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Biiyiik Lozan zaferinin ı:!~~;.4::a, 
16 ncı· yıldöniimii bayram yap1.lcb. 

Milli Şef 16 sene eooel bugün çetin Anta~yada yapılan büyük 
_nl._ücadelelerden sonra, Türkigege merasım __ de Turk-Fransız 

ilk siyasi zaferi kazandırmıştı dostlugu canlandırıldı 
r"E ....... k.i:· .. c· y A i H E ··r-·"E-k:ıtı ı samsunu·-
t... .. ~.~ .... L ... !~~!-~----~---!!!-~ ..... L~~---' seller tekrar 

istlll etti 
Saımıun 24 (Husust) - Dün aqam bat 

llıpn flddıattt ratmurlar sabaha kadar 
deftm etmiıftlr. Bu yüzden Samsun ve 
t.val.Wni tekrar aeller bumıı, birçok t!!V 

ı. au al'tında kalmıftır. Bazı köprlllerln 
nl&T tarafından sürüklenmesi neticuüı. 
et. mUnakallt durmuftur. 

(Devaım 3 üneö sayfada) 

14 ya,ında bir 
kız amcasının 
1100 lirasını 

Diin Hata.Jida. yapılan ıen.Iiklere iftira1c eden Hataylı izciler ve Türkku§ttna alarak ka9tı mMNb gençler. 

Dün itsküdarda bir k kaqı Antakya, 23 (Husuet) - Franaız u eebetle General Muzafferin de hazır 
vak'a.: oırnu.tur. ız rma ker ve memurları bu sabah saat 7,4S bulunduğu askeri bir merasim yapıl _ 

""-'-''da d Sel' . K k . k 1 tı Hatayı terketmişlerdlr. Bu ini1ııa - (Devamı ı ı inc:.i sayfada) 
U1SKU r a, ımıye ava ıs e e- ------=-=====-------::::111111-=======~;;;;~;;;;;;~= 

ai oaddeehıde 94 numaralı evde Şev • G Cf D s 
ket ad~ bir . .adam, karısı ve karde - J.:Jaran ~ ~nor maçı 
finin henüz bır orta mektebe giden • '.:!I • I" 
14 yaşııı'daki kızile 'beraber oturmak - . J k l~ J. 
tadır. <Dev 3 .. Ü 

1 
garıua a uı 

amı unc say ada) 

d A Oyunun son dakikasıoda Demirspor kalecisi hakeme 
isken erun - ntakya hücum etti ve hadise zabıtaya intikal etti 

yolu uzerinde bir otobus 
uçuruma yuvarlandı 
1skezıdeıım 23 (Huau.st) - Dün akfADl 

aut 19 da ~nderun • Antakya yolunda 
bir otOOüa faciuı olmuttur. 2T yokuyu 
f*n!l bir oıld>i1a uçuruma yuvarlanmlf • 
tır. Yolculardan 3 kişi ölmüş, 19 Jdfl a ,. 
lir surette yaralanmlfla.rdır. Yaralılar 

t.lrenderun hutanesine kaldmlmıılar • 
dır. Bu h'ldi9e Hataym her tarafından de 
rln bir teesSür uyandırmııtır. 
_..... ....................... ·-···-······----·····-

Bize ı..ozan zaferini kazandıran Mili Şef lıı8ııll ( 
~sene evvel, :?4 Temmuz 1923 te, Tür~ ve o zamanki Hariciye Vekili ve murah. ---

Meseleler ) 
~Üyü.k Millet Meclisi hükumetinin hu İsmet Pap, fsviçrenin Lozan fibrin. Ekmek kalitesi 

er earb cephesi sa.bık kumandanı (Dff amı 11 inci sayfada) 

her sene biraz 
daha bozuluyor gün şehrimizde ve 

vurdun her taraf 1 nda . Boı:uk ekmek magoskı Çirkin hcidiseden sonra Demirıpor kaleci.rl sahadan çıkarılırken 
gu .. zünden mide hastalı - 1939 An • illi k" • 1 k . "" senesı m ume şampıyon. dar çok fikir ve mütalealar yürütüld~ 

rnerasım yapı aca . /arının arttıgı tesbit c-dildi luğunde kooa bir averaj hesabını orta. malumdur. 
dan yok eden Futbol Federasyonu, maç. Şampiyonluğu kazanan takımın hak • 

S d L b .. _ki.. .. H Ik flıtanbulun ekmeg iıı uzun senelerden ların sonunda puvanıarı müsavı olan G:ı. kında, yeşil veya kırmızı masa etrafı d 
evr en sonra yaratılan ozaiHn uyu uğu a • beri henüz halledilemenn~tir. Bir seneye l.atasarayla, Demirsporu üçüncü defa ts. verilen ibir kararla elinden al d ıt. n a 

a...11 • d l l .,, h ' l '- . •_,,;ı.. , d • ın ı~.nı a. ~•ıenn e söylenecek uutuk ara mı ete atır.ab ~-~ zamandanheri lstanbul Belediye tanbulda, dön.ıuncu er~ Ankarada kar. çık ibir lisanla sôylemıştik. 
. ~ liğini. ifa eden Yali Lutr: Kırdar ek: ş:ıl&Ştırmağa karar verdı. .. . Milli küane talur.atnamesini yarım 

'Bllgü.n yurdumuzu istiklale kavşutu • Ciln üınıversıte konf,ra~alonu ima~~ne ve a.~ım satımına son §eklinı Fu~~ Fede.r~on.u, yuksek teknık yamalak hazırlayan yüksek teknik hey. 
~ Lozan muahedesınk imzalandı'-ı gü. muıbteıif kazalar ıfaıkev ek uzere rnuc:ıdele açmış bulun - heyetinın verdığı bu kararın ne kadrır etinin ortnya koyduğu i~ fiyasko vermf§. 

1lldönümüd.ür. Bu münasbetle il' • :J · (Devamı 10 uncu sayfada) gürültü h>pardı.ğı, karar hakkında ne ka. (Devamı 9 uncu sayfada) 

-
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~--------------~ 
Hergün 

Klirig sisteminin 
Tekamülü 

Yazan: Muhittin Birim _J 

Resimli Dlakale : ~ Saadet ve bedbaht/ılın insan kare/derine tesiri ~ 

Bir gün cÇjçeron. a sormuşlardı: ---- -- ,__.,...~ 

- Bazan hareketlerinde 9dk mutedl! görünürsün. bazan 
dıı. büsbütün hatka adam olur, ifrata gidersin, sebebi nedır? 

Çiçeron fU <."Waıbı wrdi: 
- Mutedil oavrandığım günler hı.yatta mes'ud ol.iu. 

ğum günlerdir, ifrata vardığım zamalilar ise hep bedbaht 
olduğum devirlere tesadilf eder. 

İnsan nayatınd& cSaadeb te81dn edici bir ilaç, ebe'\ • 
bahü, ile ruhunun üzerinde miltemadiyt:n ,aklayan bir 
ckamçı:t dır. Mes'ud adam bütün varlJbnı taran ıükun 
içinde daima itidal ile hareket eder, bedbah1. olan ise h~r 
zaman parlamaya, ifranı gitmeğe müheyyadır. Bunun için. 
ı'iir ki ıbedbaht old~u bildiğimiz adamlara Jcarıı daha 
mülayim davranmah, şiddetli lııarUetlerini mazur görmeli. 

