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londra ve Tokyo dün 
Tiyençin meselesi 
i_le me,gul oldular 

• • 
imtiyazlı mıntakaga dün lngiliz 
askerlerinin himayesinde ilk defa 
olarak bir kamyon giyecek girdi 

Japonlar Çinde .964.500 Hariciye ve Maliye 
insan kaybettiler Vekilleri partide 

izahat verdiler 
Tayyare piyangos~ Merkez 
Bankası tarafında idare 

edilecek · 

f eu 

Mısır Nazırı yarın 
sabah Ankaradan 
şehrimize geliyor 

HaYas ajaDBl Saadabad pakbnıa muayyen ve müessir 
bir icraat programı ile genitletilecefini bildiriyor 

Dost Mı8ır Hariciye Nazın. Hcıricive Vekilimez ve MenemencioğZu. ile Ankara 
istasyonıında 1ıtikl4l marıını dinlerlerken 

Ba11vekil dost 1 

Kazır 'ereftne 
bir ziyafet verdi 

Almanlar Türk - Arab 
dostluğunu bulandırmağa 

uğraşıyorlar 
Dost Mısır hükfunetinin Hariciye 

Mısır va Türkiye 
elela vermiye 

niçin mecburdurlar? 
•.............•• YAZAN ..............•. . . 
! Emekli S 

~ General H. Emir Erkilet ! 
ı ...•..••...........•.............................•.. : 

~.Londra, 20 (Hususi) -
tl~ haftadanberi abluka l 
d kı-~da bulunan Tientsin, ,. 

e ı İn T tal· gı ız i~tiyazlı mın. 

1 •astna. bugü;ı ilk defa o. 
al'ak b' k 

'' Nazın Abdtilfettah Yahya P~a ve ma
iyeti Ankara ekspresine illAve edilen 
husus! vagonla yann sabah saat 8,50 
de Haydarpaşaya gelecektir. Hariciye 
Nazın Haydarpaşada İstanbul Vali ve 

TUrklerle Mısırlıları biribirine bağ. 
lıyan şey yalnız birkaç bin senelik 
çok eski tarih ve ırk m~nasebetle:ı 

değildir. 
. (Devamı 11 inci sayfada) 

taz ıı· amyon sebze ve Tiyençinin ana cacıaelerinden biri 
Yat g~da ınaddesı ithal edilr.1iştir. Nakli. Halen Tieııtsiıı limanında lkl fnıı"ld 
tın~ hır İngi!iz müfrezesinin himayesi al. harb gemist bulunmaktadır. 
Süt a. Yapılmıştır. Maahaza, yiyecek ve Tokyodaki İıJ€ı1b sefiri Kreli, bUIÜJl 
~anı devam etmektedir. (Devamı ı t inci 187fada) 

Moskova g6rOşmeleri 
i:n. • l • ~ ~ Ankarıa. 20 - C. H. Partisi Meclis gru. 

gı ız, ~ ... -ansız m umessilleri pu b~ (20.6.939) saat 15 te reis vakil! 

11akkı Kılıçoğlu 

(Deva.mı 11 inci sayfada.) \. 

CMESELEILER::J 
Fırıncılar, belediyeye 
karşı birlik kurdular I dün yeni talimat aldılar Hilmi uranın bafkanlığında toplandı. 

Ci~Ondra, 20 (Hususi) - Moskovada. İn. müzakerelerin. bir intizar devnli ~· (Deva.mı 11 
inci aayfada.) Birliğin ilk tesiri ekmek fiatinin yükselmesi ve 

lıü~ü ve ~ansız mümessillerile Sovyet mekte olduju anleplmaktadır. lngiliz Kralı kalitesinin bozulmasında görüldü 
-.......__ rnetı arasında cereyan etmekte ola..n (Det1cımı 3 üncü "'f/f'a.d&) 

G 
J"arı.D LODd.r&d& Fınncı1ar. öteden beri un çuvalların- liye ücretini ı 56 kuruş olarak tesblt afenko dDn 'ehrı·m· d .. dan çuval başına 203 kuruş irnaliye üc etmiştir. iZ en tezahuratla reti alırlardı. Bu ücret bilahare 193 Fırıncılar, heyetin kararına itiraz et 

ge,.tı· BDkret .
11

. 1ra_...a 1 _ .. _ kuru.şa indirllm~, belediye istişare mL,. belediyeye müracaatte bulunmut-
v ' 8 91 1 ~ yl &D&Cill.IL heyeti ~ son verdiği bir kararla ima - (Devamı ıo uncu sayfa.ta> a Londra, 20 (Husus!) - Bir aydanberf 

lUnen ~ariciye Nazın diyor ki: " Tamam ile müttebid seyahatte ~.uıun8:11 kral ve ~aliçe, Per. 
oldugumuzun herkesçe bilinmesi fawd 1 d ,embe cnnu İnciltereye doneceklerdir. 

J a ı ır " Bu münasebetle yapılacak olan merasim 
hazırlıklan tamamlanmıştır. Kral teza. 
büratla kar11lanacaktır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

llarb rzikoları 
indirildi 

· Yalnız Baltık limanları için 
olan nisbet, yüksekliğini 

muhafaza ediyor 

Klü.blerin 
· yeni isimleri 
Galatasaray (Sarı - Kırmızı) olacak, Beşiktaşlılar 
(Şeref spor) adını almak ist:yorlar, Fenerdahçe de 

bu isme yakın bir isim bulmak tasavvurunda! .. 
Klüb reisleri isim 

değişt~rmeyi 
doğru bulmuyorlar Siyaıi vazıtyetlerdeld kararsızlık dola

yısile bütün dünyada artırılmış olan 
harb rz.ikolarının indirildiği hakkında Birçokları ıcanunun 
dün şehrimizdeki aUkadarlara Londra. yanlış tefs ·r 

Gaf enko D4Ç1Jrı ı·opurunda kındiıini 1ia.r1tlıycml~~~ arıuı,ıdd . 
(Yazısa 3 iineG~'11tyCııda) - . .. 

, 

dan te}«rafla malfunat gelmiştir. .._ d•ldi"'. k . d 
Mıntaka Ticaret Mildtirlüğünün riyase. Grılaıa::cı·aym crnıosı C l gt anaatin e Fcn~r!n annosı 

• ti altında toplanan nakliyat tarife heye- 14 Temmuz rnsa de cemiyetler kanu- j tf>zahürü önundeyız. Kanun mıntnka nd-

1 
finde bu vaziyet görüşülmüş ve keyfiyet nunda yapı1aa tadilatln birçi:t spor klüp.. l larının klüp ismi olarak kullanı!masım 

(Devamı 3 üncü Hyfada} lerini müt~essir eden şayanı dikkat bir (Devamı 11 inci aayfada) 



Hergün 

Kitab, hayat ve devlet 

Yazan: Muhittin Birren _ 

izim memlekette her içti:nai hi. 

diseyi cBu'dü Mücerredı> de?li. 

en boşlukta mütaleaya alışmış bir mü. 
ııevverler zümresi vardır. Bunlar, her 
feyi kitab sayfaları içinde görürler ve 
5yle düşünürler. Bu kitablnr, bir zaman. 
ıar. Osmanlı medreselerinin kitab:an idi; 
unların yerine Fransanın, Alrr.Dnyanın, 

lngılterenin, İtalyanın ve - en son moda 
arak ta_ Rusyanın kitablan geldi. Med. / 

tese ltitcrblan her şeyi gökte göriır, ~ök..: 
te arar ve gokle izah ederken yeni ~ -

blar _ şüphesiz büyük bir terakki adımı 
kil etmek üzere _ gökteki şeyleri yere 

dırdi. Fakat bn yeni zümrenin eye:-. 

SON POSTA 

Makale: = insan z<ifı ali 

arak .gözünün önüne aldığı toprak Türk ı In ııdi d d Bir !darenin b~c::ında mısınız? Kendinizi sevdirtmek ve san her vakit için hu ·seıerin için~n ziya e ışını -ı 
prağı değildir: Fransız toprağı, Alman üzerinize aldığınız işi yaptırtmak mı istiyorsunuz? İnsan-

i ı ~ ·ıh ç- k- 1 görmüştür, içinden ziyade dışını düfünmüştür. Mes'ud oprağı, ngi iz topragı... 1 
••• un u, larm f'görünmek> hususundaki zaflannı unutmayınız. 

nun okuduğu kitablnr. Türk toprağında olmaktan ziyade me!'ud görünmeye çalışmıştır. Bu, ezel- «Zevahıri» her zaman için muhafaza ediniz, okşamasını 
anmış hak1katler, Türk toprağile izah den başlamış bir kaidedir. Ebediyete kadar devam edip biliniz. Cezaya istihkak kesbedenlerin izzetinefislerini de 
lmiş hfıdiselerin kitahlan değil, o e - gidec.""Cktir. koruyunuz. 

rleri yazanların kendi memleketlerine =========================:;:.;~=================::::ıı:=== 

~:g~::g~~'.;§f ~:~;E~ 
ıerini garb kit&bınn arasında mütaıea Sonya Heni 1r--............ -. ................. --.,1 Çengelli iğne yuta o 

eden yeni münevverler arasında, Türk H b• f k 
meselelerinin mütalensı bakımından, çok M~mlelıettne gidiyor/ ergUn ır 1 ra Bir hebelı 
buyük lbir fark yoktur. Her ne kadar 

im, gökten yere inmişse de henüz Ti.irk. l 
eşmiş değildir. Bizim, ilniversitemizın 

original hiç bir eser vermemiş olmasının 
da sebe'bi zaten budur. 

Halbuki iyi bir Türk münevveri, gar. 
~ k.itablarını okuduktan sonra Türkiye. 
tün içine girer;-k, onu halk k5tlesıle, top. 

ğile, tarihi gelişi ile, iktısadi ve ıçtimat 
vvetleri ve z!flarHe mütalea edecek, 
dan sonra bu memleketi anlamış bir 

n olarak bu memleket için fardalı fi. 
N'temleri vücude getirecektir. cMü. 

evver bir Türk>, bu işi böyle yapmadığı 
üddetçe hiç bir zaman bir cTürk mü -

evveri> olamaz. Osmanlı, nasıl bu mem. 
eketin kütlesine yabancı bir tarih malı. 

olarak yaşamışsa bahsettiğim tarzda 
münevver Türk te, memleketi tanı. 
arak onun yabancısı gibi fikir söyle. 

ekten kurtulamaz. 

Hiç olmazsa 
Eiki devırde, köy ayasının oğlu bir 

ramazan gecesi camiye teravıye git
miş, imamın babasınııı önünde na • 
ma.z kıldığım görünce hiddetlenmiş, 
namazdan so.nra imamı yakalamış: İ 

- lmam c}cndı, demiş, benim ha • 
bam bu köyün ağasıdır. Bir da1ıa na. 
mazda ondar.. önde durduğunu görmi. 
yeyim! 

lmam olan bitenı köy ağcmna anlat. 
mı.ı: 

- Çocuk cahillik ediyor, l:endiain~ 
.cJyle8eniz! l 

Demi§, köy ağcuı diifünmii§, cevab 
vermif: 

- Evet. ben ona Zdzım geleni söy. 
Zerim, fakat ıen de pek fazla ileride 
namaz kılıy01'ıun hoca. Hit; olmazsa 
yanımda dur da öyle ru! 

Haziran il 

Sözün kısası 

Delirir mi? Delirir I 

,,_ _______ E. Tala 

n:::5J izim Derdimend, dün ikindiyillo 
lg) alı al, moru mor geldi. Karşım

daki iskemlenin üzerine kendini bıraktli 
ve cebinden mendilini çekip terini siler
ken, bir yandan da lakırdıya b~dı: 

- Nereden geliy-orum, dersin? 
- Ne bileyim? 
- Tımarhaneden! 

Yüzüne hayretle bakıp. sordum: 

- Kendine yer tutmağa mı gittin? Ak
lından zorun mu var? Sıcaklar mı do
kundu? Yoksa Avrupa ahvalinin verdiği 
endişe mi? 

- Ne o, ne bu Bizim Faiki ~türd:iın. 
- Kim, Faik? 

bl·r - Tanımazsın. Akıllı, uslu, olıgun 
çocuktu. Sapıttı, zavallı! 

- Vab, vah! Neden? 

Derdimend, OObinden, içi irili 
gazete kesiklen1e dolu bir zarf 
önüme koydu. 

- ~te bunların yüzünden. 

ufaklı 
çıkarıp 

- Anlamadım. Gazeteler, aleyıhinde 
n~riyat mı yapmışlar? Haysiyetine, iti.. 
barına halel mi gelmiş? 

- Hiç biri değil. Bak; tetkik et, an
larsın. 

Maktualara göz gezdirdim, bir ıey bu
lamadım. Derdimend sinirlendi: 

Bundan yirmi sene evvel, ben de bu 
nevverlerdendim. Ben de, Türkiyeyi 
duğum kitablara uydurmak merakını 
r, tıiç bir zaman bu kitabları Türkiye. 

~----------------~ 
Yaman bir 
Karlkatilrlst 

- Bırak! dedi; ben şimdi sana anlatı .. 
nm. Bizim Faik, yeni barem kanununun 
aradığı evsafta. şelhadetnameli, yüksek 
üniversite tahsili görmüş bir gençtir• 
Memlekette çıkan, aşağı yukarı bütün 
gnzeteleri. mecmuaları takib ederdi. Gü.. 
nün birinde, halinde bir deği§iklik basıl 
oldu. Düşünceli gibi idi. Şu gördüğün kır .. 
pıntıları yanyana diziyor, mukayesler 
yapıyor, kendi kendine bir şeyler söyle
niyor, arada bir, küfrederek. yuınrukla
nnı masaya indiriyordu. Bir aralık ıne.. 

rak edip sordum: cFaik! Ne olu~un?~ 
Ce~ab olarak: cBak! dedi. Allah rızası i
çin !beni şu derdden kurtar!> - c<Hangl 
derd, Faik?> - cİşte! Şu ilana bak: Urfa 
belediye reisliğinden diye başlıyor. Son
ra şunda, Malatya şarbaylığın<San .. bunda 
ise Kırklareli urayından yazılı. Şimdi bir 
de şu havadislere bakıver: Bursa ValiSf 
filan yere gitmiş .. Sıvas ilbayı değişmiş.. 
Ilıcabaylıktan Kamuna g6nderilen bir 

Londradan SOO kilometre uzakta b~- emirde .. kaymakamiığa nahiye müdürü.. 
lunan Gemesy'de 8 aylık bir bebek, bır nün verdiği cevaba nazaran .. vakıf direk.. 
çengelli iğne yutmuş, iğne, boğazın~ ı:ı- törlüğünden 'bildirildiğine ~re.. eWtaf 
kılınış v~ Daily Expr~. gazetesının müdürleri arasında tebeddülat .. genel dL 
~yya~ıle Londraya getirilerek~~. - rektör, müdiri umumi.. mekteb, okul.. 
lıyat edılmJ.t, çocuk muhakkak bır 0 - öğretmen, muallim.. Otelciler Kurumu 
lüı:ıden kurtanlmıştır. . Re~imde: w ço : nrzuıh:41 vermiş.. Mü.Tettwler Cemiyeti 
cugun alınan radyoğrafisinı ve ıgneyı dilekçe sunmuş .. istida vilayete havale e .. 
görüyorsunuz. dilmiş.. ıhavn orajlı ıgeçecelaniş.. fırtına 

e uydurmak lAzun geldiğini düşünmez -
. Sonradan hayat öyle istedi ki ben, 

· bın hayalAt Aleminden yuvnrlanarak 
k toprağı üzerine düşeyim. Düştüm 

e o zaman gördüm k; hayat başka, Tür. 
· e başka, Türk milleti denilen koskoca 
lSylü kütlesi başka ve bizim frenkçe ki. 
blar da bambaşka şeylermiş! 
Hayatımın yirmi olgun senesini de böy_ 

le yaşadım. Bu toprak üzerine düşüne dü 
;tine didindim ve didine didine düşün -
düm. ~mdi bugünkü eben> le yirmi se. 
'1e evvelki cben:o arasında büyük bir 
~§ ve anlayış farkı vardır. Beni, yu. 

anda tasvir ettiğim cmünevver Türk> 
.Omresile ekseriya ihtilafa sevkeden şey 
f1e bu farktan ileri gelir. 

* Mesela, ben şöyle düşünürüm: Osman. 
denilen tarih tipi, bu memleketin küt -

esinin sırtında yaşıyan bir tarih para -
ti idi. Türk kütlesi ile onun anlaşması 

Jöyle dursun, bilakis Osman!ı için sade 
kir bir mahlök, captal Türk>, codun 
rk> değil, belki de bir düşmandı. Os. 
anlı hakim, muzaffer ve üstün olduğu 

üddetçe Türk snrayda yalnız hizmetçi, 
ak, arabacı, çöpçü gibi hizmetlerde kal

.dl ve İstanbulda da leblebicılikten daha 
)üksek bir san'at sahibi olamadı. Os . 
inanlı mağlf.ıb olrnıya başladığı zaman • 

rdanberidir ki Türk yavaş yavaş yuka. 
ya doğru çıkıyor. Bilfarz, i?k defa ola • 

ak cünjhuriyet devrindcdir ki İzmirli ve 

eadollu rneb'uslarm hükumet muhiti 
de nüfuz sahibi olduklarını gördük. 
lıbuki İttihad ve Terakki, henüz cİs • 

bnbul> dan ıbaretti! 

Paten yıldızı Sonya Heni, Londracla 
bir müddet kaldıktan SQnra, Kroydon 
tayyare meydanından tayyare ile Pa -
rise hareket etmiştir. Oradan da mem
~keti Oslo'ya gidip dinlenecektir. 

15 sene otomobil kullan· 
maktan meneclilen bir kız 
Bir İngiliz kızı 193• de yaptığı bir kaza 

neticemnde mahkeme kararile 15 aenc 
müddetle otomobil kuHarunaktan mene -
dilmiştir. Son günlerde mahkemeye mü. 
raoaat ederek lbu memıwiyetin kaldınl -
masını istemiş, hlkim de iU cevabı ver • . . ....... 

mıştir: 

- cBenden y~a bfryük, mesıekde kı
demi daha :fazla bir h!kim kardeşimin 

verdiği bir cezayı refetmeyi mesleğimin 

~n ve şerefile münaaib bulmadığım gt -
bi, düpedüz bir küstahlık addederim.> 
Cezayı veren hMarn 68. tasdik eden de 

55 y~n<ladır 

Tesadüfün garabeti 

Rekllm acentalığı yaparken, resme 
olan aşın derecede istidadı yüzünden, 
birçok tanınmış sirnalann portrelerini 
yapan Yeni Zelandalı bir ressam, Lon
drada bir karikatür sergisi açmıştır. 
Burada yüze yakın resim teşhir etmek 
tedir. 

İngilterede Suffolk'da, bir adamın ni -
şanlıBı kol saatlinin kurgusunu kaybet -
miş. Ar.adan bir hafta geçmiş: ayni adam Gayet engin bir kudret ve canhlıkla 
ni.şanlısile bisikletlerine atlayıp da yola çizilmiş olan bu karikatürler insanda 
düzüldülçt.en iki daklka oonra, adamın bi. gayriihtiyari tebessümler uyandırmak
sikletinin Hi.stiği patlamış, inip bakmış, taclJr. Karikatürünü gören meşhur ka
ve bir saat kurgusunun dış lastiğe sap _ dınlardan biri, fena· halde sinirlenerek 
landığını görünce, çekip çıkarmıştır. bir iskemleye tırmanmış, ve resmi a-

İşin garibi. bu kurgunun, nişanlısının Iarak paramparça etmi~tir. Ressam da 
saatinden düşen kurgu olduğu nnlaşıl • bu parçaları, o kadından müthiş suret
mıştır te nefret eden başka bir kadma satmış-

Bir sinema yıldızı katil 
Weidmann'a mezar 

gap tır-ıyor 
ı\lmanyada doğmuş olan film yıldızı 

ılladam Kaller, çocukluk arkadaşı bu
lunduğu Weidmann için Versay'da bir 
mezar satın alın~, ve kiyotinle boynu 
vurulan katil, buraya gömülmüştür. 

/ngilterenin en büyük 
üniversitesi 

Üıgil'terenin en büyük üniversitesi, 'S
naları, kapılan, bacalan, pencere ta -
vanları olmıyan, buna rağmen 61 bin ta. 
lebesi 'bulunan işc'iler tahsil cemiyetinin 
kurduğu müessesedir; İngilterede bu mü. 
esıseseye halk üniversita;i ismi verilmek -
tedir. 1903 de kurulmuştur. 

Çocugu için aqa/ının 
k~m:gini feda eden baba 
İngi1terede Lankeşirli bir baba, ka -

frıtası kırılan 8 yaşlarındaki, oğlunun 
başına eklenmek üzere ba~ağından bir 
kemik parçasını ameliyatla çıkarttır -
mıştır. 

tır. Burada İngiliz edibi Bernard Şovun 
karikatürünü görüyorsunuz. 

... Atatürk, cBiz bize benzeriz» dediği r 
man, bu bakımdan da Türkiyenin kita. 1 STER İNAN, 1 STER iNANMA! 
ını Türkiyenin toprağı üzerinde yazmak 
e orada okumak lcizım geldiğıııi söyle . 

ıJn.iştir. Ayni düstur, Türkiyede, hayati 
tlenjn sıkı kontrolü altına almaK lüzu. 
unu ifade bakımından da çok manalı _ 
r. YPni Devlet Reis'miz, T~rkiye cüm. 

Bir arkı:ıdaşımız anl~ttı: 
c- Akrabamdan biri çocuğunu sünnet ettiriyordu. Bu 

münasebetle hediye olarak yirmi altı buçuk liraya ufak 
bir radyo alıp götürmüştüm. Çocuk sunnet olalı ikı bu-

çuk seneyi geçti. Çocuğun babası evvelki gün evime uğ
ramıştı: 

- Postaneden dönüyorum. Senin oğluma getirdiğin 
radyo için bugün de üçüncü on lirayı verdik, dedi.> 

l STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! uriyetınir, en yüks k makamına g~çtiği ı 

(Devamı 10 uncu sayfada) '-------------.... ----------------------------------------------------------------------------' 

ihtimali yokmuş .. hurda demirler aÇık ar .. 
tırma ile satılacakm~ .. borçlunun eşya.cıı 
mezad edilecekmiş .. 

Biçare Faik bunları okurken coşuyor .. 
du. Birdeı1bire haykırmağa bnşladı: cSöy .. 
le, Derdirnendim! Bunların hangisi dol
ru?. Hangisi doğru bunların?! Allah rı.. 
zası için söyle! Bu çorıbanın içinden ben 
nasıl çıkayım? Deli olacağım!., 

Ve nihayet deli oldu. Biraz evıvel, ben 
de kendisini Bakırköyüne götürüp bırak.o 
lun. 

················································-·········-~ 
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Sayfa 3 

~ayf ada Yahudiler bir !Balkan Antantı 
liğ·ım patlattılar, 40 

A~rab ö dü, 45 yaralı var 

Y<>zgad, 20 (A.A.) - Dün saat 16 ya 
doğru bir dakika devam eden şiddetli 
dolu ve yağmur merkez ve mülhakatta 
mezruata büyük zarar vermiştir. Dolu 
bazı yerlerde yumurta büyüklüğünde 
dü§Jllüş, bu yüzden Buğailıyan kazasın
da bir çocuk telef olmuştur. Dolunun 
yaptığı tahribat tesbit edilmektedir 

e Avrupanın üzerinde 
/)olaşan tehlike 

Yafa ve Tel • Avivde bombalar patladı, İngiliz 
kuvvet~erile bir çete arasında müsademe oldu 

Metaksas ile Yugoslav 
sefiri arasında 

teati edilen nutuklar 

Atina, 20 (A.A.) - Atina ajansı bildiri
yor: Başvekil B Metaksas. yakında hare. 
ket edecek olan Yugoslavya elçisi B. La
zareviç ve refikası şerefine bir ziyafet 

kah· ~te . :c. 20 (A.A.l -- cMukaddem> ga., bu suretle dün p:ıtlıyan 
vermiştir. 

bombaların n- Bu ziyafetin sonunda B. Metaks::ıs bir 

lia ~nın bildirdiğine göre Sionistler, dedi 6 yı bulmuştur. 
oı/ anın Yemis çarşısında üçüncü defa 1 Tel.Avivde patlıyan bomlfa, bir Arab 
llct~ak. bir h1ğ1rn patiatmışlardır. İnfilak tarafından blr Yahudi grupu üzerine a. 
kişı cc. ınde Arablardnn 40 kişi ölmüş, 45 tılmış ise de kimseye bir şey oız:rıamıştı:· 

nutuk söyliyerek demiştir ki: 
- Siz. Yugoslavya ile Yunanistanı bu 

derece sıkı surette birbirine birleştiren a. 
sırlık dostluğun ateşini, büyük bir itina 
ile muhafaza eylediniz. au iki millet ayni 
zamanda, ayni sulh azmi ile de birleş. 
miş bulunmaktadır. Bu sulh azmi ise, en 
iyi ifadesini Balkan Antantı içinde iti. 
madlı işbirliğinde bulmaktadır. O Balkan 
Antantı ki, müstak.ılliği ve sulh niyetleri, 
muhterem reisi Gafenkonun Ankara ve 
Atinayı ziyaretleri dolayısile bir kere da. 
ha~eeyyüd eylemiştir. 

1( Yaralanmıştır. Yafada patlıyan iki bıJmba ıse, polıs 

d 
lldus, 20 ( A.A.) _ Rica civarında merkezinin yanın.1 atılmış ve bina hafif 

un ... l ' ~· •0g eden sonr:ı müsellah bir çete ile surett hasara uğramıştır. 
bir ılız kıt'aları arasında oldukça mühim Diğer cihetten öğ~eden evvel yapılan 
Ôld .rnusademc olmuş ve asilerden 8 kişi suikasd neticesinde ölenlerin cenaze me
ld ııı:uırnüştür. Bu suretle dün ölenlerin rasimi öğleden sonra yapılmıştır. Mera-
~dı 26 yı bulmuş oluyor. sim esnasında hıçbir hadise vukubulmn-

Siliı,~r~lılardnn biri esir alınmış ve birçok dığı için ateş söndürme mecburiyeti ilga 
ığtinam edilmiştir. edilmiş ve Yahudi mahallesinde normal 

B L l hayat avdet et!lliştir. 
'\' omualar p at ıyor Şehrin aşağı rnahallclerince'.\i dükktın. 

iki afo, 20 (A.A \ - Dün Yafada yeniden !arla Araıb m.-:ığnzalar henüz kepenkle. 
ve Tel..Avivd~ bir bomba patlamış ve rini açmamışlardır. 

İtalyanların Tirandaki 1 Devlet lim~nları umum 
askert kuvvetleri müdürlüğü bütçssi 

lio1:ı~~n 20 (A.A.) - Mareşal Badoğ -
k~·ı un Arnavudluk hükümetinin er -
alin~ ~bazı askeri ve siyasi İtalyan ric-

B 1 ~bul etmiştir. 
tert u~un Tiran garnizonu kıt'alarım 
bin ış edecektir. Tiran garnizonu, 1 O 
t.an'kl\efer, 500 zabit, 100 ağır top, 150 

dır. ve 500 mitrnlyözd~n mür~b 

l!~ki Yuoott/811 
~ı>~vekili radika l 

c? .. , isinden f ık arıldı 

Ankarn, 20 (Hususi) - Devlet Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü bütçesi 
Meclis rumamesin~ alındı. Bütçe Enc:i
mcni 1 Temmuzdan mer'i olması i1ibarile 
işletmenin on bir aylığa tekabül eden v:ı. 
ridatını 6 235,333 lira olarak tesbit ve ka

bul etmiştir. 
Layiha esaslarıııa ve Bi.itçe Encümeni

nin yaptığı tadilata nazaran Limanları 
İşletme Umum Müdürlü~ü Mün.ıkaEıt 
Vekilinin iznile ve üç yılı geçmemek Ü

zere gelecek yıllar .1 geçici icar ve isticar 
mukaveleleri ak•edebilecektir. 

Trabzon limanının inşası ve İ;;kende. 
run sel'best mıntnkası tesisi işlerine sa rfe. 

B Lazareviç. bu nutka verdiği cevab. 
da başvekil B. Metaksasl ve mesai arka. 
daşlarına teşekkü r ettikten sonra ezcüm. 
le demiştir ki: 

- Ekselansınızın büyük gayretleri sa. 
ye~inde Yunanistanci.l eldP edilen muaz. 
zam ve muıhteşeın terakkiler karşısmdn. 
ki hayr:ınlığımı ifade için kelime bula. 
mıyorum Yalnız uzak \'e yakın komşu. 
larln değil, fakat ayni zamanda hüsnüni. 
yet sıi:hibi 'bütün milletlerle sulhperver 
münasC'!betlerın idamesi ve takviyesi için, 
aralarında memleketim de bulunduğu 
halde bütün dost v~ müttefik memleket
lerle işbirliği yaparak ibzal ettiğiniz gay. 
retleri de minnet hisleri ile tebarüz et. 
tirmek isterim. 

ingiLz Kra h yarın 
Lo:u:rcda tezahüratla 

ı~arşılans.cak 
dilmek üzere 3633 numaralı kanun mu. (B~tarafı l ınci sayfada ) 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

lf B cynelmilel siyasi vaziyete u -
mi bir göz atıldtğı zaman bu ~ 

nun ferah verici olmaktan uzak bulun-

G l f enko dun 
duğunu hemen her g-Oz görebilir. Uzak 
şarkta imtiyazlı mıntakalar meselesi -

Şehrl·m·ızden geçtı·, nin doğurduğu gerginılik, Almanynnın 
Şark hududlarmda ve Slovakyada ib -

B k 
• • raz ettiği faaliyet, gene Alınan diplo -

Ü raşe gıttı masisinin Baltık memleketlerinde sar-

Romanya Hariciye Nazırını P ireden fettiği gayretler ve Londra ile Paris ve 
Moskova arasındaki müzakerelerin te -

getiren Daçya vapuru dün saat on üçte limanımıza gelmiştir. Romanya sefiri sadüf ettiği müşküller birbiri üzerinde 
Daçya vapurunu bir motörle Yedikulc a. aksitesir yapan ve mevcud sıkıntıyı 
çıkla11nda karşılamıştır. Romanya Hari. dor,ıran siyasi amillerdir. 
ciye Nazırı Galata rıhtımında İstanbul Bütün bu hadisat arasmda vakayie 
Vali Muavini Hüdai Karataban. Bükreş hakim olan iki tehlike ~öze çarpıyor: 
büyük elçimiz Hamdullah Suphi, Yunan 1 - Lehistanın mütemadi surette 
hükumetinin Türkiye sefin ve şehrimiz.. teyakkuzunu davet eden Danzig mese-

deki Rumen kolonisi tarafından karşılan- lesi. • rnıştır. 2 - Amerikayı büyük menfaatleri 
Gafenkonun şehrimizde iki gün kala. olan devletleri lfıkayd bırakamamak 

cağı yazılmıştı. Romanya Hariciye Nazı. icab eden Uzakşarktaki İngiliz - Japon 
rı yolda hastalandığı için istanbulda iki ihtilafı. 
gün kalmaktan sarfınazar edilmiştir. Bir an için kabul edilebfür ki Japon-
Nazır saat on altıda otomobille Fenere yanın hattı hareketile Bcrlin - Roma 

giderek Rum patriğini ziyare~ etmiş, ı.sat mihveri arasında esash b!r münasebet 
on sekizde limanınıızda:-:. kalkan · Daçya _yoktur ve imtiyazlı mm takala~ mese -
vapurilc Bükrcşe milleveccihen yola çık- lesi. bundan evvel 'başlamış bır noktai 
mıştır. nazar farkının devanı edegelen bir saf-

Gafcnko Vali Muavini, Rumen, Yunan hn!=ından ibarettir. Fakat başlangıçta 
sefirleri, Bükr~ş sefirimiz tarafından u. dört katil maznunu Çinlinin Japon po-
ğurlanmıştır. lisine teslim edilip edilmemesinden do-

Gafenko'nun beyanatı ğan dava. hadiselerin yardımı ile öyle 
Romanya Hariciye Nazırı Gafenko, va. geniş bir mahiyet almışhr ki. bununla, 

purun salonunda gazetecileri kabul ede. Avrupa devletlerinin Uzakşarktaki bü
rek Atinayı ziyareti hakkında aşağıdaki tün bir menfaat sistemi vıkılmak teh · 
beyanatta bulunmuştur: likesine maruz bulunmaktadır. 

c- Atinanm .bize gösterdiği hi.isnü ka. Janonyanın hattı hareketi, bu bakım-
bulün henüz tesiri altındayız. Atina, bizi dan Almanya ile İtalyanın ekmeğine 
Ankarada gösterilen hararetlı ve kardeş. yağ sürmektedir. Burada. nazarı dik -
çe kabulü andıra'1 bir şekilde karşıladı. 1rnti celbeden bir diii'er nokta da Mih -
Öyle anlıyorum ki Antantm 4 hükumet \·er devletleri matbuatının hattı hare -
merkezinde de müşterek siyasetimize ketidir. Alman P'azeteleri h"'r fırsattan 
karşı ayni derecede bir bağlılık var. Şim. i:;iifade ederek İn~ltereye hücum et -
diki şartlar i~inde bu sulhcuvanc siyase. tlkleri halde İtalvan gazeteleri. bu ba-bn!c~ad, 20 (Hususi) - Avala ajansı 

~ rıyor: Radikal partisinin parlamento 
\'ek~ıu dun bir toplantı yaparak eski bnş
Sku' ~toyadinovrç ile 19 c.rkadapnuı 
tikl P~ınaya (meb'usan meclisi) tevdi et. 

cibi~ce çıkanlac1~ bo~ol2r h~ılınn~~ n. Ayni günde. Avam ve Lordlar Kama. 
z~mı 1.100.000 Turk ~ırası varıda: bu:ç~-ı ralarının celseleri de bir saat kadar tatil 
sınde ~ılacak fazla ırad ve aynı ış ıçın edilecektir. Bu müddet zarfında meb'us. 
masraf btitçesinde açılacnk fasla tahsisat lar, kralın istikbali merasiminde hazır 

te. tam bir an!aşma ve tesanüd ve ist:ktal hic;te daha temkinli hareket ediyorlar. 
dairesinde deva.n etmenin lüzumu dört Fakat hücumlarını tercihan Franc;ava 
hükumet merkezinde de bihakkın takdir tevcih edivorlar. Almanlar Tft'hlileri 
edilmektedir. hırpaladıkları haldı> İtalvanar Lehlile • 

er, takr· . . . lf kA ırı muzakere eylcmıştır. 
den\ urnetin dahıli siyasetini tenkid e. 
~ir hu takrir, parti disiplinine mügayir 
• Sto ar~ket sayı larak, takrir sahibleri 
tide Yadınoviç te dahil olmak üzere - p:ır-

n tardedihnislerdir . . 

kaydolunacnktı:-. bulunacaklardır. 
Parlamento celselerınin tekrar açılışın. 

da , hükümdarlara hitaben bir choş gel. 
d niz mesajı okunacaktı:. 

