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__ Hitler Danzig için bir Mussolininin dünkü 
~ nutkunun akisleri 

,· P-l·in hazırllYOrmuı Fransızlar nutukdaki --
. Leh Milli Müdafaa Nazırı ~ . teda_füi lisan~ 
V d p .... h k . bılhassa ışaret edıyorlar - ar şova 80 arıse are et ettJ Mussolini: "Avrupa siyasetindeki düğümler belki de 
B • ~ k kılıç kullanmağa hacet kalmadan çözülebilir,, dedi 

,,. c ransız gazetesi Führerin Danzig meselesinde i ı 
zorluklardan, sıyrılmak istediğini gazıgor Beyaz harb 

• Hitler dün bazı 
"'!~tih_kimları teftiş etti 

lıidiset- (Rususı) - Danzigdeki eon 
'- "!f gazetele · bel 
~lerini te kil rın li başlı meşga • 
)etin naz~ ol et:nektedir. Matbuat vazi
taber h h dugunu takdir etmekle be-

er ang· b' 
IUndiiik 1 ır tehHke ihti~alintn 
tini izharnı;.:_zuubahe olınıyacağı kanaa -

"uektedir. 
Danıiğde b' 

inanlar t ır Plebisit yapılması için Al 
n_ at'afından h 

1 AJ.eri süren Epo azır ıklar yapıldılını 
tedir: que gazetesi Jİ)yle demek-

• Ateıı -
Le-hı e oyaamayınıs 

b· er Plebia· . " 
ıldtrnıiş b 1 •tı kabul etmiyeceklerial te u unu:yo 
re de Poiony: rlar. Fransa ve İngll-

rıı11 gızk!.ınenı:Ya lnilzaheret edecekle -
~nlara: cAteı~ a. ~te Al -
c Ud da bir Leh gazet=~~! • Veya • 
Bohemya ve Mora ın aoyJediği gibi 

Pınız. dem.ekten b 1:d~ da Plebisit ya. 
-lllaı. ~ bır §ey yapıla _ 

<Devamı 3 ·· " 
uncıı ıayfcıda) 

Danzıgdeki Naaterm ~•1i 

Barış ...._~---u.,..__. ~-~-~-~-;;--;sinde 

0
f ü~k Yardımının şümulü 
tınzı! "!ese/esinden dolagı bir harb 

ılıtımali mevcud mudur? 
Akdenizd Tu 

M 8 . rkiyeye dayanan lngiltere artık 
ltar ~:•rın Lıbyadan tehdid olunması ihtimali 

' •nda Pabuç bırakmıyacaChnı söyliyebiliriz 
YAZAN 

Eaıelıll General H. Emir Erlıllet 

Türk - İngiliz 
anlaşmasmm · 
ehemmiyeti 

lngiliz ~etelerinin 
neşriyab devam ediyor 

Londra 14 - Pazar gazeteleri 
İngiliz - Türk anlaf1DMından do
'layı müttehiden memnuniyet 
göstermekte ve Türkiyenin ta -
arruza kal'fl mukavemetteki ha
yati ehemmiyetini bifhassa kay
detmektedirler. 

(Devamı 2 inci ıayfcıda) 

Mussolini bu harbin iktısadi 
sahada yapılmakta 
olduğunu söylüyor 

Paris, 14 (Hususi) - Muaeolininin bu 
sabah Torinoda söylediği siyasi nu • 
tuk akşam gazetelerinde, umumiyet itı.. 

bartle mutedil bir lisanla tefsir edilmek -
tedir. Gazeteler, bilhassa. nutkun müte
caviz olmaktan ziyade teddül olduğunu 
tebarüz ettirmekte, Alman matbuatının 

Mussolininin İngiliz - İtalyan itilifını 
feshedeceği hakkında bP.sledikleri Omid • 
lerin tahakkuk etmediğine ipret eyle -
mektedirler. 

Fransız siyasi mehafill be nutkun iti -
dalli olduğunu ehemmiyetle kaydediyor
lar. Bilhassa Almanya ve İtalyanın sulh 
isteklerine dair Mussolininin verdiğı te -
minat nazan dikkati celbetmektedir. 

