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Hatay hakkında mukabil Başvekil gece 
noktai nazarımız buglin Çankırıdan döndü 

F b·ıd· .1 k Celil Bayar halkla temas 
ransaya 1 ırı ece etti, zelzele etrafında 

Pariste yapılacak Bone - Davaz 
görüşmesine ehemmiyet· at/ediliyor 

maliimat aldı 
Ankara garında tevakkuf eden Başvekile bazı iıler 

hakkında son alınan malumat bildirildi 

At t •• k H • • v k• ı• • k b 1 tt• Ankara S (Hususi) - Bu sabah ya-- a ur arıcıye e 1 ını a U e 1 - nında Dahiliye, Adliye ve Maarif Ve-

R 
killeri olduğu halde Çankırıya giden 

eisicumhur Atatürk, dün de Savarona Rüşdü Arası kabul buyurmuşlar ve ken· Başvekil ceıaı Bayar bu akşam 23 ü 

Yatında Hariciye Vekili Doktor Tevfik disini yemete alıkoymuşlardır. ( A. A.) 25 geçe Ankaraya dönmüştür. 

Doktor Abdurrahman 
dün Hatayda işe başladı 
tranıız gazeteleri: •Netice ne olursa olsun Türkler 

40 üzerinden 22 meb'uı kazanacaklar,. diyorlar 

Baıvekil Ankarayıı gelen hatay heyetııe goru§Uyor 

İstasyonda burada bulunan vekiller, 
111111·-···· .... ···-·· ...................................... ,\. Arıkara Vali ve Belediye Rei!i, veki· 
i • E letler erkanı tarafından karşılanmış -

1 Hatay meselesı 1 tır.ceıaı Bayara istasyonda bazı ~!er 
~ · • H : hakkında son alınan malumat bildiri!-: artık eskı atay i miş. ve bu ma~~adla Başvekil bi.rk~ç 
: dakıka garın ıçınde tevakkuf etmıştır. 
! • v • 1 Celal Bayar Çankırıda halkın ara • 

ı meselesı degıld1r ::~:~~k~:d~::,;ı~r:~.:,:11:~ ~-:: 
i silfıt ve malumat almış, derdlerini ve 
: D k. h. t. f isteklerini dinlemiştir. 
~ aya es I ma ıye ID i Trenin Çankırıdan hareketinden ev· 
E tamamen kaybetti vel vilayet ileri gelenlerini vagonuna 
İ Jeni bir şekil aldı kabul eden Başvekil onlara memleket 
: i~leri hnkkında izahat vermiş ve muh-

(DRvamı 11 irıci sayfada) Bagvekit nutuk s6ylerkeft 

ı• 

·= 

Fnnırcı bu meıelenin yanıbaşına. 

l>fto de Eloezrre meıeleıi ilave etmi§-

fiıJ&",Jftf!f~~~ l'fileJA-'b'J. ' 
rcıd4 cereyan. eden yeni hadiselerle 
anlıyoruz ki Elcezire i§leri yakın bir 
~amanda bizi çok ehemmiyetli surette 
alakadar edecektir • 

D:-.~~1- •• ,.~Ll-~---1--- -~ 

i~ , . .. , . .. 
·: .. .. 
ı • :: Yazan: 1\tuhittin Birgen .. ,. 
;: (Yazısı Hergün sütunwnuzda> 
ı : J !':. ••························································• 

için Meclise ve 
hükiimete başvurdular 

Affa mazhar olacak 150 likler intihab etmek ve 
edilmek hakkından mahrum olacaklardır 

Ankara, 5 (Hususi) - Af kanunu pro- halen cezaevlerinde cezalarını çekmekte 
jesinin yakın günlerde Büyük Millet olan birçok vatandaşlar, Meclise, bükfı • 
Meclisi umumi heyetinde müzakeresi mele ve Partiye müracaatlarda bulun
mevzuubahsolması dolayısile muhteliI maktadırlar. Bunlardan bir kısmı affın 
cürümlerden dolayı mahkfım olmuş ve (Devamı 12 inci sayfada) 

"u~nkara, 5 (Hususi) - Yarın Paristc görüımede Hatay h~~~nda Frans~dan ~
~ ll bulacak Bone - Davaz görilşmesine lınan son cevaba buyuk elçlmizm, hü-
~ir ehemmiyet atfedilmektedir. Bu (Devamı 11 fncl sayfada) 

Evlenme yaşlannm 
indirilmesi teklifi 
alaka uyandudı 

Galatasaraylıların piliv 
günü neş' e içinde geçti 

Tarihi tamburun sesi alkışlarla karşılandı 

Serbest güreş birincilikleri bitti 

Ankara birinci geldi ve 
altın kupayı aldı 

Crup tasnifinde lıtanbul ikinci, Konya üçüncü geldi, . 
2Üreş birincilerine alhn gümüı madalyalar verildi 

/\tıka Konyada seçme m iisabakaları yapılırken 

da s t~a, 5 (Hususi) - Bugün stadyom· ı edilm.i§ ve netice alınmıştır. Grup tasni-
est güreş birinciliklerine devam (Devamı Jl inci sayfada.) 

Layiha Mecliste görüşülür
ken münakaşalar olacak 

Ankara, & (Hususi) - Kadın ve erkek 
için evlenme yaşlarını tayin eden medeni 
kanunumuzun 88 inci maddesinin değiı

(Deva.mı 11 inci sayfada) .............................................................. 

YARIN 
C başlıyoruz '=:J 

Devlet 
kapısında 

elli yıl 
,.............. Yazan ............. , 

1 Eski Dahiliye Nazırı ve 'ı· 
1 eski meb' us 
1 Ebubekir Hazım 
l 
~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'r 

Memuriyet hayatı Niğd• tah. 
rirat kaleminde baılayıp Is • 
tanbulda nezaret aandalyeaİn· 

Geçmiş günlerin tadını almak, gelecek günlerin daha 
mes'ud geçeceğine inanmak dün 

bütün Galatasaravlılara bir cocuk neş'esi vermisti 

d• v• nihayet darağacı altında \ 
biten eılıi bir m•munın Tari1ıt pilciv neş'c içinde ycııırkcn 

hatıraları D .. n Galatasaray yetmiş yaşına bas- meşhur pılav günlc>rıni üçünciı defa y.1-
~----~~~~~~~~"'1J tı. u v~ bu vesileyİe, Ga1:ıtasaraylıb l dılar. .. ( Dcı amı 5 inci sayfada) 
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Hatay meselesi artık eski 
Hatay meselesi değildir 

::::::::::::::::~~~----------~~~~--iııiiii ...... ııiiiiii-:::::~ ... ~--------....... iiıiıiiii~iiiii-•iıiiilll------~···~·lıil;IN ... *~ ~ f Davranma-, .... -

Yaz.an: Muhittin Birgen 

T 
emcnni edelim ki Hatay mesele
si, bu defa olsun, düzelme yolu -

nu tutmuştur. Sulh jçinde yaşayıp uzun 
asırların açtığı yaralan sarmakla me~ -
gul olmayı istiyen Türkiye, H~tay ~~ıl~-
. . sulh yolile dostça halledılmesı ıçın 
~ın ' b-t-
göstcrilmesi icab eden bütün sabrı, u ~? 
tahammülü göstermekte kusur etme ı. 

Eğ bu sabırlılık sayesinde, bu mese -
er d b' 

1 . gu-rüıtüsüz halletmeyi temin e e ı-
eyı d Tü 

lirse, eğer Hatay davası etrafın a, . ~ -

Direktör! 
j \, E. Talu 

1 D
a zmirde, üç tane turfnnda külhanbeyi· 

: nin, devam ettikleri mektebin direk· 

törüne karşı oynadıkları zorbalık kome• 
disinin iğrenç tafsilatını gazetelerde 
okuyalıdanberidir halfı nefretimi yene " 
medim. 

Bu çeşid sözüm ona mekteblilerin nr· 
tık ölcüyü aşmakta ve hatta aşmış olduk· 
ların; nazan dikkate alarak gerckell 

ı tedbirleri ittihaz etmenin 51rası gelmış· 
tir. 

Bu tedbirler, maarif kurulunun i~ı ol• 
maktan ziyade, aileye terettüb eden Y" 

lerdir. 

kiye ile Fransa dost kalarak anlaşabilır
lerse memnuniyetimize hudud olmıy~ .. 
caktır. Ancak, Hatay davası bizim üze.
rinde asgari derecede fedakarlık~ e.demı
yeceğimiz bir mesele olmuştur. Hadıscıer, 

b bahiste Türkiyeden fedakarlık isterse . 
u ' ka" çık 

Yüz bin defa, herkesle birlikte tekr.a~ 
eylediğim gibi çocuğun terbiyesi aı.J 
ocağından başİar. Çocuk enfiye gibidır• 
Enfiyeyi .. çekenler bilir - nenin ya1:ın9 

koyarsanız onun kokusunu kapar. I~t~ 
çocuk da, hassasiyet itibarile nyn:n b01 _ 
ledir. Henüz emeklemeğe başladıgı sıra 
da onun minicik cevval gözleri fıldır fıl• 

bu fedakarlıkların son haddine aar - Akıl yaşta değil Baştadır, deriz, doğrudur. Aarşmıza a· 
gitmek te bizim için farzdır. . Markoni telsiz telgrafı icad ettiği zaman gençti, Forcı ilk nın çocukluğuna veya ihtiyarlığına değil, getirdiği. eseri~ 

Bitlerin bir sözü vardır: cBen harbın otomobilini yaptığı zaman çocuk sayılıyordu. Hügo ise en kıymetine bakınız, .m~ddi neticeden daha hassas bır terazı 

dı; etrafına bakınarak, ne görürse, ço .. 
cuk da onu hemen taklide k~lkar. ~; 
andan itibaren ana, baba, evladına hu 
met etmek onun nazarlarını incitecd<ı 

~~n=ae1!a:!e~~~~1:::: c~;~:~ BOolakns lıhaodcaınsı 1 ,, ....... H .... 8 ... f .. Q ... U::·n·· .... b ...••. ·r······f··,·k···r ... a······· ·~ :~:::~leri yıldıran 
• . )!.l 

ruhunun üzetinde iz bırakacak her tur 
fülôen, hareketten, lakırdıdan çekinmelt .. 
le mükelleftir. Evlfid sahibi olanla.·. e\:" 
lerinde her türlü hürriyete veda etınel." 
dtrler. Yoksa, onlar laübali, perv~sı; 
davrandıkça karşılarında bir gramo u 

gerek cephe gerisinde o za~~n .. n~.sıl 
müdhiş bir şey olduğunu pekaıa gordum 

' h . ~e 

ve yarın da ne tasviri imka~sız bi.~ a~et 
olacağını pekfila takdir ederım. Türkı -
yeye sulh lfızımdır, Türkiye sulha, her 
memleketten ziyade muhtaçtır. Fakat, 
buna rağmen, harb zaruret olduğu zaman 
yapılmaz bir şey de değildir. Türk bu 
isi ve bu hakikati çok iyi bilir. 

Bir yerine iki tane 
gömünüz 

Aleksandr Düma çok kere, tefeci -
leTdcn yüksek faiJZle pa.ra almıştı. • 
Onlarla i§ yaptığı halde yüksek faiz 
almaları yüzünden hepsinden nefret 
ederdi. Bir gün yanındaki evde otu
ran bir tefeci ölmüştü. Mahalleli bir 
çelenk yaptırmak istediler ve Alek -

Pıagv ı bir fotograf camı assasıyc · , ~~ 
kendilerini dinliyen • vc>ya seyreden ) b 
ruda, zamanla kökleşen terbiye ve ede 
noksanları peyda olur. 

sandr DtLmaya da uğradılar: : 
- Vstad, dediler, yanınızdaki ev- : 

• de oturan tefeci öldü. Bugün gömüle
cek. Çelenk yaptırmak istiyornz. Siz 
de beş frank veriniz. 

Bizde, maalesef, bu hakikati gözön~~: 
de tutan ana, baba hen.Uz pek azdır. B 
kis, evlfıdını: 

- Hay kerata, hay! 
Diye okşayan .. 
- Buraya gel ulan!. . 

' b l b·ıırıS. Diye çağıran pek çok ba a ar 1 kil" 
Bundan başka, gene bir çok evlerde 

~:Milletlerin hayatlarında bazı dakikalar 
vardır: bu dakikalarda, karşılarına çıkan 
meseleleri eğer harb yolile halletmesini 
bilmezlerse, bu harbi, mesela Türk1yenin 
Fransa gibi bir memleket karşısında ~a
hi her ne pahasına olursa olsun goze 
al~aktan çekinirlerse, millet olarak ya
şamak haklarını kaybederler. Bunu? için, 
bütün açık kalbliliğimizle temennı ede
'Uro-ld.Jl qfav ...m,pçe}pc:j Fransa ile '.J'ijrkive 

Bu kadın Los Angeıos'un yegane kro

Müdhiş bir atlet olduğu gibi iyi d°e b~k
sörlük yapan Martell, birçok boksörlerin 
antrenmanına bizzat .iştirak etmekte, o::ı.

ları mükemmel surette dövüşe hazırla-

Aleksandr Duma, on frank çıkarıp 
verdi: 

Çük çocuklar, herkesten gizli kalması g~ 
.... t· ese 

d reken aile dramlarının, savun u v h .. 
ıngilterede binlerce naikı heyecan an h 1 k r<I 

~a1c .......... ---v-•--• , .. .. .__,__ .... o ..... kintili ağız dalaşlarının, sar oş u .,.. 
bu mesele, bilhassa bugünkü şekli ile, 
uğurunda katlanılmıyacak fedakarlık 

bulunmıyan meselelerden bil'l olmuştur. 

* Hududumuzun öte tarafınd-ı cereyan maktadır. 

- uı.c. u~~ J• -·••w .... ---·-, .... - - ·-,., - ... 

verdiniz. 
- Onlardan bir tane gömcceğinize 

ik.i tane gömünüz! 

\-. ....................................................... ,r 

eden işlerin son zamanlardaki akışına Köpek koleksiyonu Beşizlerin serveti 
baktığımız zaman, görüyomz ki Hatay 
davası eski mahiyetini tamamen kaybe- İngilterede Mis Nora Leonard ismindE' Dünyanın en meşhur çocukları addolu-
derek yeni bir şekil almıştır. Dava, son bir genç kızın yapmakta olduğu köpek nan Kanadalı beşizler, bildiğiniz gibi 4 
zamanlara kadar, sadece orad~ki Türkle- koleksiyonunun pansiyonerlert 211 ta .. yaşlarını bitirmişlerdir. Şimdi her birisi
rin haklarını koruma ve varlıklarını te- neyi bulmuştur. Mis Nora Lennard kö - nin 30 bin İngiliz lirası, (bizim paramızla 

ka F · t ..:ı· peklerinin terbiyesi ile bizza~ meşgul ol-min davası idi Fa t ransa mı ıs euı, 200 bin lira) servetleri vardır. Beşizler 
· k maktadır. Denilebilir ki köpekleri yedi -

Kont dö Martel mi böyle arzu ettı, yo ca 9 yaşına bastıkları zaman hepsinin ser-
delege Garo mu böyle yaptı, her lle rip içirip terbiye etmekten gayri hiç bir veti 500 bin İngiliz lirasını bulacaktır. 
olduysa oldu, karşımıza müstemlekeci işi yoktur. 

bir memleketin, hafi surette körüklediği ile Türklere haber vermek mecburiyetini Elcezire istiklalini ilan etmiş veya etmek 
bir Arab davası konuldu. Öyle bir Arab hissediyoruz ki Fransanın Hatay mesele- üzere bulunuyor. 
davası ki müdafileri zenci askerlerle, sinin yanıbaşına ilave ettiği Elcezire me- Şam hükumeti ne İlyas Merşo·yu m;ı
Kürdler ve bilhassa, yeniden çetecili~e selesi yakın zamanda bizi rahatsız edecek hakeme edebildi, ne de papaz Habbi'yi 
sevkedilmelerine çalışılan Ermenilerdir. bir iş olarak inkişaf etmektedir. vesaireleri tevkif edebiliyor. Nitekim 
Fransız parasının ve müstemiekeci oyu - Osmanlı imparatorluğu devrinde, hay- Lübnan hükumeti de, doktor Şal!un hak
nunun çıkardığı mesele, bize :mcak bir li eski bir zamandan itibaren, Suriycye kında ciddi takibata girişebildi. 
şey gösterebilirdi: Cenubda bize, Mill~t- katolik papazlarının cüppelerini giyerek Dünyayı düzeltecek ve başka milletle
ler Cemiyetine niyabeten, komşuluk e- -sokulan Fransa, şimdi de Fıratın öbür ta- rin haklarını müdafaa edecek bız değiljz. 
den Fransanın bize karşı iyi niyetıer rafma ayni cüppe ile giriyor. Eskiden Fakat, hududumuzun yanıbnşında bizleri 
beslemediğini. Biz ise böyle bir şeye razı kendisine mukavemet için bir Osmanlı yarın rahatsız edecek hadiselere de li -
olmak değil, müsaade edemezdik. imparatorluğu bulunuyordu. Bu defa kayd kalamayız. Bunun için , Fransız 

ları yapan bu ayı, son maçında yaralan
dığı 'için bir daha boks yapmıyacaktır. 
Resmimiz hayvanın bir müsabakasını 

gösteriyor. 

Beş buçuk saat sıiren 
ameliyat 

Dokuz yaşlarında bulunan bir İngiliz 
çocuğu, bu yılın başlangıcında müdhiş 
bir baş ağrısına tutulmuş, bütün doktor
lar bu ağrının sebebini keşfedememişler
dir. Nihayet hastaneye kaldırılan çocuğu, 
şehrin en hazık doktorları muayene ede
rek, beyninin arkasında bir ur olduğunu 
anlamışlar, ve kendisine iki ameliyat 
yapmışlardır. Ameliyatlardan ikincisi, 
beş buçuk saat sürmüştür. Arnelıyat es
nasında, kafatasının üstü açılmış, beyni
nin alt kısmını tazyik eden ur çıkarılım~ 
tır. Bu ameliyat neticesinde çocuğun öl
mesi veyahud kör olmasından korkulu
yordu. Talihin garib bir cilvesi netice
sinde çocuk kurtulmuştur. Şimdi gayet 
sıhhatli olarak nekahat devresini ieçir
mektedir. 

J spanya harbinde ölen 
tenor 

Açık söyliyeyim: Ana Fransa ile budu- karşısında, Aciz bir Suriye vardır. Bu - dostlarımıza - kat'i bir düşmanlık ilan 
dumuz bir olsa ondan korkarız; zayıf ol- nun için katolikle birlikte incil okumak- edilmediği müddetçe onları dost saymak 
duğumuz için boynumuzu bükeriz. Fakat, ta, Kürdle kürdçe, Ermeni ile ermen\ce vazifemizdir - şimdiden şunu haber ve
deniz aşın Fransadan asln korkmayız. konuşmakta kendisini serbest hissediyor. relim ki Hatay meselesi henüz kat'i su - Avrupanın birçok şehirlerinde tatlı se
Bunun için. biz bu davayı cebır yoHle Bu Fransaya §U dakikada Hasced..? yer - rette halledilmemiş bir halde bulunur- sini dinletmiş olan meşhur tenor Fleta, 
çoktanberi halletmemişsek, sırf hükü - leşmiş olarak bakabiliriz. Şam matbuatı ken buna Elcezire meselesini ilave etme- Corunna'da ölmüştür. 
metimizin dünyaya yeni bir gaile çıkar - boş yere feryad ededursunlar, Fransa sinler. Birkaç ay ihtilalcilerle birlikte çarpışan 
mamak arzusunda bulunmasından dolayı Elcezirldedir; oraya kafi surette yer - Bu sözümüzde tehdid kasdı yoktur. Fleta, General Franko kuvvetlerinin, 
böyle yapmışızdır. Yoksa, Atatürk bu leşmeğe intizaren, Şanım valisinı kov - Tehdid ıdostluğa ne kadar muhalü i~e, doğduğu Aragon köyünü mptettiklerini 
işi de çoktan ve en parlak bir şekilde muş, memurlarını iki aydır hükumet ko- haber vermek te o kadar dostluk borcu- öğrendikten sonra hayata gözlerini yum-
halletmiş bulunurdu. Bu sö?iimüzde hiç nağına hapsetmiştir. Bir rivayete göre de dur. Muhittin Birgen muştur. 
bir mübalfığa olmadığına Fransızlann ~===~=~====~~~=:=::::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;::;:::;:::;::;:==:::;==:=::=:=::;::;::;::;:=::;:::;:::;=:=:=:::;:~ 
inanmalarını rica ederiz. 

* Geçen gün de söylemiş olduğum gibi, 
Hatay meselesi artık eski Hatay meselesi 
değildir. Fransa bunun yanıb:ışına bir de 
Elcezire meselesi ilave etmiştir. Bu me
sele belki bugünkü şekli ile bizi o kadar 
alakadar ebnez; fakat, orada cereyan e
den yeni hadiseler)e anlıyoruz ki Elcczire 
işleri yakın bir zamanda bizi çok ehemmi
yetli surette alakadar edecektir. Hüku -
metimizin bu meseleyi nasıl mü tale:ı et-
tiğini bilmiyoruz; fakat, cenub hudud -
larımlZln ötesinde olup biten şeyleri çok 
yakından takib eden ve kendisini bu 
takible mükellef bilen bir vatandaş sıfalı 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMA! 
Hükfunet medeni kanunun evlenme yaşını tayin eden 

maddesini değiştirmek lüzumunu hissetti. Bir proje yaptı, 
Meclise verdi. Proje bir iki güne kadar kanun halini alınca 
artık 17 yaşına gelmiş erkeklerle, 15 yaşını bulmuş kızlar 
daha fazla beklemeden evlenebileceklerdir. 

Gazetelerin anlattıklarına bakılırsa, hükfuneti bu kararı 
vermiye sevkeden müşahedelerin birincisi medeni kanunu-

nu aynen iktıbas ettiğimiz İsviçrenin iklimi ile memleket!-
mizin iklimi arasındaki fa~k, ikinci müşahede ise kanunda 

tahdid edilen yaştan daha evvel evlenebilmek için ya~la
rının tashihini istiyenlerin bir yıl içinde 65 bini bulmuş 
olmas1dır. 

Bu, bir hakikattir ki inkarı mümkün değildir. Fakat bize 
öyle geliyor ki kararı vermiye saik olan müşahedelerin her 
ikisi de yüzde doksan dokuz itibarile küçük kasabalanmızla 
köylerimize aiddir. Yoksa hayat hazırlığı gittikçe güçleşen 
büyük iehirlerimizde kanunun ~ttiği yeni imkAnlardan 
istifade etmek istiyeceklerin yüzde biri geçebileceğine biı. 

inanmıyoruz, !akat ey okuyucu sen: 

iSTER İNAN, iSTER İNANMAI 

nelerinin masum şahtcııendir. 
Mektebde çalışmıyan, asilik eden, 8~ 

kadaşlarile geçinemiyen, hocalannı sa~ 
mıyan çocukları tevbih ve tekdir edece~ 
yerde, kendilerine hak veren zayıf ani 
ların da haddi, hesabı yoktu"f. 

Ve tabiidir ki bu şartlar içerisinde yt' 
tişen çocuk, günün birinde, eline bir ~ 
banca, veya bir sustalı çakı geçirecek 

11 
bununla ya imtihanda kırık not vere 

1 
muallimi haklıyacak, yahud ki bu sef~ 
olduğu gibi, direktörlük odasına baslt ~ 
edip, meşhur Çerkes Hasan vak'asınJ 
naziresini yapacah'i1r. 