B~ çin daktilosunda ır---·-·-····--.. ···:·-·---\1 
Yazı yazabilir misiniz? ~ Hergun hır fıkra : 

Brgantlnl lcad 
eden adam . 

i 
1 
J 

Üçünüz için 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bir arkaciaş an.atta: 
- Eşten doottan gördü~. biraz da ihtiyaç hnsıl oldu, bir 

buz dolabı ıılaJım, dedik. Kolay sanmayınız, gazetelerde 
ilanını görürsünüz, fakat bul amazsınız, her neys'e güç hal 
ile bir tane tedarik ettik. Fakat sen misin alan? Bizim elek. 
trik .arfiyatı arttıkça arttı, başkalarma sordum. Onlarmki 
ile- bizimki ıırasında dağlar var. Bir müteaassısını getirt.. 
tim, dolabı muayene ettirdim. fazle cereyan sarfetmesi bir 

bozukluk neticesi midir? Onu anlamaya çalı§tım, fakat ha. 
yır, biçbir arızası yoktu. M~akırm halleden bır tesadüf 
oldu. Dün g~ce sıcaktan uyıuy.amamıştım, bir bardak soğuk 
su almak ~ere aşağıya . indim, ne g6rsem beğenirsiniz? 

Hızmetçı odaı:ındn lbunabnış, buz cblabının bulunduğu yere 
bır yatak St'rerek yatmış. eerinllt versin diye dolabın ka. 
pağını açarak açık hrakmıf, fazla cereyan sarfının tek u. 
bebi bundan ibaretmlf..• 

IS TER 1 NAN, 1 STER 1 NM Al 

Sözün kısası 

Haydi gidelim çanı 

D ün:kJü gazeteler, tramvay, Tü. 

nel şirketleri Umum Müdürü.. 

nün traırIJVay işçilerine gönderdiği bir ta. 
mimden bahsettiler. Bu tamimde Umum 
Müdür tramvay işçilerine halita nazik 
ımıamel'e etmelerini, yolcular boşanma. 
dan, !binecekler binmeden tramvayların 
hareket ettirilmemesini bildirmiş. Tamim 
hilafına hareket edenler şiddetle cezalan.. 
~aklanmş. 

Şirketi uınamnın kötü bir an'anesi de 
flrketle birlikte tarihe karışmış oluyor: 

* Vabnarun fena bir huyu vardı. Durak. 
ta durmaktan pek hoşlanmazdı. Gerçi 
mecbmi durakta mecburen durduğu va. 
kidi armna •. durur durmaz sinirli sinirli 
çan çalmaya .başlardı: 

- Dan dan dan ... 
Dan danlan duyan kondoktör arkası.. 

na lbalanaz, binen var mı, inen var mı a. 
la.kadar olmazdı. Zili ~kerdi. 

-Çin. 
Zil sesini duyan vatman hemen tram. 

vayı :hareket ettirirdi. İnmeye hazırlan. 
mış olanlardan çoğu içeride kaldıkları gi. 
bi. bir ayağı yerde, bir ayağı basamakta 

/olanlardan da yere yuvarlananlar, zede • 
lenenlıer ol'UI"Clu. Her şeye rağmen gene 
tramvaya binmek istiyenler hareket et .. 
miş tl'amvayın al'kasıncian lroşar, içlerin. 
den athyalbilenleri atlarlardı. Çocuğu 

tramvaydan inmiş, kendi tramvayda kal'. 
maş bir kadın bağınrdı: 

- AYQl dur, çocuk indi, ben kaldım. 
Tramvayın peşinde koşan yaşlı erkeıt 

baiıınrdı: 

- Karım tramvayda kaldı. Yol bil. 
mez. biraz dunıvenn de insin .. 

Vatman hiç oralı olmazd~ • .Kondoktör, 
üetlel'ik dışarıdan bağırana güler; içerdeı 

- Dur dur! 
Diyene: 

- Akhn nerede idi, çabuk davransay. 
dm •• bur881 ikmnşuııun evi değil, tram. 
vay! ... 

Diye çdoşırdı. 

Çok ~ bı da geçn. 

* 

*** 
ErrinZSnOnDn yeni fekli 

Eminönünün tabbikatı planına son tek 
n verilmiştir. Gümrük binasının sırasın. 
daki düldtanlar 1stimlak edilerek yıla) • 
dıktan sonra buraya otomobıl parkı ya • 
pılacakiır. Eminönünder. itibaren Bahçe. 
kapıya doğru gidildij{i esnada so: taraf .. 
taki sıra dükkanlar yıkılarak cadde bJruı 
daha geni§letilecektir. 

Yenicamiye sed üzerınde duruyoTDIUf 
gibi bir şekil vermej[ için flmdiki tahta 
sedler kaldırılacak, altmış santim yilk • 
sekliğinde karo şeklindekı taftan sed ya. 
pılacaktır. 

Rami -
1Jll 

TEMMUZ 

24 
Temmd ReMll .... 

11 1•• 
Anlıl ... 

ıssı -Hau 
80 
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Almanlar Danzig için " yeni 
bir Münih ,, ini hazırlıyorlar ? 

Leh gaztelerinin manşetlerinden bir nümune: "londra 
Berlinin maskesini alaşağı etmiştir ,, 

' Ne~k 23 (A.A.) - Nevyork Tay • 
ınis gazetesinin harıci siyaset başmubar. 
riri Winjames, Almanların Lehislanı ita. 
ate icbar k.'.lsdile LondrR, Berlin ve Paris 
arasında cyeni bir Münihıo hazırlnnmakta 

olduğu intıbaını tevlid etmek ıçın ma • 
nevra çevirmekte olduklarını yazmakta. 
dır. M~arrir diyor ki: 

Cuma günü salahiyet sahibı hır Al • 
man ri<:ali tarafından yapılna beyanatı 

her Almana vahim bir haksıziık, gayri 
insani bir haile hazırıamakta olauğu ka. 
naatini verecek bir gazete neşriyatının 
takib edip etmiveccğini gözönünde tut _ 
mak enteresandır: Danzıg Almanlarının 

üçüncü Reicıh vatandaşları olmaları ıçin 
kendilerine verilen mühlet karşısında 
duymakta oldukları iztirab. 

Geçen sene, İn.giltere ile Fransa, Hit • 

leı-e giderek ona 3üdetlenn arazisini ver. 
mişlerdir. 

Aca!ba Hitler, I>anzlgden evvel Fransa 
ile İngı1terenin ayni suretle hareket ede. 
<:eğine mi kaildir? 

Fakat 1938 ile 1939 arasında fark bu • 
lunduğu h&tırlatmak muvafık olur: Fran 
sa ile tngnıtere, geçen seneki vaziyetle • 
rinden daha iyi vaziyette bulunmakta • 
dırlar. 

SildeUer meıelesile Daozig 
arasındaki fark 

Londra ve Parisin Alman tayyareleri 
tarafından bombardınıan edilmesi korku. 
su ki Mün:ih buhranı esnasında çok mü. 
hlnı bir rol oynamıştır. Halihazırda ayni 
korkunun meveudiyeti eskisi gibi değil. 
dirn. Büyük Britanya bugün bir sene evel 
malik olmadığı kuvvetli bir hava F·ilo. 
suna sa:hiıbtir. Fransa da hava ordusunun 

Mançuko hududunda 11 
saat devam eden bir 

hava muharebesi oldu 
Hava muharebesine 120 Japon, 100 kadar da Sovyet 

tayyaresi iştirak etr.i, 14 Japon tayyaresi düştü 

. ~05kQVa (23 (A.A.) - 'Ias ajansı bil- 1 etmişlerdir. Mogol halk cümhuriyetı a -
dın~r: l'azrsi üzerinde vukua gelen bu hava mu. 

inki§afmı tmin etmiştir. Şimdiki halde 
418.kim olan fikir, her iki payitahtın bir 
bir ha vaıhücumundaıı korkuları olmadığı 
suretindedir. Hitler, bunları nazarı dik. 
kate alarak Südetler meseie.si ile Danzig 
meselesi arasınQaki farkı ölçebilir. 

