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Mosk:.~ ,. miizakereleri Yuaosıau · euıaar 
. f al , ir safh yg_girdi . aö·ruşıeıeri başladı 

DON PAZAR OLMASINA RAÖMEN MOLOTOF Belgrad, Yiıgoslavyanın 
. ING/LIZ - FRANSIZ MÜMESSiLLER/LE. Oç Balkan Antantına sadık 
SAAT KADAR SÜREN BiR GÖRÜŞME YAPTI olduğunu ilin ediyor 
Rafta sonuna kadar neticeye varılacak mı P 

lngiliz Başvekili bugün 
· bir nutuk söy liyecek 

re~';; t~~ust) - Moskovada ee. 
lere1 . •-u.gıliz. Rua. Fransız müza. 

erı Cumartesi - " faal b' ftft.... gununden itibaren 
ır oauıaya gil'miftir. 

Bugün Pazar o1:mas 
takerelere devam .ına. r~jmen .d• mtı. 
at on altıd S ~ıruştır. Akşam n. 
1.i-_ _,.k ı ila trang Ue İngill7., Fransız 
._yu e çı eri M.ol 
18 d otof tarafından saat e kabul edil . . _ 
buçuk saatten f:şt~. Müzakereler iki 

ltat'iy~J a sürrnüıtür. 
- Iİ7aat e beyan edilmemekle bera • 

~fellerde milsakeftliirin 
<Devama ıı lnd •Jfada> -

Milli Şefın 
idaresi altında 
yeni Tnrkiye 

Deyli Telgraf gazetesinin 
mühim bir makalesi 

San pasta le gelıen fngilterenin en a • 
la' batlı ve ..,.Dmlf cazıeteleriDıden Dey .. 
D Teı.,raf; Lm.t 1nönö rejimi blıkkındı 
~ bir mab.le n.,eimiftir. 
0-te AtaıtıDırtcle f.net İnönfl anamda 
...ıerce devam edeJl lll*illini tıebaril9 
ıntlıdikten 901111a '.Millt Şefin Y'Jbek fllh. 
llyıettıdıu bahsederek diyor ki: 

(Devamı ıı ftd •1/fada} -------

istanbnlnn 
sn ihtiyacı 

Bulgar meb'usan meclisi reisi 
dün Parise hareket etti 

. 
Markovic • KDseivınıf mUlllcab don başladı 

Jlat"fco9iç KÖNIVanor 

Loodra 1 (Hmmi) - Alman7adan av. nam arumda görüşmelere bqlanmlf 
det eden Bulgar bqvekili ltölelvanof tır. k Kocasını bayıltıncıya 

adar dövdükten sonra 
• • • m.gün Y~a topraklanna dahil ol Y..,.Uv hariciye nazın Markoviç. 

Beı milyon sarfile yenıden lm1f ve Be'ld'a Yugoslav hariciye nuır1 .BaıJcar bafvekili ,erefine bir öfle ziya 

bir kanal yapılacak Kaıkıoviq tarafından °.?:1~ !:__. .. ~ma ı ı iad 1a:yfada) 

lllezarlığa atan kadın =---==:leri::5i 
Jlı(bı ıc ,.__ qu DıtiJacuım giderileceği tahmin o • 

tile bir ~a§ada. mahalle kOlDJU)a. Yaptıjurm tahtik&ta göre hldise fU (0.W- 11 lDd &aylada) 
tı)a kad an ~ ~ kocumı bayıltm.. fl!!Qfde oJınupur: 
~ doVlnüf ve sonra mezarlıla Kwnpapıcla ÇepDI mahalleainde A • 

(Deftllll 1 ad -~ 

llatagdaki Ermeni oe 
ilanı/ar ·Türk 'lllltandaşı 

olarak kalıyorlar •tr lh-m.ent vatan"' -•m sözleri "B ..__,, 
it.turadan gitmemiz için hiçbir sebeb yok, fakat 
buy~:~ız için ne kadar çok sebebler varı .. Türkiyede 

u uk, Türk ekmeği yedik, türkçe konuşuyoruz,, 

l 

tngtıts askeri 
heyeti 

dtln gece gitti 

Genmal Ltınd 

Yugoslav Başvekili . 
parti reisliğine seçildi 

Eski Bapekil Stoyadinoviç ile diğer sekiz meb'us 
Radikal Birliğinden ihraç edildiler 

BeJcrad 9 (A.A.) - Yugoslavya Ra • vetkoviç'i seçmiştir. 
dfkal birliJi meıbzi idare komitesi ve Partinin sabık reisi sabık bqve'kil Sto 
ic:r.a kx;mıitesi, bufıün Belıraddı birlikte yadinoviç ile diğer sekiz meb'ua, radikal 
toplanarak ~ lNliğine bqvekil Tse.. birlijinden ihraç edilm.iftir. 

Beşiktaş Demirsporla 
1-1 berabere kaldı 

Gilre,lerde de Dbıarh Bebmed 
ve Kara Alt rakiblerinl yendiler 

Bir müddeUt.em>eri memleketimizde 
bulunan ve iki gün evvel hususi surette 
tzmır ve Ça.naklkaleyi ıiyaret eden Tuğ. 
general Lund\m riyasetindeki İngı11z as. 
ked hey'etl diin sabah saa.t 9 da Kocate. 
pe tıcqıidosile ~rimize dönmüftür. Top 
tı..m nhtumrıda torpidodan karaya çı • 
kan İngiliz heyeti otamobille Perapalu 
otelme gitmif ve öğle yemeğini otelde 

Son QÜıılcrde Antak11ada 11apı Zatı ni.imawlerdm. z,w intiba yenU§tir. MiBafır hey'et öğleden sonra Dünkü maçta Demirspora golle ne ticelenen penaltı atılırken 
(Y .... 1 ı inci •Jf-4a) (Devama 1 l inci •yfada) [Dinkil .,_ breıı:etleriııe aid 1uı '" ralmleri t 1111H aıayfamazd., bulaeak.sum) 



2 Sayfa 

Hergün 
Yeni bir fiat 
Müvazenesine doğru 

Yazan: Muhittin Birgen 

• 
SON POSTA 

Resimli Dlakale : Netice vermiyen iyi niye/ = 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bel'Cdiye reisimizden bahsederken bir defa da'ha: 

- Alfah raZ! olsun, demek mecburiyetindeyiz. Bu defa 
da Ahmkapı ve civannı dal'aşmış, teneke ma:halfoleri gör. 
müş, bu teneke mahaI.le.leriın dJ.şarı&n İstanbu'la gelenler 
üzerinde ço'k fena ıtesir yaıpacağını düşümmii9, bir an evvel 
kaldrrtıl'malanrra karar vermiş •• Bizim ha'tıır:ımızcfu kaldı. 

ğına göre bu mese'le ilik clefu o1:arok ıt.ıamam 15 ytl evvel 
bahis. mevzuu ol!muştu. Gene aşağı yıulkıarı ayni cümlelerle 
yazılınıştıı, daha6'1 da var: 

- Teneke mahalleler ka&:ıoak, yeriırıc :muhteşem bir 
sayfiye ım.alıallesi kunila.caık. denllhniJU. Biroz sıkllarak iti. 

raf edelim: Hayali hak.Kat ronaralk bu beşaret haberini ve. 
renler arasında şimdi bu satıx'fuırı y.a2J3Jl ihtiy<lil" gazetec! de 
bulunuyordu. 

Şimdi 15 yıl farkla ıtenalre mahallle genıe yerinde duru • 
yor, ihtiyar gazeteci 15 ytı ~vveı ver&ği haberi 15 yrl sonra 
bir daha tekrar ediyor. 

- Geç clsun dıa güç olmasın, sözüımın dile gir.nbş olma. 
smı hoş bulmasak da bazı z.amanlaırdla insana teselli verdiği 
de inıkar edalemez. Fak.at ıne de oka 15 sene evve'.l ven:üği. 
niz bi.r müjdenin 15 sene sonra da.~ etmemiş ol'd'u.. 
ğuna işaret etmenin ibiır gazeıteci için ~ı dJmıyacajıwıa: 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

Tmnınuz 10 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldu/u için 
Bugütt K 011amadı 

····························································• 
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10 Temmu~ 
~ SON POSTA Sayfa 3 

Bonenin dünya vaziyeti 1 

hakkında yeni beyanatı 
lngilterenin 

hava kuvvetleri 

~~atay - Suriye hudud taşı 
yerine Türkiye - Suriye 

budud tC!ŞI konuyor 
Fransız Hariciye ~ azırı, vaziyeti vahim addetmek le 

beraber istikbale sükunetle bakhğını söylüyor 
lngiliz Başvekili hava 

kuvvetlerimiz 
mükemmeldir, diyor Londra 9 (A.A.) --=.. cSunday Times• ne dbkıuna.b.ilecek ofan her türlü tehdide 

g&ıetesine beyanatta bulunan Fransız koarşı, bu tehdid ger~ doğrudan doğru • Birmiııgham 9 _ Hava nazırı hazır 
hariciye nazın Bone demiştir ki: ya gerekse bilvasıta yapılsın~ birbirlerini bulunduğu halde Birmingharr. civaı:nda 

<Fransa ile İngilterenin vazifesi yal - dıerlıall ve doğru<ian doğruya garanti et. kain Elondon ihava meydanının kuşad 
tı1.2 imparatoı'lukkırnnın tamamiyet ve is. mekıtedirler. resmini yapan Çemberlayn, bir nutuk 

Antakya 8 - Ekbez meydanının bi:r 
'kilometre şimali garbisindeki 312 no. lu 
hudud taşı bugün FJkbez meydanına gi. 
den Türkiye _ Suriye hududlannı tes • 
bite memur kcnnisyonumuz tarafından 

Birer derece terfi eden 
Posta Telgraf 

kaldınlmıştır. Hatay • Suriye hudud ta. 
şı yerine Türkiye • Suriye hudud ta§l 
k.onacaktır. Eski hudud taşları heyeti • 
miz tarafından Ankaraya götürülecek -
tir. (A.A.) 

Suriye Cumhurreisi 
istifasının sebeblerini 

ti~alini korumak değil, ayni zamanda Pôlonya istiklMine ve haklarına kar • irad ederek demiştir ki: 

dunya emniyetini muayyen bir hadde i • şı bir tecavüz vulruunda daTbıımesel ha • cÖyle zannediyorum ki hava kuvvet - Ankara (Hususi ı _ Birer derece Şam 9 (A.A.) - Suriye Reisicümhu • 
dııtno etmektir. Fransa ile İngiltere ara. ldıe gelmiş olan l<Wıramanlııı;ma okluğu !erimiz bir çok noktalardan dünyanın en terli eden posta, te!İıral ve tclefon me- ru H$m bey Atassi, meb'usan meclisi 
SJ.ndakl münasıebetl'erin şfm.c:tikinden da • kıadar İngiltere ile Fransanm Kayıdsız :'~ miikemmel kuvvetleridir. murlarının isimlerini bildirmiştim. Di- reisine gönderdiği istifa mek.tu.bunda. ez. 
ha. ;y; olması ıniim!k'.in değildör. şanfsı2 yardımlarına da güvenebUcceğ.n• Şunu da haber vereyim ki ~ füngs.. ğer terfi edenleri de bugün bildiriyo- cümle diyor iti: 

Iki milletin birbirini tamamladığı si).v. biliyor.-. ley Wood size bütün sularım soylemı • . Birbirini takı'b eden bütün Suriye hü.. 

anlatıyor ve Telef on memurları 

lenebilir. Bir milletin hergün meml~ke. cSUll'day Times> ga7.etesi, Bone ile ~ap yor. Size bir şey söylediği, z~an_, ~özle- ~· liradan 
55 

liraya terfi edenler: kumetleri, Suriyeye, layik olduğu mev. i:;in hududlarına tecavüz edilmesinden tığı görüşmeyi tamamile ifşa etmek ~um rinin arkasında bir çok şcyıerır. gızlı kal. Müfettiş Rahmi Biricik. Ankara P. T. kiı vermeğe, Fransa ve Suriye cümhu • 
ll· rknıası fahamrnül edilmez bi .. şeydir. kün olmadığını, fakat nazırın vaziye~ı :·a dığından emin olabilirsiniz:-. . . .. T. Müdürlüğü telgraf muavini Cemal riyctleri arasında dostluk bağlarını tak. 

ır milletin her sabah kalbinde bir ta • han addetmek'Je beraber Fransanm ıstık. Cemberlayn. daha evveı İngılız hu • Ö 
1 

··rett" Abdülnur Pelin Erzu- viye etmeğe ve ayni zamanda memle • 
~fta bir CC'bir haroketi veya bir harb i. batine tam bir sükunetle baktığını ilave kü~darlan tarafından Amerikaya y~pı. n: ·rnr::~vini ıtatif Yılmaz. , ketin önünde bulundukları güçlükleri 
nı görmek endişesile yatağından kalk. ebnektedir. lan ziyaretin muvaffakiyetinden bahse • 40 liradan 15 Jiraya terfi edenler: yenmesini ve dikilen gözlere karşı m:i .. n-\:ısı tccv· d"l • 1 .. 1 . r . d. dafaasını im'kan dairesine get.irmeğe, an.. ız e ı mnez. Diplomasimizin gay Bone•ıun· du··n so·'yledii!i nutuk derek şun arı soy eınış ır_ · _ _ . Ankara P. T. T. Müdür muavini Ha ı 

?'etlen d .. ğ bütun netıcelcr cak bir Fransa • Suriye muahedesinin ka sa ece milletlerin emniyetini ida. cBu ziyaretin verece 1 Erkmen müfettiş Rüştü Bengü, mua • :ek~ sulliü temin etmeği istihdaf et • Tulu.z 9 (A..A.) - Cenub departman. hakkında şimdiden tahm.inl:r?.e bulun - melat ~üdür muavinlerinden Hakkı dir olduğu kanaatinde bulunmuşlardır. 
e tedir... Jarı radikal sooyalist federasyonunun bir mak belki mevsimsizdir. H~kumd~rlar_ııı Akman fen müfettişi Rahmi Baydu, Yapılan gayretlerin bu neticeye varma • 

M ziyafetinde nutu'k söyliyen hariciye na • imparatorluğun birliğine ve Am~n~a ,ıle Manisa' P. T. T. müdürl.:. Ziya Artuç, mı§ olıiıası şayanı teessür ve teessüftür. 
oskova Müzakereleri zırı B. Bone. Fransız :milletinin ve hüku. d k. d u ğ k kıymetlı bır l ar Mandater devletin yeni siynse.ti, iktidar 

aramız a ı os u a pe . . Yozgad P. T. T. müdürü Sabri Gülte-la Al.rnanyanın So~yetler Birliğine yak. metinin kal.1o.mnasından sitayişle bıhsP.t- dımda bulundwklarından emınım-> . mevkiini kabul edişimde esas teşkil et • 
~ k husu.-,---unıda giriştiği tesebbüse tel miş ve Fransa demiştir, pek tabii olarrk Ba k"l · d"ki g g·nrk zail ol • km. miş olan münakit anlaşmalar ile tezad 

hUh e,ı..,__ ~ ı k'l tlerin·n se şve 1 

' şun 1 

er 
1 1 ·ı·~· 'sli 35 liradan 40 liraya terfi edenler: halinde bulunmaktadır. Bu va.,·ıyette, ~n nazır demiştir ki: 'bu fedakarı arının ve gayre ' • duktan sonra sivil tayyarecı ıgın 1 mı Telgraf iŞleri reisi şube müdürlerin - .. 

«Mu bet bir neticeye varma'k için Sov. meresini toplamaktadır, nitekim İngiliz göri.ilmemiş bir inkişa~a ma~.ar o a~a - den Hayri Uluer, Halil İmbat, mua _ benim için istifadan başka yol yoktur. 
f~•r ~irliği ile girişı;ğ;m;z mü>.akere - milleti Franoı: nU!lelinin kalkınmas;oı ğından emin bulundugunı> ilave etm ı - meliı.t şube müdürlerinden Rifat Er • A •k d b fi k 
de"ue hıç bir gayreti ihmal etmedik. Bun hayranlıkla gordukten sonra Frnns.ız.ın. t" d .... S mer' a a itara 1 

:ı.n d h · · dl b h ı ır. . . ha vek·ıl·ın hava yüksel, Çanakkale P. T. T. mü uru a-..., sonra yapılacak ..,:;"?.,kereler "sna • gi!iz 9<:.birliği bir kat a a ıtıma ı ır :? s K ngsley Wood ş S k 
U4 U .... w..a ~ ."' ır ı .'. . fah . korno Iahaddin Erdal, başmakinist Naim e- 1 f d llda bir itnôfa vanhıcağını ümid ediyo. almıştır. limanı filolarındıın bıronm rı • .. H iki Taınor anunu e ra ın a 
tuz.,. B. Bone, Fransız siyasetinin esas ve dorluğuna bryin edildiğini bildirmiştir. zengoz, u , rfi .. _.:ı 

1 
. ~o . 

30 ve 35 Jıraya te ııcıuCll er. :J ı • mücadele artıyor p 1 irkişaflarmı anlatırken, bir senedenbe - N •t 
o onyarun vaziyeti ri Fransanın muhtelir memleketlerle o - T .. rk Rumen ra maaşlı İzmir telgraf muavini azı ~·~·zı~ '.olonya hakkında da şunları lan dosUuklannın çok daha ziyado km'. U • Tanagar 35 liraya ve 25 lira maaşlı Vaşington 9 (A.A.) - Muharibler• 

~ştır: vet'!enrniş ıbuiunduğunu tebıırüz ettirmiş, dOStlugv U bakanLıklar merkez şefi Hikmet Tuna, gönderilecek silahlara konulan ambar-~:!~r~. vebvazrh otan vaziyetimizi an • Tür'kiye ile a!Jtdedilen anlaşmanın kıy - Orman çiftliği şefi Niyazi, Muamelat gonun kaldırılmasını tavsiye eden ra· 
ıçın <ı.şveku Dal d 13 "'T met ve ehemmiyeti üzerinde bilhass:ı • . Müdürlüğü memurlarından Nadire Nu porun ayan meclisinin hariciye encü· tıanda sö ı di~: a yenin ... i · R d K l K ola yen d' 

trandakj ~ oı nutku ve benim g Hazi. durmuş, Sovyetler ile yapılan mfrzakE'- Bükreş 9 c a or> ra a~ . . 1 ral 30 liraya terfi etmişler ır. meni ta!rafından demokratlardan iki 
Fransa ile ~anatmu ha:tırıtamak kafidir. relerin de yakında rnes'ud bir neticey~ itimadnamesini takdim eden Türkıyenın o·k .

1
.d muhalif ayan azasının, Gillette ile Ge-

olonya hayatı menfaatleri - varacağı ümidini izhar eylemiştir. ilk Bfrkreş ıbü~k c_J:_isi B. Tannöver_ l>u Bergama ve 1 1 1 e or~'nin .reyle~ine bağlıd;r Filhakik~, 
A -- münasebetle soyledagı nutkunda demış • encumeru teşkıl eden 23 azadan on bı-

mer ı·kad kt J ı ·· M · k tir ki: zelzeleler oldu ri ambargonun kaldırılmas·. onu da a sıca an apop ara gore ançu 0 Oııta elçHiklerin bfiyük elçmğe tah\-i • kaldırilmıunası taraftandır. Hükfuneı 
47 k• • ·· ıd h d d d • li. Balkan Antantı devletleri reislerjnin Dikili 9 (A.A.) - Bu sabah buı:.adn mahferlerindc Salt günü yapılacak mü ışı o u u u un a vazıyet memleketler arası.oda esasen mcvcud saat 3.35 de 4. de ve _ıı.f>~,d~ o_lmak uze. cade]e karşısında asabıyel ~Ös!erilmeK 

Vaşi bağların takviyesıle sıkı aifikalarının re üç defa zelzele hıs.;edımıştır. Zarar tedir. Çünkü Gillette ile George ge • ~er; ...;:,g~n 9 (A.A.) - Dört günden - Tokyo 9 (A.A.) - Domei ajonsı, muhtelif bürlıanlanndsn biriıtl teşkil et. yoktur. çen intihabat mücadelesi esnasında d" galar;ı t!rikada hüküm süren sıcak dal .. Hsingking mahreci ve bugünkü tarih- mektedir. Almm> bu tedbirler, devlet re. Bergama 9 (A.A.) - Bu gece 24.20 mokrat partisi ricalinin husumetini ccl 
lebeb • "i>ri riitubeı 47 kişinin ölmesine le aşağıdaki resmi tebli~ı neşrediyor: isleri, bu münasebetlere ve bu bağlara diğerleri de saat dörtte. 4:20 de ve •.:..o. betmiıjerdi. Hük>ime~ mahfellerinde ~şlur. Moğol - Mançu hududu~.da, ~o"yet- venlildcri ehemmiyeti yfiksek bir :ar~da de olmak ürzere burada dort zelzele hos .. bu iki ayan azasının son d•kikada :-, : 

Ş Moğdl lnt'alar" Namonha. ın şımalın- tebarüz ettirmek istemışlercLr. rı:trkıye scdil~tir. Zarar yoktur. kfirnetin projesin~ muhalif olanlı:ırm arkt_a iki köprU de, mühim bir mevkiin Japonl~r tara- ile Romanya arn:mda m.ev~ud derın d.os: lzmir Su Şirketi tarafına iltihak etmelerinden korkul -
fından işgaıli neticesı olarak, dun umu luğun esasını, yuksek bır ıdeal ve daımı • maktadır. merasimle açıldı mi bir geri çekilmeii'e başlamıştır~ değişmez menraatıer teş'~iı .ey1:~~kte.. Tesısatı da --------

, Cuma günü saat 21 de Jnpon - i\'.lan- dir. Bu mühim unsurlar ıled.'.r kı ıkı m.11- Satın alınıyor Almanyada sivil .,!lazığ 9 
(A.A.) - Eliizığ ile Palu çu kıt'aları, Kala ve Holsto~ ırmakla - Jet arasındaki do.rtbık, hergun. daha "' - !zınir 9 (A.A.) - Nafıa Vekiilctinôn seferberliği 

"1ı sın~ Yapılınakta olan 45 metre u- nmn birleştikleri deltadakı mu~~·~- ysde takvoye ed,Jmcğe na1n2ett>r:tün M İzmir sıı şiı1<eüni satın almak için ya - Berlin 9 (A.A.) - Milli menfaaı iş· •un;u~unda Ahşam ve 186 metre u • hıra taarruz etmiştir. ~umar~sı ogı; Şimd•ye k_?d~r v~u\~:~ !':ıu- g;. 'kında milzalkerelere girişeceğı bildiri! - !eri büyük pro~raınının tatbik edilmesi 
kö ll; ~mındaki: Kuluşkur betonarme den sonra, Sov~t • Mo.gol kıt aları, Ka diseler ve bütun vazıkye • -

1 
k gub .. t:· - mektedir. Tesisata kıymet takdjri i&in için yapılmakta olan si\•il seferberliae Pıuıcn d'· - k·ı· - ba ı .. b' bundan sonra vu ua ge ece u an ,... • 

fetr un Dördüncü Umumi Mü - la ınnıağına dogru Ç" 1 meqe ş am.) 
1 

• tl d b d tluğun yapılan tetkikler bu tesisahn çok nok • fcıaüyetle devam olunmaktadır. Bu _ tar.
1

ş ~ral Abdulıah Alpd'Jğan ta- ve Holst:en'fn on kilometre garbındr. hfldiseler ve '1'.abzıyt~ . etr be - u ı:.~cek S3nları olduğunu ve eski bulunduğunu. tün san'at müesseselerinde resmi dai _ ı...ından 1 kıymet ve sa a e ını e :ıruz e ı • 
1 

.
1 

k 
-r·· açı m•ştır. vaziyet almışt•r. . şehrin su ihtiyaç arını tamamı e arşı • relerde ve bürolarda çalışan erkekler, 

hci ~tonde Elitzığ ve Bingöl valileri 1 7 Japon tayyareleri, üç di;rt k?prüy1' br;,fa. cslelcr inin. yeni ve parlak mukad. layanıadığını meydana ç•ka~tır. sıhhi bir muayeneye tabi tutulduktan llıng~~·n komutanı, Elazığ Palu ve berhava ettiği için, Sovyet : l>!•gol kıt- derat:na isal -için bu memleketin başına y ı M r N sonra, unnımi inşaat mahallerine gim-
ı.,.,. ~:;;.gelen birçok zevat ile bin- alannın ric'at halt: da kesılmış bulun· geçtiği mes'ud gündenberi, dost ve müt. ugos av • a 1-ı;'e • azırı derilnıekt:edir. Mecburi hizmete ah -
tur. u ve halk hazır bulunmuş - maktadır. _ tefik milletler, Romanyanın dahil! tak ~ Parıse gıtti nanlar, bilhassa, ustabaşılar ve kü _ 

l!:iazı w, Bi .. . L h viyesini miiteaddid serve~ kaynaklarının ~l?rad 9 (A.A.) - Maliye Nazırı çük. ~an'at erba.bıdır. 
la,, v .. ~gol, Palu şehır ve kaza- Alman radyoları e ve inkişafını ve mHli kuvvet;erinin faal kal Curıçıç, Yugoslavya_nın. Fransad".11 nk Dıger taraftan 1919 reko!U!sinin ça-
•e.nrrf e koyluler adına nutuklnr söy - Ukranya Jisanlarile kınmasını büyük bir bahtiyarlıkla müşa. dettiği istikraz servısının tanzımı me- buk suret~ kaldırılması için de Al _ aoğa ıs, kordolayı kesen Generai Alp- hede etmektedir. ~ini ha!Mmek üzere Parise hare- man makamatı büyük gayretler sarfef huri~t~Unlara karşılık vererek Cüm- neşriyata b=lşladılar Türkiye Reisicümh:ırunun, Cümhuri - ket etmiştir. mektedir. 
Strf haı~n. ~ardığı bu bl!yük ~!erin Varşova 9 (A.A.) _ Breslav'd'lkj Al. yet hükumetinin ve Ti.irk milletinin ve 
deti i . ıçın ve halkın refah ve saa · d istasyonu muntazaman saat ayni zamanda şahsımm hislerimize ter -
tır' • Çın Yapıld<g' ını iebaı·u" ·ı ettirmiş - man ra yo . ·1 propa cümaın olarak, Majesteierinin, Altes ve • 

w .. 10.15 ve 20.15 de Leh lısanı 1 e : 
Bu ·· ganda neşriyatı yapmaktadır. B.ir Lcı1 Jiahdin ve asil Rumen milletinin saadeti 

l-e su~~uzeı eserlere kavuşmaı{ sureti- halle şarkısını müteakib başlayar. ılk neş ve refahı hakk.ında en samimi temenni -
\•e b:nıer~eçrnek için eski teknelerden riyatında bu radyo 51Jnları söylemiştir: lerimi arzeylen?1·• bd b- _ k 

1 
. . 

saın1• • nıeşakkatten kurtulan halk k 
1 

Kral, verdiği cQva a u:yu e çının ını sn--.· cKomşular arasında sık sı an 3şaı:ıa. h ı· tt t rn "'vınç tezahüılerinde bulun . h izhar ettiği hissiyata araret ı sure e e. UŞlardı maızlılk1ar olur. Fakat bunların halli er R d k. "f b t r. Bu h . ı·a 1 a· - r şekk:.ir etmiş. ve omanya a a vazı c • c on ko" .. avcı ı e yapı nn ıge zaman mümkündür. Alman - Leh işbir • .. d b . b- ..• f ı· 
,, k Prulerjn lm t•· 1 · de f sine başladığı gun en erı uyuK aa ı -.ra ında açı a oren erı lig·i mazide Polonyaya büyük men aat . . . 

1 
k 

Yapılacaktır. yetlc ve faydalı olarak. ıkı ı:ıe~ e et a. 
~ -- ·--- ler temin etmişti. Üçüncü bir şahıs işe r~sırniaki çln'Ünasebetlenn gıttıkçe daha 
~ Q'.h f c • karışmayıp da çarpışmayı tavsiye etme. fazla sıkılaşmasına çalı.şmaktan fariğ ol 

• , & lan o diği takdirde anlaşma imkanı daima mcv mamı.ş bulunan muhterem diplomatın 
/s cuddur.-. büvü'k elçi payesini almış olmasından JJan.g •tf • Radyo Danziğin Almanyaya dönmc!"i · . t• • h 

1 
·şı· 

Q g Q gz l liizurnuna telmih ettikten sonra Polon • duyduğu menmunıye ' ız ar ey emı ır. lloına 9 k · fakatınd . (A.A.) - .ont Ciano, re - yaya da yahudi düşmanlığı hare etme 
~p,: rı e. Italyan diplomatlarından ve başlaınıa.c,mı tavsiye etmektedir. 
ltspany-a et-ınden bir heyet ile birlikte, Diğer cihetten Viyana ve Berlin rad -
RUn c:;aar1ı ~·Ylttet etmek üzere. bu - yolarmın Ukranya lisanında tekrar neş. 
b\iştir. 3

.20 de Romadan hareket et riyat yapma~ ba~ladıkları bildirilmek-
tedir. 

lngilterenin Berlin 
Elçisi Pariste 

Faris 9 (A.A.) - İngilterenin Berlin 
büyük elçisi B. Henderson. Londradan 
buraya gelmiştir. Danzig 

[Bi: İngiliz kariknturu] 

kahvesinde 



4 Sayfa SON POSTA Temmuı.: 10 

Dolmababçe stadı üzerinde !Adliye _sa_r~yı~ın inşası Zahire borsasında . bir 
b 1 gecıktırılmıyecek haftalık vaziyetin hulasaSı 

çalışmalara yakında aş anıyor r.:::~d;.~;~;~:ı.~d~:r:;: : --- ve 
dan ıtetılcik edilıne'kıtedir. Ve'kaletten Na. Satışlar normal şartlar d"'h.linde · devam ediyor 

Stad projesini hazırlıyan ltalyan mimarı, iki mimarı
mızla birlikte çalışacak v~ diğer stadların inşaatında 

bunlardan istifade edilecek 

fıa Müd~üğüınc gelen bir tezkerede pro dış piyasalar içinde alivre satışlar yapılıyor 
jenin tadili için icab eden rakamların a-
cele bildirilmesi istenmektedir.• Hafta zar.fıında piyasa&, mutaıd hali. I manya ve İngiltore iç.in satışlaT yapıl -

Adliye Vekaleti sarayın inşası için is. yet devanı etmiş ve ürünl:erin is4:ihsali malkıtıa ise de, diğer tiftik ruıcılan piyasa 
tical gö.._<nermekıte, projenin biran evvel rnev&'imi b:ıŞlmnış olduğundan. açığa s:ı. ile henüz alakadar olmamaktadırlar. 