1 
İnkılabınuzın tamam olması için 1111 ı 

baba, sosyeteye karşı vazifelerini artı ı 
müdrik olmalıdırlar. Evlau yetlştir~e, 
sade onları doğurmak, hıyar gibi b~ • 
yütmek, yedirmek ve giydirmek değ.# 
dir. Onlara ayni zamanda, hem kend1 

t• 
lerinc, hem de içinde yaşadıkları ınuh~1' 
faydalı olacak bir terbiye, bir insarı etl 
terbiyesi aşılamak lazımdır. Bunun da 06' 
birinci şartı kendilerine iyi örnekler g 
termek bizzat hüsnü misal olmaktır· t• 

Ç k' l .. .. d k d. 'zi ftl ocu arımızın onun e en unı sa-
maz, onları terbiye hususunda gene 1};

1
-

bali davranırsak, son zamanlard'l 'ı.J o• 
gelen çirkin hadiselerin bundan sonrB 
tekerrürünü bekliyebiliriz. • 

Halbuki buna inkılabımızın tahanl::ıt 
lü yoktur. Biz, Tüa-k çocııkia.r~1l 4' 
celit> yeti§mesini ıistiyoruz: cElin ıtı' # 

ğil! 

E. Tal~ 
························································ 
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Haziran .. ,,. J 

" Tetikteyiz, yaşasın Ordu,, 
Dün Pragda 150 bin kişinin iştirakile 

bügük bir nümayiş yapıldı 

__r Bu Sabahki b 
~ ~ Gazetelerde 
"-- GördUğUmUz Fikirler E 
l"eııi Sabah - Hıiseyln Cahid Amerikanın 

ulacakları erlevhalı ma~lesinde Avrupa 
dcvleUerlnin Amerlkaya 10 milyar dolar 
tıorçlu olduklarını, bu borcun 62 senede o
tlenmesl e ası kabul edildiğini, sonra bu nla
C'nğın yüzde kırkının affedlldlğln1, fakat Av
rupa devletlerinin gene borçlarını odemeğe 
yanaşmadıklarını anlatarak: 

• Bir lııgiliz nazzrznzn 
nutkundan doğan 
fır it na 

•- Artık Amerika ecnebi memleketlere 
para göndermlyecek vaziyete girmiştir. Bu- a 
na da dahildeki iktısadi vaziyet sebeb oı - U 
muştur. ZJra Amerika çiftçisinin borcu top
rağının kıymetinden çok fazladır. Ve Ame
rika parasını şimdi kendi zlraaUni ıslaha 
harcamaktadır. demektedir. 

Yaı.an: Selim Ragıp Em~ 

ngiliz milli müdafaa nezaretinin muh

telif servisleri arasında ahenk ve ın-
Çekoslovakyada dün yeniden 

polisleri çarpıştılar, 

arbedeler oldu, 
neticede birkaç 

Südet Almanlarile 
polis yaralandı 

Çek sicam temini vazifesile mükellef bulunan 
ve bu sıfatla kabinede mevki sahibi olan 
Sir cThomas İnskip> tarafından milli mu
dafaanın müessiriyeti için hiikümeun 
mecburi hizmet ihdas etm .... { tasavvuru 1-

da bulunduğuna dair yaptıgı bir beyanat 
lngiliz adalarında büyük hir fırtına ko
pardı. İngilizin liberal Ye f erdıyetçi ru
hunu tanımıyanlar böyle bir beyanatın ne 
gibi bir fırtına ve heyecan doğurabile -
ceğini anlamakta tercddüd eder, hayre
te düşerler. Halbuki İngilizlerin hak.ti 
ruhiyesini bilenler için bundan müte -
hayyir olmıya bir sebeb yoktur. Büyuk 
harbin en buhranlı zamanlnrındc1 dahi 
mecburi askerlik hizmetini İngıliz mille
tine kabul ettiremiyenlerin, müstaktel 
harbin henüz pek uzak bir safhada bulu
nan tehlikelerini ileri sürerek ayni mec
buriyeti bugün fiil sahasına intikal et
tirebilmelerine imkan yoktur. İngilizm 
mecburi askerlikten uzak durmasındaki 

hususiyete gelince; İngiliz milleti, hür -
riyet ve demokrasi yolunda en fazla çar
pışmış ve kan dökmüş olan milletlerin 
başında gelir. Hürriyet ve müsavat pren
siplerinin dünyaya yayılmasında Fran
sız ihtilalinin ne kadar büyük bır rolü 
varsa, Fransız ihtilalinin hazırlanmasın
da da İngiliz demokrasi mücadelelerinin 
o nisbette hissesi ve hakkı mevcuddur. 
Serbesti uğurunda bu derece .ztırab çek-

l>rag, 5 (A.A.) - Bugtln Çekoslovak 
tı Yal demokrat partisinin 60 ıncı yıldö
~rrıu tnünasebetile 150 bin kişili.:;: muaz
te rrı hır alay, Prag sokaklarında dolaşarak 
,;ahurıerde bulunmuştur. Alay içinde 
1 ilŞasın ordu ve cTetikdeyiz ve cTes
kaltı 0lrnıyacağız gibi vecizclnr yazılı pan
di:dlar ta~ıynn sokollar bilhassa nazarı 
Çok katı celbediycırdu. Sokolla• bilhassa 
~ alkıslanmıştır. Alayda Yasasın Bı;-

~ azılı bayraklar da varı:Iı. 

Arbedeler 

tut 'llrag, 5 (A.A.) - Alman hududu ch·a
Dıı da Maksdorf intihabatı dolayısile ya
~~n bir miting esnasında Henlny,1 ta
Gıı arıarı mevzu memnuiyete rağmt•p 
~r~orrna ile sokaklarda bir geçit yapmış
~ltıır. P?lis nümayişciler<> sopaıarla hü
lt~t etınışse de bunlar dağılmamı;;lardır. 

ıcl'de bir arbede çıkmış ve b:rka-; Ç,,k 

polisi yaralanmıştır. Yaralılardan bid 
hastaneye nakledilmiştir. 

Slovak meselesi 
Prag, 4 (A.A.) - Slovak olan adliye 

nazırı Dr. Derer, mensub olduğu Çek sos
yal - demokrat partisinin fikirlerini neş
reden Provalidu gazetesine beyanatta bu
lunarak demiştir ki: 

- Biz Slovaklar monsenyör Hlinka ta
rafından idare edilen Slovak muhalefet 
partisinin totali~r iddialarını .şiddetle 

protesto ediyoruz. 
Henlayn'in esrarengiz seyahati 

Prag, 5 (A.A.) - Henlayn dün zevcesi 
ve çocuklarile bir otomobile binerek 
Aş'dan meçhul bir semte hareket etmiş
tir. Otomobil saat 12.50 de Çek - Alman 
hududunu geçmiştir. 

Israrla dolaşan bir şayiaya göre H!!n
layn, Berline veya Berhtesgadc:ne gide
cektir. 

Elektrik idaresi için 
bir kanun hazırlandı 

Ali Çetinkaya ay sonuna doğru geliyor 
v,lcil Derinceden Ankaraya dönmeden önce Elektrik 

Şirketinin devir iıleri hakkında malumat aldı 
Ankara 5 (Hususi) - Nafia Vekili,bir kanun layihasını Meclise verecek -

~at tılerde Bi.ıyük Millet Meclisinde tir. 
a V€kaletini alakadar eden kanun İzmit, 5 (Hususi) - Nafıa Vekilım:z 

'-~ a arının müzakeceleı inde buluna- Ali Çetinkaya Ankaradan Derinceyi'! ~e-
.., ) UllUfi<l Joi;x u İi'>to.ıılJuli:l 'gt." - 'l<e.•~ ucuucc ud \ t:ı ~ dtvıyc~uıı ~cı.ıı r-ıı, 

~ r. Ali Çetinkaya İstanbulda elek- tedkiklerde bulunmuştur. Alı Çetınkaya 
~ ırketının de\'ir ve tesellümde lıu- bundan sonra İstanbuldan geie.n elektrik 

aktır. İstanbul elektrik idaresi u- şirketi memurlannı kabul ederek kemıi-
rnudı.ir muavinliğine İstanbul lerile uzun boylu görüşmü~tür. Gôrüşmc-

at a Ş rket ve müesseseleri Basmti nin elektrik şirketinin hükumete deui 
1 Süruri Devrimerin tayini ~uh - i§lerine aid olduğu zannedilmektedir. 

~ d r. Hi.ıkfunet önümüzdeki gün - Nafıa Vekilimiz akşam postasına ila
~ İ tanbul elektrik idaresinin ba • ve edilen hususi vagonla Ankaraya 

eçecek memurları alakadar eden dönmtiştlır. 

Çinde harb tekrar kanlı 
bir safhaya girdi 

* Henlnyn'in hareketinin Hodza'nın ge- Tan _ Ahmed Emin Yalman bugu.ıku 
lecek cumartesi gı.inü bütün ırki gruplara başmakalede İstanbul adliye sarayının lnşa
milliyetlc>r statüsünün proje:.ıni tevd: e- : ının geciktirilmesi sebeblerlnl tahlll ediyor 
decegi hakkındaki yarı resmi notanırı :ıeş ve diyor kl: 
· d""f . .' b .. . .1 k «Menfi mukavemetler yaratan zihniyet -

nne tesa u ettıgı te aruz ettırı mc ·te- lerin, ihtiyatların, usullerin köklerine kaı·şı 
dir. tedbir almak, Inkılil.ba uygun ve tam mn -

Prag. 5 (A.A.) - Resmi Südct mahfel- nasile rasyonel bir çalışma muhiti, bir mes'u
lerinde Henlayn'n Almanyaya bir mezu- llyet telakkisi, çabuk bir karar verme cesa-

. t 1 t' t ğ .. 1 kt d• rntl, blr faaliyet hızı kurmak mutlaka lft _ 
nıye seya 1a ı yap ı ı soy enme e r. zımdır.» 

Henlayn, birkaç gün Bavyera Alplarında * 
kalacaktır. Cumhuriyet Nadir Nadi 1,200,000 ser-

Al l ab levhasını koyduğu başmakalesinde Ikl yılda 
man aran cev 1 Ispanyada silah kuvveti ne oldUrülenlerin 

Berlin, 5 (A.A.) - Çekoslovakya B&g- bu mlkdara çıktığını, buna harbin tevlld et
vekili Hodzanın Vördpraysa \'erdiği be- tlği sefaletler ve hastalıklar dolayısile ö -
yanatı mevzuubahscden Berllner Börsen ienlerln dahil olmadığını, Çinde daha kıs" 

. .. . . bir zamanda buna yakın adam ölduğüııü 
Zeıtung ezcumle dıyor kı: yazarak· eski din ve ınczheb muharebelerini 

B. Hodza, Alman Südet meselesincie hatırlatmakta: 
nikbin olduğunu söylemiştir. Fakat bu- ~- Bu b~n sene evvel böyleydi, bin sene 

·· 1A 1 'kb" 1., d ğ"l f k t .sonra da boyle gidecek. Medeniyet sadece 
gun azım o an şey nı ın ıi{ e 1 • a a konfor ve şekil işldlrıı demektedir. 
fiiliyattır. * 

Fransız - İspanyol 
hududunda bir hadise 

Kurun - Asım Us, o-Hakikat anlaşılıyor 
ınu?. başlığı altında yazdığı makalede Pari
suvar gazetesinden alınmış bir haberi nak
lediyor. Ve Fransız efkarı umumlyeslnfn 
.Hatay meselesi hakkındaki duygusunu teş
rih ediyor ve makalesini şöyle bitiriyor: 

«- Ey Fransız mllleti senin adına beynel
milel hak ve adalet fikri ne kadar gizli 
emellere kurban ediliyor.» 

Tuluz 5 (A.A.) - Dokuz ecnebi tay
yaresi bu sabah Fransız - İspanyol hu
dudu civarında Aks le- Thermes mın
takasında kain Orgeiks kasabasının ü -
1erinden uçmuşlardır. Tayyareler bir -
kaç bomba atmışlarsa da kimseye bir 
şey olmamıştır. Aryej \'alisi ile Cum -
huriyet müddeiumumisi tahkikat yap· 
mak üzere hudıse mahalline gitmisler-

F B k • ı • miş olan İngiliz milleti, mecburi hızmet-r ansız aşve 11 le vücude getirilmiş olan ordup karşı 
daima muhteriz davranmış ve bilhassa 

.............................................................. 

dir. 

Frankoculann karan 

ıcı7 resmi bi~ ~ t;bÜğde ezcümle şöyle de

nilmektedir: 

Hükumet, harbe niha) et vermek için 
düşmanın bilakayid teslim olmasından 

başka bir hal çaresi kabul etmiyeceğini 
bir kere daha ilan eder. Bunun akı.ine 

olarak yapılacak her türlü mücadele ve
ya telkin İspanyanın tahribi için yapılmış 
müessir bir yardım telakki edilecektir. 

b • k ıı 

1 
d • bu kuvvetin, muhtelif makamların elinrlc 

1 r n Utu S Oy e 1 bir tahakküm vasıtası olabilmesinden çe-
kinmiştir. Bundan ötürüdür ki ~ mecburi 

Lyon 5 (A.A.) _ Havas muhabiri blldl _ askerlik hizmeti> denildiği zaman İngi -
riyor: Vatan u~runda ölen sıhhat memur - liz yurddaşının derhal ferdi hürrıyet ve 
lD.q, 8Jiı.nll.. tll;.ile.ıı,,.a nıdın .Ac:.ili• JJUoAnJn"• • .. 1il-Jftl .. 9n.tfisa1~ _l;ıı:u:Q.lu•tR aı>lir .,c:;,r 
ezcümle demlştlr ki: büyuk heyecan da, sadece böyle hır cn

Uzun tarıhi esnasında, Fransa, bir çok dişenin rnevlUdudur. Hakikatt~ milli mü-
tehllkelere karşı koymak mecburiyet.inde dafaa kuvvetlerini her suretle tensile et-
kalmıştır. Fransa, bu tehllkeleri mağlup et-
mesine imkan veren enerjisini ve azmini blr mekte bulunan İngiliz hükumeti, ani bir 
kere daha bulmalıdır. Zira, bugün Fransa- harb karşısında gafil avlanmamak iç:n 
nın hududlarını teşkll eden nehirler ve dağ- milletin bütün mukavemet kabilıyetle -
Iıı.rın arkalarında muazzam değişiklikler ol- rinden azami istifade tcmi.n etme~ ıs -
maktadır. Eğer Fransa, cebrü şiddetin par - lemic:ı ve bilhassa muhafazakar partinin 
lamakta olmasını nazarı dikkate almazsa, ~ 
kargaşalıkların içine sürüklenecek glbl gö - ısrarile bütün erkek ve kadın vatanda.> -
zükmektedir. Fakat, çok defa kuvvetin te - !arın birer kabiliyet ve mesırk lislesjnin 

Balkan Otomob.ll slrl altında eski dünyada vukua gelen de - meydana getirilmesini düşünmüştür. O 
ğişikllkler içinde, Fransa, hürriyet ve insan suretle ki, icabında bu listeye bır göz a-

yarlŞlnln neticeleri !~y~~a~~ka~!~~~~~~~;.n son ocaklarından bl- ~ı:ı~ım:a~:;r:~~~n :~!:!::;ı:ola~~~ 
Fransa, kuvvetin bütün lnaan münase - la ve en esaslı bir surette gicıerilm•!k 

Atina 5 (A.A.) - Balkan otomobil betlerinin hiıküm haline gelmesine müsaade 
v d k" mümkün olsun. rallisine iştirak eden aşagı a ı otomo· etmtyecektlr. Biz sulha hizmet etmek isti -

F k t ıh k l k blr Büyu·· k harbde Lord Derby'ye alfedı -
J \ h b h d biller Atinaya varmıştır. yoruz. a a su a arşı o an aş uruz, 
'Ponlar ilerledıklerini, Çinlilerin ar sa asın • 1 numaralı araba Elen Jentile, 2 z.·uıf eserı değildir. Tehlikeleri yeneceğiz. Bil. len sistem sayesinde bu nevi ıhtiyaçlar 

(so • • •• l l bu lşde yalnız değiliz, bir çok diğer millet - nisbeten kolaylıkla temin olunn,uştu. 0Q) o··ıu .. ve malzeme terkettiklerını SOY iivor ar Yugoslav Husnik, 3 Elen Bayan Papu, !er de ayni azim ne ınucehhezdir. Bu mıllet- d k d 
J 9 Al M • f Şimdiki usul ile o zamankin en ço a -~ . . . . . 4 Elen Yanulatas, man am'RC , ler, son zamanlarda bunun parlak misalle -

~ ektn 5 (A.A.) _ Japonya namına J~ponlar Kaıfeng ıstı~ametınde ıler 14 Bulgar Piper, 15 Elen Papadopulo~, rini verını~ıerdir. Vazifemiz Fransızların de- ha iyi neticeler alınacağı ümid olunu -
~ • leıneğe salahiyettar bir zat, lemege devam ctmektedır!er. 17 Rumen Berlesko, 18 Rumen Monı- ıln \'ahdetınln yeni bir tesirinin teyidini g'is yor. Vatan müdafaası mevzuu bahsol -
' F' J l 1 edi r k 24 R t r ektedir duğu bir zamanda seferber edilecek kuv-Ja""'eng'ın şimalinde toplanmış o • T k 5apo(An Aar)a ayDo yo. . katide, 21 Arnavud Bas as, umen e ~~ris 5 lA.A.> - B. Daladye saat 18.30 da vetlerin hizmete alınmaları şekli etra -
Jıı,_ t'Vn kıt'alarının Çinlilere taar - o. Y.O . _. • ••. - meı aJansı - Kristea. 5 Elen Moskof . 
. "' ett bild d · t ı B ç Parlse dönmüştür. fında koparılan bu nevi gürültülere "4.. 1klerin"ı bı"ldirmektedir. Çinliler nın ır ıgıne gore, gaze e er · em Kazananlar, pazartesi günü sabahı 
-~ be ' A K d K c:bir bardak suda fırtına> adını verecek-

)b.,, Ce fe.ikı"yetleı·ı'ne \'e n1uannı"dane rlayn in vam amar.asın a, f adn - ı'laAn olunacaktır. Yunanı·sta-nda ı 
:~\'e tonun Japon tayyarelerı tara ın an __ · ler bulunabilir. Fakat ngilizin hürriyet 
it trı tnetıerine rağmen ric'at etme- bombardıman edilmesi dolayısile pro _ • B k•J ve istiklal aşkını yakından tanıyanlar, 
1\ u@cbur olmuşlar ve sahada sooo ö- testoda bulunulacağı hakkındaki be - Iran aşve ı i komünistlere bunun derin mahiyetini pek çabuk kav-
'e llıtihim mikdarda malzeme ter- yanatmı gayet alaylı bir tarzda karşı- M . • rarlar. Esasen hürriyetle istıbdadın hu· 

iŞierdir. lamaktadır. ısıra gıttı karşı mücadele dudları bir bıçağın ağzile sırtı arasındaki 

l kalınlığın temsil ettiği fark kadar bir 

b E d Tahran, 5 (A.A.) - Başvekil B. Cam, Atina 5 (A.A.) _ Atına ajansı bil - mesafe ile birbirlerindan nyrılmışlardır. ra zon ve rzurum a bir heyet riyasetinde olarak, dün Bağdad ciiri)or: Gazeteler, Atinadan sonra Sdfı İngilizlerin bu hususta göst<>rdikleri bü
yolu ile Mısıra hareket etmiştir. Heyetin nikde de komünizmin mahvedildiğini yük titizlik, sadece tecrübelerinin kerdi· 

"enı• tes"ı• sat yapılıyor vazifesi, veliahdin Mısır kralının kız ku- lteenb:eruk"tzedeitrt:irmekte ve şunları ilave ey- !erinde tabiat haline getirdiği bır hassa· J dcşi ile izdivacı formaliteleı·ini konu~- ,, siycte işaret eder. Bunu takdir ile gör -

maktır. Seyahat \iç harta ı;ürecekfü. Selcinikdeki komünist te\·kif!eri mek lazımdır. - Selıim Rag~p Emeç 

flltıunı; mü:41etti-r.: dün Trabzona gitti, içme S l • • -ki bunların arasında arkadaşları tara- TUrk borcu taksitleri 
I' Y' üvari erımız fından ihbar edilen birkaç mekteb ho-

tı.,.. 8UgU teSİSBftna derhal baŞIBJ!BCBk . cası da vardır. Yalnız Şimali Yıınanb;- Paris, 5 (A.A.) - Anadolu ajansın.n 
Q.. Geliyorlar tana ,hatta yalnız Yunanistana inhısar hususi muha~iri bil.diriy.:ır: B~yti~ elçi 
b rnuddettenberi mezunen şehrımiz· tişliğin diğer mıntakalarında geçen sene etmİ\ ecek derecede mühim net;celcr Davaz ve nakıd ışlerı umum ınuduru Ha-
~ n .Doğu vilayetleri umumi mü- yapılan ve bu sene başlanan inşaata de- Var~o' ada be}nelmilel atlı müsabakı-1 t •l'd d kt'r Komünilm bir w _ 1 uı Nazmi Keşmir ile Fransız delegeleri 
"'ah U ı ed ğ" T b d "lk ı·o: olarak d"l k k l C\ ı e ece ı · ' b t ks'tl · · öd' b~ ın zer, dün Tan \'apuri e vam ece ız. ra on a ı ~ Iara dun de devam e ı mıs ve on ur ar m n, butiin yarım ada için csaı; mer- aıasında ~rk. orcu .. a · ı ennın en-

<I ba harek t etmistir. Galata rıhtı· Büyük Şef Atatüıkun Trabzona teşrifJe- netkelcnınistir. Süvarilerımiz yarın Var- kez ni Selanikie kurmu~tu. Şuıasını me tarzı uwrınde muz kerclc e başlan-
1' rt-ok do tları tar fındun ugu ı \- rinde memlc>kctin içme suv•ı hakkındaki şovadan ayrılacaklar ve Kr:istence yolı!e sÖ\ lem ek icab cdeı ki. halk ara mda mı~tır. 

n t:z r ev el iradeleri üzNine mukaveleye rapledılen şehrimize gelecekler, 9 haziranda Istan- bi~ha sa Metaksas hükumetinin hu _ 
ımıze sun- buyuk i ın tesisatına başlıyacagız. Plan- ı bulda bulunac.ıklar. dudlar ve bütün Yunanistan hnlkınn Kuzguncakta bir çocuk bogufda 

Iarı ınc hu mimar Tavt tarafından yap.· ================ K kl B ı b · dd~:--d emniyet ve itimad hisleri telkin ('yli - uzguncu a ey er eyı ca <:a&I.._ 
lan ve doı t vtlz bin liraya ihale edilen!' olacak olan buyuk hastan • inşaatı 3 k 1• t d Ahm"dı'ıı oğlu sekiz yaşında RPft>• r·h -, en milli müdafaa teş ·ı a ın an sonra, ... • • 
Trabzon lu;<' binası Doğu iller.nin en gü- sür'atle ilerlemektedir. f la k b 1 tınıda dolaşırken deniT.e dÜfÜp botulm .. 
Zel lisesı olacaktır. Doguda, iktısadi sahada da büyük bir hıç bir zaman az ma es u maımş -

t cesedi bulunamamıjtu, 
Tı·abzonda bir bu~uk milyon liraya mal faaliyet göze çarpmaktadı:. 1

• 



4 Sayfa 

Yerli Mallar Sergisi 
22 Temmuzda açılıyor 

Gelecek yıldan itibaren bu sergi "ilerleyiş sergisi,, 
adını alacak ve her yıl daimi sergi binaıında açılacaktır 

Geçen seneki yerli mallar sergisinden bF.r görünüş 

Bu sene 22 Temmuzda açılması ka- lecek seneden itibaren bu sergi ilerlc-
rarlaştınlan yerli mallar sergisinde yiş sergisi namını alacaktır. 
yerli mamuıat ve sanayi maddeleri - Bu yeni serginin gelecek sene ya -
nin on senelik tekamülünü gösteren pılacak olan daimi sergi binasında a -
grafik ve istatistik malfımat teşhir e -

çılmasına muvaflakiyet elvereceği mu dilecektir. On senedir devam eden yer-
li mallar sergisi evvelce bir istisna teş- hakkak addedilmektedir. Hükümet bu 
kil eden yerli mallarımızı halka tanıt - sene İstanbul daiini sergi binası için 
mak hususunda büyük bir ihtiyaca ce- büdceye 50.ooo lira tahsisat koymuş o
vab vermiş ve yerli mal mefhumunu lup Milll bankaların da iştirakile bir 
halka anlatmıştır. Bu sebeble sergi ga- şirket kurularak bu suretle serginin 
·yesine ermiş addedilerek bu seneki inşasına Iazırn olan paranın temin edi
yerli mallar sergisi son olacaktır. Ge- leceği tahınin edilmektedir. 