Polonyalılar ne diyorlar ? 
Varşova 23 (A.A.) - Siyasi mahafil, 

Danzig şehrinin harb olmadan Almanya. 
ya ilhak edfleoeği haberınin Fransa ve 
İngilterede hasıl etmiş olduğu aksi ııksü. 
iamelleri b'iiytlk bir dikkatle takib et -
mekıtedir. Bu mehafil, bu tecrübe balo -
nunun muvaffakiyetsizliğinden bahset • 
mektedir. 

Gazetelıer, manşetlerinde cJ,,ondra ile 
Ber'linin hain maskesini alaşağı etmış -
tir.;• diyorlar. Yarı resmi Gazeta Polka, 
cAlman ıbeyanatı ciddi telakki edilme • 
mi.şiir •• diyor. 

Moskova 
Görüşmeleri 
Moskova 23 (A.A. ) - Fransız. İngi

liz ye Sovyet mümessilleri arasında 
bugün 3aat 16 da Kremlin'de yeni bir 

görüşme yapılacaktır. 

Samsunu seller 
tekrar istila etti 

(Baştarafı 1 i11ci sayfada) Mnıı:rol Sov,,et k tl 1 k bare'besine 120 .Tapon tayyaresi ile 100 
"b - uvve erı gene ur • 

mayı ~ağıdnki cebliği neşretmiştir: kadar d? ~qg~l • S~vyet tayyaresi işti. Birçok mahalleler su içinde kaldı. 
. , rak etmiştır. Şıddetlı muharebe, bir saat s b dd d t "k 

Mogolıstan halk clımhuriyetınd~ Buir. k.adar sürrm"Nı ve ?"' • • . .. u aşı ca e:;ın en yarım me re yu -
·;ı·· ---~ ııançur1 arazısı uzt - sekli~nde dalga şeklinde gelen seller 

nor go.u mıntakasında 1:! Temmuzdan 20 rinde nihayete ermiştir. Bu muhareb!'de 
T mahalleleri müfilıiş bir surette kapla-
l;~mwza ka~r _Ja~on • ~~nçu kuvveL Mqgol • Sovyet tayyareleri 14, Japon • dı, bazı evlerin duvarlarını delerek 

' 'hususi bır ıaatıyet gostcrmemekle Mançu tayyaresi düşürmüşler ve iki yayıldı. 
beraber. halkın Göl nehrinir. şark cihe • Japon pilotunu .esir etmişlerdir. 
tindeki Mogol • Sovyet mevzilerini top. Mo~l - Sovyet hava kuvvetleri, bu 
çu ve makineli tüfek ateşine maruz tut. çarpışmada üç tayyare kaylbetmiştir. 
muşlardır. 

Japonlar, muharebe :rrıeydanında yüz 
ölü bırakmışlardır. Dört top, 8 tank dafi 
topu, 500 obüs. bir çok makineli tüfek ve 
daha sair harib levazımı iğtinam olun • 

Çurçilin kabineye girmesi 
için neşriyat yapılıyor 

Londra 23 (A.A.) - Observer gaze
tesinde Garvin, Çurçil'in kabineye gir 
mesi lehindeki neşriyatına devam et-

lnuştur. Mogol • Sovyet kıt al.'.lrmın zayi.. 
atı pek azdır. 

mekıledir. 
21 Temmuzdnn 23 Temmuza kadar J a • 

ı>on - Mançu !rnvvetlerınin faaliyeti ıırt. 

rnış ve müteaddid defa Mogo: • Sovyct 
kıt'alıırına hücuma geçmişlerse de bütün 
hücumlar geri püskürtülmüştür. Mogcl. 
Sovyet kıt'aları, Kalkıngöliin şarkında 

sıkı sur(:tte tutunmaktadır. 

Edirne elektrik işleri 
Edirne (Hususi) - Belediye nam 

ve hesabına muvakkat elektrik idare
si tarafından işletilmekte olan elektrik 
fabrikasile tesisatL bugünden itibaren 
belediyece tesellüm edilmeğe başlan -

21 Temmuzda Buirnor gölünün şark mıştn-. TeseUtim muamelesi biter bit -
l\"e cenubi şarki mmtakasında, Japon tay mez belediye elektrik işlerini filen ele 
~·areleri hududa bir kere daha tecavüz a1mı.ş bulunacaktır. 

[ Maarif şurası Umumi Heyeti l 

Maarif Şfuası Umumi He
0

yetı bugün de toplanarak mesaısıne devam 
edeoektir. Yukarıdaki resim Umumt heyeti toplantı halinac gösteımektedır. 

Seller kaldırım taşlarını sürükliiyor 
du. Baskına uğrıyan yerlerde halk üst 
katlara sığındı. Bütün caddeler ırmak 
halini almıştır. 

Dükkanlar da sellerin hücumuna 
uğradı. Sokaklardaki çamur ve taş bi
rikintileri!nın kaldııdlmasına çalışıh ... 
y-0r. 

Bahtiyar sokağıında iki katlı bir evi 
delip geçen strlar kuvvetli seller halin
de dişçi Mümtazın muayenehanesinin 
alt kısmını kaplamış, bahçelerinde ne 
varsa sürüklemiştir. 

Vali ve Belediye Reisinin nezaretleri 
altında zabıta memurları su istilasına ma 
ruz kalan mıntakalarda büyük fedakar -
lıklar g6stermis!er, birçok vatandaşlan 

ö1i.imden kurtarmışlardır. 

Bu yeni su b:ıskmınm ch•ar mıntaka • 
larda ne gibi tahriba~ yaptığı henüz tes. 
bit edilememiştir. 

ÇarŞamba köyleri su altındn 

Çarşamba ovası köyleri arazisi su al 
tındadır. Bu kÖy1erle irti1bat kesilmiş 
gibidir. Bafrada seller kasabanın mü
teaaddld mahallerine kadar gelmiş, ev
lerin içlerine kadar girmiştir. 

Terme çayının taşmasile bu kasaba
nın karşı mııhallerini su basmış ve su
ların Terme köprüsü altında beş met
re yükseldiği kaydedilmiştir. 

Trenler işlemedi 

Samsunla Çarşamba, Bafra , .e Terme 
kazaları arasındaki te1efon hatları kA
milen bozulmuştur. Demiryolu sn al -
tında kaldığından Çarşambaya t renler 
işlememektedir. 

Mert ırmağı vadisinde sel tahribat 
yaptı ~ından Samsundan Ankara\ a ha
reket edecek tren de hareket etmemiş

tir. 
Karadenizdeki fırtına yüzünden bu. 

gün vapurlar gelemediği gibi Iimn -
nımızda bulunan bir vapur da hareket 
edememiştir. 