Jeoloji enstitüsü talebesi
nin İsviçre seyahati 

Tamamile sulh emelleri beslediğiır.izin re ıtidal tavsiye edip uyuşmak nas!ha -
ve tamamile müttehid vf> mütesanıd oldu. tin~ veriyorlar. Fakat ~erek Türk-1n$
ğumuzun herkesçe bilinmesi faydalıdır.-. Uz nnlaşması. ırerek Romanya veya Bel 

Moskova görüşmeleri 
Atinada hava müdafaa 

A. • ınanevraları vapıldı 
den t~a, 20 (A.A.) - Dün gece saat 21 
lar e kadar hava müdafaa manevra

ı Yapılmıştır. 
'l'ehlike · 

Ankar', 20 (Hususi) - İstanbul Üni. 
versitesi Fen Fakültesi Jeolojı Enstitiıc;ü 
talebelerinin tehir edilen İsviçre Alp tet
kik seyahatine bu hafta içinde cıkmala. 
rınn Maarif Vekaleti tarafından müsna'le 
edilmiştir. 

Ölü General Enver 
ve kardeşinin çocukları 

Ankara, 20 (Hususi) Merhum 
General Enver çocuk!arı Mahpey. 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 
İngiliz ve Fransız mümessilleri, geçen 

Cumartesinden sonra Molotofu henüz 
görmemişlerdir. Maahaza temaslara yeM 
nidcn başlanacağı temin edilmektedir. 

İngiliz ve Fransız mümessilleri, bazı 
noktalar hakkında Londra ve Paristen 
yeni talimat almışla:-dır. Yarın Molotof 
ile görüşmeleri muhtmeldir. 

pradm vazivetleri mevzuubahs olunca, 
Mihver devletlerinin çemberlenmesi' 
hikavesi ortava atılarak mü~terek su -
rett~ ateş püskürüvorlar. Halbuki ha -
kikatte çemberleme diye bir şey yok -
tur ve alman tedbirler. devletlerin ken 
dilerini müdafaava matuf iptidai ihti
yat kararlarıdır. İster kasdi olsun, is -
ter ah,·alin zaruri bir icabı olsun. bu 
haleti ruhive devam ettiği ve bu zihni
yet terkedilınediği takdirde A vrupanı:ı 
üstünden tehlike bulutları hiç bir za • 
man zail olmıyacpktır. 

lıın p· ışarcti verilir venlmez, Atina-
tın 'büır~nin, FaLerin ve civar mıntakala. 
r:ı~. tun halkı kendilerine evvelden ve. 
~nı~ 1 

ltı!şt i~ 0 an talimat! kat'iyen rinyet et -
&eyi'<!· ~alk, tarasalardan manevraları 
!torf de~ılmiştiı-. Hava müdafaa topları 
tinde~· iStikam~tinde eski Faler sahille
ltıı .,. e 1 ziyalı hedeflere hakiki ateş yap. 

ıt•ır R" l:tıesar' orfezd~ sahilden 12 kilometre 
8ak ee~e ~adar hi:!r türlü seyrüsefer ya. 
~e . dilmiş tr. Manevralara Atinanm, 
daranın .ve civar rnıntakalann bütün nıü-

a hızmetıeri iştirak etm·ştir. 

~uazzam bf r deniz 

4
1Jgg11resi yandı 

1-{ev ndra 20 (A.A.) - Southampton
tna York hattma tahsis edilen cConne-

ro.» is . d . ""ı . mın ekı. muazzam deniz tay
,, ... ('c; d" 
gıtı 

11
' • un .benzin alırk(:n çıkan bir yan 

tur. ctı<::esınde tamamile harab olmuş-

İn::1a d'ı ' 'ar c hmckte olan cCathav» tay -
" es· ' · ltıet ı ?u yaz <.1Connemara~ yerine biz 

Yeni Yugoslav s 0 firi 
Ankara, 20 {A.A.) - Yugoslavyanın 

Ankara elçiliğine tayin edilmiş olan P,. 
İlya Otumenkovitsch, bugün Anadolu 
ekspresile şe-hrimiz~ gelmiş ve istasyonda 
Hariciye Vekaleti namına protJk'.Jl dai. 
r€si şefi muavıni Rıza Rifat ile \"•ı~oslav. 
ya sefareti erkarıı tarafından ka .. ş•laıı. 

mıştır. 

İki katil asıldı 
Aydın 20 {&A.) - Muğlanın Kat

rancı köyünden bir köylüyü parasına 
tamaan öldürmekten suçlu Çınenin Kl 
bataş köyünden Ali Afşin ile kendi ka
rısını taammüden öldürmekten suçlu 
Çinenin Alihan köyünden Hasan _çay 
ha'kkında verilen idam kararları bu 
gece, mahkumların Aydında asılma -
ları suretile infaz edilmiştir. 

Harb rzikoları indi rildi 

ker, Türkan ve Ali, biraderi 
Kamil kızı Bananın ve İsmail Hak. 
kı kızı Hüm"ykanın Türk vatanda~lığma 
kabul ,.e Turki)eye gelmelerin~ müsaade 
edilmelerine dair kanun 1:1yihası Meclis 
ruznamesine alınmıştır. 

Adliye Enciimeııi mazbntasında czcüm. 
le şl.ıyle denmektedir: 

c341 s:ıyıll k'.!nUn hükümlerine göre 
milli hudud ct:şmd1 bulunan ölü Gene. 
ral Enverin ye itarde~i Kamilin çocuklnrı 
evlenme ya~ına gelmiş v~ bulunduklar: 
yerlerde evlenmelerine imkan olm:ıchğı 
gfüi durumlarında anava~nna advctleri. 
ne engel .:>laca~ bir hal de görülmen:iş 
olduğu esb :ıhı muc:bcsile hazırlanan kn. 
nun layihası encümene.:: esas itibarile 
kabul edilmıştir ... 

Muzik öğretmen 
Ohulu direktörü 

.5ef ifn &at)l/t· e HU!Ç Bir kadın eri< ğini 
bıçakla yaraladı 

Küçükpazarda seyyar satıcılık ya - Hitler Macaristanı 
pan Yaşar, metresi Bahtiyar t;ırafın • t d k 
dan kıskançlık yüzünden bıça~la ya ~ resmen zı yare 8 ece 
ralnnmıştır. Yaralı, Cerrahpaşa hasta
nesine kalçhrılınıştır. 

Karı hoca arasına 
Giren bir kadın 
Yaralandı 
Tnrlabaşında 227 numarada oturan ye. 

mişçi Seli~ ve karısı Nataşa kavga eder
lerken ayni evde oturan kiracı Perikli a
rn larına gir~, bu sırada karısının üze. 
rine bıçnkla hücum eden Selim kazaen 
Perikliyi yaralamıştır. 

Yaralı !hastaneye kaldırılmıştır. 

Daily Expres gazetesi yazıyor: Hitle
rin, yaz sonlarına doğru Macaristanı res
men ziyaret edeceği bildirilmektedir. Ge
çenlerde Alman dahiliye nazırı Dr. Frick 
ile gizli polis teşkilatı ve propngandn me
murlarının Macaristan seyahatleri bu 
ziyaretle altıkadar görülmektedir. 

Çocuk düşüren 
Bir hadın zehirlendi 

e gtrece'ktir. 

A. Çek çocuklarını 
vlınanyaya gönderiyorlar 

atı arşova, 20 (A.A.) - Polonya matbu
l'na~n Pra.gdan öğrendiğine göre. Alman 
bir ~matı son günlcrd~ 13 ten 11) c !{adar 
~~oe ~ek çocuklarını tatil devresini ge. 
hr k uzere Almanyaya gençlik kamp-

(Baştara.fı 1 inci sayfada) 

atakadarlara te'bliğ edilmiştir. Son siyasi 
hadiseler dolayısile 1,87 ve 1.25 nisbetinde 
3ükseltilmiş olan havb rzikoları alelu
mum limnt(lar arasındaki nakliyat için 
0.50 santime ve Akdeniz limanları arasın. 
dnki nakliyat için 0,25 santime indiril-

Ankara, 20 (Hususi) - Müzik Öğret. 
men Okulu (Konservatuar) ·Direktörü 
Rauf Yener isi.ifa etmiş, yerin!! Bursa Li
sesi edebiyat l1uallimi Orhan Gökyay ta. 
yin edilmiştir. 

------------------
Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

Ankara, 20 (Hususi) - Devlet Deniz. 
yolları ve Devlet Limanlan İşletme U. 
mum Müdürlüklerinin teşkilat ve vazife. 
!erine dair kanun layihası Meclis ruzna. 
mesine ıılındı. 

Bir sarhoş arkadaşını ağır 
surette yaraladı 

Karaköyde işkembeci dükkanına sar. 
hoş olarak giren ve· ceblerinden çık.ırdık.. 
lan şişeden içmeğe başlıyan Muzaffer ve 
Ömer adlarında iki kafadar bir aralık b:r 
bardak su yüzünden kavgaya tutuşmuş. 
!ardır. Neticede Muzaffer. Ömeri baca.. 
ğından ağır surette yaralamıştır. Fazla 
kan zayi eden yaralı baygın bir halde 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Tophanede İlyasçelebi mahallesinde 24: 
numarada oturan ve kahvecilik yapan 
Fevzinin kansı 24 yaşlarında Leman ço. 
cuk düşürmek maksadile ilaç içmiş ve 
çocuğu düşürdükten sonra zchirlenmış. 
tir. Leman ifade vercmiyecek hnlde Hcı. 
seki hastanesine kaldırılJllıştır. 

Türkkuşu filosu 
Konya 20 (A.A) - Dün şehrimize 

gelen Turkkuşu filosu tayyarecileri bu 
günü istirahatle geçirmişlerdir. Hava 
müsnid olduğu takdirde filo, yarın A
danaya hareket edecektir. 

" ına .. ~ilik gonde:-mişlerdir. Bu çocuklara Na. 
tib ~ ılaınak üzere hususi kurslar ter" 

edılıni-::r :ı: ır. 

miştir. 

Yalnız Baltık liman1arına yapılacak 
nakliyatta lbu nisbet 0,625 olarak kabul 
edilmiştir. 



SON POSTA 

Vakıflar idaresi 
bir ticaret sarayı 

yaptıracak 

.Kaput bezine damga 
vurulma müddeti bitiyor 

Şehirdeki altmış bin esnafın ancak kırk beş bininin 
yıllık muayenesinin yapıldığı, on bin esnafın 

muayenesiz ka:dığı söyleniyor 

Şehircilik mütehassısı Prost, Eminönü 
ile Unkapanı arasındaki binaların i.stim
lilc işlerile ve buraya yapılacak yeni bi. 
nalarla meşgul olmaktadır. 

Ayın 29 undan sonra nizamname hükümlerine uyra•1" 
ve damgasız kaput bezi satanlar cezelandırıl•cak 

Esnafın yıllık muayenesi bu aym s:>. 
nunda hitam bulacaktır. Birleıfik esnaf 
cemiyetleri esnafın mühim bir kısmının 
muayene cüzdanını temine çalı.pnaktadır. 
Birkaç senedenberi büyük faaliyet gös. 
teren esnaf cemiyetleri, esnafın sıhhi 
muayenelerile pek yakından meşgul ol
muı, cemiyetlere kayıdlı aza aayııaını ço. 
taltmağa çalışml§tır. 

Şehrimizde slh.hi muayene cüzdanına 

lüzum gösterilen esnafın yekftnu altmıı 
bini bulmaktadır. Cemiyetler ancak bu 
miktarın kırk ıbet binine muayene cüzda
m aldırabilmekte. geriye on bet bin es. 
:na:f kalmaktadır. 
Bwıa nazaran İstanbulda sıhhi mua. 

yeneden ıgeçirilmiyen on bet bin esnaf 
meveuddur. 

Muayene cüzdanı çıkarmıyanları kon.. 
trol etmek Belediye zaıbıtasmın vazife. 
!erindendir. Zabıta bu işte esnaf cemiyet. 
lerine azami müzaheret pterdJği tak
cUrde, phircf.e doktorun muayenesinden 
ıeçmemiş eBTlaf kalmıyacalttır. 
Şehrimizde otuzu mütecaviz esnaf ce. 

mlyeti vardır ve her cemiyeıbı binlerce 
azuı mevcuddur. Cemiyetlere aza kaydı 

Mat ef~rrtlı: 

işinde idare heyetleri arasında öteden. 
beri bir anlaşamamazlık vardır. Garson
lann bir kısmı Garsonlar Cemiyetine, bir 
kısmı Kahveciler Cemiyetine kaydettiriL 
mekte, fırınlarda çalışan esnaftan bir 
kısmı Fırıncılar Cemiyetinde, blı' kısmı 

Ekmek Yapıcılar Cemiyetinde kayıdlı 

bulunmaktadır. 

Bu hususta Garsonlar Cemiyetinden .a. 
lahiyetli bir zat şunları söyıemcktedir: 

- Kaiıveciler Cemiyeti ile aramızdaki 
ihtilAf eskidir. Kıiıve sahibleri zorla gar. 
sanlan cemiyetlerine kaydettirmektedir. 

Ekmek Yapıcılar Cemiyi?ti de şu fikri 
ileri sürmektedir: 

- Şehrimizdeki fırınların sayısı iki 
yüzdür. Cemiyete kayıdlı olanların sayı. 
sı iki yüz olmak lbım gelirken Fırıncılar 
Cemiyetinin binden fazla azası olduğu 

g<>rülür.:. 
Küçük esnaf kanunu mer'iyet mevkii. 

ne konulduğu. Belediyenin esnaf üzerin
tleki kontrolü şiddetlendirildiği takdirde 
esnaf işlerinin intizama gireceği ileri ır.ı. 

rülmekte, Balkanlardaki esnaf teşkilAtı. 

nın bizden ileri olduğu misal olarak gös. 
terilmektedir. 

Şehir isleri: 
Balıkçıların •ikiydi nakkındakl Dolmabahçe stadının yeni proJesl 

rapor lkt11ad Veklletine gBnderlldl hazırlandı 
Balıkçılar, balık ihracatında müşkü- Italyan miman Viyeti Viyoli Dol -

lşta uğradıklarını İktısad Vek.şletine mabahçe stadının projesini son tadi -
bildirmiş, çare bulunmasını istemişler- lata göre yeniden hazırlamıştır. Yeni 
di. İktuıad Vekş1et1nin emrlle bu şikö - projede stad 16 bin kişiliktir. 
yeti tetkik etmek i1zere bir komisyon Viyeti Viyoli Cuma günü Milano'ya 
kurulmuş, balıkçılar dinlenmişti. He - müteveccihen yola çıkacaktır. MilAno
yet, bir Türk balıkçısının ihraç işle - da bulunacağı müddet zarfında stadın 
rinde di~r .balıkçılara müşkü!4t çıkar- detayını çizecek olan mimar. bir ay son 
makta olduğunu tesbtt etmiş, raporu- ra şehrimize <mnecek, projelerini İs -
nu Cftmhurlyet Müddeiumumiliğine tanbul Belediyesine verecektir. 
'"1"JI1ifti. Cümhuriyet Müddeiumumi - Beylerbeyi • Çubuklu yolu 
J!1i nponın tetkikinde salşhiyeti harici aafaltlenacak • 
bulmut, raporu İstanbul Vlllyetine 1- Beylerbeyi ile Çubuklu arasındaki 
ade etm.iftir. Villyet, bu raporu İkb- yolun asfalt olarak inşası kararlaşmış, 
ad VekAletine gôndermiştir. İstanbıj_ nafıa müdürlüğü tarafından 

KBprD mDteahhldl ile belediye projelerinin hazırlanmasına ba§lanmı'-
arasında lhttllf çıktı tır. 

Atatürk köpr<DUn\1 yapan müteah - Maslakta bir asfalt fO•• daha 
hid Unkapanı köprüsünü de tamir et - yapılacak 
meye mecbur tutulmuştu. Halbuki e1- Şe~ir haricindeki yollan tetkik e -
1d köpıil harab olmuştur. Belediye, ta- den Istanbul Vali ve Belediye Reisi 
mir masrafını müteahhidden iıtemekte Lt1tfi Klrdar, Maslak şosesinin darlığı 
dir. Milteahhid bir para bile ve~k yüzünden sık sık kazalar olduğunu na
istemediğl i~n be!ediye ile araıında zan itibara alllll.f ve mevcud şosenin is 
thtilşf çıknıı§tır. tikametinde ikinci bir asfalt cadde a -
Blektrlk ve Tramvay teaellDm heyeti çılmasını tasvib etmiştir. İkmci Mas -

Vakıflar İdaresi Belediyeye yapmış 
olduğu müracaatta Unkapanı ile Eminö. 
nü arasındaki scıhada Vakıflar Ticaret 
sa~ayı yapmak istediğini bildirmiş ve pro. 
jesinin hazırlanmasını istemiştir. 

Belediye İmar İ§leri Müdürlüğü Vakıf 
Ticaret sarayının yerini tesbit etmiş ve 
projesini hazırlamağ1 başlamıştır. Vakıf 
Ticaret Sarayı Balıkhane caddesile As. 
maaltı caddesi arasmdn üç cepheli • ve 
Asmaaltı caddesindeki cephesi yetmiş 

metre. Eminönü cihetindeki cephesi otuz 
beş metre, Haliç cihetindeki cephesi otuz 
metre olacaktır. 
Sarayın yerini Belediye istimlak ede. 

cek. binaları yık!ıktan sonra arsasını Ev. 
kafa satacaktır. Ticaret sarayı beş yüz 
bin lira aarfile meydana getirilecektir. 

Memba suları 
ucuzratılacak 

Bilhassa köylünün geniş mikyasta kul. 
!andığı kaput bez.ıerinın vasıflarının gün. 
den güne bozulması yüzünden bundan 
geniş halk tabakalarının zarar gördüğü 
anlaşılmış ve İktısad Vekaletince tetki.. 
kat yapılıp kaput bezlerinin tip ve va. 
sıflarının tesbitine lüzum görülerek bir 
de nizamname hazırlanmıştı. Bu nizam. 
nameye göre memleket dahilinde el tez. 
gahlan hariç olmak üzere fabrikalarda 
imal edilecek kaput bezlerı sekiz tipe ay. 
rılmı§tır. 

Bundan evvelki nizamnamede bu tip. 
ler 15 idi ve birden on beşe kadar nu. 
mara almakta idiler. Yeni nizamname 
tiplerin yedisini •lga etmiş ve halkın en 
çok kullandığı sekiz tipi esas ittihaz et.. 
miştir. 

Bu tiplerin a dan ba§lıyarak h harfine 
kadar işaretlenmesi mecburi tutulmuı

tur. 
Bundan başka evvelce kaput bezleri 

toplarının yalnız bıT baıı damgalanmak. 
Vakıflar İdaresi tarafından satılan ta idi. Yeni nizamnamede toplann her 

Defneli ve T~delen suyu fiatlarının pa. iki başına da damga vaz'ı mecburiyeti 
halı olduğu görülmüş. İdareye su fiatla. ,konulmuiluı-. . 
rmı indirmesi teklif edilmişti. Belediye. Damgalarda müessesenin ismi, tip işa. 
hin ucuzluk yolundaki teklifi Vakıf Su. reti, bez genişliği, top uzunluğu buluna. 
lar Müdürlüğü tarafınd3n Vakıflar U. caktır. 
mum Müdürlüğüne bildirilmiştir. Vakıf Bu nizamnamedeki vasıflara uymıyan 
Sular Müdürlüğü Umum Müdürlüğe ve evvelce imal edilen kaput bezleri, ni. 
gönderdiği tezkerede DefnE:li ve Taşdelen zamnamenin mer'iyet mevkiine girdiği 29 
sularından Vakıflar tdaresjnin mühim Mart tarihinden itibaren üç ay zarfında 
varidat temin etmekte olduğu yazılmak- matıalli ticaret odalarına dain€alattırıla. 
ta, amme hizmetlerinden olan bu işte t. caktır. 
darenin kAr etmek zihniyetinden sarfı. Bu müddetin hitamına kısa bir müddet 
nazar etmesi lazım geleceği ileri sürül. kaldığından ellerinde kaput bezi stoku 
mektedir. bulunan fa.brika ve ticarethaneler Tica. 

Vakıflar İdaresi Defneli ve Taşdelen ret ve Sanayi Odalarına müracaata baş. 
sularından kar etmekten sarfınazar etti. lamışlardır. 
ği takdirde, ıbu suların fiatlarmda mü. 29 Haziranöan sonra piyasada görüle
hiın miktarda tenzilat yapabilecek ve cek evvelce yapılmış damga.uz kaput 
halk ta ucuz suya kavu~abilecektir. bezleri satanlar hakkında cezat hüküm. 

Vakıflar İdaresi Taşdelcn suyunun 30 ler tatibik edilecektir. 
litreli.le damacana1armı 60 kuruıa. 300 Bu hükümler ticarette tağşişin men'i 
santilitrelik galonları 50 kuruşa, 5-0 san. v ihracatın mürakabesi hakkındaki ka. 
tilitrelik fiJeleri 5 kuruşa, Defne suyu. nunların cezat hükümleridir. 
nun 30 litrelik damacanalarını 65 kuru. Kaput bezine mevzu narkın kaldınL 
şa, 250 santilitrelik galonları 50 kuruşa, masından soma piyasada lstenildfli ka. 
30 santilitrelik şişeleri 5 kuruşa dağıt. dar kaput bezi bulmak mümkün olabil. 
maktadır. diği P,i, fıat1arda 8'V'Velce satılan fiat. 

Hariçten getirilen şişeler pahalıya lara nazaran beher topta 30-40 kuruı ka. 
malolmakta, Paşababçe şişe fabrikasının dar bir düşüklük g&ülmüştür. 
çıkardığı fişeler ihtiyacı karşılıyacak Ç 
mikttera baliğ olamamaktadır. Bu yüz.. orapçılar Ankaraya bir 
den fişe fiatları yükselmiş, memba suyu heyet gönderecekler 
fiatlarında da 'bu yüzden hissolunacak 
derecede bir yükselme hissolunmuştur. 
Memiba suyu fiatları bu bakımdan da 
gözden geçirilecelctir. 

Bugün çorap fabrikatörleri Milli Sa. 
nayi Biriiğinde bir toplantı yapacaklar 
ve İktıaad Vekaletile temas etmek üze. 

Poll•t11: dDn toplandı lak asfalt yolu pabaılıya mal olacağın-

Tü. 1 İd 1 dan, şimdilik bir kısmı yapılaC'.aktır. İs Ekmek narkı ı·pka edı.ldı· 
Elektrik, Tramvay ve ne are e- t nb 1 f "'dürl" v .. b h t-t..; 
. beledi ~--ıı·· d k a u na ıa mu ugu u wus ~ Denize dD••n bir vapur yolcuau rini ye namına ~ um e ece t"' dl ba ~ ......... .h Son günlerde un fiatlannın yükseldiği 

Olan L-y·~, dün de Metro hanında ih- e u ere ~ ~·uor ... r. kurtarıldı 
uv <ır~ görülmüş. dün derhal Belediyedeki nark 

zari mahiyette olarak çalışmalarına de- Gllmrlllı.lerde: komisyonu toplantıya çağırılrnıştır. Ko. Kadıköy Halle Partisi odacısı Ahmed, 
vam etmiftir. Elektrik, Tramvay ve misyon un fiatlarındaki yükselmenin ek. dün Göztepe vapurlle Kadıköyünden 
Tünel İf letmeleri muvakkat idare he- BDmrDk muhafaza genel mek fiatlanna tesJ edemiyeceği kanaa. Köprüye gelirken yolda müvazenesini 
yeti namına bu müesseseleri belediye- komutanının tettı,ıerl tine varmıı. nar~ı ipka etmişfü. kaybederek denize düşmüştür. Hld.i -
7e devir ve teslim etmek üzere eski u- Şehrimizde bulunmakta olan Güm - Belediye İktısad İşleri Müdürlütü fi. se üzerine vapur derhal durm~ ve 
mum müdür Kadri, Ticaret Dairesi re- rük Muhafaza Genel Komutanı Tüm - atlardaki yükselmenin ıebebJerinl araş. boğulmak üzere olan odacı, vapur mü
iai Cevad, teftiş dairesinde murakıb Sa general İbrahim Lutfi Karapınar dün tırmaktadır. Yükselmeye mini olmak için rettebatı ve etraftan yetişen sandalcı -
ll?addin, h~kuk ~ü.faviri Tah.ird~n de refakatinde gümrük muhafa~ baş- icaıb eden tedbirler alınacaktır. lar tarafından kurtanlmı.ştır. Fazla su 
milrekkttb bır komısyon teşkil edilmış- müdürü Hasan Koper olduğu halde yutan odacı ilk tedavisi yapıldıktan 
tir Ell•noe yerlerinin tarlfalerlnl 

· • şehrin muhtelif yel'lerindeki muhafaza k t sonra hastaneye kaldırılmıştır. Ge ek d vi kse tesellüm ko- on rol için malOmat fstenlldi 
r e r ve gere teşkilAtmı teftiş etmiştir. iki çocuk erik aDacından 

misyonları Elektrik, Tramvay ~ Tll - Muhafaza komutanı, yann Çanakka- Belediye iktısad işleri müdürlüğü 
nel İdarelerinin belediyeye devn hak- leye ve oradan da Trakyaya gidecek - Balkan fehirlerindeki eğlence yerleri dD,erek yaralandı 
kmdaid kanunun reemt gazetede neş - tir. General Ldtff Karapınar Trakya _ tari:feleıinhı ne tekilde kontrol edildi- Dün ild 90<=uk erik toplarken ağaç -
rlni müteakıb ~ faallyete geçe - daki teftişlerini bitirdikten sonra tz _ ğine dair bu liüktb:netlerden malfunat tan düşerek ağırca yaralanmış, Cerrah
ceklerl için, dünkü ve evvelki günkü mir ve Akdeniz sahillerindeki muha _ istemişti. İstenen malfunat peyderpey paşa hastanesine kaldırılmışlardır. Bun 
temaslar ihzari mahiyette olmuştur. faza t.eşkilltile, cenu1:> hududundaki gelmektedir. Belediye, Balkan tehirle- !ardan biri Karagii.mr(ikte Keçeci Ka -

Bu idareler hükQmet tarafından fir- mıntakalan teftif edecektir. rinin göndereceği raporları tetkik ede- raba.ş mahallesinde Yazmacıhüsrev so-
ketlerdeın ıatın alınırken bQtnn hetab, cek, tarifelerin tetkiki için esaslı bir kağında 9 numarada oturan seyyar pey 
demlrbq eıtYa ve malzeme ayrı ayn Dl'nlz lşl11rl: formül bulacaktır. Gelecek sene eğlen- nirci Süleymanın oğllu Fehmi, diğeri de 
t.etellüın edilcYğin&m, şimdi belediye- oe yerlerinin tarifeleri bu formül da • Salmatomrukta 17 numarada oturan 
ye yapılacak devir muamelesi yalnız Tırhan vapura yakırtda geliyor bilinde tetkik ve teftiş edilecektir. seyyar satıcı Alinin oğlu Salimdir. 
kayıdlar üzerinde olacaktır. De.uizyollan İdaresinin Almanyada SOt komisyonu raporunu h•zırllyor iki hıraız yakalandı 

Dahtllye Veklll Ankaraya gitti yaptırdıl:ı Etnı.k vapurunun eşi olan İstanbulda süt iatlbBal, tevzi ve ıa - Kuruçeşmede Rıdvan sokağında otu-
Yalovada bulunan Dahili7e Vekili Tırhan vapuru birkaç güne kadar Al - tış !Jlerini teşkilştlandınnak üzere ça - ran Cemal Billtlrun açık bulunan ka -

Faik Öztrak, dün alqıamld ebpreıle An n1anyadan ltmanımua müteveccihen J.ışan mütehassuılardan mürekkeb ko - pısından içeri girip elbise ve çamqır 
bre.ya if ~tir. hareket edecekttr. Tırhan Temmuz or- mis}ııon mesaisine devam etmektedir. çalanların, sabıkalılardan Mordo ve 

htanbul Vali ve Belediye Retti Lftt- talarma doğru IHmanımıa getirllecek Komisyon, hazırlamJ4 olduğu yüz say- Refet olduğu anlaşılarak, yakalanmış -
ft Kırdar bugün Yalovadan htanbu-la ve Merıin hattı lldarlerina tahaia olu- falık raporunun bazı eksikliklerini ta- lardır. Suçlular hakkında takibata baş-
e~tir. nacaktır. mamlamaktadır. lanmıştır. 

re Ankaraya gönderilecek hey~t~~ 
süreceği mevzular etrafında gö~ 
lerdir. .sıtl" 
Vekale~e kadın çorapları için b 

nan nizamnamede: • _tıl.; 
1 - Mevcud makinelerin imal ..,.. 

liyeti. ~ 
2 - Halkın temayülü ve iştira 

liyeti. ,. 
3 - Bu iki şart dahilinde müınıdlO 

lan dayanıklık meseleleri nazan ~ 
te alınmaktadır. 

