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PAZARTESİ 12 - HAZİRAN 1939 İdare işleri telefonu: 20203 Jhtı 5 K\ll'\4 

Dun Ankarada Balkan 
Antantının kudreti 

tebariiz effirildi 

Milli Se:rin , 
gezintileri 

Yalova, 11 (Sureti rnahsusada 
gönderdiğimiz muharririmizden)-
Cümhurreisi İnönü bugün banyo -
lar civannda bulunan Uvezpınar 
köyünde bir gezinti yapmışlar, bu 

arada muhtelif yolların istikamet
leri .hakkında bazı sualler sonnuş
lardır. Milli Şef bu gezintileri esna .. 
sında yarım snat kadar yaya yürü-
müşlerdir. (Devamı 1 J inci sayfada) 

lk; dost memleket vekilleri mülıim 
birer siyasi nutuk söylediler ,, B 

........ ·-····-········ .. ·················-···------...·-···· .. ··-····· .. ················ ·················-···--·· 
Alman Silezyasında 

Polonya armaları 
ayak altında ezildi i . u Antantın ehemmiyetini Elen ve Yugoslav dostlarımızla dürüst 

ltıhad halinde her türlü şeraitte teyid ve isbata karar vermişizdir,, 
lVIisafir Nazır At8türkün ·~ven·ı·-.. ba·rem- "Polony~;~~~~~i~i~in:::ır!~r1;1r~~,~~I edildi, 
kabrı·ne çel~nk koy. du Mecliste Danzigde yapılan Şarki Prusya spor şenliklerine 

_ Alman ordusuna mensub atletler de iştirak ettiler 
gOrDşOIOyor Oppeln 11 - Alınan Silezyasındaki,ne olmuştur. Hitler Jugend erkanından • 

Ratibur ~ehri, <lün Polonyalılar aley - 50 kisiden v~ Gestapo afjanlarından bir 
Ankara 11 (Hususi) - Büyük Millet hinde yapıla:ı bir takım harekata sah-1 · (Devamı 3 üncü sayjada) 

Meclisinin yarınki (bu.günkü) toplantısın.. ======================= 
da yeni barem kanun projeleri müzake • 1 • ı • s t kt 
re edilecektir. Projelerin müzakeresi es - n g 1 1 z ovy e p 1 
nasında 'bir çok hatiblerin söz alacaklan • 
ve hararetli münakaşalar olacağı anla -
fılm.aktadır. Met'usludan bazılarının 

bilhassa chakkı mükteseb. üzerinde du
l ra<:aklan söylenmektedir. 

r·······················································~ 
1 Fransız ressamı ile 

İngiliz murahhası 
bugün Moskovaya 

hareket ediyor 
İ S~VİŞ&n padişafi Londra t 1 (Hususi) - Bu akşam Bir i kardeşi mingham'dan avdet eden B~vekil Çeın 

1 
berlayn ve Lord Halif.aks geç vakit Sov 

H t • s it yetler Birliğine teklif edilecek olan for a ı c e u an mülü bir kere daha tetkik etmişler -

•ı~::_~~ ~ıı":'~i) - Dost !:~::ya~: :':.tte ı..tikl>al edilmişlerdir. ~ dost ıi dir1foslrovaya gidecek olan Streng, Pa-
:.:::k'.ası Ank ~I'i~ıye nazırı Gafenko ve memlekıet hariciye vekilleri ve refı1cala - Osmanlı sarayında zdr olmasına rağmen bugün de tek -

.............. ~:.~ •• ~~nunda hararetli {Devamı 1 ı inci 88.1fada) 1 lifler üzerinde çalışmalanna devam et-

Tttr kkÜ;ii""ri'iöSU-"dtiii'"'u"""fti'di"'"""'- , hey:::~:::: aşlr !:!:~~Si!:~~E2r;:"h . .: 
b 

v ' 1 Yakında u Son Posta" da Siyasi mahfellerde, teklifierin mahi-

UDU .. 
0 

Ed. ... . d. 
0 

.. , yeti hakkında kat'i malO.mat verilme-. ırne: e gı IJ r '·············•••H••·······-·····••H••H••··-· ..... " (Devamı 3 üncü SClJlfadtı) Molotof 

r!. Ukarıda · D.. -
~ .. n\:litn· · un şehrimize gelen Türkkuşu filosuna/nlen.sub kadın tayy 
hteıer 1~ ~ir arada (ortada Sabiha G )1<çen) aşa~!-Fil-0ya mensub taı;. 

goruıınektedir. {Ynzısı 4 üncü sayfa · 1 viJ ~ ııci f\ü~nır o) 
t:~: . 

/ .... 

Penerbah~enin 31 inci yıldönümü 

~ İngilizler çok güzel bir oyunla 
Fenerlileri 2 - O mağlllb ettiler 

Maçta on Dç bin kişi bulundu 
Dün gerefli bir ma P':'!!--~-.:--~=------~----..--------------~ 

ziye malik olan Fe .. 
nerbahçenin 31 inci 
yıldöni1mü kutlulan.. 
dı. Fenerbahçeliler 
bu meıı'ud günü tes • 
id etmek ve seyirci • 
!ere zevkli bir ma9 

1 seyrettirebilmek için 
büyük fedakirlıklaı 

ihtiyar etmek sureti . 
le İngiltere amat3r 
1ıakımlarındaıı M.idd .. 
lesex'i getirmi§ler . 
di. 

Fenerbahçe idare • 
cileri yerinde bir ka.. 
rar vererek maç gü , 
nü stad gi,elerindı 

bilet sa ttırmanuş, fa. 
kat buna ra@nen ma. 
çın yapılacağı gün . den bir kaç gün ev. ~ı:ı...:ımıılıilıım..__..ıiiiıwJı....,. __________ ,_,,ı.ıır:.ıı_...-......__..._,,......._~ 
vel biletleri bitirme .. Dü:rıkü maçtan heycca.nlı bir safha 
ğe muvaf:fak olmuşlardı. Maç günü yak-ı.kadaır fırladığı görülmüştür. ı ıunmak üzere birçok Fenerbahçelilerin 
!aştığı zaman 1 liralık biletlerin 8 lirqa Kulilblerinin bu mutlu gününde bu (Devamı 9 uncu sayfada) 



ı Sayfa 

Hergün 
Arab dünyasını 

Unııtmzgalım I 
_ Yazan: Muhittin Birgen_ 

p::;::a limde, Kahircde neşredilen El 
~ Hilal mecmuasının bir nüshası 

var. İngiltere ve Fransada nümuneleri 
görülen edebi, içtimai ve siyasi mecmu • 
alara benz~yen bu aylık mecmua, bu 
nüshasını İslam ve Arab Alemindeki mü
nasebetlere tahsis etmiş. Bu iki alemi a • 
lfıkadar eden her nevi meseleye dair bu 
mecmuanın yaprakları arasında bir ba • 
his var: Arab ittihadı, islam tesanüdü, hi
lfıfet meselesi, Filistin davası, Suriyenin 
pnişanlığı, Mısır ve İran münasebatı, 
Hind kongresi, Sadabad paktı ve ilh .•• 
ve ilh ... Hemen hemen her Ar~b veya İs. 
lam memleketine mensup, maruf kalem. 
ler bu mecmuada gorünüyorlar. Hatta, 
hükümdarlar ve devlet reisleri bile: Mı • 

SON POSTA 

Resimli Makale: ;;;; Ceza vermek fena bir usuldür .. r 
Sözün 

Hocanın kar 
Helvası gibi 

H 
• 12 

az.ıran ~ -
kısası 

E. Talu 
"n yeIES> üyük Millet Meclisi bu~u , 

lg) ni barem kanununu m~za~ 
reye başlıyacak., Eski barem muz.-ık • 
edildiği vakit memurlar sevinçten uY. 

lku uyuyamamışla~dı. Şimdi de ~yk~eJl 
ları kaçıyor amma, bu defa sevı~~ ~ 
değil. Hiç bir devlet teşebbiiSU ~ 

1 
derece antipati ile karşııanınaınışteıı 
Dedikodusu başladığı andan jtibn.~ • 

1 
şu yeni baremir. lehinde, teklif sr·"~:ns. 

I 
lerindcn başka, tek söz söy liyen kı 
çıkmadı. 

Filhakika, kanun layihasında, g~z~~ 
telerde görülen metninde, herhangi ıı!1 
memuru temin ve tatmin edecek, orı 

Fransada bir öğretmen 30 yıl hizmetten sonra tek:ıüdlü. Ceza öyle bir idare usulüdür ki verdiği netice daim;ı men. şevk ve gayretıni artıracak, ben~Z; 
ğünü istedi. Ona tam maaş, büyük bir ikramiye, şerefli bir fidir: İlk safta çocuğun kendi kendisine karşı itimadsız • mur olmıyar.ın da hevesini ta\ırık ··ıc, 

Kralı, Suriye Cümhurreisi vesaire... Unvanla bir nişan verdiler. Maarif Nezareti de bu münase • lığa düşmesi gelir, sonra izzeti nefis kaybetmesi gelir, daha cek hiç bir şey yoktur. B ilakis, rrıu j,fe 
Bizim, mekteblerde okuma yazmayı betle mekteblere yolladığı bir tamimde fU cümleleri kul. sonra <la sertleşmesi. hissizleşmesi. arsızlaşması 'gelir. teseb hakkı tanımamakla, hasbelv:tZ ıı 

sır Kralı, merhum lra'k Kralı. Hicaz 

g nis bir nisbette öğrenmeğe başlayan 
1 

landı: Ceza öyle bir idare usulüdür iti bir mail satha benzer. mühim mes'uliyetler yüklen:rniş bS, 
gençlere hava ve hevesi öğrendikleri i~in 

1 

- cBu öğretmen 80 yıllık tedris hayatında talebesine bir Onun üzerine bir defa ayak koydunuz mu artık duramaz • memurları sukutu hayale ve ~~stil;., 
gmiş bir tabı adedine sahib haftalık veya tek reza vermemiş. idare ettiği bütün sınıflarda da bir tek sınız, yuvarlandıkça yuvarlanırsınız. Çocuk cezayı tMuma. uğratmakla, şehadetnruneli kabılıye , 
aylık neşriyatı çok geride bırakacak de. inzibatsızlık ve tembellik vak'ası görülmemiştir.> dan, hayali bir mefhum olarak cezadan korkmalıdır. sizlikleri, şehadetnamesiz kabiliye~le e-

f i1~J:t~f :;;1~§::~k~'.~iS~ ==.==::=::=c============ s=:=:==:==:~=~== A=~R=~=~=~=@==A====J :;~~=~~;;1J$fE~:;:;~ 
tan öbür başa kadar, yegane dil olarak J ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ -..ıı llıııııll hem de mantıki bir tarzd~ mevzuu bbt1' 
hakim bulunan Arabca, bu mecmua sa • llg//ferede pflij/ar /'"--······· .. ······· ................... -.. --, Japon ada farında ettiklerinden ben onların, taraftarı t, 

~:~~~~~irbirile tanışmakta VE konuş - Kalabalıklasmaiia Hergün bir fıkra Sepetlerde lu~duğl.2~ fikirlerine bir şey ilave e 
B l d mıyecegım. L 

Fakat, sade bu mecmua değil, daha bir aş a l ----- Taşınan çocuklar Yalnız, layihayı okuduktan so~ 
çok mecmualar var ve hesabsız da gazi'!. Bir ilan ve bir müracaat zihnimde bir ukde yapan noktalar.a. "' 
leler ... Bütün bunlar, bu Arab memle • çill 
kellerini birbirlerile temas halinde tutan ,..__ 1 _ _, mas etmek istiyorum ki bunların 

1 
dsJI 

'-""'etew:rin birinde ftL tarzda bir de bir tanesi, sermeyesi iki mflY011 ' 

ve bir tarafta vukua gelen bir hadiseden ilcin çıkmı§tı: yukarı bulunan milli müesseseler nıe . 
öbür tarafı derhal haberdat ~d:p Arabıar cAyni zamanda Bursada ve izmiTde murlarının da bu bareme dahil olrtı!l 
arasında mütemadi surette karşılıklı bir çalt§acak w memu.ra ihtiyaç vardır... landır. 
a1ıika uyandıran bu neşriyat, bizim ken - d bt 
di milıt aıemimizde mevcud olmadlğı gi _ Aşağıdaki adrese müracaat edilrne • 1 Evvelce, hükumetin tekJifjn e V' 
bi bizzat Türkiyede de yoktur. Mesela. si.> yoktu; son radar. konmuş. Niçi~ 1 

et-
El HilAl gibi bir mecmuamız hiç yoktur; Ancak bir kişi müracaat etmi§ti. o. ~ !hangi saikle?. Belli değil. Halbukı .

5 
e!I 

batta, hiç de olmadı. mm da yazdığı mektub ft.Lydu: mayeler!ne devletce iştirak edi1D11~i~ * bu kabll müessesatın tmnamen dn .. 1. 
Evet, Arablık Alemi milli ruh bakımın. cAyni zamanda iki yerdi:' çalt§abil • 1 ve hususi mahiyetteki sarfiyatını bO tıf 

dan çok geridir: En ileride giden Mısır Havalar ısındıkça· lngilterede plaj - mem için iki parçaya ayrılmam lCiZtm 1 ıe bir kanunla tahdide kalkışmak: onbtl 
bile, bugünkü hakim sınıfı itibarile koz • karıdaki resimde bir plajda geçen Pa- geldiğini düşündüm. Bir operatörle memurlarını devlet memurları~e re' 
mopolit bir terbiyenin hakimiyeti alım _ larda da ka1abalılk artmaija baş1adı.. konuştum. Beni iki parçaya ayırdığı tutmak ve bareme tabi kıl~a.1<: ti~ ol< 
da bulunuyor. Evet, bütün bu 70 milyon. Resim, pltljda bir Pazar gününü geçi - takdirde çalışma kabiliyetitıi kaybc • :' serbesfüği mefhumlarile kabıli teh 
luk Alemin her pa""ası bir müstemleke ren halkı böyle sere serpe dol~ırken d masa gerektir. . • ~ eceğini söyledi. Başka suretle bir J da Ş'kin ·· d ı da J .... ı 
veya yarı müstemleke, dörtte üç veya görüyorsunuz. aponya 

1 aJıına a a arın a Diğer taraftan, bunlar böyle ,fü":. 
çarei hal bulduğunuz takdirde me • ponyanın en gi.\zel ve en velıid kadın- ve ""' 

dörtte bir müstemleke rejimi .altında ya. len» bareme ithal edilirken, hal bıt . 
ııyor. Evet. geçenlerde gene bir makale. Sadabad paktı var ki, bu pakt yalnız dip- muriyeti kabul edeceğimi bildiri • ları yaşar. Bu ada sakinleri çocuklarına mana uvgun olmıvan ünvanını ınu _ı. 
d 

'zah lomatlar elile işlendiği takdirde hiç bir rim.> karşı büyük bir muhabbet taşır ve o - - · buıurıır• 
e ı etmiş olduğum gibi, Arab B.lemi, faza edecek kadar imtiyazh }cı1' 

petrol sayesinde (l), birdenbire zengin şey ifade etmez. Günün birinde bunun kı. \.. rada çocuklar, resimde gördüğünüz gi- mesela Osmanlı Bankası hariç bıfil ,,'Ilı 
b

. d" 
1 

....ı. d . k rılıvermesi işden bile değildir. Kültürel ----·---------""' bi anaları tarafından böyle sepetlerde 1 11 Jl'l"f' ır unya o uvermt:.'J\. ve te rıcen ozmo. mıştır ki, bunu da sair banka ar: ~J<ll\ 
polit bir hayata doğru akıp gitmek b:ıre. oıan mnnasebetıerimizi tamamen kesmiş Dört sene sonra meydana taşınırlar. duriyete namz~d memurları bıhn • 
k · - .. d d' B'' .. b 1 bir haldeyiz. Yeni Türkçe meraklıları bi-etı ustun e ır. utun un ar doğru ol _ k · t G "b b · J ·ı· k haksız buluyorlar. os .. 
duğu gibi, bu Alem içinde, tiıüstemleke<:i zim dilimizden chürriyeh ve cistiklal:t gi. Çl On C~naye art lf nf!l IZ lZl kl nmız , 
olarak işleyen İngiltere ile Fransanın A- bi bizce artık mukaddes ve mübarek ol - Cenubi Afrika müdafaa nazırı Pirow • Ve diyorlar kid': cBir Ç<>t' t'ak ve sır~ 

• ak Londralı bir adam, 1935 senesinde ka - manl Bankasın an ye ış ı · t 
rab memleketlerini birbirinden k muş kelimeleri bile çılrarar bunların un klZl Else Pirow, kendi arzusile 14 bin ı · ' rıstl ayırma • ı dah'l h · Türk! · · rısını öldürmüş. evinin mahzeninde gö - milli bankalard:ı faydalı bire. r ~..., 1·z;i, ve bunları birbirlerine rakib yapıp birini yer .ne ne ı ve ~e anç . erının kilometre yol katederek, Ahnanyaya git • 1 rıw diğeri aleyhine kullanma sivasetlerinin da'hı anlamaktan Acız oldukları bır takım merek, şehirde başka bir yere taşınmış • mek üzere Sırtamptona gelmiştir. Genç olmak gayesile ötedeki mevkı e ~-

J d k l' 1 ı d t ğ' b' · 1 El A d istik bitimizi feda ederek bural~ra 05 • kuvvetli, usullerinin çok mükemmel ol _ uy urma e ıme er ca c me 1 ır marı.. tı. Aradan dört sene geçtikten sonra, ga. ve güzel bir kız o an se. !manya a E- r 
f t kt d 1 TürL' d c· -ğ k d b dik. Me~er kabahat etmişiz. ge ·di1'ı duğu da muha'kkaktır. e sayma a ır ar. AJye e :.-ınce 0 - rib bir tesadüfle mahzende bazı aractır • Bavyera çiftçi kızlarının ampın a ir 1 n ı 

ğ --1-ıı · kı d A b '$ ı manlı Bankasmda kalmış 0 5
' ,,1, 

Fakat, bütün bunlara ragmv .en, Arab _ renme e meriiA ınsan çı yor a ra - k d d k , sene kendi isteğile, çalışacaktır. n • dU" 
Ca Ve F 

"ğr nm k ·st le e malar yapılır en cese mey ana çı anı- şimdi bu vaziyette karlı çıkıyor .,:,, , 
Jık aleminde çok kuvvetli bir fikir ve ruh Ya arsca o e e 1 eyen rs gilterede doğmuş olmasına rağmen Al • 10,..,. 
alakası teşekkül etmekte bulunduğun - görülmüyor. Bir kere daha söylediğ~m gi... mış. ve fenni tetkikler neticesinde bunun manyayı anavatanı sayan genç kız, kamp Bu dü~ünce çok doğrud~r .. JJa eerıe1': 
dan şüphe edilemez. Bizi çok yakın bir bi, bizim nesil hayata gözlerini kapadık • o İngiliz tarafından öldürülüp gömü~dü. da bylunduğu müddetçe. çocuklara ba • ten, birçok seçkin gençlerı:rnız, t~ 

tan sonra. Arabcayı uydurarak söyliye • ğü' anlaşılmıştır. Muhakemesi devam c _ kacak, ortalık süpürecek, çamaşır yıka • inüessesattrıki vaziyetlerini bıra.k.rıP·...:ııt, 
surette alakadar etmesi Hizım gelen bu e$Sto" 
h k t' b A b cekler dahi kalrnıyacaktır. den katil suçlusu, -tabiatile- masum yacak. yemek pişirecek ve cev kadınlı • rübe ve kabiliyetlerini mil1i rnu · btl 'I 

are: e 1' en muntazaman ra neşriya. İktısadl münasebetlerimize gelince; Mı. ğh vazifelerini öğrenecektir. emrine hfnsis ev. ledilerse elbette··rtılC 
tı arasından takib ediyorum. Bu arada olduğunu iddia eylemektedir. ._,:ı 'J{a sıra biraz mcyva gönderir, oradan da bi. nun kars.ılıbbını görmek. ve fı..-ua 0 .., 1 
gorüyorum ki yanıbaşımızda tekevvün E ·ı L d · de •· 
ve teşekkül haıinde bulunan bir alem raz turfanda sebze çekeriz. Suriye ile o. rüzgan esiyor. Garb, evet: Garba doğt-u mz U vıg ları nisbetinde ikdar edilmek 

• lan münasebetlerimize bilhassa kaçakç1 - F k ş ..n. k k"kı . Yahudi olduğu için Nazi rejiminden lann hakkı olmuştur. . ,.()~ 
var ve bu alem, sırf petrol sayesind~, on, gideceğiz. a at. anda i o .erımizi, ~-"-
nihayet on beş sene sonra büsbütün yeni lık hakimdir: Berut gazetelerinde son gör bin senelik münasebetlerimizi büsbütün sonra Almanyadan kaçan biyografi mu • Bugün, yeni barem kanunu ıle. ııt.ı • 
bl
·r cı,,.,an olacaktır. düğüm bir rakama göre, Suriyeye 938 se. 1 harrirlerinden Ehnil Ludwig Havre'da binlerce. on binlerce Iirak rna11 .. ::11e., • 

m kesmiyerek. Hatta bana soru urs3 derim ı r- •· 

Ne tngl·ıterenı'n Fı'lı'stı'n sı'vasetı', ne nesinde girmiş olan altının en büyük kıs- bulunmaktadır. Gelecek sonbaharda n • melelerin a<Tır mes'uliyetini yu t.,.ıri# 
J -d ki. iyi anlaşılmış, doğru görülmüş bir ~ ı,,ı-· mı ört milyon liradan fazla- Türki - gilterede vukua gelen saltanat buhra - meğe mecbur bulunmuş bu ye 

Fransa siyaseti sebebsiz ve boş değildir. yeden gitmiş bulunuyor•. garblılığın bize emredeceği şeylerden bi- d . b' k"t b ed ğ' . b'ld. 
Hattii Mussolin'n"n ş·m li Af 'k . nına aır ır ı a neşr ece ını ı ıren ~nçleri yeise sürüklüyoruz. rıı~ 

• ı ı ı a n a sıyase. Hayır, TUrkiyenin Arab alemi ile olan ri de kök münasebetlerimizi sağlam tuL muhar~r·. olt.ı .44 
t . B ğd dd k' AI f • • Bunun da tabii bir neticesi . ...,JJJ' 

1 ve c a a 1 man se iri DoktCJr münasebetlerini bu derece ihmal elmE'k maya dikkat etmektir! - Bu eserimde Vindsor dükü ile düşe - k gayrı ı•· 
Groba'nın Hicaz ve Yemen memleket!".! • kendilerini birer, i işer; sei· caiz değildir. Bugünkü Ttirkiyenin ida _ Bunun içindir ki üçüncü defa olarak sini yepyeni bir zaviyeden tebkik ve tah- 1 k • bunurı 
rinde yaptığı son seyahatle büsbütün dik. . d bu b-'--e dı'kkatı' celbetme'k :.....en·mı. müessese ere açır~agız ve . . si ~ resın e tesir sahibi olan neslin kafasında w.ı.. r.. ~ lil etmekteyim. 1941 senesinde her ikisi - k d" bilme 
kati celbeden siyasi :faaliyeti, bir takım yiesini memleketin i tisn ı ı.cS~ ' 

biraz Alman, biraz Fransız. biraz İngiliz, uh't. h 2) nin de Londraya döneceklerine eminim! Jn J• 
gayelere sahibdir. Kendisine ltarcı Japon. 'J.J.! rı · kecek. Zira bir bankanın mes~ ,.(ıle"" 

ıı biraz Amerika olma-k üzere, valnız garb tt .u .u.11- l/ ... u19en. demiştir. · ·ı b'lm h gı ver-
yanın bile lakayd kalmadığı bu alem, bir bı cari servısı e ı em nn ~ ıs ~ 
kaynaşma, bir haşir ve neşir dünyasıdır. ~ tin müracaat kalemini bir tutrrı\nbi .. 

Bu kaynaşmanın, bu haşir ve neşirin ne ı ( S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 tE-yen zihniyet, kendisinde birı:ıı -ıırııı 
olduğunu ve ne netice vereceğinı şu da -j liyet. biraz da liyakat buıun?ll .,, ' 
kik"ada benim için kestirmeğe imkan yok. 

1 
Okuyucularımızdan biri bize yolladığı mektubdn diyor ki: bu müesseseye senelerce evvel az maaşla girmiştir. Her hisseden adamın havsalasına sığıı1 

tur; fakat, gözlerimi kap:ıyıp dört beş se- - Barem projesini hiç üşenmeden dikkatle okudum, ta. hangi bir zamdan uznlk kalmıştır, ve şimdi bareme tftbi cak şeydir. 
dn 

- d'." " mamen anladıgı· mı ı"ddıa' edemem. Faka:t bana o"yle gel _ olunca maaşının birdenbire yüzde 50, hattl daha fazla art. CD 11 • . yfnda) .. ne sonrasını şun ugum zaman, gorü _ - evamı ıncı sa ...... 
ması ica b edecektir. ·-···-·-.. -··································-· yorum ki Cenu'b hududlarımız!n ötesi çok di ki, barem bfttün devlet müesseselerinde tatbik edilecek. 

değişmiş bulunacaktır. tir. Eskiden bareme t!bi olmıyan bu müesseselerde çalışan- Doğnıf~nu sorarsanız böyle hareket edilip edilmiyeceği. 

* 
ni pek iyi anlıyamadım. Fakat şayed böyle hareket edilmi... 

lar arasında aldığı maaş şimdi baremin kendisine vermekte yecekse, fazla alanların maaşlarının !haklan derecesine 
Geçenlerde bir defa daha söylemi~: olduğu hakkı tecavüz eden memur varsa maaşı baremin indirilmesine mukabil az alanların maaşlarının hakları de • 

Biz bu Aleme karqı lakayd yaşıyoruz. Her gösterdiği miktara indirilecektir. Buna hiç diyeceğim yok. recesine çık:mlrnamasının bir taraflı hareket olacağına ben 
bakımdan lAkayd... Fakat bu ,gibi müesseselerde öyle memurlar bulunabilir ki inanmıyorum, sen .. » 

Siyasf bakımd.ım, çok iyi işlemeyen hir 

m Son gCnlerae Lübnanda da petrol zu • 
h4r etti. 

IS TER iN AN, iSTER INANMAI 
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12 Haziran SON POSTA· Sayfa 3 

Pragda Alman - Çek 
polisleri çarpıştılar, 

bir Çek polisi öldü 

1 Lord Halifaksın nutkuna 
Almanların cevabı . 

lngi liz hüküm darlan dün Nevyorok 
beynelmilel sergisini gezdiler 

ltalya paviyonu reisinin faşisit usulü ile selam 
·vermesi halkın mırıltıları ile karşıldandı 

~ek köylerinde heyecan devam ediyor, Alman 
Jandarmasını öldürenin bir hırsız olduğu söyleniyor 

''Haksızlıkları tamir müza
kere yolile kabil değildir ,, 

Berlin 11 (A.A.) - Diplomatische 
Korrespondenz İngiliz hariciye nazın 
Lord Halifaks'ın son nutkunu mevzuu 
bahsederek diyor ki· 

Lord Halifaks, yapılan hataları, ya -
l<ıadno 11 (AA.) Kladno civa .. riir ve tabancasını tereddüd etmeden ni haksızlıkları tamir için tavizlerde 

'1ndak· k.. l k b l edi An k Al d 1 oy ~rde büyük bir heyecan var.. kullanır. bulunulrm:tsını a u yor. ca -
n.ıı.r. Alman polisi birçok taharriyat yap .. Bir Çek polisi 6ldllrllldü manya için senelerce sabit olmuştur ki, 

ıştır. Prag 11 (A.A.) _ D. N. B. ajansının bir böyle bir ta!Y'ir müzakere yolile, yani 
Katil bir hırsız mı? tebliğine göre dün gece Alman ve Çek po gönül rızasile mümkün değildir. İngil-

'Prag ıı (AA) Ç t k . bil llaleri arasında kavga çıkmış ve bir Çek terenin bu~ünkü siyaseti de İngiliz fi-
dirdıgine göre. Kl dn : eda a3anskuının polisi ölmn,tür. Mücrimler tevkif edil .. kir ve metodlarının değiştiğini Alman 
d a o Jan arma man - ·..+· milletine gösterecek mahiyette değil -
anlığı Al mı~.ır. 

, man jandarması Wilhelm Kni. • . . . d·r 
~,el ın katilin·n bul . . tahk"k Yenı tedbırler.den vazgeçıldı 1 

• tı . ı unması ıçın ı a.. Almanya. Büyük Britanyanın haya-
.genışletmiştir. Şimdi Josef. Ceçak is .. Pi'~ 11 (AA.) - D. N. B. ajansı n~ - ti menfruttlerini daima tancyageldiği 

~~:~ bir hırsızdan şüphe edilmektedir. rettiği bir tebliğde Alınan umumi vali - halde İngiltere bugüne kadar Almanya 
te . • hırsızlık, cebren evlere girmek slnbı K.lacbıo hAdiseai etrafında yapılan mn tesriki mesaide bulunmak istedi~ 
d fırar etmek cürümlerinden maznun .. tahkikat neticesinde 10 Hazirandan sonra memleket~rle olan münasebetlerini 
ur. alınması mukarrer tedbirleri şimdilik tat b w ğa çahşmıstır. 

liğ~:teka tarafından neşredilen bir teb .. bilrten va:zıgeçmiş olduğunu bildirmekte .. o=adı ve iyi ~iyeti sözler değil; ic_
§Ö 

1 
hırsızın eşkAli. tarif edilmekte ve dir. · . . . raat isbat eder. Ve bu icrac!tın da Ingıl 

Ye deni~ktedir: Prag 11 (A.A.) .-: Çek ~~ekılı Elıas. terenin şimdiki çember siyaseti gibi 
~cecak " ' . umu.mı vali muavm.ı Frank ı ziyaı-et ede.. t T hed fle.ri hakkında emniyetsiz-

dtr. Daim' cur etlı ve tehlikeli bir hırsız .. rek Kladno hAdisesi dolayısile teessürle. 
1 
~g~ ız r d ~ k . raat değildir. 

a otoınaUk bir tabanca ile iş gö.. rbıJ bildirmiftir. ı ev_ı e ece ıc 

Köseivanof P ari Suvar 
gazetesin deki 

beyanatı tekzib ediyor 
Çin çeteleri Şanghay etrafmda 
bir çevirme· hareketi yapıyorıar 

lrong _ Kbn . . Sofya 11 ( A.A.) - Fransız Paris 
il bildirfy . g 11 (AA.) - Çekıaı ajan: ınun iki sahlli Çinlilerin kontrolü altında. So" t~· başvekil Köse tvanofun l>o or · dır ır gaze ~.,ı . 
Cin ğu <lephesinde faali ette bul ·. . . . . bir mülak<rtıru ne.şretmektedir. Hal • 
. Çeteleri Y unan Çınhler. 4 Ha:zir:u1~ Ş~ghay yakını.n .. bu ki b vekil mezkfır gazetenin mu -

bir Çe\'irın ~angha~ etrafında muazzam de Nanueı Maru ımundeki Japon gernı .. h !:f i aş .?IAkat vermemiş ancak! 
Oevirıne e areketı yapmaktadırlar. Bu sinin mürettebatını e.sİI' etmişlerdir. Çin .. a 

1~ :r_ıe 11:~ .. . .. B .. '·· 
h1'l\ hareketi Jeponlann civar ma .. liler ş0 ... ,.ıı.. b t '-·-- F b .. 1 kendısıle gonşnüştur. u .goruşme -

Nevyork 11 (A.A.) - İngiliz hü -
kümdarlarmın sergiye muvasaletle -
rinde İtalyan paviyonu reisi Amira'I. 
Cantu halkın 1.enkid edici mınltılan a
rasında faşist usulü ile selfun vermiş -
tir. 

Enternasyonal sergi reisi Knlla, ya
rınki dünyanın bir remzi olmak üzere 
kristalden bir kür~ ve bir de altın pi -
mld takdim etmişt1r. 

Hydc - Park 11 ( A.A.) - İngiliz 
Kral ve Kraliçesi, ve Baya!\ Ruzvelt ve 

Alman Silezyasında 
Polonya armaları 

ayak altında ezildi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

grup, «Polonya yurdu• binasını istilA 
etmiştir. Bu bina Almanyadaki Polon -
yalılar birliğinin mahalU binasıdır. Bi
naya giren grup bu hareketlerini mu
hik göstermek için Berl,inden almış 
oldukl:!r•nı söyledikleri bir telgrafı gös 
termişlerdir . . Bu telgraf binanın cHit
ler Jugend• lehine müsadere edilmesi
ni funir bu1unmakta~ır. Mütearrui)'ar 
bu tebligatı yaptıktan soınra Polonya 
federasyonunun evrakını müsadere et 
mişlerdir. Polonya drmalarını ayak 
altına alıp ezmi~erdir. Pilsudski'nin 
portresini yırtmı.şlardır. 

cPolonya yurdunun i.şgdıi müna -
sebetile dün akşam Polonyalılar aley -
hinde muazzam bir nümaoyiş yapılını~
tır. Polonya yurdu 35 senedenberi bu 
mıntakadaki Polonyalıların kültür ha
yatların:n merkezi id'i. 

(A.A.) elerı ~"&"ayın a ı .1ı...11ııuını ransız o - d b k·ı ö 1 ed'ği b .f dele 
lteS?tı e nıünakale ve muvasalalarını gesinin c b da N ..,,.}., . b ğl en ~e ı s y em ı azı ı a -

Lu e~e nıatufdur yan yol eııbou un ırnüteyadod~d· rınet ta .. ık .. ri muhtevi olarak intişar etmiştir. Alman ordusunun atletleri Danzig'de 
llghd • yunca m a 1 s ra e1ı Danzig 11 ( A.A.) - Bütün Danzig -

~asan ŞSanıguhalytaakandarı Uangho - noktalar işgal etmişlerdir. Fı·ı·ısıı·nde çeteler t-ekrar· de ya•pılacak olan Şarki Prusya spor 
r ı T.rabzonda şenliklerine iştirak edecek olan Al -

~ .~ f ı· ,., man ordusu müfrezeleri, ordunun at-
p ransada Al t .. k .. .. aa ıyete geç ı er ıenerinden mürekkeb olup geçide spor-a ur gun u cu olarak iştirak etmektedirler. 