' ugun şehrimizde ve 
vurdun her tarafında 
J 

14 yaşında bir kız 
amcasının 1100 lirasını 

alarak kaçti merasim yapllacak 
(BQ.§tarafı 1 inci •ayfada) 

rasim yapılacaktır. 

Üniveraitede 

(BQ.§tarafı 1 fncl sayfada} 

Şehriban adında olan kızın ana ve 
babası· Boya'badda bulunmaktadır. Şeb 
r iban burada amcası Şev'ketin yanın -

Üniversitenin hazırladığı programa da otu rmakta ve mektebe gidip gel _ 
göre, merasim öğleden sonra saat 15,30 mektedir . Kız zeki ve oldukça da gü
da ibaşlana<:alct.ır. İstiklll marşından son. zeldir. 
ra ilk açış nutku Rektör Cemil Bilse! ve. 

Şevketin oturduğu evin sırasında o-recektir. Bundan sonra sırasile doçent Ya t A . . 
wz Abadan. talebeden Meserret Süku • ura~ yşe ısmınde yaşlı bir kadın 
ti, Bedreddin söz söyliyeceklerdir. Hal • odn gub nl evvel gelerektk, henüz 1 4 yaşın-

ı . d d " d" . a u unan ve me e'be mdip gelen kev erın e e gece ve gun uz mcrasun o• 

yapılacak ve musiki kollan tarafından Şe~h~bam tanıdığı bir delikanlıya icıte. 
konser verilec~ milli piyesler temsil o. mıştır. Bu arzudan haberdar edilen 
lunacaktır. kızın amcası Şevket, Şehribanın he _ 

nüz çok ufak olduğunu ve mektebe 
An karada 

gittiğini, d<>layısile bu arzunun yersiz 
Ankara 23 (A.A.) - Yarın Lozan za - olduğ\ınu SÖ)~emiş. lbunumfa beraber 

ferimizin yıldönümü münasebetile Anka. düşünmek için ibir 7,aman istemiştir. 
ra Halkevi meydanında güzel bir tören . . . . . 
hazırlanmıştır. Sevr'den sonra yaratılan ~ehrıban ıle. ev!lendırilrnek. ıstenen 
I.ıozanın büyükliiğünü ve millet mikya • dehk~nl.ı, Ramıde oturan ve üs'kydar
sındaki e'hemmiyetinı yıllar sonra bir de. da bır ınşaatta betonarme ustahgı ya
fa daha ve derinden anlamağa ve hatır _ pan Salahaddin adında 22 yaşlarında 
lamnğa ve.sile olan bugün, Ankaralılar bir gençtir. Ayşe. bu muğlak cevab ü • 
Ha1kevinin töreninde kutıulayacaklar • zerine kararını değiştirmiş ve SaJahad 
dır. dinle Şehriban arasında mutavassıtlık 

rolünü yaparak hergün Şevketin evi
~m saat 21 de bandonun çalacağı 

İstiklal marşile törene başlanacaktır. ne gelip Salahaddinden kıza mektub 

ingiliz- Japon anlaşması 
Almanları hayrete 

dUşUrdU 

getirip götürmeğe baş1amıştır. Henüz 
14 yaşında bulunan Şe'hribanın iğfali 
Ayşe için güç bir iş olmamış ve kızın 
gönlünü çelerek kaçma fikrini kabul 
ettirmeğe muvaffa'k olmuştur. 

Kızın amcası Şe\".ket dün eve ge~di
ği vakit Şehribanı evde bulamamıştır. 
Etraftaki ko~ularn gitmiş. fakat al -

Berlin 23 (A.A.) - Gazeteler, İn - dığı haber, Şevketi büSbütün şaşırt -
gilizlerle Japonlar arasında cereyan mıştır. Kbm.şuların ifadelerine gdre, 
etmekte olan m üzakereleri büyük bir Şehriban dün sabah mahalleden bir -
alaka ile takib etmektedirler. Gaze _ kaç kişiye, Salahaddine kaçacağını 

. söylemiş ve saat 1 buçukta sokağa çık-
teler, İngilterede Tokyoya karşı şım - mış ve köşe başında kendisini bekliyen 
diye kadar takib edilmiş olan hattı SnH\haddinin yanına giderek kaybol -
hareketin değ~miş olmasından dolayı muşlardır. 

hayret izlıar etmektedirler. Correspon • Şevket ne yapacağını şa'Ş'lrmış ve 
dance Diplomatique et Politique Çin _ müteessir bir halde eve dönmüş ve 

. · . . . karı!\Ull beklem~e ba~lanu'Ş'lır. Fa -
Japon harbındenberı Çındekı beynel - k . . 'b t fı 1 t ' wl at ışın garı ara , saat er geç ıg 
milel imtiyazlı mıntakalarda basıl ol- halde karısı da gelmemiştir. 
muş olan yeni vaziyeti gözden geçir • Tekrar sokağa fırlıyan Şevket, bu 
dikten sonra, şöyle demektedir: defa karısının gitmek ihtimali olnn 

c İngilterede Londra ile Tokyo ara- her tarafı aramışsa da bulamamıştır. 
sında bir tesviye sureti bulunabilece- Bu vaziyet kar.şısında eve dönen Şev -
ği kanaati hasıl olmuştur ve İngiliz hü ket garib bir hissika'blelvukuun tev -
kfunetinin şerefine frıalel gelmeksizin lid ettiği şüphe ile sandığı açmış ve bir 
bir itilaf vücude getirile'bıleceği mü _ müddet evvel saındığa koymuş olduğu 
taleası serdedilmektedtr. Ekseriya ol • 11 00 lira parasını aramıştır. Şevket 
duğu gibi İngiltere, yeni vaziyeti pek sandığı altüst etmişse de parasını bu -
geç olarak anlamaktadır. Uzakşark me lamamıştır. Bu vaziyeti neye hamle -
selesinde İngiltere, uzun müddet bun- deceğini kestiremiyen Şevket, büyük 

bir şaşkınlık içinde zabıtaya ve nöbet-
dan yüz sene evvel büsbütün başka çi müddeiumumiliğine müracaat ede -
ahval ve şerait altında akdedllmiş o - rek vak'ayı yukarıda yazdığımız gibi 
lan muahedelere bağlı kalmıştır. Hal- an'latmıştı.r. 

buki iböyle :bir statüko hıçbi:- veçhile Za'bıta ehemmiyetle tahkikata başla-
muhafaza edilmezdi. mıştlr. . ............................................................................................................................ . 
~bahtan Sabaha 

Bemoklesin kılıcı 
Bir davada ihtilafa düşen fasanla r şu şartalrla anlaşırlar: 
ı - İki taraf kanun, nizam bilirler. 
2 - Kanun ve nizam bildikten sonra muıhakeme kabiliyetleri yerindedir. 
3 - Aklı selim ve usulü muhazere denilen iki kuvvetli vasıta ile müceh. 

hezdirler. 
4 - Haklarını yalnız akıl, mantık, nizam ve knnun dairesinde paylaşacak 

müısa'Vi vaziyettedirler. Yani biri nüfuz ve kudretini istimal edemlyecek 
haldedir. 

Bu şartlar içinde 'konuşan insanlar çabuk anlaşırlar. 

