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1 Bu gün 1a sayf =ı 1 

İdare işleri telefonu: 20203 

C T!irk • M1.s1.r_-, Diin Eskisehirde miilhis 
llıazakerelerl.J ' ' 

azırını 3 saat hır çeyrek Yarım dakika içinde bazı evler çöktü, 
1~ezdlerinde alıkoydular duvarlar yıkıldı bir kişi öldü 
kı dost memleket Vekilleri arasında müza- b • k J "-' ' l ' -1. 

kerelere bugün Ankarada devam ediliyor ır ÇOCU UQ agzr SUrette gara QRUl 

~ılli Şef dost Mısır hariciye nazın ve Hari.ctye Vekımnule görüıüy01 
~aıtrı ~ ka!'d~ Mısırın güzide hariciye ı · 
~ l.t delfettah Yahya paia refaka -
\>iti l\bd~ vüzera meclisi hukuk m!lıa • 
fıat~:t UUıll!Inid Bedevi paşa ve refikası, 
ll'ıecı >-.. ıe l'rezareti genel sekret.~ M'oham.. 
tarıa s hdulhalik Hassune bey, {ısırın An 
ı.._ efiti M :>-. M ohammed l\lfüft c~ Cezaitji 
Sısi J\ı.~ BaRUad, Kabil ve Cidkfe el. 
ti UQUfrııl.-

<!iye ~unan Aızzam bey. Mısır ha. 
Y~li t.ı~e?nurıarın.dan sefaret. ka'tlbi pa 

Q'Useu· • 
lfeı..- ,,.rn Aziz bey Kahlre sefirimiz 
. 'llllec{ Ali • 

~l'rtizin ll'll"hnı Şe\iki Alhan ve misafirle • 
ticı._~ Vek· andarll.ğına tayin edilen ha 
ıtennan 'l' al~ti Protokol memurlarından 
baıd .. p ebelen ve Sadun Zeren old:uğu 
ha erapaı . 

r- d ki as otelinden çıkarak Top • 
dcın \'aJ:o;"Olcu salonuna inmiş'ler ve ora. 

Sa aya gitırnişlcrdir. 
t lon '1'ü 
~"'~ı 1 l\f · rk .. Mısır bayrakl:arile dona • 
tinı terrısafır nazır, ihtiram müfreze • 
"'aPuruna ış. etJtıikten so:ırı.ı Ülev 
;en:l.iıetinebi!Un:iş ve Hüdai Karataban 
'ilde buı hayırıı seyahatler temenni • 

~~arak veda etmiş"'.Ar. Ölev va- Milli Şef ve dost Mı.nr Hariciye Nazın 
cvanıı 11 inci sayfada) Abdelfettah Yahya PQf4 

~unıen Hariciye Nazırı 
utekrar 1stanbul8 geliyor 
aıet 1 . 
d f e er Balkan devletleri arasındaki vahdetin bir 

~ti: a daha teyid edildiğini sevinçle kaydediyorlar 
İle nu~a (Hususi) - General Metakaaı l 
~a v n hariciye nazırı Gafenko ara • 1 ---..... 

'E!diıllkubuıa~ müzakereleri müteakib 
da4 hu e:ı resnu tebliğ matbuat tarafın. 
c~teıYük bir alaka ile karşılanmıştu. 
~eti er, h:lhassa. Balkan Antan.tı dev. 
1
::-id ~~as.ı~?ki vahdr:tin bir defa daiıa 
~orlar lciiğinı memnuniyetle kaydedi • 
il . 

(b ull"ıen ha . . 
~n rıcıye nazın Gafenko yarın 

~~ eti~ O~çya vapurile Pirccien hare • 
~etı ~ kt.ir. Nazır Istanbuldan geçer • 

Uın Patrıkligini ziyaret cdecektır. 
<\•in Resmi tebliğin metni 

~rıu~ l8 (A.A) -- Metak3aS' _ Gafenko 
di~. . alarındnn aşagtdaki tebi.if! neşrı:>. 

~ır· 
'İl . 

~ttad~anya hariciye nazırı Gaf,,.nko A • 
lia~ta Yaı>tığı ziyaret esnasında 15 ve 16 
ta~111 llda Yuna:l başvekili ve hariciye 

lu~ıı....ıtetaksas ile bır çok mijlakatta b:.ı 
ı -YLUr General Metakscıs ve Gaf cnko lı;r arad!l 6 lfa · feııloo ıil"Qnda Majeste Kral Jorj Ga • Metaksas ile Gafenko arasında yapı • 

··venr··bır· .. emrr·, Kasırga Eskişehirde 
vaki mi? panik uyandırdı 

Fransızlar Almanyanın Eskişehir 18 (Hususi) - Bugün şeh lam~ ve yıkılmış, ağaçlar devrilmiştir. 

b bb ·· b l rimizde, saat 15 buçukta yağmurla ka- Müthiş kasırga yarım dakika devarr 
İr leşe uste u unması rışık büyük bir kasırga olmuş, bazı ev- etmesine rağmen birçok hasara ve ma~ 

ihtimalini ileri sürüyorlar ler çölanü.ş, müteaddid duvarlar çat _ (Devamı 3 üncü sayfadıı,) 

Paris 18 - Alman propagan - ı• · · 
da nazırı Göbels'in dün Danzig'de söy- ng1.• 11.• z - .... pon. 
lediği ınutıku mevzuu bahseden Jour ga- ... C-. 

ıe~~i ~~o~~~:rin ',[e hattı hareketin gerg1.· nı1.· g."' • ... ·rtt1. 
Polonyalılar tarafından gösterilen tem C-. 
kin ve ihtiyatla nasıl bir tezad teşkil et-

tiği bir kere daha göıiilmek.tedir. Çem- L d k b 1 b • ı • • ı 
berlayn ve Lord Halifaksın sulhçu söz OD r a m U a e e ) mısı 
leri Nazi~r tarafından fena anlaşılmış-
tır. İş~ bunun içindir ki Naziler sesle- 1 • • •• .. •• · 
riniyüks~:.:~b~=a:~yfcıda) mese esını goruşuyor 

-Rus 
g6r0şmeleri 
Moskova müzakereleri 

kat'i safhaya girdi 

lngilıiz mur~hhası Stra"g 

Paris 18 - Sovyetler Birl~ yapıl -
ınaıkıta olan müzalkereaer ha!kikında Oe • 

uvre diyor • .ıa •• ·.= ••• {!?.~~~~: .. ~.~~~ .. ~!!Y.!~l . .............. . 
• 

Gene o bahis 
···················· .........•......... , 
J Dünyanın hiçbir tarafında ne 
• hizmete girerken, ne de girdik· 
; ten sonra terfi ederken ali, lise 
: ortaınekteb mezunları arasında . i farklar yoktur. 
ı:ı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yazan: Muhittin Birgen 
(Yazısı Hergün sütunumuzda) 

Bir fngiliz amirali diyor ki : '' İngiltere harbe hazır 
olduğunu bütün dünyaya gösterirse silaha müracaat 

etmeden harbi kazanabilir ,, 

Tiençinde ımtiyaz1ı 
mıntakalar 

Londra 16 (Hususi) - İngiliı;-Sov - ginliğin izale edilememesi siyast me -
yet mitzakerelerinin cereyan ettiği ve hafilde v82iyetin el'an vehametini mu: 
İngiltere ile Japonya arasında Tiyen- hafaza etmekte olduğu suretile telıik
çin hA~ dolayısile hasıl olan ger - ki edil;mektedir (Deva.mı 11 inci myfada, 

Demirspor İngilizleri 
·2 - O mağliib etti 

Diinkü 1MÇ tan bir intıba l~~J'u kabul ederek öğle yemeğine a. lan koo.uşrnal:ar Romanya ve Yunanis!a. 

U~ur. (Devamı 11 inci Bay/ada) '--------------" 
(Aııka.ra ve i.staobulda yapılan ma~lara aid tafsilat 9 uncu sayf:unu.dadır) 



Herg ün 
-····,_,, 

Gene o bahis 

""--• Yazan: Muhittin Blrıen 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

Sözün kısası 

Her yerde ve herşeglı 

HAZiRAN 
11.ll•f .... 

bM 

... 

Huiran 
G 

''· 
4 2S 

s 44 

19 

1 
ôtl• Jkiıadi 

) , D. "'· U. 
l., u ır; 16 16 

-· 4 31 8 '$2 

la 
d 
li 
lt 
k 



- Sayfa J 

Muhtemel bir harb · ve 
• 
lrlandanın v~ziyeti 

De Valeranın mühim beyanatı. 
Danzigd~, yaşa&ın Alman Türkkuşu filosu 
Danzig, sesleri yükseldi izmirde gösteriş Göb 1 "Ordumuz merkezi devJetlere karşı istihdam edilme~ 

es diyor ki; "Dünya Fuhrerin gerilediğini UÇUŞlan yaptı arzusunda değildir, meğer 
Zannetmek! t hrk I" b · h t · 1 · 1 bu devletler bize karşı taarruzda bulunsunlar,, 

A e 8 1 e 1 ır a a iŞ emış o uyor" Filo bugün lzmirden Dublin 18 (A.A.) - D-e-V-ale-ra-. -bu""_t_----l"\lın yemiz elimizden geldiği kadar harbden 
an propaganda nazırı, Almanyada mevcud Konyaya hareket edecek çe teminatı hakkında yakında meclis- uzak tutmaktır. Herkes biliyor ki, müm 

rejimin hakiki demokrasi olduğunu söylüyor . . te yapılacak olan müzakereler münase- kün olduğu takdirde en faydalı şey 
Danz· lzmır 18 (A.A.) _ Birkaç günden _ betile mühim beyanatta bulunmuştur. bitaraflıktır. Ordumuz, merkezi dev _ 

~ig tiy~r 18 (A.A.) - Dün akşam Dan disi idareye memur etmiş olduğunu roy. beri 'yUrd köşelerinde dolaşmakta olan ~u;nail~yh İrland~. o:dusu~a girmiş o- letlere karşı istihdam edilmek arzu • 
l:>r. Göberosunda söylediği bir nutukta !emiş ve hükumet erkanı arasında nok _ ve Türk milletine kendi emeğinden do- ~n az:a. ıcabında Buyuk Bntanya veya sunda değildir, meğer ki bu devletler 
Olduğun Is Danzig'in bir Alman şehri tai nazar ihtilafları çıkabileceğini kabul ğan eserin canlılığı ve gürbüzlüğünü ş~n:alı Irlandaya karşı harb edecekle - bize karşı taarruzda bulunsunlar. 
titıde b'u ve Polonyanın bu şehir üze - etmiş. ancak bu ihtilafla,rın meselfı er • ~takından gösteren Türkkuşunun bugün hrmın iht.ar edilmiş olduğuna dair olan De Valcra bundan sonra, harb esna• 
lısa ır hakkı olm d w 'dd tl' b" ıra . . İ · d t w ·· · ~ aberlerı tekzib etmiştir Mumaileyh sında İngiltere ile ticaret münasebetle 
"~~iddia etmı·ştı'ra ıgını şı e ı ır t•ı~flıhaıibı!b~ler arasında z~~ur etlldenğuıh - 7:mıhr kc 'kY~Pb.ıgıbgosterış ~ç~.şları Ege - demiştir ki: · . da . cıı.ınan • ıw ıar gı ı ortaya çıkıınaMa o u nu nın a ı ı ır ayram gu-nu olmuştur. nnin i mesi hususunun Irlanda içiıı 

l>oıonya P:opaganda nazırı İngiltereyi beyan ey!lamiştir. . Saat 15,30 da İzmirin her semtinden - Bizim şimali İrlıındaya karşı harb esaslı bir mesele olduğu söylenmiş ~ 
~ırakznat~ ıstcdiğini yapmakta serbest Hatib, bundan sonra, Alman lisanı i~e tren ve otobüslerle Gaziemir mevdanı _ etmek üzere bir ordu vüoude getirmek- şöyle demiştir: 
1~~ln(!kl ~ ve Almanyayı ihata etmek edeıbryaıtınm ve mimarisin'n tefevvuku _ na taşınan· halk tahminen 30 _ 40 bin te olduğumuza dair olan şayiaları hiç- - Eğer herhangi bir millet bu mü · 
tir ki: e ıtham ettikten sonra demiş- nu isba't maksadile muhteil'f san'atla':l kişivi müte<:avizdi. ~ir şey muhik gösteremez. Bizim asker nasebetlerin idamesi hususunun ken 

F'akat k göztlcn geçirmiştir. Türk'kuşunun genç paraşütçü. ola _ toplamaktan esas maksad1mız milli disinin harbi kazanuıasına mani oldu 
laŞtn1ş b' arşılarında zayıf ve burjuva- Hatib, Führel"in siyaseti bir san'at g:?ı nörcü ve pilotları havada İzmir halkına müdafaadır. ğu mülfıhazasında bulunacak olursa İı 
~enler a~~ Almanya bulmağı ümid e - telaldki ve o suretle takib etmekte o~du. zevkli, heyecanlı ve emsalsiz dakikalar Ratib, kendi hükfunetinin bitaraflık landanın mukavemet etmesi icab ede ' 
lıst Alın anıyorlar. Nasyonal sosya - ğunu, çünkü kendisinin bir mimar tahsi. yaşatmış.lardıır. PIB.nörler yüksekler • arzusunu yeni baştan teyid etmis ve cek ve bu ticareti idameye çalışacaktır. 
kuvv~tli;.nya zay~f değildir. Almanya li görmüş bulunduğuna söylemiştir. Ec • den halk üzerine doğru gayet mahira _ şöyle demiştir: ~ Zira İngiltere ile ticari müiıasebctlerdıe 
kuvvetli ırdve halıhazırda dünyanın en nebi politikacıların baıan onu anlıyama • ne ve akrobatik uçuşlar yapmışlar, bu- bulunmaya mem1eketin iktısadiyatı a-

nu söz~r ~~ maliktir. malan mümkündür, zira onlar birer ar - nu genç muallim namze<llerinin motör- - Hükümetin siyaseti ve bizim ga - mirdir. 

l3ir dev~:t uz~rın~ halk:. .. . ~ ?~ğil.dirler, belki sadece politika iş • lü tayya~elerle mu~telif i.rtifadan yap 
Ve bağımı • hır mıllet, hır Fuhrer dı- cılendır1er. tıkları hunerler takıb etmıştir. Paraşüt 

Göbe!s ı~tır. Sinema sahasmd.t Alınanyanın Amcri • atlavışları bilhassa çok heye<:anh ol -
tı"ıiŞtir ki· sozlerine devam ederek de - kadan pervası yoktur. muş ve gençlerimiz şiddetli ve sürekli 
cDüny~ F" . Halk nutku hararetle alkışlamış, bun hir ~urette alkışlanmışlardır. 
~ geriledi~ .u~rerın tehdidlerin önün- dan sonra Almanyayı, Führeri seltımla- İzmir belcdiy<~si bu akşam Türkku _ 
. Yttn eğcü~~ı. ve şantajın karşısında mış ve: ~u pilotları şerefine şehir bahce:;inde 

~~r hata . 
1 
gı~ı zannetmekle tehlikeli - Yahudilerle Polonyalılar defolsun mükellef bir ziyafet ,·ermektedir. Ya-

1 ı Danzi ~.ernış oluyor. Bunun içindir lar, rın hava müc;aid olduğu takdirde Türk-
~rı ve Çog 1k Alm~n. erkekleri, kadın - Diye mükerreren bağırmışlardır. kuşu filosu 7 - 8 arasında Çivril'e ine _ 
abilirsin~u lan ıstıkbale emniyetle ba Diplomatik mahfellerde hasıl olan cek \"e orada benzini tamamhvarak 

frıanya . ı~. Nasyonal - sosyalist Al - kanaate göre, Göbbels'in nutku ve bil Konvava uçacaktır v 

rE!de /\.~zınle beraberdir. Almanya ne hassa halk üzerindeki tesirleri Alman · • • 

l(!~h Siz• an varsa ora~adlr. Binaena - Propaganda Nazınnın ziyareti~e ve:;i - Balkan devletlerı· 
~ ba ın de bulundugunuz yerdedir. le olmak üzere tertib edilmiş olan Dan 
le Yram .... d b"t" k '.}'a gunun e u un albımiz- zig 'kültür haftasına bu nevi tezahü -
D Şası F"h · · - ı: · 
~llıiğ'irn~ u rerımı~.' ~aşasın Alman ratın çer~vesini geniş mikyasta aşan aras nda tesanu''d 

Ietı, dıye ~~_yaşasın buyuk Alman dev bir mahiyet vermiştir. 
• gıra hm » r. "'bel •• •• ·· ku • lJIO s uçuncu nut nu söy]emedi 

.. C~ls, 
4 
,_Dcınokrasl Berlin 18 (A.A.) - Danzig kültür 

tiireı Olıokr ~lanyanın halihazırda kül - haftası Hitler g-ençliğinin öğleden son Bükreş, 18 (A.4.) - Serunar.uJ gaze -
rrı ı asiyı t tb·~- tesi, Hariciye Nazırı Gafenkonun Ankara 

a ik oldux. a .. ':: etmek imkanmn ra yaptığı gcçid N!Smile kapanmıştır. haı'- -sunu l ve Atinaya yaptığı ziyar:;>tlerin netıccle _ 
~ ne san' soy emiştir.Mumaileyh, Evvelce bildirildiğinin hilafına ola -CUd at ar n.d • rini mevzuubahs ederek diyo:- ki: 
e geı; ........ k .. ası a ıman birliği vü • rak Göbels üçüncü nutkunu söyleme-tncı ~-..ue ı · h Balıkan Antantı nınmleıceılerınin d 1st. 

"''dine hadi ~ın usu~i cemiyetleri A - miştir. Yalnız Hitler gençliği reisi Gö 
ltioktasi ~rn ~ı~maktan ibaret olan de fert ile Danzig ayan reis muavini Huth luğu bu ziyaretlerle kuvveti.e:ımıştir. Ve 
trıan -... •emını rn. h Balkan Antantının Avrupa sulhü için 

. el1ı. bu ~ ua aze etmiştir. Mu. birer nutuk söyliyerek Danzig gençli -l'e · gun Al olan ehemmiyeti bir defa da!la tezahür 
._.~lllıin hakı"ki manya.da mevcud olan ğinin Hitler'e sadakatini ve Danzig'in 11.u dem.ok etmiştir. AJana

0 
..... :

11 
• rac;ı olduğunu, çün. Alman hürriyeti için yaptıgıw mücadeie .... etınl . . Ankara ve A'!.inada ce"eyan etlen mü • 

• 
· en ıyı evllldlarını ken nin kutsiyetini tebarüz ettirmişlerdir. 

H 
zakereler dört devıetıin tesanüd gfüte::- _ 

itler ı·b • d ı M • d 90 k mek ve her birine karşı ~evcir. oıunacak fe k ' nıssuu un acarıstan a işi taarruzlarda b~rlerine }'arclım etmek 

y alada murahhasını birden kuduz :~~~~~;:I~ki miiŞterek alimlerini tebarüz 

dUn k b 1 • h İndependance Roumani~ gazetesi de a u ettı astahg""' ına tutuldu Ga:cnkonun ~iya.retlerinin biitütı 1i!nya 
Berchtes efkarı umurnıyesı naza!"ında Balkan An. 

D. ~. B ~aden 18 (A.A.) - Resmt Buda~te 18 (A.A.) _ «Karcaa» tanıtının vaziyetini mey.dana koyduğunu 
liitıer dü~J~~sının bildirdiğine ?öre, şehri ahalisinden 90 kişi kuduz hast:- yazıJ'10r ve diyor ki: 
Itra1 'h ogleden sonra Arabıstan B Lk t .. d" h' h' 1 • h ı .ııon1ssuud f vkalad ah lığına ~alanmı.ştır. Bu hastalık bun- a an esanu u ıç ır ıcımse aleyhi. 

a.sı lialidilh d'un k cbu e. mur - lara kuduz b' k"pe.k ta f d 1 ne ve hele Bulgaris•an ale.'fh;.:ıf' :ıs!•ı mü -
~n llliidd ~ .:1 .a .. ı etını.ş ve u - . ır 0 ra ın an ısırı - tevecdh değildir. Bulgar0.c;t n istcdiğ: za. 

}), N" et goruşmü.ştür. mış olan ınelclerden geçmiştir. Köpek rnan derhal Antanta girebilir. 

Fransız denizaltısının 1 Dün Eskişehirde muthiş 
battığı yer tesbit edildi bir kasırga oldu 
İtalya da F.ransaya tazi

yetlerini bildirdi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

atteessüf nüfusça zayiata da sebebiyet 
vermiştir. Kasırga esnasında Sivrihi • 
sar caddesinde yeni yapılan bir düık -

S~~g?n 18 (A.A.) - cPhenix> tahtel- kanın duvarı yııkılmı.ş, 328 doğumhı Sü 
ba'hırırun 300 kadem derinlikte bulundu • leyman ısm· • d b" · d it .a-. · ın e ın uvarm a ınwa 

ğu nokıta nthayet cCamranh> körf•~zinin kalmıştır Kafat 1 5··1 kl d . .. . · ası parça anan u ey -
açL arın a tesbit edümı~r. Suyun vü • d h l ölm"' ru·· ·· nd . · man er a uş r. 
zu e genış bir yağ lekesi vardır. Kaza. H·dı.s' h n· d t ~-·k ta · · ,_,A. . a e ma a ın e eu ... ı a gınşen 
nın VU.l\.u.uulduğu mahallın · etrafında C" h · t M"dd · · · · 
Fransız h ro .

1 
. d 

1 
kt d um urıye u eıumumısl yem ya -

. a gemı en ° aşma a ır. pılmış olan duvarın yıkılma sebebleri· 
Parrs 18 (A.A.) - Bay Metaksas ve ni araştırmıştır. 

Halli hariciye nazırı bay Laleau Phen.!l- c:<-•..: d b" k d 
• •• ...ıı...- •

1 
~-.uz yaşın a ır çocu a 

ın zıyaı munas1::11A:ti e taziyet telgrafla • d lt d k ld 
rı göndermişlerdir. uvar a ın a a ı 

İ'talya sefi!"i bay Guariglie, bu sabah BudfaciVadal.nk ma~da, gdcdne. kdasırbga1 es-
hariciye nezaret· ~-·- hük' "'- • • nasm a, a ı onagı ca esın e u u -

ıne 6'"""'°1~ wııetinın d' - b' du d .. k ·· 8 
taziyetlerini bildirmiş.tir. nand ıMger ıfr ~~:Ha ço mH~ş v: ya 

ş•n a usta a ogru asan useyın a -
Omid yok dındaki bir ~uk altında kalnuştır. 

Paris 18 (A.A.} _ Phenix denizaltı Belkemiği kınlan çocuk, kendini bil -
gcmjsi mürettebatını kurtarmak ıçın mez bir halde Memleket hastanesine 
hiçbir ümid kalmamı.ş olmakla bera _ kaldırılmıştır. 
ber 2 kruvazör, 3 aviso ve ı tahlisiye Şehirde panik , 
gemisi kaza mahallinde dolaşmakta _ Kasırganın ant olması şehirde pa -
dır. nik uyandırmı.ş, birçok kimseler gazino 

Phenix denizaltı gemisi ilk haber • ,.e evlerden dışarı fırlamışlardır. 
ler hilafına olarak, Camrahn körfezin- Köylerde 
de batmış değildir. Bu körfezin derin Kasırganın şehir haricinde ve köy -
!F'ri pek ender olarak 20 metreyi ge _ lerde de tahribat yaptığı tahmin edili
çer. Denizaltı gemisi körfezin şimal sa yor. Henüz bu hususta malumat alına
hiiinden 12 kilometre açıkta batmış - mamı.ştır. 
tır. Burasının derinliği haritalara gö _ Yıkılan duvarın bulunduğu Sivrihi
re 11 2 ila 115 metredir. Binaenaleyh, sar caddesinde, yolun genişletilmesi 
böyle bir derinlilkte, cfenliznlta gemisi münasebetile yeniden inşa edilmekte 
!-;Uyun tazyikına dayanıp parçalanm-:ı- olan bütün dükkan ve binaların. bu ha
sa dahi içindekileri kurtarmağa imkan dise dolayısile, bir heyeti fenniye ta -
y.oktur. rafından yeni baştan kontrol edile<:eğt 

bir las~~· bu mülAkat hakkında hiç - evvelce bir çobanın oğlunu da ısırmış Hiç bir ideoloji siyaseti w ya mıkad sis. 
e bulunmuyor. olduğundan hastalık bütün şehre sira- temi dört devletin hattı hareke~i üzerın - Veni bir emr·ıvAk~ı mı·?, 

ı .
1
. yet etmekte gecikmemiştir. de müessir olmaz. d 

haber alınmı~tır. 

Kandtra kazasmda 46 eğitmen 
okulu açılacak ngı ız k " h t • · d.. Aas en eye 1 içlerinde çocuklar da bulunan 22 kişi Yugoslavya 

k .un tatürkün Budapeşte kuduz enstitüsünde tedavi Bu gazete, İn.giNz - Türk arıla~mı:.sı ve 
abrıne çelenk koydu edilmektedir. Yugo:olavyanın gtiya mihver devletleri 

/\.n:kar nüfuzuna temayül etmış olması netiresin. 
lıe~li b a .. 18 (Hususi) - fr,gıl.z askeri • •

1
. R de Balkan Antantının ;nfisah tehlikesi 

"'alt:kaı ~~ Ebedi Şef AıtaHlrl--ün mu _ ıngı iZ • US karşısında bulundu~unu zannettirmek is_ 
abnne bir çelenk kc.>ymuştur.. teyen bazı ecnebi gazetelerin neşriyatını 

A. görUşmelerı· hatırlatarak yazısına şöyle devam edi _ 

? llıiraı Hortinln yor: o lnct yıldönümU " (BCl§raraf& 1 inci saufada) Vakıalar bu gibi hab-... rleri tekzib ~tmek n tedir. Balkanlar .harıcinde her devlet ken 

70 
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18 
(A A ) N . ., . Sovyet!lerle yapı'lımakıta olan müzake _ ınei :.>• • • - aıb H.ortı nın 

1 
. • dine en uyıgun gördüğü siyaseti takib e-

ıt Yıldönüm·· .. b t'l l re erın taI\Zı cereyanına dair Lon<ira ve deıbilir. Buna mukabil Balkanlar ı·ç·ın 
acar d u munase e ı e gazete er . .. .. " . 
~ evlet rei3i hakkında sitayişkar Parıs dun büyuk bır ketumiyet gösteri _ ittifakın zaruri kıklığı hattı hareketten 

al.eler Yazmaktadırlar. yordu. Müzakereler kat'i safhaya gir _ başka bir hattı hareket ittihaz edemez. 

)' • • ~ir ve. if;şa~t ile muvaff akiyet haleldar 
J\n ahudı muhacırfer edıl~k istenilmiyıor. Bu süklıt müzake _ 

lioıa:ers 18 (A.A.) - Jan Van Arckel relerin teva.'klkuf. ~ği.ni tazammun ey -
rı_ ı.._dn vapuru Sam· t Lo . lemez. Demek ki bırnz sabır Hizımdır 
"& uulu uıs vapurun- . . . • . 
1Eıo nan Yahudi muhacirlerinden Beklenılmedik bir hfırlSse olmazsa anlaş -
g(i?l ~~ lrol~ndaya götürmek üzere bu ma h:r nıokt~da taı:n bir an1aşma ile bir 
~ers den hareket etmiştir. kaç gune kadar netıicelenecek!tir. Esasen 

lan soo 'J?ıalrotis vapuru da geri ka- yegane müşkül noklta da Baltık devlet _ 
tc~e g"t~uhaciri Fransaya ve İngilte- !erinin garanti edilanesi me.selesidir. 

0 \lrnıek üzere yüklemektedir. (A.A.) 

Ankarada bir talebe 
balkondan llüştu 

Ankara 18 (HU5U i) - Hukuk Fakül _ 
tesi ikinci sınıf talcl>esinoen Tol.t:dlı Ya. 
şar Yazıcıoğ'lu ikamet etme'kt.<? olduğu 
Evkaf a.partımanının üst katrnd: balkon
da caddeyi seyredetken gözü k.ırararak 

yere düşmüştür. Yaşar derha1 ölmüştür. 

(B~tarafı 1 inci ~ayfadaJ 

Epoqu~ gazetesi de şöyle yazıyor: 
Almanyanın önümüzdeki günler i -

çinde bizi yeni bir emrivaki karşısında 
bulundurmağa teşebbüs etmesi bekle -
nebilir. Fakat, Polonya müteyakkız 
bulunuyor. Polonya ve onunla müte -
sanid olan devletler daima ayni azmi 
göstermek suretiledir ki Hitler'i Ver • 
sailles muahedesinin yeni bir sayfası -
nı yırtmaktan mene<receklerdir. 

(A.A.) 
-------------------

Çukurova sebzelerinin nakli işi 

Adana (Hususi) - Çukurovadan seb 
zelerin taze bir halde naklini temin i -
çin 15 Hazirandan itibaren Adanadan 
Ankara ve İstanbula hususi marşandiz 
katarları tahrik edilecektir. Bu tren 
yaz mevsimi boyunca ~rgün munta -
zaman işliye<:ektir. 

Çukuro\•a sebzelerinin iyi ambalaj -
lar içinde sevkini temin için de şehri -
mize 24000 sebze ambalaj sandığı gel
miştir. Bunlar sebzecilere tevzi edil -
miştir. 

Kandıradan yazılıyor: 
Kocaeli vilayetinde eğitmen okulları 

fabliyeti 2 senedir devam ediyor. Vi -
Jayet Maarif müdürlüğü en ziyade ça -
1ışmasmı Kand1ra kazasın:ı hasretmek 
tedir. Kandıra ve mülhakatında geçen 
sene eğitmen okulu inşaatına başlan • 
mıştır. Mevcud 26 eğitmen )lo.ılundan 
17 si yeniden yapılmıştır. 

939 senesi için de aynca 20 okulun 
inşaatı da bitirilmiş olacaktır. Bu su -
retle kazada 46 eğitmen okulu faaliye
te geçmiş bulunacaktır. Kandıra kaza
sının 2290 kilometre murabbaı arazisi, 
102 divanı, 473 köyü, 47526 nüfu u 
vardır. Bu nüfus ve köy adedine mu -
kabil şimdiye kadar bu vüs'atli kazada 
ı ı - 13 köy mektebilc iktifa edilmiş -

ti. 
İlçemizde hakikaten göze çarpan bir 

eğitmen faaliyeti vardır. Bilhassa bu 
eğitmenleri gerek idare ve gerek mu • 
habere bakımlarından gayet ciddi yürii 
ten Maarif memuru Mustafa Atabek, 
köylünün eğitmenlerden çok f~Uuı.. 
dıklarını söylemektedir. 



..• ,,. 

_Mukaveleler şehrimizde imza edildi, 
beyanatta bulundu Vekili 

Nafıa 

Nafia Vekaleti tarafın.dan bir mil}'(>n c- Edlrne, Gaziantep, Bursa, Tek:r • 
1'6<i:i yüz elli bin liraya satın alınan, İtal. dağ, Balık.esir elektri\ müesseselerile re: 
yan sermayeli Bursa cer, tenvir, kuvvei Mersin eldkt.rik şirketine aid hisse sened. 
mırharrike Türk anonim ıirketine aid Bur }erinden mühim bir miktarının hükume • 

- Türk.iyeye geldiğimiz için çok mem. 
nunucı. Memleketimizi kurtaracağımızı ve 
kralımızla birlikte tekrar eski yerlerimize 
döneceğimizi umuyoruz. Arnavud milleti 
esaret ve istila altındı yaşayamaz.• 

ıa el~ müe~sese~ ile_ Müttehid Elek.
1 
timiıx:e satın alınması husu.sundaki mu • 

.trik TüxGt Anontm şarketıne aıd Bursa, kaveleyi bugün imzaladık. 
Balıkesir, Gaziant.ep, Edirne, Tekirdağ Mu.k.aveleyc göre 'bu müesseseler 1 Tem 
~ Mersin etekt~k" müesseselerin:n sahn muz 939 tarihinden itibaren hükfuı~et na. 
,alma mu.k.avelein dun sabah tehrimiz Nıt. mına iŞ]etilmeğe başlanacak ve bu tarih. 
fia Müdıü~~ğü bin~sı~~a imzalanmıştır. ten iHbaren de devir ve teslime başlana. 
l Alltı muhım şehr.mızın elektrik şirket calciır. 

perini mıil'lilıeştiren bu satın alma muka • Müesseseler 850 bin lirası peşin ve ml. 
veletii dün. Yalovadan şehrimize dönen telbakisi beş senede müsavi taksitlerle ö. 
Nafia Vekili General Ali Fuad Cebesoy denmdk üzere 1,750.000 liraya satın e.ıın. 
ve §irimt rnurahhasJar.ndan mühendjs nuştır. Paraiar di~er şirketlerdeki ahkam 
Neri ve Bert.ola tarafmdac. imzalanmıi • :misillu memle!tetimiz mahsulatının satın 
tir. alınması suretil.e harice çık:ırılacaktır. 
İmza merasiminde Valin B~lediye Re. Bu mukavelenin tasdiki ha7.kındaki ka • 

isi Ddldlıor Lfttfi Kırdala Smtiyazl1 şirket • nun layihası. Büyük Millet Meclisinın bu 
ler :reiei Emin İpekçi ve Nafia etkAnı ha • içtima devresine yetiştirilecektir. 
zır bu!kınmuşlardır. * 
Satın alınan §lrketlerin umumi heyet • 

leri yarın Bursad:ı toplanacağından imza 
ili dti.n Nafia Vekilinin şehrimizde bulun. 
maısından istifade edilerek bitirilmiştir. 