DolmabathçedE&:i stadın ~roj~si~ h~ • ı gittikçe genişlemekte, stad ihtiyacı art • tasdik edi1rnesini istemektedir. Proje bu tışlıaır yapılınıştıır. Buğday piyasası istik.. Hafta içinde piyasaya 123 ton tiftik gel • 
zırlayan İtalyan mimarı v,yetı Vıyolı - nıa!ktadır. Bu.nıdian scmıra yapılacak stad hafta tasdik edilerek İstanbula gönderi • rannı muhafaza, ve aırpa ihr&catı devaıl"'. miş ve 940 haılye satılmıştır. Fiwtlar oğlak 
ilin Mila.noya gitmiş olduğunu yazmış • projelerinin Tfüık mimarları tarafı~dan lecelotir. tift1k, yr.p:ılk, deri üzerin'e iç ve dış pi • maıllaırı 125, Kaııahisar, Kütahya, Eski • 
trk. İtalyan miman projesini Milanoda meydana getirillme6'i tmnin edilecektır. Yakında şartname tamamlanacak ve yascilıar<ian a:hcılaır zuhım- etmektedir. şehir, Yozgad 110.112, Ankarn, Pollatlı 
tamamladJilrtan sonra Wk.rar lstanbula Şehirlerin imar işlerine büyük ehem. inştıatın ihal€Si yıapılacaktır. Adliye Sa. BUGDAY : Evvelki haftalıa.rd'a oldu. Beypazarı, Bdlvadin 107.108, Çerkeş, Ge 
dönecektir. ırniyet verilme'ktec!r. Şehirci mimar ve rayının Sultanahrned camii karşısındaki ğu gibi buğday piyıaısasmıda bir deığişıklik rede, Bolu 107.108, Kastıamonu, Safran .. 

Viycti ViyoTi şeıhrimae döndükte.n son a1ıühen.dis yetiştirmek için Türk mimar ceph~ camün stiline uydurulmak üze - cılınamı~tır. ~ bu vaziye~ buğday pi. bolu 100.112, Konya daımgalı ve Ilgın 
ra stad ii7.erindeki çahşmalanna devam ve mühendislerinin imar işlerinde mü - re proje bir kere de Prosta gösterilecek. yasası.na toprak mahsuUeri ofisinin :hakim 108.110, deri m<ilları 70.75 kuruştur. 
edecelctir. Sttadm planı hazırlanırken Na ilim rol almalarına çallŞllacaktı;. tir. o1masındc.n ve nazımlık vazifesini tama • Y.~PAK : Dış piyasalaa- için satışlar 
fıa Müdüı:OOğü mimarlarından Fazıl ve Mimaxlar Birliği evvelce Belediyeye men ifa etmesinoon ner gelmektedir. Ni. devam etmektıe ve faaliyet d:ıha ziyade 
Şinasi İtaey-an ımbnan ile beraber çalışa. müraeaat etmiş, yeniden açılacak mey • Veni iki vapurumuz te.kiın bu vaziyet elane'k fiatlarıru.n yi.ik- Trakya ayAn kwırcık mallarda teknsüf 
caktır. dan projeleri iç.in 6ronılınır yapılmasını seltilımesi bakkındak.i teşebbüsleri de ta.. eıtmiş bıf.ltınma~ır. Hafta zarfında. 290 

Her lki Tüııık mimarının stadyom inşa.. ıte'klif etmişlerdi. Miman1aınn müıracaatı. limanımıza geliyor ınıamen akjm bmakınıştır. • balye yapalk ge'lımiş, 800 balye satılmıştır. 
atı mütehassısı olaroik yetiştirilıne!i ka. nı Prost tetkik etımıiş. ıkıon:Jaura lüzum ol. Baızı :r.ıınt~<ilarda y~i mahwlün l:ıı • Sartışlaırın ıkısını azaımı dııŞ piyasallar için-
rarlaştınhn.ı.ştır. Dohnaıbahçe stadından mad1ığı, imar pfanlaırı hazırlanırken esa. Almanyaya ısmarlanmış olan Kara· tibsalirıe baş~anmış oiduğundan yakında dlr. Yerli fıa'lbııikla~ıar dia rnübayaa faali • 
başka di~ Stadl.ann inşaatında da bu sen detla.y plfuı.larmın Türk mimarları ta deniz tipi büyük vapur!ardan cDoğu• piyasaıya mewudatın başlıyacağ'ı tabmin ye1!l'erine devam etme'ktıedirle.r. Fiatlar 
6:i mimar çallştırılıacak ve staj için Av rafından hazırlandıığı kanaatine varmıŞ- birkaç güne kadar Almanyadan lima- edilmektedir. Bu sene Trakya havalisin • Tra'kya; B~m:brma, Buırsa ma11aırı 63.63, 
rupaya gönderilecektir. Spor teŞkilAtı tır. nımıza müteveccihan yola çıkarıla - de mahsulün bereketli olması ve sert Çanal&ıa~e, Gelibol'u, İzmir maUaTı 58.60, 
~=~==========================~~t~~~~w~ru~~~i~b~l~~~~~W~swku~~~~~~~in,~~~ 
/nkılab milzesl lstanbul Parti haftasında limanımıza getirilecek ve bulmakta olması hasebit1e ihracat yapıl • rnalfüıırı 52.53, Aılkıaıra, Polatlı, oırta Ana. 

yarın açılıyor Müçettişl geldi Karadeniz hath seferlerine tahsis olu· maısı muhtemel görülmektedir. dolu ma11aırı 50.51, y~ış yün 70.7~, 
I nacaktır. Hmta içinlde ~ 3316 tarı buğday d€öağ yünleri 50..55 kuruştur. 

Belediye tarafından vücude getiri - İstanbul mmtakası Parti müfettiş - Gene Almanyada yaptmlan ve Et _ gelmiş, l.2 ÇGl\-da:rlı ekstra ekstra Po _ DERiLER : Keçi, oğ'}aık ve llruzu de • 
len Şehir ve İnk•lab vesikaları müze liğine tayin olunan eski Adliye Vekili rüsk vapurunun eşi olan 'fırhan vapu- latlı mallan 7.7,10, 4..5, çavdarlı Ankara rileri dış piy.asaı]aır için satılmakttıa, piya. 

k"t"'bhane · yarın halkın istifade- Konya meb'usu Tevfik Fikret Sılay bu ru Çarsamba günii limanımıza getiri - Yerköy rnallıan 5,30.5,35, 9.10 çav::iarlı sa hararetini muh'afaıza etrnektcclir. Ko. 
,W: u ~ cakt 

51 
B .. t 17 d .. _ sabahki trenle Ankaradan şehrimize lecekti;. Tırhan, yakında Mersin hat- Konya, Akşehir malları 5,25.5,30, 9.10 yun derillleııi meş_in imallatı için yerli fab .. 

ısıne aç ~. .. ır. ugun ~a e ~u gelmiştir. Parti müfettişi Haydarpa - tında seferlere başlıyacaktır. çıMJ.aırlı Trakya malları 5,12.5,16 ku • rtıkıailar tarafınıcDan ırnü:'batyQa edlllimekte, sı 
ze w ikütııbha:nede Vah ve belediye şa istasyonunda Vali ve Belediye Re· ruştuır. ğır derileııi üzezme de muamelcler ol .. 
reisinin riyasetinde bir merasim yapı- isi Dr. LUtfi K~rdar, Vilayet ve Parti Mı ~ ./ ~ k • ı • ARP.'1 : Bütün mıntallmlıarda aırpa is • ma:ktadır. 
lacak, müze davetlilere gösterilecek - erkanı ve matbuat mümessilleri tara- QQT l J e l l tihsaı'lfıtı devıaım etmekte ve buna rağmen Flatla::r: Keçi dorisi çifti 180.210, oğlak 
tir. fından kıarşılanmıştır. t"ehrı·m ı·zde piyasa.ıya gem? az miktartl1a arpa gelmek. çifti 130.140, kuzu derisi çifti 150, sığır 

a.r' 1 temr. Almamyıa ~ İtalya için Baaıdırma, kruru kilosu 60.63, salkıımwıa kı10sl.1 40-415, 
Mahkemelerde: Ecnebi Mehafilde Maarif Vekili Hasan Ali Yücel dün sa.. Aıntalya, Mersin ve Samsun rnmtakala - koyun h'a:vıa llrurusu 60.63, tüı;Tü 56.58 

bahki ,,,ı,....,.,.resle Ankaradan şehrimize nnda :faalliyert ibraız ooıilımaktedir. Arpa ü kt.m.ı.ştuır. 
Kapıları kırma6a çalı,an sırhof Mısırın eski sefiri ~Y • 

g,,.1~, Ha·...:ı ... rpaşa istasyonunda Maarif zeriıne bu mıntakıalarda alivre sat1p:r KOZA : Bursa, Tınalkya, Adapazarı is. mahkOm oldu memle ketimlzden ayrılıyor ~ .. ":>' ,.....,, 
Müdürü Tevfik Kut ve maarif erkanı tara olmuş ve bu tıa~ücfler 700 tonu bu! - tilısal anıniakalarrıında büyük bir faaliyet 

Kerna1 adında biri, e~lki gece Birkaç gündenberi Balkanlarda bu- fından 1karşılannu.ştır. Maarif Vekili şeh muştuT. Piyasaıya gelen ea-pa miktarı 230 ~.aırkhr. Müstıa'hsı1 malını piyasa.ya arzet. 
kendini bilıniyecek derecede sarhoş ol- lunan Mısırın Ankara sefıri Mehmed rirnizde birkaç gün kalacak ve kültür iş. tondurr. Fiatl'8lr Anıadolu rnallıa.rı dölone mdkte, yerili fafbıikallıaır ve toptancılar 
du'ktan sonra Aksarayda Muradpaşa Lutfi Cezayirli diin sabahki Semplon leri üzerinde tetkikat yapacaktır. Haydaırpaşa teslimi 4,13.4,15, Marma.a müliay~ faalliyetleııinıe haınaretle devam 
malınllesintle eskiden tanıdığı bir ka .- ekspresile ~ehnmizc gelmiştir. Türki - ve Tra'.kyıa malları çuv~lı iskele teslimi et.:me'Mbeclirler. Bu sene fiatla:r biraz dü. 
dnnıı evine gitmiştir. Kadın, Kemali ~en başka Buigaristands. ela Mısırı Adliye Vekilinin 4,16-4,20 kuruştur. şük o'l.Jnalkflıa barıa'bor, ~ihs:ıl fazla oldu. 
fazla aarh~ olarak görünce kapıyı aç- temsil ecren sıefir, Mısır adliye neza - SUSAM : Dış piyasailaro'aaı yeni mah. ğınıd:an rnüstahsı1 neticeden memnun 
mak istememiştir. Bu hale son dere - reti müsteşarlığına tayin edildiği için T e/tişlert sul için ~1dka göste:rilımCktedir. Balıkesir görünmeıctedrr. Allmaaı hafberler alaka • 
oede hiddetlenen Kema1, bağırıp ça - Sofyayıa giderek Bulgar Kralı Boris'e Evvelki gün İngiltereden şehrimize mıntakasmda susam ü'zeri.ne alivre satış. dıalrll'arm satış ıtşlerıini dıaı'ha yakın'dan kon. 
ğı.rnuş w kapıyı tekmelemeğe başla - ~a etmiştir. dönen Adliye Vekili Fethi Okyar bugün lar yapılmış, Birinclteşrinde ıteslim şar • trol ederek mü'stıalhsil.in anfutıınınmasını 
mıştır. Sefir, bugün Ankaraya giderek Cüm- adliye binasına gelerek tetkiklerde bu • trıe 15 llrurnıştan taahhüde gi~1mi~ti:-. temlrı edecek tıedb.irlle:ri a:J.m.tası icab ettir .. 

Bu iddia He hakkında takibat yapı - hurreisimize de arzı veda edecek ve lunaoalkıtır. Fethi Okiyar şehrimizde bu • Antallıya m.anıımu 20 kuruş 10 p:w , 1an sa. dliğini göstermektedir. Bursa maaları 7o .. 
lan Kemal, dün Sultanahmed birinci vazifesini yeni sefir Abdürrahman A· lundıuğnı müddet zarfında yeni hapis'ha • tılmıştır. Bu sene susaırn rekoltesm.i.n yük 75, Trakya koz3bn 54..55 kıunış arasında 
1U1h oeza mahkemesinde muhakemesi zaım. devrederek Kahireye gidecek - ne binası işi Lle de meşgul olacak ve Çar sek ve kalite itibarile de jyj olacağı hak.. muamtılle görme'ktıedir. Hataydaın da 300 
ya.pfunış, suç sabit görUlerek bir gün tir. şaniba günü Ankaraya hareket edecek • kmdaki ka.naıa.t günden güne artmakta _ t1izı kJloyu nliltecav.iz koza piyasaya sev .. 
hapse mahlcı'.im edilmiştir. tir. dJT. aredileoc'k ve bu yıl ipe(Kli fabrıKiala:nmız 

Bir yankeslclllGln muhakemesi Polisi~ : TlFTfK : 1hrıaoat fir:rn~lan taırafında:ı fal2'1lra miktarda ve dıaıha müsa'id fiatlarla 
Dün sabah, Haydar adında sabıkalı Çocuk Bakıcı okuluna rnÜıbayam devıam etmelct:e olmaklıa b!Pr:ı. ipek ~~kme im'kô.n bu1aıbfülı1derinden, 

bir hırsız, Tahtakale civarında dolaş - Bir çocuGu mhel ç
1
hud! bir bncek Talebe kaydına ber, alıcıl'R:r mathdud fiiımalardan ibaret hallkm iştira ikabffi~tine uygun ipekli 

makta dlEm Alinin cebinden, içinde ze r 8 1 old'Uğundoan :Batlar değişmerne'ktedir. AJ. mensucat vücudlc getirıebı1ece'k'lerdir. 
e4-0 kuruş para buhınan çantasını yan Yeşilköye bağlı Safra köy-Jnde Niza - Baş landı 
lresiciHk suret!le ça·lmı~ ve yanındaki meddin oğlu 12 yaşında Fazlı Köyün ci. Ç uk E . K Ank ., . oc sırgeme urumunun a· Toplantılar: Deniz lşl~rl: 
a.rltadaşına vermiştir. varındaki tarlalarında ot toplarken ot .. daki Çoc k B k! k 1 talebe 

ı d - ediğ. b' h t ra u a cı 0 u una TDrk Okutma Kurumunun kongresi Denlzyolları Umum MDdDrro•o Bu iddia ile Müddeiumumiliğe sev· arm arasın a gorem 1 .'r. aşere a. kabulüne 7 Temmuz 9 39 dan itibaren " 
kd1unarı Haydar, mahkemede iddia rafından ısırılmış, derhal Şışlı ha5tane • b 1 şt K d 1 . Aw Türle Okutma Kurumu senelik top- Eski Denizbank binasında bulunmak 

. ..t .. ıülm .. ....," F k t 1 mu aş anını ır. ayı muame esı gus- 1 De 1 U 
dlı.maın suçu tamam.en inkAr etmiş ve &ne go u uv .... r. a a .!a .. pı ~n.. d • tos sonunda nihayet bulacaktır. Okul lantısını dün Darüşşafaka lisesinde ~.o an nizyo ]arı rmum Müdürlü • 
c:Hruenflen şahidJerin şehadetini kabul ayenede yarası çok ağır gonılduğün en yatılı w meccanidlr. Derselr nazarl ve yapm~tır· Toplantıda idare h-t' • gu teşkilatı bugün Tophanedeki eski 
etr i..+ı Gureba hastanesine kaldırılmıştır. . -J - ının seyrisefain binasına taşınacaktır. 

nem 'i •• r. ameli dlarak iki sene devarrr e'ier. Dıp- 1 yıllık faalyet raporile bütçe okun -
Haydar, bekçi nezaretinde karakola Bir amele yaralandı loma alanlar Kurumun göstereceği yer muş w yeni idare heyeti intihab olun-

getirlllrlren bekçiye bıçak ~hlr etti - Ha~arpaşada işletme amb~rla~da lerde iki sene maaşlı çalışmağı taahhüd m 
11 iddieısım da reddederek: kendisine amele1ık yapan Mehmed, dernır yüklü ederler. Okul yalnız bayanlara mah _ uştur. 

Kocası tarafından yerelanan kadın 
Çırçırda oturan Meryem, zabıtaya 

müracaatla kocası Rıza tarafından bı • 
çakla yaralandığını iddia etmiştir. Ya • 
ralının müdavatı yaptırılmış, suçlu Rı • 
za yakalanmıştır. 

iftira edildiğini söylemiştir. bir vagonun kapısını açarken, vagond& - sustur. 