Dün 80 bin kişi Boğaz 
ve Adalara gitti 

Dün, bütün İstanbul halkı Hazira -
:yt:ut:i'IJmt:t;~!r-rlin~tü. 1-·-•-- .:ı - ----e: •. ,.. 

Dün Boğazın muhtelif yerlerinde 60 
bin, Adalara da 20 binden fazla İs -
tanbullu gitmiştir. 

Şirketi Hayriye, tarifeye göre ilk 
posta sabah 7,30 da olduğu halde hal
kın tehacümü karşısında 6, 15 de va -
pur kaldırmak mecburiyetinde kalmış
tır. 

Şirket dün tarife haricinde Üsküda
ra 7 gidiş, 5 geliş, Boğaza da ı O gidiş 
ve 8 geliş için 30 zühurat postaları talı 
rik etmiştir. 

Akay idaresi de tarife haricinde 8 
vapur kaldırmıştır. 

Poliste: 
Bir deniz kazası 

Altın ahm satımında 
değişiklik yok 

Memleket dahilinde altın alım satmıı 

hrhhınfteıe-yetir;lın m]8şnmRı:ıW/>ıfcfigi 
hakkında şehrimiz alakadar makamatın
da malCımat mevcud değildir. 

Bu kararname memleket dahilinde al
tın ücaretini Maliye Vekaletinin mezun 
kıldığı bankalara hasretmiştir. Yalnız 
kuyumcular ve antikacıfat" gibı san'at ve 
ticaret erbabı ile, dişçiler meslek ve 
san'atları icabı işlenecek ve işlenmiş ve 

masnu altın alım ve satımı yapabilirler. 
Buna nazaran her hangi bir kuyumcu -
nun velev ki ziynet altını dahi olsa darb
hane tarafından sikke haline getirilmiş 
bir altını alması ve eritmesi kanunen 
memnudur. Kuyumcu ve anfür.acılar hur
da halinde veya bilezik saat, yüzük ve 
buna benzer altınlı masnuatı 22 ayarı 
1020 kuruş hesabile halktan almakta ve 
işlemektedirler. 

SON POSTA 

Tifo için yeni 
tedbirler altndı 

Seyyar esnaf aşılanıyor, 
süicüler de sıkı 

bir kontrolden geçiriliyor 

İstanbul Sıhhiye Müdürlüğü her 
türlü hastalığın bilhassa tifonun sira -
yetine meydan vermemek için icab e
den tedbirleri almıştır. Son bir hafta i
çinde şehirde bir tek tifo vak'ası 

kaydedilmiştir. Mucibi memnuniyet o
lan bu halin devamı için gıda madde -
leri satanların aşılanmasına da baş -
lanmıştır. Bunun için aşı istasyonları 

açılmasına. lüzum görülmemiştir. Ka -
zalarda bu işle uğraşmakta olan dok -
tor ve sıhhiye memurları müracaat e -
denleri aşılamaktadır. 

Geçenlerde baş gösteren sütten ze -
hirlenrne hadisesinin tekerrür etmeme-
j için sütçüler sıkı surette kontrol e -
dilmektedir. Her semtte, sokak sokak 
süt satanlar tesbit olunmakta, güyüm
lerden muhtelif zamanlarda sütler a -
lınarak bakteriyoloji laboratuvarına 

yollanmaktadır. Şehirde, asri şekilde 
süt teşkilatı meydana getirilinceye ka
dar bu şekildeki kontrollere devam o -
lunacaktır. 

• 
lslanbuldaki 
Radyo istasyonu 
Kaldırılmıyor 
Etimes'udda yapılan yenı radyo istas

yonu neşriyata başlayınca, İstanbuldaki 
istasyonun kaldırılacağına ve yalnız A'l
karadaki stüdyo tarafından neşriyat ya
oılacal!ına dair· ortada baıı şayialar do-
ıaşmaKı.ct.)uı. "'""~'-'· b -- ---- o -

rinden biri ise, İstanbuldaki istasyonun 
harab ve işe yaramaz bir hale geldiğuıe 
dair mütalealar ileri sürmekteydi. 

Salahiyettar makamlar tar~fından bize 
verilen malfımata göre İstanbuldaki rad
yo istasyonu, iddia edildiği şekilde ha -
rab bir halde değilqir. Şüphesiz, yeniden 
yapılacak bir istasyonun miikemmeliyc
tine malik olmamakla ber.;ıbc;, mu!lta -
zam neşriyat yapabilecek her türlü te ~ 
sisatı havi bulunmaktadır. 

Radyo istasyonunun bu cihetten kal -
dırılması yolunda bir karar olmamakla 
beraber, bütün neşriyatın Ankaradan ya
pılması ve radyo neşriyatımızda bir mer
keziyet temini düşünülmektedir. Bu 
takdirde İstanbuldaki istısyon tali ve ih-

tiyat istasyon olarak kullanıkacaktır. Fa-Paşabahçede Keskin Müneccim so
kağında oturan Ragıb ve Ayhan is -
minde iki arkadaş, evvelki gün, bindik
leri bir şarpi ile Paşabahçe önlerinde 
duran Adnan vapurunun etrafında do
laşırlarken şarpi devrilmiş, gençler de
nize düşmüşlerdir. Vapurdan ve sahil
den yetişen sandallar delikanlıları de
nizden çıkarmışlar, hayatlarını kur -
tarmışlardır. 

Altın satımına mezun bankalar ise kat, şehrimizde bulunan ve radyoda ça -
darphanede yeni ziynet altını basıldık • Jışmakta olan bir çok maruf san'atkarla
tan sonra halka satışa başlıyacaktır. rın, Ankara stüdyosunda toplanmaları, 

Müteferrik : 

Eminönii Halkevi binası yıkılıyor 
Eminönü Halkevinin yanındaki sa -

hada yapılacak jimnastik salonu inşa
Bir motosiklet ve otomobil çarpışması atına ay sonundan itibaren başlanmış 

Kadıköyünde Fenerbahçede Fırıl - olacaktır. Vakit gecikmiş olduğundan 
dak sokağında 22 numaralı evde otu - inşaat seri surette tamamianacak ve 
ran Kayserili Mehmed oğlu Neca!inin ondan sonra Eminönü Halkevi binası 
idaresindeki 185 8 numaralı otomobil, yıkılarak yerine modern bir bina ku -
Kızıltoprakta, Bağdad caddesinde, İki- rulacaktır. 
dere sokağında 1 O numaralı evde o!u - · ------
ran Vasil oğlu Nikonun idaresindeki :Meyhanede arbede çıkaran sarhoşlar 
26 numaralı motosiklete çarpmış, mo - Balatta Hurremçavuş mahaUesinde 
tosiklet yolun kenarındaki hendeğe yu 2 12 numaralı ve Moizin idaresindeki 
varlanmış, otomobil de hafif şekilde meyhaneye evvelki akşam Emin Ka -
hasara uğramıştır, Motosikleti kulla - rakaş ve Kemal isminde iki arkadaş 
r.an Niko muhtelif yerlerinden, arka - gelmişler, bir müddet oturup rakı iç -
sında bulunan Yani de sol omuzund:m mişlerdir. Kalkıp giderlerken meyhl -
ve ayağından yaralanmışlar, tedavi al- ne sahibi ile aralarında para mesele -
tına alınmışlardır. sinden bir kavga çıkmış, iki kafadar, 

Şoför Necati yakalanmış, hakkında bardakları, şişeleri, tabakları ve mey-
takibata başlanmıştır. hanenin camlarını kırmışlar, iskemle 

Bir sarkıntılık vurarak elektriği de söndürmüşlerdir. 
Aynalıçeşmede Çekiç sokağında o - Meyhanedeki müşteriler kaçışırken 

diğer mesaileri itibarile, imkansız bu -
lunmaktadır. 

Bu takdirde, İstanbulun Etimes'uddaki 
istasyona bağlanması, neşriyatın oradan 
dağıtılması muhtemeldir. Bu şekil, dün
yanın bir çok yerlerinde vardır. 

İstanbul stüdyosunun kaldırılacağı hu
susunda, alakadarlara heniiz resmi bir 
tebliğ yapılmamıştır. 

Dün Atinadan 
58 hişilik Yunanlı 
Bir talebe kafilesi geldi 

Atina Paleon Faleron jimnazyomu 
talebesinden mürekkeb 58 kişilik bir 
grup, dün, mekteb müdürleri Jorj Kir
yazisle beraber Atinadan şehrimize 
gelmiştir. 

Bu grup dört gün şehrimizde kala
cak, talebe, şehrin gezmeğe değer yer
lerihi gezeceklerdir. 

Belediye Turizm şubesi bu dört gün 
zarfında talebenin şehri gezmeleri i -
çin bir program hazırlamıştır. 

Haziran 6 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisası 

Piyasada yeni sene mahsulünden satışlar 
başladı, fındık satışları hayli iyileşti 

Son hafta içinde yeni sene mahsulün· 
den satışlar başlamıştır. Ezcümle arpa. 
bakla ve bazı hububat üzerine işler ol • 
muştur. Fındık satışları da hayli iyileş -
miştir. 

Anadolunwı muhtelif mıntakalarında 

yeni sene rekolte tahminleri geçen sene
ye nazarın haylice yüksek ise de Trak -
ya mıntakası umumiyetle fevkalade bere
ketli bir manzara arzetınektedır. Bilhassa 
bundan on gün kadar evvel yağan bol 
yağmurlar vaziyeti bir kat daha sağlam
laştırmıştır. 

BUGDAY : Dahili istihlak üzerine e -
hemmiyetli bir değişiklik yoktur. Borsa
ya bir hafta içinde Haydarpaşa ve muh
telif limanlardan tacirler namına 2920 
ton kadar buğday gelmiştir. 

Bu buğdaylar Ziraat Bankasının tes -
bit ettiği fiatlardan vadeli olarak 5-8 pa
ra kadar fazlasına satılmıştır. 

Ekstra birinci beyazlar 6.18, birincı be
yazlar 6, yirmi çavdarlı mahlütlar 5,20, 
ekı:tra sertler 6 diğer sertler de 5.25 pa-

' rarian satılmıştır. 
ARPA : Cenub vilayetlerinde gelesiye 

muamele devam etmekte olduğu gibi ge
çen haf ta içinde ilk defa olarak Edirne
den borsaya yeni arpa mahsulü getirile
rek merasimle satışa konulmuştur. 

Mevsim sonu olarak dolayısilç eski mah 
sul gelişatı azalmağa başlamıştı=. p;yasa 
tutkundur. 

Anadolu ekstra biralık arpalar 4,22, 
Trakya çuvallı 4,30 paradan muamele 
görmüştür .. 

Çavdar satışları da iyi bir duruma g.r
miştir. Geçen hafta içinde Mersinde 150 
ton kadar çavdar 5.02 paradan satılmış 7 
tır. 

Mısır satışları hayli gev-şemiştir. Ka -
• • • • ' -- -'-- .,_ l,.\.1,.. .. ; .. lrııc:ilmP-

si ve ihracat tacirlerinin alakasızlığı yü
zünden fiatlar bir mikdar düşmüştür. A
dapazarı malları 4.33, Bandırma, Kara -
biga mısırları da 5.08 para aralarında -
dır. 

BAKLA : Alınan alıcıları yeni bakla re 
koltesile fnzla alakalı görünmektcdirle». 
Maamafih son günlerde yağan yağmur -
Jann rekolte fizerine menfi bir tesir yap
tığı ve bu sene ümid edildiği kadar mah
sul alınamıyacağı söylenmektedir. 

Hafta içinde 100 ton kadar bakla gele
siye olarak 4.18 paradnn satılmıştır. 
KUŞYEM1 : Zamanında yağan faydalı 

yağmurlardan sonra kuşyemi mahsulü
nün bu sene fevkalade bereketli olacağı 
anlaşılmıştır. Cihan piyasasında yeniden 
vuku bulan düşüklükler tacirlerimizi dü
şündürmektedir. Kuşyeminin başlıca a
lıcısı İngiltere olduğundan şimdilik bu 
seneki bol mahsulün satışından hakki!e 
istifade edilememek endişesi mevcuddur. 
Fiatlar 7.02-7.05 paradır. 

Ketentohumunun neşvüneması fevk-· ' 
lade müsaid görulmektedir. 

AFYON : Uyuşturucu maddeler inhı' 
sarı afyonların doğrudan doğruy.1 ınUs:· 
tahsilden mübayaasını prensip itibarı! 
kabul ettiğinden iki üç hafta sonra id • 
rak edilecek yeni sene mahsulünün müb 
~aası için şimdiden tertibat almıştır. a~: 
günlerde bundan evvelki senelere aid s 
yanların da ne suretle satıh alınaC• ~ 
hakkında yeni kararlar verilmesi bci-. ' 
lenmektedir. . 

Serbest piyasada drokist afyonlaı:ın ·:ı
losu 230-240, Softlar 675-775 kuruş atr~ 
larındadır. Bu fiatlar ismendir, bilfıl! 
olduğu duyulmamıştır. 

t ,. 
PAMUK : Bu sene ilk defa olarak s · 

dardize edilerek muntazam bir vazi)~ 
te piyasaya arzedilen Iğdır pamuld • 
memleket içinde ve dış piyasalard:ı f c<J f 

kalilde müsaid bir surette !rnrşılanınıştı ~ 
Bundan evvel muhtelif cinsler üzer~ 
yapılan zeriyata mukabil geçen sene F .

11
, 

yadan getirilen yeni tohumlar saycs; , 
de fevkalade surette bir mahsul alıı19 

bilmiştir. 
1
, 

Bu sene istihsal edilen iki buçuk f111

11, 
yon kadar pamuğu bundan bir iki }lB , 

evvel Sovyet mümessilleri milbayn:t et. 
mck istemişlerse de fintları piyasaY1 t• f 
min eder mahiyette görülmediğindCl\,.ı 
olmamıştır. Geçen hafta bir milyoıı ~!· 
yüz bin kilo kadar Iğdır pamuijunuti ~ , 
manyaya satıldığı haber alınmıştır. t • 

lan diğer kısmının da yerli fabrik~]:ıl' ııı1' 
rafından mübayaa edileceği tabının ° 
maktadır. , 

v· İstanbul piyasasında M:ıydos pa~ r· 
ları 34, Balıkesir 32, Akala cinslcrı > Ji\i' 
li fabrikalar tarafından 40 kuruştan 1 

bayaa edilmektedir. ~ 

Adana piyasasında kırma ve parl:ı!; ~' 
:paımuhıur !2S 27 1mrn~ nralanndl\ ır.tl l ı 
le gördüğü gelen haberlerden anI:ıŞ• 
maktadır. t' 
TİFTİK : Geçen hafta ehemmiyet' '' 

ğer işler olduğu görülmemiştir. 'f 1.1 

Sovyet mümessilleri alıcı olarait pıi ı 
da görünmüşse de fiatlan ~ekrar ~ırJll 
istediklerinden iş olmamıştır. 

KEÇl KILI : Kırkım malları _ii r~ 
talebler vardır. Cinslerine göre 4.,..5l 
ruş aralarında iş olmaktadır. Deba ~ 
ları üzerine 20-22 kuruş aralarındiJ 
tışlar olmuştur. l ' 

Y APAGI : Piyasa gevşektir. Yerli 
1 

rikaların cüz'i mübayaatı piyasaYl 
0 

min edecek vaziyette değildir. p.rı-> 
cinsleri üzerine iş olmamıştır. Trs1')"' 
bu ayar kıvırcık cinsler üzerint:. \ ı 
fabrikaların bugünlerde mübayaattıı 
lunacağı ümid edilmektedir. ~' • 

Geçen haf ta içinde beş yüz bal Ye (ı A 

dar yapağı satışı olmuş, kızıl .Et~ v 
malları 54, Trakya kıvırcıkları 69-6 

ruş aralarında muamele görmüştı.it'· 

Fatih Halkevinde Kızılay 
• 

müsameresı 

Miüamerede hazır bulunan küçük mektcbliler 

Kızılay h~tası münasebetile dün tih ilçesi başkanı Rüşdü oiktiir1' 
saat onda Fatıh Halkevi önünde bir fından K t - ·ş1cri " . urumun yap ıgı ı 
merasını yapılmıştır. Fatih kaymaka - . .. . . . und3t1 
mı ile parti ve Kızılay erkanının 13 ten bır soylev verılmıştır. B (lı , 

turan Panayot oğlu Spiro Dimo, ltyııi iki kafadar da sıvışmağa fırsat bul -
mahallede Çeşme sokağında 5 numara- muşlar, bunlardan Emin, bir müddet 
Jı evde oturan Katina Evrikaya sar - sonra polis tarafından yakalanmış, hak 
kıntılık ctm'ş, yakalanarak mahkeme- kında takibata başlanmıştır. Ele geç -
ye verilmiştir. miyen Kemal aranmaktadır. 

Jimnazyom talebesi bugün saat on 
ikide Taksim meydanına gidecek, a -
bideye, merasimle çelenk konacak, bu 
esnada da gelirken öğrenilen istikJfıl 
marşımız söylenecektir. 

ve 40 ıncı okul talebelerinin hazır bu- ra itfaiye bandosu tarafındafl f 

lunduğu bu merasime istiklal marsile huriyet marşı ve muhtelif parÇ 
başlanmış, bunu müteakib Kızılay Fa- lmmış ve merasime son veril111 

' 



Trabzon Karadenizin 
en güzel şehri oluyor 

,_,, ___ _,. Son alb a,da ıehirde birçok yollar 
yapıldı, asri mezarhp teaisab biti
rildi. Yer albada 75 tonluk su deposu 
ikmal edildi. Yakında büyük bir sinema 

binasının i111uınada bqlamJOr 

Mardin elektriOe 
kavuştu ...___ __ _ 

Gece ·ıehir aydınlanınca 
halk büyük tezahürat 

yapb 
Mardin, (Hususi) - Bet ydlı1c 

belediye pllnının bafmda gelen 
ıehrin t>leldrik ijinln ilk kwnı ik
mal edilerek lıfardilı yeni aym 1 in
de elektrije bvupnuştur. 

.,,. . 
Galatasaraylıların pili v 
günü neş'e içinde geçti 
T arihl tamburun sesi alkışlarla karşdandl 

Lambalar yandıtı gece halle bü
yük tezahüratlı Adeta bayram yap
mıştır. Gece bOto.n sokaklar insan 
kalabalıkları ile dol.muştur. Her ta
rafta neş'eli seıler duyulmuı, 10 
yıl marşı ile beraber birçok halk 
türküleri söylenerek umumt sevinç :Abideye ,etenk kon.urken 
lzhar edilmiştir. İkinci kısun tesi- (Bq tanılı J ltlCi •11fada) tamburu çalındı. 
sat da belediye tarafından eksilt- Artık, Galatuarayın pillvı kadar, Ga- Tıbla birer talebe itaaUle oywuı, pka· 
meye konulmuştur. Müteahhidine latasaraylılarm piliv gOnleri de mefhur yı bırakan Galatasaraylılar, tarihe karı-

Otnl Tra ..... r-... .......... '* glrtaif ihale edilir edilmea derhal işe baş- olduğu için, dünkü 1oplampn ytlbek f8D bu koca tamburun gümbürtüsünü, 
""'-... Janacaktır. manasını blr defa daha mha lüzum tör- insana en lezzetli batınlannı \ekrar ya-
~ (Hususi) - Trabzon dahi- metruk kiliseyi yıkarak yeni ve mo - müyorum. 19tabllen bir tambur, bir keman, bir ney, 

'- 1ıl ıeçen yıllara nlsbetle dem bir sinema binuı yaptırmaya ka- ............ - ....... - .... -.............................. Ben dün Galatasaray lisesinı doldura."1 bir ud, bir saz taksimi gibi dinlediler ... 
~~ntı._ brp1anacat mahiyette rar verdijinden bu bina için llzım 0 - GalataaarayWann aayısuu dl, aralann- Ve bir konser alkışlar gibi alkışladılar. 
-.? faaliyeti göze çarpmaktadır. lan para büdceye konmuştur. İçinde Emedln Doğanlar dakl rabıtanın derecesini de biraz daha Sonra tabur haline eirefek, loş kori-

2SO yataklı hastanenin inpa· binden fazla seyirciyt bul~duracak. o- KiigündtJ korkunç yükselmiş görünce anladım ki bütün dorlardan, vaktile içlerinde okudukları 
~alı bir faaliyetle devam eder- lan sinema binasının proj~ beled.ı~e .., Galatasaraylılar: dershanelerin anlerinden geçerek konfe-
hılıt u. binasının da temelleri a- mimarı Şadan tarafından ikmal edılıp Bir boguşma oldu. - Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın! rans salonuna doldular ... 

dır. Belediyemizin altı aylık hazırlaıımıştır. demişlerdir, ve papazm her uman yiye- Söz 867liJecek olan arbdapn aahne· 
Eıned (Hususi) - Buraya 2 kilo - edi ,,~ , ___ · .ıı-- .... hi b U geçen senelerin aylarile de - Şehrin imar faaliyeti hızla arttlğı m 'ği pW.vın --=tinuqı art&& ·ç ir ye çıkmakta birkaç dakikacık gecikmesi-

~ bile kiyas kabul etmiy~k gibi ayni zamanda belediye gelir kay- metre mesafede bulunan Doğanlar kö- zam~n mahrum kalmıy~. ni ~ırsat a~. Ga~a~•Y~, vaktile 
btıyiik bir yek1ln tutmakta - naldan da günden gQne çoğalmakta - yünde birkaç eün evvel korkunç bir Dün, 0 ınefhur lezzetine ilaveten, de- aynı salonda gösterilen filmlerm kopuşu-

'l'r dır. Geçen üç yılın büdcelerile bu yılııt boğuşma olmuştur. Boğuşmaya kaza - ~ b~deklmana pe:~ ~ :!: ::otesto ettikleri gibi nümayife bq-
lbzon belediyesinin altı aylık ça- büdcelerile bu yılın bildcesi mukayese ya bagwlı telefon hattının kesilmesi ile a~l.k ihşıt· amılayada,oşaedin ar h " Jtü Hoooooooopr: Gü" ' 

bilAnçosu çıkarılacak olur- edildiği zaman bu senenin büdceslnin mış 1 ıyar r Y yqını enua - - ......mmmm 
'-a tnliddet zarf d ........... imar " yıl l' bir misli art • başlandığı anlaşılmıştır. ketmiş yavrular da vardı! - Hoooooooop ...... Gaimmmml 

L--- ın a, ~Mm uç .. evve ıne nazaran .. Yani dünkü toplantı. Galatasarayın Fakat o sırada sahneye mektebin en 
~ırlanarak 4000 metre mu • tığı gorülmekted.ir. Gece yarısı vukua gelen hidise ne- mazisile istikbalini bir arıya ge~ti. eski mezunu Ba Muhtar çıkmca, bu. pro-