Nutkun, demokrat memleketlerin teh· 
~~~~~~~. !!!~ •. ~~-~ .. ~ .. ~ ... ~.- did ediot vaziyeü hakkındaki parçasıM 

Yen·ı barem gelince, Fransız siyasi mehatıl! demok -
rat devletler tarafından ku'"Ulan garan • proje_,eri (Devamı 11 bici Nyfaclıı) Musıoliııi nutuk IÔ!/~ 

Valiler arasında genış 
değişiklikler yapılıyor 

Mevduat kabul eden 
bankalar da bareme 

tabi tutulacSlklar 
Ankara 14 (Hususi) - Büt~ encüme- • 

ni barem projeleri ü~e~in.~e .. ıet~k1~.rini Kararname yüksek tasdika arzedildı 
ilerletmiştir. Projelen omırnuzdek: gun • 

lerde Meclis Umumi Heyetine sevkede • I . . . E B ı·ı·ği 
cektir. zmir valiliğine Balıkesır valısı tem, ursa va ı ı ne 

Cümhuriyet Merkez bank'lSı. ~üme: - de T rahzon valisi Refik tayin edilmektedirler 
bank. Etibank. ~iraat Bankası gıbı mu - Ankara 14 (Hususi) - Valiler a - lld.zaran münhal bulunan İzmir Vdlill-
esseselerde tatbik edilecek olanbaremln ... · V r · Etem, Ka ri 
diler bankalara da tepnili için encümen rasında geniş bir değişiklik yapdması ğine Balıkesır a. ı~ı . YBte 
t dbir düşünmüı ve mevduat kabul eden na dair hazırlanmış bulunan bir karar- Valiliğine Bursa Valısı Şe~~ ~lu Va-
b~liimum bankaların bareme tabi olması name yüksek tasdika arzed:i~r. liliğine Matbuat Um~ Mud~ da)Nacl 

Ö"'-ndi~-e o-öre bu kararnameye (Det1amı 11 mcs •111a esasını koymuttur. "6- ıı;u.u e-

Suriye kabineşi 
istifa etti 

Fran~ız k. v :etle:-i Sur;yeyi 
terketmiyorlar 

.. 
1 
~- DUn spor sahalarında gene --.... , 

. müessif hldiseler oldu 

Beşiktaş - Vefa maçında 
hakem hücuma uğradı 

Vsfa • Bql1ctaf f'IGÇln dan heyeccınıı oır .c/h4 
(81Mi ..- lııullnM ..,. ... , .. n nelmleri linei sayfamnda ~......._. 



SON POSTA .... 

Her gün Res t m il Makaleı ;;; Küçük rnenfaai insanı düşü,.ür... :=z 

-····-ı 

Türk - /ngiliz \ _ ,,, 
Anlaşmasının ilk akisleri 

Yazan: Muhittin B irgen _ 

T ürk - İngilız anlaşmasının ha

riçte yaptığı tesirler hakkında 

·ilk haberler gelmeğe başiadı. Şimdiden 

lilti noktayı tesbit edebiliriz. 

ı - Mihvere muhalif olan memleket
ler bu anlaşmayı, kayıdsız ve şartsız tas
vıb ediyorlar. 

2 - Mihver mem~eketleri de bu anlat
madan h"ç :m€IIU1un değildirler. 

Her ikı kabul tarzını da tabii görürüz. 

\ 

Ancak, birinci zümreye mensub memle
ketlerde bazı matbuat, bu anlaşmaya, ha
kıkf mahiyetinden fazla manalar verme
ğe doğru giderlerken Mihver matbuatı 

da anlac:manın manasını hokkile anlamaz 
görünüyorlar. Birinci zümre matbuatı, 

ekserıyetle demokrasi-t'>tal'ter münaka -
ş:ısında s'nirleri ve hayalleri fazla ger -
r,in unsurların ellermdc bulunduğu için 
Türk • İngilız anl şmasını tefsir ederken 
bunu Mihver memleketlerine karşı bir 
polem~ mevzuu olarak kullamyorlıır.Po 
]emik bir sulh dili olmadığı için biz bu -
nun aleYhindeyiz. Sulh, polemik dilinin 
tahrikçi rolünden h;ç b:r şey kazanmaz. 
Bunun için, dünyanın şu zaten kızgın ve 
karışık devrinde, s\nirlerı daha ziyade 
gererek daha kızgın bir hava yarat -
mak ~erine sakin, objektif ve sulh le -
hınde samimt duvgulnrla konuşmak da
ha münasibdir. 

Bnzılannı yüriidükJeri y<ll<ia kör yapaıı menfaat diğerleri 
içın karanlık yolda açılmış bir projektör yeri. 
ne geçer. 

Böyle insan!an ekseriya küçük menfaatle!' küçültür, 
sanın düşmeye erı çok müsaid olduğu zaman gözlerini h~s 
menfaate dıkerek önüne bakmayı unuttujtu zamandır. 

Harehetstzllğe /'·--··-..................... :·-······--'---"') Belçika Kralının , 
Mahkum olan kız ergUn lr fi ra ~ Kızı merasimlerde 

Kafes boşahnca ~lj 
Marsilyalı Mari.yils bir cambazhane : 

müdürünün yanmda aslanların kaf ft• 
ıine girece~ine bah.\e girifiyordu. Bunun içtn, anlasrnadan memnun ol -

mıyan totaliter m'.ltbuatın yazdıkların -
dln bahseder1ten bir c"c polemik rolünü 
bir tarafa bırakıp, sade, sakin ve s-ı'llimt 
bir dil kullanacağız. 

* ( 
Evvela iki Alman gazetesinin f ikirlerl 

üzerinde duralım:· 
Völkischer Beobahter gazetesi, bu an· 

Iaşmayı sulh Jehindeki söz1eri itibarile 
samimiyetten Art ve münhasıran İtalya 
aleyhine müteveccih bir vakıa halinde 
görüyor. Bu görüş yanh~tır. Alman rnes
lekda:ıııımız, inscrf ve vicdan ile düşUnür-

Bir yol kaznsın.dan sonra dans edemi· se şu hakihtı teslim eder kı, Türkiye, 
yen, tenis oynayamıyan ve utırab duy -

uzun bir sulha çok muhtaç olan rnemle - madnn yürilyemlyen. evlenip de gebe 
ketlerin bapnda gelır. Şu halde biz sulh kalacak olursa damar kireçlenmesine 
lehinde söylediğimiz he: sözde çok sa - müstaid ,görünen 22 yaşlarındaki bu genç 
mfmiytz; bu anlamıay1 da sulhü takviye kız, ayni kazada bindikleri motosiklotin 
maksadlle yaptık. Ej?er Alman dostları -

dcvrilmesile, erkek arkadaşının verese -
ınız da bunu bliyle anlarlar ve bilhassa sinden 10 bin lira tuminat almıştır. 
bizi bu karara revkeden sebebleri hakki- =============== 
le mfitalea ederkrse, bizim sulh dava.sı - ralonıştı. 

na güzel bir yaroun getim:is olduğumu - Halbuki, Balkanlarda Almanya ve bi -
zu kolayca kabul ederler. Ümid edelim raz da İtalya için iktısaden bir hayat a .. 
ki bu anlayış gecikmiyecek ve Alman - !Akası varsa Türkiye için de burada em 
ya, bu sütunlarda eoıefle kaydettiğimiz niyet al!kası vardı. Mihverin Balkanlar-

1 
hatalarda ısrar etmiyecektir. da, TUrkiyeyi hiç hesaba alrnıyarak i!te-

Herkes: 
- Giremeuin! 
Mari.yü.s dıyor!ar. O gırece~indc 

ısrar ediyord ıı: 
- Kaf eıin kapısını açıp içine gire

ceğim ve bir müddet orada kaldıktan. 

'-----______ .,; 
ıonra dışan çıkanm. : 

Cambazhane müdtirifoc döndü: 1 
- Yalnız •i% bana fU~U habP.r ve- : 

rin; günii.n hangi satttinde aslanlan~ 
kafesten çı1:ar-ı.p kafesi temizletiyor • :.~ 
sunuz? 

Eski lngillz Kralı 
Hatib! 

Anhışrnanın münhasıran İtalya aley - diği gibi harekete geçmesi, bizim bütün 

hinde oldu/tu bahs~nr gf'lince bu da çok intizarlanmızı aldatan bır hAdise oldu ve Tahtından indiğindenberl ilk defa ohı-
yanlıştır. Tilrkiyenin imzasını koyduğu tedbir almak da zaruret kesbetti. rak, Amerıkaya ve dolayısile bütün dün-
anlaoıma İtalva dern. f talvanın tecavüz Eğer, Almanya istem.iş olsaydı, Tilrkf- y.aya radyo ile hitabeae bulunan Vind
sfvasf"tinin aleyhlndr>~ır. İtalva «büyü - ye Balkanlarda dünya politika rnücade - sor Dükü, mesajını bitJrdikten sonra, bu
m<>k benim haklamd•r!:t diye şimdi •e ka lelerine karşı bitaraf ve ~lmanya için i- lunduğu Verdündeki otelinin balkonuna 
dar bir kere Habe~istıma, bir kere dn Ar- yi bir yiyecek amban ve ham madde sa- çıkarak kendisını alkışlıyan ahalıyi dü
navudlujta el attı; ondan evvel de. Os - hası vücude getirebilirdi. Yani, Mihver, §esle birlikte selamlamıştır. 
manlı İl'l"paratorlui?u dPvrir.C' aid Trab • bu işi Türldyeye havale edip kendisi biz- =============== 

yaşamak isteriz. Bu maksad uğrunda ka-

.Beıçika Kralının km Prenses J ozefin 
boyuna göre çok serpilıniftir. Şimdi ha -
basile birlikte bütün devlet merasim -
lerine iştirak etmektedir. Resimde pren
sesi Brükselde yapı.la.n bir şenliğe gıder
ken görüyorsunuz. 

Greta Garboya aşık 
bir zenci/ 

Filade1f1yalı zenci bir postane kati -
bi sincnın yıldızı Greta Garboya sayı
sız aşk mektubları göndererek taciz 
ettiği için liç sene hapse mahkfun edil
miştir. 

Karasevdalı mahkemede: cGreta 
Garboya evlenme teklifi için bana vahi 
nazil oldu> demiştir. 

Milletler Cemiyeti harh 1us ve Bingazi hikavelerini biz Türkler, zat Balkanlardan elini çekseydi Türkiye 
Cihan Harbinin başındaki üçüncü müt- bunu yapmaya, siyascten bitaraf bir Bal
tef:kfn nasıl btrdenbirP. düsman oluver - kan sahasında Ahnanyaya iktısaden dost 
diitini de Alınanlar. pek güzel hatırlarız. bir BaHtanlılar bloku tesis etmek TJrki-

bul etmiyeceğimiz fedakarlık tasavvu - vukuunda nereye yerleşecek 
ru mümkün değildir. Bunun için, kendi- . 

Bu hAdiseler mevdanda iken anlaşma- ye için işten bile değildi. Mihver bunu 
yı İtalya aleyhine bir lıareket olarak te- ya ls~i, ya dnşilnmedi, ya hatırla -
lAkki etmek haksız ve yanlış olur. Biz 1- madı. 
ta1vaya kam değil; ftalyanın tn3 n-uz po- BilAkis, İtalyanın p mank matbuatı E-

mizi tehlikede gördük ve bütün mes'u • Bir. zamrtn:ar 62 azası va~ken, şımdi 
liyetlcrine razı olarak bı.: anlaşmayı yap- 43 e men Mılletler Cemiyetı, harb vu-
tık. j kuunda Fr~ns.ada Vişi'ye nakletmeğe 
İşte sebebler bunlardır: karar vermış_tı_r_. __ _ 

• Amerikan nezaketi litikrunna karşıyız. gc denizlerine inmek veya Karadenlze Mihverin, lbu anlac;ma hfldlsec:ını> kıdar 
Berliner Lokal Anzeiger gazetesinin de sıçramak gibi marifetlerden bahsetmeğe Balkanlarda ve ~r~ive karşı.sında ~aş - Nevyork dünya sergisinde, girilme • 

bizi bu anlaşmaya sevkeden sebebleri başladılar. Bizzat Alman matbuatı da, tanbaşa hatalı bır sıvaset takıb etmış ol- mesi hasılmamas1 icab eden yerlere 
merak ettiğini ~rüyoruz. Yukarıdaki i . İngilte:renin çember altına alma siyase - duğu maalesef, muhakkaktır. "Ruıtin bu ·asıl~ !evhalarda yalnız bir kelime gö
zah bu sebeble.ri göstermeğe kM; gelmek- tine karşı Almanyanın da siyasi. iktısadt, hatalan anlamış olurlarsa ne Almnnya - rülmektedir. O da şudur: LÜTFEN! .. 

Mahir bir lngiliz polisi 

lt> beraber, bu meslekdaşımızm merakını askeri tedbirleri bulunduğundan bahset- va, ne de İt1lvcva karşı hıçbir divecPği
izale etmek Qze:re bu sebeb1eri biraz da _ tiler. Bu siyasi tedbirlerin en başında rniz kalmaz. Sulh icindc elelP, oos+<'a vnc:a 
ha teşrllı edelim: Türkiyen!n Balkanlardaki mevkiine hOr- mamıza bu anlaşma lı!c bir suretle mani 

Bize göre Mihver siyaseti birbirine 0 met edip onunla anlapnak ve kendisine de~ildir. H.,talar anlac:ılmadıl!ı tı:ıkdirde Londr.ada, bir hırsızlık suçundan yaka-
kadar bağlıdır ki İtalyanın her hnreke _ tam bir emniyet hissi vermek vnrken ise. çok teessüf etmf'k1P berabn. Türki - ]anan. fakat tek bir kelime İngilızce bil
ttnden İtalyayı ve Almany"nın her ha _ bunu düşünen bile e>lmndı. Bu vaziyette, ye, kendisine tayin ettiitı lstıkbalc do~ • miyen Macar bir hizmetçi kızma, polis 
J'{'ketinden de !talvavı mes'ul görmek ta- Türkiye, tedbir alnıaktan başka ne yapn- ru bütün azın.ile vürümPkte devam ede - ı memuru dAhiyane bir fikirle, İngilizce -
b"fdir. Almanya ile ftalya; bizim bütün bilirdi? Biz, bütün tarihimizde efondi o- cek ve 'bu uğurda h'ç bir fC>dakarlıktani' Macarca l~atından ıstifade ederek su -
ümidlerimlzin hilafınn olarak. Balkan _ larak yaşamış bir millet;ı. Gene de öyle geri dunnıyacaktır. Mu1wtııı Bırgen çunu anlatmış, ve l.ızı tevkif etmiştir. 
laTda geniş bir siyasi harekete geçtiler ;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;:;:;;;;;:;;:;;;;;;~~§;;;:;;::::;;:::~;;;;:;;::::;;::::;;:::::;;;:;;:::;;;::;;:;;;;;;§::=;~;;::;;;;;;;;;;:,,;;;;,:;;;~:;;:::;;;;;;;;;;=::;;:;:::;::§;;=.~ 
w bundan dolayı Türkiyeye en küçük 1 f s T E R 1 N A N 1 s T E R 1 N A N M A 1 
b"r mah'.imat venneğe dahi lüzum gör • 1 

medller. Romanya ilP yapılan iktısadf . Almanyanın Hamburg şehrinde müesses büyük bir firma s?nra k\lrusunu yemek adettir. Parası ile olduktan sonr:ı 
anlaşma ve Amavudlu~ın İtalya tarafın- T:caret Odamıza müracaat ederek kuru meyva il'.? plçnvra tabii paçavrayı dn yollıyacağız. fakat yı.<anıp temlzlenıp 
dan işgali gıöi hMiselerin bizzat delAlet almak istediğini bildirmi§, alakadarları ile temasa getı- evvela hamur, müteakiben iplik haline getirHd:ktrn s'lnra 
ettikleri mananın ehemmiyetini anlama- 1 rılrr.esllli ic,temif. Kuru meyvayı memnuniyet!e yollıyaJım. hanımlar1mızın vücudlerini örten nefis kumaşlar halinde 
mak bizce kabil deği1 d;. Bu hndiscler ce-ı Avrupada yaşı:rıı bulmak oldukça zor olduğu için yemekten tekrar 'iize ıade edilmeleri çok mümkilndür, 
reyaD ederken bize mah1mat vermek, bi- ( 1 j 
zim reyimizi almnk §"Öyle dursun, biIAkls, s T E R N A N, 1 s T ~ R 1 N A N M A l ~ 
l.Jmanya, Ankarayı aylarca sefirsiz bı -

Sözü 

Mayıs ı s 
~ 

ısa ı 

Yazı Çok Oldu/u icin 

Bugün Konamadı 

-....................................................... ., 
Türk - İngiliz 
an laşmasının 
ehammiyeti 

(Baştnrnfı l inci s:ıyfadn) 

Observer gazetesinde Garvin diyor, 
ki: 

Emniyet meselesinde mutlak milte", 
kahillik esası üz<?rine Sovyet teşriki rxıe 

l 
saisini temin etmemek delilik olur. 

İngiliz hükumetinin d<? Paris ve ~~ 
kova gibi bu hakikati t~Iim ettıgJ..I"" 
zannediyoruz. 

Zorluklar, akliselim s<J1esinde ye " 
nilmelidir. 

Sunday Times diyor ki: 
Avrupayı iki idrolojik kamp" ayı • 

racak Ye İngiltere ile Portekiz, İ panY8 
ve Polonya d0ftilse bi!e Yurroc:IavYa 
arasındaki müns-sebetlere tesir <"debi • 

1ecek olan kat'i bir ittifak müstesna o~ 
mak üzere, her türlü Sovyet tcklıı.ı 

Londrada en büyük sempati ile karşı " 
lanacakbr. 

İngiltere MQskovn ile bir anlt ~maY9 

varmak arzu~undadır ve bu anlaştn8 

yapılabildiği takdirde Molotof ve P0 " 

temkin muhakkak surette LomıcaY8 

davet edilecektir. 

Bu g~zeteye göre, anlaşmayı müte-
• aklb Sovyet1er Birlif,rine bir askeri he" 
yet gönderilerek tir (AA·) 

Halif aks Polonya scfirile görii~tii 

Londra 14 ( A.A.) - Lord H alifak9 

Polonya sefiri . Racz ruski'yi kabul et"' 
miştir. ZannedildiO-ine ~öre, bu miil~; 
kat esnasında: bilhassa Tngiliz - Sovyed 
müzakere1erinden bahst'dilmiştir. Lor 
Halifaks, İngiliz - Türk itilafı hakkın· 
da da Eefire malumat vermiştir. 

Bir Macar J!azctesinin mütnlt·ası 

Budapeşte 14 (A.A.) - Yarı re..c;jl'l.i 
Pester Llloyd p;azetE'c;i İngiliz - Türlt 
anlaşmasının totaliter devletlerinin ~ 
anlasmava atfettikleri mahiv<-ti. ya 
bir çemberleme mahiyetini whakikate1l 
haiz olduğunu iddi::r etmektedir. I3U " 
na binaen bu gazete, anlaşmanın .A 11 ; 

ruoa emniyet Vt:: barışına hAdim oım0 

tan uzak olduğu kanaatindedir. 

Gölcükte güze' bir par 
yapıh or 

Gö!cük (Hususi) - Gölcüğün r~; 
tun ve tersane'"i iha 1e edilmen UzerJil 
burada bina ve ev kiralan yük eı.ıne .. 
ğe başlamıştır. 

" İşci ,.e memurlar, inşnat: ba.~IaınaZ , 
dan evvel burada 300 - 400 ev yrı.lpıl 
masını istemektedirler. 

Evvelce De~irmenderede olan ktı~ 
merkezi buraya gelmiş, fakat, ev o~~ ,. 
dığından memurların aileleri ncgır ıJi 
menderede kalmıştır. Memurlar sab , 
motörlerle Gölcüğe vazifelerinin ~ ,. 
na gelmekte, akşam tekrar döruneltte , 
dirler. Bu vaziyet, Ps~ en kafi gelnU , 
yen bütçelerini ndamakıllı sa~ 
tır. -~ 

Gölcükte fabrikalar umum müdW: 
Albay Mustafa Sağlamın bilyük }ıiıtl , 
met ve gayretlerile her tarafa hoP8~
lörler konulmuş, çok güzel ta~i119 , 

müzeyyen bir park· vücude getirilıtle 
ğe teşebbüs edilmiştir. ..~ .......................................................... 
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Filistinin istiklili 
On senelik bir intikal 
devresi kabul edildi 

fık beş sene zarfında Arablarla Y c- hudi' er arasındaki 
gerginliğin izalesi için tedbirler alınacak 

sin~~üs 14 < A.A.) - Filistin'mesele
ı 7 M alledecek ola'Il cBeyaz kitabı. ın 
t. ay ıs tarihinde neşredilmesine in -
ız_ar edilmektedir 

iyi m l A o 

gö İ 8
. umat almakta olan mehafilc 

k re ?gılter,,,nın ittihaz etmiş oldugu· 
arar ınt'k 1 olu o .. ı . a ve muvakkat mahiyette 

tind. Fılıs~ın devletinin şimdiki vaziye
en ınustak·ı h"k·· va · 1 u umranlığına sahib 

zıyete geç -· d ol k ecegı evre için muteber 
ctca tır B d ol ... · u evre 1 O seneden ibaret 
a._ak ve ~k· 
B ı safh<5ı bulunacaktır. 

had eşFse?e?en ibaret olan birinci saf-
a ılıstındek· .. si ı::arıı ı rnuesseselcrin işleme 

etmek arını ve siyasi vaziyeti tetkik 
eylem kve .. kat'i kanunu esasiyi tanzim 

e uzere ve · ·· k laccıktu· A. . • n! muza ereler ya•pı-
kCırne . · . ~n~ zamanda İngiltere hü -
du te t~, Fılıstınde milli bir Yahudi yur 

sıs etmek hususundaki taahhüd -

lerinden teberı i etmiş olacak ve Mil -
ietler Cemiyeıinden uhdesindeki man
dadan kendisini ibra etmesini rica e
decektir. İntikal devresi esnasında hü
kfunet devairinin işleri İngiliz direk -

törlerin yardımı ile Filistin memurları 
tarafından görülecek, devlete aid iş

ler f <>vkalade komisere aid olacaktır. 

İlk beş sene zarfında' siyasi vaziyet
te ve bilhassa Yahudilerle Arablar a -
rasındaki rniinasebetlerde mevcud o -
lan gerginliğin izalesi için tedbirler a
lınacaktır. · 

cBeyaz Kitabı. ilk devrede Filistine 
7000 Yabudinin gireceğini derpiş et -
mektedir. Bu miktara Filistin mülteci 
ler meselesine yardım sıfatile kabul e

deceği 25.000 kişiyi ilave etmek icab 
eder. 

Kral Karol Rum'en leh Hariciye Nazır 
Muavini yakında 

Moskovaya gidiyor 
Varşova 14 ( 

. ordusunun takviyesi için 
5 milyon teberru etti 

Binın na~· . A.A.) - Sağ cenah parti -
h vırı efk• l 

ariciye n arı o an A. B. C. gazetesi. 
b., azır mua .. B 
ıLhassa k vını . Arcizewski'nin 

p e onom·k 0 tl'tnkin ile .. ~. meseleler üzerinde B. 
Z<'re Yakında goruşmelerde bulunmak ü -
maktadır. l\foskovaya gideceğini yaz -

F'ilhakik 
ın a, Pol 

Ukabilinde S onya iptidat maddeler 
fazla ıtıiktarda w~tıer Birüğine daha 
sundadır. çelik ihrac etmek arzu • 

Maarnafih B A . 
h kk · rcızewsJc"' · a ındaki bu h be ı nın seyahati 
Yid a r he ~ 

olunrnarnaktad nuz resmen te -
ır. ,,-

Bükreş 11 (A.A.) - Rador ajanssı bil
diriyor: 

Kral Karol ordu techizatı listesine beş 
milyon, veliahtta yarlılll milyon teberrü 
etmiştir, 

Kral bu münasebetle gönderdiği mek

tubda en fakir halkın dahi yurdun sılah

lanması için teberrüde gösterdiği müsa -

raattan çok mütehassis olduğunu b .. dir -
miştir. 

Veliaht, Romanya ordusunun takviye -

sine bütün kalbile hizmet ettiğini kay -
detmektedir. 

Amerika -
/ 

Samsuna fındık 
Japonyayı büyüklUğllnde 
Protesto etti dolu düşlü 
Vaşingt<>n 14 (AA Samsun 14 (A.A.) - Dün akşam saat 

tansı esnasına ıf .) - Matbuat konfe- 19 da bardaktan boşanırcasına yağan yağ 
llarak A ~ .k~ « ul.h beyanatta bulu _ 

~nerı a sefi . cG muru fındık büyüklüğünde dolu takib et-

Dobricede 
olub bitenler 

Sofya Bulgarların tecavüze 
maruz kaldıklarını 

iddia ediyor 

Sofya 14 - Bu!gar a~ansı bildiriyor: 
9 Mayısla Dobric.'€'deki Bclitza kö -

yü yakiııJerinden 22 Bulgar katledil -
rniştir. Bükreşten muhtelif ajanslar ta
rafından göndel'ilen telgraflarda bu 

Bulgarların casusluk veya şerirlik mak 
sadile Bulgaristandan gelen komitacı -
lar olduğu bildirilmekte ise de hakikat 
bambaşkadır· 

Romanyadaki son seferberlik esna -
sında Belitza köyünden 60 k<tdar Bul
gar, Bulgar topraklarına iltica etmiş -

lerdir. Bunun üzerine bunların karıla
rı, kızkardeşleri ve kızları jandarma ka 

ra'koluna götürülerek kendilerine men 
fur bir şekilde tecavüzde bulunulmuş
tur. 

1 5 Nisanda 100 asker köye giderek 
ayni harekette ve yağmada bulunmuş
tur. 

7 Mayısta İnceköy ormanlarında Ro 
manya jand~rmaları ayni kövden bir 
Bulgarı kurşunla öldürmüşlerdir. 

9 Mayısta evvelden hazırlanan bir 
listede isimleri yazılı 25 Bulgar tevkif 
edilmiş ve kendilerine metni okuttu -
rulmadan bir beyanname imza ettiril -
miştir. 

Bu 25 Bulı:{ar geceyi dizlerine kadar 
su içinde bır mahzende geçirmişler -
dir. 

1 O Mayısta 2 5 Bulgar elleri bağlı ol 
duğu halde mitralyözle mücehhez kuv 
vctli bir jaPıdarm::ı muhafazası altın -
da İnccköy ormanlarına sevkedilmiş ve 
~olda jandarmalardan biri uzaklaşarak 
bir el silah atmıstır. Bu katliam isare-. . 
ti üzerine mitrttlyözler işlemeğe baş -
lamış ve 25 kişiden ancak 3 kişi kur -
tulabihniştir ki bunlar da yaralı ve 
bitkin biı halde ormanda iki gece kal

dıktan sonra Bulgaristana geçebilmiş -
Jerdir. 

Bu va"k'anm hikayesi hudud halkı -
nı de~et içinde bırakmış ve Bulgar ef 
karı umumiyesinde derin bir heyecan 

uyandırmıştır. (A.A.) 

Bir polis Eskişehirde 
bir adamı öldurdu ~ nezaretinden aldı~ :ew•in harici - miştir. 15 dakika devam eden dolu fırtı-

Unking. Srnatev _talunata tevfikan. Eskişehir 14 (Hususi) - Bugün şeh-
h· , cVıngn nasından kasaba civarındaki tarlalar ve 
ırıerinin bomb d e> Fuşev şe • rimizde feci bir cinayet olmuş, bir po-

?neti ncıa· d ar ımanı Japonya hük"'- tütün. fideleri büyük zarar görmüştür. lis memuru bir genci tabanca ile kara-
-· ın e prot,,.,.. u 
·•ııştir. ~~0 ettiğini bildir _ G M kolda öldürmüştür: 
b liuu, bu protcst • etaksaSJD Katil Eskişehrin Balçıkhisar köyün -
_ardırnan edil ~n~n sivil ahalinin bom • b den ve Galata merkezinin 5 19 numa -

tıka hüku .m.csını takbih eden A yenı ir nutku ralı mürettebatından İbrahimdir. ne . . rnetının malı'.i me • 
ıstmad etw· • .. m tarzı hareketi- İbrahim izinli olarak köyüne gelmiş 

A gını soylemi.ştir - d O · 
rncrika r . · " Vazifem mi"lete askeri ve köyde bulundugu esna a sma~ı ıs-

:va lıük-Urnet~e .1rı •Grew. henüz Japon _ minde birinin karıs! Fatmaya teca\·üz-
llleıniştir. ının cevabını nezarete bildir- kabiliyetlerinin iadesidir " de bulunmuştur. 

tf Bu tecavüz hadisesinin adliyeye in-
1 achitty 14 (AA · .~tina 14 (A.A.) _ Atina ajansı bil- tik.al ettiğini öğrenen Tbrahim, buna 
O.:>tınun h . . . .) - Amerika konso- diri k . b' b· arıeıye . yor: fevkalade kızmış ve Fatmanın ayın ı-

ır rapora göre 1 t:aretıne gönderdiği _Baş~:k_il Metaksas, Yunanistana yap raderi İbrahimin ~ehre gitmesinin bu 
~·askeri cR:ulang ~~ısk~ecesi 150 Ja - tı~ ı_nulum hizmetlerden dolayı ken _ işle alfıkadar oldu~unu sanarak onu ta
h" 1.Yaz rnıntakasınasu. a .ı beynelmilel dısını fahri başkan ilan eden müteka- kib etmiştir. 
b~ lllüdafaa. komi gırmış ve Amoy sul id zdbitler birliğinin konseyini kabul İbrahimi adlh·eye müraca·:ıtten alı-
1_ n katli hah syonu azasından biri ederek bir nutuk söylemı'şı"r. kovmak ve karako1n götiirerek tehdid 
... ıt et""~ • anesile bir çok ki ·ı . - B ·•uştır. şı erı tev • . ':~vekil nutkunda ezcümle demiş _ etmek düşüncesile çarşı polis merkezi-
r ·:Iaricfye nazı tır kı: ne telefonla bir adamın tabanca i'e 

1 an :makamları cHuıı. mahalli Ame _ cVazifem müteaddiddir ve bun _ kenclic;ini t .kib <'ltiğini ha~,~r \"Crere>k 
t~tıe Pro nnın bu hadis~vi ne su _ 'arın e~ _mühimlerinden biri de mPm _ vnrdım hterniştir. 
lGrnat a~7to~ ettiklerine dair henü.z ma- le~et sılahlı kuvvetlerinin tensiki ve 1 Gönderilen zabıta m<?muru İbrahimi 

dıgını söy1erni;.tir. ~ıllete ask~ri kabiliyetlerinin iadec;i _ kar::ıko'a ,.,ö•ürmii~ ''e orada iic:tii ara-
Bir------.:_Ç• ---- dır. Bu vazıfeyi başaracağımdan ve bu 1 nı:mık tcıb""ııra o'r:ırıdıi'rı görii'n~·~ştür. 
akdedı~lndı": ?ovyet paktı sure~ı: b~. memJekt>tin ve 4 A 'uc;t s Bu sırada prı!is Jbrahim dm•·ırdn ~c;ılı 

gı d .., e~rını musaraatıe ko.t·ş.l(yarak y duran ıa ;'ık :"mc·,·ı rı~arak dıker Ib -
ş ogru değil nıstanı medeni vazifec;ine 1.,,. k b" uh~~ rarimin i.ı1crınc hücum etmiş \e oratla 

'f \ :ınghay 14 ( 1 r ır Q b 1 A o 1 \!lleri b" . A.A.) _ Sovyet m h e ge ırmek için büti.ın fC>J k' 1 k' u •man'ırın m, '1ı olm:ya çrı'ı~ma~·na 
~..ı ır Çın S a - mu\·nf k t a dr ı ara - d" .. ı . 
'4<fki JaPon h - ovyet paktı hakkın - d l • a ;. etmiş olan ') kınlerinin ay- ıa ~n:~~· <ı\ rn•ıc: ' ı-. . 
lnektedirler. Bau~t~~lerini hayal addet - ın ana.:_~~ emın olunuz.. 1 h. )J u 'lı P h. d kt-!1i vcnemiyen lbra-
&ın un b h - ım tabanca l'l Çf'kerek i.iç el ateş et-

dn bir _ u aberler ara Bo p · .. .. · · 
Siunru b tek dogrusu V<İrdır k" d ne arıse do11du mıstır. 
h k -~vıos:Jmva b 1 o a Lebourgct ı 4 (AA ) Çıkan km unlsr İbrahime i~abet et-

il kındakidir ava hattın~ ihdası} fikası saat ı ı 50 d. C. -dBone ile re- miş ve derha: ölmüştür. Katil po'i1) mr-
. ' . ' e roy on'dan bu - t k f d'l raya gelmışlerdir.,, ~uru ~v ı e ı miş ve hadi enin tah-l 

kıkıne adhve el koymuştur. 

Sa;rfa 3 

• 
Isveçin müdafaası için 

yeniden tedbirler alınıyor 
Ordu kadroları arttırılıyor, ihtiyatlar 30 günlük 

bir talim devresine tabi tutulacaklar 

.. stok~o~ 14 (A.A.) - Parltımento bu -ı Parlamento heyeti umumiyesinde btr 
~un h~kuz:ı~tin .. aşağıdaki 1eklifierile a- nutuk söy!ıy~:ı ;nüdafaa naz :-ı cNilsson.. 
lakadaı mıllı mudafaa meselelerini mü- İsveçe kar!il münferid bir tecı.vüz vuku .. 
ıakcre et · r mış ır. • bulacağını zannetmed;tini fakat umumi 

1 - Bahriyede fiili hi1.nıdin 200 gün - bir ihtilU zuhurunda ortava çıkacak teh-
den 340 güne çıkarılması. likelerin nazarı itibara alınması lazım 

2 - Piyade alaylarında imdad müfre- geldiğini beyan etmiştir. Bununla bera • 
zeleri teşkili. ber umumi bir ihtU~f halinde İsvecin bi• 

3 - İhtiyatların otuz günlük bir talim taraflığını milhafaza etmeğe mu~affali 
devresine tabi tutulması. olacağı ümid edilmektedir. 

4 - Hava müdafaası için hususi müf- Hükumet tevdi ettiği projeierle Isve •· 
rezeler teşkilL çin bitaraflığını ihlAl" için yapılacak te • 

5 - Ordu kadrolarının arttırılması. şebbüslere mani olacak ve müdafaa si • 
Daha şimdiden talim g0rmek üzere lahlannı çoğaltacak tedbirler alınmasını 

1935 sınıfını silah altına çağıran hüku _ istihdaf etmektedir. İsveçin bu sene si _ 
met gelecek sene 1936 sınıfını da çağır _ Iahlarunak için yaptığı masraflar, 350 nu1 
mak tasavvurundadır. yon kurona baliğ olmaktadır Geçen se .. 

. Ordu. encümeni hükfunetin projeleri _ ne İsveçin ~ilahl_a~ma masrafları 288 mU
nı tasvıb etnıi§ ve 1934 sınıfının d "lAh yon raddesınde ıdi. U afilu 
a 1?a _davet edilmesine karar vermişse Ordu meveuda arbnldı 
de ihtıyatlardan Yedi sınıfın silah altına 
alınması ve askeri hizemet müddetinin 
175 .. d 

' 
gun en 240 güne çıkarılmasına dair 

n:1~hafazakarlar tarafından verilen tak -
rırı reddetmiştir. 

Stokholm 14 (A.A.) - Ordu mevcu ... 
dunun arttırılması hakkıntiaki kanuıı' 
Senatoda 37 reye karşı 89 reyle ve meb-1 

uslar tarafından da 39 reye karşı 138 rey..
1 

le kabul edilmiştir. 

Hitler Danzig için bir plan hazırhyormuş 
(Baştarafı l inci sayfada) 

Hitler bir tarzıhal bulmak 
t istiyormuş 

Oeuvre gazetesinde Tabouis nikbindir 
ve diyor ki: 

Berlindeki yabancı müşahidler Führe
rin Danzig meselesindeki zorluklardan 
vahim sıkıntıları göze almadan sıyrılmak 

için bir tarzıhal bulmak istediğini hisset
mektedirler. Bu müşahidler bütün Alman 
tehdidlerine rağmen bugıin Danzigde 
tezahürattan fazla bir şey olmıyacağını 
zannediyorlar. 

"Herşey sıra ile,, 

Ordre gazetesinde Viviers yazıyor: 
Danzigde bir plebisit mi? Herhalde 

Pragda bir plebisit yapılmadan olamaz. 

Her şey sıra ile yapılır. Bohemya ve Mo
ravya ahalisinin reylerine müracaat et • 

tiğiniz :zaman belki Danzig hal.kının da 

reyine müracaat edebilirsiniz. o zamana 

kadar Leh gazetelerinin haklı olarak tav 
sif .et:ikleri gibi plebisit komedyanıza 
seyırcı bulmanız ihtimali yoktur. 

Manevralar karpsında 

veya bilvasıta teşebbüs harbe tahrik mll4 
hiyette telakki edilmelidir ve öyle de l8' 
lakki edilecektir . 

Leh Müdafaa Naun Parute 

Varşova 14 (A.A.) - Polonya millf mil. 
dafaa nazın Kaopzycki, bu sabah Par!Mt 

müteveccihen hareket etmiştir. Söylen • 
diğine göre. bu seyahatin hiçbir siyasi 
mahiyeti mevcud değildir. 

Tam ıalAhiyetler 

Varşova 14 (A.A.) - İyi bir memba .. 

dan alınan haberlere göre. milli müda • 

faa ve ekonomi meseleleri hakkında hü. 

kumete verilen tam salahiyetler kanu .. 
nu general Skladkowski hükumetinin dör 

düncü yıldönümü olan yarın mer'iyete 
girecektir. 

Hitler istihkamlan teftiş ediyor 

Achen 14 (A.A.) - B. Hitler istihkam

ları teftiş etmek üzere buraya gelmiştir. 

Kendisine B. Hirnmler ile matbuat şefi 

Doktor Dietrich refakat etmektedir. B. 
Hitler, buraya muvasalatında ikinci kol

ordu kumandanı general Von Wizleben 

Fi.garo gazete.si ise şunları yazıyor: ile istihkamlar genel müfettişi general 