Mahkeme, şahtdJerin ifadelerinde ki demirler dışan yuvarlanarak Meh • Kayıd için §U şartlar gereklidir: 
mübayenet görmüş ve suçlunun taşı - rnedin ayağına c:fü~ştür. 1 _ 16 yaşından aşağı olmamak, 
&ğı bıçağın memnu eslihadan olup ol- Ayağından ehemmiyetli SUTette yara • 2 - İlk mektebden diploma almış ol-
madığının tesbiti için ehlivukuf celbi· lanan Mehmed, berayi tedavi NUmune m&k, orta okul ve lise talebesi tercih 
ne w suçlunun kaçan arkadaşının hastanesine ka:ldınlmıştır. edilir. 

~~~ için Elmmniyet kMüdilrlü - l!lektrlk cereyanına kapılan ımela · 3 - Sıhhati yerinde, iyi ahlA.klı ol -
6 ... ne VC"LJ\.11::re yazı asına arar vere- K "' L- f b 'k d 1 s- mak lu _ araal!laç ·~... a rt amn a ça ışan u , 
rek suç yu tevkif etmiş ve muhake 1 dü le'k!trllt 1m 4 - Okula: yazılmak istivenler An-
me başka bir güne talik olunmuştur. eyman, n e cereyaru 0 ıyan k d ,...,,. k E i · , ' 
E ki bl k t dB t b bir makine Ü'Zerinde çalışırken, fabrika. ara a 'Y"cu s rgeme umumı mer -

• r ce e e r uçuk ey hapis . . • kezi reisliğine bir htida ile milracaat 
Sabı1aıh hırsıziardan Hasan adında nın ~nsmda Qalışan dığer bır ameLe ed 

1 ki . t' er er. 
biri, dün mfbah Yemiş iskelesinde dük- ma neye· cereyan verm.ış ır. 5 _ Kıayıd için gerekli evrak şunlar 
kanları boyamakta olan Talatın du - Süleyman elektrik cereyanına kapı • d . · 
varda asıllı bulunan ceketini çalıp kar- larak fena ha!de zedelenmiş ve bayg:n ı~üfus cüzdanı, okul dipfoması, sıh. 
mıştır. Bu vaziyeti uzaktan gören Ta bir 'halde Beyoğlu hastanesine kaldırıl • hat ve aşı raporu, iyi hal kllğıdı, üç 
IAtın kardeşi koşup Hasana yetişmiş mı:ştır. fotoğraf. 
ve :polise teslim etmiştir. Bisikletten dD9an çocuk ---·-·-··---·-·-···-·-·--

Hasan, dün bu iddia ile müddeiu - Beşiktaşta Yenimahallede Fırın soka. E O E Ti YAT R O 8 U 
mumiHğe sevkolunmu, ve na-betçi cür ğında 22 numarada oturan Abdülvehabm NurJ Genç Dur 
mümeşhud mahkemesin~ muhakeme 16 yaşındaki oğlu Abdülkadir bisı"kletle Te arkadaşları 
81:rı:e 'başlanmıştır. Ortaköyden ~iltren, Yıldız caddesind~ 10 Temmuz Pa:ı:arte1I aqamı 

Yaptlan muhakeme neticesin~ suç tepefürtü bisikletten düşmüştür. Bakırköy SakızııA"ac:ı Miltiyadi 

aaıbit g6rülmüş, Hasan 4 buçuk ay hap Kaza neticesinde başı yanlarak bir a. K Q K A I N bahçesinde 

f'e mahkllln olarak derhal tevkif olun· yağı kırılan Abd<Hkadir baygın bir h~.. E S R A R 
muştur. cie hastaneye bldırı1mıştır. Mıarad Şamil ~•r;ret11i 

Befından yaralanan çcıcuk 

Aynalıçeşmede oturan Yaşarın 3 ya • 

tındaki oğlu Metin, evinin bahçesinde oy 

narken, ayni evde oturaıı Mehmedin o • 

dasınm penceresinden bahçeyo avrulan 

bir bakır ma,rapa Metinin kafasına düf • 

müftiir. 
Kaza neticesinde ağır sure.ıte yarala. 

nan 90011k berayi tedavi hastaneye kal • 

dınlmış, suçlu yakalanmıştır. 

----· .. --·-· --··-·---·-------
·-·- --- -
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18TANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan OOler ve 
1trkadaşları 

Buıeee Takaim Albntepe 
bahçniado 

AMCABEY 
' perde 

' /stanbul Halkına Müjde: , 
Şanlı Ordumuzun kahraman erleri 

BATA.Ti 
işgal ederken ••• 

Türkce sözlil film . 

ŞIK SiNEMASINDA 
Busıün matinelerden itibaren 
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Ilgazda bir kayak 
sığınağı yapılacak 

Kastamonu kitabsaragı 
gittikçe zenginleşiyor 

izmit köylerinde 148 12 
eğitmen okulu yapllıyor 

bine yaklaşan kitab sayısile dokuz bine yükselen. 
okuyucu sayısı her yıl biraz daha artmaktadır 

Dumanlı tepelerinde kar eksik olmıyan ve Kastamonu 
ve Çankırının buz ihtiyacını temin eden Ilgaz yakın 

şehirlerin Uludağı haline getirilecek 

İzmit (Husust) - Vilayetimiz köy -
!eri mes'ud bir kültür hareket ve faa
liyetine sahne olmaktadır. 

Anfiyede açılan Eğitmenler kursu 
köye ve köylüye beklediğimiz ışık ve 
nuru götürmektedir. 

Kocaeli vilayeti dahiUnde 148 Eğit -
men okulu yükselmekte ve bunların 
mühim bir kısmının inşaatı tamam1an
~ bulunmaktad~r. 

Eğitmen okulları bir dershane, bir 
E~tmen odası, bir yatak odası, bir 
muhtar odası olarak yapılmakta ve ge-, 
niş bir bahçeyi ihtiva etmektedir. 
Eğitmen okullarının inşaatına rnaa -

rif Müdürlüğü memurlarından Hakkı , 
Tokadlı nezaret etmekte ve bunların 

biran evvel yapılmasına çalışmakta -
dır. 

Eğitmen okulu inşaatında nahiye 
müdürleri ile muhtarlarımızın büyük 
a1Aka ve gayretleri görülmektedir. 

Bilhassa Akmeşe nahiyesi müdürü 
Orhanın gösterdiği gayret, takdire de
ğer bir derecededir. 
Eğitmen olan köylerimizdeki hayat 

ve renk çok canlı ve sevinilecek bir 
manzara arzetmektedir. O kadar ki, kız 

k. IJgaz eteklerinden bir cöninÜJ ve oğlan bütün köy yavruları okuyup 

Y:u astarnonu (Hususi) - Kastamonu-! sünü Ilgazın lAtır manzarası ve temiz yazdığı gibi, yaşiılar da okuyup yaz -
""~tÇankırıyıa bnğlıyaın ihtiyar yol 2500 havası bir dereceye kadar tahfif edi - mağa başlamışlardır. 
--~reye .. k 
k:ı. yu seıen Ilgaz etekıerinden yor ve muhakkak ki ngaz berrak su - Kırklarelinde terfi eden 

vrı.ıa kıvr la 
her iki vw 1 t uzanır. Bu eski yolun lan ve eşsiz güzelliklerile güzel yur- muallimler 
lar aye sınırları içindeki kısım· dun en gilel parçalarından biridir. Kırklareli (Husust) - Şehrimiz ve 

ında yer b has yer ozukluklar vardır. Bil I~z 2500 mettııeyi aşan dumanlı te • civarı muallimleri arasında yeni terfi-
lardsa ya~ur mevsimlerinde bu kısım- peleri, ete'ldlıerini sl.i~ çam ağaçlan Ier yapılmıştır. Terfi edenler şunlar -
a~~~. d 

Bilha güçleştirmektedir. ve kış ~ e&sik olnuyıarı kıarlan ve ya. ır: 
ssa Çankırıdan Il az , 1 . .. . . ... . 16 dan 17,5 liraya çıknnlar 

rnotörlü vas t 1 v g a B) rı an ve maçlardakı koylerı le Ç-OK şaı. ane bır Lüleburgaz Çiftlikköy öğretmeni ba-
l ı a arın ugramağa b r · ·· · o duğu çay i ind mec . u manzara ırae eder. yan Zehra Ustüntürk, Kırklareli E:ik-

tanı,, ..... ,., ... yalç en geçen yolu seller Tl b fabrikası olmıyan Kasta - ler köyü ögvretmeni Sabri Kingir, Is -
k -u-...~ arnış, tehlik ı· .. gaz uz JA-b ı· k" ·· .. v t · H kk A oymuştu . B e ı bir hale monu ve Çankırının bu ihtiyaçlarını öJu ey ı oyu ogre menı a ı z -
tanıonu r u sebeble Çankırı • Kas- bol bol karşılıyan tal:.ü bir kaynaktır. mak'. Kır~lareli Tevfik Fikret öğret -
!erle .. ~~ouluğu O'l:(xrn.obn ve otobüs.. . w v menı Macıde A tanç, Burgaz Ahmed bey 

guçlukle yapılın kt d . Kayakçıların ve avcıların bır ugragı köyü ögrv etmeni Hikmet 'I'unçay Bnd inanda b a a ır. Aynı za- , ~ -
kontm u vesaitin de daha yakından olan Ilgazm Tosya cihetindeki Fvadaı:_a re k~~ü öğre~~eni is~:t Ante~, onun-
,.. 1 edilırnesi ve bilha:ssa g ya denilen mevkiinde bir kayak sıgınagı cu bolge gezıcı başogretmenı Hakkı 
'ıl'ankırıya h :ce nsı v Ergün, Pınarhisar öğretmeni Cevdet 
dolan areket eden ve hıncahınç kurulacaktır. Bu sıgınak yapıldıktan Ertan. 

ı>osta 0 tob" ·· ·· f ı k ..ı..· ı · bi r 1 lllarnas usunun aza yolcu al- sonra Ilgaz ya ın Şt:uır erın r ;.U • 17,5 liradan 20 liraya arttm1anlnr 
y 

1 
ının terninine zaruret vardır. dağı o'llacalk. ve birçok sporouları.n ve Burgaz CeJaliye öğretmeni Murad 

-~a:ru~z:b:u~a~m;b:l:ı~y:o:ıc:u~ı:u!ğ~u:n~b~·z:b~·n:t~il:·~a:v~c:tl~a~r=ın~r~a~ğ~~:t:i:ru~·~a~r:tt:rr~a:c:a:k:b~r~.=~lli~~~~u~~~Y .~~tm~ Ayşe Sönmez, Dorduncu b?!ge gezıcı 
B. öğretmeni Ahmed Kun, Inece öğ -
retmeni Maruf Öztürk, Cevizköy öğ -
retmeni Tahir Erdil, Serken öğretme
ni Mustafa Çetin, Burgaz merkez öğ -
retmeni İsmet Batur, Vize Hasbuğa 

Ayvahk Halkevinin Ber gama seyahati 

1 
l5ğretmeni İdris Yurdoğlu, 3 üncü böl-

1 ge gezici B. öğretmeni Eşref Eşin, Ba-

içinde Kita.bsa'l"ayın. t>utu.~duğu Kastamonu Tialkevi t:inası 

Kastamonu, (Hususi) - Kastamonu..! Şimdi bu binanın tC'tebbü kütüphanesi 
nun kitabsarayı gün geçtikçe bir~ok ye. olarak lruilanılacağı içindeki kıymetli e
ni yeni eserlerle zenginleşiyor ve okuyu. serlerin tetkik ve tetebbü edeceklere a~ık 
cu adedi birkaç misli artıyor. bulundurulacağı tasavvur halindedir. 

Kastamonu ötedenberi bir ilim ve Kütüphanede İstanbul yevmi j:?azcte. 
san'.aıt diy.an olarak anılmaktadır. Cid. leri bulundağu gibi birçok mecmualar da 
den yıflarca şür ve ilim vadisinde birçok bulumn.aktadır. 
üstadlaır yetiştirmiş, ilme hayli hizmetler 

Digv eır Ha?kevleri neşriyatile vı'laAvet 
etmiş, san'ata beşik vazifesini görmüştür. . ·' 
"CW,_,..:ı be . K t dr .. ı·· ga:retelermden bazıları da gelmckteıiir. 
..t:Q'ı:uuen n as amonu me ese gu up. .. 
haneleri zengin olarak tanınmış ve haki. Gun geçtikçe ilerlemekte olan kütüp. 
lmten çok kıymetli eserleri f:inesinde sak. hanemizin intizam ve terakki yolundaki 
lamıştır. faaliyetini çok güzel idare eden memuru 

Bugün, bu kitabların kaffesi memleket N. Güngörün adını da burada zikretmek 
kitabsarayındadır. Bura kitabsarayının lazımdır. 
on iki bine yaklaşan kıt.ahı vardır. Bun. 
la:rın artı bin küsuru tü rkçedil' ve ? 600 
karlan yeni, diğeri de eski yazılarladır. 

·~~~--~~~~~~ 

Afyon Ha'kevinin umumi 
toplant ı s ı 

4388 adedi arabca, 137 si farsçiı. olup Afyon (Hususi} - Halkevi şubele • 
geri kalanlar da garb dilleri iledir. Bu ri umumi toplantıları devam ederken; 
kitablar crrasında üç bini aşan bir miktar bütün şubelere kay!dlı azaların iştira
d:a el yazması kıymetli cserlerd,r. kile umumi bir toplantı yapılmıştır. 

Ana<k>1udaki ikit.absarayların 1zmirden Bu toplantıda Vali ve C. H. P. İlyönku
sonxa eın zeng'-"li bura kitabsarayıdır. Bu rul Başkanı da bulunmuştur. Alkı~lar 
kütüphanenin kıymetini bir kat daha ar. arasında kürı:;iiyr: gelen Halkevi Baş -
tıran Ebedi Şef Atatürkün Kastamonuyu kanı Galib Demirer; derin bir alfıka i
teşriflerinde 500 liralık kitao armağan le dinlenen heyecanlı ve fülü bir ko -
etmiş olmalarıdır. nuşma yapmış, Halkevini, Halkevinin 

Kitahsaray 1925 te açılmıştır. Sonra. vazife değerini tebarüz ettirmiş, Hal -
daıı 1926 da açılan merkez kütüphane.si kevlileri yem çalışmalara da\·et ctmis, 
de buraya ilhak edilmiştir. çalışanlara teşekkür etmiş; Evin bir vıl 

Kitabsaray bugün, yeni kurulan mo. lık faaliyetlerini rakamlarla izah et . 
dem Hallkevi binasında atendisine ayrılan rniştir. Bu arada önümüzdeki yıl çalıs
bir daireyi jşgal etmektedir. ma programını anlatmı~: esasen bütlin 

Buradaki konfor fazlalığı ayni zaman.. halkımızın gözile gördüğü ve şahid ol
da yerin merkezde olusu ile, halk oku. duğu bu verimli çalışmalar ve sevk 
maya teşvik edildiğinden, bir. y:ı.l içinde idare ta'kdir ve şükranla karşılanmıs • 
okuyucu adedi çoğalmış, geçen yıl beş tlr. Müteakiben E1ebiyat kolundan ~.·ı

bin iken birdenbire bu yıl, dokuz bin! ir Osman Attila (İleri) ve (Hataya ka
yükselivermiştir. vuşurlren) adlı şiirlerini okümuştıır. 

Kitabsaray:ı.n eski binası da, kullaru}- Sonra Halkevi azaları için hazırlatılan 
lt, kfırgirdir. 'film gösterilmiştir. 

• baeski öğretmeni Muammer Aksoyer, 
S inci bölge gezici B. öğretmeni Meh -
med Turan. Burgaz Hamidabad B. öğ
retmeni Nizam Çevikalp, Pehlivanköy 
öğretmeni Şükrü Bcrkcan, Babaeski 
öğretmeni İffet Berköz, Pınarhisar öğ- ( Kırklareli Çorlu maçı 
retmeni Mediha Gönenç, Tevfik Fikret - - --------------------------
öğretmeni Belkts Durulürk, Burgaz 
öğretmeni Kamile Algaç, Vize Bahçe • 
köy öğretmeni Nazım Önal. 

20 liradan 22 liraya nrttm1anlar 
Karahalil köy Başöğretmeni Muhar-

~ rem Akıncıoğlu, Karaharnza başö~ret-
A. ' meni H. Fehmi Öner. 
A.~alıktan yazılıyor: 1 Bergamada çok iyi bir tesir bırakmıştır. 25 liradan 30 lirayn arttır~1van1ar . 

s.._ alık lial.k"' ,· . . . A lık H lkevi bandosu da bu geziye Kırklareli Kocahıdır Başögretmenı 
vır k: r· .,\ ıne mensub 80 kişıhk yva a .,. G"k l B .. v a ıle Ber iştirak t · Bergama Halkevi bahçe. Kazım Konuralp, ,,ıya o a P aşog-
~~leri g :~nıaya gitmişler ve tariht sinde ~z~ş~arşlar çalmak sureWe uh- retmeni Mustafa Börteçene, Lülebur -
illaıkevind.c : ı'h.-te.n sonra gece Bergama desine düşen vazifeyi yapmıştır. Res.im gaz Merkez öğret.meni İsmail Akbaş. 
lnİşlerd· r konser ve bir temsil ver. Be~gama .. zes·nde kafilenin oir kısmı- 30 liradan 35 liraya arttmlanlar 
~ ... - ır. A'\r mu ı . . . öv 
-n bu :' vahk Halkevlilcrin yaptık. m mü:re müdürile bir arada göstermek.. Kırklareh Tevfık Fıkrct Baş grct • 

geZi fevkaıA . H . a·· ade canlı olrnu§ ve tecür. menı ayrı ursu 

Paza r O le. Hasan B ev Diyor ki : 

Kırklareli (Hususi) - Bu hafta celeruni§tir. Misafir takım Kı kl ı· _ 
eh . . l p 1 H lkspo kl"b'. r are ı 

ş rımıze ge en or u a r u u spor klübü gençlerinin k d'l · ·· 
tak ·ı K kl ı· kl"b" en ı erme gos 

t~~-bey, sizin dünkü 
O<ı.u<luın.. 

. . . Pek yakında şehrimiz
de son si.s1'om otobüsler İ§ • 

le ti lerc'.k.; 

. • . Tramvaylar 
kallcbr.tlacabn*. 

ortadan 
ımı ı e ır are ıs~or. u u ara - terdikleri misafirperverlikten çok meın 

. ~ ~ - ?h oh,. §eh. sında yapılan maç1 mısafır Çorlu ta - nun olarak ayrılmışlardır. 
r.ımizin nüfurıu hır hayli ar. kımının, daha teknik ve enerjik bir o - Resim, Çorlu ve Kırklarelı takım . 
taoa!k desene... yunundan sonra 6 - 4 galibiyetle neti- !arını göstermektedir. 



6 Sayfa 

CHadiıeler Karpsında 1 

Hesabsız iş . 
Meraklı matbaaya geldi: 
- Merak ettim. 
Dedi, sordum: 
- Gene neyi merak ettin? 

1 

- Ya yokuşlara da raylar tic!şendı'lt-
. ten, direkler dikildikten, tellt-r geril -

dikten, istasyonlar inşa edildıkten son
ra meyli hesablasalardı oc ~~acaktı? 

- Gızetede okudum.. Yeni yapı -
lan Gazi köprüsüne kısmen döşenmiş 
olan tramvay rayları kaldırılıyormuş. 

- Evet kaldırılıyor. 
- Döşedilerse neye kaldırıyorlar, 

kaldıracaklardı neye döşediler? 
- Kaldırıyorlar, çünkü, Azabkapı -

Şişhane yokuşunun meyli 7, 8 derece 
~· .. Bu derecede meyli olan bir yo
kuştan tramvay geçirilmesi tehlikeli o
lurmuş. 

- Bu yeni mi anlaşılmış? 
- Her halde .• 
- Köprüye ı ay dösemeden evveı yo

kuşların meylini hesab etmek icab et
mez miydi? 

- Ederdi amma! 
- Neye hesablamadılar? 
- Bilmem! 
- Yokuşun meyli sonradan artmış 

- Gene sökerlerdi. 
- Hem neye sökuyorlar~ 

- Sökmesinler de kalsın mı? 
- Kalırsa daha iyi olmaz mı? 
- Neye, günün birinde tramvay ge

çirilebilecek mi de? 
- Tramvay geçirilmez amma, gene 

0 raylardan istifade edilebilir sanıya -
rum. 

Bu sefer ben meraklanmıştım. 

- Nasıl istifade edilir ki? 
Meraklı bir an düşündü: 
- Kendilerine iş verilecek insanlar 

oradan geçirilir ve onlara denir ki: 

«İşte baylar, işte bayanlar, düşün -
meden, oluru olmazı hesablamadan bir 
işe başhyanların yaptıkiarı iş böyle ya
nda kalır ve bu yüzden fayda yerine 

SON POSTA 

~ 
Bu senenin 
şapkaları 

Temmuz ıo 

C GüNUN ADAMLARI~ 

François Poncet 
Kendisi~e ''Sulh hizmetkarı,, lakabı 
verilen Fransanın Roma büyük elçisi 
nasıl yetişti, Berlinde neler gt!ptı? 
Fıımsamn Roma büıyük elçiei Fran • 

çQs Ponoot bugün Av.rupa diplbmatiarı 
arasında en pyıam dikik.at bir simadır. 

Fransa ile~ mıasmda, her iki 
ıınerrllekell!i doğrn.ıda.n doğruya a.}Akadar 
eden ııneseieJerden &)an §iddeti ihtilaf. 
la.r sırasında Frama hükiim.eti tarefında:n 
Beı'line lbf.eyııE eiıçi oJaralk gönderilmiş idi. 
Az zmnaın mrlmda BerHnde büyük bir 
nüfuz sahıbi oJımuş, Almanlara kendisini 
çdk sevdirm.i§ idi. 

Berlindek:i vazifesini çok büyü!k bir di
rayet iPe ifa eden büyük elçinin Romaya 
tayini Ahnanları ciddeJ i.i!ımüJtü. Ber • 
!inden ayrflmadaın evvel Alman devlet 
reisi HitK!ır kendisini mu.tad hilUırıa ola.. 
rak saatrerce nezdinde -1alwymuş idi ... 

Flransız tabirince cgmnde claae> - yük 
olmasın? .. 

zarar gelir. 
/1 l ı Biliyorsunuz, bu sene şapkalann ço- se'k sınıf _ bir sefir oları Mösyö Franço~ 

- Zannetmem! · J .s1nel d.+11/Mi. ğunun tepeleri minimini ve çok defa Poncet çoOt yakışıfklı bir adamdır • .Deima 

ı:::::=============================- kendinden büyük garnitürlerle (çiçek, mütEfuessim tir simaa vardır. Muvaffa. FTançois • Poncet Bertinde SefıT ~ 
General Von Seeckt ile konuşuyor C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 

Garib bir tesadüf mu, diyelim?/ Brezilya cevizi.,. 
~-or~ Brezilyada ye- J,.. l f) o~ 

tişmckt~ olnn bir 0 ° o o o 
• . . tt O O Oo neva cevızın tuhaf \.' 0 11 o•o 

• • • f o.o o 
bır hususıyeta var. o." 0 o~ 

dır. Kemale erd;l!l ~ 
vakit cevizin ka- 1 //!" 
pa~ açılmaktadır. ~ 
Açıldığı vakit te dışanya bir sürü olmuş 
cevizler fırlamaktadır. 

* 

meyva, kuş vesaire) süslü ... Bu şekil, kiyetlerin.i bilgi ve dirayeti kadar tebes. 
göze geçen seneki yüksek şapkalardan süanü. mmfeti ve sıoğukkanlılığı saye • 
daha hoş görünüyor. sinde elde eltıme'ktıedir. 

Yeni şapka modasında mühim bir yer 13 Haziran 1887 tarihinde Seine et Mar. 
futan diğer bir $.is de kordcladll'. :mı_ ne vilayetinde Rrovins şehrinde doğ • 
hassa grogren korde!a... nıU§1ıu.r. Bugün tam 52 yaşındadır. Ba • 

Bazan ayni şapkada muhtelif süslere bası temyiz mahlkemesi azasından Hcnri 
birden rastlanıyor. Gördüğünüz şu o- François Po?lcet idi. Tahsilini Pariste yap. 
rijinal model tül, kordela, çiçek göze mışlır. 
çarpan üç garnitürle bezenmiştir. Lise tıahsilini biiyük bir muvaffakiyetle 

Dantellerin temizliği ik~l eyledikten 90lll'a yüksek muallim 
• mektebine girmiştir. Almanoadan yük • 

Eski ve kıymetli dantelleri temizle - St!k şehadetname aı1mı.ştır. Yüksek mu
mek için: Sabunu ılık suda köpürtiip amm ımcktebinıdeki tahsilini ikımalfü•n 
dantelleri yavaşça içine daldırınız, par son.Ta birçdk ımekıteb1erde ve ezcüml'e 
maklarınızın arasında sıkıp bırakınız. Fransanın en parlaık ~ en ciddi tahsil 
Sonra da adi suda çalkalayınız. Son müesseselerinden hiri olan Ecole Poiy • 

Meşgalesi ba~ bir cephe almış bultın
malktadır. 

1920 sen®nde c1ktısadi tetebbüat vf 
tetkikah rnetkeziıti kur.muştur. 

1921 senesi içinde cLa France et lcs 1 
heures> adında mühim bir eser neşre}'" 
l~r. Bu eser büyük bir şOhret k.8ıt 
zanmıştır. Bundan sooıra cCeneve• ye 
Fransız murahhası heyeti azası o1arıı'k 
gitmiştir. Avdetinde cC<"neve konfcran " 
s1> hakkında şayanıı ~Git bir eser vi1 " 
cuıdc getirmiştir. 

En mlllhiş işkencelere maruz çalkalama suyuna bir çimdik toz şeker technique'de muafümlik yapımştır. 

1922 senıesinde ycru bir eser yazmış ' 
tır. 1sm:i cFransa ve Taımiratı harbiye• 
<lir. Bu eserden soma RuihT işgali heyeti 
azası ollmuştıur. Ruihr mınta'kıasmda bu " 
lun'3'l'l Fransrz işgal ordıısu kumandanı 
General Degoutte'ıun erkaruharbiyesindt 
iktısadi mi:şavir ol.muştur. 

Bu Kresvel ismindeki kadın, hep son 
ları vel ile biten yerlerde oturmuştur. 
1620 de Sandvelde doğmuş, Klcrı~el 
ile Kambervelde oturmuş ve Braydvel 
hapishanesinde ölmüştür. 

* 
Avrupanm en yüksek payitahtı 

,, '\ ıl t// - , - -
A vrupanın en 

yuksek payitah • 

bırakt:an kadın 
atıo bir daha çalkalayınız. Dantellerin Müteaddid eserler yı.17.mışLır. En mü_ 
kabartılannı olduğu gibi muhafa1.a et- himleri şu iki eıssrdir: 1910 senesinde yaz.. 
mek için, üs.tüne yumuşak bez örtül - d1ğı: cLes af:finites ebectiwes de Goethe>. 
müş düzgün bir masaya terı; tarafm - 1913 senesinde yazdığı: cCe que pen'Se la 
dan yapıp motifleri bastıra bastıra ütü- jeuınoose Allemande• dtr. Bunlardan rnaa 
leyiniz. da muhtelif gazetelere muhtelif mevzu. 

Siyalı dantelleri temizlemek ic;in hıra dair m3kale1er ya:ı:rmştır. 

Dantelleri; kenarları düz ve üstüste Hll4 senesinde Harbi Umumi patlaat 
gelecek şekilde paket yaparak buruş - verir vermez, derhal vatanı vazifesini 
mamak için üstünden ve altından ha - ifaya koşmuştur. Askıerlikte mühim ya_ 
fifçe dikip tutturunuz. İci bira dolu bir rarhk?ar g~~r. Hm-b m:adalyesi 
kaba daldırınız. Oğmadan yalnız par - jle fkıyımetli nişaınJ.ar alımştır. 

1924 senesinde siyasi hayata atılmışbl'• 
11 Mayıs 1924 tarihinde ilk def• 

rN"b'us seçilmiş idi. cDemokrat ve sos " 
yal cümhuriyet partisi, azası olmu~ icJ1. 
Bu parttinin umumi siyasi programını dt 
bizzat lkendisi ihzar eylemi~r. 

Me'b'usluğunıun nk ®v:resinde ti:.-~ 
ve mzı.a.rif ~omisycm1armda iş görmüştüt• 

maklarmızın ucile hafifçe sikıştırınız. Ilanb sonu hariciye n'E!"Zaıreti ooon hu. 
tı olan İspanya - Bira dolu knba tekrar bir daha daldı _ &usi bi1gi1erin.den istifadeye koyulmuş -

1928 senesinıde ikinci defa olarak m~b',. 
us seçil'işinde daha faal bir rol oynmmağ• 
b~Jarinştır. Sanayii nefise ve bilahn:rt 
milri &tısad' nezaretleri müstcşarrlıkları.. 

nı deruhde eylemiştir. Milli iktıs:ıd ne " 
zareti müsteşarhğında çok muvaffaki " 
yet1i hizmet1er göıımüşt.ür. 

da Madrid şehrı- rınız. Yumuşak ve dökük bir jabo ola- tw. Mühim ve çdk kere tehlikeli vazife.. 
dir Denizder 2 rak kullanılacak ise ters tarafından b;r ler ifa eylemek üızere Paristen İsviçreye 
bin metre yük - Bu azize, 249 senesinde İskenderi ütü nınsasımn üstü~ ~yıp elinizin gönderihniştir .. '. . . . 

k ·1 d.. ıı· · U · t · bir Bu suretle dipllamasi hayatına ıntıS'3b * Sekl.kted'r A _.:ı •• ld .. "l .. -ı·· ·· d 1 d ar ası e uze ınız. zenne emız 
ı ı . y - yt:Ue o uru muş, o umun en evve e .. .. .. ..sı:·· d" b. t:th- eylemiştir. 

ni zamanda da dünyanm en zengin şe- müthiş işkencelere maruz bırakılarak bez ortunuz. Sonra u .. une uz ır 1931 senesinde, başvekil bul'unan Mö• 
yi1 Lava! onu cbüyüık elçi ve fovkaHıd• 
muharras• olaıraık Beırline göndermişti!\ 
Aşağı yukarı 1938 senesi sonuna kadat 
bu vazif-ede kalmışUr. 

~· ı · ..ı-- b' 'd' M d 'dd k. !! b"t'' ...ı.:..ı • ~1...::.1 ··<"t:· R · - ta koyunuz, bir ı?"ece ovlece dursun. Harb senererinde ifa eylemiş olduJtu uır erın~1 ırı ır. a rı e ı cısan u un ~en ;:,uıvu:ı'lnU:i.ıuır. esms, gor • 
atikanın 100 milyon İngiliz lirasından dUığülnü.z gibi ıEilinde biır !keıpeten, u - y """""" hnh<:i: mühim hizmetlerin kıymetini müdrı"'k bu. 
fazla değeri vardır. cunda bir diş olarak çizilmiştir. h.:nan hariciye :nezareti ondan ayrılma -

---· .. ···---· .. ······· .. ·················-·-·-----· Ev kura'1iyesi mıştır. Onu kad'rosum.m d'eğerli WlSUr • 
=~~-~~======~-===-====~··=-=-=·=-=··=-~··~·~=~ l~ara~Mb~~~ ... 1919~~~- BeI'lin.d'elki Fransız sefarcl.hancsindeıd 

~ Bir çorba kaşığı s:ıde ya~. un, .~eker, merikan beynelmilel ikbsadi heyeti, aza. ma~mda Almanyarun geçirmiş oldlı ' 
yumurta, su. sı meyanına tayin edi1tmiştir. ğu istihale devirlerinin yalon şahidi ol 

L SLER 
E11ki hikaye 

Bayan cP-> nin bana anlattıi?ı hi

kAye insanların cemiyet hayatı ya -
~ya başladık.lan d.evirdenberi 

her gün görülüp işitilen hikayedir: 
Erkek dul bir kadınla karşılaşıyor, 

ona yavaş yavaş evlenmek istediği 

zannını veriyor. Fakat ortada kü .. 
çilk ibir mania var: 

- c.Al1emden ·müsaade almalı -

yını!• 

Aileden milsaade almak için mü1 

racaat yapılıyor, cevab geledursun 