1.L~ fazla parke yol, 4000 metre 1935 Trabzon belediyesinin vari~a- ticesinde bir kişi ölmüş, iki kişi ağır, Geçmiş günlerin tadını anmak, gelecek testo nidalan, :'Jfd şiddette alkıpara ta-
tt7!!.ı. milcedded a~avud kal~ın - tı 111,813 lira, 1936 da 125,780 lıra, dört kişi de hafif surette yaralanmış - günlerin daha mes'ud geçecelbı• inan- havvül ediverdi. 
~rla ~-hisar yolu uze • 1937 de .165,586 lira, 1938 ~~ın gelir tır. Vak'a mahalUne giden c. M. umu- rnak, bütün Galatasaraylılara,~ bir Bay Muhtarın, dinleyicileri bau.n ka

tesviyei türabı ye ve kaya kaf • büdcesi ıst 205 ,3S 7 linya yükselmiş • is. tahkika la B bo w _ çocuk neı'esi vermi§ti: tıltan, bazaıı hıçkırtan. cümleleri, birçok 
Yapılarak gdzerglh kurulmuş, tir. Bütün bu açık hesablar da gösteri· m ı ta baş mıştır. _ u illi Nüktenin.ı kahkahanın binini bir pula defalar dakikalarca uzıyan alkı§l.arla ko
fakele önünde yeni tl'ansit yolu yor kl btr şehirde tmar ve lmll'an ne ... ". ~ ..w.n 91ldıgı ve JdmiD savuruyorlar, mekteb kapıfannın Cfıpn- parıldı.' 

lihmuı da yapılıp hazırlandığı kadar ileri götürillilrse gelir kaynak • kimi yaraladığı henüz anlaşılamamış - da kalan hayatı, bütün kirliliklerile, güç- Onun sözlerinin pek güçlükle seçtiğim 
~. Gene bu milddet zarfında lan da o nisbette artmaktadır. tır. !erile, acılarile unutmanın verdiği saadet en güzel parçalanru apjıya geçirirken, 

L..: inşaat işlerinden üç adet yo - içinde, Adeta arhot oluyorlardı. iki sütuna lljınak mecburiyeUle bir kıa-

:"111 Yapılmış ve asri mezarlığın te- Bolayırda Namık Kemal ihtifali ya plldı Eski Londra leftr1 kebiri Salih Münir mmı feda etmiye mecbur kahpmı'\ acw-
lkınaı edilmiştir. Taksimde yeni (Paşa), eski Ma8kova .efid Galib Kema- nı duyuyorum! 

olan parkın etrafı muntazam Gelibolu (Husu • li ile: Bay Muhtar, sahib bulunduğu kıymetli 
~\'arla çevrilmiştir. st) - Her sene 61 • - El bende! oynuyor; Saçan Sadi bir maden kolebi,.onunu mektebe bedi-
~ . duğu gibi, Namık Külbastı Ratne tıbkı 20 sene evvelki gi- ye edeceğini söyledikten ve bOtiln arb-
bır burada yer altında yetmış .to~ Kemal ihtifali, Ha • bl gürefiyqr, Abidin Davet, mekteb mti- daşlannı bu kabil faydalı hatıralar bedi· 

sı,.,:ı ~eposu yapı~.ştır. Tahsısa ziranın ilk pazarı o- dtlril Behcetin ipekli mendilini, OD iki ya- ye etmiye ~ırdıktan sonra fU tariht ve 
4 lira bedelle -münakasaya çı- lan dfuı yapılm13 • şında bir ~lebe hafiflill. atikliği ve kur- enteresan hfııdiseyi anlattı: 

~ lır. tır. Bu gece, bu mtı- nazlığile aşırmıya çabalıyordu! - Mektebin tesilinde, GCllbaba adınc!a 
~Ud mezbahanın tesisatı ve nok nasebetle, Halkevi Biltnn büyQklerın böyle küçülmeleri- mübarek bir zatın müessir olduğunu, ge· 
iknıal edilerek asri bir hlle ao- salonunda toplanıl • ne mukabil, bütün küçükler de büyü- çen sene sö,ylemİIÜIIL 
Ve ayrıca da on bin liralık bir mış, Namık Kema • 1 rnüşlerdi. On, on iki yaşında talebeler, o- Gülbaba, mektebin şimdi butunduAu 

~bau inşasına başlanılmıştır. Şeb- Un memlekete yap. (radaki büyüklerinin bazı hareketlermi ,>.:rin tam karsısırd hi· <•ılübede otu-
""'"l Yerinde bulunan imaret me - tığı hizmetler, bı • I taklid ederek eğleniyorlardı: Me~ ltü- rur. ve yetiştirdiği 4h . ı.imsız, nadide 

tlınamile tasfiye edilerek park raktığı eserler sa • çük bir yavru, Salih Münir pap yı \akltd güllerle meşgul olur.ın~ Zaten. kendı-
80kulmaktadır. İmaret parkı So- yılıp d~killmüştür. f ederek konu§Uyor; yuwıdaldne: sine Gülbaba deollifi de, bu yüz.deomtı 

'cleıa. getirtilen yüzlerce çam fi • Namık Kemalin - Efendim ..• diyordu. dünyaya fimdi O devrin padişahı İkinci Beyazıd, av-
'İaçlandırılıp· süslenmektedir eserlerinden bazı gelmeli imişiz... lanmak için oralarda dolqırken, nazarı 
~ . ' • parçalar okunmuş, Öteki çocuk da, Galib Kemaliyi takJıd dikkatini celbeden bu kulübeye uğramı1t 

auıema binası bu günün ib· bütiln Gelibolu hal ederek cevab veriyordu: ve Gülbaba ile tanışını.§. 
kifayet e~ediği için belediye kı ve Keşan, Mal • - Doğru pqaın ... Bil yirmi otuz sene Çiçekleri çok seven padişah, Gülbaba-

caddesi üzerinde eski ve kara ve civar kaza- erken davnnmıpz• nın kış ortasında yeU§tirdiği güllere hay-
• ... lardan gelen büyük - Ayafımu kmlaydı da, daftalllDU ran olmU§. ve ihtiyara, kendisinden bir 

8ZIJ8t Vlf8D degn&k bir kalabalık, gün • 1 olaaydıkl dilekte bulunmasını emretmif. Gtılbaba, 
psU edildi düz, merhumun ve Gazi Süleyman pa- çelenk hnnu:qtur. - Öyle paşam ... Bilsek kılımızı kıpır- padişaha. mektebin fimdlki yerini ıiSsteı· 

şanın türbelerini dyaret etmişlerdir. Bu ziyaret akşama kadar snrmnş, datır mıydık? mi§, ve o tepede bir irfan ocatı kunılma-
.<lluaasl> -Trakya Umumi Bunda, gene merhumun hayatından türi>elerin zi,aretim ba1t tild1& ft beJ- * smı istemi§! Ve sonra Galatasaray lisesi 

öküzlerin hızlı yilıi1ma • ve eserlerinden bahsedilmiş, birkaç girle çekilen arabalarla. kamJonlarla Öjleye dolz'u. Gala .... qua tariM (Duam U i9d ... ı f 1 
JçiA Jndlandan ve haJYan. - muamm IÖI alarak hatıralarım anlat- vesair vaaıtalarla kafileye i§tirak et • 
bir ıatırab veren ucu tiY. DUflardır. Gene tflrbe bqmda mevlcld mişlerdir. Şehre OD ild kilometre olall AntalPatla çolc aüzel bir müsamere 

.Xudub acllı depejiıı iltt· olammQf, Halkm tarafından orada bu yolu yilıilyerek gidenler de pek ~ e · 
llıenetmiştir. I bulunanlara teker cfalıblmış, ttlrbe1ere çoktur. Aııtalya (Hum • 

~ .... ------------------------------=- ıt) -Antalya itle. 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Sıcakların birdenbire 
basmasından mı anladua1 

Basan Bey? .. 

--- . 

1 ... Yokla bayanlaruı so-
' JUıımasmdan mı? .. 

si son amıf talebe • 
leri Halkevi sahne -
sinde çok güzel bir 
müsamere vermiş • 
)erdir. Antalya mil· 
nevverhriftin hazır 
bulunduğu bu mü -
ıamerede «KwJ 
Çağlayan• piyul 
muvaffakiyetıe · oy - -~• 
namnış ve çok al • 
kışlanmıştır. Bu pi- •• 
yesde Nimet roliln
de Şebab ve Osman 

Huan Bey - Bayır, be- rolünde Şükrü iM· --~-..;,..-..:ı.;.;..::... 
tediye kl5mür işini bırakıp kalide muvaffak 
plijlarla ujrapnıya ba§la- olmufJaıdu'. Yukarıdaki resimde piyesde rol alan gençleri, lisenm kayınetıt 

. llUf tal.. Direktörll Süleyman Demirle bir arada ıörüyorsunuz. 



S Sayfa 

1 HAdueler K arıııında J 
SDCAKTAN UlbaHAM 
Ç orbanın sıcağı, hoşafın soğuğu 

aranır. Fakat hava ne çorbaya, 
ne de hoşafa benziyor. Sıcağı da bir §e

ye benzemiyor, soğuğu da!.. Ilıjı hep -
linden iyi. 

* Bizim mahalledeki kömürcüyü gene 
kıskandım: 

Kışın kömür satardı, yazın da buz sa -
tıyor. 

* Termometre ile borç arasında bir ben-
zeyiş vardır. Her ikisi de, yükseldikçe in
sanın ruhuna sıkıntı verirler. 

* Sıcakta testinin terliyenJ iyi, fakat in-
sanın terllyeni fena! 

* 

rabı mı protesto ediyorlar, yoksa ııca -
ğı mı? dedim. 

* Sıcaktan bunalan, gök yüzündeki gü -
neşe baktı: 

- Isıt dedikse, sana yak demedik ya! 
' 

* Konuştular: 

- Radyo stüdyosu her yerden daha 
fazla sıcakmış! 

- Nereden biliyorsun? 
- Dinlesene, bütün şarkıcılar radyo -

da cof, yandım, yandım ... > diyorlar. 

• * Aşk, dünyaya bir yaz günü güneşten 
düşmüş olacak. Çünkü iıer kime dokun
sa onu yakıp kavuruyor. 

* Bu mevsimde oturulacak yer buz do- Yazımı bitirmek üzere idim .. Sokak -
labı ama.. çok küçük yapmıılar, içine tan bir ses duydum: 1 

ı 
insan giremiyor. _ Dondurmacı! İ * Pencereyi açıp bağırdım, fakat dilim ' 

Sıcakta her şeyin soğuğu aranır, val- serçti: 
nız kadının müstesna! 

* Çorabsız kadınlara baktım: 

- Bunlar protesto makamında çorab
tarını çıkarmışlar ama, acab:ı çürük ço-

- Dondurmacı! 
Diye bağıracağırna: 
- Can kurtaran buraya geU 
Diye bağırdım. 

lsmet Hultlsi 

L Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
lngilterenin en eski gazetesi 

--

Beşizlerin kazandıkları para ... 
Kanadalı c:Beşiz, leri tanımıye.n yok

tur ... Geçen ay kırkıncı aya basan beşiz
lerin Hollywoodun en büyük sinema yıl
dızlarından fazla para kazandıklarını bi
lyor mu idiniz? .. 

cBeşizler> bu kırk ay içinde tam: 

30,578,000 frank, 
Yani takriben: 

SON POSTA 

Bu yaz nasıl 
bluzlar giyilecek? 

Yeni bluzlar arasından ikisini seçi -
yoruz. Biri en sade şık, öbürü çok ori
jinaldir. Muhtelif zevklerj tatmin ede
bilirler. 

-~ 

1937 senesinde 
Deyli Telgraf ga -
zetesile birleşti • 
'rilinciye kadar, 
Morning Post ga • 
zetesi Londranın 

en eski gazetesi 
idi. Gazete 1773 
senesinde tesis e
dilmiştt Müessisi 
Hanry Bate idi. 

1 - Kenarları kırmalı büzgülü bir 
1,528,900 Türk lirası toplamı§lcırdır... k k d d w • ·k ·· ·· ·· d ya a ne a ar egışı gorunuyor e -

1795 de 600 İngiliz lirasına satılan bu ga 
zete müteaddid ellere geçmiş, nihayet 
H.2 yıl sonra da en son sahibi tarafından 
ıatın alınmıştır. 

Times gazetesi, 1785 de, başka bil' isim
le neşredilmişti. Her ne kadar London 
Gazette, Morning Posttan daha eski ise 
de, bu gazete resmt bir organ olmak iü· 
barile, tam manasile bir gazete sayıla • 
maz. 

Kazançlarının bilA.nçosunu bertafsil -·ı . ., B" b··ı·· ·ı·k k · · 
gı mı. us u un yenı ı verme ıçın 

bildirelim: kırmaların ortasından birer sıra rlar, 
la Sinema mukavelelerinden 250,000 do - siyah kadife kordela geçirilmiş. Düğ _ 

r. me yerine de bu kordelalardan fiyon-
İlanat §irketlerinden: 323,765,0~ dolar. 
Radyo mukavelenameleri 30,000 dolar. 
Ziyaretlerine gelenlerden: 452,383 dolar. 
Paraların faizleri: 70,000 dolar. 
Masarifi umum.iyeleri ise, tam: 
119,847 dolardır! ... 

galar konulmuş. 

............................................................................................................................. 

Çoculısuz aileniı 
Sonu 
.Evlendik, senelerce mes'ud yaşa • 

dık fakat izdivaçtan ikimizin de bek· 
' lediğimiz meyvayı Allah bize verme-

di. Çocuğumuz olmadı. 
Karım, benim gibi pek müteessirdi. 

Nihayet kararını vermiş, kendlsini be· 
nim malfı.matım haricinde bir kaç dok
tora muayene ettirmiş, zücriyetten e
bediyen mahrum olacağı kanaatine 
varmıı, hiç olmazsa benim babalık 
zevkinden ilelebed mahrum kalma
maklığım için ayrılmayı tekill etti.> 

* Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa beı 
altı sene evvel yukarıda okuduiunuz 
vaziyetin bir benzerini anlatan bir 
mektub daha almıştım. Ve takriben 
fÖyle bir cevab vermiştim: 

- 1926 senesinde bir kız sevdim. 
1932 de babasından i!tedtın.. Babası 

vermedi. Kız bana: 

- Babam ölünciye kadar kendine 
bir metres bul, onunla yaşa, babam 

ölsün, o zaman ben aentnle evlenirim. 
demişti. Ben de öyle yaptım. Nihayet 
babası öldil; evlenecektik. Fakat kız 

hastalandı. Doktor evlenmesine izin 
vermiyor. Bu arada da annem bana bir 
başka kız buldu. Bu kız henüz kUçük, 
iki sene beklemek icab ediyor. ŞimdJ 
ne yapayım? 

* Fena bir harekette bulunmuşsunuz, 
Çektiğiniz onun tabii neticesidir. 
Mes'ud olmak için bir ölümü bekle· 
mek hiç te iyi bir ıey değildir. Ne u • 
muyordunuz, ne oldu; meydandadır. 

2 - Yollu kumaşlar hoşunuza gi -
diyor mu? Gidiyorsa bu sene pek mo
da, fırsatı kaçırmayllll2. Bu sade ve şık 
bluzu yaptırınız. Çok genç gösterir. 
Yalnız bir şartla: İnce vücudlü olmak 
şartile... Çünkü enine çizgiler insanı 
şişman gösterir. 

Havacılık bahsi: 

Fransız hava sanayii 
F ransanın ihtiyacını 

karşılayamıyor 
Fransızlar ordu için Amerikaya yüz tane"Uçall 

kale,, tipinde tayyare sipariş ettiler 
Bir zamanlar ayda bin tayyare imal edebilen Fraosıl 
tayyare sanayiinin bugün içine düşmüş olduğu ferı• 
vaziyet, muhakkak ki, bu ıaoayiin iyi idare edileı11e' 
miş olması ve günden güne geriletilmiş bulunmasıcbt 

En son model bombardımar.. tayyar~lerinden tiçü bir UÇU§ esnasınd~ eeel, 

Bütün dünyanın bir silahlanma yarışı- lar, on ayda kendilerine teslim ~dil ~j 
na giriştiği ill sırada hava kuvvetlerini olan bu (100) Curtiss tayyarcsinı 8 tlt 
ihtiyaçlarının seviyesinde tutmak isteyen için acaba ellerindeki mevcud kUV''e a9' 
Fransızlar, birdenbire büyük bir inkisara ri mi artırmak istemişlerdir? YoJcSS ~ 
uğramışlardır. Bunun sebebi, Fransız tünlüğünü kabul ettikleri bir tipteıı 
tayyare sanayiinin, Fransanın hissettiği istifade etmek istiyorlar? j• 
askeri tayyare ihtiyacını karşıhyamamıj İşte anlaşılınıyan nokta burasıdır~ 
olmasıdır. Bundan ötürüdür ki Fransız ğer bu tayya~r bugünden Y~ rdlı 
milli müdafaa nezareti Amerikadan Fransızlara teslim edilebilecek oısıı ~ıJ.'' 
c:Curtiss, tipi · yüz tayyare almıya karar zaman istifadesi mühim bir amU S3) r) 

vermiştir. Eğer bu tayyareler ihtiyaca bilirdi. Halbuki Amerikalı!ar bunııı;~re
kafj gelmiyecck olurlarsa tayyare sipa- ayda teslim edecekler sonra bu 18) ;.
rişleri artırılacaktır. Maamafih Fransa !erin top, mitralyöz ~esair teclıiz9tı ~ 
gibi, şimdiye kadar ticret ve harb tayya- mal edilecek ve anc~k ondan so~rı1 sS 
relerini kendisi yapan, bu hususta bir za- mete girebileceklerdir ki bu da bir Jı 
manlar bir hayli de üstünlük temin eden zaman geçmesini icab edecektir. ' 
bir memleketin yabancı harb sanayiln- Bir zamanlar ayda (1000) tayyBre tııl' 
den istiane etmek mecburiyetinde kal- karabilen Fransız tayyare sanayiini~,ır 
ması yalnız Fransada değil, daha pek çok gün düştüğü vaziyet neden? Fabr• ıl 
memleketlerde de umumi bir hayret u- rın devlete mal edilmesi mi? YokSB b~ 
yandırmıştır. Bu vesileden istifade ede- tada kırk saat mesanin kabulü ve ,~ 
rek dünya tayyareciliğinin harb sanayü rağmen hergün bir tarnftan bir ~Jıl 
bakımından nasıl bir vaziyette bulundu- patlak vermesi mi? Belki birl ve ıf 
ğunu anlamıya çalışmak faydadan hali hepsi. Fakat muhakkak olan iey, ~it 4' 
olmasa gerektir. manlar dünyanın en üstün sanaY11'#rıı 

Elyevm dünyada, yaptıkları harb tay- biri olan Fransız tayyareciliği bil ~el' 
yareleri umumi bir §Öhret kazanmış <r mevkiini kaybetmiş ve başka JJ1el'l'l1e f 
lan memleketlerin başında İngiltere ile Ierin yardımına muhtac olacak kad•r 
Amerika geliyor. İngilizlerin başlıca harb rilemiştir. 
tayyareleri c:Gloster> ve cHawker - Har-
ricane, tipleridir. Amerikalıların başlıca 
tipleri ise Curtiss ve Beli markalarıdır ki Karagümrükde otomobil 1'9~r'' 
bunların stir'atleri saatte (450) ile (480) J( .. 
kilometre arasında değişmektedir. Bun- Dün saat on beşe yirmi kala ~ 
lar ke§if tayyareleridir, Amerikalıların gümrükte tramvay caddesinden .Jf 
ayrıca «Uçan Kale> ismini ahn c:Boeing> bir otomobilin önüne sekiz dokıı~1J i' 
ve iki motörlU Ya-18 hücum tayyarelerı larında bir çocuk çıkmış, otornob~ ı' 
vardır. Buna mukabq İngilizlerin c:Bris- dare eden genç çocuğu çiğneıneıı1 .1 ti' 
tol>, cHawker>, c Vickers, ve cFairey Çin direksiyonu çevirmiş, otoınobl J 
Battle> tipi bombardıman tayyareleri elektrik direğine çarparak basarB 
vardır. Bunların asgari uçuş kabiliyetle- ramıştır. ..~ ~ııl 
ri dört ı;aat1ir ve (400) kilometre ıür'ate Otomobili kullanan gencin go.~eıı' 
maliktirler. sarsıntı ile direksiyon çarpmış, bır :.ıs' 

Fransızlara gelince; (405) Morane tipi bire nefesi tıkanmış, kaldırıldığ~ ~ f 
1ayyareler saatte (480) kilometre, tanede yapılan mudavatla kendıtl 
(630) tipi Potez'ler (450) kilometre yap- lebilmiştir. Jıl' 
maktadırlar. Ve iddiaya nazaran bu tay- Gencin yanında otomobilde bı.l P 
yarel:r de Amerika~ ve İngiliz tayy.are- nan hemşiresi ve diğer bir k•~~tl1 

Idrfnlin kudret!ndedu<ler. Fakat 1ddıayı sarsıntıdan başlarından hafif s 
yapan Fransızlardır. Şu halde, Fransız- yaralanmışlardır. 

1 - Annesiz babasız bir yavruyu ev
lld edinebilil'siniz, küçük yaşta, bır iki 
aylık olarak alırsanız bu yavru ı;ize 

kendi çocuğunuz hissini verebilir, iki· 
niz de ayni zamanda mes'ud ı;ılınu§ o
lursunuz. 

. Fakat olan olmUf, · fimdi istikbale 
bakalım: 

Bacaksızın maskaralıkları · Heyecan 

2 - Kaldı ki ayrıldıktan sonra ala· 
cağınız kadının da size bir çocuk ge
tireceği muhakkak değildir. 
Beş altı yıl evvel verdiğim bu ce -

vabdan ne netice çıktığını bilmiyo • 
nım. Fakat bugün de fikrim değişmJ~ 
C!eğildir. 

* Babasının ölümünü bekliyen kız 
Ankaradan mektub vazan okuvucum 

Uysal diyor ki: 

1 - Bahsettiğiniz kızı alamazsınız, 
bir defa hastadır, sonra da bir ev ka • 

dınına esas te§kil edecek ahlak kuv • 
vetinden mahrumdur. 

· 2 - İki ıene nişanlı kalmak vaziye· 
tinde bir kızla yeni bir sergüzeşto gi • 

t'işınek de tehlikelidir. Demir tavında 

iken dövülilr, derler. İki sene süren ni
p.:nlılıklarm ıfvllllğe inkılibedenleri 
sayabilmek çok güçtür. 

Size bir üçüncüyü aramayı tavaiye 
ederim. 

TEYZE 
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Güniiıı ea iyi eyunculU Galatauraylı Salim topu lı:ale1inden ur.aklqtırmata ~alıııyer Güaeıla iki uta •J11•CUS11 Rebli Y• Sallhaddia Galatuara7 bJeciai Sacid, Güaetli Melihiıı hir hücumunu durrluruyor 

Güneş milli küme 
• 

şampıyonu oldu 
Güneşten sonra Beşiktaş ikinci, Galatasaray 

3 üncü, Üçok 4 üncü oldu 
1937-1938 milli küme maçları 56 karşı

laşınadan sonra dün nihayet buldu. Gü
l.el bir tesadüf eseri olarak da bu son 
lllaçlar İstaııbulun yalnız futbola ayrıl
laıış bir haftasında oynandL Salı ve cuma 
liinleri bir Rumen takımı iki maç yaptı. 
bun de sabahleyin Apoyematini turnu\'a
llnın en helecanlı maçı oynandı. Saat üç
te büyük bir seyirci kütlesi önünde Be
liktaş Altılar muhteliti ile karşılaştı ve 
llihayet en mühim oyun da Galatasaray
la-Güneş arasında cereyan ettL 

Mnu küme ırıaçlarını toplu olarak şöy
le bir g6zden geçirdikten sonra dünkü 
!haçlara geçeriz.. 