Kudüs 11 (A.A.) - Posta merkez Ca~abian 1 Polonyanın cevabı 
tkşanıa de~ 1 (A.A.) - Fa~ Sultanı Trabzon 11 (Husus!) _ Ata türkün bürosunun mektub kutularına safldan-
1:'! om-.. _v 2 inf'l.t.'- · 5 Varşova 11 (A.A.) - Polonyanın 
"'tansava h b·... '-nantonba• vapurlle Trabzona aeliş.inin yıldönümü müna - mış olan bomba ı i:iA etmı.ş ve 
! arek t e B 1 dan d .. d.. y Danzig fevkalAde komiseri, Danzig'de-
'Unan ·«Pr e etmiştir. Limanda bu ıısebetile bugün bir toplantı yapıı ..... , .. , kişi ölmüştür. un ar or u a-ove .... ~ İn li k ·d· ki Polonyı:ı gümrük memurlannın a -
&tnıı~tır. S 

1 
nce. zırhlısı 21 pl\re top Ebedi c::ı....ı;- hatıraları taziz edilmi~ _ hudi polisi, biri bir ' gi ·z as en ır. "" u t"'- ~ ""' dedinin azaltılması ve bu ~murla -

etnıek~di aııa 4 çocuğu da refakat tir. Birkaç ay evvel inşa edilmiş olan pos-
kain ViIJ r. Çocuklar Alp dağlıınnda' _ ta binasının duvarı U!mamile çökmü§- rm sadakat yemini hakkında Dnnzig 

Sultan arFs de Lans'a gideceklerdir. Tatareslıo Kraliyet tür. ayanının taleblerini reddeden Polonya 
!~· ' ransanın muhtelif merk-- v Digw er cihetten Hayfanın şimalinde cevabını bugün vermiştir. 

ınde \•e b. . . ~·- Mecll•I azalıgından Notada Danzig taleblerini iki mem-Cha!>'Ps ılhassa Parıs cıvannda kAin Meshek ismindeki Yahudi köyü -
'" ı:at J ğ leket münasebetlerini tanzi:rn eden mu 

18 inci '.: osundcr ikamet edecektir. stifa etmiş nün sil.Ahlı bir çetenin taarruzuna u -
na olana bsırdan kalma mükellef bir bi- radığı bildirilmektedir. :kavcllelere mu~yir o1duğ).ı ve şayed 

u şat b" 11 (AA) B"kf.o..+ b"ldi v tt Danzig ayanı 3 Haziran tarihli mektu-tarafınd o ırkaç sene evvel sahibi Berlin . · - u ""'l.en ı - Köylülerden biri agır sure e yara -
an devlete terkedilmişti. rildiğine ~re kraliyet meclisi azasın - lanmıştır. buna kaydettiği hususata tatbik ede -

E 
-- p -'- b.. ··k ı ıs· cek olursa Polonyanın Danzig'deki 

den 1 
-.
1 

. _ _ ddn Romanyanm aı . .ı..:5 uyu e ç ı 

f ........ ,. Tr- ı b · ti Bok t D · gümrük memurııar\tıın adedini sırtı _ 

k ' ngı terenı·n taarruza Tatareslro isti a ewu~ ve n.L& u ıs - reş 8 emırspor 
1 

;,..;,. racağı ve serbest şehir makamatının 
arşı sı·y t• . d "". . fayı kabul ey em~~· 1 h tt h k d . "k · ase ını e ı ti 3 O w IOb d a ı are etin en en genış mı yasta . g Ş r- Bu haber resmen teyid edilmemış· ol mag 0 U nuy .. . . - icab eden neticeler istihraç edeceği 

ecegını söylüyor makla beraber Tataresko'nun bu ant ve bunun da iktısad~ sahada D~zig i-
Londra 11 (A istifasının büyük elçinin hükfuneti ih- Bükreş 11 (A.A.) - jRomanyada çin büyiık zararlar tevlid edeceği bil-

ttıuhafazdkar .A.) - Eden, bugün ma1 ederek Paristen doğrudan doğ - Romanya demiryolları spor kulübü ile dirilmektedir. 
iedig" i larm bir toplantısında söy ruya Krala raporlar göndermiş olma- Türkiye <lemiryollan idaresinin spor 
L nutukta f ·ı Tavassut haberi doğru değil 
11.arşı :rn ngı terenin taarruza sından ileri geldiği zannolunuyor. kulübü olan Ankara Deınirspor kulü-~-ıı·r,. ~kavernet siyasetini artık de _ Berlin 11 ( A.A.) - Alman meha-
.:>~ .. :rn bü araısında dün burada büyük bir r1· D · h kk d Al ·1 p 
ıntş v 8ıYeceğini ehemmiyetle kaydet- ı ı. .am:ıg a ın a manya ı e o-

e lspa yol generallerı Al an kalabalık önünde bir maç yapılmış - ı :1 d t t ı Oeph . ovyetlerin de biran evvel sulh n m ony arasın a avassu yapı mış ve -

200 davetli, bu sabah Ruzvelt'in vaf • 
tiz edildiği protestan kilisesinde birt 
ruhani ayinde hazır bulunmuştur. 
Öğleden sonra da Ruzvelt'in mali • 

kfuıesi dahilindeki parkta 15 O dave:W· 
nin bulunduğu bir piknik verilmiştir. 
İngiltere Kralı Belçikaya da gidecek 

Londra 11 (A.A.) - Star gazetesinin 
verdiği bir habere göre İngiltere Kr~ 
Belçikayı 24-28 İlkteşrin tarllıleıinde re& 

men ziyaret için Kral Leopold'un va)( 
'davetiJli kabul etmiştir. 

• 
Istanbul - Londra 
Hava seferlerine 
Başlanıyor 

İngiliz !kraliyet hava hatlan Emper ~ 
yal Ervays şirketi Londra ile İstanb~ 
arasında tayyare seferleri yapmdk hu~ 
susundn Münakale VekAleUne mür1ıı< 

caatte bulunmuştur. Şirket mümessil ~ 
leri yakında memleketimize gelerell; 
Vekaletle müzakerelere başlıyacaklar, 
dır. İstanbul - Londra hava hattı açılj 
tan sonra bütün hav~yollnrı şehrimiz· 
den geçnıiş olacak ve İstanbul Asya il~ 
Avrupa hava hatları arasında bir mer., 
kez haline gelecektir. 

Ayrıca Yunan devlet havayolları dı., 
Atina - İstanbul arasında tayyare se .. 
ferleri yapılması için Münaka<ıe Veka., 
letile müzakerelere başlamıştır. Ati -
na - İstanbul hava hatt1 yakında açı ., 
lacaktır. 

ing:liz - Sqvyet paktı 
(Baştarafı 1 incı ~ayjada? 

mekle berifoer bu defa Moskova mü · 
zakerel~rinin müsbet bir surette neti .. 
celeneceği kanaatini izhar edilmkte ., 

Moskovaya yap•lacak teklif ile, Bal
bk devletleri meselesinin bir hal su · 
retine ra'Ptedileceği ümidi kuvveOli -
dir. ----·--·-

Tekirdağı"da 
ilk arpa mahsulü 

Tekirdağ 11 (A.A.) - Dün zahire bor 
sasına 800 kilo taze arpa mahsulü getiri 
miş ve törenle kilosu otuz iki buçuk ku 
ruşa satılmıştır. 

lngiliz, lspanyol seyyahlara 
T rova harabelerini gezdiler 
Çanakkale 1 1 (Hususi) - Arando 

Star vapurile bugün şehrimize 336 İn 
giliz ve İspanyol seyyahı gelmiştir 

Trova h~rabelerini ziyaret eden sey 
yalılar bu akşam İstanbula .hareket 
deceklerdir. 

Yugoslavya MUnakafat Nazırı 
Berline gidiyor 

Belgrad 11 (A.A.) - Yu~oslavy 
münakalat · nazırı Spaho'nun Alman 
yaya _gideceği bikiirilmektedir. 

baru··esı içine alınması lüzumunu te - kıtalarmm talimlerinde tır. ya yapılmakta bulunmuş olduituna da-
z ettirmiştir. Birinci haftaynl golsüz geçmiş, ikin- ir çıkan haberleri bir kere daha bu -

lh ·ı· - bulundular ci haftaym'da Rumen takımı arka ar- gün tek?ib etmektedir. 
Alman Dahiliye Nazırı 
Macaristandan döndU ••gı ızl • y k kaya 3 gol çıkarıırak maçı 3 - O kazan- - ----

h erın emene arşı Berlin 11 (A.A.} - Göring'in daveti mıştır. jofr'un heykeli önünde 
arekette bulundukları üzerine Almanyada bulunan İspanyol 

doğru deg"" il generalleri, Berlinin 60 kilometre ce - Yugoslavyanın yeni Daladyenin bir nutku 
l.ondra ıı nu:ıı:;a blimulunan Juterborg ka!npla - Ankara elçisi Paris ı ı (A.A.) - Bugün öğleden 

baııter (A.A.) - Volkischer Beo - rın ta lerde .hanr bulunmuşlar- sonra harbiye mektebi kar§ısında diki-
l0ri tar!azetesinin güya İngiliz kuvvet .. ~· General Solcahaga atış talimlerine Belgrad 1 1 (A.A.) - Yugoslavyanın len Mareşal Joffr'un heykeli merasim-
~Ulund vından Yemene karşı harekette izzat iştirak etmi1tir. Mil!etler Cemiyeti nezdindeki daimi le açılmıştır. Merasimde Reisicümhur 
İfltgili uguna dair verdiği haberi resmı murahhası Şumenkoviç Ankaraya, Var Lebrun, başvekil ve milli müdafaa na-
~{Ykt;d:ahafili kat'i olarak tekzib et - F ransuva Jozefin torunu şova elçisi Vukoviç Atinaya, Londra zın Daladye ~ hükfunet azası da hazır 

A.tlantik aşın ha va 
seferlerine rağbet 

~evy k 
tıa.n A.i or 1 1 (A.A.) - cPanameri -
~ıtı ıı: Wcıys» kumpanyası, Atlantik 
b~h va seferlerinin 2 3 Haziranda 
bir k~~c~~ını ilan etmiştir. Bilet fiatı, 
~~çın, 375 dolardır. Daha bugün-
1& lta}'Qıı Panya, yüzlerce bilet .tn1ebi i-

-y QŞınıştır. . 

b. k d I k ld büyük elçisi Kassidolttts Berne, Prag bulunmu<::tur. 
ır aza a yara anara ö U 1 · P · v Ank 1 · · ~ e çısi rotiç arşovaya, ara e çısı Daladye, söylediği nutukta., Mure.şa-

Paris 11 (A.A.) - Viyanadan bildi
rildiğine göre İmpaTator cFrancois Jo
sef'ln torunu prens cRudolf Windis -
chgratz> bir motosiklet yarışı için an -
trenman yaparken diğ r bir motosik -
lete çnrparak, kafııtuı yanlmı.ş ve has 
tnney naklolunurken ölmüştür. 

26 yaşında ola'n Prens, amatör bir 
motosıklet Jnrışçısı olarak_ tanınmakta 
idi. . 

Subotiç Londraya, Atina elçisi Laza - hn harb esnasında faaliyetini çizmiş ve 
reviç Brilksele tayin edilmişlerdir. Marne meydan muharebesini mevzuu 

İtalyan tayyarecileri 
ispanyayı terkettiler 

Kad.iks, 11 (A.A.) - İspanya dahili 
harbine iştlr&k etmiş ol.4n İtalyan tay
yareciler! cDullio• vapurile saat 20 de 
Cenovaya hareket e~lerdW 

bahsederken demiştir ki: 
Marne muharebesi gururlu Belçika

nın asil f edakArlığmı ve hakir görülen 
küçük İngiliz ordusunun killıramanlı
ğını hatırlatır. Bu muharebe yapılırken 
Şarki Prusyada mühim Alman ordula
rım tesbit eden Rus askerlerini bugün 
hatırlamamak mümkün müdür? · 

Berlin 11 (A.A.) - Almanya Dah" 
liye Nazırı Frick, Macaristandan bu 
gün buraya dönmüştür. 

Eir maden ocağında facia 
Liege 11 (A.A.) - Val Benoit kö 

mür madenlerinde bu sabah bir gri 
patı~ ve 6 kişi ölmü.ştür. 

ltalyada bahriye bayramı 
Roma 1 1 (A.A.) - İtalya bugün, 

çenin te::ııs ettiği bahriye ba)'ramı 
tes'id etmiştir. 

Romada, bahriye şerefine yapılan 
yük merasimde kral, Duçe, Amir 
Thaon di Revel ve Savva ailesine me 
sub prenslerin ekserisile Serrano Su 
ner ve İspanyol ~yeti azası hazır b 
lunmuşlgrdır. 
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SON POSTA 

1 Haliçte ve Kumkapıda 
iki boğulma hadisesi 

Haziran 1!-

Tnrkkuşu filosu dnn geldi, 
bugün Edirneye gidiyor 

Aralarında beş kadın tayyarecimizin de bulunduğu 
filo şehir ~stünde çok güzel uçuşlar yaph 

Sandaldan atlıyan bir genç 
ile, denize inen bir dalgıç 

bir daha çıkmadılar 

Son günlerde piyasaya ihtiyaçtan fazla mikdarda 
pirinç geldiğinden fiatlar düştü 

-'1 

\ 

• 

• 

~ 
~ .f' 

·r Evvelki gün Haliçte bir kaza olmuş ve 
bir dalgıç boğularak ölmüştür. 

. Bir müddet evvet Eyübde çeltik fabri.. 
kasının rıhtımı civarında fabrikanın bur. 
da demirlerini yüklü olduğu halde batan 
Recebe aid mavnadan . demirleri çıkar -
mak üzere demir tüccarı Ragıp tarafın • 
dan tutulan amele Abdullah, Eşref, Ah • 
med ve dalgıç Hamdi, evvelki gün de • 
mirleri çıkarn;ıakla meşgulken denizin di
binde bulunan dalgıç Hamdinin bir müd
~t suyun yüzüne çıkmadığmı görmüş • 
lerd!r. 

Hamdinin bir kazaya uğraması ihtima • 
lfni düşünerek meraklanan arkadaşları, 

Ham<iiyi kancalarla suyun içinde aramış.. 
lar ve nihayet çıkarmağa muvaffak ol • 
mUilardır. Fakat, baygın bir halde kur • 

Yağmurların devamı toprak mahsul
leri piyasasında müsaid akisler bıra\t -
makta berdevamd.Jr. Hububat üzerine 
dış piyasalardan talebler olmamakla 
beraber h~-vani mahsuller üzerine sa
tı.şlar devam etmektedir. 

BUGDAY: Son yağan yağmurlar tah
min edildiği gibi muhtelif ınıntakalar
da henüz inkişaf halinde bulunan 
mahsulata fayd~ olmuş, ekinler di -
rilmiştir. Bu vaziyet bu yıl az olacağı 
tahmin edilen hububat rekolte noksa
nını kurak mıntakalarda yüzde 20 ye 
düşürn:üştilr. 

s~ Gökçen tayyattrinde 
DO.n 11.bah saat 8.30 da Ankardan ha • 'IürkkufU Bafkanlarına 

tarılan dalgıç Hamdi, Balat Musevi has • 
nmracaın edi • tanesine kaldınlmış ise de yapılan teda. 

Hafta içinde piyasdya 2600 ton mal 
gelm~tir. Civar mıntakalardan un mü
varidatı da devam etmekte, toprak mah 
sulleri ofisi piyasaya matlub mikta~da 
mal arzederek piyasayı tu~aktadır. 
Fiatlar 1-2 çavdarlı ekstra ekStra Pu
lat11ı. mall~rı 6.10-6.30, 4-~ çavdarlı 
Ankara, Yerköy ve Ayarı mallar 5,35-
6,05; 9-10 çavdar!ı Konya, Ilgın. Ak -
şehir ayan mallar 5,30-5,32; 1-2 çav
darlı ekstra Anadolu sertleri 5,20-5,30; 
sıra An~olu sertleri 5, 13-5,15; 9 - 1 O 
çavdarlı Trakta sertleri 5,10-5,12; kı
zılca 14-15; çavdarlı 5126-5,30 kuruş
tur. 

reketle memleket turuna çıkan Türkku • niz.> • 
fU U~um Müdürü Osman Nuri Baykalm 14.30 da yere men tayyareciler Yeşil • 
riyasetinde baş8ğretme:n 8a.blha Gökçen. köy UÇUf meydanında İstanbul Hava Ku. 
Saadet Yılmaz. Edibe Sayın, Muzaffer rumu Başkanı Rıza, hava müfreze ku • 
Sel, Naciye Toros ve diğer TtlrkkU§U ta • mandam yüzbaşı Abdullah Bülbül tara -
)ebelerinin bizzat idare ettikleri 11 tay _ fından karşılanınıı ve Yeşil:köy tayyare 
yareden müteşekkil Türkkuşu fJlosu dün müfrezesinde haz.ırlanan büfede izaz e • 
6ğleden BOnra saat 14.10 da Ye§ilköy ha. dilmişlerdir. 
va meydanına inmiştir. Kadın piloUardan Saadet Yılmaz, Edi. 
Türkklıfu filosu Ankaradan hareketin. be Sayın ve Muzaff ex Sel, seyahatlerinin 

çok iyi geçtiğini, İznik gölü üzerinde ha • 
jeıı sonra evvell Eskişehire uğramış ve 
Eskiıehirle Bilecıı.t arasında fiddeili yağı§ vanın yağışlı olmasına rağmen manzara. 
olduğu için Eskişehirde birkaç .saat bek _ nın çok güzel olduğunu ve bu seyahatle. 

rinin en uzun uçuşları olduğunu söyle _ 
lemiştir. Saa-t 14 de lstan.bula gelen ilk mişlerdir. 
tayyare phir ilzerinde uçur yaparak ıu 'Iürkkuşu filosu şehrimizde bir gün ka. 
beyannameyi atmıştır: lacak ve hava mQsald olduğu takdirde 

cLiselller ve lise mezunlan, bugün Edirneye hareket edecektir. Tay • 
cTürldruşuna koşunuz; tayyareci aübay yarecnerirniz Edirneden sonra, Bursa, tz_ 

te Tnrkkuşu öğretmeni olunuz. Yurd, mir, Konya, Adana. Merzifon, Kayseri is. 
1emalannın müdafaası için ıri:ıleri gözlü • tikametinde gösteri§ uçuşlarına devam 
J'Or. Hepinize kahramanların kahramanı edeceklerdir. Genç tayyarecilerimize iyi 
olmak yolu açılmıttır. Hava Kurumu ve seyahatler temenni ederiz. 

MBtef errtlı: 

Havayollan Ummn Miidllrii geldi 

Devlet Havayolları Umum Müdürli 
Ferruh Şdhinbaş, dün öğleden sonra 
tayyare ile Ankaradan şehrbnize gel
miftir. Havayolları müdürü §ehrlmlz -
de birkaç gün kalarak tetkiklerde bu -
tunaoaktır. 

Yunan mekteb gemisi bugiln Kara-

Polisi~: 
, 

Entarisinden tutuşan kadın 
Beşiktaşta ŞerilikdOOe mahı:41leSinde 

1 7 numaralı evde oturan Kizban, en -
tarisini benzinle silerken at.eş sıçranı~ 
ve entari yanmağa başlamıştır. Ateşi 
söndürmeğe uğra§Sn K.izbanın ayağı 

yanmış ve feryadı Uzerine koşup gelen 
bekçi Kasım da ellerinden yaralanmış 
tır. 

Yaralıların mUdavatlan yapılmı.ştır. 

denize çıkıyor Bir talebeye çupan motosiklet 

Bet gündenberi limanımızda• bulu - Numarası ve şoförü meçhul bir mo-
aan Yunan Aris mekteb gemisi sübay tosıklet dlin Şişli istikametinden git -
\ile talebelerile efrad dün serbest ola _ mekte iken Taksim orta okulunda ta -
rak _ ..... 1 ._.; .. 1 rdi MWıfi y lebe Ali Ç~ıra çarpmıştır. Kaza es -

'F"'r ge ..... u.:i e r. r unan nasında ağır suret~ yaralanan Ali has 
ıemicileri bugUn limanımızdan Kara- taneye kaldırılmı~tır. Suçlu zabıta ta-
denize hareket edeceklerdir. rafından aranmaktaldır. 

( Şehrimizde sttma mücadelesi devam ediyor 

viye rağmen kendine gelemiyerek ve.fat 
etmiştir. 

Zabıta, kaza etrafında ta'hkikata baı • 
lamıştır. 

Kumkapıda 

Kumkapıda sandaldan 
bir genç boğulmuştur. 

denize atlıyan 

Çakmakçılarda Büyük Yenihanda göm 
lekçilik yapan Mansur adında bir genç 
dün Eleni isminde bir genç kızla birlikte 
Kumkapıya giderek bir sandal kiralamış.. 
tır. Sahilde bir müddet sandalla dolaşan 
mansur yüzmek istemiş ve elbiselerini 
sandalda bırakarak denize atlamıştır. 

Mansurun suyun üstüne çıkmasını bek • 
!iyen Eleni uzun dakikalar beklediği hal. 
de Mansuru görememiş merak ve tees • 
sürle sahile yanaşarak hadiseyi zabıtaya 
haber vermiştir. 
Yapılan ara§tırmaya rağmen Mansurun 

cesedi bulunamamıştır. Zabıta tahkikata 
başlamıştır. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
şehrimizde 

ARPA : Rekoltenin noksan olacağı 
hakkındaki tahminler üzerine S kuruşa 
kadar yükselmiş olan nırpa fiatlan da, 
yağmur dolayısiJe bu Yaziyetin kısmen 
zail olduğu hakkındaki haberler üze
rine bir miktar gerilemiş ve -4,20 kuru
şa dü~rnüştür. Mahsulün idrakini mü
teakib dış piyasa1ard:l'n talebler başlı
yacağı muhtEme1 görülmektedir. 

Hafta içinde piyasaya 42 7 ton arpa 
gelmistir. Anadolu mallan dölone Hay
darpa~a teslimi -4,22-·4.25; Trakya ve 
Marmara mallan çuvallı iskele teslimi 
-4.28-4.30 kuruştur. 

PİRİNÇ : Son gilnlerde piyasaya ih
tiyaçtan fazla mal gelmesi ve müvari
datın satılmcbnası yüzünden fiatlarda 
bir tenezzül kaydedilmemekt.edir. Or
hangazi mallan 29-30; makineli Tos -

Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi R IJlllJr işleri: 
Çakmak dün sabah ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Mareşal Haydarpaşa Memn olan mektobUiere diplomalan 
istasyonunda İstanbul Komutanı Korge • erken verilecek 
neral Halis Bıyıktay, Generaller ve VilL M "f V k11l ti h ~ Tü" k ek ı-

A • aan e ct e usus1 r , a 
yet erkanı tarafından karş~la.nmııtır: Ge. liyet ve yabancı ~kullarından verile _ 
nel Kurmay Başkanı §clırimızde bırkaç k di 1 1 ~ "bl · kt· - k 1 kt ce p oma arın, sruıı enne va ın -
gun a aca ır. .1 . · 1 .,.~ t 

Adliye koridorlarında 
bağırıp çağıran genç 

de verı mesını ve mezun ann şıA.Clye • 
lerine meydan bırakılmamasını temin 
için alakadarlara yeni bir emir gönder 
miştir.Bu emre göre, hususi ve yabancı 
okullardan Haziran ve EyHH imtihan 
devrelerinde mezun olan talebelerin 

iBir hafta evvel Bakırköy Akıl hastane. diplomaları. ~mtihanlann bitmesinden 
sinden taburcu edilen 25 yaşlarında Hü • sonra 1 S gün içinde haz1rlanarak Ma -
seyin. adında bir genç, evvelki akşam Pan arif Müdilrlüklerlne verilmiş olaca~tır. 
galtıda Fiyat otomibil garajının bahçe _ Lise Ye ort~ okulların son amıfın -
sine uyumak için girerken zabıta tarafın. dan bitirme diploması a1mağa hakka-
dan filphe üzerine yakalanmıştır. zanan talebenin son Slnılta her dersten 

' C!'-kat "dd" .1 d.. -ı..-+,,· Cü"mh . aldığı sınıf ge~ notlarının tutan 
.;xı~ ı ıSSI e un nouc~ı un • ri böl- k ld ec1· 
t ··dd · ·ul(h..,. ""'·ed·ı H.. dersle n s~yısına unere e e ı-ye mu enunumı gu•e SC'VA 1 en u - a· 1 ...... 
· dli k ·.ı... la da b""' ~ len not, o talebenin ıp oma u~rece no 

ıeym, a ye on\Alr rın "'6ınp çaıs... tu 1 kt D tu .5 6 tu 
ak :ı...-- h d lıh}" b iftir o aca ır. erece no veya -

rar ~1Jail ırsız e6 • un, ana a e • d' 1 d · rt 7 8 1 tarsa 1 p oma erecesı o a•, - o ur 
diyonnınus. ben on sene mektebde oku • . . 9 10 1 d" 1 d · 

b . ed . sa ıyı, - o ursa ıp oma erecesı 
DlUf ve u adliy e sekiz sene zabıt kA • .._...,,. i . 

1 
ktı 

tfbliti etmlf bir adamını. Üstüme. başıma P"""' yı !!ayı aca r. 
bakmayın.. düftibn.> diye ha.ykırmıJtır. 
Gürt1Wi tızerine nlSbetçi müddeiumumi • Körkütilk sarhoş olup adam yaralamış! 
leri n tıMdmler koridora çıkarak Htl!e • Feriköyünde Şahmerdan sokağında 
yini teftiıı et:meğe çalıfIJllşlardır. Fakat oturan iabıkalı Hatrnid, evvelki gece 
hiç btr ~ ve nasfhate kulak asımyan Hü. kendini bilmiyecek kadar içtikten son
aeyin bti.Wn çıamtlFl&rını yırtıp koridor. ra o civarda ~ir kahveye gitmiştir. 
lıara atmıftır. Kahvede Osman adında birile kavga
' Muhakemesi it)rQlmek üzere Beyoğlu ya başhyan Hmnid, bıçağını çekerek 
cO.rmümqtıud mahkemesine sevki kab e.. Osmanı yaralamış, ve kaçmlfhr. 
den Htıaeytn; kendisini getiren polis ile Suçlu Hamid, bir müddet sonra ya-
beraber kat'iyen ga"t:mfyeceğini gene hq. kal•narak takibata bdşlBilIDlfbr. 
kırarak •&tlenüı ve bu hal üzerine nabet.. Nara atan kadın 

ı.tanbdı mıntakaaı sıtma mücadele mına hayırlı ve mftabet netioaler elde çl mtıddefumumt Feridun Begana Ht\.te • V 
hayeUnbı yeniden • .,q...f- ~~- oldu• edilmeıktedf I ,..c..,...,. .,.__.,..,..,.-,, .. : Çemberlitqta em hanında Oturan 

-u3•--...., r: . .r- -~..,..... 35 yq.lıırında Sitanik adında bir ka-
"1 ~ e1dpleri, ~ w Yubndaki ~, ~ tefldll- - Jandarma De gider misin? dın sarhof olup nara atmağa beşlanu.ş -
~nıdı'b.a yakumda stvıts1nek W sıtma tının Wetıde aettrdill btt ek1pi mtmtar • Hü.ııeytn. Jan.duma ile gitmeje muva • tır. Şildyet üzerine zabıta tarafından 
IT'1cadel~ dewm ~ ve bu dm 'Ye yeknBiak kıyafetlerilıe &&ter- bdun etmlt w polisten alınarak Jaııdar. yakalanan Sitanik hal&ında takibata 
6rvamh ~ iehrin sıhhati na- mektedl.r.. ma NMcattne ve:rihni§ttr. başbuımlftır. · 

yalar 20-25, Mersin mallan 22 ıcut1lt 
aralarındadır. el' 
Diğer mahsuller: Susam piya~as~}ft 

bir değişiklik ve ihracat için ta~ 
olmamıştır. Fiatlar 19,35 kur oJ 
Kıırabiga, Bandırma nohudları F· ,._ 
dökme 7 ,30-8; bakla F.Q.B. dökme 
4,05 kuyuştur. . . ..,,. 
TİFTiK : Dış piyasalardan tıftık u ad 

rine talebler devam etmekte ve pi~ 
sağlamlığını muhafaza etmekttiftİ 
Hafta içinde piyasaya 147 tan ıat 
gelmiş, 1 ?75 balye satılmıştır. satı_~ 
malların Ingiltere, Almanya ve So'ı!Y"" 
Rusya içindir. art' 

Fiatlar oğlak mallar 125-130; 1{ rl-
hisar, Kütahya. Esk~ehir; Yozgad ~t~ 
lan 110-112; Ankara; Bulvadin; pu ~ 
Beypazarı malları 1O7-11 l, Gerede; 1lı 
lu, Çerkeş maiları 100-105; Kastaın~ 
&ıfn~nbdlu 110~1 12; Konya danı 7,. 
Ilgın ayarları 108-11 O; deri malla:1

1eıı• 78 kuru~tur. Bu fiatlar naturel ve ış 
miş maJlarin satış fiatlarıdır. .. ~ 

YAPAK: Yerli fabrikaların muba 
atı devmn ettiği gibi, Anadoluda~ ~ 
len mal!ar c~a Almanyaya ihraç edıll11 

9
• 

üzere ihracatçı firmalar tarafındatll 86 
lınmaktadır. H<lfta içinde piyasaya tıfıl 
ton mal gelmiş, 900 balyc satılrrı~rr 
Fiatlar Trakta; Bandırma; Bursa. ~1' 
n mallar 60-63; Çanakkale, Geh~gŞ1'1 
İzmir- İzmit maCllan 56-58; Karahığsd 
Kütahva· BulvacHn: Eski.şehir; Yoz 1' 
mallar

0

ı 51-53; Ankara; Pulatlı. 1{oJl1' 

ve sair orta Anadolu mallar: 50-~ 1 
; 0 • 

kanmıs v:ın 74-77; tabak yunlen 
5 5 kuru~tur. 1' ,ıt 
DERİ : Oğlik derileri ve keçi kıleııt" 

için dı.ş piyasalardan talebler ~: ~ılf' 
miyetli satış~ar olmaktadır. Dıger 1_. 
vant maddeleır üzerine de dış piY85~ 
rın alakası devam etmektedir. B~ tı.ı 
mdlların piyasası sağlamdır. Fi9 ı '° 
keçi drisi çifti 190-210: oğlak J 30~I td 
kuzu çWi. 15O-160; sığır kuru ki ~ ... 
60-64; sığır salamura 40-42 , koyu~ }clP 
va kurusu 60-62; tuzlu 56-58, keÇl 

50-51 kuruştur. ~ 

Mahkemelerde: 

Ahırda kumar oynıyan aJıbebl9t 
bit ,, 

Atpazarında açık bulunan boş ı9' 
hırda zar ile kumar oynamakta 

0J)lt 
Cavid, Mehmed, Hayri, Cevatl ve~,. 
fi zabıta tarafından suçüstünde Y 
lanarak mahkemeye verilrnişlerdirti~ 

Suçlular, yapılan muhakeme pe ab ' 
sinde ikişer lirıı pEtta cezasına 111 ~ati 
kfun edilerek zar ile kırk kuruş P
müsadere olunmuştur. 

Konışnsnna kiifür eden kadJJl .,, 
·ne , 

Ankara caddesind(! oturan Ern1 )f.'1 
dında bir kadın, ayni evde oturan vJJ' 
zaff er isminde bir kadın.al Illelt ~ 
giden çocuğu için bir beyaz yaka r<l~·
tırmış ve bu suretle 20 kuruş bO 
mıştır. , 

Dün Muzafferin, alacağını ıstfı~ 
sinden muğber o!an Emine Muza ı~ 
odasına girerek küfilr etmiştir. 13tlJJ1J 
dia ile dün nöbetçi cürmümeşhud se--0~ 
kemesine verilen Eminenin suçu cB ' 
olmuş ve 3 giin hffpse, 1 lira parB 
zasına mahkt1m olmuştur. 

-- I 

Toplantılar: 

Şert'f Akdik resim sergisi , 

Taksim daimi resim ve hey:ıcel & • 
lerisinde ressam Şerif Akdik wraSB'; 
dan bir resim sergisi açılmıştır· 
15 giln devam edecektir. / -· . ............................ i5;~~~·~~··;"'-" 

TiYATROSU 
Kenan Gnıer ~e 

urkadaşları. "' 
Kumhpı Nişaoca1ı ııup JP'. 
maıında yeoi vodvil •9~ 
oel revüaü Macar "'~ 

telepati tecrübole 
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C Yurddan resimli haberler ~ 
~~--~~ 

Mardinin iktısadi haya tın11Çatalağzı~da boyok bir 
c l d k l A d elektrık santrali 

Trakyada yetiştirilen peynirler 

Viı~n an ırma azım ır yapılacak 
ayette pek mebzul olan aşısız fıshk ağaçlarını Çatalağıı (Husust) - Memleketin 

1 k b• dd elektrüilrasyonu için yapılınasuıa ka -
.. aşı ama ve ır mü et sonra rar verilen ÜÇ büyük elektrik santra -

tnuhiın bir varidat temin etmek mümkündür lından birisi Çatalağzında ~ edile -

.... 

oektir. Evvelce yeri teebit edilmiş olan 
bu santralın kurulaca~ sahanın yapıl
ması t8t5avvur edilen k&nür limanı te
sisatı içerisinde kalınası ihtimalt oldu
ğundan, M. T. A. Enstit.Ü!Ü tarafından 
aynca iki yerd~ daha 90ndaj yaptınl -
111.L!Jtır. Bu işlerle uğra.şan mütehassıs -
ıar iki aydan fazla burada çalıştıktan . 
90nra, müspet neticelerle Ankaraya Edırne (Husus!) - Sıhhat ve İktısad kontrol edilmektedir. Nefis peynirler 
dönmüşlerdir. Veklletleri~in verdiği tip ve talimata buz fabrikalarına gönderilmeğe bqlan-

k d in sına başlanacak 0 _ uygun fennı mandıralar bu liMHle en iyi mıştır. Gönderdiğim resim bir peynir
Pek ya ın. ak şa ~ il "de burada tartlar altında çalış.makta ve sık sık cilik mandrrasındaki faaliyeti g&teriyor. 

lan bu enerJı ayna6~ en . • • • 
kurulacdk olan fabrikaların i~~fadesı - Edırne lısesı son sınıfının veda çayı 

, ne yarayacağı gibi, bütün guzergahta Edirne (Husu -
bol ve ucuz elektrik temin edecek ve d) - Edirne lisesi 
Çatalağzı - Zonguldak trenleri elek - son sınıf tcrlebesinin 
trikle işleyeceklerdir. verdiğini bildirdi -

1ıf a.rdincı • 
lia ~din en bir görünüş ve Ticareı ve Sanayi Odası reiai. Rifat Güven 

ba thcıen e~ususi) .- Mardin, Umumi j bir varidat temin etmek müınkünd\ir. 
0)'atınd.a n/~~.Surı~e ve Irak ticaret Ortagurs tütüncülüğünü ihya ~tile 
~~liarından u ım hır merkezdi. Artık yarını milyona yakın vmdat temini 
tıı 8tdine ba-ı Necmeddin Halebi de mümkündür. Üzümcülüğün üzerinde 
•: evki ve .,..,..g ~ınak suretile onun bu idenir ve hükfunetin alA.kası celbedi -

Bu muazzam santrallardan biri Kü - ğtm veda çayı ~k 
tahyada, diğeri de Şarkta yapılacaktır. parlak olmuş ve zi ~ 

- yafette General Ka-

~. ...erKezug-· · ·ı . . 'i"' 
ını resmı eştırmış - lirse şimdiki geliri birkaç misli artır -

Su. 
Pııa tıye Ve r k - rnak pek&lA kabildir. 
il(: t<lin tica ra ın bizden ayrılması, Bütün dünyanın en mümbit ve mah
trJ.i n tesiri ret hayatı üzerinde bekle - suldar topraklarına mailk olan 'Ost Me
la iktısadl'~~akta gecikmedi. Umu - zopotamya'Tlın -ki Mardin ovasını teş
~0ts1hnıştt. B uvaz~: mahsus derecede kil eder- mühim bir kısmı h!lidir. Bu
Ça narı kısın unu, Türkiye cenub demir ralarda 1eriyatı teşvik ve temin güç ol
\1 t~ Vıla en t~Jafi eyledi. Ona yakın masa gerektir. 
e thra. Yetıerınin b'l .. 1 "Uı ır:.t 

rı:~. catının ı cum e ı a H. 