Na:fia Vekili imza merasbninden sonra 
~ mulıarririrnize aıağıdaki beyanatta 
bulunmtıftur: 

Pollate: 

Bir otomobil, bir Yahudi çomğuna 
çarptı 

Şoför Şükrünün idaresind~i otomo
, bf1 ~ caddıesinden geçerken Ya
IOft adında btr çocuğa çarpmıştır. 

Yanlh çocuk tedavi altına alınmış 
IUç1ıu 90för yaıka'Janmıştır. ' 

Bir otomobil Jamıalizasyon hendeğine 
yuvarlandı 

Koço adında birinin idaresinıde'ki 895 
Mımarah husus! otooıobil Harbiyeden 
ifElçmekte iiren açık bulıunan kanalizas
yon hendeğine )"lvarlanm:ıştır. Kaza 
netioestDde Koçoya hiç bir şey olma -
!DIŞ, yalım: otomoNI ehemmiyetli su -
rett.! hasera •mıştır. 

Tramvaydan athyan bir bclm 
yaralandı 

676 numaralı Eminönü - Bebek tram 
vay arabesi'le Bebeğ'e gitme~ olan 
45 ya~larında Münevver adında bir ka
dın, tramvay Bebe'k istasyonuna gel -
meden atlamaık iet.emişse de yere düşe
rek yaralanmıştw. 
Yaralı Münevver ifadeye gayrlmuk

ted'ir bir halde Beyoğlu hastanesine 
b.ldırdmıştır. 

i'loryada bir kız bofulurken 
lrurtanldı 

Karagümrüik.te oturan Refik km 12 
ı&fl!lda Sabahat, Fl<>ryada denize dü -
,erek boğu1maık üzere iken ikurtanlmış 
ft Haseki hastanesine kaldınlmıştır. 

Bir randevu m meydana çıbnldı 
Beyoğhında Turunç sakağında 12 mı 

manda otıuran sabı:kah ra~vucular -
dan Eminenin evinde yapılan aramada 
Seher ve Mel!hat adlarında itti kadın-
la üç erltek btilunmuştur. • 

Kadııniar muayeneye sev'kedilmiş, 

mçlu F.mine hakkında takibata başlan 

~-
Bir sinemada filmler tuhJ!tu 

Kumb.pı Nişancasında Şevkete aid 
llnemanm makine dairesinde bulunan 
tl'JıMer tutuşmuşaa da derhal s&ldtl • 
nHmıüşınr. 

Bir yugın başlaagıa 
Beşiktaşta K~yiçinde 22 numarah fN 

de oturan kapt.an Tahsinin evtnin bi'r 
katında yangın çskrnq, a~ itfaiye ta
rafından !&ıdt\rMmdştür. 

Bir motör bir sandala çarptı 
İmnailin idaresindeki 3039 numaralı 

l8l1dal Kasmıp&Ja iske'lesinde müşteri 
beklemekte iken Deniı:bmkın 95J nu-
maralı motôrü ~· 

Kaza emaamda sandıdm baş tarefı 

hasara ~ ı.aa.ta UııtıHı• 
bqlamıatır., 

Üç gün evvel Yalovaya gitmiş olan 
N.~fıa Ve'kili Gencra: Ali Fuad Cebes-ny 
dun s~ah şehrimize dönmüş ve akşam 
eıkspresile Ankaraya hareket etmişti!". 
~afıa Vekili Hayda::paşu i.:.'1asyonunda 
vılayıet ve Nafia erkanı ve dostları tara • 
fından uğurianmıştır. 

MahkemelerdP-: 

Etrafa sarkıntılık yapan]ar mahkfun 
o1du 

Behzad, Hasan, Abdülkadir ve Meh
med adlarında 4 arkadaş evvelki gece 
Balatta kendilerini bilmiyecek kadar 
içtikten sonra etrafa sarkıntılık etme -
ğe baş1ama1an üzerine polis1er tara -
fından yakalanmışlardır. 

Dün bir sarhoşluk ve sarkıntılıktan 
suçlu olarak nöbetçi cürmümeşhud 
mahkemesine sevkoluınan suçlular, ya
pılan muhake~ neticesinde üçer lira 
para cezasına mah'kfun edilmişleroir. 

Poker yüzünden kav(a· çıkaranlar 
beraet ettiler 

Büyükadada Atti1A pansiyonunun ga 
zinosunda dördü kadın ve beşi erk~ 
olmak üzere 9 kişi evvelki gece geç 
vakte 'kadar 'kağıd oyunu oynadıkları 
sırada aralarında kavga çıkmıştır. Gü
rültü üzerine yetişen polisler, kavga 
sebebinin po'ker yüzünden çıkmış ol -
duğınıu görerek haklarında takibeta 
başlanmak üzere !kendilerini Müddei -
umumiliğe sevketmişlerdir. 

Dün bu iddia fle nöbetçi cürmilnreş -
hud mahkemesinde muhakemeleri ı?Ö -
rü1en mıçlu1ar, oo'ker ovnamadıklanm 
ve aralarında çıkan münazaanın baş -
ka bir meseleden ck>1ayı vukua ge'ldi -
ğini ~öy'l.emiştir. 

Neticede suç sabit ııörillememiş "ve 
beraetlerine karar ~rilmiştir. 

Kağıd deposuna giren hmnz 

Osman adında biri evvelki gece Sir -
kecide Baker hanının altındaki Nesime 
aid kAğıd deposuna hırsızhk maksadi • 
1e girdiği sırada bekçi tarafından yaka
lanmışbr. 

Dün, sirkatten suçlu olarak nöbetçi 
cürmümeşhud mahkemesine sevkolu -
nan Osman, yapılan muhakeme esna -
smda iddia edilen wçu inkAr etmiştir. 

Mahkeme heyeti, görgü zaptında im
zası bulunan polisin de celbine lüZ'llm 
görerek muhakemeyi başka bir g(ine 
talik etmiş ve Osman hakkında t.evktf 
karan vermiştir. 

~ içip kavga eden iki arkada§ 

Fatih~ Akşemsedclin mahallesin<ht 
oturan Faik ile Servet adlarında iki ar
kadq evvelki gece evlerinin bahçesin· 
de omnıp içtn<ten sonra bir.birlerile 
kavgaya tutuıvmuş ve gilrOOtü etmeğe 
başlam~. ~&yet üzerine vıekt.a 
maha1l::ine 6felan polisler lter idaini de 
karakola gMilım~r. 

Fafk & Servet eam()fhıktan 9U4'hı 
oltiak matvıaame,. yerlJmtflerdir· 

Amavud kumandanları dün P~rapalas 
oteline giderek Kra! Zoguyu ziyaret et _ 
mişlerclir. 

14 ayhk bir çocuk su 
tenekesi içinde boğuldu 
To~kapıda Paı.arrekkesi sokağında 4 

numarada oturan Durmuşun 14 aylık kız 
çocuğu, anasının mutfakta bulundu~u bir 
sırada evin taşlığındaki terkos musluğu 
altındaki su tenekesinin içine dü,erek bo 
ğujmuştur. 

Zaıbıta, kaza etrafında taiıkikata baş _ 
lamıştır. 

Dahiliye Vekili 
Yaloı1aya gitti 
Evvelki akşam Ankaradan şehrimi:.e 

gelen Datıiliye Vekili Faik Öztrak dün sR 
baıh Ya!Jovaya gitmiştir. Dahiliye Vek:li 
bugün veya yann akşam Ankaraya dö • 
ne<:etktir. 

Şt>hlr l11lert: 

Elektrik, Tramvay ve Tünel Tdarete· 
rinin belediyeye devri muame1esi 

bugün başhyor 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İdarelerinin belediyeye devri hakkın • 
da-ki kanun layihası •Büyük Millet Mec 
lisi tarafından tasdik edilmesi üzerine 

bu idareleri belediye namma tesellüm 
edecek heyet bugünden itibaren Metro 
hanında işe başlıyaca'ktır. Tesellüm he
yeti Elektrik, Tramvay ve Tilıne'l İda -
relerine aid bütiln te.~sat ve malzeme 
ile beraber binaları da teslim a1acak -
tır. 

Vatmam döven genç mahkfun oldu 
Sirkecide Cavid adında bir vatmana 

hakaret eden ve kendisini döven Ya -
şar isminde bir· genç 1 gün hapse ve 16 
lira para cezasına mahkiim edilmiş -
tir. 

Bir otomobil kazası 

Şoror İsanın idaresindeki 1 79-4 nu -
maralı otomobil Ağacamisinden geçer
ken Hakkı admıda birine çarparak ha -
fifçe yaralamıştır. 

Yaralının rnüdavaıtı yapılmış, suçlu 
toför yakalanmıştrr. 
-·--····-··············· ..... ·······-···----·-·· 

NiŞAN 
Şelhreıminıi merk.e2 muşvini Hasan Bas.. 

ri Kılıç ba Bayan Seher Kılıç ile teğmen 

Nuri Alptekinin niıanları Toıpkapıdakl 

evlerinde akraba ve dostlan huzurile ya.. 
pı.lınuştır. Tarafeyne saadetler diler.la. 

SENENiN EN MUAZZAM ESERi 

NEV-YORK 
SERGiSi 

BUkrette 8 gtln· otel ve yemek 
Roterdamda 1 gtın otel ve yemek: 

NEWYORKT A 14 gQn ikamet 
Pariete S gUn otel ve yemek 

Atlentittn en gazel vapurlımnda 
yemekli ve yataklı kamaralar; 

btHJ.n masraflar dahil 

390 Lira 
Aynca oep para11 temin edUmlfUr. 

Kayıtlar kapanıyor 

NATTA 
Oalataearay Telef on: «914 

Toprak mahsullerine piyasalardan ta lehler 
bulmuş ve mühim sabşlar yapılmıştır 

• J(S-
Hafta zarfında piyasada sa~ar olmuş 1 Fiatlar, Oğlak 123-126, Karahisar ıır1.ıt 

ve uımumiyet itibarile piyasa canlı geç • taihya malları 111.122, Ankara aY05 ~ıımiŞtir. Yeni mahooıl sert buğdaylar için 108-110, Çer.keş, Bolu malları 103-İ 
dre talabl'er vukulbulduğu gibi Mersin • ruştur. ~, 
~ de arpa satışlan hararetleınmiştir. Ya. YAP AK : Yerli fabrikalar ve S~~, 
paık ve üfük ihraç ve satış harekıetleri de letden başka Abnan al'ıcılan da pı~ , 
devam et.mel®edir. da faaliyete geç.ml~crdir. sıolclat . .; 

BUGDAY : Hafta zarfında buğday pi. mıştır, gelen mallar hemen rnüştetı 
yasasında fiaUarda blr değişiklik otma - maktadır. _ ~ 
mış, gelen mallar cinsl~rine göre normal Fiatlar, Traleya. Bandınna. Bursa ı;.• 
şeltifde satılmıştır. Tikcar malı 3884 ton lan 63..65, Çanaıkkalle, Gelibolu, ~A1 ıJıı 
buğday gelmiş ve şehrin günlük ih.tiyacı EıSkişehir malları 53, Ankara. rv-;
tıopra'k mahsulleri ofisinin piyasaya ar • Konya, Kırşehir maDarı 51-52, yı~, 
Z'e'tlt.iği buğdayla ikmal edilmiştir. Bithas.. yü.n 70.75, debağ yıünlıeri 50-55 kU t;J 
sa son yağmurlardan sonra ~i mahsul Hafta zarfında 3000 balye yapalt 5' 
bu.ğdayların mfu;ai<i bir inkişaf yeri ar • olmuştur. 0-
retımesi piy-a~cmın iStikrarında !mil ~ı.. MAZI : Hafta içinde piyasada rll~ 
muştur. Yeru mahsul sert buğdaylar ıçın zerine de muameleler olmuştur. · 
Almanyadan şi.mdi~n taleblec vukubuL kiloou 20-21 kuruştan satılmaktadır. ~ 
maktadır. Kuşyemi Trakıya malları yeni ç\l;.rı 

natar, 1.2 çavda.dı ekst'ra ekstra Po • Fob Te'kirdağı 6.6,02. ketentohuJJl11 esli? 
lırtlı 6,~-7, 4.5 çavdarlı Ankara, Yerköy mara mallan yeni çuvallı iskele t ;J 
~ ayarı mallar 5,30.5,35, 9.10 çavdarlı 9,20-925, nohud Bandırma, Karab;g~ 
K'Onya, U.gın, A'kşe1ıir ayarı mallar 6,23. lan Fdb dokıme 7.7,10, bakla Ban ~ 
5.27, 1.2 çavdarlı ekstra Anadohı sertleri Karabiga malları Fob dökme 4_,4,03 
5,30-6, 6-7 çavdarh sırıa Anadolu sertleri ruştur. ' •1 
5,15..5,20, !l..ıo çavdaırıı Trakya maııarı Yaş meyva ve sebze ambalAJ 
5,10-5,12, 14..15 çavdaırlı }Qzılca 5,30.5,32 
kuruştan muamele ~üştür. meselesi 'r'.ı 

ARPA : Şchtimiıde arpa stoku kalına. Ziraat Vekaleti, birinci köy ve ~. 
mış ve Mersinden yeni mahsul arpa gel. kongresinde ehemmiyetle mevzuub 'ffJ" 
meğe başlamıştır. Men.inden Almanya olan yaş meyva ve sebze ambalAjiarı (Jt• 
için mühim mikıtarda arpa alınmakıtadır. selesi üzerinde yeni tedbirler sıın1 ef'~ 
Hemen teslim şar'tlfu Almanlar beher t<>- VekaJeıt her nevi yaş meyv.il ve se1'z; ,;o
nunu 52 1ira<hln mübaya etmekıte 1.2 ay için~ ~nulaıbi~ecck ve bu ıneyva v~ vf 
vadeli tes1imler için 2..3 lira noksan fiat. re uzerınde hıç bir zar.!1:-- yaprnı~ac tı•, 
lar teklif eıtımektedrh!r. ayrıca içindeki malı en fennj §eJtilde '-

Fiatlar, ttikıme Anadolu malları Hay - valand1rarak uzun müddet dayanın iblett 
darpaşa teslimi 4,30-4.35, Marmara ve temin ede<:ek standartl ambalaj ti 
Tra•kya mallan çuvallı iskele teslimi 5,02. teSbit etmiştir. , 
5,05 kuru.ştur. Vekfilet bu ambalajlardan devıet )ıt ~ 

DUSAM : Uzun müdıdettenıberj durgun sabına külliyetli miktarda yaptır~ş bil
gidlen susam piyasası Rusya ve Roman - ilk olarak şimendifer güzergahındalti e , 
yadan talebler vu'kuu ve bu memleket - tün :merkezlere tevzi etmiştir. au~cC ... 
ler için ehemmiyetli taahhüdlere girişi}. tıin, meyva ve sebze müstahsiU ile tll 411 
~i yürıilnden cım1annu9 ve fiatlar 10 nn faydalarını görereK bütün yurda ; -
para yıü'kısebniştir. Son satılan Antalya ğıtılmasını arzu ettiği bu ambaiajlB~I'ffJ" 
mallan 20 kuruş 5 paradan muamele gör çin nakliyatta da kolaylıklar gösterı ıı, 
müşt'iiır. Susam istthsal mıntakalarında si kararlaştırıfiluştır. Bu şekilde ~~ 
mahsul vaziyeti menmuniyetbahftır. daro tib ambalajlar içinde .sevkedil .. t:IP 

TlFTIK : Hayvant maddelerin satış • her nevi yaş meyva ve sebze için bll _.ıs 
lan i.9tek.li olmaıkıta berdevamdır. Hafta d ı d eY ev~ emiryolları şebekes:nde _a 
zarfında piyasada 5400 balye miktarın.da bıüyUk tenzilatlı nakliyat tarifesinde:ı -,~ 
satış muameleleri olmuştur. Bu malların de d h ı.ı: on a a tenzi,tı.t yapılacaktır. .ıJ 

alıcılan Almanyaya ihracat ypan firma. Ziraat VekAleti ayni tib ambaIAjlB~ 
1ardır. Talebler devam etımekt'e olup ya. mem?eket sahillerine de tevzi edece~ , 
kında İngiltere için baleb vukubulacağı deni~lları hatrarın<la da tenzilat yaP1 
tahmin edilırnekıtedir. lacakhr. / 

IJnlversltede 
l eoloji talebelerinin Avrupa seyahati 

tmir edildi 

İstanbul Üniversitesi jeoloji talebe -
sinden 20 kız ve 30 erkekten müteşek
kH bir grupun dün başlanması mu -
karrer olan Avrupa seyahati şimdfük 
tehir olunmuştur. Ce~vre Üniversi -
tesinin daveti üzıerine İsviçreye ve Alp 
dağlarına ve bundan son;a Bulgarls -
tan, Romanya, Macaristan ve Y.ugos -
lavyaya yapılacak ohm bu seyahate a
id bütün hazırirldar :ikmal edilmiştir. 
Üniversite gençleri biı:bç güne kadar 
beşlarında jeoloji ordinaryüs profesö
pft Hamid Nafi2 Pamir ne prohör Pa
rejas olduğu halde seyahate bqlryacak 
lardır. _ .................. ·-----·-·--.. ·---·-··-

Na,ıt Ozcan • ErtuOrul Sadi Tek 
birlikte 

febzadebatı TURAN 
tiyatrosunda 

Bu geee 
HALK pee1i beryer 20 
paradi 10 localar 100 

VODViL 
8 perde olt•ywcu AyMI 

EOE TiYATROSU 

Nurettin Genç Dur 
ve arkadatları 

19 Huirao Pazarte.l altf&mı 

Bakirltöy Sakıutacı 

ıioemaaında 

ÇILDIRAN ADAM 
Murad Şamil nryeteıi 

Mateferrilı :' 

Hamiyetli blı vatandaşunı> ~~ 
Yeşil köy Parti binası, Parti J>8? 

Mehmedin delaletile mal sahibi ~e ' 
Kütahya başmühendisliğinden J1l ' 

kaid mühendis Acemyan vekili ~ 
misi Mustafa tarafından Partiye ~e:.JP 
ru edilmek üzeredir. Teberru jf" 

resmi muamelesine başlanılmıştır 

Ortak ahçılann kavgası ' 
Beşiktaşta Kuruçeşmede 84 !P~ 

rah dükkanda ahçıhk yapan ~fÔ ı• 
ve karısı Fatma ile ortaklar:ı li~ 1 

1 

rasında para meselesinden bir Jll~ 
zaa çıkmış, ve birbirlerini dô ~ 
başlamış'larchr. Bu sırada Ruşen l?_'ufl 
~irdiği ibir ekmek bıçağile g,ııv
parmağından yaralamLŞbr. s).'• 

Her üç suçlu zabıta tarafından Y 
lanarak tahkik.ata başlanmıştır· ./ . ............................ ıs-f ANe0ÜL·;.-;1..1< 

TiYATROSU 
Kemm ooıer 18 

ıırkadaşıarı ,,, 
Bu akşam Kumkap• Ni,.. 

A M'c Açe•İDe ~ 1 
Vodvil 3. ~ 

l\löbleli ucuz apartıman: r.faÇ~ 
nezaretll ve her türlü konforu itıal.ı # 
leli bir apartıman yaz mevsıınl ı-'8 
ehven şartlarla kiralıktır. aazeteıXl til>'' 
E. Talu adına hergün saat uçıen 1 

ren müracaat.. Telefon: 20203. 
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C Yurddan resimli haberler ~ 
"' .. 

Çankırıda zırai kalkınma' Tosyada Çocuk 
lzmir kız enstitüsünün sergisi 

h l d · d. Esirgeme Kurumunun 
ız a evam e ıyor çalışmaları 

ı~~~cberin fazla mahsul elde edebilmesi yolunda 
ırler alınıyor, bir orman fidanlı~ da kurulacak 700 köylü, şehirli çocuk 

sünnet ettirildi. Düğünde 
güreşler, at yarışları yapıldı 

Çankırı (Hususi) - Tosya kazasın 
da Çocuk Esirgeme Kurumu muhitine 
çok faydalı işler başarmaktadır. 

Bu arada yaptığı sünnet düğünün -
~ köy ve şehirdeKi kimsesiz iOO ço -
ouğu sünnet ettirmek ve Tosyada bu 
vesile ile eğlenceli günler yaşatmak i- ı· · (H ') a·· d c·· 1 ı · ·ı · · K t'tiis" ·· d . d b d .. w .. .. d . rı am zmır ususı - oztepe e um- eser erı gezı mıştır. ız ens ı un en 
çın wle ul u~u~~bn ~:~.gın pro0 r - huriyet Kız Enstitüsünde ders yılı sonu bu sene 31 genç kız mezun olmuştur. 
lı eg ence er e ı. c ı_~ ır.. wl rnünasebetile bir sergi açılmıştır. Ser.r Fotoğraf, sergiden güzel bir köşeyi gös 

At yarışı, pe.hlıvan gureşı ~u eg :!1- giyi Vali Etem Aykut açllU§, talebe termektedir. 
ce arasında bılhassa çok ragbet gor- K t ğ • müştür. astamonuda Kızlarımızın aş ı ı sergı 

Eli açık hamiyetli Tosya halkı dil -

~~ Çankmda kurulmaktıı olan orman fidanlığında. faaliyet ğüne iştira}t suretile Kuruma yaptı~ı 
bir ı.ifa~ (liUSUsi) - Çankın bt1lıassa dan zürraa hayli miktarda ve mütenevvi Y.~rdı~ _ ~ayli bir ye~~ va1:11ış ve bu-

r ınahs ~e!iretid)~. Topraıklaırında rohumlar da~ıLrmştıır. Bunlar arasında tün dugun n:ıasraflan odendıkte~0~0~ -lİlıi \7"~ t Yetişebilir, ziraate müsaid Aspir, susam, yer fJStııITT vardır. ra Çocuk ~rge.me Kurumuna 
1 

-

r. Su Yet çevresinin çoğunu teşkil Bu suretlle bu yıl ren'-perin bir kısım ra kadar hır gelır bırakmışhr. 
nunıa be be · • 

11 
1 d kim · f k. kadar ve . r~ .r zır~ı sahada şim. ihtiyaçlarına göz a.t.dmış ve gelecek yı - Kurum Tosya a sesız a ır ÇO -

tııel'Oetni . rrrnlı ıbır müstahsil haline lar için Çankm myl'üsünün istihsalatın.. cuklara ber suretle yardım yapmakta 
Ya kö f.~r'..Bunun da başlıca sebeb. daki randımanh verim, bugünkü çok do- olduğu gibi gelecek yıllar i~in Kurum 

ttıa 2.ir: Ul1'l.in ve rençperin dünden nuk olan vilayet iktisadiyatını biraz ol - faaliyetini daha çok artıracaktır. 
· at tarzından kurtulamaması - sun harekete galiıımiş olacağına şüphe Şüphe yoktur ki Çocuk Esirgeme Kl1 

Ş~iye ~adar k'· 11:: ~ktur. rumunun faydası hakkında kafaları d~ 
. t1.atnaını oyııu; snpanını elinden Diğer tarattan şehir yakinindcki Es'kL ıu olan Tosyalılar ellerinden geldiği 
~. ş, tohumunu ıslah edeme - :kuşla mcv'kiindeki ar~de Ziraat Veka - yardımı Kurumdan esirgemedikçe, kim 

.. l<'&kaı •• leti bir oıırnan fidanlığı vücude getirmek.. sesiz çocukları mekteblerde okutmak 
~ ~alkıCUnı!huriye1l rejiminin köylü _ tedir. onlara sıcak çorba vermek, elbiselerini 

i k~ası uğrunda büyük faali - Bu miisaid arazide toprak işlenmi~ yaptırmak, bununla beraber Süt Dam-
t ~ \öyıl" ~~ Ç~n'kırı vi!iıyeti de şim - tarhtan aynlmış w meyvasız ağaçlar to- lası, çocuk pansiyonu açmak ve Ku -
' ~n zıraat işlcrilc alaka gÖtr. hum1arı ekilmiştir. rumdan ileride yapması beklenilecek 
~'-'>er· aınıştır. Bu omnan r~arilııtında bilhassa çam biricik işlerdendir. 
1 İçin z'? ektiği tohumları temiz.le - yetişeeektir. ---------
'! ~ i •raat Vekaleti tarafından gön. 

ı, 1 l-,.~İt\ 8~d sabit ~ m.otörlü selaktör 
tt llôıa lla.~rk~ Ilgaz kazalarile, Şa _ 

Gümüşhacıköy Halkevinin 
temsili 

• IJu11 ı_ Y"esıne ve merkeze konacak _ 
Odemişte terkedilmiş 

b·r çocuk bulu11du 'llıı,.,_ ~ ~ bir bi a· ~·Q ternizı.etne er !la yapılacak ve 
r.- '~aların p

1
• E!'Vi namiie anılacaktır. Ödemiş (Hususi) - Ödemişin Catal 

ellnişt.1r B· <ı~ ve Projeleri Vekaletten mahallesinde Mahmudca sokağında kır 
: başıa~ar~~a arın yakında yapılınası _ mızı bir örtüye sanlı 4 günlük bir ço -
~e~ğe b ~ğUSf.ostan itibaren de te. cuk bulunmuştur. Çocuğu terkedenler 

Dursunbeyde kozamhk 

ılaYet· as anacaktı~ aranıyor. 
~el ın Rızılll'.ın k •. 

~amuk . a havzasında çok 
nu ~ra . Yeti.şrnekıtedir. 

ı- , atın t ikır1 
harı dikkat e: ik bir surette ek.ı1mesi Dursunbeyden yazı.hyor: Dursun -
Ilı~~~ taraf·n~alınarak gene Ziraat Ve _ beyde kozacılık seneden seneye ilerle-

a.:nesi gö d ~ 2 aded pamuk ekme mekte ise de bu sene havaların yaj . 
ı.._ ll'ıak· n erıhniştir. murlu ve nisbeten soguw k geçmesinden 
~k •nelerle 
~ Y'll Pamuk .ve Yeni tohumlarla ge. ipekböcekleri müfeessir olmuş, koza 

11 w ç zıraati yapılacaktır. mahsulü geç kalınıs.tır. Bu vaziyet ko -
arlkırı ~· 

~ 41raat dairesi tarafın - zacıları endişeye düşürmüştür. 

.~klareli öğretmenlerinin seyahati) 
i) ~re}i (Hu 
l ve . Rırklarelı 

Kastamonu (Hususi) - Halkevinin 
üç ay evv~ı açtığı (tezyini san'at ve re
sim) kursu çalışmasını bitirmiştir. Bu 
kursta hazırlanan eserler resim sergi -
sile halka gösterilmektedir. Kursa de
vam eden bayanlar merasimle diploma 

Lenizlide otobüs durakları 
gayri muntazam 

Denizli (Hususi) - Belediye iki oto
büs daha ısmarlamıştır. Rivayete göre 
Haziran 1 5 inde şehir dahilinde işliyen 
otobüsler dörde iblağ edilecektir. 

Otobüs, evvelce de bildirdiğim veç -
hile İstasyon - Çarşı, Delikliçınar -

1 
Lise, Kışla ve İstiklal mahallesi hat}a
rında ve tatil günleri de Çamlık ve in

i cirlipmar mesire yerlerine de işlemek
tedir. En çok sefer Çarşı ile Delikliçı -
nar arasında hemen 8 - 9 yüz metre 
uzunluğundaki bir hat üzerinde yapıl
maktadır. 

Bu mesafenin mebdei ile müntehası 
arasında 4 yerde durak tesbit edilmi~
tir. Halkın en çok gelip gittiği hüku -

met konağında bir durak yoktur. Hü -tfh_ IJk Okul .. w ,_""""'" 

··~nı · og. 
lık b~rınden 40 

l)· ır grup Kül 
1 ırektör·· C 
~ta u e • 

bir t cın idaresiı. 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Halkevi klımete gelecek ve hükt'\metten gidecek 
temsil kolu cKozanoğlu• adlı piyesi bü- olan, hükfunet methalinden ya 50 met 
yük bir muvaffakiyetle temsil etmiş - re ileride Çaybaşı yolu ittisal mahallin 
lerdir. Halkın arzusu üzerine rnüsa - deki <!urağa veya yüz metre geride İn-

etk"k ap 1 seyaha 
~g·l'tlak Üzere ,,~ 

ına · 
~ 1' . gıtmiş\ 
,~eıkırda c;. ••• 
-. l'' -,, OırfC'I 

• 1 t ita · ıe arafından 

mere tekrarlanmıştır. Resim, müsa - hisarlar İdaresi önündeki durağa ~it -
mereyi veren gençleri temsil kıyafetle- mek ve orada inmek mecburiyetinde 

1 
rile göstermektedir. olduklarından hükumetle alakalı o -

lanlar otobüsten istifade edemiyor -
· şarki karahisarda ıar. 
belediye intihabatı lar~ ~rşılan . 

ıı &e~r" Ilkokut · LUleburgazda bir ortamekteb 
fabr·gıleri ve şa. Şarkikarahisar (Hususi) - Belediye 
bir çıkası. ve dalı. birçok yerler gezilmiştir. Tekirdaj Halkevi ö~men- tntihabatınıın feshinden sonra s~im yapılacak 
Co~ ay zıyafeti VE rmiştir. tekrar yapılmıştır. Bu hadise ile başı- Lüleburgaz (Hususi) - Ortamekte-

) a~ i ~~iğim resim Cümhuriyet meydanında Atatürk anıtı önünde buse- bo.ş kalan işler, ekmek vesair satışlar bi Kurma ve Koruma Cemiyetinin ter 
şırak eden öğ etmenlerden bir grupu göstermektedir. yeniden tanzim edilriıiş olacaktır. tib etmiş olduğu büyük pehJ,van gü -
~====::;;,b~P~a~z~a~r~~o:i:====, a~=:==:=~~~=::::::====:=;,;;,~~:::;;~;;;;~;;=~=- reşlerini şereflendirmiş olan Umumi 

Hasan Bey Oi yor ki: :Müfettişimiz G<ıneral Kazım Dirik, or

~ 
~ İll\d "-Il Bey .. bilmem Tr 
~ lb,ütll i?E;>Çerkcn giJr • 

l;)imdıyl' kadar bınle<ce 
lir~ ~iyen, l}imımanlar son • 
düren ..• 

. . . Garden.bar 
mu.ı .. 

yık1hyor ., Hasan Bey - M~hur sö.ı. 

dür: Etme, bulma dünyası ... 

tamekteb işlerile alakadar olmuşlar, u 
zun zaınandanberi gelmiyen mekteb 
planının getirtileceğini vad buyurmuş
lar ve aradan çok bir zaman geçmeden 
getirtmişlerdir. 

Bu meyanda cemiyet reisine 2,000 
Ura yardım etmek suretile kasabamız -
da bir güreş sahası yaptırtacaklarmı da 
~üjdelemişlerdir. Bu vad ve alaka bü
tiln muhitimiz halkını pek memnun et
miştir. Trakyanın dört bucağını bir 
baba şefkatile kuca'klıyan aziz genera
limizin bu candan ve yakın arnkaları
m minnet ve şükranla karşılarız. 

alacaktır. 

(Çiçekçilik ve şapkacılık) kursları 
mesaisine devam etmektedir. Resim. 
sergide teşhir olunan eserleri ve bu e
serlerin sahihlerini göstermekte -
dir. 

Adana istasyonu nıo~ern 
bir şekle sokuluyor 

Adana (Hususi) - Adana istosyonu 
çok modern bir şekle sokulmaktadır. 
Garda bir müddet evvel bashynn inşa-
at devam etmektedir. Bu vıl inşaatın
da yolcu salonunda çok muntazam bek 
fome salonları yapılmıştır. Şimdi de sa- , 
londa bilet ve muameliit gişelerinin in-
şasile meşgul olunmaktadır. Salonun 
sol tarafında açılan bir koridorla, buıı· 

dan böyle yolcuların eşyac;ı doğrudan 
doğruya peronlara çıkmış olacaktır. Bu 
suretle yolcular için buvi.ik bir kolay -
lık temin edilmiş oluyor. 

İstasyonun arka cephesindeki mey • 
danlık günden güne daha güzelleşmek
tedir. Burası yaz kış yeşil durun tropi
kal nebatlarla süslenmektedir. 