birlikte gezmek, eğlenmek lazım 

Kadın: 

- cNasıl olur? diyor. Ya görürler. 
se?.• 

- Bana itimadın yok mu? Seni be. 
hemehal alacağ!m. 

Kadın ya çok safdildir, itimad e .. 
der, kollarını açar, yahud da kafi de
recede tecrübe sahibidir, erkeğe kü· 
çük bir ahlak dersi vererek yoluna 

devam eder. Bu ikinci takdirde kor· 

!kulmuştur. İlk takdirde ise ise met

res hayatı yaşamakla başlıyacağı mu 
hakkaktır. Çünkü aileden beklenen 

pıuvafakat cevabı asla gelmiyecek· 

tir. Çünkü metresi ile evlenen er • 
kek yoktur, hayatta istisna teşkil e· 
der. 

Bayan P. soruyor: 

- Bana bu muameleyi yapmak is .. 

tiyen e.rkek her gün karşımdadır. 

Ona karşı nasu mukavemet edeyim? 
Nasıl lakayd kalayım 

- Mutlak surette ciddi bir arka
daş halinde diğer bir erkek ile ko .. 
nuşarak müvazeneyi temin edersi 
niz, diyeceğim. 

* 
Edirnede Bay B. ö. ye. 

21 y~mda erkek, 35 yaşında ka
dın.. Fakat çocuğwn sana mektebde 
ne okuttular. 

TEYZE 

Bir çorba 1<a'5ığ1 sade yaira bir bar - muştur. 
dak su, bir cimdik tuz, iki çorba ka~ı - niz. Hamurdan kaşık kaşık alıp bu ka- Bu iStihal'e devirleri şunlardır: 
ğı toz şeker katınız. Hepsin! ayni kab- ğıdm üstüne birer parmak ara ile 1 - Brü.ningin idaresinde Alman.1' 
da ateşe koyunuz. Karıştıra karıştıra koyunuz. Üstlerine yumurta sürünüz. cü!nburiyeti. 
ve azar azar un ilave ediniz. Hamur Biraz döğülmüş bademiçi serpiniz. Fı- 2 - General Sohleicherin jdaresind' 
yapışkanlığını kaybedinC12 arhk un nna yollayınız, yahud koyunuz. Fırın ~~.ııceri Alanan idaıresi. 
serpmey?niz. Ateşten indirip soğuma- ne pek soğuk, ne de pek sıcak olmalı - 3 - Hindenburg idaresi 
ya bırakınız. Biraz ~oeur soğumaz içe- dır. Bir çeyrek kadar geçince kurabi - 4 - Hitler idaresi ... 
risine iki, üç, dört (hamur. koyu bo - yeler kızarır, kabarırlar. Çıkarıp üst- Mösyö Françoi:s Poncet Berlinde ~ ' 
zadan 'biraz daha koyu bir hal alıncıya lerine pu<ira şeker eker, iki üç dakika lunduğu sırada orada va'k'alar birbiri-' 
kadar) yumurta kırın12. daha fırına salarsınız. Mükemmel bir takib eylemişti. Fransada: 

Sonra tepsiye yağl: kağıd döşeyi - kurabiye olur. (Devamı 10 uncu sayfodn) 
• .............................................................................................. -. ............................ ·-·-································ .. •• ................. f1flllA 

iki ahbab çavuşlar: Balık avı J 
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Son yirmi beş yıhn meşhur cinayetleri: 6 

cami auıusundaBi cesed 
Sırtında pejmürde bir ceket cebinde 5 para 

bulunan maktulün hüviyeti nasıl anlaşıldı, 
cani ne suretle ele geçirildi? 



8 Snyfa SON POSTA Temmuz 1 () 

(''Bekarlar, niçin evlenmiyorsanaz? ,, )_ 
Bekarlar, fikir ve 

moşahedelerini bildiriyorlar 
Bekar okuyucuların buldukları kusurlar : 
"Genç kızlar müsriftirler, sadakatsizdirler, 

hodbindirler, mllşkülpesenddirler,, 
e M. Naci Yıldıran: .. ~ 
ıGazetenlzln uzun z:ınuındanberl devam 

ettiği ankete bekArların verdiği cevııbları 
hergün okuyorum. Bu lnıı kadar kendim bir 
§eY yazmamıştım. 2 Temmuz tarihli gazete
nizde bayan M. ş. rem!zll bigünah erkekle
re .karşı muvafık görmedlğ\m hücum yazı -
sını okuyunca tahammülUn fovklnde gör -
düm. 

Evet bekA.r erkeklerin evlenmelerine Te be
şeriyete niltus yardımından •areste kalma -
lanna, b~ıca sebebler bazı kadın 1'e ltız -
tarın kısa düşilnceler!le beraber, boşanma -
nın güç oluşu, her sahada ı, ald;Jr;anndan, 
kazandıkları paraya güvenerek erkeklere ta
hakkilm etmeleridir. Senede t19 defa alnı -
maya giden ve bunun klfaye\ ettiğini iddia 
eden genç kızlar bunu ancak babuıntn e • 
vinde tatbik edeblllyo!'. Evlend111. ıftnden 
itibaren haftada tlç slnemR bile u geUyor. 

Modaya ceHnce: Bu hnsuıJta erkekleri it
ham etmek gülünQ t>lur. Çilnkft erkek bu se
nenin modasına uygun blr giyim qya8l ya
par ve bunu en az üç ~ene giyer. İklncl tır 
elbl.se yaparken, elbette o .senenin mC1dasına 
tlbl olacaktır. İşte bayanın ıaın.r n dtı -
dük gibi paçalı pantalo:ı ve pamuk yastıklı 
ceket meıseleel burada falso ediyor. 

Fakat kadın ve tızlarıtnll ~yle mı ya ı. 
Bunlar için ber Co ayda bir model çıkarılır. 
Buna da kanaat &tmezler. Her ti~ ay IQert -
a:lnde çıt&n modeU yftzlerco ıtekle aotarlar. 
Botala çıttıkları saman kendilerinde olmı
Jan bir ko.!tümü bir başka.gnda ıördlller 

mı, ak§am bayın oetece~ı l'llT _ 

Gardrobunda, .sa.ndı~nda ta' tat elbise -
Jen ok!ufu halde. dOfiın, baYl'am naair ba
ba.neleı1e b>camndan, baba.anıdan yeni btr 
tuvalet istemeyen, tanaatklr m ve tadın 
pek nadir. 

a ın ar ceua u·eri ur ar . 

" Buguku bekar erkek korkaktır, mutereddiddir, bir ailenin yokunu 
omuzlarına alamadığı, almaktan çekindiği için kadınlara iftira atıyor,, 

e Bayan Kadriye · (Kızılay San'· 
atevi katibe.i): 

- Son Postada bekAı'darın yazd'ıkia.rı 

yazı!lmu ıtıa'kib ettim. Ve fena halde il • 

nit41endim. Kadınlar hoppa da, bu asırda 

~er hoppa değil mi?.. El1k8klerln 
içinde kaçı bugüln bir ai1e !kurmak, bir 
ytMl yapmak gfüi ciddi düşünce!€1' bes

liyor. Bir aile y:ü.'küın.ü sırtına a'llrmk is • 

~ artıaya ge!lm bir ail~yi nasıl cid.. 
cU tela.Idki edebmriz? Bu aile evve!a pa:ra 
sıkıntısı içindedir. Az pa:ra daJma bir ai
ie içme geçimısıiZlik sokar. 1Ek bvgalat 
böyle başl!ar vıe buı ıaynlmağa lkıadar u • 
mr gider. 

Sonra bizim er!loo'k1erin tuhaf bir gu • 
ruru da. vmıdır. Kendi pa.roları yetişme
diği .halde lk.cıır:ı!Iıaın gidip çalışmasını: 
istemı::rzler... Karımız çaı!lşıyor derler, 
bizi aıYIPThlrlar dfye düŞünürler. Halbuki 
mademki kadın da bir iş yapabiliyor ve 
bundan ddlıayı müşterelk lınyaill:ıınna ~ 

ha refah ıgetiıiyor. N.içi:n buna maru ol " 
1 

Dlab. ••• 

tiyu-. BekAtlarıaı ~ hey bireır 
bahıaoe. Ken<fiDmi bir ıaıile beslemeği aö. 
ze ~arı için Btaıcbınaıarı müsrif zen.. 

ııediy'arlaT. ESki zamanda ane erkeğinin 
hayat giiçlüğü hıa'klk:ıınkfa kıarısına bir ıı6z 

Be.noe ne Tüııik bdım, ne Türit rkcğt söy1ıecliğj, bdım.daııı meded umar g:tbi o. 
na §lk:Ayette bultınlduğu d'uyulma:mıştll'. aile yapma.ğa bbihlyetruı:lirler. Her iıkl; 

E*:id'en bir icadın 00- erke1c'.le ewen • • sinde de alile lkııırınG~ ~verişli çok bU. 
di mi, arıUk benim her şeyan temin edil.. yülk ~yatmer vıaırdır. 
di, ~ rıahat ecror, ömriin:l.ü.n sonıuna ka.. Ai?e kumıa.k olgun inmnlaırın yapa • 

• dz- lbıir cWıa maişet ga~ ~ IllE!- bileoeği ciddi bir ~· Çolıuk çocuğun, 
gu1 d!ınırzmış. Şimdi t9e ~le kıadmla:rı, kurduğu aileler oyuncak all.el'el' • 
hem loocalımınm ıaz ~lan pmıla. 
n yet~ için ev içinde, hem de bu. c.Yr. Ydkm eıldım başına dıevşi -
m.ml'Q yetişemezlerse ~ bulaırıaık sokak. recıe!k yaşı gelmiş w h~yaıtmı tan• 
ıtıa ~yarm. Biz bunatda şu mü~ zim etmiş dlmı Tüırlk erkcğ.ile, çocuk ol• 
ne feda!kir k'adın!l!aır, oe temiz aiDe anne. nıeyaın her Tü't.k lkıadmıma itimad caizdir. 

le:ıi görüyoruz. e Melahat (Beyoğlu Kız ıan' al, 
Bir me ~an sahibi olan bir ada • 

mm bnsı ıbl.ııraya gdlii, kocası iflas et. mektebi talebesi): 
m.tş, kadın, belkarltıınn söylediği gibi ar. - Neden biz w OCad'ıru d~ği'lnnişiz. işte 
tı.k parası yo'k diye, a)'!l7lhnak şöyle dur. orta mıe'.kıtebi .bit.ir.medbn. ev kadWığı öğ-

mm bil~ ona bü'Sbiltün bağlandı. Bu. renmek Ü'zere Kız Smı'aıt me'ktebine gjr J 
raıc!a .ruılıştı, paaıa biriktiııdi, onQ yeni bir diın. Bir ev kadınına ne lfizı-mdIT. Ev işi 

8ora.rım: Erkeklerin b!ltçeronın mtl.'5ald o - B k .... k - T'" V d .. b .. k .. 
lup olmadığını tettır etmeden her teJ1 ı. - e ar er ete gore işe başlla.mak için sermaye verdi. Daha na ına gore ugun U bilıOOk değil mi? İşte biz burada ev işi 
teyen. aada.t.atıerı klt. mezıyetıert noksan bugünkü icadın: btmuaı gibi ev1'cııinıe ımmfuut 11ranna-t.kAr erkek: Korkak, öğreniyoru2, dikiş, biçki ve iş, ç.aınte yaP-
b1r takım kızların nelerlM katlanarak ev -
lenellm? .. J Süs meraklısı, müsrif kadmlaron yüzlercesi lbuıoodan gelir ı:e • mütereddid, havai mak, şapka ~ıpmıaı'k: öğreniyorum. Ve bil 

• (J (s çer. mektebde lbon.den baş1m yü:z!leırce ~9; M. . amnın): k • • 

.aautenlzde bek.A.r arkada§lann göster _ edip de bize varırlar mı? .. B~ &idlşle omru - Tüır!k k:ad'ım kanooıtJcfnıclır, müsrif de • kusurl.aın ydktut. Er~e güvenm.eğe Jcad'ın daha vıar. Her rene de böyle san'a 
dikleri mahzurların tif!e3lnl doğru bulmat- müzün aonuna kadar bekArız., ğitdir, aile bdın.tdır, ~ ve çocuk.lan. -..ıı:...ce ~ da itimadı e1ımeme'lt için se. mekte1:il:en:inden bu nevi enstitülerd€0! 
tayım. Yatım yirmi beş, tahstllm orta, ka • e Kamiran Mahfi (Adre•inin ya- gç,.uı 
r.aneım tırt beş llra. Bir yun kurmak ar - zılmaıını istemi yor): na, Boôca5mta çdk: ba~, çok merbuL beb !bulmuyorum. Y.abuz eııkeğim ve ka. yüzhce ev bdmı :ınezuın oluyor. Bun .ı 
zıısundayıın. LAktn bir tilrfü cesaret edemi _ ıEvlendlm çocutum oldu. 'tl'ç .sene me..,'ud tuxlM. BElklı'Jar dışarıda paıra1aırmı ra • dmını iyi seçmek şar.tıüe. Bence §imdiki !arın yüzde eNisi mesla hayatınıa atılsa. 
'yorum. Umduğuma bulamazsam, bo§anmak bir hayat ya.şadım qtmle_ Jıu .saadet ölün - hat ?la.hat lkıendi nefislerine harcetmek is. izdiva9)ar:m. lk:ötü omşundaki, ~buk bo • lmııada en aşağı eID.isi de öğrend'i&!ıi şf!!~ 
Adeta hnkAıuız ~klu~u 1çln hayatmı llf'hlr - ceye tadar devam ede<!ek sanıyordum. Ne k ı ri ar 
le nece ki Bu yüzden evlenme:neıt terclh e - yazık! Ka.rım nı y9..1mdak.1 yavrumuza raıt- tiyortar. Evlenmek bir nevi f edakArlık • zukıŞDarıındaki scbeb düşüaınıedm ve ço e yal.mz evlaninde tıat}:jk edlyorl • 
diyorum., men ba§kasını sevdL Bana blr gün ağlıya - tı.r. Birçok itiyadl!afrdarı birçok şahst zevk genç insımlar a.ııasmdıa yapı'.lmış o:kışla • Ben dıa.'ha çdk: gencim, evlbnmeği düşüat-

• H. S. ( Adaptı%arı): ra.k, beraber yaşamam12a imUn olmadığını, lE'rderı, eğ~ vazgeçmek llzı~ ndı:-. Eıikıedc.ler, eıikıek olmadan evvel, ımüyorurn. Erkdkılere güvenilir mi? GU. 
zira. bqbsını sevdtğln1, on.suz yapamıya - dil'. t-'- kendilerine gıu .. v~~,._., bet'kAr ya .... : -.Jl-errw..·•;.,,._m. ~ ~ ............ ...:ıı....., '-leriınde vemlmez mi .faıı.ilnnda degvilim. Öy:ie ~r-•34 ya.flnda bit beklrım. Hiç nlenmedim. cağını, beni aldatmak suretııe de namus - ~~ '-U."'"J"'U .... ~ 'ill\!M;ll .ı .roa;y.,,,, .... aı. -J r 

Ben bir esnar talfuıyım . Elime geçen para suzluk ya.pmak lst.ldadıncta olma:iıfını, ken- eırlteldlerde pirer bahane ica<l ediyor • bir istikrar olmadan. ha.ıtta &ha Dse tah. de aldım ermez. Yahuz alk.llmun erdil' 
ayda 25 liradan ibarettir. Bu ;>ara Ue ev - d1slni mii.şlı::üllt çıkarmadan boşamamı yal- Iar. 
lenmeğe kalkışmalı: bir cinnet değil de ne - vardı. • 
dlr? Geçenlerde BlgA.dan anketlnlze t'evab SüttineUe dlnledlm. Gururlu bir erkek 1 - • Bayan Adalet Tayfur (Fılm 
veren bir okuyucu, köylerde betlr kalmaz, çln yapacak ba§ka bir şey yoktu. Ayrıldık. dublaj artisti): 
diyor. Doğru. Çüntn köylerde.ki ma..cu-af az _ Karını çocutu bana bıraktı. SeTillUil ile blr- _ BekaıiJıa.rm. verdikfleri cevaıb hata • 
dır. Halbutı şehirlerdi! öyle mı ya? Yalnız leşti. 
75-100 11.ra alan bazı okuyucuların e"Vlen _ seviyordum. Çocuğumu bağrıma bastım. hchr. Bugün genç On~nmız gayetle iyi 
metten çek1ndlğln1 o~yunca hayret ~dlyo - Unutmıı.ğa çall§tım. Çalışıyorum. Evlenmek- yetişmektedirler. Bir tek kıusu.ril~ı yük. 
rum. Benim maaşım 40 lira olsa hemen ev- ten korkmama rıılmen çocuğumun bir ka - .. .. 
Jenlrlm. Sonra, sözün tı.sası, ben bir kalfa dın §efka.tılne 1ht1yacı olduğunu düşünerek sek tıalhsı1 ıgordiıncton sonra kokry!lıklıa er. 
parçasıyım. Şimdiki klblrll klzlar tenen:lll (Devamı 10 uncu sayfada) lodk beğeneımeyi~leridlr. Bundan başka 

silini titimıeden evleniyorlıar. şey bugün!kü kıadm11n müsrif olmıryışıdıt-

Kızl'ann ekseıisinm de ev'lenmek jçi.n Süslemnek ayı!b değildir. Fakat bütçe '" 

iki phidlle ıınah1oome ~ısıaıda yaş'l'an • &nden fazla süs için sm-fetmek ayı bd'ıf• 

mn büyütülmekte olduğn.ınu pek sık işi. Esvıabını lkıendi diken, şapkasım, eldNtıo 

tiyoruz. oıini, Q<m tasını !k.orııdi yap:ın, çam.aşırı,,_ 
• 

Daha lisedıe ibuırunan bir ~nın kendi işleyip, yemeğini ikenıdi pişiren Jc»r 
yaşı izdivaoa müsaiıd olsuın diye üç beı dınlw-a müsrif demeJk divarıelikltir. 
sene daha b'üyütüllmüş bir genç kıızın bir. Suad Dervi§ 

Edebi tefrikamız: 10 olduğumu bilirsin. Düşün tatil günü • kadar, gece masanın başında saat bir- miz günler sayılacak kadar azdır. 
• mü bile feda ediyorum. lere kadar çalışıyor. Böyle çalışma in- Artık bu mükalemenin yalnız dinlf" 

1( Om lil y D E " fil ID o s T Karısı cevab vermedi. sanı ne hale getirir? Süleyman vazife yicisi olmak lazımdı. Bu sefer Sület' Dl (] Ben bir şey söyliyecek vaziyette de- aşıkı. Şüphesiz takdir edilir. Fakat bir man bey kendini müdafaa etti: 
ğildim.' insan tahamrnülünden fazla iş alırsa - Mübalağa ediyorsun Vildan. DalıA 

Vildan hanım ince vücudü ile ara • yalnız rahatından değil sıhhatinden de geçen Pazar klübde yemek yemediJ 
·-23ur.han Cal1id mızda kayboldu. kaybeder. Kazanmak iyı bir şey, fakat mi? 

1 

Hareket ettik. . d.!lşünmedi ki kazanmaktan maksad in- - Oh. Kırk yılda bir. Fakat akşaıtY 
Kilyosa gidip plaja dönen küçük yo- Genç kadın bütün neş'esile elini u- Şimdi mühendis Süleyman bey iş san gibi yaşamaktır. Öyle değil mi? lan da beni saat dokuza kadar bekle .. 

kuşu çıkınca etrafa gôz gezdirdim, ne zattı: hususundaki titiiliğini anlatarak ma- Genç kadının kuvvetli fikirlerini sa- tiğini inkar etmezsin ya?! 
göreyim: Çok iyi tanıştığım bir ailenin Brano ç,,.-:r munta a"""sınız Ce d""kt'"kt b .,,.1 

- ... · "A z ... - zeretini !bana da ispat ettirmiye çalışı- yıp 0 u e~.sonr.,a ana: Kan koca münakaşası tatlı sert D" 
otomobili orada .. Denize doğru bir göz vad beyefendi. Öyle d gı-1 .ı 

yor. - e mı· vam ederken şehir dı"ına çıktık. RaW' attım, çoluk çocuk kumlara sereserpe Ve ince bir nezaketle kocasını bana Di -ı ~" 
- Bu hastane meselesi meslekta~!ar ye sorması beni müşküle düşürdü. ile Topçular arar;mda yapılan büV"" 

yayılmışlan Hiç fren yapmadan bir tanıttı: .. _ .. .. . . arasında dedikodu yaptı. İhalede şart- On. a hak ~rsem muhakkak ki bir hastane göründü. Süleyman bey: • 
yarım tur, haydi ters yüzüne ve doğru s 1 1 h di _Hl 

-:-. u. eyman a . enuz goruşme nı21 lar agı· rdı. Bilhassa teslim tarihinin ya- vazıfe Aşığı olduğunu ilk bakışta an- - Müsaade ederseniz şu ""'cnıeJJY 
Belgrad ormanlanna. d - 1 ? F k t d k d k ll'-'1··· _,. 

egı m_ı. .a a sız en o a ar ço kın 0111~11 herkesi korkutuyordu. Ben ladığım Süleyman bey gücenecekti. önünde ineyim. Bakın kontrol mimZJ>· 
Velhasıl insan 'bekar bile olsa bazı b h tt k ~-

a s:. ~ 1
••• ortağımla her şeyi göze aldım. Şimdi Vildan hanımı tasdik etmesem bu da benden evvel gelmiş bekliyor. 

ksadüflerle her şeyinden fedakarlık İ~_ısını de yan1ma .a~ak istedim. hiç şikayete sebeb olmadan işi bitirmi- doğrusu bana haksızlık gibi geliyor. Tatlı bir frenle çeşmenin önü11d' 
yapmağa mecbur. Ya evli olsam.. Suleyman bey dedı kı: ye çalı.şıyoruz. Tatil günleri de çalışı - Dedim ki: durdum. - * - Direksiyonda rahatsız olurs ... anız yoruz. Geçen Pazar nöbet ortağımın - - Herhalde bu her zaman olan ~ey- Süleyman bey atladı. Ben de indiıı' 

Vildan hanımın tayin ettiği saatte ben. ~rkada oturavım. Zaten size şehir dı. Aksi tesadüf, bu hafta ba?a düştü, değil. Ve muhakkak ki Süleyman beye- Karı koca barışmış görünüyorlar&ı' 
Gazal apartımanı önünde durdum. Yu- harıcıne kadar refaka~ edeceğim. Vildan böyle ciddi mazeretlerı hiç din· fendi bugünkü mazeretlerini hafta a- Genç mühendis elimi sıkarken: 
karı çıkıp davet etmek ve pek tabii ola- ı:ayretle baktığımı gören Vildan izah lemez. rasında bir günlerini size ayırmakla - Ben gün kararıncaya kadar btl..,-
rak kocasile tanışmak lazımdı. Yanla- ettı: P~arı \Oca ara51nda bu mesele üze - telAfi edeceklerdir. da bulunacağım. Eğer dönüşte bir dl' 
rına bir hizmetçi allmalan ihtiın.nlini - Süleyman bey yeni yapılan hasta- rJ'lıie epey münakaşa geçtiği anlaşılı - Vildan hanım bir kuş kümesinin cı- kika durursanız .. 
dilşünerek Osman bey için yaptlr?ığım n.:~e nezaret edi~or. O kadar ısrar et- yordu. Siı'e ·• •., beyin srrf beni tatmin vıltısını andıran şakrak bir kahkaha - Tabii değil mi efendim. Ve jJA~ 
şeker paketini arka oturma yennden tıgım hald~ bugun orada çalışmaktan etmi1 olmait i~.ııı verdiği bu yeni ta~i- kopardı: ettim: , 

kaldırıp bagaja koydum. • . vaz~eçrnedı. . !it ~e~ç ka J.nı yeniden parlattı. Sinir- - Ne diyorsunuz Cevad bey~endi?. - ~1erinizin erken biteceğini bil p 
Tam npartıman kapısına dog~u .• yü- Suleyman bey cıddt iş adamlarma ll sınırli.: Hafta aralarında kocamın yüzünü ra- miş olsam daha evvel gelirdik. Jft, 

rürken Vildan hanım kapıdan gör~n : mahsus ağır v_e sert: - Riro ederim c~vad beyefendi; de- hatça gönneme imkA.n var· mı aaruyor- beraber bir akşam gezintisi yapabili 
dü. Ar'kasında kısa boylu, esmer cıddı - Hayır Vıldan, gene münakaşa et- di. Düşünün bir kere bütün bir hafta sunuz? Emin olumu k1 evlendiğimiz • riz. 
yüzlü bir genç, Silleyman bey olacak. miyellm. İ§ meselesinde ne kadar Uti?. gündüzleri yapının ba§lllda, alqanılara denbeıi Glle yemelini beraber yediği- (Arkası var) 
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, Beşiktaş - Demir sporla 
lıegecanlı bir oyundan sonra 

1 -1 berabere kaldı 
Şeref kaleci ile 

ilk devrenin hoyuk bir kısmında siyah beyazlılar hakim ~::'';;;~~;~: 
oynadılar, fakat bir türlü gol atamadılar :::~den~:u ~s: 

~Senenin son milli küme maçı dün 1 j şarıya attı. 
13 ~ stıadmda yapıldı. Dünkü maçı Şampiyon Oyun sertleşıyor, ve 1-1 beraber va-
rn eşıktaş kazandığı takdirde milli kü - ziyette devam ediyordu. Gol yememek 
ca e_ ~8:11PiYQnluğunu Galatasaray ala- ][im ? ve berabere vaziyeti sonuna kadar ida-
m~ ıçın saha binlerce seyirci ile dol - .Dört aydanberi devam eden İstan- me etmek için canla baŞ"la oyruyan De 
Ça tu. Beşiktaş, dün üçüncülük için bul, Ankara, ·ıe İzmir takımları ara- mirspor kıarşısmdaki Beşiktaşın oyun 
der~ış~.Yordu. Maçı kazandığı takdir - sındaftd milli küme maçlarının sM tarzını değiştirmesi iktiza ederdi. Maç 
dün u?.uncil ve kaybettiği takdirde dör- oyunu Beşiktaş!a Demirspor arasın - bu ~kilde devam ederken 1-1 berabere 

cu dlacaktı. d.a. dün yapıldı. bitti. 
Deın · Demirsporıın berab ~rllğl He biten G . 

<lün.k .. ırsporla Beşiktaş arasındaki bu maçtan dolayı Onla.ta.sarayla De- DemirsJX>r takımı: Necdet, azı, 
Sağd~ oyuna Beşiktaşlılar başladı. mlrspor puvan itıoarlle müsavi oldu· Şevket, Kfunll, İbrahim, Şemsi, Sa 
kal""' . yıaptıkları bir akınla Demirspor lar. lih, Arif, Orhan, Orhan, Zeki. 

..:sıne kindar · Be oaıatasarayı:ı, milli kümenin bl - kta ak M h d Ali Ta ti ..... 1 . ınen şiktaş muha - Beşi ş t ımı: e me , -
.. ,ı erı dm 1 h dayetinde Beşlktaşla maç yapmama- F i 

Vaff k a akiıniyeti tesise mu - sı yüzünden btr puvan kb.ybetml§ ci, İbrahim, Hüseyin, Bedü, eyz ' 
rıu :U ~~dular. Bir gün evvelki oyu - olması, ikl takımın uzun bir mucade- Hayati, Hakkı, Sabri, Şeref, Eşref. 
da ç ukle kazanan Demirsporlular leden sonra miıs11.vi blr sayı ile be - Hakem: Fcridua Kılıç. 
bar!or~uk alametleri ilk andan iti- rnbere olmalarını icab ettirmiş oldu. 

n goruruneğe başladı. 1939 senesi mUll küme talimatname-
&şiktaş to d • w sinde puvanları müsavi olacak ta -

Dem· pu aıma saga geçirerek klımlıı.rda. gol aver~Jmın ne şekilde 
Yun 1;..S:~~lesı.ni tehdid ediyordu.O- taı•bik edileceğine dair bir sarahat 
Bahasınd dnkika Demirsporun nısıf yoktur. Evvelce klüblere bu yolda bir 

. a cereyan etti. -.aıım~J~ gönderllmedi~l için fu•ooı 
Yınninci dak"ka federasyonunun takdirlne kalan gol 

!arından uzakl 1 da topu nısıf saha- evero,j 61.stenıının beynelmilel !ede· 
lan Deınirs aştınnağa muvaffak 0 • ı ı:ınsyondan s:>rularnk tatbik edllıne-
tatıar in r•.}~<>rlular Beşiktaş kalesine si icab etmektedir. Milll kiline şam-

"'~ ilk 11 piyonu olacak takını a.ncak averaj 
\'affak <>ldufar. go erini atmağa mu- mesele.si haJledlldlkteıı sonra belli o-

Dilnkil giJzme 
Milsabalıaları 
Su spo~an ajanlığının tertib etti • 

ği yüzme müsabakalarının dbrdüncü : 
sü dün Şeref stadında klübler, asker -
ler ~ mekteblUer arasındn cidden bü-
yük bir intizam içinde yapıldı. Üç ka
tegori üzerinden yapılan müsabaka • 
larda alınan neticeler şunlardır: 

Bundan ta.caktır. 
hal ald B~nra oyun mütevazin bir ~""'""'~...-.ı.ı~"'-~~"""~"""~.., 

ı. ır u ıu !u gibi d.. g n evvelA.I maçta oldu -

100 - Küçükler: Nuri • 1. 18, Kemal 
(ikinci), Ziya (üçüncü). 

larda g .. Unkü maçta da Demirsporlu • 
PSSFarıa uze.ı bir oyun göremedik. Kısa ı 
Yun ~ daha ziyade açıklarla o -

OYnarna
~t· ga çabahyan Ankaralılar 
fazla b~;u1 sert müdafaası karşısında 

"" şey yapamıyorlardı. .uun "R.....·k 
~~ k '""'9ı ~ş da bir hafta evvel Fe--
Pash arşı gosterdiği enerjik ve uzun 
türıu ~unu ~ıkaramıyor, topu bir 
du. lI . rspor kalesine sokamıyor • 
nu 

0 
er ıki tak1mda bugün en iyi oyu-

taf Yllıyan Hakkı Demirsporlular ta· 
mdan 

diği . . gayet yakından takib edil • , 
n· lÇın fazla birşey yapamıyordu. 

§ikt~ sıfır nıağlub vaziyete giren Be
llıi~r taJ.mnı biraz sonra tekrar haki-
8ız ol~n~le aldı. Fal.tat bugün pek şan· .........._ 
g~ f takım muhacimleri eUerinc . ~~ 
denti ırsatıardan bir tü~lü istifade e- --- _.., 
t .. h Yorlardı. D . . 
~ın h" emırsporlu1ar Beşık-
~nu ~:urnıarını savuşturmak için o
~ k tidafaaya dökmüşlerdi. Beşik
tak ~ra elinden kurtulan top an -
tafı·nda l'Sporlulann üç muhacim! ta 

'l'o n Bfirülebiliyordu. 

~Şınp h~~arda dolaşırken ve Beşik • 
~ birin 1Yeti altında cereyan eder-
!aruı el de~ l·O Demirsporlu 

ga}ibiymne bittt. 

h_. İktnd cJ--
""l';lnQj ~ .. '1& ... 

100 - Klübler: Safa 1.18 (Beykoz). 
100 - Klübler harici: Mahmud (Ga 

ilatasarny), 1,2 . .f (yeni Türkiye reko
ru), Vedad (ikinci), Rıdvan fiçün • 
cü). 

100 - Sırtüstil, kilçükler: Kemal 
1.37.2, Necati (iktnci), Oktay (üçün -
cü). 

100 - Sırtüstü (klübler): Şamil 
(Gahltasaray) 1.2.f.3, 

100 - Sırtüstil klilbler harici: Tur· 
gud 1. .f O, Adnan (ikinci), Gü1tekin 
(üçüncü). 

200 - Kurbalama (küçükler): Mu
! sa: 3.25 . .f, Hikmet (ikinci), İstavro 

lı . (üçüncü). 
200 - Kurbalama (klübler): İsmail 

(Beykoz) 3.1.f.1, Saffan (ikinci), Ha
ritan (üçüncü). 

200 - Kurbıılama (klübler harici): 
Şerif 3.25.1, Ömer (ikinci), Necdet 
(üçüncü). 

•oo - Serbest küçükler: İbrahim: 
6.8.9, fstavro (ikinci}, Mehmed (üçün 
cü). 

.fOO - Serbest klübler: İsmail !Bey 
koz) 6.6.3, Ziya (Beşiktaş). 

.fOO - (Serbest klfrbler harici) Sa h 

du't'latı S.S2. I, Rıdvan (ikinci), Sel • 
çuk (üçüncü). 

Demir8J)O'r kalecili Necdet güzel bir kurta:rıı yapıyor. 