Hıtler tekniği, Danzig meselt>Sini artık Jacob tarafından karşılanmıs ve derhal· 

cepheden yani doğrudan doğruya yapı _ I müstahkem hatları görmeğe gitmiştir. 
lacak bir hareketle değil ki bu hareke-

te esasen İtalya da muanzdır.- Her va- Acıkh bir ölüm 
sıtaya başvurarak Polonyaya karşı Dan- • 

. d Ankara 14 (Hususi) - Es}{j Sadrazam 
zıg eki galeyanı ve Almanyaclaki umumi Kadri Ccnani paşa damadı, Avukat Akıt 
gerginliği arttırmak suretile halle matuf Hafid Akson iki gün süren kısa bir has -
bulunmaktadır. Bu kabil manevralar kar talıktan sonra bugün vefat etmiştir. 1 
şısın,da bir tek hareket tarzı mümkün _ Çok tanınmış ve sevilmiş bir at sport• 
dür: Bek tarafından teklif edılen normal n:ıeni, kibarlığı ve nezahatile mümtaz bir 
usul hari~"nd d . sıması olan merhumun ölümü bura spor 
. • e me,·cu nızamı bozmak i- mehafılinde derin b'r t p.ss·· d 

çın bır t fl 1 
1 e ur uyan ır -

•...•••..••..• ~:.~ ... ı .• ~.~.:~.~-.~~~:~dan doğruya mıştır. f .................................................................................... 
Sabahtan Sabaha 

Pire ve deve 
Siyase~ aleminde bin bir çeşid alış veriş olurken ipek kadın Çl)rabından bahiı 

3Çınak btraz manasız görünür amma iş çorapta değil. 
Anlatayım. 

Hafızam beni aldatlT!ıyorsa bu ipek çorap meselesi çıkalı ikı sene var. 
Memlekette gu" d b' ı ·r . k lıa . n e ın erce çı t ıpe çorabının yırtılıp gi1mesh1den şikayetler 

. şuyah epey oldu ve iktıs.ıd ve Ticaret Vekaletleri, Sanayı Müdürlükleri 
T.taı"t:t Odaları "'e '-a l d ı · ·,T ·" • 

1 

..,. ..ı ş,a ı,a,. ·'-omı.,,yonlar kuruldu. h~yetler toplanaı. Uzun 
~t ! 1

•11 tetkikat, tahki1<at vesaire yapıldı. Nıhayet dün gazetelerde gözüme 
ılıştı. Haz~lanan rapor ancak j.kmal ed.l<'bilmış ve d\id o!Juğu makamlara 
gonden lımş. 

İ~in e~ası şu: K<.d1nlar hır lir'.idan fazla para verip ipek çorab alıyorlar. 
~aha gıyerken ve Tlilıayet giydıklerı gün tabanından, koncundan cırt diye 
?ıdıyor. •Bir iplik koptu mu, artık adı ustünde çorab söküğü gibi gidiyor. ' 
işte mesele. Ve ıki yı!dır takib, tetkik, Uıhkık edılen de bu. ı 

Erbr.b bir san'at ehb. mütehas.ı ıs bir fabrıkatör için muha!<kak ki bu bi9 ' 
tc mes le degil. Çorabın dayanıktıız olu~u ya iptıdai madd"s nin çürüklı.iğün· ~ 
dt ıı, yıs dokunuşundaki kusurdan o1abilir. Bir üçüncü ihtimal mevcud ola • 
maz. Bu ikı nokt.n ÜzC'rinde iki yıl tahkik t, tetkikat yapmak. pösteki 
mak kadar manasız d~ği! mi? Çok işimizde g~yet radikal, beceriklı ve 
olduk Fakat bazı :~Icrimiz oyle aksıyor ki pireyi deve 
boy!e ke11drrr.L-: de ş:ışıycruz. 



4 Sayfa 

Mecidiyekö yünden. bir görllnilf 

İstanbul Belediyesi, Mecidiyeköyü - l~. Belediye, köyün temizlen -
nün imarına büyük ehemmiyet vermek mesi işinde o civarın halkından da yar 
tedir. Belediye fen heyeti müdürlüğü dım istemiştir. Mecidiyeköyü halkı bu 
müheıfdfslerinden mürekkeb bir he - teklifi memnuniyetle kabul etmiş, ev
yet Mecidiyeköyüne giderek ana cad- lerden itibaren kan~izasyon ana mec -
deyi takiben imtidad eden kanalizas - rasına kadar irntidad eden kısımların, 
yon mecralarını tetkik etmiştir. Heyet ev sahibleri tarafından yaptırılması 
bu mecranın kapablınasımt ve kanall- kararlaşrnıştır. 

zasyon mecrasının Mecidiyeköyünün Belediye reis mua~nlerinden Lfıtfi 
arkasında bulunan d~r~ye doğru uza- ve fen heyeti müdürü Nuri, Mecidiye
blmasın~ karar ve:.ınışt~. . . _ köyüne giderek aynca tetkiklerde bu-
Beledıye, yaz gunlerı Mecıdıyeko - lunmuşlardır. Mecidiyeköyünde asfalt 

yünde sık sık vaki olan sinek derdini yola müvazi olarak uzavan yaya yolu -
de yok etmeğc azmetmişttr. S1nek sü - ~ 
?illerinin yuvalandığı mecralar tama - nun tamirine, şehir p1anına uygun o -
men kapatılacak, etrafta pislik bırakıl- larak Yıldıza· doğru ikinci bir asfalt a
mıyacaktır. Bu hareket, Mecidiyeköy _ na caddenin inşasına karar verilmiştir. 
Hlleri z!yadesile memnun etmiş, SYala- Yıldıza kadar imtidad edecek yeni yol 
nndan tefrik edilecek bir heyetin Va- Galata!arayın st~ yaptırmak istediği 
H ve Belediye Reisi LUtfi Kırdara gön- sahadan ve likör fabrikasının arkasın
derllmesi ve teşekkür edilmesi karar - dan geçecektir. 

Yeni Avrupa 
Ve le hB ti sır 
Tren tarif el eri 
Avrupa demiryo11arı idareleri ara -

1'11lda yapılttn anlı..şma mucibince Trak 
.,. hattında tatbik olunacak yeni sey -

rtsef er tarifesi bugünden itibaren mer
lşete girecektir. 

Yeni tarifeye glSre ekspres sabahlan 
aat 7,20 de Sirkeciye gelecek ve ak -
pmlan 1 O da hareket edecektir. Kon
nrudyonel, sabahlan saat 6,.to da Sir

keciye gelecek, a~amlan 10,25 te ha -
reket edecektir. 

Bir marangoz 
Me!CIP-kdaşının 

Kulağını kopardı 
Büyükadaya çalıJmağa giden maran

goz Yani, İstamat ve Vasil yolda kavga 
etmişlerdir. Vasil, Yaninin sol kulağını 

ısırarak koparmıştır. 

Y.ani tedavi altına alınmış ve Vasil 
derdest olunmuştur. 

Mah2lle kavp••• 

Sanyerde Yenimahalle caddesinde o -
turan Nazif ile Şakir kavga etmişler ve 
bir aralık Nazif bıçağını çekerek Şakirt 
yaralamıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

Bugünden itibaren Sirkeci - Edirne köye ilk katar 6,20 de ve Küçükçek _ 
arasında da yeni seyrü~!er tarifesi meceye 7, 18 de hareket etmiştir. Son 
tatbik edilecektir. Bu tarife Ue frtan - katar Küçükçekmeceye kadar 21 20 
bul - Edirne yolıı 8 saat 40 dakikaya i- de ve YeJjilköye kadar yarımdadır. ' 

necektir. . Sabahları Yeşilköyden ilk katar S,50 
Avrupa banliyö hattı yaz tarifesi de de Küçükçekmeceden 6, 1 O da, akşam _ 

bu sabahtan itibaren mer'iyet mevkii- lan da son katar 21,50 de kalkacaktır. 
ne girmiştir. • Yeni tarifede banliyö hattı seferleri 

Yeni tarifeye göre Sirkeciden Yeşil- çoğaltılmıştır. 

(Yeni Nesil mektebi talebelerinin müsameresi 

Dfhı aJ!edeıı 80nl'a Yenın..& mett.!>1 Webelsi taNbnıdan Iıtanbul Kız Liaeıl 
aloaanda gQmJ bir mlAmere ...nlmlf tır. Çocuk ...ıileri 'ft davetlilerin hazır 
~ bu _m01ame1'9fe l.tlkW :mar f1le baf.lenmlf, fHı' w monolo~lar okun • 
Jmzt. ~ taıılbeler 1arafmdaa btr plJe8 temmı o1vmınıfta. Reslin mhmere "'"° JllllıWUl.aıdan ıı.r G'\IDU ~ 

SON POSTA Mayıs ıs 

Tiftik piyasası haftanın son günlerinde canlandı, 

2.00J balye mikdarında satış!ar yapıldı 

Sular İdaresi Müdürlüğü, eski şirket Piyasada bububa~ üzerine ehemmiyet- , kun azalmış olması piyasayı sağlam tut" 
zamanındcı takılmış saatleri yerlerin - li muameleler olmamış ve ihracat içın 

1 

maktadır. Fiatlar ye!lı çift çuvallı Jllllı
den çıkararak ate1ye1erinde ayar ve talebter vuku bulmndığınd=to bu ürün - lar iskele teslimi 19,30-19,35 kuruş ara -
kontrol etmeğe karar verm~tfr. Bu tıu }er piyasa dunımunu muhafaza et -

1 
sındadır. 

sustaki hazırlıklar tamamlanmış oldu- miştir. Buna mukabıl hayvan kılları ve ı TlFTlK : Haftanın son günlerinde pi• 
ğundan şirket zam~ınında takılan saat- derileri üzerine iç ve dış piyasalardan j yasa canl'anmıştır. Kısa bir zamandl 
Ierin tesbitine geçilmiştir. Yerlerine vukubulan ta1."?bler ve satışlar bu ürün - 2000 balye miktarında satışlar olmuştııtıı 
takıldığı andan beri hiç kontrol görıni- ıtö"~nı sağ1 amlaştırmış ve fiatlarda 1 Yeni kırkım mallardan da piyasaya kil• 
yen binlerce saat mevcuddur. Sık sık kııs:men bir yükseliş kaydedlılıniştı.r. çük partiler gelmekte ve menşelerine g'1 
milijteriler tarafından vaki olan şikA - BUGDAY: Hafta zarfında buğday fiat re müsaid fiatlarla s:ıt1lmaktadır. 
yet1eri nazarı itibare alan Sular İdalresi l:annda ehemmıvetll bir değişiklik ol - Fiatlar: Oğlak malları 127-130, Kara' 
bu İ9i tez elden halletmek azmindedir. mamıştır. Toprak mahsuUerı ofisi piya • hisar, Kütahya, Yozgad, Eskişehir ının 1 

Kontrolsuz saatlerin sayısı pek fazla sanın günlük ihtiyacım karşılamak üzere takalan mallar 112-ll:l, Ankara, Polatll 
olduğundan Sular İdaresi saatlerin A - piyasaya devamlı şekild~ buğday arzına Beypazarı ve Bulvadin mallan ıoa-11~ 
yar ve kontrol işini ancak ~ senede devam etmiştir. Evvelki haftalar oldu - Bolu, Gerede, Çerkeş malları 100-1~ 
tamamlıyabi1ecektir. Saatlerde bulu - ğu gibi şehrim'z piyasasında fiatbrın Kastamonu ve Safranboh: 107-110, J{oJJ' 
nan sayaçlar ayar ve krtntrol için yer- müsaid olmay:şı ytlz irulc:ı tiler.ar namı - ya damgalı ve Ilgın ayariarı 103-107. ?.!~ 
!erinden çıkarıldığı esnada yerine ye - na buğday gelmetue!{te ve bu mallar dıı.- din ve Konya ova malları 90-93, Çengel 
nisinin takılması zaruri görülmekte - ha ziyade İzmir p:ya\iııs~ 11 se,·kedı'.mek- 100-103, deri mallan 73-76 kuruş arasıD' 
dir. tedir. dadır. ~ 

tda 1. d k' b'" t" d k sa a ı re, e ın e ı u un ~e e y ç - Buna mukabil Andd1•ur.uıı yakın mm- YAPAK : Kıvırcık cins mallara yer 
ları bu işe tahsis edecektır. Semt semt takalarile Traky:ıdl.ı un gelmektedır. fabrikaların tarebleri artmış ve bu ti~ 
satttlerin say~~ları çıkartılara~. Ayar Buğday fiat!~n: 1•2 ça"da.'.'•l ekstra c-ks mallar hararetle aranmakta bulunmuş 
ve kontrol ıçın atelyeye getırı:~ek, tra Polatlı malları 6,os-6,10, 4-:S çavd:ırlı tur. Buna mukabil Anadolu cins maUsıi 
yerlerine de yedek say~çlardan .hın ta- Ankara ve ayarı mallar 5,28-5.32, 9.10 hafta içinde Marmara havaisi ve 'frak ~ 
kılacaktır. Sular tdaresı saa~ler~.n k~n- çavdarlı Konya, Akr.iıir v"? Ayarı mallar Ya maUarile Ceyhan ve Erzurum ının : 
trolü tamarnlan~ıktan so?ra· muşten - 5,25_5,27, S'lra Ar.'ld·Hu sert'erı 5,08-5,12, takası mallarından 4000 balye miktarın 
lerden yapılan şıkayetlerın sona ere<:E- Trakya serileri il,l0-S,l2 Anad;)}U v~ da satışlar olmuştur. 

ğinti ta~in et~ekted~r.. . d"l Trakya kızılcaları 5,25-5,30 kuruştur. Trakya, Bursa, Bandırma ve ayAt' 
darenın .t~ısatı gıttikçe tevbsıi eh ı - ARPA : Dış pıyauıanlan arpa içın ye- mal'Par 63-65, İzmir, İzmit, Çanakkale, Of, 

mekte şehrın ıhtivacına uygun r a - . . Iı'bol ıı 57 58 y d k' bil\ ' .. • nı olmamakla bc·t'ab:.:::- açıga satış yapmış u ma an - , ozga , Es ışe 
le konulmam ıcın _elde~ gelen herşey Cilan ihracırtçıiar dört buç:ık kuruştan ar- Kütahya, Karahisar ve Bulvadin malla • 
y~pılmaktadır .. :e~ıs~ ıle b ... eraber teş- pa mubayaa etmektedirler. n 50-51, Ankara, Polatlı, Kırşehir, l{oOI 
kilAtın da tevsııne luzum hasıl olacak- ya ayarı orta Anadolu malları 47-49, yı' 

td · M"d" 1 .. w- Yeni mahsııl için Hnzırrnda tı"slim .,, 
tır. Belediye s.uı~r .a.resı . u ur ugu kanmış yün 70-75, deb3~ yu'"nleri 50-;JI 

h d şartik Fob. M•1:sin 3 ku:-~ş J'l paradan 6 
kadrosuna yemden mu en ıs ve me - kuruş arasındadır: 

satışlar olmuştur. 
mur alınacaktır. DERi : Oğlak ve kuzıı derileri UzerinC 

·-- Fiatlar: Anadolu malh>:ı dciltmc Hay • haırm-etli muameleler olmaktadır. Pi 1 

Tayyare ihtifali darpaşa tesruni 4,20-~.~2. Marmara ve yasa umumiyetle sağUmdır. 
Trakya manarı çuvallı iskl'~e teslimi Amerikan anlaşması neticesi olarak 1', 

b U aplllyor 4,30 ~.32 kuruştur. 'k d ıti ug n y . . ., . men a an salamura ve kuru ağır Slıs 
ÇAVDAR : Pıyamda ~eğışı;cl.k olma - derileri ithali memul bulunduğund~ 

Bugün öğleden sonra Fatih Tayyare 
~kında vazife uğrunda şehid olan 
tayyarecilerin namlarını tebcil için bir 
ihtifal yapılacaktır. 

İhtifale iştirak ede<:Ek davetliler, as
ken kıt'alar, okullar ve halk, sa~t 13 te 
parkta toplanacaklardır. İhtifal, saat 14 
te şehrin muhtelif semtlerinden atıla-

mıştır. Haft~ zarfında pıya~aya 280 ton yerli sığır derilerinde bir miktar geril~ 
çavdar gehnı.ş ve dahili istihrnk için 4,05 me kaydedilmiştir. 
kuruştan satılmıştır. Fiatbır: Keçi derisi çifti 180-200, oğlııl 

SUSAM : SovyetJIEıır piyasııdan susam derileri çifti 130-140, kuzu çifti 160-17" 
taleblerinde bulunmuşlar ve buna Ro - sığır kuru kil"OSu 60-62, sığır salamura Jdı 
manyadan da bazı hlebler inzimam et • losu 40-42, koyun hava kurusu kilO~ 
miştir. Gerek bu talebier ve gerek ıto - 60-62, koyun tuzlu kuru 50-52 ıruruştıı 

cak toplm-la başlıyacak, merasim ye - Mahkemelerde: j Poli I 
rinde bulunanlar hava şehidlerini se - 8 e : -
lamlıyncak1ardır. Saat 14 te bütün ve- lkı' vagon hırsızı B' f b 'k td• ' ır a rı a ybnmaktan kurtıırı 
saiti nakliye bir dakika o1duklan yerde Dün mlM:.'Lud suç nöbetçisi. bulunan As- Dün' hah s rnfrı11 

b k ""'u sa saat 8 de Balatta a 
duracaklm-, bütün gemiler ve fa ri a- 'M...... u" riincu·· ceza mahkemesinde bir hır - lik f b 'k ...ı .... t·"'d 

u3-ç ~-· ip a n asındaki elektr:k teı. ...... ..... . 
lar düdük çalacaklardır. sızlık hadisesinin muhakemesine bakıl - bir kontak olmuş ve !abrika alevler J 

Tayyare abidesi önünde muht.elif nu mıııtır. . d kalın 
k k t h 

• çın e ıştır. • 
tuklar verilece • mızı a ~a em avası Hadise fUdur: Sadık Çoban ve Yusuf Amelenin derhal yangına karşı mU ..., 
çalacdk ve bir kıt'a asker. ilç defa _ha:a Bulıut adlı iki kişi Sit'kecide Devlet De- dafaa tertibatını kullanmaları uzeri:l~ 
ya ate, edecektir. Merasım askerı 1ıse . 11 'd b g ı kil'd' ·· d"' "lm . .. . mııyo anna aı se ze va on arına ı ı ateş son uru üştür. 
ve kıt'alarla bir polıs müfrezesı ve sivil kırmak suretile girmiıler ve demiryolla- eır tramvay kazası . . .... 
okul taleb~lerir:in iştirak edeceği bir n amelesinden İslnailln, Hamid Enönün, ş 11 ·,ı.• 
geç .. id resmıle nihayet bulaca_kt1r. Bu - Ad""m Salgının .... Mustafa Karamano~- Vatman Hasanın idaresindeki ış • ~ 

""· ... s nel tramvaylarından bin. Galatasarll • 
gun saat 14 t.en 15 e kadcır bır saat bü- !unun yorgan esvab ve çama~rlarını çal pıır 

h f ll t. ta ı • .,.. varmadan Asmalımescidde oturan ı 
tün memlekette ava aa ye ı ti o - Dllflardır. 
lunacaktır. suna çarpmıştır. ılı • 

Mahkeme reisi, suçlulara bu hırsızlığı Dursun kolundan yaralanmış ve t 
Bir otomobil bir ameleyi yaraladı 

Muğla 47 numaralı hususi otomob11 be
lediye temizlik ameleslnden Hüseyıne 

Tepebaşında çarpmıştır. 

Hüseyin muhtelif yerlerinden yaralan. 
Dll§. Beyoğlu ha:rtaneslne kaldırılmıştır. 

Kazaya sebebiyet veren otomobil, vak
ayı mütAakib durmamış ve yoluna de -
vam etmı,tir. 

Tahkikat yapılmaktadır. 
400 llralık elmas ıane 

Maçkada TefVWye caddesinde oturan 
manifatura tacirlerinden Varonun ka -
rm K1ara. Büyükadaya kız kardeıin• 
misaflrllle gttmiftir. 

10ara, geç vakit çamlıklarda ıezer • 
ken 400 lira kıymetindeki elmas ifnesini 
kıy'betmfştlr. . 

Zabıta tahldkata başlamıştır . ... --·············································-·····--

niçin yaptıklannı aormuş, Sadık Çoban kikata başlanmıştır. 
fU cevabı vermiştir: Bir adam sokaöıt do,tO ıs 

- Yusuf çalalım, dedi. Parasızlık yap- Üsküdarda SelAmdli caddesinde ottJ~~ 
tırıyor insana bu ifleri ... Kilidi açama - Kdzım, evin ikinci kat penceresin ,,. 
dık, Yusuf kırdı. Sonra içeri girdi. dolu sokağa düşerek muhtelif yerlerindefl 1 
bir çuvalla geldi. İçinde ne var, diye sor- ralanmıştır. dl• 
durn. Yorgan cevabııu verdi. Beraber yü- Kazım Haydarpaşa hastanesine k~ j 
rüdük. O önde gidiyordu, ben arkada. rılmıştır. ~I 
Bu sırada polis karpınıza çıktı. Yusuf, ::s:.=sulh====mahk======ln=b=ir=h=ak::ıı::ıa-ret 01 
çuvalı atıp kaçtı amma onu da tuttular. cı ,:~~. emes e 
• M"' dd i uınt Kemal kllid k vası ge ..... ~.ır. f~tJl•" 

u e um • in muh em Nurosınaniyede oturan Emine ve .ı;. ~ 
ohıp olmadığının anla§ılması için bir çi- il adlı bir karı koca ayni evde oıııt . .. 
llzıgirin getiribneai talebinde bulundu. HaUceye ağız bozm~şlardır. Evdeki clı 1 

Mahkeme, bu huaurun tamikt için, da- ğer kiracılar şahid olarak dinle~ıe 
wyı talik etti ve auçlu Sadık Çoban He ve onlar da hadiseyi teyid etrni.şicrd1:~ 
Yusuf Bulutun tevklf1.erine karar verdi. H~kim Sallbaddin Demirelli, her 

1ı;ı 
Bir karı - koca mnhkOm oldu suçluyu da birer gün hapse ve otuzar 

Dün cünnürne§hud nöbetçiat olaı;ı ikin- ra para cezasına mahkum etmiştir·~ I 

" 
E.rtuarul Sadi Tek p k kı d 
Şehzadebaeı TURAN .. ,--• e Yft Il ft LAL E'de 

Uyatroıunda Amerika Metropoliten Operasının altın ıesli yıldızı 
Ba rece HALK reoeel 

lm·1er 20 paradi 10 

localar 100 

MART KEDiSi vodvil 3 P 
Olnına bQ•• A,...ı '" Macu nr.-...: 
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NINO MABTINl'nlD 
AŞK ŞARKiSi nı dinleyeceksiniı. 



E:rzincanda köylere 
göç başladı 

Şehi~d~ kalanlar da her tatil gününde mesirelere 
21dı~orlaı:. Bu yıl bahar Erzincan ve civannda 

çok güzel başladı 

Bursada bir köylU 
karısını boğmak suçile 

muhakeme ediliyor 
Bu.TM (Hususi) - Karacabey• bağlı 

Karakoca köyünden Huan Alko~ adında 
biri karım Mümineyi boğarak öldürmek 
8UÇUndan ağırceza mahkemesine veril -
mif, neticede beraet · etmişti. Temyiz 
mahkeme.ince ölüm sebebinin tasrih ve 
teSbit edilmemiş o!maamdan dolayı nak
zedilmif olmasından. Hasan Al.koçun ye
niden muhaıkeme.sine b~lanrruft&r. Ha
•aıı Alkoç kendi.sinin evde bul'Unmadıiı 

t_ •• 

~ 
,. -

bir ıır~da ö!m hi.dbes~~ vu::m bu~.du.- Bitlis (Husust) - Eski yıllarda müte • gece de umuma verilmiştir. Çot rafoeı 
dfunuüı;.n 1

1 
dia .. yoı:ıu. M~ . em. öl~or" • va.zi birkaç bina içine çalı§lllalarmı sıkıt- bulan bu müsamerede vali. komutan ve 

6 ... üzum uzerıne umınenm umu- +............ ı B'tl' . . 
• --~""ll o an ı ıa Halkevı; çocuk bayra· bır çok .vat hazır bulunmuılardır. Haf-

n~ milteıakıb mua~ene eden Karacabe! mı münaıse"betile yeni faaliyetlerine, in - ta :içinde de vilayetimiz ilk okulları çocuk 
hukfunet doktıoru bıllhare _ ~topsi yapa §aatuuıı mühim bir kıSmıııı bitirmit ol • velilerine iki müsamere venniıler, bu 
memleket hastane.il operatoru Ekrem, ad dulu Yeni binasında baıla.mıflır. Bu mi!- müsamereler de çok g\izel ve parlak ol -
liye doktoru İzzet mahkemeye çağırıla - usebetle sureti mahsusada tezyin edtl • muş w büyük muvaffakiyetler gösteren 
1'k ~işleı:tir. Karacabey hükumet mit salonda ilk temsilini veren Evimis mini.miniler alkışlanmışlardır. Resim da
doktoru. öl~mü ınta, ec:~:k hl! bir ce- gösterit kolu Ana ve Hasbahçe piyeıleri· vettilerden biır kısmını yeni Halkevi bl
~ ve tazyi~ al~met1 ıorunrnedilt dl - Di büyük bir muvaffakiyetle temsil et - nasınm alSa'terit ealonu kapısı 6nQnde 

. ttııln Frzincanda kır eg lencestnde egtefte.ıe,. ~ler de muttefıkan: mitlerdir. Piyesler gündüz çocuklara n göstermektedir. 

~n h~·CRus~) - Erzincanın hoşa l laştırdıkları bir meaireye gider. ıkı,ıema - Biz lSlüyü muayenf' ettiğimiz vakit 8 İti İste kayak 5 po rf art 
lbe\'s~naı~rZetlerınden biri de her yıl bu kadar eğlenirler ve her hafta btr köye ilerlemit mütefessih bir halde idi. Bun • 
~~n sıcakJ.ar başl~!an köy göçümüdür. ı gitmek suretile hava almak ihtiya.çlan - dan dolayı ölüm sebebinin tamamen ta -
b:ıış olan şeh~~ koyl~rd~ geçirmeğe alış l nı tatmin ederler. Bu gibilerin en çok ral yinine imkan yoktu. Bununla beraber 
tından :Ma:Yı alkı ilkbahar başlangı • bet ettik1eıi mesit'eler §Unlardır: Şehrin Müminenin hiç bir uzvunda ölümü in • 
llnır}ar. Bu s sonlanna kadar köylere ta- beş kilometre oenubunda suyu ve havuı taç edebilecek bir tazyik ve emare gö -
kG suretle yazı yf' l "lm . safa içinde 1 sa ıye erde zev- güzel. manzaran hO§ bir sırtta Jrurulmuı ru emiştır. Kocasının o gün. kendisine 
ll<>nra tekrar ş~~r~ v~ran. halk üç dört ay olan Tılhas, fe'°nrin dokuz kilometre fi . tokat vurmuş bulunması ölüme .ebeb o
~t şu kısa b' -~ donmıyc başlarlar. Fa maHnde akar ve bol suyu ile meşhur lamaz. Tokatla ölüm. anında vAkt olabi
trıUr Pek neş'~~i:uddet iç~ndf: geçen ö - Vaskert köyleri, gene şehre yedi sekiz Hr. Tokat vurulduk-tan bir müddet sonra 
~~ \'e g\icile ug~ U'. Senenm dokuz ayını kilometre mesafede Fırat nehri yanında viki ol'an ölümler hiç bir vakit tokata 
uüt ·· raşarak b 

un Yorgunluğun ... un~I~~ . k~sabalı Beyfahtı, üç kilometrede Palanka, Fırat atfedilemez. Müminede mevcud olduğu 
~k ~oğuk su ve hu hko;y de ıçtıg ı hır bar- adası. Bura1ara her hafta binlercıt aile gı. söylenen sar'a illetinden ölüm vuku bul· 
t\lzg:11"ın tesiri! YUzune Çarpan serin bir der. yiyecek ve içeceklerini alarak eğle - mu~ olsaydı diltnde uınlmış dif izleri 
!ehl"in haricina: ~nutur. Köy denin<::e nirler. Mevsim fübarll• buralar& halk bul'unması icab ederdi. Bu halde tesbit g:i: bir çiftlik y .urutnıuı bir ziraat şimdiden akın etmiştir. w tevsik edilemedi~ne göre, ölüm sar'a. 

ek Şey su eti olmaktan ziyade akla dan da vukubulmuş değildir. 
iaçlaıile sık YU ve havası iy:i, yemiş a- lzmİtfB SUR'f Slfat . Temyiz rnahkemesının bozma. kararına 
dayi nabıt enorrnanhrı andıran ve Hü _ İzmit (Husust) _ Vilayette sunı göre doktorların bu ifadelerHe beraber 
dolduran gü v:ıı türlu çiçeklerle ovasını sıfata çok ehemmiyet verilmektedir. ı e~rakı~ İstanbul tıb adli müesse.sesino 
ile bu ai; zeı bir nıesirc lrn 1 dır t "r te . D' kı·· 1 .. ğü. .. • .... _ ..H gonderılmesi tensib edilerek muhakem• 

()"'Ze1 adet E . o a. ı . ş- ve nner ıre or u nun muvcmauı başka gu" b k ldı 
r..eı . rzın ne ıra ı . 
b erınden biridir B canın en eski .an'a- gayret ve faaliyetile bu iş bütün Jl).l.ll ( 

:larnış. şehir halk:r:;; da köy göçümü takada tarunmilın etmif ve müsbet ne-
Ylere çıkmıslardı Yarıdan fazlası ticeler vermiştir. 
}{·· . r. 

0
Ye taşınmak imk~ Yeni aşı mevsimi gelmiş olduğundan 

lehirde oturnıağ anını bulamıyan ve bugünlerde faaliyet acqnışhr. 
'az ıneV'Simı . a ınecbur kalan hallt ta Baytm-larımız, her türlü f.ennt ter -
lt1 MJ,_ l ~rılll geçirmek için türlu~ ı·· 

~6 ~·•ce er tert"b ur- tibattan uzak bir kışlada f~rlık 
lnazıar bu k 

1 

etrnekten geri. kal - ihtiyarile sunnt sıfat i.ıı:inı· ehernmı'yetle ' ısırn halk h .., r er Pazar karar· tatbik etmektedirler. 

ManiSada zehirli gaz kursları l 

Kızılcahamamda seyrüsefer 
işleri 

Kızılcaharnmn (Hususi) - Kızıka
hamamın aşağı ve yukarı Soğuksq 
mesirelerinin açılmaıı dolayısfJ..e ev -
velce haftada iki defaya münhasır olan 
posta günleri bir M:ıyı.stan itibaren 
haftada dörde ib!Ağ edilmiştir. 
Ankara ile Kızılcahamam arasında 
muntazam seferler yapmak Ü2e!'e celb 
edilen yirmi iki kişilik yeni yolcu oto
büsleri hergün mutazama)n Ankara ve 
~ılcaha.mam arasında yolcu nakliyatı 
yapmaktadırlar. 

Bunlardan başka evvelce mevcud 
bütün otobüsJ.er kArnilen rnuaıyeneden 
~irflmif, iÇ!erinde arizalı on.anlar 
ıeyrüsef erden menedilmişlerdir. 

Bu yevmi seferlerden başka Cumar
tesi ve Pazar günleri ayrıca lilzumu ka
dar fazla arabalar tall'ırfk edilmek sure
tıle yolcuların istirahatleri temin edl
~ektir. Kaza belediyesi Soğuksularda 
ioab eden tertibat· almış ve yollan tan· 
ı:tm etmiştir. 

Bir kıi memleketi olan bölgemizde civar lcarlı mahallerae mutetıassıı genç • 
tayakçılığın tamimi ıçin faaliyete 1ıeçen lenin idaresi altında eğlencelı kayak ta· 
~r bölgemiz bu defa beden terbiyesi :timleri yapmışlardır. Memleket gençleri 
aenel direktörlüğünden miktan kAfi ka- muhit itibarile bu cazib spora karşı bü · 
yak malzemesi celbine muvaffak olmur 1 yük bir e!Aka göstermektedirler. Seneler 
tur. Gelen malzemelerden mevsim 10nu geçtikıçe bu sahada olgunlaşacak Biti.il 
olmasına rağmen gençlerin çalıpnalannı gençleri ar~ında çok yaman kayakçıların 
ve istifadelerini temin maksadile baıta 'ı yetişeceklerine şüphe yoktur. İlişik re • 
bö!ge başlcanı olmak üzere yirmiden faz- simler ilk talimıerini yapan spor<::uları • 
la bir sporcu kafHesi vilayet merkezine mızı bir arada göstermektedir, 

Bitliste dört ayı birden vuruldu 

Vilayet merkezinin cKömü.e mahalle - · cı bu tecavüzden kendL,i zorlukla kurla· 
ıırlne civar cDüap >mevkiindeki inlerin- rabilmit ve derhal şehire gelerel: ziraat 
de avuçlarını yalamakla kışı geçirmif o- mücadele dairesine müracaat etmııttr. 
lan dört aç ayı mevsim münasebetile in- Alınan gerekli tedbirler sayesinde ve •Y' 

Ayancıkta yumurta sevkiyatı leıünden çıkıp gezmekte iken o civarda ni günde bu aört ayı öıdürülmüştnr. 
Ayancık (Huswt) _ Geçen senelere keklik avı yapan belediye çavuşlanndan Resmimiz bir sürek avına gitmek üzere 

tfallisa ,.., nisbeten bu sene Ayancıkta yumurta Murad Çelik tarafından görülmü§ ve a- hazırlanan avcılar klübünden bir grupu 
~a se/:ı~sust) - 19 Mayısta Halke\rl salo . sevk.iyatı daha erken başlamıştır. Si _ yılann hücumuna maruz kalan Çevık av- göstermektedir. 
~bg ~~~~~Ş~~ h ~ nn~z~~~~~b-~ri§~~a~a~ ~~·~~~~~========~~-============~---
~rUb~:~~ın ameli tecrUbeleri ;~ıı:~~ v ~f b.aşlanıbnıp. Sergide 2le _. yaptldığı için köylti doğrudan doğruya Trakyada arteziyen OrgUbUn 1 o köyünde 
°heleri ö~ e hazır bulunacaktır Re · zehi eliı aıye teşki1Atı maske il» bu tüccara vermektedir. Bu da anlqılıyor kuyufarmda çalışmalar eg·tmen OkU'U açıldı 

gretrnenl ·ı · sun r gaz kursuna de ed tal ki .,,.. erı e bir arada göstermektecı' vam en e- · bu sene yumurta 8e'Vkiyatı Ayancık- Edirne (Hususi) - Trakyamızın bir - urgüp (Hususi) - Kültür Bakanlığı. 
ır. ta daha iyi olacaktır. 9(7k yerlerinde arteziyeıı kuyularının a - son zamanlarda köy kalkınması için elde 

Pazar Ol H çılmasına devam olunmaktadır. Kırklar- ! mevcud öğretmenlerin kafi gelmemeaf a asan Bey Diyor ki·. 

•·· Aralarına &)'lrmaya gt .. 

renleri temizce ~-·· Acaba bu bir mah•U. kah , 
vesinde mı letü ., . ., 

Hasan Bey...- Yo ... k, ikı 
mektebin talebeleri top OJ • 
narlarba ohnU§ adgtmJ, 

eli merkezinde açılmcuı kararlaıtmlan yüzünden eğitmetlerd"'n istifade etmeyi 
büyük arteziyen kuyusu için faaliyete düşünmüş ve bu ihtiyacı önlemek için 
geçildiği gibi Babaeski kasabasında da yurdumuzun muhtelif bölgelerinde eğit
açıbnasına başlanan arteziyen ili de hay. 
li ilerlemi§ olup halen 85 metreye inil • menler kursu açmıştır. B~ aradla villkye • 
mif bulunmaktadır. 110 - 120 metrede ve t imizin Pazaröreninde c açı an un 
bol m iktarda suyun fışkırması ümid edll- geçen yıl ilk mezunlarını vcrmiJ ve bu 
mektedir. mezunlardan kazamızm rnekteb olmıyan 
Lüleb~azın Evrensckiz köyünde de ıo köyüne eğitmen ver ilerek okul açıl • 

bir arteziyen kuyusu açılmak üzeredir. mış, içinde bulunduğumuz ders yılında 
lt:aza merkezinde açılan arteztyenden bu gençler faaliyete devam ederek köy
eonra tehir için yeni bir artP.ziyenin da-
ha açtlmuı kararlaştırılml§tır. 

Türk.geldi çiftliğinde yapılan ve 97 
metreden çıkarılan bir arteziyenden sa -
.ete !3 ton su alınmaktadır. 

lcrde gerek kültürel, ve gerekse tarım 

işlerinde. bir.çok başarılar elde etmişler -
dir. Kazamızın bu on köyünde eğitmen 

okulları insası icin faalıyete ızecilmisü·. 
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~ 
Yeniden canlanan 

M ısırçarşısınm, Sultnnhruna: • 

mından Yenicamiye giden cad 

de üzer indeki, kapısının karşısında -
yım. Omzuma bir el dokundu. Dön -
düm, baktmı. Benim meraklı idi: 

-Ne haber'.' 
- Şuradan bir tanıdık geçse diye 

- Ben merak etmiyorum ki! 
- BPn merak ediyorum. 
Bir dükkanın kapısında duran ada-

ma sordu: 
'- Bu tnhtaperdeyi buraya ne zaman 

yaptılar. Adam düşündü: 

Eteklik modası Hayatı facialar a dolu bir 
" yıldız: Barbara Stanwyck 

.. .......... _.-............ ....... .., 
bekliyordum. Talihime sen çıktın ... 

- Parasız kaldın da bir lira ödünç 
mü ıstiveceksin? 

- Hasa, blrşey soracaktım. 
- K<'şki umduğum gibi olsaydı. 
- Ne)O? 
- Ser.in suallerine CEvab vermek, 

bana cebimden bir lira çıkarıp vermek
ten güç gelir de .. 

- Ne yapayım. merak ediyorum. 
Çarşının kapısının üstündeki tahta

perdeyi rösterdi: 
- Bunu buraya niçin yapm1 lar? 
- A11lnmıyaca 1<: ne var .. Tamir edc-

cek1crd1r. Tamir cc;nasmda cadcle>den 
geçenlerin, car~ıya w.rip çıkan arın 

başlarına taş düşmesin diye yapmış -
Jar. 

- Dört sene oluyor galiba! 
Meraklı merakını tatmin edeceği 

bulmuştu, bir sual daha sordu: 
