemehal b:r saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekileü Satın• 
alma Komisyonuna vermeleri. c5.t c332h 

IWW 

Kor merkez birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan 90 ton sığm 
veya koyun veya keçi. etine teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden ihalesi p ... 
zarlıkla 1,1,/6/938 cumartesi günü saat 10 da Balıkesir kor satınalma Ko. da 
yapılacaktır. Hangisi ucuz olursa o cins et ihale edilecektir. İlk teminatı sığırın 
1688, koyunun 2'100 vıe ~eçbıin 20!5 liradır. Şartname Komisyonda görülebilir4 

Taliplerin muayyen gün ve saatte Balıkesir Kor Sabnalma Komisyonun:ı mil.
racaatfan. (M24) 

---KırklareJi Tiimeıı Birlikleri için 1200000 kilo yulaf kapaJı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Beher kilosunun muhammen fiatı 6 kuruş olup ilk teminatı 4850 
liradır. ihaleli 4fl'emmuz/938 Pazartesi günü saat 17 dedir. İstekliler prtname-
11 100 lmrut mukabilinde Satınalma Komisyonundan alabilirler. Taliblerin ka
nunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Tümen Satınalma Komisyo-
nuna vermeleri. c2& c3526ı 

IWW 

Kapalı zarfla 10/Haziran/938 de eksiltmeye konulan Tümen Birliklerinin 32ttOO 
kilo sadeyağına talib çıkmadığından eksiltmesi kapalı zarfla 1/Temmuz/938 Cu· 
ma günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen bedeli 29520 lira, ilk teminatı 2214 
liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin bildirilen gün ve tayin edilen eksiltme 
mtindeıı bir saat evvel teminat teklif mektublan ve 938 aenesfne aid ticarel 
odası veaikasiyle Lüleburgazda Tüm Satınalma komisyonuna vermeleri. l 

c27ı c3558• 1 

lıtanbul Askeri Leva2ım Amirliği llinlan 

İstanbulda bulunan birlik!er ile Hadımköy, ÇanaJrkale, ve Geliboluda bulu
nan birlikler içhı 1500 ton kadar huğda y kırdınlacaktır. Kapalı zarfla eksilt
mesi 25/Haziran/938 Cumartesi günü sa at 11.30 da Tophanede İstanbul l~vazım 
Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmm bedeli 9245 lira 00 k Ul'U§tur. İlk teminatı 693 lira 42 kuru§
tur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanun! vesikalariyle bera
ber teklif mektublarmı iha~ saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

c6> c3423ı 

~ 

İstanbul Levazım .Amirliğine ballı müesseşat için 11750 kilo tereyalı l/Tem· 
muz/938 CUma sünü saat 11,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satmalma 
Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilOtJ\I 

100 kul'U§ olup ilk teminab 881 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. hte'kmerin kanunl vesikalarUe beraber teklif mektublannı ilıale saa-
tinden bir uat evvel komisyona vermelerl cl6> c3562> -Dikimevleri için 24460 metre kurşunt astarlık bezin kapalı zarfla eksiltm~sin9 
verilen fiat pahalı görüldüğünden 23 ha ziran 938 Perşembe günü saat 11 de Top
hanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 6817 lira ilk teıninatL 511 lira 27 kuruştur. Şartname w 
nümunesi Komsiyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber beDI 
saatte komisyona gelmeleri. (18) (3594) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü hinlan 

&115 tan Lavamarin kömürü almaeak. 
Tahmin edilen bedeli 83395 lira olan 6415 ton Lavamarin k&nürü Askeri Fabri
kalar Umum :Müdürlüğü Ankara Satma! ma Komisyonunca 9/7 /938 cumartesi 
gftnü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname 4 lira 17 kurut mukabilinde Komisyondan verilir. TaliblerJn muvak

kat teminat olan 5419 lira 75 kuruşu havi teklif mektublarmı mezkiir günde saat 
10 a kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki vesailde mez k1ir gün ve saatte komisyon müracaat. 
lan. c3680. ---1077 - ... kok kömiirii alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 25'152 lira olan 10'1'1 ton adi kok kömürü Askeri Fabrl· 
:talar Umum MüdürlQii Ankara Satmalma Komisyonunca llft/938 Pazartesi 
günü saat 11 de b.J>alı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname ı lira 29 kuru§ mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvak

kat teminat olan 1931 lira 40 kuruşu havi teklif mektublanm :mezlW.r günde saat 
ıo a kadar komisyona vermelen ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
a 6nc:ü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat
ım. c365h 