Ayni şekilde ihtilafa düşen devletlerin anlaşmaları ise biltün hukuku 
dilvel kaidelerine, mukaddes insanı ık •fikirlerine, hatta beynelmilel adalet 
ma'h!kemelerine rağmen yalnız bir şekillcle anlaşırlar. Bu şekil de şudur: 

- Bir taraf arzulanm karşı tara fa zorla kaı'bul ettirir. 
Bugüne kadar Habeş, Avusturya, Çekoslov~a, Arnavudluk davalan bu 

şe'kilde halredilmiştır. Bugünün cihan sullıü davasını başka şekilde hallet. 
meye im'kan var mıdır? 

Sulıh istiyenler, daha birçok irili ufaklı devletlerden toprak, n.üifus ix._ 
~ ' ~ s menfaat istiyenleri tatmin edecekler mi? Küçük Dnnzıg davası (Te. 

!rnok.les) in .kılıcı gibi Avrupanın tepesinde duruyor. Ve Almanya alacağını, 
Lclııstan vermiyeceğınt iddia ediyorlar. Dünya haritasından dört müstakil 
devlet göçüp gittikten sonra bir Danzi;g şehri kundak gıbi Avrupayı tutuş.. 
tura'bilir ani? 

Bunun cevabını aklı selim, mantık. hak Ye kanun gibi ancak ferdler ar~ 
ısında yer bulan anlaşma sisteanleri le ver.meye imkan yok tur. Bu ancak mü. 
savi kuvvetlerin konuş.masile halledile<:ek davadır. O halde bir cihan sulhü 
için :bir cihan harbi yapmak zarureti varsa beşeriyet bunu istiyerek, iste
miyerek ka:'bule mecbur kalacaktır. 
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· İstanbiılun temizliğine 
ehemmiyet ve-riligor 

1 inhisarlar Vekili 
izmire gitti 

dün 

•• Yeniden 
satın 

on arazoz 
alınmasına 

ve yirmi kamyon 
karar verildi 

fstan'bul Belediyesi temizlik işlerine 1 belediyeye yardım etmediğinden şi -
bUyük ehemmiyet vermektedir. Te - kaye~idir. Bi~k semtlerde sabaha 
mizlik işleri müdürlüğü belediye reisli karşı sokağa atılmış pisliklere tesadüf 
ğinin daimi murakabesi altında bulun edilmiş, yapılan sıkı teftişleri1e bunun 

maktadır. Bu seneye gelinciye kadar önüne geçile~emişt~r. v. .• .. 

sokaklar gündüzleri bol bol sulanmaz, Bütçenin kıfayetsızligı yuzunden te-

l · k d A - ded' k mizlik amelesinin yekunu 1200 ü geçe-gece erı yı anmaz ı. razoz a ı pe ba d 
zd T · 1.k · ...n • ··d·· ı·· ;;.ı; memektedir. En kala lık yerler e a ı. emız ı ı'i.erı mu ur u~... ara - ~ 
·· 1m k · · ··t dd.d ·· t bir ameleye 200 metre uzunlugunda zoz a a ıçın mu ea ı muracaa - . . b t tın kted.i 

ler yapt)ğı halde yeni arazözler bir bı~yer ısa e tt de ~· .. 
00 türlü mubayaa olunamazdı. ~m~r sem e.r .e, .J..IV'6az2çı e bir 

Halbuki Lutfi Kırdar, bu senenin temızlik amelesını~ suladıgı yer kilo-

bü · ·· · · k i metrelerce uzunlugundadır. 
~sıne on arazoz, yırmı amyon • T ·..nik ·~ . ..,...J..:: lıü. ~ •• 1 · 

lAve ettirmiştir. 1940 senesine kadar emı~ ı'i.en ~u~u:r gu gece erı 
kam ·· 1 • t n alınması caddelerı yıkamak ıçın 25 er metre 

ta 
yonl ve akrtazoz erın sa ı uzunluğunda hortumlar satın almış -

marn anaca ır. 
. tır. Hortumlarla yapılan yıkama ame-

Belediye şubeleri ara.sında bır . se~e liyesi sabah1eyıin saat 5 te hitıni' olma-
içinde en çok çalışan daıre, temi zlık ış- sı 1§.zım gelirken Sular İdaresinin sa • 
leri müdürlüğüdür. Halkın şikAyetle • at 5 buçuğa kadar sti vermemesi yü -
rine mahalli müracaatlere cevab ver - zündoo bu ameliye ancak sabahleyin 
meğe çalışan miidürlıük imkan nisbe- yapılabilmektedir. 
tinde itiro11lan azaltmakta.dır. Eldeki Yolların mühim bir kısmı asfalta 
vesait da'ha fazla birşey yapılmasına tahvil edildikten sonra hortumlar par 
mfuıi olma!dadır. ke sokalclarda kullanılacak, asfalt cad-

Belediye temiili.k işlerinde halkın deler arazözlerle yıkanacaktır. 

Meb'uslarımız halkla 
temaslara başhyorlar 
Şehrimizde bulunan İstanbul meb•. 

usları bugünden itibaren vilftyet da -
hilinde Halkev1eri teşkilAtını gezerek 
tetkiklerde bulunacaklar ve halkla te
mas ederek dilekleri dinliyeceklerdir. 
Meb'uslanmız bugün saat 1 4,30 da 
Beşiktaş, saat 17 de Beyoğlu Halkevle
rln.t ziyaret :edeceklerdir. İstanbul 
meb'uslerı 26 Temınm Çarşamba gü. 
nıü Emimönü, Fatth, 28 Temmuz Cu -
ma gUnü Şile, 31 Temımn Pazartesi 
Eyü~ 2 Ağustos Çarşamba günü Ba -
kırköy, 4 Ağustos Cuma günü Üskü -
dar ve Kadıköy, 7 Ağustoo Pazartesi 
günü Balat, 9 Ağustos Çarşamba günü 
Sarıyer, 1 l Ağusros Cuma günü Bey. 
koz, 14 Ağustos Pazartesi günü Siliv -
ri, 16 Ağustos Çarşamba Çatalca, 18 
Ağustos Cuma Kartal, 19 A.ğıustos Cu
martesi Adalar, 21 Ağustos Pazartesi 
Şişli, Beyoğlu ve Şehrern.Ini Parti bi -
nalaıile Halkeıvlerini ziyaret edecek • 
terdir. 

Florya plajında bir 
genç boğuldu 

Dün Florya plftjında denize giren 
bir genç boğulmuş ve yüzme bi1mi -
yen bir kız ~ğu da boğu1mak üzere 
iken kurtarılmıştır. 

Tophanede ıOturan Adem, Floryada 
denize girmiş ve sa'hilden bir hayli a -
çılmıştır. İyi yüzme 'bilmiyen Ademin 

biraz sonra takati kesilmiş ve zavalJı 
genç istimdada başlamı:.ştı:r. Sahilden 
epeyce uzakta olan A.demi kurtarmak 
için etrafta bulunanlar koşmuşlar, fa
kat kurtarmak kabil olmam~, .Adem 
boğulmuş, ancak cansız cesedi çıkarıla. 
bilmiştir. 

Bundan başka Şehremininde Barut
hane yokuşunda oturan 1 O yaşlarında 
Nigar adlı bir kız çocuğu da plA.jda 
denize girmiş, ve ylizme bilmediğin -
den boğulacağı sırada etraftan yeti -
şen1er tarafından kurtarılmıştır. 

Nigar baygın bir halde hastaneye 
'kaldırılmıştır. 