Bir müddet evvel şehrimizde kad~ 
raplan hakkında tetkikat yapan l~ 
Vekaleti çorap mütehassısı Karl dlıl 
ise, mevcud makinelerin imal kabili!!.., 
ve kadınların temayülünü nazan cı..-
te almıyarak, yalnız çorapların sal~ 
lığını nazarı dikkate almıştır. ~ 

Mtite'hassıs bunu temi~ için kulla. et; 
iplik katlarının artırılmasını teklif 
miştir. 

Çorapçılar ve alAkadarlar müt~ 
sın teklifıinin tatbikine teknik cihetin: 
kısmen imkan olmadığını ileri sürfJI 
!erdir. 
İktısad Vekaleti çorap fabrikatörle~ 

heyetile bu mevzu etrafında teınal 
cek ve bilA.hare karar verecektir. 

Almanya ve lngiltereyı 
satılan tiftikler 

Almanya için 100.105 kuruştan ve~ 
mallanndan 50 bin kilo tiftik satıl~ 

İngiltereye satılan 69.000 kilo tiftik 
Mardinyer vapurile Dıraç edilmiştir. 

Afyon heyetimiz Cenevred8' 
geliyor 

Bir müddet evvel Cenevreye gi:ı'1!!! 
lan ve Afyon meb'usu Hamza usu--· 
TeşkilAtlandırma Müdürü Servet Bet~ 
ve afyon satış şubesinden mül&zını 

Selmandan mürekkeb heyetlmlz rııll'I 
kerelerini ikmal etmek üzeredir. .~Nt 

Afyon heyetimiz bugünlerde ıehnır-
dönecektir. 

Sergi komitesi toplandı 
Dün Sanayi Birliğinde Yerli Jıa11" 

seııgi komitesi toplanmıştır. Toplarıtıd' 
sergi hazırlık faaliyetleri gözden g, 
miş ve bazı tili kararlar ~·erilmişt~· •• il 

Bu sene sergiye geniş mikyasta ıfüP""' 
edecek olan İş Bankası, iştirakleri b~ 
nan Cam, Sömikok, Yüniş. İpekiş ve r".. 
ker fabrikalarında ham maddelerin~ 
mul hale gelinciye kadar irae eyl 
safahatı tilmle göstermek karannı .,.,,. 
miştir. 

Topl•ntıl•r ı 
TDrk tıb cemiyetinde·..,.. konf ...... 
Türk Tib Oemtyetlnden: ___.., 
Viyana Tlb Fa.ltilltesl flıilı11 hocası f'J"""' 

Pinsterer Perfe]Dbe giinl1 aaat e 80 da -': 
oğlunda Bursa eot.atında Rlgodİu apar"., 
manında Türk Tıb CemlJetl aalonund& 
konferans Terecektl.r. 

MalOller Blrllllnln tep .. nb., 
Ordu Maltuıer B1rlllt faanbul Şubeli ~ 

kanlılmdan: Şubemlsln demeli 211-1-9'9 6 
rihinde saat H te Vemecllel'de pbe -~ 
atndaki .salonda toplanacattır. lıleTCud_ !:ııi 
saınız mucJblnce .seçme .,. aeçllme ~ 
haiz fubeınbde tayıdlı arlradqlarm JlllV" 
9 dan 12 ye tadar ıubeden dt1hallye ~ 
11 almalan ilin olunur. 

Aılıerlllı tılerl: 

ikramiye elacak .. r pGrllıyoP 
Em.lnönü Askerlik Şubealnden: Şu~ 

kayıdlı olup lkramlye almakta olan ..--_ 
alleler1nin veya yetlmlerlnin yanlannda ':: 
hınan reaml aened, :maq oOzdanı n ~~ .. ..
nelik alımf olanlann yalnuı nftfua cwıu-. 
ıarlle bugünden lUbaren ıo giln tçınde fll

1
,. 

bemiz hesab meıriurlutuna müracaatıerl 
ı~ olunur. -------
Bir kadın kaynar sDtDn DatDne dl .... 
Şehremini Uzunyusuf mahaııesiııd' 

oturan Ayşe, mangalda kaynıyan silteı' 
üzerine düşmüş ve kolundan yaralaJı -
mıştır. 

Yaralı, berayi tedavi Gureba ııas~ 
nesine kaldırılmıştır. 



SOS POSTA 

Bir kadın namusunu 
korumak için bir 
adamı yaraladı 4.na kanallardan birisi bitti, 

b 
Lüleburgaz, (Hususi) - Geçen Cu. 

ara'İID temel hafriyatı ba,A}adı, martesi günti sabaha karşı kazamı.ıa bağ. 
1.. ~ T lı Celaliye köyünde bir cinayet olmuş, 

4':ctb.alla,r bOyUDC8, a,g" 8.C, dikiliyor Cemile isminde ıbir kadın ayni 'köyden 
Halil oğlu Yusufu çene$inden ağır suret. 
te yaralamıştır. 

Hadisenin tafsilatı §Udur: 
Cemile, kocası Süleymanın Hamitabad 

köyünde çobanlık yapmakta bulunması 

hasebile evde üç çocuğu ile yalnız otur. 
maktadır. 

Cuma gününün ~asi ve Cumartesi sa
baha karşı yavrularile bir odada biıaber 
uyurken. yattığı odanın penceresinden 

1 gelen bir gürültü ile uyanmış ve pence. 
renin dibinde Halil oğlu Yusufu görmüı. 
ne istediğini sormuştur. 

Yusuf ıbuna cevaben ötedenıberi ken. 
disini sevdiğini ve ~u gece artık kendi. 
sinin olmasını teıhditkar •bir surette söy. 
!emiştir. 

Cemile evvela nasihatlerde bulunmuş, 

Seylıaıı su. işleri te§kilatının yeni yaptırdığı binaiardan biri fakat buna karşı Yusufun daıha !haşin ve 
Ad fena tehdidler savurduğunu g6ırünce ır. 

~aa ~na (Hususi) - Çukurovada sulu pılan su işleri teşkilatı büro binuı ve de- zına taarruz etmek istiyen •bu adamı k"'Or. 
tası tı te.ınin gayesi ile iki yıldanberi in - po yanında büyük bir fidanlık vücude ge. kutmak istemiş. kocası Süleymana aid 
~a ç.alışılan büyük su kanallarının bir lirilmiştir. Burai:ia yetiftirilecek 2.000,000 tek kırma çifteyi alarak ateş etmiştir. 
ttnd 

1 bıtrntş bulunuyor. Su işleri teşkila. fidan, açılan kanallar boyunca dikilecek- Yusuf acı bir çığlıkla yere yılolmış ve 
ııa :n aldığıın malUmata göre. sulama a. tir. Bu fidanlar okaliptüs cinsindendir. çenesinin .bir kısmını kaylbetmiştir. 
tır ~nallarından birisi de tamamlanmış.. Yeni yapılan su işleri büro binası ve Hadiseden haberdar edilen kaza müd. 
d~ li Urası Zeytinliğe kadar olan kısım - deponun yanını\ memurlar için küçük a. deiumumiliği ve J. komutanlığı derhal 
trı~r ~~ in~ada olan üçüncü kanalır. 2500 partıunanlar kurulacaktır. Bu binaların köye giderek tahkikata başlamışlardır. 
regir e hır kısmı da yapılmıştır. Yü. etrafı bahçeli olacaktır. Bürn ve depo bL Cemile cürmünü itiraf etmiş. namusunu 
İ&e ü ovasına giden son birinci kanalın nası otuz bin liray1t maloldu. korumak için Yusufu korkutmak maksa
lc.arıalç bin metrelik kısmı bitmiştir. Bu Kuvvetle tahmin edildiğine göre ka - dile ateş ettiğini söylemiştir. Çenesinin 
Otı alt otuz metre genişliğıindedir: boyu nallar 940 yılı yazında bitmiş olacaktır. mühim bir kısmını kaytbeden yaralı Yu. 
larda ı buçuk kilometre olacaktır, bura. Şu hale göre önümüzdeki ziraat mevsi - suf Kırklareli vilayet hastanesine kaldL 
'i sı~ai .imalatın yüzde sekseni ikma! minde ovaya su verilecektir. Bu takdirde, nlmıştır. Tahkikata ehemmiyetle devam 

l3ü)~~r, Çukur<>Vada sulu ziraat 940 da başlıya - edilmektedir. 
)e te . Seyhan barajına gelince: ~anti. caktır. 
~le sısatı tamamen ikmal edilmiş ve Çiftçi vaziyetten çok memnundur. Ge
başı n ekskavatörlcrle temel faşaatına çen mahsul yıllarında kuraklık yüzün • 
ııı.ıı11~111~tır. Temeller için demir par. den malt vaziyeti sarsılan Çukurova çift-
~arta bir batarda tesis edilmiştir. çisi için, yakında başlıyacak ~r.u devri> 

lıJ a .ada açılan bütün kanallar, sağlı s!>l- en büyük teselli olmuştur. 
Caçlıı.nmak~adıt. Bunun icin veni va. T · 

C Beden Terbiye:i ~enel Direktörü fzmitt:guncr 

lıe~~i.t. CHususi) - Beden Teıfuiyesi Ge. 
"ran ırektörü Tümgeneral Cemil Tahir 

er Şehri . 
fıııd mtze ıgelmiş, sporcular tara. 
tır. ;? COŞkun tezahüratla karşılanmış.. 
biitu eneraı Cemil Tahir. Parti binasında 
L--ı n gençlik ve klüp mümessillerini 
""P •Yarak 1 \ra..ıi z· on arla uzun uzun konuşmuş. 
hc:l f ıy~ Tekeli ile beraber klüpleri, ki.. 
lnirni a~~ıkasını ziyaret etmiş ve çok sa. 
Jh,.., ır şekilde Adapazarına uğurlan. 
-..,ur. 

Cener l a Adapazannda tetkikler yap-

tıktan sonra Boluya uğnyacak, ora.dan 
Ankaraya dönecektir. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü, spo. 
run her sahasında ileri ve iyi bir mevkii 
olan İzmitteki ıgörüşme1erinden çok mem.. 
nun kaldığını söylemiştir. General güreş.. 
çilerimize 500 lira değerinde bir güreş 
ntinderi hediye etmiş, su sporlan için de 
lazım gelecek yardımın yapılacağını ifa.. 
de etmiştir. 

Yukandaki resim. Generali. İzmit spor 
:idarecileri arasında göstermektedir. 

Adana -Mersin, Adana-Payas 
trenleri çoğaltıldı 

Adana (Hususi) - Adana • Mersin ve 
Mersin • Adana - Payas arası trenlerinin 
adedi çoğaltılmıştır Ayni .zamanda bu 
hatlarda sürat te arttırılmıştır. Dörtyol _ 
Payas arasında da her gün işliyecek bir 
tı-En ihdas edilmiştir. Yeni tarifeler, her 
bakımdan faydalı olmu~ur. Bilhassa füe 
ve orta tahsil için kazalardan her gün 
Adanaya gelen talebenin vaziyeti düşü _ 
nülerek hareket saatleri tedris saat1erine 
uydurulmuştur Halk bu vaziyetten hu. 
dudsuz derecede memnundur. Keza A _ 
dana - Mersin yoıunun sürl\..t sayesinde 
biraz daha kısaltılması da tüccarları pek 
sevindirmiştir. 

Bahkesirde bir köylü dayısını 
öldürdü 

Balıkesir. (Hususi) - Kebsüdün Ser. 
vet köyünden Ramazan tarlaya hayvan 
sokmak meselesinden aralarında çıkım 

kav.gad~ dayısı Mehmed Aliyi tqla ağır 
surette yaralamış. Me'h.med Ali aldığı 

yaranın tesirile çok geçmeden ölmüştür. 
Katil yakalanmış. vak'a hakkında tahki. 
kata başlanmıftır. 

lzmirde bir meczub yakalandı 
İzmir (Hususi) - Bucanın Zafer cad. 

desinde oturan Ömer Hikmet adında bir 
meczub bugün sokakta gelip geçenlere 
(Ben daha kendimi gö.stermiye fınat bu. 
larnadım. Bir işaretimle havada uçan tay. 
yareleri durdurur, yere düşürürüm) de _ 
miş ve yakalanmıştır. Bu adamın üzerin.. 
de üfürükçülüğe aid bazı yazılar da b~ 
lunmuştur. 

Pazer Ola Hasan Bey Diyor ki: 

t._- liusan Bey sizin gazeteyi 
"'Utken .. .. biat gozume ilişti. Bir ta. 

&iU'ibesi .•• 

. . . Amerikanın bilmem han .. 
ıgi vilayetinde bir çiçek var~ 

rnış .. tozdan. topraktan müt~ 
essir olarak .. 

... büyük bir gürültü ilo 
patlarmış .. 

Hasan Bey - İyi ki burada 
o cins çiçeklerden yok azizim. 
ömrümüz bombardıman gü. 
rilltüsü içinde geçerdi. 

Sayf1 5 

Edirne Kız Enstitüsünün sergisi 1 

Edirne (HususıJ -- Ders yılının SOl.U 

olmak dolayısile Edirne kız enstıtüsü bir 
senelik mesai mahsulünü bugün Edirne. 
nin aydın ve olgun zümresine yapıp dö. 
kerek muvaffakiyetlerini isbat etti. Ser
gi her türlü takdirin fevkind~ bir inti • 
zamla tertib edilmiş ve düzene konul • 
muştur. 

Enstitünün bütün binaları talebenin in. 
ce bir zevk ve yüksek bir san'at eseri ola. 
rak yarattıkları ei emeklerile swlen • 
miştt 

Başta Bayan Maide Dirik, Bayan Mü • 
nevver Öney, Bayan Ferid, umumt mü. 
fettişlik başmüşaviri Sabr: Öney, vali Fe
rid, General Hayrullah. tuğbay Talat ol. 
duğu halde müfettişlik ve viliyet müşa • 
vU- ve müdürleri. ziyaretçiler ve bütün 
Jrazırun talim heyetinin değerli bir vu • 

kuf ve çok yerinde bir hassasiyetle kuru.. 
lup inkişaf ettirdikleri bu milli müessc -
senin her köşesinde estetik bir :ruh ve can 
dan bir alakanın mevcudiyetine şahld o. 
larak tebrik ve tahsinlerini ibzal .~tm~ -
lerdir. 

Dikiş. nakış, şapka. örme, çiçek 1şle • 
rinde göz kamaştıran eserlerin tasnif ve 
tanzimi. pasta. şekerle>.me, likör ve buna 
bwzer ev idaresind.? san'tıtknr ve cazi -
beli bir hareketin muvaffak olmuş dizi~i 
bütün ziyaretçilerin üzerinde füsunkfı'r 

bir tesir bır:ıkmış ve bu san'at yuv.ısile 
Edirne kadınlığının büyük kazancı ...aıi 

Ferid ve ma:ırif müdür vekili Cemal 
Gökçe taraiından ira:l edil.;?n heyecanlı 

nutuklarda tebarüz ettirilmişfü. Resim 
enstitü talebelerini çalışırken göstermek 
tedir. 

l Gemlikte açılan biçki dikiş ser~isi ) ____________ , ___________________________________ _,) 

Ckmlik (Hususi) - Bayan Safiye Bundan önce 2 yıldır Mudanyada ça-
Karaduman Gemlikte bir biçki yurdu lışan ve pek çok terzi yetiştiren müte-
açmıştı. 9 ay 20 talebe ile çalışan ve bu . . . 
b·ı ·ı · · · · b"t· d k şebbıs bayanı hararetle tebrık ederız. 

ı gı ı mesaısını ı ıren yur , çocu - . . 
ıların 9 ayda meydana getirdikleri iş _ Resun, kurs mezunlarını muaUimle-
leri ortamekteb salonunda teşhir etmiş ri Safiye Karadumanla 'bir arada gös -
tir. termektedir. 

Seydiköyde bir evde 47 kilo 
esrar bulundu 

İzmir (Hususi) - Seydiköy istasyonu 
civarında Emin adında bir sabıkalının e. 
vinde, içi boş bir duvar arasında l6 torba 
içinde 47 kilo esrar bulunarak müsadere 
edilmiştir. Suçlu, bu esrarların Eskişehire 
esrarcılıktan sürgün edilen Veysei.e aid 
olduğunu söylemiştir. 

Ayrıca Tilkilik parkında yapılan bi!' 
cürmü meşhudda Simavlı Halile aid iki 
kilo esrar yakalanmıştır. 

Çorlunun Seymen köyünde 
bir köylü öldürüldü 

Muradlı, (Hususi) - Çorlunun Seymen 
köyünde (18) yaşında Hasan uyumakta 
iken arkadaşı ayni yaşta Yahya oğlu Fer~ 
had gelerek duvarda asılı bulunan çifte. 
yi almış. Hasana tevcih ederek kalkma. 
sını söylemiş, bu esnada kazaen patlıyan 
çifteden çıkan saçmalar Hasanın kafası • . 
nı delik deşik ettiğinden derhal ölmüş. 
tür. Katil yakalanarak tahkikata 'başlan. 
mıştır. 

lstanbul - Adana - Haleb hava 
yolu 

Adana (Hususi) - Alakadarlardan aL 
dığım malılmata göre, önümüzdeki haf • 
talar ~çinde. İstanbul - Adana. Haleb hL 
va yolu muntazaman işlcmiyc başlıyacak. 
tır. Hava yollan idare~i bu hattın işle • 
mesi için ıazım gelen hazırlıkları yap • 
mıştır. 

lzmitte resim ve fotoğraf sergisi 
İzmit (Hususi) - 28 Haziran İzmi -

tin düşman işgalinden kurtuluşunun 
yıldönümü olarak kutlanmaktadır. Hal 
kevi müze ve sergi şubesi bu münase
betle yerli ressam ve fotoğraf meraklı
larını teşvik maksadile tertib ettiği ser
ginin açrlışını bu tören günü öğleden 
sonra saat 14 te yapmağa karar ver -
miştir. 

···························································-~,......~~~-

Memleket haberlerimizin 
devamı 10 uncu sayfadadır 
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[ Hidiıeler Karşısında J 

Komisyonun kararı 
Bu bir misal: zaman denizden kokmu~ çıkarılmaz, ki -
Önünüze bir tabak pişm:ş fasulye koy. me isterseniz sorun. Bu balıklar denizden 

ıam. siz fasulyedn bir çatal aldıktan son. çıktıkları zaman kendi gözlerimle de gör. 
ra: düm. Daha canlıydılar .. Hiç biri kokmu. 

- Bu fasulye kokmuş! yordu. Koktuyn sonradan koktu. 
Deseniz, sizin bu sözünüz üzerine, a§- Cevabını verse güler misiniz, .gillme:a 

çıyı ça,ğırsam ona sorsam: misiniz? 
- Neye kokmuş fasulye pişirdin? Bu da gazetelere geçen bir komisyon 
Aşçı da cevab verse: tetkikatının neticesi: 
- Efendim fasulye piştiği zaman kok _ c:Geçenlerde şehrimizde bir sütten ze • 

muş değildi. Fakat piştikten sonra birkaç hirlenme hadisesi olmuı ve bu mesele et. 
gün yenmedi, kaldı, bu y~zdcn koktu. rafında tahkikat yapmak üzer sıhhi bir 

Ve ben size dönsem· komisyon teşkil edilmişti. 

- Bakın fasulye piştiği zaman kok Komisyonun tetkikatı neticesinde, fU 
muş değilmiş; şıntdi öğrendik ki piştikten kanaate vasıl olunmuştur. Sütler zehirli 
sonra birkaç gün kalmış, bu yüzden kok. değildir. Zira bu takdird~ hayvnnın da 
mtıf. zehirlenmesi 18.zımdır. Sütler. sağıldık • 

Desem, siz, bütün bu olan bitenlere, btt ları zaman kalaysız bakır vesair sem ve. 
sorgu suallere güler misiniz. gülmez mi. recek kalaysı"' kablar içinde kalmışlar ve 
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~ 
Örgüden tabak 

altları Ağır cezada karışık bir ihtilas 
suçunun muhakemesi yapıldı 

Şahid sıfatile dinlenilen posta mekezi şefinin de 
vazifesini ihma iden takibata uğradığı anlaşılarak 

tetk "kat icrasına kerar verildi 
I Ağırceza mahkemesi dün hayli ka -,·asliye 4 üncü cezada yapılan duruşın'" 
rJşık bir ihtilas hadisesinın muhake - sı sırasında: 

mes~ne bakmıştır. - İçki içmişim, sarhoş olmuşum· ~ 
Hadisenin suçlusu bulunan Pangaltı ra da bu isler olmuş amma iyi hatırlı 

postanesi sabık havale memuru Sadi - • ' yamıyorum. 

nin, sahte havale varakalan tanzimi Demiştir. 
ısuretile 6000 küsur lira paray! ihtila - ar ~e . . Mahkeme. Leanın tevkifine knr _.. 
sen zımmetıne g.eçirdiği iddia edilmek- rerek, şahidlerin celbi için muhakeıµ
tedir. siniz? bu yüzden zehirlenme hadiseleri vuku 

Bir başka misal: bulmuştur.> . . . Suçlu ise, evvelki celselerde gerek 
Yukandaki misallere çok benziyen bu .. --:tsıer §~:ae~ ist:er kroşe ıle yapılsın- sahte havaleler tanzimi keyfiyetini, ge-

yi talik etmiştir. 

Nazillide bir neşriyat ;~avas~ 
Kokmuş balık satan balıkçıya: komisyon karanna da güler misir.:z, glL orıgu m~a ortul~n._ ta~ _altla~ pe~ mo. rekse ihtilas hadisesini reddederek böy 
- Bu balıklar kckmuş! mez misiniz?. dadır. Bilhassa Şıl§ ö.ngü:len ... Çunku kro. le bir suçla alfıkası olmadığını söyle -

Naz.illi (Hususi) - Geçen Şubatt~,. ,, 
. . y . As . d k ::1 d"' 

Dediğiniz zaman; balıkçı hiddetlense: fi l ı şe eskidenıberi böyle şeylerde az çok kul. mistir. 

~~~~~e=d=e=~=·=ni=z=b=a)=~=m='=b=a=l~==h=~~b=ir======·=J=,~=n=w=t=~=='=~L=~=·=i=ı~~~~~~~~ ~b~n~~~~~-
mırın enı ır gazetesın !:! çı "' 
zillidc hukuk hakimliğinin Japiaıal b~ " 

- ... ·' a ... ~ 

c B 
yenidir. .. .. 'kaları da ortada mevcud olmadığından, 

Un 1 a rl b l• ı ı• yor mu •ı d ı• n ı• z ?
1 
~ Koyduğumuz ornektıen altı tane orcr - hadi"e hayli karışık bir mahiyet arzet -

seniz. misafire şurup vesaire jkram ede - mı<;tir. 
ce,ğiniz valtit her birini bir barcbğın altı. .. 

koy" B-t·· b" t . - 11 .. - d Mahkeme, dun bu hususat1 tenvir i -

lunmasından halk işleri ask !tfl lll 

tadır> başlıklı yazıdan ötürü gat"1~~jJr) 
neşriyat müdürii ile yazıyı yazan rnua • 
Rıza Öz hak!nnda müddeiumu:nilik ta 

• va et/• 
rafından bir dava açılmıştı. Bu oa 

Avrupada konuşulan lisanlar 
Yapılan bir ıet. 

tike göre A vru -
pada konuşulan 

lisanların sayısı 

120 dil'. En fazla 
konuşulan lisan 
rusça, ikincisi al • 
-llanca, üçüncüsü 
ingilizce, dördlin _ 
cüsü fransızca be-
fincisi italyanca, 

altıncısı lehçe, yedincisi ispanyolca, seki. 
zincisi macarcadır. 

Bernard Shov'un bir resmi 
Yukarıda gördü. ~ ~ 

gün üz resim, ta.. 
nınm~ İngiliz edi. 

~~~c~:~~tSh~~~~ Gl~ JJ_~ n 

seniz bu resmin. "" 
Bcrnard Shov i.s.. 

mini teşkil erlen ~~ -\ 
harflerden çi?.ildi.. "'-~\-\ 
gını göreceksiniz. ' 
Şu insan oğlunun 

ne garib buluşlan, 
gene hazan ne üşenmez olanları var? .. .. 

Pariste tenvirat kaça mal olur? Bir kurşun. k~ter_ni_ ~le ne kadar 
ç-zgı çıLıhr? Paris tenvirat ci 

belinden dünyada 
birinciliği kaz.an. 
111.f olan bir te-hir

dir. Bımdan dolayı 

~ Ve minelgaraıb, \ 
~· demeyin!. İyi bir ~'\.. 

Pariae c V1lle lu _ 
miere> yani cııı.k te:lıri> adı verilmiştir. 
Gece tenviratını temin için Paris bele _ 
diyea senede !akribea 62,000,000 frank 
ıarfeylemektedir. 

* Oç boynuzlu ökUz 
Şimdiye kadar 

biz öküzleri iki 
boynuzlu bilirdik. 
Halbuki Meksika
da üç boynuzlu ö. 
kü.z yetişiyormuş. 

Resimde gördüğü. 

kurşun kalemle 
tecrübe yapılmış, --
100 kilometre u.. 
zunluğunda bir çiz_ 

-
gi çizildiği tesbit 
edilmi§.. inanmaz.. 
sanız tecr:i besini 
yapabilirsiniz. Eli.. 
nizdeki kalemin sadece 
kafidir 

* 

sa.2'lam 

Japodyada zelzeleler 

olması 

nnz üç boynuzlu öküz, öküz cinsinin en 
cm.t olanlanndandır. Bu hayvanlarda 
diler öküilerde 'bulunmıyan meziyetler 

Japonya dün -
yada en çok zel -
zelesi olan bir 
memlekettir. Gün 
de birkaç defa hL 
reketiarz vukuu 
adeta tabiidir . .1aponyada vasati olarak 
senede 4000 zelzele olduğu tesbit edilmiş. 
tir. varmış .. 

.Acaba neden 
itiraz ediyor 
Bursadan 1 z. imzasile mektub 

1azan okuyucumun mektubunu hü

Usa edeyim: 

A1tı yıl evvel sevişerek nişanları -

dık. Aile arasında basit bir mesele 
oldu. Ben de kızdım, nişanı bozdum. 

Fakat tam altı yıldanberi o araya 
vasıtalar koydu. Bana mektublar yaz 

dı. Ailesinin kabahatini affettirmek 

benimle bar~ak istedi. Ben de o

nu seviyordum. Fakat aHem evlen -

mernizi artık istemiyorlardı. Ben de 

onlara karşı fazla ısrar edemiyorum. 
Şimdi babam öldü. Ben yirmi beş 
yaşındayım, onu seviyorum. Fakat 

ann~m evlenmemize şiddetle muha-

lefet ediyor, hatta bu hususta ben1 

konuşturmuyor bile.. Babamın o • 

ounla evlenmemerni vasiyet, ettiğini 

söylüyor. Sevgim kalbimde yaşıyor • 
Derdimi kimseye açamıyorum. 

* Okuyucumun derdini kimseye a -
çamamasını doğru bulmadım. Anne
Bile açık açık konuşsun. Annesinin 
bu genci niçin istemediğini, babası -
nın niçin onunla hemfikir olduğunu 
ö~rensin. Eğer annesile açık açık ko
nuşmak imkanını aile vaziyetleri do
layısile hatırlıyamıyorsa annesile iyi 
görüşen akrabası veyahud yakınları
na herşeyi olduğu gıöi anlatsın. On
ların annesile konuşmaları neticesin 
de bu gençle evlenmesine annesinin 
11€ sebeble itiraz ettiğini öğrensin. 
ttirazı eğer makul sebeblere istinad 
ediyorsa, okuyucum için bu izdivaç
tan vazgeçmek elzemdir. Eğer se
bebler makul değilse okuyucum bu
na kanaat getiremiyorsa annesi ü -
~erinde nüfuzu olanlar vasıtasile o -
nu da ikna ettirip altı senelik sevgi· 
yi bir izdivaçla neticelendirdlkt.en 
sonra mea'ud bir yuvaya sahih ol -
sun. TEYZE 

na ursımz. u un ıT cpsı o usun en . . 
d_ıı.._ k g·· .. .. çın, eskı Pangaltı postane~ şefi Ce -
a:.ıw şı orunur. . . 
Yemek masalarında tek örtü kullan _ malı şa?ıd sıfatile di.~lemi~ti~. Cemn1, 

makt.ansa tabakların altlarına birer kü _ 
çük örtü koymak da şjmdi dah.a çok mo. 
dadır. Hele bu örtü1er şiş örgüsü olursa ... 

Her kadın bilmelidir 
Kesilmiş limonu, uzun zaman, sulu ve 

taze saklıya;bilmek için kesili tnraf1 alt. 
ta kalmak üzerç bir tabağa veya finC':ma 
koyunuz. Ve fincanın içine biraz sirke 
akıtınız. 

şehadetmde şun1an soylemıştır: 

- Bu ihtilas hadisesinin ben de sr:ın 
zamanda farkına vardım. Müf etti~lerin 
tahkikata başladıkları sırada, meseleye 
vfıkıf oldum. Bunun da sebebi ~udur· 
Havale memuru her akşam, o günkü 
tedivatı bana gösterirdı. Ben de havale 
varakalarile, defterdeki rakamları mu 
kayese ve tetkik ederdim. Defter ve 
havaleler birbirine uygun bulundu -
P'undan, vaziyetin uzun müddet farkm-

D kA w d b * . . drı o1amadırn. Fakat, havaleler mevhum 
. .u;ar a~ı. ı.nı. ozmadan ÇI~~ çakabi .- srıhıslar namına yapılmış, imzalar sahi 

lırsınız. İstedığın:z no!c.tada kagıdı bı~ b" ·d d .. ·ı · d · · 
h kl

. ,J , • • n·· ıne aı veya egı mış, uy urma ımıs, 
aç şe ınue A.esınız. orı ucunu kaldı - h 1 b"] a· 

. b"·k·· _ ç· k un arı ı em<.'z ım. 
rıp gerıye u unuz. .ıviyi ça ınız. Kıvır. 
<lığınız uçları düzelV.p yapı tı Havale varakalarını usulen İstanbul 

. . . .. ş n~ız muhasebe müdürlüfrü vasıtcısile, müdi-
Çıvıyı çıkaracagmız vakit te. oncc ~a - . t• · ·· d d"k. B" t .. .. rıve ı umumıyeye gon er ı ıze, ·-ım 

gıdın yapışık dort ucunu kaldırınız Çi - L h 1 l · k "k ld .. . . Jd n av sonra ava e cnn e ·sı o ugunu 
vıyı a ıktan sonı-:t bu uçları tC'krar b"ıd·ro·ı Ew k "k ·· d d"k 

mkl Zah tl
. .b. . .. .. ı. • ı er. ~er e sı gon ersev ı , 

za ayınız. me ı gı ı gonınuyor, f k . w 

h ıb ,_, d ""leli H k b" d ~ daha evvel ar ma varılma~ı ıcab c -a UN egı r. em oca ır uvar ka. . w. • 

- d b k . b k d • b" derdı. Altı ay sonra dc~l. Demek kı, 
gı mı ozmama ıçın u a ıırcut ır . A 

d"kk t r k ti 1 ? bunlar bılahare kaybolm~. Fakat, na-
ı a sarına a anı maz mı. 1 b.l 

sı onu ı emern. 

* SLit şişelerini, içlnd patates pişirdiğiniz 
su ile yıkarsanız tertemiz olurlar. H~zır. 
da böyle bir su yoksa karbonat dö süd de 
pek iyi temizler. 

Yemek bahsi: 

Suçlu Sadi, şahidin aniattıklarına 
itirn ederek, şehadetini reddetmiştir. 

Bilahare, asliye 1 inci ceza mahke -
:mPSinden ~len cevab dün mahkemede 
okunarak, şahid eski postane şefi c~
mal hakkında da vazifesini ihmalden 
t? kibat yapıldığı anlasılmı~1r. 
Duruşma, bazı tetkikat icrası için, ta

lik edilmiştir. 

Bir adamı döven ve bekçiye 

velki gün neticelenmış, Rıza Öz ve 7lef' 
riyat müdürü bcr:ıet etmişlerdir. . ıe.-

Nazilli adliyesi artık tam kadrr> ılc ~?ri}; 
mekte, muhakemeler günü gününe go··s. 
!erek erkenden bitirilmektedir. Bu yu ~ 
den de muhakemesi olan yurddaşl.'lf va], 
tinde yerlerine dönebi1mek imldinını bil 
maktadırlar. 