Bu mevsim birincilik şansı Güneşte i
di. On dört maçtan on üçünü kazandı. Ve 
bir tanesinde de Beşiktaşla O.O berabere 
kaldı. 41 puvanla şampiyon çıkan bu ye
'i \re genç takımımızı tebrik ederiz. 

İkinci gelen Beşiktaşlılar bu mevsim 
Oldukca şanssızdılar. Bazı idat'i geçimsiz
ltkıer, en iyi oyuncularının zaman za
~ takımdan ayrılması bu eski ve halk 
ttrafından çok tutulan klübümüzü şam
PiYoniuktan uzaklaştırdı. 

Uçüncü ,elen Galatasaray kuruldu
hııdanberi pnssızlıkla mücadelesine bu 
lbevslın de çaresiz olarak devam etti. Fa
\at nihayet üçüncil olabildi. 

İzınir takımlarının bu sene de fena ne
ticeler alacaklan sanılıyordu. Fakat Üçok 
~ndığı muvaffakiyetlerle dördüncü
latu hakettl. 
Ankaıra taıwnlan mı maçlara başla

cbıüarı hararetle devam edemediler. He-
1. llarbiye bir müddet ba§ta giderken al
tıncı oldu. Muhafızgücü maçlarını bir 
Clrpıda çıkardı, 24 nisandanberi • aldığı 
t:"anlarla küme maçlarının neticesini 
fı. kledi ve ttçokun arkasında derece al-

Bu mevsimin en pnssız takımı Alsan
tak.tı. Bir kere Güne§e oldukca güzel bir 
°'1ın çıkanrken hükmen m!lğlub ilan e
~di. Sonra da çok fena bir havada mıl-

kiınıeden çıkanlan Fenerbahçeden d~
~ gol yedi ve kümede sonuncu vaziyetle 
~ldL 

)'enerbahçe bazı idari itirnzları yüzün
~ 'l'. S. K. tarafından cez!llandırıldı ve 
"lllleden çıkarıldı. Bu eski ve kıymetli 
~ilınüzün sonlarda netice almasını 
.-varıısu arzu etmezdik. San liciverdli
lett ıelecelr. mevsim tekrar batta görece-

Dünkü maç!ann 
neticeleri 

Güneş 4 - Galatasaray 2 
Altılar 2 - Beşiktaş 1 
Şişli 3 - Beyogluspor 2 

~ . • ıt 

de eski mağl\lbiyetlerinin acısını çıkar
ması beklenmeğe başladı. Haşim ilk on 
dakika güzel bir oyun oynadı. Her za
manki gibi açığile işledi. Fakat nedense 
Bülend tempoya uyamadı. Mehmed çok 
ağır olduğundan birçok vaziyetlerden is
tifade edemedi. Eşfak çok çalıştı. Günün 
en iyi oyuncularından biri o idi. Necdet 

-~·-------- ,... 
Gata.tasa.ra.y kalesi önünde tehlikeli bir Güneı akını 

ğimizden eminiz ve bunun için fazla bir de vazifesini gördü. Mustafa çok aksadı. 
şey söylemeğe lüzum görmüyoruz. Musa antrenmansız olmasına rağmen 

muvaffak oldu. 
Güneş -Galatasaray maçı Galatasaraylıların böyle rüzgara karşı 

Taksimde dün yapılan maçların en mü- çıkardıkları oyun birkaç gollüktü. Oyu
himi Galatasaray ile Güneş arasında idi. nun ilk dakikalarında Faruk o kadar ha
Altı bin seyircinin bulunduğu bu maçta talı bir hareket yaptı ki, az daha kafası-
2500 lira hasılat oldu. Milli kümede dere- nı kırıyordu. Yecdeki topa kafa vurrnıya 
celer birkaç hafta evvelden belli olduğu kalktı. Bir hayli sersemledi, ondan sonra 
halde bu iki klübün rekabeti merakla da bir türlü oyun tutturamadı. Yanında 
bekleniyordu. Galatasaraylılar kend: iç- yeni oynıyan Hakkı da, önünde duran 
!erinden doğan bu klübe karşı o kadar Yusuf da bu yüzden çok aksadılar. 
şanssızdırlar ki dün de fevkalade bir o- Birinci devrede Güneş muhacimlerine 
yundan sonra gene mağlub oldular. Bi- pek i§ düşmemesine rağın~n o kadar ve
rinci devrede otuz dakika tek kale oyna- rimll değillerdi. 

dıktan sonra 44 üncü dakikada Güneşin İkmci devreye Galatasuaylıla• daha 
bir akınında Murad içeri kaçarak topu hızlı ve daha gayretli başladılar. Fakat 
ortaladı. Önü bomboş duran Rebii de ra- Haşim, Billend, Mehmed çok fen oynadık 
hatca sol bir şiltle Güneşin. birinci golü- larından goller olmadı. Üçüncü dakika
nü attı. Top ortaya geldi. Devr·:? bitti. da Galatasaraylıların birden durulmala-

Böyle haklın oynadıktan sonra son da- rından istifade eden Rebii sağ açık yeri
kikada atılan bu gol Galatasaraylılar 1- ne geçti. Topu kaleye gönderdi. Salim, 
çin acı oldu. Sarı kırmızılılar ikinci dev- Sacid ve Adnanın müşterek hataları Ni
renin ilk dakikasından itibaren hakimi- yazinin ikinci golü atmasına sebeb oldu. 
yeti elde ettiler. Takım o kadar güzel an- Fakat bu gol sarı kırmızılıları bir kam
laşıyor ki bu şekilde devam ettiği takdir- çı tesirile canlandırdı. Altıncı dakikada 

Faruk penaltı yaptı. Necdet çekti. Gala
tasarayın birinci golü Güneş kalesine gir
di Daha bunun alkışları devam ederken 
sekizinci dakikada Galatasaray, aleyhine 
bir firikik oldu. Salahaddin fevkalade bir 
şütle Güneşin üçüncü golünü attı. 

Sekiz dakika içinde olan bu loller Ga
latasaraym Güneş kalesine baskısını ar
tırdı. Fakat netice çıkmıyor. Bülend or
taya geçti. Bir türlü gol olmuyor. Bu hal 
24 üncü dakikaya kadar devam etti. Gü
neşliler yaptıkları bir akında Niyazi ve 
Murad önleri açık yalnız bırakıldılar ve 
bu tekilde de Galatasaray Niyazinin bir 
filtile dördüncü golü de yedi. 

Bu ,eol on bir Günefliyi müdafaanın 
bocalıyan oyununa kattı. Faruk oyunun 
ilk dakikasında yaptığı hatanın tesirile 
bir türlü kendine ıelemedi. Hemen he
men bütün akınları elile kesmek mecbu
riyetinde kaldı. Yusuf bu devrede düzel
di. Mustafa ile Musa yv deliftlrdller. 

Güne§li Rebii ve Niyazinin ortasında 
GalaUucıraylı Necdet ıahayil çıkıyoTlaT 

Bundan sonra da anladık ki Musa merkez 
muavin oyuncusudur. 
Galatasarayın çemberi sıkıştıkca sıkıf

tı; nihayet patladı. 40 ıncı dakikada Meh
medin sol açık yerinden çektiği fiitle ikin
ci eoı Gilnet kaleshıe pcü. 
Beş dakika sonra da şanssız Galatasa

raylılar halkın alkışları arasında aahadan 
çıktılar. Sarı kırmızılılar oyun oynadılar, 
Güneıliler ise gol attılar. Bu maçın pm
piyonlufa tesiri olamıyacağı için galibi
yet ve mağlôbiyetin pek ehe~ye!i 

yoktu. 
Dün Galatasaray müdafaası dört ıol 

yemesine rağmen Güneı miidafaaımdan 
üstün bir oyun gösterdi. Ve uhanın en 
iyi oyuncuları da sarı kmnızılılardandı. 
Bu arada Salim, Adnan ve Etfak başta 

gelmektedirler. Her iki kaleci ıde onlar
dan aşajı kalmadılar. Şurasını da kayde
delim ki Güneş kalecisi Cihad gün geç
tikce kazandığı tecrübelerle eski Gala
tasaray kalecisi Ulvinin yerini tutacak
tır. Hakem maçı i;.ı idare ettL 
Güneş: Cihad - Faruk, Hakla • Yusuf, 

Rıza, Ömer - Salahaddin, Niyazi, Melih, 
Murad, Rebü. 

Galatasaray: Sacid - Salim, Adnan -
Musa, Mustafa, Suavi - Necdet, Eşfak, 

Haşim, Mehmed, Bülend. 
Hakem: Adnan Akın (İstanbulspor). 

C. R. ŞahingiTay 

Beşiktaş genç ve yeni bir 

............................................................•• 
Dünya futbol 
şampiyonluğu 

Almanya lsviçre ile 
berabere kaldı, ltalya 

Norveci yendi 

Paris, 5 <f!ususi) - Futbol dünya şam· 
piyonluğu maçlan başlamıştır. Almanya 
• İsviçre maçı bire karşı birle, berabcrlık· 
le neticelenmiştir. 

İki ekip perşembe günü bir daha kar· 
ıılaşacaklardır. Bugün Marsilyada ya
pılan İtalyan - Norveç maçında İtalyan
lar galib gelmişlerdir. 

Hilal klübünün 
Dünkü ziya/ eti 
Otuz senelik bir mazi taşıyan, spor ha· 

yatının her senesini muvaffakiyetlerlcı 

dolduran cHilfilspor~ klübü bu mevsim 
ikinci lig şampiyonu olarak birinci lige 
terfi edişini tes'id maksadile dün Suadi· 
ye gazinosunda büyük bir ziyafet verdi. 
Klübün müessis ve hamilerile sporculs· 
rını bir araya toplıyan bu ziyafete İstan· 
bul mıntakası erkanile, tanınmış birçok 
sporcular da davet edilmişti. 

Klüb reisi ve İstanbul mıntakasının es
ki reisi Fethi Tahsin Başara:ı bu müna• 
sebetle haziruna hitaben 'kısa bir nutuli 
söyledi. 

Mıntaka ikinci reisi Muhtar Uygur da 
Fethi Tahsine kısa bir cevab ile bu sene 
iki parlak muvaffakiyet kazanan Hilll 
klübüne :futbol ve voleybol birinciliği ku· 
palarını vermigtir. 

Futbolda birinci lige geçen, İstanbul 
voleybol p.mpiyonluğunu kazanan Hi· 
Ulspor klübünü ve sporcularını tebrilt 
eder, ve her sene böyle güzel 7.aferlcr ka .. 
zanmalarını temenni ederiz. 

Avrupa horoz siklet boks 
şampiyonluğu 

Bükreı, S (A.A.) -Avrupa horoz sıklet 
ıampiyonluğu: 

Romanyalı Urel Thomas 7 nci ravund· 
da Gino Catlaneo'ya galib gelmiştir. Cat• 
laneo diskalifiye edilmiş ve Thomas Av· 
rupa şampiyonu ünvanını almı§tır. 

Fenerbahçe · Arnavudköy 
Dlln Fenerbahçe - Arnavudllöy 

maç yapmıftır. 
ile bll 

Oyunun Uk daklkalarından itibaren hlkl· 
mlyetl ele alan Fenerlller Arnavudköy ka .. 
lesini sardılar. Fenerlller 25 inci daklkad• 
Şaban vuıtaslle ilk coııertnı çıkardılar. Bet 

takımla Oynadı dakika aonra Rep.d li1nc1 ve blraz ıonra d: 
Altılar muhteliti ile Befiktat maçını ~~t üçtincü golleri yaptılar ve devre s-

15.40 da başlandı. Befiktaıhlar bır hayli FenerWer 1klnci devrede Amavudkö1i1Jı 
~ksiktiler. Klübünden ayrılan Şerefin ye- bir ıoıtine mukabll 1'1tretln bir n Yap • 

(Devamı )1 inci ıcı'l/fada) nn attıkları tıç ıoııe maçı 7-1 :taundılar. 

4ltılm' mtı&hteliti • Bcfiktq maçından heyecanlı bW eutcıntane 
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ECELİN DEHSETi 
Çevirıen : lbrahim Boyl 

Şaf.ak daha yeni söküyordu. Alaca ka- bir sırada durmlli Olan elitleri taradı, to- - Bu mu?. diye sonmca,Felipa başına 
ranlıkta. ve dev gibi yükselen kocaman zu dumana kattı. Ve cansız öliiler. sapıt' kaynar :sular dökülüyor ~dı. 
taş binanın rutubetli avlusunda 30 esir sapır toprağa düştüler. - Allahım. Allahım Bari, çabuk bitse 
bekleşiyordu. Kimi neyi bekliyorlar, bel- Felips te yere yuvarlananlar arasında bu i§kence!- diye :sızlandı. Gözlerini çiz. 
Ji değildi. Ufukta :nar renkli dağlar, e - idi Toprak ama da nemli ;ili. Ta§lar w- melere dikti. ESki, kıtk !erln~en ya • 
teklerinde nazlı nazlı ge~n ağaçlarla, cudüne, yüzüne batıyor, ellerini acıtı - malı ve kaç yıldır boya y\im. gormemtı 
bu civan çevreliyordu. Ve Felipsin evı, yordu. Boylu boyunca yere uunmı.ştL çizmelerdi bunlar .. Yanında vurulmuı o
yurdu da işte bu dağlarm ardında idi Ağır makineliden çıkan kurşunlar ha - lan adamın çizmeli ayağı da tıpırdama -

Kocaman taş binanın büyüs kapı - vada vınlıyarak kayıyorlardL dan duruyordu. 
sından, kısa boylu, tıknaz bir haydud gö- Birden, ağır makineli sustu. Ve, ayak - Haklısın, haklısın Galliver .. İtoğlu, 
ı·ündü. Üzerinde bir kovboy elbisesi var- hışırtılarından haydudun ayağa kalktığı- kakudamamış, dedi baydud. Havaya 
dı. Afili bir tarzda, yana bastırdığı şap - nı ve taşları çiğniye çiğniye yürüdüğünü kalkan bir sopanın çıkaTdığı ve bir yere 
kasının altından görünen içeriye çökük anladı. Bir kaç metre ötesinde adamın vuruluşunun sesi, boşlukta aksetti. 'O -
gözlerini devire devire, birbirlerine ke- biri, bir çığlık bastı. Arkasından da A - çüncü çizmeli ayak, garib bir ihtilAçla 
netlenmiş gibi duran esirlere baktı, gü- merikalı haydudun sesi yükseldi: kıvrandı, büküldü ve çevrilerek yana 
lümsedi. Sonra, dağa kaldırttığı bu zaval- - Peki, peki, ayağa kalk!. Daha hfila doğru tekmeler savurmıya başladı. Ar -
lıların başında duran eli mavzerli yama- yaşıyanlnr ayağa kalksınlar. Onlara iliş- kasından bir tabanca patladı. Bir saniye-
ğına seslendi: miyeceğim. Haydi, kalksanıza... Sağ ka - lik bir vakfeden sonn çizmeli ayak ha-

- Kaç kişi bunlar?.. lanlr serbest bırakılacak.. Fclıps, lın - vaya kalktı ve külçe gibi yere düştü. 
Yamak, ü~ene üşene cevab verdi: rnadı. Aksine vücudünü daha fazla lop- Felips, haydudun gülerek: 
- Otuz! .. de<İi. . rağa yapıştırdı. Gözlerini kapadı. Yüzün- - y siltı.h b dah ilk t t ta-

d · · 'bit 1 aka, _,__, aman u u, a a ış a, * en sıcım gı er er cuw. d b'l h ' b' · i k d Dah 
Allah Alı h B • akıl t rama a ı e, ıç ınn açırma ı.. a 

Çetenin başı olduğu anlaşlılıtm haydud, - ıın, ___ a_ım.. an e sc -
ı de l · d kımıldamasala b da kaçırılmıyacaklar var .. diye söylen -

yeni makineyi bir deniyeceğim, diye ho- er yer enn en r, u, d' . . d 
d .. d dan b ..... ,, .. b" d ... 1 ığını uydu. murdanarak, başını çevirmeden haykır- uzen en, oyun ~ ır şey egı .. 

dı: diye mınldandı. Sesler uzaklaştı. Felips de bu kanlı fa-

H b bakın ., Tam ense kökünde bir h•cıllı oldu Bir cianın biricik yaşıyan şahidi olarak yal-- ey, ana ız... 6'$ • 

'in 
Tercih edilmesindeki sebeb -r 

GRiPiN 
Bütün 

talık 

ağrılara, has
başlangıçlarına 

karşı teıiri yüzde yüz 

olan ve hiç zararsız 

eı kuvvetli müsek
kindir. 

GRIPİN 
Nezle, ıoğuk algınlığı, &riP rahat11zlıklannda bq, diı, 
mafsal, romatizma, uap ve adale ağnlannda icabında 
&ünde 3 kqe alınabilir. ismine dikkat, taklidlerinden 
Hkınınız ve Gripin yerine bqka bir marka veıirlerM 

ıiddetle reddediniı:. 

Yamak şaşırdı : kaç esir, güçhalle doğruldular. Yüzlerini nız başına kaldı. Yavaş yavaş çıkan ya -
-~~~~~~~!m~~~~ ~~u~d~~~N~by-b~ ukawru~ ~n~ km~~------------------------------
Haydud, hiddetten mosmor kesildi. Bir dudun güldüğünü ve makinelinin gene TI içinde yüzen vücudünü yakarken bır KAPALI ZARF USULI iLE EKSiL TME iLANI 

an, yamağına dik dik baktı ve: kuf§Wlları saçtığını duydu. Gene: gün evvel cereyan ettiği halde, kendisi- B k .. .. i 
_Evet, yeni aşırdığım makineyi.. Hem - Abdallar, abdallar, oyun, düzen ol- ne bir sene evvel olmuş gibi gelen vak'a- eton &rme OprU nŞ&&tl 

bizzat kendim kullanacağım. Bir iki sa _ duğunu biliyordum ben •• Bak, işte geber- lar sinema şeridi gibi gözlerinin önünden Nafıa VekAl~ti Samsun Su i.§leri sekizinci fUbe Mühendisliğinden 
;niye içinde otuzunu da doğruyacağmı. diler, gittiler!.. diye fısıldadı. geçti. 1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Bekle görürsün. Ağır ağır gözlerini açtı. Tuhaf, yalnız * ' Samsun - Çarşamba şosesinin 17 ci kilometresinde; Hamzalı batakhklat' 
Ellerinde ağır makineli bir tOfek taşıyan bir gözile görebiliyordu. Ötekisi, yok ol- Parmaklarında kuvvet kalmamıştı san- ana kanalı üzerinde yaptırılacak betonarme şose köprüsünün inşaatıdır· 

iki kişi taş binadan çıkarak avluya var- muştu sankL. Ama. bir acı da duymuyor- ki .. Artık feri kalmıyan gö-ılcrile ağır Keşif bedeli (15423.80) lira olan bu iş 1/6/938 tarihinden itibaren (15) 
dılnr, ve tüfeği üç ayağı üzerine yerleş - du. Yüzünden de, ılık bir ka:ı şeridi uza- ağır etrafına bakındı. Ah, blr ellerini oy- gün müddetle eksiltmeye çıkAnlmı ştır. 
tirdiler. Aletin parıl panl yanan nam - nıyordu. na ta bilse, ayağa kalkacak ve kaçabilmek 2 - Eksiltme 16/6/938 tarihine ıastlay an Perşembe günü saat on beşte SaınsUll 
!usunu kendilerine dikilm\ş gören, Fe - * kudretini kendisinde bulacaktı .. Mildhlş su işleri sekizinci şube mühendisliği binasında eksiltme komisyonu odasıll'" 
lipsin yanındaki delikanlı, dualar oku - tl'ç dört taş .. Bir kur§Unun toprakta bı- acı ve ıztırab duymasına rağmen dişle- da vahidi fiat üzerinden kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
mıya, istavroz çıkarmıya ve nah böyle raktığı iz .. Kendi elleri ve bir ayak. .. Bu rini sıktı, yavaş yavaş parmakllınnı oy- 3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi; m ukavcle projesi, bayındırlık işleri genel 
böyle terler dökmeğe başladı. ayakta tozlu, altı çivili kaba bir çizme natarak, kollan gerilinciye kadar yum- şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (78) kuruş mukabilinde SanıJtJll 

Haydud, ağır ağrr makineliye doğru yü- vaTdı.Arada sırada, sanki bir yerine bir ruklaTını sıktı. Birden isparmoza tutul- su işleri sekizinci şube mühendisliğinden alabilirler. 
riıdü. Artık o eski lfipacı hali kalmamış - şey sokulmuş gibi titriyor, sonra tekrar muş gibi titredi. 4 - EkSiltmeye girebilmek için isteklilerin (1156.79) liralık muvakkat teıruııa' 
tı, ciddilecmistl. Hemen, makinelinin hareketsiz kalıyordu. Fclips, bunu seyre- Felı'ps o"lmu"ştu" 

:.- • d k b kım ak ı · vermesi ve on bin liralık .ıtöprü işi erini taahhild edip muvaffakiyetle bl ... 
sehpasına bağdaş kurdu. Ve şarjörü dü • er en, ir ta ay ses erinin ya - it 

2eıtti. Sonr başını kaldırdı: nına yaklaştığını hissetti. Mnhud yama • tirdiğine ve bu kabil nafia işlerini başarmakta kabillyeU olduğuna d• 
v d yuld YARINKİ Ntl'SHAMIZDA: Nafia Vekiıletinden almmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, btf'JtJile-

- Geri dön!.. diye gürledi. gın sesi u u. 
Esirler, ayaklarını sürfiyerek, döndü _ - Burada birisi var, bakınız.. Kostümlü balo rin teklif mcktublarını ık.inci maddede yazılı saatten bir saat evvetırı• 

!er. - Nerede, nerede? .. Bunu da heyecan- Yazan: Nadine Teffy kadar su işleri sekizinci şube müh endisllğine makbuz mukabilinde ver .. 
Elebaşı haydud gene haykırdı. lı, heyecanlı soran elebaşı haydud idi. Çeviren: Faik Bercmen meleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
_ On adım ileri marş!.. İki kaba çizme, tam önünde durdu. Hay- l, J 5 - İşi üzerine alan müteahhit yüksek Vekiletçe ihalenin tasdik olunduğd 
Ve zavallılar, san~ cezbeye tutulmuş- dud: "-"-------------J kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren (15) gfin içinde muvak'" 

:ıu gibi, adımlarını attılar. kat teminatını kat'i temınatl\ iblağı ve ayni zamanda mukaveleyi noW" 
_Dur! .. on adım demiştim ben size'. Piyango Genel Direktörlü' ünden: likten tescile mecburdur. (3250) 

Haydudun horozlanan sesini duyan 
esiTler yalpa vurarak durdular. 

Felips, olduğu yerde, omu:z.lan düş{ik 

bir halde dona kalmıştı. Çetebaşının par
maklarının makinelinin tetiiJine doğru 

kaydığını adeta hisseder gibi oldu. Ve ölü 
mün soğuk nefesi ensesini yalıyor sandı. 
Kalbi, göğsünü patlatacak, yırtacakmı' 
gibi çarptı. Ve beş uzun santye ter döke 
döke bekledi. 

Birden, korkunç bir tarrake duyuldu. 
Makineli tüfek konuşuyordu. Kurşunlar 

Direktörlüğümüz Muhasebe servisinde çalışmak üzere c Yüz• lira ücretle imti
hanla iki memur alınacaktır. 