Don Heybelide bttynk bir 
yangın oldu 

30 bin metre murabbalık bir saha dahilinde 3 binden 
fazla çam yandı, güze 1 bir mes1re harab oldu 

Dün Hey'beliadada tedbirsizlik yü -
zünden çıkan bir yangın uzun milddet 
devam etmiş otuz bin metre murabba
bk bir saha dahilinde Adaların yegane 
zinetini teşkil eden binlerce çam yan
mı.ş, yemyeşil zümrüd gibi bir saha, 
harabezara dönmüştür. 

Saat 11, 15 de bekçi Satı Çam lima
nında dolaşırken tu.ndalrklann tutuf
muş olduğunu görmüş ve derhal tele

. fonla koruculara ve zaıbıtaya malumat 
vermJ,tir. 

Bu sırada ateş esmekte olan rıtizglrın 
tesirlle s'tir'atle geniş.lemiye başla. 

mış, Heybeliada itfaiye grupu yangın 
!ahasına gelinooye kadar sanatoryom 
karşısındaki çamlıktan Çam limanına 
kadar olan sahaya yayılmıştır. 

İtfaiye grupu yangını önlemiye ça • 
bşmışsa da motqpom"bun bcnulması yü
zünden matlftb faaliyeti ibraz edeme -
mtş, ateş Değirmen mev'kille asfalt yol 
~ındaki kısunda şiddet kesbederek 
Emin efendi gazinosuna do4ru ilerle
mtye 'bqlamıştır. 

Bir arahk ateş meb'us ve muharrir 
Htiseyin Rahminin ka?künü tehdid e. 
der mahiyet arzetmiftir. 

Yangının gen~lemekte olduğu diğer 
itfaiye gruplarına da bildirilmiş ol -
dundan evvela Büyükada ve müteaki
ben İstinye itfaiye grupları da yetişe
rek korucu, bekıçi ve kısmen halkın da 
yardımile asfalt ~e kenannda ateş 
önlenebilmiştir. 

Saat 15 de yangın en şiddetli bir şe. 
kilde ve esen rüzgArın tesirile gittikçe 
geniŞliyere-k yayıılmak iStidadı.nı ~-

termekte idi. Bu sırada itfaiye neferle
rinden Satılmış ve Yaş.ar sıcağın ve du-
manın tesirile bayıl'mışlar ve derhal 
sanato~ma sevkedilerek tedavi al -
tına ahnmışlardır. 

Yangının Pazar olmak münasebetile 
çamlığa gelen halkın yaktığı ateşten 
çıktığı tahmin edilmektedir. Ateşin üç 
bini mütecaviz çamı tamamen tahrib 
ettiği tahmin edilmektedir. 

Büyükadada 1da yangın çıktı 

Dün Büyükada çamlıklarında da bir 
yanıgın çıkın~ 60 metre murabbalık bir 
sahada 14 çam yandıkdan sonra iöndü
rülmilştilr. Bu yangının da Pazar gez
mesi yapan ailelerin dikkatsizliğinden 
ileri geldiği talunin edilmektedir. 

Vekil lzmirde tuzlalarda da 
tetkikler yapacak 

Almanyaya arpa, mısır, yapak, lngiltereye tiftik, 
ltalyaya deri ihracatı devam ediyor 

On günden'beri şehrimizde tetkik ve Gerek piyasamızda ve gerekse diğer ih. Fiatlar oğlak mallan 124.125, Karahf. 
teftişler yapmakta olan Gümrük ve raç iskelelerinde ihracat için satışlar de. sar, Kütahya ayarları 110.113, Ankara. 
İnhisarlar Vekili Raif K.aradooiz, dün ıvam ve üriiınlerin fiatlan mü.said olmakta Bollvadin ayarları lOS.l!O, Konya damgalı 
saat 11 de Ege vapurile İzmire hare - devam etmektedir. Almanlar arpa. mısır, ve !ılgın mallan 106.108 kuruştur. Muh. 
ket etmiştir. ıyapak. İngilizler tiftik ve İtalyanlar oğ. tıelü deri malları 72. ':7 kuruşa satılma"-

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Gala· lak derileri ile yakından alakadar olmak. tadır. 

ta rılhtımında İnhisarlar Umum mü • tadırlar. YAPAK: Satışlar hararetle devam et. 
dürü Adnan Halet Taşpınar, gümrük- BUGDAY: M'Uhtelif mıntakalarda buğ mekte. gerek filıracatçılar ve gerekse yerlJ 
]er başmüdürü Methi, gıümrük muha- day istihsal faaliyeti başiamıştır. Eskişe. fat>rikalar külliyetli mal almaktadırlar. 
faza başmüdürü Hasan Koper, güm - hir mmtakasından piyasaya yeni Yl~ mnh. Piyasada her cins mal üzerine muamele 
rük ve in1'ıisarlar er.kanı ve dostları ta. sulü gelmiş ve Haydarpaşa teslimı beş olmaktadır. 
rafından uğurlanmıştır. Jtm-uş otuz altı paradan satılmıştır. Önü. Piyasaya 358 ton yapak gelmiş, 4500 

Vekil hareketinden evvel vapurda müz.deki ihafta zarfında diger mıntakalar_ baly.a kadar satışlar oımuştur. Bu miktar 
kendisile görüşen bir muharririmize dan da yeni .yıl ~ğ~ayı ge~eğe başlıya. kısmen alivre satışlardır. 
kısaca şunları söylemiştir. caktır. ~n. ~luk ihbyacı ~oprak 

«- İzmir<le Vekaletiınize bağlı daire Mahsullerı Ofısı tarfından temin edilmek. Mersin limanından Almanyaya yapalt 
k ihracatı devam etmektedir. lerde te+kiklerde ·bulunmak üzere gidi- te ve satıiJ.ar muntazaman devam etme te 

yorum. Bu meyanda Çamaltı tuzlala- dir. Hafta zarfında piyasaya gelen buğ. Fiatlar Trakya, Bandırma, Bursa ayar. 
rını da gezeceğim. İ.zmirde üç gün ka. day .miktarı 1138 tondur. Fiatlar 1~2 çav. lan 64-65, Çanakkale, Gelibolu, İzmir, İz. 
lacak ve Perşemlbe günü bu vapurla darlı ekstra ekstra P'>1at1ı sertleri 6,30. mit malları 60.61, Karahisar. Kütahya, 
tekrar İstanbula döneceğim.> 6,35, 4-5 çavdarlı Ankara ayan mallar Eskişehir, Y~ad mallan 52.53, Ankara, 

Gtimrilk ve İnhlsarlar Vekili İzmir- 5,30.ö,35, 9.10 çavdarlı Konya malları Konya, Kırşelhır, Orta Anadolu malları 
de Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti teş- 5,25.5.30, 1..2 çavdarlı ekstra Anadolu 50.51, yıkarmuş yün 72.73, tabak yünleri 
kilA.tını teftiş edecek, fuarda tadil e ~ sertleri 5,80..5,35, 9.10 çavdarlı Trakya 50.55 kuruştur. 
dilmekte olan İnhisarlar İdaresi pav- sertleri 4•35•5.~, 14-15 çavdarlı Kızılca Yerli fabrikalar 62 kuruştan l~ bin 
yonunu görecek ve Bayraklıda vücu - 5,3o.5,35 kuruştur... . . kilo İzmir malı almışlar, kızıl 'farlk.öss 
d t. il---1- b f brik er· ı"le ARPA: Uzun rnuddettenben pıyasaya mallan için 58 kuruştan 350 balya dlivre e ge ır ~~ şara a ası y ı . .. _ . 