GUmUşhae1köyde imar faaliyeti 
Gümüşhacıköy (Hususi) - 1937 yı

lından itibaren tatbikına başlanan beş 
senelik plan faaliyeti günden güne mı
zarı dikkati çekmekte, Ortacağ man -
zaralarının yerine ınkılab Türkiyesi -
nin modern eserlerini ikame etmekte -
dir. 

Kasaba içerisinde açılan 1500 met -
relik ana cadde üzerine yapılan kübik 
mağaza ve dükkanlarla mamur bir ha
le konmuş, hükumetin kar!'ıısındaki 
büyük mezarlıklar asri park yapılmı~, 
büyük ve çok zarif havuzlarla en idc:al 
bir şekle sokulmuştur. 

Eski belediye reisi Emin Kılavuzun 
tahakkuk ettirdiği bu şayanı takdir 11e 
ticeleri, ayni plan icabı, y-eni belediye 
reisi Hakkı Darende tamamlamak ve 
kasabaya veni bir çehre ile beraber ye
ni bir ruh. vermek yo unda bütün gay -
retile çalışmaktadır. 

Belediyeler Banka:;ından ~apılan m.!i 
him istikrazla elektrık islen daha mn
kemmel ve fa) dalı biı hal~ getirilecek
tir. İki yıldnnberi ka~abaya maddi ve 
manevi büyük zarar·ar getiren sel akı
nını önlemek için hum.malı faaliyetler 
devam etmekte, icab eden sed ve yar
malar yapılmaktacl.ır. 
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(_~ndiseler Karşısında 

'G ZET DEN 
Evvelki günkü gazetelerden birinde: Dünkü Son Postada, boynuna kürk 
cİşitmesi de yazması da abes• başlığı yerine köpeğini koyup sokağa çıkan !ka

altında şu satırlar vardı: dm~ resmi vard.L Baharda bu tarzda 
· Jtalyan gazetelerinden hangi nkıllı süslenen kadın, brlı kışta sokağa çı -
nın biri Arnavudluğun işgalinden bah- karken sırtına bir canlı ayı mı alıyordu. 

sederken: * 
- Boğaziçine gayet kolay yürümek Bir gazeteye muhabiri bildirmiş: 

mümkün! cBir ayı beş kişiyi yaraladı• 
Gibi bir lfıf etmiş. Muhakkak ki bu Sabıkalı bunu okurken. 

ne kadar abes ve mecnunane bir Jcikır- - Ç<>k bir ~y değil, altı ay hapisle 
dı ise bunu tercüme v~ 11€Şretm€kte o kurtulur. 
kadar abes!... Demiştir. 

Gazeteler bu deli saçmaları üzerinde 
biraz daha dikkatli olsalar hiç fena et
'mezler.> 

Böyle bir yazının tercüme ve neşri 
abes olabilir. Fakat bunu söyliyen ga
zetenin ayni yazıyı bir kerede kendi 
sütunlarından ~rettikten sonra abes 
demesi de çok abes rleğil mi? 

* Bir başka gazetenin birinci savfasm-
da da, İz.mirde bir evin duvarına konul
muş 4 7 kilo esrarın yakalandığım oku
dum. 

Kendi kendime: 
- Duvarlar da kadınlara benziyor -

larmış, dedim. Kendilerine tevdi edilen 
esrarı saklıyamıyor, meydana vuruyor
lar. 

* Gazetekr, nikAh ilAnlarının tlzeı'ine: 
cEvlenme• 

Diye başlık koyuyorlar. 
Bu bir ikazsa, iş işten geçtikten son

ra yapılması neye yarar?. 

* Avni isminde biri hıristiyan olarak ı 
ölm(>k isteöij!i için din değiştirmek 

maksadile mahkemeye müracaat etmiş. , 
Avni, va elini çabuk tıJtup bir an 

• 1 

evvf>l hıristivan olrnıya baksın. vnhud-
da disini sıksın da çabuk çabuk ölme -
sin. Muhammedi darılttı. henüz İsa o
nu tanımaz. Bu halde öbür dünyayı 
boylarsa hali yamandır. 

r::J .nnet J.luLu...ri 

SON POSTA 

ıevılen modelı 

DENİZCİLİK 

_ ... ,-·-·---· .. - · .. -·····-·-··-···························.................... ,,,, 
İ Bugünkü FTansanın donanması şu gaye üzerinde hazırlanrn~' 
2 nanma m emleket sahillerini m uhalaz.a edecek değildir. SahılW 
~ di toplarile korunacak,, donanma ise denizlerde diifman ar: 

'-······ ······--·--·········--·-······~ .. ········································-····-·····-

Fransız ta1111 :re gC?misi: .ı<:umandan 1'e::te e e ransa haddi zatında bir kara 1 geceleyin g~.rii!meden. t~~~ 
lr devleti olarak tanınmı~ır. Bu kapılarak büyu.k gemılerın ~ 

. . h duğu kanaatine varıyorlar. li:ıl 
ı d ı ı z 

1 

=ı memleketten bahsetmek ıstıyenler da a 1 b -Jt... dı,. H devle~ y 

U \ d 
.
1 

• •. 1 Fik" se e amıvaşk11 .. er -:1.ıt 
• onun or usunu ı en surer er. ı ır yan- fi w f' d e düıızt1aJll""" .. 

lı ta dıe....:1..:ı: ... Çünkü bu devletin meşhur !osunu, coır:a 1 urum v n ~ 

j 
ş 5 ........... •• na uyrlıunmaga mecburdur. fala .:if 

kam.utanı, NapolyQn. futuhatmı orduya . . . k b ,.·yetindeP 
rı ı_ r 

Bir balina bahgından 
neler çıkar ? 

• 

Tozdan hoşlanmıyan dayanarak yapmış, Moskovaya, Avus - krtıcaretı~ı orumalıtd mec uF:;an de\-11' 
İ 1 h ~ uvazor yapma ı ır. 1 tl 

nebat turyaya, talyaya, spanyaya ve a•;t;;ı . h" d k.t" o da de 
d ·· , 'lm"rl" ticarete ucum e ece ır. 

Mısıra or usuna guvenereı<: gı ıi.ır. 
1 

d 
Sıcak memle - \\f ///_.... .. "'anv'~ Halbuki bugün Fransız ordusu yanında yaF~~mabı ırl. h .k .. de krtl\f 

ketlerin birinde ...- l.'U '' bi d k li do .. .. Ak aAat un ann er ı ısı esıeJ 
ıbir nevi nebat var- ~ ; • -- (1~. d r . eh uki~:t . n~nmda lgo.ruyohruz. b" - ve denizaltılarının harekatına d ;aJJ 

/ ,..;; !') enız a rruyeti muca e esme azır ır 1 k bü .. k h · · yaptıtJP 
dır. Bu nebat toz.. '~ , :---... ~ ...._ç d md b J b d t aca yu ar.o gcmısı .-P 

1• • ; '-'. _· uru a u unan u onanma amamen ı:ım · ı b" ihti . • ınıezleı- .1.ı 
d h. h .. ı .._, , . ~ı e ır yatl rıaye. e .... ..ıe ,,,. 
an. tÇ o~anmaz. genç ve yenıctir. ...J~ ff k 1 B'" ·ük garuu 

y a.kl d b" '- (..) o d . d 1 . "d" ., U'\;! muva a o amaz. u~ ol apr ann an ı ı .8 •. d 3 _ Fransa enız ev ctı mı ır. taı..~~lb h' • . . muvaJfak 
rinin üzerine toz u rob, ıçın e yaşa=ğımız mevsimin B h 1 b li'r d d . man .u.&A:: a ırıcrının 

~ sevi'cn modelleri arasındadır. Bu se _ u a i~ . ansanı.~ eniz ve enıZ- malarınm sebebi de buradadır. ..w..• 
konarsa yaprakla- lerin ehcm:mıyetıni hemız anlamış oldu - ı~ Fr • b" k zaman geÇ~ 

.B lı 1..-}ı • ı - ·· d ·· d ıa· ne böyle krep üstüne a.ayri muntazam •m:: ans1z~a.c ırço ,,..,. 
a na vu gı avcı ıgı gun en gune nn amar n bir nevi gaz ile dolar. 0 ğunu ifade etmez. BiHikıs Fransızlar bu - ~ .d.,,_ 1 1 şlı~ını al'l"'" 

ı.. L.ı--1~-d B 1 bal - çiçekler yapmak son derece modadır. sonra gı ı.L"t:n yo un yan ı e; ...: 
ÇQA revaç 'LIU.U l.ld'Aı.a ır. ama ıgmı Ufak bir infil!k vukua gelir ve nebat lucu ve Y'clPICl zekalarile tanınmış kim - 1 B" "k H bd • r di"erle1• ~ 

b
. --...J- be 1 h k Gerçi unahdud ~ muayyen modellere u. . . . A ar. uyu av en son a & ,,...,,.-seyyar ır ~ne nzeten er~ a yaprağa konan tozu atar. b'l .ı..· selerdır. K1run harbınde pervanelı ve ma ı 1 d .k1,.... k .. bQyu"k !§.....-

ya ı en ıuır ~rz amma uyunca da tam bir on ar a sı ı:-• mer ezını 
vennelt icab eylemektedir. * , kineli gemiyi icad eden onlardır. Herkes 

zaırafet örnegwi oluyor. verdiler 
Balina bal.,;.., k • k V i "€1ıken kud'.retile. rüzgar kuvvctile ma - · ı tl "6.ı ÇO. agır çe Er. asa Ayrupa memfekel)er"tndi8 cYaşasın P.aris> beyaz, greJ· nibi en a • J Fransız deniz muharebe e J..ıdt 

sıklet olan 120 tonluk bir balina balı - " b nevra yapacağını derken, Fransızlar ma. qır, 
b. ·ki ti · çık reniaten yapılacaktır. Buketlerı' '-'a Fransanın Sufren. Turvi gabi .ııı Si' 

gın- da el"' .n-ı - ı ısı e arın sayısı J kineli gemilerile ortalığa duman attır - d _;ıı n n ""r Çı.:.r. ıgmı saya un: canlı renklerde, yahud laciverd gı"bı" ko _ mlralleri var'...Jı.. Beynelmilel e..- -1 
- mışlar ve nihaye:. Kırım harbinin muvaf. :u • • ~ ~ 

56.590 kilo safi et, 25. 751 kilo yağ, ~ bir zıd renkte olacak, aralarına peın _ faltiyetinde bilvük bir hissı:? almışlarrlır. rihlcri bu şahısları nümune oıır 1~ 
22.326 kilo kemik, 5.700 kilo kan, 5.318 be, mavi, ruıg~fa ye~ili karıştınlacaktır. rn•chr Fakat Napo1'-'on muharebe w. 

s- r Buna rağmen Fraru;amn şimdiye kadar. ··~ ... - .. ·J bit Y' 

:&Io barsak, 3.158 kilo cill, 1.15 3 kilo D.emet!er, emprimeden kesilebilir. Bu d ·zı rd -sı·· b" d l"k taüh bu d.onanmay:.ı yar oımaını~ _.,111 
'çubuk, (çubuk balina balığının ağzın- sene böyfo sulu kwnaşlar da var. Fakat €nı e e. u un ır onanmaya ma 1 sun filo Mısırdaki (Ebukır; li~ ....1. 

olmayışlarının mühim sebebleri vardır: ı ·ıiJ ,,.,, 
da bulunan sıTalara denir. Buna ayni en şikı düz Jrumaşı sonradan çiçeklerle bir kısmı da (Tirafalgar ı da ngı 

d b Iin b 
• · · d · k Q~ı..-.,~ süslemektir. Kırım harbi ile Büyük Harb arasın _ . =n) a a a ıyıgı ısını e verııme w,,,, daki zaman fasılı:smda bir millet batıl bu rali Nelsona kurban gitmiştır. d; 

Yemek bahisleri: nazaıiyeye sap!anmıc:tı. (Jeun~ ecole) i&. Bu tarihten sonra yeniden ~e~ 
Baliruı. bahğından elde edilen yağ - Bisiklet Avrupa memleketlerinde mini alan bu nazariyede donanmaların gctirilimcğc çalışılan filo ıe55 delu ij 1' 

dan başlıca hepimizin bildiği margari- günden güne taammüm eylemektedir. Sütlü çörek küçük ve süratli geır.llere malik oımaı:;ı seferinde büyük varlıklar göster.rtl ıoi1 
ne çıkarılır. Balina yağından ayni za - Son :apılan hesablara göre l<"r~nsada 500 gram un . 80 gram snde yağ, 25 l~zım gelldiği iddia ediliyordu. Deniyordu billıassa yeni keşfedilen buharlı k:s.ff 
manda sabun, mum yapılır. Peynirci - 6,370,000, Almanyada 8.255.650, nef - gram ince toz şek"r, 15 gram maya, 150 ki: le tarihine şerefıe yazılacak. ~u sei" 

t 4 860 000 F kt 
ltiyctler kazanmış!ır. Filo, Buyuk " 

ilkte, parfümeride, debagatte, kundu - si ngilterede . . ; elemen e gram kuru üziim, 7 gram tuz, iki vumur. - Büyük gemiler gerek ces:ımetleri ve 918 ı• · girenken de kıymetlidir. 1914-1 tr ...:S 
racılıkta vesair birçok sınai kısımla - 5.650.000, İtalyada .ıf.325 bin bisiklet ta. bir litrenin ondıı ikisi kadar süt. gcrelkse taşıdrkları silahlar itj.barile çok ne takaddüm eden zaman zarfınd:ı ~j. 
rında kullanılmaktadır. vardır. Unun dörtte biri bir toprak kaba bo • panalı)'!8 malalurlar. Bundan başka bun. ve Fransız filoları anlaQmı~ ve uare,... ... =:::,:·······················:································--····--- · ........... .._ ~·lltılır Ortasın.. maya konulu üst·· lann inşa ed!üp. hizmete C'fim1eleri de bjr ~ ~ B ~ i. - .,.- · '" r. 'Jne \... ,., h Iıannı taksim etmişlerdir. 11 -Af 

Metreslikten 
Zevceliğe geçen 
"il adın 

I 

Bir erkek okuyucum anlatıyw: 
- En sa.m.iml atkadaşlanmdan biri 

tam iki seneduiberi bir kadınla met -
ree bayatı yaşıyordu, zaman oldu bu 
arlmdaşla yaz mevsimi ayni köye düş. 
«ık. sık .sık ka~J.aştık. Fakat birlikte 
yaşadığı kadını karıma takdim etıneA
ten ihtiraz et.1Jm. daima kaçındım. 
.Ankadaşım açık .sözlüdür, bır miina. 

aebe1!l'e sözü bu bahse getirerek :-ir 
gün: 

- Anlıyıorum. haldısın. demişti. 
Şimdi ru1kadnşım :iki sene metres ha. 

yatı geçirdiği bu kadını nikahı altına 
al~. Dfzhn vaziyetimiz ne olacak? 
diye düşünilyorum, İlAve edeyim ki, 
gctıtl ayni kıöyde oturuyoruz, sık sık 

ka:rşılaşmıya ınahkılıooz ve bu kadın 
aie:>tıinde söyliy<fuileceğim hiç bir söz 
yoktur .• 

* ESki, kllıslk Türlt terbiyesi bu hu • 
susta hpkı klftsJ1t İngiliz terbl~i gi. 
bi d~ür. bilhasca münasebetlerini 
reç.melDte fazla itina gösteren muhit. 
!erde metreSl~ zevcclığe yükselen 
kadına daiına yan gözle bakar. 

Okuyucumun mensub olduğu muhi. 
ti bilmiy~ fakat en samimi dos • 
tunıun yanında yaşıyan kadını metres. 
İiği zamanında .aitesi içine kabul etıme, 
nıiş olduğuna balkılırsa ~ güzel, klasik 
tenbi~nin tesiri ahında olacaktır. 
K~n<flsine basit bir hareket tarn tav. 
si~~ edeyim: 

- ·Arkadaşınızı memnun etımek için 
kansı ile birlikıte bir gün yemeğe ça. 
ğınnız, bir gün de onları ziyarete gi • 
diniz ve ondan sonra teması, hiç his _ 
settirmemek şa:rıtil!e, sadece bir selfun • 
1aşmıya hnsrecliniz. 

* Bay (B. D.) a: 

- cİktsl de aıyrı ayn masalarday _ 
dılar. Ve bu kala'balık gazinoya henüz 
gimne'k üzereydim, beni görmediler 
Yekdiğerine ba'kıı:şıyorlardı. araların • 
da bir tebessüm de geçti. Sonra başla. 
rmı önlerine eğdifur, başka şeyle meş. 
~ o1ınıya dıwld:ı.laT. O günden itiba _ 
ren rahatEızırn. Karını.a bi~ şey söyle
medim, fakat aralarında bir şey oldu. 
ğundan eminitn> diyorsunuz. Size u _ 
zun uzadıya oevaı'b vemuye lüzum gör. 
mil yorum: 

Kendi kıend.inizl bedbahtlığa mah 
kum ediyorsunuz. · 

~ \ 

TEYZE 

bir kaıhve fincanı az sıcak SÜL dökülür. zaman meseı-esid.ır. Binaenaleyh bunla:ın taksiminde Fransaya Akdeniz di\~ı.,..._itt 
Maya bu St-ttte er·ı·ı·r Unla bo b k yerine ufak gcımi yaparsak. hem fazla .,,,.,, 1 1 1 

• ~ra er a - tür. Falkat 'fürkiyenin mukabil ~ ~ 
rı...+-.-1 arak sulu b"I' ham y 1 B miktarda gem.ıye ma!ik oluruz ve hem -«ııJP'_ ~·uu 1 ur apı ır. u hart>e girnnesile bu taahhüdler tll'-~ 
hamur kabın ort" yerı"nde topla G · de paradan iktısad etmiş oluruz. Gerçi u. .re.,, ... _ "' nır. erı yapılamamış ve bu suretle fngili·z· •• -..,,, 
kalan un üstüM serpilir. Fakat karıştırıL fak gemiler, büyü~ gC'lllilcrle dövüşe - sız filolarının, A\tdeni.zde, nıüŞ·e~ 
maz. Ve kab; maya kabarıp üstteki unu mez: f.ıilltat bizde harbi füişman aarb 6~- çalışmalarına zaruret hasıl ol~~,., 
delinciye kadar, sıcak bir yerde bırakılır. mil erini imha etmekb değil, onun ticaret B" 1 1 k1 F Ç d B ı•· 

M 
fil ı b t kl k İl oy e i e ransa anakkale e ',,..;c, 

ayanın kabardığı anlaşılınca ıçıne ı .o arını a ırma .a azanırız. k bakış. nıfından üç büyük zırhlı kaybetrnır-
yumurtalar kır 1 H · b" l"kt ta pek parlak .rörünen bu fikir Fransrda _ı .. t'I 

l ır. .epsı ır ı e geri ec. F ransanm bugünkü ihtiyacı-it- "" 
!kalan süıtle yumuşak bir hamur halinde pek revaç buld'u. Fransa Umumi Harbden büyük b ~ 
)"<>kurulur. Bu hamurun çok elastiki olma Du fikrin doğru veyıı yanlışlığını ifade niz devleti halinde ~ıkmıştır. 1914 dB llf 
sı lazımdır. Bunun için fazla yoğurulma. edebilmek için mevzudan biraz uzaklaş . dar menfaatleri Akdeniz içinde k~1r, 
~~ mdk~ed~ t~ Ü devlet. dört kıt'a üzerinde geniş 1r~.a 

zöımler daha evvelden ayıkltmmıştır. Bugün bile bu fikirde olanlar çoktur. lar temin etmiştir. Df>vletin az zaırıP~ 
Hamur hazır olunca onlar da arasına ka- Daha ziyade meslekten uzak bulunan bu bu kadar genişlemesi onun deniı.cre " 
nştınlır. Ve istenirse o gün herhangi bir gibi kimseler denizaltıların su altından ihtiyacım arttırmıştır. Onun muntsÇ 
s:ıat. yahud hemen hazır olur olmaz tep. görünmeden gittiğim~. tayyarelerin bü . duğu iki mcs~1~ vardrr: 
a~ yayılır, fırına verilir. yıük bir Stiratle uçtuğuna, ufak gemilerin (Devamı 14 üncü sayfada~ .......... .......... --................................................................ .._............ ..... ... 
1 Bacaksızın m askaraltklar1 : --· ... y~;~-~~----.. --.. 

/ · 

I 



J• 

e 

SON POSTA Sayfa 1 

,
1 

•• • • • C GÜNÜN ADAMLARI~ 

"manlar, Turk - lngılızm.chamberlain 
~aklı ile uğraşmaktan lngilterenin bugünkü Başvekili nasıl yetişti, 

nasll muvaffak oldu? 

vazgeçemiyorlar 
A ~azan: Emekli general B . Emir Erkilet 
'-\ lınan gazeteleri Türk - İngiliz 
' 

0 
iUılaş:rnasını bir türlü hazme -

tli r~ Ve bu sebeble hAlil ve mü -
tlar rette onun aleyhinde bulu -
~ · ~rçi herhangi birşeyi beğe
f!Qj~etlek kendilerine aid bir 
-a ; Ve bizim bu yabancı müta • 

ralta:Zla meşgul oluşumuz abes -

i:lıik ~~~-r bu mütalealar samimi 
e b· goruş sahasından harice çı -

ız· 

hert:1' !~kın ve uzak dol.aylaı:
!esis es ıçın şerefli ve f eyızll bır 
lel'itn~e temin etmek yolundald 
dJa k ıze, dış siyasetimize ve bu 

işte sire üç isim: Joe, Auaten, Neville. 
Joe baba, Austen ağabey, Neville 

ailenin en kü.çüğü .. Hepsi de Chamber -
lain soyadım ta~yor. 

Uzun, pek uzun seneler Nevill~ ıilik 
bir surette hayat geçirmiştir. 

Baıbasından , ağabeysinden bahsedilir -
ken onun is.mi de zikredildiği takdirde 
hemen şu cümle savrulurdu: 

- Ha, şu Neville mi? Hani bırdavatcı -
lı'k ile mc~l? ... 

Fil!hakıika M. Neville Chamberlain o 
vakitleri Birmingham şehrinde hırdavat. 
cıJ.tık yıa;pıyordn ... Mağaz•ım:.da günde en 
iki ile on dört saat durmadan. dinlenme.. 
den çal~ı.yordu ... 

O sıralarda babası .Joe Chamberlain 
Londrada günün büyük siyasi siması bu
lunuyordu. 
Kardeşi Austen Chamberlain de baba • 

sının izi üzerinde siyasi hayata atılmış 

bul'un\J'~rdu ve muvaffakiyetler kazanı. 
yordu .• . İn.giltere or.a güveniyordu, on:ı 
takdir ediyordu. Herkes baba ve oğuldan 
bahsediyordu. 

Nevflte Chamoe:-uıin 

Onun bu sözleri da'.m:ı fena tesirler ya. 
' Urduğumuz dostluklar ağı -
taiıt~ zarar ve halel getirmek niye 
r \•e b~r~a o zaman tabiatile iş de • 
\:a.~~zırn mukabelemize tamamile 

Neville o sıralarda mağazasının tez • ratırdı. 
gahlarında, yahud yazıhanesinde gemi Chamberlain bunun farkın.da idi ve bu 
ım.iceh!hizlerile şununla bununla hırdn • yı17Jden de derdı !(i: 
vatcıl~a aid malların pazarlığı ile uğra • Ben hatk tarafından ne kadar '>e • 

~ n tnış olurlar. 
Jtq . Ş d vilmezısem o :Kadar muvaffak olduğumu ıyor u . .. 

Ailesi onun bu meşgales.ni tabii bulu • anlarım. İngilterenin en sevilm:ş adamı 
yordu. Onda siyasi hayata atıhcak bi!' mertebesine erişeceğim vakit vaziien-.i 
sima göriilmüyorclu... rnuvaffalkiyet ile başardtğıma kanaat ge • 

eırntn, iki üç gün evvei İstan ~ İskenderun limumnda.rı. bir görünüş 
b . ş bulunan bir Alman gazete-
ueru ,.,,n,ta işti AI lar bu!riin bu Tü.ıikiye Cümhuriyeti Hatay vilayeti adi-

l 'ltrk ner - Lokal - Anzeiger'in, ~un. n geçm r. man ° le arultması günümi tacil etmiştir. Faknt 
la :a \·~ - İngiliz anlaşmasını balta- paktı baltalamak için yalnız Balkanla- bunda Suriyelilerin ne ödedikleri ve ne 
~.l'İh.."~ost komşularımızı aleyhimi rın değil, bütün yakın doğu memleket . • . . _ .-

Hattt.a halık arasında şakalar işitiliyor. tireceğim ... 
<hı ••. * 

··ıı"ge 1 rin h""k. h ,.._lar..nı Arabiarı de z:ıyan eGtıklen bır şey yoktur; çunku 
~ .. f matuf bir makalesini. Al e u uınet ve a~ • ' ,_ .. b" Tüıi" ,. 1 t"d" B •;.., h" Hatay Ç.OI\. es1<1 ır ·.n.. eya e ı ır. un. 

~top ena niyetlerle kaleme alın - Suriye ve Mısırlılan onun aley ı~e çe dıan baŞka. ondaki Arabca konuşan ve 

Bu şaficalardan bir tanesi de şu idi: · 
cChambcrlain'lerin büyüklerini Lon -

dra aldı amma Birmi:ngham'a da yavru -
Y'll l>ır~tı! ... > 

Artık Chamberlain adını kullanmasına 
lüzum kalımadı. 

.,,.: e' aganda yazılarına bir misal o- virmeğe çalışıyorlar. Ve mesern ~rk - kendini Arab sanan azlığın bile Arablık. 
,"f l'ıtlt~e ahyorum. Birinci sayfanın İngiliz ittifakile T~rkiyen~~ _eski ?s - lan çdk şüphelrdir. Bunlardan başka lıu 

l'ısınd manlı İrnparatorlugu rolunu yemden 
Hallbuki Birnningham'ciaki yavruda 6i. 

yasi hayata atılmak arzusu için için kay. 
namakıta idi. 

Artık bir Chanıberlai:ı'ir oğlu, bir di • 
ğer Chamberlain'in kardeşi olmakla ö • 
vünımü~rd'u. 

\ıtı ~t . a iri ve siynh harflerle oynamak niyetine dü.şUlğünü ve onun böllgenin ve İskP.nderun limanının aske -
..,'4. "'° ~ın Yeni bir hivaneti• ve al - • · 1• v:"" ·ıct·s d. oğ f bakımı·., 'r "'J?.e - Hatayla iktifa etmiyeceğini ve Elcezi- rı, sı.yas "' 1 1 a 1 c ra ya " -
~ ~ ~Çarpacak diğer bir yazı ile re isyanını çıkaranların Türkler oldu- dan Cenub doğu Anadoluya bağlılığı a -
\'ı- ta11 

1l'lın sat1 n alınma bedelini - . yi H 1 bd k ·· e yan beyan go"'rüll'tr. 
" 1 Od gunu ve aynı şe a e e yapma • uz 
~ ;ı~e . üvor:t başlıklarını ta :ı~·an re olduklarını ve Türkiyenin bu su -

8
l'af "da llın .. Beyrut hususi muhabiri Haleb ve Cezired~ bize atfolunan ifti _ 
~ ~ile~ gonderildiği kaydolunan bn retle tedricen Suriye ve M\Slr üzerin - ra.kcı propngandalann da bir iftira::l:m 
~ \'e ~r bulunduğunu beraber gö- de bir hegemonya tesis etmek niyetin- başka bir şey olmadıkları meydandadır. 
~ ı Cevablarını verelim. de bulunduğunu ileri silrerek Suriyeli Zaten vaktilıe Sur!yedP. Hatay dolayısı1e 
> e~ ~Vv IA lerle Mısırlılan aleyhimize kışkırh - görülen muhalefet ve hareketler, o va • 
atıı% e a, bermutad, Türk - in- yarlar. 
a~la asının Balkan paktının di-

rı 01 Hal!buki Hatay. komşumuz Suriye için 

kit!ki siyasete göre. Fransızların bir ese _ 

riydi. Suriyeliterin, Arabların Ye b:Ihas • 
\'~ ı_ an Yugoslavva Yunanis-
ıL •ıatta n i · ' hiç bir zaman. hiç bir suretle bir kayıb sa MIBırhların aklı selimi hakikt ve mil-

Nihayıet hırdavatcı NeviJie belediyeye 
in'lisab eyledi. Hem mağazasını hem de 
belediyeyi idareye kalkıştı. 

Bu iki iş ile senelerce uğraştı ... 
Artık yaşlnmyord:.ı ... Hem de sür'atle .. 

Gözlerinin kenariarında kırışıklar hası] 

olmuŞtu... Haline bir ihtiyarlık çckmiış, 
yaşı elliyi bulmuştu ve belediyenin nafiz 
uzuvlarından hiri olmuştu. Nihayet mün 
te!hibleri onu mob'us tayin ederek meb -
usan meclisine gönuerdifer. 

* 

NeviUc adı Chamberlain adı kadar şöh 
ret kazanmıştı. 

Hatta Nevilıe ad1 diğerlerini geride, 
çok geride bn·akm2ğ:ı başlamıştı ve il • 
çüncülükten ikinciliğe erişmişti .. . 

Çıkılacaık bir hasamak kalmıştı. Ö\jo 
bir basamak ki ne babası, ne de kard~~i 
çıkabilmişlerdi. 

Bu basamı.lh 1937 senesinde Mös:r5 
Baldvinin iktidar mevkiinden uzaklaşr:t2. 
sı sırasında eld'e etti 

Bu sureUe Chamberlain aileı;inin en 
küçüğü, hem ailesinin, hem de İngiltere • 
nin en büıyüğil oldu. ~nec~ı- ış ş!eri Bakanı daha 

• ,lda A,..,~l'i: kndar peı- yakln bir za teşkil e1lmez. Çünkü evvela burası zaten U menfaatlerinin ne cihetlerde oldukla _ .. ...,l'i: '.1'. Meb'ushlk onrı çok uygun 
A~bı.ı a.rad.a en dostça go"sterı"ler- danıa İstiklal mücadelelerimiz esnasında nnı bulup takdir etmeğe kafidır; bu hu. 

Zannedilmesin ki Chamberlain ailPsi ef 
geldi, her -

rad'ı arasında rekabet yahud kıskançııır 
~ ,. kesin itimadını kazandı. 

d\isu ~llmış bulunan Romanyayı değil Suriyenin hudud hükmüne girmek susta hiç bir kimsenin ve bahusus bura - İlk defa nazır olduğu vakit: 
a ~, ~celere sevketmiş olduktan haıtlbi Fransız işgali:ıe ve Fransız haki - lara pek uzak oldukları halde karış.nu:k ismi de çok yak1şıyor ... :. dendi. 

cEsasen hisleri mevcud olsun. 

• l:J)ıa<ldabM Paktının da akidlerini miyetine ka:.-şı kan dökerek muhalefet ve istcyenl~rin akıllarına hiç de muhtaç do:?- :t:kinci defa nazır oluşunda: cÇalışkan 
l'ı \·~l'~an İnMitere ile Bahrevn a - i9)"an etmişti. Ondan sonra 20 Birinciteş. ğildirler. Alınan gazeteleri eğer bunun en bir adam ... Mevkiine cidden yaraşıyor .. . :t 
t~ ars - İngiliz petrol şirketi ~i rin 1921 tarihli Türk - Fransız anlaşması bariz ve en kuvvetli bir delilini görmek Üçi.i.nOO deh;ında dahi: cAŞkolsun- Ne 

rı İ lllec;elelerden dolavı ihtilfıfta bu memleketin TürklüğünU çoktan tas - ve Alınan propaganda yaz:larının bütün iyi etıtiler de onu tayin ettiler... Ondan 
!:\ ~nı havrete düşürınü~ oldu - dik etmişti. Nihayet Hatayın gayritabii dünyada olıfuğu gibi Türkiyede de. Mı _ mukıtediri bulunamazdı ... :t denildi. 
tı. \•a ahsolunuyor. A lmanlarm obn Surrye irtibalınôan ve dolayısile sırda da ancak aksi tesir yaptığını yeni _ Üçüncü defasında maliye nazırlığı: a 

' t • Zl'naktan ma!ksa~arı. Bal - Fransı.:z işgalinden kurtularak bu SO!l den altlamak istiyorlarsa sadece Mısırın scçiMi. 
1 

biribirl"' · d"" ·· ·· Baıkan k"l h 1" T"" k t 1 Maliye nazı:-ı Neville Chamberlain ~ "rıne uşurup 1 şe ı ve a ını aıması ur: - ngi iz an - dış işleri bakanmm b~n Türkiyen.n, 
"l!tlerj · A · · t .. Harıbi Umumiden beri bir türlü delikleri 1 ~" nı, rnavudluk gıbı, e - la,."1nasmdan once idi. Hataydaki Fransız yalnız derin bir hürmet ve muhabbetle 
"t kol ,_ i kapanamamış olan bütçeyi denkleştirme. 