- Neye yapmışlardı? 
- Pek iyi bilmiyorum amma, o za -

man; ckapının üstü sakattır; tehlike 
vardır .. • denilmişti. 

- Sonradan gelen giden, bakan ol -
mndı mı? 

- Gelen _giden kimse görmedim. 
Mernklı başını iki tarafa salladı: 
- Anlıyamadım, gitti. 
Bana döndü: 
- Sana bir fıkra anlatayım. 
- Anlcı.t. 
- Bır parkta bir kanape varmış. Ka

na')Y'ni.n bn"?ında daima bir nöbetçi 
bek'crmiş. Nöbetci orada neye bekledi-

- Tamir mi edecekler? ğini bilmezmiş. 
- Ba('ka ne clabilir ki! - Neve bilmezmiş. 
- Niçin tamir edecekler? - Bilmezmiş işte. Nöbetçi bilmediği Çoktandır ortadan kalkmış olan bir 
- Niçin olacak. belki duvarlar bo - flibi bilen de yokmuş. moda yeniden canlandı. Kenarları plise • 

zulmu"'ıur. Belki de.. - Sen bilivcr musun? li, kırmalı, dantelli, volanlı eski iç etek-
- B~~lki de? ~ ~_;nim ?ibi bi: meraklı merak et- likleri ve (kombinezo~ • jüpon) lar giin-
-"'Bclki de tehlike vardır. Taş dü~ü- mış, ogrenmış: meg€r seneler evve1 ol den gu"nc artıvor b d d - b 1 ·· k . . u mo a·n oguran o 

yordur? kanllne boynnrnışmış. O gun, anape - . ~ 

A b k·ı b t h · bo 1 ld - b"l · b' . eteklerdır. Eteğin, adım atılamıyacak :ka-
- ca a ne va ı u a taperdcyi nın va ı o u~nu ı mıyen ın. o-

yaptı lar. tururs:ı üstü bac;ı k'irlenir dive bir nö- dar darlaştığı yıllarcfo, kadın çamaşın ıs-
- Herhalde çok yeni olacak? betçi koymuşlanmş. Bova kurumadı - ter istemez darlaştı, kırmayı, volanı ve • 
- Yeni olacağını nereden anladın? EH icin birknç saat sonra nöbetçiyi de- saireyi attı, en sade bir §ekil <ıldı. ş;mdi 
- Bir binanı!l yüzü senelerce tahta- ği"'tirio yerine bir başkasını kovmus - etekler birdenbire genişledi. Altından 

perde ile kapalı kalmaz ya? lar .. Birkaç saat sonra gene_ bir başka- dapdar .bir kombinezon tuhaf kaçıycr. 
- Ya kalırsa? sını koymuşlar. Bu hep bovle devam YU 1 .. 1 d .. 1 b .. 10 f k . 
- Haydi canım öyle şey olmaz. etmiş.. Boya kurumuş. seneler geçmiş n u er e jt)Y e oy - n at ynrm ıpek 
- Sen şu tahtal&ra iyi baksana! kanaoede boyada?I c>J..,r kalmamıs, fa - roblar meydana çıkınca komb•nezonların 
- Bak11m işte! kat nöbetçiyi oradan almak da kimse - darlığına ıtahamımil edilemiyecek... El-
- Bunlar bana birkaç sene evvel bu nin aklına gelll1€miş. • bise ile çamaşır arasında bi:" uygunluk 

r aya konulmuş hissini veriyor. Renk- - Bu fıkrayı neye anlattın? zaruri görülecek. Ve bugün kendini ür • 
:leri simsiyah olmuş, birçok ta·raflan - Bu tahtaperdenin de burava niçin kek ürkek gösterrneğe başlnynn süslü 
çürümü~. yapıldığım unutmuş olmasınlar. püslü iç etekliklerile -eteklikli kombi _ 

- Anlamam! i~met Hul\ısi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nezonlar alclide komb~ewnların yer~i 

ı- Bun rarı bı· ı·yo .d. . ? -, alacak. Kim bilir bPlki de ka<lma daha uy L r m 1 1 ini Z , ___, :;;.b:::~:::ı;:· dünkıi modadruı k•t kat 

lsamn kundağı Y8 ilk kadm Cesedi n~ zama~ Resmimiz bu eksantrik yenilı[:in şir;n 
Meryemin gömleği teşrih o:undu? bir örneğidir. 

H er yedi yılda bir Almanyada ~chen Avrupada on sekizinci ası; başımı Beyaz benekli Hiciverd ipek r ob altın • 
şehrinde Meryemin gömleği ile Jsanın kadar k d dl . t ih d'l dan kenarlan laciverd dantelle süslü be-
k d kl h' . . a ın ccse erı eşr e ı mez - . . .. un a arı teş ır edılır ve bunlar mu- d' İ . yaz Jerse JUpon giyilmiş. Hiç de fena bir 
k addes addolunur. Bu adetin son yıllar ı. Ik _kadın cesedi 1720 de Holanda- şey değil, değil mi? 
da artık ehemmiyetten düşrneğe başla- da teşrıh olundu ve bu tıbbi hadise bü
dığı görülmektedir. Mukaıddes eşyadan tün din mehafilince lfinetle karşılandı. 
meded umanların da bu suretle yavaş Papazlar, cesedleri teşrih eden doktor 
yavaş ortarlan silindıği anlaşılmaktadır. hırı dinsizlikle itham ettiler. 

Y em ek bahsi : 

Yumurta dolması 

' . . ................................................................................. . 
Çok kiiçülı yafta iken annui tramvaydan düıüp ölmüş, babası da bir ' 
vapurda can vererek d enize atılmıştır. BaTbara on üç yaşında hayata 
atılmış, tele/on memurluğu yapr • ~ müzikhollere girmiş, ligüraniılı 
yapmlf ve ainemada büyük zorluklarla karıılaıtıktan aonra methııt 

ve maval/ak olabilmiıtir. 
;_ ) ...................................................................................................................... 

Bcu-bara Stanwyck 

Sinema yıldızlan içinde mühim bir yaptı. Bir piyeste rol al'dı. Bu sırada rrı.il' 
mevki işgal eden güzel Barbara Stan - zikhol san'atkarlarından Frank Fay il• 
wick daima mağmum çehrelidir. Bu gU- tanıştı ve onun11a evlendi. Bırlikte ,f~ 
zel san'atkann neden bu kadar kederli and Stanwyck:. adında bir grup teŞ • 
veıımağmum olduğunu el'bette merak et- ettiler ve müz.ikhoUerdc temsiller ver 
miş;i:rıdzdir. BaTbaranm hayatı şimdi;ye meğe başladılar. 
kadar hep facialarla geçmiştir. 1928 senesinde Hollywooda gittiler. O' 

Barbara .henüz küçük bir yaşta iken rada Barbara küçük bir tecrübe filmi çe
annesini kaybetmiştir. ~be olan annesi virdi, fakat muvaffak olamadı.. J{ocııSI 

' tıwnvayın sahmllığında dururken bir Frank bunun iizerine Colull'bia kurtl 
saThefi tarafından itilmiş ve bu sukut panyası müdürüne gitti. Yer.iden bir ıec· 
neticesinde can vermiştir. Bu facia üze - rübe filmi çevirtti. Bu te,.rübede de pııl' 
r ine babası kendiısini içkiye kaptırmıştır. vaffakiyet elde edilemed= ... Sinema Jl'lil' 
Birkn~ ay sonra da cPanama~ kanalı ci- nekkidler filmi hiç beğenmediler. 
vannda bir iş bulup gitmiş ve çocukları- Kocası ısrar etti. Fran Capranın lt9 ~ 

··--··---... --.__..... ___ ································································ -
nı yetimhaneye bırakmıştır. Barbara bu- zırlamalkta olduğu filmde Barbaravn r 
rada yedi sene kal.mış ve nihayet b ir aile verilmesini temine muva1f<>k oldu raP ' 

y.amna sığınmıştır. FaJ..at biraz sonra bu r.anın sayesinde güzel Br-rbara niJıa'°~! 
Basit bir ye"llektir amma acele bir u- ailenin genç oğlru kızcağmn üzerine bı - şöhretin ilk basamağına adım attı şsı"' 

manda işe yarar. Ağız deği§tirrniş te olu.ı.·- çakla hücum ettiğinden Bnrbar a ağlıya - bu!. Kansı iş bulduğu gün Frank b,.,$t• 
ıı • 

Babadan oğula 
intikal eden his 
Bir erkek okuyucum benden mühim 

bir meseleyi istizah ediyor. Söylediği 
§U: 

- Ben !k cinsiyet hislerini on dört, 
on beş yaşlannda duydum. Kontrol • 
süz. başıboş bir ~ccuktum, marazi bir 
ihayatın esiri oldum. Ta evleninciyc ka 
dar sergüzeştten sergüzeşte yuvarlan
dım. Şimdi tabii, muntazam bir hayat 
yaşıyorum. Büt.:.in ömrüm evde, kan -
mın yanında geçiyor, biitün merakım 
da tek çocuğumun üzerinde toplam -
yor. 

Ckçenlerde bir konferans dinlemiş
t im. Hatib irsiyet kaidelerin. meYzu c· 
dinmişti. Birden içime korku düştü , 

çocuğum erkektir ve ş'mdi 12 yaşın . 
dadır. Eğer bana benzerse, banı:ı ceker
sc, sıhhatfoi harnb etmek yoluna dü. 
§ccek. 

Size yazarak soruyorum; ne yap -
malıyım? 

* Çocuk terbiyesi mütehassısları bu 
bahiste yekdiğerınden tamamen ayrı 
iki mektcb teşkil ederler. Bırinc~ k•sım 
cinsiyete müteallik malumatı ö~ret -
meyi ta biate. bırakmak taraftandır, es
ki metod sayılırlar. İkınci kısım ise 
bunun tamamen zıddına olarak, bahsı 

bütün teferrüatile öğretmeyi ıltizam 
eder. 

Bu okuyucum bana müracaat edin· 
ciyc kadar bu bahis üzerinde düşün • 
miye vesile bulamamıştım. Binaena . 
leyh şimdi a1clacele umumi bir hü • 
kü:n yürütmiye cesaret cdemiyeceğım 
Bununla beraber mademki çocuk er· 
kektir, mademkı hususi bir vazıyet 
bahis mevzuudur. Fröyd naznrıyPleri
ni mahzı hakikat gibi kabul etmek 
ihtiyatkarlığını göstererek çocuğa ba· 
sit mallımat \•ermenin, som-n yaş ılcr
ledikçe ikazları arttırmanın yersız 0 • 

lamıyncağını söyliyebilırim. M:ıama • 
fih bu bahsi okuyucum isterse, biraz 
derinleştirnwk mümkündür. 

* Ankarada cSal>a.'ıatn e: 
Bu isim bir erkeğe mi aid-:ilr, kız9 

~ı a_n~ıyamadım. Vak'a da bann piç 
bır fıkır vermedi. Biraz vuzuha ınti
zar ediyorum. 

* Ankarada P.mı cB D. ye: 
. - Hayat clx!-ii değildir, yaşadığım 
kadar daha yaşıyacağunı hiç sanmam, 
o halde benden istenilen bu ıhtiyat 
tedbirlerine ne lüzum var? diyors~ _ 
nuz?. 

Dikkat ediniz: İnsanı doğruca hod
binliğin zirvesıne çıkaran yoh:n üze _ 
rinde bulunu.Yursuuuz. 

TEYZE 

.sun uz. :rn·k .gene yetimhaneY".? dönmüştür. Bu kaldı ... Bereket versin Barbara durnı 
İstediğiniz kak~r yumurtayı lop haşlar- sırada babası dönmek üzere olduğunu dan çalışıyor ve kocasınm da ha,.ıı.t~ 

sınız. Her yum.ırtadan iki köfte olacak- bildirmiştir. Fakat tam avdet sırasında kazanıyordu. Fakat gene kadının 

tır. Ona göre hesab1arsınız. Haşlanan yu. vaourda birdenbire ölmüş ve naşı denize gün birdenbire talihi döndii. Bir filn'l ~ 
murtaları soyar, enine doğru ikiye böler- atılmıştır. virirken attan düştü ve bıburga )ce.yıil< 
siniz. İçlerindeki sarıyı çıkarır, ezer, in- Barbara 0 vakit on üç }aşında idi. Ay - !erinden birkaç• kınldı . Çelikten bir ıcot"' 

da on iki dol-ar aylrk ile Nev"ork telefon s ·ı · ·· ğ b 1 d 
te doğranmış maydanozl,1 karıştırırsınız. " a ı e ış gorme e , aş a ı. şirketine memur yazıld ı. Küçük kız kar- 1936 · 'h · k d }<oc9' 
Bu ciç~ i sarının boş kn1an yerine ,loldu- senesı nı ayetınc a ar it 

B desleri de bir müzikholde numara ya - Frank Fay ile iyi geçinen Barbara Jı 
rursunuz. ütün yumurtaları bu şekilde pıvorlardı. beklenmediği bir sırada 'lncian boşandl· 
hazırladıktan sonra b:r kabda bör, iki, üç 1922 6Cncsmde Barbam bı·r hayır ce _ ş d R '· i.ri ' . . . . . . mı i obert Tay lor ile arası ÇO" J r 
lüzumu kadar çiy yumurtayı kr·ar, sarısı mıyetı ını:!nsabları ıle bırlıkte Çıne git - dir. Yakında evlenecekle .. i kuvvetle uı 
beyazı bir arada hiraz çaikalarsmız. fç- ~e~e karar verdi. F'akat yasımr; küçük- min ediJmekted:r. Barb:ira geçenle~ 
lerj dofü yumurta yanlarını tıpkı birer luğü. dolayısrte .. sey.ahatine müsaade edH-I Robert Taylora b;.r eğer hediye etrrıiş ( 
köfte gibi bu çalkalanmış yumurtaya bu- me~ı. Bunu nuzerıne dans derslcrı al· • eğerin deri'si üzerine de şu cümleyi )'

8 

lar, kızgın yağdıı çevire çevire kızartırsı- m~ga başl~dı. On altı yaşında iken cRe - mıştır: 
nız. Sıcak sıcak yenir. İst\ycn üstüne li- mıck Mus•cal Company:. kumpanyasının cBob'a ... Atları sevdiğ!!lden dolaY1 ~ 

. . sahnesine çıktı. k · · · · ~ · mon sıkabılır. · B' k d .. .. endısını sevdıgımden dolayı ... 
·- ·----....... -·-·-....... --.... -. ır aç sene ansozluk ve f:.güranlık Barbar9/ 

' Bacaksızın ma~k·~·~;:j·;ki·;·~;··=······-············---·······-·-··-···--··----;w;·k~İ 

. ... \ / 



t Amerika ef kam harbiyesini meŞgul eden mesele ] 

ika bombardıman 
n il·r mi? 

Bugün içi Amerika erkanı harbiyesini 
nıeşgul den mesele Büyük Okyanus ve 

en ziyade 
Atlas 

-... Okyanusunda mevcud olan adalardır 
-------~-...::__ __ _ 

Sayfa 7 

r Kırkpınar güreşlerinin 
beş asırlık tarihi 

Valıtlle Kırhpınarda toplanan güreşçiler 
fJugiJnlıündf'n çolı daha fazla idi 

Yetmişlik bir pehlivan eski habralannı anlabrken: 
''Akşam karanlığı basar, herkP.s meydandan çekilir, 
biz gene güreşirdik. iş o kadarla da bitmezdi .•• ,, diyor 

Erzurum (Hu.sus!) - Erzunnn - Gümüşane bölgclerl nrasınds blr kayak muka\emcL 
341.nşı ıtcrtlb edllmiş ve flln§a ?ıl> kişi iştirak etmiştir. Halkm büyük aHikasını celbeden 
yarışta birinciliği Erzurumgilcunden Sa.bahaddln Aynn, lkiııclllğl Hnlkevlnden İhsan 
Şakak, üçüncüluğu Erzurumgttcünden Yusuf Akay kaz:uımışlardır. Gümüş::ıncyi temsil 
eden Ba.yburd kaynkçılarmın y.1.bancı oldukları stthada aklıkları en iyi cıerece yedln -
cnik olmuttur. Reshnde. yarışlarda birden bc,sinciYc tadar derece alan kayakçılar ajan

.Jtu:Ue blrtlkte görülmektedir. 



C: DUnkU spor hareketleri ::::J 

Be iktaş dü. Ve.fa ile 
3 - 3 berabere kaldı 

SON POSTA 

OJn~<U maçta rl.a çirkin bir hadise oldu, oyundan 
sonra seyirciler hakeme hücum ettiler 

"" Dün şehrimizin muhtelü sahalarında 1 Bu maçı kapalı tribünün altına sığınmış 
atletizm, futbol ve güreş müsabakaları bırkaç yüz kişi seyretti. 
y.:ıpılm~. hemen bütün .sahalarda pek 1 Oyuna Beşiktaş başladı. Sağ taraftan 
temiz bir şekilde cereyan eden spor ha • Vefa kalesine inen Beşiktaşlılar ilk gol 
reketlerine mukabil, yalnız Şeref itadın- fırsatını kaçırdılar. Hayaliden Hakkıy1 

da Beşiktaşla, Vefa arasında yapılan geçen top, Ha.kının ağır hareket etmesi 
milli kiline maçından sonra maatteessüf yüzünden avuta gitti. İlk dakikalarda 
çirkin bir hadise çıkmıştır. ı Bcşiktaşuı birkaç akınını güçlfikle atJa-

Futbol sahalanm1zda yeniden başgös • tan Vefalılar açılmağa, açıkları sayesin
teren bu çirkin _h~dısel~r~n son zamaı - ı de Beşiktaş kalesini ziyarete başladılar. 
larda sık sık gorulmesının yavq Y·V~ Vefa takımı hiç saha yabancılığı his • 
kötü bir adet haline girmek Üz.M"9 nlma- setmiyordu. 

sı esefle .~~yd~ilecek, sporıı y Alf.:myan Beşinci dakikada Beşiktaş takımı tekrar Vefa. miLhacimlerinden biri B8fi1cta.ı 
<: dden kQtu bır manzara .iır. bir akın yaptı. Bediiden Hakkıya geçen kaleci.sile karşı karşıua. 
Ş ... re/ stadında : top uzun bir vuruşla Rıdvana yollandı. mesafede topu yakalayan Gazi fazla te -

Topa vaktinde yetişemiyen Rıdvan ka - 18.~ göstermesi yüzünden muhakkak bir 
B~ildq 3 - Vefa 3 

Beşlktaşla Vefa arasındaki milli küme 
karşılaşması dÜn Şeref &tadında yapıldı. 
Fakat havanın güze1 olmasına ve diğer 
sahalarda mühim maçların bulunmama -
sına rağmen stadda pekAz seyil'CJ vardı. 

leci Sata ile karşı karşıya geldi. Safa golü kaçırdı. 
topu bloke edem~ti. Tekrar top Rıd - Beşikt~ takımı ilk korneri kazandı1 
vanın ayağına geçti ise de Beşiktaşlılar Kalenin önüne dü§en top, Safanın mü .. ı 
bu fırsattan da istifade edemediler. Bi • dahalesile uzaklaştmldı. 

=========================== 
raz sonra Vefalılar sol açıklan Mehmed Ve.fa, daha düzgün bir oyun tuttur .f 
vasıtasile bir akın yaptılar. Çok yakın ; muştu. Top daha ziyade Beşiktaş nısıf ı 

I 

Evvelki "ÜnkU ve dUnkU 
kı ı hulasası : 

Sapanh köyü mualllml Ahmed Erean, ye-
11 senede.nberl bu çorak topraklı, sessi7. ltöy

.ae ynşanınktadır. Bütün meşgalesl talebeleri 
ye !Dtablandır. Koylt: onu çok seviyor. Ken
disine, dllm. ciddi ve nam~u olmasından 
başka 7 aene bu köyde dLtln1 sıkıp oturma -
Wldnn dolayı sayg.ı gösteriyor. 4te bu mün-
1ev1 adam gene bir alqam talebeler mekteb
den çıkt.ıktan sonra pencere kenarına ge -
tp ovaya uzun uzun batıyor. 

İşte gunlerl hep böyle geçiyor. Kalkıyor, 
aynıının önüne gidiyor, tıra~ olmaia baş -
Jarken uzun uzun kendisine bakıyor. 

(Roman devam ediyor) 

fL_fJ iç kendine böyle dikkatli dfk
Ull katli nazar kılmam~tı. En u

fak teferrüatı kaçırmadan, kendini baş
tan aşağı tetkik etti. Yüzü güneşten ve 
açık ha\·adan kapkara olmuştu. Alnın
da, o zamana kadar farkında bile ol -

matlığı derin çizgiler, simasına sürül -
rnüş bir tarla manzarası veriyordu. 

Bununla beraber. heyeti umumiye -
sinde bir erkek güzelliği yok değildi. 
Ancak onun gözü bunu görmüyor, id
raki bunu takdir etmiyordu. 

Acı acı başını salladı, ve: 
- Karh dağ& dönmüşsün, Ah"'lled! 

diye söylendi. Senden hayır kalmamış .. 
hekim, kimbilir daha araştırırsa sende 
neler bulacak! 

Ve tıraşını oldu; giyindi; her zamanki 
gibi açık ha va dan medcd umarak, kır
lara çıktı. 

Günler ayni yeknesaklık içinde geçi 
yor ve Ahmed Ercanın sıhhi vaziyeti 
bir türlü diiıelmiyordu. En büyük şi -
kaveti benlıı1ini adeta atalete mahkum 
eden derin bir bezginliktendi. İş gör 
miye iştihn6ı yoktu. Ve kendini bildi 

bileli böyle gari!:> bir hastalığa tutul -

Yeni Edebi 

Yazan: Ercümend Ekrem 
rnarnıştı. 

Okuduğu tıbbi 
makalelerden ak -
lında neler kalıru.ş 
ise onları bir bir 
tatbik etti: Sinirle .. 

Tini teskin edecek 
menkular içti; so 
ğuk sularla silindi; 

kanını kamçılamı • 
ya, içindeki zehirle-
ri atmıya çabdladı; 
yemeklerini basit -
lc~tirdi. Hiç biri fay 
da vermedi. 

Gitgide, en çok 
korktuğuna uğra -
yordu: Maneviyatı 

bozuluyor, sebebsiz 
üzüntüler, endişe -
ler içerisinde boğu
luyordu. 'rabiatin 
ve insanların güzel ve iyi tarafların -
don gayrisini sezmemiye alışmış olan 
ruhu, birdenbire melal ile istinas pey
da elmiye başlamıştı. Akşam, ıssızlık, 
bir ishak kuşunun ötüşü, bir çocuğun 
ağlaması onu hüziinlendirmiye, sonsuz 
bir yeis ve nevmidinin derinliklerinde 
çırpındırmıya yetiyordu. 

Bunun böyle devam edemiyeceğini 
kestirdi. İstanbukla, ta çocukluktan -
beri tamdığı ve sevcliği <m-kadnşı doktor 
Şerif Mazlı1ma mektub yazdı; hastalı
~ının arazını tafsilen bildirerek reyini 
sordu; derman istedi. 

Verdiği cevabda, doktor Şerif böyle 
uzaktan hiç bir şey diyemiyeceğini ve 

Doktor Şerif Mazlu ma mektııo yazcıı 

hastalığının teşhis ve tedavisi için mut
l~a İstanbula gelmesi icab ettiğini bil
diriyordu. 

cMekteb yakında tatil olacak. Ben de 
sana mütehassirim. Kalk, gel. Bende 
misafir olursun. Hem sana bakanın,) 
hem de hava ve muhit değiştirmekten 
ayrıca fayda da görürsün. Bahsettiğin 
hallerin muhtelif sebebleri olabilir. 
Seni mutlaka uzun uzun muayene et
meliyim. Herhalde, Öyle sanıyorum ki, 
tedaviye muhtac olan sinirlerindir. 
Mekteb hocalığının, bütün meslekler 
içerisinde en yorucu, en üzücü bir 
meslek olduğu su götürmiyen bir haki
kattir. Sen hele gel de, burada konu -

'r[ Bu güreş takımı 
lstanbulu 

temsil edemez 1 
ıs Mayısta Ankarada yapılacak Tür

kiye güreş birincilikleri dolayıslle bu mü
sabalcalara rirecek müsabıldaıt eeçmek 
için, dün İstanbul ıüreş birincflitı mü
sabakaları Süieymaniye kulübü ısalorrun
cla JaPılmıttır. Güneş kulübü rüreşçll&
rinin teşkil etiitf İstanbul rüreş kutü
lrii azal&ruıın henüz Usa.nslan alınmadı
l"mdan dolayı Kasımpaşa kulübü bu 
l"ÜJ'eıtÇJlerlD müsabakalara lştlraJdne iti
raz etmiş n neticede en laymetll gü -
reşçflt'rden Diiscyin, Saim ve Bauı lstan
br:ı! '1ampiyonasma iştirak edomemiş -
tir. 
Kasmıpaşa kulübü De, Beşiktaş ku -

lübü on ikişer puvanla berabere olmuş
~ da üç blrincJllk kazanan Kasım -
paşa. kalübü İstanbul birincisl addeclil
mlştir. 

Alınan dereceler: 
56 kilo: Beykozdan VaJıdeddJn. 
61 kilo: Kasımpaşadan Mehnıed 
66 kilo: Kasımpaşadan izzet ..• 
12 kHo: Galatasaraydan Faik. 
'79 kiloda: Kasımpa.şadan Salamon 
87 kilo: Bc~Iktaştan Şevki 
Ağır sıklet: Beşikta.ştan Samsunlu 

Ahmed. 
İstanbul takımı, bir takım 1erslz iti -

razlardan dolayı zayıf bir kadro ile An
kara.da yapıl&('Dk Türkiye birincilikle -
rinde şehrimizi tcınsil edecektir. 

sahasında bulunuyorsa da Vefa takımı • 
nın for hattının ceki.rulen bi.f oyun ~is -

Galatasaray - Şişli maçından 
heyecanlı bir safha 

·~ 
temi takib etmesi gol imkanını verJJ'lı) 
du. o· 

Oyunun yirmi üçüncü dakikasın~~ ,.f 
zinin çektiği §Ut direğe çarptı. NeCl ~·~ 
tişerek kısa bir vuruşla topu :aeşJ, ' 
ağlarına gönderdi. Beşiktaşın fena 0

• 

nu karşısında bu mukadderdi. ' 
Taraftarlar, Beşik taşın yediği bU ! ~ 

den sonra canlanacağını zannettilefb5• ~ 
·~ 1 bilakis Vefa takımı canlanmış, D15 

hakimiyet tesis etmi§ti. 

(.Devamı 1 O uncu sayfadB> 

Bir Beşiktll§ '1tÜlıa cimi top peşinde 

-2- fil 
- ~aşın ağrıyor mu? . peJC· 
- Hayır. Ağrıdığı yok, ) 

keşke a•f!rısaydı! sı 171>f 
uırktı 



SON POSTA ~ 

HAFTANIN KARiKATÜRLERi 
= Yap~n Orhan Ural ---

İnglltere ve Türkiye sulh için ittifak ettiler. - Gıızeıeıer -

Sulh kızı - Artık korkmuyorum! 
...---.-ı:.--iUml------~~ ...... 

G&lıe\eierden. Bel ao ~ ,._ ~- ed1)'e 1 milyon liralık ıa Ukrazı yapb, bu yıl İstanbulun lınarı için 
--· U"O'"e&~J 

Dolapçı - Tel dolaplar ... Tel do
lap verelim_ 

- Ne •İh!rdir, ne lreramet ..• 

-s··,.. 
ber q un mahalleli merak içinde 

uerrned b. d , - Ala en er en bire ortadan 
-.. Ha caklıd~ mı kaçmıılca?. 

l'U' atrylıyeye gitmifler. 

hiç kim•eye ha
kaybalmuılw. 

Kadın - Vay terbiyeıiz vay .. . 
lal atıyor! 

- Bu yaz ıehirdelıi çeımeler tamir edileceğinden 
su •ıkıntuı çek"leceluniı! 
- Peki haıtalwla, '°cuklara ıüt nereden buluna
cak?. 

Sayfa f 
• 

Tıb Alemimizde 
50 yıhn hikiyesi 

Namlarına jübile yapılan doktorlarımız, 
"Son Posta ,, ya hatıralarını anlatıyorlar 

Birçok harblere girmiş, Yemende. isyanların 
tenkilinde bulunmuş olan Galib Güneş'in hayatı 

«Türk Hekimleri Dostluk ve Yardım 
Cemiyeti• jübıles!ne -diğer on mes -
lekdaş gibi- hak kazandığı halde adı 
unutulmuş olan Doktor emekli A1ba~ 
Asaf Ulugürü armağan ettikten sonra; 
hem cc>miyct ve hem de doktorlarımız 
gayrete düştüler! Ortaya altı isim da -
ha çıktı: Hüseyin Suad Yalçın, Galib 
Güneş, Hasan Duran; Hacı Nuri Can -
batan, Hasan R€fet Şakir ve Celfıl Muh 
tar. 

Bu yazımda; okuyucularıma; Doktor 
Galib Güne~in hal tercümesini ve ha -
tıralarını anlcttmağa çalı.şacağım: Sa -
yın doktor, So~kçeşme askeıi rüşdi -
yesinde iki sene okuduktan sonra, Ku
leli askeri idadisi mahrecine girmiş -
tir. 1 300 tarihinde Tıbbiyei askeriyeye 
geçmis, 1305 senesinde diplomasını al
mış ve 13 30 yılında da kendi isteği ile 
ve rahats1 zlığına· binaen tekaüdlüğü -
nü istemiştir. 

Hala, bir penç kadar zinde olan bu 
emekli yarbay, Mektebi Tıbbiyei As -
keriye hakkında; bakın neler söylüyor: 

- Ar!tada<>larım· kendilerinden ve 
mekteb nazırlar•ndan bahsettiler. Ben 
de size hoca-,arımızı anlatayım. Çün -
kü on~arı yfıdetmek; bizi vetistirenle -
ri hatırlamRk: hepimiz için bir ,·azife
dir k~naatrnd0vim. 

Tcsrih muallimi Mazhar paşa, dev -
rinde olduğu gibi, şimdi dahi mükte -
~brfü iimh·<'si itibarile üstad telakki e 
dilerek kadar o!ımn ve dolgun bir a -
damdı. Fakat: Mazhar paşa: tlllebele -
rinc tesrihi o ·retiı~t'n pek cömerd dav 
rand•ğı halde. imtihanda da o nisbet -
tr> hac;is idi. I foavini Cebelilübnanlı 
Yuı;;uf Rami bey için de ona taş çıkar
tırdı divebiliriz. 

Fiz\•nloji muallimimiz olan meşhur 
Klod :Rernarın tRlebelerinden Şakir pa 
sa -Opera-tör Akif Şakirin babası
Mazhar paşadan nşağ1 kalmazdı. 

Kimyayi gayriuzvi hocamız Cebeli 
lübnan1ı Vasil Naum da •Ecillei ule -
ma-.. dnndı. La!dn Azrail gibi bir a -
damdı. Kimyay! uzvi profesörü Del -
lasucfo. Faik paşa keza ... Müfredaıt tıb 
hocası binbaşı Dika bey keza ... 

Seririvatı dahiliye muallimimiz Ze -
oros paşcr, numarası bol olan hocalar -
dandı. Son sınıfta iken, ben de Zeoros 
oasanm protokoi muavini idim. Dahi -
live profesörü Feyzi paşa; devrinin sa
yılı hekimlerindendi. 
Ameliyatı cerrahiye muallimi mira -

lav Osman bey -sebebini bilıniyo -
rum- Konkeran JakabiJe maruftu. 

Nebatat profesörü Ali paşa da tale -
heleri tarafından çok sevilen bir mu -
aPimdi. · 

Bizim zamammızda Tıbbiyenin şim

diki 1-2-3 üncü sınıflarına tekabül e -
den sımfl~nn talebeleri gece kovuş -
hrdı. yatarlardı. 4 iincü ve 5 inci sı -
nıflnrın talebelerine ise. 3-4 kişilik o -
dalar verilmi~ti. Buralarda serbest ser 
best doktoralarımızı haz rlar ve nazı -
rımız Mmko paşanın Tolerans mantı -
ından bol bol istifade ederdik. 
Ben. mezun olduktan sonra, Haydar .. 

paşa hastanesi göz tabibi Miralay Dik
ranın asistanlığına ta1yin edildim. Bir 
sene geçti; gecmecli; SelAnik hastane -
sine gönderildim; oradan da Gevgili -
ye ... 

Gevgilide; bilahare Yunan rnuhare -
besinde kullanılan ve yeni icad edil -
miş olan mantel topları vardı. Bu ala
yın tahibliği vazifesini deruhde ettim. 

Bilahare Pizrene gittim. 
Vaktfı ki Arnavudlukta iğtişaş oldu, 

Kosava vali ·ve kurr.andanı meşhur Et -
hem paşa Yokova'ya geldi. Biz de, ta• -
burla beraber Yakovayı boy.ladık. Bir 
buçuk sene sonra, Üsküp hastanesi i -
kinci tabibi oldum. 

1313 senesi nihayetinde, Mabeyn 
muzikası ve hademeleri tnlbibi sınıf ar
kadaşlarımdan Tonton Hilseyinin fCic
eten vefatı üzerine, onu istnılAf ettim. 

Burada bulunduğum müddet zarfırı.. 
da tuhaf bir hadise ile kal"Ş'llaştım: 

A1man İmparatoru Vilhelın II İs • 
tanbula gelınişti. Şeıefine, Yıldızda biı 
geçid resmi yapılacaktı. Yıldız ku • 
mandam Şevket paşa, idaresinde bu • 
lunan gerek birinci ve gerek ikinci ta· 
burların doktorlarını, talim yapma • 
dıkları için alctya iştirakten menetmiş· 
ti. 

Ben, bu tarihi günün intıbalarını kay 
betmemek için 80 kişiden mürekkeb 
muzika takımınm arasına karı.şmış, ge
çid resmi yerine gelince de muzika mi
ralayı İsmail Hakkı beyin a\·kasına 
saklanmıştım. 

Kıt'alar, -geçid resmini yaparlarken, 
askerlerden biri, tam imparatorun kar
şısında tgzim resmini ifa ederken anı 
bir senkop neticesi kendini kaybetmiş! 
Bu askerin önünde ve arkasında bulu· 
nan askerler: adamın yere yuvarlan .. 
rnasına mani olmuşlar. Arkad~larının 
kollarına girerek; zavallının ayaklan 
yere süründüğü halde resmi geçide de
vam etmişler. 

Fakat Vilhelm 11; işi çakmış. Abdül·. 
h~mid II ye: 

c- Aman bir doktor!» 
Demiş. 

Abdülhamid U, gerek maiyetinde bu 
lunonların, gerek Cuma selfımlığı res
mine gelenlerin hüviyetlerini ~ilir ve 
hepsini şahsen tamrmış meğer! Impa -
rator. •aman bir doktor• sözlerini söy
ler söylemez; o kalabalık arasında• be • 
ni görmüş, saklandığım yere doğru 
parmağını uzatmış! 

Miralay İsmail bey: 
- Galib; Galib. Bak; Efendimiz se • 

ni gösteriyorlar!• 
Dedi. YRnımda iri yarı bir adam olan 

cerrah Arab BilAl vardı. Onun ile be • 
raber. yalancı pehlivan gibi ortaya çıkıol 
tım. Hemen neferin yanına gittik. Ma·, 
saj vapmak, amonyak koklal.mak Vf/· 

kalbini şırmgalamak suretile ilk teda •
1 

visini yaptık. 
Gelelim bizim tercümei halimize: Bir1 

müddet sonra, Kırkki1isede bulunan 
alaya sertc!bib oldum. Oradan Çanak ""' 
kale müstahkem hastanesi ikinci tabibe 
liğine tayin edildim; bir sene sonra d1' 
birinci tabibliğine. 

Hürriyet ilanını müteakib, 1326 da 
Yemen isyanı patlak verdi. MuhmuCJ 
Şevket paşanın emrile Yeme~ _iki_ mü
retteb fırka gönderildi. Ben, ıkincı fır ... 
kanın ~ertabibliğine inha edildim. Me ., 
nahede fırkam:ı iltihak ettim. Kuman ... 
dan· müşir İzzet paşa idi. Bir Perşem .. 
be ~nü s~n'aya girerek vali ve ku .. 
ma~dan Mehmed paşayı muhasaradan 
1 ••rtardık. 

San'ada Yezidilere ve Sünnilere mali 
sus o1mak üzere ayrı ayrı camiler va~., 
mış. Sünniler, Yezidilerin; Yezidil~l'J 
Sünnilerin camilerine gitmezlermıtı 
Bu yüzden; halk arasında bir fenatik ~ 
lik davası mevcudmuş! 

İzf.Ct pa~a, isyanı kökünden bastır • 
m~ için diplomatik bir usule müraca• 
at etti. hk Cuma namazını, maiyetila 
birlikte Yezidilere mahsus camilerde:ıı 
birinde kılmak için emir verdi. Seçilenı 
camiin etrafına bir bölük asker gön • 
derildi. Kıt'aların tazim resmi arasın • 
dat, camie girdik. Yezidilerden miirekı
keb olnn bütün cemaat şaşakaldılar.
Namazda, şimdiyf' kadar; İmam Yah • 
vanın namına hutbe okunuyormuş. B~ 
ğidince; mecburf'n: Mehmed. Reşad ~ 
in adım söylediler! 

Bu hfldıseden sonra, İzzet paşayı kaı 
şılamamış olan Arab şeyhleri; müşarÜ• 
nıleyhin ziyaretine geldiler ve hepsi 
dehalet ettiler. 

Bu vaziyet karşısmda; İmam Yahya!) 
Arab şeyhlerine: 

«- Anlıyorum; İzzet paşa kalbinizi 
fethetmiş! Artık muharebe lüzumsuz • 
dur!• 

(Devamı 10 uncu sayfada) 



SON POSTA 

Fenerbahçe izmirde Dünkü spor hareketleri 
1 - O mağlOb oldu 

Beşiktaş dün Vefa ile 3-3 berabere kaldı tzrnir 14 (A.A.) - Bugün tmılrde 
,. (Baştarufı 8 inci aayfada} 
Yirmi sekizinci dakikada Bağ açıktan 

• bir pas alan Sulhi Ve.fanın ikinci golünü 
~tmağa muvaffak oldu. İkinci golden son 
.ra Beşiktaşlılar İbrahimi sol hafa, Hüse
~ini sağ hafa, Ahmetli sol açığa aldılar. 
Sol açığa alınan Ahmed sol ayağile to -
~ vuramadığı için sol tarafa geçen top 
ya dışanya gidiyor veya Vefalılann a -
yağımı geçiyordu. Top ortalarda dolaşır