Dünkü Gii.refler 

Dinarlı Mehmed Bulgarı 
ezerek mağlôb etti 

Kara Ali de ayni şekilde Habeşliyi yendi. Fakat 
her iki yabancı pehlivan da sakatlandıklarını 

iddia ederek ringden çekildiler 

f 
( .~ :. 

! il 

• 

Dinarlı Mehmedirı Bulgar rakibıni ezerken birbirini mU.ıea1eıo aıınmış uç pozu 

Dün Taksim stadında serbest güreş tu§an Fethi ringde her hareketi ıile ala • 
müsabakalarına devam olundu. Serbe>t franga gil.reşcisi olduğunu belli ediyor, 
güreşlere g&terilen rağbet gittikçe art. aya.klarile iüç meşgul olmuyordu. On i]Q 
ma:kıta oldluğunu dünkü maçta bir kere dakikada İsmail Fethiyi yendi. 
daha görmüş oldUk. Balkon ve trili.lnler B~dan eorı.:a ha~ Cemal halka ho 
tamımıen do~. duhuliye mevkiine gi.. parlorle §\mu ılan et.tı: 
renlcr gölgeliklere çekilmişti. - L:Ueburgazlı Ali Ahmed Molla Meh 

Saat 16 ya geldiği esnada güreşci Ce medle güreşeceğini gazetelerde ilan et • 
mal hoparlörle: miş. Biz de Molla Mehmedi soyduk ve 

- Gü.reşcile.r ringe!. diye bağırdı. ringe çıkard.ı.k. Ali Ahmed gelirse güre ., 
Güreşciler halkın atkışlarıı arasında §eeelderdir. 

ringde görüodü:ler. Meydana dokuz gü • Halbuki Ali Ahmed o esnadl stadyom. 
~adı. Sab . v:eye Demirspor1u1ar baş -
'Deınirsp tının akınını favulle ~sen 
?ildi. li ~eyhine ceza vuruşu ve -
~e ~~i ın hafit vurduğu top Şe
Vadan a~~k~t Şerefin ~ktiği şilt ha· 

reşci çrkmıştl. da bulunuyordu. Biraz sonra kendini u • 
Seyirciler~ mühim bir kısmı Beşik. zaktan hakem .. h~~etine gösterdi. Ali Ah.. 

,.-------------,..._~ taşta yapılacalk Beşiktaşla Demirspor a. med şunlan soylüyordu: 
Şampiyonanın rasındaki maçta bulunmak arzuSUınu ;2 _ - Ben Molla Mehmedle muhtelif za • 

Türk bayrak yanşı: İbrahim, Musa, 
Bedri: (Kırmızı takım) 6.17.7, Kemal, 
!stavro, Kemal (Beyaz takım) 6.49.3). 

(Devamı t t lnd sayfada) 

t},.;; .• gıtu. 
lt ~ ... ncu ,..,,_.k 
n~ ~ "«lJQ ada ceza çizgisi dahi - Dünkü maçta Hakkı yaptığı 

ltıasın eli l'Spor~ular Hakkıyı gol at- hücumlardan ikisinde 
h.~ Ye sıkı sıkı yakaladıkları icin .. . . 
~~ ~:ltı cezası verdi. Böylece Be lük!J.e savuşturuyor, bılhassa havadan 
linet ·~ın ayağile penaltıdan bi- atılan toplan yakalamakta meharet 
~ ~olleruıı kazandı. gösteriyordu. Bir arallk Hakkının ö -

dik~ş~~ baskısı, dakikalar ilerle- nü boşaldı. Topu ayağına iyi oturta -
Sini Ziyadeleşiyor, Dernirspor kale • madığı için top kale direklerini yalı -
hyor~"~li~n çember gittikçe dara _ yarak dışarıya ç:kt1. Bu sıkışık vazi-
A.n~ yettıe Beşiktaşın oyunu açması, derin 

tıı ~ec ratı.ın h1ecisf. ve takım kapta- JA1\laıfla: açılk:Iar~ vasıtasHe ilerlemesi 
~ det Dluhakkak ki takımın en ivl ıiktiza ederken billkLs top daima or .. 

CUsu •• ~ktaşın htlcumlannı gÜç taya atılıyordu. 

sonunda takımların har ettiklerinden Dinarlı ile Bulgar Pe. manla~a kendimi denedim. Benim ga. 
terin güreşi daha evvele alınmıştı. yem Dinarlı Mehmedfa güreşmekti:ı\ 

Takım 

o. aazaıy 

D. Spor 
A. oncn 
~ 
P'. Ba.hçe 

vaziyeti Cemal güreşcileri birer birer halka Karşıma Dinarlıyı çıkarsınlar.» 
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takdim etti. Pehlivanlarımız şiddetle aJ. Kü~k gür~er ?ittikten sonra hakem 
kıŞlanıyordıu. Habeş pehlivan bu esnada heyetı Bulgar pehlıvanı ile Dinarlıyı rili 

E hnl1n selfunlarken gaıib bir takım te • ge çağırdı. 
~ mennalar yapıymdu. Pcter - Dinarlı 

;~ Hüseyin - İdris Güreş yenişinceye kada!' yapılıyo~du. 
33 Kü'Ç'll.1tler arasındaki yedi dnitikalık gii H~ yirn:1i da-Xikada iki dakika istirahat 
82 reş bittikten sonra ringe İzmirli Hüseyin edılecekti. Mutad merasimden sonra gU. 
28 ile Go.stuvarlı İdris çıktılar. Altı dakika. reşe b~~dı. Deneme işi bittikten oonrı 
=~ da Hüseyin, İdrisin sırtını yere getird· Bulgar Dmarlıyı altına ald!. Biraz so~ 
17 Fethi _ İsmail 

10 

~.he- iki güreşti tekrar ayağa kalktı • 

Dinarlı Mebmedin bu:'de§i İsmaille tu. (Devamı 11 inci sayfada) 
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10 Sayfa -·-
Son yirmi beş yılın 
meşhur cinayetleri 

1 

•SON POSTA 

Bekarlar, fikir ve 
muşahedelerini 

bildiriyorlar 
(Baıtarah 7 nd aylada) dan tegayyüb etmesi, faili bulurum - ' (Baştarafı 8 inci sayfada) 

· · · b · evlenmek Jstlyorum. Fakat. yıı gelen kadın, 
tığı halde, cebinde yalnız beş para var- yan bu cınayetın estarengtz ır ma - evlAıduna. üvey evl!d muamelesi yaparsa .. 
aı. Zabıta bu calibi dikkat vaziyet Ü - hiyet arzetmekte olması, çırak Hasa- ben yokken hırpalarsa'! .. Bu endl.şedlr ld. be
zerinde yürüyüp esaslı bir ipucu elde nm şüphelerini çoğaitn~1ş ve zabıtaya nl evlenmekten alıkoyuyor .• 
etmek istedi ise de, muvaffak olamadı. müracaat ederek keyfiyeti anlatmış - e /aminin yazılmasını iıtemiyen 
~e, vak'a, bütün tahkikata rağmen, tır. 
mevcud esrarengizini muhafaza edi - Zabıta bu ihbar karşısın:ia derhal bir okuyucumuz: 
yordu. faaliyete geçerek İdri5i araşllrmış ve cKaza.ncım tyl, genç ve sıhhatıiy!m. Bır * kısa bir taharriyatı müteak.:'l Fatihte kusurum va.r: Bir ayağım sakat. .. bu yüzden 

Aradan günler geçti. Cinayetin hala kaldırım inşaatında çalışırken yakala- hiç bir genç kız benimle hayatını birleştir-
mek Lste:miyor. Onları haksız bulmuyorum. 

kim tarafından ve niçin ifa olunduğu mıştır. Elbette ya.olarındaki adamın ~ıkese mer -
bir türlü anlaşılamadı. Vak·a maha1 - Panıtalomımm bir~ yerlerinde gö - hamet. telkin eden bir tn.c,an olma.-ıını arzu 
line civar kahve ve hanlarda oturan rülen kan lekeleri vaziyet~ aydınlat - etmezler. LA.kin beni bu halimle kabul etme 
sabıkalı ve hüviveti meçhul birçok mış ve İdris evvell inkara kalkışmış ğe l\made olanları da benim gozüm tutmu-

k ., ı · de · 1· · b ,··~ .... tn<sı·ıaA - yor. Ben bu yu~zden blr parça gllzel ve me -kirnse'ler muvakkaten tev h o unup sı- ı ıse. sonra c1naye ını ~ ..... • zlyetll ıblr genç kızla evlenemlyecek miyim? 
kıştınldı ise de gene mtisbet bir netice hle arrlatmışt1 r Benim kazancımı, !yi huyrımu, mezlyetıerl
a1ınamadı. Suç delili olan kanlı bıça ~. l l::ımi:l mı sakatlığıma tercih edecek feragatk!'ır bir 

Zabıtanın bu muammayı çözmek i - Ça\ruşun kah\·e;;ındc, ça) !inr·.~,iarı ~- kız çıkıncaya kadar bck'\r kalma~a namze -
çin bütün gayretile uğraşmakta oldu - rasından katil İdri'iin ellerıle ç•knrtıl- dlrtt.• 
ğu bir gün, on heş yaşlarında Hasan mıştır. A2ık muhabere· 
namında bir çocuk taraf·ndan bu v3k- Ali Kemal Kerim Saib (lzmir Kordonbcr 
aya dair bir ibbar yapıldı. 

Bu ihbara ~töre, Şehzade camisi av - Gunun adamları 
lusunda kahvecilik yapan Hamid Ca- (Baştarafı 6 ncı ayfada) 
VU§Un dükkanına bır müddet evvel iş Briand. Botıınet, Laval, Tardieu. Her. 
ara!"'lak üzere İst:ınbula .gelen İdris a- riot, Paul _ .Bonootır, Daladier, Flandin, 
dında 30 yaşlarındn kadar bir adam uğ Delbos... Birer birer hariciye nezaretini 
romış ve yersi7. olduğu için aı bir para işgal eylemişlerdi ..• Kendisi yerinden kJ. 
mukabilinde g.eceleri kahvede yatıp pıroamadı ... 

yu): 

- Bu suali evvcl;l arkarla'$ınıız Nusret Sa
ta Coşkun birkaç bek1\rıı sormuştu. Sonra -
dan okuyucularımızın gösterdıği al!\ka üze -
rine gelen cevabıarı ne.,rc başladık. Şayet. 
siz de beU.rsanız l'evabınızı maalmemnuni
ye neşrederiz. 

e Salih Ulukutay (Fatih itfaiye 
cad J esi T över apartımanı 1 numa
ra): 

kalkma-ğa başiamı~tır. !ıiris, baıı ge - Denilf>bi"iNii ·'ki o Berlinde csulhıo ü 
celer kahvede otururken sık, sık işsiz- te:rMl1 ediyordu •.. Ona csıılh nizmetkarı .. 
likt-cn şikayet etmekte ve paralı bir a- 15kııbı v('r:.ndl> olarak verilmi;;tir. Uzun 
d k h d v ı - Cevabınız çok güzel. Ne çare kl siz ev-

am bulaca olsa, der al öl lireceJini müddet boş :kıaF.aın Fra.nsanııı Roma se - 11 ve dört çocuk :Jabas! bulunuyorsun•ız. Biz 
spyliyerek etraf•ndakileriıı korku ve: faretine bir mu'ktedir diplomatın tayirıi ancak bekll.r okuyucularımmn cevablıırını 
dikkatim celbetır.ektedir. Vak'a ~ - mevzuu'bahsolur olma.2 akla hemen M. neşrediyoruz. 
cesi, yanında iki arkadaşile kahveye 
gelen İdris, gece yarısı arkada~larile 
birlikte sokağa çıkmış ve sabaha kar
şı pantalonunda kan lekeleri olduğu 
ha'lde kahveye dönmüştiır. Bu vaziyet, 
dükkanda yatan çırak Hasanın şüphe
sini celbetmiş ise de hiçbir ~ey anlı -
yarnamıştir. Va~'anın ertesı günün -
den itibaren İdrisin birdenb:re orta -

FrP,,oois PonC€4!: gt!lcK... e Seyfi Ônen (Diyarbakır Ana-
Fransa ile İtal'yanm barışını temin vn. 

zife&i ona havale edildi! dolu otelinde): 
Ftrtmhır, buhranlı demler birbirini ta. 

kib ediyOT. O sessi'L. sadasız sulh yolun1a 
ç:ı ':ı~ktadmr. 

İnsanları harb yolundan çcvi1111ek için 
çalışanların teri gelenleri mPvanındnd1r. 

O. Tu:'mıı 

~ Mektubunuz çok kıymetli fikirleri ihti
va ediyor. Aneak ınekt~ıbdan bekiır cldu -
ğunuz anlaşılmadığı gıbl, :ınkete de cevab 
vermiş olmuyorsunuz. Siz eğer bekfırsanız 
ve sıraladığınız Ukir!er.n tahakkukunu bek
liyorsanız ömrunlı7.lin sonuna kndar bekar 
kalmağn ınahkfınısunuz demektir. 

BUGON 
KUM6AllASINA 
PAll~ATAN 
KOCOKEL 

YA~N 
CEK DEFTER.iNE 

iMZA L\TAH 
· r>OY6K EL 

OLACAK Ti~ 

T0R)5(Y 
ış 

r>ANKASI 

Temmuz 

Preventorlum - Sanatorium 
Direktörlilğilnden 

Eksiltmeye 
konan maddenln 

cinsi 

Miktan Tahmin olu -
kilo nan Fl. 

--
Kesilmiş kuru 250 000 
meşe ve gürgen 

~fra Krş 
(250 kilosu) 

2 75 

Tutan ilk Teminat 

2750 ) 

Eksiltmenin 
yapılaca~ 

GQn saat şekil -----

odunu 

) 
) 236 26 17.7.939 14 Açak 

Meşe mangal 
kömor 

10 000 

Tonu Tonl.l 

'°° ) 
) 

Gazhane koku 320 19 00 6080 ) 641 65 17.7.939 14.30 
Yerli kriple 150 16 50 2475 ) l'capalı 
1 - Kurumumuzun 1939 mali yılı ihtiyacı olan odun ve kömür hazırlanan şart-

nameleri muclbinc~ şekil, gün ve saatleri yukarıda gösterildiği şekilde ek
siltmeye lronulmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbulda Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muhasibliği bina.. 
,;ında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - İstekliler 1939 yılına aid Ticaret Odası vesikası ve yine 1938 veya 1939 
yılına aid ruhsat ünvan tezkerelerini ibraz edeceklerdir. 

4 - Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltme için isteklilerin teklif mektublarıru 
2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde istenilen vesikalarla birlik muay
yen saatten bir saat evvel makbuz rou'kabilinde komisyon reisliğine ver
meleri. 

5 - Yukarıda yazılı maddeleri vermek istiyerllerin yukanda gösterilen saat
ten bir saat evveline kadar muvakkat teminatlarını Yüksek Mektebler 
Muhasipliğine yatırmalan ve şartnameleri görmek istiyenlerin de hergün 
müessese idaresine baş vurmaları. (4732) 

Bip icra dairesinden: Blganın Karantı köyünde oturan Yusut Ziyanın Blpda tüc
cardan Ahmed ortağa. olan borcundan dolayı ha.czedllerek paraya çevrilmesine karar 
verilen Biga t&pwıunnn Şubat J34 tarih ve 20 nunuı:rasında kayıdlı Karantl köytind• 
Kocamezarlık mevkllnde şarkı Kermer yolu, garbi Hendek, vımaıı Şehide, cenubu kör 
mer'ası lle çevrlll olan tarlanın sekiz dönüme yakın ve içln<le dört atacı mevcud olup 
kuvve! lnbatiyesl iyi derecede olduğundan t.amamına ehllvükuf tarafından 80 llra kıy
met takdir edllm!ştlr. T~punıın ayni tarih ve 21 numarasında k~yıdlı Güvenıllk meY· 
ltlinde .şarkı Hacı Adil ve Der\"lş Mehmed All veresesi, garbı İbrahlmtepe yolu, şlmall 
Mustafa Hoca lle çevrlll yedi dönüm tarlanın kuvvet lnba.tlyesl iyi olup tamamına eh
!lvükut tarafından 110 Jlra kıymet takdir edllmlıtır. Ayni tarih ve 22 numarasında 

kayıdh Kocakışla nıevkllnde şarkı Mehmed Çavuş ve h!Uen bakkal Hüseyin garbı .şe • 
hid müfrez tarlası, poyrazı Osman o~lu ''e h!len Hacı Şerif vereSe.9i, cenubu yol ııı 

çevrili tarlnnın kuvve! lnbatlyesl iyi derecede olup ehllvükuf tarafından 30 lira kıy· 
met takdir edilmiş tapunun ayni tarih ve 23 numarasında kayıdlı gene Karantınln 

Soğuksu mevkllnde do~ıısu İsmall ve lı~en Molla Mehnıed gU11bat: Mahmud 'Ye hl\ • 
Jen Mustafa Çavuş \·e Balmh Mchmed, poyraz Şehide, kıble Topal Ahmed ve h~en 
Kırcalılı Fntma ve N:ıne Osman ve Hacı Bekirln Osınanla çevrlll tarlanın kuvvei lnbal 
yesl iyi derecede olup ehll•ıükuf tarafından tamamına 40 lira Jı:ıymet takdir edllınl§tlr. 
Tapunun ayni tarih ve 21 numarasında kayıdlı Kuyu.sırtı mevkllnde, doğ1.13u Şehid• 

b:ıtı Süleyman vere:;e.si ve Mustafa Hoca, poyrazı yol, kıblesi Abdlllkadlr ve Camb~ 
Süleyman gene çevrıu 4 hektnrn yakın tarlanın mevkii baıyır ve koye yakın olduğun -
dnn tamamına 60 lira kıymet takdir edilmiştir ve tıı.punun Haziran 93.1 tarih ve 128 nu· 
marasında knyıdlı Bağlar mcvklinde şarkı çay, garbı Hiiseyln. şlmall Hasan, cenubu 
Şerife ile çevrili tarlanın kuvveı lntatıyesi iyi derecede olup bir dönüm bulunduğunu 
ve tamamına ehllvukur tarafından 20 lira kıymet takdir edllml~tlr. 
SATIŞ: 

Açık arttırma suretlle yapılacağından ve arttırma bedell peşln olduğundan arttırma· 
ya iştirak edeceklerin muhammen kıymeti yüzde yedi buçuk nlsbetlnde pey akçesi ve· 
ya mllli banltanın teminat mektubunu getirmeleri icab eder. Müterakim vergi, tan • 
ZlfRt, tenvlriye borçluya aid olup ihale bedellnden tenzil edlllr. Blrlnet arttırma 14-
8-939 tarihine rastııyan Pazartesi günü Biga icra dairesinde aıı.at il dan 10 a tadar ya· 
pılacaktır. Blrlncl arttırmada muhammen kıymetin yüzde 75 inl bulduğu takdirde üst
te bırakılacak ve a!c.'31 halde en ııon arttıranın taahhüdil bAtl kalmak ilıere arttırma 
15 g.ün daha temdld edilecektir. 

İkinci a.rttırma · :?9-8-939 tarihine ra.cıUıyan Salı günü gene saat 9 dan kadar Blga le~ 
dairesinde yapılacak ikinci art.tır.n11l sonunda en çok arttıranın Ozerlnde bırakılacak· 
tır. 

2004 sayılı icra, iflAs kanunu'hun hükümlerine göre yapıla.eat olan bu satış bakkındl 
daha fazla 17.ahat. almak lstıyenlerin 24-7-9351 ta.rlhlnden it.lbaren Btıa icra dairesin• 
den ma.halll mahsusunda asılı bulune.cak olan açık arttırma şartnamelerini ve 93~-
1134 sa.yılı dosyada.ki vazıyet ve takdiri kıymet :rıa.bıt vara.kalarlle mevcud evrakı gö • 
rüp anlıyablleceklerl 11An olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 

l - Gümrükler için muhtelif boyda 950 tane m.ı1li ve gümrük bayrağınıD 
15/7 /939 Cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasarlanan tutarı 2902 lira 50 kuruştur. İlk teminatı da 218 liradır. 
3 - Şartname ve şali nümune9i komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin g:Jn ve saatinde ilk teminat makbuzu ve kanuni vesikalari-

le birlikte Galatada eski İthalat Gümrüğündeki Komisyona gelmeleri. c4708• 

Bip icra Dairesinden: BIRanın Sinekçi köyünden bakkal Hasanın Dlgada tOccardall 
Ahmed ortağa ola.u borcund3.n dolayı haczedilerek pa.raıya ~evrilmesine karar veri-
len Biga tapusunun Ajtust.os 'll9 t:ırth ve 3 numar83ında kayıdlı o lcöyiln Çaylıoyll 

mevtllnde şartı çay, ı;arbl Ömer Çavu,, şlmall yol, cenubu vay ıle çevrnı 1)1."f dönüJll 
tarlanın kuvvet lnbatı7e.<d blrlnd derecede olup her nevl zlraate elverl§ll ve ktiye bit 
çeyrek aaat mesal'ede yatın bulunması haseblle tamamı thllvükut t.arafından 1oO 
lira. kıymet tatdlr edl111ti t:ıpunun T.evvel 929 tarih ve on No. sında iUl.yıdlı &7.lat 
yolunda tartı Adem, garbi Sülüş, tlınali Musa, cenubu yol Ue çevrlll 2fl dönüm tarıanıll 
mevld.l mmen bayır ve kuvvel lnbatlyesi orta derecede oluµ ehllvükuf tarafından 70 
lira kıymet t&kdlr edılm11tlr. -

8AT1 Ş: 

Açıt a.rttınna suretne yapılacatından ve arttırma bedeli de peşin olduğundan art "' 
tımıaya iştirak edeceklerin muhammen kıymeti yüzde 7 buçıılt nlsbellnde pey ak "' 
çesı veya. m1ll1 blr bankadan teminat mt>ktubu get.ırmeleri Icah eder. Müterakim ver~ 
tanzifat. ve tenvlrlye borçluya ald olup bedelinden tenzil olunur. 

Birinci e.rttırma..: 14/8/939 tarihini ra.cılıyan Pazartesi gilnil saat 10 dan 11 e k•" 
dar yapıl~aktır. Blrlncl arttırmada muhanunen kıymeti ylbdc 75 in! bulduh tak "' 
dirde üstte bırakılacak ve akBl halde en son a.rttıranın taahhücia blkl kalmak uzerf 
arttırma 15 gün daha temdld edilecektir. 
İklnd a.rttırmıı.: 29/8/939 tarihine ra.st~yan Salı günQ gene saat 10 dan 11 e kad" 

Biga icra dalresınde yapılacak ikinci arttırma sonunda en çok arttıran üzerinde b~" 
kılacaktır. 

2004 sayılı icra lfl:ls kanununun hükmüne göre yapılacak lfbu satıt hakkında daıı
fazla dzahat almak lstiyenlerJn 24/7/939 tarihinden IUba.ren Diga icra d:ılreslndt> asıJJ 
bulunacaıt olan 4çtk arttırml\ .şartnamelerini ve 939/1137 sayılı d~adaki vaziyet. 1' 
takdir! kıymet zabı\ va.ra.knlarlle mevcud evra.Jtı gorüp anlıyabllecekJeri ilan olunur. 

1~~Tbı Ratip Türkoğlu ., Doktor. 1. Zati Oget ' 
rkecl: Viyua oteli ••r••· No. 26, KaJ Belediye karşısındaki mu11yeneba· 

de lıerıüD ötfecleD Nıır• ••' 14 dea nesinde öğleden sonra hastalarını 

20 19 kadar hu .ıan .. kabul eder. ~---. kabul eder. ·4--~ 
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ıo Temmuz SON POSTA Sayfa tt 

Hataydaki Ermeni ve Rumlar Türk 
vatandaşı olarak kallyorlar 

Milll Şefin idaresi 
altında yeni Türkiye 

Yugoslav -Bulgar görüşmeleri başladı 
(BCIJrarafı l inci sa11Jadcı) 

ciSmet tnöm Türltiyenin demokrasi 
şartlan da!hilinde yeniden canlanmasını 

(Baştarafı 1 inci sayfada) geTen mümasil teşekkül mümessilleri-
feti ve~c:, müızakerelere öğleden sonra ni ve hassaten kardeş Yugoslavya so-

İSkerıdenın, (Sureti mıahsusadu gön • Iayi'k vatandaşllar olarak kaılacak ve ya • d .. ümnektedir. 

da devam edilmiştir. kollarını muhabbetle selamlamıştır. 

der<liğimiz mu.'.harririmiz yaızıyor): - Ha şayacağız. iıer yerde yeni Şefe karşı büyü!k bir 

Köseivanof Prens Pol tarafından Yunakllnr ve Sokollar müteakıben sa 

tay da"·as:ının neticelemniş ve bu suretle Niçin gidelim? Nereye gidelim? hürmet ve mamnıun.iyet sezilmektedir. 

kabul ediJccck ray bahçesinde Kralın önünden geç -

harı....,_ b" f · t h kkuk +-! 1m B"ız m:~-ki • .......ı"" ..ı-ğd···1• Türk ekmeği Halkın ~ Jr za erın a a eı .. uuS o a. .ı u:ı• .1~~ ~ ·~ _ _ 
1 

Hay.at şartlan ıslah edilmiştir. 
sına r.ağmen, baızı kimseler, bruii, cbir ta. ile beslendik V: ıbırmetıce Tü:~· Mese. emniyeti berdevamdır. Adalet siyanen 
kım ıtneselcleıin> mevcud olduğu kan:ı - 15. ben Kaysenidıe doğdum. Yırmı yaşın - iatb.ı1c edilegelme'ktteaır. Bütçe, hükfune. 
Gtini besliyor. Buna da İSkenderunda şn. da İs'kenderuna gal:dim. Buradaki hemen ti ıslahat projelerine scıunaye ayıraibile. 
hid oldum: bütün Enmeniler de Anaıdolunun muhte. ceık bir fazlalıkla tevazün ettirilmiştir. 

Be'lgrad 9 - cHavası.: Almanyadan miŞler ve bilahare şehir sokaklarınd~ 
avdet eden Köseivanof, bug:in öğlede:c da dolaşmışlardır. Halk bu p,cnçl.en 
evvel Slovenyada kfün Bled şehrine ~el şiddetle alkışlam1ştır. 
miştir. Yugoslavyad:ı iki gün kalacaktır. Yugoslav Maarif Na7.ırı Sofyada 

- H(İtayda1ô Rmnl'ar ve Ermeniler:e lif köşelerinden bmıaıya gelmişlerdir.,.. . Fakat müdafaa için para ihtiyacı d!du • 
Arablar sizin için bir parazit olma.: mı? Hataylı Ermeni vıatand~ sözlerine bır. ğundan geçen senelerde baş1 anılan ver, 

Mumaileyh, Yugoslavya hariciye na - Sofya 9 (A.A.) - Yunak toplantısı 
zırı Markoviç tarafından kabul edilecf-'k dcf a~ttlle Yugtosfavya maarif nazırı 
ve iki devlet adamı arasında birkaç :nü - Çelviç, tayyare ile bugün buraya gel· 
L:ikat yapılacaktır. nıiştir. 

Bu suali tevcın eden zat 'Echo de Sy. an fasil.a verdikten sonra şöyle devam gileri ilga siyaseti tatbik olunamamakta. Bulgaristan başvekili şimdi Bled civa. 

ri ~esinde yıllQ'ca ,...,,~,.: bir dost etti: . dır. 
F ya.>-ı.--s- G"" .. ki b adan gıtme -ransızd . - c onıyorsunı.rz ur 1 Memleketin her köşesinde faaliyet ve ctılecektir. ..... · · · h" '\..! beb ,,.,.,.ıı.-. fakat kama- A ıvıufhatabmıda vUcudlanmı~ böyle bir mız ıçın ıç •uır se J"-N'-• •. bilhassa sınai ka'l'lonma göze çarpmak . Gazeteler bu münasebette K:munu~.ı. 

T'.nda kain Brd:o'da yazlık sarayında bu. 
lunan Prens Pol tarafından da kabul e. 

İstifh,._, · ,__~,- im d mnz için ne karlar çok sC'bebler v.arı .. Tü. r .. ~ . .;rır. n·ı 1937 p"ktı ile tevsik edilmiş olan BuL -.ı•u SO=nc:JI. için fazla yoru a an d k ı.wu u 

kısaca cn ab verdim: kivro<c büı'".id1ük ... Tür.k e'kımeğı ye 
1 

- ••• M h . Anıkıa d ·ı ·sı bah ot gar • Yugoslav dostluğuna hararetli ma. Ttlrk terbi si aldı!k.. nirkçe konuşuyo • u amr ra an_ sı ayı~ e s~ • G 
- Par ' ·• oC.amazlar bizim için!.. ye tikten sonra, yaııraına şoyle devam edı • kaleler tahsis eylemektedirle~·. azete • 
HaJlbıikj bu konruşmadan henÜL iki sa. ruz!> yor: ler dört gün evvel Köseivanof Yugos • 

e.t evvel, İskend~ Ermeni vatan. Bu Hatayh EtımDnİ vatandaşın gözle - cMaarif iler'lemektedir. Kadınlar, ül • lavyadan geçerken iki devler adamı ara. 
d:ı.,ı rine dik.katle baktım: Orada riya yoktu; ah d •t sında ıbaşlan:nn~ olan konuşmalara bu • 

""i arın en ileri gekrnlerinden birisi ile ld .. kenin iQU.mai, ve siyasi ısl atın a gı • ·---
bu ırrv-.~. sövlediklPrinin düşündtükleri gibi 0 ugu ,_._ d dl. gu··n ve yarın devam edileceğini kaydet • ••• , n-u ~'rafında uzun uwn konuş • · ' tikçe mühim rol oynama.11.ı.c evam e 
~tulk. kanaatine vardım. yorlaT. Bilh~ tayyareciliğc alaka gös. mektedirler. 

o Bu sözlere inamna:rookta mana yok. Yugojlavya Balkan Antantma sadık hnn.'.ı, Hataym Ermeni vatandaşla • · t Tbari teriyotl.ar. 
l'llldan ba'L..--..ıı CünJoü. Hataydaıki -uanumrye 

1 1 

• Siyasi vaziyet de istikrarını muhafaza Resmi mahfellerde söylendiğine göre, u~erken ci>yle an?atmıştı: "'"'"'""la Hatay davası 
""'' 

11

- le- Erıneni vaıtcu"""'S' r, • e~ ...... ...ıı·ted"ır. Dr.J1-'~ Refı"k Saydamın ida b ·· ·· el · • ko l k rn-na t - .ı. ürkiye Cümhuriyet hükumeti Ha. -ril . de bugünkü söz wın .. ·.11. ur..ı.uı u goruşm er samuru mşu u u • 
,~:dak.i ekalliyet unsurları için çok adi • nın aaha anarşi gu erm _ - resi:ndclti kabinede rejime salfıbet veren sebetlerinin teyidfaden ibaret kalacak -
•cı.rıe bi k lerini teyirl eder haTclretler gösterme • b'irinci sınıi devlet ada:mlan vardır.> tır. Ayni mahfeller Yugoslavyanın B:ıl. L r atıar Han etü. Hatayda kalıp mı"şler ını"ydi? k t 
~aı-.__l 'LJl.-ı- kan Antantı menfaatierinc arşı am ~·ıam.a arını tama.mile kendi arzula • Daha eçen yıl u.--!.,....,.,1nda, ki Ha • _ Mulh.arrir müstakil gnıpun U!şeın~u u. 
l'Jlla hı .. :ı- g .rucu.ııcn• _ sadakati hakkında şüphe uyandıracak . . ra:l\Jaa'.kta, ve gidecclderin omlfıki ..ıı-. ~1-A.ı... ...... fhalarda bu. nr.ı ehemmivetf!e mydettı1cten sonra ma. •çın d - tay Udvasınm en -~...._.;Kl&.11.. .,,.. • •• ~ • d" mahiyette yapı1aeak tefsir ve şerhleri 
Y<Xrl e gti"z;cl şartlar ha:hşe.'tımiş bulunu • lundnönı bir güınde, 1.s'kenderun • An • ka~esıne şoy'le nihayet vermekte ır. daha şimdiden reddetmektedirler. ar, Fakat ~·n em· 1 k" · ·-o·- ·· ·· lt d 