'- ~ aylık1a avlanır bir hole ge- 1 asıvt·r kıuvveti de bir gün orasını hakixi karşılamın pek kıymetli bir mlsafiri bu _ 
'i ' ()ld ğe muvaffak old'u. 

\.ıı... Uktan bac:ka görülüyor ki. Or sahib1erine bırakıp gideceklerdi. Türk - hmduğuna dikkat etmeleri klii gelir sa _ •up 1 Bundan fevkaliide memnun olan o za. 
S·d'~· büyük devletlerinin hamle- İnıgiliz ve Türk . Fra!lsız anlaşmaları bel nırız. 
~1 ad paktının bududlıırın=ı ka- ki Hatayın ana yurda büsbütün katılarak 

1
41 llrnaktadır ki bu cihet ayrıca 

B. Emir Erkilet 
manın başvel<ili Baldvin ona hitaben: 

- cBir harika yaptınız. .. Nasıl da mu. 
vafiak oldunuz ... Yoksa cbüyücü:t mü -

Neville Chamberlain. başvekiline §U 
. '·e ~~ ... 

ı. _ "'--ahir almağa değer. 
'lilt b h 

ı ti a se mevzu olan yazının he-

~ hu kadarla kalmıyor ve o Türk

!aktından avni zamanda Alman 
ı•t • 

~ 1 • <>pa~andası için de istifadeye 
Or n .

1 
. . ... , -n· · 0 unun için üç esas 1 erı suru 

~ ırincisi, İngil!zlerin Büyük 

i ..ı l)~uğu gibi şimdi de Arabları 
ı ·tefa ld "k· . . İ 
<f~ • a attıklarıdır. I ıncısı, n-

~tı~Çin bilhassa doğu Akdenizde 

~ t 
1 

<"ilan Türk ittifakının bedelini 

~ra~t, liatayı Türklere verdirmek 
~ hıra Ödetmiştir. Üçüncü propa-

1ı;:tnini de Türk - İngiliz ittifakı 
"ICe • "l fa 1'Cabında Türk askerlerı e 
a n.ı'l . ı '"\U eeek olan Mısırın izzetı 

4 ı ~eYahud emniyetsizlik endişe
\>~ 'tii anlaşma ve dolayısile İngilte

~<\!~t" tkiye aleyhine hareket\? ge -
t:; ır. 

tı Jlilıu 
~~ l>akYor ki Almanların Türk - İn -
'l'ıiıtu ~~ aleyhtarlığı bu paktı sırf 

ır his ile tenkid çerçevesini 

Balıkesir Halkevinde dikiş sergisi 

Balıkesir (HusU5i) - Halckevinin di • 
taş - nakış, lbi9ki ve yapma çiçekçilik 
kumu sona ermiş ve bu münasebetle 
kursa devam eden bayanların yaptıkları 

işlerle Halkevinde bir seqıl açılnujtu. 

Sengi her gün ·kadın - et'kek yüzlerce kişi 

tarafından ıgeeilmek'tıe ve çok beğen il. 

cevsfuı verdi: 

- Bellki de.. Fuat unut.mayınız ki 
bütün tıüocarlar hep büyücildürler .. . Ben 
tıüccardım. Devlet işlerinde dahi tüccar. 
ların ta1ıbik eylemekte olduklan usulleri 
tatlbik eyledim ... 

Maliye nazırı iken Chamberlain'in ma. 
sası üzerinde daima siyah kaplı küçük 

, bir defter bulunurdu. Bu defterin heı

sayfası ikiye? ayrılmı~ı. Bir tarafı hası • 
fuoo diğer tarafı masarifo mahsus idi. 

Her akşam Chamber1ain günün bilan. 
çoounu yapardı ... Bilanço zararlı çıktığı 

zaman İngiliz mükellefıerinin yenide!l fe 
dakarh'klarda bulunmaları icab ederdi. 

Kabine arkada§larını ve bazı mebus -
lan etrafına toplardı ve onlara aynen şu 
Sözleri söy'lerdıi: 

- cBir hayli fedakirlıklarda bulunmak 
icab edecek ... Bir hayli diyorum amma 
hakika'tıte ağır fedakarlıklar demem icab 
eder. Sizlere ses çıkarmamanızı r ica ede 

-...n.u,_..: R r im .. . 
.u1t:1!\ı""'-1tr. mim se;-giden bir köj eyi gös_ Feda.klrlıklann makbul Vtı mergub ol-

termekltedir. ~ -. ması için gizli kalması 18.zım gelmez mi?> 

Bitakis bu aile azaları birbirlerine kar. 
şı çok bağlı bulunuyorlardı. 

Yekdiğer }erinin muvaffakiyetlerindcn 
ittihar duyuyori.ardı.. Neville'in bida • 
yette müşkül bir mevkicıQ? bulunmuş ol • 
masını da çok tabii buluyorlardı .. . 

Esasen Neville de keno.rd&. bulunmağ 
tercih edenlerdendi. Sıkılgan olarak dürt 
yaya gelınişti, ilk zam nlan da kendire 
pek güıvenemiyordu. 

Kendi iktidarını dev aynasında gören
lerden değildir. Bilakis meziyetlerini or 
taya çıkarmaktan çekinirdi. 

Şimdi bile fazl!l iltifatla::' gö ·Jiığü sıra. 
lorda şu cümleyi tekrarlar: 

- cBeni mahcub ediyorsunuz! Ben a • 
lel5.de bir adamım.> 

Neville Chamberlain kendisind~ b=r ıyi 

huyun bulunduğun! kanidir. Bu iyi huv: 
Hüsnüniyettir. .. Hüs~üniyctini daima 
göstermeğe hazırdır. Hüsnüniyeti::ıı gös • 
teıımelk için her türlü fedaJuirlıkta bu • 
lunmağa da hazırdır ... 

Bir gün Lloyd George onun için şu söz. 
leri sarfeyl~mişti: 

- cKendini eza cefaya sokmak huyu • 
nu ba:basından miras olarak aldı! ..• 

NevHie'in insanıyctpen·erliği, sabrı ks. 
dar meŞhurdur ... 

r- k cesur bir adamdır ... 
İşte zamanımızı::ı. en büyük siyasi artsı. 

mı NeviHe Chambedain böyle bir adam. 
dır ... 

O. Tuğrul 

-··········· .. ··············································· 
Bartmda rakı kaçakçıhgı 

Bartından yazılıyor: İnhisarlar İda
resine dıki ihbar üzerine Durnuk kö
yünde rakı çeken bir şebeke cürmümeş 
hud halinde yakalanmış ve adliyeye 
teslim edilmiştir. 



------------ ---------- ---- ------ - -- - - - ---------- --- ·~ -
' ' 

ı• 
1 Sftyfa SON POSTA 'JI~ 

cc==============================================================================:=============================================-~ 

-e r 
,. 

"Son Posta ,, n:n bekar okuyuculan cevab veriyorlar 
e T ahıin Güney (lnebolu Zar- 1 kıen, ikide bir Cben rab isterim!) diye tut. 

bana köyü): luru1uıiken bekarlar, billiassa az kazanç. 
cBekarlar niçin evlenmiyorsunuz? mev hlar bu işe nasıl cesaret eder?. 

zulu anketinizle belclirları konuşmağa ça.. j 3 - Memleketimizi gez.meğe gelen zen. 
ğın)'Qrsunuz. Ben de bekar arkadaşlara ııt;n seyyahlar g(l.ruyorn7~ Üzerlerinde 
katılarak fikir.Tcrirrii söylüyor. köyler -1 fanıtazi, kıyımetli hiç 'bir şey yok. Basit ve 
Jni7,deki ~r arkadaşların bekar kalma 

1 

ucuz ~yiniyorlar. ~aI?uki biz de bir .k~b 
sclb001erini izah cdiyirum: yamegı olmıyan yu.z liralık tuvalet gıyı -

Köytlerim!zdcki kız babaları, kızlarını yü-. 
verirken man.t'O, kıiipe vesaire gibi mas-1 4 - Evlenmek kadar. düğün de me.c;e. 
rafları istediği gı"bi, nakid olarak ayrıca 

1 

!E: .• En az 200 lira lazım! Kızımızın m.i. 
150.200 lira da para istiyorlar. Buna ev • ıüvyetini gö~ğiz diye. düğün istiyor • 
lenanek tasavvurunda olan gencin kendi 1 lar. Bir defa olur, W.Cnmeli diyorlar. Aç 
masrafı da eklenirse evlenmek imkansız kesenin ağzını. .. 
lir h~ geliyor. H.ülas~, bir bekar evlen. , 5 _ lfükti:met ev.Ierıeceklere krediler 
mek rçın 400.500 lıra bır masraf yapmak açar, nremuxlarına evleni:ken azar azar 
mcaburiye~inde kalıyor. Köylerde bil - ödenmek şartile avans verirse biraz bu 
hassa cari olan, kız babalarının, insafsız mahzurlar orıtadan kalkar.> 
öteberi isteme lerinin, bir sürü ve büyük 

zan ve bunda hiç bir mahzur bulmıya -
rak, asrın ic:ıblanndan sayan bu kızlar. 
dan biri yann başka bir adamla evlen -
diği 2lffian benimle karşılaşırsa vaziyeti 
ne olur? Evleninciye kadar seksen er
kekle loonuşu~rlar. İşte böylesine tesa
düf etımelk endişesile korkuyorum. Evle. 
nem1yorum. Tek mazeretim şu: Korku -
yorum!> 

e Oıman Şengül ( Anhaı·a Kur • 
tuluı mahalle•i): 

cBana ka!lırsa. erkeklerden vergi a1anak 
evlenmeği teşvik etanez Eğer alınırsa 

bunu kadınlara da teşmil etmeli .. Evlen. 
mek için evlenme şartlnrmın bekarlara 
uygun gelmesi laımn! Bugün bu şartlar 
bekarları evlenmekten korkutmaktadır., 

e Hulriıi Pektaı (IJsküdar ): e Hüıeyin Yalçın (lzmir Gazi .. ~n masrafları çıkarmalarının önüne cÇ.orab ve elbise masrafından korktu-
?! n_ • • • El 30 o 1 ler mahalleai numara 91): geçme ı1. =n gıornıcıyım. ime -4 ira ğum için ev'lenmi~rum. Duyduğuma gö. 

ın 

ası 
,_-------------------------No. 24 

Fatih Mehmed 
Garb Türk İmparatorluğunu kuran, asrının en büyiil' 

kumandanı, en münevver hükümdarı 

geçiyor. Bu kazançla dört yüz, beş yüz c YaŞlm 29 .. Bekanın! Evlenmeyişimin re, kadınlar heııgün bir çorab eskitiyor • 
liralık masrafı nasıl gö-ıe alabilirim?. sebebi: Bundan üç sene evvel bir kızla laıırnış .. Buna benim eili liralık kazancım . rıiıı , 

e Hüıeyin Şeulıet Aydub ( Bi • nişanlandım. Dört ay nişanlı kaldık. Bu nasıl dayamr? .. :t 1451 de babası ikinci Muradın yerine ı halde, yaya yahud atlı,. E:iırn:ıerı ~ 
~a) : müddet zarfında mes'ud bir yuva kur _ • J. i z. (lunir Kardiçeli han gaı:1b Türklerinin beyi olduğu vakit, yirmi karargMılarmı durup dınlenın 

mak gayesil'e çalıpyor<!uk. Henüz bir bir yıaşında bir delikanlıydı. Muasırları ş.ırdL> bııl ~~ 
Bu bekar ok~yucumu~. anketimize şiir. j aylık nikhlı iken, renk değişti. Daha bir No. 62!: . v onu şöyie tıasw:r ederler: tkinci Mehmed, evve"li, lstan ulur'." ... 

le cevab vermış .. Bu orıJınal cevabı ay - araya gebneden kaynana, ne hikmetse a. c~rlan wr~~ bağlamak dogru Orta boylu, vücudü güzel yapılı, ba .. lannı yıkacak olan Turk topÇ d'öiJ. 
nen dercediyoruz: ramıza bir sqğuklıtlk kattı. Ayrıldık. İki bir düşüınüş ve iyilik getirecek oir yol k.ıfl.arı kuvvetli, kaşları kalkık idi; güzel kuıımuştu. Top mühen.disleri ve 1~ Şqanm sene mahkeme mahkeme dolaştık. Bu 1 değilıd5r. bir genQti, latif bir gösterişi vardı. Kır - uStaları ile beraber başbaş.ı ça etli~ 
Dün işittim - tuhaf teY - komşular ıöyledller; kadar emeklerim ve yapmış olduğum Yurd işlerindeka düşünce ve hare-ketle# mı.zı ve kalın dudaklarının üzerindeki u. Topun, kurunu vüstamn en ~u"':zeJl .A 

Vnıi alınacakmış, her bekardan dediler!!. masraflar boşa gittiği gföi, kurmak üzere rimizde ilkin sözlıerimizle örtmiye çalıştı.. zun ve kıvrık bumu yüzüne kendine d.8!aa vası~ası ola~ .~kal~, len go.st~ 
Kaç kuruşsa veririm, onu ben sne seve; ı gvımız eksildllklerimizi gözlerimizle dör .. ma!hsus bir vakar verirdi. silah olkiugunu butün cıhana .. ıatı 
Tek bir k:adm rinnesin; ıtu bizim köhne eve!! o duğum yuvıamın yıkılışı da ruhumda ehm d h . zaına•• 

~fa bulmaz yaralar ar-+ı Ben bu vaz·ıyet clü~;müz ve kulaıklan.mız.la duydugvu • Hükümdar olur olım:ız ilk ve sabit dü. Fatih M e , tari te yenı ..t••. P.vJenirsem bllirlm, kadın tuz istlyecelı.!! ,.. y• 6.. Iınll,..~ d1' 
~itince bu sözü, yüreğim •CH'» diyecek! karşısında nasıl cesaret eder de bir daha I muz gibi bilrn€]j ve açığa vurmalıyız. şüncesi. İstanbulu zaptelmek, Türklerin çan büyük adamlardan bir 0 kUoısJl • 
Neme ıuım evlilik, bekirlıtın n~i var? evlenebilirim? Buna maaşımın ayni va.. Biz gerek kadınlannuza. gerek erkek.. Anadolu ve Rumelindeki topraklannı İStanlbul muhasarasını,. ~aş 3rıti JlD 
Her bekarda şüphesiz, bir t.ür erkek sesi var! yeti muhafaza etmesi, hayatın gittikçe lıc?rimize evlilik yaşayışındaki gerekli bil. tıUıteş'tirmek oldu. olarak. bizzat ijare etmış ıdı. Ş }tarıf'l!. 
ı:~tilik derdi ile, niçin b:ıı;ım sıkılsın?! pahalılanması da ilitve edilirse hakılnm 1 gil'eri birlik yaratıcı bir surette öğrete • O zaman yaşamış olan Rum müverrih- ma imparatorluğunun tarihe ,, .11ıı!l 4' Bir kadnun yüzünden, neden sesim kmlsın?! ·· G b T"" • İ toriuğU ..,'\' 

teslim edilir. Boc:.anma1·arı da kolavlaştır- medik ve birleştirici bir yoldan yürüte - !erinden Dukas, §U satırları yazar: gun, ar U!"I{ mpara salı 5rı 
Şükrederim halime, bekar kalır :--aşarım; -s " - 1 14r.:3 ıı' 
Bana ~evlen~ diyene, içlmıten hep uşarım!! manın lüzumuna kaniim .. • medik. Bugümlkü durumumuzda düşü • cSultan Mehmed gece ve gündüz, s • temeli atıldığı, 29 Mayıs .l. tsıafl~,,.;ıl 

n'üşle:rimi'z ve görüşlerimiz başka baş- tanlbuldan başka bir şey düşünemiyor. Bu nü, parlak hir zafer alnyı ıle.. ~ .. e M Solmaz (Düzce P. T. •T. e Fethi Sönmez: Jt.... T "rk h"k · d henuz • kadır. Bunun için.'dir ki _ itadınları söylet, biricik endişe ile, bu beldeyi nasıl ala - giren uu u u iım arı, 

memuru): <Yirmi yaşındayım, mektcbden çıkalı erkekteri as, erkekleri si)ylet kadınları 1 cağı endişesi ile, uykusu kaçar, bu yüz. üç yaşında bulunuyordu. . par•tof; 
cNiçin evlenmediğimi, niçin evlenme- iki yıl oldu; şimdi T. C. D. D. memurla • as • sözü d!iliınize dolaşmıştır. den kıvrandığı birçok gecele>r ı;eçirirdi. Fartih Mehmed zamanında, :Jl'I )lriflt \ 

eliğim.izi şöylece hü&a edebilirim: rındanım. Maaşun bir aile geçindirir Fa- Bu görüş ve cflüşünüş aynlıklanna ka. Gündüz. bu meşhur şehrin bizzat ken. luğun Avrupa hududları Sava ne }ı~ 
1 - Kızlara itimadmuz. yok! Braz faz.. kat lrot.kuyorum. Bugüne kadar tam 14 zanış zoıı1u1dım ve yiyecek, içecek, ~iye. disi tarafından çizilmiş plfın ve harita - d:r .. dayandı, Belgrad m?8t.esn~ e dt:ı~ 

la hoppa ve 2liippeler .. Sadakat kadınları. genç kız ve kadınla tanışılım, hiç birini cıek pahalılıklı:tı VE lüks ve zenginlik larına eğilmiş olarak, yahud kumandan- b'iitun Balkanlar zapted11.clı. g '}CıJ' 
mızda gittikıçıe azabynr. muvafık buhnadım. Merak ediyorum, be. bunara erişememek duygu ve kıskanç • larile hararetli görüşmelerle vakit geçi - bir Türk denizi oldl.l. Anadoludıı. clJl 

2 - Her ay değişen moda hastalığı var. nimle hiç bir bağları olmadan g~zen, to. (Devamı 10 uncu sayfada) rirdi. Maiyetinde iki harb yaveri olduğu (Devamı 10 uncu sayf• ,JIJ' 
.. iilt )ı 

- inşallah görürsünüz. Neye görmi- ~IUllllJllllllllllHllll Yeni E d ebi Roman ım ız ·. 37 huysuzlanıyor, ikide bir buY 
receksiniz? Hatta... ~ mm merakını kaldırıyordu. bScı ~ 

ye~~:!;e~~r:~;o=~:~.~:r~r~~ ~===- KARLI DACA cu·· NES VURDU tü~~ ~~:~;;~r~~e~!~e~r=~:~~ yüzün€ baktı, sonra: baş vuruyor, Hamdi beyin evırıı 
- Valideden rica etsek, benim namı- ile keşfetmiye uğraşıyordu· tte ~ 

ma gidip görüşse nasıl olur? diye sor - Bağdad caddesinden, bu saa G~ 
du. - Yazan: ErcDmend Ekrem Talu senin geçmek ihtimali de yoktııi& . ..r 

Şerif: ffiHlllHllllillilliHhiu ffi!; neş semadan kızgın bir kurş~ıatd ~ 
- Bana m:: :soyıuyorStm'!' aeaı . .5en- mış; kucağına atıl • niz aşmamış yaşlı gibi iniyordu. Yolun iki yantn JJt!·,J 

disine teklif et. mak için davet bek- bir kadının Cadde • Ju hendeklerin içinde öten flı 1'F" 
Zavallı muallim, ezile, büzüle, ihti - livordu. Yarım asra bostanına gidişi çok böceklerinin bile sesleri, sıcaktB 

yar kadının karşısında niyazkar bir ta- y;k•n bir zamandan . büyük bir fedakAr - çıkmakta idi. 1t ,ti'_ 
vır aldı. beridir tazyik altın- lıktı. Yanına emek • Bir aralık, tuğla yüklü bir sı~,~~ 

- Teyzeciğim! Vakıa zahmet olacak da kala kala inbisat tar !kalfasını da al - bası camiin yanındaki dar ~9doe~, 
size amma .. diyerek yaptığı kapıyı mü- eden muhayyilesi ü- dığı halde, acemi - zuhur edip, İstasyona ulaşan ede~ f 
teakib: mid supapından sız- Hkten ve telfıştan saptı. Arabacı, hnyvanlarını Y gibi 

- Nevber hanımı hem görmiye, hem dıkça, Sapanlı kö • vapurlar kaçırara - mış bulunan meslektaşına hıııt -"' 
de .. benim için istemiye gider misiniz? yünü bir cennete rak, ters dönerek, rı1dı.. ıwıJY" 

- Başımla beraber amma, bugün, çeviriyor, orada Ah- bin eziyetle Kadı - - Bu yanda HamcH kaptan ° dil· JI 
yarm değil. Mevlfıd okutuyorum, ha - medle Nevbere A - köyüne ayak bas - muş .. bildiğin var mı? diye sor t?.~ 
zırlıkların var. Perşembeye inşa11ah: demle Havva r(l' tı-ktan sonra, tekrar Herif cevaba tenezzül bile b~ıı~ 
Hayırlı gün. oynatıyordu. Gene orada da şoförlerin Bu cehennem sıcağında, sabn yot· 

- Ne vakit kolayıntza gelirse, tey - ayni muhayyilenin arabacıların hücu - kimbilir kaçıncı seferini yaP~tJ e_\'. 
zeciğim. Vakıa benim iznim ondan ev- ~azyik ile artan kud- muna uğrıyan biça- daha da kaç sefer yapacaktı? t\ 11), 
vel bitiyor amma, Şerif ağabey artık retile mekteb binası re nihayet bir fay • mükellefiyetin muhassalası ola rıli~ 
bana bir rapor veriverir. bir saray, tozlu top tona binebildi. infial onda, şunun bununla yare 

- Tabii verecek. Neye vermesin ? raklı köylü çocuk - Önce, müşterisini miye mecal mi bırakıyordu? di~ 
Haydi. göreyim seni, Ahmed bey, oğ - )arı birer melek ıe- kaçırmamak için: Kendi kadar ve belki de ~e;e r'" 
lum. Ön ayak ol da, belki bizim Şerif kil ve suretinde te - . .. .. . . 

1 
• - Hamdi kapta - ziyade bezgin atlarını debledı ıtl 

de heves eder, onun da, ölmeden mür- celli ediyordu. Şenf: cBa.na ne ıoyluyorsıın, kendısfne teklıf et., dedı. nın evini biliyor mu na devam etti. ıoıı'" .ıf 
vetini görürüm. Ve bu ilaht dekorun içinde, Mecnun koştu. N~rede ise beline fıta kuşanarak sun? sua11'ne: Bundan da Umid kese~ fa~ ;ıı il 

- İnşallah! Ahmed, Leyli Nevberle yapacağı can şekeri de o dağıtacak, gülabdanı eline - Biliyorum .. cevabını veren araba- müşterileri ne diye ald1gına ~;ette_,, 
Ahmed Ercan ha1a heyl!canh idi sohbetlerinin taslağını deniyordu. alıp cemaata gülsuyunu o serpecekti. cı, Caddebostanı camiinin önüne gelin- küfrederek, buna1mIŞ bir vazı Jet' f" 

amma, heyecanının nev'i değişmişti: Böylece hülyadan rüyaya intikal et- SuadA hanım, avuçlarını açıp: ce durdu. Oralarda, aranılan evi tarif rafına bakınıp dururken, oracı , 
O, şimdi ümid denilen en güzel ve en ti, uyudu. - Berhıurdar ol, Ahmed bey evla • edecek ne bir bakkal ne bir tütüncü ayak bir çocuk peyda oldu· iÇ~ 
müessir teselliyi tadıyordu. Ertesi sabah Erenköyüne dönmek is- &mi R~bim seni iki cihanda aziz etsin'. d b k b" f, d B v k ' Yol ortasında duran arabaY9.:nw , 

• w ne e aş a ır esna var ı. ag apı- d Jl "v .,, 
Geceyi sakin ve müsterih geçirdi. teyince onu gene bırakmadılar. Zaten Dedıkçe, bagrı yanık kocakarının du- len . 'köşklere uzak ve bah- deki kadınlara ve burnun a yit •·., 

Aşkın girip te yerleştiği kalblere inan- gitmiye de pek gönlü yoktu. Orada ki- ası mutla·ka müstecab Qlur kanaatile, 1 ~nha idi. Güneşten kızmış arabacıya uzun uzun, müteh9Y 11dırı 
ma ve umma kolaylığı da birlikte yer- minle derdleşecek, Nevberin Iakırdısı- işinin kolay hallolunacağı hakkındaki çe er ba k'" .. v •• 1t d k b k zarlarile baktrktan sonra, bOY

11 ~ 
leşir. En zeki, en kurnaz adam sevdiği nı kiminle edecekti? O ise ki bu evde ümidi bir kat daha artıyordu. ~~anı · oru~n a ın a ve a u mulınıyacak bir cesaretle: . rı~o 
andan itibaren, aşka taalluk eden mütemadiyen fırsat kollayıp kollayıp, Güç hal ile Perşembeyi etti. Ve sa - gıbı çarşafının ıçınde buram buram ter - Amca! dedi; kimin evin1 a .a1 
şeylerde enayil~ir. Ahmed F.rcan bu Şerifin annesi SuadA hanımla ayni bah- bahtan, SuadA. hanımı yola çıkarmakla ler döken SuadA hanım geldiğine ge- nuz? ğtl P"' 
hususta kat'iyen istisna teşkil etmiyor- si tazeliye biliyordu. beraber, kendi de odasına kapandı, o- leceğine pişman ol~ıya başlıyordu. A~abacı hiddetlenecek ve çactl .

11 
• 

du. Yattığı dakikadan, derin bir uyku- Kadıncağızın gözüne girmek, mev'ud nun avdetine kadar bir tarafa çıkma • Arabacı, sağa sola seğirtmek ve Ham- lıyacaktı .. vazgeçti. ıı 1>1 

ya dalacağı ana kadar, muhayyel bir llıtfunu daha da sağlama bağlamak için mıya, hatt! kursağına bir tek lokma di kaptanın evini salık verecek bir can - Hamdi ka1;)tanın evini· se 
saadetin enginlerinde kulaç attı durdu. mevlfıd hazırlıklanna o da iştirak etti: kaymamıya ahdetti. aramak üzere iskemlesinden aşağı in- yor_musun? ~ .,orJ 
.Sanki ~evber de kendisine abayı yak- Camiye, meWidhanlara, pkerctyi! Senelerce evinden kımıldamamış, de- diğinden, başı bot kalan hayvanlar da (Ar 
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Demirspor Ingilizleri 
' 

2 -O maOlôb etti 
Oyun çok zevkli oldu. Demirspor 

_her_ iki haftaymda da nefis 
bir oyun çıkardı 

1 

lzmirlilere 7 gol a~arak ku~vet!erini gösteren sarı 
kırmızılılar dün çok zevksız bır oyun çıkardılar 

, ........................................................ , .. 
I , 

lzmir takımı ikinci 
haftaym on kişi 

olarak sahaya çıktı 

~Milli Kume Takımları-1 
ı nın Puvan Vaziyeti 1 

Doğanspor takınıı ikinci ve son ma -
çını dün T.aksim stadında Galatasaray
la yaptı. Sahada ancak tribünleri doldu 
ran rnahdud bir seyirci kalabalığı var
dı. Hep beraber yapılan sel8mlama me
rasiminden sonra maça başlandı. 

Birinci devre 

Ankaragücü başta 
gidiyor! 

Takımlar 

Maça başlanmadan evvel geçen gün Ankaxagücü 13 8 1 4 31 19 so 
ölen Galatasaraylı boksör Küçük Ke - Galatasaray 11 9 2 ~~ ~! ~: 
malin hatırasına hürmeten 1 ~ika ;::~~~ ii ! i ! 26 18 24 
sükut edildi. Oyuna Doğanspor başlad1. Be~k~ 10 5 1 4 27 14 21 
Fakat Ga'latasaraylırar bu akını ko1ay- J)Qğanspor 14 3 1 ıo 13 49 21 
lıkla çevirerek hmir yarı sahasına yer Vefa 12 3 2 7 28 32 20 
leştiler. Cemilin şütü direğe çarparak Ate§ 12 1 1 ıo ıo 38 15 

: 

kurtuldu. Arkasından gene Cemilin u- "-. •.••••••••.•......•....••........•.•..•••.••..•.•....•• ) 

zaktan bir şütiinü kaleci elinden kaç~r- kişi ile oyuna başladı. Galatasarnydan 
dı, fakat tekrar tuttu. Galatasaray sıs- Buduri ilk dakikalarda bir gol fırsatı 
tenli bir ?,Yunla iyic~ hAki~ ?~uyor. yakaladı ise de acele yüzünden kaçır • 
Uzaktan şuUerle İzmır kalecısmı yok - dı. İzmirliler de Mehmedin ayağile ay. 
hıyotlars:a da kaleci bunları tutmağa ni şekilde bir fırsat kaçırdılar. 9 uncu 
muvaffak oldu. İzmirin münferid akın- dakikada sağdan gelen pası Cemil sıkı 
lanna 'karşı Galatasaray forvedi tama- bir şiltle dördüncü defa İzmir kalesine 
mile hA-kim oynadığı ha1de bir tür1ü sa soktu. 11 inci dakikada Galatasaray sağ 
yı fırsat? elde edemiyor. İzmir müda - açığını Doğansporlular tutamadılar. 
faası uzun vuruşlarla tehlikeleri savuş Ortalanan topu Sarafim kafa ile Do • 
turuyor. . ğanspor kalesine gönderdi. Cemil bu -

22 nci dakikada sağdan sıkı bir akın nu tamamhyarak beşinci golü yaptı. 
yapan Doğall5por Mehmedin avuta ka- Galatasaray tamamile ha~im oyn~.yo~~ 
çan şütile bir fırsat kaçırdı. Galatasa - 22 nci dakikada Bedıı topu~ surdu, 
ray hücumlarında sağ bek Fethi üç de- sürdü ve aUıncı gol olarak Doganspor 
fa topu eme kesmeğe mecbur lka1dı. 'kalesine soktu. Bu golden sonra zat~n 
Fri,,_,k,_ t' nnedi. zevksiz oynanan oyunun tadı tamamıle 

!1\1 ~r ne ıce ve . .. ed' v. 

kaçtı. Btı arada hakemın gonn ıgı za 
26. ncı daki•kada Gala~s~ray ~1 açığı manlar Buduriye mütemadiyen tekme 

go'1lü'k bir fırsatı kalecının elıne attı. ... Dogv a'l15por santrhafına yan ha -
f -~ . d nu vur.a .• 

Galatasaray orv~ . .unm urgun oyıu kcminin müdahalesile hakem ihtar et-

~~r"a (Hususi)_ - ~ünk~ maçta An. ~rsporlu}ar sağdan yaptıkları akında 
iıı· ~CUnü 4 - 1 gıbl bır farkla yenen İn. 'bır kom.er kazandılar. Atılan korneri İn. 
~ ~ bugün Demirspora 2 - O m3ğ. giliz kalecisi çevirdi. Fakat topu kaledt>n 
lleıı 0~ur. Merak ve al&ka i~e bekle. ~k uzaklaştıramadı. Bu sırada İngiliz 
ha hu karşılaşmayı seyretmek uzere sa. kalesinin önü allak bullak oldu. Orhan 

l'ı 25 bi . "tec . b' . . k" tl . 

yüzünden İzmir müdafaası gayet rahat . 

. oynuyor:. ~~hayet 31 inci dakrka~a ~a - tı. Oyunun bundan sonrası tamamile 
mamen onu boş bITakılan Budun bıraz g ı· ·gu"-ıı vuru~larla zevksiz bir şe-

kapıa?ru.gt.ı ru mu avrı ır seyırcı u esı sıkı bir şü.t çcı~i. Bir de n<' görııJim: Top 

SeYirciı · ağlarda .. gol. .. 
~ M" ~r arasında Başvekil Refik Say Stad inliyor. Herkes sevinçten adeta 
Ziraat \1\Uıakaıat Vekil: Ali Çetinkaya, çılgına dönmüş. Sevinçlerini naslı izhar 
&Ciı G eki1J Muhlis Erkmen, misafır ln. edeceklerini bilemiyorlar. 
\'*leri :erali. İngil~ Sovyet büyük el. Bu gol, Demirsporluları harekete ge • 
lta.glb i Rıza Taman, Roma .sefirimiz 
tü ve' ~ra Va.U muavini, polis mfülü. 
~larQı. ~ mebuslanımz da bulunu -

~na ha~ern İhsanın idaresinde De • 
.k-ala l1W\ hü.cwnne başlandı. İlk daki -
1taç,;;:a her iki taraf da bir çok f ırsııtlar 
~ ılar. Oyun çok zevkli cereyan edi-
~· t~· ~ kl8a fasılalarla her iki kale 
ı~ , 1ikeü vaziyetlerde görülüyordu. 

\'lkar !izler bu.güa daha güzel bir oyun 
l'irıe ~rlar. Belli ki dünkü galibiyetle -
)el' ır Yenisini ilave etmek niyetind.:? -

iler:~~?ençler'birliğinden Has:rn, Kc~i 
tırı a.~vrye edilerek kuvvetli bir haf hat. 
le11~ 8~1?. olan Demirsporlular. İngiliz • 
ltı""' büıtun ça lışmalannı neticesiz bıra.. 