Deniz teşkilatı hazırlık'" 
larına devam ediliyor 

İzmir Deniibank Şubesinin de 'J'e~: 
1 den itibaren lağvolunarak servisl:~:r
Dcnizyolları ve Limanlar Umum Mu 1" 
lüğü emrine ayrılacağını yazmıştık· 
mir şubesindeki işleri tasfiye ve yeni:;. 

kilata göre hazırlık yapmak üzc:e t .. 
re gönderilmesine karar verilen heyet ıu 

,.ır~ dUJO 
zalarından Denizyollan Umum ınU ) 
Muavini Haşmet Diilge ve Deniı.l>~ 
şeflerinden Zekeriya. dun Anafarta 
purile İzrnire gitmi~lerdir, 

Haşmet ve Zekeriya, birkaç gün e~ 
İzmire giden Limanlı::- Umum ?Ail bff 
Muavini Hamid SaTacoğlu ile bera 

tasfiye ve yeni teşki:i.at üzerinde çaııştıı• 
ğa başlıyacak ve .bu işleri ay sonuna Jc8' 
dar ikmal edecek1erdir. 

• yo1' 
Şehrimizde yapılmakta olan Denız . • 

ları ve Limanlar Umum Müdürlüklert1l 

aid teşkilıit hazırhklanna dün de dc-V: 
olunmuş ve Umum Müdürler şeflerle 
hususta görüşmüşlerdir. 

Bi digimiz kabak do'masma 
benzemiyen ve daha 

nefis bir k-ıbak dolması hakaret eden bir S&rhOŞ Belediye kocperetifi urrurnl 
Alelade kabak dolması kabaklar kızar. kadm tevkif edildi heyeti tc plandı 

tılimadan yapılır. Bu kabak dolmasında Belediye kooperatifi umumi heY~ 
ise kabaklar kızgın sade yağda birer bL Dün Lea isminde bir kadın sar - dün bir toplantı yapmı'§br. Toplantı 
rer çevrilerek kızartılı;. hoşluk suçundan, adliyeye sevkedilmiş tııl" 

Bildiğimiz kabak dolmasını:ı içi çiy kıy. tir. da hesab müfettişlerinin raporu ok tı" 
muştur. Geçen sefer yapılan toplan 

ma ve pirinç iıe doldurulur. Bunda kıy. Hakkındaki iddiaya nazaran, Lea, b"' 
rna ıkabaklar gibı sacle yağtl.1 kavrulur. evvelki akşam eğlenip, ·keyif çatmak da idare heyetinin faaliyet raporu }lllll 
İçfoe karıştmlan pirinç daha azdır. Onun jstemiş ve Beyoğlundaki birahaneler - ğenilmemi.ş, kooperatif hesablar 
yerine sade ya~da kavrulmuş çam fıstı!ı den birine girmiştir. Genç kadm bir yeniden tetkikine lüzum hAsıl olrn~Ş~ 
lkıonulur. Ve kıyma, fıstık, pirinç hep bir. nay1i içki içtikten sonra, sarhoş olarak, Müfettişler raporlarında koopertttı~ ..... 
den, biraz da taze domates suyu, doğ _ Hakkı isminde birile kavgaya tutuş - sablanna aid izahatı vermekte, .~ 
nınmış domates ve ince kıyılmış rnsyda. muş ve ona -bir de tokat indirmiştir. itzerinck?ki paralann miktarını zı!W'· 
n07Ja kar~tınlıp kablklarn doldurulur. Bunun üıerlne garsonlar Ali isminde mektedir. Hesab müfett~lerinin ra~ 
Sonra tencereye yetecek kadar su konu. bir bekçiyi çağırmışlar, çok sarhoş olan ru okunduktan sonra kooperatife bOf 
hH", pişiıil4r. Yenirken ~stüne yoğurt dö. Lea bekçiye de vazife halinde hakaret cu olanlardan bu paraların a11nrnas~ 
ikiilmez. Doma.tesin ekşisi kafidir. İS'tiyen etmiştir. karar verilmiş ve toplantıya nih&,.... 

~:_~~~!~~~.!::..... ?.i~~ a2,1.i.~e verilen suçlu kadın,~.:ilmiştir. -----·--·__,,,,,,, 

maskaralıkları: 1 Bacaksızın ---------------M ed ve cezir 



SON POSTA Sayfa 1 

8U GÜNKÜ YALOVA 
ı_ GÜNÜN ADAMLARI :=J 

William Strang 
Yalovanın tekem~ülü için 

)apılması düşünülen yeni şeyler 
Sovget Rasganın sulh cephesine lltlhalıını 
temin için Moslıooaga giden /nglltz diplomatı 
Henüz birkaç ay evvel ismi gazete 1\1. 

tunlarına pek aksetmeıniı olan William 
Strang bugün, günün en ehemmiyetli a. 
damları sırasına geçmiftir. 

'-' l'ıootesör Dr. 1 

._llıad Befadın 
beyanatı 

l -~1 - (Sureti mahsusada gönder • 
l bıuharririmiz yazıyor): 
~ hplıcalann.dan bahsedilince 
~ r doktor Nihad Reşad Belgerin ha 
?t.haftbnenıesi mümkün değil. 

"-th d İleşad Bel.ger, otel Termalden 
~ \?e çınarlı kahveye kadar uzanan 
~Olar adeta imparatoru ve ban.. 
'ıthıı lllıntakası da doktorun, memnun ol
' tek ferdi bulunmıyan tedavi kolo. .. 
~ l\eıad Belger, kaplıcaların henı 
'-llbbt beın m:idürü •.• Bu yüzden idari 

YalotHldan bir görü.nii.f 

Su:nı ceıphesinın Sovyet Rusyanm ithali 
ile kuvşvetlendirilmesi vazifesi ona tev. 
cih edilmiştir • 

Halen Moskovada bulunan bu İngillı 
diplomatına memleketinde csulh yolcusu• 
lakaıbı verilmiştir. 

Babası, çocukluğu 

William Strang 189-l senesinde İngilte. 
rede Berx vilayetinde Englefield şeh -
rinde doğdu. Babası James Stranı adın
da bir çiftçi idi. 

William Strang 

Oslo. Pekin, Buenos Ayres, Belgract. 
Moskovada. Kudüste bulundu. 

Oteı her derde deva! 
~ Tennaun zemin kabndlii banyo. 
'hı~ modem: Banyo salonunds 
~.:soyunma vt istirahat yerleri var. 
ll ~anyo, mcak 1U tatbikatı, her tür. 
~ ve su altmda masaj yapılıyor. "bi Yo~da biraz yürüdükten sonra, kü
~: ~ önündeki birkaç ayaklı mer. 
"'-~ lllersenlz, sağınızda havuz, so.. 

bir peyke. İleride yaroa kubbeli bir dai. Ayni zamanda, bu 11ılann bir kamı ile 
re ve nıaıf k:lre pkllnda phll hamam kalb nahiyesi üzerindeki ağrılar teskin e. 
mevcud. dilir: bir kısmı ile de kadın hastalıklan 

İlk tahsilinden sonra babası onu yük
sek mekteblere göndermedi. Çünkü pa.. 
rası yd~tu. Tahsili hükUnıetiıı a•ifetinc 
kaldı. Eton ve Harrow gibi büyük mek -

1 

teblerde tahsil görmedi ise de halk ço -
cuklarının bulunciuk:arı Palmer's School 
adındaki mektebe kaydolundu ve bu 
mekteıbde çok iyi bir şekilde okudu. Bu 
mektebi ikmal eyledikte:ı sonra Londra 
üniversitesine kaydolundu. 
Hüklımet hesabına olarak 1912 sene .. 

sinde Fransada Sorbonneda tarlı kur&
larına devam eyledi. 

Moskovayı ilk tayininde sefareUıane 
üçüncü katibi idi. 

1920 senesinde ikinci kitibliğe tay.n e. 
dildi. 

1925 senesinde birinci katiblik uhdt" • 
Hülha, su teşkilltı içiı\de umumi ha - ağrıları ... 

mam, herkesin gelip görmesine değer bir Demek oluyor ki Yalova kaplıcalan, 
gilzellik tapyor. sancıyı defeden fevkaladt! müsekkin has. D~a o tarihte muallimleri onun zeki

sını, çalışma kudretini, tenkidlerini çok 
takdir ediyorlardı. 

sine verildi. 
1930 senesinde sefaret müsteşan tayin 

Jf.~fUnlu hamamı göreceksiniz. 
~ ılık su bir yandan gelip. bir 
"- IU,!diyor. HaVUZU!l dört bir tarafı. 
9' l'e~ teffaf görünmesi için, deniz ye
~ camlar konmuı; su ııe. 
~ boy dıtınd~ kalan yerler de siya 
~ "kin~ Böylece derin, berrak, fa.. 
~! bir deniz. havuzun içine .sığdı -

~hamama gelince: Buram. kap 
at~ . ğini tefkil ediyor. Binanın 
~ biıans üsl~bu var. 

'h ....._ lleıad Bel.ger ile beraber, içerL 
!'! ~~ lık intıbsım fU oldu: Ayrı ay
'~ altında, sanki ayrı ayrı ha -
~Y'Uaı Nihad Reş!ld Bel~er, buğu 
~ bpuuu açtırdı. Fakat, içeri, S. burnumu sokabildim: Hararet 48 
~ lloınawar, buna vaporaryom di • 

' ~ırtıın.dan nzan terlerin te • 
~ hamamları, göbek taşında 
~ lll'&Desini hatırladım. 

b.... llCi kubb 
~ lieJe ~nin altına kendimi dar at-
~~ tllkür! Buru1 biraz St"rince idi. 

tlttıuıı ~ daha yürüyünce, kollektif 
it da '8ıhal ulunduju yere geldik. Kenar-

bir ıntın b~!o havuzları mevcud. Us. 
ttııianan lrinın mermerden ifadesilı.'! 
~ ~ihadunıunıi havuzun kenannda. dok 
'~Reşad Belger, cdevai SUıt yun 
~~•cae an bahsediyor. LAkin, bende 
~ ir: .. .:ı takat yok. Buğu hamamının .. ..,,.e • . . 
'tı ~ unışını gib: terhyorum! Fakat 
'Crar, 

8 
i d Belger yorulmak bilmiyor 

' a tarafta kubbela bir yere giri . 

Kurşunlu hamamın ilerisinde, Osman- salı Wikemi sular! muhtevidir. 
edildi. 

lı mimari iilHibile yapılmış bir çeşme gö. Yalova suiıın, gayri şuuri asabi ciimle 
rülüyor. Sivri ve yuvarlak kubbesi kur - üzerinde de nazım olduğundan, bu asabi 
§Unla örtülü. Şahnifi nakışlarla süslü. cümlenin teşevvüşlerine karş1 da muvaf_ 
Mermer bir daireye istinad eden mermer fakiyetle tatbik edilmektedir. Söylediğim 
sütunlar kubbeyi ayakta tutuyorlar. Çeş.. hususi tesirlerden dolayı, ~urada tedavi e 
menin birkaç basamak merdivenle inilen dilen başlıca hastalıklar şunlardır: 

Tezini Fransa ihtilili üzerine hazırladı. 
Harbi Umuminin zıJhiirunda hemen a.s

kere yazıldı ve Worcestershire taburuna 
ithal edildi. · 

Haılbin nih:iyetine doğru 29 uncu İn -
giliz fırkasının karargılhına mensub bu. 

içi ,ene mermer. Ortada iki kurnalı bir 
fıskiye vır ve bundan sıcak su akıyor. 
Saat 9 dan 1 e, 18 den :!O ye kadar günde 
iki defa bu sıcak sudan birer bira bardağı 
ile içmek gerek. Zira, mevzuuhahs sıcak 
au, her derde deva ve listelik te be1ava? 

Onun için. ~fmenin gedikli müşterileri 
pek çok! 

Şimdi, cSon Posta• okuyucularına, pro 
f esör doktor Nihad Reşad Belgerin lisa • 
nından, bu sulann ne olduğunu ve bu 
teıkı1itla nelerin tedavi edildiğini anla -
tacağım: 

c- Deval sular, umumiyetle ikiye ay. 
nlır: 

I - IGmy~ olanlar. Bunlann ihtiva 
ettı1deri emllh fazladır ve ekserisi de ;çi
Ur. V'.P, Çitli ve Karahisar maden suları 
gibi. 

n - Hikeml olanlar. Bunlar, arzın çok 
derinlikle~nden gelen ncak sulardır. İçi
lebilirler de. Bursa, Armudlu. Yalova 

libi-
Hikemi sular, umumiyetle müsekkin • 

Romatizma, nikriz ağrıları ile siyatik, ı rd unuyo u ... 
bütün nevraljiler ve hatta nevritler, ya- Harh biter bitmez hükiimete müracaat 
ni asabi. iltihabi, müzmin ishal, teşennü- eyledi ve şimdiye kadar cephelerde ve 
cü inkıbazi, sancılı kriz yapan safra ke - karaııgahta ifa eylediği hizmete binaen 
sesi iltihabla!'ı ve taşlan, kadınların bL hariciye nezaretim: alındı. İngiliz harici. 
zı ağnlı hastalıklın. ye nezaretine mer.suh olmak ıçin asil 

Maamafih, mevcud teşkillt ile bu su • 'bir aile efradından olmak iceb eder. 
yun şifai hassalarından istifade eıierek, Ona karşı yapılan istisnai muamele 
henüz, her türlü hasta tedavi ediıerr.iyor. .kendisine veri!en kıymete bir delil idi. 
Onun için. bunıar tamamlanacak \•e her İD8iltere hariciye neıaretinde o!lun g~bi 
türlü tedavi vasıtalarını toplıyan bir e • fakir bir a.ileden yetişme diplomat bir 
tablisman Termal yaptırılacaktır... tane daha vardır. O da eskiden Çin hü -

- Her türlü tedaviden maksadınız ne- klımeti nezdinde İngiltereyi temsil eyle • 
dir? miş olan Mösyö Hawedir. Ha\\·c ~di ha-

c- Hususi em'a llvajlan. kadın h3sta- riciye nezareti mer:tezinde bulunmakta • 

lıklarının tedaVisine mahsus lüksöy u. dır. 
sulü tertibat ve hatıl yüksek tansiyonu Bu ikisinden maada btltün Jngiliz dip
düşürmek üzere 'P"ransada Ruvayya kap. lomatlan hep asit aileye mensub phı~ 
lıcasında tatbik edilen karbogazö banyo .. lardır ... 
lar, şahsi etüvler, müşahhas ve umumi 
buhar yut!N dairelerinin yapılması gıbi .. 

Ayni zamanda, ıimdi mevcud fizyntera. 
pi teSisatı tevsi edilecek v~ lüzumu ka • 
dar mekanoterapi aletleri getirilecektir. 

1919 senesindeyiz ... 
İngiltere henüz cSovy~ sosyalist cüm. 

huriyetleri ittihadt> hükQ.metini tanıma. 

mış bulunuvor. 
Bir gün ~nsızın Londraya bir Rus dip

lomatı geldi. 
Bulunduğu otelden hariciye nezareti. 

ne telefon eyledi. 
- Hariciye nazın ile görüşmek arzu • 

sundayım ... 

Siyasi bir şahsiyet oluşu bu son tayi • 
Dinden itibarendir. 
Mcııskovada Metro Wickers kumpanyası 

mühendislerine karş. açılmış olan malum 
davada İngiltere hükümetini t~msil ey • 
ledi. 

Hükfunetini o derece kudret ve t-lAsti • 
kiyet ile müdvaa eyledi ki Sovyet riie • 
sası ona büyük bir tıürmet gıöstermeğe 

başladılar. 
Onun muvaffakiyetleri rurkkında Bald

vine hergün raporlar gönderildi. 
Az sonra Baldwi:ı onu merke7e cel -

bederek hariciy:! nezaretinde:ti cMillet -
ler Cemiyeti şubesi• riyasetinP. tayin ey • 
ledi. 

O vakit bu şube, İngilter~ hariciye ne • 
zaretinin en mühim bir şubesi idi. 

Hitler'in taaccübü 

Bu vazifeye tayanitıden itibaren Willhm 
Stran,g İngiltere zimamdaranınm müşa • 
viri oldu. 

Evvela Sir Samuel Hoare, sonra ela M. 
Anthouy Eden bu köylü çocuğunu bütün 
içtimalarında bulunduruyorlardı ... 
Müşkül bir mesele! çıkınca onun reyine ı 

müracaat ediliyordu. 
Willy bu meselelere hep çıkar yollar 

gösterirdi. İstitraden arzedelim ki on:ı 
Willy adını takan yakın arkadaşlarıdır. 

William St.rangın ikna kuvveti çok bü • 
yüktür. Çabuk Jronuşur, çabuk hıtrekeı 
eder, çabuk yürür, muhatabının fıkrini 

çabuk sezer ve zapteder. 
1935 senesinde Anthouy Eden, Sir ,i,)hn 

Simon ile HiHer arasındaki mülakata iştL 
rak etti. Ortada 

' !lir ~umı bir cihaz var: Fıskiye 
kôtede, at nalı şeklinde mermer 

dirler. Elemleri teskin ederler. Hepsi, ro. 
matizma tedavi9inde faydalıdırlar. Fakat, 
bundan başka. diğer bazı uzuvlarımız ü _ 
zerinde de huausl müsekkin tesirleri mev
cuddur. Meseli, Yalova sulan ile saneth 
barsak ve safra kesesi rahatsızlıklarında. 
ki elemleri defetmek kabildir ki bu hb • 
sa ancak Fransadaki Plumbier kaplıca • 

Banyoların etrafındaki ormanlar ihmal 
edilmiyecektir. Avrupadaki ormanlar gibi 
yetişUrilmek için, teıcir sabalan tesbit e. 
dilmiş, ormanlann içinde birçok Ytlllar a.. 
çllmış ve mevcud ıfaçların da .kuvvetli 
ve gürbüz olarak yetişmeleri için lazım 
gelen tedbirler alınmıştır. - Kimsiniz? .. 

- İsmim Maksim Litvinoftur. Bolşevik 
Hitler daha sözünü bitirmeden o dun. 

leyi tercüme edip arkadaş!arma bildirir. 
di. 

sında görülilr. (Devama 10 anm sayfada) 

Hindiçini sularında batan Fransız denizaltısı 

Son iÜnl 1930 Ben erde. Hindiçint açıklarında a tqfuile bbftkte "-'ıin ~en i\'apmJaruı .(Penim) denizaltı gemisi, 
>tilcttır. ~ 1~ edilmiştir. 1379 tonlu ttar. 302 kadem boJ.udadır. batan ı1ıetP deniz'Uvq,nAan diba bL 

mu: (Feniks) i gösteriyor. 

hiklımetini temsil eylemek için Mosko -
vadan geliyorum. 

- Biraz !:>ekler misiniz? 
Bu muhavereden sonra İngiltere bari -

ciye nezaretini bir tellftır aldı. Mesele 
hem mühim, hem nazik idi. •• 

Mösyö Litvinofun vazifesinin tanınma
ması icab edijordu... Fakat hariciye zu • 
hur eden fırsab da kaçırmamak istiyor -
du ... Hazır ge~ iken bu Rus diplomatı 
ne görüşmek her halde faydalı olacaktı. 
Telefonla Liwmofa ıu oevab verildi: 

- Nazır sizi kabul edemiyecektir. Buna 
ok teessüf ediyor. Fakat memurlarımız.. 

dan biri sizinle g5rüpnele gelecektir ... 
Litvinof bu talebi kabul eyledi. 

Alman reisi hükOmeti onun b5yle se • 
riülintikal oluşuna hem sinirlenir, hem de 
kendisini çok takdir ederdi ... 

Bir sıra geldi ki Hitler onu müzake::-e. 
lerde, mülakatlarda görmeği arzu etti. 

1938 senesi Eylul ayında Berchtes,Raden 
ve Gode.sberge Çemberlaynin vaki oian 
seyahaUerinde ona refakat eyledi. 

Gode!4bergde Alman refiklerinden dok.. 
tor Franz Sdı.midt ile cıuıliedenunıg - iL 
hak> kelimesi hakkında iki saatlik mtin3. 
kaşa da bulundu ... 

Sulh cephesinin kurulmasında başhcıa 

amilin kendisi olduğunu iddia edeni "r bi. 
le vardır. 

IJtvinof o günden itı'baren her gün bu William Strang'ın hususi hayatı 
genç ve yakıflklı İngills diplomatı ile William Strang Londra civarında Tre~. 
buluştu. Hava mftsaid oldukça Saint Ja - topsta çoJr zarif küçük bir evde ikıımet 
mes Park sıralanndan birine oturarak eylemektedir. Zevceı;i Elizabe• ve iki ~o • 
göıi.i.ştüler. Müzakereler ancak çatı hı - cuğu ile. hoş vakit geçirmektedir. Oğlu on 
ricinde yapılıyordu. yedi yaşındadır. Kızı on beş ..• 

İft• William Straııgm dlplomatlıktaki Çok mah.viyetkir bir adam olan Strang 
ilk adımı bu oldu. 8oVJ9t Rusya ne ilk her sabah iş başınıl otobıloi ıle gitmeıc•e
anlaşmayı lızar eden odıar. Siyaal sebeb. dir. Hariciye nezaretı tarafından emrine 
lerden dolayı Brixton Ooalda hapRdlldi. taıhsis edilmiş olan otomobili hiç is~irnal 

Fakat hap;adDm..,e ratmen cagree. eylemez. 
mentt bu ha~ede imza edildi. Sabah saat 10 dan akşam geç vakte k:I. 

Dit- yad'ılml dar çalışır. Çok defa yazıhanesınden s:la\ 
WtlJlam 8trabf a lama Mfanrthane • 22 de aynlır. Vakit bulduğu takdit de Lou 

l!lfıl wzlM.e 611... (Devamı 10 uncu sayfada) 
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, yorsa az 
r 11 Son Posta ,, nın bekar okuyuculan cevab veriyorlar 
e Ha•an (/zmir ): miyem 150 kuruv! Pazarları yevmiye al-

d 
~ beka·r arka _ madığım için aylık gelirim 39 liradır. Ev-

her an taşıyorum. Bir zaman bir kızla e.. 
bedi aile yuvası kurmak emelini taşırdım. 
Fakat bu emelim birdenbire söndü. Bu. cCevablarını oku ugum -

1 ~ · lenme.ğe cesaret edemeyişimin sebeibi, 
daşlar: 1 - Maaşlarının kifayetsiz igın -

kızların bugünkü vaziyetleridir. Öteye be na yegane sebeb olan şudur: Bir nişan es. 
den, 2 - Kızların kanaatsizliğinden, 3 - ,.;ye b·111..assa modaya çok para harcıyor nasında bayanın dileg~ ini şöylece bir din.. 
Mahkemelerin ıboşanma davalarını çabuk u ' 

1 
'Il -lar. Memleketimizde ağırlık diye çıkar _ ledim. Beni birdenbire 228 lira fuzuli 

intaç etmediklerinden, 4 - Kızlarnmızın · k 1 1 . . . . d"kl . d havai ol _ dıkları bir adet var ki, bizi yıldırıyor. Kız masrafa davet etti. Il o arak gösteri en 
ev ışlerını bılme ı erın en, • . . v l k b af k 1 1 ...n... "li . ? 

d d d kt d 1 Bcn
·m babası, adeta satar gıbı, şu kadar agır ı u masr a arşı nas1 ev enl:'.'uı rım. 

dukların an er yanma a ır ar. 1 • • . • • y k d k v• 1 b b 
v.

1 
bil d lmaz verırsen verırım! dıyor. Bırçok kız baba- u arı a zi rettigım maaşa u ayanın 

maaşım çok degı ~e . e~ az a ~~yı .. ~ lan da bizim gibilere, san'atla meşgul o- değil tuvaletini, şöylece aleltisul bir ge. 
Ayrıca senelik gek irı~ de vab~· kır lamuv 1 }anlara kız vermeğe hiç taraftar değiller. çinme •hile yapamıyacağımı düşünerek bu 
det evvel yakın azarnr an ır ız e - . . b b d b" dd Dah 

1 k h
. b h t m Lu" 30 lıra maaş alan memura verıvorlar da, teşe büsü ir en ıre re ettim. a 

lendim. Parasız ı tan ıç a se me . · 
zumlu şeyi hiç söyletmeden aluım. Ka _ bize yanaşmıyorlar. Bu ~·3ziyet karşısın _ ilk teşebbüsümde böyle beni mttşkül va • 

naatsizliğe meydan bırakmadım. Ev işle. da nasıl evleneyim?.. ziyete sokan bayanla evlenmektense şah-
rindeki noksan'ığı hoş gördüm. Artık. • Şemsettin Pekcan: sıma ayrılan vergiyi kabul ederim. Böyle 
mesele kalmadı değil mi? .. Bütün bun - «Gazetenizde bekarlar hakkındaki an .. bir kızla evlenip te kendimi at~şe atmak-. 
lara rağmen karımın doğurması müna • ketinizi alaka ile okuyoruz. tansa evlenmeyip şu bekarlık hayatıma 
sebetile annesi geldi; bir ay evimde kal - Hayatta her genç evlenmek ister. Fa _ devamı kendim için daha muvafık gö -
dı, kanm doğordu; bütün işlerin yoluna 

kat bazı düşünceler bizi va7.geçiriyor. İş- rürüm.> 
gireceği sırada kaynanam üzerimize bir 
heytıla gibi çöktü. Karşıma iki yol çıkı. çi ve orta sınıf aile kızları fabrikalarda, e Hakkı Şinasi Onur (Erz'ncan): 
yordu: müesseselerde ve dairelerde birçok genç- cGazetenizde bekarlardan vergi alın .. 

1 - Onun taıhakkümü altında yaşa • lerle beraberce çalışıyorlar ve kendi sı. ması için ıbir kanun haz!l"landığını oku .. 
mak. 

2 - Ayrılmak ... 
Birincisine imkan yoktu. Çünkü bu 

yolda pek yakın arkadaşlarım fena aki -
betlere uğramışlardı. 

İkin<:isi ise, büsbütün imkansızdı. Çün
kü artık çoluğa çocuğa kanşmıştım. Ka
yınvalidem ayrılmasının korkusunu gö • 
rünce tahakkümü fazlalaştırdı. Ben kav. 
ga ettim. Bunun üzerine kızının hasre • 
tine dayanamıyacağı bahanesile bir ay -
lık çocuğumla karımı benden ayırdı Bir 
hafta sonra çocuğum öldü.. Bu aynlık 

bir iki ay sonra İzmir mahkemesinde nL 
hayet buldu. 
Şimdi gene evlenmek istiyorum. Fakat 

bu iki yolun gene karşıma çıkmasından 
korkuyorum. Bu akibetler pek acı.. Bu 
kadar paradan çıkmış ve ıztırab çekmiş 
kadar doğru ·bir harekettir. Bunun tak • 
bir bekardan ve:rgi almak ne dereceye 
dirini sizlere bırakırım! :ıt 

e Sadık Karaca (Adapazarı 
Tığcılar mahalle•i numara 52): 
cYaşım 28, san'atım kunduracı .. Yev-

nıflarındaki erkeklerin hali vaziyetlerini dum, bu iyi, yerinde bir kanundur. 

çok iyi biliyorlar. Ayni z·.ırrıanda biz genç. Ben de 20 yaşında bekar bir gencim. Ev 

lerden fazla para aldıklan için tenezzül lenemiyorum, bu vazıyette hiç bir zaman 
bile etmiyorlar. İyi biliyorlar ki alacağı evlenemem. Sebebi: Orta okulun son sı .. 
bayın maaşı yalnız fantazisine kafi gele. 

miyeceği için red cevabı veriyorlar. İkin-
nıfına kadar okudum, mali vaziyetimin 

müsaidsizliği yüzünden çok sevdiğim tah.. 
cisi: Maişetini temin ediyor, serbest ola. silime nihayet verdim. Pek küçük yaşta 

rak yaşıyor, bizler ise hakikaten kadınla. yetim ve kimsesiz kaldım. 5Cı yaşında Hı

rın bu zamanda çok fazla fantaziyeye tiyar annemden başka bana bakacak kim 

düşkün oldukları için evlenmiye cesaret sem yQktur. 3 defa Devlet Demiryolla • 

edemiyoruz. Çünkü aldığımız maaş kur- nnda bir gardöfiren, yahud da bir memur 

duğumuz yuvayı mes'ud eden,Uy~ektir. olmak için müracaat ettimse de ikisinde 
Evlenmenin bir de mahkemeler kısmı var de kadro ve askerlik bakımından iş ve • 

ki işimize elvermez, hem maddi ve hem rilmedi. Birkaç defa da on beş lira üc • 

manevi cihetinden, hasılı evlenmek isti- retli bir kapıcılığa dahi müracaa~ ettimse 

yoruz, fakat yukarıdaki yazılı sebebler • de hepsinden red cevabını aldım. Benim 
den dolayı evlenemiyoruz.• . gibi birçok gençler ayni vaziyettedirler. 

e Sami Demirağ (Menemen): 
cBen 24 yaşındayım. İki senedir muh.. 

Siz söyleyiniz ben bu vaziyette nasıl 

evlenebilirim? Hem de nasıl bekarlık ver. 
telif fabrikalarda işçi olarak istihdam e. gisi verebilirim? Şimdi bu vaziyette ev -

dilmekteyim. Aldığım para 55 liradan hiç lenecek olsam hangi kız benimle imtizaç 

faızla değ'ildir. Evet evlenmek arzusunu edip benim ateşime y.:ınar?.:ıt 

O POSTA,, nın 
Tarih Müsaba ası 

~---------------------------No. 26----~ 

Hain Alımed Paşa 
Emrindeki donanmayı, en nazik bir anda götürüp 

devlete isyan etmiş bir valiye teslim eden amiral 

Üçüncü Selimin zamanında, Boğaziçin-ı yı.p. pala çalarak. diğer sandalcılar la be., 
de Çe~J.k(iyü iskelegi, kayıia;:ılanndan raber yalının kayıklhanesinde yatan Ah'. 
Ahmed isminde bir delikanlı vardı. Yakı .. med, efendisinin gözüne girmeğe muvaf_, 
ftklı, güçlfi kuvvetli bir genç olan Ah.. fak oldu. İıbrahim ağanın sandalcı başısı 
med. birkaç ~ak evvelki ceddi Ana • oldu. Fakat ço!t geçmedi. İbrahim ağa öl. 
doludan gelmiş ve Çengelköyünde yer .. dü. Ahmed, bu sefr de berber Ali ağaya 
leşmiş çok fakir bir ailenin çocuğu idi. kapılandı. Ali ağa, sandalcı Ahmetli, Top. 
Dolmuşa müşteri taıpyan bir çifte adi pi. kapı sarayında sofa ocağına aldı. Çalış 11 

yadede işlerdi. Kabakçı ihtil~linin Os .. kanlığı ve zekası ile oradaki amirlerinin 
manlı tahtına lclas ettiği dördüncü Mus .. de muhabbetini kazanan Ahmed. Vak'at 

tafanm Alemdar Mustafa Paşa tarafın .. Hayriyeden sonra süratle ilerledi. Yeni • 
dan tahttan indirilip ikinci Mahmudun çeri ocağı lağvedilinC".) evvelA saraydaki 

hükümdar olmasile, Osmanlı serayında 
parlıyan simalarde.n biri de Giridli Ali a.. 

ğa idi. Padişathın berberbaşısı ve silahtarı 
olan Ali ağanın, kapıcılar kethüdası olan 

kardeşi İbrahim ağanın yalısı da Çengel
köyünde idi. Bir giln nasılsa, kayıkçı Ah

med lbra!him ağanın gözüne çarptı. Le
vend yapılı. yakışıklı. güzel yüzlü, eline 
ve ayağına çabuk ve çok zeki olan bu ya. 
lınayak, baldırı çıplak genci kendi ka • 
yıkçıları arasına aldı.'Bir müddet İbrahim 
ağanın Çengelköyündeki yarısında kan
ca atarak, yanaşıp ilişerek, kürek salla • 

bostancılar ve hasekilerden cAsakiri Man 
surei Muhammediye.. adile yen: bir sınıt 
asker teşkil edilmişti. 