Bu memurların: 
1 - Yüksek Ticaret mektebi mezunu olması. 

2 - Yaşlarının azami otuz beşi mütecaviz olmaması. 
3 - Hüsnühal sahibi olması. 
4 - Bir hastalıkla malili bulunmaması. 
5 - Askerliğini bitirmiş olması lazımdır. 

Yukarıda yazılı şeraite uygun oldukları şehadetname ve tasdiknamelerle tev
sik edecek talihlerin 9/Haziran/938 günü akşamına kadar İstanbulda Bahçeka
puia Piyango Genel Direktörlüğü muamelat servisine müracaatta bulunmaları. 

c3197ıt 

Devlet Oemiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ılAnfarı 

Muhammen bedeli 4o387 lir.ı olan 18 kalem muhtelif kriko ve verenler 19/1/ 
1938 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usülü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınncaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3029 liralık muvakkat teminat ile kanunun ıayiıl 
ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saaı 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 202 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde :;atılmaktadıt· 

(3309) 

~ • Son Posta• nın edebi romanı: 33 ~~ - Geç kalmıyalım. Bir poker par- saçlarını birbirlerine yaptıran üç güzel ce nöbet bekliyecek.. çütlikteki cğlett" 
tisi yapalım, dedi. kadın ayaklarına geçirdikleri losa be- ceyi merak eden köy delikanlılarıtı_1! 

- Mükemmel! yaz çoraplar ve sandallarla yanaşmala- karanlıkta buralara kadar sokuırnaı .. -
- Yarın geceyi hesab ederek bu ak- rı deli divane edecekler. ihtimali var. . 

1 şaın erken yatsak fena olmaz. . Hasan dayıyı çağırıp gizlice talimat Saat on bire doğru Bayrakdaroğlll !, 
Feridunun bu fikrine hepimiz iştirak verdim: Jalenin geldiklerini daha uzak\an 5"' 

ÇINARALTI 
~ Bü.rban Cahid ~ 

- Yalnız mı? - Yeni çıktı. Sözde Avrupada ıah- ettik. - Genç yanaşmaları birer bahane ile rünce bizimkilere haber verdim: 
_Tabii. silde imiş. Uzun çiftlik arabasına bayram ço - bu akşam köşkten uzaklaştırırsın. Kır- - liaZll' olun çocuklar. Misa~ 
- Çocuk musun Nazlı? - Buraya getirmesine canun sık,1- cukları gibi dizildik. 1.tç kadın hepsi kını aşan babalar hizmette kalsınlar. geliyor'_ 
- Niçin? dı ama misafir olduklan için bir şey birden konuşuyorlar. Hasan dayı kös dinlemiş .. maksadı- Hepsi işlerini bırakıp göstetdı.-
- Kocanı, İstanbulu düşünmez mi- hissettirmedim ve sen bir fırsat bu - Ben artık tamamne ambale olmuş mı derhal anladı. Kır bıyıklarını oy- tarafa döndüler. 

sin? lursan Nevine anlat kuzum. bir haldeyim. Son günlerin hadiseleri natan asabi bir gülüşle başını eğdi: İlk 'defa Nazlının sesi duyulcta: 
- Artık karar verdim. Kendimden • - Ben zaten söyledim. Fakat ısrar beni allak bullak ettiler. - Başüstüne beyzadem. - Likin kadm mükemmel ata ~ 

ba§'kasını düşünecek değilim. Çiftlik etti. Onların çabuk dönmeleri için bu Şimdi zavallı Sıdıkanm masum sev- Büyük gramofon daha sabahtan Bet yor. 
hayatı herhalde hoş olacak? Yalnız ol· da bir bahane olur. Ben senin kızdığtnı gisini hepsine tercih ediyorum. O sade çınarların altına yerleştiril~. Ne za- Suna cevab verdi: ,J. 
mak şartile! söylerim. Sen de Feriduna anlat, Su- kır çiçeği hiç olmazsa dili ile değı1, fa- mandır musiki hasreti çeken Iculakla- - Başındaki al da güneşte .oe /P-

- İki gün geçsin, İstanbulu özlersin! nayı kandırsın, İstanbula dönsünler. kat hali ve tavrı ile benim olmak arzu- nm oynak da olsa bir kaç fokstrot ve paTlıyor. Gelincik gibi 
- Zannetmem, o kadar bıktım ki. -Feridunun Suna ile dostluğunu bil sunu hiSsettirmişti. Ya bu ele avuca tango ile keyiflendi. Nevin de lakırdıya karıştı: ..,ı 

Pek sıkılırsam dönmek güç bir şey mi? tün kibar alemi benim kadar bilir. Fa- sığmaz, feleğin çemberinden geçmiş, Daha şimdiden kendisinde bir ev sa- - Bu pek köylüye benzemiyor •r 
- Döndüğün zaman Asını beye ne kat şu Sezai beyi bir türlü hazmede- şeytana ders vermiş mahluklar... hibi vazüesi görmeğe başhyan Nazlı İçimden: ~ 

cevab vereceksin? miyonım vesselam. Yarın J81e gelecek .. bir kaç gün son- işleri idare ediyor. Hasan dayının ka- - Onun neye benzediğini şimdi t1P 
- O İzmirde mühim tütün işile uğ- Nazlı çiftlikte kalmak için kendi ra Nazlı çiftlikte benimle yalnız kala- nsile ahbab olmuş.. Iarsmız! 

l'&ŞIP duruyor. Belki oradan Mısıra ge- kendine kombinezon yaptı. Ötekiler cak. Bunlar arasında ben ne yapaca- - Nineciğim, kadıncığım! Diyorum. Nazlı devam ediyor: 
çecek. Bir aydan evvel İstanbula dön- gitmeğe kalkınca anlaşılan bir bahane ğım? Diye ibtiyann çenesini okşayıp ku- - Tam bir süvari kıyafeti. ·• 
mesi ihtimali yok. bulup kalacak. Ben de tabii ev sahibi Şimdi hepsinden kurtulmak için manda ediyor. - Ayaklarında getr var değil ":' 

- Peki ya beraber geldiğiniz yol ar- sıfatile kalmak istiyene kalına diycıni- ikinci bir çiftlik komşusu bulumnadı- Masalar ağaçlar altına ayrı ayn yer- - Şık bir şey. Y'ı.izü nasıl acabt · 
kadaşlarınız?. yeceğim. Ah bu kadınlar. ğma teessüf ediyonun. Ieştirildi. Birbirlerine pek yakın ol - Feridun dayanamadı: ~ 

- Nevin yalnız değil. Suna da Feri- * makla beraber bunlara dağılmak me - - Kadını bırakın da biraz da erıc;bl 
'dun beyle.. Deve çeşmesi bqında toplanan ar- Kır balosuna daha sabahtan hazırla- selesi herhalde dedikodulu olacak. Ar- bakın a canını. Baksanız a aslan 

Sırası gelmişken Nazlıya da sordum: kadaşlann yanma geldiğimiz vakit nan İstanbulun üç şık kadını ayn renk- tık bir şeye karışmıyorum. Yalnız her bir adama benziyor. 0,. 

- Kuzum bu Sezai bey de nereden hepsini arabaya binmek için hazırlan- !erde, fakat ayni desende margizet el- ihtimale karşı kendimce inzibati ted - Gittikçe yaklaşan süvariler Beş~ , 
çıktı? fstanbulda Nevinin böyle bir mış bulduk. biselerile çiçek gibi meydana çıktılar. birler aldım. Zehir Ali omuzunda filin- ,r.ın altındaki yokuşa dört nalla 11_,J 
akrabasmı tanımıyorduk. Feridun: Dağ başında kuvafur olmadığı için tası ile köşkün etrafında gündüz ve ge- dılar. ( Arkal1 
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<Her hallı mahfuzdur), 

Serkomiser nihayet katilin ismini 
karar verdi 

mayıs tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

2 ı mayıs tarihli bilmecemizde k a -
zananları aşağıya yazıyoruz. İstanbul
da bulunan talih li okuyucularımızm 

pazartesi, perşembe günleri öğleden 
sonra h ed iyelerini b izza t i dareh ane -
mizden almaları lazımdır. Taşra oku -
yucularımızın hediyeleri posta ile ad -
r eslerine gönderilir. 

maralı Kamran, İstanbul Beyoğlu 29 uncu 
ilk okuldan 983 All, İstanbul Hayriye lisesin
den 795 Kemal, İstanbul erkek llses1 nnıf 
1-B de 1678 Nida, İstanbul Samatya A .. 
ğaçkakan 17 numarada İhsan. söylem eğe 

- Mektubu kendisine verdiniz mi? 
- :Evet. 
- Ne yaptı? 

Ilı - Yazıhanesinin üstündeki şu su -
enin içine koydu. 

ha Serkomiser ayağa fırhyarak yazı -
tu neye doğru koştu. Sumeni açtı. Bü
'F'a~ ha~ışlar sumenin içine dikilmişti. 
bo at tımidler boşa çıktı. Sumenin içi 
lllboştu ... 

asa~ıdvan Sadullah belirli belirsiz bir 
1Yet içinde: 

ı,; ?!~dı Doktor Bahanın niçin kat
ıldıgım biliyoruz, dedi. 

- :Niçin katledildi hocam? 

fıı - Çünkü Doktor katilin kim oldu -
ce:~ anlamıştı ve bunu bize söyliye -
ta tı. Kim bilir belki de aşağıdan yu
).f r~. Çıkarken ona sofada rastgelmişti. 
tu a ınesinin de kullanıldığını görmüş
~· Yahud mektubda katilin hüviyeti
'ia anıatan bir işaret, bir imla yanlışı 
d ~dı. Katil de bunu anladı ve evvela 
~l toru öldürdü, sonra da mektubu 
'did~. Her ne ise siz suallerinize devam 

nız, Osman Bey. 

te Serkomiser bir müddet düşündük
\._ıı sonra genç kıza yeniden sormağa 
llilŞladı: 

\> - K enan Beyle evlenmeğe karar 
?ner~iniz. Bu izdivaç bir aşk izdivacı 
b 1 1di? Suali mazur görünüz. Mühim 

ll' noktayı anlamak istiyoruz. 

- liayır. 
- Niçin evlendiniz? 

l'a~ Çünkü bu izdivaç Sahur paşa ta
lı 1ndan daha biz çocukken kararlaş -
tılrnıştı. 

. - Bu ev dahilinde kendisile bir aşk 
1~diva b "l - · · b k b" k" IE cı yapa ı ecegınız aş a ır ım-

Var mıdır? 

la - Rat'iyen ... Ailenin bütün çocuk -
tını kardeş bilirim. 

- Onlar da böy!e mi bilirler? 

- N'e demek istiyorsunuz? .. 

ta - Tekrar affın1zı rica ederim. Mak
~~unı anlatmak için size her şeyi a -
Ilı Ça söylemek 15.zım geliyor. Paşa -
t n Çocuklarından biri bize sizi bütün 
ardeşlerin sevdiklerini söyledi? ... 

hlt ~e.nç kız kıpkırmızı kesildi. Şaşkm
ıçınde kekeledi: 

trı.ı ': Beni bütün kardeşler seviyorlar 
lad 1llliş .. Bu nasıl söz? .. Kim saçma-

1 bunu? 

- Suphi Bey ..• 

il ......_ Suphi mi söyledi ... Ne diyorsu -
'llz? Yalan, kat'iyen yalan ..• 

11 "':"" Böyle bir hüküm nasıl verebilir -
li nız, hanımefendi! İyi düşününüz ... 
~fızanızı yoklayınız. .. Kenan Beyden 
lif Ve} size bu kardeşlerden izdivaç te~-

eden kimse olmadı mı? 
'liayır! 

&eb Dört kardeşin dördü ile de müna
Jlı · etleriniz, rabıtalarınız ayni şekilde 

1Ydi? 

........ Tamamen ayni idi. 
ıı1' Meseıa Suphi size vaktile şahsı -
~~ka karşı kardeşlikten başka hisler!e 

a adar olduğunu hissettirmedi mi? 

tı - Evet aramızda böyle şeyler ko -
tı'llşuıurdu. Fakat tamamen şaka tar -

llda ... 

~ ........ Bu şekilde yalnız Suphi mi şaka 
erdi? 

tU ......_ l!epsi ederlerdi. •. F akat hiç b!r 
d~. hiç birisini ciddi olarak dinleme-

- liepsi, yani dört kardeşte mi? 

l'a ....... Evet dört kardeş de ... Fakat iek-
l" edeyim, bunlar tamamen şaka idi. 

tıi- Siz bunları şaka telakki edebilirsi
Ci~· _Fakat bir çok ciddi şeylerin de 
Ola dı söylenemiyeceği zamanlar şaka 
~ tak ortaya atıldığını bilirsiniz. Si -
~e böyle şaka edenler arasında söz-

leri en fazla ciddiye benzeyen han -
gisiydi? 

- Hiç birisi... Böy1e bir suale cevab 
veremem, bilmiyorum. 

- Kardeşlerden birinin bir aşk re -

kabeti neticesi Kenan Beyi öldürmi.lş 

olmasına ihtimal verir misiniz? 

- Kat'iyen ... 

- Fakat aralarındaki münasebat i -
deal münasebat değildi. 

- Evet öyle idi. Fakat nihayet kar
deştiler .... 

- Şu halde sizce katil ya Valide -

dir, yahud da hayalet.. .. 

- Valide mi? ... O zavallı böyle bir 
şey yapabilir mi? 

- Ya hayalet... 

Artık isticvaba devam etmek im.kanı 
yoktu. 

Serkomiser: 

- Soracaklarımız şimdilik bu k adar 
Selma hanım! dedi. Teşekkür ed(!riz. 
Odanıza çekileb ilirsiniz. 

-5-
ltham 

Genç kız dışarı çıktlktan sonra o -
dayı derin bir sessizlik kapladı. Niha -
yet Serkomiserin sesi işitildi: 

- Bu meseleye artık bir nihayet 

vermek Iazım... Bence katil... 

Serkomiser sözünü burada keserek 
sustu ... Hepimiz tekmil kulak kesil -
miştik .. . 

- Bilmiyorum ... B ilmiyorum... Rıdvan Sadullah gülerek sordu: 

Genç kız kıpkırmızı kesilmişti. Al - _ Canım bizi daha fazla merakta bı-
nında biriken ter tanelerin i sildi ve bi- rakma Osman Bey!... Söyle şu katilin 
ze yorgun, yalvaran gözlerle baktı ... ismini! (Arkası var) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 

1 - B iri K ars gümrüğüne, diğerı staj gördükten sonra açılacak diğer vilayet 

gümrüklerine gönderilmek üzere açık 45 lira aylıklı iki kimyagerlik için rnüsa -

baka imtihanı yapılacaktır. Müsabaka imtihanına girebilmek için a ranan evsaf 

şunlardır: A - Memurin kanununuc dördüncü maddesinde yazılı ş:ırtıarı bajz 
olmak ve askerliğini yapmış bulunmak, B - Yaşı kırkı geçmiş olmamak, C -

İstanbul Üniversitesi kimya zümresinde, veya ecnebi bir üniversitenin yüksek 

teknik mektebinin kimya şubesinaen mezuniyet diploması almış bulunmak, 

D - Yapılacak tahkikat neticesind? ahlak ve seciyesi müsaid bulunmak. 

2 - Müsabakanın hangi gün ve neredeyapılacağı, müsabakaya girebi!eceklerin 

adreslerine doğruca bildirilecektir. 

3 - Müsabakada kazananlardan İngilizce, Almanca, Fransızca, 1ta1yanc:ı dil
lerinden birini veya b ir kaçını bildiği imtihanla anlaşılanlar tercihan alına

caktır. 

4 - Tayin edilecek kimyagere teadül kanununa göre alabileceği maaş verile

cektir. 

5 - Aranan şartları haiz olan isteklilerin 20/6/938 günü akşamına kadar bel

geleri ile beraber İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne başvurmaları. (3223) 

Bir futbol topu 
Adapazar M. Kemal pqa llk okulu 4 den 

173 İsmet Güreş. 

Futbol topu büyUklUğUnde bir 
lastik top 

Beyoğlu 31 inci mekteb 2/A dan 205 Mus -
tafa Şengüler. 

MUHTIBA DEFTERİ 
(Son Posta hatıralı) 

Ankara mimar Kemal ilk okulu sınıJ 4-C 
de ıoıs Nevin Kızıltepe, Afyonkarahisar Ge
dikahmedpaşa llk okulu sınıf 5 talebesinden 
Kemnl Tüziin, İstanbul IAlell Tayyare apar
tımanı 1/23 numarada Yüksel, İzmir De -
nlzbank şubesi tahliye memuru Zeki ksr -
deşi Safa Ay, İstanbul Kadirga Eminsinan 
mahnllesl Pertevpaşa yokuşu 42 num:ırndn 
Nezihe, İstanbul erkek lisesi sınıf 4-E de 
1853 numaralı Fahir Soydinç. 

MÜREKKEBLl KALEM 
(Son Posta hatıralı) 

Ankara İmaret mahallesi Ilıca sokak 17 
numarada Şehsuvar Beşe, İstanbul 30 un
cu mekteb 4 den Fevziye, İstanbul 1klnc1 ilk 
okul sınıf 4-A da 418 numaralı Şahin, Gire
sun üçüncü komiser Hikmet kızı Sevim Yıl
dırım, İstanbul Cihanglr Asmalunescld so -
kak 6 da Güzin, İstanbul Usküdar 19 uncu 
!ık okul sınıf 2-B de 256 numaralı Hüsnüye. 

DİŞ FIRÇASI . 
(Son Posta hatıralı) 

Sivas orta okul 1-G da 239 Cavid Gürce, 
Kütahya birinci llk okul sınıf 4 de 300 nu
marnlı Nermin Berkman, İstanbul Vefa er
kek lisesi sınıf 2-B de 564 Süleyman, İstan
bul Çengclköy Talimhane 26 ncı okulda Şük
ran, Fatih İstanbul sokak 45 numarad:l 1\1. 

YUVARLAK DİThi"YA KALEl\lTRAŞ 
(Son 'rosta hatıralı) 

İstanbul 24 üncü llk okul sınıf 4-A da 693 
Fahrünnisa, İstanbul 44 üncü llk okul sınıf 
2-B de 266 numaralı Necdet özataknn, İs
tanbul Gazi Osmanpaşa kız orta okulu ıı 
numaralı Ulviye Kırım, İstanbul Kumtapı 
orta okulu 2-A da 234 Mehmed Çağatay, İs
tanbul Kabataş lLsesi sınıf 2-B de Ahmed 
Bingol. 

BOYA KALEMİ 
Yalvaç orta okulu sınıf 3 de 109 Mehmed 

Gündüz, İstanbul ikinci ilk okul sınıf 4-A 
da 102 Mihriban, İstanbul Fatih Gelenbed 
ortn okul sınıf 1-A da 258 Şükrü, Bursa. 
Cumhuriyet caddesi 296 numaralı evde All 
Saib Akgül, İstanbul Beyoğlu dördüncü o -
kul sınıf 3-B de 230 Sabıha. 

ALBÖM 
(Son Posta hatıralı) 

Elazığ belediye komiseri Tahir Yılma~ oğ
lu Muhsin Yılmaz, İstanbul Pertevniyal ıı • 
sesi sınıf 4 de Hikmet Ergun, İstanbul Pen
dik ilk okul talebesinden Adalar malmüdü
rü Niyazı kızı Gtilten, İzmit Hacıhıısan ma
hallesi Çukurçeşme soknk 13 numarada Şük
ran, İstanbul Beyoğlu orta okul smıf 3-B de 
723 F. Saracoğlu. 

AYNA 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Sultanahmed Fenerli konak 3'1 
numarada Ahmed Yılmaz, İstanbul Vezne
ciler Zeyneb Kamil sokak 23 numarada Mu
ammer, İstanbul Sultanahmed Karacehen
nem İbrahim sokağı 15 numarada Şakir, İs
tanbul Haydarpaşa lisesi 3-A da Ferid. 

KİTAB 
Malatya Gazı 1lk okulu sınıf 5 de 655 Sa -

lllhaddln, Susığırlık ilk okulu sınıf 3 de 1'11 
Cevdet Demiralp, Lüleburgaz Birlik bankası 
veznedarı Şevki oğlu Yılmaz, Tekirdağ Cum
huriyet ilk okulu talebesinden 215 Rifnt Çem 
tinel, İstanbul Davutpaş:ı. orta okulu sınıf 

. 3-A da 175 Fethi Yılmaz, İstanbul Bakırkoy 
DIŞ MACUNU orta okulu sınıf 1-E de 345 numaralı İbra -

Cemil. 

Hayrabolu birinci okul sınıf 5 de 515 nu- him, Ankara Dumlupınar ilk okulu sınıf 5~B 
maralı Hüseyin Yüce, İstanbul Şişli Ter:ıkki 1 de 633 Mchmed, İzmir Karantina Meltteb 
erkek l isesi sınıf 2 de Mehmed •. MnJ~tya ce- .sokak ı numarada Mlthnt, İstanbul Top • 
za hakimi Tevfik oğlu Ahmed Izgl, Is~anbul hane örtmealtı sokağı ı numarada Memdu
Erenköy Sahrayicedid Ahmed Kfım!J, Istan- ha, Kilis varidat memuru oğlu Emin Ya4-
bul Göztepe beşinci okul sınıf 5-B de 291 gan. 
nwnaralı Suad Tümen. 

ALOMİNYOM BARDAK 
(Son Posta hatıralı ) 

-1.stanbul ikinci llk okul sınıf 2-A da 5 nu-

KART 
Ankara Hacıdoğan mrılhallesi Gürbüzler 

çıkmazı 8 numarada Mustafa, Bursa Na:naı
giih caddesi Candak sokağı 6 numarada Ha

======== ======================================================== tice Gulen, İstanbul Samntya 52 ncı ilk okul 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 
Mlihim ilin 

Fevkalade tenzilli aylık abonman kartlarımızın yenisi bermutad haziran 11 inden itibaren mer'i
yete gireceğinden timdiden merkezi idaremizle Köprü - Boğaz ve Köprü - Oıküdar iıkelelerindeki 
gİ§elerde bu ayın 11 ine kadar satılığa çıkarılmıttır. 

Sayın halkımıza başkac~ fevkalade kolayhklar 
Yaz mevıimfoi Boğaziçinde geçirmek iıtiyenlere ayrıca tenzilatlı 3 aylık kart abonmanlar ibdaı 

edilmittir. Bu kartlarm birinci ıeriıi iıbu haziranın 11 inde, 2 nci ıeriıi de mekteblerin umum tatil 
başlangıcı nazara alınarak Boğaza daha geç nakletmek iıtiyenleri de müstefid kılmak üzere tem

muzun birinci gününden itibaren 3 ay için muteberdir. Bu kart abonmanların h er ik i serisi de Üs· 
küdardan ( Üıküdar dahil) Çubukluya, Rumelibaanndan (Rumelihisarı dahil) İıtinyeye kadar 
o/o. 40, Pa§ahahçe, Beykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadat" o/o 50 tenzila ta tabi tutulmuıtur. 

oı 0 40 tenzilatı havi kartların 3 ayhk bedeli 
Rumelihisarı ile Üsküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki (1980) 

kuruş yerine (1188), ikinci mevki (1575) kuruş yerine (945) kuruştan 
ibarettir. 

Çubuklu ile Emirgan ve lstinyeye kadar birinci mevki (2340) kuruş ye
rine (1404) kuruş, ikinci mevki (1980) kuruş yerine (1188) kuruştur. 

0 ı o 50 tenzilatı havi kartların 3 ayhk bedeli 
Y eniköy ve Paşabahçeden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara 

kadar birinci mevki (3150) kuruş yerine (1575)kuruş, ikinci mevki (2700) 
kuruş yerine (1350) kuruştur. 

Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi İcab 
Pden (234), ikinci mevkide (195) kuruş, iıbu kartların yukanda ;yazılı 
tenzilatlı fiatlarında dahildir. 

İzhar edilen fazla rağbet karı111nda muhterem yokularımizdan bu kartları tedaıiik etmek iıti· 
yenlerin bir an evvel müracaatlan rica olunur. 

Bu kanlan hamil olanlar ayni günde müken-er 4Jeyahat yapabilecekleri gibi pazarlan da mınta· 
ka farkı aranmaksızın Bogazın her iıkeleıine gidebileceklerdir. 

sınıf 2 de 60 Pınardağ, Dlynrbakır orta okulu 
sınıf 3-A da 321 numaralı Tahir fJt~. 
Bandırma kundura birlik şirketinde Cemal 
Uysal, Düzce ortn okulu sınıf 3-"B de 238 nu
maralı M. Sayar. İstanbul Parkotelde zek\ 
Işık, Çanakkale Foto Niyazi ateıyesinde Hil
mi Aytaç, Akşehir tuccar Bekir Gursoy kızı 
Şerife, İstanbul 17 lncl ilk okuldan 538 Rız.ı, 
İstanbul 44 üncu ilk okul sınıf 5-A da 519 
Niyazi, İstanbul erkek lisesi 985 Tevllk Ay 
kars, Bursa Fevzi Çnkmak caddesi 323 mı -
maralı evde Saim, Mardin gümrük taburu 
satınalma komisyonu reisi Halil kızı Fah
rıye, Tekirdağ emniyet polis memuru Ab -
dullah oğlu Haydar, Çorlu tapu kadastro 
mtidürlüğiınde Ahmed Cenger, Güdül tel -
graf şell kızı Neclii Maral , Malatya Abbas 
o~lu sokağı 68 numaralı evde mütekaid Şük
rü oğlu Şeref, Giresun belediye sağlık me -
muru Şadi kızı Snlme, Babaeski birinci okul
da ı numaralı Yılmaz Dlnçol, İstanbul er -
kek lisesi sınıf 2-D da 732 Suad Gürem. 
Ankara İsmet İnonü ilk okulu sınıf 4-C de 
720 Bulend Berker, Söğüd merkez ilk CJkulu 
sınıf 5 de 2 numaralı Haldun Gedik, Ma • 
lntyn Cumhuriyet okulu sınıf 4 de 291 ~u -
ınaralı Sami, Ankara İltekin okulu sınıf 2-A 
dn Fehlman Türker, İstanb•ıl Sirkeci küçuıt 
İsmall paşa han ı numarada Kurtuluş, A -
tlapazarı Tan sokağı 39 numaralı evde Ay
ten, İzmir Cumaovası llk okulu sınır 4 de 
112 numaralı Süheylfı, İstanbul Süleymaniye 
Elmaruf mahallesi Ayşekadın sokak 26 nu
marada Hüseyin, Niğde orta okulu sınıf 1-:Q 
da 15 numaralı Sabrl, Çubuk ilk okulu tale
besinden 40 numaralı Ömer, Malatya posta 
t;eyyar memuru Nazmi oğlu Ruhi, İstanbul 
YeşUköy ilk okulu talebesinden 14 Kemal, 
Ankara B:ıyrnm caddesi Gnzlanteb sokak 2 
numarada Münevver, İstanbul LAlell Mesih
paşa Çobançavuş 87 numarada Mualla, M~ -
nisa Peker mahallesi Yenlsokak 11 numa -
rada Saadet Yıldırım, Tokat orta okulu c. -
nıf 3-B de 37 numaralı Muzaffer Yıldız. Si -
vas Bezirci polis karakolunda polis memu ı 

Mustafa orilu Kemal Kamer, Manisa Gaa 
ilk okulu sınıf 4-A da Sureyya, Trabzon Ti
yatro sokak 1 numarada Kemaleddin Taluy. 

Nusaybinde memurlar mahfeli 
Nusaybin (Hususi) - Değerli ı.ay

makamımız Necati Gökmoğolun him· 
metile kazamızda bir memurlar mah -
f eli açılmıştır. 



10 Sayfa SON POSTA 

~'l ~osta'mn tarihi tefrikası: 38 

Yazan: A. it. 

Antuvan muzaffer bir kumandan gibi aç rahiblere doğru elini salladı: "Şu andan 
itibaren bütün şarablar, domuz sucukları, tereyağlar, peynirler, hepsi sizindir. 

Gidiniz, yiyiniz, içiniz! Haydi, erzak depolarına koşunuz!,, diye bağırdı 
Antuvan, başrahibi l>öylece sersem

lettıklen sonra, sözlerine devam etmiş
ti: 

- Gidiniz .. mahpus bulunduğum o -
danın demir kapısına bakınız. Arkası
na kadar açılmıştır. Bu, ancak onun 
kerameti eseridir... Anamdan doğdu -
ğum gündenberi bütün günahlarımı 

affeden, dün .akşam getirdiği elbi -
selerı sırtıma giydiren ve sonra, kendi 
mübarek elile başımı traş eden o bü
yük aziz, bu gece de bana geldi.. cBaş 
ıahıb efendinin buradaki işi, artık ta· 
mamdır. Ben, iki gece, üstüste onu ir
şad etmek istedim. Fakat onu ikaz ede
medim. Dün akşam sana getirip giy
dirdiğ m elbise, onun elbisesi idi. Bu 
andan itibaren manastırın başrahibli
.ğini sana verdim.» dedi. 

Başrahib, bu sözler karşısında şaşır
mış, sersemlemişti. Fakat, derhal ken
dini toplıyarak: 

- Alçak!. Yalancı!. Düzenbaz!. Ser
seri!. Söyletmeyin, tutun şu haydudu!. 

Diye bağırarak Antuvanın üzerine 
hi.ıcum etti. 

Fakat Antuvan, kat'iyen tela5 gös • 
1ermiyerek, 1am bir aziz tavrı ile geri 
çekildi: 

-Ey muhterem rahib biraderler! Ey 
mubarek Sent Ogüstenin sadık derviş
lerı! .. Yalanaı olmadığımı size kısaca 
isbat edeceğim. Geliniz, bakınız, mu· 
ayene ediniz .. şu elbise, kimindir? .. 
B zzat şu efendinin midir, değil midir? 

Rah blerin bütün gözleri, Antuvamn 
clbi::.esi üzerinde gezmişti. Deve tüyü 
ıcnginde çok iyi dokunmuş olan bu 
kumaştan elbiseyi, manastırda ondan 
ba ka kimse giymezdi. Bazıları, elleri-

üzerinde haftalarca oruç tutmaktan 
bitap kalmıştık. Bunun mükafatı, ne 
olacak? 

- Ah, muhterem çilekeş birader! 
Niçin bir dakika daha sabretmediniz? 
Şimdi sıra size gelmişti. Mübarek Sent 
Ogüstenin, sizin hakkınızdaki emirıe
rini de tebliğ edecektim. Dinleyiniz: 

Sent Ogüsten hazretleri buyuruyor
lar ki; artık manastırımda çilekeş ra
hib kalmasın. Hepsi, ayn ayrı beni 
memnun etmiştir. Günahları affedil -
nıiş, hepsi de aziz namzedleri arasına 
girmiştir. Bu geceden itibaren, hiç kim
se, keskin ve kuru taşlar üzerinde yat
mıyacaktır. Bilakis çilekeş rahibler, 
bundan sonra, başrahibin odasındaki 

yumuşak yataklarda yatacaklar.. baş

rahibin malik olduğu bütün hukuk ve 
imtiyazlara sahib olacaklardır. 

Bütün çilekeş rahibler, birbirlerine 
sarılmışlar: 

- Çok şükür çektiğimiz ıztırab ve 
meşakkat boşuna gitmedi!. 

Diye, ağlayıp, bağnşmıya başlamış
lardı. 

Antuvan, muzaffer bir kumandan gi
bi nutkuna devam etmişti: 

- Susunuz, beni dinleyiniz!.. Size 
mübarek sahih ve hamimizin son em -
tini tebliğ edeceğim. Başrahib tara
f:ndan, haklı, haksız emredilen oruçlar, 
kamilen affedilrniştfr. Ve, manastırın 
depolarındaki erzak, şarablar, aomuz 

' 

sucukları, tereyağları, peynirler ka -
milen size hedıye edilmiştir. Şu andan 
itibaren, onlar sizin helal malınızdır. 

Gidiniz, yeyiniz, içiniz. Şu manastırın 
duvarları arasında, geçirdiğiniz perhiz
kar hayatın mükafatı olarak size bu 
kadar in'am ve ihsanda bulunan mü -
barek sahib \'e hamim.ize dua ediniz. 
Haydi, erzak depolarına!.. 

Kendilerine mütemadiyen oruç tut
turduğu için, kalblerinde başrahibe 
karşı derin bir gayz besliyen rahibier, 
manastırın sahib ve hamisinin bu son 
emri karşısında çıldırasıya -bir sevince 
kapıldılar. Coşkun bir sesle: 

- Haydi!. Erzak depolarına!.. 
Diye bağırdılar. Bütün kuvvetlerile 

koşmıya başladılar. 

Çan kulesinin dibi, tamamile boşal
mıştı. Ellerini kalçalarına dayıyarak 
kahkahalarla gülen Antuvan ile, ac -
zinden ve öfkesinden çıldırma derece
lerine gelen başrahib, karşı karşıya 
kalmışlardı. 

- E?. ne dersiniz, bu işe? .. Azizim 
başrahib efendi!.. 

- Alçaklık!.. Dinsizlik:. Mukaddes 
kiliseye karşı ihanet! 

- Yer yüzünün bütün şeytanlaı·mın 
boynuzları üzerine yemin ederim ki; 
söylediğiniz şu sözlerin hepsi de doğ
rudur. 

(Arkası var) 

~ 
nı u1alarak kumaşı muayene edecek ı 

1-...&--

Bugünkü program 
İSTANBUL kadnr cesaret bile göstermişler, birbir- 2 

lerinın kulağına eğilerek: ,__.,.__ 6 Haziran 1938 Pazartesi 
ötıe neşriyatı: 

- Evet .. ta kendisi!.. Başrahibin el- .S 1-""'----"- 12.30: Plfı.kla Türk muslklsi. 12.50: Hava
dis. 13.05: PU\kla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif plak neşriyatı. 

bisesi! .. 
Dij e söylenmişlerdi. 
Başrahib, çıldıracak gibi bir hal al

mıştı. 
- Hırsız herif! .. Mutlaka bunu be -

nım odamdan çaldın!. 
Diye bağırmıştı. Fakat Antuvan, sü

kunetini bozmamıştı. 
- Çaldım, öyle mi? .. Ey muhterem 

kardesler!.. Bu sualin cevabını size bı
rakıyorum. Mübarek Sent Ogüstenin 
ac;kına söyleyiniz. Ölüm kulesinde mah
pus olan bir adamın oradan · çıkıp da 
hırsızlık etmesine ihtimal var mıdır?. 

Bütün rahibler arasında: 
- Mümkün değil! .. 
- Olamaz!. 
Di) c bir mırıltı dolaşmıştı. 
Bundan cesaret alan Antuvan, elle-

rini semaya kaldırarak: 
- Muhterem, biraderler!.. Artık, boş 

sözlerle vakit geçirmiyelim. Size, mü
barek Sent Ogüstenin bazı emirlerini 
tebliğ edeceğim. Can kulağile dinleyin ... 

Buti.ın başlar kalkmıştı. Kulaklar, 
'.Anluvana doğru uzatılmıştı. 

Ba~rahib: 
- Yalan!.. Yalan!.. 
Di) c haykırarak kıvranmıştı. Fakat 

AntU\ anın sesi, onun yaygarasını bas
tıı rnıstı. 

-Ey muhterem rahib biraderler! ... 
Manastırımızın mübarek sahih ve ha

SOLDAN SAÖA: 
1 - Soğanın kardeşi. 

2 - Kamer - Araba kullanan. 
3 - Söz - Valldeler. 
<l - Blr muharririn llk adı - Kalmak maa-

darından emri hazır - Nefi lAhika.sı. 
5 - Keder - Zuğürd. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Plfı.kla dans muslk.lsl. 19.15: Çocuk
iara mıısa.l: Bayan Nine tarafından. 10.55: 
Borsa haberleri. 20: Rıfat ve o.rkadaşlnrı ta 
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 

20.45: Hava raporu. 20°.48: Ömer Rıza tara
fından arabca söylev. 21: Fasıl saz heyeti: 
İbrahim ve arkadaşları tarafından, (saat fı
yarı). 21.4.5: Orkestra. 22.15: Ajans haoerlerl. 
22.30: Plakla sololar, opera ve operet parça. 
Itırı. 22.50: Son haberler ve ertesi günün 
programı. 

• ANKARA 
6 Haziran 1931 Pazartesi 

6 - Kırmızıya benzer blr renk - Hayretle Ölle neşriyatı: 
bir sözün tekrarını istemek - Beyaz. 12.30: Karııık plak n~rlyatı, 12.50: Pllik: 

7 - Sakal kesmek - Adalara, Kadıköyc Türk musikisi ve halk fal'ltıları, 13.15: Dahl-
vapur işleten idare. ll ve harlcl haberler. 

8 - İstlfham ldhlkası - F.felı: yavrusu. Akpın neşriyatı: 
9 - Sual etme - Beyaz. 18.30: Karı.şık pldk n~riyatı. 18.50: İugl-
10 - Ziyaret eden - Cüssesi büyük. lizce ders (Azime İpek). 19.ı5: Türk musil:isi 
YUKARIDAN AŞAÖI: ve halk §arkılara (Servet Adnan ve arkadaş-
ı - Sirkeli zeytinyağlı çerez - Sı.cak yer- lnrı>. 20: Saat Ayarı ve arabca neşriyat. 20. 

!erde yetişen bir meyva. 15: Türk musikisi ve halk ıarkıları (HaH\k 
2 - Ayağın bastığı yer. Recai ve arkadaşıarıı. 21: Spor konuşması 
3 - Blr Fraruız miıstemlekesl' - Bir notn. CVildo.n :Aşir). 21.15: Stüdyo salon orkestrası 
4 - Nefi l~hiluı.sı - Çalmak kellmesinJn 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki program 

argoau. ve İstlkliU marşı. 
5 - Uzak - Ayni. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6 - Zanaat - Bir nota. r ' 
~ -=-u~:=!~ :~:;::ın~::::;i ııuır _ Nöbetci eczaneler 

ispirtolu bir içkl. 
9 - cCamı aç. ın zıddı. 
10 - HUküındar - Gömlelln boyna selen 

Bu gece nöbetçi elaıı eeaneler fQJll ar • 
d tr: 

misi olan Scnt Ogüsten hazretleri, bu- kwnı. 
İstanbllıl cibetindekiler: 
Aksa.rayda: (Pertev>, Alemdarda: (E~ -
l'ef Neşet), Beyazıdda: CBelkis), Samnt
yada: (Erotllos), Emlnönünde: (Meh -
med Kiizım>, Eyilbde: (Hikmet Atlamaz), 
Fenerde: <Hüsameddin), Şehremininde: 
(Hamdi), Şehzadeba.fll\da: (Asaf), Ka
ragümrükte: <Arif>, Küçükpazarda: 
(Huliısi), Bakır köyünde: CH1ldl>. 
Beyoğlu cihetiııdekiler: 

güne 'kadar işlediği'niz günahları, tn
mamile affetmiştir. Ve hepinizi de, 
kend sevgililerinin defterine kaydet -
miştır. 
Karmakarışık seslerden mürekkep 

bir u~ultu dalgalanmıştı. Meş'alelerin 
kız ı alevleri çarpan çehrelerde, sevinç-
11 ı er tebessüm parlamıştı. 

- Sıze, tebsire memurum ki; hun -
dan onra da, hiçbiriniz şeytanın şerri
ne u ramıvacaksınız. Hayatınızın so -
nun kadar masum kalacaksınız. 

C 1 keş rahiblerden biri. bağırmıştı: 
_ Ya, biz?. Çilekeş rahibler? .. Aca- IO E y V 

ba n~;.ıbarek Sent Ogüsteni memnun • . • • 
edeb.ldik mi ı Keskin ve kuru taşlar Evv.Uıi bulmacanın /udleJılmıı ,.lılı 

Tünel başında: (Matkoviç), Yüksek kal
dırımda: CVingopulo), Galatada: <Mer
kez), Taksimde: (Kemal, Re bul), Şi§ll

de: (Pertev>, Beşiktaşta: (Ali Rıza). 
Botadci, Kaclıköy ve Adalardakiler: 
Usküdarda: <İskeleb&§ı>, Snrıyerde: (A
saf), Kadıköyünde: (Büyük. Uçler), Bü
yükadada: (Şinasi Rıza), Heybelide: (Ta
nnı>. 

Haziran 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

6 Ton Akradit alınacak 
Tahmin edilen bedeli 18900 lir~ olan 6 ton Akradit Askt:'ri Fabrikd~dr UnıU 

Müdürlüğü Ankara Satınalo:na Komisyonunca 21/Temmuz/938 Perı?!'mbe gnıı 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak K'>n·isyond•' 
verilir. Talihlerin muvak.ka~ teminat olan 1417 lira 50 kuruşu havi teklif ın"~· 
tublarını mezkur günde saat 14 de kadar Komisyona vermeleri ve kendilerini' 
de 2490 numaralı kanunun Z Vt! 3 maddelerindeki vesaikle mezkıir gu.ı ve ı;aaU• 
Komisyona müracaatları. c31J96> 

9 Ton DifenyHiretan alınacak. r 
·ıannun edilen bedeli 28350 lira olan 9 ton Difenylüretan Askeri FabrikB1~ 

Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 20/Tcmmuz/9.~8 Çarşaı11 
günü saat 15 de kapalı zarH.rı ihale edılecektir. Şartname 1 lira 42 kıı:-uş ınu~· 
bilinde Komisyondan verilir Talihlerin muvakkat teminat olan 21!?6 lıra 25 kil' 
ruşu havi teklif mektublar.ı.m mezkur gunde saat 14 de kadar Komisyrna veff!I' 
leri ve kendilerinin de 24"0 nurr aral: kanunun 2 ve 3 maddelerinde~ vesaik1e 
mezkur gün ve saatte Komı.;yona müracaatları. c3074• 

23 Ton Gliser:n alınacak. 
Tanmin edilen bedeli 1610C lira olan 23 ton Gliserin Askeri Fabr~kalar uoıtıJIS 

Müdürlüğü Ankara Satınalnıll Komisyonunca 18/Temmuz/938 Pazartesi gU1111 

saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Korri9"orıd~ 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 1207 lira 50 kuruşu havi tekl~ ~~ 
tublarını mezkur günde saat 14 de kadar Komisyona vermeleri ve kendıletJ tt' 
de 2490 numaralı kanunun 2 Vl' 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gun ve 11' 
Komisyona müracaatlan. c3'.>73> 

700 Ton Kükürt alınacak.. ,r 
Tahmin edilen bedeli 72,000 lira olan 700 ton kükürt ve Askeri Fabrik~ il 

Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 26/Temmuz/938 Salı .~e 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 3 lira 60 kuruş mukabiliD . 

Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 4850 lirayı havi tekUf 
mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar Komisyona vermeleri ve ken<filt' 
tinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkftr gün ,,e 
saatte Komisyona müracaatları. c3245• 

100000 metre torbalık bez alınacak. b-
'l'anınin edilen bedeli c28,ooo. lira olan 100000 metre torbalık bez Asken F• 

rikalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 21/Haziran/1938 
Salı günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname eh lira c40• ~: 
ruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan c21 • 
lirayı havi teklif mektublarını mezkUr günde saat 14 de kadar komisyon~a ,,et 

. t 
melen ve kendilerinin de 2490 numara1ı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki v 
mezkur gün \•e saatte komisyona müracaatları. c3246. 

1 1 Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Beher metresine tahmin edilen fiatı 9!l kuruş olan .90000 .metre ekmek tor~!'~ 
bez kapalı za:f usulile münakasaya konulmuştur. Ihales~ 24/6/938 Cuma ~ıı· 
saat 15 tedir. ilk teminatı 5525 liradır. Evsaf ve şartnamesı 528 kuruş mukabıl 
de M. M. Vekaleti Satınalma .. Komisyon.undan .. al~ır. E~tmeye ~ecekl:: 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncu maddelt•rınde gosterılen vcsaıkle temınat ve ti 
1ü mektublarile birlikte ihale saatinden bir saat evvel Ankarada M. M. Vekile 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. •842• c25~ 

1 lstanbul Belediyesi llinları J 
Keşif bedeli 1875 lira 25 kuruş olan Tepebaşı bahçesile Perapalas o~lı bah~ 

istinat ve ihata duvarının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrak.id• 
sartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanun 
;azılı vesikadan başka fen işleri müdür! üğünden alacakları. fen ehliyet vesi:;; 
sile 140 lira 64 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubıle beraber 7/6/ 
Salı günü saat 14 de Daimi Encümend~ blunmalıdırlar. (B.) (3041) ___.,, 

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

tiyacını temin maksadile imal et
mekte olduğumuz 14 tip anahtar
lı kaput fiatlan: 

85 
75 

san timlik 

topu 

santimlik 
topu 

778 kuruş 
710 kuruo 

Satışlarımız fabrika teslimi ve 
peşindir. Fiatlarımız asgari bir 
balya içindir. Bu fiatlara yüzde 
iki zam edilmek suretile asgart 
bir topa kadar perakende satış 

yapılır. 

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

sipariş kabul ve sevk 
edilmez. 

Doktor 

lbrah im Zati Ôget 
Belediye karşısında. PiyerloU 
caddesinde ~ı numarada hergllD 
Uğleden sonra hastalarım kabal 

~---~eder, 

Son Posta 
Yevmi, Siyası, Havadis ve Halk cue-

Yerebatan, Çatalçeşme aotat. • 
İST ANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 'ffl 
resimlerin bütün ~ 
mahfuz ve gazetemize aıtıif· 

ABONE FIATLARI 
1 6 a 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 ~ 
YUNANİSTAN 23.0 1220 710 

ECNEBİ 2700 t.00 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruftur. 

t 
}.'f 
ır. 

ı60 
270 
3()() 

Gelen euralt ~eri oailtn6 
ilanlardan meı'uliyet alılllJld

Cevab için mektublara 10 kunıfl~ 
Pul ilivesl lbımdır. 

oı1••···· ······ ······· ·· ····· ··················-~ f Posta kutusu : 741 İstanbUl 1 
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i Telefon : 20203 : . / ..................................... ____ _ 
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atay hakkmda mukabil noktai nazanmız 
bugün Fransaya bildirilecek 

r BAY ~LAR 1 GUvendlQlnlz gUzel teninizi ve sehhar 
dudaklarınızı aynen muhafaza etmeniz, 
eıbhat ve gUzeınaınız icabıdır. Bunun için 

)),,...., . Son temaslar 
.-..-.., 5 (A.A.) - Havas ajansı bildir!-
· llariciye nazırı Bone, evvelki gün d~ 

Yenin Paris büyük elçisinı kabul et
. Evvelkiler gibi bu telaki esna -
da, Paris ile Ankara arasında de
fikir teatisine mevzu teşkil eden 
ıneselesi görüşülmüştür. Türk 

)r etinin bir cevabını beklemekt~ o-
llllsız hariciye nazırı, Türkiye bü-

Eouvre ve Pelit Journale gazeteleri de, 
Türk - Fransız dostluğunun ehemmiyeti
ni kaydediyorlar. 

Hatayda değişiklikler 
Antakya, (A.A.) - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: Antakya jan
darma kumandanı Mihranla, İskenderun 
jandarma kumandanı Cemil'in yerleri de
ğiştirilmiştir. Ve İskenderuııun serkomi
seri LUtfü de Antakyaya nakledilmiştir. 