,n.ıtlar. 

... 

Top Donanspor kalecisi elinde 

ı Doğanspor kalecisi bir kurtarış yaparrcen. 
~ ~ inci dakı'kada Demirsporlulnr üstüs. tirc'li. Yeniden İngiliz kalesini tazyike baş daha kaçırdılar. Oyun mütevazin bir ha. 
İlti ~:ner kazandılarsa da İngiliz kalecisi !adılar. İngiliz kalesi o kadar sıkıştı ki le go!diği sırada ve top ortalarda iken 
ttıU:Uzeı kurtarış yaparak takımını iki kalecı1eri bir çok defalar fedakfüane ve devre 1.0 Demirsporun lehine neticelen
lllt akkak golden kurtardı ve uzun uzun yerinde .müdahalelerle takımını aAır bir di. 

tşlandı .,;;ıı.·~ t " "kl' 11 1 ...,_.__ • d l) . · m""5ıu.wye e suru ıyecek go ere man J..Kl.DCI evre 
gi!izı~l"Sporun tazyikinden kurtulan İ:l. oldu ve alkıŞlandı. İngilizler devre son~ı. İngilizlerin kafilesi reisı bugün de dev. 
llı)rs. er ın11~n hücunilara geçerek De - na kadar ancak birkaç akın yapabildiler. re arasında bugünkü maç hakkındaki ih.. 
~or mudafaasını zorluyorlar, fakat Buna mukabil Demirsporlular Zekinin ıtisaslarını İngiliz.ce olarak radyoda söy • 
liasa n 90k iyi bir gilnilnde olan santrhnf iyi yer tutmamasından muhakkak bir g0l ledi: 

teksen h~erek müdafaaya ve ge. ' İngiliz kafile rejs; gördüklıeri misafir • 
det'ek ucu~ hattına .. yardım e • perverliği ve Ankara stadının mü • 

kal • • k bil e ışı G~J. 'ı ' 

tereddildden sonra. .. ecını~ .m~ a _ 'kilde devam etti. Oyunun bitmesine 5 
tarafından sıkı bır §'Utle bınncı golu dakika kala Cemilin gayretile sürükle -
yapmağa muvaffak o1du. 3-4 üncü daki nen top Sarafimin ayağile tekrar İzmir 
kada gene boş bırakılan Buduri kafoci- kalesine girdi. Ve oyun bu netice ile 
yı ~ atlat.arak ikinci golü yaptı. Müte- 7 _ o Galatasaray lehine bitti. 
akıben İz.mirin akınında Osman, Meh- Takmı1ar maça şöyle çıkmışlardı: 
medin ayağına kapanarak bir gol kur - Doğanspor: Mahmud - Fethi, Reşad-
tardı. Devrenin bitmesine pek az kala İrfan Halid, AbduUah - Mehmed, Ma • 
&ıdurinfn pasile Cemil üçü.ncü golü cid, Fuad; Yusuf; Sabri. ' 
yaptı ve birinci devre 3 - O Galatasaray Galatasaray: Osman - Faruk, Adnan-
lehine net1ce1endi. Musa, Rıza; CelAl - Bedii .. Salahaddin, 

İkinci devre Cemil, Buduri; Sarafim. 
Zat.en sakat olarak oymyan Fuadm Hakem: Adnan Akın. 

saba.ya çıbma.ma.ca yüzünden İzmir 10 T. Özerengin 

r Dii.nk:ü. yüzmeler güzel oldu l 
1' 

• 

~cu.ını Dentirsporun mudafaasını ve keımncliyetini anlattıktan sonra bugün " 
&ilizı~r annı kolaylaştırıyordu. İn - kıü takımın Türkiyedı:ı gördükferi takım. Yuımelere i§tiraTt eden ~ler 
lesin· bir müddet Demirspor ka.. lann en iyi8i olduğunu ve futbolü oldu1c. İSt.an'bul Su Sporlan Ajanbğı taraiın- 100 _ Serbest: Sadullah (Gal~tasarayl 
1'>1Q~n ZOrladıktan sonra ?ernirsporlulsr Ça kavranu., bulundukı.annı, miihacimJe. dan tertib edilen mevsimin !lk yümıe 1.9, Kemal (Galatasaray}, Nezıh (Be • ~k.. hüouma ge9Uler. Bır korner ka • rinin de dün söyledi,.i sözlerden ders a.. d 1dı ...n.ı+-.. .. ) "<l.•dı}a lS müsalba.1ta.sı dün Şeref stadın a yapı . """~ . 
ti de s:!~at İngiliz kalecisi bu tehlike. laraık gfi"Zel bir oyun çıkardıklarını ve Me.kteb talebelerınin. spor klüblerin _ 100 _ SırtüsUl: Şamil (G3latasaray) 
.\\ ~· "'i'•Urdu. bundan son derece memnun olduğunu, ıOOsabakal 1.25.8 Neca.ti (Beşik.taş), Adnan (Beşik • 
~r abib· nde. ~dan hücuma geçen 1ngi • İ~ltereye döner dönmez İngiliz millf den ay.rılması dol~~·eı . . ara taş). ' 
~ 41. ır korner temin ettiler, fakat on • takımının Türkiyeye gö.nderilnıesine ça _ bir 9Qk tanınmış yuzucu er gırememış ve 

200 
_ Kur:bağalama: Ismnil (Beykoz), 

~. Deıru:spor gibi bir netice alama • lışacağmı sl>yledi. pek az sporcu iştfrak etmifti:'. Hikmet (Beşiktaş). 
lıı_ İkinci devreye İngilizlerin sağdan hü • Müsa:ba.kalar noticesinde Galatasa::ay 400 _ Serbest: Sadullah (Galatas:ırav! 

~i "g~1iıl.er güzel oyun gösteriyorlar, ço'k ~e başladı. Bu hücum kornerle ne • dJöııt birıincillk. bir ikincili'k, Beşikta, üç 6.3.9, Nevzad (Beykoz). 
'-1 Ueud çalım1arile Demirsporluları at. ttcelendi. Bu korner de iyi kullanılanu _ ilcincruk, bir üçünc'.ililit. Beykoı bir bi - Mm'talka bayraK yanşı: Şamii, İsmail 

~r1ar. ~ avuta gitti. rin.cilik, bir ikincilik almışlardır. Sachıl!lah (Galatasaray) 2.46, Halil. Hik 
~· Deırnirsı>orun birinci ıolü 
~ 'llci devrenin yansı geçijği halde he 

Olttada ıoJ ye>k. 28 inci dakjkacla De-

İnıgiliz1or o kadar hızlı oynuyorlar ki .. Şerei stadı havuzunda yapılan yeni te. met, Adnan (Beşik.taş). 
Dünkü. ma~ta oynayan Galata.'laray1ı. ~e gkierse bu oyunu da Jlal:~ bitire • sisaıt dolayısile, müaabakala.r inıtizam He Müsalbakalara gele_;ek hafta tcKrar de. 

ııırdan birk~ı (Devamı 10 uww ~vleda' . · y~. Neticeler: vam edilecektir. 



10 Sayfıa 

Ankaradaki maç 
Kendi halinde kalmagı isteyen 

(BaştaraCı 9 uncu sayfada) Şaban ve Rebii vasıtasile iki gol ya - b" f 
'Cwcıer .. Herke:> endişede .. cAcaba blz-m parak 5 - 2 vaziyete geçtiler. Sağdan ır ip 
90<:uk1ar bu hızlı oyuna dayanabilecek - bir hücum yapan Hilal bir gol daha , Kınkkaleden M. 
Jer mi?> diye he~an geçiri~rlar. attığı için vaziyet 5 - 3 oldu. Karaku§ karakte. • 

İn.gilizler 0 kada~ hızlı oynadıkları h~l: Oyunun sonlarına doğru Fenerbah - Tini soruyor: 
de gene netice alamayınca gevşer gıbı çe tamamile hakim o1muş, birçok şüt- Başkararının iş , 
oTıdular. ler çekmiş ise de Hilal kalecisi hariku- lerine, hallerine 

Bu gev96ffieyi fırsat bilen Dem.irspor .. IAde kurtarışlar yaparak takımını bü - kar1f111Bz. Kendi i.. 
?ular derhal hücuma geçerek İngiliz ka • yük bir gol yağmurundan kurtarmıştır. leminde ve sessiz.. 
lesini sıkışhrıyorlar. Bu arada birkaç S~n dakikalarda Basri ve Rebii iki ce kalır. Parayı ne 
korner kazandılar. fakat netice yok. gol daha yapmış, maç da 7 - 3 Fenerin şartlar içinde ka • 

İngilizler yeniden sıkı hücumlarla De - gtı.lihiyetile bitmiştir. zanırsa o suretle 
rnirspor k.alesinı zorluyorlar. Kaleci bir • Halk Partisinin .kupası Fenerbahçe - sarfeder. Yapaca. 
kaç feda'k.3.rane ve güzel kurtarışlarda ye merasimle verilecektir. ğı işleri önceden hesıablar. 
bulundu, alkışlandı. Düıı , takımlar sahaya şöyle çıkmış - * 

fngilıi;11er de kazandıkları kornerler .. lardı· K d" · h · t k 
den istifade edemediıe!'... Fe~erbahçe: Müfid - Lebib, Yaşar - en 1Sln8 8 emmlJ8 V8rOTrm8 

17 nci dakikada lııgılizler slğdan yap • Re~a~. Angelidis. Ali Rıza - Naci, Şa - isteyen bir genç 
bkları bir hücumda Demirspor kalecisi i. ban. Fikret·, Rebii·, Fikret. 

Tavşancıld11n Ha 
le karşı karşıya kaldıklar~ halde topu a - Hi!aI: Murad - Kirkor, Müam~r - Sa lid 1cara.kterini so. 

' vuta attılar. Tazyikte:ı kurtulım Demir • Hm, Zeynel, Murad - Rüstem, LUtfi, 
ruyor: sporlular hücuma geçtilerse de netice n. Hakk•; Bekir; Orhan. Üstüne başına 

lamadılar. Demirsporiul:u· takımlarınd~ 1. Spor' Bevoii'usoor - Beykoz dikkat eder, e~ya. 
tadilfı.t yaparak santrfora Büy-:ik Orha • h f 'ti · sını iyi kullanır. 
nın yerine Salihi aldılar. Bu sırada İngi. Kurtu'uş mu te 1 erı maçı 

Bir :Şte baş olarak lizler de Demirsoor kalesini ajeta şüı Doğanspor - Galatasaray maçından !bulunmaktan V(t 

yağmuruna tut.tularsa da netice alama - evvel beden terbiyesi kupa.;ı için kar - lkendisine ehemmi.. 
dıllar. Akabinde Demirsporlula:- gene Ze. şılaşan bu muhtelitler maçı ha)ii zevk
kinin hatası yüzünden mul•akltak bir go. 1i oldu. Bütün oyunda h~kim ve güzel 
lü kaçırdılar. oynıyan i.Spor, Beyoğluspor, birinci 

Demirsporun ikinci golü de\·rcyi t _ O galib bitirdi. 
35 inci dakikada Demirsporlular soldan fkınci devrede sağiçlerinin ayağile 

yet verilmesinden 
tıaz duyar. Fi.kir . 

ıermi kıabul etıtiımek 
.çelcinmez. 

* 

i'çin münakaşadan 

bir kıomer kazandılar. Zeki bütün oy•.ın üstüste iki giizel sayı kaydeden f.Spor, 
nfüddetince kaçırdığı fırsatları affeıttire. Beyo~luspor muhtelitt devrenin son -
OOk derecede güzel bir korner çekti. İngi_ larında bir gol daha yaparak Beykoz, 

Her şeye ehemmi~at _vermek 
istemiyuı hır tıp tiz kalesi gene karıştı Top bu karışıklık Kurtuluşu 4 _o mağlub etti. 

ar~_nda Ari_fin_ ayağile ikinci defa olarak M t ka kupası maçları Boludcıoı Niyazi 
!ng.ılız kalesı aglarını buldu. ın a . özkan karakteri • 

İkinci gol!.. Bütün seyim"er bu sefer f c;tınbul mıntakası t~.rafında~ tertıb 
daha coŞkun bir sevinçle birbirlerini öp • edilf'n kupa maçları dun Taksım sta-
tüler, kucakladılar. dında yapılmıştır. . 
Fakın herkes endişeS:ni tamamile mu _ Ga1atagençler, Beyle~beyı araSlnda -

hafaza ediycr: cBizimkile.r yorulup da İn. ki ma\ı 2 - O Beylerbeyı takımı kazan -
gilizler bir sürü gol atmasınlar!:ıt diye me mıc;•;r. 

_.ı ı ·Deminpor 4 - Kadıköyspor 3 rak içinue er... k 
Oyunun seyri gösteriyor ki bu C'ndi~- Bu · takım'lar arasındaki müsaba a 

ler yersizdir. Demirspor bugün sahadan hevecnnh ve güzel olmuştur. 
muhakkak galib çıkacaktır. Demirspor _ Kadıkö\•spor ilk dakikalarda kısa fa. 
hılar sayılarını çoğaltmak. İngilizler ise sılalarla iki gol birden yapmı~tır. 

ni soru.yor: 
Oulr olmaz ~ey. 

lere k.ulak asarak 
raha!tını bozmak, 
keyıfini kaçırmak 

ni'}'etinde değil • 
dir. Mümkün ol .. 
duğu kadar kayıd. 
sız bulunmak ve 
~lcrin daha ziyade 
.mak ister. 

oluruna bağlı kal .. 

daha fazla gol yemE-mek için çalışıynrlar Demirspor derhal bir gol atmış, ikin w 
\'(' arada sırad:l DE-ntirspo: kalesini zıya • ci bır hücumunda Kadıköyspor müda · , k barışan bir •·~ 
ret ediyorlarsa da yarattıklan tehlike!er fii dP kendi kalesine bir go!. attığından Çat U;( ızan V8 
bugün çok iyi oynayan Deıntrspor m~ • vazivet 2 - 2 berabere olmu~tur. Alacadan Sırn 
dafaa ve muavin hatları tarı::fından ber. B~ vaziyetten sonra oyun d[lha sü - Özer karakterini 
taraf ediliyor. Oyun bundan sonra kıs _ ratli bir şekil alınış ve netic~e Demir- 6oruyor: 
men ortalarda cereyan ettikten sonra 2 O spor ıi - 3 maçı kazanmıştır. Çaıbuk kızar ve 

Demir9p0run lehin.<? neticelendi. Guneş klUbO toptantısı ' ~~le~e· fe~~le~~n~ 
Demil'$p0r1ular. bu akşam misafir ta • "d 1 t 11 

le •~ ~ Güneş klübil fev1cala e top an ısı rı<!tırmasını bece • ı.ma ısasy~m ga7.inosund3 hir ziyafot ·1 s• 
verecek1lıerdir. ya?'ılmış ve yeni idare heyeti seçı - remez. Aklına gd .. 

Misatir takım yann (bugün) tayyare miştir. . . . . ·- diği gibi söyler. İyi 
ile İstanbula hareket edecektir. Riyasete Sedad Rıza, ıkmcı reılsıge muamele ile hiz • 

Kerr.al Rifat, umumt katibliee Hayred- mete sevkedilir. Demirsporluları aldıkları bu g-1zel ne. din, muhnsibliğe Muammer, ve.medarlı Ameli vıe bedeni .işlerin yorgunluk -tic~n dolaYı tr-brik ederi7.. 
~a Zarif intihab edilmiştir. !arına tahammül gösterir. 

Fener Hilali 1 - 3 
yenerek şild 

şampiyonu oldu 
İstanbul Halk Partisi tarafından oı. 

sene müddetle oynanmak üzere konan 
İstanbul şild şampiyonluğu müsabaka
sı finali dün Taksim stadında Fenerbah 
çe ile Hilal arasında oynanmıştır. 

On 'Sene zarfında üç defa oynanma -
mış olan şild maçlannın yapılam1yan 
oyunlarının tekrarını arzu eden Gala
tasar3y ve Beşiktaş kulüblerinin bu di
~'cri nazarı itibare alınmadığı için 
bu seneki maçlara iştirak etmedikleri 
rnalCımdur. Yirmi klüb arasında yapı
lan turnuvanın finaline kalan Fenerbah 
çe ?le Hilal dün nihbi maç için Tak -
simdi'? az bir seyirci önünde karşılaşmış 
lardır. 

Ovuna Fenerbahçenin hücumu iie 
başl~'1d1. Finale gelinciye kadar bir -
çok takımları mağllıb eden Hilal, kuv -
vetli bir müdafaa i1e işe girişti. 

Fenerbahçe kuvvetli hücumlarla, Hi
lali çenberi içine almağa çalışırken Şa
ban ilk ı:ı-olü yaptı. Fenerbah~ müdafa
asurn karışık bir ?.amanında penaltı 

oldu \'e Hakkı bunu beraberlikle bi -
tirdi. 

1: .un bir miicadeleden sonra Fikret 
ikınri. Basri ücüncii golü yaptı, devre 
3 - l Fenerin lehine bitti. 

fk~nci devre Hilalin sol taraftan yap. 
tığı kuvvetli hücumlarla başladı. Mer 
kezden güzel bir iniş vapan Hakkı Hi
talır ikinci golünü vaotı . Fenerbah~ 
bu müşkül vaziyetten kurtulmak için 
fazla J?ayret sarfına başladı, ve üstüste 

lngiliz takımı bu akşam gidiyor , * . . 
Bu :;abah tayyare ile Ankar:ıdan şeh- Neş 8 ve cesaret, muvaffakıyetm 

rimize gelen İngiliz amatör Wandrers yardımCI unsurlarmdandır 
tak•mı bu akşam Londraya hareket e -

1 
T 

decektir. ıtanbuldan m 

8a rUtQÜCÜ Sahasmdaki maçlar guf kd Elnvcr lmuvuf. 
a o up o amıya. 

Barııtgücü B takımı, Hevbe:iadaspor ı w 

• A cagını soruyor: B tflkımile <> - O berabere kalmıstır. y- , . 
ni klüblerin A takımları arn~mda ya -1 N~ş eh ve cesa • 

· d 1 retli olanlar, so • pılan maç zcvklı bir oy'ln an sonra , 
3 3 b b l"kl b"tm"şt·r kulgan da oldukça 

• era er ı e ı 1 1 
• mu.vaffakiveısiz ~ 

Avrupa kupası maçları Hk şüphe;tni ta -= 

Budapeşte IS (A.A.j - Avrupa kup<'- şımamalıdırlar. 
sı için yapılan beyneıntilel futbol turnu. 

* Uysal bir tip 
vasımn birinci kısmında Çeko - Slova:{ 
e~ Macar ekibine 3..2 galib gel:lmiştir. 
•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Edirnedrn Ke • 

ilan Tarif em iz 
Tele sütun .santimi . ................... ······ 

Birinci •ahile 400 lıuraf 
flıinci .ahile 250 » 
V,üncü •ahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç •ahileler 60 » 
Son .ahile 40 >ı 

Muayyen bir müdde~ zarfında 

fazlaca miktarda ilAn yaptıracak. 
lar aynca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa UAn lar için ayn 
bir tarife derpİf edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari iJAnlarına 
aid işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

bincllık KolleJdll ŞirkeU 
K&bn.nıa.ma4e Ban 

Ankara ea4desl 

mal 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

t.lm • • • • • • • • 
,l\drea • • • • • • • 

DİKKAT 
PotosNf tahlW 191n b11 kuponlardan 
i 14edtnln ılmderllıula f&IUlr. 

Hergün: Gene o bahi~ •. 
tBaştanıf1 2 nci sayfada) zimatıtarlberi deviet müessesele~, 

Gelelim, bu usulün Fransadr. da tatbik yı.kile ıslah edemeyişimizi~ ba:;; 
ecfiJdiii bahsine... Bu da bir masaıdır; bi de dama Fransa11 taklid e ~ 
bimeki tarzrla bir imtiyaz, Fra!lsada de .. mızdır. Hiç olmazsa tam ve onUD 
ğil, dünyamn hiç biı yerinde yoktur ve mutabık bir taklid olsaydı! 
olamaz. Fransada çok miktarda lis~ me .. * kJlf ~ 
zunu bulunduğu ve Fransız lisP:erinin şa Diğer bir muharnr dP. beniın te -
hadetınmnel~ri de bizimkine benzemcd:ği tlğim imtihan usulünü hiç anla-el'- ti 
için orada memuriyete girmek için ilk demki liyakat imt!ıanl.a sabit oıuJO't .. -
şart bu liselerden şahadetname al:°1a~ ~- halde mekıtebde yapılan imtihanlat ..,.a, 
sulü esası, kaide olarak kabul edi!mışt:r. den kafi gelmesin'?> dedi Evveli. f.f: 
Fa'kaıt, memuriyete girmek için dalına wb imtihanları b:.isbütiln başka~ 
mü.saıba:kalar yapılır. Şu kadar ki bu da dir. Hele bizim mekteblerin im~ 
müdıasıran devlete mahsustur. D:vlet Fakat. hi2Jl'Ilete alış ve terfi iJl1 ~ 
haricinıdaki müe~eselcr. bankalar, sıgor. rne~b imtihanlarından büsbiltilll 
ta şirketleri, fabrikalar bu kaidenin ha . iki maksadla yaptl:.r: ~ 
ricindedirle::-. Biz ise. gayet hassas ve m~ ı - Memur hangi işde kull ~ 
tEfıassıs bir çalışmaya mu.hta~ olan bl'l. 0 iş için liyakat aranır. MeselA, flD ti' 
ka ve fabrikalar1 biıe ayni usulün içine tenin edebiyat mezunları arasında oı]1dl, 
loo}"duk! unsurlar vardır ki muhasebede ki ..M. , 

• ~r 
Fa1rat. asıl mesele burada değil, şura - lamaz1ar. Değil defter tutma USU J&M 

dadır: den, hatı'ta karaoümlelerinden bilt f..,.-. 
Franısada ve dünyanın hiç r.ir tnrafı:ı. edilenler olur. ~ 

da, ne himnete girerken. ne de girdikten 2 _ Bir ço~ taübler arasın~'\D t1l ~ 
sonra terfi ederken fili, lise, orta mckteb l'erini seçmek içindir ki bu. imtahanJıf ~ 
mezuman arasında farklar yoktur. Gfr - pılır. Bunlar. alelaci<? umumi ve , ... 
dikten sonra ile:lemc, ktsmc:ı müsab:i.kn. mekteb imtihanları değil. hizmete a..
larla, kısmen diğer suretlerle tesbit edi - Ya terfi mü.sabakalandır. 
len ehliyet ve liyakatlere göre yapılır. Her genci çab .. ,maya. daima nıG 
'~uş n~etlerinde de, mesela, az veya sıs ohnaya sevkeden, her menıurUt 
çok çocuk sahibi olmak gibi içtimai ıart. eli salhaısı dahilinde daima iJerleme1" 
lara bSkılır. A pada 

ret e1ttiren bu gibi usulle:-, vru 
Bütıiln bun~ar bizdekinden hüsbütün 

baŞka ve bizdP.ıkinde:ı büsbütün aykm 
bir sistem vücude getirir. 

gün tabbik edilJp dururke, bizd~ ·'°o• 
lama her türlü ilerleme hamlesiıu ç 

Şunu da ilave edeyim ki, Fransa, bize 
nisbetle daha az §~kilci olmakla bernber 
o da şekilci bir memlekettir. Bizim. tan. 

ten, uyuşturucu otomatizm:! nedell 
zum vardı? 

Bekarlar niçin evlenmiyorsunuz 
<Bastarah 8 inci sayfada) ookta şu ki, şindki kızlar kal~Z. ~ 
gibi ikinci p'landa gelen sebebler katsiz veMıasıl erkeğe saygısıılar.zb)I" 

de .karşnca ıbekirlar içjn eblenmek çölde lendiğinizin başlangıcında iti,matsl 'kil 
su kaynakları aramaktan başka bir şey burun kaldıranalar, karşı gelmeler 
değildir. bu yüzden de bekarlık sultanlık racağınııız yu'V'a,)'11 sarsaeait. 41" 
Olmuştur. Bugün ise diktatörlüktür. Be. Sebebi ise şimdilik kıztarın ve k~ 
karları m~r!hum Cenab Şehabın evlilik ların çaılışmala.ndır, nereye baksall ~ 
gündüzleri karşı karş1ya hırlamak, gece- işçilere ve ner~ baksan kadı~ ~ f' 
leri blr ya.stınta horlamak - sözlerinin memur ve daktilo,' ne olur daktıio!_llf f' 
ne lkadar doğru .sıöy1endi~'ni pek iyi a:ı. lerlni ve daha birçok kadının yapaCllF J1ll' 
larmŞlardır. Veııgiyi de verebilirler, fakat leri kadınlara ve lazlara bırakaca1t1' ... 

1 evlenemezler. Evlenecekleri medeni miL klere ...-
işsiz güıçsüz dolaşan zavallı erke ~ lctler gibi ~iştirmeır. evlenmelerini de ıe r 

eyle ~ek en doğru bir düşünce. en rakı;alar: Fen~ mı olur. !şt~;~y iıİ .., 
koot.inme bir )"Oldur sanıyorum.> kız ve böyle bir kadınla evle fiD ; 

I . savıvur ediniz, yann öbür gün dar•~ e •maıl (Ankara T. A. Ş. me • d' . . ahud -..ı- b'. ın~1' 
l d ) ın ız m1 vey arantr.wa ı. mur arın an • ı·~ 

• oldu mu adam sende senin ekıne 1 g,ı -
cGuetenizin cBeckarlar niçin evlen mi. muMacım. der çıkar işin içinden. t' 

yt>t'SUını.n?) diye aÇtığı anketi merakla o. bulki eskiden böyle mi idi? Bizden be~, , 
ku~r ve takl> ec5yorum. Bekar olmak. sa _. 
lığundıan dolayı size neden evlenmediğimi hesabımca ne kadar vergi alırlar fi" 
yarıımak isterim. Şimdi ben tam 28 yaşın • smlar evlenip başımızı belaya sokaı::.
da}"lm, tam ev1ıenecek zamanım. Fakat EV!enen biıı~ arkadaşımı göri11. tfl, 
evJenme'k!en '.kıonkuyorunı. 60 lira net bir tanesi mes'ud oluyorsa 10 tantsı t', 
sağlam maaşım var, biliyorum ki evlen. lendiğine 1000 kere pi.şınsn oluyo~r ~ 
diğim zaman bu pannın yüu:le 70 i ka • ve kadının }'l?ri her zaman için e I" 
rmnm manto, şapka. pudra, velhasıl bu daba böyle lmzlar çalışıp erkekler b~ ,, 
gibi rnasrafiarma gidecek Buna eyval. zerse kıolay kolay e~nmek olmaz 
lah der sin~ çıekerim. Asıl korktuğum lamaz.,. _,,,,,,;il 

•• ~ I" Son P~sla ,, nın tarı11 

~--~~ musabakası 
Ankara Radyosu 

~- DALGA UZUNLUGU l 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 11465 Kes. 20 Kw. 



(Başta.rafı 1 inci sayfada) Amerikanut vaziyeti 
Kabinenin yarınki (bugünkü) top - Vaşington 18 (A.A.) - Hariciye Na 

lantısında Tiyençin'deki imtiyazlı mın zırı cHull> Fransa sefiri cM. de Saint
takanın iaşesini temin için harb gemi - quentin> ile Sovyetler Birliği sefiri « U
leri gönderilip gön.derilmemcs.i mese- movski> yi kabul etmiştir. Mülakat cs
lesi gôr~lecektir. nasında Tiyençindeki vaziyet görüşül-
Diğer taraftan bildirildiğine göre bu müştür. 

hususta bir teşebbüse girişilmesi, Çin Umumiyetle matbuat ve efkarı umu
sularınd&ki İngiliz deniz kumandam - miye İngiltere ve Fransanın yardnnile 
nm kararma bağlıdır. Amerikanın enerjik bir harekette bu -

Japonynrun noktai naz.an ~unmasına taraftarchr. 
Tokyo 18 (A.A.) - Resmi Japon Japon sahillerini abluka 

mehafillnde rnevcud kanaate göre. Ti- fnfiradc~lann organı olan cDaily -

Milli Şefin ziyate tmden bir ıintıba 

ençin hAdiselerl hakkında Londrada ya N€WUS> gazetesi Japon sahillerinin 
pılan beyanat, Japonyanın başka dev- İngiliz ve Amerikan donanmaları ta -
!etlerin menfaatlerine de dokunmak rnfından abluka edilmesini tavsiye et
olduğunu göstermek gayesini istihdaf mıektedir. Bununla beraber görünü.şe 
tdiyor. Tiyençin İilgiliz imtiyazlı mm göre hükumet, Amerikanın hattı ha -
takası ab1uka edilmeden bir gün evvel reketini tayin etmeden e\rvel Londra 
Büyük Britanya hükUmeti Londrada - kabinesinin daha sarih bir şekilde va
ki Japon büyük elçisine verdiği temi - ziyet almasını beklemeyi tercih etmek 
natta müttehim Çinlilerin teslim edi - tedir. 
leceğinl bildirmişti. Binaenaleyh l 4 Japonyaya karşı boykotaj 
Haziranda muhtelif bir komisyon teş- Paris l 8 (A.A.) - Tiyençin abluka 
kili haklonda Tokyoya yapılan teklif sı hakkında Journal gazetesi diyor ki: 
kabul edilemezdi. Ei!er üç büyük sulhçu devlet Japon 

Japonya İngiltereden Çindeki hattı yaya karşı boykotaj yapacak olurlar -
hareketini ~"'~irmesiıni istiyor ve sa bunun neticesi Japonya için feltı.ket 

bunun Uzakşarkta menfaatleri olan li olacak--tır. Ameriıka. İngiltere ve 
diğer devletlerin siyasetile. İngi1izle - Fransa Japonya ile her türlü mübade
rin iddiası hilafına· olarak hiçbir ala - leyi durdurdukları takdirde Japonya -
kası yo'ktur. nın .ihracatının yüzde 40 ına sed çek -
İmtiyazlı mıntakalarda son vaziyt!t m\~ olacaklardır. Bunun yüzde 1 7 si 

Milli Şefin kerimcle ri ve dost nazır 

$anghay 18 (A.A.) - Tiyençin'de va Amerikaya, 21 i İngiltereye ve 3 ü de 
zivet sükUnetini muhafaza ediyor. Fran Fransayadır. Ayni suretle Japonya yap 
sı~ mıntakasında yiyecek bo1dur ve t.ğı ithalatın yüzde 61 ini de temin e -
mütemadiyen de geliyor. Fakat İngi - den pivasaları 'kavbedeceıktir. ~mok -
Hz mıntakaşmda bazı maddeler bu - rattk bloktan Japonyanın aldığı iptidnt 
~unamamağa başlamıştır. Bununla be- maddelerin en mühimmi petroldür. Bu 
raber dün İngiliz rnıntakasma 6 bin petrolün yüzde 63 ünü Amerika ve 
yumurta ve mühim miktarda da sığır, vüzde 7 sini de İngiliz Borneo'su te -

tıUtı.ı <&,tarafı 1 inci. sayfada) J daha çdk iyileşecektir.> balık ve sebze gelmiştir. Hararet de - ~in etmek~OOir. Japolnya ithaı1 ettif; 
le.r saat 8,30 da har<:ket etmiş ve Ada. - İran ile Mısır arasındaki dostluk recesi 40 tan fazla olduğundan imti - petrollerin yütde 7-0 ini bu suretle kay 
blit ~lklarından geçeraen Amirali gemi. hn~mda birkaç kel.ime lU'tlfeıtme-z misi • yazlı mıntaıkanın kapısındaki bekleme bedince siyasetini biraz güçlükle ida-

taı-au A.,._ 
t\e \' 

1 
n""dJl selfmllanarak saat 10.50 niz? zarureti ço'k müşkül oluyor. Ve birçok me edebilir. 