1 Al kt . ed"lm kte l büyük u arpa gehnesı yuzunden fıatlar yükse. satışı olmuştur. Mersin limanında yapılan 
tü.t~ncad a ınşa ı ekti .o an miş idi. Bu vaziyet üzerine geçen hafüı satışlar 100 lbin kiloyu bulm•n.c::tur. 

un eposunu gezece r . l...:•ıı· tl· 1 d.l i ı· t -·-y 

V kil . da i tih pıyasaya :l\IU ıye ı ma arze ı m ş ve .ııa - DERlLER· İt 1 ğl k d ·ı ·1 ı· e , ayru zaman anason s - 1ar d- .. .. Alm d ü . . a ya o a erı erı c a a. 
salAtını, şarablık misket üzümlerin mu 

1 
büşnlüştl d :ur. ankyt a a

5
n arpa Azertınle kadar olmaktadır. 12 bın oğlak derisi çJfti 

fi 1 . . d t tk•k d k ta e er evam ebne e, amsun, n a • 145 :ı. şt t lnu K d ·1 . .f bayan atı mese esını e e ı e ece , B dınm li 1 d ihr t ·l\uru an sa ı stır. eçı erı erı çı •. 
ya an a man arın an aca ya. . -1 k . k o 160 yeni kararlar alacaktır. ~ ktad tı 180..200, og a 130.135, uzu 15 - , 
P a ı:· . sığır kuru lkil'asu 60. 6:l. salamura 40-41, 

Dun şehir temamen 
boşalmış bir hale geldi 

Yalnız 70 bin kişi 
Boğaziçine taşındı 

İstanbul, dün de ender görülen sı -
cak günlerden birini yaşamıştır. 

Hararet derecesi gölgede 34.36 yı bul 
muş ve bütün İstanbullular günün pa
zar o1rnasından istifade ederek dUn sa
bah Boğaziçine, plAjlara ve sayfiye 
yerlerine akın etmişlerdir. 

Şehir içi adeta ho§alınış bir vazi -
yette idi. Floryaya giden banliyö tren 
lerile Boğaziçi vapurlarında yer bul -
mak çok müşkül olmuş, Sirkeci garı 
sabahtan akşama kadar !binlerce yol -
cu ile dolup boşaltmıştır. Bilhassa Bo
ğaziçi vapur iskeleleri mütemadiyen 
vapurlar tahrik edilmesine rağmen ge
ç1lemiyecek bir halde idi. 
Şirketihayriyenin mevcud Pazar 

postalan dün ~ahahtan itibaren şehrin 
bunaltıcı sıcaklanndan kaçarak Bo • 
ğaza gitmek istiyen halkı taşımağa kafi 
ge1memtş, fakat tehacüm karşısında 

zuhurat seferlerini her zamankinin iki 
misline çıkarmıştır. Öğleden evvel ve 
öğleden sonra tarife haricinde 20 ila -
ve vapur tahrik edilmiş ve dün Boğaz
içine giden halkın sayısı 70 bini bul -
muştur. 

Bebek - Küçüksu arasında devamlı 
bir şekilde i.şliyen araba vapurları da 
dün çok rağbet görmüş, burada da 
tarife haricinde araba vapur seferleri 
yapılmıştır. Florya ve Küçüksu plaj -
larının dünkü kalabalığı ~mdiye ka -
dar görülmemiş bir halde idi. Dün A. 
dalar da çok kalabalık olmuştıur. 

Hafta içınde pıyasaya 451 ton arpa gel_ k lh kıu 62 64 t 1 50 ı:2 k .. H d oy.un ava rusu • , uz u • .ı u. 
miş. Anadolu malları dökme ay arpnşa :t 
teslimi 4,02.4,03, Marmara, Trakya mal. ruş ur. . 
lan çuvalJ.ıı iskele teslimi 4,08..4,10 kuruş. Keçi kılı da ihracat için 53.55 kuruştan 
tan satılıruştır. s:ıtı.lma~adır. Mm>siın dolayıslle av deri. 

MISIR: Dış piyasalardan alaka devam sı üzerıne muamele olmamaktadır. 

etanckıte. Almanya için mısır mooayaa c. Amerika, pamuk ihracatçılarma 
dilmektedir. Piyasa sağlam ve fıatlar 

müsaiddir. yardım ediyor 
Sarı Bandırma Karabıga mallan çuval. Vaşington 23 (A.A.) _ Wallace bu 

1ı fub 6.6,02, sarı Adapazar mallan çuval. ayın 2 7 sinden itibaren Amerika hü -
lı Haydarpaşa teslimi 5,30-5,36, beyaz A. kfunetinin libre başına 'bir buçuk cent 
dapazar mallları çuvallı Haydarpaşa teS- ile yapılacak pamuk ihracatma nakden 
lim.i 5.18.5,22 iJmruştw·. yardımda bulunm8Jğa karar vermiş 

SUSAM: Alivre satışlar devam etmek. olduğunu bildirmiştir. 
te, Antalya, Keşan, Balıkesir, Bursa mm_ M il ylh 1 k d t k 

1 uma e , ya.pı aca yar ımın a 
takaları mallan 14,30.15 kuruştan satı • .b 6 .1 b 

1 
- ·d ld 

aJrt d , rı en mı yon a ya pamuga aı o u 
m y, a. ır."ft 11 11 h . ,_ 1 t ğu mütaleasındadır. Bu yardımlar, 

enı çı ç.uıva ı ma ar azır ısl\.e e es_ ,_
1 

d 4 •
1 

- ·..l•] k 
Umi 20_21 lkuruştı.tr. ~UıK u eşyaya a Leş.mı t."\.U ece • 

TiFTiK: Hafta ıarfında tiftik üzerine tır. 
ehemmiyetli muameleler olmamıştır. Al. Wallace, demiştir ki: 
manya için mübayaat yapılmamış, piyasa_ «Fikrimce, bu programa muvakkat 
da yalnıız İngiliz alıcıları faaliyet ibraz et. mahiyet vermenin tesirli ve munsifa • 
mişlerdir. Hafta zarfında piyasaya 80 ton ne olacak beynelmilel bir pamuk iti -
tiftik gelmiş, 330 balya satılmıştır. lAfı akdidir •• 

Toplantılar: Mateferrtlı: 

Fatih Halkavi musiki aan'atkArlarının GGçmenlerln nekU için bugDn 
memleket gezisi vapurlar kiralanıyor 

Fatih Halkevinden: Fatih Halkevi Ar Bu yıl Romanya ve Bulgaristandan 
memleketimize getirilecek göçmenleri 

şu'besi yurdun diğer yerlerindeki kardeş nakledecek vapurların kiralanmasına a • 
Halkev.Ieri ile bir san'at yakınlığı ve bir 
kültür tanışıklığı yapmak maksadile, Ar id ihale bugün isk§n idaresinde yapıla • 
... .ıh • •• 1 . d k 1· k caktir. 'i...,..,esı uye erın en ıymet ı eman san • . . . 
tı.11 Ek z 1 . .,... .. ·ı . i . t Vapurların kiralanmaları işi bıttıktE>n a ıı.<ırı rem .e ı vngor ı e eşı p yanıs . . 

V d11 "'" •• ü b. A d 1 t . sonra naklıyata Ağustosun ılk haftasında · er "' ungor ır na o u urnesıne çı. başLa kt , naca ır. 
karmıştır. R d 1 k .. 1 'l. k . 