"lll~n ~a.tsılan bu tarikle yapılması Mar Netice olara'k, Mardinin sarsılan ik -
~ır ?nüh· durumunu ıslah eyledi, tısadi durumu üzerinde ehemmiyetle 
~ g;ıd.i. ~ bir transit '?erkezi hali - ~~~ak lüzumuna ~ret etmek istiyo -
kıl alat ve ih Şarı: vilayetinin senelik 
tan lla bcJlj - racatlan mühim bir ye -
ı~ garba goJuyQr, her postada şark -
«tt'td:ıto] ' gaı-bdan . 
1er ""'i ar gidi a . şarka hır çok va -

~tlrdin<? b~ ~~lıyor ve bu hareket -
ha F'evzipa uyuk para bırakıyordu. 
~tının ın· şa - Diyarbakır şi:mendif er 
-~· . ~~ b . It 1~?•· liattı~ . u ınazhanyeti de sona 
Me:_Iıgi ta- ıkınalile transit mer -
-"ıı' "1aıne n· i}.ı ış Oldu. B hn ıyarbakıra intikal 

Çorluda göçmenlere yardım 
Çorlu (Hususi) - Kaza merkezi ve 

köylerine yerleştirilen göçmeı vatan -
daşlara bir müddettenberi iskAn daire
si fen memurları tarafından arazi tev -
zi edilmekte idi. Toprakla alA.krJianan 
bu yurddaşlarımıza şimdiden pulluk 
ve çift hayvanı verilmektedir. 

H afi kte spor harekatları ıım Dirik, Ba.şmü _ 
iavirimiz Sabri Gü -

l 
ney, Valimiz Ferid. 
Yttzer, lromutanı -
.nız, Umumi Müfet
~lik müşavir ve 

.,. müdürleri, vil~yet 

1 rüesasından bazıla -
n maarif ve mektebler müdürleri ve m uaılimler bulunmuşlardır. 

. Bu samimi toplantı münasebetile Umumi Müfettiş General Kazım Dirik 
t. ve lise müdürü Cemal birer söytev vermişlerdir. 

Gönderdiğim resim çay ziyafıetinde gençlerimizi toplu bir halde gösteriyor. 

Trakyada köy mektebleri yapıhyor 
Pehlivanköy (Hu. 

ııusi) - Nahiyemiz, 
de bulunan mükem 
mel ve tam teşek · 
küllü bir ilk okul .. 

Sivas (Hususi) - Hafikte cHafik - dan başka Tilkipı · 
spor» adile teşekkUl eden klüp büyük nar ve Kuştepe köy. 
çalışmalar göstermeğe başlamıştır. terinde de yeni ve 
Klüp güreş, futbol, atletizm üzerinde güzel birer mek' 
fazla meşgul olmaktadır. Klübün fut - . . 
bol sahası için de büyük bir saha ay - inşa edılmektedır. 
rılmıştır. Merkezde bulu • 

tar~sadi duru~ al, vilayetin umumi 
~ ıhtenberi b unu oldukça sa~stı. O 

Ve tcsirıe/1 ~.a:sınb devam etmek -
'h..

936 ela f 1 gorülrnektedir. 

( Antalya lisesinde veda müsameresi 
nan ilk okulumuza 
devam eden köylU " 
çocukları için açı. ~~E.:_,.~~~~:ım.mu~• 

lan (Dirlk) çocuk barınma yurdu çocuklarımızı çok sevindirmiştir. 
~tear aaı bir k d . . 
\r et ve S a ro ıle ışe başlıyan 
~ iktısadi hanayı Odası vaziyeti ıslah 

tlda b ı:rrekatı 1 Çaı,~ ir çok can andırmak yo. -
tı. ~rnaıar bir çarelere başvurdu. Bu 
ltiı~akat. sarsıl~kını faydal:ar hasıl et
~ telafive n durumu mathib şe -
~d.ı da. Bü ~uv~ffak olamadı. Ola -
b sarsıl ~uk hır vilayetin kökün -
il k an tıcare.. h te ararıa . k' • ayatında şu veya 

gaYti ın .:11 ı~fı temin etmek elbet -
\.: ~ hald . Uınkundür. 
• 1~y . e, evet . 
'llr etırnizin 'k .genış ve kalabdlık bir 
\ııll eııe tem· 1 tısadi terakkilerini ne 
bL a İ.izel'indın edebiliriz? Vilayet hesa-
ır tn e ehenırn.i tl ~ el/zu. F· . . ye e durulacak 
~~t erbabıkrıınızce; küçük sanayi ve 
d~tler alınını daha çok koruyucu 
' geniş ın~lı, hu işle uğardşanlara 
"arı Yet, vn. Us~adeJer temin etmeli ve 
~ıktarını ~etın ~ara getirecek tabii 

~.~la; b t eınmıyetle ele almalı. 
&id·ılebilir ~ uınculuk fıstıkçılığa kal -
~r. Vna~ t uturn fıstığın aşısız cin -
~ia aşııattfl~ te 'Pek mebzul olan ağaç . 

ıı~p &ya. Ve bir müddet sonra, Ga· 
rında oinıasa bile mühirr 

./ . 

Antalya lisesi son ıınıf talebeleri ge- Liseyi bitiren genç talebeler cKah -
çen haftalar içinde bir ·veda müsame - raman• piyesini 90k muvaffak bir şe
resi vermislerdir. Müsamere cidden kilde temsil etmişlerd1r. Talebeler, ha
~k parldk ~lmuş, memleketin en gü _ m- bulunanlar tarafından siiNkli şe -
. . . . kilde alk1flanmı.ştır. 
zıde aHelen, talebe velilen, mektebll- Yukar!daki resim, temsil vEmm genç 
ler müsamerede tıazcr b\.(luıunuılar - leri cKahraman• m bir sahnesinde 
dır. göstermektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

ı:u' l:l <ısan 13 
~ tı §C!y d ey, moda de. 

o% e hakikaten saç. 
J'a başl.ad 

ı ... 

. .. Avrupada yazlık em.. 
primelerln üstünde para 
resmi varmış ..• 

... Bu paralar da kumaş. 
' !arın kıymetine göze. aza • 

bp çoğalıyormUf.. 

Hasan Bey - Gösteriş 

rneraklw kadınlann vay 
hallerine desene! 

Gönderdiğim resim Kuştepede köylU ler tarafından mekteb için kurulan tuğ
la ocağında nahiye müdürümüz Muhit tin Tanyolaç'ı köylülerle bir arada 
gösteriyor. 

Bahkesir ve Edremitte P. T. T. Samsun belediyesinde köpe! ler 
bina,arı yapılacak sıkı muayeneye tabi tutuluyJr 

Balıkesir (Husust) - Muhabere ve Samsun (Hususi) - Samsun bele -
Münakale Veklletince Bahkesirde mo- diyesi, şehir dahilinde bulunan köpek
dern bir posta - telefon binası inşa et- :teri sıkı bir muayeneye tabi tutmakta
tirilmesi tekarrür etmiştir. Posta binası dır. Ev köpekleri muayene edildiği gi
ne birlikte şehir otomatik telefon tesi- bi, sokaklarda bazan rastlanılan başı -
satının da keza VekAletce yapılması boş köpeklerle de mücadele edilmekte-
kararlaştırılnııştır. dir. Belediyenin bu husustaki isabetli 
Balıkesir ile Çanakkale arası telefon al5.kası şayanı takdirdir. 

devresinin bu yıl yııpılması da gene Ve ~- -· - --
kAletce tekarrur etmiş ve buna aid tah- Tarsus parkı tanzim ediliyor 
sisat 1939 bütçesine konulmuştur. Bu Tarsus (Hususi) - Belediye tara -
devre yapıldıktan sonra Balıkesir ile fından beş bin lira sarfile vücude ge -
Ankara - Çanakkale, İstanbul - Çanak- tirilen Aile parkı, Türkiyedeki emsali 
kale, İzmir - Çmıakka1e arası telefon arasında' mümtaz ve yekta bir mevki ~ 
konuşmaları başlıyacaktır. gal eyliyen güzel ve muvaffak bir e -
Şehrimizde posta _ telefon binası in- serdir. Bir çok modern tesisatı cami bu 

patı ile birlikte Kurşunlu telefon kab- lunan park bilhassa Pazar günleri A -
ıo tesisatı da yapılacaktır. dana ve Mersinden gelen yüzlerce va-

B 1 Edr ınidd . b" t ~l tandq tıırafından daha sabahtan dol -
u yı e e yem ır pos a- - durulmaktadır. 

graf bin~ı yapılacak; Gönenin Sanköy 
nahiyesinde de bir posta - telgraf şu -
besi açılacaktır. 

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

GUmUşhae1köyde kendir 
temizleme istasyonu 

Güm~hacıköy (Husust) - Kendir 
tohumlarının ıslahı, köylüye iyi tohum 
tevzii ve ken~lr ziraatinin ıslahını ~ -
min için Ziraat Vekaleti kazaınızda bir 
iBtasyon kurmuştur. Tahsilini Rusyada 
ikmal eden mütehossıs Akif ça\ı.şrnala
nna hararetle devam etmektedir. Gü -
müşhacıköylüler VekAlete tesekkiir 
telgrafı çekmişlerdir. 

Yeni Belediye Reisimiz Ramazanoğlu 
park işim de ele almış ve yeni bir pUin 
dairesinde ve en mükemmel, modem 
şekilde tanzim ve tevsiini kararl8ftlr -
mıştır. 

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

Samsun Halkevi bütçesi 
Samsun (Hususi) - Samsun Halke

vi 1939 mali sen~si bütçesinin nne -
tim kurulun Pazrrrtesi günkü toplantı
sında müzakeresi bitmiş ~ bütçe 
l 37H Ura olarak tanzim kılımmştır. 
Tasdik edilmek üzere yeni bütçe C. H. 
P. İlyönkurul başkanlığına< sunulmuş • 
tur. 
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P iyango çekildi. Matbaada piyan. I caktım amma. ~ dostun ~rd~ arkası k~ 
go numaralarını kaydeden ar • silmez ziyaretlennden benı kim kurtar 

.k d d Caktı. Yok yok bu da iyi değil? •. 
a &fa sor um: · 
-Benim numaraya çıktı mı? * 
- Numaran kaç? Oturduğum apartımana yepyeni mo • 
- Yirmi üç bin beş yüz on yedi! bilyalar almak fena bir fikir değildi: Yep 
Kazanan numaralara göz gezdirdi: yeni mobilyalar. yepyeni bir radyo, yep. 
- Çıkmadı. yeni bir buz dolabı.. İyi hoş ve llkln 
- Birinci ikramiye kaç liray<lı? bu yeni mobilyalar benim pmdi oturdu.. 
- Kırk bq bin lira! ğum apartımana fazla gelecek, aparlı -
Rakam gözüme büyük görünmilştn. manı da değiştirmek ioab edecekti. Yeni 

Jtırlt beş bin lira benim için bir servet tutacağını apartıman fbndi oturduğumun 
'demekti, kazansaydım. Kırk beş bin lira en az bir misli büyO.ğü ve güzeli olına -
almıyacaktım amma.. Alacağım gene az lıydı. Bu büyük, bu güzel apartımanın 

sayılmazdı .. Onda biri, dört bin beş yü:a kirasını verememek. aldığım eşyayı hac. 
lira, eder .. Dört bin beş yüz lirayl& ben zettinnek felô.ketile karşı kar~ıya kala -
neler yapardım; neler?.. caktun. 

* * Dört bin beş yüz lira ile neler yapabile. 
ceğimi düşündüm. 

Bir apartınıan alabilir miydim? Zan • 
netmem.. Bir arsa alabilirdim anuna, ge. 
riye kalanla arsaya bir kulübe bile yap. 
tırmak mümkün olamazdı. 

* Peki amma dört bin beş yüz lirayla hiç 
te mi bir şey alınmazdı?.. Bir otomibil 
ılmıya ferab ferah yeterdi y:ı .. Neye yL 
rar ki, plaka parasına. garaj kirasına, ben 
zin masrafına yetişecek para artmıya • 
caktı. 

Sayfiyede bir yer tutabilirdim. işte bu 
how&nden iyi kli. Bütün yaz sıcak şehir • 
de kalma'ktan k\.frtulacaktır. Kurtula • 

Hiç btr şey alamazsam, dört' bin beş 
yüz lirayı barlarda. şurada burada da yi
yemez miydim? Paraları cebim~ koyar -
dun. sokağa çikardım, bir otomobile bL 

nerdirn. ıoföre: 
- Çek! 
Derdim. Çek derdlıh amma nereye. ıe

hirde insanın para yeyip eğleneceği bir 
yer var mı da! .. 

* Kendi kendime: 
- İyi oldu da piyangonun 

ramiyesi bana çıkmadı! 

Dedim .•• 

\ 

birinci ik-

!mı.et Hultbf 

C Bunf arı briyor mu idiniz ? ::J 
Kiliselerdeki çanlar 

Kiliselerde çan 
çalmak usulü pe.k 
eskidir. Miladın 
4 ün® asrınde 
bir papaz tarafın 
dan icad edilmiş .. 
tir. Papazın ismi 
Camp;.\ıa'dır. İs• 
mine izafet.en 
(Kampana çağı • 
nyod) denirmiş .• 
BiIAhare çana da 
«kampana> adı 

verilmiştir. 

*' vo:kanlarm duman1 
VoJ.kanlardBıı ( 

a1eddevam fışkı .. 
ran dürnanlar bü 
yük volkanlar ü
terindc bazı va .. 
kit kalın bulut .. 
tar vücude getir .. 
tnektedirler. 

Bu bulutlar 4 bin metre irtifaa kadar 
çıkmakta ve ekser zamanda şiddetll 
kasırgalar vücude getirmektedirler. 

Bir av fişeği kaç elden geçer? 
Yapılan bir he ~ 

saba göre bildi -
ğimiz bir av fişe-. 
ği imal edilinci · 
ye kadar tam 888 
defa elden geçer. 

Bunun başlan .. 
gıcı maden kuyu
JlanndaciH'. Sonu 
da av levazımını satan bir dükkandır. 
Bu 888 çeşid eli sayabilmek için bu SÜ· 
tunlar kafi gel.medlğinden biz saöece 
baştar.ıfı ile sonunu naklediyoruz. 

* 
Çamur ile kuş avlamr mı ? 
Cenubi Ame - · 

rikarun bazı mm , 
takaffir:ında ya~ ~ · • 

ler küçük kuşlan / 
çamur .fı:-latmak ı.. • 

suretile avlamak.. ~ · ... 
tadırlar. 

Bu yerliler sarbakan denilen içi boş 
bir değneğin ucuna çamur külçesi koy
makta ve bunu kuşun hizasına gelince 
üfliyerek fırlatmaktadırlar. 

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

L SLER 
"Bir imtihan 
Meselesi,, 
cKızımm yap 17 yi buldu. Artık ev .. 

lenmesini düşünmek zamanıdır, benim 
için çetin bir imtihan geldi. demektir. 

Bu imtihanda muvaffak olabilmek 
için sizinle küçük bir hasbihal yapmak 
lüzumunu duydum. Sormak istediğim 
ıudur: 

- Kocasını seçmekte kızımı serbest 
bırakmalı mıyım? Bırakmamalı mı?> 

Bana bu suali soran Bay cSa.> ya ve. 
receğim cevab biraz muhafazakfırane 
olacak: 

- Her hangi bir genç gönül de da. 
hll olmak şartile muhtelif sahalar için 
bir9C>k arzular bes1iyebilir, fakat bu ar. 
ıulan c'lcanalize> etmek, bir mecraya 
ıokarak intizam altına almak r.ilesine 
düşen bir vazifedir. 

Demek istiyorum ki, çocuğunuzun 
isteklerini, meyillerini, fıtri kabiliyet
lerini tetkik edeceksiniz, gözön!.ine ala 
caksmız, iyilerini kötülerinden ayıra . 
caksmız. .. hul&a_ O!_la rahber olacaksı • 
nız. 

Güç bir vazife gorunur, hakikatte 
bilen için başanlamıyacak bir şey de. 
ğildir. 

Kız sahibi ihtiyar bir babanın, biı 

genç erkekle çok uzaktan da olsa bir 
müşabehet noktası vardır: Genç erkek 
karşılaştığı genç kızl!lr arasında müs. 
takbcl bir zevce arar. İhtiyar baba • 
tıın ise aradığı müstakbel bir d:ı. 
maddır, fU halde kızı damad 
olmasında fayda bulduğunuz er • 
keklerin muhitine daima kcn • 
di yakın kontrolünilz altında neden te. 
mas et1iremlyesiniz, dikkat ediyor mu. 
sunuz. Seçecek olan gene kızdır, faka~ 
eeçeceği erkek sizin tasvibinizi peşin . 
den kazanmış olandır. 
Eğer muade1enin başlangıç nokta .. 

sında iseniz böyle hareket edersiniz, 
Fakat şayed dümeni ele almakta gecik. 
ıniş iseniz o zaman mesele değişir, 

maamafih bu takdirde de vaziyete hA .. 
tim olmanız imk!runz de~ldir. Zirn 
pek kaba bulduğum için darbı mesel 

' denilen eslti bir hükmQ. tekrar etmem 
amma, kendi kendlne bırakılan kızın 
gözleri ekseriYa kanuyır, düşeceği yer 
çürür/ ' · TEYZE 

SON POSTA 
..... ı• 

Ha:zır-_.,/ 

Ev • • 
entarısı 

"Bekirler, niçin 
evlenmiyorsunuz?,, 
Son Posta okuyucuları fikir 'f8 

mii.talealarını bildiriyorlal' 
~ketimize okuyuculanmızm ıönder .. j 

drkleri cevablan a;:nen neşre devam edi .. 
yoruz. 

e M. Doğruıöz (Ankara Hacıda 
ğan, Leblebici mahalleıi, Akdibek 
yokuıu 13 numara): 

c- Beklrım.. 30 yaşında bulunuyorum. 
Evlenemediğime gelincıa! 

Tanıdığım bazı ark:adaılarım bu cesa. 
reti kendilerinde görerek evlenmele kalk 
tılar. Bunların uğradıkları akibeUerden 
ürkerek durup dururken derdsiz başımı 

derde sokmakta ve bedbaht olmakta bir 
mana göremiyorum. 

Vaziyet tudur: 
AırkadSfl.D. biri ni§anlandı. Bir hayli 

masraflara lirdi. Elindekini avucunda -
kini ağırlık namile verdi. Günün birinde 
niıanlısı tarabndan istenllmiyerek redde. 
dildi. Arkadq elan bekAr. Biz nişanlısına 
gelelim. Bir baş'kası1e evlendi. Ve 15 gün 
ıonra da bu sefer kocasını da istemiyerek 
bırakıp gitti. Tedbiri ihtiyati, nafaka ile 
tam 5 sene gı"bi bir zamanda mahkemeler. 
de uğraşıldı. ' 
Diğer bir arkadaş ta. nikahlısı daha evi. 

ne gelmeden bir başkaSJna kaçması yü .. 
.zünden eli kolu bağlı kaldı ve o da sene. 

Güzel, pek güzel bir ev entarisi olmak... lerce mahkemelerde uğr.aştı. durdu. 
Her flk kadının isteği değil midir? Ge .. Bir diğeri de evlendiğinin hemen ertesi 
çen senelerin birbirine benzer modası bu günü karısı ile el öpmekten avdet eder • 
sene birdenbire değişti. Dar etek yerini l lerken çarşıya uğrıyorlar. Her çeşidden 
kloşa, pliye, büzgüye verdi. Bu biricik ye.. dudak, yanak boyalarile, pudralar, krem.. 
nilik; kadın siluetini baştan başa değiştir- ! ler, velh~l kadın :uva1etin~ yarar şey. 
di. Zaten moda böyledir. Birkaç sene ayni ler, manikur takımı ilh ... tamam 2850 ku.. 
tarzın teferrüatı üstünde işler. Esasa do .. ruşluk bir masraf ediyor. Eline geçen 
kunmaz. Sonra birdenbire o vakte kadar maaş 50 liradır. Bunun içinde 15 lira da 
yarattığını bir darbe ile yıkar, yerine yep .. ev kirası var. Artık siz hesab edin. 
yeni bir tarz koyar. Bu, modanın adeta Görülüyor ki erkeklerdi.? hiç bir kaba • 
bir dönüm noktasıdır. Böyle senelerde es.. hat yoktur. Bütün cesaretimfai kıran kn • 
kiyi ufak tefek bir garnitürle yenileyi • dınlardır. Çalışan kadın zaten evlenmek 
vermek pek te mümkün değildir. Elbi • niyetinde değildir. 
senin ana çizgilerinde değişiklik yapmak Binaenaleyh: Yapılacak iş; Almanlaı· 
lazımdır. BunÜn gibi, pek göze ~arpmıya. gibi kadına yuvasına avdet etmesini ihtar 
yım diye eskiye ben~emekte ısrar ctmiye 1 etmek ve hiç bir suretle iş verilmiycrek 
de gelmez. Derhal goze çarpar. Bn mec - erkeğe muhtaç etmektir. İşte o zaman her 
buriyet yalnız akşanı ve öğleden sonra tu.. bekar erkek evlenmeğe kalktığı gibi her 
valetlerinde, yalnız spor elbiselerde de. kadın da evlenıneğe razı olur. Ve böyle. 
ğil. ev kıyafetinde de kendini bariz şe.. likle boşanma vak'alan da kendiliğinden 
kilde hissettirir. önlenmiş olur. Boşanmayı istiycnler hep 

1şte bunun içindir ki yeni rob dö şambr. kadınlar değil midir? .. > 
lar da,.r etekli olmaktan çıkmış. kloş ve e N · x t (EJ" ··ık· 
bdl kl · b · · ı· R . . .. aım uzen aı ırne mu ı • 

ete en cnımsemış ır. esmını gor • .. k "dl · d ) 
d " ğü' _ . od 1 k t ft d ye mute aı erın en : u nuz yenı m c c ose a a an ya .. 
pılmıştır. Tafta gibi sert duran her ku • 
mastan yapılabilir. Fay miike!llmcl olur. 
Yaz için pike de pek güzeldir. 
Min~n kadınlar ı(ıızgi'i kuma~arda!n 

yapmalıdırlar. İrilere ekose gider. Orta 
boylular düz kumaşları tercih etmelidir .. 
ler. -----------

Her ka .Jın bilmelidir 

c- Gazetenizdeki cBekarlar niçin ev. 
lenmiyorsunuz. başlıklı anketinizi her 
sayıda dikkatle takib ediyorum. 

Evvela kendimi takdim edeyim: 73 ya .. 
şına girmiş sakallı, romatizmnlı ve fakat 
kidem1i bir bekar ... Evet eski mülkiye mü 
tekaidlerinden bulunan ben tam 73 ya • 
şında olduğum halde kat'iyen evlenme • 
dim. 

..:.,e öiJA 
zun bir zaman ou? c!nsan knbıw 
alışır> tabiri boş bir laf mıdır? daıcl" 

Sözün kısası; mevzuu atlıyarak .1. ıı • 
k' irı ı 

dala gezeceğim yerde yurdda 1 "ı ıl" 
faklı bütün beknr kullar namına s~ ~ 
rak pir gözile şunu arzetmek ist~ 81ıııf' 
bugün evlenmek bir mesele halfnı. .,at• 
tır. Bence çıbanın başı mütevazi bır dit ,ı 
çe. ikinci layık bir eş bnlabilme~te rl; 
asıl gaileyi bu teşkil eylemekted•~:ıdi 41-
şımanktır. Ev kadınlığına veda e ~18c,
yebiliriz. İşte bu şerait altında kll~ r ~ • 
bir yuvanın .. ilk heves ve ihtiras 

8 ltİ _., 
tında .. ancak pek cüz'i bir zaman bil 
lacağı netayici tabiiyedcndir. f ı,o 

Fikri acizaneme göre bekiırlar ~:rıet• 
iki noktadan evlenmekte mazu . ısııs" 
b. • k . . gib• ~.t. 
ınaenaleyh c-bekarlı vergısı> ·ıcirll"'' 

}atlardan da korkmıyacnklan aşı ıelY 
Çünkü birinci tehlikenin yanında :~e ~ 
like pek sönük kalmaktadır. şuh 

1 
•acsP 

gi ile de y:ılmıyacaklardır. Yıltn ). ,,ııJ • 
• 'Jll " 

demiyerek yılmıyacaklnrdır t.ab~rı ek5r!-' 
lanmamdaki maksad da kendırn• b r~i~' 
zümresine dahilden fernga! etrnel< ~·r ;?>
dendir. Çünkü ~nim gihi asırdide b~t1 • 
tiyarın bir tarafa i1av631 yekfıntt )ta 
m az. f)'r) 

Ümmetini koruyan bir peygarnbr~ bİ • 
yapmış olduğum bu miıdafanlar pr .. ..,ıe. ·n so, 
tara.fanedir. Okuyanlar Allah ıçı 
sinler. I< d9'° 

Ben kendi nefsime bekarlığı. ~ıırt ~"' 
sultanlık buluyorum ki bir (beknrf rır11"' 
ruma cemiyeti) ihdası=ı-ı bile tara t <"' 

Koyu renk örgüler: Suvter, yiln şo. Zaman bu ya? Yann öbür gün bir cBe. ba ,.. 
set. ceket vesaire) ufak bir parçasını, karlar cemiyeti> kurulacak olsa ber.i:n • Mehmed Kemal Canbo 
parçası yoksa doğrudan doğruya kendi • tam ittifakla başkanlığa getirileceğim mu. lecik): ]11' 

h k • . . . ., . ., di\'e . ni ılık suya sokunuz. Boya veriyorsa yı.. ak aktır; öyle ya? Bekarlık aleminin 73 c- Bekarlık mı ıyı, cvlılı« :mı. cegıdl' 
kanamıyacaktır. Temizletmeye vermeli. senelik emektarı sayılırım. Evlenmeme. na da sorarsanız, güç cevab ver:odiSİııl 

Vermezse ılık sabunlu suya biraz sirke nin yegane saiki titizliğim idi. Bununla Bekar bir arkadaş tanırdım. .J{ dıırı çı• 
katınız. Çitilemederr yıkayınız. Dık, du • beraber benim bu yaşa kadar evleneme _ eğlendirmek için bin yedi yüz ıırıı <J1ıl' 

ru suda çalkalayınız. Sıkıp r.smayınız. mekliğim hususundaki en büyük rolü tı. Ben de ondan aşağı katmadıJYl· rd"'" 
Bir masanın üstüne temiz beyaz bez ya - czaman:. oynamıştır ki; bu tabirimle u • nızlığın ıztırabını hiç bir zevk dtı yst~ 
yınız. Yıkanan şeyi üstüne koyunuz. En zun harb ve istila yıllarını kastetmek is. mıyor. Bekarlardan yüzd~ on ~il r. il' 
üstünü beyaz bir bezle örtünüz. Masanın tiyorum... tecerrüd edenlerinin içinde yer. 1~1~ 
üzerinde yuvarlaya yuvarlava bir şişeye Şimdiye kadar kız oğlan kız bekar ya.. rnizlik ve clikiş ve ütü, çamapr ~it· 
sarmaya çalışınız. Suyun mühim bir kıs. şadığım için evlilikle bekarlık arasındaki yemeğb.i pişiren ancak bulunııb ıı!• ~ 
nnnı beyaz bezler çeker. Bu ameliyeyi bariz fark1an tebarüz ettiremiyeceğim 40 ı sefih, % 50 si sefildir. Parası "ıııı~ 
birkaç defa tekrarlar ve her seferinde muhakkak ise de bekArlıktan ziyadesile şamayı bilmez, odaları, yatakları. dllfl f" 
bezleri değiştirirseniz ıs'lak örgü çabucak memnunum; belki de bu bir alışkanlık yakası gibi kirlidir. Parası olanlar 
kurur. meselesidir. Öyle ya? 73 sene gibi pek u.. (~vamı ıo uncu satfadl!/ .......................................................................................................... ....... ... f i k ı . ah ba b çavuş ı ar : ................................................................. . 
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SON POSTA 

:: Yapan : Orhan Ural E 

Bu sıcağa kar mı dayanır ? .. 

Kadın ay kkabılarına hayvan şekıl
lerl vermek moda oldu. 

/tfqh - Birader bu ne zayıllıh, ta -
I> Qıebec.i - On b ·· J•• ariJ l d d ' cıtr011 _ D eı gun ur v atımız aza mıf.- zıya ön ün. 
~~. erhal vitrini değiıtir ip aon moda kadın fapkalarını - Bu taVf'Jn bolluğunda neye 

---- döneyim istiyordun, yahu! 
--·-------------------------r~r--~--~~~~~111!1!1!1!..-ıı!~~~""",,._ ....... 

SAV Fi VE O E .. 
- Çocuklar, vapur iskeleye geldi. Derlıal cam· 

lan, pcl\ieleri.. kapdarı kapatınız, M olw: ne 
olmaz. •• · 

Sayfa 7 

C GÜNÜN ADAMI ~ 
~~------------~-

J o r · Bone 
Nazırı kimdir, 

nasıl yaşıyor ? 
Fransa Hariciye 
nasıl yetişti, 

Dost Fransa hükfunetinin hariciye na. 1 """"'...,....__.. __ _ • 
zırı Georges Bounet bugünkü devlet a. 
damları içinde en mümkz mevkii işgal 
edenlerden biridir. 

Büyük bir vatanperver olan Jorj Bou.. 
net, su1he en fazla bağlı bulunan Fran. 
sız diplomatıdır. Sulhü kendisine prensip 
edinmiştir. 

Bugun Fransaya dost olmıyan devlet. 
lerin başında bulunanlar bile Jotj Bo · 
nenin tam manasile bir sulh adamı, r · 
sulh dostu olduğuna kanaat getirmişlc 
dir ve onu takdir etmişlerdir .. 

Jorj Bone temyiz mahkemı:ısi aza.sın • 
dan Gaston Bounet'nin oğludur. 

Hukuk tahsilini büyük bir muvaf.faki. 
yetle ikmal eylemiştir. yüksek felsefe 
tahsili de görmüştür. 

Şıirayi devlet teşkilAtına dahil olmak 
arzusunu besliyen genç Bone arzusunu 
tahakkuk ettirebilmek için aylarca gece 
gündüz çalışmıştır. 

1912 senesi kanunuevvelinde imtiha • 
nını muvaffakcy-etıe vermiş ve özlediği 
vazifeye kavuşmuştur. Bu hususta ken
disi hoş bir hatıra anlatmaktadır. Bunu 
kendi ağzından dinliyeüm: 

c- Şahsi dosyanun tanzimi için bir gün 
beşinci daire belediye müdürlüğüne davet 
edilmiştim. Beni belediye müdür mua -
vini kabul eyledi. Gösterişli, asiı bir ihti. 
yardı... . . 
İsmimi sorduktan sonra birdenbire ba. 

na şu suali irad eyledi: 
- cDelikanlı! Bana bakınız, csiyasi ka. 

naatJer> iniz.i bana bildirir misiniz? .. 
Şaşırdım. Böyle bir şey düşünmüyor. 

dum. 
- Cümhuıiyetçiyim .• . 
Diye kekeledim ... 
İhtiyarın memnun olacağını düşünü • 

yordum. Korkarak yüzüne baktım. 
Yüzü kıpkırmızı o11t1uşiu. Gözlerinden 

alev fışkırıyordu ... 
Adeta buğırarak bana şu cevabı ver. 

di: 
- Mösyö! Cevabınız çocukçadır ..• 
ŞCı.rnyi devlet azası olmağa namzed bu. 

lunanlar kısaca: cCümhuriyetÇİ> olamaz. 
lar ... Cümhuriyetçi kelimesinin yanına 

bir şey eklemek icab eder •.• 
Anlamadım. Afal afal yüzüne bakıyor. 

dum: 
Büsbütün kızdı ... Yumruğu ile masaya 

vurarak: 
- Hepimiz cümhuriyelçiyiz... Siyasi 

kanaatinizi sordum .•. 
Gene afalladığımı görünce: 
- Mösyö! Fransamız hür bir memle • 

kettir. Adam olmak istcrııeniz muhakkak 
bir akideniz olsun ve buna bağlanınız ... 
Bunu müdafaa ediniz ... Ancak bu sayede 
cadam olabilirsiniz .. .> 

* ft orj Bone 1914 senesinde Umumi 

. Jor; Bone 
azalığına seçilmişti. Nutuklar VP hitabe. 
İeri ile dikkat nazarlarını üze. ıne çek • 
meğe muvaffak olmuştu. 

Az sonra Paini.:v.: kabinesinde bütçt 
nazırlığını almıştı, Herriot kabinesind' 
maaşat ve tekaüdiye nezaretini deruhdt 
eylemişti. 

1928 senesi intihabında meb'us seçilme 
mişti. Fakat 1932 senesi intihabında gens 
meb'us intihab olundu. Sırasile ticaret. 
posta ve telgrüf nazırlıklarım deruhde 
eyledi. M~hur Lausanne konferansında 
ve Stresa konferansında Fransız murah4 
has !heyeti azasından idi. Bunu mütakiben 
maliye nazırı oldu. 1933 senesinde Frans11 
maliyesini ıslah eylemek için üç mühim 
kanun teklif eyledi ve bunları kabul et. 
tirdi. Bu sayede Fransız bütçesindeki biı 
kaç milyarlık açık kapanmtş oldu .•. 