Tez canlı, amirleri tarafından verilen 
emirleri mutlak bir itaatle derhal yerine 

getiren ve çok ç-alışkan olan Ahmed de 
müJazim oldu. Bir müddet sonra m:ralay. 
lığa kadar yükseld:. Bir aralık ikinci Malı 

mudun harb yaveri oldu. Padişahın da 
gözüne girdi. Bilhassa kendisine mutlali 
bir sadakat ile bağlı olan eski sandalcıyı, 
ikinci Mahmud ferikliğe kadar yükselttf. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

mış? diye sordu. 

A hmed Ercan odasında dokuz 

doğuruyordu. Doktor Şerif de 

hastaya çağınldığı için, evin içinde, bir 
başına daha ziyade sab:rsızlanmıştı. 

Sofada, büyük hanımın ayak sesini 
işitir işitmez, fırladı. Somurtkan çeh -
ı·esine dikkat etmeden, elini öptü: 

KARLI DACA GUNES VURDU 
Ahmed Ercan, Süeda hanımla geçen 

mülakatını kısaca anlattı. Doktor: 
- Annemin kusuruna bakma; derı· 

O öyledir. Bir şeye içerler, dolar dL 
ne. O bahçivan mı, uşak mı, ne ise. c -

ğer kapıyı açıp da onları içeriye alınış 

olsaydı SEn o zaman görürdün. Hele biı 
filcan kahve de sundu mu idi, dünya • 

- Ne haber? diye sordu. 
Onun endişelerini hiçe sayan Süeda 

hanım: 
- Helak oldum. Dur, soyunayım, 

döküneyim, acık yorgunluğumu alayım 
da. anlatının .. dedi. 

Ahmed, mecburen bekledi. Nerı"n 
sonra, karşısına geçip sualini tekrar -
ladı. 

Süeda hanım kaşlarını biraz daha 
çattı. Bir iki teftih koyuverdi. Lakır -
dıları çiğner gibi, ağır ağır: 

- Gittim! dedi. Allah için bulup ta 
seçmişsin. Evvela kibarhklarına diye -
cek yok. 

- Neden? Ne oldu? 
- Kapı kapamacasına sürtmeğe git -

mişler .. evde oturur takımından olma -
dıkJarı belli. 

- Bir işleri çıkm~tır. Görüşemedi -

niz mi? 
- Hangi işleri? İnsanın Değirmende 

rede işi olur mu? Fındıkçı karı, fınriı -
ğm bol yerine gitmiş. 

Bu tarizler Ahmedi üzüyor, lakin 
cebrinefsedip cevab vermiyordu. Bü -
yük hanım devam etti: 

- Görüşmek şöyle dursun; bir ter -
biyesiz uşak bozuntuları var, bizi içe -
riye bile almadı. 

- Vah, vah! 
- Sen asıl vahvahı sonra sonra söy-

leyip dövüneceksin .. eğerleyim bu sev
dadan vazgeçmezsen. 

- L~kin evde bulunmamaları ka -
bahat, kusu'r sayılamaz, değil mi? Ön -
ceden haber vermedik .. ne bilsinler? 

Süeda hanımın cinler başında idi. 
Dik dik Ahmedin yüzüne baktı: 

- Haber versevdik ne olacaktı? On
larda saygı mı va~, sanki? İnsan evden 

çıkarken tembih e
der: «Cehennemin 
bucağında oturuyo -
ruz. Bir misafir ge -
lecek olursa, içeri -
ye alın, oturtun .. Bir 
yorgunluk kahvesi 
pişiriverin .. :t der. A
limallah, herif bu • 
ram buram terler 
döktüğümü, bur ~ 
numdan soluduğu -
mu gördü de: cBir 
bardak su ister mi -
sin?• bilem demec1i. 

- Terbiy.esiZ:Hk 
etmiş. 

Yazan: 

- Terbiyesizliğın 
hem de dik alası! Ne 
olacak? Kenarına 
bak bezini al.. uşa ~ · 
ğma bak, efendisi Ahmed Ercan odasında dokuz doğuruyordu 

hakkında ver hülanünü. Sonra, evin dı- ran, hayatiyetini artıran emeller, bir -
~arısından baktım: Ecelecaip .. bafur gi- den eriyivermişti. Yegane ümidi,Süe -
bi bir şey. Akıllı harcı değil. Bana so- da hanımın Nevberle mülakatında idi. 
racak olursan, öyle evin kızından ada - Kendi kendine bu işi neticelendiremi
ma hayır gelmez. Amma, gene de sen yeceğine, cesaret edip de Nevbere his -
bilirsin? siyatını itiraf edemiyecğine yüzde yüz 

Ahmed Ercan tereddüdle sordu: kani bulunuyordu. 
- Ne zaman döneceklermiş, acaba? Bir müddet, başı avuçlarının içinde, 
- Dönmez olsunlar! Üzerime lazım düşündü. Sonra. hiç bir şey demeden 

olmadığı için sormadım. Hem o uşak kalktı, Şerifin, alt kattaki muayeneha
ku~uru sual sormağa vakit mi bıraktı? nesine indi. Doktor o aralık, hastala -
Sözüm Qna dilenci kovar gibi, bir göğ- rmdan birini teşyi ediyordu. Ahmedi 
sümüze dayanmadığı kaldı. Zaten, dön- gördü: 
ınüşler ne olacak? Bir daha adımımı at- - Ne haber, Ahmcdciğim? dedi. 
marn oralara .. Allah göstermesin! - Hiç .. gidiyorum. Allahaısmarladı-

Zavallı muallim iztırab içinde idi. ğa geldim. 
Yirmi saatten beridir gönlünü doldu - - Nereye gidiyorsun? 

- Bilmiyorum. 
- Hani ya, kala -

caktın? 

- Ne lüzumu var? 
Ne yapacağım ka -
lıp da? 

- Niçin? Annem 
ne C€Va b getirdi? 

- Kimseyi gör -
memiş ki! 

- Aztcık bekle 
de, seninle konuşa -
lım. Olmaz mı? 

Bu hitaba, Ah -
med Ercan meyus 
bir tavırla cevab 
verdi: 

- Ne konuşaca -
ğız, Şerif? Gene ba
"aa nasihat mi ver -
meğe kalkışacak -
sm? 

- Canım! Belki de bir çare bulu -
rum. Ne tuhaf adamsın? Nasihati, ön -
ce, bir fayda umarak verdim. Madem
ki kar etmedi, şimdi başka yoldan yü -
rümeğe bakacağız. 

- Peki, öyle ise; bekliyorum. 
İntizar odasında, eskimiş, yaprakları 

kopmu.ş mecmuaları, müztahzarat rek
lamlarını dalgın dalgın karıştırmakla 
geçen yarım saat ona bir asır kadar u
zun gelm~ti. Doktorun kapısını arala -
yıp: 

- Gel bakalım! diye çağırmasını fe
rah veren bir müjde gibi karşıladı. İçe
riye girdi. Şerif kendisine bir sigara u
zatarak: 

- "'iy, anlat bakalım: Annem ne yap-

da Hamdi kaptan ailesinden iyisi ol .. 
mazdı. Sen şimdi, bunları bir tarafa 
bırak. Makul konuşalım. 

- Gene ne yapıp yapıp işi nasihate 
döküyorsun, Şerif. 

- Yahu! Biraz sabırlı olamaz mısın? 
Ne diyeceğime kulak ver de, itirazımı 

sonra edersin. 
- Peki! Söyle! 

- Sen buradan, nihayet öbürgün, 
güzel güzel, kalkar, gidersin. 

- Nereye? 
.,.. 

- Sapanlıya. Vazife vazifedir. Hazır 

ekmek de kolay kolay bırakılmaz. Ba • 
husus, evlenmeyi, aile kurmayı aklına. 

koymuş adam, vazifesine dört elle sa • 
rılmalıdır. 

- Güzel söylüyorsun, amma, onu •• 
ne yapayım? 

- Dur! Şimdi oraya geliyorum. Na • 
sıl olsa, seninki, maaile Değirmendere• 

ye gitmiş. Öyle yere giden üç günde 
dönmez. En azı on, on beş gün kalır. 

Şimdi taze fındık, üzüm zamanı. Ora • 
da ya bir akrabaları, yahud ki candan 

bır dostları vardır. O akraba veya dost, 

misafirlerini kolny bırakmnz. Avdetle
rine kadar sen de köyüne gitmiş olur .. 

sun. Zihnin de bu arada biraz durulur. 
Fikirlerinde ciyadet hasıl olur. Mese-

leyi etrafile düşünür, tartarsın. Anlı • 
yor musun? 1 

- Evet .. sonra? l 

- Sonrası: Oradan, güzel, ağır baş • 
lı bir mektub yazarsın. 

(Arkast var) 
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• • C:~DRAAT::::J 
I zıya ef Ziraatimize dair üç mühim 

• 
in kıl 
Beş senedir hazırlıkları 

müze nihaget açılmak 
bitmigen 

•• uz ere ••• 
Bu uzun hazırlanma. devresine rağmen müzeyi 

noksanlar buluyorlar 

ve faydalı karar 
ı············· ..................... -........................ ....__ ........ --································ 

e 1 - Devlet Demriyolları idareıi, ıebze ve meyva nakliyatı için 
lrigorolik vagonlar itletecektir . 

e 2 - Merinos labrikaıı, Merinoı bölgeıindeki köylünün yetiıtir
diii yünü, bundan böyle yerinde miibayaa edecektir. 

e 3 - Ziraat Vekaletince bir lu ıım lidanlıklarımır.da de:zenlekıi-
yon teıiıatının yapılmaıi kararlaftırılmııtır. 

;,. -.:······················· .. ···· ...................................................................................... -! 
YAZAN : T ARIMMAN 

B ursadaki Merinos fabrikası, 
köylünOn yetiftirditı Jilntl, 

-az da olaa- gidip ayağında satın al' 
mak kararını vermiştir. Şimdiye b · 
dar bu it çok münasebetsiz bir p1dl • 
de cereyan etmekte ve klSylü bu yüz· 
den Merlnoaculup rağbet etmemekte 
idi. 

Evvelce de yazdığımız vechile biz • 
deki Merinos yettştiriclliğl, Bursa-Ça • 
nakkale bölgesindeki kıvırcık koywı • 
lann Merinosa ~lmeSl şeklindedir· 
Bunun tçtn saf kanlı Merinos koçları 
.bizim yaii kıvm:ık koyunlarına katıl
makta Ye bu milnuebett.en yarımlwı • 
h melez yavnılar elde edilmektedir. 
BinaEmal~ yarımbnh dediğimiz bu 
yavrula, tekrar uf kanlı Merinos ba • 
b&1arilıt çlftl~ devam olunur
sa bu defa doğacak yavrular biraz da· 

Jacqueline Vanaecrahc dmı 

bu kadın meşhur bir r 
bmkletçidir. Son defa 
müaıblkalara, bir mu e tar 
kendilirıe hdiye edilen bu kostüm 
rak etmiftir. 



ıo Sayfa SON POSTA Haziran ıı 

Gemlik gDzel bir seyyah 
şehri haline getirilecek 

Meseleler: Fırıncılar 
belediyeye karşı 

birlik kurdular 

Hergün : Hitab, Hayat ve devlet 
tBaetarafl 2 nei sayfada) man şehadetname alacak ve devlet k d. 

gündenberi de, Türk devletini Türk küt- rosu içine ne zaman girecek~ 

elediye çok müsbet bir şekilde çalışıyor, Halkevi de 
kazada kültür kalkınmasını temin ediyor 

lesinin hakiki kontrolü altına koymak lA. Osmanlının Türkleşmeğe doğru gitme. 
(&.,tarafı 1 inci m:yfada) zım geldiğini her vesile ile tekrar ediyor. s\, saray ve devlet hizmetlerinin Türkl• 

Iardı. Heyet fırıncıların itirazını tetki- Bu, Atatürkün kafasında harekete gelmiş eline geçmeğe başlaması ile harekete ~ 
ke devam ederken diğer taraftan fırın olan ilk fikirlerin bir devir da.ha tekamül miştir. Türk cümhuriyetinin hakiki bt 

Gemlik (Hususi) - Gemlik bir tara- ı ti başkanı Kerim Kumla, Halkevi reisi sahibleri yeni bir teşebbüse girişmiş _ etmiş bir ifadesidir. Mmt Şef görüyor iri, halk cümhuriyeti olarak tekamül etmeaı 
la deniz, ·bir kısmı Yalova yolu üzerin- Reşid ve belediye reisinin de iştirakile lerdir. devlet mutlaka kütieni:ı kontrolü altına de Türk toprağı üzerjnde lürk hayatınm 
\le geniş, tamamile mezru bir ovada, o- tensik edilmif ve her spoc şubesinin ba- Ekmek satan bakkallarla ta·blakar _ girmelidir. Fakat, kütle kimdir? Eğer hakikatlerini cyaratmakla:. meşgul olan 
nnın münteha kısımlarından itibaren fU18 faal bir genç eeçilerek muntazam lara verilen 20 para hakkın ortadan cham münevverlere. soracak olursanız, kütlenin tedricen devlet kadrolarma da. 
Jiikselen arazide kurulmuş, 2ytinlik- §ekilde çalışma yoluna giıilıniştir. kaldınlması şeklinde tecelil eden bu kendileridir. Yani şu kadarı ancak all ha geniş bir mikyasta hulfil etmesi ile 
terle örtülü .güzel kasaibalarımızdan bi- Gemlik ortameldebi teşebbüs müşterisine ekmek vermek tahsil görmüş ve şu kadarı da lise ve ida. mümkün olacaktır. Şu halde, devletin 
rJsidir. Arazisinin verimli ve her ~id ~men bu yıl açılan ortamektebin meoburiyetinde kalan bu gibi esnafı da di tahsili yapllllf bir kütle, ceman yekun, hizmet kapılarını her nevi cTrük istidad 
ziraate elverişli oluşu ve mahsulün İs- bir yıilıık mesaisi memleket küıltürü ü- fırıncılar_dan alamıyacakları 20 para bütün etraf ve tevabiile birlikte, beş yüz ve liyakatine:. karşı geniş açmaktan ve 
tanbul, Bursa ve Yalovaya yakınlığı zerlnde ehemmiyetli rol oynamıştır. bin insan! her nevi cehıliyetsiş '\ile liyakatsizlere. 
ttolayısile se~de güçlük çekilmemesi Mektebin faal bir teşkilatçı müdilrü kin müşteriden almak kararma sev - Hayır, hakı"kat böyle değildir. Biz o karşı da sıkı sıkıya kapamaktan ibantt 
itibarile para edişinden iktısadi vaziye Selçuk Kaan, umumi tedrisat işlerine ketmiş ve böylece ekmeğin kilosu 20 günlere doğru gitmek mecburiyetindeyiz bir siyaset takib etmek, T:.irkiyeyi Türk, 
ti de oldukça iyidir. verdiği ehemmiyetıle beraber, bazı hal- para fırlamış, 9 buçuxtan 1 O kuruşa çık ki, bugün söz söylemeğe hakkı değil, ta. münevver, hür ve fazıl görmek lstiyen bir 

ESki. zeytinyağı fabrikalarına ilave kın, yabancı dille konuşma hususun - mıştır. Halk da fınna kadar gitmekten- kati daıhi olmıyan Türk kütlesi, o gün dü. neslin en büyük davası olmak lAzımdır. 
edilen yeni pirine fabrikası ve hele Sü- daki kötü itiyadile de kültürel müca<le- se ekmeği ıo para fazlasına almağa n- şünür, söz söyler, ister, yapar bir kütle Halbuki, bugünkü bünyemize glire kdtle. 
mer Bankın burada kurduğu sunğipek leye girişmiş ve kısmen muvaffak da za göstermiştir. olsun. Bu, bir zaman ve tekimül işidir; a. çocuğunu iyi ve fazla okutmamn lıütiln 
fabrikası Gemliğin pek çabuk refaha olmuştur. Bilhassa bu mektebin açıl - İmaliye ücretinin azlığından ve nar- menna! Fakat, bizim gaye:rr.i;ı: oraya doğ. imkanlanndan mahrumdur. Köyiin mtL 
-kavuşmasını temin etm~ir. rnası ve tedrisatın muntazam şekilde kın bugünkü ihtiyacı karşılıyamama - ru gitmek, daha doğrusu Türk denilen iyi nevveri, köyün amelt havası içinden ve 

Belediyenin faaliyeti devamı için halkın maddi yardımı e _ sın-dan şikayetçi bulunan fırıncılar mü mahlıikun, devlet işlerine akı! erdirir, ce- hususi teşebbüsler arasından, hüdai na. 
Bütçe darlığı dolayısile hemen yapıl- bemmiyetli bir yekfuıa baliğ olmuş - racaatlerinin henüz beledi~ tarafın - miyet işlerini iyi anlar bir kütle haline bit bir hald~ ve yan tahsilli olarak ye .. 

masına imkan bulunmıyan ufaktefek tm. Bu yıl, talebe adedinin dört yüzü dan halledilememiş olmasını ileri sti - gelmesini temin etmek olacaktır. Hal - tişmeğe mecburdur. Bu işte, bundan do. 
bazı işlere rağmen, belediye umumi va bulacağı tahmin edilmektedir. Buraya rerek, bir birli'k vücude getirmişlerdir. buki, biz başka sevdadayız: Biz, kitabın, !ayıdır ki barem bahsinde malfun olan fi. 
si.yeti itibar:lle memleketimizin ileri be esaslı bir ortamekteb binasının kurul- Birliğe İstanbul cihetinde bulunan 85 kitııbm da delil de, fehadetnameıtjn ha- kirlerimi hararetle müdafaa ettim ve ge. 
ledtvelerinden birisidir. Çok güzel bir ması istenilmektedir. Ortamekt.eb bu fınn sahibi iştirak etmiş bulunmakta _ kimiyetinl istiyoruz. Devlet bclrosunu ne bundan dolayıdır ti müdafaada hlll 
binası, umumt bir parkı, temizlik teş - yıl içinde bir dikiş ve resim sergisi aç - dır. Birliği~ teşe,kldllünde &ıayak olan bu'dü mücerreddeki kitabla fehadetna- devam eclyoram. 
İdlitı ve bir de mezbahası vardır. Be - ım.,, Halkevi gösteri .ıonunda müte - 1ar Beyoğlu ile mülhakatı fınn sahlb _ meden başka her nevi istidad ve liyakate Acaba, Nadir Nadi bu bahiste nasıl dtL 
lediye reisi Eşref Din~rin çalışmalarile addid temailler veımiftir· lerile de hali temastadırlar. kapamak fikrini müdafaa eden bir mü - §iinür . 
.____ ı..L ~ •· •- t Ka .M .. - nevverler zümresine· sahı"biz. Bu memJe. ~~ cl3 vurada kısa bir zamanda oluul\.ça .:-ııem .n.umluk, Yanumıanas ır, yllUlClne, Böylece iki yüz fırının biıti.ğe ithali • • .:.,,. .. 

••..t.-ı Bfl'h ""--- "'---1- ~tiv · ...a..· ""tead ketin efendisi ilAn ettiğimiz köylü ne za. - · F9> 

miyetll iş'ler görfilmu9 ~ ... r. assa ı.:&-ne w ıU7Ja ~~· gı 5.uı mu :- temin edileceketir. ---===================-=--------==-
Gemliğin muntazam su tevziatı cidden did mesireleri olan Gemlikte bir de ılı- Birliğin gayesi, fırın sahiblerini ek- "SON POSTA'' nın zı·raaıı·mı·za da~r Uç 
takdir edilecek bir durumdadır. Bele - ca vardır. mek satıŞlndan dolayı zarara solana - • 

diyenin çok muntazam bir de bandosu Memleketimizin g(izide evladlanndan mak ve belediyeye karşı bir teşekkül. tarı·h musabakası h. f d 1 k 
tmtunmaktadır. olan kaymakam Zeki Işığın her i~le halini muhafaza ettiklerini isbat et - mu im Y8 ay 8 1 arar 

Halken ~ olan yakın alAk:W -ve k~a ~r biri mektedir. Halbuki birliğin şu zarar - (Ba.,w.IJ 8 inel •yfada) (Bqtarcıfı 9 UftCU ıayfadtı) 
Burada Halkevinin cidden g(iRl bir memlekette, tahsil ft tıecru'belenle te- ları olacağı ~ikardır. Aıh.med Paşa, Mahmudun son zaman'.a - o 

binası mevcuddur. Rantın tetkik ve te- mayü-z eden Parti başkanı Kerim Kum . . . . nnda kaptanpıa- oldu. ğrendiğimize göre Ziraat Ve -
Jl.-'L.\..ü ı"htfyacını :ar .. ~1"'yan Evin ldltüb- la. 1...-:Jedı"v.a' resi V-', Halkevi. reisi 1 - Beledıye hır elden ıdare edılen -y- 1.Al-ti b" L---
~ AAA'fW. • 11':' J'Ç; ~ ..... , fırın sahihlerini sıkıştıracaktır. Zamanı bir aıra feliketli hadisefo.:le AAK: ır AY.ı.w. fidanhklan • 
:llBJ:ıest geceleri saat 24 e kadar halb. a- lteşfdin el birliği ederek miitesanid ~e- 2 _ Ekmek fiatlan ucuzlatılamıya- dolmUf bulunan ikincı Mahmud, son yıL mızda dezenfeksiyon tesisatının kurul-

bulundurubnaktadır. Ayni aman· kilde ça1ışmalan sayesinde her türlü caktır. larında tevkalAdı! vehimli olmuştu. HatU ması kararım vermiştir. Lüzum ve e -
8a geniş bir salonu ihtiva edeD Halke- i1*tııp.fa müsaid olan Gemlik, yatın bir aralık vezirlerinin kendisini tahttan hemmiyetine evvelce bir münasebetle 
vi binasında sık sık telmiller velibnek bir gelecekte dünyamn her tarafından 3 - Ekmek kalitesi bozulacaktır. daha temas ettigımw· iz bu tesisat, fidan -

B. 1" lrl- b . .J i indirip oğlu Mecidi padişah yapacakların-.._. ve sinema ~-riJmektedir. Bilhas- -ah celbeden en gtb.ıel yurd parça- ır ıs ... • mu ayaa memu:nan ayn lıkta yet; .. <M>Ak fidanlann her türıu·· hu 
:ııc et.V<>... -J .J • b vd 1 kt - v -ın fı 1 dan şüphelenmiş ve Mecidi ijlddrtmeğ~ ~ ... 

Hallrevi spor kolunun •-~lltı, kay- '---·7.dan biri haline gelecektir. cıns ug ayı ama a, ogu P rın ara talık .. e böcü" ··1erden temı·zıenmı·ş bir 
KiiflM ~~ d w tmakt dı ı B t....,bl kmek karar vermişti. Bu arzusunu vükeJisın:t y · 

Zeki lşıgınv riVJl-tf altmda Par M. E. Beşe. agı a r ar. u seUt:' e e halde ..ı ..... nya çıkmasını ~-mm· ede • 
~=~=~~=~.;,=~====-~~--====-==-==-~~~~~~~ mahrem olarak aetığı aman, hiç birisi \M'fG M: 't.ı • • çeşnisi bozulmuş, bugün fırınlarda cektır" . Şı"mdı"ye kadar bu tesisat bu • 

Ha "d" m&kteb gemlSI Mahmudun cinayetin~ alet olmak isteme. • mi IJ8 bundan 1 S gün evvel çıkan ekmek1er mişti. Yalnız kaptan Ahmed Pışa. pa .. lunmıyan fidanlıklarda, herhangi bir 
Traltzoıda ayarında eıanek bulmak imkanı orta - dişaha, emretti~ anda bu işi yalJabııe .. set>ebıe meydana ge1en çürüklük, eli -

k dan kalkmıştır. Yakın zamana gelinci- cegıy"ni 9Öylernişti. İkinci Mahmudun son yaspis, şu veya bu gibi bazı sAri has -
Trabı.on (Husus!) - Hamidiye me - ye kadar şehrimizin birçok fırınlarında talık h ı · fidanl 1 b" li 

teb gemisi limanımıza. gelmiştir. Mek - iyi evsaftş yapılmış ekmek bulmak ka- saltanat yıllarını Mehmed Ali Paş.ının ve aşere erın ar a ır "k -
Mısırda isyanı, cM1Slr meselesi:. va'kayii te başka yere gitmesi önlenemiyordu. 

teb gemisine mensub bir heyet başla- bildi. Hülasa: doldurur. Hicrt 1255 te Maıhmuddn çok Bu yüzden mücadele işlerinin müşkü -
ruıda gemi komutam olduğu halde şeh- 1 - Ekmek fiatı yükselmiştir. ağır hasta olduju sırada kapta!l Ahmed lita uğradığı da oluyordu. Halbuki de-
re ~ ft Uçüncil Umumi Müfettiş 2 - Ekmek kalitesi bozulmuştur. Paşa 25 parç!l gemi ve 24,000 asker ile zenfeksiyon tesisatı bulunan fidanlık -
Tamtn U7Je!l'l vilayeti askeri gamizo- Fırıncıların birlik haline geldiğinden Mısır seferine memur edilmişti. Amiral larda bu cihet tahtı emniyete alımmf 

b ,edi' . ..:_ t +-,.,.1 dir henüz belediyenin haberi yoktur. Be- Çanakkalede bulunurken. istanbuldan olacaktır. 
mı ve eı yeyı _,, .. re eo.u~ er · 
Get vakit Ulmumf M""ufett" Tahsin U _ ~e~iye, elanek fabrikasına iştirakl~rini gizlice kaçıp gelen bir mahrem adarttıt Amerikada pek yayılmış olan bu te. 

ış ıstıyen fınncılara şu cevabı vermışti: pad~aıhın öldüğünü, Abdülmecidin cülO-- sisattan büyük faydalar elde edilmek-
zer, Valiı gami7.0n komutanı ve bele - - Bir teşelCkül haline gelin ve kar- su haıberini getirdi. Ahmed Paşanın can tedir. Ziraat Vekaletinin karannı bü -
diye reisi kendilerini .ziyarete gelen he- U'kin alakadarlara göre: düşmanlarından Hüsrev Mebmed Paşa yük bir sevinçle kuşµıyor ve bu teso • 
yete Hamidiyede iadei ziyaret etmişler şımıza öyle çıkın. da sadrazam olmuştu. Ahmed Paşa mah- sat•n bütün resmt fidanlıklanmıza teş-
dir. Gemide Tahsin Uzer merasimle kar - Fırın sahihlerinin birlik yapma - volacağını gördü. Hiç tereddüd etmeden mili hususunun da düşünüldüğüne i -
pnmış ve 17 pire topla selamlanmış- lan belediyeye istediklerini yaptıra - donanmayı hemen kaldırdı ve doğruca nanmak istiyoruz. 
tır. Tahsin Uzer Ata~k köşkünde mi- bilmek içindir. Mısıra götürerek, devlete isya,n. etmiş o. 

Buna nazaran İstanbul bir ekmek lan Mehmed Ali Paşaya teslim etti. Bav C: 
Tarmıman 

safir sübaylara ziyafet vermiş ve ay - .r· 1zmir (Hususi) _Şehrimizde bulu· d buhranı karşısındadır. Belediye 20 pa- Tam bu sıralarda idi ki, Mısır ordusu Mektubunma aldım. Fakat 0 bam. 
TÜrk'kuşu filosu :lzmirden banket- nca a gem.iye menaub sporcularla şeh ra yükseğine ekmek satışı yasağını te- da, Nhtb mevkiind2 ikinci Mahmudun bu mevsimde temas etmek yersiz ola. 

Torbalı, Bayındır, Manisa, Salihli, rimiz spo~ 'kulillblerinden İdmangücü min ettiği takdirde tablakar ve bakkal ordusunu büyük bir ma~IUbiyete uğrat - cağı için, 8lrMllll ~e karar ver-

aşehır. ·- Buldana kadar proTlıll!trılnda arasında hır futbol maçı yapılmıştır. larda ekmek bulunamıyacak, halk ek- mıştı. Türkiye imparatorluğu, hem or _ dim. T. 
y... r-e- dusuz lhem donanmasu kalmıştı. Os • 

2 ~ kilo__._l.k y meği münhasıran fırınlardan temin 
!IÇUŞlan yapmıştır. ""' uıocu'C'.ı ıldırım bir kadım yakarak mecburiyetinde kalaeaktır. manlı irnparatorluit~ üzerind~ birçok ih.. ı·nkıl"b mozesı·nı· z·ıy arat 

pa.aanda uçuşunu 11 tayyarelik fi - tirasları olan büyük Avrup:ı devletleri. G 
tam 1 saat 40 dakikada yapmştır. öldOrdU Fırın sahibleri fırınlarını 24 saat ça- Mısır meselesine dah·ı koiavlık1a müda. (Baştaralı 9 1lllCll ayfatla) 
toğrafta fı1o kumandanı yarbay Os- Trabzon (H~sf) - Yomranın Ko- lıştırmak esasını kabul ederek semtle- hale etmek fırsatını bulmuşlardı. Ahmed ki yazı, kufiden başlıyarak bütün yazı çe.. 

Nuri Baykalı görüyorsunuz. köyünden K v lla . rindeki diğer fırınları kiralayıp kapat- Paşa, tarihin kend"sine taktıtı chain• lL fidleıi ve hattat takımları. 

lda•da işlenıı c;nayetin 
tahkibll •n• .. i,. 

Adana (Hususi) - Burada tim • 
Jlller Ahmed Rızanın ölüınfle netice -
tenen cinayet üzerindeki esrar perdesi 
benüz kalkmış değildir. 

Zabıtanın elinde, cinayet gecesi bu -
tmıan bir çift kunduradan başka hiçbir 

·ı yoktur. Bu yüzdendir ki tahkikat 
ar üzerinde ilerletilmeğe ~]ışılı -

r. Cinayetin bir sabıkalı tarafından 
lendiği şüphesi gün geçtikçe kuvvet -

WlJLPJE!Xtedir. Zabıta kundunftar izi ü
nde bu sabıkalıyı aramaktadır. 

Ereğlide bir köyll kansmı 
kaçıran h"r adamı öldOrdU 

Konya (Hususi) - Ereğlinin Zana
nahiyesine b · 1ı Körlü köyünden 
karısı Has"beyi kaçıran ayni köy -
Ömer ile kavga etmiş, bu arada 

v erini çek rek üzerine ateş etmiş -
Katil yakalanmış, Ereğli adliyesine 

118lim edilmiştir. 

mera emancı ogu n evın- mışlardır. Mevcud fınnlar şehrin ek - kabına ha._ kazanmL'ı bir adamdır. 
de tu b . 1..-~ ed l .& Çini eşya, ölçü, cild, silıınet takınılan, 

o ran ır ıuıuın çıeşm en su a ıp mek ihtiyacını karş-~--~dak miktarda 
~ ..,.."'" G d 1 büyii, cifir, havas eşyası. nazarlık. mıska. 

evine döner en yağmurdan korunmak değildirler. Halk e~ği münhasıran onun 8 f'm arı hlk, elifleri iflemeler, dişçı1ik, hacamat, 
için bir servi ağacının altına sığınmış fınnlardan alınca izdiham başgösterc- berberlik, kahve takımları, oyun. ziynet 
ve bu esnada bir yıldırım düşerek ~r· cek, fınnlardan ekmek almak ınüşkiil- Kl{.........,.übl k ~ nddi ısayfada) efYISl. madeni e,ya.. 
. . ... ır.-.. dranm c er so a5ı. ye maruf Pall 
~ yarısım Y~ 7.avallı kadınca- leŞecektfr. Mail sokağında Traveller Cluba lider. İaimle ve mevzula allkadar bulmama. 
gız da alevler içinde yanarak ölmüş - Bunun önüne geçmek için alakadar- kendisi bu kliibde azadır. ma rağmen Karagöz odasının çok iyi ter. 
tür. tar belediyenin kapalı bulundurulan K_lübüne gitmedi~ vakit kütübbanesL tab edilmiş olduğuıuı a&y.liyeceliJn. Dell

OrgUb köylerine cev·z boyok
IDğünde do!u dOştU 

fınnları derhal açmasını ve ekmek sa - ne kapanır, Yakınşarka ald çok kıvmetli §ell müdür Sellin Nüzhetin Karagöze olaıı 
tışına baş'lamasını istemektedir- Aksi kitablan vardır. q1n malfun.. Karagöderi buzlu camda 
halde fırıncılarla başa çıkmak biraz güç Ayni zamanda kıymetli bir •ablo kollek bir paravana arkasına tesbit ederek ay. 