ın: 'Ovaya vanmıştır. c- Her iki memleket beynindeki mu - kimseler oostalanıyor. Japonlar, İngi - Nihayet Oeuvre gazetesi diyor ki: 
taeoğ~firleri, Hariciı~ Vekili Şükrü Sa- nasebetler, lbilhasısa iki hanedan araBın }izler aleyhindeki şiddetli propaganda- Paris hükumetinin ndktai nazarına 
tatşı1 ~ Yalcıva kaymakamı iskelede daki sıhriyetten sonra feovkal'Ade yakın - larma devam ediyorlar. Londra iştirak ediyor. İşte bunun için 
''~?\'\~ar ve telfıki ~samimi bir ha laş:mış ve !kopmaz bir ibağ i?e bağlanmış. 'l'iyençin'deki Sovyet konsolosaneei dir ki İngiltere Japonyaya karşı eko-

İglt_ de cereyan etımiŞtir. tır. Bu bağ, iki milleıt;n çok dEdla iy:i ta. işgal mi edildi? nomik sanksiyonlar kullanmakta ac.-e-
\t ~e, iki kardeş milaertin ibayraklari • nı~aları in&anmı vemniştir... Mookova ı 8 (A.A.) _ Hozovski, Ti- le etmiyor. Maamaf!h JapÖnyn uysal 
le, 'ıl· ~iş bulunuyordu. Misafirlerimi. Kardeş Mısırın haıiciıye nazırı ve re • yençjndeki Sovyet konsolosanesinin Ja davranmazsa İngiltere bu tedbirlere 
~~\'ast\ticürnhur mulhafı~ jandarma fakat.inde ·bulunan zevat, Pentfı:kıte şeh • pon kıt'aları tarafından işgalini To~o kat'iyyen müracaat edecektir. 
:ı1.-.._ tarafından ilit.iram merasimi ya - rimiz emniyEn direktnrü muavılni M~ • nezdinde ...4fahen protesto etmiştir. To- Muknbele biJm1sil 
·•u:ş ve halk ..ı.~ . . ~· 

'lııı alllc 
1 
~ devlet hancıye nazı. med Ali, Pendik Belediye Reisi ve jan • go thadiseden hal:brdar olmadığıı için Londra 18 (A.A.) - Yan resm1 ASSIJ -

A ı. , lŞ anıı..ıılr. d k d k 1 l ·""-- • '"UQ lf "j• anma uman nnı t.arafından arşı an - bu protestoyu kabul ed€1Iliyeccği ce - ciation'un dip omatlk mu,ıarnri yazıyor: 
llZı t eıı.~ttah Yahya paşa i'.hİiram kıt'a- mış ve iskeleden tTen istasyonuna kadar vabım vermiştir. Hatta sonunda Tientsin ~rginliği hiç 

e~uş ot~~ 
ııaZit ···~ ve doğruca Otel Terma. halkın içinde ve halkın mütemadi alkış • 

0 hnu!-ttur N Jı: bi · · l d 1i ?\'\.. . .. Mır, ısa r ~ 1ra - arı arasın a gitm'iŞtir. 
b u•eakib Doı......_ p f .. N"'h d 
~e. ad ~l . •.ur ro esor 1 Mısır ve Tütkiye bayraliarile donan _ • 
lıcr.ıarı ge~n refakatinde otel ve kap. rnış olan i~asyonu bü!ıiin Pendikliler 
bn la . gezmJş ve sular ile te;ic; " hal< - kusntmışlardı. Trenin harekeıtinden ev _ 
lc,.ıı. aı~:hat alarak m:i:c;.ahef leı irden vel misafirlerimiz ve refi.°l{alarile b:ir];kte 
fr e ıncmnun olduğunu sfv":"l'nis - Ankaraya giden Hariciye Vekili Şükrü 

hıT li ş f t Snrncot?lu, hususi vagonun pencerE>Sin _ 
~ıtın 1 11 e srne+ İnönü, dcıst dnv<let na. den, ) anı,.,da Abdelfetıtab Yahya paşa 
k bul b ·45 

de Rivaseticiirrfmr k"c.;ltünde olduğu hnlde halk ile görüşmüş, ve ilk 
ıırı ile ~Yurrnuc:' ardır Mısır \.ıaric.-;n• na. okul ta 1l'bclerine iltifatta bulunmustur. 
'1r•'lı:i!irniz<'~~?:r J?elen zev~it ve H rit'ive Saat 18.10 da hususi tren kalkınış ve 
ll'ıindrı bu u rü Saraoo~lu d3 k"ibul res. misafirlerimiz, .a'.llkış tufanı ~nde halka 
~rı lun'lllu~lardır ÖğQe vron~i,., -" evvel h.

11
• mendillerini sallıyarak Ankaraya mü.te _ 

ı a~.8 ıvu ı Sef. bir aa-a Aibde1ıfe+ 'oo ih p d kıt "Y Ycccı en en i en ayrılmı.Jlardır. 
hthaı p~ \re Şükrü Saraooğ1u ile has. tk· d e:vleıni.-l~· ·ı ost memlek~ ala.kadar eden mü. 

Ziv f ~<=ı"Uır. zakerelere bugün Ankara.da devam cdi _ 
~ar: e.t saat 15 e kadar sümiis ve bi - lecekrtir. 
\rt>k·ı· kı}'ll'netli mnsafirrm;z ile Hsıriciw -------------
lıı1>r~~trıiz Şükril Sançoğlu Ote'l TemMlle R H • • N 

Sa t ta~asada ist~rahat <.-tım~~rdir. umert ~rıc·ye az~rl 
l'iy(.> ~ ı~.~o aa. misafirlerimjz ne Han - te'<rar ı·sı!lınL••la gelı·_uor 
ha""k ~k1lirniz Yalovayıa mü:teveccihen ::ı ·1 ~ fl" 

~ sa et etrnişl<'r ve gene Ülev vapuru i - (Başta.rafı 1 inci sayfaricı} 
at 17 40 da Pcndi~e varm'lş1ardır. """"-· 

D nı ""'fi• udan doğruya alakadar eden bü . 
~ard ost nazırın hf'Vannh tiin ~leler hakkınd!l tam bir anla:.-ma. 

\.. eş tnamleket haricive nazın, Ü - ~·· 
"-'\> v nın mevcud olduğunu bir kere daha is _ 
lar1 h apurunda Türkiye seva1haıü oin-+ıba - bat etmit..ir. 
1ttQ Veakkın.da. gazetecilerle beşuş bir si - . . .. 
~fJlt batiz bir samimiyet içjnde şunlan . Balkan Antantının şfmdıkı reısı sıfa • 

1.ı ı.ıştur· tıle Gafenko Yunan baŞ\"Ckili Met::ıksasa 
,..._ n..n. 1 ~en ay içinde Yuunola h · · 

ıı.. Yl'K ser'11C.... -• k ~ · ro:.ro· o-J vya arıcıyc na. 
t\l?\'ı nk ''Wf>"-'U m1:1111<e e .. nıze ~· 1- zırı Mark.ov" ·ı ~ 
tö..ı<~ . dakikalardan itibaren. bana karşı . . . ıç 1 e yaptı{{! konuşmnları 
b tilen dottt.n k d h'" .. k bndırunıştır. Keza Romanya hsrı'cı've n" u} \"(> ~ ..... a ve ar esce ıusnu a - .. " ... 
liıdc- ?nisafirperverHkıten dblavı fevka _ zı_:ı ~n gunlP:de Türkiye hariciye vekili 
~· ?niitehassis bu?unuy•orum. Bu yıolidıı. Şükru Saraooglu ile yaptı,ltı konuşmala:-1 

'
ı ilıt:sas ve . tıfb l h k·'··ı ·r d ve Ankarava vu1rnbui.an resmf ziyareti 

k ın a arımı a ~ı e ı n c nin l'Y\k m . . . • 
... keH"""" bul H ..ı. • t bi r- nınnunıy3t verıcı neticelerini oe 
·~ıl'l . """ amıyıorum. auı a - arzetmiŞtir. 
•n.ı ~esna güzelliği de bu his'JerimP . 
halik ır revnak vel'mek.tedir. Yalovayı Başvekıl Metalcsas, Balluın Antantının 

~ı....lı~Ade güzel ve çitin buldum. ana prensibleri <>lan ~ahd~ ve kat _ 
~ ~~~reisiniz fnönünün şüphe \'Ok iyen . rnuslih~ne sıyasetınin teyid 
dilet'il~~k takdirmrlarından idim. Ken edHmış ~ugunu müşaht!de et _ 
~a ınuşerref olıd\rlctan soma, bu his, melde bahtiy11.r olmuştur. Bu siyase~in 
dl, \l\ıırurnun knıt kat fevkinde y\ı.ksPJ. bu suretle yen:dt!n teyid edilmiş o.mq61 

dor: do:'.t ve muttefilt memleket arasın -
daki munnsabetleıt daha ııiyade itirnadlı 
ve daha ziyade sıkı kılmak.tan hlıi kal • 
mıyacaktır.:ıo 

~tilvtısır il~ 'J1ürkiye arasındaki müna. 
,_ ~ ne merkezdedir? 

9ak iy;idir ve bu ziyarat:~n sonra da 
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Atkadaşım ressam l:gnati Pudelyekin, 

nihayet geçen hafta devri filem seyahn • 
tinden dönebildi. Arkadaşım bu seyaha: 
tini, kendi ifadesile cA.vrupa ve şimal A. 
merikasının yaşayış ve kültürünü tetkık 
etmek, geçtiği yerlerde birkaç tablo ve 
bir.kaç eskiz yapmak. niyetile ihtiyar et. 
mişti. 

11.iraf etmeliyim ki, arkadaşım İgnati 
Pu-delya'kinin devri Alem seyahati, devri 
filem seyahatlerinin geniş tarihinde hiç te 
sonuncu hallkayı t«>~k:l etmiyor. Bundan 
ötürüdür ki ben de, arkadaşım ressam İg. 
nati Podelyak.inin devri alem seyahatini 
medeni dünyaya muins.salan bildirmcği 

bir borç say<1yorum. 

* Arkadaşım ressam İgnati Podelyakin 
devri alem seyahatine çıkmadan bir hay. 
li a:aman önce ben ona: 

Pudcliyakin, demi:. im, sen kendine ye. 
ni bir çifit kundura satın alı.an çok iyi e. 
dersin!. Pudelyakin, ayakların:ı baksana: 
Parmakların kunduralarından dışarı çı.. 

kıyor. Dolaşacağın Avrupa memleketle. 
rile şimal Aı.merikası. senin bu halini gö. 
rünce ikim bilir ne düşünür? 

Fak.at görünüşe göre, Pudelynkinin, 
Avrupa ve şimal Amerikası cefkarı umu. 
mi~> si h~kkında kendine mahsus bir 
görüşü vardı. İgnat: Pdclyakin ufak tefek 
şeylere pcfuuç bırakan takımından adam 
değildi. Bilfıkis. Benim bu sözlerim tlze • 
rine İgnati PudeLyakin esrarengız bir ta. 
vırla gülıürnsedi: 

- Canım. dedi, kunduranm ne ehem. 
ntiyeti var!. Şimdi benim için hepsinden 
mühimmi vize abnak:t1r. Parmaklarıma 

gclin1:e. istedilderi kadar pabuçlarımdan 
dı:şarı Çl!ksınlar; bu, onların şahsına aid 
bir iş. Avrupaya gid:nce • ant!parantez 
Avrupada kunduralar bize nazaran daha 
ucuzmuş! • kendime mükemmel, şık bir 
çift iskarpin alır:ım .. Bizim paramızla se. 
lciz ruble kadar bir şey tutuyormuş .. Emin 
ol ki böyle! 

* Şimendifer ganna geldiğimiz zaman 
Pudelyakini büyük bir samimiyetle ku. 
caldadun: 

- Sakın ha, beni mektu bsuz bırakma, 
dedim. Sana, devri alem seyahati gibi bü. 
yük bir piyango isabet etti; bu fırsatı ka. 
çııımal 

Pudelyakin diişUnceli bir eda ile: 
- Bu hususta hiç merak etme, dedi. 

A SE 
Çevirfln • • 

dim. Sıtbırsı:zfiık!:ı ilk mektubunu bekli .. 
yeceğim!. Mektublarındn bana her şey. 

den babset; en ufak teierdatı bile ih • 
mal etme!.. Bahar akşamlarının mor ka. 
ranlıkları, mu'lzzarn Eyfel kulesinin is "' 
lretetini hafifçe kucakladı~1 anlardaki Pa. 
risin menekşe rcrgi ışıklarını; Ren nch. 
rinin pırıltılı akışım: Romada'ki Sen Pol 
kilisesinin haşmetirıi; Nevyork•,akı Bruk.. 
lin köprusünün hendesi kudretini bana 
mutlaka ta.wir et!.. Sonra, Pudclyakin. 
muammalı Sfcnlto,;i, Bahrimuhitleri aşa • 
rak seni Amerikaya götürecek <'lan trans 
atTUntiği de yazmağı sakın unutma!.. 

Pudclyakin lruncuras;nm tamamen yır 
tılı:rmş olan burnunda:ı birkaç santim dı • 
şan fırlıyan sa~ ayağının baş parmağını 

kayıgusuza oyn3t~rak: 

- Merak etm~ canım, dedl, hiç unu • 
tur muyum?. Fakat iş bir defa Avrupay:ı 
ayak basmak.ta .. Ondan sonrası keka•. 

- Di'Rıkat et: Pudelyakin. Ben sana ~ok 
güveniyirum. Pudelyakın. Ben eminim ki 
Pudelyakin, senin keskin bakışından hiç, 
amma hiç bir şey kurtulamaz: Ne vadi • 
lerden esen C!smer rüzgadarla daııpla • 
nan Tlbr nehrinin san suları; ne de ... 

Pudefyakin: · 
- Hiç üz'.ilmeyin, benim gözler:::nde:ı 

hiç bir şey kaçmaz, dedi, ve garbi Av • 
rupa il~ simP1 Amcrikasın:t hnrcket etti. 

Pudelyakin hak;kate!l sözünde d11:-du. 
Hare.keıtıinden takriben bir hafta sonra o. 
nun ilk kaI1tmı aldun. Pudelyakin kar • 
tında, şunları ya1..ıyoı-du· 

cSevgili Saş'.1. 1 • Orra! Orra! Orra! 
Nihayet. malumatımı genişletmek için 

pek zaruri 'llan garbi Avrupaya vara _ 
bildim. Dün Varıovaya geldim. Tren is. 
taS)'Qna gelir gelmez. ilk işim kPnc.lime 
bir kundura almak için şehre gitm"k oJ. 
du. Varşova,Ja müthiş bir ucuzluk var. 
En g~el hir ç!ft iskat"pinin fiatı, bizim 
paramızla, (sözüme inamnıyacağınıdan 

korkuyorum) on ruble kadar bir şey tu. 
hıyor. Adeta inamlmıyacak bir şrf" de. 
ğil mi? Halbuki biıxie böyle bir çift kun. 
durayı kırk .rubhyc bile almak kabıl de. 
ğil. Maamafih burada kundura ~lm!lk • 
tan sam nazar ettim. Çünkü anlattık • 
larıma göre. Viyanada kunduralar, ı'ki 
:m.Bli daha ucuz, ve üç misli daha iyi inriş!. 
Nihayet garb'i Avrupay:ı. gelebilmiş ol • 
mama ne kadar memnunum, bilemezsin! 
Seni çdk çok kucaklar, öperim. Vc.rşovıı. 
da yağmur yağıyor. Ben de yarın Viya. 
naya harekat edıyorum. Senin Pudel • 

ıııımı .. n111111 .. 111~ 
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nadan yazıyorum. Dedikleri h<ıkikaten 
doğru imiş: Buranın kunduraları p'.)k nP. 
fis. Hem de bizim paramızla otuz ruble 
tutuyor. Maa:nafih söylediklerine göre 
Berlin kunduraiarı hem daha g'.izel, h~m 
daha ucuzmuş. Onun içit• şimdilik burada 
kundura sabn almaktan caydım. 9,40 da 
Berline hareket ediyorum. Yirmi dört 
saat str.bredip daha güzel bir çift kundttr'l 
satın almak daha mantıki de~il mı?. 

cGarbi Avrupa çok güzel ammn, bu • 
ralarda d;:ı bazı noks:ınlar yok değil: Me 
sela sokak arda cam kırıklarına falan 

rastlamk pekalô kbil. Bu yüzden sil a 
yağımın topuğu fena hald" kesildi. Maa. 
mafih Viyana güzPl şeh:r. Gözlerinden 5. 
perim Senin Pudelyakınin11.11 

* cSorma Saşa, kunduralar bedava!. Bi • 
zim paramıiJa a9-C:ık yedi ruble ka'lar 
bir şey tutuyor!ıır. Maamaiıh sôyledikle. 
rine göre Hamburgd:ı her şey y3rı yarıya 
daha ucuzmuş. Şöyle- Hamburg:ı k-,ıdar 

uzanmağı düşünüyorum; hem fena mı 
hayvanat bahçesini de görmüş olurum 
Yedi ruble, Ha?. Vallahı insanın innna # 

mıyacağı geliyor. Ne ise, şimdilik oruvar, 
Pudclyakin.11 

* cSorma Saşa-, öyl ~ bir aksilik ki ... Ham. 
burga Cumartesi günü akşam üzeıi gel • 
dim. Tabii, bütün mağazaları kap3h bul. 
c:fum. Bütün pazarımı. l 1. budah gibi n. 
te-lde geçirdim. Bilmem neden Beni lo. 
kantaya da sokmadılar. Pazartesini inle 
çektim. Kunduralar cidden çok ucuz: Bi. 
zim paramızla altı ruble kadar bir şey 
tutuyor. Cidden ucuz. Maamafih btmıd:ı 
rastladığım Rus hemc;ehril(>rd"r• bir:, gi
yeceğe nid şeylerin Belçikad~ çok da'l-\a 
ucuz olcluaunu müjdelPd:. Liycjc- kadar 
beklerim; kıyamrıt kopacak değil ya! 
Pudelyakin.11 

* 
c Bu kartmu sa:rn Paristen ya7.ıyo • 

rum. Burada kunduralar bizim paramız. 
la dörıt ruble tutuyor. l\Jaamafih Marsil. 
yada dahn ueuzmuş.Ya~mur dolayısilc 

evde oturuyorum. Akşamı> da Marsilya. 
y.a hareket ediyorum. Allaha ısmarladık. 
Pudalyakin.11 

* 

-----~ -- - - , 
---- ---- -r 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 
• --•o\l&-

15/12/936 tarihinden önce idaremizden ödünç para almış olanlardan ıpv--lJllS 
rinin durumu talimatnamemiz hükıümle rine göre müsaid olduğu halde ya etiO 
(500) liradan aşağı olmasından d'Olayı tecdid edilemiyen mukavelenaıoe~, 
yüzde onu peşin ödenmek ve bir defa.ya mahsus o1mak kayid ve şartile yen ted-
ı:nesine rncmıniyıct ver.il:miştir. Vaıkııflar Umum Miiıdürlüğünün yeniden ald~ğı·fade 
bir ve kararlarla müşterilerimize gösterm ekıte olduğu bu kolaylıklardan ıstı rıD 
edilmek ve bu babd:;. daha fazla maifı at ,ııe izahat alımnalk üzere aJ:Ulca.1ıl9 
aeriıaa idaremiz ikıraz şefliğene müracaat etmeleri ilan oLunur. (4387) ~ 

Elektrik işleri 
Umum müdürlüğünden : 

1 - Muhamm'etl ~li 1131,35 cbin yüz otıuz bir lira otuz beş kuruş> tut.~ 
mu~..ıelif demir civata, perQ(n çfyisi, duvar dvatası, demir rondela açık ekS1 
me usu1ile sa.tın almacaHıtır. 

Münakalat Vekaleti İstanbul 

2 - Muvaık'kat teminat 84,85 cseksen dört lira seksen beş kuruş> tur. o?' 
3 - Eksiltıme 4/7 /939 günü, saat 15 de Metro han binasının beşinci katında t 

!anacak olan aııttıııma ve eksiltme karni S]ıonundaı yapılacalın.ır. dS-
4 - Bu i~e aid şar.tnameler iCıarenin llevazım müdürlüğünden parasız te 

rik edilebilir. ·ıı 

5 - İ~klilerin kanıuni vesikaları ve muvaldkat teminatlan1e ilan edilen go 
~saatte komisyonda hazır bulunmaları. c4247> A 

=====================================~· ğenmedim. ~.ys.klarım parça parçaol du. I sırada heınşehri!erden bir Rusla k~u' 
Pud'elyakin.11 !aştım. Adamcağız benim kundura ]}erid 

+- almak üzere olduğumu işitince. e -tD' 
cNapoli. Kunduralarını beğenmedim. birbirine çırparak: c Yahu. sen ak~tr.~bB' 

Derhal Hindistana hareket ediyorum kaçırdın, diye bağırdı. Rusya esk'.de e;ıl' 
Pudelynkin.11 ri dcrilerile m~ş.'1ur klfısik bir derı J1'I tıif 

1t' leketidir. 'l'veili;koy vilayetinde öyle ti, 

cBombay. Kaldırımlar pek kötü. Ayak. nahiye vard1r ki, bütün ahalisi iyi~ 
kabı u<:uz. Fakat Amerikadr. daha ucuz. cuz ayakkabı yapmaklf. geçinir. ··ıtf~ 
muş. Pazartesiye Sanfarnsiskoya hare • Ayak!Ları.r-- <la ~ldukça alı.şt.ı. ı~aıı' 
ken ediyorum. Pudelyakin.11 şu benim 18.civcrd elbisemi sa! ta J{iıtl' * te~aıfla 60 .rubb gönder ... Cu~aya ol"' 

cŞikago. Ayakkabı adeta hedava. Mel- .nıye hareket ediyorum. Gozlerındeıt 
bum'a telgrafla 300 göndermeni yalvarı. rim. Pudelyakin.:.t 
rim. Ayaklarım berbad Pudelyakin.:ı. 

* ~· · Geçenl-erde mühim caddeieroen b (.c:ttr * 
Pudelyakine 300 gönderdim. fümun ü. zerinde güzel bir afiş gôı;düm. Bu !: ~ 

zerinden dört aY geçti. Pudelyakinden t rıı-<> 
meŞhur gmati Pudelyakin'in AmC rıııı.' 

ses seda çıkmadı. Beşinci ayın başlanğı. Avrupa intibaları hakkında bir konfe 
0911 cAz ıkalsın kunduraları Marsilyada sa- cında Pudelyakinden Odesadan bi:- kart vereceği ilan ediliyordu. Konferıı 

tın alı:)'"ordum. Ak~ama Napoliyc hardset aldım. Bakın bu kartında ne yazıyor: 
muhtevası pek zengindi. 

cdiyocum. Söy~diklerine göre orada a. cSevıgili Saşaı Az kalsın İstanbulda bir ıcoıı(" 
yakknpı fevkaiad~ ucuzmu~!. Bir de hiç çift kundura satın alıyordum. Burası ta. Maamafih ben Pudclyakinin bU Bu nadir fırsattan aı·ımi istifade ctmeğe 

çalışacağım! •. 
Gözlerlm. sulandı: 
- Hayırlı seyaRatl'er Pudelyakin, de • 

sıkılmadan İtalyanın bir ziraat memie • savvurun f ev.kincle ucuz bir yer: Bir çift ransına gitmedim. catıl * ket'i ol<luğunu söylerler. Lôf aramızda ayalcltabı, bizim par:.ı. ile, bir huçuk rub. Pudelyakin, hey Pudelynkin, ;
1
,1. 

cMerhaba Saşa! Sana bu kartımı V'iya. takat Marsily:.mı:ı kaldırımlarını hiç be. le !kadar bir şey tutuyor. Fakat tam hu şimdi nerede ko!'lferans veriyorsun 

yak.inin.> 

==========================================================================================================================================----·s~ 
- Peki, ya ben sana bu izdiva:11vıı' •Son Posta» nın edebi romanı: 51 

Yamn: G(}ztN DALMEN 

Ateşli dudakları ipek gibi saçlar ü- ı omuzuna dayadı ve onun göğsüne so
zerinde dolaştıktan sonra alnına, ora - kularak mırıldandı: 
dan da f'Özlerine doğru iniyordu. Neri- - Evet, buna eminim.. bunda. güç-
me hafif bir omuz hareketile onun kol- lilk: çekmiyeceğime eminim ... 
fan arasından sıvr.:]mak istedi; iakat Bir iki dakika sustular... Feridun, 
Feridunun demir gibi kolu ve ihtirasla annesinin senelerdcnberi nefret ettiği 
boğulan sesi mani oldu. halde kendisinin hergün artan bir sev

- Hayır, hay•1r benden ıumklaşma 
sevgilim, nişanlım! Gözlerlnde'ki yaşla 
rı tamamlle kurutmadıkca seni kolla
rım arasından 'iızaklaştınnıyacağım .. 
beni ÇJldırtan gözlerindeki yaşlan ... 
Seni tamamile teselli ettiğime, artık 
istikbalden korkmadığına ve bundan 
sonra gelecek günlerl mes'ud bir te -
bessümle karşılayacağına emin olmak 
istiyorum. Kollarını boynuma dolayıp 
başını göğsüme dayıyarak bann şu söz
leri söyl,.meni istiyorum. 

- Feridun, sana inanıyorum, seni 
daha yal~ından tanıdığım vakit sevebl
lece~me eminim ve senl'n karın olınağı, 
:ıvatım•, son nefesine 'kadar sana bağ • 

1 mcı • k:ıbul ediyorum. 

N<'rimc hafifçe t'h:edi. Bu titreyişin 
ac d n mı yok a sevinçten mi geldiği
ni tahlil edemedi. 

- Söyle sevgili. beni bir gün sevebi
lereğini ümid ediyor musun? 

~nç kız, kızaran yüzünü fertdunun 

giyle bağlandığı altın saçlan derin bir 
aşkla öpüyordu. 

- Altın saçlı Neri; seninle biz bu 
ciddi ve karanlık konakta oturmıyaca -
ğız. Burada seni üzen ~k hatıralar var. 
Senin gPnçliğine ve güzelliğine IByik 
olan yeri keşfettim ben; seninle cBül
bül Yuv:ısı•nda yaşıyacağız, orasını sa
na JAyi'k bir şekilde süsliyeceğim. Ora
da haşhaşa yaşıyacağız; seni dünyanın 
en çok sevilen ve en mes'ud kadını 

yapmak için bütün kendi varlığımı ve 
çalı mamın getireceği bütün maddi ra
hati ayaklarının altına sereceğim, !kim
senin seni iizmesine, güzel gözlerini 
'bulandırmasına meydan vermlyece -
ğim; ~ana 'karşı, bir insanın kuvveti da
nilinde olan her şeyi yapacağım .. baruı 
inan sevgili! Ateşli kalbimin i1k ve son 
a~ı ben sana verdim ve bunu bir da
ha geri almıyacağım; bu kıymetli duy
ğumu kendimle beraber mezara kadar 
gaUlreceğµn Neri:ıne, l)enim_sevalli .ni
şanlun! 

Birkaç dakika sonra genç kız yazı 
odasından çıkarken elinde beyaz bir 
gü1 demeti tutuyordu: N~an çiçekleri ... 

Güllerin kokusu birinci katın sofası
nı kapladığı için bir iki dakika sonra o
dasına giderken oradan geçen Süheylfı 
hanım bu kokuyu aldı ve öfke ile tit
redi: cBu ne demektir?» burnunun de
liilderini çarak sofanın ortasında durdu. 
Buradan birisi elinde bir çiçek demeti 
otduğu halde geçmişti. Bu birisi de Ne
rimeden başkası olamazdı. Fakat bu çi
çekler IlC'reden gelmişti? 

Süheyla hanım d~ünceli adımlarla 
yürüyerek oğ1unun odasına kadar yak
laştı. Qi~ek kokusu buraya kadar sin -
mL?ti. 

Demek .. demek! Hayır, onun gibi te
peden tırnağa kadar guruı'la yuğurul -
muş olan ciddi bir adamın böyle deli -
li'kler yapmasına imkan yoktu! 

Birdenbire yazı odasının kapısı açıl
dı ve SüheyH\ hanım şiddetli bir hare -
ketle bir adım geri çekildi amma iş iş
ten geçmiş Feridun onu görmüştü. 

Genç adam, hiddetini gizliyen müs
tehzi bir tavırla annesine doğru geldi. 

- Burada ne bekliyorsunuz anne? 
Yaşlı hanım suç üstünde yakalanan 

bir çocuk gibi verecek cevab bulamadı. 
- Hiç .. hiç bir şey ... Bir koku duy -

muştum.. bunun nereden geldiğini an-
1amak istedim. 

- Fevkal§.de bir şey yok: Nerimcye 
birkaç çiçek vermiştim. 

- Ya' Öyle mi? F~at ben ... 
Oğlunun soğuk nazarları karşısında 

sözüne devam edebilmek için büyük bir 
gayret sarfediyordu. 

- Ona karşı olan muamelelerinin ne 

gibi bir netice tevlid edeb1foceğini dü
şünmediğine pek şaşıyorum. 

- Netice mi? Bundan daha tabii ne 
var: Onunla evleneceğim anne ... Biraz 
evvel nişanlandık: Size yarın haber ve
recektim. 

Süheyla hanım fırtınaya tutulmuş biT 
yaprak gibi titredi ve boğuk bir sesle 
cevab verdi: 

- Dernek bütün bunlar doğru idi ha! 
Demek o nlçak kız manevralarında ve 
entrikalarmda muvaffak oldu nihayet! 

Feridun şiddetle annesinin sözünü 
kesti: 

- Bu mevzu üzerinde artık bir h-eli
me işitmek istemiyorum anne! Nerime
ye karşı, ta çocukluğundan beri çok 
fena ve haksız muamele ediyorsunuz. 
Sizin o zavalJı yavrucağa karşı olan bu 
his'lerini1i değiştirmek için bir şey yap
mak elimden gelmez fakat böyle çirkin 
iftiralarla onu girletmenizi de kabul e
demem. Şunu bilmi~ olun ki, Nerime 
beni kendisine cezbetmek için hiç, am
ma hiç bir şey yapmadı. Onun1a evlen
miye karar verdiğim için ben ona yak
laştım, ona '.kendimi sevdirmiye çal~ -
tım. 

Belki de benim bu tarzı hareketim si
zin arzularınıza mugayirdir; buna çok 
teessüf ediyorum. Fakat Nerimeyi sev
diğim için başka türlü yapmak kabtl 
değildi ve doğrudan doğnııya şahslma 
aid olan bu meseleyi size danı.şmadan 
netice1endirmek mecburiyetinde kal -
dun. 

Süheyla hanım, vücudünü geriye a
tarak hiddetle dgğruldu. Yüzü kııpkır
ınızı olmuştu. 

mediğimi, o kızla evlenmene razı 0 

dığımı söylersem! ce',;p 
Feridun soğuk bir sükunetle 

verdi: 1'' 

- O zaman maalesef ben sir.ifl fl.ıır 
·ıreµ 

mz haricinde iş görmek mecburıJ ıci~ 
de kalacağım; çünkü bu reddiniz b~~' 
ve muhik bir sebebe istinad e~111ııf 
sadece Nerimeye karşı duydU5-
haksız bir nefretten ileri geliyor· ~. 

. bl' 
- Demek, onun için benim, sefll5i~,ı 

yütüb bu yaşa getiren annenin 11
9 ~ 

ve tavsiyelerini kale almtyacal<· fil~· 
ona fe<}a edeceksin öyle mi? Ma5~ıe ( 
bi gösterdiği tavır ve hareketıerı ttİ' 
ni cezbetmiye muvaffak olan bU e; f 
kacı kıza, bu hilekar ve dessas }<1 

nam feda edeceksin ha! 6ı!t!' 

Süheylfı hanım bu hakaretn~i~~~· 
rinde belki de daha fazla ilerı gı 6~ 
ti; fakat o~lunun gözlerinde çnk~Jl 
şimşeği onu susmıya mecbur cttı· , 

ill<efl 
Hakikaten Feridunun sabrı t ıcııol 

m!şti. İlk defa olarak annesine 
sesini yükseltmiye mecbur kaldı: e 

9!111 
- Artık bu kadarı pek fazla ı.ıııd' 

siz öfke ile ne söylediğinizin far 'J ~ 
değilsiniz. Biraz evvel zavallı seö" ' 
Nerimecik aleyhind(;' olmıyacak ~ırt: 
söylemiştiniz; şimdi de gene onu ı1'ıd 
kacılıkla, dessac;lıkla itI'.ama ıcı:ı t, f' 
vorsunuz. Bu meseleye bir nihııve Jl d 
~ek zamanı geldi artık; ilk ve 50 it !ı 
fa olarak size vaziyeti kat'i şekilde 
edeceğim: tJatJ 

(A1'~ 
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-
''Hayırlı müjdem 1 var ... ,, 

Evvelki gUnkO ve dUnkU 1 bir (ah) çekmiş, inliye inliye sağ tara- J ris ağa harem dairesine koşarak Veli-

~ kısmın hulasası fına devrilmişti. ahd dairesine girdi. 
!et ıı, 'I'un bo Orada buiunan1ar, birbirlerine karış- Hiç bir şeyden haberdar olmıyan şeh-
llıı ~ lllahr a ylarında müthiş bir sefa - mışlardı. !Jerhal dişarı koşm~lar, he- zade Selim, henüz derin bir uyku için

ıle, bir t :nıı1et içinde ... Kasabba.şının e-) ~ıınun e koynn blle talmamış. kimbaşı Kürkzade Hasan efendiyi ça- de idi. 
~ıu ltn<üıd tekrar harekete geçebilmesi için ğırmışlar<:Jı. Kızlarağasımn telaşla gelmesi, veli -

bıın8 da ~vvetıerlne ihtiyaç var. Halbu- Hekimbaşı, padişahı o halde görür ahd ile mahpus bulunan genç kadınla -

11JeYh!sı~ Un görülemiyor: görmez. son hülonünü vermişti. Fakat rm ve xızlarm kalbine büyük bir kor-
""'lllde ... ının konağmda yapılan harb mec • 11.onuşuıa - vaziyeti idare etmek için·, ku vermis.ti. 