Bu sırada Londrn konferansına iştiral 
eyledi. Sonra ticaret nazın oldu. 

1935 de gene meb'us seçildi. Frangın kıy 
meli hakkında vermiş olduğu nutuk. de. 
ğil yalnız Fransada, fakat bütün dünya. 
da pek büyük bir alaka ile karşılandı. Az' 
bir zaman içinde kazanmış olduğu pek 
büyük şöhret sayesind-e Amerika hü
kumeti nezdinde Fransız sefiri oldu ..• Bu 
vazife vatanının kendisine atfeylediği bü. 
yük ehemmiyete bir deild.i ... 

1937 senesi Şubatında Fransaya avdet 
ederek maliye ve iktısad nezaretlerin\ 

deruhde eyledi. Fransaya celbedilmesi bv 
vazifeler için kendisinden başka adam 
bulunmaması sebeblerine müsteniddi. 

1937 senesinde tam kırk sekiz yaşında 
:fevkalade faal bir adam halinde idi. O 
yaşta aylarca kendisine tevdi edilmiş o. 
lan mühim vazifeleri başarmak gayesil6 
günde on sekiz saat çalıştı ... 

Bütün istida sahihlerini bizzat kabul e4 
derdi. 

Adaletten şaşmaz, çok acı bile olsa ha. 
kikate aşıktır ... 

e::::!J Harbin ilanında vazifei askeriyesini 

yapmağa çağırıldı. Compi~'ftle'e sevkedil. 
di. Topçu çavuşu olarak askere giden 
Jorj Bone beş sene sonra mülazim olarak 
terhis olundu. Lejyon donör nişanını ve 
harb madalyesini kazandı ... 

Amerikada Fransayı beş ay m:iddetlo 
temsil eyledi. Bu beş ay içinde vatanına 
pek büyük, değeri biçilemiyecck işler gör. 
dil. Amerikalılara kat'i surette Fransıı 
muhabbetini aşıladı ... Kendisini bilaistis
na herkese sevdirdi. 

İşte bugün dünyanın en karışık zama 
nındn Fransa gibi muazzam bir dcvletiıı 
harici işlerini tedvir eden adam budur ... 1918 senesinde terhisten sonra ilk va. 

zi(esi terhis dairesi müdürlüğü olmu~tur. 
Erkanıharl?iye ikinci reisi General Gi -
raud ile birliltte sekiz mı1yon askerin ter. 
his işlerini tedvir eyledi. 

Gabriel Havotaux ve Leon Bourgeois 
gibi meşhur Fransız siyast adamlarının 
mesai arkadaşlığını yapmak şerefine nail 
olmuştu. 

Milletler Cemiyetinin te§ekkülü hazırlı. 
ğını gören ilk büyük komisyonun baş'ka • 
tibi tayin edilmiştir. 

Sırasile şu vazifeleri ifa eylemiştir: 
Posta, telgraf ve telefon nezareti müs. 

teşarı Louis Descharnpnin kabine §efi. 
1921 senesinde Madridde V>planmış olan 

beynelmilel posta konferansında Fransız 
murahhas heyeti reis!. 

1922 senesinde Bar~onede, 
1923 senesinde Cenevrede toplanmı§ o. 

lan mesai ve münak.alA\; konferansların. 
da Fransayı temsil eyl.em!Jttr. 

1924 senesinde IIk defa olarak meb'us 
seçilmiştir. İntiha\> datreel Dordogne idi. 

33 yaşında Loucheur, Brinnd, Sarraut, 
Paul Bouncour De birlikte Cemiyeti Ak. 
vamda Fransız delegesi obnuştu. 

Meclisi meb'usanda maliye komisyonu 

Çalışmaktan yılmaz. didinmekten zevk 
duyar... Boş vakitlerinde de eser yaz • 
makla uğr&şır. Başlıca esereri şunardır: 

Philosophie du droit chez Saviguy, Let. 
tres a un bourgeois, Ame du Sold:ıt, 

Guide des C-hamps de Bataillc, Les fin..ın. 
ces de la France, Comment avoir un iranc 
stable. 

Bu harikulAde çalışkan ve dürüst dev. 
let adamı sabahleyin saat beş buçukt& 
kalkar. tuvaletini yaptıktan sonra snat 
yedide hem işlerini görmeğe başlar, hem 
de kahvaltısını yapar... Kahvaltısında 

çok ve mugaddi yemekler yer. Ancak bu 
suretle çalışabileceğine kanidir ... 
Kahvaltıdan sonra gazeteleri mütalea. 

ya başlar. Bütün gazeteleri okuı, bir ta. 
nesini bile kaçırmaz ... Gazetelerden son. 
ra ciddi bir surette işe koyulur. Saat do. 
kuzda resmi makamına gidir. Dokuz bu. 
çukta müsteşarı. hususi k~tibini kabul e. 
der, sam lbir buçuğa kadar durmadan 
çalışır. 

Saat bir buçuk oldu mu, elinde ne il 
olursa ol.sun onlan bırakır "e lokantaya 
gider. Lokantada dostları ve arkadaşlarJ 

(Devamı 13 üncü sayfada) 
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Yugoslavyanın dış 
siyaseti ve Balkan paktı 

"SON POSTA,, nın 
Tarih Müsabakası 

~-----------------------No. 17 

Malımud Nedim Paşa 
Mihver Arnavudluğa yerleştikten 

Küçük itilafa yaptığı gibi 
sonra evvelce 
Balkan 

Paktını Yugoslavya köşesinden gıknıağa uğraşıyor 

Çok müsrif bir Padişaha dalkavukluk etmekten baŞ~~ 
birşey düşünmiyen, Çarlık Rusyasının lstanbul elçfiısıi 
nin elinde oyuncak olan, devletin itibar ve şere 0 

, ................................ -............. Y A Z A N ...... ---·····--········--.. ····-

~ Emekli General H. Emir Erkilet 
i .SOn Posta. nın askeri balmler muharriri 
: ............................................ ..__ ............... -······································-· ... ···-·········· 

L e Temps gazetesinin Belgrad 
muhabirinin gazetesine gönder. 

diği bir mektubu dikkat ve istifadeyle o. 
kudum. Fransız muharriri. Yugoslavya -
nll! dış siyasetini tetkik ve izaha çalışarak 
nihayet, Mihver devletlerinin Yugoslav • 
yayı iktısadi ve askeri sahalarda tazyik 
etmekte bulunmalarına göre, bu devlete, 
§imdiki tereddüdlü durumunda, muka • 
vemet imkanları verebilmek için batı 
Avrupa büyük demokrasi devletlerinin 
c:.yni alanlarda teminat vermelerinin mü. 
essir bir çare olabileceği neticesine yan • 

Çok müsrif bir hü. 
ktbndar olan Abd111A 
m, babasından mi • 
ru kalan iki devlet 
adanunın, Ali ve 
Fuad Paıalann ha -

1 yatında pek o kadar 
lel'best hareket ede • 
memişti. Fakat evve. 
M Fuad Pap, üç yıl 
110nra da Ali Paşa ö. 
jince, istediği gibi 
bir sadrazam bulmuş 
tu: Mahmud Nedim 
Pqa. 

Mahmud Nedim 
Şa Bağdad valisi Ne. 
cib Paşanın oğlu idi. 
İyi bir tahsil gör .. 

yor. müşfi. Zeki ve çalıf. 
Filvaki birkaç gün evvel Yugoslavya • kandı. Bulunduğu 

nıntııdış siyaseti ve Balkan paktı hakkında 
memuriyetlerde mu. 

yazdığım bir makalede, ben de Yugoslav. 
vaffak olmuş, valili .. 

yanın, bilhassa A vusturyanın ilhakından 
ğe kadar yükselınİf. 

sonra, kendini Berlin • Roma mihverine 
nihayet 1284 de bah. 

hiç olmazsa mümaşata mecbur görmesi • 
riye nazın olmuştu. 

nin başlıca sebehlerini onun gerek batı Fakat muhakkak 

lekeliyen bir sadrazam 

Avrupa büyük demokrasi devleUerinde Mahmud. Nedim Pa§cı 
li devrinin güzide p" 

ve gerek Bulgaristansız noksan kalan Bal münevverlerinden olan Mahmud Nedim miyetle azletti. Onları valilik_.erle :,ıJ 
kan paktında kfı!i bir destek bulamama • dil P 

Paşa, mevkii yükseldikçe, zeki ve faali. ratorluğun uzak köşelerine sur · IiljJd' 
sında aramıştım. yeti, devlet, ve milletin menfaatinden zi. ,yalnız sürmekle de kalmadı. va ıııı' 

Yugoslavyanın sevkülceyşt coğrafya Prens Pol smı Berlm seyahati es~nda Hitlerle bir otomobilde yade hizmetinde bulunduğu hükümdann kl t ı b. d. ernuriYe 
durumu Romanya ve Yunanistanınkine uza aş ırı an ır a am, rn gfıfı' 
göre çok daha güç ve dolayısile zayıftır., rek Küçük İtilafın bağlarını çöz • Balkanlarda bir nüfuz vasıtası diye on • §ahst menfaati, ve kendi çıkarı uğurunda varmadan azlolunur, yerine başk351 • e• 
Çünkü şimal doğuda ve ce.uubda Roman. mek ve Çeko.Slova:k~a!1 yalnız. başı~a dan. bir .tü:lü hoşlanmamışlar ve reviz • .tarfetmişti. Ara.sıra şiir de yazan Mahmud derilir, o da yerine varmadan becaY'~~. 
ya ve Yunanistanla olan hududlanndan bırakmak hususunda ıstıfade etmışlerdır. yorust ihtırrus ve emellerinden is ~ Nedim Pqa bir beytinde: dilir, memleket memleket do]aş:ı~rıd' 
nı.aada her tarafı, topraklarında muhtelif Şimdi de görülüyor ki, ayni tabiye ile, tifade olunan Bulgaristanm pakta girme. Tefekkür etmeli de bu cihana bir gelişi, tahkir edilirdi. Bir vilAyette bir aY 1 ~rÇ'l. 
emdlerle gözü bulunan bir takım devlet. yani gene Yugoslll'VYa yolile Balkan pak. sine mani olmak her neye mütevakkıf ise Gidermeli kederi, bakmalı safaya kişi! beş vali değiştiği olurdu. Bu hal pı ıııııl 
lerle çevrili olduğu gibi çok nüfuslu ve tını yıkmağa çalışıyorlar. yapmıılardır. Garibdir ki, bütün bunlar Demişti. 1288 de sadrazam olunca, bu suiistima1lere yol açtı. Devletin ıı~ s" 
kuvvetli bir devret olan Almanya ve ihti. Balkan paktının tedafüi bir sulh mü • ve o kritikler §imdi tamamile unutularal.t I beytin gösterdiği sakat yolu tutmakta te. gidişi değişti. Sadrazam ve bendelerı: o!' 
raslar içinde kaynıyan İtalya ile de doğ. essesesi olduğu meydandadır. Bu sebeblt' Türkiye, bilhassa Alınanlar tarafından, reddüd etmedi. ray erkdnı, para ile memuriyet ,,erıJ Sl~ 
rudan dogr-uya komşudur. Bu son iki dev de bütün dünyaca takdir ve tasvib edil. İngiliz çemberleme siyasetine bir Alet ol. Padişaha dalkavukluk etmekten backa ı d ç k de sılt ~ ar ı. o para kazanmak için 
let pek güzel takdir ettikleri bu vaziyet. miştir. Fakat her nedense İtalyanlar ve mak gibi çok ağır itham olunuyor. bir şey düşünmedi. Ali Paşanın seçtiği memuriyet değiştiriyorlardı. 
ten evveli Yugoslavyayı elde ede - Almanlar, batı demokrasi devlet!lerinin (Devamı 10 uncu sayfada) devlet adamlarını ve devlet ricalini umu.! <Devamı 10 uncu sayfad~ 

t>ıl 

D ilşad hanım kocasının emrini !1!111111111111111111111111 Yeni Edebi Roman 1 m ız: 30 li, yüksek bir avukat olmaktı. oo~~ıt, 
ifa için odadan dişarıya çıkın- arzu, ablasının uğradığı musibet ıJ st' 

::y~~~~~ından,kaptanonumethetmiye KARLI DACA cu·· NES VURDU ~~~~;::;~~'.İ·İ;;;nk~:~.:::::r.1~: 
- Bizim hatun melektir, melek! Al- de g~en hayatından muztaribdl· cJıı' 

iah bana onun eksikliğini göstermesin! bık eniştesinin, bn yüzden hasJtl1 tti • 
Otuz dört senedir· bir aradayız, daha olın~tu. Ve omm, kız kardeşine ~l • 
fU tırnak kadar incinmedim. Hem de yazan: Ercilm~nd Ekrem Talu ği fenalıkları unutamıyor, afied. ti 
biçare, benim yüzümden ~ cefalar yordu. Ayrılmağa karar verdik~~ .;t' 
çekti! hilirs!n, Ramiz bey! O, mütareke geleni yapıyorum • med bey Nevbere A- rnan sevinmişti. Fakat müzevir bl~ı "'" 
zamanında takalarla Akçeşehire, İne - o da daha genç .. ü- şık oldu. kilin davayı boş yere uzattıJ11la Jc et' 
boluya silah taşıdığım zamanlar bu ka- midini kesntly<>r. Ahmed Ercan o Nevberin haklarını tamamen ih1<~ bıl' 
dm haftala'rcn uy1ru uyumadı. Sonra Velakin bir gün ge- anda beyninden vu- tirmemesi fena halde betine gitJ1'l1~' jÇ • 
bizim Nevberin o mel'un herifle olan 1 lir ki o ümidler de ~ nılm~a döndü. O - nun öcünü ileride çık~rmağa a~yetl • 
macerası, anasını az mı üzdü? !kalmaz, ~o.toa ~' lanca kanı başına mişti. Avukat olacak ve mazlt1J1l1İiJ111e' 

Ramiz bey: snne de goçer, gı - çıktı, yüzü pançalt ne kanaat getireceği insanları z~ti· 
- Yahu! dedi. Şu kıza hAla bir koca 

1 

der .. ~te o vakit fe. gibi kızardı. Bakış - re ve gaddarlara müdafaa edece rBı' 
bulamadın? cidir. Karı - koca fan, gayri ihtiyati Hukuku tercih etmiş 0ıması~ıf ff' 

- fstiyenler olını.zyor ~l. Llıkin başbaşa verip de iel'l.Ç dula doğru men, babasından gördüğü terb~Ye et' 
Nevberin ağzı bir kere yandı da, olur 1 bunu düşündükçe ı aymıştı. Onun da fanda deniz sevgisini de tennU~~ııi•.' 
olm<iz adamı beğenmi~r. Bir kere, yüreklermiz zehir kıpkırmızı olduğu .. mişti. Tatil günlerini tamamen biit~ 
kat'iyen kafasına koymuş: Cknç iste- doluyor alimallah! nu hemen seziverdi. de geçiriyor, deniz sporlarında . or&ıl 
miyor. Yaşlı başlı olsun, akıllı, uslu ve Ahmed Ercan ye· Ramiz bey kızını akran ve emsaline tefevvuk ~ı~il<ıe~ 
gözü evinde olsun diyor. niden heyecanlanı • paylıyordu.: Ramiz bey kendisinden, bı~ O el~ 

Ahmed gene kulak kabartmış, keli- yor, kaybolan ümid. - Neriman! Ne motör hakkında rnallımat istedı· bit' s 
me kaçırmadan dinliyordu. İki asker leri gene yava~ ya .. oluyorsun? O nasıl bu malfımatı. gemisini metbedeJl 
konuşmalarına devYm ettiler. Ramiz vaş içini ısıtmıya lAkırdı, öyle? Git - vari ciddiyetile verdi. r;rc.'~ 

bey: başlıyordu. tfk9e acayibleşiyor - Onlar konuşurlarken, Ahmed .ltJ· V~ 
- Hakkı da var! dedi. Derken, Neriman- mn .. 1 • N b '\forı.ı .. · goz erim ev erden ayırtnıJ rJotO , 
_ Amenna! Yerden göğe kadar! Me- la Nevber kapının - Babacığım! Şa- baktıkça, ha·,,fanlığı artıyordu· ~, 

seıa. bizim İrfan .. koca diye yüzüne ba- eşiğinde göründü - Hamdi kaptan, güle gü.le gidin, geç kalmayın ha.!. Merak ederim, dedi. ka söyledim, ben. rün hızi ile hasıl olan rüzgardafl• Jı9; 
kar mısın? ler. Genç dul esvab değişmiş, üzerine tıldım. - Böyle şaka mı olur? Ahmed bey dulun en~deki saç kıvrırnısr~ 11111eı>, 

_ AmTJla ettin ha! Aslan gibi deli - fevkalade yakışan beyaz ketenler giy - - Aferin! 'EksHt olma. Aıncalrk böy- efendi senin akranın olmadığı gibi, valanıyor, her havalanışda da .r> ~,.ıı 
kanlı, maşallah! nıişti. ledir. Nevber de ablan. utanmıyor musun ? gönlünün onlara takıldığını ve 

_ Aslan .. aslan.. gemi aslanı onlar. İkisi birden: Biraz sonra, zarif, şık ve ayni za - - Ne olur? Benim dememle, hemen ber havalandığını hissediyordu· )' ii't" 
Kalıb, kıyafet yerinde de, üst tarafı na- - .Hazırız! dediler. Buyurun, gidelim manda oturaklı bir rnotörün içinde A- de ha~ikat olmadı ya? Neriman. babasından 8qdığı p9 ~ ;ıı' 
nay; birader! Koca dediğin bizlerdik. artık. dalara doğru açılıru.şlar, gidiyorlardı.. Kaymakam dik dik baktı ve mese - rine, oturduğu köşede surat ssJl'l}r't9tl~ 
Güvey girdikten sonra artık her şeyi H~rndi kaptan kızına hitab etti: - Sizin bugün bir durgunluğunuz leyi uzatmamak içtn İrfanla konuşma- suyordu. Böylece, Ramiz beyle J1lllltll'. 
laçk~ etmesini bildik Gözümüz kan, - Annene, başlatsın diye iki tane is- var, Ahmed beyefendi. Neş'esiz gibi ğa başladı. Hamdi kaptanın oğlu da• kı- dan başka konuşan yoktu. J{a~'. , 
kızandan gavrisma kapandı. Ya biz e- takoz verdi idim? duruyorsunuz... zı gibi gürbüz ve yakışıklı idi. Henüz bir arahk başını buyana çevir.d~. ıte~, 
nai idik. yahud ki bunlar kof. İkiden - Onlar da haz1r, baba. Motöre koy- Ramiz beyin dAmdan düşer gibi vAki yirmi iki, yirmi üç yaşındaki bu gen - _Ne o? dedi; saat başı g~~ı~e? rıe V 
biri. duk bile. olan bu suali bir münebbih yerine geç- cin heyeti mecmuası manen ve madde- niz ne için susuyorsunuz, bö:Yl yiO 1,ı' 

- O halde. Nevber aradığı kocayı - Öyle ise, güle güle gidin. Geç ti. Aluned Ercan uyı!ndı ve silkindi: ten sıhhatli doğmuş ve büyümüş oldu- her abla! Eğer bizim Ahmed ~ tıl'1' , 
daha kolay bulur. kalmay.:.n, ha! Merak ederim. - Hayır, efendim. Bir şeyim yok. ğunu gösteriyordu. açmasını bekliyorsan, nafile! ıı~<'~, 
, - Kıs:m<?t, be biraıcler! Çıkmıyor, iş- Bu tembihin karş~ığmı Ramiz bey Lakin sabahtanberi dikkat ediyorum: Babasının arzusuna rağmen üniver - yaşaya yaşgya hanımlarla kofl ~).efe 
te! Bir şey değil; ben sağ oldukça, ba· verdi: Siz, hergünkil siz değilsiniız. sitıeyi Heybeli Hscefne tercih etmij, GaL n1 un11tmuş. Değil mi. Ahmed } 
ba bucağı der, oturur. Ben kendisine - Ben varken korkma, birader. Zaı.. öteden Neriman atıldı: lawaraydan diplomrumıı aldlıktan son- di?. ası ,,,af 
hayatı caz.ib göste.rınek için elden ten bu ·çocuklara sırf bu maksadkı ka- - Ben biliyorum sebebini; dedi Ah- ra Hukuk Fakültesine girmişti. Eme - 'Ark 
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Fener atalındGki Atcft'.irle fttütüne çelenk konurken ve 1'1kret lngO.iz oyuncıuundan topu ka~cı çalqıyor. 

• Fikret Rebll 
14. Repd 

Lebib 

• Melih Şil.ban 

All Rıza 
Ya§&?' 

Nacl 
ıı:aa.d 

l'enerbah~eninı f enerbahçe lngilizlere 
~!::!n!

11 

2 ,_ O mağlUb oldu 
ctbad 

Fenerbahçe 
· Hakem : Kemal Halinı 

Yan hakemleri: Şazi ve Adnan 

l.lıakı (BC&§ta1Ufı ı inci aayf ada) 
leri aör~a~ kalkarak İstanbu1a geldik

g rüluyordu. 

B. Erkenden stadı dolduranlar 

ke~ ktsun heveskar sabahleyin er -
aıtıa: stada gelmiş, yerlerini almış, 
~telerda ga~.ete sermiş, başlarına ga
~ k en kul~h yapmışlardı. Satıt ü -

Ya laşt -dolın ıgı esnada stad hıncahınç 
ganizUŞtu. Bu yıldönümünü güzel or
ta hile t eden Fener bahçe idarecileri faz 
turet~ satmak gayesini gütmemiş, bu 
retrnı:t.de halk rahat rahat maç sey -

«ı 1r. 

Sahanın kena b' kü' •. k rnus .. nna ır rsu on -
~ ·g'ernt· ~ke.mmeı oparlör tesisatı vücu-

Se . ırıını~ti. 
met t1~~iler arasında Reisicümhur İs
ta id· nonünün çocuklan da bulunmak 
timi~· Sayıavlar, genera\ler, memleke
Y~ku n tanuımış kimseleri büyük bir 

na baliğ oluyordu. 

S Merasim l>a{ılıyor 

Gaı:~ 3 te önlerinde Fenerbahçe ve 
F<?~rb:~l"ay. Çe:e~ri olduğu 'halde 
liildü B çelılenn sah~a girdikleri gö-
alkıs ·ses~ ~sn~.da tribünlerden kopan 
Stadın Us~:ı gok~ere kadar çıkıyordu. 
Yor, halk unde. hır tayyare filosu uçu
kağıaı a vecızeler yazılı rengarenk 

Ç ar atıyordu. 
elenkıe · k .. 

kib ~tti. D n ulub murahhaslah ta -
lak,.,.. aha sonra Fenerbahçe birinci .. ,ıı Ve •• 
essis v rnuteakıben Fenerbahçe mü-
sünun e ~d~recileri göründü. Kafile kür 
rnarş1 ça~nüne geldiği esnada İstiklal 
~ava ındı ve Türk bayrağı yavaş 
tına! şeref direğine ~ldi. Türk mar-
rıild.i veso;ra İngiliz milll marşı dinle
Yazı}ı b enerbahçelller, c3 I inci yıh 
~i d' a~aklarını açık tribünün önün 

ırege ~kt'l 
ı.,.. Atatürk için .~ er. 
"'Ut ed'Jd· uç dtldka ayakta sü -
tiirk b~s~ v: ~lenkler staddnki Ata-

Es nun onüne kondu. 

A. ki futbol yıldızlan sahada 
tl etiznı ·· 

nada F • rnusabakaları başladığı es-
~dle~nerbahçe ve Galatasaray te -
lti, ~ed' sahada göründü. M~hur Ze
Caf .. r un, A. Mehmed Muslih Kadri· 

" \1e Be • ' , ~kaud. t leş Ôrneri aralarına alan 
halk ıl akımları sahada görününce 

'rakc; gtnca alkışladı. 
da staı:lar sahada yer aldıkları esna
onar ı dolduran binlerce halk, sanki 
~ş ~aş küçülmüştü. Oyunda bulun
~atşlıa:mezeıt rakibile bir kere daha 
~itat B ak Uzere A. Mehmed, Cafer, 
takın~. ileş Ömer işlerini güçlerini b1· 
ıtaç ' stanbula koşmuştu. 

"-bau~ hakemi Altınordulu avukat 
tla ba 1 • tı. Hakemin düdüğü ile oyu
tat z:~nd1~ı esnada Galatasara~lı Mi
J;-akat .,~e. şöyle bir yüklenmek istedi. 
lrı~ - ~ki topu almış çoktan uzak -
~ıştı ş· , 
l)\\Şti. .j. lmdi sıra A. Mehmede gel-
dönen armnak sevdasile sahada dört 
1-Qp h Melııned, Zekiye yaklaşb ise d'e 
Çılttn1 ~\ralannıış, sağ köşeden dışarıya 
~tn y ş ı. Fenerbahçe dalma sağdnn a.
lutasa~~l'llak i11tiyordu. Bir :nd defa Gif 
butıa Y ika~sine doğru koşan Sabih, 
fü.iy~nd sonra top yanma geldikçe yan u. 

Maç görülmemiş bir zevkle oynandı, 
İngili~ler gibi Fenerliler de futbolün 

Galatasaray don 
izmirde gene 

4 - O galib geldi 
İzmir {Hususi) - İzmirde ikinci ma 

çını yapacak olan Galatasaray, Doğan
sporla karşılaştı. 

Galatasaray oyunda büyük bir ha "' 
ki.miyet elde etmiş ve bu faikiyeti son, 
dakikaya kadar muhafaza eylemiştir. hakiki güzelliğini gösterdiler 

Galatasaray birinci golü 32 nci da ; 
kikada Budurinin kuvvetli bir şüti'.ta 
yapmıştır. 

kınından Galatasaray kalesine şüt çek
meğe çalışıyor, bu yüzden zeki ile a
ğız kavgası ediyordu. Pek tabiidir ki 
dünkü ağız · kavgası gülerek ve şaka -
!aşarak cereyan ediyordu. Beleş Ömer, 
Mehmedle Bürhanm arasına sıkışmış, 

beleş bekliyordu. 
Galatasaraylı Muslih kaleci Nedime 

aman vermiyor, zıkzak ka'Visler yapa
rak topun peşinden koşuyordu. Bir a
ralık Fener kalesi sıkışır gibi oldu. Fa
kat Nedim büyük bir soğukikan1ılıkla 
bütün tehlikeleri bertaraf etti. 

On beş dakikalık haftayım hakem on 
yedinci d~ki'kada bitirebildi, Düdü -
ğün sesne berab<>r pestile dönen oyun
cular bulunduklan yere çöküverdiler. 
Oyunculara verilmek üzere kenardan 
limon tepsileri sahaya gönderildi ise de 
hakem tepsilerle beraber tepsidleri de 
kabul etmedi. Sabih bu gürültü esna
sında nasılsa bir limon k~pabilmişti. 

Yere serileıı yıldızlar 
Hakem Abdullah ikinci haftayma 

başlıyan düdüğünü öttürdü. Bir defa 
daha ... Bir defa daha ... öttürdü. Aldı
ran olmuyor, yerde serilenlerde bir kı
pırdanmtt bile görülmüyordu. Nihayet 
Abdullah evvela Zekiden başlamak ü
zere oyuncuları kollarından, bacakla -
nndan, kulaklarmdan tutarak aya.qa 
kaldırdı. 

Oyun baş:'lamıştı. Oyun~r tapun 
peşinden koşacağı yerde top oyuncu -
ların peşinden koşuyor, ona buna çar
pıyordu. 

Bu sefer Muzafferle Safbih tutuşmuş
tu. Muzaffer: 

- Ne yapayım Sabih, seni Niyazi 
sanarak topa sıkı vuruyorum, diyor -
du. 

Oyun bu şekilde devam ederken ha
kem: 

Fener ile Galatasarayın eski 
futbol· yıldızları karsılaştılar 

İkinci golü Salahaddin 42 nci dakl• 
kada yapmış ve devre 2 - O Galatasara4 

ym lehine bit~tir . ,. · 
Galatasaray ikinci devreye daha ha· 

(
kim bir şekilde başlamış ve sılo bir hü
cumunu kesmek istiycn İz.mir müdafii 
topu kendi kalesine at.<trak oyun 3 - O 
olmuştur. 

Cemilin yaptığı bir hücumda ortala 
dığı topa yetişen Buduri 29 uncu da · 
kikada bir gol daha yaparak 4 - O va-

1 
ı.iyete girmiştir. 

Bu vaziyetten sonra• Galatasaray ha· 
kim oynamış, İzmir takımı durgun birı 

' oyuna başlamış ve maç Galatasarayın 
4 - O galibiyetile bitmiştir. 

bi oynadıjı için taitınun en iyi oyuncusu 
olan sağ haf makine gibi sahanın her ta .. 
ra!ında çalışıyor. Oyunu sanki o idare eı. 
diyor. Hücum hakimiyeti lngiliz.lerde ..• 

.. .. . Fakat bugün Cihad harika ... Pek mü • 
Fenerbahçe • Galata ıoray tekcıüdlen kemınel birkaç kurtarış yaptı. Lebib de 

c- Bugünlük bu kadar yeter> dedi le beraber yeni usulde halkı 1ellmladı • çok güzel oynuyor. Fenerbahçe ha\'adan 
ve oyunu bitirdi. lar. Resimler çekilip, bayrak verme mı - oynamasa daha iyi netice alacak! Fener 

Ömer Besim raaimi yapıldıktan eonra takmılar dizil .. ~rvedi Naci il~ işliyor. Melih mükeın .. 
eli. Evvelki gün ölen Günefli futbolcü mel bir brsatı avuta attı. Fikretin soldan 

Middleses Wandreree - F.Bahçe maçı Reşad için bir dakika si.ildlt edildikten yaptığı harikulade bir akın İngilizleri al .. 
ıBandonun çaldığı güzel havalar ara - sonra maça başlandı. lak. bullak etti. Fakat Fikrete pek az paı 

ısınd evveli tıakamler muntazam bir kı.. Oyun geliyor. Oyunun 20 inci dakikasında Me .. 
ya!e~le sahaya çıktılar. Halkın büyük te Futbol meraklıları bu maçta cidden lih maçın en mükemmel fırsatını yaka -
zahüratı arasında göğsü armalı düz be .. zevkli bir maç seyrettiler ve İngiliz ama. ladı. önü tamamile boş olduğu halde 
yaz formalarile İngiliz takımı göründü. törlerinin bile oynadıkları ustaca ve sport gevşek bir vuruşla topu dışarı gönderdi. 
Başlarında elinde takımın maskotu olan mence futbole hayran oldular. Amatör Fenerbahçe ayni güzellikte hücumlarla 
beyaz koyunu ile ikinci reis ve büyük İngiliz takımı w denilen sistemi hakkile İngilizlere mukabele ediyor. Sahada .u .. 

b. 1 nk tut takım kaptanı kaleci E .. tatbik ettikleri bertaraf b~n sona ka .. zun zamandır hasret kaldığımız serı ve. 
ır çe e an , kr b' k' .. .. B' çarp !L 
. ldu u halde tribünlerin önünde sı - dar ayni enerji, ayni güzel jestlerle tut • zev ı ır. çe ışme goruyor.uz .. ır .ır. 

rıc 0 ğ 4 _ 1 d 1 T kını kap _ bol.de üst&d olduklarını tamamile gös _ mada hafıfçe sakatlanan Fıkreim yerın0ı 
ralanan halkı selCiilua 1 ar. a · · d' d .,_, d k'k F'k • .. ~ .. d Ar terdiler. Fenerbahçeliler de kıymetli ra- Basrı gır ıyse e uu a ı a sonra ı re., 
tam çelengi Ata~k bustune. koy u. - kiblerinden hiç de aşağı olmıyan mükem. tekrar yerine ;geçti. . 
kasından sürekli alkışlar arasında Fener. mel bir oyun çıkardılar ve üstad İngiliz 38 inci dakikada baş döndürücü bir Jn_ 
bahçeliler de sahaya çıkarak hakemler • müdafaasını çok terlettiler. Takımın oyu. giliz akını daha... Oyunculnı:ın yığıldığı 

ı nu ve bazı oyuncular seyirci İngilizin bi _ taraftan birdenbire topu mukabil tarafa .. le takdirini kazandı. Hüliisa dünkil maç geçiren İngilizler soliçin mükemmel vü -
futbolseverlere cidden bir ziyafet oldu. cud hareketlerile gol vaziyetine girdiler •. 

Birinci devre 

Fenerin akını ile maça başlandı. İngi -
!itler topu taca attılar. 'Üçüncü bir bek 
gibi oynayan santrhaf oopu kaptı, sol.içe 
verdi. Sarışın soliçi Rebii favülle dur .. 
durdu. Verilen frı1tiği sağ haf 50 metre .. 
den fimşck gibi bir şütle Fener kalesine 
.gönderdiyse de Cihad tuttu. İlk dakikala
nn yabancılığını gideren İngilizler uzun 
paslı ve fevkalade seri akınlarla kaleye 
lnm&ğe bR§ladılar. Fenerliler ayni enerji 
ile mukabele ettiklerinden oyun zevkli 
oluyor. 

İngiliz solaçığının ayağının tersile ver. 
diği mahirane pası her yere yetişen soliç 
durdurmadan Fener kalesine attı. Fakat 
top avut oldu. 

Köşeye atılan enfE.'6 bir §Üt ve CihadıDı 
ihavada uçuşu... Kıymetli k!llecimiz b~ 
mükemmel şütü halkın büyük alkışları 

arasında kurtanyor. 
40 ıncı dakikada Esadın yerine Ange ... 

lidls girdi. Ortada oynanan güzel futbo .. 
lün bitmemefini isterken hakemin düdü .. 
ğü birinci devrenin o_o beraberlikle niha .. 
yetlendiğini bildirdi. 

İkinci devre 
Fenerliler sağiçe Boncuk Ömerı alara~ 

çıktılar. İngilizlerin akını iie başlayan 
oyun birinci devredeki hızile devnm:ı baş. 
ladı. Bir korner kazanan Fener istifade 
edemedi. Derhal hücuma geçen İngilizler 
ve ayni da'kikacfa ilk gollerini kazandı _ 
lar. O:runun nAzımı olan sağ haftan sağ 
açığa geçen top ondan santrforun ayağı
na uzandı. Köşeden plftse bir şüt Fenel' 
ağlarında ... ~ \7ıidıılar parla,-p sönüyor! 