Ur.güb (Hususi) -1irgüb kazasının 
olacaktır. siyoncusudur. dınlığın önüne kdymuş.. Perde arkasında 

Bahçeli, Ayvalı, Mustafapaşa köylerine 

ceviz 'büyüklüğünde dolu yağmıştır. Bu 
köylerden Bahçeli köyüne yağan dolu 
köyün her mev'künde zarar vermediği 
halde 30 bin lira zarar tahmin edilmek 

c- Zarar ediyoruz. Kimse alakadar Rusyada bulundu~11 sıralarch azizler imifler hissini veriyot •. Eski bir karaga. 
olmuyor. Bizi dinliyen yoktur·• demek tasvirlerini de toplamı,. bunlardan zengin perdesi, karagöz takımları, orta oyunu. 
tedir. bir kolleksiyon vücude getirm";ti. na müteallik eşya, kavuklar, cdbbeJer .. 

BugonkD Yalova 
(Bq&arafl ., net •:Jfada) 

tedir. Ayvalı köyüne gelince bu köyün Deniz kenannda da. muntazam bir ga-
her mevkiini tamamen hasara uğrat - zino yapılarak, kaplıcaya gelenlerin sa _ 
mış, meyva ağaçlan ve uzun çubuklan hilde eğlence ile vakit geçirmeleri temin 
kuru kütük halini abnıştır. Bu kütük edilecektir. Bunlardan başka, gazinonun 
halini alan ağaç ve çubukların 3-5 sene iskelesinde küçük kanolar bulundurmak, 
mahsul veremiyeceği söyleniyor. 150 bunlar ile Marmaradıı tenezzühler tertib 
haneden ibaret bulunan bu köyün za- etmekte dü§iinülmektedir.• 
ran SO bin lira tahmin edilmektedir. Sahih Alaçam 

Kapılmış oldu~ı yeglne lüks şeyler, HattA Portakaloğlunun hokkabaz takımı, 
kıymettar kilrk mantolar ve domuz d~ _ masanın üzerinde duruyor. Tekkelere aicl 
risinden çanta ve sandıklardır. eşya da fena tanzim edllmemif.. Cübb&. 

o. Tuirul ler, kavuklar, kudumler. tekkeye aid btı.. 
···-·---··-·iir9ANBül: .. itA9tiC··- tün eşya toplanmış .. 

TiYATROSU Yeni müdürün şahsi mesaisile ve faalL 
Kenan GOler Ti yetin rotası gayeye dolru biru daha çn-.. 

arkadaşlan rilmek sureüle, bundan sonra muvaffa • 
Ba upm Şeayol aile kiyet blsıl olacağı kanaatindeyim. İnkı • 

bilbteaade lab müzesini süraUe açmalı ve itina ne 
AMCA ~Ey ıslahına çalışmalıyız. Yoksa bugünkü ha-

VodTil 3. P. ille burası bir müz9 değil, bir mibeliktir. 



21 Haziran 

Hariciya ve 
Par~ e 1 

Maliye Vekilleri 
z t d'ler 

SON POSTA 

Mısır Nazırı yarın 
sabah Ankaradan 
şehrimize geliyor 

Sayfa 11 

Mıs1r ve Tür ·ye elele vermiye 
·ç·n mecburdur ar ? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
(Baştarafı l inci sayfada) 1 keresine başlanmış v~' suallerden Tn:~ B€lediye Reisi Lfıtfi Kırdar, İstanbul 

Söz alan Hariciye Vekili Şı.ikrü Saracoğ- yare Cemiyet:ne taalluK ~den f~kra, Komutanı Halis Bıyıktay, şehrimizde
lu son lwlta zarfında dünya ve Avrupa 1 hususta söz .. nl~n müte.ad~ıd. hatıbler ta- ki Mısır kolonisi tarafından karşılana -

(BQ.§ta.rafı 1 inci sayjada) ı tehdid ettiği zamruı dah: Türkiye İng~ 
Her iki devletin Doğu Akdcnizde biri- tere ile birleşmiş ve Napolyonu, o vakıt 

birine yakın ve benzer cografi durumları 1 bir Osmanlı eyaleti olan, Mısırdan çıka. 
onları, bilhassa şimdiki dünya emniyet- rmcıya kadar birlikte uğrnşılmıştı. O 
sizlik buhranında, hemen ayni tehlikele. zaman bu mücadeleye Çarlık Rusya da. 
re maruz kılmakta ve dolayısile birlikte hi katışmak!ı. ş;mdi de Balkanları, ~o
harekete sevketmektedir. Filvnki Mısır ğnzları, kanal ve Mısırı muhtemel muş. 
ve Suveyş, Bıılkaniar• a Boğazlan tehdic.l terek tehlikelere karşı korun:ıak ~çin ~~e. 
edec k herhan.rf bir harici tehlikenin si- ne ayni devlet ve kuv:·etle~ın bırleş ık. 
rayet ve tesir alanı dı~ında kalamıyacnk. J ri i görüyorsak bu, uphr ız sırf tnriht 
ları ıgıbi ~il ve kanal bôlgelerinde vaki bir tesadüf eseri değildir, ve bun~n men. 
olacak esaslı değişikliklerden Turkiyenin şei Doğu Akdenizdc ve ) ~ın- do~~a on. 
hayati. siyasi menfaatlerinin ehemmiyetli !arın hakiki mnnfa \ ~:r Ierının de. 
sarsıntılar duymaması kabil olamaz. Ni. rin bir surette müşter~k. o~asınd:dır .• 
hayet, Türk.iye gibi, müstakil ve serbest Bugün Mısırı.'l bu ı bırlıgıne. musta~ 
genç Mısır devleti de Büyük Britanyanın bir devlet olarak i~• r k ftı~esı a):ı ~ır 
müttefikidir. Bu itibarla Akdenizin iki kazanç ve fazla bir kuvvettır. Yenı Tür. 
doğu kapısına sahib ve hakim olan iki kiye kendi varlığını!l te~elini Loza~da 
devletin müşterek ve mütekabil siyasi kurarken, eski Osmanlı ımparatorlugu. 

menfaatler esası üzerinde anlaşıp birleş. nun bir eyaleti olarak ayrılan, Mısırın 

meleri ve he.men biribirin'-' bağlı ve da. istiklalini şart koşmağı, o güç mücadele 
yalı olan emniyet ve varlıklarını koru- anlannda bile, unutmamıştı. Onun için 
mak yolunda elele vermeleri kadar tabii biz Türkler Mısırın istikJalini tahakkuk 

aiyasetinin vaziyetini ve bizim bu siyaset 1 rafından munaKa~a ediımıştir. cak, Akay İdaresinin hususi vapurile 

içinde takib etmekte olöuğumuz ha~eket Tayyare piyangosu Tophaneye çıkarak Perapalas oteline 
tarzını izah etrnış ve bilhass~ ~on. gunler Takrir sahibi ile birlikte söz alan dığer gidecektir. 
içinde Romanya ve Mısır gıbı ıkı dost arkadaşlara Havs Kurnmı. başkanı Şuk- Misafir Hariciye Nazırı l O. 15 de İs
devlet ve m:llet hariciye na~rlğarınm rü Kocak tarafından Kurum namına c\?. tanbul Valisini ziyaret edecek ve Valı 
memleketimizi zi~·ar~tinden .. duy ~ u~~z vnblar verilmiş ve nihayet kürsüye geıen iadei ~ivarette bulunacaktır. 
yüksek memnunıyetı tebaruz ett.1?1:1-?tır. Maliye Vekilı Fuad Ağrah hükumet na- Abdülfettah Yahya Paşa l t .15 te 

Hariciye Vekilı bu meyanda har~~ı po. mına beyanatta bulunup Haziran ayın-ı . bidosin~ ele!lk koya"ak 53 

lltikamızın seyri hakkında. tenevvu.r et. dan itibaren mahsula~ı arziye ianesi na- Taksım aj b "'1 ~ l' .. t f d ' : 
mek isti) en birçok hatiblerı de tatmın et- mı altında .:irr::Uye kadar Hava Kurumu 1 at .13 te ~tan ~ e atıtsı barla ın ankt şe 

· r -s • • refınf' verıll"n zıvaJ.e e u unaca ır. 
mı~:~'uslar, bazı yabancı memleket ga. iç.in müstahsillerden alın~~kta olanP-ıan~~ j Saat 15. 30 ?a ~e.le~iye tur!,zm ş~b:s~ 

t 1 · · Ronıanyn ile bu gazetelerin nın kaldırılmış olduğu ~ıbı tayyar - .. pl , memurları mısafınmıze muze1enmızı 
ze e erının, d h"kA et e bundan boy c 
mensub oldukları memleketler arasır.da- yangosunun a u um ç 'd . der gezdirecektir. 

. B Merkez Bankası tarafından ı aresı - .. .. ı o d M H · · ki ihUlAflar hakkında yazılar neşrıne . . . . . . b .. , d . k.,nun l5.- Cuma gunu saat a ısır ancı-
. . . .1 ·ı.. pış edıldığını ve una mu.e aır • b 1 a· t · b · Gaienkonun Ankara zıyaretını vesı e ı .. B" "k ~ır·ı ye Nazın gene e e ıye urızm şu esı 

tihaz eylemelel"ini, Romany:ı için olduğu yihasının birkaç gune ka.dar uyd~l· "~;- memuP1arının mihmandarlığı ile ca -
l t M ı· · · müzakeresıne arze ı ec-l:r'-kadar, Türkiye için de gayrı dostane tc- ~ . e.c ıs'.nı.n milerimizi, Evkaf müzesini, Yereba -

lofıkki etmişlerdJr. nı bıldırm:ştır. tan saravını gezece'k, öe-le yemeğini 
Tayyare Cemiyeti , Grup Maliy~ Vekilinb bu b~yana.tını hususi mahiyette Tarabyadaki Tokat -

Muı meb'usu Hakkı Kılıcoğlu tarafın. tasvib etmiştir. Vaktin gecikmesıne bına- lıvan otelinde yiyecektir. bir şey olamaz. etmiş görmekle d~rin bir snadet duyarız. 

dan verilip grun ruznaır.esin~ dahi: bu. en Hakkı Kılıcoğhmun takririnin d:ğcr kı ~ M·sır Haricive Nazırının Balkan dev 
luııan ve muhte~·iyatı itibarile birkaç Ve. sımlannın müzakeresi gelecek ruz~~e- let ~erkezleri~i zivaret etmek üzere 
kfileti alakadar eden takririn, takrir s~- ye bırakılaraıt riyasetÇ(! celseye nıha~ et şehrimizden ayrılacağı gün henüz ma-
hibl tarafmaan izahını müteakıb müza. verilmiştir. (A. A.) lfım değildir. 

Mısır 16 milyon nüfuslu zengin bir Ak- Mısır, Türkiye ve Büyük Britanyanın 
deniz devletıdir. Gerçi Mısırın bugün Balkanlarla Doğu Akdenizdekl siyasi, tf
kuvvetli bir ordusu ve hava ve deniz fi- cari ve iktısadi menfaat ve emniy tleri.. 
!oları henüz yoktur; fakat bunlara sahib nin biribirlerine ne kadar bağlı oldukla. 
olmak için büyük bir azim ve kiyaset ile nnı yukarıda anlattık. Filhakika Süvey~ 
uğraş.maktadır. Haddi zntında daima iyi kanalının, yani İngiliz imparatorluğunun 
asker çıkarmış olan Mısırlılar kuvvetli biribirinden uzak parçnlarını bsğlıyan en 
ve istikHil ve hürriyete aşık bir millet ol. kısa yolun, emniyet sınırları berzahın 
duklarmdan, muvaffak olacaklarına şüp. kıyılarında değil, ta Balkanlarda ve Mı.. 
hemiz yoktur. Bununla beraber, Mısır sır ve Südanın Libya ve Habeşistan hu. 
ordusu. bugünkü halile ve Qradnki İngi. dudlanndadır. Bunun gilbi Tü.rkiyenin 
liz kara. hava ve deniz kuvvetlerile bir. de cenub 'batı selamet kapıları ta Libya 
likte gene hatın sayılır bir müdafaa kuv. ve Ha:beşistanda bulunmaktadırlar. Hil. 
veti teşkil etmektedir. lasa Mısır ve Südanın emniyeti Habeşis.. 

• • • Başvekilin ziyafeti 

ısım er Ankara 20 (A.A.) - Başvekil Dr. 
Refik Saydam Mı~ır Hariciye Naıırı 

Klüblerin yeni 
(Baştarafı ı inci sayfada) ! rın klilrbü sayılmaz. İsimleri kurulrlu.kl~rı 

k tt.w • • ı·stanbı!.lı.l 
1 

n1nvı;u t mıntakalara alem olmuştur. Bizim klubun yasa e ıgı ıçı::ı .ıı ' - · • k'k d 
k · · t bu-tu"n klı.ipler ni-1 isminin ne olacağı hakkında şu da ı a a 

EkseJans Abdülfettah Yabva Paşa şe
refine buc:ün Anadolu klübünde bir 
öğle ziyafeti vermiştir. 

mınta a lsmı nşıyan . . . 

.hayet 13 Temmuz akşa~ın: k:ıd~r .3dla- bı~~k~: yo~~~r.• .. e bazı Beşikta§lılar 
Ziyaretler 

nnı değiştirmek mecnurı~ etındedır. Y gum. . ~ fık b im kta 
. · dl •Şerefspor> ısmını muva u a -K.lüplerimizı:ı bı: çokıarının a arı 3-

Ankara 20 (A.A.) - Muhterem mi
safirimiz Mısır Hariciye Nazırı ekse -
ıans Abdülfettah Yahya Paşa refaka
tinde bulunan ze •at i1e birli'kte bu -
gün öğleden evvel Gazi Terbive Ens -
titüsünü gezmiı::+ir. 

Balkanlarla Doğu Akdenizde esmesi tan, Llbya ve Arnavudlukta büyük mas.. 
melhuz olan fırtınalar bugün Türkiye, raflarla lüzumsuz yere tutulmıyan bQ.. 
Büyük Britanya ve Mısır devletlerini. yük askeri kuvvetler ve ordu tarnfından 
müşterek yüksek hayati menfaatlerini ve tehdid edilmPkt2dir. Bu uzak veya yakın 
buralardaki varlıklarını korumak yolun. muhtemel tehlikeleri, Mısır kendi başna 
da, müşterek tedbirler düşünüp almağa karşılamıyacağı için, müttefiklere ihH. 
mecbur ediyor. Mısır Krallığının Harici- yacı tabiidir. Ancak onu bugün koruma. 
ye nazırı, sayın misafirimiz, ekselans ğa azmetmiş olan müttefikler bundan 
Abdülfettah Yahya Paşayı memleketimL 138 sene evvelkilerin aynidir. Bu da bu. 
ze, velev bir iadei ziyaret şeklinde ola. günkü İngiliz _ Türk _ Mısır işbirliğinin 
rak, gelmeğe teşvik eden asıl sebebin bu ne kadar ta'bii ve sağlam bir temele da. 

deta ibeynelmi!~l olm•Jştur. Memleket dırlar. 
hududlarının 90k uzaklarında akisler ya- Zeki Rıza 
pan bu adlan, çoğunun tarihi tevellüdü 
~i beşi ge9tik~en sonra değiştirmek 
elbette ki mühim bir meseledir. 

IY.in bu hususta klüp reislerile ve ta. 
nınmış sporcularla görüştük. İşte söyle. 
dikleri: 

Nazmi Nuri 
(Galatasaray klibü reisi) 

•- Kanun icabını yerine getirmek va. 
tandaşlık vazifesidir. Her spor klübü gi
bi, Galatasaray da kanuni vecl>esini ye. 
rine getirecektir. Ancak tatlbik devresine 
kadar, diğer klüpler gibi GalatasarRy da 
a.id olduğu makamata müracaatla 34 se. 
necenberi taşıdığı ismin gene kulianıl. 

masına müsaade istiyecektir. 
Spora ve sporculuğa karşı büyük bir 

sempati ile mütehassis bulunan büyükle
rimiz ve bu uğurda azami yardımdan çe. 
kinmiyen hükumetimizin genç sporcula. 
rm bu masum ar.zulannı yerine getir. 
mek suretile, onlara karşı daima göstere. 
gelmekte oldukları sevgiyi bir defa daha 
i:dıar edeceklerine şüphemiz yoktur. Bü
tün dünya sporunda. bilhassa amatör 
klüplerde daima rengin ve ismin bir ta. 
rihi vardır. Evladdan evlada intikal eden 
bu isim ve renk aşkı bizde de yer almış. 
tır. Bu sEfueble renkten ve isimden nzak.. 
lqarak mıntakavi bir isim almamak, bi... 
ze oldukça zor geliyor. Beden TerJ:tiyc:;i... 
nin lbapnda bulunan centilmen Cemil Ca. 
hid bu samimi arzularımızın tahakku. 
kunda .büyük'~erimiz nezdirıde bize ha. 
yırlı delalette bulunacağına eminiz. 

Eauen cemiyetler kanununun esbabı 
·mucibe layllıası tetkik edilirse, isim de. 
liftirme keyfiyetinin spor kıüplerine aid 
olmadığı da anl8§1lır. Bu sebel:ıle ad de. 
liftirme keyfiyetinin spor klüpler;ne aid 

olmadığı kanaatinde bulunarak, ayrıca 

buSUlf bir kanun _ bed~n terbiyesi kanu.. 
nu - De vaziyetleri tesbit edilmiş olan 
klüplerin cemiyetler kanununun 9 uncu 
maddesinin C fıkrasının şümulünden ha. 
riç olacağı kanaatini besliyoruz ve bu ka. 
naatle de Beden Terbiyesi Genel Direk. 
törlüğüne müracaat etmiş bulunuyoruz., 
Aldığımız malfımata göre kanun•ın bu 

maddesinde, klüplerin adlarının dPğiş. 

mesi suretinde bir ısrar vaki olduğı1 tak. 
dirde Galatasarayın ismi (Sarı.Kırmızı) 

olacaktır. 

AbdUlka~ir Ziya 
(Beşiktaş klübü umumi kitibl) 

c- Meseleyi bu sabah gazetelerde o. 
kuyarak haberdar oldum. Ben isimlerin 
değişmesine taraftar değilim. Bizim isim
lerimizin mıntakavf bir mahiyeti yoktur. 
Beşllctaş klülbü demek, Beştıdaşhlann 
dahD olduğu bir ldüp demeık değildir. 
Galatasaray da, Galatasarayda oturanla.. 

(Fenerbahçe klibi lc!arecllerlnclen) 
c- Bugün duydwn. İsim değiştirmek 

mecburiyeti varımı .. mecbur edildiğimi
ze göre isim tebdili bir emri vaki de. 
mektir. Açık söylemek ica.b ederse, de
ğiştirmenin aleyıhinde bulunacağım. 31 
senelik ma7.i6i !bulunan, ismi beynelmilel 
olmuş bir klübün ismini değiştirmt-si doğ. 
ru olmaz. Ne isim alaca~ıza gelince: 
Henüz düşünmüş değiliz. Heııhalde Fene. 
re benzer bir ad bulacağız .• 

Orhan Oktem 

Alman1ann faalivetJeri 

Paris 20 ( A.A.) - -Havas- Berlin
den bildiriliyor: 

Kral İbnissuudun hususi surette ~ön 
derdiği mümessil Halid El Hudun O -
bersa1zbergde Hit1er'i ziyareti A1man
yanm yakın doğuya karşı olan a1Aka -
sını teyid eylemektedir. 

Diğer taraftan, gene öğrenildiğine 

göre, Irak Kralının amcası da Alman-

olduğunda şüphe yoktur. yandığını ayrıca gösterir. 
Bundan 139 yıl önce, Napolyon Mısırı H. E. Erkilet 

yaya hususi bir ziyaret yapmıştır. . 
Sülerma.niye klübii ftlUf Alman zimamdar1arının Arab eşrafı-

«- İsim değiştinneği esas itibarile doğ. le temasları, Alman matbuatınm yakın 
ru bulmuyorum. Uzun senelerdenberi doP'u hakkındaki kampanyasile rnüna
halk. ~rasında. hattl memleket dışın~a sebettar görülmektedir: 

Londra ve Tokyo dün Tiyençin 
meselesi ile meşgul oldular 

lbu ısımler yayılmış, tanınmış ve sevıl. 1 · Tü k. · · d'k' (Baştarafı l inci sayfada) İngiliz diplomatını himaye için ciddi 
mic:tir. Mesela. Süleymaniye, bu ismi 29 N&zi gazctte· e.nk r ıyAernaınb m'eımml ı ı 

'"$ k şu e Japon hariciye nazırı Aritayı ziyaret ede. muhafaza tertibatı alınmıştır. senedir taşımaktadır. Bundan sonra Be- ı hatt~ hare e mı om. •• -
h1 k 1 k t rek, vaziyet hakktnd:i uzun boylu görüş. iki Amerikan fabn1'ası yathn~ edildi den Terbiyesi Umum Müdürlüğü klüp. ketleri için bir te ı e 0 .ara ~os er : a··-
1 k tl b d rr müştür. Bu görüimeye müteallik rapor, H k 

20 
(AA ) _ ş ghay _ 1 . . l di d.. .. .. me1<tf: ve bu mem e e erın cenu a ot- ong ong an -

ere numara verse ı), o ur, ye uşanu. · . . . t k .. .. kaıbinenin ya,.mki haftalık toplantısında d b'ld' .
1
a··· ~ · Ahih ilA 

yorum. Mesela, 5 nwnaralı klüp, 6 numa- ru Türk emperyalızmının :. e~u~u~- m" k eli' kt' an ı ın ıgıne gore, vey v • 
1 · b edeceoını bıldı uza ere e .ece ır. t' · · ı· d p · 'd 'k' Am ralı klüp .ı:Nbi .. numara alır aeçeriz. He- d€n korkma arı ıca .., - n·w t ft J b , .

1
. H' 1 ye ı·un şıma ın e asıen e ı ı e -

l)" ,., ıger ara an apon aşveKı ı ıranu- . . 
nüz biz yeni bir isim düşünmüş değiliz.. me'idedirler. ma da bugün Aritayı kabul ederek, 'I'i. rıkan fabnkası Japonlar tarafından 

Mümtaz Tarhan İştP bu suretledir ki, Politi~che :Oip- entsin meselesinin Aıvrupada tevlid etti~i yağın~ edilmjştir. Bu müess~elerin 1-
<istanbolspor ldübü reUt> lom~tjsche Correspondem. gazetesı Mı akisler ıhakkında görüşn: üştür. Arita, bi- ~ares: ~apon makamatı nez_dı~dc key-

c- Biz klübün rengine izaften bir isim sır h~riciye nazın Abdülfettah Yahya lMıare saraya giderek, vaziyet hakkında fiyetı şıddet1e protesto ctmıştır. 
almak tasavvurundayız. Bunun için de Paşanın Ankara ziyaretini tenkid et - imparatora da izahat vermiştir. Japonlar müşkülit içinde 
umumi kongrenin toplanmasm1 muvafık mekte ve bu ziyareti tngilterenin çenber. Başvekil Hiranuma ise, aynca harbiye Şu~king 20 (A.A.) - Çin ajansı bil-
buluyoruz. Ayni zamand3 Beden Terbi- leme siyasetile aliıkadar göstermekte- nazırı İtazakile istişared~ bulunmuştur. diriyor: 

yesi Umum Müdürlüğünün bununi.:! me~- dir. Londrada Harbiye Nazırı General Hoyingşing, 
gul olmasını temenni etmek iRtf'rız. Ka. Gazetenin kanaatine gö:e. Yahya Pa Londra, 20 (A.A.) _ Hariciye komite. son 2 ay zarfında askeri harekatın ve 
nundaki tabir mülhimdir. İstanhul da Tür. şanın 'hedefi İngiliz - M~->ı.r ittifakının si Tientsindeki İngiliz imtiyaz mıntakası.. vazh"oetin inkişafı hakkında aşağıdaki 
kiyeye göre lbir mıntakadır, nııntaka ne ivi bir tarzda inkişafını bılhassa kay- nın abluka edilmesi üzerine hasıl olan beyanatta bu1unmuştur: 
derece şümullüdür? Meseli Beyoğlu ka. dedcrek Türkiyeyi İngilterp ile kat'i t.ı vaziyeti yeniden tetkik etmek üzere bu Bu devre içinde, Japonların faaliye
zası, Beyoğluspor kliJbü vardır. Biz mın- ahhüdlere girişmeğle ve İngilterenin sabah başvek&let binasında tflplanmıştır. ti, in~an ihÜyatlarının çabuk surette til 
takavi unvan tapyan tAbirini muhtacı i- şark ittifakları sistemine Türk - Mı - Müzakereler bir bu~uk saat sürmüştür. kemnesi ve münakale yollarının uzak-
zah görüyoruz. Bu heıiıalde Beden Ter. sır mukaveleleri vasıtasile daha geniş Diğer cihetten öğrenildiğ·ne göre na- lığı dolayısi1e, azalmıştır. Japon kuv • 
biyesi Umum Miidürlüğiiniin esulı bir bir esas teminine teşvik eylemektir. zırlar ayni zamanda muvaffaltiyeUe iler- vetleri, yeni efrad ~u1mak hususunda 
tetkikinden geçmeli icab eden bir mese- SAdibAd paktt liyen Moskova görüşmelerini de tetkik ~t. büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. 
ledir.. · J d' 

İsbanbul 20 (A.A.) - Havas: Mısır mrş er ır. Japon]ann zayiatı 
Saim 

(Vefa klübü rebi) 

•- Meseleyi yeni öğrenmiş bulunuyo. 
rum. Madem ki mecburiyet var, biz de 
diğer klüplere imtisalen değiştireceğiz. 
Ancak bunun için idare heyeti salahiyet
tar değildir ve böyle bir ağır mes'uli~·eti 
de üzerine almak istemez. Heyeti umu. 
miyeyi toplamak ıztırarındayız. Uzun ve 
şerefli bir mazisi olan Vefaya münasib 
ve bu ismi ve rengi unutturmıyacak bir 
isim bulmağa çalışacağız.• 

1'.'usret Safa Coşkun 

Mussolini geziyor 
Bolonya 20 (A.A.) Musso1ini, 

Plaisance, Cremon, Parma ve Modene 
şehirlerini ziyam ettikten sonra oto -
mobille Bolonya'ya avdet etmiştir. Bu 
radan tayyare ile Rimini'ye hareket 
etmistir. 

Hariciye Nazırının An"karaya ziyaretin. İngiliz - Fransız işbirliği Muhasaınata başlandığından 1 S .Ya.. 
den hhıl olması muhtemel neticelerden Londra, 20 (Hususi) - Uzakşarktaki yıs 19 39 tarihine kadar, Japonlar, 
birinin de, İngilizlerin tasvfüile. Siid!bad İngiliz ve Fransız kuvvetleri arasında 964. 500 insan kaybetmişlerdir. Japon 
Paktının bugünkü sade protikob §Cklile muhtemel bir teşriki mesai esaslarını tes. süb:J-ylan ve askerleri arasında bezgin 
değil, muayyen ve müess!r bir icraat bit etmek üzere görüşmeleri kararlaştı. lik ve hoşnudsuzluk başlamış ve Japon 
programı ile genişletilmesi olac:ığı bil. nlmış olan İngiliz ve Fransız kumandan. m~11cti gittikçe fazlalaşan harb yükü • 
dirilmektedir. ları, yarın Singapurdc1 buluşacaklardır. nün altında ezilmekte bulunmuştur. 

Siyast mahfellerin kanaatine g6re, bu Bu görüşmelerde Sir Pers\' Nevil İn. Çinlilerin ganaimi 
suretle Doğu Akdenizin bütün Avrupa giltereyi, General Marten de Fransayı Nisan ayı içinde Çinde 827 çarpışma 
ve Asya memleketlerini birleştiren bir temsil edecektir. olmuc:, 53.845 düşman askeri ölmilf, 

cbarış cephesi• ihdas ve daha fimdiden İngiliz sefirini tehdid ı 066 kişi esir edilmişf r. Çınliler ~ana-
cDoğu Majino hattl> ismini almıı olan Hongkong 20 (A.A.) _ Alınan bazı im olarak 775 at, 2013 tüfek, 99 maki-
bir müdafaa hattı teşkil edilmiş olacaktır. haberlere göre, İngi1terenin Çin bü _ nelıtüfek, 25 sahra topu, 171 tank ve 
Mısıra Türk askeri heyeti gönderildiği yük elçısı Sir Clark, son günlerde te _ zırhlı otomobil ve 68,934 kurşun elde 

doğru değil lefonla bazı tehdidler almış ve İngil- etmiştir. Ayni ay içinde Çinliler, 104 
Kahire 20 (A.A.) - -Stefani- Mısır tere Japonyaya karşı hattı hareketini kasabayı geri almıs, Japonhmn elin 

Müdafaa Nazın, Mısıra bir Tiirk as - değiştirmediği takdirde ölümle teh _ dekı mıntakalarda 90 kilometre ray ve 
keri heyetinin dönderndiği hakkında did olunmuşt\l{. 110 kilometre yol tahrib etmiş, 52 tay-
cAker Saa• mecmuası tarafından De§ - İngiliz konsolosha~si bu haberi ne yare düşürmüş ve 11 harb gemisini ha 
redilen haberi yalanlamakt:ıdır. teyid ve ne de tekzib etmiştir. Fakat sara uğratm:uıtır. 
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1 AR.KADAŞIM BOBI KANZUI<' 
lııı-ıututlfU-UUIUU-IHllllHll•ıııııı.. Çeviren : Nimet Mustafa ..ııw•ııııi 

Bobla birlikte ilk defa iş ~örecektik .. tiFecek gibi barbar bağırır. Enseleneceği- - Eh artık bu kadarı fazla Bob, rad • 

NASIR . " 1LAC1 
En muannid ve eski nasırlan bile kokünrlen 
çıkarır Elli senedenberı Avrupa ve Am.~ri

k-::ıda mazharı takdir otrr, uş bir ilaçtır 
Soyacağımız ev, bence tamamile meçhul miz muhakkaktır. yoyu aşırıp ta başımıza bela mı alacağız? 
olan, fakat Bob'un içeride P.pey eşya bu-
lunduğunu, gümüş takımlarının çok kıy. 
metli olduğunu söylediği bir kimsenindi. 
Bir gece bizim işler için pek erken sa • 
yılacak blr saatte Bobla birlikte yola çı

Bob, sanki söylediğimin doğru olup ol. 
madığını anlamak için kapıcının odası ~ 
nın kapısını itti. Gürültü etmeden sıvı. 
şabileceğime aklım kesseydi, Bobu ora • 

- Radyoyu kim aşıracak ki! 

- Ya neye nnun yanına gittin? 
- Açacağım ... 
- Ne dedin, ne dedin? 

"'anzuk Nasır ilacı her eczanede vardır. 

1 f\ Gİ LIL. KANZU K ECZANE -)1 - Aeyoğlu , ı sta nb.ul 
• 

kıyorduk. Ben Boba: 
- Kapıları açacak avadanlıkları yanı. 

cıkta bırakır kaçardım. Fakat ne çare ki 
kaçarken yakalanacaktım. - Açacağım .. İş görürken bir hava dlıi-

Gümrllkler Muhafaza Genel 
Komu lanlığından: 

na aldın mı? Bob kapıcının odasına girdi. Kapıcı bir 
Diye sorduğum zaman, Bob duvarda kadındı, çay içiyordu. 

asılı olan bir kaynakçı fenerini duvardan 

leriz. 

- Olmaz; Bob yakayı ele vereceğiz. 
- Sen korkma! - Hey sana bağırıyorum, biz ... 

indirmekle meşguldü: 
- İşte avadanlık! 