...... lıugürıe ~ sOzierln hülfı.sası, .şu : liiı kur~ d bugun, devlet hazinesinde beş --;- Rabbıma emanet, şevketlim. Bir Bunu hissed~n Kızlarağası: 
llıuıa ahı Yoktur. şey yoktur. Ancak bir parça nezleniz - Zinhar korkman. Hayırlı müjdem 

~:tatınd~uk~.bll. sarnyın ve devlet ricalinin harekete gelmiş. Şimdi mualice olu - var. Tez, efendimizi uyarın. 
lla!Jırı &üruy:.ut~lş bbk israf ve sefahat hü - nur. Dedi. Ve. ·kapının önünde beklemiye-

41tayet e :
1 

e u hal, avam tabakasına nuşveı o Yor. Diye (Nüzill )ü (nezle) ile tevil ede- rek, sabırsızlıkla genç veliahdın yatak 
ıaı~a<ı14ah 17iı~fı.b günden güne artıyor. rek, artık ~ifasından ümid kesilen pa- odasına girdi. Birdenbire uyandırıldığı 

aııa çaı a rlncı Sult.an Hamid), vaziyeti di.şahı te-:;elli etmek istemişti. için henüz sersem bir halde bulunan 
~ctı c:ıecak kudrette değil. Halka (ke - Fakat, henüz hassasiyetini kaybet - şehzade Selimin önünde yeriere kapana 
ııı~"kat ~ı rtneklc meşgul. '"'iih ..,., e bir memiş olnn padişah , melUl nazarlarını reık: 
J' , nıenıı an geliyor ki, nihayet pa - h k •kından gh~etı tehdld eden büyük felaketi e imbaşıya çevireıek: - Ey şahı alibaht!. Müide1er olsun. 
~o. V!14ırı: k Yor. Ve bu acı hakikat karşı- - Efendi! .. Ahfr hizmetindir. Efendi- Taht ve saltanat sizindir. Hemen, mü -

ııanıyor· alarak, Rırknl Saadet dairesine ni. elinden aldırıyorsun. güzelce bak. barek libasınızı giyinip teşrif edin. Kul-
)~ Ey b

0aru ıe Demişti. . larmız bi'ate hazır ve nazırdır. 
tııı r OJ.ına allı! .. Mademki nusrat mü- V . t k d h d k h ki b T) d" aYını. Ya .. Tezcc fU canımı al da, kur- azıye , o a ar nzin i i. e m aşı e ı. 

nı:ve d kendini zaptedemiyerek ağlıya ağlıya. Yedi senedenberi bu dairede mahpus 
ı;a~~~ ~~Y~r. kendini disarı r.ıtmışb. Ve ·kapıda, baş bulunan şehzade Selim, amcasmın uh 
te.ı~r. }{ısa bir unm çarçabuk müstecab o- çuhadar ağa ile karşılaşmıştı. Ağanın zun zamandanberi hasta olduğunu bil
't!ıııYor. Padtş h taınan sonra padişaha felç yanında. Aygır imam da vardı. miyor dei?iJdi. Fakat. uyku sern~mliği 
~ıı..' kell<Usı ~ (Aygır imam) isminde bl-"'gırıyor. n nefes ettlmıek için yanına Basçuhadar, hekimbaşıyı o halde gö- ile o kadar şasırmıştı ki. kendisini ı;ek 
b1:t1',gır bnanı rünce sormuştu: gitc toolıyabilmisti. 
ta aı tanlıııt ın okuyup üflemesi padişahta - Ne haber?. Yoksa efendimiz bir Sükunetini muhafaza et!i· Kat'iyen 
birtre aıaYtnd g&ıeriyor. Fakat erte.si günü hos mu o~du?. telaş eseri göstermedi. 
t~~ idl ~n döndü~ zaman çok bitkin Hekimbaşı, kısaca cevab vermisti: - Amcam, nicedir?. 

itten ı..:i una rntmen gene Allaha dua ~ kalınadı. - Maslahat; gayri bizden geçti. Al- f>t'di. 
(~-- laha kald:. Kızlarağası da. ayni süki'ınetle: 
·-mnn devam ediyor) A yPır imam: ileri atılmış: - Cenabıhak, siz efendimize tiiken-

.... ~ 

bu ÇQk şük~ H kkı • t• ·ı t~._,,_. • ur.. a n ınaye ı ı e, 
~\l• •ı..-ı ......... b 

11\ ·•1U arckede de bu resmi icra 
~ ... ·~ Gayri bunda, bir işimiz kalına-

Nl'\n • .•. 
ıçerı gınn ..• 

~hı ti. 
l,. a<l~l<!l' 
•\lzlarağas; ?erh.nl çekilmişlerdi. 

~ı tahttan ıle s:ılahtarbaşı da padi -
ılQl'di. kaldırarak kollarına gir -

'la 'U canlı 
l' başlarn cenazeye karşı, gene alkış-

tliliikliye ti!1
• •• B~caklarını sürükliye 

~sına do~ ru_ssuadeden girerek Arz 
(!Utn Vaz· gr~ ı1er1iyeı hükümdarın o 
gı'l>i: : ıyetı ile istihza ediliyormuş 
-M 
"- aşaaııaaah ..• 

/\~leri b" 
11~~ıa; kınlercc facianın şahidi olan 
..... Isler apısınrn kulbbesinde hazin 

l{ Yapmıştı. 
kr..=~han,. k b'QllUar - apısına kadar gelen hü -
~diŞ(!ıt orada birdenbire duralamıştı. 
~ baı_nazarlarla Silahtarağanın yü-

Karak· -M . 
l>iye Ustafa ile Malunud nerede? 
}{. ' ınırl'ldanmıştı. 

la zlarağ 
d.ı~1 iç· 881

• padişahın maksadını an-
' '"' ın derhai cevab vermicfr 
~ '-l81"b ... 

t, suıt 1 a, Sarık odasına teşrif etti-
~ o lar·~nın~. Arzu buyurulursa, biz 
'l.lt. Açı~ a gıdelim. Biraz tebdilhava o

l'L '. ırsınız. 
~!Şti. 
~a.d· 

~a~h, şehzadelerin haremihüma -
~ i Ultınduklanna kanaat getir -

....... ~~iş, ınecalsizliğine rağmen: 
~lu...... ı.. hoş olur. Biraz daha ferah 

b. \4Z. -

s eıtıtşu. 
di~~~l\k -~ ?dasına kadar sürüklenen pa • 
~\lln~?g'~lJa~~n~. orada görür görmez 
la.l'ıııırı l§tı. Kuçük oğlu Mahmudu kol-

~tl<fan. a~as~na alınış, zaftan ve heye -
lıa eı ..... :ıtrıyen sesile onu sevmiş ve 
A_, '"''llŞ!i. 

t'{!;-~ık ın·· "ti .usterih ol&rak odasına geçe-, ... F k , 
~Üt ha a at, o kadar yorulınuştu ki 
. ......., ~ rekete hal ve mecali kalınamış: 

)Ilı. erah bir yerde, biraz rahat ide -

~lı" - •-r--....-.. -ı-wt• • :os • 

·\qhv · : 
~~ ecıbaşı Mustafa ağa ( 1 ) ile ber-
\ıtliğe Mustafa ağa, koşmuşlar; Şim
"~tt~ nazır olan köşkü açtırarak kuv
~letıtı~rnile düşen padişahı oraya 
~alt tşlerdi. 
hı~ a~ bi.~kin hükümdar sedirin kö -

'-...... -·enuz yerleşir yerleşmez, derin 
(l)~ 

hıacı ıade Mustafa. ağa. 

- Varayım; bir yol daha nefes ede- mez ömürler versin. Buyurun. EvveHi, 
yim. amcanızın naşını zi~·aret edin. Badehu, 

Dive bnğmnıstı. Hırkaişerif odasına teşrif edersiniz. 
Fakat; hekimbaşı derhal kapıya ge- Diye, ccvab verdi. 

rilmiş: Selim. yedi .senedenberi üzerine ki -
- Efendi! .. A1acağın aldın. Sekera t lidlenmiş olan demir parmaklıklı kapı

halinde bulunan bi: adamdan daha ne dmı ilk defa olarak geçti. Padişahın ö
taleb edPrsin?. A1lah ile kulun arasına lümünden henüz haberdar olmıyan hn
girilecek zaman <leğildir. Var git işi - rem dairesi, derin bir sükunet içinde 

ne. .. idi. 
· Diye; Aygır imamın son riyakarlığı- Ortalık. daha tamamile aydınbnma-
na set çekmişti. mıştı. Tavanlardan sarkan kandillerin 

SALTANAT DEGİSİRKEN zny1f ve titrek ışıklarile yarı aydınla -
mm loş koridorlarda. kôrkunç bir bo~-

VİCDANLAR DA DEGİŞİR luk ve sessizlik vardı . 
Birinci sultmı Hamid. Ç imşirliqe ( 2) Kızlarağası, ellerini önüne kavustu-

nazır olan köşkte, sabaha karşı can ver- rarak, yan yürüyüsle. acele acele Se
di. limin önünden gidiyordu. Saray faciala-

'Derin bir üzüntü ve mıloevi ıztırab rına alışmış o1an kadınla~. birdenbire 
içinde can veren hükümdar gözlerini (Taht rnüjdesi)ne inanamadıkları için 
hayata kapar kapamaz, Kızlarağası İd- endişeli bir sükut içinde, hükümd3r 

namzedini takib ediyordu. 

(2) Şimşirlik. (Arkası var) 

Maarif Vekil iğinden 
1 - Faust piyesinin birinci kısmı ile J,ü] Sezar piyesinin en iyi bir şekilde di

limize çevrilebilmeleri için bu iki eserin tercümesi işi 15.VI.939 tarihinden itiba
ren iki sene müddetle m~sabakaya konmuştur. 

2 - Yapılacak terciirneler Maarif Vekil1iğince tetkik edildik.ten sonra Faust'u 
tercüme edenler arasında birinciliği kazanana 1000, ve Jül Sezar'ı tercüme edenler 
arasında birinciliği kazanana 500 lira mükafat verile<:ektir. 

3 - Bu eserler doğrudan doğruya yazılmış olduıkları dilden dilimize çevrile • 
cektir. • 

6 - Tereümelerin kolayca tetkik edilebHmelerini temin maksadile Vekalete 
gönderilecek nüshanın makine ile yazılması ve türkçeye tercüme metninin oriji. 
nal metnin lbeher sayfasile karşılıklı tanzim edilmesi şarttır. 

5 - Hazırlanacak tercümeler en geç müsabakanın ihitam tarihi olan 15.VI. 
1941 tarihine kadar Maarif Vekaleti ar genel direktörlüğüne teslim edilmiş ola .. 
cak-tır. 

6 - Bu müsabakaya iştirak etmek istiyenlerin a.dlarHe sarih adreslerini Maa. 
rif Vekaleti Ar genel Direktörlüğüne yazı ile bildirmeleri ilan olunur. 

c2160. c4014• 

Gümrükler Muahafaza 
Genel Komutanhğından: 

Gümrük Muhafaza teşkilatı esliha sü baylıklarında rütbesine mahsus maaşla 
emekli veya lbuna .muadil ücretli sivil olar~ istihdam edilmek üzere üsteğmen 

veya teğmen rütlbesinde emekli veya yedek sü'baylardan beş sübay alınacaktır. 
İsteklilerin dilekçelerine hal tercümelerini bağlıyarak oturdukkm yer adres. 

leri, açık künye ve sicil numaralarile birlikte 15 Temmuz 939 tarihine kadar 
doğruca Gümrüık Muhafaza Komutanlığına müracaatları . c2336t c4257> 

Ankara inşaat Cezaevi 
Müdürlüğünden: 

Şahsiyeti hükrniyeyi haiz Ankara İnşaat Cezaevi için ücretli bir mimar:ı ihti
yaç vardır. Talib olanların yedıerindcki vesaiklc Ankara İnşaat Cezaevi Müdür-
lüğüne müracaat etmeleri illin olunur. c2197> c4087> 

Lizkiye limanı önünde 
Karaya çıktıgım zaman, gümrükçü beni memuriyetime 
lô.gık hürmetle karşıladı. Gösterdigi ntz:ıkel efendisi 

hakkında bana bir kanaat verdi 
Tercüme eden: HUS!/İl1 Cahid Ya1çı 1 

Babıaliden Berut valiliğini ci - ru bana efendisinin hediye ettiği bir at 
var dağlarda oturan Dürziler emirıne getirdi. En yalçın kayalarda bu atın ha " 
tevdi ettiği müddetçe hükıimetin yumu - cafk:larının gayet met.in olduğu tecrübe 
şaklığı ve bifüassa Dürziye, M-:islümana ile anlaşıldığım temin etti. 
ve Hristiyıına ayni muameıeyi tatbik e - Traıblusşarnda çadır vesair levazımı te~ 
den mü.saade!karlık ruhu birçok tüccarı darik atttniş olduğum için. derhal yola 
burada brrleşrneğe scvketmişti. Fakat Ce. çıkımak üzere her ŞC'Y hazır oldu. P~nm 
zar şehrin ticaretini mahvedip te bütün ı bana refakate memur ettiği muhafızlar. 
ticareti Selidcde toplamak üzere Berutu la birlikte hareket ettik. İlk karargahı -
ele geçirdikten sonra. Berut tüccarları mızı Lübnan dağının eteğind!! bir nehir 
Celbele çekilmişlerdir. Orada müstebidin kenarında kurouk. Ben daha karaya a -
vücudünün kalkımasını bekliyorlar. Ce • yağımı basmamışt?m ki dağlı bir Dürzı 
zaırm gayesi Seide'nin gümrük varidatını yanıma gelerek kendisine borcu o1an b:r 
arıt.ırmakıtı. Gümrüğün mültezimı paşa - Fransız tüccarından şikayeti havi bir ar. 
dır. Fa'kat cehaleti dolayısi!e anlıyamadı zuhal verdi. Bu tikcar hakkında daha ~v1 

.ki hazineden spdkülasyonları zayii hazine velCE de bazı şikayetle: vuku bulmuş1u. 
ettirince hiç 'bir' zaman hiç bir ticaret pren_ .Borcun tahkiki ve tediyesinin temini içi~ 
si'bi üzerine istinad ettirilemez, hesab o- ica'b eden emirler gönderildiği sırada, 
lunamaz. benden adalet istemeğe gelirken asilanq 

Costervaaar dağlan Beruttan sonra de. bir va.kar ve gurur eseri göstermiş oln11 
niz kıyısından şimale doğru altı mil me. adamla görüşmekten pek memnun ol , 
safoyıe kadar devam eder. Bu dağlar Lüb. dum. Mektubbr yazılırıc1y3 kadar on ': 
nan dağına dayanırlar ve onun temelini dan Dürzilerin ahliık ve adetleri hakkın~ 
teşkil eylerler. Katolikli!rle meskundur. da mallıımat aldım. Sonradan istihsal et. 
lar. Katolikler burada komşu;arı Dürzj • tiğirn malümat ile birlikte bunları bildi, 
lerile gayet iyi anlaşmış blr halde ya • receğim. 
şarlar. Aşağıda Dijı'zilerden muiassal su- { .i\·rkCl$1 var) 

rette bahsedeceğim. 
Berutu t<>rketıtiktıen sonra, gittiğimia (2) Türklerin ahlak ve ~datında en dik -

Tırafblusşam şehri Musadan pek az ötede Jrn
1 

tl~I c1endlbedeb~ 0~ylerden blrl bütün ferd , 
• . . . . . er uzer e "'"i'arındakl kimselerin ablalı 

kaındir. Ş<.-hrın etrafındakı bahçelerın 1 ve istldadlarının gösterdiği tesirdir. istıb • 
Qdkl\ığ.u burada ikameti pek lntif bir hale dad hissiyat üzerinde de tesir yapmazsa san~ 
sokalbiliııcH. Fakat yazın hava sıhhate pek ki eksik bir tarafı kalırmış gibi görünüyor 
muzıır olduğu için böyle bir şeye imkan Bir Türkün uşaklan bir a~amn efendilerinin 
olmuyor. Arazisi Lübnan dağına imtidad ne tarzda muamele edeceğine gayet dikkat 

ederler ve kendileri de o adama efendisini!l 
eder ve yükselir (1). Burada bağ pek çok yanından ayrıldığı zaman ayni muameleyi 
tur. H€r tepe başka bir şarab yetiştiri - tatbik eylerler. Efendiden bir tekme yemi 
)'Y:l'f. Bunların arasında bilhassa altın olan ad-amın vay haline! Çünkü uşakl~r do 
şarabı pek meşhurdur. efendinin gösterdi~ muameleyi tekrara 

Bütü:n Lübnanda pek ehemmiyet veri. cür'et ... gösterirler. Bir paşa bir Avrupalı tüc 
cara .. arşı gayet dostane hlsslynt beslivor 

len ve ticareti Trablust a temerküz eden du. Dalma onunla gösüşmek isterdi. BUtün 
ipeğin bolluğu şehrin spekülasyonlarına etrafındakiler o ecnebi tüccara fevkalfı.de 

en esaslı bi!" mevzu teşkil ediyor. Fran _ hürmet ve riayet ediyorlardı. Tüccar damruı 
saya senevi yedi sekiz yüz kental :pek hastalığına tutulmuştu. Maatteessüf biraz ti\ 
gönderilmekt~dir. Bunların büyük kısmı babet tahsil etmiş olan Pa§a dostunu tedavi 
d etmek istedi. Onun gayet şiddetli ağrılardan 
. iğer iskeleler tarafından ihraç ediliyor. muztarib olduğunu bildiği için, adamların • 
Istan'bulun gönderdiği poliçeler hep poşa dan iki ,kişiyi göndererek tabanlarına elli 
ile muamele göri.irlı>ı". Orada hükumeti değnek vurmalarını emretti. Efendileri ta. 
idare eden paşa, Şamdaki paşanın oğlu dar filim olmıyan bu adamlar hiç te dostano 
idi. Karadan Halebe gitmemi kolayla<"+ır bir harekete benzemiyen bu munmeleden ip-

~· - tlda hwret içinde kaldılar ve kl\flrin efen • 
ma'k için onun muavenetine muhtaç bu . dllcrini kı7Aırmış olacağına hükmettiler. Al· 
lunuyordum. O sırada Trablustn değil _ dıkları emri gayet şiddetle tatbik ettikten 
di. Kendrsini L5zkiyede bulabileceğim i sonra lbunu Irtiharla efendllerlne hlkl\ye ey. 
öğrenince pek memnun oldum. Fakat ledller. E!endilel'i haykırdı: Vay siz benim 
. fr&gate> 

0 
limana giremezdi. Çünk- dostuma fena muamele mi ettiniz? Bunıı 

u nasıl cilr'et edersiniz? o elli sopa bir ilaçtı 
Türkler gemilerir. attıklan safralar yü - sız buna terbiyesizce munmeleler de llavıı 
zfuttkm limanın dolmasına sebeb olacak ederek kendi.sine hakaret etmiş oldunuz 
derecede ihmal göste:rnişierd~. Gemi açık Derhal bu ndamlara yüzer sopa vurdurdu. 
ta durdu ve beni Latkiyeye götüren san Sonra Unca kendlllklerinden llt'lveler yapmış 
dalın avdetine kadar be-kledi Laz.kiye li - olan adamlarının küstahlığından dolayı gl-

- dip dostuna tarziye verdi. Avrupalı keşki bu 
manının medhalini o kadar harab bir hi- tarziyeye hak kazanacak bir mevkide olma
sar müdafaa ediyor ki beni selamlıyan saydı! Fakat biraz sonra, memnuniyet duy
toplarmın güriiltüsii olmasa idi orada bir du ve tamamen şifayab oldu. 
is'tih·k<imın mevcudiyetini bile farketme.. • ............................................................ . 

..... 

den geçip gidecektim. Karaya çıktığım s o D p o s ta 
zaman, gümriikQü beni memuriyetime' 
layık hürmetle karşılad!. Gösterdiği l"'e _ l================I 
zaket bana efendıs:rıin karakteri hakkın. Yevmi, Siyl8i, Havadis ve Halk gazetesi 
da ıbir fikir verdi. (2) 

Bir köşkte· bir müddf>t kaldım . Oradn 
bana so,ğuk tnPşrubat ikram ettiler. LAz_ 
kıiyeye hareket ettim. Eskhien Laodice"! 
denilen bu şehir limana hakim bir yay13 
ürzerinde bina edilmi~tir. HalR eski haş _ 
metinin izlerini muhafaza ~di or. Tüccar. 
lanrı oldukça güzal müteaddid evlerı 

vardır. Bira'Z sonra Trablusşam paşasınm 
iltHatları geldi. Beni görmek ve bnna 
müfid olmak arzusumı izhar ediyordu. 
Karadan Halebe kadar seyahat edebil . 
mek için onun böyle dostane hissiyatına 

muhtaç idim. Bu paşadan ihtiyacımdan 

fazla muavcnete maııhar oldum. 
Teşrifat r.ihetine de pek itinl gösterdi 

HattU bu bab<la ihmalkar davranırsa geç_ 
tiğim, dağlara maru~ kalabileceğim bazı 

hakaretlerden dolayı Bbıalinin kendisinı 

muahaze etmesindPn korkar gibi 1ıörün. 

dü. Ziyaretinden avdetimde. baş imraho. 

- ····-
Yerebaıan, Çatalçeşme sokak, 25 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 
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değiştirmek 25 kuruştur. 
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Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 
, •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :1, 

( Posta ku.t'ILStL : 741 İstanbul \ 
1 : Telgraf : Son Posta 
i Telefon : 20203 E 
; ...............................................• ! 

(1) Dağların Trablusşamn civar olan kı -
sımlarında o kadar medhl işitilen meşhur 

Lübnan surlarını görmek mümkündür. Bun
ların gayet eski olduklarını ba.na temin et -ı 
tiler. En dikkat~ şaynn olan cihet bu eski -
llklerl ldl. Gidip bu ağaçları gördüm. .,.1ıı. ______________ ,., 
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1 
Yazan: Hasan Adnan Giz 

,;~j 
~r!A ~ 

3 Haziran tarihli 
hilmeceroizde kazananlar 

Kral sevinçle haykırdı: "Bonif as mı? 
~ 

. ı o nzelf"11 
3 Haziran tarihli bilm ... -cemizde ka - hendfsl Emin oğlu Necdet, ızın r :ıdlı. 

zananları aşağıya yazıyoruz. İstanbul - lncl sokak 5 numarada özcan l{afJJ 
RESİMLİ ELİŞl 1\lOD ıc ıs ~t 

da bulunan talihli küçük okuyucula - İzmir Fettah mahallesi Dibek solt:er ~.1 

Derhal getirin! ,, rımızın Pazartesi, Perşembe ~Jnleri marada Hayri, Akhisar bırıncl n; ıı~, 
öğleden sonra hediyelerini bizzat ida- Hü.seyln Çarga, Tokat Bey soka~ f{eJJV 

rehanemizden almaları lazımdır. Taşra çıkmıızı 17 numarada Coşkun. trşa ~ 
okuyucularımızın hediyeleri posta ile mahallesi 2 numnrada zahide. ti 'fL1"" Kralın· vak'anevisi meşhur Sir Join -

viUe o günlerin hadisatını tesbit ed-erek 
bugüne canlı bir hatıra bırakmıştır. 

Fakat bu toplantının en mühim şahsi
yeti şüphesiz Fransa kralı do'kıuzuncu 
Lui renablarıdır. 

Fransa bu aziz, müteassıb ve adil kra
iı otuz dört yaşında olmasına rağmen 
çok daha genç görünüyor. 
Hayatının dönüm noktasında olan 

kral, sa!onda bir aşağı bir yukarı gezer
ı~en duygularını şu şekilde tasvir edi
yor. 

- Evet muhterem madam! Evet aziz 
dostlarım! Kudusün o mukaddes topra
ğı kurtuluş günü ıırtrk yaklaşmıştır. 

Siz buna bir emri vakı gibi bakınız. 

Ben büyük bir inan getirdim ki yüce 
tanrı ve onun sevgili oğlu bu vazifeyi 
bana tevdi eyledi. Dilimin çö:zıülmesi 

( 1), di1eğimiıı gökten iyi karşılanması 
bunun büyük bir işareti değil midir? 

Ben değil Fransa kralı olmakla hatta 
Hazreti Mesihin iiciz bir kulu bulun -
mak sıfatile mukaddes ülkenin kafir1e
rin Enfidelleriı~ ayakları altında çiğ -
ııenmesine, Hacce giden dindaşlarımı
zın felaketine tahammül edemem! Ha
yır hayır! Kudüs bizim olacaktır. Me
sihin göğe yükseldiği basamakta Me -
sih kullım nöbet beklemelidir. 

Kendinden geçmiş bir halde gi·diyor, 
Sir Jouvanvil'i omuzlarından sarsıyor
du: 

- Yazınız aziz Sir yazını~! Haçlı or
dularının Mısırdaki, palestindeki şanlı 
zaferlerini, Jerosalemin kurtuluşunu o 
sihirkar kaleminizle yazınız. Bu şanlı 
savaşları gelecek yüz yıllara bildiren 
şu kalem ne mukaddestir. 

Sen Lui renablarının bu değerli dis
kuru yarım kaldı. Kapı tıkırdarnı.ştı. 

Kraliçe: 
- Giriniz! dedi. 
Kapıda kralın küçük kardeşi Dük 

D'artua göründü: 
- Değeli dindaşımız Sicilyalı Boni

fas kral hazretlerini görmek dileğin • 
dedir. 

Kral sevinçle haykırdı: 
- Bonifas Mısırdan mı ~liyor? Der

hal getirin~ 
İhtiyar düzenbaz tam bi'r hıristiyan 

tariki dünyası gibi başı önünde yavaş, 
yavaş i~eri girdi. Kralın ayaklarına ka
pandı: 

- Mesihin fakir bir kulu olan Boni
fas, hıristiyanılığın yüksek kurtarıcısı 
Fran~a kralını seiamJamakla şereflenir. 

Gerçekten alçak gönüllü, iyi kalbli 
bir adam olan ~·ransa kralı Bonifası 

yerden kaldırdı: 

- Ruhülkudüs seni korusun ey aziz! 
Senin bize büyük yardımın dokundu. 
Yaptığın iyiliği hiç bir zaman .unutma
yız. Herhalde Mısırdan da iyi haberler 
getirdin! Dimyat kalesinde arab şeyhi
ne yaltaklanan Şem'un İbni Yahya ile 
ı:;imdi dokuzuncu Luinin karşısında va
kur ve çalımlı duran Bonifas arasında 
büyük bir fark vardı. 

Beni Kenane şeyhi İbni Yahyanın 
ne mal olduğunu bilfyordu. Fakat ihti
yar casusun her düzenine kanan Fran
sızlar ona büyük bir değ.er veriyor, bu 
halden kabaran Şem'un art1k dirhem, 
dirhem kendini satıyordu. Yorgun bir 
halde elini başına götürdü: 

- Evet çok mühim bir haber g.etir
dim. Fakat bu haberi almak ve size koş
turmak için bilseniz ne kadar didinClim. 
Yollarda kaç kere ölüm tehlikesi geçir
dim. 

Hatta bu uğurda Dimyatta ka?.andı
ğım o küçük serveti tamamile harca -
dun. 

Sen Lui ihtiyarm sırtmı okşad'I.: 
- Oh muhterem yoldaş! Hiç üzülme 

hu yolda her ne harcadınsa iki misline 

(1 > sen Lulnln hafif bir fele neticesinde 
.:mı tutulmuş, eğer bu fl.rlzadan ..kurtulursa. 
Kudüsil kurtarmayı adamıştı, · 

malik olacaksın! Üstelik cenneti kazan
dığına şüphe etme! 

Bonifas istavroz çıkardı. 
- Buna şüphe mi var aziz kral? ~n 

din uğrunda Tanrı aşkına çalışan bir 
mücahidim. Bu yolda paranın, serve -
tin ne değeri olur. 

Sen Lui sabırsızlıkla elini salladı: 
- Her ne ise Bonifas! Neticede mem

nun olacaksın! Yalnız çabuk söyle ge
tirdiğin haber nedir? 

- Çok mühim ha~etmeab bir zafer 
müjdesi kadar mühim! 

- Çok mühim ne olabilir? İsla""' or-
dusunda ihtilal mi çıktı yoksa? 

- Daha önemli haşmetmea b! 
- Yoksa orduda veba mı var? 
- Oh! Onda:ı daha fena haşmetme-

a b! 

- Bu garib işte! Yoksa Melik Salih 
hasta mı? 

- Oh ondan daha fena haşmetmeab! 
Krali<:e dayanamadı: 

- Bizi mer<rkta bıra1onayınız! Her 
ne ise sövleyiniz, söyleyiniz artık. 

Bonifas getirdii!i bu habere yakışır 
bir tavır almak istedi. 

Ayaklarının ucuna basarak boyunu 
yükseltti. Ellerini uzattı. Yavaş yavaş 
söyledi: 

- Mısır Sultanı Melik Salih ölmüş
tür. Aziz kral! 

Salon karıştı. Herkes sevinçten çıl -
dırmış gibiydi. 

Dokuzuncu Lui Şem'unu hararetle 
kucakladı: 

- Hazreti Mesih seni korusun kar -
deşim!. Bu haber ne ' dereceye kadar 
doğrudur? 

İhtiyar istavroz çıkardı: 
- Sen Janın incili kadar doğru aziz 

kral! ~ 

Sultanın ölümünü bizzat kulağımla 
işittim. Bu haberi Mısırda gizli tutu -
yarlar, fakat eskiden sarayda tanıdı -

ğım birkaç dost bu sırrı bana ifşa etti. 
Ben de derhal bir ata atladun ve gel -
dim ~tel 

Kralın kardeşi Şarl 
yükseldi: 

Danjonun sesi 

·- Mıstr sultanının bu sırada ölmesi 
Tanrının bize büyük bir lfıtf.udur.Düşü 
nünüz ki o sultan bizden Kudüsü al -
mı.ştı. Oh bu ancak Bakir Meryemin ve 
oğlunun bir öcüdür. Bu fırsatı kaçır -
mamalıyız! 

Sen Lui, artık kararını vermişti. Se
vinç içinde haykırdı: 

- Yürüyelim! Mısır yolu açıldı. 

« 1 2 5 O• yılının ilk gün le rinde haçlı 
ordusu Dimyattan hareket etti. Onları 
ilk kar:ıılavan be.ş yüz Türk süvarisi 
oldu. Haçlıları gnfil avlamak istiyen 
TiirkJer. canlı bir kalenin içine d~ün
ce ne büyt:k bir hata ettiklerini anlıya
rak feci bir akibete uğradılar. Sen Lui 
Nilin R<>şid ile Dimyattan gelen kolları 
anısında karargah kurdu ve ordusunu 
bu iki kol arasından geçirdi. 

Türkie :ı·.:• ·uın istihkam1arma 
frenklerin a:Gregois» ateşi dedikleri 
neftli paçavraları atıyorlar. gökgürül
tüsüne benzer sesler çıkaran ve alev -
den uzun kuyrukları olan bu ateşler 

li'ransız karargahınaa yer yer yangın
lar çıkararak etrafa dehşet saçıyordu. 
Bununla beraber kurultay tarafından 

Atabey seçilen Türe Fahreddinin bü
tün gayretine rağmen sultanın yoklu
ğu gene kendini gösteriyor ve düşman 
mütemadiyen ilerlivordu. Haçlıların. 

Şem'un İbni Yahyanın bulduğu en e
min en kestirme yolları gösteren bir 
kılavuzları vardı. Türkleri müteaddid 
küçük çarpışmalarda yendikten sonra 
nihayet Mansurcyi sarıdılar. Türe Fah
reddin Mısır prdusunu burada topla 
mıştı. 

(Arkası var) 

Deniz ve . Denizcilik 

adreslerine gönderilir: Sofular mahallesi 73 numarııdıı ~a"'ıra ~ 
1 
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No. 2 Bi.ilend. başı Hilmi Alçı kızı Özden. 