d~ı . . 

11

- .a ın ° uınuz 1 cgı - t, 'Jcya seferini yaparken Emıeni şoforum cRejim yeni şefin :idaresi a ın a mu - Bulgar meclis reisi Parise gitti ı.,., "'• !ınıdiye kadar g~mişfü. <Kalan. ban& şöyle smmuştu: vaffak.'yt?tle ilerlemektedôr. ismet lnö • Sofya 9 (A.A.) - Meb'usan meclôsi 
c·bu1'>cla ebeıfiyen kalaca'ktır. _ Bizim ordu daha gelm>'ye<J!k nü be.. nü, aılın!rur Rei<l!Wni kabul ederken A • ...,;.; B. Moşanof. bir hafta kalmak üze • 

!ar ;cı.n """.""l.ard:mı en çoğunu Arab • y;m? tatürklin şay:mı hayret bir ı<'k;lde ha~ • re, lıu alqam Parise hareket etmi§tir. 
....... ~ı et~. Gôdon Emıenilerden bk Bunu a loadar temiz bU: Türk ıive.ôle, ladığı işô tarsin etmek vıı,;fesirti dc':"hde Bulgar Kralının bir nuıku 
~ cı:ı R~leb ve Şa.mdaki ticari müna. 0 ıkadar }(.-ten söylemişti ki, artık onun etfiğini söylemişti. O zaımand_anben her Soiya 9 (A.A.) - Krııl Boris, buğün 
~~· alMmtan netice.si oraya gitmek saani.miy.etindlen şüpheye düşmek olamaz. hareKıeti, selef:ınin ruhtmıı bıllfirlaştır • Prens Kiri'], hükfunet azası, Yugoslav· 

ll<ıl;}~'yetinde kalımışlaırıdır. eh. an&kıtadtr.> ya maslahatgüzan, vüksek devlet me-
ıere1t arzırı<t~ Hıatayd.a ilralmış bulunan Hatnydcrkü Eıımeni vat.andaşlarda llli'm ---k------,-- murları, generalier ve bi.iyük bir ha1k ceı.r; ~cru"' gerek Rumların düşün. nmıiyetle gö<"~p miitolıassis olduğumuz Dun o gUreş.er kütlesi h\l'ZUTile ·Yunak. Jann 9 uncu 
.,,~ nuı_ taım.aıınile benimki gibJ. oldul!u • bu ruh, bize onlar için bir kefalet olmuş. l 

1 
t t 

"'"<I an-ti " (Ba~tarafı 9 uncu sayfada) op an ısım resmen açmış II. ""- ,_ ... n b. ulunduğıum aç· in şöyle di_v ebili. tur. Ve bu kefölc't., bu temiz havanın de. " h Kr 1 b"" -k k· ı · me •danında top 
"""'

11 

"l\l B Peter .,;.,;rildiOi kadar mühim bir pe • a ' uyu ı ıse ) -"".,_ .: ,ız Hat.ayda, Tü...n ... y"nı·n bize la- "run cltiği ır:rrurlidetçe makbul kalacaktır. ıı·:t· b" 

1 1 
y ki b 

.r•11 g ı·.11.J ~ lı\•an hi .. •"ini vermiyordu. Gür1><:te ayaklar anmış o an genç una arı ve ya an -~~~rclt Verdiği va&.md~hk hakkına Tangfüıer ~ -11 f 
~ ··"" mühim rol oynadığı halde Bulgann ba. cı memı1eketlerden gelen Sokolları, te -

lngiliz askeri heyeti 
dun gece gitti 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

müze ve camileri gezmiş ve gece saat 22 
de Semp1on c'kspresile Londraya hare • 
ket etımiştir. 

1ngi1iz heyeti Sirkeci garında Merkez 
Knmutam, mihmandarları, İngili?. sefa • 
rethanesi erkanı ve İngiliz ~lçiliği askeri 
ataşesi binbaşı Ress tarafından uğurlan. 
:ımştıT. 

Arjantin istiklalinin 
yıldönümü 

Buenos • Aires 9 (A.A.) - Arjan!in, 
bugün istiklalinin 123 üncü yıldcinümü • 
nü kutlulamıştır. 

ispanyada kağıd buhranı, 
bir gazete çıkamadı 

Madrid 9 (A.A.J Kfığıd yokluğundan 
dolayı A. B. C. ,gazetesi bugün çıkma • 
mıştır. . ....... -. .. ---... ........... _ ... _ ................. _ 

DOYÇE ORlENT BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: BerlJn 

Türkiye fUbeleri: 

Galata - İstanbul • İzmir 

Deposu: lst. Tütün Gümrüğü 

Moskova müzakereleri 
faal bir safhaya girdi 

ca'ldarı gayet zayıftı. Hatta biraz da gö. tiş etmiş ve kilisede yapılan bir ayini 
bekli idi. müteakıb toplantıyı açan bir nutuk söy 

leırniştir. Kral bu nutkunda yunakları Güreş karşılmılı numaralarJa devam e. . d b emleketlerde:n •I============= . _ . d b" b" 1 . aynı zaman a ya ancı m • divor, ve her iki gurcşcı e ır ır erıne _________________ _ 

* Her türlü banka i,i * 

haf ta (B<l§tara.fı 1 inci sayfada) 
"arac:ı~~a doğru müsbet bir neticeye 

'""b' Urnid edilmektedir. 

~.~-~:rT~C~Z~ı~R~A~A-T~A~N~K~A·s~ı-
yordu. Bır aralılk: Dınarlı Bulgann ko • a • 

b:jyük elçilerile Slrang arasında saatler. !unu kaptı ve altına aldı. Halkın heye . 

Gö .. 
l.i lliŞinelerin en uzunu 

Ve N~a 9 (A.A.) - B. Molotof, Sceds 
g0lii ~ar~ bu akşam iki saat 4;; dakika 
de ·~!erdir. B. Strang ve Potemltinin 
)4~ •raJt ettiği bu görüşme, B. Strangın 

ovaya g ld""' . d • 1 .. ~eler· e ıgın enben yapı an go -
c·· .. ın en ıuzunudur. 

ıtaıtı~l'üş:rnelerin çabuk surett~ birbirmi 
deva etmesi, ın:frzakerelerin harare)le 
dir. ~a başladığına delalet eylemektP. -
:tarrıa a~afih gön'.4mclerin ne kadaı 
~ ~ ~l"eceğinin kat'i surette kestiri1. 

etıti2 daha mümkün değildir. 
Lorıa Strancr'in siizlcri 

bil Mota. 9 (Btısusi) - Cumartesi gü 
~görüşen İngiliz, Fransız 

• 
latanhulun 

~ta . <~a.ttarafı 1 inci sayfada) 
~~l'l ıtni.iteı:di. Fakıa.t bu hususu tetlkik e. 
13.~ )"ü~ aSSls'lar boııularm müsaadesiz. 
~e ~nt>lld~ ~hrin su ihtiyacının ge • 
tit. ~rıler.r:nyeceğini tesbit etmiş -
L ~İr dab·ı· 

ce devam eden müzakerelerin ne nelice canı 0 kadar artmıştı ki bağıranları ve 
verdiği henüz anlaşılamamıştır. ayağa kalkanları yatıştırmak için poli -

Bu görüşmelerden sonra sorulan bir sin rıWdahalesine lü'ZUJll hasıl oldu. Bir 
suale cevab veren Strang, bu görüşme • aralık camba2lık o ·kadar ilerledi ki gü • 
lere hiç bir renk vermemenin daha mü - reşciler lrendi kendilerine oyun yapma • 
nasib olacağını söylemiştir. ğa. başladılar. İEk yirmi &kika netice • 

Çernbcrlayn hm;in bir nutuk siz bitti. 

söyliyt>cek ikinci devre başladıktan biraz sonra 
Londra 9 (Hususi) - Başvekil Çem • Bulgar Dinarlıya bir tekme attı. &ılga. 

berlayn'in yann sôyliyeceği nutuk bü • nn ayağı Mehmedin çenesine geldiği hal 
yiik bir merakla beklenmektedir. de Dinarlı karnını tuta tuta ayağa kalk. 

Nutkun, diğer son nutuklara nisbetle, tı. 

daha kat'i olacağı söylenmektedir. Gür~n 32 inci dakikasında hakem C'e 
Londra 9 (A.A.) - Observer gazete • mal düdük öttürdü. Güreşciler birbir • 

sinin diplomatik muharriri Çemberl:ı!~ lerinden ayrıldı. Bulgar ayağa kalktığı 
tarafından söylenecek nutkun ctarı~ı esnada topallıyordu. Hakem Cemal ho. 
bir ehemmiyeti> haiz olacağını t.ahrnm p.ırlöı:'le şunu ilan etti: 

etmektedir. - Bulgar pehlivaııı ayağı sakatlandı. 
ğı için güreşi terkctti . 

su ihtiyacı Galib Dinarlı coşkunca alkışlandı. 

Kara .\li - Habeşli 

Son güreş Habeşli pehlivan ile Kaı R 

BefOOiye SulaT İdaresi ikinci bir kanal Ali arasında yapıldı. Habeş-li pehlivan 
yapaca!ktır. Bu suretle şehir tehlikeye ma ringe çıktı. Ganô bir takım temennalar 
ruz kal<f:ığı za."'llanlar:da susuz lr.almmıya. yaptı ve mfrtea'kiben gilreş başlaaı. Ha!Jr 
catktır. İkinci 'kıanalın inşa.sına beş milyon büvülk bir alfdta ile güreşi seyrederken 
lira h'2I'Canacak ve lbeş senede ikmal olu. b~nci dakika oldu. Bundan evvelki gü. 

naoaktır. 
~a.?-şılay 1 •ndclcj boru tesisatı ihtiyacı 
\ı\l~cak lltikdaroa ise de suyu ha - Arnaı•ud faşist 
fa.yelsi . ~ ®adnr getiren !kanal ki • P. rlisinin statüsil 

reşde Bulgar pehlivanının yaptığı hare. 
kete Habeşli de bnrenmiş olacaktı. Be • 
şinci dalcikada sakatland1gmı ileri s'.ıre. 

rek güreşi terketti ve Kara Ali gllib i . 
ıan edildi. kaınalı ~t. Şİnıdı1ti kanaldan geçen su, 

8~ ~alnen işgal etlnP.mekte, on beş Tiran 9 (A.A.) - Bugıin Arnavud fa. 
~ y.u~ hoşıttk bırakmaktadır. Ka - şist partisinin organı olan cFashismit ga. OUnkO yUzme mUsabakaları 
~ lltana:ı ~ isabet ~n bu boş- zetesi t.arafından neşrecii1ecek Amavud fBaştarafı 9 uncu sayfada) 
8\l ile OJ} l':l\l'~ır. Kanalı tamamen faşist partisi statüsünde ezcümle şöyle 

50 
metre küçükler: Nejad 37.3, Fa -

~ sıv 
11 

bir hale sokabilmek için bu denilmektedir: ruk (ikinci), Oktay (üçüncü). 
tadır. 'la :ıtrra'k. bir türlü kabil olamamak. cArnavud faşist partisi Benito Mus5?: Yüzme yanşları neticesinde Beykoz ~ Pılan tet!kiklere göre kanalın cL lininin emrinde gönüHü bir sMl rnılıs 

4 7 
sayı ile birinci. Galatasaray ve Be-

:~ec::ua'kkıat su mecraları vücude teşek'kü~:idür. Gayesi Amavudları siy~sl' şiktaş 13 sayı ne ikinci o1muşlardır. 
~ ~ SJ-,,:ı~alara boşaltıldıktan bs~ sn'1ada yetiştirmektir. Amavud faşıst Muhtelit takımlar maçı e..,~ ..... ""' ameliyesi.n-e başlnn.a ı · 

·ı.. • partisinin sekreteri devlet nazırı ve sa. k 
1 

d- Şe f 
~v'l"\'CUQ ti . h .zdir Muhtıelıfi ta un <lr maçı un re ıra ha,..__-... ~alın ta.mlıine üç milyon li- lahiye nı ~ı • : . . . • stadında Şişli, Süfeymanlr,e • Hilil, 

ııa,...:_~aıc 'Ve bu ·· senede tamamla. Milli faşıst parti.sı~ın sekrete.n. vası • ij muhteutferi arasında yaptl-
-~. lt uç · D"" den direktifler alır. Mılli par. Kurlu uş M• • ş· 1~ ~ ~ t&lallrl Ulnıiri bittikten sonra tasile uçe • . . zdinde fe • mış ve maç 3-1 Suıeymanıy~ lŞ • 
~ ~ le 60 lbin ill'letre m."lt'abı su İlll. tiyi Arnavud faşist pa~tası ne muhtıetiinin plibiyetilf' bitmlştir. 

'-bil 4*calktu-. deral müfettişler temsil eder. 

Kuruluf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liras1 
Şube ve ajana adedi: 262 

2trııl ve {icarı t.er nevi bank.a mua.nelehri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
so lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki .Plana 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

40 " 100 ., 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 ,, 
120 ,, 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 tt 

DlKKAT: Hesablannda.kl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde '1 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar MDede 4 defa, 1 E7lal. 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihkriDde ~kileeektlr. 



12 Sayfa SON POSTA 

Hikayesi "''ııı-mını•ıuuı-ııın-nnımıııİ 

1 KUS, KEDi VE YILDIZLAR i 
p .. nm,,· "Son Posta,, nın 

·U-llHIWIU_IWIDU1_11111111-lllba. Çeviren : lbrahim 1 Hogl .dlllll .. lllıi! 
Bir taş, bir ıtzj da'hıa .•• Geçiyor, ve 

bunları yan yana görüyoruz. Fakat bu 
ıtaşın yanındakinden ne haberi olabi -
lir? .. Yahud da akan sular, nehir yata
ğıınıı ınereden bilJebiliI11Jeır? •• Biz nehri ve 

yatağını görürüz. Suların akışını du -
yar, ve adeta tahayyül ederiz ki, sular, 
süratle akarlarken sırlarını nehir ya -
tağı ile paylaşmaktad1rlar .. 
Dağlarda kaybolmuş bu küçük köyün 

öamlarında ne güzel bir yılfüzlar gt:ce
si parlıyor?.. Damlardan göğe baka -
rak, yıldızların, bu gece, damlardan 
baŞkıa bir yıeroe gözm olımooığınıa in • 
sanın yemin edeceği geliyor. O kadar 
aydınlık bir surette damların üzerind~ 
ışıldıyorlar .. 

Buna rağmen, 1yıldızlartn ar~la ne 
ala.kası var sanki? .. Ya hele şu dağlar?. 
i\şağı yukarı bin senedenberi araların
da gömülmüş olan şu küçük köyün ma
tı dl<fulkillalrını u'l'lUltalbiliiıler mi ? • 

Herkes onların isimlermi bilir: Kor 
no dağı Moro dağı. Hal böyle iken yal
nız kendileri öz mevcudiyetlerinden 
habersiz görünürler .. 

Yol ağzında duran şu eski eve ne 
Ciersiniz? .. O da niçin, tam bu noktada 
yapılmış olduğunu bilmiyor mu dt"rsi
niz? .. Siz de bu inançta isenız, şuna da 
inanabi\iı1Siniz ki, bu gece, yıld1tZlar, 

öağlann arasında kaybolmuş köy dam· 
farından başka birini görmediler .. 

Bir zamanlar bu köyde, bir kuşları 
olan ihtiyar bir çift yaşardı. Bir gün 
olsun akıllarına gelmedi ki, bu eski 
yapılı evde veya kafesinde bulunan 
küçük kuş onlara bakarken, bütün bu 
te~leri, llmndilleıirdan başka Uirlü de 
gl>rebilirdi. 

Hakikaten, onlar, küçük k~ ka -
~ yere atbrkıen, Ya büyült ba. 
banın, veyahud rla büyük armenin o
muzuna konacağına emindiler. Ona 
böyle ihtimamla b:ıkmaıarmın sırf sev 
giden ileri geldi~. z~n şimdi ö!.müş 
bulunan yeğenlerinin b!r cbergüzarı• 
hatırası olduğunu bild~~!ne k:midiler. 

Küçük diknci hış, yıaılnız .geceleri, pen 
cerenin yanı başında perdelerin aı-asın • 
da duran kafesine dönerdi. Gündüz • 

- Aman yarabbi ne nefis şeyler! 
Diye rrurıldandı. Ve biraı eği'erek 

yanında bulunan Hayri beye: 
- Bunlara ne dersmiz'? 
Dedi. 

leri odanın içinde u~ dolqmayı ter .. 
cih eder, 1a1rada sırada darısım yemek ve 
yıahtıd da birllaaıç OOn1lıa 6U içmıeı1c içirı ka. 
fe6ine girerdi. 

Bir bakınıa, kafesi sarayı, oda da ge. 
iliş imparatorluğu idi. Ekseriya, yemek 
od.asıncP.allti Iambamn a:baıjurt.ıDD:t, veya.. 
hud da, neş'eli, cıvıltılı şarkılanru, bazan 
da söylemesi ayıb ibaŞka şeyler koyuve. 
rerek büyük babanın koltuğunmı arka • 
hğına tünerdi. Büyük ıaıııne onun kaba • 
hat işlediğini görünce: 

- Seni gidi pis herif seni! •• diye azar • 
lar, daha bir sene evvel yeğeni Marinin 
de ayni şeyi yaptığını unutamayarak, bil. 
h~a bu iş için erde bulundı.trulaın, bez 
pm-çaısını kaparak kuşun yamna seğir • 
tireli. 

Zavallı, küçük, şe'ker Mari •• Ne de gü. 
zel, iyi kailbTi bir !kızdı. Hele kıuşa ne mu. 
habbetle ·bakardı. 

Hatırlıyor musun pis herif? •• 
Hiç hatırlamaz olur muyd\ı?. Onun 

nah şu k.adarcı'k boyu ile eV'in lçirıie ko. 
şuştuğı.mu ve büyük babanın da ağır ağır 
başl.nı salladığını yeniden görar gibi o • 
luyo:rdu. 

İhtiyar kan koca, ıküçük w ~im ye. 
ğenleri ile yalnız Gca.lınca onu ihtimamla 
büyütmüşler, yetiştinnişlerdi. Mıari, son 
demlerini neş'e ve 1Jev'k: ile ~en bir 
motif olmuşt~ 

Fakat genç !kız 15 yaşına basınca sön. 
müştü. Ondan yalnız bu kuş yarligar kal. 
mıftı. İlk önceleri ne büyük anaı. ne de 
büyıük baba; derin ~ f.acia!lı ecllacındaın 
avunup da hayvanoağıısa ehemmiyet ver. 
nenişlerdi. Fa.kat bir gün, kuş. kafesin.. 
den uçaırıUk büyük baıbanın datıa hala 
hıÇklnklaırla sarsılan omuzlaırına kon • 
ınış, ~cülk başını bir bu ~ blr öte 
yana döndürmüş, ve gagasını ihtiyar ada 
m111 kurıağınıa uzMm-ak, lisa.m lBlile ken 
disinin, genç kızdmı kalan canlı bir ~arça 
olduğunu, gene ayni onun verdiği gib:i 

bir sevgi~, mtimaana, şefkate ihtivacı 
bulunduğunu anlatmalk is~. Nite • 
kirrı. onlar da bu sevgiyj ondan e&rgcmiş 
değillerdi. 

İhtiyaı- edam, küçük kuşu yakalayıp 
ta, hıçkırıklarını bir türlü dindiremiye-n 
kmıısına gösterdiği zanıan, kaba elleri 

nasıl da titrem.işti? •• Sonra hes: ikisi onun 
b~<;lllt nasıl öpücülklere boğmuşlardı •• 
Halbuki küçü'k kuş~ aıyaltçıkla'Iile çır • 
pmarak, öpücüklere, ısırmalaTile muka. 
bele ederek i.5tediği şey hürriyetl, yalnız 
hürriyeti idi. 

Büyük ana şuna muhakkak surette e. 
mindi ki, küçük kuşuın cıvıldayışları hep 
o küçük hanımını anımaık, odadıalki dola. 
nışlaın ona gizli haberler ulaştırmak için.. 
di. Öyle ya ikuşun birbiri '&tkasına cıvıl • 
dayıp ta susması, şimdi ruhunu ebedtyete 
vea-miş olan hannnındaın cevalb be'.lderoe. 
si, a1ıamayınea da sinirlenmesine alamet 
değil mi idi?. 

Küçük 'kruşun. haınımının öl'Ü1münden 
haberi bu1unduğuınıa ~lıa şüpbıe etm.iyen 
büyülk ba:ba •• 

- Peki amma, diye şa.şard'ı. Kuş, ne • 
den cıvıldıyor, ve dol:aşıyor?. Kimi çağı. 
nyar, ve kimden ha'ber bekliyor? .• 

Allah.. Allah.. Niha~ bir kuştu ca • 
nım •• Şimdi ha:ınımnıı. çağırır; biraz son.. 
ra onun ka:yboluşuna yaın.ardı. 

Mesela, onu iaaf eısinde oturmuş, başı 

omuz1aırına gömülü, gagası havada, göz. 
!eri ya:n kıapah g~e, insan onun genç 
hanımını diişünnre'kte olduğuındmı bir 
lahze şüphe edebilir mlydi? 

Aırada sıradla da kısa ve y()fgun bir iq 
çe1~işi il~ göğsü 'kıaıba!rıp ineid. Bu da; 
onun hanımına acıdığına. yalnız kaldı • 
ğına üzüldüğüne. içlendiğine c!e1a1et et. 
mez miydi? Ah bu yanı'k iç çekişler, iq 
çe'lci~ler ... 

İhtiyar adımı ~rısının ha'ksrz; olduğu. 
nu iddia edemezdi. Nitekim ayağıa kal • 
kıaır, ~kemlesine çrkıa:r, ~ kederli kuşa 
biııkıaç aV'U tucu lk1a'Pim.e fısl'ldaırdı. 

Sonra gayri şuuri bfr tarui'a kapalı du. 
mn kafesi açar, ve ~n odada dolaşma. 
sını temin edıerdi. Dönüp uçı.ışımu sey • 
red'erken de: 

- İşt küçük dilenci gen.e koşuşuyor! •• 
d'E'rdi. 

O zamaın büyük ana celallenirdi; ve: 
- Neden hayvanın rahatını bcndun? •• 

Neden onıu loodlarl!Jar~ baışbaşa bın-a:k.ma. 
dm? .. Baksana zavallıcık söylenip duru .. 
yor! •. diye başına 'kaıkıardı. 

Zavıa11ı ihtiyar ağzım a9ama2Xi'ı ki .• Zi. 
(Devanu 13 üncü sayfada) 
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Şuhut Belediye Reisliğinden: 
1 - Kapalı z.aırf ve parı;aa-lı.k usullerile evveke münıalmsaıyaı lk.oınıulup talih ı:u. 

huır etme.mıesindan dldlıayı bu defa şartnaımcsi.nde değişiklik! yapıhur.ak kapah 
zaıı::f ıısulliile yıenid'en ~ konulan 18963 lira 49 kıuıruş bedeli kept1.i Şuiıud 
kasabasının eleiktrik ve makine tesisatı 10/7 /939 gününden. baŞl:ııyaraık: cm yedi 
gün .müd'de'tlle eksilıtmıeye konulmuştur. 

2 - Tharue Şu~ud fbe'l.ediyesindle toplanan encümen taırabndaaı 20/7/939 günü. 

nıe m'iisaıdlif Perşembe gümü saıat 15 de yapılıacaliır. 
3 - Mu'V'alkıkaıt toınina.t 1422 lira 26 kuruıştur. 
4 - Bu işe .cDd dlıaıı proje, hüalsai keşif mıallzeme montaj şaırtınameleri, hesa.bat 

ve ımürruılkfaBa ~' mukıa~ projesi bir lira muloalbilindle Şuhud Beledi
yesinden -alımır. 

5 - İstakl~ olıaınılar Nafia V ek.Metinden aib'nış Enst~letöıfü.ik vıesikmn ve buna 
mümasil tesisait yıaptığıına dair alınmış bunoorvislerini ihalloden bir saat evveli. 
ne kadar Be'lıed:iye Enci.iımenine ma.!kbuz mukabilinde tevdi ~ veya posta 
il'~ gönd'erme1eri nan olıuaııuc. c5020. 

fstanbul Elektrik Tramvay, Tünel 
Umum Müdürlüğünden 

işletmeleri 

1 - Muhıammen bedeli 7734 (yedi bin yedi yüz otuz dört) llira tU'ten prime!" 
ve sekcmder rö'l'erer 1klapıaıln. zarl usulile satın aiLınacallct.ır. 

2 - Mu'Vlaik.kat teminıat 580,05 (beş yüz sekoon lira 
0

ı>e'j kwuştıur). 

3 - Eksı1tme 21/7/939 Cuma günü saat 15 de Me'bro han binasıını.n beşinci U. 
tında toplııınıacak dl;am ıartbnna ve eksiltme konnisyooum.dla yap~ır. 

4 - Bu işe aid şaırtınameler illirerun kwzım müdfu-lüğündOO param teda
rik Eid!ilebillir. 

5 - Tekiif rnıektuJjJlaaımn f911namede ki tarif at dairesinde hıaız:ı.ıillan.anl -.at 
14 dıe b.dar 7 nci ikıaıtıbalki komisyon kAtihliğine .imza mukıabilinde verimit bu • 
lunanası lazımdır. ( 4938) 

Eskişehir vilayetinden 
Eski.şehir _ Sivrihisar yolunun 3 + 080 - 13 + 000 nci kilometreleri arasın.. 

da 2.2262,75 lira keşif bedelli ıose esaslı tamiri 1/7/939 tarihinden 24/7/939 tari
hine müsadif Pazartesi günü aaat 15,30 a kadar ka.palı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme villyet Daiml' En cüıneninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1669,71 liradır. 

Bu işe aid evrak, grafik, taf.silat ve hülasa keşifleri silsilei fiat bordrosu, hu.. 
susi fenni şartname eksiltme şartnamesi ve mukavele projesinden ibaret olup 
her zaman Nafıa Müdürlüğünde görüle bilir. 

İsteklilerin ihale tarihinden en az sek iz gün evvel vilayete müracaatla aı ... 
cakları ehliyetname senesi içinde Ticaret Odası vesikasını teklif mektublann& 
eklemeleri şarttır. Mektublar lhale saatinden en az bir saat evveline kadar Da
imi Encümen riyasetine makbuz mukabilinde tevdi edilecektir. Posta ile t&ıde
ril~ek mektublar iadeli taahhüdlü ve mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4736) 

lst. P. T. T. Müdürlüğünden : 
Eyüb P. T. T. Merkez binasında bir kısım tamiratın yaptırılması İfİ açık eır.. 

siltmeye konulmuştur. Eksiltme 19/7/939 Çarşamba saat 15,30 da İstanbul B. 
Postahane alt katta müfettişlik odasında toplanacak alun satım komisyonunda 
yapılacaktır. 

Keşif bedeli 617 lira 54 kurut. muvakkat tem~t 47 liradır. İsteklilerin oJ.. 
babdaki keşif ve şartnameleri görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üze
re çalışma günlerinde mezkt1r müdürl:.ik idari kalem levazım kısmına, ekslltm• 
gün ve saatinde de bu tarihten 8 gün evvel İstanbul vilayetinden 500 liralık, bu 
işe benzer iş yaptıklanna dair alacakları ehliyet vesikası, 939 yılına aid Ticarel 
Odası vesikası. muvakkat teminat makbuzu ile komisyona müracaatlan. c4805• 

- Ben onlar: diin gördüm. Çok kd
tü giyinm~ bir ~eyJer ... 

- Dün mü gördünüz?. Dün gördü
nüz de kimseye bundan bahsetmedi -
niz öyle mi? 

"' Eminenin Sevgilisı 
- Kime ne söyliyecektim? 
- Bu hadiseyi yani onların aramız-

da olduklarını pekaıa bize söyliyebilir
diniz. 

Nakleden: Hatice Hatib 
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Hatice 

SON POSTA 

16 nCI asırda lstanbuJa gelen Bohemyall 
Baron Wratislaw'm hahraları: 3 

Sayfa rs 

--Sultanın hayranlığı 
Türkçeye çeviren: Süreyya Dümen 

Sancak Beyinin huzurunda Hayreddin - • . · · A I d ı · · bı>mc::irelerini ve devlet erkanın-aga ile kararmştır - Fakat bu zabıtıerın malumatı, e ra ı ıçın, -·-ı ım· r 
d~klan Veclıile bu ders öy1e b.r şe - mükemmelen yetiştirmiye kafi değildı. 1 dan Abazılarını _da sa_rayn da~et ~ ~ö~~ 
kilde Verilecekti ki· Hatice sultan gö- Onun için evvela ıı~ransadan ( Mösvö Llle bahçesındekı Mnsta_apa .. a ? Evvelk"ı günkü ve dünkü rünmiyeceırt· ' · · . . . ' . . · kü davetli olan devlet ricaline tahsıs ti . ı ve sesı de ışıtılmıyecek- Mankel), sonra da Italyadan (Sınyor ' . d· k h I" 

. O, bır paravan arkasında bulunacak- Donizenti) isminde iki muallim celbe- edilmişti. Padişah Selım de, yanı~ ,. ISmtn Ü 8SlSI 
tı_ · Ve sultan tarafından, Hayreddin dildi. (2) hemşire~ri olduğu halde (Revan koş - Hatıralarını yazan Baron Wratıslaw 1591 

agMa ko?uşacaktı. Bu yem· tec::ekku""le gı·reıl gençler, 0 kü)ne geldi. Lale bahçesi.ne nazır olan yılının Eylül ayında Tun:ı :ıehrlndek! ge -
ell ~ S h mllerc !binerek İstanbula hareket ediyor. k ıng, vereceği del"3i, paravananın kadar yüksek bir zeka ve istidad eseri pencerenin önüne yerleştı. arayın .3 - Kendisi Viyana İmparatoru. Rudolph'un se-arşısına konulacak bir tahtaya yaza - .. . . . .. d k rem takımma da, (Sünnet odası) ıJe fül olarak giden Fredrlc Kregwltz'in hlına-cak.. ve d · gosterdıler ki, bu ılk Turk ban osu, pe 

d aıına, paravananın yanında k b" d .. k melen "t·eti~ti (Bağdad Kasrı) arasındakı avluya çı- ye ve nezaretine memur olarak gitmekte -uracak olan H dd" w h"t b ısa ır zaman a mu em " " · . t" dlr 
d b ' ayre ın agaya ı.a - • • d (" karak, bandovu oraaan (temaşa ve ıs ı- · 

a ulunacaktı Ve artık, (huzuru şahane) e ıcrayı h t) ~ "ld' Birçok kasabalar geçtikten 60nra Os -
· .. ld · maa ru sa Yerı '· d ı ı o d k dil ı ı * terennum) edecek dereceye ge ı. manlı hudu una g r yor. rn a en er n 

n· . 1 •. Bugün, gene Topkapı sarayının en süvari Türkler karşılıyor. Gran kasabasına d ır taraftan bu karar tatbik edile Çok yüksek bir musikişınas 0 
an u- • 1. ·· 1 · den b:

1
•
1
· 

1
· di Üçüncü Se- yaklaştıkları zaman kapıkulu olan üç Ye -ursu d"- . . w neşe ı gun erın • · 

na n, ıger taraftan da Hatice sulta- çüncü Selim, garb rnedenıyetınc dogru 
1
. d . . e ,, \'e safava alıc::mış o- nlçcri karşılarına çıkıyor. 

' Padı"şaht b" · • t kk" h m- ım evrının z v ·. - c " o ü geç old",.'l i"ln istlr .. hate "ekili -

İşte burada göreceklerimizi gördükten 
sonra gernı1erimize döndük. Ve yemek 

yedik. Yeme~ sanma, gelinken olduğu 
gibi, gemilerimiz on paırçad:an i:baırot olan 