ı.. . enerb•\. __ 
~s hır lr:~-eli Ragıb, o eski huyunu l 

a.~ıaırnış, mütemadiyen kale ya ' ·~giliıı! mıdıaotmleri Fe nerUler!Q karrıkcır§ıya 

İngilizler sahaya yerleştiler. Futbolü 
şiir gibi oynuyorlar. Paslar daima ileri, 
yer değiştirmeler ve adam tutmalan fev. 
kalftdc ... Santthafları t1çüncü bir bek gi. 

15 inci dakikada Ömer ç1karak Basri 
(Devamı 11 inci sayfada) 



. 

10 Sayfıa = 

a are i an osu 
27 inci tertibin ikinci keşidesine 
dün baılandı. Kazanan numaralar~ 
aşağıdaki sütunlar.da bulacaksınız 

15.000 lira kazanan 

Sonlan ( 36 ) rakamlarile nihayet. 

18141 33201 5505 11225 23149 577 
5653 14888 16912 12801 29449 33572 

22338 30301 20365 27805 24129 12067 
9199 

32312 

2877 

3960 
20564 19918 
32543 

6925 24644 3232 22034 

1758 961 7034 2191 
7410 14760 21973 23290 

30 lira kazananlar 
!enen bütün biletler onda bir he.sabile 20055 9110 1460 29743 15456 18486 

SON POSTA 

" Bekarlar niçin 
evlenmiyorsunuz? ,, 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) 

zı ya oteller, apartımanlara. yahud da 
temiz bir aile muhitine sokulur, parasını 
kaptırır. Gençse gençliğine iltifat edilir. 

Genç olmıyan yağile kavrulanlar böyle 
yerlerde barınamazlar. Hizmetçi tutan • 
lan parmakla gösterilecek kadar azdır. 

Eskiden bekarın yeri kahveler, hanlar, 
Uı.marnlardı derle~. Bu . tipi arzeden be. 
karlar % 50 içindeki nisbete dahildir. Pa. 

ra yedirenler, kaptıranla':', eşya çaldıran. 
lar, yiyecek ve yakacakJannın eksildi -
ğinden şikayet eden lY.!karJar sayısızdır. 
Şimdi bekarların facia\ı macerasından 

bahsediyorum. 
On sene evvel ölen bir arkadaş tanırım. 

Bir kıza namzedlenmiş. Parasını bitirin -

ciye kadar bir arada kalmışlar. Parası tü. 
kendiğini hissedince kız baŞ'lta bir gençle 
münasebete girişmiş, bu arkadaş bir gün 
evinin çatı altında can vermiştir. 

Haziran !?, 

Yugoslavyanın dış 
siyaseti ve Balkan paktı 

1•1. 
ra, Balkanlarla Ak.denizde, yani. do ~1' (Bastarafı 8 inci 1&yfada) 

Fakat Türkiye niçin ve neden İngiliz 
çemberleme politikasına llet olsun?! Al. 
man basınında, siyasi bir insaf şöyle dur. 
sun, eğer sadece psikoloji istidadı olsaydı 
Türkiye, mah.za kendi emniyeti için aldı. 
ğı bir tedbirdeıı dolayı itham olunmazdı. 
Çünkü bütün dünya bilir ki Türkiye; ken 
disine lazun olan devamlı bir barı§ temi
ninden başka bir emeli yoktur. Bunun 
için o her cihetten olduğu gibi Balkanlar 
.semtinden de kendisini Balkan paktı ile 
temine çalışmıştL Bu paktın kimseye bir 
zararı yoktur; çünkü sırf tedafüi idi. Ne 
Almanyanın ve ne de İtalyanın Balkan 
devletle.ı;ile en geniş manalarda iktısadı 

mukaveleler ve dostluk." hakem ilh .. gibi 
muahedeler a'kdetmelerine hiç bir mani 
vücude getirmiyordu. Onun tek mani oL 
mcrk istediği şey Balkanlara herhangi 
bir taraftan gelecek bir tecavüzdü. 

Ianmızda her türlü tahrik. tazyık JJ. 
hususi tehdid siyasetlerini bırakın'ıar:.ıı. 
zıın olduğunu söyleriz. Yoksa durll~~, 
rurken Arnavudluğu işgal ederek 'fil~°' 
yenin emniyeti olan Balkan paktının bll 
goslavya köşesini baltaladıktan "e Jı 
rahneden ta Sofyaya kadar nüfuza ç~' 
şıldıktan sonra Türkiye tehHkede ~eolıJ , 
demek biraz da çocuk kandırır gibı 
yor. ol' 

ikişer lira amorti kazanmışlardır. 

3.000 lira kazananlar 
14841 508 

Kadın erkeğin. erkek te kadının çirkin 
27855 34616 32878 35898 18363 23852 hallerine göz FUmuyonnuş. İşte bekar _ İşte Mihverin işine gelmiyen cie asıl bu 

idi. Ve onun için Mihver, bilhassa Arna. 
vudluğa yerlejtikten sonra, evvelce Kü • 
çük İtilafa yaptığı gibi Balkan paktını 
gene Yugoslavya köşesinden yıkmağa b-;ış 
lamıştır. 

HüJasa, Türkiye Balkanlarda ve ~ 
Akdenizde kat'i surette emin oıınak 1,.. 
Bunun içindir ki Sovyet Rusya ilt: an aJ"' 
mış, İngiltere ile ittifak etmiş ve 'ft lıı" 
ile de anlaşma neticelenmek üzere b;e1 , 
muştur. Bütün bunlarda Mı1ıver ; 
!etlerine dokunacak bir nokta olJnadığıtııf· 
bi onları çemberlemek kasdi de Y~"ı,,ı 
Bu itibarla Balkan paktına BuJgarıs ~ 
da sokarak yarımadanın müdafa~ıtU pJI 
mal etmek yolunda çalışmak Türkı~e. 
yalnız bir vazife değn. hayati bir la~ 
dir. Bu mesaide, hiç bir tecavüz k~ t'
mıyan bir Berlin _ Roma mihveri açın , 

36918 18859 35602 29831 35226 24161 lan düşündürecek mest>Jeler. Hele mah. 

20064 5556 13954 24.074. 28070 23843 kemelerde talak patladı mı payl'aşılamı -

biatile biç bir mahzur tasavvur oıuı;,ı 
maz; meğer ki bu Mihver hakilaı~erı ,..,, 
grad ve Sofya üzerinden K.aradenııle flel 
denize inmek ve doğu Akdenizde hede 
aramak gibi tecavüzi emeller besl~ dl 

3131 37505 8990 4004 35822 29932 

6940 18182 38729 38710 289R8 2~661 

yan, ihmal edilmek istenilen çocuklara 
r.e dr.rsiniz? Arada bir nafaka tel3şesidir 

gider. Bir ay evvel otomobillerle gelin 

1.000 lira kazananlar 
23994 2256 

3761 5025 33196 14153 19092 36262 gideni yanyana dışarıda daha görmeden 
Bu vaziyette biz ne yapmalı idik? Kol. 

!arımızı kavuşturarak eceli ka;anın gel • 
991 7275 3983 17704 3789 23618 maıhkemede görüyoruz. • mesini mi beklemeliydik?! Filvaki Al . 

manlar diyor ki; Türkiye için bizden bır 

;tc'hlike yoktur. Habeşi.c;tanın zaptından 

sonra da İtalyanın artık Türkıyede gözü 

Filhakika eğer Mihver dcvletlerif11"' 
böyle tasavvurlar varsa o zaman Bal ;, 
paktında ve Türk _ İtıgiliz ittifakın_da de> 
yasi bir çember görmemeleri mürnlcilfldol
ğil~ir. O halde bu kaziyenin aksi de JiJI 
ru olur. Yani mademki bizim sırf .ıed eti' 
olan tedbir ve tertibleri.:nizde bır ç bll 
berleme ameliyesi seziliyor. O haı.dejlet• 
çemberin mani olduğu bir taşma. bır 1', 
leme, yani bir tecavüz kasdı var deJll;.r,. 
tir. Ve bunların şimdilik Belgrad ve 1 

nadan Sofya ve Selanik üzerlerinden ~ 
lebileceklerine ve tehlike doğıı Akde~• il 
kadar da uzanabileceğine göre her tur~ 
tedafüi tedbir almak Türkiye için gere 

~ 

500 lira kazananlar 
27113 30722 34320 515 18121 8370 
17786 23677 37107 1039 12520 33rı64 

14409 7118 39174 20245 778 1621 

Açık muhabere: 
e Bay Kazım Demirelliye: 
Namınıza bir mektub gelmiştir. İdare -

112 18831 4897 7578 851 2545 31654 25712 24784 993~ 293n4 1885A 
• -> :< -t mizden aldırınız. 

kah"lamıştır. Bu sebeblerle Türkiye bey. 
hude telaş etmiş v'e kendisi için kıymetli 
olan tarafsızlıktan lüzumsuz yere çık _ 
mıştır. Türkiye bundan yalnız ziyan e _ 

955 9439 31779 247!>5 4H92 

9608 17020 1674 20128 22628 Not: Anketimize cevnb gönderen okuyucu- decektir. 
14531 35279 32199 36075 19156 33978 4677 

32045 6489 37095 31307 
33663 15830 11486 946-1 23132 2077 larımızın fiklrlerlnl mümkün mertebe kısa 

ve trığıdın bir tarafına yazmalanru rica ede 
2964 22328 30093 115?.7 28125 39786 200 lira kazananlar rlz. 

Biz kendi karanmızla yaptığımız bir an 
laşmadan zarar mı, yoksa fayda mı göre. 
ceğiz. Bu, tabiatile yalnız bizi alakadar e. 
der. Türkiyenin. ortada hiç bir tehlike 
yok iken telaş etmesi keyfiyetine gelince, 
sözü uzatmamak için, buna karşı da Mih. 
ver devletlerinin hiç olmazsa bundan son. 

16286 21242 22280 3723 30:;40 20530 
35909 28427 1521 5317 32899 18525 

36944 38267 17389 26744 34243 332.1 
30558 4888 19921 35850 37384 13439 

23390 21029 443Ö 32853 23483 2ı629 
38038 3940 28086 27592 _ 17729 1~276 

27085 21944 21170 23510 25458 16878 
6842 34820 4766 30837 

17219 6919 10674 14462 9557 38037 

6034 14721 15543 2347~ 38472 27717 100 lira kazananlar 
16842 23693 6711 37376 34771 8t\09 

25857 13639 25323 35007 14495 17598 36710 20080 35741 33830 28353 24771 

29842 39341 283 36951 32978 23435 6095 28330 1399 33059 33887 24177 

35323 1841 24848 10526 24025 3341 16326 31723 221u 11407 36346 38826 

33935 36936 27048 11528 9687 10865 8683 11934 16985 15393 5550 11071 

13938 16290 34744 4008 3753 16f8 820 22641 1943 2~54 32321 3633 
1354 12941 29547 14527 13960 9532 
9367 23408 22105 17512 13732 1874-0 

14:934 14197 6406 

50 lira kazananlar 
17802 38999 4525 284~3 38588 18346 
29379 14628 38169 17262 12915 35780 
7419 15132 34782 3047{ 25416 36299 

4390 20580 38951 16005 4980 28838 
15831 8676 38675 17756 13958 25505 
16582 37053 34262 32108 31036 37113 

20001 8298 4909 32513 20954 32449 
38531 23491 21980 23789 3530 9083 

16696 31831 13754 22919 17736 28796 
1131 39972 624 8225 368 12902 
8624 25355 2368 35576 10525 8019 

32772 14840 8155 27890 12509 16250 

38896 39723 26653 20690 38012 2~082 

8311 21747 17247 6550 3935 38314 
27529 10035 28250 38380 12688 16226 

7692 3640 14396 22029 22604 17849 

28866 21928 3585 9861 33788 31928 

32134 2162 13167 

·-·-·········-... ······ .... ·-························ 
Konyanm yeni valisi 

ve sulama iş~eri 
Konva (Hususi) - Bir hafta evvel 

şehrimize gelen yeni valimiz Nizamed

din işe başlam~!?tır. Kendisile görüş -
tüm. Bana hükfı.metin Konya viiaveti 

suh1ma işlerıne çok ehemmiyet verdi -
ğini, kendisinin bu işle çok sıkı bir şe-
kilde alPka<lar olacağını , Nafia Veki -
limiz Ali Fuad Cebesoyun da bu müna-

~tle Konyay:ı davet edildiğini söy -
lemiştir. 

Beledive fidan bahçesinde vaktile 
-iOO metreye kadar bir sonddj yapıl -

mıştı. Valimiz 150 metre kadar daha 
derinliğe inildiği takdirde su buluna -

cağını iı.ah etmiş ve bu hususta emir 
828 20799 6671 2462 936 12188 verdiğini bildirmiştir. 

BiR DiPLOMALI ECZACI ARANIYOR 
Seyhan Kızılay Cemiyeti Merkezinden: 

Hergtln öğlecten sonra çalışmak suretile dispanserimiz eczanesinde bir 
diplomalı ezcacı çalıştırılacak ve buna göre ücret verHrcektir. isteklilerin 
şttrtları ö~renmek Ozere on beş gün zarfında merkezimize mOrncaat et· 

• 

meleri uan olunur. 4-----··----
Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 

diker erkek ve kadın terzi aranıyor 
ı - Tophanede 2 Ro. lu dikimevi içın saraç el işi ve makine kalfası ve ayrıca 

makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 
2 - Yaş ve askerlik nazan dikkate alınmıyacaktır. 
3 - Ücret haftalık verilmek ilzere talihlerin hüsnühal ve tifo ap klğıdlarile 

birlikte hemen dikimevi müdürlüğüne müracaaUaiı. •4009~ 

Gt>ce yarısınd11n sonra 
flazino soymağa 
Kalkışan lhi hırsız tl·r H "' Er]cııeı . .~. ~ 

Evvelki gece Yenikapıda Sandıkbur -
nunda bir gece hırsızlığı olmuş ve bir 
bekçi ağır surette yaralanmıştır. 

" Son Posta ,, mn tarih müsabakası 
Vak'a şöyle olmuştur: ıao-(Baştarafı 8 inci sayfada kumandanlan azletmek suretile ceza 
Sandık'bumunda Salahaddinin gazino - Osmanlı imparatorluğunun bir an ev. dıİ'dı. ııJ. 

sunda g~ bekçiliği yapan Cemal gece 1 vel çöküp parçalanmasını istiyen Çarlık Devletin maliyesi bozuktu. Hersek •. ~1' 
yansı gazınonun kapısının lmrcalandığ~ ı Rusyası bundan istifade etti. Çann sefiri garistan ve Sırbistan isyanları hazill ııO 
nı duyarak ~~an.~~ ve kalkmaya vak~t İgnatyef Mahmud Nedime ve AbdülAzize 

1 
ayrJca birer darbe vurmuşlardı. 1tfahr1l &. 

bulama<Jan ıkı kışı ıle karşılaşmıştır. Bır huliil etti. İstediğini yaptırmağa başladı. Nedim Paşa, devletin umumi borçıarıı:,,) 
şey çala~nya~aklarmı anlay~n hırsızlar Bulgarlar Rum kilisesine bağlı idiler. denme6inde, borcu verenlerle konuŞ~ıett 
ka~ak ıstcmışlerse de bekçı Ce~a~ ~~ş.. Mahmud NeCl.im Paşa bir berat vererek bir formül bulacak yerde, faiz taksıt 

8
,_ 

lerınden koşmuştur. ~yku sersemlı~ı .'çın. müstakil bir Bulgar kilisesi ve ruhani bir kararla yan yan indirdi. Bunun d~ So 
de kapıya koşan bekçı kazaen ellerını ca. reisliği (eksarhlığı) çıkardı, ki bu da bila cak bir taksitini müşkülAtla verebiidı. s , 
ma vurmuş ve kırılan camlarla ağır su. hare Bulgaristan isyanında aleyhimize hareket Avi'upa maliye Aleminde ,O 
rette yaralanmıştır. mühim bir nokta oldu. manlı imparatorluğunun iflas ettiği> ~ 

Gürültü üzerine vak'a mahalline gelen A k • t'carl b k d b" "'- h naatini uyandırdı ki devletin şeref ve 
1 

d M d h 
s erı ve ı a ım an uyua. e em 

zabıta memurları hırsızlar an em u . r 1 R r d . 11 ban için çok çirkin bir şeydi. 
adında birisini yakalamağa muvaffak ol. 1 ;~y:l~ 0 a~l ume ~ v~:U-cii'0 ;:1~. 7u.. İstanbul~ sadrazam aleyhinde yaP~ 
muşlardır. M('mduhun suç arkadaşı Ga - vı· şar 1annı eg~.ıbr b. lduz m er- lan bir nümayi§ üzerine Abdülaziı, se d 
. d ce ıranın ça ınmasına se e o u. .. . . . ' t1 hfflıı 
lıb aranmakta ır. ay suren bu ıkıncı sadaretindcn ına d' 

1 bekçi Cemal Kırım muharebesi ve Paris muahedesi- Nedim Paşayı azletti. Biraz sonrll 
Ağır surette yara anan le Tanzimat fermanından sonra Türki _ 

hastaneye kaldırılmıştır. müsrif padişah tahttan indirildi. .. 
yeyi sempatik bulmağa başlamış olan Mahmud Nedim Paşa 1299 da öldtl· 

.çalılık ev gezerken 
Sokağa dilşen müş feri 

Avrupa efkarı umumiyesi aleyhimize ]l. &· 
dönmeğe başladı. Padişah Mnhmud Ne .. - ................................ - ................... ,, .... ,., 
dim Paşadan şahsan çok hoşnud olınakla 

1stinyede oturan Remzi adında biri, dün beraber, halkın kendisinden yüz çevir _ 

Ba'kırköye giderek Zeytinlik mahallesin. mesinden korkarak on bir ay sonra sad.. 
de bir evi gezerken evin balkonundan razamını azletti. Yerine Mithat Paşa ikti.. 

dar mevkiine geçti. Mithat Paşa, Mah ~ 
kazaen sokağa düşmüştür. Ağır surette d N mu edim Paşayı suiistimal ile suçlıya.. 
yaralanan Remzi berayi tedavi hastaneye rak mahkemeye verdi. Bir istikraz hesa. 
kaldırılmıştır. 
.......................................... -····-·· .. ·-·-- hında borç para verenler;e ~üzurnsuz yere 

100,000 altını komisyon verdiği görüldü. = Halbuki aslında, komisyon şeklinde gös. 
SELANİK BANKASI terilen bu para. padişaha verilmişti. Mah. 

Tesis tarihi : 1888 

• 
mud Nedim Paşa hakikati söylemedi. ö _ 
derneğe mahkfun oldu. Aziz onun aada. 

katinden çok memnun oldu. Onu bu öde • 

İdare Merkezi : tSTANBUL (GALATA) me mahkı1miyetinden affetti. Kastamonu 
valisi yaptı. Hersekte bir isyan çıktı. Sü. 

Türlriyeclelıi Şabelerlı 

1STANBUL (Galata ve Y~ntcaml) 

MERSİN, AD.ANA Büron 

Yananl.tancla~ Şubeleri ı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muamelele( 

JO.ralık kasalar servisi 

ratle bastıracağını bildiren Mahmud Ne. 
dim Paşa 1292 de tekrar sadrazam oldu. 
Fakat Aciz kaldı. bastıramadı. İngiltere _ 
nin bir ecnebi müdahalesine yol açtığını 
ısrarla bildirmesine rağmen, İgnatyefin 
ısrarı ne, Hersek Asilerinin yabancı kon. 

soloslardan mürekkeb bir heyetin vere _ 
ceği nasiha1larle yatıştırılması yolunu 
tuttıL Fak.at gene faydası olmadı. İsyan 
devam etti ve büyüdü. 

1875 te Bulgar:istanda Zağra ve Kızan. 
lık ta isyan etti. Oralardaki Türk hilktl _ 
meti isyanı derhal bastırdı. Fakat Malı _ 
mud Nedim Paşa. gene tgnatycfin teklifi 
ve ısran ile. ~anı bastıran memur ve 

TAKViM 
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hlGzyonist Errıir 
A\abay blrl~ 

~ Doktor. 1. Zati Oget ııa· 
elediye karşısındaki muıtyene 101 
eı;:in"e üğleden sonra bastaııır 
--,. kabul eder. 
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l2 Raztlb SON POSTA 

Dün Ankarada Balkan Antantının 
kudreti tebarüz ettirildi 

/ 

(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 
:ın karşılaşmaları çok samimi olmuı -
'1 : .Bayan Saraçoğlu ile Rumen büyük 
~ısı Stoykanm refikası Bayan Ga!enlro. 
~.ınuhteşem birer buket takdir etmişler. 

Halkın tezahüratı 
f'U tiulıterem misafirimize. Rumen ve 
r rk ınilli renkler ile süslenmiş bulunan 
.;:, Peronunda yer almış bulunan bir ih. 
ırı anı kıt'ası resmi selamı ifa eylemiş ve 
•aulınzika Rumen ve Türk milli marşlarını 
~ ıştır. 

Şü~enko, y~nında Hariciye Vekilimiz 
kıt' Satacoğlu olduğu halde ihtiram 
~ol asını teftiş etmiş ve istasyonUJ:l içini 
za~uran kalnbalık bir hıılk samimi te -
"'·ratıa dost misafirimizi sclfunlamıştır. 
"VltSafi . . 

rnek .. rımız Ankara Palas oteline gel • 
İstas uzere otomobillere bindikleri zaman 
d Yon meydanında birikmiş olan halk 
a ayni te ah .. 1 z uratta bulunmuşlardır. 
1ı:a:a8Yondan itibaren Ulus meydanına 
rakı::.i~aş~'.111başa_ Rumen ve Türk bay -
d-.· d suslenmış bulunan istasyon cad: 
~•n en g 

ceye 11- eçerek Ankara Palasa gelin -
.!\adar yol .. . 

ntış bul uzennde yer, yer toplan. 
tırın unan halk. Rumen Hariciye Na -
lnisafiı v

1
e .bayanmı alkışlamış ve biiyük 

ır erim·z b içind 1 u samimi dostluk havası 
e otellerine gelmişlerdir. 

llarich·e Vnk·ı· . tku /\. k J " ı ının nu 
Şük~ a~a 11 (A.A.) - Hariciye Vekili 
Ankar ;racoğlu ve refikası, bu akşam 
Yanın a alasıa dost ve müttefik Roman. 
lana C ~uhterenı Hariciye Nazın Ekse _ 
1afet a errko ve refikası şerefine b.!r zi • 
~ Verıniştir. 

kadar :mimi bir hava içinde g~ vakte 
bıi ta\·bevam eden parlak bir kabul res • 

. ı eylem;.,;ir 
Zıyafer -y• • 

r{l Sar ın sonunda Hariciye Vekili Şük. 
hıitt1t• il"Oğlu, aşağıdaki nutku irad et _ 

~li 
~dostum B. Nazır. 
t\~ lansınıza Ankaraya hoş ~elöiniz 
\re d e \re sizi bu birkaç gün içinde sıkı 
buıu~e bir tema~ halinde aramızda 
l'lı.lli bü~r:ınalrtan duyduğumuz ı:;evrncı _ 
hı..... · ınnekle bütün Türk milletinin 
-"""81Yatına te:rcü . llhn. man olduğumdan emı -

kendileri gerek bütün dünya için sulha faydalılığını ve ehemmiyetini, Elen 
azimkir bir surette bağlı bulunmakta - ve Yugoı;lav dostlarımızla dürüst itti
dır. had h·alinde, her türlü şeraitte, teyide 

Dünya yüzünde hüküm süren emniyet- ve ispata karar vermÜjizdir. 

sizlik ortasında. bizler. beş ıene evvel bi- Aziz dostum Bay Vekil, 
zi toplıyan ayni idealin etrafında birleş - Söilerimi bitirmeden evvel, gerek 
miş bulunuyoruz. Bu birlik, bütün Avru. f'k.J- rek hsen ben;m Tür 

.. h. b. Ih d re ı wuın ve ge şa ~·-, 
pa için mu ım ır su unsuru ur ve k. c·· h . ı· kezind bulun -

d b
.. 

1 
d .11 ti . . . b. 1 ıye wn unye ı mer 

bun an oy e e, mı e enmızın ve ız - kt d em un o,,duguv 
• • • v 1 ma an ne erece m n ıı -

ler gıbı aynı mukaddes davaya bagh bu. B S ~ 1 · b .. .. _ ,. muzu ve ayan aracog u, sıze ve u-
lunan herkesin en buyuk nef ıne olarak 'ı ı·· T .. k h .. k A eti tarafından bize 

.. h. b. 1h k 1 kt un ur u ınn mu ım ır su unsuru a aca ır. k .. l .1 h.. ·· k b lden de-
A · d t B .. ··k dost .. tt fk arsı go~ erı en usnu a u ne 

zız 0~ um .. ~yu ve mu e 1 rec; mütehassis bulunduğumuzu si -
memleketın hancıye nazırının Ankarayı b.ld' k . t . s· l h · · . . . . . . ze ı ırme ıs erım. ız ere, epını -
zıyaretı, Romanyanın harıci sıvaselının t d ··k .v. . . . · ze, derin suret e me yunu şu ranız. 
şe!lıgı vazıfesı ıle Balkan Antantı konse - d K 1 At ı·· k.. h t . . . . . . . . Her adım a erna a ur un a 1-
yının bu senekı reıslığını şahsınızda hır - .. .. f . k tle d 1 • . . . . r~)::;ı ~orulen evız ve uvve r o u 
leştırdığjnız bır zamanda vukua gelmek - cı. ' 'B .. v •• k b h t 
ledir. · bu şehirde .. uyu ~~~r~cının a ıra-

sı ö11ünde hurmetlc egıhrım. 
Bu iki yuksek vasıf ile, sözlerimde, Ve Onun büyült eserinin liyakatli ve 

kalbten gelen samimj bir dostluğu hür - j asil devamcısına karşı derin hürmet 
metkar ifadesini bulmanızı rica ederim. I hissiyahm! ~fade ederek. kadehimi ek-

Kadehimi, Majeste Kral ikinci Karol'ün sclfıns Türkiye Reisicümhurunun sıh -
sı'hhaiine, dost ve müttefik Romanya:un hatine, memleketimin sadık dostu Tür
şan ve refahına, kaldırır ve aziz nazı - kiyenin şan ve refahına, ve ~ziz dos -
nm, sizin de Ankarada bulunması ziyare. tum vekil, sizin ve muhterem refika -
tinizin bizde bıraktığı minnettS.:l~ğı ~~ -1 nız Bavan Saraçoglunwı sıl~atleri -
tıran bayan Gaferlkonun sıhhatmıze ıçı - nize kaklırıyorum. 
yorum. . Balkan Antantına içiyorum. 
Bıılkan Antantına ve Türkiye ile Ro - Atafürkiin manevi huzunmda 

manyayı birbirlerine bağlıyan büyük Ankara 11 ( A.A.) _ Romanya hari-
dostluğa içiyorum. ciye nazırı Gafenko·, bugün sa\lt '6 da 

Romanya Jıariciye nazınrun cevabı maiyetleri erkanı ve Romanyanın An
Muhterem misafirimiz, bu nutka aşağı. kara büyük elçisi Stoyka ile Rumen 

daki sözlerle mukabele eylemiştir: matbuat mümessil!eri olduğu halde Et-
Bay Vekil. noğrafya müzesine gidere~ Ebedt Şef 
Sözleriniz beni derin surette mütehas _ Atatürkün muvakkat kabnne bir çe -

sis etti. Bu sözleriniz asil ve -hararetli ke. lenk kovmustur. Bu tazim ziya\reti es -
limelerle ittifakımızı~ temelini teşkil e _ ' nasında· Ankara Emniyet ._Direkt.örü 
den de bu ittifakı kuvvetli ve canlı bir Şinasi ve bir polis ihtiram mufrezesı de 
bağ haline getiren his, her türlü imtihanı hazır bulunmuştur. 
muvaffakiyetle geçirmiş sadık bir dostlu.. 
ğu ifade eylemektedir. 

Bu dostluk. milletlerirnizi aynlroaz bir 
tarzda birbirine bağlamaktadır. Bu dost. 
luk, h ükumetlerirnizj birbirine ' rapteyle • 
mektedir. Gene dostluk, bay nazır, iki .. 
mizi birbirine yaklaştırmış ve aramızda 
emniyeti ve muhabbetli işbirliği münasc. 
betleri vücude getirmiştir. 

At yarışlarında 

Ankara 11 ( A.A.) - Romanya hari
ci ve Gafenko. ve Bay~ı bugün saat 
17 ye doğru hipodroma gelmişler ve 
orada hazır bulunmakta olan Başvekil 
Dr. Refik Saydam, Hariciye Vekili Silk 
rü Saracoal:ı. Ziraıat Vekili Muhlis F.rk 
ıncn ile birlikte at yanşlarını takib 
eyılemisıl.erdir. 

,.,,, Tü. ki Ro Gafenko ve havanının hipodromıı j?e-
'-Ul'llhuri'-·"" h.'k• r ye • manya v 

18.n ı.. J'"L u umeti adına ve şah 1ı·ş1• bur.,..la bulunmakta olan kalabalık 
Jtend• d - Türkiyenin ve Romanyanın birlikte o"I 

da n"" 
1 a una, ekselansınızın şahsın • bir halk kiltlesi tarafından sürekli al -

-L ve müt üa edecekleri vazifenin doğru bir tarz-
re- _" tefik memleketin muhte - d alkışlarla karşılımrnıştır ··• ·••UmessT . • a an1ayı~mı bu dostluk hissine med - · 
hıel'llnun bul~~~Y:~~=lamakla hassaten yunuz. Kader, gerek sizlere ve gerek Ziyaretler 

S ~, bizlere, rniUi inkişafımız çerçevesi i - Ankara 11 ( A.A.) _Bu sabah şeh _ 
Balk ag am temel çinde, büyük Avrupai ehemmiveti ha-

tine k:~l~ntantı~n tarafımızdan üze - iz birbirine müşabih vazifeler vermiş- rimize gelmış hulunan muhterem rnisa 
den sulh ·auğu. saglam temeli teskil c • ı tir. Sizler, büyük bir inkılabcının ida- firimiz Romanya hariciye nazırı Gafen 

ı ealın At" ko. öö-ledcn evvel Hariciye Vekili Sük 
hnı"-nda . e, ına vesika larmm resi altında muhteşem bir milli kalkın ~ 

...,1 nbe rü S~raco~lu Ba~vtkil Dr. Refik Sav-
l'!lst \re d rı ~eçen seneler zarfında dil rna hareketile yepyeni bir vaziyete gi- dam BÜvük 'Millet Meclisi Reisi Ab-
lir. Mes•:ı ~ ~ı~ ~rette hizmet erlilmiŞ- ren bir devlet otoritesile Boğ~zların dülh.alik "'Rendayı, ziyaret etmiş ve 
tnıım 

8
• •şbırlığımizi. ayn ayrı hepi _ emniyetine nezaret ediyorsunuz. Biz -

h ıvasen . bu zivaretler iade edilmiştir. Bayan 
ad noı..t erı.mizin istiklalini bir itti • ler de, hakim ve cesur bir kralın inkı - ~ 

11. ası 'h 1 Gafenko da Bayan Saraçoğ1unu ziya-
dııınaır.a a me getirerek teşkilatlan - Iabkar hareketi1e yepyeni bir vaziyete 
t .. _ s rnuvaff k ret etmiıı ve bu ziyaret iade edilmiş -
~. harici " a olduk. Bu ittihad nok giren enerjileri gittikçe daha mühim tir. B~y ~e Bayan Gafenko öğle yeme-
1:sinde B 1~una-sebet1erinin sevk vP ida. bir hale 'ielen bir vazifenin emrine gıw "ni Romanya büyük elçiliğinde husu
dırektifini a a~ devletlerinin müşterek vererek aşağı Tunanın hürriyetine ne 

Sulh içi teş~ıl eylemiştir. zaret edivoruz. Bu birbirine benziyen si olarak yemiş~erdir. 
bılı:iş.af ed n VUcude geti.rilen. sulh icinde ve birbirine bu derece sık1 surette bağ • Belgmd gazetc1erinin ırMitalcWan 
~ntı ~~ kve sulh g.etiren Balkan An - lı bulunan vazifeler. bizleri, enternas - Belgr:ı.d f 1 ( A.A.) - Harici siya -
litq ıörm .. u .:ınmel bır sulh aleti va1ife. yonal tf'sanüd vRZifelerimizin hakiki set haklnnda neşrettiği bir makalede 
~r ne oluştur ve hadiselerin teakiıbü :.kıvrnetlcrile Janlamağa sevki amirdir.' Samuprava f!azetesi Romanya Harici
llılh lleti ~; olsun en mükemmel bir Umumi mahiyette menfaatleri müdafaa ye Nazın Gafenkonun Ankara seyaha
l 'riırltiye ile acaktır. . . . edivoruz. Bu .vaz:.felerimizi, bütün dev tinin ehemmiyetini tebarüz ettirmek -
~~.an l'&b t 

1 
Romanyayı bırbırıne bağ - Jetlerle f'n ıyı muna~betler idamesine te ve bn seyahatin hed.Pfi Balkanlarda 

"'llll de,,1~1~ a~n bu tarzd.a. t~l.akkisi, Bal gayret ederek, an1asma( utia~a ve sulhu takviye etmek oldu!iunu kaydey-

Sayfa 11 

Fenerbahçe İngilizlere 2-0 mağlOb oldu 
CBaştaraf 1 9 uncu sayfada) 1 Fazla koşmamasına rağmen idaresi ço1' 

girdi. Fikretin nefis bir şütü avut oldu. güzeldi. 
Arkasından Fikretin yaptığı çok tehlike. Tank Özerengin 
li bir hücumu İngiliz kalecisi secde eder İngili:derin kafile reisi ne diyor? 
gibi yere kapanarak kurtardı. İngilizlc • Kafile reisi Mister Alaway dün bh 
rin soldan yaptıkları akınd'a ortalanan muharririmize maç hakkındaki düşün· 
ropa yı_ldırım gibi yetişen sağ iç Fener 1 ~1erini şöyle bildirdi: 
ağlarına balık gibi takıldı. Cihad daha ev «- Evvela havanın sıcak oluşu en 
vel davranarak bir yumrukla topu uzak. büyük şikfıyetirnizdir. Takımınız iyi 
laştırmıştı. 22 nci dakikada sakatlanan ve güzel oynadı. Aralarında cidden mu 
Reşada iki İngiliz oyuncusunun koşup vaffa.k olan oyuncul~r var. Kaleciniı! 
masaj ve tedavi yapmaları çok gfüel bir tebrik ederim. · 
hareketti. Takımın topla çolç oynaması tabii •· 

Fenerliler güzel akınlar yapıyorlarsa lcyhine olmaktadır. Biz burada üınid 
da İngiliz müdafaası 'hepsini kafa ile, te. ettiğimiz futbo~ü gördü~müz~ m~ • 
miz vuruşlarla mütemadiyen kesiyor. He. nunuz. Hakemın, tarzı ıdaresı de !yl 
le sol bekleri antremen yapar gibi rahat 1 i~!· Oyunc~~anmızın h~psi de bugun
oynuyor ki ... 30 uncu dakikada seri bir ku maçın guzel ve temız oyna\ımış Oıl· 
İngiliz akınında ileri fırlayan soliç Ciha _ masından dolayı memnundurlar.• 
dın yatmasına rağmen topu ikinci defa Fener - J{urtuluş ntletizm miisabakaa 
Fener ağlarına takdı. Fenerbahçe, Kurtuluş atletizm ta -

Fenerlilerin biraz yorulmnsına rağmen 
hızlanndan hiç bir şey kaybctmemi] olan 
İngilizlerin a'kınları ve oynanan zevkli 
futbol dakikalar ilerledikçe artarak niha. 
yet muayyen vaktini doldurdu. İngilizler 
maçı 2.0 galip bitirdiler. 