"""""" • 20 tan .Aleminyum ahnaeak 
Tahmin edilen bedeli c22.000• lira olan 20 ton Aleminyum Askeri Fabrikalar 

Umum Müdürlülü Ankara Satmalma Komisyonunca 9/8/938 $alı günü saat U 
de bpab .rtıa ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat temJnat olan cl650ı lirayı havi teklif mektublarmı :ınezte:r 
gtinde saat 10 na kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. mad:ıdeleriııdeki veaaikle mezkUr gün ve saatte koınıs,ona ml-
racaatlan. c35Glh 

Denibank Akay isletmesi Müdürlüğiinden: 
Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz tarifesi 22/Haziran/938 Çarpmba 11-

dndeıı itlbarm tat1A oJunecak&lr. Yeni tarife iskelelere ..ımapar. .a.e. 

• 



12 Sayfa 

·fOSfARSOL -

KAN, KUVVET, IŞTIHA ŞURUBU 
(FO&FARSOL) Muhterem doktorlanmıı tarafından bQyUk kıymet ve 

ehe ıımiyet verip beaenilen ve ynz binlerce Vatandaf tarafından lttmad ve 
memnuniyetle kullanılan ve azamı blr batta içinde kan, kuvvet, lftiba 
temin eden en birinci hayat ekılridlr. 

Sıhhatin en bOyOt devlet oldutunu takdir eden her 1n1an menim 
değişmelerinde behemehal (FOSl'ARSOL) kullanır. 

Nafıa Vekiletinden: 
l/Ağustos/938 Pazartesi günü saat 10.30 da Ankara'da Vekllet binasında Mal· 

zeme Müdürlüğü odasında toplanan MMlzeme Eksiltme Komlısyonunda 12000 Ura 
muhammen bedelli iki seyyar taş kırına makinesi ile iki aded bitüm teshm b· 

zanının kapalı zarf ~ulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve te
ferruatı bedelsiz Ankarada Vekalet Malzeme MüdürlUğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 900 liradır. 

İsteklilerin teklif rnektublarını talimatnamesine göre Vekaletten alınımı mal
zeme· müteahhidliği vesikası ile birlikte ayni gün saat 9.30 a kadar korıWyon 
reisliğine vermeleri lizımdır. • c 1837 > c3536• 

Çorum Orman Başmühendisliğinden: 
1. - Çorum Vilayetinin İskilip kazasında hududları prtnamede yazılı Geyik 

suyu Devlet Ormanından 876 metre mıkib gayri mamul dikili çam alacı on ay 
içinde çıkanlmak üzere 20 gün müddetle açık arttırmıya konulmuttur. 

2 - Arttırma 28/6/938 tarihine müsadif Salı günü saat 14 de Çorum Orman 
idaresinde yapılacaktır. 

3. - Beher gayri mamul metre mikibınm muhammen bedeli 460 kuruıtur. 
4. - Muvakkat teminat 302 lira 20 kuru~r. 
5. - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler bu müddet 

içmde Çorum Orman Başmühendis muavinliğine ve İstanbul Orman Baımühen
dis muavinliğine ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilir-
ler. c350h 

g_rİJ7 Jf ezle 
Baş .,., D i $ ~·' r:ı---.;;,,;,:,:ı 

ME 

SON POSTA 

Sağlam 
Dişler 

Hayatın da, 11hhatin de, aaadetinl 
de, temel tqıdır.. Çllnkü aağlam 
dİ.f)er, insana nhhat, nq'e, ıtl· 

zellik ve aaadet verir. 

RADYOLIN 
be hrçalanan cfitler inci gibi ~ 
zel ve aafılam olur. Sağlam difler 
midenin aağlamlığını, Hğlam mide 
de vücudün aailamlığını temin 

eder. 

Sabah, öğle ve akşam 
her yemekten .sonra 
muntazaman dişlerinizi 

fırçalayınız 1 

Soa•l• r birbırvıı ıokıp 9dlr- ft 1161<1 sabahl•yın 
laH bir lıuvv .. le kalkcııblıMlı içın bİH ltı ım 
olan .Olt111 bir wyluya Wr llıCI lavua-yor1ıı. 

lıt• burada 

VALIDOL imdadımıu yetltirl 

ÔftU bit lı- tecrGbe ediıılL z- ve 
tltıitlerf .... ecfıd .... tı. ~ vytı-.ıuoa 
karfı unwloMıa bir ~. 