ken birinci devre 2-0 Vefanın galibiyeU
lc bitti. 

Fenerle Doğanspor arası.nrla. ya:EXLlan 
kupası maçlarının ikinci devre kar§llaş - milli küme maçını sıfıra karşı bir sa -
ınalanna b~1andı. Federe ve gayrifedc- yı ile Doğanspor kazanmıştır. Fener, 
re takımların muhtelıtlerinden teşkil ,e• dünkü Ateşspor maçını zorlukla ka -
~ bulunan bu takımların maçları zanmış olduğundan bugünkü maç için 
her gün biraz daha al.Akasını kaybetmek- !stanbuldan tayyare ile Afi Rıza ve 
tedir. Nitekim (!. Spor, Pera) muhteliti Mehmed Reşadı celbetmişti. 
namil:e sahaya çıkan takımda 1. Spordan Doğanspor maÇJn yegAne golilnü dev 
kimse yoktu. Kasımpap. Galataspor da renin 18 inci dakikasında pen.ahıdan 
maça 9 kışi ile çıkmıştı. Buna rağmen yaptı. Fenerden Muzafferin sebebiyet 
maçın birinci devresi 1-0 Kasmıpaşa-Ga- verdiği bu penaltıyı Doğanspordan Fu 
latasporun lehine bitti. İkinci devrede ad g<>le çevirdi. 

lkinci devre 
ba~.iy:ti tan:amen ellerine alan Pera- iİkinci devrede Fenerliler tamamen 
lılar üstuste dort gol attılar. Kasımpa - hAk• d 1 F k t 1* B srl, a ım oyna ı ar. a a evve ö a 

V şa. Galataspor da penaltıdan bir gol yap- t k.be Se 'h 'k. h..ıı-k k g lü İkinci haftayma beşi otuz be§ geçe e-
4

_
2 

ali _ onu a ı n mı ı ı mu cıK a o 
~ tığından maç · Spor, Peranın g kaçırdılar. Son dakikada da Naci be -!falılar başladı. Beşiktaş derhal hucuma biyetile neticelendi. 

geçti Bu hücumu savuşturan Vefalılar raberliği temin edebilecek bir fırsatı 
b. · · Hilal, Kurtulu• 3 - Beykoz, o"'ldu··rdu··. ru-ka arkaya iki akın yaptılarsa da ınnı -r 

Gazi d"ğerini Sulhi dışarıya attılar. Ve • Eseyan 3 Ş h · · 1 k J "f • f k ı 
fa, ik'nci ha!tayında da hAkimiyeti ele Taksim stadında ikinci maç (Hilal, e r,mıze ge ece ngı iZ a im 
alını tı. Kurtulus) - (Beykoz, Theyan) muhtelit- Ankaraya da gidecek 

Oyunun yedinci dakikasında Vefalılar leri arasında oynandı. Ankara (Hususi) _ Fenerbahçe ku-
Şerefi hatalı olarak durdurdukları için Çok hararetli cereyan eden bu maç 3-3 lübünün davet ettiği İngilterenin kuv-
hakem Vefn aleyhi!ıe penaltı cezası ver- berabere bitti. vetli amatör takımlanndan Midleks ta-
di. Hakkı sağ zaviyeden Beşiktaşın bi - Galntnsaray 2 - Şişli 1 kımı, yctpılan teklifi kabul ederek Ha -
rinci golünü atmağa muvaffak oldu. Dün Taksim stadında Galatasaray la ziranın 1 O una doğru İstanbula gelece-

Onuncu dakikada Hakkı bütün Vefa 
Şişli takımları husust bir oyun yap - ğini bildirmiştir. İstanbuldan sonra 

oyuncularını atlatarak topu \tefa kale • mışlardır. Ankaraya gidecek olan İngilizler De -
sine soktuysa da hakem daha evvel fa • İlk devrede Galatasaray bir penaltı mirspor ve Ankaragücile birer maç ya 
vul cezası verdiği .için bu golü sayma -

kaçırmış ve oyun sıfırsıfıra bitmiştir. pacaklardır. 
dı.Ot ~ d kik d H t'd ş f İkinci devrede Galatasaray biri Bu- Ha.her c1ldıgwımıza göre takım ama -uzuncu a a a aya ı en ere e d . . . ~ . . 
geçen top, biraz sonra Hakkıya uzandı. urı, hırı de Salahaddin v?sıtasile viki 1 tör Ingiliz futboli.inü t~il edecek bir 
Hakkı sıkı bir şiltle Beşiktaşın ikinci go- g~l yapmLJl: O)~nun so_nmrına dogru kuvvette olup içlerinde Ingiliz amatör 
lünü attı. Beraberlik sayısını atmağ:ı 1 ~~:U solaçıgı Dıran da bır gol atmı.ş - milli takımında oynamış 7 oyuncu var 
muvaffak olan Beşiktaş açılmış. otuzun- K 

1 
.. dır. 

cu dakıkadan itibaren hakimiyeti ele al- arşı ıklı hucumlarla geçen maç 2-1 
mıştı. Vefalı bek Luffi ikinci haftaymın Galatasarayın galibiyetile bitmiştir. 
otuzuncu dakikasına kadar Hakkıyı ga - . Maçı, Tarık Özerengin ida!.-e etmiş
yet yakından takib etmiş. bu dakikadan tır. 

lneg'jldeki maç ' 

Mayıa ı• 

Matbaa işçileri birliğinin senelik 
. - ~ kongresi dün yapıldı 

Kongre top ıantı halinde 

Matbaa i§çilerl htrllğin~ senelik kaqtlamış ve idare heyetini ibra etıni~ 
kongresi dün Eminönü Halk.evi sa.lo - tir. Bundan sonra idare heyetinin he " 
nunda yapılmıştu. yeti umumiyeden tdleb ettiği biltii1' 

Kongrede riyaset divanı intihabını dilekler müttefikan kabul ve tasvib e
müteakıb EbedI Şef Atatürkün hatıra-, 
sına hürmeten 3 dakika ceyakta sükO.t 

edilmiş ve verile.."l bir takrir üzerine 
Cümhurreisi İsmet İnönü, Başvekil 
Refik Saydam, Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel ve Parti Cknel Sekreterliği
ne birer tazim telgrafı çekilmiştir. Ay
rıc-.a birliğe kıymetli hizmetleri bulu -

nan meslektaş ve AnkEt'ra meb'usu Ah
med musun birliğin daimt fahri reis
liğine intihabı teklif edilmiş, bu teklif 
umumi heyetçe ittifakla kabul olun-

dı1miştir. 

Bilahare yeni idare heyeti intihabt" 

na geçilmiş, Selim Tanyeli, Ethe.ı:n O • 
nan, Vedad Turgay, Münir Dizer; pr· 
Hafız Cemal, Şeref Hivel, Bedri Ata " 
man, Sabri Şenkart~, Osman Taşkı~· 
Ali Gera1i, Hikmet Heper; Mustafa Gı· 
ner, Nail, Mehmed Boyana, Sami Erif• 
Natık Erenkara. Asli azalıklara Frtiltı 
Selçuk, Tevfik, İsmet, Saim; ibrahifil; 

Aziz, Halid yedek azalıklara seçil.ı:nİŞ • 

lerdir. 

sonra yorulduğu için Rakkıya sokula - B 0 bek A merikan ko/leji: 
maz olmuştu. Vefa bekleri güzel bir ta -
biye tutturmuştu. Hakkıyı sık sık ofsayd 
vaziyetine düşürüyorlardı. 
Kırk ikinci dakikada Beşikta~ Vefa ka 

lesine doğru güzel bir akın yaptı. Rıd -
\randan Hakkıya, Hakkıdan Şerefe geçen 
top Şerefin sıkı bir şütile ağlara takıldı. 
Biraz sonra Vefa takımı bir korner ka • 
zandı. Top Şerefin ·göğsüne değdi. Şe -
refin arkasında bulunan ve oyunu fena 
idare eden hakem Suphi bunu penaltı 
cezasile cezalandırdı. Beşiktaşlılar bu 
haksız karara itiraz ettiler. Yan hakemi 
Nuriye kenardan ne olduğunu soranlara 

İstanbul atletizm bayramı seçmeleri 
İstanbul atletizm bayramı seçmeleri 

dün Amerikan Kollejinde yapılmış -
tır. Finale kaianiar şunlardır: 

100 - Nazmi, Vedad, Cihad, İrfan. 
Derece 11.4 

200 - Raif, Füruzan, Muzaffer, İr -
fan. Derece 24 

400 - Cemal, Zare. Derece 55. 

İnegöl 14 (Hususi) - Bugün şehri -
mizde Bursa merinos oyunculan ile İ
negöl muhteliti arasında yapılan maç
ta İnegöllüler 4-2 galib gelmişlerdir. 

19 Mayıs bayramı 
19 Mayıs idman bayramı bu sene Fe

nerbahçe stadında yapılacaktır. MekteO. 
lilerin ve sporculaım iştirakile tam saat 
10 da geçid resmine başlanacaktır. Geçid 
resminden evvel merasim başkanı, mek
teblilerden ve sporculardan birer kişi nu 
tuk söy:liyeceklerdır. İstanbu~ sporcu -
lan namına futbol hakemlerinden Tarık 
Özerengin söz söyiiyecektir. Geçid res -
minden sonra kız ve erkek talebelerin 
idman hareketleri yapılacaktır. Bunda:ı 

sonra sporcuların mükafatları tevzi cdi -
lecek ve İstanbul klilbler muMch!i ile, 
okullar muhtelitı hır futbo! maçı y.-ıpa -
caklardır. 

muştur. Kongre kararil<' matbaa işçileri bir • 
Bundan sonra idare heyetinin sene - liğinin ismi, cTürk matbuat teknisyeıı· 

lik raporu ve dilekler okunmuştur. Bu- leri birliği» ne çevrilmiş, bir kooperıı · 
nu müteakıb nizamname tadili ve bir tif açılması, teavün sandığı kuruırnıı51• 
de dilekler encümeni intihab edilm~ işçiler için bir kurs açıhnası, iş talirf18 t 

ve encümenlerin faaliyetlerinden son- namesi yapılctrak işçilerin birlikten alıtı 
ra umumi münakaşa açılmı.ştır. Umu- ması, bir mecmua neşri gibi ınühi.tll 
rn1 heyet, idare heyetinin bir senelik mevzular hakkında kararlar veri~· 
çalışmasmı memnuniyet ve şükranla tir. 

Nuri: 
- Ne yapayım, bana sormadı ki, dedi. 
Biraz sonra oyun 3-3 berabere bitti. 

~Suphi yan hakemine penaltı ohıp olma
dığını sordu; Nuri de: 

- Penaltı deffil ii, ce'\{abını verdi. Be-
şiktaşlı tarnftarlar hakeme: 

- Gol değildi! rlive b::ığırdıklan esna
da Suphi kızarak birkaç ~ocuğun üzen -
ne ) urüdü. Pol' Ier Suphinin bu hareke
tine mani oldular. Hakemin etrafındaki 
kalabalık gitt.kçe çoğaldığı için Suphi 
polıs ffin nezareti altında sahadan çı -
karıldı. 

Vefa takımı: Safa, Süleyman, Lut!l. 
Vah'd Hakkı, ~ukril, Necib, Muhteşem, 
Hilm', Gazi, Mehm2d. 

B c;'ktaş takımı: Mehmed Ali, Taci, 
Hü nii, Ahmed, Bedii, Hüseyin. Hayati. 
Rıdvan, Hakkı, Şeref, İbrahim. 

,._ı_ fzzet Komy 

800 - Receb, Kazım, Hüseyin, Vlad 
mir, Cemal; İbrahim. Derece 2. 1 O 

1500 - İzak, Cevdet, İbrahim, Hü
seyin. Derece 4.24 

' 
11 O - Nazmi, Nejad, Vasfi. Yavru. 
Gülle - Veysı, Bülend, Şerif, Sa bat. 

haddin 
Disk - Veysi, Bülend, Sabahaddin, 

Yusuf. 
Cirid - Şerif, Kemal, Varat. Derece 

49 
Yüksek - Sfirevya, Jerfi. Vladmir 
Uzun - Muzaffer, Raif, Srıhab. 

Tıb alemimizde 50 
y·hn 1i 'ay si 

Sınk - Selim, Sudi. Vah·d, Münir. (Baştarafı 9 uncu sayfada) 
3 ad1m - Süreyya, Namık. Demış ve bilahare bizzat İzzet paşa-

Barul?ÜCÜ sahasında. nın ziyaretine ge!mck suretile de yel -
· 1 kenieri suya indirmiş idi! 

Bakırkiiy teknüdleri 3 - Matbuat t Yemende ikc:n hast~1andım. Mezu -

Bakırköy Barutgiieü sahac;ın~a maç 1 nen İstanbula geldim. 
yapan matbuat takımı saha va eksik I Balkan harbi başladığı zaman Ça -
bir kadro ile çıkt1. Balorkövlüler genç nakkale has•anesi sertabibi idim. 
ve birinci sınıf oyuncularla1 takımln - Umumi Harb pcıtlak verince, beni 
rını takvive etmişlerdi. Bu vüzden mat dördüncü ordu tababetine tayin etti -
buat evvelce kaybetmt, bulundu:-.U na- ler. Hasta olduğum için istifa ettim. 
ma~lüb! ünvanın:ı bir yeni maP.'lfıbivet 1 Fakat, hizmet senemi doldurduğum -

ikinci küme maçlan daha ilave etti. f!k golü matbuattan dan dolayı tekaüdlüğümü almakta zor-
İkinci küme takımları arasındaki ku - Ahmed Adem ya'ptl. Bakırköylüler luk çekmedim. 

pa maçları dün Şeref stadında yapıl- Fahrinin ayağile beraberliği temin et - Lakin; daha mmışımı almak nasib ol
~tır. tiler ve ilk devre 1-1 beraberlikle ne - madan; ilk ihtiyat sınıfından tabib o • 

Birinci müsabakayı, Kad.ıköyspor ile, ticelendi. "f!:-inci devrede yorulan mat - larak beni ayırdılar. Çorlu seyyar has-
Bozkurt takımları yapmışlardır. buat Uıkımı ofsavddan üstüste iki gol tanesi başhekimi tayin edilmiştim. Bi _ 

İlk devre sıfır sıfıra berabere bitmiş • yiyerek 3-1 mağlfib oldu. la.hare Edirneye, Karaağaca gittim. Ça 
t ir. İkinci devrede çok hakim oynayan Matbuat takım!: Namık - Osmat:ı Mü nakkale harbi kızıştığı sıralarda Kadı
Kadıköyspor üç sayı yapmış bir gol ye - nir, Erclimend - Adnan, Murad. Tarık- köy ve Modada bulunan Mecruhin has 
nıiş, maç da 3-1 Kadıkôysporun lehinde· .Ali Sarnhaddin; Sedad: Ahmed Adem, taneleri sertabibliği vazifesini deruhde 
bitmiştir. Hakem: Ahmed İhsan. ettim. Meşhur Vito!ün evi, bu hastane-

İkinci maç Galatagençlerle, Demirspor Ömer Besim ]erin merkezi idi. Orc1da d5rt sene kal-
takım1 ::n arasında C\ynanmıştır. .............................................................. dım. Miitareke bidayetinde; Selimiye 

itlk de'-Te 1-1 berabere bitmiş, ikinci lzmir fuarma Trakyanın seferi komisyonund;ı aza idim. Fakat 
Cievr<>dc Galata'.1 nçlenn yaptığı bir go • lekeli hummaya tutuldum. Aylarca ya. 
le. ikı gol ile mukabel~ eden Demir.spor hazırhkları taktan kalkamadım. R~porla tekrar te-
S-2 g lıb gelmiştir. Edirne (Hususi) - Trakva Umumi kaüdfüğe sevkedildim. Bu yüzden is -

Hnlkevleri futbol maçJan Müfettic:::l'iYi namına müşavir munvini tik1al muharebelerine iştirak edeme -
ş· · Fatilı Halk vleri arasındaki tur- minıar Mazhar Altan bu sabah İzmi - dim. 

nuv • dün Barutgücü sahasında yapıl - re hareket etm~tir. Altan, İzmir fuarın On sene İsparh vilayetinde belediye 
mı tır. cm Trakya paviyonunun tadilat işle _. hekimliği yaptım. 

İlk devreyi 2-1 galib bitiren Şişli Hal- rini gözden geçirecektir. Şimdl de Kartaldaki Gaz depolarının 
kevi maçı, 3-1 kaz'lnrnıştır. Fuar hazırlık komitesi Umumi Mü - tababctlr..de bulunuyorum. 
Taksim stadında: fettiş General Kaz;m Diriğin yanında İşte size, tam elli sene fasılasız bir 

B--den Terbiyesi kupa maçlan 

Dün Takshn stadında Beden Terbiyesi 

her hafta toplanmakta yapılan ve va _ surette devam eden tababet hayatnnın 
pılacak işler etrafmcla tedbirler alınak biJanoosu... (Arkası var) 
tadır: Yazan: Sabih Alaçam 

T. C. ZiRAA BANKASI 
Kurutu, tıırihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ti cı:rl t.e r nevi banka mua :nale lsrl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrw hesablannda eı:ı ~ 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qağıdaki plin' 
cöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00J Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,00J ,, 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " so " 5,000 " 
120 ,, 40 " 4,800 " 
160 " 20 ,, 3,200 " 

DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan ._,-ğl 
diişm.iyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilece~1:· _:-o 

Kur'nlar ıenede 4 defa, t Eyl(U. l Birincikfınun, ı Mart ve ) ~~ 



SON POSTA Sayfa ti 

MussolinL in d .. nkü nutk~nun akisleri 
t" . (B~tarafı 1 inci sayfada) kışlamış ve Hitler ismini muttdriden sisteminden sonra garantiler sistemi de 1 

~tetniniu münhasıran tahakküm te • tekrarlamıştır.> yıkıl~aktır. Arkadaşlar, bunu size söy 
~~:?s!erine karşı koyınağı istihdaf ey- Almanya ile beraber lemek vazifemdi. Çünkü etrafa fazla ü-

Barış muvazenesinde 
Türk yardımının şüm ıılü 

aoı· .ını tebarüz ettirmektec?ir. Eğer Mus Mihver uzun seneler iki rejimin ve midler ve aldatıcı hulyalar saçmak fa- (Baştarafı 1 inci sayfcıdıı) Gerçi Hitlerin bu hususta kullandığı 
içi~n~in iddi~ gibi Mihver devletleri iki ihtilalin muvazi bir hareketinden şizmin şiarı d~ğildir. İtalyan milleti gi sulh ancak Fransanır. 0 vakit iki tarafı metod yeni değildir fakat hamlelerin 
llı lı: ır tecavuz emeli bcsıemiyorlarsa ibaret kaldıktan sonra cMilan> pak - bi kuvvetli bir millet hakikat ve şeni- kollayan politikası sayesinde kurtula - kuvvetli ve müessir olacakları anlaşılı .. 
ın:~t~sı:iste1mın yıkılacağım söylemek tı ve bu ay Beriinde imza edilecek o - yeti sever. Sulhü muhıtfaza etmek ve bilmiŞti. Keza İspanya iç harbinin bir Av y-0r. Tahminlere göre Almanya Danzijj 
de a 

0 
ur. Çemberlayn ve Da1adye lan askeri ittifcikla iki devleti ve iki bizi tehdid edecek olan her türlü tc - rupa harbi çıkarmamas: ancak İngiltere- harbsiz istirdad için tatbik edeceği ta • 

lcul';1'~c~ bu sistemin bütfm sulhcü mil- milleti birbirjnden ayıramıyacak şe - cavüzü her an tardetmek için silahla - nin eyyubane sabn ve ademi müdahale biye üç esaslı tedbiri ihtiva edecektir: 
teadd ıçın açık buiundumltluğunu mü - kilde birleştirecektir. «Alkı.~far ve Du- nmızın kuvvetini arttırıyoruz. komitesinin gene İngil iz siyaseti ile dö - Birincisi Danziği içinden fethetmek ya• 

d defalar ilan etmişJerdir. çe sesleri• Her sabah ellerinde bir dür- Dahili vaziyet nen gayretlerile mümkün olmuştu. On • ni alelusul burada bir Nazi iltihak ha • 
.,., Mussolini Torinoda bünle belki de muhtemel bir çatlak a- dan sonra Avusturyanın ilhakı harbi a - reket ve ihtilali çıkartmak. jkincisi İn • lor· Arkadaclar, dahill mahiyette mese -

1 .. L ıno 14 - Mussolini saat 1 O 30 ravanlar simdi mahcub olac<lklar ve " · levliyecek sanılmıştı. Sonra, Çcko _ Slo- giltereyi korkutmak için talyaya bir çok 
\l(l h ' lelerden bahsetmeyi ihmnl edemıyece-su. lenusu.si trenle mükellef bir ~ekilde küçük düseceklerdir. . tek - vakya meseleleri Avrupayı harb ihtima- Alınan askeri teşkilatının yardımile dahi 

-ı ğim. Bütün bu meseleler. hır c~.m- L h b".cıt ıııış ol~n Porta Nova gelmiş ve Kimse hulya bakiyelerile geçinme - M.11 t m li korkularile hayli titretmışti. Bir ara- ihya - Mısır ududunda mühim tahşi • 
halı. ..

0
nt de Turin oldu<ru ha1rıc ma- ğe kalkmasın. kim~e faydasız ümidler 1m b. blok lı Ita1yanın. gayriresmi veya yarı res - dat yaptırmak, üçüncüsii de Leh hudu • 

u.,. a R. le için~ sığdırılabHiJ". ı e ve re]ı • k · J 

ı , ~ - ~ italyc!da birbirinden ayrı az ır ~ııa' YUKsck memurlar taraf ıJldan kar- bec;lemec:in. çünkii faşizmin sarih bir mi de olsa, Fr<ı:nsodan Savuna, Korsıka. dun da Alman kuvveHcrı tahşid etmek o-
"t nrnrn d teskı"l C'tmektedir. İçtimai sabada şim-

1 ~·u.,;~ı:.. doktrini benim de sarsılmaz bir ira em Tunus ve Cibutiyi istemeğe kalkışması i· acaktır. 
•vı .,,, ıı B · ·· ·11 ı · d · diye kadar 4akib ctmi~ olduğumuz pren 1 Ih 

tSt ını, refakatinde nazırlardan vardır. ittun mı et erın erın arzusu " e su ün artık devam edemiyeceği zeha- Birinci tedbir Hitlere gerek kendi mil• 
haı;r~c:• «A1Iieri» cBottah oldu ·u olan ada!C't dairesinde bir sulh istedi - siplere tamamile sadık bulunu!o.r, ye- hı hasıl olmuştu. Ni.lıayet gördük ki Mc- letine ve gerek harice karşı hak kazan .. 
Ya {'ı ıhtıram kıt'aS'lnı V<.> dün Torino- vımizir d ha iyi anlaşılabilmesi için ni nesli :vetistirirker gerek < hlakı, ge - mel de, Arnavudluk da hır harb çıkma- dırmağa. ikinci tedbir İngiltereyi Dan c 

son~= :n. 1 ~O ;;;ilfih şorunü teftiş ettikten ~1.i i EYibi ve eskisinden daha iyi bir rekse bedeni baklnidan yeni İtalyan ti dan ve hiç bir kimse sıuiha sarılmadan zig yüzünden Mısırı kaybetmek ihtima .. 
Yük b· <'lllın mevdanına çıkrn•ş ve bü- c;ekilde Alrnanva il€ beraber yürüme-

1 
pini vrrmıyoruz. alınabiliyor; zapt ve ilhak olunab.liyor. li karşısında düşündürmeğe ve üçüncü 

le alk ır halk katlesj tarafmdan ".ddet- • dE'vnm "O cce'iz. Büyük demokrasi- Torinolular, 1848 deki İt~lya ile Bugün de Danzıg meselesinden dolayı tedbir nihayet Lehi.."ianı yola getirmeğe 
'l ışlan~ıştır. lc>ri11 'Yl'errikrilerini bu noktai na?ar fasizmin 1 7 nci sem~')indeki Italya a- b" h b ı k ih yarar. Bu tabiyenin Almanyaya Danziğt l\iuss0ı~ ·• . h" . • . . bu ır aı oma · timali. tıpkı dört sene-kasınd 1 ~1_Yı am1l olan otomobil ar- h k1<ınn m .. mkünse adilane bir hü - rasında bir mukavese yapmaK ıçın denberi Avrupayı sarsagelcn djğer geç _ de harbsiz kazandırıp kazandıranuyaca ~ 

ha]d ~ dıger otomob! 1er buijurduku kum verın 'e davet edivorum. orijinal, ~amimi. derin ve meşru bir mi§ ilıtımaller gıbi, Inl'vcuddur. ğını şimdiden kestiremeyiz, yalnız bu °"' 
Carı~ alkın alkıc;ları arasında San «Dii~anla~ımız k bekl!ycceklcrdir» fırsat teşkil eder. Bu 90 sene iç!n~e kuv Bu ihtimalin diğe.d<.?rinden daha kuv • yunun hayli tehlikeli olacağını ve çünkü 
oradanmve1.vdan. 'na velmiştir. Mussolini Bız sulhu herkesçe malum olan da vetli bir köprü kurulmW?tur. Istıkba - vetli savıl"b "lın · · · d h • b b bugu .. n Dog·u Akdenizde Türkiyeye da ~ 

tt v h ·1· · t• · • k-ı··ı··-·· d d 1 • • • A k'"'.l J ... ı esı ıçın e ususı se e -ttıiş . orıo Pr.eto meydanına ~it- 1 1
• vaıı~rc tmızın ° u ugun .. en h . a -

1 

limizden kim şüphe edebılır. r <ruaş 
1 
ıer vardır: İngiltere ve Fransanın bil - yanan İngilterenin artık Mısınn Libya •"'w "he ıs.minin ilk harfini teskil ~.:ıen yı ıstemıvf)ruz. «Halk bu muste zıya- . ,. ··v emek iste- . 

ıvtJ> C\Tf• ş kı· .l "---u _ 1 . h d 1 1 ,_.., ıJ şt lar sıze kat ıyetle şunu so hassa hır senedenberi askeri teşkilat ve dan tclıdid olunması ihtimali karş:ısmda ··k • e ınue yapılmıc ı b.. ne> cunı evı an e ere 1\.i:2rş amı ır.J> b··t·· hedefle - b 
Yu « · "t 

0 
an u - 17 · .l b a- 1 bo 1 rim ki ne olursa olsun u un hnrb hazırlıkları cihetlerile çokça kuv _ pa uç bırakrnıyacağını söyliycbiliriz. l><'sinaP<>dıu~~ un pek yük«:ek olan tc- senP11C'n erı usman arımız ş ye- . . . ed • . . . 

f' Port a·· -.. b b. f !Ak t 1 .. b k rımızı elde ecegız. vetlenmelerı totalıterlere karşı tam bir Görülüyor ki Türk yardımının ve Tür"U do]d ın u~ıı ıaman mE-ydam re asımıza ır e a e ge mesını e - - . Ik 
1 

. b" 
1

. . .11.. 

h uran ~kriben 120 b. k 1 . IemislercHr. Dah:ı rrık bek1iyecekler - Bu nutuk dakıkalarca a ış anmış - ış ır ıgı tesıs edebılınelerı ve üstelik Fran ittüakının fayda, tesir ve şümulü yalnıı 
a}k ki"ttl" · ın işi ik bir -.~ (AA ) san1 n harb t hlik · k ı 

' "S\ t f a· c t . l"k .. .. d h bd tır . . .. e ı ·esı arşısında dahi en ~a Mısırın bı'r İtal a L·b t da· . ara ından alkış1anmıştır. ır. ecare c;ız ı yuzun en ar .nn · . ~ y n - ı ya ıa ısına 
M Nutukta ~ua11er korkmuvo .. uz. Esasen korku hissi bize yanı hayret hır surette bırleşmesidir. İşte karşı müdafaasını tars!n ve teminle kal• 

1 U<ı'lol:ni or"da • d tamam1" '" \ 'lhancıdır. v ı·' ~ •Ş Polonyanın bugün koca Almanyaya kar- mıyacak aynı· zamand:ı Avrupa ban~ m"-<'rnistir· " .. ~r''ı aki nutku söy .. - ~ ı.cr arrsın a genı ır ~ 
s · · uBirinci Fransuva, Sekizinci Şarl ""' • "' şı kafa tutması bu unsurlara yıni Alman vazen.e.sin.de rn. ühim bi:- rol oynayacak ı adık Ve çalı k T 1 • · ı · t' 

1 
!.arla b r harbi göze alacak kadar kuv - t Tü k b 

1 
İ kada 1 s nn « orino» halkı ar- oevır crı geç ı d ""· ., ı·k' ır. r ·ıyenın · u surd e ngiltere ile Y,.: 1?~·e .... ~ ' . Ydk_~n 1'_ir hud .. udun ö.b. ür tarafında egı~I 1 er !apı ıyor vetlenen ve birleşen İngiliz - Fransız Fransanın Dog·u Akdenızdekı· mevcudi .. 

'--U " ·•.: evv 1 h - k h 1 ~ - yardımına güvendiğindendır. -, llliş olcfo"' e uzurunuzda irad et baZ1 fuzulı ı::ev ulceyş mute assıs an o ,,,·w ·ne Nüfus yetlerinin ve Avrupad3 barışm korun 
1 sözleri h;ım nutukta ~övlediiiim son vada bir _ge1inti yapmanın kolav oldu-

1 
Kıelman, ~ı~~~. V ~ııh~r Mani _ Fakat İngiliz - Fransız yardımı Alman- masına hizmet öyle bir Hatay ile \.'lçü .. 

diye hail tırlıyor mı-c:;unuz? «Halk evet ifuna d:ı.ir bc.z1 saçma sözler, sövlivor - Umum .~t.ıduru !\.,~ ' V kAl _ yanın P~lonyaya, Danziğe bır taaddisini lcmiyecck kadar büyüktür ve Fransa Ha 
'7(' İcab ~drnııştır> Yürümek, in!;a' etmek lar. Falrnt birinci cFrançois> ile Seki- s~ Valılıgı~e ... D~hı \ e Faı"keTno··reel menedebılecek yani sulhü kurtnrabile • t T"" kl_ğ_ .. T .. k . d 

... erse A t umum muduılermden , k ·a· ? B h h ayın ur u unu ve ur ıyenın ol uğu'"ı A:ran1,.0 b · Carpısmnk ve kaznnmak. z;nci «Ch~r1ec;> devirleri s:r~cmiştir. r ı. . _. . d.. .. U mi ce m• ır. u emen emen muhakkak. 
kini dtı:a ~lunrnak saadetini ve zc>v _ tık bu S('kilde bir harb yapmak imkanı Konya Va1ılıgıne.. D.~ un~u mu. gibidir; bahusus eğer Rusyanın Polonya- nu tasdik etmek!~ d~ bir fedakarlık yaP"' 
~neye b ~"Um su sırada f!PC'en yedi vo'ktur. A nlerin arkasında bu'friinkü Müfettişlik rnı~mu~avırı Nı~a.mcddı~, yo yardımı ve bunun da Sovyetlerin yar mış sayı~a~az.". Turkıyenin. Batı Avru • 

1talva a a.rken size sonıvorurn . ı ffibi 45 milyonluk mühim bir küt1e Kırşehir Va1iliğin~ Ordu Valı.sı Be~ı~ dımını kabule temayi.ılü nihayet tnhak _ panın ikı buyuk demol:rası devletine e "'I 

rnış rnıd~r1;'11eti bu parolaya sadık kal mcvcud 01madıf?ı zamanlarda bile ec- Sami, Ordu VaUli{•ine Kırşehır Valısı kuk ederse. Bununh beraber Almanya lini uzatmasının kıymeti bu gibi kal'§l ~ 
tır., ftnl .~ •Ji~lk evet dive bağırmıs- nebi müstevlil~r Talamone'den For - Mithat. Burs:<: Valiliğine Trabzon Va - Danzig ışi ni bırakacağa hiç benzemiyor lıklnrın hududlannı fazlasile aşacaktır.! 
kalnıağ-a ';. n tnılleti bu nrensinc sadık novo'va kadar Italvaıda uzun bir mu - lisi Refil<, :Mu~la Vali1ii1ine Malatya ve bugün Milletler Cemiyetine vesayeti H. E. Erkilet 
Vet dive b a~ır Ynı.dır? •Halk tekrar e- vaffnkiyet kazanamamışlardır. Pie - Valisi Eıe:-n, İsoarta Valiliğine, sabık ve Leh otoritesi altında serbest yani da- -·········--········· .. ····························-·....: 
tnBieti ..... :cı~?1ıştır> "Filhakika İtalvan monte'lU<'r şeref1P dolu askeri tarihi - Seyhan Va1isı Tevfik Hadi tayin edil- hilen müstakil bir :d'1IT'ye tabi olan Dan Doktor Hafız Cemal 

.Y ururnuş ve ça " . kl d b. . t• . h. b··ı 
11 1 rpışmıştır. nizde Halyan toora arın <f ır gezm ı mektcdirler. zıg şe •r ve o gesini Doğu Prusyaya 

İta} !> n ~ın ~zun bir ıslığı yapmanın pek sıhhi bir sev olmadığını Kayseri Valisi Adli Bayma'nın Ve - yani Almanyaya ilhaka matuf mesaisine 
ask., !«n .. mılletı Afrikada A 1 ırösteren unutu1maz safhalar vardır. kfılet emrine alınacr.ğı haber verilmek yeni bir hamle ve guyrc tle devam edi - Divanyolunda 104 numarada 'lercQ&. "rı muteh ı vrupa ı · d ı ı · ·· t d .•. 
dettikleri düsassısl arın yenilmez ad - Fak?t .totalhlıter ev et be;:ı~.k f!dos erk H!l tedir. yor hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

(Lokman Hekim) 

Z<lff man a çarpışmış samım1 su arzusuna· uvu emo ra-
bn.:ı:r ()lmuştur. Bazı garant·ıve. mu - siler de ayni samimi sulh arzusu ile mi 

'"'-'IYcm mu [f ı enn e - h a· i 
den) va ak olacag·ını ·aa· mukabP}(' ediyorlar «Halk ayır 1ye 

er vardı H lk ı ıa e - • • 
tnıştır 1 · « a uzun bir ıslık 1_ baı?ırmıshr.• 
koa1J • ta~yan milleti zecrı t db_ç~ Bu suaHn cevabını siz verdiniz, ben 
lub stvo?u. ıle de çarpışmış ve 

0
e ır e: sade hnlihazırdaki şerait içindP bu ar-

e mıştır B k nu mag .. . Jd -
tnan .. .. .: u oıilisyon şimdi Le _ zudan sunhe {ltmemn mesru o ugunu 
Yapı] ~olunun kenarında merme d söylemP1:l"' iktifa Pdecei!im. 

an o bü .. k r en 
ağıava1' k" y~ türbeye arkasından nrmo~-rnsilerin hidrlcti 
len ~illetlım~sı ~lma.dığı halde gömü Son ıamanlard:ı dünvanın üc kıt'a -
CUde ı?cti .~r • c.mf Veh tarafından vü _ sının haritası dernsmistir. Buııun1a• be
Yada Fra~~ ~ıştı. ta1ymı milleti İspan raber Jaoonvn. A1manva ve İtalya bü
Yanyarıa ç 

0 
nun kahraman kıtaatı ne '-·ük demC\krasile?"clen ne bir tek rne•re ·• arpışm h l J 

nı tııuttar·d ış « ak Franko ismi- murabl-aı <ırazi. n'.! de bir tek adam al-
l'rıüc<!d~le \en te~aı· etmiştir. ve bu mışlard1r. O halclr demokrasilerin hid
Şevist koaramamıle ezilen demo - bol- detini mıc:ıl izah edelim? Bu hiddetin 
Geçe~ ";~~onuna .galebe. çalmıştır. ahlaki endiselerden nes'et ettiiiine mi 
tırıPara·t ~1 ~enenın tahlıli sudur: bizi inandırmak h:tiyorlar. Onlann im 

1traJJ 1ğJnı <>t uı:nın fethi, Arnavudluk oarator l.lklarını nas~l kurduklarını ve 
v(' her sa~ ~alya 'krallı~]: birlesmesi hangi metodlarla idame ett:irdiklrrini 
~idd~tli a~ a kuvvetımızin artması bilmedi~mizi mi ntnnediyorlar? Fakat 

ışlar.. b h . 1 . d ··ı Su1"<' d • me~u a solan araızı mese esı egı , 
Size h" ogJ'U nıu. ha-rJ>e doğru mu? büsbütiin başka birsevdir. 

ıtab u··· tıın he e ırnm şu esnada• dünya-
belki a: t~.rafı~da milyonlarca insan, 
lik ve b ~~ mılyon1arca insan nikbin
SUa}i 80 e ınlik içinde çalkanarak su 
Yoruz rı;;orlar: Su-lhe doğru mu gidi-

Du, Yo sa harbe doöru rnu?. 
L suaı herk .. 
ıtarar v <'S ıçın fakat bi1hac;sa 
y·k ermek mns' r t• . • . u lenrn· · u ıye mı bır r.• nl•k 
lSfitlıarn ış olanlar için vahimdir. Bu 
So~'lıkk a ben vnıivetin objektif ıve 
lihazırıianJılıkla tetkikinden sonrcf ha _ 
Yıp biit~n A '::UPnda, bu kıt'ada başla _ 
lan bir h ~~nya~·a vayılmnsı zaruri o
<ttte ve ahr ı muhi'lt vösterecek bir vüs-

e em · <>lınadı" ~ıvette meseleler mevcud 
le ede~ı ~ekhnde bir cevab]a rrıu1'abe-
~rn1er ~·lk~'m.ıpa sivac;etindeki dü _ 
~t kal e 1 de kılıç kuJlanmağa ha -
t mnrlan ·· ··ı a~r hu d .... 5on· <'bilir. Bununla be-
ZÜlrnec;j t u.~1mlerin kat'i surette çö-
~ er<'ıh edilir. 
alnız 1taı 

~a "e bin < Yanın değil, Alınanyanın 
au hudur ae;ıeyh mihverin de kana -

· « alk bu sözleri sürekle al-

«Beyaz harb• 
V<'rc;rıi lr>s'da bir sistem, Almanva •a 

ve İta lva,·a karşı ta baıncaları çevirmek 
c;ic;temi ihdas edilmisti. Şimdi bu sis
tem tamir edilemivecek surettP vıkıl -
mı~ oldulıu icin on.un verine azçok ta -
fob edilen a?çok tek taraflı crarantiler 
ikamesin~ ulrra~1lmaktaıdır. Demokra -
~ilerin c-a111;miyt>tlt3 sulh davasına hanlı 
bulunrn:ıd•klar1 itiraz ~ötürmez bir va
kıa ile ic;h:'lt edilmistir. Dt>mokıasiler 
bPvaz harb ic;rni verilebilecek olan bir 
htirbe daha ~imdiden başlamışlardır. 

Gnrnntiler sistemi 