Nasıl oynadılar? 

İngiliz takımının bütün on biri haJtika. 
ten mükemmel futbol oynadılar. Vuruş, 
kafa, deplasman. pas verme. hü1fısa fut
bolün bütün inceliğini ortaya döktüler. 
Hepsinin üstünde sempatik ve sportmen
ce hareketlerile herkesin takdirini ka -
zandılar. Rakibine, hakeme, seyircilere 
karşı hürmetten başka en ufnk bir ha -
reketlerini görmek imkansızdı. Takımda 
kaptanları olan kaleci Eric'den başka ko. 
nuşan yoktu. Bütün oyunda iki veya üç -
ten fazla favül yapmadılar. Bütün oyun
cular vazifelerini yaptılar, fakat sağ haf, 
soliç oyunun harikulade aslanydı. 

Fenerliler kıymetli rakiblerine denk 

kımları arasındaki müsabaka, büyüle 
merasimden sonra yapıldı. 

100 - Atineo (Kurtuluş) 11.5 Cahid 
(Fener). 

800 - Rıza Maksud (Fener) 2.02 
Vladmir (Kurtuluş) 

400 - Firuza'n (Fener) 55.1 Ali (Ga 
latasaray). 

1500 - Rıza Maksud (Fener) 4.19 
Manidis (Kurtuluş). 

200 - Firuzan (Fener) 24.4 Cihad 
(Fener). 

4X100 Fenerbahçc 46.5 
46 

Müsabakalar sonunda Fenerbahçe 39 
puvanla birinci, Kurtuluş 21 puva\ıla 
ih'inci olmuştur. 

Beden terbiyesi kupası maçları 
Dün sabah Taksim stadında muhte

litler arasındaki kupa maçlarına de -
vam edildi. 

Şişli, Şüleymaniye muhtelitile, f. 
Spor, Pera muhteliti karşıla!itılar. Sert 
olan bu müsabakanın birinci devresini 
1 - O ga!ib bitiren Şişli, Süleymaniye 
ikinci devrede de bir gol atarak maçı 
2 - O kazandı. 
Barutgücü - Vefa berabere kaldılar 
Bnnıtgücii ile Vefa arasında dün Ba

kırköy Barutgücü sahasında bir maç 
yapılmıştır. Oldukça kal®alık bir se -

Bu mühim maçı idare eden Kemnl Ha. yirci kütlesinin hazır bulunduğu maç 
lim oyun kaidelerini hakkile tatbik etti. 1 - 1 beraberlikle bitmiştir. 

güzel bir maç yaptılar ve Türk futbolü 
için herhalde çok iyi bir te.c;ir hıraktılar. 

Kaleci Cihad, müdafiler ve bilhassa Le -
bib. Esad. Fikret, Naci ve Melih fevkal~
de oynamışlardır. Diğerleri ellerinden ge 
leni yaptılar. Yalnız Rebii bu seri oyun. 
da faz]a ağır kaJdı. 

Hakem 

-
Mil'i Şefin 
gezintileri 

<&~tarafı 1 inci sayfada) 

İnönü, bir miiddet istirahat ettik

ten sonra saat 1 7 buçukta refakatlerin

de Dahiliye Vekili F<.f k Öztrak ol

duğu halde otel Termalı şereflendir -

mişler, muhtelif mevzular etrafında 

görüşmüşlerdir. Bu m,eyanda Yalova -

dan bahseden Ctin'hurreisimiz. 

«- İnsan burada rahat ediyor, ağaç
ların hayatiyeti ve muhitin manzarası 

asaba sükunet veriyor. Bilhassa Anka

radan gelenler için Yalova çok iyi, bu
yurdulal'. 

Sözün kısası 
CBastaraf1 2 nci sayfada) 

Edirnede .t.:rımbaşı 
kursları 

Edirne (Hususi) - Tnnm işi kursla
rı iki senedenberi muaUimlerile birlik
te gezerek yaptıkları aşılar 100 bini 
aşmışhr. Şimdi mandıralarda peynir -
ci1ik stajı görmekte olan tarımba~ı kur 
su bir hafta sonra: durgun yaprak aşısı 
yapmak Uzere kazaiara dağılacaktır. 

Tam 350 bin meyva aşısına ihtiya9 
olduğundan hem maham aşıcılar, hem 
eğitmerJer, hem de tarımbaşılar bun -
ları tamamlayacaklardır. 

Yaban zeytin deli~ aşısı için dahi 
Haziran ve Temmuz aıylarında Çanak -
kale vilayetince tertib edilmiş oldu • 
ğundan kurs tnlebereri bu hafta içinde 
oraya gide~kler ve Temmuz sonuna 
kadar Edirnede büyük fidanlık aşı biz. 
metini göreceklerdir. 

Her iklimin istediği ve ~tiştirdiğl 

~t İf ermden her bın ıçın en ha - bitarafl1k emniveti dahilinde vaomai!a 
k lUesi • · }emektedir . 
... Yeti içi nı, harici siyasetin muvafCa - gerek bizim icin !!erek diii'erleri icin Gazet~. Romanva ile Türkiyenin bey_ 
\u\ı\retli ~~m esa.slı unsuru te~il eden azmeylemiş bulunuyoruz. Fakat biz, nelmilel bir tesriki mesai vücude ge -

Hasılı kelam yeni barem kanunu ma

hiyet itibarile N::ısreddin hocanın katr 

helvasına benziyor: Öyle ki onu yapan

lar bile ileride beğenmiyecekler. İyisi 
mi, ya büsbütün vazgeçsinler, yahud ki 

üzerinde biraz daha mantık ve biraz 

daha h<ikkaniyetJe dursunlar! 

meyvalara göre aışılar gönderilmekte • 
dir. Tarımbaşılar Cümhuriyet hayra -
mında tam yıllık devresini bitireıd 
köylürine iş başına gönderilecek. yer -
}erine üçüncü grup olarak 50 köy gen
ci .eelecektir. 
Gen~ ıtelecek postayı Maarif VekA • 

Jeti mesleki tedrisat umum müdürlü • 
ğü ile uzlaşıldığı üzere kı.ş mevsiminin 
üç ayında marangozluk. yapıcılık. de -
mircHik san'atlerini Edirne San'atlar o
kulunda göreceklerdir. 

t.dır. ır dahili teşkilatta bulmak - bu derece favdalı olan vazifemizi. an- tirm€'k rususU'ıcfaki samimi arzularını 
~ay :ti cak arazimizin emniyetini ve milli is- her vesile iJe ishat etmiş olduklarını i-

biitün ~zır, işte bu unsuru, Roman,·a. t;klfılim;ze lıürm!:'ti müteyakkız bir su ıave eylemektedir. 
~f lllilletm kendi büvük hükümdarı rette teınin etmekle ifa edebiliriz. Bi _ 

ınaa b· l . . . h 
faıt o}ın ır eşTnesinde bulma~a muvaf. zım ıcın ·<:~ şeyden daha zivade aziz 
l'ifeg· uştur. Bükreşten hareketinizin a. olan bu mulkler. esasen, coii-rafi vazi-

l?lde b 1 t• · d 1 ·1 d ·· k ~ ı>. u unduğunuz ve yeni Roman _ ye ımız o ayısı e e yu sek enternas-
%id ~amentosu önünde kuvvetli. müt _ yonal bir menfaat irae etmektedir 

t1t bı'r e kendisine dü<:Pn vazifeleri müd. m ""' Balkan Antantı 
~ etı-1 emle'ketin harici siyasetini rnes. 

··•ele ı Bay Vekil, r e izah eylediniz. 
Komşu mi1letlf'r arasında bir sulh 

l!a Tehlikelere karşı birlik ve kardes ic: bir1igıv·ne Alet olan,' 
':! Nazır • ~ 

~ sı\ı bira : 1 hiç kimseye karşı müteveccih bulun -
ıt'a.ın Zim e Avnıpanın en karışık bir mıvan ve hiçbir Balkan milletini ha -

leııeı-i ~ teskin etmiş olan Balkan dev - riçte tutmıyan Balkan Antantının sul
~ d~nlı hAdiselerin kanşıklık ve ki.. ha ve Avrupa müvazenesine lüzumlu 
claııa iyi ~~inin acısını birçoklarından olduğunu, müdrik bulunuyoruz. İşte 
~lıliJt .. 1 t>setınektedir. Bu devletler. bund~ dolayısJr ki, niyetlerin ve sulh 
~ "ere b .. · 

)l bildi U~k bir cesaretle karşı koy pe~r idealini bu de~ sarih cümle -
klerınden dolayıdır ki gerek lerle tebarüz ettirdiğiniz bu antantm 

Rumen matbuat heyeti 

Ankara 1 1 ( A.A.) - Bugün şehri -
mize gelmiş bulunan Romanya harici
ye nazırı Gaf enko'nun refakatinde bu
lunmakta olan Rumen matbuat mihnes 
silleri şunlardır: 

Rumen matbuat umum müdüril Dra
gu, Rumen ajansı umum müdüril nı. 
Sölacolo, Romanya hariciye nezınnın 
mürevvicie!kan olan cTinpuh gazetesi 
nin başruuharrin M. Grigo~cu, cRo -
manya• gazetesinin siyast muharriri 
J acquer Paleologu, cCurentub gae -
tesinin siyasi muharriri. Romulus Dl -
nau, cSeara• .gazetesi _ muharrlrl Da
masehiıı. 

e. Ckceın ~at-1" 
····-······················································-

Kaşta kinin ihtiyacı 
Bir Ermel\İ iki Museviyi dövdü 

Dün saat 19,30 da Bebek bahçesini 
Kaş (Hususi) - Her yerde olduta 

gibi devlet kininini inhisarına al~ş ~ 
lan Ziraat Bankasının Kaş şubesınde. 

yapan Yeşova ve Gedikpaşada Çilavcı 7 a •danberi kinin bulunmamakta -
90kağında oturan terzi Karpis, Bebek ·dır. Jalkın vaki şikayetlerini dinleml .. 
bahçesinde otururken sandalye yüzün yen ajanlık memurjarı, sudan cevablar 

altüst eden bir yaralama vak'ası ol -

muştur. Mahmudpaşada maıntoculuk 

den Topkrlpı civarında otur Keğork vererek mitrncaatçılaırı savuşturmakta 
ile kavgaya tutuşmuşlardır. ve vazifelerinin .~cabatmı ya,?ffiakta ll-t 

kaydi ve aciz gostermektedırler. Mevı-
Keğork, Yeşova ile Karpisi güzelce sim itibarile kinine çok muhtaç oldu , 

dövm~ ve kafalarını yarmıştır. Hadi- ğumuz bu günlerde, Zirant Bankasınm 
ıeye polisler yeti~miş, kavgacıları ya - kinin bulundurmama'kta devam etme
ka18.mı~ır. Yaralılar hastaneye kaldı - si, vatandaşların gazete sütunlarında 
nlmıştır. derd yanmalarına badi olmaktadır. 
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Bir Temmuz gecesi 1 
.. n11111111 .. _ .. 11111• .. 111111uuu .. ııe... Yazan: inci Özkurt .... wl 

Ayhan kapıdan ~eri girer girmez elin. 
deki kitabları ve defterleri masanın üstü. 
ne attıktan sonra merdivenleri koşa koşa 
çıkarak bir rüzgar gibi annesinin odasına 
girdi, Göğsü sık sık inip kalkıyordu ve 
yanaklan kıpkırmızı kesilmişti. 

Bayan Saadet kızını böyle nefes nt?fese 
.karşısında bulunca hayretle sordu. 

- Ne oldu Ayhan? Bu ne telaş kı -
ıım? .. 

Genç kız siyah rnekteb elbisesinin ce. 
binden çıkardığı küçük mendilile yüzün. 
!eki terleri silerek annesinin yanına o -
turdu. Gözlerinde sevinç ışıklan parıldı. 
yordu. 

- Anneciğim bir çocuk gibi seviniyo • 
rum. 

- Ne oldu yavrum söylesene? .. 
i\yhan dargın dargın onun yüzüne bak

tı. 

- Bilmiyw gibi davranıyorsun. Bugün 
son imtihanımı vereceğimi ne çabuk u • 
nuttun? İşte şimdi imtihandan geliyorum. 

- İmtihanını muvaffakiyetle verece • 
ğini biliyordum yavrum. 

- Demek muvaffak olacağıma bu ka. 
dar kat'iyetle emindin öyle m; anne? 

- Tabii kızım. Şimdiye kadar daima 
muvaffak olan sen değil miydin ki? .. 

Ayh11n küçük bir çocuk tavrile dudak. 
lannı uzatarak annesinin yanaklarını öp. 
tü öptü ... 
Kadıncağız kendisini bu hazzın derinli. 

ğine terketmiş susuyordu. Bir aralık eli. 
ni uzatarak küçük masanın üstünde du. 
ran mavi bir zarfı aldı. 

- Bir sürü şey .. . Seni bu yaz muhak • muntazaman plaja gitmeğe mecbur olu. 
kak beklediğini yazıyor. · yordu. Hatta Ayhanın ısrarları ile birkaç 

- Hakikaten anne! Senin dediğin gil)( defa denize bile girmişti. Evlendikten son. 
Sahire benim için QOk iyi bir abla ... Be. ra biraz şişmanladığı ve kendini. bırak~~
ni ne kadar candan düşünüyor. Ona ce. ğı için vücudü deniz mayo<;u ile hıç te gu. 
vab yazarak teşekkür etmeliyim. Gitme- zel görün:nüyordu. Fakat bu Ayhan, bu 
me imkan olmadığı halde beni hatırlamış küçük bir çocuk kadar haşarı kız ona her 
olmasına sevindim. şeyi yaptırabiliyordu . 

_ Niçin gitmene imkAn olmasın Ay • - Bu ne dalgınlık e:ıi~te. Kucağını~ • 

h ? daki gazeteyi alıyorum da farkında bıle an. 
Genç kız hafif bir gülümseyişle gözle. değilsiniz. . . . 

rini Bayan saadete çevirdi. Sadi uykudan uyanmış f>:ıbı ~ıl~ıner.ek 
_Bunu sen mi soruyorsun anne? etrafına bakındı. Bakışları derınlıklerın. 
_ Evet Ayhan, çünkü gitmeni hiç te de canlı ve neş'eli parıltılar kaynaşan si... 

imkAnsız görmüyorum. Ben meraklıyım. yah gözlerle karşılaşmı~tı. Korkuyla sar. 
Seni kimsenin evine bir gece bile misafir sıldı. Kolunu uzatmak ve bu kumral saç. 
yo1lıyamam. Fakat Sahirenin sana 0 ka. larla ört:.ilü güzel saçlaı:n~an yakalıya. 
dar dikkat edeceğine eminim ki... .rak uzaklara fırlatmak ~~ıyordu. Uzak. 

Ayhanm bakışları parladı, dudakları ge lara, ç~k u~akla:a ... Sesının .. ~~yu.lmıya: 
niş ir gfüüşle gerildi. cağı, gozle:ındekı ışıklamı gorulmıyeceğı 

- Demek fstanbula gidebileceğim? kadar uzaklara atmak ... Fakat niçin? Bu 
_ Evet gideceksin Ayhan, fakat ben mektebli kız ona ne yaprr.ıştı ki ... Sa -

sensiz ne kadar sıkılacağım. bire ceniştcnı. diye Sadiyi tanıttığı daki • 
Genç kız başını annesinin göğsüne da • kadanberi geı:ç kız o ~amam ~ada.: ta • 
dı nımamış oldugu bu enışteye mumkun ol.. 

ya_. Anne düşün ki kısa bir zaman son. duğu kadar nazik ve sa:nim\' davranma -
ra tekrar burada olt.cağım. mış mıydı? O halde genç adamın içinde * toplanan bu kin neden aeri geliyordu. Sa. 

di kendi kendine bunu i~ah için cAyhan 
- Gurubun güzelliğine hak Ayhan. bizim rahatımızı bozdu diye düşünüyor
Genç kız yerinden kalkarak balkon ka. du. Fakat Ayhan onları:ı rahatlarını boz .. 

.. .. d d s h' . 1 pısının onun e uran a ırenın yanına maktan ziyade sessiz y!iş~yışlarına biraz 
kadar yürüdü. Akşam oluyordu ve güneş kahkaha ve gençlik katrr:.ıştı. 
bu pırıltılar membaı uzaktım damla, dam Ayhan geldiği gündenberı Sadinin canı 
la meçhul bir denize dökülüyordu. sıkılıyor, Sa1ıire sevinç içinde Ayhanı 

Ayhan elile uzak bir noktayı işaret e • . sıkmamak için çırpınıyi)rdu. Ayhan ic;e 
derek mırıldandı. tatilini böyle güzel bir y~ı de geçirdiğin • 

- Şu kotranın siluetine bakın ne gü. den dolayı memnun ve mes'uttu. - Bu mektub kimden bil bakalım Ay • 
han? zel... Bu vaziyet bir Temmu7. gecesine kadar 

, Sonra hemen yanındaki koltuğa otur .. böyle devam etti. O gec-:? hepsi bir tarafa 
- Dayımdan mı? 
- Hayır. 

- Öyleyse teyzemden. 
- iBlemedin. Sahireden. 
- Sahireden mi? .. Ne yazıyor?. 
- Blitün mektub baştan aşağıya kadar 

senin isminle dolu gibi •bir şey. 6 senedir 
seni görmediği için çok göreceği geldi~ini 
ve seni görmek istediğini yazıyor. Çünkü 
evlenip buradan gittiği zaman sen henil2 
12 yaşındr. küçük bir çocuktun. Seni öyle 
çok severdi ki hatta herkes sizi kardeş 
zannederlerdi. 

- Esasen kardeş kadar yakın değil mi. 
yiz. Dayımın kızı bana kQrdeşim kadar 
yakın sayılır. 

- Öyle amma kızım. Belki birçok ab
lalar bile kardeşlerini onun seni sevdiği 
kadar sevmezler. 

Ayhan gülüyordu. 
- Başka neler yazıyor? 

·. muş olan Sadiye döndü. dağılmışlardı. Sahire ekserı geceler oldu. 
- Öyle değil mi enişte? ğu gibi balkon kapı.sının biraz gerisindeki 

- Evet çok güzeL koltuğa oturmuş clindel:.i örgü ile meşgul .. 
Genç adam bu sözleri adeta farkında dü. Sadi dirseklerini pencerenin kenarına 

olmadan söylemişti. O kadar dalgındı ki .. j dayamış dışarısını seyrediyordu. Başını 
Çehresi başının sıkıcı düşüncelerle dolu döndürüp karısına uzun uzun baktıktan 
olduğunu ifade ediyordu. Acaba ne d~şü. sonra yerinden kalktı. 

nüyordu ve niçin canı sıkılıyordu. Bunu - Sahire. haydi biraz çıkıp dolaşalım, 
kendisi bile taınamile anlıyamıyordu. Ha- hava o kadar güzel ki .. 
yatlarında düşünülecek. sıkı1acak hiç bir Genç kadın gözlerini elindeki ~ten a • 
şey yoktu. Adanın çamlarla örtülü ten. yırmadan cevab verdi: 
ha bir köşesinde gene her seneki gibi - Rahat rahat otururkcm şimdi nere. 
kansile başbaşa yazı geçiriyorlardı. Evet, den de hatırına geldi. İstP.rsen sen çık, fa
fakat bu kız, onların sessiz ve sakin ha - kat benim hiç dolaşacak halim yok. Bu. 
yatlarını değiştirmiş olan bu ku nereden gün epeyce yoruldum. 
gelmişti. Sadinin sanki bütün neş'esi dönm:.iştü. 

Ayhan geldiği gündenberi Sahire onu - Nasıl istersen dedi, o halde ben biraz 
gezdirmek, eğlendirmek için ne ynpaca • bahçede dolaşayım. 
ğını şaşırmıştı. Kendisi denize girmediği Yavaş adımlarla sofadan bahçeye indi. 
halde şimdi onun yüzünde:ı her sabah (Devamı 13 üncü sayfada) 

KANZUK 
'KUVV·ET ŞURUBU 

· VİTALİN 
k _-tnsızlrk. Dermansızlık , iştahsızlık gibı vak'a
lo:-da kultanılan en tesirli 'Şuruptur . Çoc-ukların 

c;...tbu~ buyümelerini tem .n eder. 
\• i TA!.... i N şurubu her '€ =zanede bull ı nur. 

1 r·ıG l L ;z l<ANZU K ECZANE c;I - Beyoğlu . i s tan bul 

Karaman Belediyesinden 
Karaman kasabası içme suyu isale hatb 

inşaat eksiltmesi 
1 - Yapılacak işin muhammen bedeli (31,301) lira (55) kuruştu?'. j 

2 - Eksiltme 10/ 7/939 tarihine raslayan Pazartesi günü saat (15) de~ 
belediyesinde toplanacak da.iınt encümende yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe aid prtnaıne, proje vesair evrakı (1) lira (60) kurUI ıoU 
kabilinde Karaman belediyesinden alabl leceklerdir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklüe rin aşağıda yazılı teminat ve yetaft' 
ayni gün ve saat (14) de kadar belediye ı·eisliğine teslim etmiş olmaları IA.zıJll~· 
A- 2490 sayılı kanunun 16-ve 17 nci m.ııddelerine· uygun olmak üzere !347 ur• 

58 kuruşluk muva'kkat teminat. 

B - Eksiltmeye girebilmek için, kanunun ve bu işe aid eksiltme prtnaınd'
nin tayin ettiği vesikalal'. 

C - Münakasaya iştirak edecek mii teaMıidlerin su tesisatı işleri yapDllf oJ. 
duklanna dair vesikalarını teklif zarfla rile beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektubları ihale günü saat (14) de kadar makbuz mukablllnde hl--
lediye reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarının isd~ 
taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar belediyeye gelmiş bulunması 1 ı. 
~amdır. (Postada olan gecikmeler kabul edilmez). Bu iş hakkında fazla izahat 3 ) 

mak istiyenlerin Karaman belediyesine müracaatları ilan olunur. (2179) (4()3'7 

1 lstanl:ul F elediyesi 1 anları ] 
Senelik muhammen kirası 96 lira olan Arnavudköyünde Lutfiye mahallesi J{il

çükayazma sokağında 25/ 51 numaralı ev teslim tarihinden itibaten bir seb' 
müddetle kiraya verilmek ilzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi eıı -

cümen kaleminde görülebilir. İstekliler yedi lira 20 kuruşluk ilk temina.t ııı: 
buz veya mektubile !birlikte 19/6/939 Pazartesi günü saat 14,30 da Daiını in 
ınende bulunmalıdırlar. (İ.) (3910) 

~ 

Senelik muhammen kirası 10 lira olan Yeniköy Tekke sokağında 14/16 .nurn~ 
ralı 2334,60 metre murabbaı tarla teslim tarihinden itibaren bir sene müdd~ • 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi encümen k e-
minde görülebilir. 1steklilei' 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubll• 
birlikte 21/6/939 Çarşamba günü &aat 14,30 da daimi encümende bulunm~~· 

İstanbul Daimi Encümeninden: 
Bedel rnuhammeni 5928 lira olan Tak sim bahçe~inin s~ilme, Amerikan 13~ 

salon bar kısmı ile helalar, mutfak ve ah ~ab çardak kısımlarının enkazı kBP8 

zarf usulü ile arttırmaya konulmUJtur. Buna aid şartname her gün zabıt ve ıııo; 
ameıat müdürlüğü kalemine müracaatla görülebilir. İhale 23/ 6/ 939 günü saat 1 il• 
de yapılacaktır. Taliblerin 444 lira 60 kuruşluk teminat makbuz veya ınektU~ .. 
bu baptaki teklifleri havi zarfları yevmi m ezkurda saat 14 de kadar daiı:nl eı»: 
mene teslim etmeleri lüzumu ilA.n olunur. (4006) 

.Son Postan nın edebi romanı: 44 fik davııındllar Neri! Bizim aramızda Hele göğsüne iliştirdiği bir mor menek
mes'ud bir ömür sürmiyen sana karşı! şe buketi ona öyle yar~tı ki, gözle-

ce\fa• Genç kız tekra r m~külAtla 
verdi. . O" 

- Cidden ne söyliyeceğimi bilıl11111• 
rum. Böyle bir teklif karşısında lı:f. 

Gcnç kız hafifce titriyerek gözlerini ri bilaihtiyar oraya takılıp kalıyordu. 
yere indirdi ve cevab vermedi fakat Aralarındaki sükut ve yanındaki 
Feridun hüzünle kısılan bir sesle sö - gencin bakışları birdenbire Nerimenin 
zünde devam etti: içine garib bir korku verdi; lfilcin bu 

- Evet biliyorum; sen kimseyi itham korku, bundan evvelkilere benze.mi-
y . G'OZİN DALMEN etmek istemiyorsun; ancak ben, bir yordu. Bunda saadetle ürperten başka 

_ Biraz evvel bah ede c:roı rıten . azan: . . .. müddettenberi senin için bur<ldaki ha- bir kuvvet vard1. 
. . . ç ~ Demek NeJadla ızdıvacı reddettın oyle yatın ne demek olduğunu çok iyi anlı- Ayni ihtiraslı sesi, daha çok kısılarak 

Ne3ad bana kendısıne evlerunemı tek- mi? Dogr· usunu istersen onun böyle . bl k k d k b ı d l'f · B h · · yor ve senın ıztıra annı ço ya ın an te rar konuşmıya aşa ı: 
ı ettı. una ayret ettım ... Fakat onu bir teklifte bulunması büyük bir küs- h' d" :_ All·n saçlı Neri; bütün o felAket 
reddettiğimden dolayı imildüğü için tahlık! Bir M gu·· cü vok· bir kazancı 1sNse ~yorub~ı·· 'ht' b d' 
canım sıkıldı. .. .. ~ _ " , enme ı aı ıyar ceva ver ı: senelerini sana unutturacağım ben! 

. . . yok, gunu gilnune yaşıyor ve bunlan - Benim için bir şey değil... Lakin Sana şimdiye kadar bulmadığın saadeti 
- Red mı ettın? Tereddild etmeden hıç' düşü---.J-n bı'r de seni kendi hi- 11 .• . . k .. ··1d··. •. . a·· k . 

ıııı~ zava ı annecıgım ço uzu u ~reregım; senı unyanın en ço sevı-
mi? Ona hiç bir ümid vermeden mi? rnavw:M:i ve rnes'uliyeti altına almak ~ B .. 1 ·· • b ·h · 

Fe 'd t l' d" 1• x 1 . J -v unu soy er sovıemez sa a annesı· len en mes'ud kadını yapacağım. Seni 
n unun a eş ı ve en ı.şe ı guz en tiyor Bu ne büyu·· k çılgınhk' Onun i .. 1. . . kl özü . N . b i 1 1 . 

tU>nç k mn' i b k 1 k · · n n mezaı·ını sus ıyen çıçe er g - sevıyorum erı; en m e ev enmıye 
e:.- ızın s ırn a ı.ş annı mera - bunlan nasıl düsünınediğine cidden ~- .. ·· ·· ld' h il b ı razı' olur musun?. fa araştırıvordu. Nerim başını llı- • v- nun onune ge ı ve en z un aır 

arak cevdb verd'• e sa şıyorum. .. • !çin Ferlduna· teşekkür etmediğini ha- Nrime şaşkınlıkla geri çekildi, korku 
Y . . ı." Feridunu~ rnu,tehziyane bır tavırla tırlıyarak teessürle parlıyan gözlerini ile açılan gözlerini Feriduna dikti. O 

- Bır sa~ıy~ bıle tereddild e~~en ~öyl~iği bu sözler genç kızda hafif bir genç adama doğru kaldırdı: k:4tlsr müteheyyiç olmuştu ki ağzıhı 
ve çok katı bır surette reddettim. O ısyıtı uyandırır gibi oldu ve arkadaşını _Bu sabah çiçekleri gördüm ... Onu açıp bir tek söz söylemiye kuvveti kal· 
~vaıı~. çocu~. en ~fak bir şüp?e~ b~:a~ olsun müdafaa etmek arzusuna düşündüğünüz için sı~ karşı cldden mamıştı. 
bıle duşınesını ıstemıyoruın. Kendısine d~tü: minnettarım. Feridun gülümsiyerek ona yaklaştı: 
de söylediğim gibi, ona karşı büyük - Hiç düşünmemiştir. Buna eminim. - Bunu düşünmek için pek geç bile -Ne açık, ne saf bir ruhun var senin 
bir dostluğum var amma onunla• evlen- O yalnız kalbinin sesini dinlemekle ik- ka1dım. Ah Netime, burada çelonL? ol- sevgili Neri! Sana bakarken bütün 
meği ~klımdan bile geçirmem. Zavallı ~fa etmiştir. O aile için hayatın maddt duğun acılar için ölünceye kadlfr ken- mevcudiyetimin birdenbire değiştiğini; 
Nejad. çok iyi kalbli, uysal ve namuslu cıheti mevzuubahs değildir; onlar yal- dimi affetmiyeceğim. içimin derin olduğu kadar temiz bir 
bir çocuktur amma hayatı hiç ciddiyet- nız kendi samimi duygularına glSre ha- Bu sözlerdeki ateş, bu sesteki heye - heyecanla dolduğunu his9ed1yorum. 
le kabul etmez, serseri gibi yaşar, de- reket ederler. can genç kızı titretti ve onun bakışla- O söylerken, Nerime bir parça ken-
vamlı bir program dahilinde çalışmak - Evet, onlar her mrnan kayıdsll!Oa rın<lakt sıcaklığa tahammül edemtye- disini toplamıştı. Pek güçlükle cevab 
H em esasen ben evlenmek için tıenüs yaşıyorlar ve bulutlar arasında uçar - rek başını tekrar önüne eğıniye mec - verebtldi.: 
pek qencim; bunu düşünmek için daha lal" anıma ne neticey.e vardıkları mey- bur kaldı. - Bunu istiyor musumrı? Böyle bir 
vakit ister. Her .şeyden evvel şimdi ha- danda... Bir iki dakika m-alannda derin bir şeyi cidden düşündünilz mü? 
yatımı kazanmak için devamlı bir iş - Hakkınız var; Bn hususta ~ şa- sükt\t oldu. Feridun Nerimeye doğru - Beni temin ederim ki aylardanberi 
bulmal yım. yam takdir de~llerdtr amma heyst cid- eğilmiş, sevinçten sarhoşlaşmış bir hal- bunu çok ciddf bir surette düşOnü -

Feridun hafifce gülümsedi: den pek iyi insanlar old\ıklan. tçtn hM' de onu seyrediyordu. San saçlan styah yorum. Benim için dünyada en kıymet-
- E~er müsaade ederseınl keıııe bu kusurlarını ~ylıkla affetti - kadife bir şapka ile örtü1rn.~ astragan li w sevgili insan senshı ve biricik e-
- Nıçin? rty<>riw. pelerinin yakası, he\ecanda!n kızaran melim seni rnes'ud etmek, sana bütün 
- Bu meseleyi sonra -konuşun.ıs - Bi~ onlar 18114 karşı pek mftf- yt1EÜne daha güzel btr renk verm.tştt. çektfklerinl unutturmaktır. 

cağımı hiç tahmin etmemiştim· t# 
- Halbuki, aylardanberi ben seni 

viyorum N erime! ti 
Eğildi, ateşli dudaklarını onun ~ • 

nin ü zerine koydu fakat genç ~ ıcıı .. 
kingen bir tavırla ve elinin üzenne ~ .. 
gın bir demir dokunmuş gibi parıt1 etli 
larını şiddetle çekti ve titrek bir s 
mlrıldandı.: ~· 

- Bunu hiç beklemiyordum·- • 
neceğim. .. Şimdilik bir şey slSyll1 
mem. r~ 

- Belki de benden hAll korkllr,tır' 
sun? Belki vaktile sana karşı.~, 
ce muamele ettiğimi, seni ınd 
vs üzdüğümü düşünüyorsun? . l~ 

- Filhakika sizin o muamelele~ 
u zun zaman unutmıya muvaff&k 0 

nııştım. bl,rı· 
Gözlerinde eski günlerin ıztır8 -~ 

na benziyen bir heyecan geçti. ~bir 
bu mağrur kızın o zaman ne k:a~ ' 
palanınış olduğunu anlıya'rak rıe
bire içinde derin bir acı hissetti ~ 5(11 

rimenin bir hareket etmesine, b Jtllıı'' 
söylemesin meydart bırakmadan ıteriıJ 
penin önüne diz çökerek onun e 
öpmiye başladı. . ;;ııf' 

- Affet beni sevgilim! Bundsn et e 
ömrümün sonuna kadar sana· }ıirJJ' ~ 
derek , seni severek ve sayarak~ıf 
günlerin zalimliğini sana unut 
çalışacağını. 

- Feridun! Rica ederim! p1) 
(ArkOll 

1 



F otoğr&f tahlilleri 

Gazel görünmesini bilen 
Dııı cazibeli bir tip 

8tt . ceden Haycıe 
\i Yin, ka.r<ıJcteri

•orul/or: 
~lb· 

~e~ la 1 zengin 
de d~d r ilıerin. 
"eh Urut, &eVJI 
~ eyecan bahsi 

ka • 
lııak Yıdaız kal.. 
~ ~teırıeı. İyi 
"-~ .. 
"'lesj . iiYlmnek 
lh._ nı 1 .. ~1. 
~ "'· -uya. 

Muvaffak olamaması için 
henüz sebeb yoktur 

An.karadan Çc • 
tinkaya. hayatta 
muvaffak olup o,. 
lamıyacağını sonı-. 
yor: 

Henüz hayata a. 
tılmadan şüphe ve 
korku taşımak ye. 