.:lÇisini pantkot tatili esnasında da 
re daha kabul edecektir. 

)),,.~ gazetelerinin neşriyatı 
:..-ıs, 5 (A.A.) - Anadolu ajansının 

Doktor Abdurrahman işe başladı. 

Antakya, 5 (A.A.) - Anadolu ajansını".\ 
hususi muhabiri bildiriyor: Vazifesine ni
hayet verilmiş olan eski delege Garo dün 
Hataydan ayrılmış ve Beruta gitmiştir. 

Hatay iç işleri müdürlüğüne tayin edilen 
Dr. Abdurrahmanın pazar sabahı vazife
sine başlıyacağı anlaşılmaktadır. Kayma
kamlığa da Süreyya Kalaf tayin olun
muştur. 

~OTV RUJU COTV PUDRASI ve 

kullanarak bu nazik vazifeyi bihakkın 

CQTV PARFÖMÜ 
ifa edeceksiniz 

ta ~~abiri bild(riyor: Gazeteler, 
Yda orfi idarenin hadiseleri önlemek 

rde de heyecanı yatıştırmak için 
~ olduğunu, Bone ve Davaz a

nıüzakerelerin iyi hava içinde 
itte bulunduğunu yazmakta ve Ce

~Yar,ın 1stanbuldaki beyanatını, 
llln hüsnü niyetine ve meselenin 
e halloluhacağına delil ı;aymakta-

Dündenberi yeni vukuat kaydedilme
miştir. Milletler Cemiyeti komisyonu, u
mumi katibi Anker'in Cenevreye Millet
ler Cerniyetile temas için gönderildiği ve 
işi biter bitmez Hataya döneceğini tebliğ 
etmektedir. 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKA Si 

~ Eberiyet Türklerde 

Tahrilit 
Antakya, 5 (A.A.) - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: Bugün çıkan 
El'urube gazetesi, kumandan Kolenin ga
zetecilere yaptığı tebligata rağmen, tah
rikatına devam ediyor. 

Galatasaraylıların Guneş millı kume şampiyonu oldu 
°'"'naı ve Epoque gazeteleri, netice ne 

olsun Türklerin kırk üzerinden 22 
Uk kazanacağmı yazıyorlar. 

Serbest ğüröŞbirfriCillkıeri bitti 

pilav günü 
(BCJ.§tarafı 5 inci sayfada ) 

olan Enderon mektebi bu suretle kurul-, 
muş. 

Beyazıd, kulübeden ayrıhrken, Gül
baba kendisine hediye olarak iki gül ver-

(Bq tarafı 1 inci sayfada) muhtaç olduğumuzu söyllyerek onları bu - miş. 
Ankara birinci gelmiş ve altın ku- zurunuzda bu yolda seferber olmaya davet Ve bu güllerden birinin rengi kırmızı, 

'f'_,. kuaıunıştır. ediyorum. Sözlerime aon vermeden, mılll diğerinin rengi de san imiş! 
• ~eılerin neticelerini bildiriyorum: güreş hareketine büyiiklerim1zin verdikleri Görülmemiş bir şiddet ve heyecanla &l-

kıymete ve her fırsatta gösterdikleri yakın 
le Ferdi tasnif alakarcı teşekkürlerimlzt BWllDaJı vulfe bi- kışlanan bu tarihi ve güzel tesadüften 

~kiloda: Birinci Mustafa (Ankara), lirim. sonra, Bay Muhtar, sözlerini, şu ince nük-
, ... Ahmed Yener (İstanbul), üçüncü Bizlere diifen vazifeleri ekslbiz yapmak telerle düğümledi: t (~onya). için enerjimiz bol, heyecanınm sonsuzdur. c- Dünyaca tanınmış meşhur pilav i-

(Bel§ tarafı 7 1'Ci sayfada) 
rinde eskilerden Şevket oynuyordu. Eş
ref, Hüsnü, Faruk, Rıfat yoklardı. Rıd
van tekrar Beykoza döndüğünden, Enver 
de siyah beyazlılardan ayrıldığından hep 
gençleri sahada gördük. Bir kere Tayyare 
.kupasında Galatasaraya karşı oynıyan 

Fethi bu kere de ayni yerde oynadı. Geııç 
sağ iç Zeki bir şeyler vadedi:)or. Şütleı i 
güzel ve sıkı ... Oyunun ilk dakikaların
da attığı bir golle bu Ultalığını isbat et
ti. 

Altılar muhteliti şimdiye kadaT hiç 
mağlub olmadığından Beşiktaşa karşı d,1 
iyi bir netice alınıya gayret etti w çok 
eksik olmasına rağmen gene muvaffak 
oldu. 

• 
4 

kilGda: Birinci Halil (İstanbul). ikin- B k•ı simleri vardır. Ezcümle bunlann içinde 
..:bdullah (Ankara), üçüncü Mehmed aşve f gece çilav, Özbek pilavı, Kaşkar pilavı, kuskus 
~). ç k d ~·· d pilavı, bulgur pilavı. birinci safhada ge- Dün güzel bir oyun çıkaran Muhteşem 
'1 iıfe ltiloda: Birinci Feridun (İzmir), ikın- an ırı an U00 U lir. Galatas:ıray pilavı ise bugün, bu 37 nci dakikada kırmızı beyazlılara be-
~hıned (Konya), 3 üncü Niyazi (Ba- (8afta'raf1 1 inci .a:11fGcla) meşhur pil4vlar arasmda mühim bir mev- raberlik golünü kazandırdı. Alt1lar muh-

'12 ~· telif meselelere dair tenvir etmiştir. ki kazanmış bulunuyor. teliti iyi anlaşan bir takımdı. Milli küme-
'l .\li loda: Birinci Celal (Ankara), ikin- Çankından ayrıhrken Şimdi kim bilir, ne kadar lezzetle ha- de Fenerbahçenin yerine devam ettiril-
"" .... Ahmed (Konya), üçüncü İbrahim Çankırı 5 (A.A.) _ Sayın misafir- zırlanmış olan. daneleri irilmiş, yağını seydi, yani onun gibi puvaıı alabilseydi, 
~) · · l h Gal ta ilA beliti ön planda olacaktı. Birincı devre-

'18 1.,ı,_ •• • • • • • • lerimiz Ilgaza gitmeden vazgeçip on ıçmış eziz ve meş ur a saray p avı-
'I t ...... ~· B~ıncı ~~~k .~Konya), ikin- kilometre mesafedeki Çankırı tuzlası- nı yerniye ve o sofra başında senelerin de Beşiktaş bir hayli uğraştırdılar. Fa-
--~ (Edırne), uçuncu Koç (Sam- na gittiler: Ve akşam avdet buyurdu _ hasretini gidermiye gideceğiz... kat fazla gol atamadılar. İkinci devred"? 
tı "" lar Ben de, 0 sofraya bir an ~el kavuş- Altılann gayreti arttı. On altıncı daki-

._ ~oda· B" · · H'" · (S ) ikin ' kada Muhteşem bir §Üt çekti Mehmed A-
L...-d (S. ırıncı) .~s-~y~ lViıvats f. E- Bandonun ve istasyonu dolduran mamız için, sözlerimi kesiyorum!> -n ams ne l li eline gelen topu ancak kalesine atabil-

) un • uçu u us a a - binlerce Çankırılının alkııı:lan arasın _ Mektebin en genç mezunu Harunun, • -. di. Bu golden sonra galib vaziyete gelen 
~ kl . . . da şehirden ayrıldılar. Ve hududa ka- mevcud imanı perçinleyen ateşli ve gfi- Altılar daha güzel oynamıya başladılar. 

81 ette: Bırmcı Ahmed Yılmaz dar uğurlandılar. zel sözlerinden sonra, Abidin Daver de 
) ikin. · ş 'f (B 1 k · ) 3 ·· Fakat netice değişmedi Beşiktaşlılar 2-1 

ı._ • cı erı a ı esır · un- .. tnecölde selsele söz aldı. Daver, Galatasaraylılan, bu yıl -.uıad (K tam ) t l 5 ( mağl~Ab oldular. Üç puvanlarını aldılar. 
Q.._- as onu · nego • A.A.) - Dün gece 11.30 da aralarım:lan ebediyen aynlan değerli ve 

tı:..:'°''IP tasnifind Ank b" · · t t b hah 10 30 d d 1937-1 8 yılı milli küme ikinciliğim 37 "'1 n • ._ . e ara ırıncı, s an- ve usa . a oğudan batıya birer büyu'"k kumandan Cevadm, Dazirin, e-
""llcı K ·· ·· - l · u · lik h fif ı puvanla kazandılar. Kendilerını tebrik e-
~ , onya uçuncu ge mış r. sanıye a ze zele oldu. Hasarat yok- debiyat hocası Mehmed Emini;ı, doktor 
~~e§ .. birincilerine altın, ikincilere gü- tur. Raşid Tahsinin hatıralarını anmıya ça- deriz. 

Uçuncülere de bronz madalyalar Altılar muhteliti: Saim - Ruhi Vahid 
i§t' İ 

8
. k ğırdıktan sonra, şu sözleri ilave etti~ _ Sadeddin, Mustafa, Daniş _ Turhan, 

~ .ı~. Kupalar Gümrük ve nhisar- ırço mahkOmlar af - Büyu""k pir Ahmed Hikmet: cYere lıi... ~ ~kili Ali Rana Tarhan tarafından Muhteşem, Hakkı, Hüseyin, Kemal. 
~ oıu • • M 

1
. düştüyse bir meyva, drahtı payidar ol- Beşiktaı: Mehmed Ali _ Fethi, Taci _ 

..._, ~u~;~şciler şerefine Çubuk ıçın ec ıse ve sun!> diyor. Cevad, Hakkı, Refet - Hayati, Zeki, Na-

~dap!>..~ .. ~şaon~:~minie.nğinvu~~ilmia. "ştir. hUkOmete başvurdular Her yıl, Galatasarayın ağacından d:ı zım, Şevket, Fuad. :--un ~~.-.. nem _ birkaç meyva düşüyor. Fakat ağacı dai- Hakem: Nuri Bosut (İstanbulspor). 
~tli açılış merasiminde Güre§ Fede - (Bel§ tarafı 1 inci ıayftıda) ma payidardır. Kökleri, gövdesi, dalları Şişli • Beyogluspor maçı 
~: ltelai Vehbl Emre 1\1 nutku .söyle - adi cürümlere de teşmilini rica etmekte- gittikce büyüyor, ve her sene daha çok k h 

ri oldu. Birinci devrede rüzgara karşı ti 
gol atarak galib vaziyete gelen ŞişlilileJ 
fena bir taktik yüzünden az daha mağltl 
oluyorlardı. 

Eski Galatasarayın canlı oyunlarını ha 
tırlatan bir .takım olan Şişli ortaya m~ 
hur Vehabı da koyduktan sonra !ederası 
yon dışında kalan klüblerin en kuvvetlliıl 

oldu. Stadyom kupasını aldı. Şimdi dıf 

Apoyematini kupasını almak yolunda ... 
Bu turnuvaya göre iki kere mağlub olut 
takım, haric kalacağından Beyoğluspoı 
tasfiyeye uğradı. Turnuvaya giren tar 
kımların hepsi birer kere mağlub oldub 
!arından vaziyet çok garibdir. Bundan 
dolayı Beyoğlusporlular gayrete gelerel 
iki gol çıkardılar. Berabere bir şekilde 
oyun cereyan ederken binlerce seyird 
helecandan helecana düştü. Şişli hakimi. 
yeti bir hayli ilerletti. Nobarın, Vehabın 
güzel oyunları, Diranın çahşması ve niı4 

hayet Mikrobun hayret edilecek derece
de didinmesi son dakikalarda semeresinJ 
verdi. Bu gol halkı o kadar coşturdu Jd 
görülecek şeydi. Balkonda birbirine sa
rılarak danseden kızlar, trtbünlerde öpü

şenler, şapkalarını havaya atanlar ve nio 
hayet attığı golün helecanile halsiz saha
nın ortasına yıkılan oyuncu ... 

Bu kadar taşkınlığa rağmen şunu ilave 
edeyim ki iki taraf da fevkalide hır spoi' 
cu terbiyesi gösterdiler. Bu maçı 3-2 ka
zanan Şişli en mühim oyununu haftaya 

Galataspora karp yapacaktır. Çünkü Ga. 
latasporlular mağ1iih olmıyan yegane tar 
kımdır. 

Barutgucu sahasmdaki maçlar 
Dün Bakırköy Barutgücü sahasında 11 

maçlar yapılmıştır: 
Barutgücü üçüncü genç takımı 6 - Ba· 

kırköy Rum genç takımı O; BarutgücQ 
ikinci genç takımı 4 - Türkspor 4; Baru• 
gücü birinci genç takımı 8 - Akyıldız 1 
O; Barutgücü B 7 - Akyıldız A 2. ;;;. llıı1anıar, baylar, oayın dlnleylcllerlm. dir. meyva veriyor. Aramızdan ayrılan bu ÇO eyecanlı geçti 

kiye serbest güreş blrincillklerl Diğer taraftan haklarında heyeti maiı- sevgili arkadaşları kaybetmekten doğan Dün sabah Taksim stadyomunda Şişli Tekaüdler arasındaki maçta da Salimjr 
-...-.a bugtin bafhyor. susalann kararlan bulwıanlar, aftan son- teessürlerimizi tadil eden de budur. ile Beyoğluspor karşılaştılar. Ve maç takımı, İhsanın takımına 2-1 galib gıek-
~ lltlnaaebeUe J'Ul'dun en minalı şeb - ra iki' yıl maaşlı . tl . Galatasaraylılar ölüyor, fakat Galatasa- mevsimin en helecanlı oyunlarında b" · ür a.. ..._ memunye ere tayın e n ı- mı111 

• ~ vq llltk•a-a Sftl\ al d t.o l • 1 l k B' f rdl f• · • O -. ~ ~~ ~a P~~~y~~-h~da,~~1..da ~ıı~p~ ~e ~~~ =~==~===~~==~~=~======~======~-

s 
l'alılar, ve memleketin on blr mer- en aAAlll .u&_v.a.ua mev- · h · 1..~k"d' B" lAd ı 

Cud kayd . t ed k b k. d ·camıa, o ru ıse ua ı ır. ır ev a , nası E 1 1 
lelen sporculann deferll şahısla - ı ışare ere u ay ın kaldı- • - . v enme yaş arının ~ 'l'tirt sporculuğunu Güreş Federasyonu rılması temennisinde bulunmaktadır anasına duşman olamazsa, b•r Galatasa-

.... ~ tandan seıamıarım. Yüz ellilikler memlekete döndllkten ralylı da, Galatasaraylılığa karşı nankör ·ındı·rı·ımesı· tekıı·ıı· 
~ 111 bWainlz kl, aıa~urka &üre§ ba - k" _ 1 A-- o amaz.-
~ 'al•otuıa w nesilden nealle intikal eden sonra se ız 3~ aınıne hizmetlerinde kul-
..... ..,... ne SiM milli bir spor balinde yur - lanılamıyacakları gibi bu mÜddeı zarfın- Sahneye çıkan son hatib, Galatasaray- (Baı tarafı 1 inci sayfada) 
~ '- taratma yayılDUf bulunmak • da intihab etmek w edilmek hakkından ~~a~. Cemiyetinin ikinci reisi Saim Fet- tirilmesi hakkındaki layihanın müzake-
~ ~ ınauadladır ki, mllletımlzln yiit- da mahrum olacaltlardır. ı 1 1

• resinin Mecliste esaslı münakaşalara ve-
~" hblllyet1ni paha biçilmez bir ha- Gerek yüz elliliklerden, gerekse hakla- Saim Fethi, arkadaşlara gelen telgraf- sile teşkil edeceg"'i sezilmektedır. 
~ :_~k ondan aZ&.IDi istifade için ted- l k duk A ·· k ltı.. ti,._!'llllııt bulunuyoruz. rında heyeti mahsusa kararı bulunanlar- arı o u tan, ta tur e, ve büyüklere Erkeğin ve kadının 1 7 yaşını ikmal et 
~~de menfaat gördütümüz bir ha _ dan tekaüd maaşı olanlar veya böyle bir tazim telgraflan çekilmesini kabul ettir- medikce evlenememeleri esasını kabul e
~ ~k işaret etmek isterim ki, ser - maaşa hak kazanmış olanlar af kanunu dikten sonra da, ara pilava geldi!.. den bugünkü mevzuatm erkek için 17 ve 
\J.'r'4'"": anantanı Türkiyedir ve alatur- mer'iyete girdiği tarihten itibaren buma- Tasvir olunmaz bir neş'e ve iştiha için- kadın için 15 yaş olarak değiştirilmesi 
~rbest güre.şin anasıdır. Şu halde aşlarını alabileceklerdir. de pilavlarını yiyen Galatasarayhlar, çe- teklifini gayri tabii addedenler vardır. 8'. ltlıı r~:ı:C::;m~:ı= 1::::

0
; .............................................................. lenklerinin arkasında, ordu kadar uzun Bilhassa kadının 15 yaşını ikmal edince 

~onaı güreş müaabakalarıfıdan ne- EN G Q z E L bjr kafile halinde, Taksim abidesine git- evlenmesine mesağ verilmesi körpe bir 
;:._ ~IJ4e etmek için belki çok çahfaca - tiler. Muhtar N~ib Domeke'nin san'al- bünyenin neşvünernası noktasında hatta 
=""" ~.herhalde muvaffak olacatız. Bu Hıfzıssıhha nottai nazann- klrane bir maharetle hazırladığı çelengi muzır addolunmaktadır. 
"~ .::---0.llıalarda şeref direklerinde bay- dan ber bu susta iyi imal Cwnh 11.b d ~t ~16nnet yalnız blr temenni de5 ll uriyet • i esine bırakan Galatasa-

& edilmJı ÇOCUK ARABALARI, 11 d ğlarınd ıl ' d ..:.~ J'&l'afır bir kareket ve llyik ol- rayı ar, ıma a an an mes u bir 
\..... ....~--~yettir. Türkiye .serbest en iyi terait Ye en ucuz mazinin tadı, ve damaklarında yenilen 
a...~lllCUlkleri mtiaab&kalannı her yıl fiatlarla yalnız. nefis bir pilavın lezzetile dağılırten, ge-
~ ..... ::::ur mlt7aada buractı tekrarla - ••••• llalnllanau lecek pilivm hasretini çekiyor gibi idi-

" --- · ler! ~~usu ortaya koyarken, bölgeleri- Atılmaktadır. 
... ._... allta '" ciddi faallJet.lerlne 

Bir idam 
Veimar, 5 (A.A.) - Bir nöbetciyi öl

dürerek Thuriııgen'delri tahşid kampın
dan kaçmaja tefebbüs eden Emil Bar
ptzki, bap balta ile kesilmek IUI'etile i
dam edilmiplr, 

ilan Tarif em iz 
Buinci 
ikinci 
Oçiincü 

aaltüe 
aahile 
aahile 

Dördüncü aahile 
iç •ahileler 
Son aahile 

400"""" 250 )) 

200 » 
100 » 
60 » 
40 » 

Muayyen bir müddet zarfında faz. 
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
nca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve Çf'yrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife der· 
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari illnlaruıa atrl 
işler için fU adrese müracaat ecm. 
melidir: 
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PiRE, TAHTA 
KURUSU 

SON POSTA 

SİNEK 
SİVRiSiNEK 

ve bütün 

Adi gazı boyalı su ile karışhrarak yalancı ve ecnebi markalı kutulara dolduru
yorlar, ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan Fayda yerine satıyorlar. 

Fayda ismine ve markasına dikkat. 
Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. 1/8 litre 20 - 1/4 30 - 1/2 45 - 1 litre 70 • 5 litre 300 kul'llf. 

Venüs 
Kremi 

Terkibindeki husust macl
del hayatiye dolayısile cildi 
besler, taravetini arttırır. 
Yeni bir ten yaratır. Venns 
Kremi esrt kadın gUzelliği

nin bir tılı:;ımıdır. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 

renklerile kullananları hay

rete dOşOrOr. Dudaklarda 

24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kullan· 

dıklan yegane rujdur. 

Ven Us , 
Briyantini 

Baştaki kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tuta::. Dökülme
sine mani olur ve kıvırcı~~ ya· 
par. Saç meraklıları ve gençle .. 
rin hayat arkadaşıdır. 

Toptancal•ra te•zlllt 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 
24 saat bavalandlrılmıt 

fevkalade ince ve hafif Ve
nos pudrasfle tuvalet gören 
blr cilt dOnyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

VenDs 
Limon Çiçeği 
KOLONYASI 

Hususi bir tiptir. 90 derece
dir. O kadar ki en büyük zevk 
ehlini ve müşkülpesend olmakT 
la tanınmış kimseleri bile hay. 
ran bırakmaktadır. 

ven.üs 
Alllğı 

Her clldin rengine gôre 

çeşldlerl mevcuddur. YOze 
sUrUldOğQnde cilde tevka· 
ilde tabii bir renk verir; te· 
ni bozmaz; güzelleştirir. 

Venüs 
KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venns snrme
slle tuvalet gören kirpikler 

bOyOr ve güzelleşerek kulb· 

lere ok gibi saplanır. 

Çam 
KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bo~ 

zult olanların kalbine feraklık 
verir. Ve gönlünü açar. Ad<J 
çamlarının latif ve sıhhi koku· 
ları VENÜS çam kolonyasında 
mevcuddur. 

AVCILARA MÜJDE:..
BARUT FiATLAR 1 UCUZLADI 
1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek Üzere kara av barutu 

satış fiatlarında aşağıda yazılı tenzilat yapılmıştır. 
Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından memleketin her tarafında 

aşağıdaki fiatlarda satılacakhr. 

Eski fiat Veı,ıi fiat 
Birinci :nevi &T barutu 500 rramlık kutu içinde 115 11D Kuruı 

" " " " 
2SO 

" " " 80 55 ,, 
ikinci ,, 

" " 
600 

" " 
,, 95 90 

" ,, 
" " " 

21SO 
" " " 

50 45 
" 100 ,, 2R.SO 18 

EMİNÖNÜ ECZANESİ ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

Balıkpazan caddesinde Maksudiye hanlı altına nakletmiştir. 

Birinci taze lllçlar, ehven h•t. 

. • S. Ragıp EMEÇ 
SAIUPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat: 

Sabah, öğle ve akşam her gemehten soııt' 

Kullanmak 
şartile 

RADYOLiN 
Diılerinizi tertemiz, 

bembeyaz ve aap ıağ

lam yapar. Ona yirmin• 

ci a11r kimyasının ha

rikalarından biridir, de

nilebilir. Kokusu glizel, 

lezzeti hot, mikroplara 

karşı tesiri yüzde yüz

dür. 
Sabah, öğle ve aktam her yemekten sonra muntazamd 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şera
itle sigorta ettirmiş-- sayılırlar 

KREM 

eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
mahsulü olatt• 

yegane sılıt.1 
Uzun bir tecrübe 

vücude getirilmiş 

kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve §arlatanhkla clt" 

ğil sıhhi evsafını Londra, Paris, ,Set' 

lin, New York güzellik enstitülerir 

den yüzlerce krem arasında bi~ 
Jik mükafatını kazanmıı oıına~ll 
isbat etmiştir. 

'KREM BALSAMiN 
Gündüz için yağsız, gece için ralJ 

ve halis acı badem ile yapılmıJ gür 

tç ve dış basur memelerinde, basur 
menıelel'inin her torlu fltfhablnnnda, 

cerahatlenmiş fistnllerde, kann.,an basur 
memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakiyetl• 
ŞiF AYI TEMiN EDER 