Bu harb ikhsadi sahada yapılmakta

d1r, on1ar bizi zayı:f'.atmak hülyasına 
kaptlmı~l~rdır. Fnkat harbler ·yalnız 
altınla kazınılmaz. Azim altmdan da
ha mütı·m VC' cec:aret c>lzemdir. Sürntle 
ço~alan ve Baltık denizinden Hind Ok
vanusuna kü'dar uzanan 159 milyonluk 
müthiş bir in~an kütlesi ezilemez. Ya -
pılacak her türlü hücum en kat'i bir 
kararla reddedilecektir. Tabancalar 
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12 Sayfa SON POSTA Mayu ıs 

ııı~ıııw·''Son Po~a" nın Hikaye~ ~~~m~nıunı~nıınıı~m~. '~~~~ı_,b_n_k_uı~b-el_ed_i_ye-si~II_in_ıa_r_ı~~~] 
1 1 Keşü bedeli 2787 lira S7 kuru~ olan Floryada yapılacak gazinonun pil ve yat" 

R O M ATl-z M T E o AVı. sı. . - mur sularının mecralarına aid inşaat açık eksiltmeye konulmuştur. Keti1 ev:rr 

1- S kile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanun-

= 1 :·ı:,~u:":"ı!::;ı~.:~:~.!:1:;;~;:i~1=:~:~~~;;;~::::.0:: 
iiilm .. nmnnm .. nnn11nıı .. nummu11111mb.. Çeviren : Faik Bercm~n ~ saat 14,30 da Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3068) 

- Çarıksız, çıplak olarak.. Laguarderin romatizmaları milthiş tut- detmişthn. İneli buldum amma parayı 
muştu. üç haftadanberi sol bacağı kur • götürmedim. . . ' 
fUll ağırlığında bir sızı ile çarpışıyordu. · - Zararı yok, hepsin[ birtlen verırsın; 
Zavallı Laguarder ne kımıldayabilip Al • üzülme! Bastonun nerede? Hayd~ dav • 
lahtan hayır dilemek için kiliseye gdebi- ran da git .. §İmdi Mösyö Rumigas evde -
nyor ve ne de hiddetlendiği zaman sev - dir. Haydi kocacığım talihin açık olsun! 
gUi karısının arkasına şöyle istediği gibi Kadın düşünceli düşünceli kocasını vo-

- Vay anasını .• Ne kadar kalacak aya-
ğım orada?. 

- 'Üç Ave, üç te Pater duası okuyun
cıya kadar ... 

- Vay canına .. Bana başka bir tedavi 
veya ilaç tavsiye edemez misiniz? Çünkü 
iğneli karınca yuvası rnaltım ya ... Benim 
midem ayağımdan sağlam, mesela hinrl
yağı, balıkyağı, kınakına filan gibi bir 
ilaç alsam geçmez mi? 

Keşif bedeli 13119 lira 71 kunıı olan Kurbağalıdere kenarında yapılacak ro-
septiklerle mevcud mecra!arm ıslah ve tamiri i§i kapalı zarf!a eksiltmeye kO" 
nulmuştur. Eksiltme 23/5/939 Sah günü saat 15 de Daimi Encümende yapıla· 
caktır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı ka· 
nunda yazılı vesikadan b:ışka eksiltmeden evvel Mecari Şubesinden alacaJdan 

bir tekme yerleştirebiliyordu! Onun iun yarısına kadar götürdü. 
·gibi bütün .gün durmadan dinlenme- * 
den didinen bir adam içın bu yenilir yu- - Merhaba Mösyö Rumigas. 

1 

ehliyet vesikasile 983 lira 98 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera· 
ber teklif mcktublarını havi kapalı zarf Iarını yukarıda yazılı günde saat H de 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul 

tulur bir işkence değildi!. - Vay Languarder sen misin? 
olunmaz. (B.) (3112) 

Roma1ıizmalarımn tutması karısına ya· - Evet benim amma, keyfim hiçte ye. 
fıyordu. Kocası hastaianıp kımıldıyamı - rinde de~il. . 

Senelik muham-
teminatı 

----------
men kirası 

yacak hale geldi~indenberi karısının çe· - Galıba romatızmarı var?. 
nesi açılmış yüksekten atıp tutmağa baş- - Evet Mösyö Rumigas .. hem de beli-
lamıştı. Bununla beraber o da üzülüyor- lı tarafından. Bir bacağım kurşur. gibı ... 
du. Yerinden kırnıldıyannyan genç ko - - Üzülme canım. 

- Hayır, hayır .. Aya~ını ancak iğneli 
karıncalar iyi eder. Ba~ka şekilde olmaz. 
Eğer sözlerime emniyetin yoksa .. 

- Ne münasebet? Madem. kı başka 

çare yok, ne yapalım? Ne dedinizdi üç 
Pater duası okuyuncıya kadar değil mi? 

Kumkapıda Molataşı soka.ğında 38 No. dükJran. 
Kapalı çarşıda Alipaşa hanı sokağında A Iipaşa hanının 
10 No. odası. 

60,00 

24,00 

4.50 

t.110 

casına acıyordu. Üstelik mahalledeki ka- - Nasıl ilzülmiyeyim? Hiç bir işe ya-
dınların alayına rla müthış içerliyordu. radığım yok. Kuzum Mösyö Rumigas siz, - 'Üç te Ave dua~t. Gavet dindar bir 

surette ve Allahı düşünerek okunacak .. 

Rüstempaşa mahallesinde Nalburlar sokağında 348 No. 
dükkan. 96,00 '7,20 

0,90 
4.~ 

Mahalledeki kndınl::ır onu görünce: birçok şeyler bilıyorsunuz, şu romatizma-
- Bana bak kız, diyorlardı, kocamn ma bir çare bulun! 

yerinden kalkamadığmı söylüyorlar, doğ- Rumigas. müşterisine garib bir nazar 
ru mu? ' • rlatarak dudaklannı ısırdı. Galiba 

- Doğru, zavallı adam kendin: değil, Languarderin geçen seferkı ziyaretini ha-

- Peki pe'kıi, yapmağa ~alışacağım. Vü 
cudümün selameti iç:n madem, k, lazım 
olan bu, ne edelim? Bacağım iyi olur ol
maz borcumu getiririm Mösyö Rumigas, 
şimdilik Allaha ısmarladık. 

Kapalıçarşıda Divrik sokağında 20 No. dükkan. 
Zindankapıda Ahiçelebi scıkağında 46 No. dükkan. 
Süleymaniyedc Samanviran Sani mahallesinin Hamam 

12,00 
60,00 

sokağında 8 numaralı Mülaziınler medresesi. 120,00 9,00 

ayağını bile kıpırdatamıyor. tırlamış ofacaktı. 

Kadınlar onun bı.. sözünü yağlandırıp Bu sırada müşterl .sıkılgan ve mah -
ballandınp günlerce aralarında şişirmek cub bir tavırla: 

- Güle güle, bahtın açık olsun! 
Eve geldikten sanra, karı koca müna

sib blr yuva armnağ:l koyuldular. Sağa 
sola ba:ş vurduktan sonra, bir kara ~amın 
d;binde işlerine yanvacak milyonlarc.a 
karıncanın barındığı bir yuv:ı buldular. 
Laguarder bunu görünce ürktü: 

Yukanda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahalla d!Slim tario 
hinden itibaren birer sene müddetle kir aya verilmek üzere ayrı ayn açık artır 
maya konulmu~ur. Şartnamelen Levazım Müdürrüğünde görülebilir. İstek.lllef 
hizalarında gooterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 29~/939 Pa· 
zartesi günü saat 14 buçukta Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (!.) (82902,. ten geri kalmıyo:-lı:ırdı. - Mösyö Rumigas. ineğimi bulduk -

Bir sabah kadıncağız kocasına: tan sonra gelip size teşekkür edemedim, 
- BeA'İ dinle canım, dedi, yidip bir de- dedi. Ah, bu körolası romatizma yüzün • 

b. kendini muayMle ett=rsen fena olmaz. den .. (Halbuki romatizmaya daha yeni tu 
- Kime muayene ettireceğim? tulınuştu.) İşte bunun gib: birçok mü • 
_ Mösyö Rumigasa. him işlerimi yapamadım. İnşallah aya • 

ğım iyi olsun da hepsini birden veririm .. - O büyücü, sihirbaz herife mi? 
- Evet .. adam, romatiznıayı ·geçirecek - Ziyanı yok, o kadar acele etme!. Ev 

bir çok ilaç bihyor. ve!a şu bacağını göster bakalım! 
Y ı. ca Laguarder pantalonunu sıyırıp inliye • - OK nınl ... 

- Kazayyona bak, geçen sene iki baca
ğı da romatizmarlan tutulmuştu. TPd3vi • 
den sonra tavşan gıbi koşm:ığ.ı başladı. 

- Doğru, herifin tav~andan farkı yok. 
gideyim bari şu Mösyö Rumignsa ... 

Böyle söyledi amma, düşGncelı d·işün
celi de kafasını kaşımaktan kendıni ala
madı; nihayet: 

.inliye bacağını uzattı; Rumigas bu baca 
ğı evirdi, çevirdi; muayene etti; nıhaycL 

tekrar dudaklarını ısırchktan sonra: 
- n;nle dostum, dedı, bu romatizmayı 

iyi etmek için ne yapmalısın bilıyor mu
sun? 

- Dinliyorum. 
- Slzin civarda büy{ik karınca yuvası 

var mı? 

- Vay canına yandığımın karıncaları .. 
Belki bulamam diyordum amma, aHisına 
çattık. 

- Haydi kocacığım, cesaret.. 
-Amma ... 

- Haydi, haydi korkma! üç Ave, ilç 
Pater, çabucak bitC'r. 

- Öyle mi ders1n? .. 
• - Tabü tabii. Çıkar çarıklarını, dur 

pantalonun paçalarını da sıyırayım. 
Kadın kocasmın paçalarını dikkat ve 

ihtimamla sıyırdıktaı1 sonra yavaş hır 
sesle: 

- Amma biliyor musun, dedi, bu MÖ'!· - Olmaz olur mu? - Haydi canım, cesaret! 
yö Rumigasa borcum var benim... - Peki öyleyse. evine yakın der in bir Faka:t Laguarder bir türlü karar vere-

- Ya, ne vakit yaptın bu borcu? karınca yuvası bulursun, ve yuvaya hasta m'yordu. Emniyetsizlikle parlıyan göz • 

yacaksın! Eskisi gibi tarlaya gideceksin, 
pazara, ineceksin! 

- Pekala, pekıa. diyen Laguarder biı 
istavroz çıkarıp sol bac:ığını yuvaya sok 
tu; ve duaları okumağa başladı: 

- P,·üer, nostesr, qui es in .. ay, ay!.. 
- Devam et canım, devam et.. 
Yuvalarının ortal:mna düşen bu koca 

ayağın ne olduğunu anlamıyan karınca -
Iar olanca şiddetlerile hücum etmişler • 
di. Şakaklarından terler sızmağa başlı -
yan Laguarder dua okumağa devam e -
derek: 

- Sanctificetur riedı, amma bir küfür 
savurmaktan da kendi!l.i alamadı, ah, <'e
nabetler ne de ısırıyorlar be!. 

Dayanacak hali kalmamıştı. Ayağını 

yuvadan çıkarıp tabanları kaldırdı. Ko 
casımn bu halini gören kadın kollarını 
E?Öi{sünde kavuşturup gözlerini semaya 
dikti: 

- Hey Allahım! .. 

mağa başladın! Nasıl dua etmfyeytrn1 

A veyi okum ağa bile kalmadı. Paterin ya· 
mnnda iyileştin! 

Bir sıçrayışta karıStnın üzerine saldı • 
ran Laguarder: 

- Al sana Pater ile karınca yuva!ln11' 
te~irini.. diyerek kanncalann acuınd•" 
romatirza sızısı kalmtyan sol bacaR-ını al'' 
kasına yerleştirdi. 

Fakat bu tekmeyi yiyen kadın şUcA ·et 
etmedi. Nasıl şikayet etsindi? Bu koca • 
sının iyileştiğine alamet değil mi idi? 

Sessiz sadasız ı.;ömeldiğı yerde yan lca • 
lan Pater duasını dindarane bir h1~tt ıJe 
ve sadece Allahı düşünerek bitiren Jtadı71 

da kor;-sının arkasından evine doğru yol' 
landı ... 

r-----------'"" 
Çay dönüşü - Altı ay evvel.. Geçen Sen Mrırten:.le 1 ayağını sokarsın! ~ !erini hışırdıyan yuvaya dikmişti. 

kaybolan ineği buldurmuştu bana .. İne- - Ayağımı mı? Çarıksız mı sokaca • - Haydi, ayol, daha ne bekliyorsun .. 
ği bulunca herüe iki frank vermeği va • ğım? Bak iyi olduktan sonra ne kadar rahatlı. 

Yazan: Nezi1ıe Muhtttitı 
- Allahı ne diye çağırıyorsun be? \.. 
- Görmüyor musun, tavşan gibi koş - --------------

•Son Posta- nın edebi romanı: 1 R 

~-J;>Jtt:f ıJ_LUJaJt 
başlıyordu. Meliha hanım bu müddet heyla hanını bir iş için beni fzmire 
zarfmda zengin bir Mısırlı ile evlenip vollamıştı; bundan istifade ederek beş 
tekrar dul kalmıs, bütün servetini ha- dakika, si ze uğradım. Haber alırsa kı
vayı heveste sarfcdip Avrupayı dolaş • yamctin koptuğu gündür. Alldha ıs -
tıktan sonra gene n~rasız kalarak gö- maıladık, kaç·ıyorum. 
rümresinin vanma iltica etmişti. Bu sözleri söyledikten sonra bir kuş 

Zengin olduğu zaman kendilerine baş gibi uçarak knfosin."" girmiye şitab etti. 
Yazan: G'ÜZİN DALMEN çevirıniyen ve en ufak bir yardımı bile Hakikatte ise bu lo~ ve sevimsiz konak 

N · t 1 v. eğenlerinden esirgeyen bu gu'"zel fn- Ne · · · b" k f d ğil b" ha · eriıneyı gaye> sogux oır tavır a ve sam! Ne sevimsiz ve duygusuz insanlar rıme ıçın ır a es e ır pısa-
k b . .. 1 k 1 kak kaJbsiz kadmı cBülbül yuvası» 'd' somurt an ır yuz e arşı ayan Nes- yarabbi; bu zamanda böyle bir ailenin ne 1 ı. 

· · · · k d · F ·a be gene samimiyetle kdbul etmiş ve yap- ·· -rının yuzu aoı a'1 gıren erı un yi mevcudiyeti bile akıllara hayret veri- O!!ll' yemeğinden sonra oda!lna çıka'-
görür görmez de;,işmiş, mütebessim, yor. tığı hat.alan onun yüzüne vurmamıştı. rak Süheyla hımmın verdiği bir el işini 
hayran bir mana alınıştı. Ne yazık ki Genç kız kenrli kendine böylece dü- AhI.ak itibarile Reşad bey ailesi hiç is lemiye kovuldu. Hava o kadar sıcaktı 
bu gülümseme çirkin dişlerile mana - şünür ve üzülürken, etrafında sükunet- deiTismemişlerdi. Nerime, onların bü- ki tzmİre kadar gidip yorulmuş olan 
sız gözlerini daha çok göstermeğe vesi- le ve kurulmuş birer makine gibi ye - yük hat<ılarmı ~örmek ve tenkid et - crenç kız vücudünün parça parça kırıl
le olmaktan başka bir işe yaramamıştı. mek yiyen bu insanlar onun içinden ge- m ekle beraber gene onları, iyi kalbli- dıfü,,1 hissediyor, vor~nluktan gözle-

s"h ıA h d -1 b k !ikleri ve temiz huylu olma1an yüzün- · k d k d u ey a anımın a og una a an çen fırtınayı anlamıyorlar, kendi aza- - rı apa'n ı ça uyumamak için ken isi-
gözlcrinde mağrur bir sevinç belirdi. met ve gururiarı altında ezilerek ken- den affediyordu. ne <'~bir ediyordu. 
Bu sahneler ~r.eyan ederken Nerime di içlerinde yaşıyorlatrdı. «Bülbül Yuvası:ı;nda. Meliha harıım- Son aylarda imtihDnlar için çok ça _ 
biraz geriye çekilmişti. Süheyla hanım n d~n gayri herkes onu büyük bir sami- 1ısmış olduğundan c>~dukça z.ayıtla .. 
Onu Og-ıwıa gos" teı·di· İ miyet ve n€s·e ile kabul etti. Ancak, t t ]..J' ... d '-'' · zmire avdetinden ancak on be:ş gün • mış ı. zrnırc ge lllgı zaman a ı:nıra-

N · leli F "d ded' Meüha han:tm dn, Ç<ik mahareıl!i bir h t d k 1 tl k d - erune ge erı un... ı. sonra Neriıne sokag~ a çıkıp Reşad bey a e ece • ve mvve en ece yer e 
komed"acı oldueu icin bu hissini giz - b'lAk• h } k h k~zlikt - Yukaırıda on.:ı rastladım anne... ailesini ziyarete gı"tmeg-e muvaffak ol· J ı a ıs ~vasız ı ve are Cı+'>• en 
lemiye muvaffak oldu. Esasen o, daha d h b" "k b' r· t d.. ü t" B Kendisine bakan gözlerdeki dikkat muştu. On sekiz yac:ına gelrni• oldugu- a a uyu ır zn ıve <" uşm ş u. u 

:ı ,. küçük yaştan bu temiz ve parlak ruhlu -genç kızı kirpiklerini alçaltmıya mec- halde, Süheyla hanım !h!la ona bir ço- evde yaşamakta olduqu güroer ronun 
bur etmişli. Yemek esnasında kısa cuk muamelesi ediyor, eskiden olduğu sarısın kıza pek ısınamamış, onu ken - iştiha~ını kesiyor. vi.icudünü zayıflatı
oümlelerle annesile konuşurken d.e gibi sokağa çılonak için ondan tıin iste- disindcn başka bir dünyaya atd bir in- yor, biiyük bir kansızlık başlangıcı 
bu bakrşlann bir iki defa kendi üstün- mesinde ısrar ediyor, bundan muğber san gibi görmüştü. Fakat, onun böyle karşısında olduğunu göstererek genç 
de durduğunu gördü, fakat genç adam olan Nerime de, kapıdan çıkmak arzu- güzel ve taze bir kız olarak karşısına kızı telaşa düşürmiye başlıyordu. Ar-

dikilm~·!', maddi ··e mane'ri hiç bir üs-bir defg olsun kendisine hitab etmedi, sunu izhar etmekten çekiniyordu. Yal- tık eskiden yaptığı gibi merdivenleri 
bir şey sormadı. nız, bir iki defa, IAf arasında Reşad tünlüğü kabul etmiyecek kadat kıskanç koşa koşa çıkamıyor, bütün gün din-

be l h rılan hu knciın icin tahammül edi;\r hir ı d ı d F k b Küçükken olduğu gibi gene sofranın Y eri enüz görmediğini iöyllyecek erune en ça ışamıyor u. a at u a-
lın h d f d sc'-· cleg-i!di. S"h ı~ h x l kt d bir k~esinde oturarak yemeğini yijen o tış, er e asın a da: · J razı u ey a anıma svy eme en e 

Nerime, kimsenin kendisine hitab et • - Onlar insanın terbiyesini bozmak- Halalarının bu bayaği hislerin:l(>.n korkuyordu. Bu zengin~ aıarnetli ka-
memesinc!en doiayı pek memnundu. Bu tan başka bir işe yaramazlar! çok nzak o!nn ve Nerimeyi cidden se- dın için, fakirliğin bir ayıb, ha~talığın 
a~am, etrafındaki bu lcikayid insanla- Gibi iki tarafı da kıracak sözler işit- ven Zerrinle Fa'hriye, genç kızı görür bir suç olduğunu ve hayatını ka7A11nlak 
rın, bu nıuhcbbet nedir bilmiyen soğuk miye mecbur kalmıştı. görmez pek sevindiler. mecburiyetinde olan insanların kendi 
kalblcrin içinde bulunmaktan büyük cBülbül yuvası» nda hayat, eskiden - Ne kadar giizelmişsin Neri! Yüzün vücudleri1e ve sıhhatlerile meşgul ol-
bir ncı duvuyor ve yemek yediği müd- olduğu gibi çılgın ve hafif bir şekilde geçen sene olduğundan daha çok par- mıya hakları olmadığını, SC\,&.tllt veya 
de•çe kendi kendisine konuşuyordu. ve neş'e içinde cereyan edJp duruyor- lamış! !Nejad seni ~nıe bayılacak ... sıcak duymak, acıkmak veya ~tiha.sıı 

- Alhrbım, daha ne kadar zaman du. Zerrin hususi piyano oorsleri veri- Zaten şimdiye kadar bile gözleri sen - kalmak, n ezlelenmek Yeya yorulmak 
bunların ekme~ir·i yiyeceğim; ne kadar yM, sıhhatce daha narln olan Fahriye den başkasını görmüyordu. gibi şeylE>rin onlarla a!Akası olmadığını 
zaman etrafımda bu mütehakkim ve kemana çalışına'kta devam ediyordu. Nerime gülerek arkadaşlannuı boy- pekalA biliyordu. 
müteazzım yüzleri görmek azabına Nejada gelince, İstanbula gitmesine in- nuna sarıldı. Çatı arasındaki odanın boğuctı ve 
maruz kalacağım; artık kurtulsam, tizaren İzınirde açılan husu.d bir tiyat- - Peki, peki .. şimdl bu s&l•rl hıra- kavurucu sıcağı büsbütün artmıştı. Ne
kendi hayatımı -kazanarak bu sıkıcı ev- ro kuı:npanyaspıda çalıfıyor w le81n1n kur, Daşka vakit bunlardan konuşuruz. rime elindeki işi masanın 0Mrlne bıra
den, bu boğucu havadan uzaklara kaç-' g(izelliğile nazan dikka.it1 oelbetmiye Bugün kaçamak yaparak a-ldJ:m. Sü- karak beşınıı sandalyesine dıayadl ve 

~ 

aP,zından, bi!fühtiyar, şu ümidsiz s()Zter 
döküldü: 

- Allahım, beni de annemin yanıntl 
çağır. Artık bu hayata tahammül ede
cek kuvvetim kalmadı. 

Kuvvetli bir motör ıtürültüsil 88Jdf1 
ve sessiz havayı birdenbire yırttı· tJut
laka Feridun bey otomobille dişart çı
kıyordu. 

Nerirne hafifce rnredi. Artı~ ~5~ 
retini eline alarak bu Iakayid ve .rrıs 

0 rur vasisine müracaat etmesi ve ondll 
hayatını kazanmak için çahşmak .rrı;; 
saadesini istihsal ctmr.si llzundt· n' 
hayat;:ı daha fazla fahammill eırnesf 

1 imkan yoktu. Mutlaka, mutlak~ bir şı 
yapmalı, buradan kurtulmalıydı. ,. 

Acaba bövle bir müracaata karşl oıı .. 
• tı11· 

ne cevab verecekti? Eskiden yat> pi 
gibi, sert ve haşin bir tavırla onu 1" 
dişarı mı edecekti? e 

On b~ş ıgündenberi ona, yemekler<!. 
rastladıkça, cbonjur, bonsuvar Ne~ • 
me> demekten başka türlü hitab e 1'i 
mcmişti.; fakat genç kız onun rrııa öf 
gözlerinin esrarlı bakışlarının k~. 
üzerinde durduğunu ve hazan ,,,,, • 
le fakat acib bir ısr~rla kendJsini ,OS 
düğünü farketmemişti. t• 

Hayır, ona gidip böyle bir rnfir8~11;ıı 
ta bu ~unmak kolay bir iş değildi.· ttetJ 
adam, hatta annesini bile kend~ ol' 
uzakta tutuyordu. Süheyl! h~ı.rrı,lt1~ 
Iunun kalbine ekmiş olduğu soğUJc bıJ" 
merhametsizliği, az:nrct ve gu~rll e(iet' 
gün biçiyordu. Kendisine pereStı., ~tJ 
annesine karşı Feridun bey btl re$' 
hürmetkar olduğu kadar 80~ « 
mi bir oğul gibi harEket edlyo~· H • 

Eskiden annesine fabrikaya •1 bifldt 
lcrden bahsettiği halde bugiln td bit' 
bir, fırsat düştükçe omı işlerine 8brfl<'" 
kaç kelime söylüyordu~ hattA fsd• bi( 
nın genişletildiğini ve Manf.58 51ııd' 
şube açıldığını bile ancak lAf sr8 
haber vermisti. .,.,., 

(N~ 
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BATTAL • 
GAZI 

Yuan: ZIYA ŞARlB 

Arab kumandanlarının hırsı Sadrazam Kô.gıdhaneye yapttgı bir gezintid~ me~tebe 
gelerek her sabahki ta:imlerin tekrarını ıstedı. 

lht~ tarthte, Bizans müdalfaa hatlarının 1 müsaade vardır. Ancak ganimet mal -1 danlar, süratli davransalardı .. ve, Bıtt-
Kumanda eden zabit: "Emir almadan yapamayız/,, dedi 

ıyat k . . .. d . t l' t gw kahrrmıanlık yoluna der -):tşlal uvvetl~ri, bu meydandaki larının onda dokuzu benım, bın e sı- a ın aç 1 1 0 'recek-
~r arda bulunuyordu. Ve bu asker- zin olacaktlr ... Bu emre kim muhale - hal atılsalardı .. kolayca şehre gı .. 

Tercüme eden: Hus1ri 1 Caiid Yalçı_ı 

de B' h 1 f t'hliw') 'n c:Prefını 
Sult Must f b talimlere sık sık' marlar da.ha iyisini yapamazlardı, verilen 

an a a u 1 1 . d imkan yok• 
?anı ' ızans ordusunun en munta - fet ederse, asi addedeceğim ve der a ler, ve (Bizans a ı gı nı -s- • 

B alaylarını teşkil ediyordu. onun kafasını, (şeriat)in kılıcına h<!va- kazanacakldrdı... Lakin bu :Uyakatsız 
gelirdi. Ateşin süratini görmekten hoşla- emri kabul etmeme .erı~I:?. e , . 

1 b k. ğu daiına 1 tu Onun için kendılerını mcs uı tutmall 

'Qnt a:ı Gazinin şehre girmesi, o kadar le eyliheceğim. adamlar, en .şerefli işi bir tarafa. bırak -
nıyor, topçu arın ça u ıu na · • . kt" 
mükafat veriyordu. Fakat hiç.bir zaman büyük bir insafsızlık teşkıl edece 1~ 

keti 
0 

bu UŞtu ki, bu eO.r'etkarane hare - Dedi. mışlar, hırs ve tama rnücadelesıne dal-
lcış!al tada .henüz kimse bilmiyordu. Haris ihtiyarın bu sözleri, dinliyen - mışlardı. Bu esnada da Bizanslılar, kah 
rıuyor~r, derın bir sükCı.n içinde bulu- ler üzerinde 0 kadar fena bir tesir hu- raman Battal'ın açtığı kapıyı tekrar 
tuı horu~skerler de, yataklarında ho- sule getirdi ki, evvela ,.birka~ dakika kaparr.ışJardı. 

li'ak .uyuyordu. korkunç bir sükut içinde geçtı. Sonra, Ya, Battal?. O. ne olmuştu?. 
lie geı~e::paru~run b~yük ~ir ~el~ş asker~.er ar~sında sert ve hiddetli bir Battal Gaziye gelince: .. . 
etti. 0 an • bu sukUnu bırdenbıre ihlal ses yukseldı: Bizans kalesinin içinde, ve yuz hın-

da her taraftan ı • . . . .. . k 1 .. t da yapayalmz 
- SiIAh · - Ya, Emir ... Asılerı, şemv:.ın 1 ıcı ıerce duşmanın or asın , ~· . 

geliyonn başına .. silAh başına .. Battal ile tehdid ediyorsun .. aıa .. . Fakat, ga- kaldığından henüz haberdar degıldı. 
Vayııs u,... nimet mallarından, onda dokuzunu se- Ve kumanda'll Müslimenin derhal or-

tlan as:ralm-ı yükseldi. Silahlarını ka- nin alman da şe.riatin emri mi? Bunu du~un ba~ına geçerek açık kapıdan 

benim tavassutuına müracaat etmeden Bu zavallıları bizımle beraber Bogaza 
bir emir veıımeğe kalkmıyordu. Ben bu götürdük. Vcisıl olduğumuz zaman, bun· 
fırsatlardan istifade ederek, onur. gayre.1 ıarın i?k işi yaptıkları şeyi beğenmezsem 
tini tahrik suretile nazırları faaliyete ge- maruz bulundukları tehlikeyi bana anlat• 
tirmeğe çalışıyordum. Sadrazam haiz ol- mak oldu. Cehaletleri sayesinde kurtu· 
duğu bütün nilfu:ı: ve iktidar ile benim lacaklannı söyiedimse de bununla müs. 
mesaime mukavemeı etmek lazım gelir- terih olamadılar. Bu sırada, iki vezir fik 
ken :faaliyetini sadec~ bunlara nezarete rimi söylemek için beni sıkıştırıyorlar ve 
hasretti. Kağıdhaneye vukubulan tenez- dülgercilik işini beğenmediklerini gösta 
zühleıünden birinde, bana haber verme- riyorlardı. Avlunun içinde ikamet içill 
den mektebe gelerek her sabah yaptığım yapılmıı yerleri tle fena buluyorlardı. 

sıraıanı erl~r, derhal kışleların önüne ispat et .. biz de, verelim. .şehre yürüyeceğine emindi. 

İnrpa:;or · . Bu sözler, 'başkalarına ~a. ces~-ret Koca Türk kahraman~'. .. Aya.sofy~ 
talimlerin tekrarını istedi. - En a:ı ehemmiyeti olan şey budu?\ 

Kumanda eden zabit: dedim. Asıl esaslı cl~et güllelerin birbh 

- Emir almadan yapamayız, dedL 
geçti, Evv 1 Leon, bu kuvvetın başına verdi. Asker arasında adeta, ısyan baş mAbedinin önüru:? gelince buyuk bır he Veziriazam mukabell.! etti: 
Aksaray ıa~n:~nyeti ö~ek i~~, gösterdi. Said Baran, pazarlığa girişti. yecana kapıldı.. derhal üzengilerine - Benim emrim kafi değil mi? 
<terdi. Bu 1~ m na bir keşıf ~olu gon- İsyanı küç hal ile bastırabildi. Sonra, basıp ayağa kalkarak: - Dissipline taall-nk etmiyen hususat-
bu)r av~t edere~ur olan zabıt, çarça- atına binip askerlerinin önüne geçerek, _ Hey Ulu Tanrım!. Bana ihsan et- tıı. şüpbesiz ki emirlerinize tebaiyet ede-

- Bir :rnikt d .. Battalın girdiği kapıya doğru ilerledi. tiğin bu şerefin şükrünü, nasıl edaı ede~ riz. Fakat d;ssipli..-ı noktasında biz yıı.lnıı 
~a taratın a:o~Şman su:ansı, Ayn- Fakat, daha hendeklerin önüne gelm'e- vim. Senin şu yüce mabedinde, k:ndı Haıcı Bektaşı tamnz (1). Vezir bu cevaba 
b~ka dfişrna~da p gitmış ..... ~rta.da den öyle müthiş bir ok yağmuru ile dilimle sano. şükranuriı arzetmedıkce, gülürnsiyerek izahatı kUi gördü. Bunu ~r "" n eser bile gorulmü - ' .. f b · 1 hik~ 
\.... ·· · ~ııılan kın. d. i\._1 . ~ karşılaştı ki, bir çırpıda, on sa ta u- canımı alma. bana kendi ağzi e · (\ye etti. '"'UVı:et}i "- ,..., eru.cı :yapfümış.. . 'ldi D" w d n . llludafaa. tertibat 1 lunan askerin hepsı yere sen · ı Diye. bagır ı. Karedeniz bojtazını tecavüzden kork-

edi ı a ınmış . . . - . . d w l a· ,. b k kadar an1 1 · ğerleri de çil yavrusu gıbı agı !ve:. ı. Bu cür'etkaran:. .. as ın o . rnaz bir hale getı:-mek çareleri hakkında 
dı ~rator Leorı -ı b' f 1 Eğer a!tında cins at olmasaydı, hıç şup- olmustu ki. bu buyuk rnabedın kapıcı padişah çok evvel fikrimı sormuştu. Ben · u-erh 1 • "'~· ş ır ne es a - · k't bula-
bir kı a Oradaki asken ikiye ayır<lı. hesiz ki kendisi de orada, Bizans oklaı. keşişleri kgpıları kapamıya va 1 de boğazın ağzına doğru iki hisar inşa~ını 
tollad~:n~ı, ~rhal (Belgrad kapısı)na rının insafsız darbelerile can verecekti. mamı~lardı. teklif eıtrni?tim. Fakat bu projenin terke-
tdk Ya ğıer ktsnıı da maiyetine ala- Görülüyor ki, eğer bu gafil kuman- (.c\rkası var) dikliğini :zannediyordum. Bir gün, Babı-
Uerle:rn7:! ~vaş Beyazıt meydanına Alinin Anadolu ve Rumelı fenerlerinde 

Meydana ladL 1 stanbul deniz ticareti bazı inşaat yaptırdığını haber aldım. Bu 
b~tlefin~ıı ~ldi~ ıaınan, saray za - il d insaat Vitruve kaidelerinden habersi! "1· 
bir helecan Ue~ m~ kanpJaştı. Büyük Müdilrlüğ n en duk1arı kadar müdafaa hatlan hakkında 

- ~e ol Fenerbahçe - Kuınkapı - Bostancı ve Heybeliada mendireklerinin deniz ci- da hiç malO.matlan olmıyan iki mimarın 
Diye ba~:·· ne -.U? betlerine dökülmek üzere asgari 300 azami 1000 kilo sıkletinde olmak üzere zekAsına tevdi olunmuştu. 
Zabit, !ay· ö Ü 1 1000-1250 metre mikfıb ada veya kavak malı taş açık eksiltme ile satın alınacak- Çok geçmeden, Boğazın med~ıı.l:nde ve 

~dk'a n nele ~reyan ed tır. Müteahhid bu taşları kend~ vesaiti ile yukarıda isimleri yazılı nıendire~e- otuz altılık güllelerin menzili haricinde. 
- ~ naklettf. Ve .sonunda da· en re teslim edecektir. Tahmin fiatı 4375 liradır. % 7,5 teminatı muvakkate 328 lıra bir takım kötü duvarların yük.~ldiği ~ .,.,_ uınanaan Dimi•-=·yr... .. · d 

•1..1ı takibine iltti. .......: ~ dus:manıa- 12 kuruştur. Eksiltme 18 Mayıs 939 Perşembe günü saat 11 ir. rüldü. Birkaç kuru duvar da yapılmıştı 
Dedi. Eksiltmeye gireceklerin % 7,5 teminatı muvakkateyi muhasebe müdürlüğüne ki bunların içinde toplar bulunacakh. 
Bu ikinct h8 ber yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektublarile eksiltme günü Galatada Bir kireç tabakası ne bütün bunlar ba· 

dar Sevindirdi ki ~ hn:paratoru 0 ka- rıhtım üzerinde İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğüne ve şartnameyi görmek ve dana edilrnisti. Bu d!l bitince, vezirler bu 
!aşırarak arkOSı • adet! ne yapacağını almak istiyenlerin de Müdüriyet idare şubesine müracaatlan ilan olunur. (3032) inşaatın mükemm.ellyetini padışaha an 

deki saray erk~a n dı!!ıtı~. Maiyetin - ettiler. Fakat, hiç şüphe yok inşaata be-

11,:- ~rilyor muıu~Z:b~tle~e: Açık Eksiltme ilanı nim nezaret etmemi arzu etmiş olan Sul-
~:·t, na911 çıktı · enım sözle - S • M l .. d .. l..... .. d tan Mustafa kendisine verilen malt1mat-~a 3Öylediğj. ~~~tron), rüyamda İIİvrı a mu ur ugun en ta benden Mç bahsedilmemesine hayret 
Ş~'l.i de, iyi bir bnti~ tutuyor. Fakat 1 - 15/5/939 tarihine rnüsadiI Pazartesi günü saat 14 de Silf'vl'i MalmüdUrlü- ederek 6'ebebini sordu. 1

ll"ıdt, şeca&tl• n . an ~iriyor... ğünde müteşekkil eksiltme komisyonunda 6986 lira 98 ~ keşif bedelli Siliv- Beni uzaklaştırmaktıı.n başka blr feY 
~kad~ beld er; •tılalım. Patron'un ride yeniden y.apıla<:ak hükfunet konağı açık eksiltmeye konullnuştur. dilşünmiyen verirl~ri benlbnle istfşare 
\1 lurıen <tO.trna esine «fnnek cür'ettnde 2 - Mukavele, eksiltmt>, hususi ve fenni şartnameleri proje, kesif hülisasile emrinden hıı.berdıı.r olmad1~ını ı5yliyf"rek a.ruı h ~ nJannı rakalıyalım b kt' 
~ a,.a.1 (HlJ>Odnını ··· una müteferri diğer evrak komisyonca verilece ır. mazeret beyan ettl!er. Fakat ha~metpe-
. lkın buru )a toplıyalım.. 3 - Muvakkat teminat 525 beş yüz yirmi beJ liradır. 

dili llsllJ\l:da, bu düşmanları diri 4 - Talihlerin en az (5000) beş bin rıralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
~?nüne atalı~~ap1.anların, SITtlanla- idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul vila)"f'tinden alınmı~ 
~~~ ba~rdı. Ve atma Ayasofyaya ehliyet ve 939 yılı Ticaret Odalan vesikalarile komisyona gelmeleri ilan olunur. 