ı....,.-. ~bUk. 
~. ınaııır ve tesir altında kala-

' rinde bir hareket 
değildir. Okuma 
çağında olanlann 
ise muvaffak olamamaları için sebeb yok. 

ku * surıarmı çabuk düzeltebilen 
a bir genç 

ll1'1Cld117ı ~ 
Ôıca n 

n, kcırcıJc~m~ 
'°"uvor: 

'l'ı:u.· 
~<ıttlere '- 1 

lı(ı a.o ay. 

thı a kapılabildi. 
e göre "-·~ 

t'tııt •uaur]a. 
Çabut dü'"'el-

t.bilit. '" 

tur. 

* Kuvvetli tutmak ve caymamak 
şartile 

Divrikten Fa • 

nık~ tuttuğu iSI 
başarıp başararıa. 

ıcağını soruyor: 

Tutulan işlerde 

raslanan zorluk . 

larJa uğraşmak ve 

bıkmamak en kısa 

.;;ıeşarma yoludur. 

* Anlaşmağı tercih eden bir tip 
1zmitten Ş. Öz· 

türk, karakterirıi 

ıonıyor: 

Serbest tavırla

rına ve açık ko· 
nuşmasın~ rağmt'n 

mücadeleye yana§ 
maz. anlaşmağı 

tercih eder. Baş
kalarının işlerini 

takib etmek ve 
hayırlı tavassutlarda bulunmaktan haz 
duyar. Canı tatlıdır. Tehlike ve zarar 
verecek şeylere uzak kalır. 

* Fazla kafa yormıyacak işlerde 
Edirneden L . G. 

M ., hangi meslekto 

muvaff ak olacağı. 

nı soruyor: 

İlmi ve fikrt 

mesleklerden zi -
yade idari işlerds 

d.ııha çok muvaf • 

fak olabilir. 

* Şair doğmak gerektir 
A nkaradan Tur. 

gtui Dağistan, şnir 
ve 'nııvaffak olup 
olamıyacağını ıo • 
ruyO'T; 

Şiir yazmakla 
şair olmak arasın .. 
daki farkları da 
gözeterekten bu 
hevesini şiir h~ye. 
canlarile takviye 
etmesi lazımdır. 

* Susa ve giyinmegi seven bir tip 
Antalyadan Zey 

neb Şen, karakte .. · 
rini soruyor: 

SüsJü ve şık gez.. 
mekten, moda ce .. 

· reyanlarına uy 
maktan hazzeder, 
Kendisine yakı • 
şacağı söylenL'n 
eşyayı almakta is. 
t ical eder. Başka • 
tarının giyini§lerile meşgul olursa da is. 
Uhza vesilesi yapmaz. Üzüntülere kat • 
\anmak niyetinde olmadığından kederli 
hddtselcrden uza'klaşnıağa ve neş'esini 
muhafazaya çalışır. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

l.iın • • • • • • • 
Adrea • • · • • • • 

DİKKAT 
l"otograf tabllll içln bu kuponJ&rdaıı 
6 adedin1n ııönderıımw l&lttu. 

I~ 

AON POSTA 

Hikaye: Bir temmuz 
• gecesr 

(Baştarafı 12 nci sayfada) 
Çiçeklerin arasından geçerek bahçenin 
ağaçlarla örtülü kısmına doğru uzanan 
ince yol ay ışığile gündüz gibi aydınlan • 
mıştı. Sadi birçok yazlarını burada geçir. 
miş olduğu halde bu kadar güzel bir ge. 
ccy'~ henüz ilk defa karştlaşıyonnuş gi. 
bi heyecan içindeydi ve kalbinde çılgın 
duyguların yavaş yavaş uyandıklarını 
hissediyordu. Bu dek\lr içinde karısının 
hayalini bir an gözönüne getirdi. Elektrik 
lambasının altında bütün dikkatini elin. 

Sayfa 13 

Son Posta'nrı tefrlkasr · 134 

lrron ·uı ı;g!~~~. ha~~~!IJ~i 
- --

Mısır mahsulleri 
Mısırdan Avrupaga ve bilhassa Türkigeye gönderilen 

kahveye mukabil Yemende mübadele edilen 
hu bu battan başka ilaçlarda mühim bir yer tutuyordu 

Tercüme eden: HOS'J /İ 1 Cahid Yalçın 
deki örgüye vererek etr.afındaki güzellik. Ziraatin menfaati namına bu kat ticaretin ehemmiyetine bu limanlar. 
lerin, hayatın, insanların, hatta kocasının evleri mümkün olduğu kadar da hükmedilmeş. İdarenin sıfır olduğu 
varlığını unutan bu kadın S3hire miydi? dar bir saha üzerinde toplamak bir memlekette ne iyi bir belediye ola .. 
Eski hararetli Sahireyi evlilik yıllan san. lilzumu hissolunuyor. Köyleri yük • bllir, ne hususi imtiyazlar, ne ikinci de.
ki ihtiyarlatmışlardı. sek yapmak terbiri topraktan yapılmış recede inhisarlar olaıbilir. Ticaret t.ıbij 

Ağaçların yaprakları hışırdadı, bir göl binaların feyezan tesirile mahvolmaları.. surette yerleşir. hakiki kredi bunu eJe ge-. 
d k 1 t "a ma· · lm k li d ·1 · geliyor çirir. Çif~~ onun =rikidir, adamları üc • ge kımıldadı. Sadi olduğu yer e a mış ı. ~ nı o a eme n en ı en . "")' r 

Ko··yler·n et af d d · b" ür.':.ı' ku·· ..41 k retle temin edilmiı:co+ir. Bahsettiğim iki şeh. - Enişte yoksa benden korktunuz mu? 1 r ın a aıma ır s ~.. i• 

S·vr· k 1 ı rd B ı gu·· e cinleri rin fıkaralığını hiç ı:i1phe yok ki bu pren. Yapraklann arasından evveıa bir ba~ 1 1 u e er va ır. un ar v r · .. -
celb ·"ın' • d"l · .. H B hayvanların sibe atfetmek icab eyler. Bunlar ticaret uzandı, sonra bir vücnd göründü. Bu ha.. •ıı ınşa e 1 mıi ... r. u 
gu""brelc · · t ı k ·sı 1 için ücretli ajanlardan ibarettirler. Sü • 

Yat ve neş'e saçan gözler genç adamı ade. rını op ama 1 er er. 
H k.. .. d k"" ··k b. h rma veyş bilhassa ahalisinin sefaleti ile dikkati ta korkutuyordu. Oradan kaçmak ve tek. er oyun yanın a uçu ır u 

koruluğu d g" "" l" B mu""lltiyet celbeder. Arablar emtiayı naldetmek hak. rar karısının karşısındaki koltuğa kendi. a oru ur. unun 
hakkı mu" şt kt' Ald kl b ma mah kını ellerine alını•lar, fakat anarı::i saye .. 

n i atmak istedi, fakat bu artık o kadar ere ır. ı arı ur • '$ ı.-
ur ·· l kl d t h sinde cezasız kalacaklarını ümid edebil. "·apılması imkansız bir hareketti ki... Et. s unu yer er, yapra arın an aepe • a. 

J sır ve bu k b"l b k ı aparlar dikleri zaman emtiayı yag-ma hakkından rafındaki her şey o~u bu ince vlcude a 1 aş a şey er Y · 
Feyezand ku t !m k · · ""ks k da vazgeçmemif.erdir. doğru sürüklüyorlardı sanki.. an r 1t a ıçın gene yu e. 
olarak ·nı::a ed'l · k:ü ük ı rnüna. Mısırın Avrupaya ve bilhassa Türklere 

1 
Ayhan gülümsiyerek bıhç'i! kanapesi - 1 

'$ 
1 mış Ç şose er 

- kaleyi tamamen serbest bir halde muha.. gönderilen kahveye mukabil Yemende 
ııirı bir ucuna oturdu. faza ederler. mübadele ettiği hububattan başka, pirinç, 
~ Oturmaz mısınız enişte? Şehirler Nil üzerinde ve büyük kanal. keten, debagatte kullanılan natrum tu .. 
Genç adam onun yanına otururken lar üzerinde bina olunmuşlardır. Bütün zu, kalaycılıkta kuUanılan amonyak tu .. 

gözlerini onun çehresinden ayıramıyordu. evlerin tuğladan birkaç katlı olarak ya • .zu, kına ve boya için safran, tutkal, kıy. 

1 Ve gözlerinde Ayhanın o zamana kadar pı1dıklan görülüyor. Bunların inşa tarz_ mettar türlü türlü ilaçlar ayni derecede 
görmediği garib kıvılcımlar vardı. ları birinci François zamanında bizdekJ mühim bir ticaretin mevzuunu teşkil edl.. 

ı Bir müddet böylece sessiz ve hareket .. üslUba benzer. Etraflarındaki hurma a. yor. Yalnız şeker sanayii memlekefin is • 
siz kaldılar. Sonra Sadi elini uzatarak Ay. ğaçları ve kıyılanndaki kayıklar manza. tiMakini karşılamağa inhisar eder. İstan. 
hanın küçük elini avuçları içine aldı. Genç ranın güzelliğini artırır. bul için biraz gönderilıniş şekerler Yu • 
kız korka korka gözlerini kaldırdı. Gece. işte bu suretle bütün Mısır §ehirlerl karı Mısırda istihsal edilen şekerin gü • 
nin yumuşak ışıklan bahçenin yaprakla.n ziraat ile ticareti birleştirerek etraflann- zelüğini g&termeğe Wi değildir. Bu şe. 
ve çiçeklerle süslü dekoru içinde erkeğm daki sanayii kendilerine yaklaştırırlar, 0 ker Kahirede tasfiye olunuyor. 
çe'hre.sine büsbütün esrarlı bir güzellik sanayie hayat verirler ve onlardan is r..a. Deltada 90k miktarda şeker kamışı da 
vermişti. Uzaklardan gelen çiçek kokulu de edelrer. Fakat Kahire bu muhassena1ı yetişir. Fakat bu kamıŞlar Deltada ancak 
rüzgar yapraklan okşuyor ve bu güzel yalnız Mı -:nn menfaatine hasretmez. o. halkın keyfi için ekllmektedir. Onunla ha. 
gecenin tatlı f151Jtılar1 oturduklan köşeye nun ticareti iki nısıf küreyi de kucaklar. raret teskin ediyorlar. Keten sanayii daha 
kadar uzanıyordu. Hergün Mısırda sokakların Avrupanın müfiddir. Buna k8I'fl hiç bir kaide kon. 
Hayatında ilk defa b:itün bunların hep. ve Hindistanın emtialannı nakleden de. manuştır. ŞellAlelere kadar bu ziraat te. 

siyle birden karşılaşan Ayhan bir an mu. velerin sokakları doldurdukları görülür. madi eder. Çivid zlraati de böyledir. Bu 
hakeme kudretini kaybeder gibi oldu. Madrasta yahud Marsilyada üzerlerlne yakıcı iklimde esvabı daima maviye bo • 
Başı dönüyor, hiç bir şey düşünemiyordu. marka konmuş balyalar birbirlerile çar. yadıldarı bir keten gömleğe inhisar etti. 
Fakat kendini çabuk topladı. Sendeliye • pışırlar. Mısır kainata bir merkez te,kil ği için ticaret istihlAkfn fazlasını ihraç im. 
rek yerinden kalkarken Sadiye karşı hiç etmiş gibi görünür. kfınını da buluyor . .Afağı Mısırda bulu • 
bir şey anlamamış gibi davranıyordu. Aralıların cMısır> dedik1eri Kahire Nil. nan memlebalardan da istifade edilerek 

- Enişte buradan kalkalım. den yarım fersah mesafede bu nehrin Suriye sahfilerine, Şama vanncıyll kadar 

Genç adam hiç sesini çıkarmadan onu 
takib etti. Yanyana yürüyorlardı ki, esa
sen sendelemekte olan Ayhanın ayağına 
bir taş takıldı. Sadi düşmemesi için onu 
kuvvetli kollarile hemen tutmuştu. Ay • 
han kurtulmak için çırpınmak istediği 

halde kendinde bunu yapacak kuvvet 
bulamıyordu. Bap arkaya doğru düşmüş.. 
tü. İşte o kazan balkon kapısının yanın. 
daki koltuğa oturmuş olan Sahireye gö. 
zü ilişti. Bu görüş ona taptaze bir kuv. 
vet vermişti. Dudaklarında gene o çocuk 
gülüşü ile Sadiye baktı. 

- Teşekkür ederim enişte, az daha dil. 
şecektim. 

Onun hiç bir şey anlamamış veya an. 
lamak istemiyen saf tavrı karşısında Sa. 
dinin kolları gevşemişti. 

Genç kız berrak bir sesle: 
- Sahire abla diye seslendi. 
Sahire bütün dı1ckatile dışarı baktığı 

halde anlan göremedi. 
- Sahire abla. 
Nihayet genç kadın ayın parlak ışıkları 

altında kımıldıyan bu iki vücudii farke -
de bilmişti. 

- Sahire abla. siz de buraya gelsenize. 
Bu havada içeride oturulur mu? Şu etra. 
fm güzelliğine bakın, hem siz olmayınca 
eniştemin de canı sıkılıyor. 

Bunu söylerken Sadiye baktı. Genç a. 
dam hislerinin sevkiyle yaptı~ı hareketin 
fecaathıi çoktan anlamıştı. Biraz sonra Sa 
bire yanlarındaydı. 

- Çok yorgunum Ayhan diyordu. BL 
liyorsun ya bugün beni epeyce yürüttün. 

Ayhan gülerek onun koluna girdi. 

- İhtiyarlar gibi lronu,uyorsunm; abla, 
fakat ben !izi bu pek vakitsiz ihtiyarlıktan 
kurtarmanın yolunu biliyorum. 

sağ sahili üzerinde ktindir. Bu ıehir Ara. içerideki havaliye tuz gönderiliyor. 

bistan dağlarına temas eder. Bu dağların, --.. ·····-.. ·- ····· ............. {~~~~! .. ~~!'!.. .. 
şarka doğru uzaklaşmak üzere vücuda 
getirdikleri köşededir ki Kahire hiları adamı Günün 
bina edilmiştir. Boulac ve eski Mısır bu. (Baştarah 'J nci sayfada) 

nun varoşlarile de bu ikJ şehir payitahta ile pkalaprak, görü&erek yemeğini yer ... 
ilhak olunarak nüfusu sayılacak oluna .Bazı kere yemek sırasında dahi mühim 
burada bulunacak 700 bin müstehlik Mı. işlerden bahsedilir. Fakat bundan kaçı • 
sınn muazzam nüfusu hak.kında insana nır ... 
bir fikir verebilir (1). Saat üçte muhakkak vazifesi başına dö. 