Eyvah... Bu kadar münasebetsizliğin 
üzerine bir münasebetsizlık daha yapa. 

- Radyonun düğmelerini çevirdi .. .Rad. Bu sene sivil liselerden mezun ve olgunluk imtihanlarında muvaffak olanlar. 
la genel kurmay başkanlığının tensiblerile bu seneye mahsus olmak üzere 'Onl. 
versite ve diğer yüksek okullarda tahsilde bulunan ve Harb Okuluna girmek i.ltiyeıı 
talebelerden bulunduk.lan sınıfın imtihan neticesini beklemeden evsafı h3iz 
olanlardan Gümrük Muhafaza teşkilatı için muvazzaf sübay yetiştirilmek üzere 
Harb Okuluna on talebe alınacaktır. 

yo ötmiye başladı: 
- Bununla kapı mı açacağız? 
- Evet! 
- Ben bu meslekte çok eskiyim, ıtur-

cak, biz üst kattaki dairelerden birini 
soymıya geldik diyecekJi. 
Yavaşça dürttüm aldırmadı. 

cSayın dinleyiciler şimdı .. > 

- Şimdi işe başlıyalım. 

Ben korka korka, o cesaretle işe başla. 
dık. Ben ne kadar acele ediyorsam o, o 
kadar yavaş davranıyordu. Yükte hafif, 
pahada ağır ne bulduksa torbaya doldur. 
du. Radyo mütemadiyen çalıyor.. Mü _ 
temadiyen şpikerin sesini duyuyorduk. 

şun kaynağı yapılan fenerle, kapı açıL 
öığını ne duydum, ne de kendim tecrübe - Biz, dedi, tamircıyiz, su borularını .. 

tamire geldik, biraz evvel telefon ettiler. etmiye kalktım. 
Bob işten anlar bir tavırla başını iki 

tarafa salladı: 
- Maymuncuk geçen asrın modası 

idi. Bu asırda da kullanacak değiliz ya! 
- Maymuncuk geçen asırdan kalma 

ola:bilir, fakat bu asırda bununla kapı 
açılacağına hiç aklım ermedi. 

- Sen benimle beraber gel, görürsün. 
Bizim meslekte daima yava~ hareket 

etmek, gideceği yere kadar sessiz sessiz 
yürümek şarttır. Halbuki Bob sokağa çı.. 
kar çıkmaz bir şarkı tutturmuştu: 

- Bob yakayı elevereceğiz, dedim, 
güldü: 

- Bu benim tarzımdır. Yakayı ele ver. 
mek sizin usulde iş görenler içindir. Bi. 
zim usulde iş görenler kolay kolay yakayı 
ele vermez. 
Şarkının birinf bitirince bir başkasına 

başlıyordu. Nihayet o akşamki kurbanı • 
mızın evine varmıştık. Bob: 

- Artık yavaş, dedim. hele evi bir 
kolaçan edelim. 

- Ne lüzum var.. Gireriz. Misafir gib\ 
kapıya doğru ilerledi. 

- Hey, kapıcı neredesin? 
Bob muhakkak çıldırmıştı. Aklı batın

da bir hırsız hiç bir zaman zorlu ev sa
hibi tavrile.. Hey kapıcı, diye bağırmaz. 
dL Kapıcı, her kapıcı gibi kös dinl?.miş • 
!erdendi. Bobun bağırmasına, çağırmrısı.. 

na da cevab vermedi. Bob ayağile kapıyı 
ltti. İçeri girdi. Ben de arkasından yü _ 
rüdüm. Yavaşça: 

- Bob, dedim, bağırıp çağırmana ce. 
vah alamadığın için kapıcı bulunmadığı
r.a hülınıetme, onlar öyledir. Evveli ses 
çıkarmazlar, fakat bizi görünce birden • 
b1re çıkıverir, dünyanın altn:ıı üstüne ge. 

.Son Posta» nın edebi romam: 53 

Altıncı daire imiş, kapının anahtarını ve~ 
rin-! 

Kapıcı bir Boba, bir bana, bir de Bo. 
bun e1indek.i fenere baktı. Elini duvar _ 
daki anahtar tahtasına uzattı. Bir anah. 
tar alıp. bize verdi. 

Kapıcının odasından çıktığım zaman 
Bobun harikulade zekasına hayran ol • 
muştum. Fakat gene korkum tamamile 
zail olmuyordu. Biz hırsızlık ederken ev 

«Sayın :Hnieyiciler §imdi .. , 
- Bob acele edelim, evin sahi.bi gele. 

cek olursa halimiz dumandır. 
- Aldırma gelmez. 
Evin sahibi gelmeden çok şükür işimizi 

bitirmiştik. Bob radyoyu kapadı, kapıyı 

çekti ve m=safir gibi evden çıktık. Sokak • 
ta idik .. Boba sordum: 

sahibi içeri giriverirse nereden kaçac;k.. 
tık. Dışarıdan evi şavullarnamıştık. Pat- - Hepsi neyse, radyoyu 

maksadın neydi? 
açmaktan 

ron içeri girer girmez pencereden kaça. 
mıyacağımız için kuyruk kapana sıkışa • 
caktı. İşin yoksa kodesi boyla .. Kış olsa, 
haydS neyse .. Fakat yaz günü kodes çeki. 
lir şey değildir 

Bob hiç oralı değildi. Babasının evinin 
kapısını açar gibi kapıyı açtı. Sağa sola 
baktı. Radyo gördü, radyoya doğru yü • 
rüdü: 

- Yakayı ele vermemek için bir ted. 
birdi. 

- Nasıl anlamadım? 

- Soyduğumuz ev radyo spikerinin 
evi. 

O radyo stüdyosund~ bulundukça biz 
de rahat rahat iş görebilirdik. Onun ora. 
dan çıkmadığına emin olabilmek için rad. 
yoyu dinliyordum. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstltilsfl 
Rektörlllğünden 

Şimdiye kadar Ziraat, Veteriner, Orman Fakültelerinden mezun olan ta
lebenin diplomaları tevzi edileceğinden alakalıların nı;ağıdaki esaslar dahi-
linde Rektörlüğe müracaatları ilan olunur. c: 1876> c:351 l:ı. 

1 - Fakülte kayıd numarası. 
2 - Açık künye ve soyadı. 
3 - Enstitüden aldığı vesi.kanın iadesı. 
4 - Bir liralık damga pulu. · 

5 - 4 aded vesika fotografı. 
6 - Taahhüdlü mektub için iktiza eden 12 kuruşluk posta pulu. 
7 - Açık adresleri. 

kısmetlerile meşgul olmıya başlamıştı . 

~JYJtt::euuuaıl~ 
Hatta nişan merasiminde bulurunalan 
için Zerrinle Fahriyeye elbiseler yap
tırmış, iki kızın bundan böyle haftada 
iki defa N erimeyi ziyarete gelmelerini 
ve beraber çıkıp gezmelerini rica et -
mişti. . __,, 

Çünkü Feridıunu yakından ta -
nıyanlar ve onunla görüşmiyenler, bu 
genci annesinin öetede beride söylediği 
gibi, yani fevkalade haris ve para düş
künü olduğu kadar hissiz ve kalbsiz o
larak tanıyorlardı. 

Halbuki, bugün gözle f4örünen ha
tikat büsbütün başkaydı: Feridun bey, 
kendisine teklif edilen zengin partilere 
ehemmiyet vermiyere'k, sadece kalbi -
nin sesini dinlemiş ve sevdiği fakir 
bir kızla evlennliye karar vernıiıfti. 

Oğlunun bu yeni tarzı hareketleri 
karşısında Süheyla hanım ilk.in itiraz 

ler soran dedikoducuların ağızlarını edecek oldu. 
kapach. Feridun bey vaziyeti o şekilde _ Demek bu çalgıe ailesini, bu hafif 
idare etmişti ki; bir tarafta annesi, eski meşreb insanları evine kabul etmiye 
itiyadlarına sadık kalarak ve izzeti nef- karar verdin öyle mi? 

Yazan: GtlZiN DALlttEN 

sine dokunulmıyarak konakta rahatça i'eridun annesine sükU.netle cevab 
ve istediği gibi yaşıyacak, ötede de genç verdi: 
evliler, kendi saadet ve neş'elerine IA - _Bu cçalgıcı• kelimesini Reşad bey 
yık şen bir dekor içinde yeni hayatla- ailesi için kullanmanız doğru değildir 
rına başlıyacaklardı. anne ... Onların bizim pek uzak akraba-

Ortalıikta bütün bu hazerler çaika- m1z olmadıklarını unutarak kendilerini 
mrken, Süheyla hanım içinin hiddet ve şimdiye kadar ihmal ebnekte hata et -
kinini yüzünden belli etmemiye çalışa- mişiz. Bize düşen vazife, bu dUl kadın
rak Nerimeye ka~ elinden geldiği ka- la çocuklarını himaye ebnek, hayatla
dar sevimli ve nazile davranımya gay - rını kolayla.ştınmak için elim.izden. ge
ret ediyordu. Kurnaz kadın, artık bu len maddi ve manevi fedakArlığı yap
vaziyetin değişmesine imkan olmadığı- maktı. Halbuki biz onları büsbiltün 
nı, oğlunun, çok sevdiği ve gözleri için- kendi hallerine bıraktık. 

Bu havadisi ba~ka lbir haber dadıa ta
kib etti: Feridun İspartalı, c:Bülbül Yu
vası> tesmiye edilen ve büyüık ha.bala -
rından birinin sevdiği bir gözdesi için 
yaptırdığı halde sonradan yıkılmıya 
mahkfun edilen güz.el evi baştan aşağ;ı 
tamir ettiriyormuş; evlendiği zaman 
genç karısile konakta değil, orada )ller
leşecekmiş ... 

de yaşadığı nişanlısına karşı yapı}acak - Öyle olduğu halde ne kadar israf 
en ufak bir haksızlığı, en IWçük bir ettiklerini görüyorsun. Ya fazıla yardım 
imalı kelimeyi affetmiyeceğini anla - etseydin mutlaka paralarım sokağa ata
mıştı. Fakat yaptığı fedakArlıklar yal- caklarcb.. 

Bu son haber. salonlarda başbaşa ve
rip dedikodu yapan ve birbirine «acaba 
gelinle kaynana nasnl an l~caklar? 
Nasıl beraber dturacak!lar? SüheylA 
han .m efendi konaktaki hakimiyetin.in 
elinden alınmasına nasıl tahammill ede
cek? Bunca senedenberi evlerinde fakir 

İsteklilerin lise ve olgunluk şehadetn<ımelerile ve hüviyet cüzdanlarını dOek.. 
çelerine bağlıyarak doğruca Ankarada Gümrük Muhafaz.ı Genel Komutanlıfı. 
na müracaatları. c2392. ~4398:. 

Devlet demiryolları ve limanları i•letmasi Umum idaresi il1~!ırı 
Muhammen bedeli 24,954 lira olan atelyelere aid mıuhtelif avadanlıklaT 1/8/ 

1939 Salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınaccıKtır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1871,55) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisli .. 
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden,, Hayd.arpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktir. • (4270) 

Açık arttırma ilin varakası 

Keşan icra ve inas Mernurlatundan: 
Edirnede Avram Almelahaya ma masarifi icraiyye 766 lira 14 kuruş itasına borçlu Ke

fan eski malmüdürü İbrahim Büyüktuncanın mahcuz Keşanın Zafer1ye mahalleısinde 
Çınar caddesinde 40 numaralı ma müştemilat malilınülhudud fevkani blr oda ve bir 
sofa ve tahtanı bir oda ve bir ha.nay altı ve bitişiğinde matıbah ile bahçe ve kileri fa -
mil en son 750 Ura kıymeti muhammeneli hanenin indifa hakkı anası Zebraya ald ol -
mak şa.rtile :yalnız milkiyetı satılığa çıkarılmıştır. Satış açık arttırma suretlle JaPJ}a -
.::ağından ve arttırma bedeli peşin olup arttırmağa iştirak edeceklerin muhammen 
kıymetinin % yedi buçuk nLsbetlnde pey akçesi veya mllll bir bankadan tem.inat mek
tubu getirmeleri icab eder. Müterakim vergi ve tanzifat ve tenviriye borçluya atd olup 
ihale bedelinden tenzil olunur. Açık arttırma şartnamesi 15/ 5/ 939 tarihinden 1t.lbaren 
icra dairesinde herkesin görebilmesi içln açıktır. 

Birinci arttırma 16/ 6/ 939 Cuma giinü saat 13 ten lla 15 e kadar <lalreml.2ıde icra edile
cektir. Birinci arttırmada muhammen kıymetinin % 75 şini bulduğu takdirde ihale 
olunacaktır. Aksi halde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gtın 
daha temdid edilerek 30/ 6/ 939 Cuma günü saat 15 de dairede yapılacak tklncl artb.rma. 
ı;onunda en çok arttıranın -üstünde bırakılacaktır. İcra kanununun 126 mcı maddesine 
tevfikan haklan tapu slcllliyle sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alA.Itadariarın 
ve irtifak haklarını faiz ve ma.sadfe dair olan iddialarını Ufı.n tarihinden lUbaren 
20 gün zarfında evrakı mü.sbltelerlle dairemize bildirmeleri aksl halde tapu stcllllyle 
"lakları sabit olmıyanlar sat1.1 bedellntn paylaşmasından hariç kalırlar. Hakkındatl sa-
11ı.ş ilan varakalarında yazılı hanenin mllkiyetinc borçlu İbrahim Büyüktunca.nın ve 
intifa hakkında anası Zebranın aahJ.p bulunmalarına binaen bu suretle \kametg!hla-
rı meçhul bulundukları mahalli mübaşirin meşruhatından anlaşılmakla yukanda ya -
zılı ilan varakasının kendilerine llanen tebUğinc karar verildiğinden işbu llAn varaka
sının kendilerine tebliğ makamına kalın olmak tizere 115.n olunur. 939/ 631 

meği münasib görmeden sustu ve bir 
kaç haftadanberi Nerime için İstanbul· 
dan getirilen ve salonun bir köşesini 
işgal eden piyanoya nasıl tahammül et
mişse, müstakbel gelininin dostları o
lan bu aile efradına da öylece taham
mül etmiye mecbur kaldı. Artık oğlu -
nun tamamamile elinden gittiğini ve bu 
fettan kıza bağlandığını anlıyordu. Her 
u~am yemekten sonra iki nişanlı salo
na geçiyorlar, Nerime Feriduna piyano 
çalıyor, şarkı söylüyor, saatlerce onu 
meşgul ediyor, musiki bittikten sonra 
da başbaşa verip konuşuyorlardı. Hel~ 
Reşad bey ailesinin konağa geldiği gün
ler evin içi · bir düğün varmış gibi 
neş'~leniyor, piyano ve şarkı sesleri or
talığı dolduruyordu. 

Bu ziyaretlerden memnun olmıyan 

biri de Meliha hanımdı. Feridunu e -
!inden kaçırttığı için bir türlü kendi -
sini affedemiyor, hele onu kendisine 
bağlayan Nerimeyi kat'iyen çekemi
yordu. Ona karşı duyduğu kıskançlık 
her gün biraz daha arttığı için onun 
düşmanları olan Süheyla hanımla Nes
rine yaklaşıyor, üçü bir olup Nerimeyi 
çekiştiriyorlardı. 

Bu üç kadın için hergün yeni bir de
dikodu mevzuu çıkıyordu: KAh Feri -
dunıun nişanlısına hediye ettiği bir el
mas, kah «Bülbül yuvası• na gönderi
len mükellef eşya, hazan da Feridunla 
Nerimenin birbirlerine bakarken göz -
lerinden tüten saadet onlan saatler sa
ati meşgul ediyordu. 

SüheylA hanım artık Melihayı sev -

bttalı bir kadın olduğunu tahmin et -
miyordum. Gerek akıl, gerekse ahlak 
bakımından Nuriye hanımın ve kızla -
rının pek fevkinde ... 

Feridun buna itiraz etti: 

- Bunda yanılıyorsunuz anne; öte -
kiler sade ve samimi insanlar; halbuki 
Meliha hanım baştan ayağa kadar hi -
le, riya ve mürailik ... 

- Yok canım! Bunun imkanı .var mı? 
Öyle terbiyeli, nazik bir hanım! 

- Ben söylediğimi biliyorum anne ... 
Bundan maada Meliha hanım dünyanın 
en hodbin kadınıdır. 

- Sana onu kim böyle takdim etti? 
Mutlaka Nerime değil mi? 

- Onun nasıl bir insan olduğunu an
lamak için şu vak'a kafi geldi: Vaktile 
kocasile oldukça müreffeh bir ftmür sil 
ren ve parasını lüzumsuz yerlere sar -
feden bu kadın, yeğenlerine en ufak 
bir yardımı esirgemişti; dul kaldıktan 
sor.ra da parasını yiyip bitirinceye ka -

dar onlara yaklaşmadı; vakta ki muh -
tac vaziyete düştü, çalışıp kendi haya -
tını kazan'.lcak yerde dul ve çoluk ço -
cuk sahibi olan yengesinin üstüne yük 
oldu. 

Süheyla hanım güzel dul kadını mü

dafaa edecek bir söz bulamadı fakat 
buna rağmen, ayni akşam, yengesi ve 

yengelerile beraber yemeğe davtli o -
lan Melihaya karşı iltifatlar etmekten, 
ona yaklaşmaktan da geri kalmadı. 

bir akraba kızı muamelesi gördüğü için 
gelin hanım kaynanasından intikam al
mak sevdasına d~ek mi?> giıbi sual-

nız Nerim.eye karşı olan hareketlerine - Bu noktada hakkınız var amma 
münıhasır kalmıyordu. Vakti~ bayram- bir kusurları. olduğu için onla.n sefalete 
dan bayrama evine kabul ettiği Reşad mahkfun etmek ne dereceye kadar in
bey ailesini de şimdl vakit vakit da~~ saflı bir hareket ohl1'f Bilkki• elhnizden 
etmiye mecbur kalıyorou; QÜnk.i1: ev- geldiği kadar onları israftan da menet
veloe oniarın mevcudiyetJ.mı bile meH, ıhe'le gen~lerin hayat telM<:kilerln.1 
fark:etme-L g6rüınen Feridun. bu fakir ooğ1şt1rın1ye çalışmalıyız. Esasen bu 
akrabalarına kanjı bir~ blr mu,. kusurları bertaraf edilirse çak llllniyet
habbet bağ1aıruş, onları himaye etımye, 1i vıe şayara hürmet bir aile ... 

meğe bile başlamıştı. Blrgün oğluna O akşam Nuriye hanım pek durgun 
ve meyustu. Nejaddan bir mektub al • 
nuştı. 

ondan bahsetti: 
erluık çomtklarm haratları, kız1arm Sühey.IA hanım daha fazla itiru et • - Meliha hanımın böyle ciddi ve ra-
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aron de Tott'un hatıral&r 
r 

Padişahın güzel hemşiresi 
DQrziler ve TUrkler 

Ankara Radycsu 
DALGA UZUNLUliU -

• 
1839 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T .A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 9485 Kes. 20 Kw. 

Ankara borsası 
&çllq • ıtapanq flatlan 20 • 6 • 939 

Üç ~nlük rzahmetli bir yürüyüşten 
sonra Oronte nelııi kenarında küç .~'it 
Tdı<>ukour kasab:ısına vası:l olduk. fstan. 
bul ve Asya hRcıları Mekke kervl;\nımn 
i>ukışma noktası olan Şama gı"'tımek ü1.e " 
re buraya bizden evvel vasıl olmuşlardı, 

Onlann karargah}arını, nehrin kıj71sında 
te.essüs etmiş bir halde bulduk. Ben de 
biraz ötede karar.gah kurdum. Şefleri 
(çünkü her sosyete kendisine bir amir, 
yıaıJıud buna benzer lbir şey intihıMb eder), 
derhal bana hediy~ olarak yemiş yulladı 
w hoş geldin dcdindi. 

Maamafih, bu nezakete rağmen ,ehrın 
kumandanı ertesi günü hareket edecek 
ve günahların affedileeeğini peşinden 

temin etmiş bulunan lbir kalabalığın orad:ı 
bulurunasmı benim emniyetim bakımın • 
dan pek münasib bulınadı. Bir miktar pi. 
yade kuvveti göndererek yanımdaki mu. 

hafl2lan tıakviye ~i. Bu kuvvet etrafı • 
mızı ihata eder bir vaziyet aldı. Fakat 
ben Türkleri bildiğim i~n hacılar hak • 
kındaki fikrim gayet iyi idi. Halıbuki yeni 
muhafızlan kafi derecede tanımadığım 
içfn asıl onlardan kıoıikardım. Maarnafııh. 
bütün gece dev3m eden bir tülek ateşi 
ile işin içinden çıktık. 

( Yeni neşriyat ) 
('.ocak - Çocuk Balrgeme Kurumu Genel 

Merkezi tarafından çıkarılmakta olan (ÇO
CUK) adlı derg1nln H3 llncii sayısı çıtmış. 
tır. Yurd yavrularının aatııt, sosyal, killtü
rel durumlarının lmişafına hizmet eden bu 
kıymetli dergiyi ~ukılara, çocultlu ana ve 
babalara tav&lye ederiz. 

een .....ın ey dUber. 7 - ......... - ,...,. halk geÇtô~m dağlarda saltlnclider. Türkler ( I>Otllleıı .. çıaruı ao lyy~ilACl 
türkft.sil: ~lhane gözler flhane. 8 - ......... - 1ST1 KB AZLA B bunlara Nus'cri, yahud Anaerl adını ve. g , , ~ 
Eviç halt türküsü: Elveda dost dell ıönül. ~ A~ılıı lirler. Fakat büWn bu isiın1erin &kini de ar ar 
9 - Lem'inln • IDcazltlr f&J'ltı: Pembellltle Kap..., reddederler ve Dürzi adını ahırlar. İlçe • r 
imtizaç etmtf tfıntn. ıo - Osrnen Nthadm • Tllrt borcu ı pefln 19 S2 19 S2 
Hlcaıklr f&J'ltı: Ellere uzaktan bat. 21: Ko- • • .JI • - rinden 90ğunun. bilhaaıa gflne,e taptık • AÇ ıuyudur. 
nuf!Da. 21.15: Müzik <Opera aryaları _ PU • • ı T&d - lan gôriilü~r. Gi\nıe§ doğar.Jren, üç kere 

21.45: Hattaht posta kutusu. 22: Müzlt <K11- ~ ~erler. Bu J'l]dızın ilk §Ualarını el lıan Tarı·ıamı·z 
çüt Orkestra • ~f: Necib Aftın.) ı - Kut- ıFe tutup kendilerini temizlemek için vü. 
ach - Macar marşı. 2 - Keler Bela • Ren neh ---===----=--==-====-==--=-- cudlerine sürmek ister gibi davranırlar. 
rt ltıyıl&nnda. 3 - Fried Walter. Rüya - Ke I lıbadetleri yalnız aıt.-~ kadar sü!düAil 
man eoıo ve orkestra lçln. 4 - Bela Vollcraf· E R T U ~ R U L SA O T E K ~ua 5 
Kalbim aşkla doldu CAtır vala.) 5 - 8oble- 1 zannolunu~r. T~min edildJIUıe flsre, gün 
der - Dlnle ... Keman ne söylüyor (Tango.) Kadıköy Yeldetfrm•ai Llle düzün ve göeterdilrleri pedıizkAl'lığın 8_ 

8 - Hamı Thaler - Kutut (Polka.) 7 - Ro- bab~iade Bupee CJ6ını geceleyin çikan?'lannJt. Bqka bir 
bert St.olz - Praterde aıtaçlar tekrar çl9et a- Erkekler 40 ından memeb aya hpıw ve zevk ve afıyı 
ÇtYor. 8 - Vlctor Aubert - Göbetıtıer reamı Sonra Azar gündüze bıralrtr diyıorlar. 
ıreçidi. 9 - Leopold • Macar fantezial. 23: B .ı....ı. 
Son ajana haberleri, ziraat, eaham, tahvlllt, 'YOCl'ril 8 perde u uwglıırda Gyneoo}atreler de gıön1 -
taınblyo - nukut bor88Bı mat.) 23.20: Müzik obyuea A,..a l~r. Bunlann ibadetleri Çinlilerin Lin.. 
(Cazband - PI.> 23.55 • 24: Yannki program. gama ibadetleri kadar esrar ile anınm d~. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Gur~a hastanesinde yaptlan ikinci şi rürji kltnJki 4165,80 lira keşifli sıhhi ve 

elektrik tesisatile inşaat ikmal i~leri 3.7.1939 Pazartesi günü aaat 15 te rektör • 
lükte .açık eksiltmeye konulmuştur. 

İ's'teklilerin ihale .günü 313 liralık mu~ vOOtkaıt temfnaf ve en az 3000 liralık bu 
gibi işler yaptıGdanna dair İstanbul vilayetinden ihaLeden selkiz gün evvel alın. 
mış veaka ve 939 yılma aid Ticaret Oda Si vedcalarile gelmele~ 

Şartname ve ilişiltleri her gün rektörlükte görülür. (4318) 

fildir. Fakat prensipleri aynidir. OQneıe 
tapan Dül"Ziler Pahnirin eaki ahal.isile dL 
ha doğrudan doğruya bir mfinaaebet mu.. 

m Bu arabca ıtellmen1n manası Allabın 
emri ılle hilkillnet eden ttnse demettir. 

<2> KencK emri ne hiltftmet eden demet
tir. 

(3) Dftrz1llerin otıortt.e ab.tbl bir adam nmı
dlnde Yemek :yemeleri memnudur. Bu da 
hatsız elde edJlm2f bir nimete 1ft1mk edebll
met tortusundan nerı gelir. 

Tek ltltun l&Dtlml 
--·-·•••eeeeMeeMee•e 

Biriııd .,/aile 400 1ıanıı 
llıinci .,/aile ısa » 
o,anca .mi• ıoo ,, 
Dlirdinc:i .,/aile l 00 » 
'~ .,JJJ.ı.r 60 » 
Son ,,.JUie 40 >> 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilin yaptıracak. 
1ar ayrıca tenzilAtlı tarifemJzdeıı 
iltifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilinlarına 
aid iper için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

~I::" 
&Dbra eadded 
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Yeni tarihi .. "manonız: 17 

• 
1 

Yazan: Bamm Adnan Giz 

Yeni hükümdar: Turanşah 
- Sizin yolunuzda ölmek kıymetli 1 cib bir gösteriş vardı. Çok nefis Suriye 

adamlarınız için bir sevinçtir sultanım. ipeklerinden dokunmuş esvabının üs -
- Otunuıuz -dedi- Siz ayakta dur

dukça ben yoruluyorum. 
- Fakat benim için bir acıdır. Yaşı- tünde halifenin armağanı olan kıymet- Sonra Baş Enüğe dönerek iltifat etti: 

yanlar dostlarile beraber yaşamalıdır. tar bir kılıç sarkıyorou. Salona girer - Ey koca Muhsin! Hatıruu sormayı 
Kapı tıkırdadı. Bir cariye sesi duyul· girmez kendisini geniş bir divana attı: unuttum. Nasılsın bakalım? Beni sır-

du: - Of işte günlerdenberi Hk defa yu- tında taşıdığın günleri unuttun mu? 
- Baş Enük Melike hazretlerini gör· muşak bir yerde oturuyorum. Akağa yeni sultanın iltifatından pek 

mek dileğindedir. Mısır İncisi, üvey oğlunun yanı başı- sevinmişti. Hemen eteğine sarıldı: 
Şeceretüddür biraz tereddüdle cevab na oturdu. - Allah ömriinüzü artırsın sultanım! 

verdi: - Bu yolculuk sizi ne kadar sarsmış! Sizi sırtımda taşıdığımı nasıl unutu -
- Gelsin! - Düsününüz! Günlerdenberi hiç rum. Görüyorsunuz ki hala o günlerin 
Aybeyin canı sıkılmıştı. Çekilmek İ· durmadan koşuyoruz Hasankeyf, Şam, şerefli bir hatırasını sırtımda t~ıyo -

çin müsaade istedi. Fakat o bırakmadı. Kudüs, Kahire! Müthiş yolculuk Akta· rum. 
- Hayır gitmeyiniz. Muhsin çok dur- yın getirdiği acı haıberi duyunca çok Komik bir tavırla sırtındaki tümseği 

Haziran 21 

lson Postal S P O R -Fener Ankaraya gidiyor 
Sarı - IAciverdliler Oamartesi 
gli.nii. Demirsporla, Pazara da 

Ankara,gii.cile kartılaffaca.kla.r 

maz. Zavallıyı kırmak istemiyorum. sarsıldım. Bir taraftan büvük felAket, gösterdi. .l'CM1"b~• takımı 

Son günlerde çok hizmeti görüldü de. bir taraftan düşmanın ilerlemesi.. bu - Hoş bir hatıra! Merak etme Muh- Fenerbahçenin milli küme deplas - ğı şüphesizcıır. Fenerbahçe maçkrınm 
Baş Enüğün solgun ve şen yüzü gö- kaygularla hiç durup dinlenmeden koş- sin c 'hatırayı taşıdıkça sırtın yere gel- man maçlarını yapmak üzere geçen Ankarada vereceği netice bu bakımdan 

ründü. Muhsin, Osmanlı tarihinde ken- tuk. mez. Ya siz Aybey. Nasılsınız? Biraz hafta Ankaraya gitmesi icab ediyordu. da al&kaya şayandır. 
di nev'inden Hadım Süleyman Paşa Güzel bir cariyenin getirdiği buzlu semirmiş gibi görüyorum sizi, muhak • İngiliz takımının Ankarada yaptıjı * 
gibi sadık ve değerli bir adamdı.: şerbeti son yudumuna kadar içti: kak validem tarafından Atabey seçildi· karşıla.şmalar ür.erine maçlar bu hafta Bu hafta Fener, Anbrada oynarken 

- Size vedaa geldim 9Ultanım -dedi- _ Oh! İşte bu değdi. niz. yapılacaktır. Fener Cumartesi günü De İzmirin Ateşspor takımı da şehrimiz -
yarın Mansureye gidiyorwn. _Bir daha içer misin? Ay!bey kızardı. Turanşah ne demek mirsporla, Pazara da Ankaragücile kar deki son maçlarını yapacaktır. Cumar-

- Tesadüfe bakın Aybey de ayni se- _Fena olmaz anne. istivordu? şılaşacaktır. tesi Galatasarayle, Pazar günü Beşik-
bebden geldi. Turanşah ikinci kupayı da boşalttı. ~ htifatınıza teşekkür ederim Sul -· İngiliz maçlarile büyük bir spor haf taşla karşılqacak olan Ateşspor, hem 

- Sizde mi gidiyorsunuz Aybey? tamm, ne yazık ki öyle yüksek bir mev tası yaşamış olan Ankaralıların bu haf- şıerisl Doğanspordan daha enerjik ve 
A - LUtfen adamlannıza söyleyiniz. k' 4- d v - Evet hatta bu akşam. ıe ~mel\. egerinde değilim. ta da zevkli maçlar seyredecekleri şüp- ttonç bir takımdır. Kuvvetli kadrolara 

Aşağıda bekliyen arıkadaşlarıma da bi- Tu ~-- Mühim bir haber mi var? ranşah kaşlarını çattı. Şimdi yü - hesizdir. Bilhassa milli kümenin en sahib olan Galatasaray ve Beşiktaşı 
rer şerbet versinler. Onlar da benim oka- ·· d 

- Hayır Muhsin! :mn e ciddi bir ifade belirmişti. Mısır teknik takımlarından biri olan Fener- mağlftb etmesi beklenemezse de Do -
cia.r yorgun ve susumurlar. Görseniz t Şeceretüddür başını balkondan uzat- ncisine döndü: - Artık mühim işleri bahçe ile İngilizlerin kıymetli galibi ğanspordan daha iyi netice alması muh 

El 1 ı anne Şamdan, fraktan çok deCU>rli ne- ·· ·· b mış dikkatle bir yere bakıyordu. i e 0~ goruse iliriz. Hakikaten büyük derd - Demirsporun mücadelesi her bakımdan temeldir. 
uzak bir istikameti gösterdi: dimler edindim. Yirmi beş tane müm- leri~iz var ve kaybedecek hiç vakti - enteresan olacaktır. Galatasarayla pu- Tank Özerellgln 

- Aybey! Şu noktaya bakınız bir ka- taz genç~ i~Ierinde kıymetli şairler, Miz yok. Gelirken Salihiye, Belbis ve van cetvelinde başbaşa giden Demir -
labalık geliyor. ı seçme müsiokişinaslar var; hele tambur 1 Mansurede memleketin ahvali hakkın- spor şampiyonluğu kaybetmemek için At yarışla .. 1 Pazara başhygr 

- Enet S'Ultanım'. Yirmi atlı kadar çalan bir müsiki üstadı var -ki eşine güç da mühim malumat edı'ndı·m. Dı"myat b k k b · t' ded·r 
v t düf dili u maçı azanına mec urıye ın ı . Her yıl muntazam bir şekilde yapıl-

esa e r. faciasından, Mansureye kadar bu.'tü'n "I:" bah~ b. · ·1·k , b 0 l var. 
Hakikaten yirmi, yirmi bet atlı dolu 

Cfizgin köşke doğru geliyordu. Mısır 

.L'ener 'r"'"e ırıncı ı oınıasa ı e, makta olan yaz koşularına 23 Temmuz 
HtlA ayakta duran Muhsin, Aybey a-nleri öğrendim. ba taki d 1 rd b. · · k b tme 

E>-r ş erece e en ınnı ay e - dan itibaren başlanacaktır. 
ve Akta ya: ( ... -'--- ) k 

İncisi endişe ile sordu: - - - - - - -
ı----- ---- -----· 

- Aceb bir şey mi var? t I! B 1 ı 
- Ne münasebet sultanım! Herhangi~ 

1

1• "Unl'n u macası : 
bir süvari koludur. 