.MUHTIRA DEF1.'l~Rİ KART 18 ıı~ 
(Son Posta hatıralı) İstıınbul Nuruosmanlye caddesi 11)1l!)ll·,ı* 

rada S~lt, z.J:ıguldaktn. liıınt ~erY. 
Konya Muhtar mahallesi 22 numarada bakkal Mustafa ellle Hilmi J{oÇ. t fJ 

Oemal Aydıner, Midyat !)evrim <liklşevlnde postahane sokıık 6 numarada Fartl ;ıııt 
Snllh Şen, İ.stanbul CağalÔğlu Olftesaraylar Mersin Kışla caddesi 70 numnrndll ~ııı fi 
bahçesinde Cavidan Bingöl, Tokat Kor şube K ı s - - Ahın d M'"llizltıl " 
6 da Muzaffer ellle Ramiz, İstanbul iŞşha - ay.ser erçeonu e u tııl si"~ ma, İstanb!-11 Edlrneknpı 17 nci o ,,.ııJ fT 
ne Mekteb sokak 31 numarada Ahmed, İs - te Macid, ıstnnbul Fatih 40 ıncı O> ,r3, 
tanbul iŞşll Tero.kki lisesinden 1244 Hasan. 5-B de 251 Şevkl, Ankara belediye b "c9 •• ve.ıı 
l"CJV ARLAK DUN YA KALEIUTRAŞI lcrl ft.mlrl Mehmed Ali o~ıu Halitn· ııJı c> I 

<Son Poo;ta hatll'alı) ~urlyet okulu sınıf 5 te 219 nuınıırıf 1..0 
İstanbul Fatih 13 üncü okul sınıf 3 de 354 Istanbul Kadıköy üçüncü okul sın orl!J 

numaralı Ümld, İstanbul Silleym:ınlyc kız 610 Metin, Burs:ı Paşa mahallesi ~jl(', 
ortt. okulu sınıf 2-E de 128 Jale, i.stanbul caddesi 63 numarada Cemal, Tarsus gı" 
Sarıgüzcl Battalgazi sokak 29 numarada. minarede bakkal Rız:ı Tamer oğlu Fllıı~ 
Müeyyed oğlu özcan, İstanbul kız ıısesın - tanbul Suadlye Bağdad caddesl 39

9 ıısı:~ 
den 1443 Türkan, İstanbul Göztepe 5 lncl o- rada Ömer Göcü, Edime kızıJaY taşe~ ~ 
kul sınıf 4-B de Bchra Gİil. vnsıtaslle Hicri. ızıe şimendifer de~, ~ ..J 

J!-1 Yılmaz, Sivas lise sınıf ı-A dn 3 de Y 
YAPI TAKIMI Ürgüp, tüccar Hüseyin Baran e'Vfn

7 
ıı~ 

İstanbul Cağaloğlu erkek orta okulu sınıf Özönder, Kayseri İstanbul caddCSl 4 ~~ 
ı-:n de 8 İbrahim, İstanbul AkMl.ray Haseki radıı Kirkor, Eskişehir H~nııdlYC ~ 
cncldcsl 14 numarada Mihriban Nürket, İs - sokak 10 numarada Hikmet Recıı11 • et· P 
tanbul san'at okulu talebesinden 376 Yaşar, Qocuksara,Y caddesi 61 numarada ~IC j 
İstanbul Topkapı Kemlkllburun sokak 51 in- lıkeslr Aygören mahallesi Pınarlı solC !ll~ 
el okulda 3 numaralı Sabriye, İ3tanbul Cüm- marnda Turhan, Uzunköprü aar.I 1' a.Jl ~ 
hur!yet kız llsesl son sınıftan Nihal Oz, İs- okulu karşısında 10 numarada Erdoğ JC 1 
tonbul kız lisesinden 904 Dürrünnlsa. Çorlu Kolordu şube 6 da Fuad öner• v 

DİŞ FIRÇASI ya Hocahabib mahallesi 244 üncil 5~eP' 
numarada Rıfkı, Konya Devler ınntııı / 

(Son Posta hatU'alı) ,......"' . de 26 numarada Ender Kltnbcı. _ • ..-·· 
ı:ı:mir yeni maliye şubesi tahsil kı\tlbl lVIus .............................................. -

tafa Şanal, İstanbul Fatih Fevzipaşa cnd -
desi 64 numarada aŞzlye, Tokat posta tel -
graf memurlarından Lütfi oğlu Fevzi Yiğit, 

L-ıtnnbul Haydarpaşa lisesinden 1711 Nusret, 
İstanbul Fntlh Sarıgüzel B:ıtt:ılgazl sokak 28 
numarada Semih. 

DİŞ MAClTNU 
Denizli Değlrmenönü mahallesi 83 numa

rada Süzan Oğuztan, İstanbul Kuleli askeri 
lisesln 829 Orhan Sönmez, Sivas Pa.şabey ma
hallesi Eskimahkeme sokak 83 numarada 
Sı~kı, İstanbul Hayriye lisesinden 231 nu -
maralı NeJa.d, İstanbul kız lisesinden 8-12 Ay
sel. 

ALO~IİNYOM BARDAK 
(Son Postıı hatıralı) 

~ GUnl'n 

1 
r 

' 
l 

4 

l 
( 

D--1--1--ı-ı 

• (B<ı§tarafı 6 ncı sayfada) J ~tir. Biz, haricden getirdiğimiz mevad. İstanbul Davudp~a orta okulundan 128 
1 - Şimali Afrikadan Av.rupay3 asker dı iptidaiye ite geçiniyoruz. Binaenaleyh Ekrem, İstanbul Fatıh Hocaveysl mahallesi 

Bnttalgazl sokak 30 numarada 8emlha, İs -

t._. __ ._ 
1 

ı (. • • --------• nakliyatı, Akdenizde bizden kuvvetli donanma ol • tanbul Cağaloğ.lu erkek orta <>kul 587 Faik 
2 - Müstemlekeler yollarının hima - mamah, hiç olmazsa Fransızla müsavi Duru. İstanbul F&tlh 16 ıneı okul son sınıf-

yesi, miktarda deniz kuvvetlerine malik ol • tn 132 Reyhan, İstanbul Hayriye lisesi sınıf 
Fransa bu vazifeleri adamakıllı başa _ mahyız... 10 da 1114 Rauf. 

rabilmek için donanmanın üzerinde bu - Fransanın istinad ettiğı nokta vardı: KOKULU SABUN 
lunan diğer yükleri aza-lıtmak istemiştir. _ Bizim menfaatlerimı:: bütün kıt'a _ <Son Posta hatıralı) 
O, bu maksada ulaşabilmek için sahille!i- lara yay~ vaziyettedir. Biz tecavüz.. İstanbul 45 tncl llk okuldan 822 Orhan, 
ni tahikim etmiş ve şimali Afr'ka sarulle. den ziyade m:lstemlckelerimizi korumak İstanbul Galata.saray llsesl ihzarı sınıf 5 de 

705 Vcdııd, İstanbul Da.riişşafakn caddesi 10 
rinde, ana vatandR olduğu kadıar geniş, emelindeyiz. Binaenaleyh biz hasımlar numarada Neriman. İstanbul 44 üncü okul 
bir sanayi şebe'.kesi vücude getirmiştir. kadar cir donanmaya malik olmak iste- sınıf 5 te 446 Hüseyin, İstanbul Kurtuluş Ba
Bundan dolayı Fransa ilerideki vs.zifele - meyiz. Bizim donanmamız, sahilleri:m.izle ruthane caddesi 100 numarada Orhan. 
rini tedafüi değil, teeavüzi bir şekilde ya. mütencfsib bir halde olmalıdır. Sahilleri. ALBÜM · 
pacakıtır. Yani Fransa donanması. :nem. miz İtaly~dan ne kadar fazla ise :iona>i. (Son Posta hııtırah> 
loket sahillerini rnuhafa2.a edecek değil - mam.ız da o kadar çok olmalıdır. Antalya postnhane arkasında 9 numarada 
dir. Sahiller kendi toplarile muhafaza e. İşte bu ik:i noktai nazar. bugün bile ni- Mehlika Tanrıverdl, İstanbul Üsküdar 24. 
dilecek, donanma ise denizlerde düşman hayeti gelmiyen, bir yarış =klini alnuc üncü ilk okul<la.n 21 NecHI., Ço -

..n .. t r ~ rum hükfımet karşısında tütün ba-
arıyacöll\. ır. ve her iki katoltk hasmın donanmasını yll Sıddık oğlu Mustafa Tetik, Gelenbevl Me-

Fransnnın başlıca hasmı 

Malumdur ki İtalya Büyük Harb ga _ 
lllilerl içinde en az pay alanıdır. Gerçi o. 
nun, h-arbe sonradan girmiş olması ve 
büyıihlt bir fedakarlık göstermemiş ol • 
ması dolayı.sile, faikı yer istemeğe hak!a 
yokıt.u. Fakat nede olu kendisini büyük
lerden adcfodiyor ve büyük menfaatler 
istiyordu. Bu at'Zu, MuSS"olininin başve. 

kUete, diktatörlüğııi gelrneshe kuvvet 
buldu. 

İtalya, emeline vbtl olmak için, Akde. 
nizde ha~yet tesiıı etmek IAzzm geldi. 
ğini arlladı. Fakat İngiltere ve Fransaya 
karşı böy]e bir hakimiyet elde etım:k pek 
~ mesele idi. Bundan dolay.ı Mussolini, 
ilk hedefi olarak i'ransı:r.lnrla müsavat 
temin edecek bir yol gösterdi. Bu hedef 
Fransa ile 1talya arasındaki rekabeti ar
tırdı. İlk geçimsiziik alAimı 1922 de (Va~ 
şfngton deniz sı1ıihlannı azaltma) konfe. 
rıınsında ba~adı. İta}yamn tezi şu idi: 

- Memleketimizin etraf: su ne çevril. 

ku\"Vetlendi:rmeğc vesile olmuştur. Iekha.tun mahallesi Dingil B. N. 13 te Hilmi, 
Fransa gemileri özışık, İstanbul İstiklli.l lisesi sınıf 3 de Hik

Bugün dımizlerde. ordusuna nazire o. 
lacak ve her nevi deniz müoadelesini gö. 
ze alacak, bir Fransa dinanması görüyv. 
ruz. Şehrimize gelen deniz mecmuaların.. 
dan bu donanmanın ~k uzak mesafeler. 
den topçu atşlarım yapt.ağını, fırtınah 
havalarda muvaffakiyctli manevralara 
glr~ğini görüyoruz. Gene aynt mecmua. 
larda birçok ecnebi donanma muharrir _ 
leri Fransızlardan takdirle bahsetmekte. 
dir. Bugünkü Fransa donanmasının kud.. 
retini anlamak için onun başlıca rakibi 
olan. İta~ ne bit· mukayesesini yapmak 
kfifidir. 

Fransa İtalya 
Zırhlı 11 8 
Kruvazör 22 34 
Tayy&re gemisi 3 
Muhırib ' 81 144 
Deniza~1 9~ 117 ,~ 

__ , 
/ 

.4. T. 

met Finı.t. 
BOYA KALEMİ 

Ankara Yenişehir Kazım Öuılp caddesi 27 
numarada Güral, İstanbul 44 üncü okuldan 
425 Ülker, Mersin Slllfke orman mUhen -
disl oğlu Kemal, İstanbul Cağaloğlu orta o
kulundan 33 Mehmcd Fevzi, İstanbul Fatih 
13 uncil okul sınıf 2 de 524 Ayten Nevha. 

AYNA 
{Son Posta batlrah) 

İstanbul Darüşşafaka lisesinden 119 İ3 -
maU, İstanbul Dlvan101u All Faik apartıma
nı 1 numaıa.da Necmi, İc;tanbul Cağnloğlu 
orta okulu sınıf 1 de 380 Mehmed Gürsu, 
İstanbul 44 üncü okul sınıf 3-A 43 Yaşar. 

KİTAB 
Malatya Gazi ilk okulu başöğretmeni oğlu 

M. R~, İstnnbul Fatih 15 inci okuldan 345 
İhsan, Sivas istasyon malzeme ambar mü -
dtırü Feymi oğlu Kenan, Zlle İstlkHU oky.Ju 20 
numaralı Turgud, İstanbul 44 üncü okuidan 
228 Qakmak. f'sınn;bul cıözıepe Ka~ağı 
caddeal 139 numarada Vahid, Ocmllk Orha -
niye mahallesi eski Karakol sokak 9 numa • 
rada Saml, Konya devlet denılryoııarı mü -

Soldan sağa ve ;rııkandan aşatı: 
1 - Sarl-blr nota. 
2 - Yavaş-bllglll. 

3 - Diksloner-rak.ımn yarısL 

f - E~lenmek. .) 
5 - Musanın kitabı. ~· 
fS - Mudanytcya. 1.şllyen geınl0:tz• 

nl<lasL 
7 - İlçebay. 
8 - Ka:sn.bm sa.ttığı-finansal. 
9 - Cambazhane-kırmızı. 

10 - Hissettirmek-ebe. 
Geçen bulmacanın halledilmiş şfiiıal: 
Soldıın sağa: 

1 - Kandllll-A. 
2 - Avald-Akay 
S - Nazlanmak. 
4 - Dlle-E-Ln. 
5 - İta- azamet. 
6 - L-nezaket. 
7 - Lam-Akis. 
8 - İka-meslek. 
9 - A:klet-en .. 

10 - Ay-at-lk. 

Nöbetçi eczaneler 
Bugece nöbetçi :~~neler f,, 

dır: 

İstanbul cihetlndekiler: ,n6' 
Şehzadebaşında: CÜnlverslte), ~Sf' 

nünde: (Hasan Hulü.sl), Aksaraydıı: f' 
rlm), Alemdardn: (Eşref Neş•et) • ~ ' 
zıdda: (Haydar>, Fa Uhde): (HilS~t# 
din). Bakırkôyünde: (Hllli.l), W'il 
<Arif. Beşir). 
Beyoğlu clhetldekller: !) ' 

Tünel başında: (MatkoV'lç), ıa.UY~ 
cuda: (Zaflropulos), Taksimde: ~~dl : 
Re bul>. lŞşllde: {Pertev): Beşİ~
(Nnll Halid>. ,: 
Boğuiçi, Kadıköy ve Adaıaraıı1'iJ.t s.~' 

.. J{adıköyünd~: <Halk, Hulü.sl O~crf 
Usküdarda: Cimrahor), S:ı.rıyerde· 
man), Adalarda: (Halle). 

' 
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SON POSTA' 

HER NE v i 1 R .A N K A MUAMELELER.İ 
Merkezi: ANKARA 

Adapazan 

Bartın 

Bolu 

. . 
Bursa 

Eskişehir 

İstanbul 

-

iz mit 

Safranbolu 

Tekirdağ 

Dahilde _ve haricde muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlü : TÜR BANK - Şubeler: "llCARE1 

Banhamız . .ıı~ ls!/lnbu.J ~pbesl.Dde tesis edil l!fl 

' 
Çok mtisaid ıartlarla aayuı müıtc. ilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak lizere gişelerimize müracaat olunması 

Askeri Fabrikalar Umum Mudarlüğü .lanları 

'.l'11~ton glcscrin nlınacaktır I ol ... n c 1616:. lira c78> kuruşu havi teklif 
1-0ıı ~ ~dıfon bed Ii 32500 lira olan 50 mektublarını m.eıilcir günde saaı 14 de 
S •ll\alJn et-in A i Fabrikalar Merkez kadar komisyona wrmel'eri ve kendiıeıi. 
~ilN i .u ~Olrıisyonunca 26/6/939 Pa .. n n de 249Q numaralı kanunun 2 .'':e 3 mad 
tıti ~:.ll'll saat 14 de Pazarııkla ibal delerınd ki vesaikle muayyen gun ve sa.. 
biıınde kır. ~artname 163 kuruş muka • j attc k~"Ona müracaatları. c4260> 
llıtı\rakk O!nısyondan v~rilir. Talihlerin * 
\'e 2490 a.t teninat. ol.an 2437 lira 50 kuruş 100 fon toleol alınacak 
dı;ıJerin~~~aralı kanunun 2 ve 3 et mad. Tahmin edilen bedeli c30,000 >lira olan 
dı'Jdann 1 -vesaikle ve komisyoncu olma. 100 ton Toleol Askeri fabrikalar umum 
t!ardan ~ ve bu ~ibi iş1erle alakadar tüc • müdürlüğü merkez satınalma komisyo -
&ikasiıc O~duk.l.nrına dair Ticaret Odası ve. nunca 29/6/939 Perşembe gün:.i saat 14 
da buı nıezkur gün ve saatte komisyon. de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname 

unınaıarı. c4390, eh lira c50. kuruş mukabilinc\e komis • 
149 ] * yondan verilir. Talihlerin muvakkat te • 

tal~ nteşe mukavim muhtelif minat olan c2250> lir~ ve 2490 numaralı 
'l'~Ugla ve harçlar alınacak kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 

149 kcı~ edilen bedeli cl51.170> lira olan komisyoncu olmadıklarına ve bu işle :ı. 
\ (! harçı at~e mukavim muhtelif tuğla lakadar tüccardan olduklarına dair Ti • 
ıtıırlüğü ar Askel'i fa'brikalar Umum 'Mü. caret odası vesikasi1e mezkur gün ve sa. 
ta ı017193rneıikez satınalma komisyonun. ette komisyona müracaatlan. c4075• 

lcrlıkıa ih 9 Paza~tıesi günü saat 14 te pa. * 
lira ,

56 
ale edılecelctir. Şartname c7• 45 ton Ferro Slisyum 

daıı v~li kurıuş. mu'kaıbiJ:nde komisyon • 2 ton Fcrro Wolfran. 
tları i

8808
r. ~alıblerin muvakkat teminat 0,6 ton Ferro Titan 

~ilrıunu • lıra c50. kıuruş ve 2490 sayılı 0,6 ton Ferro SiUsyum - Aleminyu.m. 
~%"1~ 2 ve 3 maddererin.deki vesaikle Tahmin edilen bedeli c24,0QO,. lira olan 
~adar t" CU olmadıkların'l ve bu işle alıl. cins ve miktarları yukarıda yazılı 4 ka -
Ottası u~ard'an oldukJanna dair Ticaret lem Ferro Malzemesi Askeri Fabrikalar 
' Vesıkasile mezkfu gün ve saatte CJmum Müdurlüğü Merkez Satınalmn 

~'<>n<ı müracaatlan. c426h Komisyonunca 4/7 /1939 Salı günü saat 

l{lt kka * 
~~if ~ l~e yaptınlacnk inşaat 

~aı11ı . ederı c21,557. Tim olan yukarıda 
llıııc:ı.-:,.1

1~Şaat A5keri Fabrikalar umum 
"'•t{!w" 

~Utı~a 
6 

gu ~ıirez satınnlma k.omisyo • 
~aııalı 17 /939 Perşıem'be günü saat J::ı te 
'l. . Zarfla ilialc cdifecektir. Şartname 
darı Ve. :?& kuruş mukaıbilinde> komisyon. 
' ~ır. Tahbl:erin mU\ i1kkat teminat 

-~ 

14,30 da ıpazarJı!lcla ihale edilecektir. 
Şartname parasız ola:ra~ komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat o. 
:an cl800, lira :ve 2490 numaralı kanu _ 

nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ko _ 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alaka. 
dar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
Odası ver.ıırnc;ile meikur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. c4184. 

Deniz Lev-ızım Satınalm'l Ko is~ OT\ U 1Ianları 
Marmara Üss\Jbahri K. Satınafma Komisyonundan : 
Cinsi l\:ııosu Tahmini fifltı Tutan 

_ kurus L·ra 

1 Sı ıreti 3 ı,ooo su 9 oo 
it Pa?° Komutanlık kara erl"rinin ihtiyacı olup yukarıda miktarı yazılı sığır eti 

2 1 Uı.rf u ulil<' C'k ı'tmeye k nulmuş ur. 
l· ıı; Eksiltnı( i 26/Ha iran/939 Pazartesi günü saat 15,30 da İzmitte Tersane 

3 •ndaki komisyon binasınd ı yapılacaktır. 
4:. Şartna:rnesi hergün komisyondıı gorülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir. 

ill eh ~ksiltmc~ e iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif ettiği bu 
hq,,i • lı olduklarına dair ticarE't vesikalarile (675) liradan ibaret ilk teminatlarını 
\allı.i •eklif mektublarını muayyen gün v e saatten tam bir saat _evveline k_adar 

~on başknnlı~ına vermeleri. c4l07• . 

İstanbul Komutanlığı 
İlanları 

İstan!bul Komutanlığına bağlı birlik'ier 
hayvanatı için şerait ve evsafı dahilinde 
220000 kilo yulaf satın alınacaktır. Kapa. 
lı zarfla ihalesi 3/Temmuz/939 Pazartesi 
günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen 
kıymeti 11000 liradır. İlk teminatı 825 li. 
radır. Şartnamesi hergün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin in ilk teminat 
makbuzu veya mektublarile 2490 sa)'lh 
kanunun 2.3 maddelerinde yazılı vesika. 
larile beraber ihale günü ihale saatinden 
bir saat evveline kadar teklif mektubla. 
rını Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. c4243> 

* 
İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler 

ihtiyacı olan 220000 kilı:> sığır veya keçi 
etlerinden h angisinin fiatı müsaid olursa 
o cins et şevai t ve evsafı dahilinde satın 
alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 3/Tem. 
muz/939 Pazartesi günü saat 15 de yapı. 
lacaktır. Muhammen tutan sığır etinin 
72600 ve keçi etinin 68200 Erndır. Temi. 
natlnn sığır etinin 4880 keçi etinin 4660 li.

1

1 

radır. Şartnamesi bedeli mukabilinde ve. 
rilebilir. İstdklilerinin ilk teminat mak-1 
buzu veya mektublarile 2490 sayılı kn.1 
nunun 2.3 maddelerinde yazılı vesikala. 
rile ihale ıgünü ihale saatinden bir saat 
evveline kadar teklif mek'tublannı Fın. 
dıklıda Komutanlık Satınalma Komisyo. 
nuna vermeleri. c4244. 

* 
Çatalca .müstahkem meWti birUklcrinın 

ihtiyacı olan 164000 kilo sığır veya keçi 
etlerinden hangisinin iiatı müsaid olursa 
o cins et şerait ve evsafı dahilinde satın 
alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 3/Teın-
muz/939 Pazartesi günü saat 15,30 da ya
pılacaktır. Muhammen tutarlan sığır eti. 

1 • 
nin 44280 keçi etinin 37720 liradır. ilk te. 
mina1ları keçi etinin 2829 sığır etinin 
3321 liradır. Şartnamesi bedeli mukabi. 
linde verile'bilir. İsteklilerinin ilk teminat 
makbuz veya mekrtublarile 2490 No. lu 
kanunun 2, 3 lll.3ddelerinde yazılı vesikn
larile beraber ihale günü ihal~ saatinden 
bir saat evveline kadar teklif mektubla. 
rını Fındıklıda Komutanlık Satmalma 
Komis~nuna vermelerj. 

Savfo '.., 

·" 
19 Hazirandan 26 Hazirana kadar muhtelif hatlara 

kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattma 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandınt\a hattına 

Karnbiga !hattınn 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı 12 de (Ankara) , Perşembe 12 de (Ciimhuri • 
yet). P azar 16 da (Güneysu) . Galata rıhtımından. 
Salı lt> ~ (Antalya), Cumartesi 18 de (Mersin). 
Sir.keci tıntımından. 
Sah. Perşembe ve Pazar 9,30 (Uğur) . Tophane 
rıht1mmdan. 
Pazantesi 13 de ve diğer gfinler 8,45 de (Sus) siS
temi vapurlardan ibiri. Cumartesi ayl'lc:ı 13,30 da 
ve Pazar ayrıca 20 -de (Marakaz). Galat:ı rıhtımın
dan. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de (Marakaz . 
Ayrıca Çarşamba 20 de (Mersin), Cumartesi 20 df' 
(Antalya). 
Salı v.e Cuma 19 da (Seyyar). Toph:ın"' rıhtımın 
dan. 
Pnzar 9 da (Tayyar). Tophane nMıımndar.. 
Çarşamba 15 de (Saadet) , Cumartesi 15 de (Bar -
tm). Sirkeci rıhtımmdan. 

fzmir siir'nt hattına - PJzar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Mersin lıattına Sa~ı 10 da (Anafarta), Cuma 10 d';ı (Çanakkale). 

Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon nwnara. 
lan yazılı acentelerden öğrenilir. 

42362 Karaköy acenteliği 
Galata acenteliği 

Sirkeci acenteliği 

K araköy, Köprübaşı 
G alata, latanbu Liman 
re:sliği binası altında 
~i r",eci, Yolcu salonu 

Mıntaka 

40133 
22740 

(4388) 

t' uruluş tzırih i : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
\ Şube ve ajans adedi: 262 
Zirai v tica ri t.cr nevi bank' mua n alel ır i 

PARA· BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en aı 
50 lır:a s! bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Ac'ed 1,000 Liralı~< 4,00J Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " l,OOll ,, 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 ,, 
120 ,, 40 " 4,800 " 
160 ,. 20 ,, 3,200 ,, 

DlKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çılthğı takdirde 7c.ı 20 fazlasile ver ilecektir . • 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul. l Birincikiwun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihluinde çekilecelctir. 

Sesnclik 
muhammen 
kira bedeli 

btanbul l e1ec. iyesi İıanıarı 

Teıllinat 

mikdan Kiraya verilecek emF.'kin mevkii 
,,.:.----

54 4,'J5 ~iileym:miyooe Dökmeci er sokağında 1 No. lu 
dukkfın. 

18 1,35 Hasköyd~ HaSh."lÖy caddesinde 171, 173 numaralı 
dükkan. 

SeneHk muhammen kira bedellerile teminat miktarları ve bulundukları r. ,_ 
kileri yukarıda gösterilen emlakin nçık nrtmnasmda talibi çı'kımamasına bir ·n 
paznn1ıkla kiraya '\rerilecektir. Şartnameleri Zab~t ve Muamelat Müdürlüğünde 
görulebilir. Pazarlı!k 29/6/939 Perşemhe günü saat 14,30 da daimi encümende 
yapılacmtr. İsteklilerin o gün muayyen saatte teminat maı'kbuz veya m~ktub • 
larile da imi encümem?e bulunmaları. ~ .(4346) ' 
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•• • 
Olçü üzerın 
Fenni Kasık bağlar 

·~ RA YO 
Mido, barsak, böbrek 

dllşkUnlüğOne 

Fenni 
Korsaıu 

!. 
Hem 1tactıg•uZ11 

hem de evlnlJ!I tenvtreder 

" 

İati yenler• ölçü 
tarifcıi gönderilir. 

EmlnönU 
ızmir sokl!ğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakınınız. 

~-----~ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Oreıdner Bank Şubetl 

Merkezi: BerllD 

SPA~TON 6406LTiP M RKONİ 1400 TİP 

• 1 mbah 18 dan 2000 m. d•lgah 

YaJmz 8 voltluk l»lr ekQmGlat6rle işlet 

S lambalı 16 dan 2000 m. dalgalı 
6 istasyon için otomatik ayar tertlbatt vardı• 

120 woıtıuıc bit pU •• 2 woıuuıı tMı ekOmQ!e~I• 1'*· 

Türkiye rubelt!riı 

Galata - İstanbul • tmdr 
Deposu: lst. Tütün Gcınırell 

v•s~~~; SA i B 1 N i E 1 50~~~~~~CAt. * Her türlü banko ifl .,, 

__;;.----~~~~~~--~~~V~E~A~C~E~N~T~E~L~E~R~İN~D~C~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~ 

,----~ D :t K KAT -..--.-ı--., 

3ripin kutularının Uıerine resimde gördüğUnUz şekilde 
kabartma pu:lar ilave edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz. 

• 

oıoen 
Saçları beıler, köklerini kuvvet· 
kcıdirir, dökUlmesiDİ önler, ke· 

peklerini i1derir. 

INGİLİZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu • İstanbul 

BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALYANA 

Tamamen tedlye edllın~ sermayesi: 

i 700.000.000 ltaiyan Lireti 
Merkezi : MİLANO 

But.ün İtliiyada. İstanbul. İzmir, Londra 
ve New-York'ta Şubeleri vardır. 

JJariçC.ekl Baııkalanınız: 
BANCA COMMERCİALE ITALİANA 

CFrnncc> Parls, Marsellle, Toulouse, Nice, 
Menton, Monaco, Montecarlo, Cannes, Juan
les - Plr.s, Vlllefranche - sur - Mer, Casnb
lanca (Mnroc). 

BANCA COMMERCİALE ITALİANA E RO
MENA: Bucares~. Arad, Bralla, Brasov, Cluj, 
Co.stanze, C:alaz. Slblu, Timlchoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
BULVARA, Softa. Burgas, Plovdlv. Varna. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA PER 
L'EOITrO, /Jexandrte d'Egypte, Elkahlre, 
Port - Sald. 

BANCA COMMERCİALE ITALİANA E 
OREC:A, At na, Plre, SeH\nlk. 

BANCA COMMFRdALE trALİANA 
TRUST COMPANY. Plhlladelphla. 

BANCA COMMERC'İALE İTALİANA 
TRUST COMPANY - New-York. 

Miisterek Banknlnr 
Banque Frnnç~lsc et İtallenne pour l'ame 
r1que dı: suc, Parls. 
Ar~ ııntlnde: Buenoo-Krres, Rosnrlo de: 

Santa. 1~. 
BRESILYl. ,da: Sao-Paulo ve ba.şlıca şehir 

ıerlnde r:ubeler. 
CIIİLİ'de : Santlago, Valparatso. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, Me . 

deJlin. 
URUGUAY'da: Montevtdeo. 
B\NC.\ DELJ,A SVJZZF.RA İTALİANA: 
Lugnn'l, Belllnzona, Ch1asso, Locarno. 
Zurich, Mendris1o. 
tUNCA UNGARO - İTAJ,fANA S. A. 
Pt>~tc \le b~ıca Şehirlerde Şubeler: 
lffiVA'TSKA BANK D. D. 

Za@Teb, Susak. 
BANCA İTALİA."iO - LIMA 
Llma. (Perou) da başlıca Şehirlerde Şube· 

!er: 
~ANCA İTALIASO - GUAYAQUR 

ouayaqull. -
i2'tanbul Merkezi: 
Galata.. VoyYoda Caddesi, Kara.köy Palu. 

Telefon 4-4845. 
İstanbul Bürosu: 
Alalemcla-ı Han. Telefon 22900 /3/11/12/15 
Bt'yollu Bürosu: 
tstikUl Ceddesl No. 247. Telefon: 41048. 
Kasalar tcan: İtalya ve Macaristan lçln 

te Tourlstique çekleri ve B. C. 1. TRAVEL· 
LER'S çeltlert. 

I' Göz hekimi 
Dr. MURAT RAHMi AYDIN 

Taksim - Tolimhane. Tarlabnşı 
caddesi No. 10 Urra opt. 

Vatandaş Paranı Avrupa Mallarına Verme ! ~ \, · Tel= 
41553 ~ 

Memleketimizde Türk ifçllerinin alile yapılan 1 Znyl _ 1785 numaralı taksi otomobUlmln 

B 
plt\kasını kaybettim. Ycnlsln1 çıknracağım -T A L dnn esklslnln hükmü yoktur. 

Avrupa akilermaen Sandalyaları Ortaköyde maı sahibi tütüncü İbrahim 
daha ucuz, da· .................••...........•...............•.••......•.••.• 

ha sağlam ve daha ': Son Posta Matbaası 
şıkbr. Sandalya al· 
msdan bir kere Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

görünüz. ı AllİP İ S. Ragıp EMEÇ 
~ Slpari9lerinizl Mahmutpaşa • KDrkçQ iç nan No. 12 ye vermeniz S LER : A. Ekrem UŞAKLIGlL 

İhtimal mı? Cehalet mı? Üşenme ını? 

Bir çok insanlar hala kendi 
dişlerine her gün bakmayı 

ihmal ederler ... Halbuki serin 
bir ağız ile sağlam dişlere 
malik olmak hem hot ve 
hemde (GIBBS sayesinde) 
~t kDlay bir tevdlr l 

Dünyanın en eski mUessesesidir. 

t•,efınd•" 
fırçalayın•& 

soıa 

fırçaıayın•I 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaraıi U~:11art 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlü~1 

1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere ~ 
ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A - Türk olmak, 
B - Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olımaki 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan cdahil> yukarı olmamak, 
D - ~ari bir sene için askerlikten muaf olmak, ttl, 
E - Idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde f-1 

viste çalışmağa mani bir Arıza ve hastalığı olmamak. 
2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlarından birine vakıf olan1 ar 67 lira ücretle alınacaklardır~ 
3 - Askerliğini bitirmiş lise mezunları imtihansız olarak ayni şartlar 'lfl' 

de alınacaktır. Bu gibilerin dilekçelerinin doğrudan doğruya Umumi )lüclGt 
.göndermeleri lazımdır. -A.ıf"' 

4 - Müsab•ka imtihanı 15 Temmuz 939 Cumartesi günü saat 14 de Har~ 
şa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir ye 
rum İ§Ietme Merkezlerinde yapılacaktır. 

5 - En son müracaat 10 Temmuz 939 Cuma gününe kadardır. 
6 - Talihler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edeceklerdir· fr 
7 - Kabul şerait ve evsafı hak.kında daha fazla malUmat almak istiyeıılel' 

letme Merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. c2309, c423ft 

MM 1"' 
Muhammen bedeli 24,954 lira olan atelyelere aid muhtelif avadanlıkl~f ~*"' 

1939 Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare b~ 
satın alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek istiyenlerin (1871,55) liralık muvakkat teminat ile ka11~ 
tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon 
ğine vermeleri lazımdır. ~ 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde.o- .Huda 
Tesellüm ve Sevk Seflii:zinden daiıtılacaktir. (4270) 