Kahire tezyinata müsaid birçok genİ1 ner. Saat bet buçuğa kadar mühim işler. 
meydanlara maliktir. Lusbequi' meydanı, le uğraşır ... 
Rumeli meydanı ve Sultan Hasan denilen Bütün bu çalışma sırasınd3 ziyaretçi ~ 
Büyükcami meydanı gibi. Ancak bütün leri dahi kabul eder. En büyük vasfı mü. 
~~~kl.ar pek dardır; muntazam meyyizi kendisile görüşmek arzusunda 
degıldırler, kaldırımlar fenadır. En bulunanları bizzat kabul eylemek, onları 
çok servet ihtiva eden saraylar bile, ha • .sonuna kadar dinlemek, onlarla müna • 
~eden bunların debd~be ve haşmetini kaşalar, müzakereler yapmaktır. Akşam 

gösterecek hiç bir nişaneye malik değiL saat dokuzda evine avdet eder. Bu saat~ 
dirler. Münhasıran Nil tarfkife Mısınrı ten sonra ne tiyatroya, ne sinemaya, ne 
zengin mahsulAtının ticareti, Akdeniz ta- resmi kabullere gider. Saat dokuzdan iU.. 
rikile A vrupanın ticareti, Kızıldeniz ta:. haren tam manasile bir aile reisidir. E. 
rikile, Yemen ve Hindistanın ticareti ne vinde yemeğini yer, çocuğu ve r efikasile 
meşgul olan bu payitahtın blltün arazi meşgul olur. 
varidatını da yutuyor. Bunu bQyükler 
paylaşıyorlar. Ticaretten temin edilen 
hayati serveti arttırıyor. Ulb o kadar 
çoğalmış ki altın bile kıymetten düt • 
müştü. Hindistanın en zengin fabrikaları 
taleblere yetişmekte zor'luk çekiyorlar. 
Başka bfr devletten ancak mnnevver ve 

dalmt surette en hayırlı prensiplerle ha. 
reket eder bir idarenin semereli olacak 
şeylerin hepsi Mısırda Adeta topraktan 
doğuyor. MahsulAtının zenginliği müste • 
blcflerln hırs ve tamamı tatmm etmekle 
çiftçileri zulüm ve l•tfbdaddan kurtan _ 
yor. 

Bahtiyar Arabtstan için zarurl lhtlya9 
halinde bulunan hububatın fazlaıını tL 
carete yeni mübadeleler temJn ederek 
f aaltyetlne en sağlam ve en müstakil bir 
teme1 vücude getfrlyor. MISlnn en başlı 
iskeleleri Süveyı ile t.lı:enderiyedlr. P'a. 

Çok iyi bfr aile reisi. çok iyi bir baba 
olan Geor.ges Bounet sanmayınız ki is -
tirahate çekilmiş dl!un. .. Karısını, çok 
sevdiği çocuğunu gördükten, onlarla has.. 
bihal eyledikten sonra odasına kapanır. 
Hususi dosyalarını tözden geçirir. not. 
lannı yazar, ert~ sabah yspacağı işleri 
tasarlar, not tutar, aneak sat bire doğru 
istirhate çekilir ... 

Dejil yalnız Fransanın, fakat Avru • 
panın dahi mukadderatını elinde tutan 
bu büyük devlet adamı dünyanın en te~ 
miz kalbli. an namualu, en ~·i, en dürilst 
adanudır. 

Herkesle dost olmak ... Herkesle dos1 
ıeçinmek, insaniyete hizmet eylemek, :fe. 
nalık yapmamak, muhtaçlara yardımda 
bulunmak başlıca preıısipleridir. Seneler. 
dfr bu prensiplerden .zerre kadar şaşma. 

Hakikaten tatil sonunda Ayhan ailesi _ 
nin yanına dönerken onu teşyi eden Sa. 
hire henüz yeni evlendiği zamanki gibi 

neş'eli ve hararetli bir genç kadın ol - m Bu htıkftmetin umumt tontroıu ıtı>ı Geor~ Bounet memleketimizin pek 
muştu. Ve koca.!ının takdir ve sevgi dolu telAkkl edilecek olan gftmrftkçUb&flSlllm ba- bttyilk bir dostudur. Türkiye ve Türkleri 
nazarlarını kendine celbediyordu. Sanki na 'flltubulan beyanatına na.za.ran, yalım candan sever. Türkiyeye karşı olan mu. 
bu Temmuz gecesi onların tehlikede 0 • Kahire şehrinde yedi }'1ız hinden tada ntıtwı b . . . 

mııtır ... 

vardır. Ben mübalAgndan ıct.mab ıotn Boulac h~ etmı her fırsatta iz.har eylemekten 
lan saadetlerini kurtarmış ve yeni bir 5aa. Te eski Kahlreyl de bu IQlYa itJ:ıal ed.bo- gen durmaz. 
dete başlangıç olmuştu. 

O.Tuğrul 



14 Sayb SON POSTA 
• 
Yeni tarihi romanımız: 8 

• 

1 
Yazan: Hasan Adnan Giz 

Mısır hükümdarı Melik Sa ihin cansız 
vücudu yatak~·a upuzun yat yordu 

-- Nasıl tanımam! Melik ha.zretleri
nin imzasıdır. 

- Peki bu imzayı taklid edebilir mi
sin? 

Köle hayretle gözlerini açtı: 
- Fakat nasıl olur? Sultanun? 
- Emrediyorum sana aynini yaza· -

caksın! 

Şeceretüddür, kat'i söylüyordu. Sü
heyl kalemini ahtı, eli titriye, titriye 
hükümdarın imzQsını attı. 

- Bu olmadı. B ir daha. 
Kö1e· arka a rkaya birkaç imza attı. 

Güzel kadın nihayet: 
- Oldu! diye haykırdı. 
Genç kölenin son attığı imzalar iki 

damla su gibi Melik Salibin imzasına 
benziyordu. 

- Şimdi gidebilirsin Süheyl! Haydi 
ko.ş. 
Fermanı aldı ve kölenin ha~ret ve 

~ygı dolu bakışı altında yukarı çıktı: 

* Geldiniz mi Aybey? 
- Evet sultanım! Buyrugunuzu 'Dek

liyorum. 

Divanhane'lin kapısında iki kişi du
ruyordu. Şeceretüddür ikinci adamı ta
nıdı: 

- Süheyl sen artık gidebilirsin. 
Sırasında kör ve dilsiz olrna~ını bi

len kurnaz köle bir sansar gibi çekildi. 
Mısır İncisi, Aybeye yaklaştı, birkaç 
kelime söyledi. Sonra "'bir adım geri çe
kilerek yavaştan başladığı sozilne de
vam etti: 

- Sizinle dnha fazla konuşmak is -
terdim Aybey! Fakat görüyorsunuz ki 
vakit ~k dar! Bu gece dil.şünmek ve 
karar vermek lazım. 

- Emirlerinizi bekliyorum. 
- Her şeyden önce Türe Fahreddin 

ile Baş Enilğü görmek istiyorum. 
- Ş!mdi gidiyorum. Birkaç dakika 

sonra Türe ve Muhsin huzurunuza çı
Ks.caktır. 

- Genç kımandsn Mısır İncisini se
il.Bmlı:yarak çıktı. Şeceretüddfu artık 
yukar! çıkmadı. Mermer bir sütuna 
Ciayandı ve öylece bekledi. 

* - Bir emriniz mi var Melike haz -
retleri? 

Mısır İncisinin beklediği iki adam 
merak ve teıaş içinde içeri girmişti. 
Türe Fahreddin tekrar sordu: 

- Mühim bir şey mi var sultanım 
mertk ettik? Sultan nasıldır? 

Aşağıda birkaç fıstltı\ duyu~du. İki 
adamın gürültülü gelişinden bütün kö
leler uyanmıştı. 

Bu gürültüden sinirlenen Mısır İnci
si yükEe k bir sesle cevab verdi: 

- M ühim bir şey yok Türe; sultan 
iyidir! Sizi birkaç buyruğunu bildir -
mek için çağırttı. 
Onların cevab vermesine meydan bı

rakmadan yürüdü. Türe Fahreddin ve 
Baş Enük Muhsin merdivenden silratle 
çıkan Melikeyi takib ettiler. 
Şecerctüddür büyük bir kapının per

desini açarak iki adama işaret etti: 
- Giriniz! 
Türe önde ve Muhsin arkada içeri 

girdiler. 
İşte Melik Salih yüzü sararmış muh

teşem bir yata'kta yatıyordu. 
Birden Türe Fahreddin sarsıldı. B~ 

Enük titredi. 
Mısır İncisi düşmemek için bir duva

ra tutundu. 
Sultan ölmü tü'. 

* Melik Salibin soğuk cesedine kapa-
nan iki dam kendilerini yıllarca bir ba
ba şefkati gösteren bu yiğit hükümda
rın ay.'.lk ucunda bir çocuk gibi gtn yaşı 
a6ktüler. Zavallı Baş Enük bir çılgına 
liönmüş isterik bir kadın gıöi boğuk 
sesier çıkanyordu. Bu ölüm sahruısi u
zun sürmedi. İki adam birden doğrul -
4tular. Mısır İncisinin yükselen aest • 

ölüye bile can verecek kadar müessir-, - Yurdumuz bugün büyük bir fe18-
di. ket pençesindedir. El birliği ile çalış-

- Türe ve Muhsin kendinize hakim ı mazsak hadisat bizi bir felakete sürük
olunuz! Unutmayınız ki karşınızda ıztı- liyecektir. Ordu en ufak bir kıvılcım
rab çeken bir kadın vc1rdır ve ölen si- dan tutuşan bir kav gibidir. Ölüm habe
zin hükümdarınız fakat onun zevcidir. ri Kölemen ordusunu herhalde sarsa
Onun ölümü bu gece milletin önünde cak ve düşmana büyük bir fırsat vere
büyük bir uçurum açmıştır. Gün doğ - cektir. İşte ordumuzun kaybedeceği ve 
madan bu uçurumu doldurmak gerek- düşman•n kazanacağı bu fırsat fela -
tir. Ben sizi beraber ağlamak için değil ketin ta kendisidir. Söylyiniz Türe, 
beraber düşhnmek için çağırdım. söyleyiniz Muhsin sizin böyle bir feia-
~ üzel kadının sesi titriyordu. Boğa- kete tahammülülnüz vaT mı? 

zında bir hıçkırık dügümlendi. Gözün- İkisi birden cevab verdiler: 
den bir dizi inci süzüldü. Fakatt derhal - Hjç bir zaman sultanım! Hiç bir 
kt:!ndini topladı. zaman! Bu kadar sadık kullarınız var-

- Ona verdiğim sözü yerine getir - ken bu saydığınız felaketlerin hiç biri 
mek ve yurdun kurtuluşuna çalışmak olmıyacaktır; aradığım vasıfları sizde 
için ıztırabımı ezmiye mecburum. Ağ- bütün buiuyorum. Umarım ki Mısrr 
lamak kolaydır Muhsin! Göz yaşı çabuk bu çıkmazdan el birliğimizle kurtula
akar Türe! Fakat devlet ağlarsa• millete caktır. Her şeyden önce beraber düşün-
ne yapmak düşer? mek ve beraber karar vermek lazımdır. 

Şeceıetüddürün dokunaklı sözleri iki Baş Enük söze karıştı: 
adamın üzerinde büyük bir tesir yap - - Şimdiye kadar sustum. Susuşum 
mıştı. İlk cevab veren Türe Fahreddin sözlerinizin başımda bıraktığı büyük 
oldu.: tesirden oldu. Şimdi müsaadenizle bir 

- Sevgili sultanın ölümü ile sarsı - kaç kelime de ben söyliyeceğim. 
lan diişiincem çok yüksek sözlerinizle - Söyleyiniz Muhsin!. 
h~ kendiııe geldi muhterem Meli- - Sev~ili hakan artık T~nrının rah-
ke! Bugün ordu ve ülke sizindir. Buy- metine kavuştu. O ~önlümüzde ebedt 
ruklarmız aynen sultanın buyruğu gi- bir hatıra ofarak ko.~acaktr/-. Veliahd 
bi sayı!acaktır. Söyleyiniz dinliyorum. Tİ.lranşah henüz Surycde bulunuyor. 

Bas Enük tekrarladı: Söyleyiniz din- Onun gelmesini ve hadisata karışması 
livonıı. zamana muhtac! Buı?ün ülkemizin her 

• Mısır İncisinin soluk rengi şimdi şeyden önce bir başa ihtiyacı var. Ve bu 
pembe bir alev bürümüştü. Kara gözle- b~ş ta ancak siz olabilirsiniz sultanım!. 
ri ışıldad·· (Arkası var) 
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SOLDAN SAÖ.& Te YUIARDAN AŞAÖI: 
ı - Çat&!. t.84ık, bıçak\an en lüzumlu iltht 
2 - BelU - Sinni. 
8 - Kcderll - Şehir badc1. 
4 - Hatırlar - Sırt. 
G - B'lğlamak ~ tulla.nıla.ıı. 
e - Umuml ba.hçt. 
T - Kamer - Bir nota. 
8 - BillbW gibi p.lafall - Dost. 
9 - Aydınlık - Akçe. 

10 - K:ır yağmadı~ halde nebatlar Ü7.e -
rinde onu görenler kar yağmış sa -
nırlar - Mutfaklarda üzerlerlne ta -
bak tencere ~onuhln dunra çivili 

tahtalar. 
0fl9'!0 bulmacanın hall~ şekli: 
SOJ,DAN SAÖA: 
ı - Kara kalem. 
1 - İy1llk - LM. 
3 - Rayet. - HAIL 
4 - Akasya. 
6 -Tramvay. 
6 - Üç saat. - Ara. 
'1 - 81 - Akran. 
8 - T. - AlA.ka - Ma. 
9 - Ark - Li - Ak. 

10 - D. - Sayım - K. 

·-"E-lir .. ü·a·iiu"L .... si·ö·r-·ı:·E·i<· ... 
jehıadebatı TURAN 

Uyatrosunrla 
Bu gece 

beryer 20 paradi 
10 localar 100 

TABANA KUVVET 

EOE TiYATROSU 
Nurettin Genç Dur ve 

ıırkadnşlsn 
YAZ TEMSiLLER! 

Pazutul Bakırköy • Salı, O .. 
ltiidar Çarıamba, Narlıkapı • 
Pe11ombe, Kadıköy Cuma, 

~ımW • Cumartoal, Be,terbayi Pazar, 
YuJfeWr 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Gençlerde tansiyon 
Fazlalığı: 1 
Sık sık bu mevzua dönüyoruz. Çünkü bi
zi bu mevzua çeviren, nazarı dlkkatl bu 
tarafa celbeden vak'ala.r Te hA.diselerle 
JaarşılaıJıyaruz. Bir ha.sta göri;tycırsu:nuz 
ki gençtir, henfız kırkı bulmamıştır. Öy
le old~u halde tansiyonu Ul-20 1i2erin
dedi.r. Bunu neye hamledeceği&? Henüs 
daha wııllübil şerayin denilen damar 
katılığı yaşı değildir. İhtiyar asla sayıl -
maz. Böyle vak'alarda başka sebebler a
ramak IA.zımdır. Bu sebebler ne olabilir? 
EvvelA frengiyi düJiinmek lA.zımdır. Ha
kikaten gene; yaşta damar ııa.staııtı. da
mar gerginliği meselesinde frenginln da
ma.rlarda yaptığı tnğyiratı dü.şfinmet 

her şeyden evvel lcab eder. Böyle vak'a
larda hastanın derin 1stlcn.bı ve kan 
tahlill tatbik edllmelldlr. Almacat ~ti
ceye göre frengi tedııvlai tatbiki ile tan
siyon yiiksekllğinln birdenbire düştüğll

nü göreceğiz. Bundan sonra hastada böb
rek müzmin böbrek hastalı~ mevcud o
Iu1» olmadığının tctldki ldzımdır. Kanda 
üre artmış mıdır? İdrarda albomin ve 
fuıtilvanat var mıdır? Bunları o.ramak 
ve böyle sebebi bulduktnn sonra tedavi
yi testi etmekten aüzel ve en makul ve 
mantıki bir yoldur. 

Otm.b 1st1yen okuyucularımın po.sta 
pulu 1ollamaıannı rica ederim. Ats1 tak
dirde istekleri mukabele&z lcala.bllir. 

~ , 
N·nbetçi eczaneler 
Buıece nöbete! olan ecu.neler f1Ul}ar

dır: 

htanbul olhetlndekiler: 
Şehzade başında: (İ. Hakkı), Eınlnö -

nünde: (YorgD, AkBarayda: (Ziya Nuri), 
Alemdarda; (Esad). Beyazıt.ta: (Asador), 

Fatihte: (Emllyadl), Bakırköyünde; cfıs
tanbul), Eyübte: (Ey{lbsultan). 

&yollu cihetiodekiler: 
İstiltlfil oaddeatnde: (K&nzuk), Tebe

ba.şmda (Kinyolı), Taksimde: CTaksim), 
To.rlabaşında: (Zaflropulos), ~taşta: 
(Vklln). 

Bolaiitl Kadıköy ve Adalaria.ldler: 
Kadıköyünde: <Hilsnü, Rıfat), tr&kü -

darda: CAhmed1ye), Sa.nyerdeı <Atını>, 
Adalarda: (Halt). 

27 Mayıs tarihli 
hilmecemizde kazananlat 

..s ' sınıf ı 
2 7 Mayıs tarihli bilmecemizde ka - İstanbul Selçuk kız enstitüsü 

w 1· t" bul 295 Meziyet . 
.zananları aŞag1ya yazıyoruz. s .. n - fİ ff 
da bulunan talihli küçük okuyucuları- BOY.'\ ~LEl\ ı.ıuaııe~ 
mızın Pazartesi, Perşembe günleri öğ- Nt ~~t nub'" fusı 44kliütıbl_ Itdlkrıso:~:an "~ıı ,tll 

ed. l . . b' t · d ra ..... an u ncu Bil>' :....ıf 
leden ronra h ıye erını ızza ı are - AitŞehtr sıc;uk mahallesi 35 nutn ~~~ 
hne.mizdn almalaTı 18zımdır. Taşra o- Emme, Knrogumrük K.&rllba.!1 oııcil 
kuyucularımızm hediyeleri posta ile caddesi 43 tc Fehmi. İstanbul 44 

adreslerine gönderilir. okuldan 314 Türkan Aker. 

8. f AYNA 
lr ffiÜS8 saa 1 (Son Posfa hatıralı) tsiS -

İstanbul Beyoğlu 12 ncı mekteb sınıf 5/ A İstanbul erkek IL<;~l sınıf 2-A d~ı•ı tS .-
da 513 Ahmed. İstanbul Mahmudpaşa Caferağa ~uldj!leİ 

Bir ayhk "Son Posta,, abonesi Zekiye. İstanbul 44 üncü ilk 
0u,ıııe 

Hüseyin, İstanbul Kurtul~ BtırU 
İsparta emniyet başkomL9erl Hamdi Er - dest ıoo numaro.da Orhan. 

man oğlu Nüzhet. ıdTAB ,O 
l\fUHTiltA DEFTERİ 15111\!

4 

(Son Posta hatıralı> İstanbul Kabataş erkek lise~ • .,... ·ııt ııı 
İstanbul birinci Uk okul sınıf 5-A da 389 268 Adnan, Har:nn Jandarmnrl •e 1ıses1 ~ 

Zeki Melek, samsun 19 Mayıs mahallesi Mev oğlu Erd?ğan, Istnnbul ~ayk i ustaS1 
levlhane sokak 32 numarada Ayten, An - Handan I1han, Çatalca tufe c;ddesl 1~~ 
kara lus llk okulu sınıf 5-E de 677 Hasan U- oğlu Adnan, Burs:ı Reyhan ııasall fit 
lun, Tokat posta telgraf memurlanndan mıntaka kumandanı M. oğlu d:ı o~ı ()_ 
Lutrı oğlu Fevzi YJğlt, İstanbul suıtanah - Elı\zığ IŞrket han 40 numar~vııs fttl~J ~ 
med ikinci okul smıf 2 de '12 Nihal, İstan - marada Ahmed Yumuk, S Erinç ~ ~ 
bul iŞ it Mlku apartıma.nı 5 numarada. Gö- Ankara Sakarya mo.hallesi . tıınbllı ,ô 
-ı ş numarada Fevzi Kltabcıoğlu, ıs 

59 
l)tC"'..Jl 

nu · .. AŞ tlh 40 ıncı okul sınıf 1-A da 4 nuıll , 
YUVRALAK DUNY A KA.LEMTR Kırklareli Hapishane sokağı 34 esi ı 11 

(Son Po1ta hatıralı) Sevim Sezer. Çorlu İstanbul cadd 
İstanbul kız lisesi sınıf 1 de 904 Dürrün - marada Orhan. -• t 

nlsa İstanbul Fatih 40 ıncı okuldan 164 Ve- RESİMLİ ELİŞİ MOD~,n~ 
dad.' İstanbul DtvanyÔlu Ali Faik a.po.rtımanı dil ·~ıı:-ıW 
1 numarada Necmi. İstnnbnl Cağaloğlu orta Ankara İltekin okulu sınıf 3-A ~ ~ı 
okulu 117 Do"an, Lc;tanbul 61 inci okul sınıf Türker, İstanbul Beyoğlu birinci asetıe<'t sJ" 

6 ı 71 Bedia, Bergama hususi ınuh .. ıa~ 
S·C de 533 Sedad. faza "' mal Oral, Urfa gümrük muhıı J{J ~ 

YAPI TAKIMI tıbl Ali oğlu Ünal Erdem, iznıir rt ı&• 4' 
İstanbul Fatih 15 inci llk okul son sınıf- 1714 ayni sokak 27 numarada F'~nl. ~il oJf: 

ta Reyhau, İstanbul kız 11.seslnden 214 Ne - vtl&yet jandarma komutanı ınutı ?t(er1'ef ~ 
bahat, İstanbul 44 üncü ıııc okuldan 4'3 Ya- dide Erem. Samsur> Çarşamba 0ıcııl" 
şar, İstanbul Küc;ükaynsofya Kaleci sokak 19 lu sınıf 4 de 64 Tahlr, AlpullU U~at ırı~ 
numarada Nimet. İstanbul Hayriye Use.il sı- 5 de 111 Şakir Alp, Konya avu ordll 
nıf ıo da 1114 Rauf. Karaağaç oğlu Adi! Karaağaç. ıre~!ıİ 

DİŞ FIRÇASI savaş teknisyeni kızı Beyhan. On '1'1°~ 
(Son Poc;ta hatıralı) ml&er muavini Hikmet oğlu ygu556 1' ı; 

İstanbul kız lisesi sınıf 2-D da 288 ff 
Erzurum Cüınhurlyet caddesi iart t.~ - Merzifon İstlkUı.l okulu sınıf 3 de dil t(~~ • 

vlnde Halld, İstanbul San'at okulu talebe - Trabzon Tiyatro sokak ı numara ktJl ~
sinden 367 Yaşar, Tokad Soğukpınar ma - lecldln İstanbul Bevlerbeyl Uk 0 

hallesl Bey soka~ 45 numara.da Necmeddin, besin~n 146 Jale. · 
İstanbul ikinci Uk okul sınıf 5-A da mmmet !CART ~ -ol.. 
Gonca, İstanbul Fatih Sarıgüzel Battalgazi E M 1 ç kmak h!ISıan ıııı~ 

ı 1 d Mlth t rzurum areşa a d~1' 1" 
mnhalles 4 numarn a a · tabibi Asını kızı Selma. Erbıı.n ~,.., #( 

DİŞ 'MACUNU Milliye okulu sınıf 4 de Şükrü ~o re.1' e ~ 
Bozdqğan da.va veklll Galib Çeber oğlu kirdıığ Ertuğrul m:ıhallesl nŞfak11~ 0ıcul ~ 

Bürhaneddln Çeber İstanbul Haydarpaşa 11- marada Sedad, İstanbul tıtrıncl alP"şıı /! 
sesi 1711 Nusret, B~sığırlık ilk okulu 171 nu- 4-A da 694 Hayreddin, Söke _l{e~ınsr'd• ~ 
maralı cevdet Demiralp, İstanbul Hayriye hallesl Gilndoğdu .caddesi 10:> n nuıtı"t I 
lisesi sınıf 6-C de 231 Nejad, İstanbul kız ıı- han, Samsun Şemsi sokak 15 5lf'ıf ~l1 
sesi 1443 Türkln. Gencay Uslu, Derince Ut o~ulU ~ ~ 

ALOMİNYOM BARDAK 15 numaralı Şükran Batur, ısta rad• ,, 
(Son Posta hatıralı) yer C?rtaçeşme caddesi 108 nur:~ddelll ~ • 

İsta.nbul Fatih 81 inci okuldan 524 Ayten, din, ~anbul Kadıköy RıhtımffüSeytn Otfl'J 
İstanbul Beyoğlu 29 uncu ilk okul sınıf 5-B kı Mlll sokak 38 numarada Ih ljğft! ~ 
de 134 Fatma, lıtanbul 4ıl üncü ilk okul sı - düz, ~kıJehlr Gazi okulunda :ntô1 " ~ 
nıf 4-A da 228 Şükran Çakmak, İste.nbul kız ~u Umid Özk:ıın, İstanbul ısparıs ~ lJ 
llseshıden 842 Ays~l İstanbul Yerebat.an okul sınıf 5 de 221 Melek, 110.ııt 1'. 
Muhteremefendi sok~k 11 numara.el& Pira- ~komiseri Hamdi Erman oğlu 17f1 ~/ı 

e Dlm tanbul erkek lisesi smıf 4-F de 
11

, 0ıcııJ ffJ 
y . KOK.ULU SABUN İstanbul Beşiktaş Yıldız 50 ınel l tbl ).(· 1,. 

5 de 182 Nermin. Yozgad diş tabtıı. 0ıtıl ; 
(Son Posta hatıralı) lam Müberra. İstanbul TakSl.nl or 1rşt~' İstanbul Cümhuriyet kn lliıeBl orta kısım 3-S de 109 Macid, Adapazan :matı a il": ( 

son sınıfta Nihal ÖZ, İstanbul Ş1.4hane Mck- caretha.nesi Uzunçarşı 63 nuın~radtf ~ /. 
teb sokak 31 numarada Aluned, İstanbul Oa- ytn Kuleli, İstanbul Karagüınruk ~'_J 
latasaray 11sest sınıf 6 de '70G Vedad, fstan - kul .sınıf S-A da 220 Muzaffer. ssJt ıı~ 
bul Hayriye lueai 423 Oman, i&tanbul Bllley-~ mahallem örnek soJtak 

1 ı:ıııJll"': ıı 
manlye kız orta okulu sınıf 1-C dt 128 Ja~. Gülşen, Diyarbakır posta telgraf n1 pıl~ 

ALB"OM sinde eŞklb kardeşi Servet, btarı.b ort' 2 
(Son Posta hatıralı) rtye, İstanbul Süleymaniye krt ~atı· ~ 

Diyubakır Cihan eczanesi sahibi otlu Fik- 1ncl okul sınıf 5-B de 20 Ali J{a ~ ~ 
ret Ot'ınay, İstanbul Fatih 19 uncu ilk okul- Osmanlı Bankası Mestan Yatçı:;. aıı I' 
dnn 844 Turan Çökmez. Alaca mallye tahsil sınıf 1-E de 236 Cnvidan, JJabB ı'f ıı 
klltlbl Mchmed hter kızı Oiirel, İstanbul 29 sınıf 4 de İlhan, Uşak halı par:art 
uncu mekteb 1/A dan 186 Jozef Karuıun, rada Kemnl. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden: ~ 

1 - Halk Sağlık propagandası için nümuneleri Ve~fılette mevcud ~ ıı" 
renkli afişin beııerinden onar bin aded olmak üzere cem'an cl00,000» s.d 
tınlınuı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. , 

3 - Bu iş için tahmin edilen fiat c7500> liradır. t.ıf\1sf );O 

3 - İhale Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinde teşekkül eden h r ,. 
misyon marifetile ve 2816/939 Çarşamba günü saat cl5, de yapı~acalc~~,,,~.,ı 

4 - Teminatı muvakkate miktarı c562, lira c50, kuruştur. Temınatı }llJ e" 
te nakden veya tahvil olarak komisyonca alınamıyacağından bunun d3 ~J. 
vezneye yatınlmış olması ve makbuzun zarfa konulrcınsı lazımdır. et ~ 4' 

5 - Şartnameler bedelsiz olarak Anka rada Sıhhat ve İçtimai Muav~t•ıı.tıtJ 
leti Sağlık propagandası ve tıbbt istatistik umum müdürlüğünde ve " 
Sıhhat ve İçtimat Muavenet rnüdUrlüğü nde görülebilir. JW s'',, 

6 - Zarflar 28/6/939 günü saat c 14» de komisyona verilmiş oıınalıd.ır;sıııde ~ 
ten sonra verilecek zarflar kabul edilmiycceği gibi kanunun tarifi dııır7 ,fl 
'Zlrlan.mamış ve mühürlenmemiş olan zarflar da kabul edilmez. c220 ' 

Harb okulu komutanlığından . 06rt ~ 
Bu sene hariçten Harb okuluna girmeğe istekli bulunanlar için yirJ11' ıe.11~ 

şına henüz girmiş olanlarla Üniversite ve diğer yüksek okuBard8
•
0 

8ıı ıı~ 
iken Harb okuluna girmek istiyen talebelerin bulundukları sınıf irrıı;:;o.t'ı.P 
sini beklemeden askerlik şubelerindeki talimata göre evsafı haiz .>la 
pkulıwıa alme<ıaklan ilAıı olunur. (412'1). r 



t 
' 

ı2 ıı . 
azırrın SON POSTA Sayfa ', 

AZ N MIEYV A TUZU 
Hazımsızhk, şişkinlik, bulantl gaz, KIBAZ Sarıhk, Safra Mı.DE ekşilik ve 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti Karaciğer yanmala-
s•nda ve bütün Mi D E, B A R SAK bozukluklarında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. 

kon derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay daha 
at'" b" · · ' ~ ır tesır ıcra eder. ynlm.z toptan sat~ yeri : Mazon ve Boton ecza deposu, Yeni Postane arkası No. 31 İstanbul 

E,11 Fazla 
RAÔBET Bulan . 

Pudranın Yeni 
Renkleri 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUC'iU -

G 1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

PAZARTF.SI - 12/ 6139 

12.30: Program. 12.35: Türk müzlğl - Pl. 
13: Memleket saat Aynn, ajans ve metcoro -
lojl haberleri. ıs 15 - 14: Müzik <Kanşlk prog 
ram - Pl.) ıo· Program 19 05: Müzik CB1r U
vertür - Pl.1 19.15: Türk müziği <Fasıl hey
eti.) 20: Memleket saat ayan, ajans ve me -
tcoroloji haberleri. 20.15 : Neş'eli plfıklar - R. 

Ş UR B
•R 20.20· Türk müzlği (Kndın kfime okuyucu -E 1 ları.l 1 - .... .... - KürdlUhlcazkfır peşrevi. 

2 - Arif beyin - Kiirdlllhlcazknr şarklSl: 

G·u·zELLı·K Kanlar döküyor. 3 - Arlf beyin - Kürolllht-
cazkft.r şarkısı: Senc!c acep us.~akn eziyet mi 

M. ·TEH A'SSISI çoğaldı. 4 _ Artı bE'vln - Kürdmhtcazkrır U . H ş_arkısı: Gurup etti glineş. 5 - .. ...... - Ke-

s k t ı · mençc taksimi. 6 - Divan - Ok gibi hublar 
U ıyme 1 bent yaydan yabana attılar. 7 - Rıfat be -

ta VSİ yel erde ytn - Kürdlıthlcazkar şarkı: Bu şeb recayt dil 
oldu. 8 - Rahmi beyin - KürolllhicazUr 

- Ş bulunuyor:. snrkı; Mahmuru SPVkJm ruhum pür ah.c;en. 
değis~Pka ve roblarda olduğu gibi _ Pudra renklerinin modası da daima 9 - ......... - Kürrtlllhlcazkftr saz semaisi. 

.ır. ~unun için Tokalon müessesesinin güzellik miitehnssısı, yeni ve 2'ı : Konuşma 'Dokt-0nm snatıJ 21.15: Mü -
'it Pe~~1'.lb renkl<'ri hemen bayanlann cnzarı istifadesine arzeylcr. ı zik (Büyük bir virtlio.,tın plAklan.), 21.45: 

wıc İ Musiki konuşması IMiJll mus1kllere dair 14 
th~ - lkbahar tuvaletlerile hassa suare tuvaletlerile ahenktar bir \ konuşma _ Halil Be<'!\ ~önet.gen.l 22: Müzik 
la &açlar otan ve bilhassa sarışınlar· pudredır. <Kücük Orkestra - Set: Neclb Aşkın.) ı -
takı§an ı kestane renginde olanlara * Rose Ocrc - Sıcak tenli esmerler Oustnv Llndner - B!lgatelle <Fantezl.) 2 -

)aı>a.n ~tftali yumuşaklığı. tesirini • için son moda pmradır. Beethoven - Menuet <Sol maJör.) 3 - J. * Oc adır. * Bütün bu renklerle sair bir çok Brahms - Macar dan.c;lan No. 5-6. (} - Tsc -
lle"iınli :re - Esmer temler için gayet r<!llkler cKrcma köpüklü> meşhur halkowsky - Güftesiz şarkı. 5 - J. Strauss -
hugü" .,...'Ve «Mat, bir tesir '-'apan ve TOKALON PUDRASININ bütün Rltter Pasman <Koınik apera.sının balesi. 

·• rar " 6 - Rlo Gebhardt - NokUlrno (Ninni.) 7 -
l>udrll1:iır ıste Pek fazla r.ağbet bulan seri.sini teşkil ederler. CJernens Schmnlstlch - Kuuldon ve 5 kısım-
'lt ~' Bütün bu renkler, tene güzel ve lık aşk hlkfı.ycs!. al Yakl~a. bl A.,k valsi. 
~ tl'ıflhrhe1 Dorc - Zayif tiplere hafif nazik bır cFinimab vermek için has- el Başbaşa. d) Gezinti. c) Kavgacılık ve ba-

ell\ bir parlaklık veren ve bil- saten tetebbü edilmiştir. rı.şma. 23: Son ajans haberleri, Ziraat, es -
llu !h.-...ı..,._ .~l.;ı)RA.l'\TJZI NASIL tNTİHAB J~TMELİ? ham, tnhvlltıt. kambtyo - nukut borsası <fi -

'1<tı ,.,.~·d·":ill 1~ nı.ut hnssıs diyor ki: ğü> bu.unmolıdır. Bu kıymetli cev- at.l 23·20: Mfızlk (Caıband - Pl.) 23.55-24: 
r-u ra!dr 'ld Yarınki program. 

ll'ı~ • cı in tabii yağlanm her hususi bir usul ıdairesinde Toka-
'le bureur:~_, kurutur ve sertleştirir. lon pudrasmda mevcuddur. Bu pudra ............................................................. . 

1ı-· ilu~.nıkı l · S ı· · A k "S 1 u teshij arın serian husul:!- ise cildinizi kurutmaz ve sert eştır- e ımıye s en atına ma 
blc;k için eder. Bu halin önüne geç· mez. Bilakis kadife gibi yumuşatır ve 

c PU?ranızda cKrema köpü. tathlaştırır. Komisyonu ilan t a""t 
8i:r AZJB RENKLERİN BÜTÜN SERİSiNİ TECRÜBE EDTh"İZ. 

\'Ok kadı ı 
l,ınle.rlıı n ar, maalesef renk bir pudra tecrübe 
Plıdr e uygun olan SİZE HEPSİNİ odiniz. 

&un aYı kullanmıyorlar. p A R A s l Z Adresimize yazınız, si-
un için .. 

1 
ze parasız muht.elif rcnk-

11'..akyaj yuz erine !erde 6 adet nümunelik 
bir olınuş ve sert 
!ıin·ll'ıanZara Veriyor. GÖNDERECEGİZ. yeni TO~ALOVN bpudrası 
• ~e uygun Te- gönderecegiz. e u tec-
g~e Çaresi ~u~~~. bulmanın ye- rübeyi kolaylıkla yapınız. 
bır l"enk Y zunuzun bir tarafına Adres: İstanbul 622 posta K. (25 No. 
~ diğer tarafına başka Tokalon pudrası servisi). 

Askeri Fabrikalar Umum Müd :irl~ğü -lanları 

Selimiyc garnizonu birliklerile Haydar. 
paşa Süel hastanesi ve Karadeniz Boğazı 
birliklerinin yaş sebze ihtiyaçları olan 
7500 kiW:ı ayşekadın ve çalı fasulyesi, 7500 
kilo sakızkabağı şerait ve evsafı dahilin. 
de satın alınacaktır. Pazarlığı 13/Hazi
ran/939 Salı günü saat 14 de yapılacak. 

tır. 

İsteklilerin belli gün ~e saatte kat'i te. 
minat paralarile birlikte Selimiyedeki Tü. 
men satınalma komisyonuna gelmeleri. 

~ Akba kitabevi .... 
.... l oo f 
.ı.ahtni on toleol alınacak 

ıoo n edilen b d l' 
Komisyonuna müracaatları. Buna aid dilden kitab, gazete ve SON 

ton .,... e e 1 c30,000 >lira olan 

Devlet demiryortarı ve limanları işJat nesi Umum idarasi ilar1!ar• 
15/6/939 tarihinden itibaren Tuzla içme trenleri işlcmiye başlıyacaktır. 
Haydarpaşa içme münasebatını 18/23, 20/25, 22/27, 26/31, 28/33, 32/37, 36/41 

ve 19 numaralı katarlar tem.in edeceği gibi 7, 9, 10, 13, 14 numaralı ana hat ka. 
ta:.ları da bu durakta birer dakika duracaktır. Fazla tafsilat için istasyonlara 
muracaat edilmesi rica olunur. c4177, 

~ 

Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolculuğun daha müsaid şartlar altın. 
da yapılmaanı temin etmek maksadilc 15/6/939 tarihinden itibaren Ankara _ 
Haydarpaşa - Ankara arasında işliyen 1 ve 2 No. lu Anadolu ekspres katarlarile 
3 ve 4 No. lı sürat katarlarındaki birinci ve ikinci sınıf ar.abalarda mevcud yer 
adedi nisbetinde 'bilet satılması mukarrerdir. 

Bu katarlarla seyahat etmek istiyen yolcular beher birinci sınıf yer :için 25 
kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 kr. tediye etmek şartilc: 

A) Ankara • Haydarpaşa arasında ve mütekabilen heı gün seyrüsefer eden 1 
ve 2 No. lu Anadolu sürat katarı. 

B) Pazar, Salı. Çarşamba ve Cuma günleri Ankar.adan hareket eden 3 No. lu 
sürat katarı. 

C) Pazar, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Haydarpaşadan hareket eden 4 
No. lu sürat katarı. 

İçin Ankara ve Haydarp~a mebde garları ile Polatlı, Eskişehir. Karaköy. BJ. 
?ecik, Arifiye ve İzmit mütavassıt ~asyonlardan yer kuponu temin edeceklerdir. 

Yer kuponlarının satış mahalleri ve zamanlan 
1 - Ankara Garı: 

A - 3 No. lu k'atar için katarın hareket saatinden 24 saat evvel ve 1 No. lı Ana
dolu katarı için katarın hareket edeceği günün saat 8 inden itibren. 

2 - Haydarpaşa Garı: 
A - 4 No. lıtı sürat katan ile 2 No. lu Anadolu sürat katan i~in hareket saatin. 

den 24 saat evvel. 
3 - l'olatlı istasyonu: 

Bu katarlann Ankara ve Eskişehirden hareıtetıerınaen sonra. 
4 - Eskişehir Gan: 
Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra. 
5 - Karaköy istasyonu: 
Eskişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra. 
6 - Bilecik istasyonu: 

Eskişehir ve Arifiyeden hareketlerinden sorı .. Q1 

7 - Arifiye istasyonu; 
Bilecik ve İzmitten hareketlerinden sonra: 
8 - İzmit istasyonu: 
Haydarpaşa ve Arifiyeden hareketlerinden sonra. 
Y€r koponları sataca]\lar. 

Mütavassıt istasyorllar kendi emirlerinde kalacak serboot yer nısbetinde yer 
kuponu satılalıileccktir. 
Yolcuların aldıkları yer kuponlarını gidecekleri mahallere ve kondoktörler ta.. 

rafından toplanıncaya kadar muhafaza etmeleri lazımdır. 

l ve 2 No. lu Anadolu sürat katarlarındaki bütün birinci ve ikinci sınıf yerlerin 

evvvelden kapatılması zaruridir. Yer kuponu almamış olan yolcular bu katar -
larla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu almayan yolcular bu katarlarda bulunan 

.serbest arabaya binebilirler. Yer kuponu almaksızın No. lu yerleri işgal eden yol. 

cular işgal ettikleri yerleri teI'ketmiye mecburdurlar. ' 
Bu mevzu hakkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının istihbarat bürolarında 

daha mufassal malfımat alınabilir. 

Umumi istirahatini ve herkesçe matlı1b intizamın temini için sayın halkımızın 
istasyon ve katar memurlarının tavsiyelerine uymalarını ve tahsis edilip kuponla. 

rı verilen yerlerden başka yerlere oturmamalarını ve herhangi bir hoşnudsuzluk 

vukuunda dileklerini istasyon ve katar memurları yanında bulunan şikayet def. 

tıerlerine yazmalarını ehemmiyetle rica ederim. 
Umumi müdür 

nı~ .ı.oieoı Ask . f . 
Udurıu ~ .. erı abrıkalar umum 

ııunca 2:1~ merkez satınalma komisyo • 
de Pazıı 1 ~939 Perşemb~ gün!.i saat ,14 

OSTA'nın Ankara bayiidir. Under
muvakkat teminatı olan (356) lira (25) 1 vud 11 sıkineltıri'liı rltı ııcentnsıdır. 
kuruşu herhangi bir malmüdürlüğüne ı ı f } 1 
yatırarak nıacakıan makbuzln bırlikte o ........................................................... _ stanbul Komutanlığı ilan arı 
~nnsaatteKo~~~&b~~m~an r ' ~Ç·a·t·a-lc_a_M_fu_t~-~-e·m--M-~-k·i-ru-·r·li·k·l~-i-•b•t•an•b•u•l-K•o•m•u•t•an•l•~·ı•n•a•b•a•ğ•lı-b•k•U•kl~~ •l r ık ılc ·h l • lira «

50 
1 a e edil cektir. Şartname 

tondan > kuruş mukabilinde komis _ 
ın:... Veril°r T . 

Şartname hergün Komisyonda görülebi· s o D p o s ta lir. <
4030

, hayvanatı için 30 ton yulaf satın alına • için 80000 kilo sadeyağ şerait ve evsafı 
caktır. Pazarlığı 15/Haziran/939 Perşem.. dahilinde satın alınacaktır. Kapalı zarfla 
be günü saat 14 de yapılacaktır. İsteklile. ihalesi 20/Haziran/939 Salıgünü saat 15 de 
rinin belli .gün ve saatte Fındıklıda ko .. yapılacaktır. Muhammen kıymeti 75200 
mutanlık satınalma komisyonuna gel . liradır. İlk teminatı 5010 l!radır. Şartna
meleri. c4165> 

·~at ol 1 
• alıblerin muvakkat te • * . 4235 lira muhammen bedel ile 11000 kilo 

Yevmi .. SlyasI, Havadis ve Halt gazer.esı 
-····-~a!ltı.nun a~ c2250> lira ve 2490 numarn1ı 

liı0ltı.isy0ncu ve 3 maddelerindeki vesaikle 
kııdar t'" olmadıklarına ve bu işle :ı

Cateı Od Uccardan olduklarına dair Ti • 
~t~ koın~ı VeSı"kasilc m~zkur gun ve sa. 

rsyona müracantlan. c4075> 

sığır eti açık eksiltme ile ihale edilecek· Yerebatan, Çıı.talçeşme sokak, 25 

tir. İsteklilerin ihale günü olan 23/6/939 L-____ ı_s_T_A_N_B_U_L ____ 1 
Cuma günü saat 15 de Salıpazarında As- Gazetemizde çıkan yazı ve 
keri Fabrikalar yollamasındaki Satınal- resimlerin bütün hakları 

l'ııı._ . * ma Komisyonuna müracaatlan. Buna aid mahfuz ve gazetemize aiddir. 

50o "'llllın ed 'l 00 lq 1 en bedeli (4750) lira olan 
~lecek't? lkmek açık eksiltmf' ile ihal~ 
'llıa gu11 ~ır. hale gtinü olan 23/6/939 Cu· 
ti ~ u saat 14 d ........._ nbr

1 1 
e Salıpazarırd 1 Askc-

~ a ar Yollamasınd ki Sa•ınalma 
:::---

muvakkat teminatı olan c317> lira c62,5> 
kurusun herhangi bir malmildürlilğüne 
yatırılarak alacakları makbuzla birlikte 
o P,iin ve saatte Komisyonda bulunmaları. 
Şartname hergün Komisyonda görülebi· 
Hr. c4031> 

D . -
enız Levazım Sahnalma Komisyonu ilanları 

2~ Tahır.in edilen bedeli M. teminatı 0 
ton soda 1062 50 ı ıs · ira 79.69 lira 

Vuk » arab sabunu 3112.50 , 233 44 
t • rıd · > 
esi etin·· a Yazılı iki kalem m lzem 17 Haziran 939 tan1ıine rastlıyan Cumar-
latc;kli~ ~ant 11 de açık ek iltme suretile alınacaktır. 

81~aşad e~~ ben~ gün ve saattc- ve şartnamt'Sini görmek istiyenlerin hergün Ka-
a 1 komısyona müracaatları. c3943> 

'l'ah.._. * ll ·•ıın cd'l 
Qı~~il'an 939 

1 en bede~i 428~ lira 52 kuruşolan 441~0 aded O Ila 4 No. zımpara bezi 17 
.~atı a13 1?uınarteSı günu saat 11.30 daaçık eksilbne suretile alınacaktır. İlk te

~Uıı koın· u-a IS kuruş olan zımparaların fartnamesini iô.rmek isijyenlerin her-
15Yona ınüracaatlan. c3942• 

1 

1 

1 

ABONE FıATLARI 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
800 

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

Pul ilAvesi lAzımchr. 

* mesi bedeli mukabilinde komisyondan ve-

Komutanlık Birlikleri hayvanatı için rilcbilir. İlk teminat makbuzu veya mek
lüzumu olan 72500 kilo saman ile 92500 tublarile 2490 sayılı kanunun 2-3 madde
kilo kuru ot satın alınacaktır. Pazarlığı !erinde yazılı vesikalarile beraber ihalesi 
15/Haziran/939 Perşembe günü saat 10 günü ihale saatinden bir saat e\ vcline ka
da yapılacaktır. İstekBlet"inin belli gün dar teklif mektublannı Fındıkıda Komu
ve saatte Fındıklıda komutanlık satına]. tanlık Satınalma Komisyonuna verme· 
ma komisyonuna gelmeleri. 4166> ı leri. c3899> 

1 H rici A keri Kıtaatı İlanı rı 
• 1 

Tayyarelerin tamu-lerinde kullanıJma'k V. Satınnlma Ko. da yapılacaktır. Şart.; 

üzere beş aded otomobillı seyyar tamır- namesi 7 lira 50 kuruş mukab:lınde An. 
hane satın alınacaktır. Muhammen bede. karada Ko. dan alınır. İst<!klılerin kanu. 

nun 2, 3 cü maddelE>r'nd(' yaztlı vesaikle 
li 150.000 lira ilk teminatı 8750 liradır. birlikte ilk tem n.ıt vt> teklif mektubları. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 15/6/939 Per- nı ihale saatind"n b:r saat evvelin~ ka
şembe günü saat l l de Ankarada M. M. dar Ko. na vermelerı. (971) (28:i5) 

Doktor Hafız Cemal o;, R ı· TU k "I 1 
Tabibi a ıp r og u ") 

rlı:eci: Viyana ot.eli .. rası. No. 26, Kat (J...olanan Bekim) 
de lıcrıüıı öQ1cdn sonra saat 14 deıı Divanyolunda 104 numarada ~crgün 

20 yo kadar ıı .. alarııu kabul eder. hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 
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Böyle çocuk.... Böy/,e adam.._ .. 

oıetertnı yıkameYt ooeukla· 

SAÇ EKSİRİ 

' nnıze erkenden OQt"etint:a. 
Çünkü ye4nız eaoıem eOt 
ctiştenne maUk oıenıardtr 

ki t>Uanere güzel ve evt 
d._atN"e sahip olurlar. Hüla· 
sa. aıa GUBBS diş macunv 
çocuklar için etJsizdlr. 

en ••k• mO••••••••c:ur. 

Saçlan besler, köklerini kuYvet-
lendirir, dökUlmeailli önler, ke

peklerini ıiderir. 

INGlLfZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu • latanbul 

Deniz F ahrikaları Umun Müdürlüğünden 
Fabrikalarımız sıhhiye kadrosuna 165 lira ücretli bir doktorla 98 lira ücretli 

bir eczacı al~nacağından isteklilerin sahlb oldukları vesikalarla birlikte Gölcükte 
bulunan Denız Fabrikaları Umum Müdürlüğüne müracaatları. (4011) 

Toptan ve P•r•kende Mttf yeri : larw-nDul Sultanh•mİlm 
H81r.dl bey geçidi No. 48 • :58 Tel: 21290 

•• 
Olçü üzerin 
Fenni Kasık bağlar 
Mide, barsak, böbrek 

dUşknnlUğüne 

Feanl 
Korıal1.r 

latiyenler. ölçü 
tarifesi gönderilir. 

Emlnönll 
ızmir sokeğı 

1el. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakrnımz • .,..._____#' 

#'> BAKE~ mağazalarının sattığı 

1 
kostüm ve pardesnler, emsalsiz 

bir biçimdedir. 

SAGLAM 

~ 
ucuz 

Hali hazırda piyasamızın en zen
gin çeşitleri, her yerden ucuz fiat 
ve müsait şartlarla satılmaktadır. 

Dr. İhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

ÔksUrOk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve k1zamık öksOrnkleri için pek 
tesi~li ilAçtır. 

Herkes kullanabilir. 
······························································ 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun santim! .......................... 

Birinci aahile 
ikinci ıahile 
O çüncü sahile 
Dördüncü ıahile 
iç ıahileler 
Son ıahile 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) 

h 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilbı yaptırac.ık· 
lar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanın 

ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıincılık Kollektlf Şirketi 
Ka.b.ramanzade Ban 

Ankara caddesi 

·····························································• 
Son Posta Matbaası 

Nqriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

· S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Bütün Ada çamlarının ve lavanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

•• 
VENUS Ç M Kolonyası 
Ciğet leri nyıf ve ıinirleri bozuk olanlann kalbine ( erahlık verir ve 
gönlünü açar. VENÜS ÇAM KOLONYASININ formülü bir sırdır. 

Taklitleri onun yerini tutamaz, 

Umumf deposu: Nureddin Evllyazade, Allt, Ecza ve ıtriyat deposu. lstanbul 

, ç 
HUBUBAT UNLARI 

SIHHAT 
YE 

KUVVET 
kaynağıdır. 

12 Hazirandan 19 Hazirana kadar muhtelif hatlar' 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına Salı 12 de (Aksu), Perşern'be 12 de {TarıJ. pasa" 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattmn 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

16 da (Karadeniz). Galata rıhtımından4 . )· 
Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (M~ 
Sirkeci rıhtımından. , 
Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur). TophaJl 

nhtımmdan. !İl' 
Pazartesi 13 de ve diğer günler 8,45 de (Trak) .,, 
temi vapurlardan biri. Cumartesi aynca 13,30 da 
l'azar ayrıca 20 de (Sus). Galata rıhtımından. ot 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus). aytl 
Çarşamba 20 de (Mersin), Cumartesi 20 de ("11 -

talya). dal'· 
Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıbtııruP 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de (sat' 
tın). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at hattına - Paza.- 11 de (Ege) Galata rıhtımınd:ın ·r 
Mersin hattına Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Dumlupınar Si ' 

keci rıhtımından 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat ~ağıda telefon nuıoJS'" 
lan yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy acenteliği Karak6y, Köprllba,ı 42362 
Galata acenteliği Galata, Deniz Ticareti Mnd. 

binaıı albnda 40133 
Sirkeci acenteliği Sir~ceci, Yolcu salona 227 40 

(4t'1> 

* İstanbulda Yalı köşkü sokağında Eminönünde Topkapı tramvaylarının ~~ 
ğu yerde kain Bankamız emlakinden Ayniye Hanında ayn ayrı kiraya v~ 
te olan depolardan 6 numaranın kira müddeti 14 Haziranda 1 ve 2 nuınar.~. ~ 
da 30 Haziranda tamam olacaktır. Bunların hepsini ve yahud herhangi bifiıP ~ 
ralamak istiyenlerin 12 Haziran 1939 Pazartesi günü suat 14 de her bi~ içitl tl
Hra ilk teminat akçe•; ;Je Bankamızın Yapı ve s;nalar Serv;.ine ınüraC~ 

o1H111~~••0oSiD6~ 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı S i N O E R ıatı-..ıerini.P f 

modelleri gelmişlir. Fıatları 76 iia 50) lirıutır. 
- EMSALLERi GiBi ON BEŞ ..,ENE GARANTILiDiR -

Tttşradttn t \Pp vukuundıt yeni kabtloğ gönderilir. 
S1NGER SAAT MAÖ~ZALARI • lstırnbul EmlnönO, Tel : 2196' ot• 

Bayi olmıyan yerlerde Sıl\GER s ıatıerinl satmak için bayi araD1>' 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığından : 4~ 

Gümrük muhafaıa kıt'alarınl sü~ari ve piyade sınıflarından oıına1' ııv17 

cLise mezunu> yedek :;übayları alınacaktır. Bu sübaylar, alındıktan s~onra fiib'f' 
Okuluna gönderilecek ve tahsillerı ikmal ettirilerek muvazz>.lf gtlmrUJc 
sınıfına geçirileceklerdir. . ı-',-

Lise veya liseye muadil okullardan olgunluk imtihanlarındı muvatfs.l<~~fl" 
şehadetname almış ve yaşları 31 den aşağı olan süvari ve piyade yede~ sO"Z 
rından istekli olanların dilekçelerine Lise şehadetnamelerini ve terhiS ati~ 
lannı bağlıyarak doğruca Ankara'da Gümrük Muhafaza Genei Komut 
müracaatları. c2094> c389ı. 