Türk gern1lerinin yedeğinde çekilcrelr 
Tuna tarik.ile harekete geçtik ve yülcsek 

bir yerde kain Vizegrad kalesini geçereıM 
aıkşam üzeri genıe eSkırden bir despotun o.• 
tul'duğtt Waitzen :kasabasına muvnsalat 
etmiş olduk. 

.,,.. .. an ır mektub geldı. yapılmış olan bu san ar. ve era ı a 
1 

kad n'arı en kıymetlı elbi - g n "
6 

• .. " 

uçuncij Sel' (M · .. 1 · t · nun an saray ı • • yor. Ertesl günü S:mcaıc Beyi ile mıiUıkat ""'· un, uzıka bandosu) na- lesini, yalnız gorme : ıs ememış.. 0 k 
1 

gög-üs- " 
1 

k:ı 
1 

Birçok hadc 
·•.J.J.. altında bir {alafranga he\•etı" mu- selerini givm!şler, U)a __ nm.ı_ş ar... .. - yapmn.k uzcre yon çı yor ar. - EylUlün dokuzuncu günü sabafrıleyfn' 
on.. b tun el melerle beraber blrkaQ çocuk da Sancak Be- -"· d .ı. .,l!'iıYe) + .... kil ed"ld"W• d b ·h d" !erine ve hotozlarının uzeıınP u eıAen en vuradan hareket ettik ve üç lJell'ıto" ~ ı ıgın en a se ıyor. c2> Sinyor Donlzentl, ~ürklerl son derece- b er- yine verilecek hediyeyi taşımaktadırlar. B d" """ı. 
ki -·'"i

1
resi sultan:, bu (nevıcad) musi- de sevmiş ve ailesini de Italyadan getirterek maslarını. takmışlardı ~~m eyaz rn-. sa:ıt sonra u m ~·rini görebildik. Bu. 

Bugün, bu beld'ede piskopos ikamet et. 
rnemekle baııaıber ıkıen:disine aid bulunan 
malların gelirini muntazaman almakta 
olduğunu bildirdiler. 

hey;tlnin çalacağı parçaları dinle - !stanbulda ycrJeşmlşUr. Oğlu ve kttlar• da mor döşenmiş elan o yu.<•ek avlu, bır <Hat>mlar devam ediyor) raya yanın mil yDklaşmca Beylerbeyin!n 

;:"'k lçnı, Topkapı Barayına davet ey- musikişinas oldukla" Jçln b~nıar da gerek renk mahşeri gibi f•im fakır kaymyor.. Bu çocuklartlan biri demiri gümüş gönderdiği gemiler !aırafından kaT§llan • 
Yordu. sara)'<!• ve gerek 'ffük allclen arasmda mu- parlak bir sonbahar ;ıüneşinir. alt.oda, kakmalı ve yaldızh, k•hfı ise kıvmet - d•k. Bu ııemnerin sayısı on dokuz olup 

Se lfatice rult\ın, musikiyi son derece alllmllk etmı,ıcrdl<. Snıtan A•i' ve sultan hadsiz ve hesabsı?. elmasların parıltısı, tar taşlarla müzeyyen ve inci işleme - hepsi alay bayra'klari!e donanıınaştı. Bu ın Vel'dı. Onun için bu daveti büvük bir Hamid devrinde yetiıen kadm ve :rk~~ gözleri kamaştımorau. li bir kıhç, ikincisi Buzigan denilen ve gemiler J,;:ze doğru gelirken büyiik küçük ,..,.;ınnunfyetle kabul etti T ,. . a·ı (alafranga musikiJ mensublarının e ser s ~ (At kası var) gene gu""mu··ş yaldızlı, inci ile . vesair de- 'bütün toplarile bizi selamlamakta ve bu 6'-'nde ""'° . · a~ ın e 
1 

en bbıu~(~Don~i~zct;;;u~)l~c.r;;ı~n~ta~le~b~e~ıe;r~ld~ir~. ====~=::=======:=~;,;,;,======== 
kap ' "'9 çıfte kayığına binerek, Top- C: -

1 
ğerli taşlarla işlenmiş bir gürz; üçün - seılamıa bizim gem.ı":eıimiz de ayıni tıaTZda 

"0

1 

.~arayına gitti. H'~ " Kı ". ked'ı ve y, ldJZ ar cüsü güzel taşlarla suslü bir Macar mukabele etmekte idiler. Bu şekilde se .. Şi~iU~cü Selfm, O ~n diğer iki hem- i.{ aye: 'ı • harb baltası; dördüncüsü ise ötekileri Jamlaşına b;r ha;"..i devam etti. Bir kısım 
da .. e devlet erkanından bazılarını gibı gene kıymettar taşlarla bezenmiş Yul<andan, n;, 'kısmı da aşağıdan gele • 
do ..... ,rabya ~vet etmişti. İlk Türk ban- f d ) oldu ise oldu, bu kedi, alelade ibiır kus. ve her tarafı yaldızlanmış bir Macar rek Tuna üzerinde fk$11"c::1}ac:n11c:: ve vüz • 

""' lltl'I'- ( (Baştarafı 12 nci say a n . k -:t"" r·--ıt " 
ed"""'k .. -:=;\.C

11 

r.e. smen icrayı ahenk ) ı tun farks:z bulunan ihtiyar c;ftin uşunu aürzünü taşıyorlardı. Bunlardan son - lerce ba~aık, flama ve saire ile donan • ~ ... ~ .. e h •- ra kuşun vüızünden odaların pencere crı ğ" . d t--2!ı__ enuz 1.1::~ekki.il eden (Ni - " yedi, onıurrı evden içeriye nasıl g:irdi mı e ra sefir hazretleri, eğer takımı son de- ıınış ve süslenmiş bulunan ve bu suretlf> ---•1.1 cedid)in k d .. . . gece gu·· nd'üız kapah du:rduğu için koırışu. d -
,.,u a rosuna gırecektı. d ? kimse anlıvc.ma:dı. Sular karıar ıgı S1ro. rece kıvrnettar, kar gibi bevaz bir ata bir lfilezani ıandnıan ıı... •• ~,.,,..,.: dı...n-·z ge • ~ band Jarın az nll arayına maruz kalıyor U •"" • d • 'VU J uuu.ı Ul'.'U 

büs ,,.,,J ~nun teşekkülüne ilk teşeb- """'" k kağa çıkıvor da, büyüık ana, yemek ocb.sının ötosin € binmis bulunuyor ve kendisini kahya - minin bu durumunu +~-aşa ""'m"'k ı·n ....... ~en nızam ....,...ı:d Here onların .t""-"' seyre so . ' h" b" • ·ı.cıu v• "' ., ... 
!'azan b ' ı ~"CUJ süvari alayı bo- -"·' k d "ht"var :karısile, cılız bir ciik sooinden baş'ka ıç ır ?V sı takib ediyordu. nıa hay:ranltk ljafrı~y----ıu. ,...~"-rde aşısı fV b 1 sabafhta:n Cil\.şama a a;r, ı ı. .. . lô·W• • a ~ vıu -.ı=ı.ı.ı.u: 
ile, gene nı·' ay e im Ahmed ağa) b" bir """"'n, oıı"bi vıy.a.klıyıaın kuşun ı duymadı. Buyülk baba, sesm ge 1gı .ar. _ Bu tertib Ü7.C'rc bir müddet gidilince yedi yüz insan bulunmakta ve gözlerimiz (

...,, zaın1 cedid p· d J l ha tre 3v-.....,,., 
10

• f ğ'-'f •e beyaz bir cismin aırkaı:;ın. w •• •• a·· B k 'craınpetçı b ıya e a a)' an d .. " ·· t\1keUyor? •• diye yap - " 80 
•'" ' ' • Sanrılk beyinin konagı gorun u. u 0 - bu manzımadan müstesna bir zevk duy • 

O devirde aşn sı, (Ahmed u:;t3'\. yanın a om~nku can mı dayanmlı7. c:a göğüsten koptuğu l>elli C'1an ve dnna mık gösteric:c:iz, alelade bir evdi. Sancak. makta idi. Bud'in 'kalesine iyi va!klac::ılın. da alafranga mus"k" h kkın tıkları dıensızH lere adamların hepsı· df> h,:.ıa· havld,·, uçu~ birkaç tiiv. bıınakaTal\ .1 1 1 " :r 

oldukça tnalfunat s h'b· ılı ba 'k'- H;ç şüphe yok iti bu .. " ~·.. - - beyin;n kor.ağına varuır varıma< e Ç> ce gemiler tekrar top atarak sahile a 
zat, nizam d' a ı , o an u ı ı. z:lim, ve s•ygısızdılar •• Fakat, bu yaıta "'.utfak .. ka~ısına d~~ koştugunu şoy.e efondl'ınhı hemen ~ a!ındi ve o;z - naştılar. y • elıııez. b ı ce ıd askeri teşekkül eder bile ~ veyalıud da kuşu & a ay ~oyle gordu; ve çıglıgı bastı. Jer de kendi ardmca ?"yin _h~w"'.'n.a Beylerbeyi olan zat, burada J,;7.iın b:l-ordularuı~ nıunt~zaın askere -Avrupa d"lm . .. d -'tm"vecokti Bbyle Ama.ıı Allahım o ne ağlayıştı? .. Sanır- girdik. Burada bey elçı cfrıdırmze ıltı. tü" "hti el +~........, 

1

' ba d Oldugu gı"bı" bı"r mu?ika <: ı CSıJlle musaa e ~ ı~ . . .h . ad ld şt İht" d iki n ı ya arırnızın ıı.c.uun o unması ir-in n osu lA , - b" bal . l . h üne idi .. işte dmız kı, ı tıyar am çı ırını ır. ' - l r~tta bulvna-rrık tam karşısın a san • . . ;s 

!er .. Fra zıın oldu~nu takdir elmiş- " lı Y•Yetı erm voy ~ Id ğ h"d 1 '"' kan" bile onu b;r türlü susturamadı. da'vaya oturmasına müsaade e'btl. Beyin em"Jer vemıoş "" mubafazamız zıınnın. marş no:dan lıandn tak•m!arı ve bu _sıralaı'<I~, ~ş 0'.?~~n L•~~e~rd~.,; 1 İhtiyar ad= J,;r silHh kaptı ve yolun ii- j 83~" ve sol taTanarmda sanca!lm idare d~ -~"_'ber~~lere ;~A'.'eteıı. J,;r ye. rlşın~lerd" arı getirterek, derhal işe gi- detind'en ko~nıe ~o~re ,1 büT ucunddki eve gitti, hayır .. evin ha - hPveti erkanı ve ardında da mulhn:ribleri mçcrı mufre?.Seı gondernıiştı. 
il 1 ı. k_al'lrnır, ve hWdeU• gozlerle •runşu ev e - mmım deji.n, artık tamanıile memnun ve bulunuyordu. Bizler ise sefüin arkasında Eyhllün ~uncu güıiü sabahı Paşa; bi. zaın(~~ fena olmamıştı. Fakat, ni- r.rue balkıardı. Jükayd b:, ha!de yemek oda<.nd\ık; dre- yer almıştılk. ze ağlr ve ınuzeyyen t.kmtlan bulunıın 

ki l<!knı.: • efradı arasında garb musi- Evler •• damlwr •. pen""'."'J": •• t.hta~cş suwırm füt.ili>e kurulmuş o!uran mel'un EJç;, imparator hwzretleıin;n mektubu. on allı at göndeı'<li. Bunlara elçi ile şö. 
se buıunı;,d.nuıwkavn_yabiıecek pek az kim- iaT .. çiçekler, baoaılaT •• kır~:nıd, ':.0ıuk. kedisini ö!ctürmek istiyordu. ~ beyine tevdi ettiği vaikit, bey valyc rütbesinde olan maiyeti erkanı gu i l "..+.n b"" ··k babanın gorebildıgı scy nu sanc lnakııadı t Çın, sarfedi!en emekler ar •• '•- ~yu . ,- k' • . j Ve ihtiJnr adanı, sn1ihmı açık pencc- onu bil>-iik bfr hümıe1 hareket; göstere - J,;ndiler ve Gran'da yapıldığı şekilde 
rarnlln) eJnin edecek derecede işe ya- lt!r bunlard1. O her evı, hat.a her ıremıl reye doğrulttu. Adeta bir deli gibi, cam .. 

1 

rek alm1ş ve yetinden kalkmışb. Bundan Beyl€'J'lbeyinin kcma:ğıruı müteveccihen 

Oçün:· . . ve her komşuyu b;Hr; tanırdı'. Faikat 
0 

- ı,,,,., reslmleri tuzla bu' eder<Jk bir, nri $Oı1'a sefirirrtiz, imparator hazroUeri in- yokı çık.ı.tı. Yorun her ild tarafında ııs.. 
haber al S.!ım, bu yenilik bareketinı muzunda tümımöş dU'l'mı ku~u ile, Y~1. k~- J üç defa ateş ett;. Derlooo hanunın oğlu rafmdan gönderHen 300 a11.m sil<lre. b;r terler saf bağlam~ ve ihtiraınMr bir va. 
ka Rösı,, ır •ima.. derhal büyük bir alii- nanndak; evin perleerelcnndeıı .b'.nuoe d•şımya ç•ktı ve elindeki siliılı> ooo bo.. ogiimiiş yaldızlı tas, gümüş yaldızh le • siyet alınış bulunuyorlardı. He timi% 
için, (E!nrd!. llu işin yarıda kalmamas• gözleri kapalı olarak otu.an kar g.b• bem şoil!ITT. ğen ve fürikten ibaret olam hediyeleri bu safi d . rd ye 
lı.ıeJunn..ı derun_) ağalarından ( Nokta beyaz İııan kedisi de bakalım bu şeyleri Bir facia '.koptu. Göz yaşları ve çığlık. sundu. ~ ar arasını~ an ~~:o u. Paşa ko. 
" '""4 ~fend ) d b·1· 1 · di? .. .. d 1 nagına nnıvasa at ettıg.uruz zamıan iki yüz "~di. 'h t enilen zata emirler ı ır er ıruy ••• . far arasında goğsüın en yara anmış oıar. Bu mülii.'kat rasimesinfa SQnund'a bize, ~- d . . ::..... edh 

1 

. ~- ve k d l ? D 1ar ·· - b" h ld · · V\.a ar yemçe.nn ... m a ile mcrıchven ""'1do . en isini, (Asaldri şôhiine Evler m;? •• Kiremid er m.... am iht;)W' atlam, yarı olu " a e evıne g0- b;r vakitler piskoposlarm oturduklan •• , • . . . 
le bu tlntızi~s.ı. bırinci zabiti) ünvani- mı? .• Kendi evi, başkafarınm evi. m. i?_ •. t"" ""ld'ü Ked"li eyin oğlu da sakJarım3k • ·· ek ·· de as nda yer almış ve bu vech.ile bir nevı ~ı..ı....~ . uru · 

1 
(Gr.an) şatosunu gez.ıp gorm musaa - muhafaza kuvveti ıt--1'n t:ıni ld ~<>kt ·~ulun başına geçirdi. Bu ev 'kendisinin veya başkasının evı ır~ıı~, i~jn tarlalara lroçtı. Bütün köy ayaklan- si bahşolundu: Burada, şimdi Türlrlerin .. .. "'l?'U e Ş o ukları-~r Zat ~d lfeluned efendi, çok gayretli ne çOOırdl?. Kedin;n mnur"nda mı ,'ıh, dı. Bu yanda da iki ev y•kılmış oldu. ibadet ettikler; !tiliseye g;rdiğ;nıizde mer- nı gOl'duk- Kabul salonuna g;rdlğinıi% za_ •g_aların~(En~erun) ve (Darü,;saade) so'1lti7 •• Öyle ya bütün bu evı:;r, gıd•P Kediye ne oldu mu? •• ıüyocsunuz.: O. rner iç;ne oyulmuş güre! bir mihrab, bu.. ~~· IJeYl'."beyiıDn !kıymettar lıalılarla 

l>ı~i. A bır hayli talebe yetiştir- te bir şey çaldığ>, ;çinde uyudugu, veyu cldOde b;, lıayvaıı s:ındığ., ihtôyar ~·!Un nun ;çınde i>irkeç çcş;ıı memı..-dhn ya _ ortubmış ba- dıvanm tanı ortasında ve 
"10d •bf1 

zamanda, (Vaybelim Ah • uyur g;ı,; göründüğü yerler olma'k ba - kuşuroıı çok~ ~tmuştu. _ _l)stelik iht; - pı[amş H""""i Meryemin sembolünü etrafında da büyük rütbeli zab;t ve mc. 
dan >!yad ile Terarnpetçi Ahmed usta- k•mımfun biı'b;rler;ne benzemiyor muy. Y""'1 da kcnd...,., ateş ettig:n• ıml•wa • gördük. Buradan. ~ mcı'<livenle yu_ murlarınm oturmuş "" bir kısmının da 
dtıkç,ı ge ~ l!aıiı nlUSlkisi ilzerinde ol - du?.. . . mıŞb bile. ilk lrurşunda Y<;Mdcn lırla - kan ç.kaırıılk cizre .-n!eıile niİ7.CY)'<'n aJ"O'lcta ohluklanm gördüac. Paıarun tam 

llu > lliıj lnalllmata malikti. y ı "'bür t.,.afında otur•n şu ,k, bu. ı>nş, dam• tumarumş, ve S•yah daın!arın hususi J,;r ;badet odasına g;rdik. Bu kil~ karşısında lmmızı bdifeli boş ı,· İlftll'dı~t, derhaı teşkililta giriştı. Ye- nal< ':;~ı~ rolro!< l<ıopısuu, penoeıre1eri ge- Gstündc biT beyaz )elre hali~e kurulara~ senin ;ms:ıı;nde ~ Ma":'r krallarının dalya bulunuyordu. Sefir efena:.sa;.: tn~'l"l·-1 lak-beJerin en güzidelerinden .. d" ırnsıkı kapalı tntaNI<, kuşu sessizce yıldızım. seyretınege lroyulmuı- re.simleri bulunan guzel b.r saT!ey vanlır. •a ile m5safaha ettikten b l{ı1 -~ı U ltaın ce gun uz s d" . k --..3- h bir n .. ·ı • Y sonra usan~ 
er ..,..... ve Osman efendilerle, yeme~ llafasına koymuş olen bir ke .:un, tu- . ,. (!) Sarayın ~m ar ••u~ oş .-er. yııya oturdu ve on beş idııiden ;baret Jıo..y, cı\;',"ndan l!:dib ağa ve Hasan b' [ bulup ;çeriye girenDyeo<"ğine Yıl<lnfümı gehııce •• f1lllO kat •l"'tle e • mcvCU'ddur !Iu bunun her taırafı m<Tmer bhle de elçin' olan 

ne •!arak ef 2abit) ünvanile maiyeti- h::;<i:at:u in"11lyorlar mıydı aeai>a? K•- m;n ol>biHroiniz ki, onlar olup .. ~enlere, sütunları. süslenmiş "" buraWn tarla .. dıılt-r it mulı~ ırrduıd.a ve. •Yakıta &ır .. 
oa_ade ağaJkAırıııen Enderun ve Darüs - d; nrarcdbn bilebilirdi iki, ıht;yar ndam \ 'e dağlar ar.ısında. kay'bolan kiiyun dam. lor, ovalar, Tunaya yakın olan belde gö_ ÇO eşem_"" mudebdeb olan 
"licu<fa llrılldan tam takını bir bana,o kendi hanıımna gidercl<, eğer menhu> !arma ";'l• elıenırn.ye1 _v~diler. O Y'1- ..ınımekted;r. Bu galeıinin altında sert bu salonun i'01'0k "-"""' ve gerek du.. 

~irdt ( 1) . J· bir daha pencere pervazın • dızlaır kı, bu 'Cfaınikmn uzerınde, yalnız 'Ve bir k.a.ıya oyularalk yapılmış gayet derin varları çot kıymetli hahlarla tezyin o hını. ( 'l'n..... . .ayvammz, 1 " ·· 1 gibi :ıt .... 
tu .. ""lJll bir h dan kuşumu dikizlediğini görürsem kur • yıaijıroz on El'I'I goııuyor arınış 1 mıu e • bir kuyu vaTcbr. Bu kuyu o derece derin. mU§~u. 
""1 ıııaıthııat. da •brt •lnıat e,,..e, t.stıtraden unı d" t<'hdKI etm;şUr? •• Fakat ne r,,.a;yen pırıldayıp durdula<.. dlr ki içine U>Ş attığınız zaman taş.n SU-
"- u •~ ... 'tereıtın ti Dk Tü"rk bando- ş arım ıye ,_. · · b" h ı· --1 • ..:ıet • • • • ~"' ıd'"i'IQI ""'etl b ' n.·u.t sesm1 ır 'ayı muuu sonıra işitırg • .... :..::, "'t.o: ::;:;:••lalan,~:_:~- Eskişehir vil3yetinden niz. Bu kuyumın scyu büyük masraflarla !Ynt~ k.:.._ll?nlarıtan Yne ı:::~du .... b- S k"' M"h 1 k yolunun 4 + 400 - 13 + 293 ncü kilometreleri ara- Tunooan tazyik yolile gelmfş bttlunmak.. .q,lltlb -...... 1.Q.1\l • e.sa. u.<1. e n ecı . arı oy - ı a ıççı "h. d 

24171939 
• 

~ 
1 

hfiırı1.nın ~aUb, Merkezzade Nurl, smda 11708,27 lira keşif bedelli yeni şose inşası 1/7 /939 tarı ın. en . tarı. tadır. O kadar güzel olan bu kuy.u evvel. 
tı ıı.ı ~a.desı .Atıt e~:•Jı::amı Rüştü Paşa hine rnüsadif Pazartesi günü saat 15 şe kadar kapalı zarf usulıle eksıltmeye ko. ce burada oturan Macar piskopoouna bin. 
l'tlt ~ r.orıı.,. •uerıe d!ler blrçeklo- lm "'ur Eka'ltme vH1iyet na;mi Encümeninde yapılacakhr. !erce duka alhnına mal olmuş bulunsa ll:ı:at. <19.(1 l'e a rarb musikisinde bü- nu Uıı· • 1 • 

rıı <l~llde lt terakki rösterm~er.. tanzt- Muvakkat teminat 878, 12 liradır. . . . . . . gerektir. 
11~ nı'la)lJt encıuerıne aakert rütbeler ve- Bu işe aid evrak, grafik, tafsilat ve hülasa keşiflen silsı~eı _fıat bordrosu, hu. --------

llıı ~~~terıtmt derecelerine ka- susi fenni şartname eksiltme şartn_a_m __ esi -~e mukavele p.roJesınden ibaret olup (1) Avusturya harblerl telaar başlayınca 
~ ... ~ baııı 1, l b 1 r ser hadde bulunan ve Osmanlı tarihlerinde ~ Qe~ an, bir nıliddet sonra bu her zaman Nafıa Müdürlüğün e goru e 

11 
• • A - usturgon diye yazılnn bu k:ıle ıekrar Avus-Sıııt ~e.tı lr. Faka.t eberfsı ölünceye İsteklilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel vılayete muracaatla ala. turyıılılann .ıstlldsına uğramış ve mlleJllfin '1ılı. loo ı.ı..,. """4e ... ., •tmltle;dlr. caklorı ehliyetname senesi ;çinde 1>caret Odası vesikasını tekUf mektublanna bu bahoottıtı eser!er gallbler tn.rafından yatı-~!iı~,. auı":•nındo teşekkül ederek eklemeleri şarttır- ma edllınlfUr.Hamnıer diyor ki: •l"ürklor, 

<tnu.sııu ~ llaın14 devirlerinde te- r kad D · • E ·· müddeti 1stllft.lannd:ın antikalara, halta. şeh tın~ "'lh•- cı.\.-~~~ o deTlrlertn •-m manaslle Mektublar ihale saatinden en az bir saat .e":.,.. ın_e.l .a. rd rila. ımık ncukmebn ı h'l t ;;..,.. ı ı dl '<.ili..,~ "'l ~-~ ,,.. .ı;-.ı.:.1.4 r1n ta'blo a.rıruı. ı rme g...,.erm ş e.r : on -l'licU<ta :tlltl2',kaal)l) b addedilen- (Mabeyni riyasetine makbuz mukabilinde tevdi edilecektır ... ı·· lı eakgton e ece me tu - ta.nn el dokundurmal:sızın muhafaza ettik -
t~ Ye C1dd n zevatın hlmmetıerlle lar iadeli taahlıüdlü ve mühür mumu ile rnühur u o ac ır. lerl kale, gallbln kaba barbarlığından kur -

· en llarlak terakki eseri Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4730) tnlnm::ıdı 4 Clld 7; sayfa 20G. 

(Arl,ası var) 
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14 Sayfa SON POSTA 

tıSon Posta• "'" • 0f'rikası: 36 
• 

• 
1 

Yazan: Hasan Acınan Giı 

Ayşe ve Sevüktekin 
Onlar tereddüd ediyorlardı. Sabih hem daha kuvvetliyim. Bir kızı öpmek 1 büzüldüğü yerden doğrulmuş gene se-

hiddctlc ayağını yere vurdu: için bağla.mıya lüzum görmem. vinçle eUerini uğuşturuyordu. 
- Ne korkuyorsunuz be? Bütün Üzerine atılarak kızı yatağa yatırdı. - Yaşasın hile! 

mes'uliyet bana aid; ben bugüne bugün Fakat başına inen bir sopa darbesile Hemen ayağa kal~arak zencilere em-
sultanın ikinci nedimi ve bu köşklerin acı bir feryad kopararak yere yuvar - retti: 
muhafızıyım Sözümü dinlerseniz kızı landı: - Kaybedecek vaktimiz yok! Bağ-
bi.r saat te size bırakırım. - Namussuz herif! layın şu mel'unu! 

Zencilerin beyaz dişleri meydana Sevüktekin bir hamlede üzerine çul- Zenciler yerde kıvranan Sevükteki-
çıktı. lanmıştı. Mücadele uzun sürmedi. Arab ni bağladılar. 
-Başüstüne ya SeydE Sen hiç merak genci bir iki yumrukta büzüldü kaldı. - Ala şimdi ayağa kaldırın. 

etme. - Nasılsın Ayşem? - Ötekini de bağlıyalım mı? 
Bu sırada uzaktan bir davul sesi gel- - Ah çok ıztırab çektim, fakat gene - Lüzum yok, onunla daha görüle-

di. Sabih bir kere daha ellerini şaklat- kendimi kirletmedim. cek hesabımız var. 
tı: - Sen tam bir Türk kızısın Ayşe! Ayşenin önüne giderek yumruklarını 

- Oh galiba sultan Dimyata gidiyor, Beni affet senden şüpheye düşmüştüm. sıktı: 
bizi arayıp soran yok. Onun için seni gözetledim. - Bay küçük ya şimdi bana teslim 
Ayşenm yanına girdiği zaman çok - Şimdi bu sözlerin sırası değil Te- olursun, yahud sev~ilini gö~ünün ö -

nazik ve mültefitti. kin! Çabuk buradan kaçmanın çaresi- nünde şişlerim. 
- Fakat bu vaziyet! Elleriniz, kolla- ni arıyalım? Görürlerse ikimizi de öl- . Sevüktekin! 

24 Haziran tarihli bilmecemizde ka -
zananları a~ağıya yazıvoru:ı:.. istanbul
da bulunan talihli küçlik okuyucuları
mızın Pazartesi, Perşembe günleri öğ -
leden sonra hediyclerıni bizzat idare
hanc-mizden almaları la.zı.mdı r. Taşra O

kuyucularunızın hediyeleri posta ile 
adı-esterine gönderilir. 

Bir cep projektörü 
İstanbul 47 ncl okm 3 ten Rıza Alıngan . 

Bir ayhk 11Son Posta,, abonesi 
Tok.ad Orta okul 2-A dan HIO Fa~mn. 

MUHTffiA DEFTERİ 
(Son Po ta hatıralı) 

Bursa Çekirge Ziraat mektebı mitdürü Fa
zıl kızı Reyzan. İst.anhul Şişhane cacıclesl 
Mekteb sokak 31 r.umarada Ahmed, Gt-yve 
istasyonu odun. kömür tiler.arı Hamdi kızı 
Naciye. İstanbul Fatih S.ı.rıgazel 1:1aıtalgazl 
mahallesi 39 nurr arada Mıleyycd, iz.mit Orp 
taçeşme soknğındıı. terzi Fep.1 o~\U S9h\haı1-
dln, İstanbul 1''atlh Ferhads~f\ Mektı::b s t•
kak 2 numarada Yılmaz. 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

de.'Jl Kulecaml solcılit 10 numarada Tür~~ 
İstanbul Yereb:ıtan caddes. Hncı Süleyın 
Efendi apartımaıu uırıncı krı.~·a Fntmn Er 
İstanbul 44 üncü CJkul sınır 4-A da 123 B 
rin. 

BOYA KALEMİ 
Samsun bel<:'tıY'! zabı·.a kll•ııl~trl 

Aydın oğlu Ah.l•.: J Aydın, L.ı.'l:ıbul l ız ı 
sınıf 3-D da 210 N'.m ·~. EM:zığ T:ış:nı.i\ za 
kak 45 numo.r:ı~ :1 Fehim ŞC>J'l!.J!, ı,,. ıırl> 
Vefa erkek lise.~ı 433 Munınmer. isıt1~ 
Beylerbeyi Çaın:ı ·a cadrlfsl j8 numar.ııll 
sa.diye. 

AYNA 
(Son Posta batırah) 

İstanbul Hayriye liseslııden 423 Orhan. ~ .... 
tanbul 61 inci okul sırıır 3· ıJ cc 531 Nd""" 
İstanbul Samatv ı ~ram\''.lY caddesi !44 nd' ~ 
mıırada Oğuz Şenler, İstanbul Heyda.rı>al' 
lisesinden 1711 N'usr~t. 

KİTAB 
Sivas öğretmen okulu sınıf 4-A da 32 P!j 

maralı Şükrü, Ürgüp ıoc.-car Hli.eeyin sa.~ 
evinde Sadi Ö7.611G~r. İstanbul Cumhur11..-
kız lisesi son sıc.t!taJı Nıhal Öz, ~rıarta ~ 
mahalle J!Cemera!•. ı sokak 8 numarada is • 
maU Kılıç, Silifke or:nım mUhendl:si <'~lu er 

(Son Po.sta hatırah) · 1 2 ıt~ 
rınız bağlı, sizi bu hale kim koydu, ne dürürler. 
vahşet bu? Sevüktekin kahkahalarla güldü. 

- Ayşe! diye haykırdt. 
Sabih, onun iplerini muayene 

ten sonra: 

Is
. tanbul 47 ncl ilk okul sınıf 2 de :ıj Hü- mlh, Istanbul ;Jı!jH 'J.'e:-akkl llsı>.s l 44 ffJ 

, İstanbul Beyoğlu orta okul•ı sın:t 2-B de 
ettik- eeyln, istanbul Sultanahmed l~lncl CiıtU• 'f>ı- NeclA., İstanbul 4!\ lncl okul ı!lnıf ı de " 

- Yok yavrum! Şimdi onlar geçti. Ecel terleri döken Ayşe bu nazik 
genci görünce sevinerek kurtuldum 
vehmine düşmüş~.u. 

- Ah sizi Allah gönderdi -diye inle
di- beni kurtarınız bu alçakların elin

Bizimkiler her şeye hakim. Şu tlaki -
kada sultanı kıebab yapıyorlar. Artık 
mes'ud olacağız. . 

- Sağlam -dedi- siz dı~arı çıkın içe
riye kimse girmesin! Ben bunların hak
kından gelirim. 

nıf 5-C de 385 Hayredoin Alp, Istanbul Kız Orhan Uçman. Barcın fotoğrafçı Niyazi <k 
lisesinden 214 Neba'ıaz, İstan~ul Bomontl ıu Saffet Firat ist.anbm Beyoğlu blrlncl jJJ 
~ırın sokak 13 numarada Coşkun Akbu1•J.t, okul 171 Bedia• 
Istanbtıl Yeninestl okulu aınıf 2 de 92 Gok • İ İ İ 0 ,..,. .. • 
Ziya. RESIML EL Ş l\I D.r..w. ' 

YAPI TAKiMi Malatya bakkal Kotanlı Mehmed yete 

den ö1üyorum. 
- Zavallı klz merak etme! Ben za-

ten seni kurtarmıya geldım. Kim bu 
hale koydu seni? 

- Ah lbir genç var işte, ufak esmer 
bir genç! Alçağın biri.. elinden, neler 
~ktim. 

- Bilirim onu, merak etme! Cezası-
nı veririm. 

- Siz çok merhametli bir insana 
benziyorsunuz, ne olur şu ipleri çöz
meseniz bile biraz gevşetin, çok acıtı
yor. 

- Fakat seni böyle sım<;ıkı bağladık· 

farına bakılırsa•yaramaz bir çocuğa 
benziyorsun, sakın ben! de tırmalama. 

- Ne münasebet! Size ölene kadar 
minnettar kalırım. Ne olur çözün şun
ıarı. 

İpleri çözmek bir hayli uzun sürd,ü. 
Sabih düğümleri açmak bahanesile kı
zın vücudünü okşuyor, hazan etlerini 
çürütürcesine sıkıyordu. 

Zavallı Ayşe kurtulmak sevinci ile 
artık sesini çıkarmıyordu. Zaten kaç 
gündür o kadar ıztırab ve üzüntü çek
mişti ki, kendini müdafaa edecek hali 
kalmamıştı. 

Nihayet ipler çözüldü. Ay~ çıplak göğ
sünü yatak çarşafı ile örterek ayağa 
kalktı. Pencereye doğru bir adım attı; 
fakat bir anda sendeleyerek 1 s:psan 
idesildi. Klöşe penceresinin kanadlan 
arasından Sevüktekinin yüzü görün -
rnüştü. 

- Fakat rüya mı görüyorum diye 
düşündü. 

İşte sevgilisi kaşlarını çatınış ona ba