oullniyı ba~adı. (3220) 

~ 
~tr Mü 1 • 
~ llıenfaat 8 lınentıı ~dırındaki hını 
~Itaşa}atd&n 'P&zarlıtı, ancak uzun mü
~~ltn h. 9CYnra hitama erebilmiş • 

dl\1\leruı rara 8&-e, mevcud ku -
~·· aatt.ı ~ Y&flıaı, en öne geçe -

gıl"tcekti niıı açtığı yoldan, şeh-
tn Yaıh ~ 
~de ~ 8'ırty. ndan (Said Baran) is-
~ 1"ltıhtııı 181lndeıi idi. Haya _ 
tt. •arındı kıanu, IJam saraylarının 
~ .\~ aı:vk "9 lefahatle geçmi§
' lt~ ~ lf Yll4Uld.8.n sonra, gü _ 
b~ htı' . ~ artık memleket 
'~ ışle~ lirişmiştf ... Bi -
ttıı ... hıl tap:lır açılmaz da, kendi ka
~tl. ·~ ol"duya iltihak eyle-
\1~+ ..... ı 
~ .. lJ, 
~&.r ndan~~l~ olan bu düzme 
\'.~ 1 ~aı d h n1n çadırından çı
~ r l'tntn ııa: al ~ geldi. As -
~ llrn 'buıııarnı :hnaaı için emir verdi. 
~hı lalletind 

8
11lnna. çıkarak, ken

cta. t ~ ~en, terafetinden, süt-
ttııa~n bahse blırarnanlık ve şe • 
~ Şe}ı~ ttUrteıı IOnr&: 

~ d~~:Oek oeretı, bize verildi. 
~rdir "' ının malı. fıelM kanı '•• Ut iÜJ ' 1 Q.ç iece. Yriğ:maya 

.__in_h_is_a_r_la_r_U_._M_u_· d_ü_r_lü~ğ_ü~n~d_e~n: ~I 
I - Şartnamesi mucibince 250.000 metre düz beyaz kanaviçe kapalı zarf usu

lile eksiltmeye konmuştur. 
ll - Muhammen bedeli 38750 muvakkat ~minatı 2906.25 liradır. 
ID - Eksiltme 30/V /9?ı9 Salı günü saat 15 de Kabataşta Levazım Şubesi MU

düriyetindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hergün sözü geçen şube ile İzmir w Ankara Baş~üdürlü~

?erin<ien 194 kuruş bedel mukabilinde alınabileceği gibi nümune de gorülebilır. 
V - Mühürlü teklü mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme {>arası mak

buzu veya banka teminat mektubunu ihtivıa edecek kapalı zarfların eksiltme 
için tayin edilen günde P.ksiltrne saatinden bir saat evveline kadu mezkur ko· 
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lAzımdır. c3240> 

Şuhut Belediyesinden 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu evvelce ilan olunan 18963 lira 49 

kuruş bedelli keşifli Şuhut kasabasının Nafıa Vekfiletinden musaddak projesi 
mucibince yaptınlacak elektrik ve makine tesisatına talib zuhur etmediğinden 
bu defa 3/5/939 gününden başlıyarak bir ay zarfında ifin pazarlıkla ihalesine 
karar verihniştlr. 

1 - 'İhale Şuhut Beledıyesinde toplanan encümen tarafından yapılacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 1422 lira 26 kuruştur. 
3 - Bu işe aid proje hülasası keşif, malzeme montaj ıartnameleri hesabat Te 

münakasa şartnamesi mukavele projesi bir lira mukabilinde Şuhut .Belediyesin
den alınabilir. 

4 - İstekli olanlar Nafıa VekAletinden alınmış enspekt&lük vesikası ve buna 
miıınwıil tesisat yaptığına da1r alınmıı bonservislerle bu müddet zarfında berilin 
Şuhut Belediye Encümenine müra.caai edeceJrJ.m llln almwz.. l.llOOH 

nah onlann slSzlerir.e kanaat getırmtye
rek yaptık1an inşaah benim teftl~lme 

arzetmelerini irade etti ve onlıı.n mahcub 
bir vaziyete soktu. Reb efendi (2) ile def-
terdar, yeni inşaah mubafaıa etmek mi 
yoksa yıkmak mı icab edeceıti hakkmdıı. 
bir karar vermek ll7.ere bent oraya glfü1r-

rne~ memur oldular. Veziria:r.amın bu 
daveti yaparken göMerdiği mülAyemet -ve 
nezaket padişahın verirlerine bu emri 
verirken hiç te natik davranmamış oldu
ğunu bana anlattı. 

Fa'kat bu vazi~ veı'Zirlerf endlteye 
dGşürüyorsa da beni de mfiıkill bir mev
kide bırakıyordu. ÇOnkü ya bana tevdi 
ed11en menfaatle:t'E' hlyanet edecektim, 

yalıud bir tıakım muumları feda etmek 
mecburiyetinde kalıı.caktım. P'llhaklka 
yapılan ~yleri beğenmiyecek oluraam 
bunları emretmiş olanlar mes'ullyeti iki 
mimara atfedeceklerdl Halbuku bu mi-

(1) Ti'ırkler taraf'lndan pek htırmet g(tste
rtıen yenlçerlle.rln nıfteıım.at ıtellkt1 edilen 
Hacı Betttaş onların ya1ruz Tlzıı kanunudur. 
Birinci Murad zamanında berihayat 1ıdt. Bu 
hükümdar TezlrlerJntıf mM&leuı berme 
hlsseBlne dtışen est.rlerden yen! bir mm. (79-
nlçerl) te!ts etti~ zaman, bun& kaide Tt ni
zam konmasını ve Jel11 mW& t&Jrdıa etmul 
tçtn Hacı Bet.~ mt\raaaat etti. Rtnyeıt e
dildiği.ne gtlft, beyn einabmm kolunu tm 
kun~ teflnJn batına ~duktan eonra. bu 
yeni mnısı takdis t~tn. Allaha dua etıt.ı. Hlll 
yenj9eıilerln eerpuflarından earkan be7all 
teoe pa.rçuı Hacı Bek'tafm mı.mum baiıraBI 
olarak kalm]ftır. ı 

W Ha.r.lcln Nuın. 

rine kavuşmasıdır. Başka kusurlann ko• 
!ayca çaresi bulunabilir. • 

Mimarlardan biri derhal güllelerin karo 
şıya geçebileceklerini temine kalktı. 

- Bu sizin karışacağınız iş değildir, dl• 
ye mukabele ettim. Siz gösteriJen nokta. 
larda inşaat yaptınız. Aradaki mesafe top· 
ların InPnZil'i bakunından çok fazla ise 
inşaatınızın esaslannı tetkike girişmeli 

faydasızdır. Çünkü her şeyi yıkmak, dah~ 
iyi bir mevki intihab etmek lazım gele. 
cektir. 

Rum toptan bahsetmekle yaptığı bu· 
dalalığın farkına vardı. Topçular topları 
hazırlamıı.k için emır aldılar. Bu inş3ata 
diğer vezirlerden ziyade iştirak etmiş o• 
lan defterdar güllelerin tesiri hakkında, 
bir fikir edinmek için sahile gitmeyi ha .. 
na teklif etti. 

_ Topçubaşı güllelerin karşılnştığını1 
gördüğünü bana temin etti, dedi. 

Şu cevabı verdim: 
- Onun müşahedelerine o kadar em· 

niyetim V3rdır ki ayni noktada tecrübe
leri tekrara kalkmıyacağım. Yeni tecril" 
heleri büyük ku1e üzerinde yapmayı teJC. 
lif ediyorum. Yüksek olduğu için isabet. 
teri oradan daha iyi tetkik edebiliriz. 

Derhal kötü b!r kulenin mazgalları a• 
rasına yerleştik. Burası barut deposu hiz• 
metini görecekti. Bir bayrak sallanma~ 
suretile işa~t ver.ilince, Anadolu ve AS" 
ya taraflarından atılan güllelerin iki hlı 
sar arasındaki me.,a.fenin ancak üçte bl• 
rini katet'U'klerini pek vazıh surette göl\ 
dQk. Birkaç defa tehar edilen bu tr>crü• 
be meseleyi halletmiş oldu. Hisarlarıı 

tnşaatını tetkik lüzumsuz hale giriyor, b1 
kulelerln faydasızlığı sabit oluyordu. 

Zabıt varakası iki mimarın endişeleri· 
ni izale edecek surette tanzim olundu 
İki vezir ile birlikte yemek yedim. Sonrı 
fstanbula dönmek üzere kayığa hindili 
Yolda, Bosfonın müdafaası için elzem te· 
lAkki ettikleri iki hisar için en münasili 
mevkii tetkik ettik. Biraz sonra bu nok· 

talan bulduk. İl'k tesadüf ettiğimiz ikf 
burun blrbirlmnden elverişli bir mesa· 
fede Hindiler. önlerinde bulunan mcsa· 
ları mildafu edebilecek bir vaziyette idi. 
ler. Tam bu müd!lfaa vazifesi için halke.ı 
dilmi§ gtbi görünüyorlardı. Buna göre 
bir zabıt varakası tutuldu. Vezirler va• 
zifelerl hakkında malftmat arzetmeğe git
t1ler. Ben ilci ay bu bahse dair artık hi9 
bir lAkırdı duymadım. 

(Arkası vnr) 

-------···. - ....... ···-·················-··---
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\ i Terctıme eden: B. Alu 
\ 

Adeta bir rüya içinde imişim gibi 
ke dimi tayyareden atıverdim 

29 Nisan tarihli 
bilmecemizde kazananla 

29 Nisan tarihli bilmecemizde ka -
zananları aşağıya yazıyoruz. İstanbul -
da bulunan talihli küçük okuyucuları
mızın Pazartesi, Perşembe günleri öğ
leden sonra hediyelerini bizzat idare
hanemizden alrn<rları lfızımdır. Taşra 
okuyurulanmızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

822 Orhan Uçman, İstanbul 61 inci 
533 Sedad. 

Kendime · geldiğim zaman, hiç 
;de baş döndürücü bir süratle 
i yere sukut etmediğimi far ket -
İtim. Başımın üzerinde, Göğün siyah 
fonu üstünde, acayib şekilde koskoca-

• man beyaz bir leke farkettim. Bu ta -
bii, paraşütten başka bir şey değildi. 

l'oprnğa bu kadar yakla.şbğımın hiç 
de farkında olmamıştım. Bunun için 

· yere indiğim zaman öyle şiddeUi bir 
sarsınh hissettim ki, dudaklarımı ısır-. 

mak mecburiyetinde kaldım. Fakat sağ 
ve salim yere inebildiğim, ve bilhassa 
yeniden İngilterede bulunduğum için 
fevkalade büyük bir memnuniyet 
hissettim. 

Bir kHo çikolata 

Al.BÜM 
<Son Posta hatmıJı) 1.1 

İstanbul Selçuk kız enstitüsü aındıt-' 
295 Mezlyet, Kastamonu Slınsar SO 1' 
maz aralık 37 numarada Sabahat 1'~ ı 
tan'bul Yere'batnn Mıtharrem e~n:" 
kak 11 numarada Plrnye Diker, ~ 
sesi sınıf 6 da 189 Rıza Tiizün, Cide• , 
zade müteveffa Abdullah Efendi torııD 

Tabim orta mekteb 3-A dan 109 Macid nan. 
Akbulut. . BOYA KALEMİ 

0 

8. f b I Istanbı•I Süleymaniyf' kız ort.a oıtul 
lr Ut 0 IOpU 1-C de 2S6 Cavidan, Karaman O~ 

KOD1'& Hs~l sınıf S-A dan 836 Adil Kara- sınıf 1-B tle 213 Nazmi, Çorl~ Cürnb '(;I. 
ataç. okulu sınıf 5 de 17<' Niyazi, Ist:ı.nbul iP: 

t oğlu orta okulundnn 117 Doğan. .AIJi 
MUHTIRA DEFl'ER Kurtuluş Baruthane cnddesl ıoo nıY 

(Son Posta hatıralı) Orhan. 
Konya Gazl Alem.şah mahallesi 20 numa -

rada Neriman, Afyon lise sınıf 1-B de 838 Ab AYNA 
dullah, İstanbul Dlzrle.rlye mahallesi Ş:ıtır . <Son Poc;ta hatıralı) 
sokak ı numarada hhan, İstanbul Boğaziçi Istnnbul 45 inci okuldan 375 ~ tJ 
llsesln~n 199 Şehlm, F.c;klşchlr Devlet De- bul Fatih 11 inci okul sınıf s~B tan Jf: 
mlryollaı1 çırat okulund:ı 22176 numaralı İstanbul S:ımatya Hacıkadın ~ ııtıııl 
KA.zım, İstanbul P'ntih orta' okulu sınıf 2-A 92 numarada Hamid Yılmaz, ı:-t8 dP 
da 388 Oevad. erkek lisesinden 433 Muammer. ]:staet. 

Derhal kendimi pa'r~ütten kurtar -
dun, ve elektrik fenerimi çıkararak, ba
şımın üzerinde daireler çizmekte olan 
tayyareye, aramızda kararlaştırılan i- Garb ~ uaralı bir lngilfz zabitini ı:apyan. n.ıman ~irleri 

YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ tevnlyal lisesi sınıf 1-A da 534 Ref 
KİTAB ti (Son Posta batmıh) Ö 

1 
c&d 

İstanbul Davudpa.ıa orta okulundan 128 Ankara Ye~lşeh~r KAzım ıa P vu•tef' ~areti verdim. Tayya're verdiğim işareti ketini gösteren muhatabım da, yolları vaziyetten haberdar etmekti. Alınan 
alır almaz derhal cenub istikametinde ve otomobil kullanmuını çok iyi bili- umumt karargahında- bu mevzu üzerin
yol almıya başladı. Ben orada, yalnız yormuş .. yarım saate varmaidan kendi- de söylediğim sözler ve ileri sürdüğüm 
başıma kalmıştım. mi, hük~t rnüemıelerinden çoğunun teklifler münhasıran göz boyamak için-
Bulunduğum yer baklanda kaba tas- orada bulunduğu, Vaytholl'da buldwn. di. Va.k:rA şimdi de Şlayher'i herkesten 

lak bir fikrim vardı. Herhalde bir ova- Muhatabımdan otomobilini hava kuv- önce benim yakalamam mümkün ol -
nın ortasında bulunuyordum, pek ya· vetleri kararg!hının bulunduğu ( 1) duğuna inanmıyor değildim. Fakat her 
kınımda ağaç ıhışırhlan oluyordu. Bu- Strend'e değil de, doğruca Skotland - ihtimale karşı, Loyd Corc'un hususi 
lunduğum s<rha arızalı idi; tayyarenin Yard'a sürmesini ricaı ettiğim zaman muhafaza teşkil~tının dikkatini celbet
tuttuğu istikamete bakarak şimalin bir hayli şaşırdı. Skotlmıd-Yard'ın önü- meği faydadan hali bulmuyordum. 
kısmen arizalı olaıı kireçli toprakların- ne geldiğimiz: zaman, muhntabıma veda Skotland-Yard'da, bu mevzu üzerinde 
da bulunduğumu istidlal ettim. Vakit ederek, ve milsa!d bir zamanda kendi- kendisile ilk görüştüğüm zat, sözleri -
gece yarısına doğru yaklaşıyordu; fa- sini arayıp t~ekkür etmek için ddrcsi- me inanmamak istedi. Doğrusunu is -
k~t buna rağmen ben ôe he1™!n süratle ni ve ismini defterime not ederek ay - terseniz, bu adn'ma kızmıya da hiç hak
Londraya gitmek için şiddetli bir arzu rıldım, Skotland-Yard'ın, Loyd Corcun kım yoktu. Çünkü hemen hemen her
vardı. Yola çıkıncaya kadar hattı müs- muhafazasile alfudar şubesini derhal gün, yiımiden fazla buna benzer sui -

Ekrem İst nbul Beyoğlu 12 ne! okuldan 401 numarada Gurel, Izmlr Karataş 
Mumban, İstanbul Cağaloğlu orta okulu sı- okulu ~ınıf 5 ~e 124 Necil, Esk~~~ 
nıt 2-E de 120 Muhsin, İstanbul Silleyma - diye Sökmen sokak 10 nwnarada 52'1 ıP. 
ı:ılye kız orta okulu sınıf 2-C de 128 Jale, i:s-j tanbul 17 nci ilk okul sınır 5 deAdO,ıı. 
tanbul Fatih 13 fincü okul sınır 2 de 524 Erzincan Gazi okulu sınır 5 de 
Ayten. ?r~~ _okulu sınıf 2-B de ~ M~~~t>Oi 

MÜREKKEBLİ KAI El\I Inonu okulu sınıf ı de 323 Incl. tst r. ~ 
.. rek orta okulu sınıf 1-A da 53 öın~Aı6i' 

(Son Posta ba.tlt"alı) gad orta okulu sınıf 2-A da 188 İlfll>" 
İstanbul Galatasaray lisesi sınıf 8 de 730 tanbul 1';' net okuldan 45 Cellle orııı;· 

Resan Günur. ista:ııbul Karngümrük Küçük RESİMLİ ELIŞI MODEi ~ 
~eğirmen sokak 18 numarada Afife Tekinalp, Alaca ilk okul sınıf 2 de 19'7 y~ ~ 
Istanbul Hayrlyf' lisesi sı~ıf ı-c talebcsln - kun. Derince ilk okul .sınıf ı de 1~ ~ i 
den 231 numaralı Nejad, Istanbul Lft.lell Eş- Şükran, Konya lise sınıf 3-A da 1 tft 

~iz apartunnn 23 numarada Sadık Yaı.gan, had, İstanbul Kocnmustafapaşa Mş,bl f)' 
Istanbul Cn~aloğlu erkek orta okulu sınıf yazıd mahnllesl 17 numarada ESfld• ~ 
1-E de 567 Faik. Maltepe Cami sokak 19 nmnarad• 'lı 

YAPI TAKJMI İzmir Killtfir lisesi sınıf 2 de Muzaf~ıJ' 

takim istikametinde bir kaç ova katet- kad ihbarı vakı olur. Buna aid bir yığın 
mem icab etti. Nihayet yol g5rilndü. m strend: Httkf\met dairelerinden bir m h 

1 1 1
. 

İstanbul Beyoğlu 29 uncu tık okul tale - Tekirdağ emniyet komlserl tsmnU fiil~ 
besinden 166 L. Bahn, İstanbul 61 1nct ilk o- ıu Refik Kasta~onu kız ortn otuJUııl" I 
kul sınıf 3-C de 531 Nejad, İstanbul 44 fincü de 13 Saflye Burdur cıı.m:ııuriyet c:lı jlJ 
okul sınıf 4-A da 367 Nemıln, ic;tanbul kız 11- 4 de 49 sevİm Kavn. Elfızığ Atatiıtı ıstı· 
sesi sınıf 1 de DUrrlinnlsa, İstanbul İstlklAl kulu sınıf 4 de 422 İhsan, Kütahya ~ 'I ~ . mının ve bırçok bfiyük otellerin bulundu u mu ayye rapor.ar ge ır. 

Tam şoseye çıkacag:m esnada. hır te- Londranın ana caddelerinden biridir. (Arkası 1·ar) 
pecı~in üzerinde oldukça bfiyük bir ev 
gördüm. Ev karanlık içinde idi. Her -
!halde evin içindekiler çoktan uyumuş 
olacaklardı .. fakat ben herhangi bir te
reddüd göstermeksizin kapıyı çalmıya 
ve evin içindekileri uyandırmıya' ko -

yuldum. Kapıya, sonradan biııat evin 
sahibi olduğunu öğrendiğim birisi çık
!t.ı.Adamcağız, İngil terenin bu sessiz kö 
şesinde, böyle gece yarısı kendisini tat
h uykusundan 'tlyand:nrarak rahattım 
kaçırmıya cesaret edenin kim olabile -
ceğini hayretle tetkike koyuldu. Ben 

ı 2 8 • f) 6 7 8 g 10 

ndamı görür görmez: 

- Affınızı çok rica ederim, ~im, 
ben bir tayyare zabitiyim. Pataşütten 
atlama talimleri yapıyordum. Fakat 
maalesef rüzgar, yere inmiye mecbur 
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olduğum sahanın çok ilerisine beni at· IOLDAN SAlıA: 
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tı. Yere inerek beni tekrar alıp götüre- ı - Prost ne mQteha&1ısıdır? 

~ -

E 

• m 

oek olan tayyare ile bütün irtibatımı t - Kapılann önlerindeki tahtalar • 11& -
:1. yağı. 
haybettim. Paraşütle atlnma tecrübe - 1 _Meşhur bir mlmanmıı _ sıı. 
lerinin neticeleri hakkında a~l• olarak t _ Bfiyükler _ Taharri et.. 
rapor vermek için süratle Londraya 
gitmek mecburiyetindeyim .. Acaba bu
r.!Jarda bir \'.>tomobil bulmıye imkan 
yok mudur? 

1 - Kalender - hnaJılr 
1 - Blr nota - .Emeller. 
T - Yükseltmek - Zayıf. 

ı - Akıllı - Rabıt eda.ta. 
t - İkl k1.şll1k koltuk - Qok olmıyan. 

10 - Dost - Bu ta.pyan. 

nJIARDAlf AŞAÖI: l 
ı - Şekerle J'llpılmıf, 

ı - zevç :rahad 1JeTct - Batııiıt. 
1 - Kale - Akaret1n pıırt. 

' - 2000 - ~ yu-.uı. 

licıesl sınıf 2 de .Hlkımt Flrat. 3-A da 219 Fethiye, İstanbul Hayri~ 
DIŞ FIRÇASI sinden 410 Enver Oökhan, Adana bi~ 

(Son Posta hatıra.it) ta okul ınnıf 1-D da 656 Stueyına~~ 

B Konya san'at okulu sınıf 2 de 180 Mustafa kale İsttklfU okulu sınıf 1 de 59 N 0nııt' ir doktorun günlük Er, İstanbul Karagümrük Atıkalı paşa Caml su.s Duatepe okulu smıf 5-B de 248 

sokak 7 numarada Sevim, İstanbul Divan - KART ~ 

notlarından yolu All Faik aparttmnnı 1 numarada Nec- Düzce ?rtn okulu sınıf 3-A da ~ ~: 
mi, Olr"e>ıın orta okulu sınıf 2-B de 428 Za- Samsun Inönü okulu sınıf 4' de '"" 

l===============I tiye, İstanbul Samatya A~açkakan 17 nu - Ankara birinci orta okuldan 783 rf ~ 
Boğma car 
Öksüri"ğü 
Bu sırada kabakulaktan eonra as Qok 
mllnte§lr blr tanda görillen ÇOcuk hu
talıklannd:ln biıi& de boğmaoadır. 
Boğnıaca öksürüğü vasat! Olarak üç 

ay kadar devam eder. Çok müz'içt.lr. Ge -
rek hasta için ve gerekse muhlt lçln 90t 
sıkıntılı dakikalar geceler geçirtir. Mtk 
robu henüz maltmı değildir. Fakat tükü
rük zerratı Ue çocuklardan birbirine &1-
rayet ettiği muhakkaktır. Küçükken Qek
mtyenler biıyüdüğfi zaman da boğmaca 
~ebllirler. Boğmaca ök8ürüfü yalnız 
bir defa çekilir. Boğmaca öklıil..rüğüne 
maruz k.alnn çocuklar hutaııtı kıı.ptı.k
tan bir buçuk, lkt hafta zarfında ilk &.
raz meydana çıkar, eıvveIA Ad! bir ölı:
sürük ve bronşit şeklinde bqlar, gün -
ler, haftalar geçttkçe öksürilt'. olddet m
bederek nöbet nöbet tutma~a başlar Te 
çocuk sık sık zefir yaparak nllıayet cQ.. 
rültilltl lblr şehlk yapar ve bu uzun ne -
fes alma ft.deta bir horor.cuJı:: gibi öter. 
Geceler! nöbeUer daha Blktır. Bo~a -
canın tedavisi muhtellt safahat arm -
der. Bundan da aynca bahsederiz. 

cevab tstlyen okuyucularımın posta 
pulu 1ollamalarıru rica ederim. At.si tak
dirde istekleri mutabelesis tala.b111r. 

marada İhsnn. Akooy, Balıkl'.slr posta paket ıuJO 
. DİŞ MACUNU ru oğlu Kenan, Malatya Gnt:i ~6 
Trabmn ıtse orta iJı:Lc;ım sınıf 3·A da 883 nıf 4 talebesinden 734 Nevzad,~ ".J 

Kemaled~in, İstanbul Vefa erkek lisesi 848 okulu sınıf 2-B de 488 Fevzi de 
1

90 '1 
Cevdet, Istanbul 44 üncü okul sınıf 5-A da Cilmhuriyet ilk okulu mnıf 4 ~eıil'-
314 Tllrk~n. Afyon ll.9e sınıf 4-B de 12l7 Diyarbakır llse sınıf 5-A dn 758 ıaJ ıs 
Hüseyin, İstanbul kız l~nden H43 Tür - tanbul Fatih Çırçır Hacıhasnn so oC1 
kA.n. marada Münevver İstanbul Basta '-

ALOMİNYOl\f BARDAK okul sınıf 5 de Serap, Adana rn~, 
(So• p t ha.t ra1 ) ııad dlrektö.rii oğlu Halid, xnyseri --•~ 

• n os a 1 1 klm.I kızı Mübe.şşer, İzmit orta ~1Y t/: 
r.stanbul Fatl1' orta okulu sınıf S-A da M ı-c de 904 Handan, İstanbul o-1'~ 

Muzaffer, İstanbul Hayrt:re .USem mut 10 l13e61 idare Amlrl Nurl o!tlu Ihsan• ~ t 
da 1114 Raur, İstanbul F'atlh 40 ıncı okul - wyon muhabere memuru osınan -
dan 164 Vedad, f.stan'bul 10 uncu ilk okul 81- şar, Dllz:ıce orta okulu .nnıf ı-A d• 
ruf 2 M 646 Nebil, İstanbul Kemerburgaz o- Emuıım ll.9e 664 Muammer, ~ 
kulu mnır .2 de 34 Nejad. muhasebe müdürü oif]u Sabri, 

KOKULU SABUN tftmlevazım mil.dürü mı t.net. 2"'~ 
(Son Posta hatıralı) blrtnd llkokul 266 Melft.hat, MnuıttS_,, J 

İstanbul Beylerbeyi ilk okul talebeıslnden rlno1 devre sınıf 2-A da 443 l<(ııJI (• ~' 
149 J~ •. İstanbul Hayd&rpaf& lbe1lnden 1715 ıısest sınıf 3-A da 836 Adil ıors.': ?'" 
Hüsnü, Istanbul Cağalo~lu orta aknlu sınıf orta okuldan 787 ~lAl, ZonguJdll 
7 de Şehab, İatanbul 45 inci okul sınıf 3 de Kemal okulundan 284 İsmail. 