1
t _ _ _ _ ______ ı 1 

Atlılar artık köşke yaklaşmışlardı. - - - - - - - - - - - - -
Şeceretüddür en önde gelen genci gös
rererek hafif bir çığlıık kopardı. 
-Turan.şah! 
- Veliahd geliyor. 
Gelen Turanşahtı. Genç prens güzel 

bir Arab atının üstünde mağrur duru -
yor, arkasında Aktay al bir tuğ kaldın
yordu. Mısır İncisi başını önüne eğdi. 
:A.ybey ka~larını çattı.. Veliahdın ant 
gelişinden canı sılolır gi'bi olmuştu. 
Çünkü bugüne kadar Şeceretüddllr ül
kenin bütün hakimi, kendisi de onun 
en gözde bir adamıydı. Şimdi Turan -
şalım gelişi ile her şeyin rengi ~ğişe -
cek, hakimiyet tabii yeni sultanın eli
ne geçecek Mısır İncisinin elinde res
men hiç bir kudret kalmıyaeaktı. Genç 
sultanın Aybeye karşı nasıl hareket e
öeceği de şüpheliydi. Omınla araların

1 2 s 4 f) 6 7 8.9 ıo 

' 1 • ı • l • 4 • l • • ( - • • 
' l • • • l • • u. • 

SOLDAN SAQ ve YUJUBDAN AŞA0I: 
ı - Satalı olan - Kamer. 
1 - A~ naldl ftmtul - Bu tqıyan. 
1 - Veznedar. 
f - Bir nm paıt.o - lllnebllır 
ı - Bkb1rlnl aldatma 07unu - Rakınm 

:vansı. 

1 - Karnı dOjmamJf - Halbutı. 
T - Bl:r lt1iD Gler1Dıt ditmek. 
8 - Abent. 
9 - Tara - A7D1 aaıdalı ı.rı ua defa - Kır· 

mı.zıya bemer renk. 
10 - Ha)'fet DJduı - Parte döşenmiş. 

C!a eskiden 'hiç bir münasebet olmadığı 
gl>i Turanşahın lbüyük memurlar ve 
kumandanlar arasında mühim bir deği
şildik yapması, kendi adamlarım 1t ba
şına getirmesi de umulurdu. Aybey Tu
ranşahın arkasından getirdiği bu kala
balık kafileyi gözden geçirmiş hepsini 
yabancı bulmuştu. Sonra Aktayın yeni 
hükümdara böyle erkenden yanaşması 
onu çok sinirlendiriyor, kendisini hiç 
~kemiyen bu adamın herhal~ aleyhin
de entrikalar çevireceğini muhakkak 
görüyordu. Baş Enük Muhsin de hemen 
ayni düsüncelere kapılmıştı, Mısır tn
clsJ ise Çok durgıun duruyordu. İşte 
gUnlerdenberi büyük bir sabırsızlıkla 11 
beklenen genç prensin gelişi bu dç kişi
nin üzerinde hiç de iyi bir tesir bırak
madı. 
Turanşah ve arkadqlan kaşki1n 'bah

çesine girmişlerdi. Atının Qst<lnde dol
ı:ulan genç prens Mısır İncisini sellm
ladı 

- SelAm anne!. 
Şeceretüddürün yüzü gülart. 'ttvey 

oğlu ilk defa olarak ona anne diye hi
tab ediyordu. 

- Hoşgeldin oğlum! 
Turanşahın arkasında Aktay şen ve 
emnun Melikeyi sellmhyordu. Mısır 
elsi onları köşkün en şık sa1omma al
. Henüz ylrnıi bir, yirmi ild y&flann-

Geç• bnlmuum halledll•'f tekli: 
BOLDAJf SACA: 
1 - Klbahat - Jıll. 
2-.iinade -~ 
3 - Bahadır - Dab1. 
f - Alt - f.taret. 
1-L.-U.Jlt-R. 
8 - I - I - Bil:.- 1'p. 
'1-Kl-l-met. 
8 - Oelep - Ada. 
t - Kasa - ot - Br. 

10 - Tuı1n - Ara. 

Nöbetçi eczaneler " 
Ba ıece DilMlttl .... ecıaneler tun • 

ludlr: 
ista.nbal olhethul.U.: 
Şebzadeb8'uıda: <1 :aaım, Bmlııö -

nlnde: (Necat! Ahmed), Aksa.rayda: CŞe
nn, Alemdanla: CAbdtlltadlr), Beyazıd
d&: <OemD>. P'Mlbte: (llmJlyadi), Ba -
lmkllyünde: C1'ına.üaı), BJDbde: <Arif 
Befjr). 

Beyolla cilletiııdeldlıs: 
f.ttw&ı C9dıdıeainde: (Galatasaray>, 

Kmtuluşta: CKUDtubıt), M&Olrada: (~aç
ta), CJalMad&: <itl}'Ol), Betlkta.tta: csıı-
18JDllll :bceb). 

BolMltl. ~ ft AdalardakUer: 
~: (Kadıköy), fiatü.darda: 

<111-), ....,..: (Alaf>, Adalarda: 
<ttaui Bıl&). 

.t1rlUllll var mek için bütün gayretini sarfedece - At yarıştan 6 hafta devam edecek ve 
tir. Bunların fevkinde ikisi de kuvvet- her hafta 5 koşu yapılacaktır. 

1 r 

Bii doktorun gUnlUk 
notlarından 

Ademi iktıdar 
Meselesi 

Erkeklerde bu meeele bazan çot ehem
miyeW bir bA.d1ae teklini almattadır. Al
makta oldulum bir çot mek.tublarda bir 
çok lı:arllerim bu derdden acı acı ıikayet 
etmektedirler. Evvell onu arzetmet iste
rim ki gayrtkablll teda vt bir ademi iktı
dar 70t denilecek kadar azdır. Bütün bu 
derde mQpteıl olanlara peşinen bu müJ· 
deyt vermek l.sterlm. Çünkü ademi iktı -
dar ve lnUuda mf1fküllt meselesf. he -
men hemen yiUıde Beben nlsbetınde a.sa· 
bl v. ruh1 mahiyeti haizdir. Bir nevi te-

. naawt Dftl'aat.enkllr. Ben böyle tabir e -
diıyorum. İ.fte lfln tefh1a ve mahiyeti bu 
tetllde ta.bul olununca. tablldlr ti tedal'i 
de o ;polu t.aldb edecektir. Bu sebeble a-

~ demi lktıdar lrazı pt.eren bütün genç 
orta 184lı erkeklere evvel beevveı ruhi ve 
asabi bir sükdnet, nefse tam bir 1tlmad 
ve bol bir tegaddt tavsiye ederim. Güzel 
be.slenlp, mümkün olduğu kadar cllmlel 
asablye)'i neş'elf, eilencell teylerle oya -
la.mat n herhangi siyah bir flkre ta • 
pılmadan eünieı1.n.l 11e gecelerini geçir -
met llzundır. 

Ştiphesız ıbu tenasüll nenaatenlnJn 
mevzii ve uzvi tedavlst de ihmal edllme -
meüdtr. Bunlar yardımcı ve takviye edi
ci lllçiardır. En ziyade kullanılan husye 
hu1Aıla.lan<lır. Erkek genç hayvanların 
huayeleıtnln hülllaları ' ampul ve 
ya tab~t tekline sotulmuttur ve hasta -
lara bunlardan ip ve flringa auretlle 
veyahud dabDen almmıı'k üzere verlllr 
ve baldkMezı tltlfadl de ecmır. Pat&t 
onu ıuııa un.utmamabdır ki ademl 1kt.1da
n teda" biras da herkadn elindedir. Be-
1" bam meırtublarda bel ıevtet1111 n a
demi IMldar lı:oriculaılle bir t1lrl1l evlt -
nemlıJeD, t?lenmekten kortaralı: bfg • 
1ar& l'llsel 8'ÜMl bdtNf tıraMI taoıraa
Iara nasihatim olaun derhal nlnllnler 
ve hit bir 9f!1 dllftmmesinltr. Normal 
tenasilll YUtyeUer teka.rrilr edince ade -
mi Uctıdar da tendi kendine derhal zan 
olacaktlı'. Bu bahse tekra.r ıeıecetım. 

-·-----.--·-···-·· .. ·------------------
Sahlık kotra aranıyor 

'l - a metre boyunda motörlll ve7a motör
aGz bir totıra fstenfyor. Satmak istlyenler B

• mlnönü İszeıtbey hanında Dr. B~ l\ılebmed 

li ve ikisi de İngiliz amatörlerile mu - Yanş ıslah encümeni tarafından bu 
vaffakiyetle çarplŞDllf olan bu iki gü - seneki yanşlar için 1064S lira mükafat 
zide takımımızın oyunu İngiliz futbo - tevzi edilecektir. 
lünden son aldıkları dersleri sahada Bu sene koşulara iştirak edecek o • 
göstermek bakımından ayrı bir kıymet lan hayvanlar içinde, müteaddid genç 
taşımaktadır. kısraklar bulunacak ve yarışlarda bu 

Her zaman iddia ettiğimiz gibi futbo· hayvanların koşum kabiliyeti denene. 
Iümüzün çalımlı ve ağır oyun tarzın - rek, alınacak neticelere göre beynel -
dan vazgeçmesi zamanı çoktan geçmiş· milel konkııripiklere hazırlanacaklar • 
tir. Kıymetli bir idareci olan Mid - d 

ır . 
dleseks kafile ~isinin müteaddid be - A k l 1 
yanatında söylediği gibi müdafaa ve e- n ara a yarış arı 
nerji ba\cımından hakikaten bily{ik bir Ankara (Husus!) - İlkbahar at ya· 
varlık gösteren futbolcülerimizin baş- nşlannın yedincisi bu hafta yapıldı ve 
lıca kusurlan t.opu ayaklarında fazla şu neticeler alındı: 
bekletmek ve zamanında şüt atmasını Birinci koşuda Bora ikinci koşuda 
beceremernektir. Son zamanlarda hay Komisar, üçüncü koşuda Ceylln, dl5r • 
li sarsıntı geçiren futbolümüz Ankara düncü koşuda Çelenk, beşinci koşuda 
futbol 9eviyesinin yükselmesi ve İstan- Poyraz birinci geldiler. Müşterek J>a· 
bul klü'blerintn de yavaş yavaş kendine his 140 kurut, ikili bahis 1 O lira ver • 
gelmesi yüzünden Heri doğru bir ham- di. 
le yapmaktadır. İngiliz maçlannın da 
buna yeni bir hız vereceği muhakkak -

Ortaköy spor klobonnn 
heyeti umumiye içtimaı tır. Takımlarımız, birçok nahoş hldi

selere sebeb olan kasdt sertlikten vaz
geçtikleri ve t.opu çalım derdine kap • 
tırmayıp ayaktan ayağa geçirerek, ka
le önünde şüte tahvil ettrkleri takdir· 
de futbolümüz eski seviyesini bulaca-

önilmtızdeld 25 Haziran 939 Pa1ar gL 
nil ıaat 11 de kl11bilmtıznıı heyeti umu .. 
mlye içtimaı yapılacalından, sayın aza .. 
laruı fıqtlmaa gelmeleri ehemml,.U• rL 
ca olunur. 

( Ankara.gllcti. - Mlddlese:s: macı l 

zel bir genç olan Turanşahm )'11-
:e o devrin mefhur Komar-J'ergane 

güzell4!rini hatırlatan un w ne-
ı.. ......, ____________ ,...ı AUJe mtkaoa&tleri. 

Pazar gıünü: Ankarada yapılan ve Ankarag.ücünün 2 - O galihiyetile bite 
İngiliz Middleeex • Anka.ragüoü maçı ~k güzel olmWjtur. Resimde oyı,,.at• 
dan heyecanlı bir safha ile seyircilerin başında bulunan Başvekil Refik 
Sa)'\.· anı ve İngiliz sefirini görüyorsunuz. 



21 Haziran 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cins 

ao m/m 4 köşe 

Mıkduı Muhammen B 
Lira Kuruş 

% 7 ,5 Tem mat Ekslitme 
Lira Kuruş Şekli Saati 

perçin çivisi 260 Kg. 851, 00 26, 32 .Açık Ek. 14. 
Perçin çivisine 
göre bakır pul 60 • 114, 00 8, 6ö Pazarlık 14,SO 
81 m/m Kızıl 
Kontr plak 1000 adet 1270, 00 96, 25 Açık Ek. 15 
Vantllatnr 8 • l\~, oo 24. • • 15,80 

I - Şartname ve nümuneleri mucibın ce yukarıda cins ve miktan yazılı c4:o 
kalem maJ'zıeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

n - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları. eksiltme şekli ve saatleri hi.. 
zalannda g&iterilmiştir. 

m - Eksiltme 28/Vl/939 Çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu. 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler bergün sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi nii
muneler de görülebilir. 

V - Vantiüıtör elr..siltmesine girecekler fiatsız tekliflerini tetkik için bir hafta 
evvel Tütün Fabrikalar Şubesin~ vermeleri lazımdır. 

VI - İstekliler eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile mezkur komisyona gelmeleri. c4112• 

Beyotlu Sulh mahkemeleri Başkiübliiinden 
Şarl kızı Blırmş lle Şarl karısı Feke, kızı Roza ve Aron oğlu Malrs Rotenberg, Jak 

Rotenberg, Herman Rotenberg, Pepo Hotenberg ve Herş Hennan ve Raşelin fayları ve 
müştereken mutasarrıf bulundukları Beyoğlunda eski Şalısuvar yeni Şahkull mahalle
sinde Buyukhendek sokağında eski ve yeni 56 No. lu nimklrgir ve dahilen ahşab ze
mJn katıyla tilrllkte ~ kattan ibaret olup zemin katında mermer taşlık ve llı:i oda, bir 
bel~ ve altında bir bodrum bodrumda 1anyana metruk ve tavanı tonoz iki matbahı 
ve birinci katta bir sofa 1Jı:i oda bir helA ve lldncl katta bir sof& ilı:i oda ve ü
~üncü katta bir sora iıç oda bir heH\ Ye bu katın üstünde bir kısmı açık diğer kJS
mı Adi klremldle kapalı tan.sasın her katta terkos ve elektrik te,,lsatı bulunan muhtacı 
tamir ve birinci kattan on, ikinci kattan 14, üçüncü kattan 16 "Ye aemln katından da 
~klz lira kira bedeli alınmakta olan bir hane fUYUUn izalesi zımnında açık arttırma -
ya konulmuştur. Bu gayrimenkulün muhammen kıymeti 3200 liradır. Birinci arttırma 
24-7-939 tarihine tesadüf eden Pazarte.cıı günü saat 14 den 18 ya kadar Beyoğlu Sulh 
mahkemeleri Başkatibliğl nezdinde yapılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin 

% yetml.ş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartlyle 
1klncJ arttırma 8 8 939 tarihine müsacHf Balı günü saat 14 den ıs ya kadar ıcra edile
rek en çok arttırana kat1 olarak ihale edllecettiı'. 

Blrlkmlf ve ihale tarihine ka.dar birikecek bina ve belediye Te evkaf lcarest hl&.-ıedar
lanı ve delUtllye rüsumu ile !hale pulu ve ylrmt senellk taviz bedeli ve tapu harçlan 
müşteriye alddlr. Arttırmaya lştlrak edecek kimselerin gayrimenkulün muhammen kıy
metinin % de yedi buçuğu nlsbetinde pey akçesini veya mUll ölr bankanın bu nlsbett~ 
teminat mektubunu getirmeleri farttır. Arttırma bedel!nln tendt.sıne ihale olunan ta
nfından yedi gün içinde mahkeme kasasına. ödenmesi mecburidir. Aks! takdirde ihale 
feshedileret 'kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimae arsetmlf olduğu be -
delle aımata r&Zll olUTS& ona ihale edilecek .oda razı olmaz veya bulunamaz.sa hemen 
on beş gun muddetle arttırmaya çık:arılacattır. Yapılan llAn altta.darlara tebllğ edilıne
yecektir. Müzayede 80nunda en çok arttırana ihale edilecek 'Ye her W halde birinci ihale 
edilen kimse iti ihale arasındaki farktan ve zarardan m~·uı tutulacaktır. İhale farkı 
ve geçen gunlerln % de beş falzl ayrıca hükme hacet kalmabızın icra. marlfetlle tahsil 
olunacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer al~k:ıdarların gayrimenkuller 1hıertndek1 haklarını 
hususile faiz ve masrafa vesaireye dair olan iddialarını evrakı mfi&bltelertle yirmi gün 
içinde sat~ memuru olan mahkeme başUtlblH~ine bildirmeleri IAzımdır. Aksi halde hak
lan Tapu slelllerlle sabit olmadıkça sat11 bedelinin pa}'lafmasındaıı hariç bırakılacak
larclu. Şartname herkesin görebilınesi için aç.ık bulundurulmaktadır. :P'azla malümat 
almak istlyenlerln 939/9 No. lle mahkeme başkltıbllilne müracaat etmeleri 1lAn olunur. 

SON POSTA 

SELANIK BANKASI 
Tesb tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tih-lıiyedelti Şabelerlı 

1STANBUL (Galata ve Y entcamt) 

MERSİN, ADANA Büron 

Yanani•tandalrl $rıb~lnlı 

sELANfK - ATlNA 

• 
Her nevı baiıb muameleleri 

Jtiralık kasalar servili 

Son Posta 
Yevmi, Siya.il. Bandls ve Bal.it l&letell _ ... .-

Yerebatan, QatalÇetme aokat. • 
tSTANBUL 

Gazetemizde ç~kan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize alddir. 

-···--
ABONE FıATLARI 

1 C5 a 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 lruru§tur. 

-·--

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
800 

Gelen .oralı geri verilme:ı. 
ilanlardan mu'aliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kuruf}ut 

Pul ilivesi Iizımdır. 

r··;~:;~·~:;;:;:·;·;;;·i·;;;;b~·ı 
1 Telgraf : Son Posta İ 

\.. .. :.~:~~:.:.~~~~-····-·······-·) 

SaJfa 5 

Orta Okulu bitiren gençlerden 
alınacak. Gedikli Tayyareci 

1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiblerile Turkkuşu Genel Direktörlüğü .. 
nün emri altında bu yıl açıbnakta olan (Hava gedikli hazırbma yuvasına) orta 
okul mezunlan alınacakbr. 

2 - Hava Gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyenlerde aranacak belli b;ı~lı 
ıartlar aşağıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak. 
B - Bekar olmak ve y~ı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli ()lmak. 
D - İyi hal sahibi bulunmak. 

E - Ana ve babasınL, yoks.ı, velisinin nzasını gösteren vazih adresli vesika 
göstermek. 

F - Hava Gedikli hazırlc~ma yuvasını ve hava okullarını bitirdikten sonra 
hava birlikierinde 12 yı.! hava gedikli erbaş olarak vazife görmeği taahhüd et
mek. (Bu taahhüd gedikli hazırlama yuvasına geldikten ve hava s~ğlık heye
tince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten sonra masrafı Türkkuşwıca 
ödenmek suretile yapılacaktıt.) 

3 - Gedikli olınadan evvel ve oldultt&n sonra alınacak aylık ve tayyareci zam
larının miktarlarile di11er esas ve §artlar hakkında daha fazla m h)mat alm, k 
istiyenler arta okul, li;e ve Kültür Direktörlüklerine, aslterlik şubeleri bask~ 
lıklarına, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu §Ubelerine gönderilen matbu broş\. 
leri görebilirler. 

4 - Kayıd muame·esine 30 Haziranda son verilecektir. Lfızım gelen şartları 
haiz olduğu göni en gençler Temmuz ayı içinde Ankara'da Tlir~kuşuna sevke
di c k ir. 

5 - Hava Gedikli hazıriama yuvasına girmek istiyen orta okul mezunları 
kaydedi mek üzere Tiirk Hava Kurumu Şubelerine, Ankara'da Türkkuşu Genel 
Direktörlüğüne müracaat edilmelidir. c3845> 

1 As\. eri Fabrikalar Umum Müd:irlüğü lllinları 
Tahmin edilen bedeli (4750) lira olan 

50000 kilo ekmek açık eksiltme ile ihale? 
edilecektir. İhale günü olan 23/6/939 Cu· 
ma günü saat 14 de Salıp::ızarında Aske
ri Fabrikalar yollamasınd ki Satınalma 
Komisvonuna müracaatı rı. Buna aid 
muv kk t temin tı olan (356) lira (25) 
kuru~u herhangi bir ma müdtlrlüğüno 
yatırarak alacakları makbuzln bırlikte o 
gün ve saatte Komisyonda bulunmaları 
Şartname hergün Komis) onda görülebi· 
lir. c4030:t 

* 4235 lira muhammen bedel ile l !000 kılo 
sığır eti açık eksiltme ile ihale (;dilecek
tir. İsteklilerin ihale günü olan 23/6/9:39 
Cuma günü saat 15 de Salıpazarında As· 
keri Fabrikalar yollamasındakı Satına}. 
ma Komisyonuna müracaatlan. Buna aid 

muvakkat teminatı olan c317:. lira c62,5> 
kurusun herhangi bir malmüdürlüğüne 

yatırılarak alacakları makbuzla birlikte 
o gün ve saatte Komisyonda bulunmaları. 
Şartname hergün Komisyonda görülebi-
lir. c403h 

* 
• 45 ton Ferro Slisyum 

2 ton.. Ferro Wolfram 
0,6 ton Ferro Titan 
0,6 ton Ferro Silisyum _ Aleminyum. 

Tahmin edilen bedeli •24,000. lira olan 
cins ve miktarları yukanda yazılı 4 ka • 

lem Ferro Malzemesi Ask.eri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez S&.tınalma 
Komisyonunca 4/7 /1939 Salı günü saat 
14,30 da pazamılkiıa fıale ecülece'ktir. 
Şartname parasız olaTa komisyondan 

verilir. Talihlerin muvakkat tem.inat o. 
lan c 1800> lira ve 2490 numarah kanu _ 

nun 2 ve 3 maddelerinde/ki vesaikle ko • 
misyoncu olmadıklanna ve bu işle alaka. 
dar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
Odası vesikasi.le me2k:ıir gün ve saatte 
komisyona müracaatlan. c4184> 

50 ton glescrin alınacaktır 
Ta'hımin edilen bedeli 32500 lira olan 50 

ton glıese.rin As'kıeri Fabrikalar MerkeJ 
Satına1ma Komisyonunca 26/6/939 Pa .. 
zartıcsi günıii. saat 14 de Pazarnkla ihalG 
edilecektir. Şartname 163 kuruş muka • 
büinde komisyondan '\'\'.! ilir. Ta 1 lerin 
muvakkat tıeminat olan 2437 lira 50 kurU§ 
ve 2490 numa.ralı kanunun 2 ve 3 c.: mad. 
delel"in.deki ve.saikle ve komisyoncu olma .. 
clıklar.ına ve bu gibi i~erle alakadar tüc • 
cardan olduklarına dair Ticaret Odası ve .. 
sikasile .mezld1r gün ve saa.tte komisy<>Ilo( 
da bulunmaları. c4390> 

* 149 kalem ateşe mukavim ımıhtclif 
tuğ)a ve harçlar alınacak 

Tah.mın ed!ilen bedeli c151.170> lira olan 
149 kale.m at~ mukavim muhtelif tuğta 
ve harçlar Aske11i fabrikalar Umum Mil.. 
dünlüğü merfkıez sııtınalma komisyonun .. 
ca 10/7/939 Pazarresi günu saat 14 te P&.! 
zarlıkla ihale edilecekttir. Şartname c7:.ı 
lira c56:t k~ mukabilinde komisyon • 
dan verilir. Talib.lerin muvakkat teminatı 
olan c8808> lira c50> kıuruş ve 2490 sayıh 
kanunun 2 ve 3 maddeterindeki ve.saikle 
komi.5yoncu olmadıklarına ve bu işle ali. 
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
Odası vesikasile me21kür gün ve saatte 
~na milracaatlan. c426b 

* KınkkaJede yaptırılacak inşaat 
Keşif bedelıi c21,557> lira olan yukarıda 

yazılı inşaat ASkeri Fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satmalrna komisyo • 
nunca 6/7/939 Perşeni>e günü saat 15 ta 
kapalı .zadla iıale edileooktir. Şartname 
eh lira .s ... kuruş mukai:>Hinde k~om. 
dan verilir. Ta'JrbJ.erin muvakitat teminat 
olan cl616> lira c78> kuruşu havj teklif 
mekt.uhlarım me'J.lklir günde saat 14 de 
kadar komisyıona wrmel'eri ve kendJıert. 
nıin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mac!' 
delerindeki vesaikle muayyen gün ve sa.. 
atre kaınisyona miiracaatıları. c4260:t 

lstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi 
eksiltme Komisyonundan 

1 - Merkezimize aid Kavcik istimbotunun tekne, kazan ve makin~ aksamı 
açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli 2619 liradır. 
3 - Bu işe aid prtnameler §Ulllardır 

A - Fennt prtname ve liste. 

B - İdari §8?'tname. • 

4 - İstekliler bu şartnameleri 14 ku!'uş mukabilinde merkezimiz levazımın
dan alabilirler. 

5 - Eksiltme 27 Haziran 1939 Salı günü saat 15 de Galatada Karamustafapaşa 
sokağında mezk(ir merkez binasında eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 196 lira 43 kuruştur. 
7 - Bu eksiltmeye gireceklerin 2490 payılı kanunda gösterilen ?elikalarla en 

aşağı 3000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika gostermeleri şarttır. 
(3971) 

Gümrükler Muhafaza genel komutanlığından 
Gümrük muhafaza ge:oel komutanlık hesab teftiş k.omisyonutıa 165 lira llcretli 

bir müfettiş muavini ile Mardin bölgesi için 126 lira ~cretli bir levazım müdü ı 
alınacaktır. 

İsteklilerden Ankarada bulunanlnın izahat almak ü.zer kararglh ikinci ıube 
müdürlüğüne müracaat etmeleri ve taFada bulunanların da belgelerini clnek.. 
çelerine iliştirerek posta ile genel komutanlıla göndermeleri. (2391) (4399) 
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Benzerine dünya ıtriya ında tesadüf edilemez. Sinirlere ve hastalara ıifa ve hayat verir. Bu emsalsiz Kolonyaya tapan Ecnebiler 
Türkiyeden Li01on çiçekleri Hasan Kolonyası alarak Avrupaya Hediye götürftyorlar. Şipr, Fujer, Bahar çiçekleri Leylak, Yasemin 

ve yeni kokulu Losyon ve lavantalan ve sair ıtnyab ısrarla isteyiniz, Deposu : Hasan Deposu Sirkeci Liman hanı albnda 

------ ~--·---- - ------ .. 

Yanılmak insanidir, fakat ..... 
\ 

POnyanın her t.refında 
tozbinterce insanın eynl 
t•m•nd• yanılması t•v•nı 
kab&.ı bir keyfiyet deOil· 
dir .. Netekim, hergOn yüz· 
binlerce insen bOUJn ev• 

ufı birlettiren Geees 
dit macununu muvaf .. 
fakiyetle kullanmak• 
tadır. 

Ounyanın en eakt 

müessesesidir 

Bütün Ada çamlarının ve lavanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

•• 

Ciğerleri za~f ve smttleri ç uk ~anların ~~~~~!!~~erir n 
gönlünü açar. VENÜS ÇAM KOLONYASININ formülü bir 11rdır. 

Taklitleri onun yerini tutamaz, 
Umumi deposu: Nureddin Evliyaz~de, AIAt, Ecza ve ıtriyat depo5u. lstanbul 

Doktorlar, !5kac~ K~l~~ekyler,~Uh~sle~ ~l 
velhasıl bnton mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürek
kebin ceplerine akmasından, kurumasından, ve 
ucun bozulmasından kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada tasdik olunduğu gibi bütün 
'l'Urkiyede de ıourekkebli kalemle 
yazı yazmak roeeburiyetinde 
olan balkı hakikaten bu 
eziyetten kurtarmıştır. 
TIKU ucu aşınmaz, 
bol mnrekkeb aıır, 
kuvvetli basılar~ 

Açık bırakıl· 
dığı halde her ne 

şekilde durursa dur· 
sun mtlrekkeb akmaz ve 

kurumaz. Ti KU en sağlan 
ve en kullanışlı kalemdir. 

SiyAh - yeşil - mavi ve Kırmızı 
renkleri vardır. Her bOyOk kırta

siyecide bulabilirsiniz. Isrrtrla Ti KU sa 3 -4 kopya 
çıkarılabilir. markasını isteyiniz. 

Markaya dikkat: Kırmızı halka üzerine 
Ti KU yazılmış olmalıdır. 

Dikkat: Acentamız bulunmadığı memleketlerden bir aded sipariş 
edenlerin, evveld~n 3 lira göndermeleri mercudur. 

Deposu : Havuzlu han No. 1 lstanbul 
Saat - Mücevherat ve RADYO Ticarethanesi. 

Rikardo Levi halefi FiLi PPO LEVI 

TRHTR
'URULRRDR/1 
kurtulunuz 

DAMAR 
SERTLiKLE·Ri 

• 

1 
ile geçer. 

Urinal, karaciğer, böbrek, taş ve 
kumlarından mütevellid saıı.cıları
nız, damar sertlikleri ve şişmanlık 
şikayetlerinizi UR İ NA L ~ ge
çiriniz. 

UBINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi mad,S3eleri eritir. Kanı te
mizler. Lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
da<k su içerisinde alınır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BE YOÔLlJ - 1~ T ANBUL 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Ne~riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

AHİP S. Ragıp EMEÇ 
S LERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Di:KKA.T 

Gripin kutularının nıerine resimde ıördüğUnUz fCkilde 
kabartma pullar ilave edilmiıtir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz 
ve pulsuz kutulan ıiddetle reddedinİI 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu, tarihi ' 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve tıcerr t.er nevi tııanka mu•melel:Jrl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
SO lirası bulunanlara .1enede 4 defa çekilecek kur'a ile qaiıdaki plAna 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 11000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,. 

40 " 100 .. 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 .,, 
160 .. 20 ,, 3,200 ,, 

DiKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde SO liradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye çL'lctığı takdirde 'fo 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar seneie 4 defa, ı Eylul, 1 Birincikinun, t Mart ve 1 11.uiran 
tarihlE.rinde çekilecektir. 

Her yerde P O K E R traş bıçaklannı 
ısrarla lateyinlz. 

• 