EN GÜZEL 
Hıfzı88lbha noktai nazaran· 
dan ber hususta tyl imal 
edilmlf ÇOCUK ARABALARI, 
en iyl pralt ye en ucuz 

rtatlarla yalnız. 

Bakır Matuaıanaa 
satılmaktadır. 

Sülün 
agrıları 

iMA 
•1Jİ eder. 

Kan çıbanları ve ~rmaklarının V ı A O Z A 
arasındaki kqınblar ıçın 

Dolama, meme ıltihabı ve çat- v • R o z A 
laklıklar, flegmooJar, yanıklar, ı 
trq yaraları, ergenlikler, ve 
koltuk alb çıbanlan için 

En çabuk •• en emin bir aurette T E D A V 1 E D E R 

kullanınız 

PATI 
kullanınız 

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve Iİyah olarak uçlara tabii surette iatenilen rmti YW 

Sabittir, aıhhl ve zararsızdır. 

lNGILlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - latanbal 

TAŞRA HALKINA MüJDE: 
Beklediğiniz 

HASA G 
Lttks IAmbaları 

gel mittir. 
Çok hassaa, çok dayanıklı ve çok ucuzdur. 
Yedek parçaları daima mevcuttur. 

Satış yeri Tahtakale No 51 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden : 

İstanbul semtindeki müşterilerimize kola~ık 
İş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galataya kadar Y"" 

rulmamaları için tahsile verecekleri 1enedlerden başka bütün şube ve ajanaları· 
mız üzerine verecekleri havaleleri dı 20 Haziran 938 tarihinden itlbarm )(1111' • 
Çarşısı civarında Tahmil 10kaluıdaki emtea depomuz bürosunda ldl aQnlerde 
saat dokuz buçuktan on bet buçula, cumartesi günleri dokuz buçuktan cm bit 
buçuğa kadar kabul ederek emirlerini sür'atle yapacağımızı arzederiz. c348I-

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bl· Karbonattan Ye toz karbonat almaktaki mllfkQllt iOS 

önUnde tutularak yapılmıştır. Her eczanede sablır. 

Denizbank Akay işletmesi Müdürlüğünden 

İSTANBUL - YALOVA 
Araaında araba vapuru seferleri 

ll/Haziran/938 tarihinden, Ajuatoa/938 nihayetine kadar 
Yalnız Cumartesi ve Pazartesi günleri 

Cumartesi Günleri Pazartesi günleri 

s. D. s. D. 
Üsküdardan K. 12 00 8 30 
Kabaşatşan K. 12 30 7 00 

Yalovaya V. 1:5 30 10 00 

Yalovadan K. 18 00 11 00 
Kaba taştan K. 19 30 14 30 
Üıküdara v. 20 00 15 00 

Bu seferlerde Büyükadaya nakledilecek araba ve hayvan bulunura 
vapur gidiş ve gelişte Büyük.adaya da uğnyacaktır. 

~-· Dr. IHSAN SAMI ---~ 
BAKTERiYOLOJi 

LABO RATU ARI 
Uınumi kan tııhlilitı, frarl aoktll 

auarından 'V-rmaD ft KUa ........ 
leri , kao küreyvatı .. yı1-. tite ..,. 
aıtma hutalıklan teılaı.i, idrs, .,_,,_, 
cerahat, kar.urat ve llU talllllltı, lltra 
milaoıtkopi, busuai atılar imtilaun. Ka8da 
üre, '9ker, Klorür, Kolleatwi• ınikbırlan
DtD tayiııİ. 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 

·······································-·····--··· .. -· ... 
ilan Tarifemiz 

Birinci aalaile 400 ..,., 

lltinci aahile 2SO • 
Oçiincii aahile 200 • 
Dördüncü aahile 100 » 
iç aahileler '° » 
Son aahile 40 • 

c3235> o '°° 

Muayyen bir müddet zarfında faz. 
laca mikdarda illn yaptıracaklar ar· 
nca tenzilltlı tarifemizden iltİfacle 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ~yrek 
ıayfa illnlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. . .......................................... _........,.....; 

Son Posta'nın ticari illnlanııa ald 
i§ler için şu adrese müracaat edil
melidir: 

llincala.k SeDeWI ..,.... 
~ .... 

Anbra " ...... 

Son Posta Matbaası 

································ >teıriyat Müdürü: Selim Ragsp ,,,,,, 

.. TriDLEBI: s. Ragıp EMBÇ Of1' 
Sıuuc A. Eb'em uşAX.Ll 