Çemenderede bir kaşerhane yapıldı 
Ben bu sözleri söyler roy1emez, mu

hatabımda derin bir değişiklik farket
tim .. adam, bana arzu ettiğim hizmette 
bulunmak için bütün kuvvetne çırpın
mıya başladı .. meğer muhatabım vakti 
ve hali yerinde bir adanınuş.. kendi 
husust oto.mobi1i v.a~.. büyOk bir 
nezaketle beni içeri davet ederek: 

e - Sonunda blr .ıı:. ola bilyük anne-Söz. 
ı - Bak.lye talan. ~--------------' 

- Çok rica ederim, dedi, içeri bu
yurunuz!. Ben giyininceye kadar şu o
anda biraz bekleyiniz!. Ben kcndhn si zl 
şehre götürürüm .. 

Mu'hatabını bir yığın iQeeek şeyler 
getirerek giyinmiye gitti. 

Ben, haddi zatinde irademe çok sa
hih bir admnım ... İçki kullandığım pek 
nadirdir. Fakat itiraf ederim ki bu defa, 
!birkaç yudum ke.skin viski s1nirleriıni 
teskin etmek hususunda çok fşbne ya
radı. Birkaç yudum vWd içer içmez 
(furhal eski, normal :halline döndüm. 

t - Aitsettıren. 
1 - Blr nota - Deflimal. 
1 - İdare etmesini bilen - Beyaz. \ 
ıe - ABU - ltnga. 
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Otomobile bincHğimlz zaman Oksted 
~varında bir yere 1ndlğ1ınl arı1adını. 
i?°ollar, gecenin bu vaktinde pak tenha 
idi. Bana otomobilini lütfetmek naza- ..... , .l>tdnw• .. .,_..,...., teJlll 

Nöbetçi eczaneler ...;::;_ __ 
Ba rece nöbetçi olan ecza.neler tanlar -
dır: 

Şehza.debaşında: (Üniversite), Emlnö -
nünde: <Ha.san HultW), At.sarayda: (Zi

ya Nwi), Alemdarda (Esad), Beyamdda 
(Asador). Fatihte: (Vlto.m, Ba-k.ıtköyün
de: <Merkez>. Eyftbde: C.l!:yitt)suıtan.>, 
Be.rotta clhetindekiler: 
Tünel.başında: lMatkovtQ), Ka.I,oneuda: 
(Zatıropulos>, Takslmde: CKemaı Re -
bul), Şişlide <Pertev), ~1~: <Nail 
Halid). 
Botaıdçf, Kadıköy, Adala.rdald.ler: 
Kadıköyünde: (Halk, HulOsi), Ösltüdar
da: CSeltmtye), Sanyerde: (Nuri), Bü -
ytıtad.a.da: CHalk). 

~'-" Çemend~ J.1alkanda• (Hususi)- Kaymakam Kerim özdayı ~ ~· 
Kazam..ızın Çemendere köyiln.&t Meh - çok :zıevat resmi kufadda b ~ 
ıııed ve Ahmed imıinde iki biraderin mtqlardır. 

1 
~ PJ 

Müfettişi Umumilllrten istedikleri bir Trakya kaşer ima1Ath9Jl8 6 ~ 
plan ilzerin~ bir kaşar lınalAthanesi mune teşkil eden bu blnBd~ '·~ 
yaptırmışlardır. Bu bina aekiz bin lira- yüz bin kilo kaş&r peyniri ti /Y 
ye. mal olm~r. Buı:1dan bir hafta ev cıektir. !m~Athane .ıtı rdaP / 
vel de resmı küşadı bizzai Umumt Mü- yete geçmiş'tir. _.,dJl 
fettişimiı Oener81 Khun Dirlğin hu - Resim binanın baricl kJSP ... 
zurHe yapıhnlf, Vali Sam Beygo ve termektedir. 

... 



Emlak ve Eytam Bankasından 

Sa ı ık Emlak ~ 
-- - Yeri Kıymeti Nevi Mesahası Depozito 

270 lI ------
eybeUada Değirmen sokak N o. 

271 
2 mükerrer. 
lieybcliada Değirmen sokak No. 

272 ~ ınük~rrer. 
eybelıada Değirmen sokak No. 

.,.,
3 

2 mükerrer 
<.f li . . 

eybclıada Değirmen sokak No. 

274 2 mükerrer. 
lieybeüada Değirmen sokak No. 
2 rniıkerrcr. 

275 lJ 
eybeı:ada Değirmen sokak No. 

276 2 mükerrc>r. 

li Yb"'lıada Değinnen sokak No. 

277 
2 mükerrer. 

~C'VbeHada Değirmen sokak ~o 
278 lllükerrc>r. · 

lic>y~ Lada Değ·:men sokak No. 
279 2 ınuk rrer 

-------- --
70.- Arsa 235.54 M2 

58.- Arsa 229:80 M2 

65.- Arsa 218.88 M2 

42.- Arsa 169.47 M2 

35.- Arsa 115.47 M2 

. 
40.- Arsa 203.37 M2 

56.- Arsa 282.135 M2 

61.- Arsa 305.63 M2 

85.- Arsa 564.73 M2 

42.- Arsa 285.E2 M2 lieyb<-ı·ada. Değirmen sokak No 
2 ll'Ükerrer. ' · 2ao 

497 ~PY.bcl' da B Cadcln sokak No. 62 172.- Arsa 
kı B yl"rbc . . B 

, 
'76.40 M2 

b yı yenı ostarcı- 310.- Tclrla 
a"ı Ahdull h ~ Ö v<' · a a o Hacı mcr cf. 

3097 M2 

Ist...ıvris sok k esk: No 5 ye 
ni 7. • · • 

499 :a 
R s:ancibaşı Ab<lullaha ~ a Mah 357.- Tarla 

532 .,.,, a<s.ıma~a sokak c> ki 6 • yf'ni 4. 
r atıh !{ ·ı · Mah eçecı er eski Karabaş 

1 hektar 

:ti- · Sef.alıçeşme sokak eski 36 
5sı u. Yeni 82 ve 84 

2.75 
. '7870' M2 

Arsa 990/ 
19200 His. 

Büyükada N' · 
Ada 208 ızam. Nizam sokağı 120.- Arsa 

562 .. Parsel 8-
238 M2 

Bu vükada N' 
~o 2 ızam Aşıklar yolu 121.- Çamlık 482 M2 

l837 . . 
Buvu• d .. e F' .. 
e- k· 8 ren 1( kılı esi s kak 

ıoa8 B 1
• Yenı 37. 

76.- Arsa 51/ 624.G3 M2 
84 His. 

14.-

11.60 

13.-

6.40 

7.-

8.-

11.20 

12.20 

17.-

8.40 

34.40 
62.-

'il 40 
55.-

24.00 

24.20 

15.20, 

l\U~d re B" .. 
99 101 107 uvu]~dC'rcı C d. eLki 2499.- Arsanın 2201.87 M2 499 60 

28J Bevbeİi d ' 109 YPnı Q8, 102, 104. 51-80 His. 
63. a a B. caddesi liOkak No. 174.- Arsa dört- 174.64 M2 34.80 

A.dl'(>s • ~. " h' 
tı ve tar~ lfıtı ı.e uç ıs. 
rtna u~ulııe sat 1 Ytlkarıda yazılan gayrımenkuller peşin para ile ve açık art
İhale 26/ ı acaktrr. 

dePoz! 5/939 Cu?n.'.ı .... 
~ 

1 
to akçesi n .. f guru saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte 
~ serv sine u uslın tezkeresi ve üç kıt'a vcsikahk fotografla birlikte şubemiz 
~ el<:ri. (3273) 

ve orn cı 

ı ' 
J\ırıkk Askeri Fab .k 

Cakt 
1 

aledeki Iabrıkam d rı alar Ummn l'tliidürlüi:ründen: 
k:ara~·t st:klilerin irntıha~~ a çalıştırılın ak üzere iyi tesviyeci ve tornacı aıına
caaııar zınır ve Z~ytinburn~ n. :apılmak üzere Kırıkkale Gr~p Müdürlü~ıü ile An
~ (3098) ' sılah fabrika !arımız Müdürlükler'nden bırine müra-

Oevlet demirvolları v . . . 
~ 0 lımanları ışlatmesi Umum idara>i ilA!llirı 

Uham 
ca ıncn bedel· 5 nıı, ama ı 577 lırıı 68 k 
&Yna v vo cam, Duble b uruş olan muht('lif miktar' ve eb'adlarda vagon 
G {) ın rk 2 na camı vag · · 

<ır b n d camhrı 22.5 19.,9 p ' on ıçın çerçeveli çerçevesiz rnustatil 
l3u sı ıh.linJ, ~ komi~ " azartesi günü saat (15) on beşte Haydarpaşada 

ta irın ı Yon tarafın:Ian k ı rf 
"<IS'in etr l'l'>: ıs :yC'nlerin 418 . apa 1 za usulile satın alınacaktır. 
dörd kaıdg ves kalarla teminat' lıra 33 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun 

h :ır Roın· .arını rnuhte . rfl .. 
QU JŞe ısyon Reis•· vı za annı ayni gun saat (14) on 

aıd Şartnameler k . ıne verme 'eri lfız.ımdır. 
om.s.Y orıdan 

}.f parasız olarak dağıtılmaktadır. (3021) 

ll Uhanunen ~ 
cr e""be . bedeli 47250 1. 

ll ··• gü ·· ıra olan 150 t 1l'lacakt nu saat 15 de kapa! f on renlkli veya beyaz üstüpü 1/6/1939 
ır. ı zar usul" ·1 

l3u ise . u 1 e Ankarada İdare binasında satın 
)'.rı gırrnek isr 
~· ettıgı ve 'k ıyenlerin (3543 75) l' 
ltıc Verıneıe~ ~~arı ve teklülerini 'a i ır:lık muvakkat teminat ile kanunun ta-
Şllrtna 1 .azımdır. yn gun saat 14 de kadar Komisyon Reisli-

lllefor (236) k 
uruşa Ankara ve Ha 

ydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(3268) 

~ıt·ı Nafıa 
ı ttrıc 

1 _ l3u'Y~. konulan iş: 
Vekaletinden: 

Sa~a Yük Mendere t b' Ykö 5 a 1lerınden Ç:i "ks " . 
~ele" 'Y ovasını su~aınak .. ru u uzerınde yapılacak regülAtörle 

.ıı «446 uzere açılacak k 1 h . 
2 ,579> lirad ana afrıyat ve sınai imalAtı keşif 

' - t:-ı_. ır. 
r.aı(' .1;,..._~ltnıe 1 ı~ tı Sura 5/ 6/939 tarihine rastlı p " -

Yapı} r lJınurn Müdürlüğü su ek ·ıt yank er~mbe gunu saat 11 de Nafıa Ve-
3 - t Caktır. sı me ornısyonu odasında kepalı :zarf usu-

fa11 tckliler ks 
tıatr> · e ltrnc şartnam · k 

~ut'tl '.Mud~:<'.~~i "artname ve pr:tiC'~u 2;v1~~: ~;ojesi, bayındır~ı~ işleri genel 
lı: '1 .._ E· .u ıındcın alabilir! r. kuruş mukabilınde Sular U-
"<lt ~ • 11ıneye · · . . 
4!tırıd:~at Verrnc!U::1!~~~~~:1 ist~kli!er~x..<2~:613> lira cl6> kuruşluk muvak-
~eı ulunan Ve...tjk n ) apı ac .. '6. gunden en az sekiz gün evvel el-
1 li ~k b\ı iŞe n-ı.,ı._ ahl'la bırlikte bir d ltılcçe ile Nafıa Vekllle~ ür 

Şartt ··-..ı..::ıus olm k .. ne m caat .,... ır a · uzere vesika ahnalan ve bu • ........:,_ b 
(lu tr... Y'a>l.ll.avı ı raz etme-

~.,..., -.ddet · · 
~<..ı~r ıçınde ve ika . 

5 · s talebınde bulunmıyanlar eksiltmeye ~.... k " .....,, ı... '-9.ıra ede-
lhıe 'it -:.ekJiJerin tekl'f 

tQ.. ll~~ Sular Um~ının:~~:l~~nı ik inci maddede yazıb saatten bir saat ev. 
olan ~ecikrn 1 r uğüne makbuz mukabH!nde vermeleri lAzun 

e er kabul edilmez. cl789ı. c8329ı. • 

SON POST.il 

Ankara Radyosu 

G 
DALGA UZUNLUGU u 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
A.Q. 19,74 m. 15195 Kc.,. 20 Kw. 
A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw . 

PAZARTESİ • 15/5/39 
12.30: Pro!;ranı. 12.35: Tfirk müziği (Pi.) 

13: Memleket saat fiyan, ajaruı ve meteoro
loji haberleri. 13.15 - 14: Mfızlk (Senfonik 
plfl.kla.r.) 18.30: Proğram. 18.35: Müzik (Ope
ra hakkında - Cevdet Memduh tarafından 
komışma. Plaklarla misaller.> 19: Konuşma 
(Dokitorun ııaatı.) 19.15: Türk mllzlğt <Halk 
musikisi) Halk türküleri ve oyun havaları. 
20: Memleket sııat fiyarı, ajnns ve meteoro -
loji haberleri. 20.15: Türk müziği <Xlli.sik 
proğram.) İdare eden· Mes'ud Cemil. Anka-
ra. Radyo küme hev'etl. 21: Konuşma. 21.15: 
Esham, tahvlH'ıt, kambiyo - nukut ve ziraat 
borsası (flatJ 21.25: Ncş'ell plftkla.r - R. 
21 30: Folklar ıHnlil Bedi Yönetken tarafın
dan.) 21.45: Müzik (Oda müziği - Beetho -
ven - Trio si bemol majör.) Plynno - Ulvl Ce 
mal Et.kin. l{eman - Necdet Remzi Atak. vı
yQlonsel - Edib Sezen. 22.10: Müzik (Melo -
dl - Pl.) 22.15: Müzik tKuçük orkestra - Şef: 
Necib Aşkın.) ı - Glblsh - Çakır keyfim: 
Viyana şarkısı. 2 - Glessmer - Sabah selii -
mı: Fantezi. S - Künneke - Ledl Hamllton 
operetfn<len Potpuri. 4 - Kilnneke - Mavi 
elbiseli h~lreler operetinden marşlar Fi -
nal. 5 - Dellbes - Kopelya balesinden bebek 
dansı - Vals. 23· Son ajans haberleri ve ya
rınki proğram. 23.15: Müzik <Cazb:ı.nd - PU ......................... ·-·················--·-·-·····-

BANi<ASI 
Tesis tarihi : ıssa 

fdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tür~iyedeki Şubeleriı 

İSTANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

SELANİK - ATtN A 

o 
Her n~vf banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

İstanbul Komutanlığı 
ilanları 

1. noi topçu alayından çürJğe çıkarılan 
3 b~ hayvanın açık arttırma ile satılaca
ğından pazarlığı 25/Mayıs/939 Perşembe 

günü saat 14 de yapılacaktır. İsteklileri
nin belli gün ve saatte Fındıklıda Komu
tanlık Satına1ma Komisyonuna gelme-
leri. c3369ı. 

• Doktor. 1. Zati Oget 
Belediye karşısındaki mu11yeneha
nesinrie Oğleden sonra bastalarrnı 

--•. kabul eder. 
··················································-···· ...... 

on Posta 

Sn.) fn lJ 

. Çünkü ASPİRTN seneler· 

denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi mar· .. 
kasına dikkat ediniz. 

htaı bul Ask ~rı L~v lı.ı,n Amirli~i Hanları 

124230 kilo süt 2213/939 Pazartesi gü - veline kadar komisyona vermeleri. 
nü saat 15 de TophanE>Je İst. Lv. Am. Sa. c627» c2598ı. 
Al. Ko. da kapalı zarfln alınacaktır. Ifrp· 
sinin tahmin bedeli 13665 lira 30 kuruc;; 
ilk t€minatı 1024 lira 90 kunıstur. Şart-

namesi Ko. da görülebılir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile bcrab!>r bcll• saatten 
bir saat evvel teklif :nektublarını Ko. na 
vermeleri. (653) (3086) 

* 5235 kilo pirinç levl1a ve 14500 kilo çin
ko alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
2/6/939 Cuma günü .s~st IS,30 da Topha-

nede İstanbul Levazım r\mirl -:; Satınal-

Cinai Mılı:tarı 

Klo -------
Anadolu ciheti 

T. Bedeli 
Lira Kıı. 

ille Temi· 
nııtı 

Urü Ku. 

yoğurt 222:>0 3560 00 267 00 
Sür dahili 
yoğurt 

Sür har·ci 
70144 1192': 48 894 34 

yoğurt 15880 2858 40 214 81 

İrtanbul Levazım Amirliğine bnğlı mü 
esscsat için yuknrı:l.ı m'ktarları, tahmin 
bedeli ve t€'minatları yazılı ynğurt 26/ 
Ma,,;ıı;/939 Cum~ günü saat 15 de kapalı 

ma Komisyonunda yRpılacaktır. Hepsinin zarfla nlınacakttr. IIfye~i umumiyesi bir 

tahmin bedeli 6302 lir:ı 7f> kuruş, ılk te- müteahhide vcrileb '1ectktlr. İsteklilerlri 
1 minah 472 lira 71 kuruştur. Şartname -.e kanuni vcsikalarile beraber teklif mck· 
nümunesi komisyond<ı görüleblJır. İstek- tublarını ihale santindC'::ı bir saat evvel 
lilerin kanuni V€Si:kalarilc beraber teklif, Tophanede Amirlık Satınalma Ko. na 
mektublarını ihale s;:ıntindcn bir saat ev- 1 vnmeleri. c652, ·3085• 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu İlanları 

Selimiye tümen birllklerı ihtiyacı iç'n elektrik malzemesinin muhammen kıy· 
saraciye ve elektrik muhabere malzeme- meti 150 liradır. İstC'kl'!crin belli gün va 
si satın ahnacak1ır. Pazarlığı 17 /Mayıs/ saatte kat'i teminat p'lralarile birlikte 
939 Çarşamba günü saat 14 de yapıla Sclimiyedcki tümen S:tınalmn Komfsyo
raktır. Saraciye 155 lira 95 kuruştur ve nuna gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Hanları 

40.000 metre lıartuçluk ham 

ipek kumaş alıruıcak 

Tahmin edilen bedeli 34,500 lira olan 
40,000 metre hariuçluk ham ipek kumaş 

l=Y=.=~=m.1.::::ıı::ı:=Si=J=aıJ.cs:::ıı'""H=a:::ıı:n=d=ı..=n=Halk==1=ut=~=t Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satınalma Komisyonunca 27 /5/ 

73 kuruş mukabilinde komisyondan veri 
lir. Talihlerin muvakkat teminatı olaı 

2587 lira 50 kuruş ve 2490 No. lu kanu 
nun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesaikle vt 

komisyoncu olmadıklarınn ve bu gibi i§ 

lerle alfı.kndar tüccardan olduklarına da 
ir Ticaret Odası vesikasile mezkur gilı 

ve saatte komisyona müracaatları. 
Ytrebatan, Çat.~lçeıme ıotat, ıs 

tSTANBUL 

Gazetemizde Çlkan yı.n ve 
resimlerin bütün haklan 

mahfuz ve ıazetemize ı.iddir. 

' ABONE FıATLARJ 

1 e a 
~ene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURK1YE ----1,JJ 'iou 4\XJ 
YUNANİSTAN 2J4J l:.!:.tıJ 710 
ECNEBİ 2; )1 1 ı •ıl 800 

Abone bedeli pe§indir. Ad.re• 
değiftirmek 25 kuruftur. 

1 
Ay 
Kr. 

lQIJ 

'}.'lıJ 

ıJOı.> 

Gelen e11rcıJı ••ri v~rilmn. 
llanlardan mcı'uliyet alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kuruıluk 

Pul il!v9l l!zım.lır. 

i
r··;~·;:;:;··:··;;i·~~;~;,·~···'\ 

TelgTo/ : Son Posta 1 
Telefon : I020I ! 

\ .............. ---··························'' 

939 Cumartesi günü saat 11.30 da pazar 

lıkla ihale edilecektir. Şartname bir lira 

Na ıa Vekaletinden: 
Ekiltrneye konulan iş: 

,3375, 

1 - Kocaçay ıslah ve sulamasile Mürü vvetler deresi ıslah işleri keşif bedeli 
c433,639> lira c6h kuruştur. 

2 - Eksiltme 16/6/939 tarihine rasthyan Cuma günü saat 11 de Nnfrn VekA
leti Sular Umum Müdürlügu Su Eksiltme Komisyonu odasında Itapalı zarf usu
lili? yıapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartn mesi. mukavele proje i, baymdırlık işleri 6enel 
şartnamesi, fenni şartnamn ve projeleri c2h lira c70ı. kuruş muknbi rdE' Sular 
Umum Müdilrlüğünden alabilırler. 

4 - Eksiltmeye gireb!Jmek için mtfk!ilerin c2l,095> lira 60> kurusluk mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltmrn 'n yapılacağı günden rn az sekiz gün ev
vel ellerinde bulunhn vesikala:çla b·rlikte bir dilekç jlc Nafıa Veka etine mü
racaat ederek bu işe ıruıhsus olmak üzere vesikn almaları ve bu vesikayı ibraz 
ctmcföri şarttır. • 

Bu müddet için<le vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede. 
mezler. 

5 - İstekJilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saaten bir saat e~ 
vel'ine kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukıabilinde vermeleri lfro 

1 li zımdır. 
.:-.ı---------lmll!l!'!l'!l---'J Postada olan ~ecikmel('.r kabul edilmez. cl790> c8330:ı. 
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lstanbulun en gUıel gazinosu 
Yenikapı 

Sandıkburnunda 

Gazinos 
F evkalAde bir programla 
18 Mayıs Perşembe gUnU 

açıhyor 
BOyDk fedaklrhklarla tetkil 
edilen 14 klfilik muhtet•m 

aaz heyeti 5 muganniye 

GUzel manzara, mükemmel 
servis, ucuz fiatlar 

Pirifiç . 
Mercimek 
Bezelye 
Yulaf ' 

' AÖARAN 
SAÇLARA 1 

Pirinç nişastas. 
Kornflör 
(Mısır hülasası) 
Bakla 
Fasulya 
Nohut 
Arpa va sair 
Hububat unlan 

i Bu mükemmel ve eşsiz müstahzarat tabii 
ihtiyacımızın hakiki karşılığıdır 

\ 
1 

. Tarihi tesisi: 1915 M. NURİ ÇAPA Be9fkta9 
~.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. , ;r oprak Mahsulleri Ofisinden: 

L 

. Yüksek Mühendis ve Fen Memuru aranıyor: 
) Memleketin muhtelıf ınıntakalarında yaptırılacak olan inşaata nezaret etmek 
üzere bir yüksek mühendis ve sondaj ile zemin mukavemet tecr~besi iflerinde 
istihdam edilmek i.izere tecrilbeli iki fen memuru alınacaktır. 

KUMRAL ve SiYAH 
renkle sıhht 81\Ç lıoyalıırıdır. 
ING1Ltz KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - lST ANBUL ~teklilerin vesikalarlle Toprak Mahsulleri Ofisine ya ıahsan veyabud yaz

1 
ile 

20/5/939 tarihine kadar müracaat etmeleri ve çalışma şartlarını bildirmeleri iJ&n 
~unu~ ~29~ ' ( g_a;·r~:ı~· ) 

saç ımyudur. 

. 

100,000 lerce 
/ 

. Kadının 
Nazan dikkatİP; 

celbeden 

ince bir zevkin titiz bir itinanın. 
derin bir tecrObenln mahsuiOdOr. 

Elektrik Milhendisi Aranıyor 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

Akba kitabevi " 
dilden kitab, ~azete ve SON 

STA'nın Ankara bayiidir. Under
d makinelerinin d4' acentasıdır. -___________ ., 

····························································-

llan Tarif em iz 
T•lt afttun aanumı 

Birinci aahi/e 400 lraruı 
llıinci ıahile 250 • 

,. Devlet Demiryol~arı cer servisinin elektrik §'Ubelerini müstakillen idare edecek 
' mühendise ihtiy11ç vardır. Talihlerin askerlik vazifelerini bitirmiş olmaları ıart-

O çiincii aahil • 20I • 
Oiirtlüncii aahile 100 • 
ı, aahileler 60 • 

tır. İhtisas ve kabiliyeti imtihan neticesinde beğenilenlere 208 lıraya kadar aylık 
verilecektir. Talihlerin hüsnühal ve diploma kağıdlarile en geç 8.~.939 tarihine 

' kadar Ankarada cer dairesine tahriri müracaat etmeleri ilin olunur. c3184,. 

Son Mhile 40 » 
Muayyen ltir mndde' urlıncia 

laslaca mikiaria ilin yaptıracak· 
Jar ayrıca tenzilltb tadfemlzde1a 
fiti! aie ecleceklerdit. Tan:., 1arua 
n çeyrek sayfa fllnlar için ayn 
ltir tarife cferplf edilml.ıtr. 

Kolinos'la 
Ditl•rinlz pırlanta gibi parlar 

\ Dlşlerlnlz çnrnmez, li&Q'lam kalır, 
çtrkln, sarımtırak lekt:leri inle eder. 
Dişlerin çnrnmesine sebtip olan 
mikropların tohuı:alannı imha ederek 
dişleri beyazlatır ve gnzelle ~t:rir. 

KOLINOSLA 00L0Ş0N0Z0N 
PARLAKLIÖINI Y0KSEL TiNiZ. 

Macun telt.sit edil-
'miş olmakla bir 

1 

, top lhUyaoınızı 

ı uzun moddet 
l temin eder. 

---

S.n Potta'nın ticari Jlnlarua 
afi fflK için fU adrett müncaa' 
e<iilmelidir: 

-- il6aealık J[elleıkUf flrUta 
~llaa 

AUara ...... 

iiee P•t• Ma•hHn 

Nefl'ıyat Müdürü: Selim P.agıp EfM<J 
S. Ragıp EMlC 

iAHİPLF.ld: A. .!krem UŞAKLlGlJ. 

bütün Ada çamlarının ve lavanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

•• 
M Kolonyası 

ciğerleri zayıf Ye ıinirleri bozuk olanlann kalbine ferahlık verir ve 
a-önlünli açar. VENÜS ÇAM KOLONY ASl'nın formüHı bir mdır. 

Taklitleri onun yerini tutmaz, 
Umumt depôeu: Nureddin Evllyazade, Atat, Ecza ve ltriyat depoeu. latanbul 

Toptan ve 11erakende satıf yeri : istanbul Sultanhamam 
Han di bey geçidi No. 48 • 56 Tel: 21295 

Vapurların haftalık hareket tarifesi 
15 Mayısdan 22 Mayısa kadar muhtelif hatlara kalkacak Yapurlaflll 

iaimleri, k•lkıı gün Ye aaatleri Te kaJkacaklan rıhbmlar· 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ege), PerŞembe 12 de (Ciimhuriyet). pı

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandınna hattına 

Karabiga hattınn 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

zar !6 da (Aksu). Galata rıhtımınd:ın . 
Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ülgen). Sb'
keci rıhtımından. ,,,. 
Salı, FerşP.mbe ve Pazar 9.30 da (Uğur). TOJ>h 
nbtımından. iti. 
Her gün 8.45 de (Marakaz) sisterm vapurlardan ~ ... 
Cumartesi ayrıca 13.30 da ve Pazar 20 de (Trak). 
lata nhtımından. et 
P.'.lzartes.!, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (T:ak). Aytl 
Çarşamba 20 de (Ülgen). Cumartesi 20 de (Antal1•)· 
Tophane rıhtımından. 
Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Topham• nhtımın.daD
Pazar saat 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. )· 
Çarşamba 15 de (Saadet), Cumart.esi 15 de (Bartıll 
Sirkeci rihtımından . 

fımir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ankara). Galata nbhmından. Sir' 
Mersin hattına Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 d;ı (Etrll.!lı.) 

keci rıhtımından. 

Not: Vapu~ seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon nUJ1ll!'· 
lan yazılı a<:entelerden öğrenil.it'. 

Karakiy acenteliği Karaköy, Köprübaşı 42362 
Galata acenteliği Galata, Deniz Ticareti Mnd. 

binası altında 40133 
Sirkeci acenteliği ~ir.cci, Yolcu ıalona 22740 

Şehir hatları vapurları k2.hva ocakları 1 /Haziran/939 ~n 
itibaren ~ir sene müddetle açık arttırma ile kiraya verilecek!: 

Arttırma 18/5j939 saat 14 de Denizbank Kamara servıslnde yapU. ~ 
tır. (1500) liralık teminat llzımdır. Şartları öğrenmek için her gün ıne 

servise müracaat e1ilebilir. 

Gümrük Muhafaza Genel Koıoır' 
tanllğından: _., 

Mardin Gümrük Muhafaza taburu eski hesap memuru Kizım özvural la 
ye 379 lira 29 kuruş burçludur. ,;' 

İki senedenberi alakadar makamlarca yapılan araştırmalar neticesinde 
de bulunduğu anhşılamadığından bu borç kendisine tebliğ edilememiftir· ;' 
Mayıs 939 nihayetine kadar Gümrük Muhafaza Gen~l Komutanlılına 

caat etmediği takdirde hakkında gıyabi muamele yapılacağı ilin olunur· 31,,ı• 
cl668» ~ 

~---. YESARi ASIMIN iKi PLAKI MİZANI ~--..,... 
Bayıtnlar, SUZAN, MAHMURE, FAiKA 

ve Beşiktaşh KEMAL SENMAN a 

1 
aA YAN f. v••dl"' 

-.a., .. ,.,.. 17557 G6nftl Bahçeleri 
- Ayte Teyze 175 j7 Atkından ~..,. 

't Yakan dud.....-

CILUMBIA PJakJarındaclJf• 

Gümruk Nluhataza ~enet 1'.omutanlığı lstaııbııl 
Satınalma Komisyonundan: fi' 

1 - Deniz vasıtahın için 66 kalem bakım ve tutum levazımının 2215/9'9 
zartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktı:-. 

2 - Tahmini tutarı 4989 lira ilk teminatı da 375 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. gO ,,f' 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evvelin~ kadnr 2~ ıll"' 

kanunun tarüi veçıhile hazırlıyacakları teklif mektublarını Gal9tada 
lit ıümrük binasmdakı komisyona vermeleri. c3084. 