kıyordu. Arkası pencereye dönük olan 
Sa·bih kızın sarardığını görmüş bunu 
zafiyetine hamletmişti. 

- Ne o bir şey mi oldunuz? İsterse
niz biraz su vere};m? 
Ayşe kendini topltyarak yatağa otur

cfo. 
- Fena olmaz; başım dönüyor. 
Sabih su getirmek için sofaya çıktı. 

'Ayşe hemen sıçrayarak pencerenin 
sürgüsünü açtL Sevüktekin içeri atıldt. 

- Ay.şe! 

- Tekin! 

Sahne çok heyecanlıydı. Birbirleri-
nin kollarına atılamadılar. 
Ayşe: 

- ekliyor saklan! diye inledi. 
Sevüktekin kadife bir .perdenin ar -

kasına saklandı. Sabih elinde bir kupa 
su ile girdi: 

Ay~ gözlerim aı;arak: 

- Ne o -dedi- isyan mı ÇJktı? 
- Evet Kölemenlerin isyanı. 

Zenciler çıktılar. 

- Bakın şimdi! Size bıçak oyunun -
daki maharetimi göstereceğim. 

Hançeri ile oda kapısına bir daire 
çizdi. Sonra odanm öbür köşesine gi
derek hançeri fırlattı. Bıçak dairenin 
tam merkezine saplanmıştı. 

İstanbul 44 üncıi Hk okul sınıh 1-B de Nük- Mehmed,_ Derine~ ilk okulu &ınıf 2 de .. 15 ıı~ 
het, İstanbul 1''at1h 13 üncfi okul s:ııır 2 de maralı Şukran, I.lm\r Alsancnlı: 145~ unc:,.. 
524 Ayten, İstanbul Ga!alasa.ray ıtsed sınıf kak 15 numarada KAmlran, To~at lclll 6" 
8 de 730 Resai Günur, i.stanbul 44 ilncü o - şube 6 da Muzaffer elUe Ramiz, Izmlr a_,. 
kuldan 425 Ülker, İstanbul Süleymanlye kız dotda Af! Çetlnkaya bulvarı 31 ~um~ 
orta okulu sınır 2-c de 128 J'ale. Ceyha.n, lstanbul Alemdar başkom:ser 11 "-

DİŞ FIRÇASI oğlu İhsan, İst~nbul Pangaltı lisesi sını~ 
(Son Post& batırah) da 352 Ayan, Kırltlarcil jandarma komu ıı"' 

Keskin bir ıslık sesi duyuldu. Ayşe 
bir çığlık atarak yerinden sıçradı. Se
vüktekin hançerine el attı. Lakin iki 
zenci üzerine çullanarak yere yuvarla
dılar. Hançeri bir yana fırladı. Sabih 

. lığı karşısında 55 numarada Sultan CeY 
Susığırlık birinci oknl 'l üncü sınıftan Gun Ürgüp diş ta.blbl M. Fevzl evinde Seyfl, J(t 

~==============================~~~~~~~~n~ru~~ta~~~~~~f~m~~-

[J!~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~] 
kızı :Mehenre, Clha_ngi:' Asmalıme.ı;rld 50 - türk, Zile İstiklal okul•ı sınıf 5 de 10 nurJll" 
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~ A OV o kak No. 6 da Leyla., Istanbul Beyoğlu 29 uncu ralı Rüştü, Diyarbakır Şafak kıraathanesl" n y okul sınıf 5-B de 134 Fatma, İstnnbul Gedik de garson Yusuf Yal:ar, Çangırı askerlik tf' 
_______________ ·- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pruja Hamam cadde.cıi 28 numarada Sedad. besi muamele memuru Avni kızı Yücel, pAll' 

Ankara Radyosu 
DAI--GA UZUNLU(;U 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T.A.Q. 19.74 m. 151115 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. Sl,70 m. 9465 Kc=. 20 Kw. 

DİŞ MACUNU zlfon ayakkabıcı Naıım eme Vahid, Esılf" 
Eskişehir Odunpazıı.n PalJa ~ahalle."1 ÜnH\ hlr Adliye caddesi Arlfiy~ mııh:ı!ı~ı. 81 n~ 

sokak 7 numarad'l Fikrı)t, Lüleburgaz Tur- marada Ali Rıza. ~alın Istanbu. Kuçü1tıw 
gudbey köyünde oakk'll Ahmc.1 oğlu SR~lm sofya Kaleci sokak .ı nu~larad,\ Ülkü. 
Köksal, İstanbul Kuleli askeri llues t 829 Or- KART 
han, iı.stanbul Haydarpaşa lıseslnden 1715 Tokat Bey sokağı Hamam çıkmazı J7 _'!: 
Hüsnü, İstanbul Ua\at:>.Sara;r llstsl sınıf 705 mnrada Nllrl}'le. Sivas emniyet bfıdürllJtr 
Vedad, :i:stanbtıl Veznecller Zeyneb Klm11 komiser muavini Bürhnn o~lu J{emııl. ~ 

PAZARTESİ 
10 1139 

sokak 23 numarada Muammer. sun Irmak mahallesi Kılıçded~ sokak 86 ~ 
12.30: Program. 12.35: Türk mtızığl _ Pl. ALOMİNYOM BARDAK marada İsinall, Nusğaybln gumrü~ mu:~! ,r 

13: Memleket saat ft.yarı, a]aruı ve meteoro- (Son l'usta hatıralı) memuru Mehıned 0 lu Ahmer\, tan u J 
loji haberleri. 13.15 - 14: Müzik ,Karışık İstanbul Fatih Kı.zta~ı Hasanhııblbc ma - kek lisesinden 803 Nihad özcan, Afyon ": -
program - Pl.) 19 : Program. 19.05: Müzik hallesl S9 numarad.ı. Mihriban, İstanbul 44 ~kara otel! 17 numara~ı şoför Ali şe~ 
(2 ncl rapsodi - Llszt - Pl.l 19.15: Türk mil- üncü Uk okul sınıf ı-A da 104 Ziill\I Öıglray. Istanbul 49 uncu okul sııııf 3-A da 4o rı9 , ziğl (~ıl heyetU 20: Memleket saat Aya - İstanbul Yerebatan Neş•e apartımanı alt;ın- rnlı Sevim, İs~~bıı~ ~ayrlye l~sesl sınıf oı~ 
n, aJa.ns ve meteoroloji haberleri. 20.15: Ko- da Şevket, İstanbul 44 lincü l)kul ~ınır 4-B 633 Handan, an ·ı Cağnloglu orta , 

Soldan sata: . . . " ~- l n , .~ sınıf 2-B de HO Şefik, Maraş Zlraa~ ~ 
ol& nu.şma (Doktorun saati.) 20.30. Türk müziği de Nafi Suer, ~tanbul Selçuk kız enst twu üd- n ğl T vflk M (;l 1 d .,,,__ 

1 - Taş - Bet.as! n . (Halk türküleri.) ~O.bO: Türk mQziğl: 1 - sınıf 1-B de 293 Me?Jyct. kMı mmı urk 0 öu_ .. c El•, Culda P ylnl e ..,_ 
2 - Çok iyi - Şa:'t l!lılkası - Bu DlCl'Slm. SalA.hattln Pınar _ Kürdlllhlcazklr şartı: ~ başı mi ızı u .. en Çı, a ma ye~~ 
3 - Bir nota - Karanlı~ zaman - Sporcu Ne gelen va.r. 2 _ Şemsettin Ziya _ Kürdlll- KOKULU SABUN neclan Fethi oğlu . Kemal, Antalya bel~ 

alkışı. hicazkfl.r şarkı: Güvenme hüsnüne. 3 _ Ar- (Son rosta b:ııır:ıh> ıı.mbar memuru Husnıl kızı Melfı.~t Ö~ 
4 - Tecrübe. ta.ki _ Kilrdlllhlcazk!r tarkı: Ay dalgalanır- İstanbul Fatih 49 uncu okuldan Reyhnn Kayseri Hatay çayevı Şükrü ÖzLüner, ~ 
5 - Mahal • zehir. ,__ Bo il dllihl t"· kı ül Sönmez İstanbul Davudp~a orta okulun _ tamonu belediye caddesi berber ismaU . ~ 

a.çll, 4 - goa - K r caı '" tar : G ' .... ~ Anı ~: e - Nan ola - RutUıbeı. ler 6 - Lemi - KürdlllhtcazkAr artı. dan 1211 Ekrem, btanbul Cabloğlu orta o- Baskın J:K.lı~, Diyarbakır fstlhk ta ~ 
7 - Eğe Ue ın.:elt!r. zlaçmJll.b" bül 

0
. Mml § · kulundan 83 Mehmed Fevzi, istıınbul bıtık- bölük 1 de onbaşı Muzaffer MlL~lu, Örgub i;I 

8 - Yed _ Taan11ii4 - Hayret nlrtası. Na andı ül · 21.l · muslk.llere da - t 3 d c lAl sJ:. ~-t bul danna sübaylığından emekli İhsan o~ıu 
ir 

- - (l h ifil llsesi sını e c vıer, L'5 an Ca- -" 
o - Lll.lcırdı - i,aret - RiizgAr. uçun_c konuşma ıı.e musikisi.) Halll ğalo~lu Nuruosma.nlye caddesi 58 numarada giz, Merzifon orta okul . karşısı 53 nuırı"j 

10 _ AfLI _ Numara 91tmek: ıuretile tntl - Bedi Yoneliken .. 21.25: Neş'ell pllklar - R. Mehmed. da Neriman Süer, İstanbul MahmudP"'..ı 
hab. 21.30: M1lzlk <:ıano .. soloları - Ulvi Cemal ALBÖ'M Bezciler sokak 27 numarada Es:ı:.t. tstıı 

Fakandan qafl: Erkin.) 22: Muzlk (Kuçük Orkestra - Şef: ertet llsMI 1815 5eul, İzmit Ulugazl 
1- Baş - Mecntm. Necib Attın.) 1 - Erruıt Borge - Köy evinde (Son Posta hatll'ah\ başöğretmeni o~lu Cahid Alp, İstanbul 
ı - Çok lyl • Ekl•' - Kırmı?'J, çen kız. 8 - Arnold Melater - Bohemya rap- Ankara Yenlşeh!r su deposu altı Bahri bey ıatasaray llse&l ldara aıtıırı Nurt oğlu ~ 
8 - Hayret nidası - Innalt - Bir nota. sodlsi. 4 - Heinz Link - İntermezzo. 5 _ a.partımanı 2 nu:narada inci, İstanbul Ak- İstanbul Kadıköy yedinci okul ~mı: 4-J\ 
t - İcabı. carı Frlck - Ren klyılarında ben evimdeyim. saray Eşsiz apartımanı daire ~ de Mustofa 188 Altay, Mersin Maarif oteli Samiye 
ı - ŞahıJ zamtrt mt1tred muhatab - Oe- 6 - Vlttorto Glulla.nl - Yalnız sana (sere - oğlu Sadık Ya;,.~~:ı. Klrk.!r.rell IE11ıvh•Jl raJ- lu. 

nifll~i. nad.) ı - Vlk:tor Hruby - Viyana operetin-
i - Kraliçe - cL.e harfinin Arab har1le - den (potpuri.) 8 - Alols Pachernegg - Viya-

rinde okunuşıı. na sültı. a.> Küçült geçid resml. b) Operada 
T - Muvaltb.ten bl.r yere bırakılmı§ bir balet müziği. c> Grabende gezinti. d> Para-

fe7· terde a.tıı ka.rınca. 23: Son ajana haberleri, 
a - Kamer - &em•rln bir başita nev'i - ziraat, esham, t.ahvilAt, kambiyo - nukut 

İşaret sıfa~L bor3aaı Crtat.) • 23.20: Müzik CCazband - Pl.) 
9 - Gözün fustilndekl - Ümid et - Doat. 23.55 - 24: Ya.rınkl program. 
ıo - Akıl fikir - Ses. -···--······-·········--················-•••••••••••••• 
Geçen balmacanın balledlımı. tekli: 

Soldan -ta: 
1 ·- Saye - B&da 
2 - Ayal - .Aden. 
1 - Ka.sa - Yala.. 
;t - Alan - Arız. 
ı - Dara - Bal!e. 
a - Ayak - Amel. 
9 - Naki - Kara. 

10 - Azıt - !nan. ·--······················································· 

Nnbetçi eczaneler 
B'll rece nöbetçi olan eczaneler tanlar .. 
d.lr: 
İsta.nbal cibetindekller: 

KIZILAY 
HASTABAklCI HEMŞİRELER 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve parasısdd' 

Okul, genç bayanlann Hutabakıcı ve ziyarelçi bemıire yetift:İrdl~ 
Hutanelerde ve umumi sıhhatle alikadar olan müesseselerde çallf' 
malarına mahıustur. 

- Te.,ekkür ederim. Fenalığım geç Yeni Radyo mevsiminin yaklaş
ması haaebile Beyoğlunda 

Şehzadebaş:ında.: Uianıdl), Emlnönün -
de: (Hasan Hulfı$l>, Aksarayda: (Ziya 
Nuri). Alemdarda: C~d>. Beyıa:zıdda: 
(Asador), Fatihte : (Hüsameddin), Ba -
kırltöyilnde: (HilAlJ, Eyübde: CJCyübsul
tan>. Tabıil mnddeti Üç yıldır. Teorik ve Pratikdir. Dersler hlJlll'! 

doktor Profesörler ve ınuallimler tarafmdan verilir. isteklilerin ~ 
ahlAklı ve Sıhhatli ve en as orta tahsili bitirmiı olmalan şa~ 
Diğer ıartlarımızda fazla irahat için yazı ile veya bizzat İstanbul~ 
Aksarayda Haaeki caddesinde Okul DirektörUlğüne mllracl"· 

ti. 
- P~i ıbenirn bu iyiliğime nasıl mu

ka'bele edeceksiniz? 
- Ah htç unutmam. 
- Unutmamak kA~ değil. Bir buse 

vermez nmtniz? 
- Fakat sizde mi onun gibisiniz? 

BAK ER 
mağazaları mQdtlrlyetl, bQttlD 

1939 16D61İ 

Zenith Radyoları 
ıtoku tlzerlnde tenzilAt icrasına 
karar vermıottr. Stokun ttlken
melinden evvel lsttfade ediniz. Ben sizi namuslu bir genç sanmJlhm. 

- &n oıliWı hem daha nammlu ~---•••••--•-' 

Beyotıa clbetlndekiler: 
Tünelbaşında : (Matkoviç), Kalyoncuda: 
(Zatlropu.los). Twlmde: CKemaı Re -
bul). l)lfll~: (Pertev), Be4lk:taşta: (Nail 
Halid). 
Bofazlçl, Kadıköy ve Adala.rdakJle.r: 
Ka.dıköyünde <Büyük, Yelde~irmen1), üs
ldidard&: Cömer Kenan), Banyerde: Os
man), Adalarda: (Halt). 

edilmesi. 'il 

15 EylGI 1939 dan sonra müracaatlar ka"ul edilmlyecektir. 

---------------~J~ ......................................... .,, 



10 
Sayfa 1 j 

• 

1939 modeli 11 Han Tarif em iz 

PBILC 
Tek sütun santımı .......................... 

•ahi le 400 kuTUf 
sahile 250 )) 

•ah ile 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

Radyo sanayiinin şaheseridir 
J, aahileleT 60 )) 

Son aahile 40 ,, 
Muayyen bir müdde~ zarfında 

fazlaca miktarda ilan yaptıracak· 
lar ayrıca tenziltitlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyr_ek sayfa ilanla~ için ayn 
bir tarife derpış edilmiştir. 

Tenzi atlı yeni fiatt T. L. 20 
( Peşin için ayrıca tenzilat yapılır) 

Türkiye uıpum 
mümessili HELIOS MÜESSESATI 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

/stanbul, Galata Telefon 44616 P. K. 1400 
hancılık KollcktU ŞlrkeU 

Kahramanzade Dan 
Ankara caddesi 

"KODAK" 
POPULAR PORTRE 

"BRAUNI '' 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

"KODAK VERiKROM" 28° Film ile 

8 pozdan 8 gOzel resim 
• 

Bütun KODAK satıcııarmdan arayınız 
ve ya şu adrese mül".acaat ediniz 

kODAK Şirketi - Beyoğlu. İstanbul 

htanbul leıecıiyesi Lan.arı 
• ~~ • 't • ..n. - re lüzumt. olan llıuht<>lif lş.'.era ~ lko..~mlan irnaifıtında kullanılmi.lll\. uze .3

9 ~,.., . eırııs köse..e ka,..,...., ı. .z:ırf usuliı ile eksilt.mey lronulmıuştuır · İhale 20. 7 
-~ernbe ı:r;; .. ·~ 11.r •• ı. .~ ....... ,,........... bed'el 

6Soo ~ .. ,nu sa-m; 15 de Daimi encümende ya,pılacıa::..tır. .ıv~ ... ~ 
llıudiiıı-lu'" . • İlk 1mninıaıt 487 lira 50 lruru~tuı·. ŞaırtnGrnE.si zabııt ve ~mnelfıt 
~ · ğ'ü klareınizr- .. ··ı ı...,.,. İstekl'l · 2490 No ·:u Jt.am.mıwı ta.rtfatı çev~"1<1e h wc gonı ewııır. ~ Erın • • En .. e 11eı-ın<'le .aZlrlıYaealclan 2la:rflarını ihale gönü saat 14 de am.d:ar Daimı oumen: 

rı (4D06) . 

B:iyükdere .l\fa!'tız scikdk 219 No. lu ve 225 metre mu# 
ll,25 rabbaı arsa. . 

~lilt ~ 150,00 Haseki caddesinde 61 No. hı Baya-.ampaşaı mekre_bı. rı 
fl,yr;ı ~3'1 ~ iie teminat mikıtarlaıra y:untaırtıoo ~ ermak ar_. 
l'lii fİQQt 1 ıa "eıillnek. ü-zare açık aırttınnaya lronıulmuştuır. İlın'.le 21.7.39 Cuma g~-
?nüd(itt\i~ ~~i- Bncümende J<lpılacalctır. Şaırtnıamclo:r Zabrt V: mnam: 
~ ~tı.M~''Q.11ıinid.e göruue'bı1.ir. 'I'n1ib1er.in hizalıarmda yıazı.11 ~ ~ 
~~ihale günü muayyen saatte Daimi Enciiırnen;cle bclunma arı. 

Deni:ı leva:ıım Satınalma Komisyonu Hanları 1 
~ (4939) 

1 - l'aJı . 
kuruş ola l'llin ediJen bedeli 1777 lira 08 kuruş olan 26070 aded ampul, 13/Tem.. 
'l'~llz/~ 12

00 kilo tire çorap ipliği 20/ muz/939 tarihine raslıyan Perşembe gü. 
~U saat 

9 
tarihine raslaynn Perşembe nü saat 14 de kapalı zarfla ahnmak üze. 

=- ~ . # • .... • , .... ~ • .. .. 

6 25 
lira 

a 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gıı.zeıesı 

-···-
Yerebatan. Çatalçe§?Ile sokak, 25 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize alddir. 

ABONE FıATLARI 

1 5 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE l4u0 750 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ .noo 14UU 800 

Abone bedeli peşindir. Adrei 
değiştirmek 25 .kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
aoo 

Gelen eVTak geri verilme:. 
llanlaTdan me•'uliyet alınmaz. 
Ccvab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilfivesi 18.zırnchr. 

-···············-·····························~ t Posta kutu.su : 741 İstanbul ~ 
! Telgraf : Son Posta i 
! Telefon : 20203 j 
;················-····················· ........ , calt<tır. 14 

de ~çık eksiltme ile alına. re eksiltmeye konulmuştur. 
2 - ilk . 2 - İlk teminatı 657 lira 99 kuruş olup , ____________ ...,, 

'~ııaın~ . ternınatı 132 lira 28 kuruş olup şartnamesi komisyonrlao hergün parasız <>!ar ,_ sı herai; k ı b'llr a,.. alın .. o .. n komisyondan parasız olara a ına ı • 

a - tat abil.ir. 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
)aıııı Ves; eklilerm 24.qo sayılı kanunda tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka. 
•aat~ l{ kalarıa birlikte belli gün ve palı teklif mektublarını en geç belli gün 
~Ul'aca.ı.t~rnpaşadn bulunan '.komisyona ve saatten bir saat evveline kadar Ka. 

arı. •4870. sımpaşada bulunan komisyon başkanlı. 1 
' 'l'ahnıi * ğına makbuz mukabilinde vermeleri. 

n edil4!n bedeli 8773 lira ıı · Jt646) -

.............................................................. 
Ne9tt Özcen • &tuGrul Sedl Tek 

Birlikte bugece 

·~ -; . 
s , 

Kadıköy • Sireyyad• 

SUPIK • HAÇIK 
ve Atk lztırabı 

elnı,-•a A1MI 

LEYLi ve NEHARi ~-----.. 

SEN BE UA FRANSIZ ERKEK LiSESi 
lf.hınbul, Galata, Posta kutusu 1330 

İhzari Fr~nsızca kurlan vardır. 
Olgunluk imtıhanlarına hazırlar. 

L.:.:uamelesi Pazar gUnQnden mand'l hergt\n saat 9 dan 12 ye 
kHdar yapılır. 

Okul 18 Eylôl Pazartesi günll açılacaktır. 4m ___ ., 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku
luna ait bazı izahat ve Okula kayıt 

ve kabul şartları. 
ı _ Ha.stabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Vekaleti tarafın

dan 40rdu hastabakıcı hemşireler okulu» nçılnuştır. 

2 _ 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur olup 
tekaüdiye alacaklardır. 

3 _ Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hnstaneleıindc yapa
caklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi teşekk:.i.ller kendi
lerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu mO ddet içinde okurlara ayda beş lira h~rç
lık verilecek ve i:ışe ve ilbasl-0n tamamen okula aid olacaktır. 

5 _Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17.5 asli maaştan haşlamak 
üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu zaman dahi iaşe, giy
dirme ve banndırma orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/Eyllıl/939 da tedrisata başlıyacaldır. 
7 - Okula kayıd ve kabul şartları şur:lardır: 

A _ Türkiye cümhuriyeti tehaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
B _ Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müs.-ıid 

bulunmak cbunu herhangi bir hastane heyeti raporu ile tevsik ettirmek ve ev
raka bağlamak ltızırndır.> 

c - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
D - Kendisi. ana ve babası iffet ehlinden olmak cBu vaziyet polisçe tevsik et

tirilerek evraka bağlanacaktır..> 

E - En-az orta okul tahsilirti bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gördü -
ğünü isbat etmek ctasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir.> 

F - Evli veya nişanlı bulunmamak cevvelce evlenip boşananlarla kocası 
ölmüş olanlar kabul edilir. Buna aid medent hali bildirir müsbet evrak keza 
eklenecektir.> 

G - Sıhht sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut evlenmek 
suretilc veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkandlığı yahut altı senelik mec
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhhi sebebler dışında 
okuldan çıkarıldığı takôirde tahakkuk ettirilecek mekteb masraflarını tamamen 
ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden 
tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahibleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamayanlar bunları Ankaradakile M. M. 

V. Shh. İş Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler Valiliklerine, Kazadakiler 
Kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile M. M. Shh. İş. D. ne yollanacak. 
tır. Müracaatların 25/Ağusto.s/939 da sonu alınmış olacaktır. 

10 - Talihlerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri ayni makamlar 
tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfedecekleri yol 
parası kendilerine aid olacak ve cM, :M. V. Shh. İş. D. ne hitaben yazacakları 
dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. 11016, ,3559. 

• 



16 Sayfa 

D.A.S 
TIRAŞ BIÇAGl 
En mükemmel ve en ucuz traı 

bıçağıdır, 10 adedi 15 kuruı 

TIRAŞ BIÇA (;/ 
bir adedi huzur ve refahla 

100 defa traş eder 
10 adedi 35 lıuruıtur 

HASAi PASLAnmız 
TIRAŞ BIÇAGI 

Dünyada mevcut hraı bıçaklarmın 
en keskini ve en mükemmelidir. 
Senelerce suda ve sabun içinde 

kalsa kat'iyen paslanmaı, 

10 adedi 50 lıuruı 

Israr ile HAS, HASAN 
ve PASLANMAZ 

markasını isteyiniz. 

emingt 
Komple bir Portatif yazı makinesi serisini takdim- eder. 

YENi HUSUSiYETLER 

l'ce..iif.., lclft ı Ste.ct~nl lıla979İ tna 

portatif -ld.•ler, ..... n.n JllllJ 

alaftıra.lı ~· •• lıofar n •i 
bir n.ıtadır. eca.ııı •aldMler ·-; 
ahft.ır-• 6'1• ... , "• idea.! -1ı:1e 

lerdlr. Yuı ru.alı "• .. lıılnefi i ... t 

- ..,. .... ~ içi• .. ,..ıı ... 
...... ederi••· 

YENi GÜZELLiKLER 
YENi KIYMETLER 

u ••••• , için: e. yeni portatif .. ald· 
Mleria temiıı l!ttikleri sürat ff it 
•Ük•••HliyetiH .... nıaıt . Çabuk 
yu•elı , iyi Ja&malı u aetla111lılı ııolı· 
tAI ••uniMlaa artll attitiaia her tirli 

• l.,tiy•cı lıar,ılarlar Çünkü m•lıiııeyi 

aumi IÜrat ... u ...üke•-1 it J•P" 
.. ıı eoktai ... nada• .ıaa ..W lllti· 
pclanaıu sön •J•• •taelı lı•bildir • 

Remin g t o· n 
ilk icad edllen yazı makinesi olduöu gibi, mOkemmeliyett, gOzelliöl 

ve uOlamhOı itibarile daima ba,da kalmı' ve her yerde blrinclllOI muhafaza etmiştir. 

REMINOTON YAZI MAKINASI iLE YAZMAK BiR ZEVKTiR. .. 

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Belmotulı.lutu va ihtilatlarına kartı pek 
tc.ırli 'ff tazıı qıdır Divanyolu S.ıltaa 

Mahmud tiir*i No. 113 

Son Posta Matbaaa 

Neıriyat Müdüıii: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERi: S. Ragıp EMEÇ 
A. Eb-em UŞAKLIGlL 

Akba kitabevi • 
r dildım kitab, gazete, mecmua 
ar. SON POSTA'nın Ankara ba
dir. En iyi kırtasiye malzeme-

' li mevcuddur. 

Tenw 

1 
• • • 
ısınız 

Bayan GABY WAGNER hakiki yaşını itiraf 
Ye bu derece cazib bir tanda auıl aiizelleıtijiai bala ec11,_ ı 

On gün kadar evvel çektir -
diğim Fotoğrafımı gördükçe 
gözlerime inanamıyorum. En •· 
fağı 40 yaşında görünüyordum. 
Alnımda ve goz!erle ağzımın et
rafında buruşukluklarım vardı. 

Tenim esmer ve sert idi. Bugün 
ise cildim yumuşak ve dostla -
nmın gıpta nazarile baktıkları 
açık ve buruşuksuulur. Herkes 
benim hakkımda 35 yaşında o!
duğum halde ancak 4'5 ~·aşm~!a 
göründüğümü söyliyor. Yegane 
cild unsur11 olan Tokalon Kre
minin gec~ için Pembe rengiri 
ve gündüz için beyaz renkte:ti
ni kullan!lrak güzelleşmeye mu
vaffak oldum. Tokalon krt:mini 
tavsiye ettiğlm dostlarımdan 

bir çokları ôa benim gibi rnem
nuniyetbahş semeresinden hay
rette ka!dt~ar. 

Cild unsuru olan Pembe renk· 

teki Tokalan kreminin terkibi• 
de Viyanıı 'Onive.rai.teatnd,. 
meşhur bir Profesörün kefil 
ve Biocel tabir edilen kıymetll 
gençlik cevheri vardır. Akşam
ları yatmazda11 evvel p~mbe 

rengindeki Tokalon kremini 
kullanınız. Siz uyurken. o, beı· 
leyici ve güzel)fştirici tesirini 
gösterir. Cildiniz yumuşayıp gü
zelleşir ve buruşukluklannı gi
derir. Gündü:ı için de beyaz ren
gindeki Tokalan kremini kulla
nınız. Siyah benlerı yok eder ve 
açık mesameleri sıkııtırır ve 
cildinizi beyazl&tıp kadife gibi 
yumuşatır. Bu basit usulü bilen 
her kadın, cgiind.? beş dakJka. 
daha genç göriinebilir ve tene 
yeni bir' güzellik verebilir. To
kalon kreminin semeresı garan
tilidir. Aksi takdtrde paranız 

iade olunur. 

Devlet Denizyolları 

Müdurıuau 

işletme Umum 
llAnları 

10 Temmuzdan 17 Temmuza kadar muhtelif ha·--~··
kalkan vapurlann isimleri, kalkış gün 

saatleri ve kalkacaklan nhbmlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

tzmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablıa hattmn 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Sah 12 de (K~.radeniz), Perşembe 12 de (~ 
Pazar 16 dıa <Cü.mhuriyet). Gaieıtıa nbmmnduı.. 

Saılı 18 de (Bursa), Cumartea 18 dJe (Antalıya). ,, 
ık.eci nhtmundan. 
Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 dla (Ujur). ~ 
rıh tımmdıan. . ~ 

- Pazanesi 13 de ve diğer günlleır 8,45 de (Sus) ~ 
va.pur.La.rdan biri. OuımaırtJesi aynca 13,30 da ve ~ 
aynca 20 de fMaraimrl). Çarşamba pneıtaa. T~ 
nhtımından ve diğer pC6talar Gaı1ata nb.tın_...tl 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de (Marabs)r 
nc-a Çarşamba 20 de (Antalya), Cumerieai ıf j 
(Buna). (M.arakaz). GaJıa.t.a nh.tunmdm. ~· 
Toph8111e rıhturımdaın. 
Salı ve Cuma 19 ela (Seyyar). Tophane rıht~ 
P.a7ar 9 da (Tayyw-). Tophane nhtımıodan. __., 
Ça.rşanıb-J 15 de (Mersin). Oumartesi 15 de (s-oı"" 
Si~ rıhtunınd.a.n. 

İzmir sür'at hattına -
Mersin hattına 

P8.'Zal" 11 de (Egıe). Galata nh'kııru.ndan. 
Salı 10 da (Çaneklcıale), Cuma 10 da (Etrii*). sı/! 
ci rıhtunından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon nuoıat" 
lan yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karak6y acenteliji - Karak6y, Köprilbaıı 42362 
Galata acenteliği - Galata, lıtanbul Mmtaka Liman 

Reisliği binası altında 40133 
Sirkeci acenteliÖ'İ - Sir~eci. Yolcu aalonu 22740 

(5031) 