C H P G ı ... k t 1 .ğ. . -k omanya an ~e ece goçrnen er ra • . • . ene ~e re er ı ının yu • ~ . 
1 

k 
.. . ya, Jjulga.nstandan ge ece ler de Orta "A. 

sek musaade ve yardımlarıle hazırlanan d 1 ...ı- 1 . . 
1 

kl d. . , na o Uuet yer eştırı ece er ır. 
bu çok kıyrnetlı seyahatte, sanatkarlar, ···-·------···-·-·· .... • .. ·----· 
Bandırma Balıkesir Manisa, İzmir Ay. TDrk Revtl Operetı 

' , , B akp Betlıt . 
dın, Myoo, Konya, İskenderun, Adana, a aile :.1ıı ~ q 

Kayseri, Sivas. Samsundaki Halkevlerin. • '881 1 . 
d~ (wieniavsky), (Çaykovski), (Pagant. Bır GönUI fi 

Balıkpazarındakl dDnkD yangın ni) gtbi 'beynelmilel dahi san'atkô.rl:ı.rm Y•ıe• be1teleyen 

Dü.n sabah Baltkpazarında bir yangın eserlerinden mürekkeb birer konser ve • orkenreyı ldue edea 

olmuştur. Sa·bah saat 6,3G da Eminönü receklerdir. 'l\ım bir ay sürecek bu se. --- latad Malıliı S.belaattla 

Balıkpazarında Süngerciler caddesinde yahate bugün san'atkarların Bandır. c E M A L 8 A H 1 R 
63 numaralı işkenbeci dükkA.nından ateş maya tıareketlerile başlanmış ve rıhtım.. Salı günü •kt•mı Beıtktq blytlr aile perlrında 
çıkmış ve müteakiben yan taraftaki 61 da kalababk bir Halkevi ilyelerl grupu M E Ç H U L SERSE R 1 
numarafı dükkana sirayet etmiştir. tarafından uğurlanmıştır. En aevil .. operet 8 perde Beyan Leyli Refik 

Deı1hal yangın mahalline gelen itfaiye Muhlis Sabahattinin yeni opereti Baş rolde Batan lı:Gçik Mualllaıa ııololuı 
Sahir cu vuyete 

söndü.nne ameliyesme başlamış ve heri. Yeni bir operet heyeti kurarak çalış. ---------------
ki dükkanın ahşab kısımları yandıktan malara •başlayan bestekar Mulılis Saba • ISTANBUL HALK 
sonra ateş söndiJdlmüştür. luıttin son defa yazdı~ı cEfönin aşklı> i . TiYATROSU 

Kenan OOlu Ti Za:bıta tarafından yapılan tahkikatta aimli operetini önümüzdeki Çarşamba gü 
arkadqlan ateşin dikkıatsizlik neticesi ziihur etmiş nü Tepebaşı Beied~ye bahçesinde temsil Bu pee BByilrdere alJe 

olduğu anlaşılmış, müddeiumumilikçe, edecektir. MUhlis Sabahattın önilmuz<le. bah911ıade 
işkenlbeci !hakkında takibata başlanmış • ki h:ı:ftalarda bir '\.nndolu turne.o;ine çı • M EM 1 Ş ÇELE B 1 
tır. kacaktır. Tar11ır ır..edı 8. p• 



24 Temmus 

Malatya bez ve iplik 
fabrikası çalşmıya başladı 

Bu fabrika sayesinde bütün Şark vilayetlerimizin 
ihtiyaclarını temamen karşılamak kabil olacakbr 
--

SON POSTA 

Bir köylu namaz 
kılarken arkasından 

kurşunıa·ndı 
IA.aana (Husust) - Ceyhanm Cebre 

köyünde esrarengiz bir hadlse oldu. 
Bu köyün camisinde bir adam namaz 
kılarken arkasından kmşunla w ruldu. 

HAdiseye dair elde edilen malUmat 
şudur: 

Bu köyün ileri gelenlerinden İsmail 
yatsı vakti namazını kılmakta iken meç 
bul eller tarafından üzerine 8, 1 O el 
simıh sıkıl~ştir. KuT\Ş1IDJardan birisi 
İsmailin böğrüne, diğeri de kalçasına 
isabet etmiştir. Diğer kurşunlar boşa 
gitmiŞtir. İsmailin yarası pek ağır de • 
ğil<lir. Zabıta suçluları aramaktadır. 

SaJfa • 

Samsunun güzel bir 
köyü : Alanis köyü 

Ala~is köyünde halkın büyük bir kısmı gazete 
ve kıtabdan zevk duymakta, bütün köy çocukları 

tahsillerine hevesle devam etmektedirler 
Samsundan Sivas muhabirimiz ya -1 

zıyor: 

Karadeniz kıyılarının yüksek ya • 
maç1arında kurulu bulunan Alanis kö
yü 75 evi, güzel bahçelerile Samsunun 
en güzel köylerinden ıbiridir. Köyün 
eski denebilecek bir de tarihi vardır. 

Köy evleri tamamen beyaz badana -
lıdır. Dışı gibi içleri de tertemiz ve be
yazdır. Köyün etrafını saran çeşidli, a
ğaçlar varclır. Vilayeti köye 8 kilomet
relik düz ve muntazam bir yol bağlar. 
Burada köy ve köylü davasının başlı
ca kalkınmasını teşkil eden köy kanu -
nu bütün ana hatlarile tat'bik edilmek
te, Alanis köylüsü de her sahada inki-

Ed" Af" t · şaf etmektedir. 
ırne ıpaşa Ç&rŞISI a mi r Köyün nüfusu 500 kadardır. Her köy 

ediliyor lü meşgul olduğÜ iş üzerinde fazla bir 
Edirne (Hususi) _ Mimar Sinanın enerji sarfetmektedir. Alanis köylüle-

gilzel eserlerinden Afipaşa çarşısın _ ri de hakikaten çalışkan, zeki, uyanık . .. _ . . . 
daki dü.k!kanlardan bir ıkııs:rnıı evvelce insanlardır. Köylü kültür sahasında da Alanıs köyu. mualhmı CeMıl Ta§kıneı' 
tamir edilmişti. artan bir inkişafa kavuşmuştur. Köyün sahada irşad etmektedir. Köy işleri ü-

Bu defa Umumi Müfettişliğin teşeb- şirin ve iyi Y~_Pılmış ~kulu üç sınıflı - zerinde de artan bir faaliyet gOOter -
Malatya mensucat fabrika bl nalan inşa edilirlerken oosü ile Maliyeye aid 5 4 düklran da dır. Burada koy çocu~ seve, seve ~ - mektedir. 

Malatya - Beş yıllık sanayileşme lan Devlet fabrikalarının mecmu iğ a- esaS!ı bir şekilde tamir ettirilmeğe k~maktadır. Oku1da .. hın:a~, .. ge~çlık: Köyıün eteklerinde bin bir uğultu i-
Planının tatbikatından olarak Sümer dedi 114.652 yi bulm~tur. Memleke - başla~ır. Bu sqretle tarihi çarşı agaç .. ıror:ıma ~e.~kulle.n kuçuk dımag le dökülen değirmen alb şclıllesi kôye 
aank, Türkiye Ziraat ve Türkiye İş t imizin 19 38 senesi istatistiklerine na- harabiyetten kurtarılmış o1uyor. lar uzennde buyuk tesırler yapmakta- başka bir güzeHik, b~ka bir hava ve 
Banka1arının iştirakile kurulan büyük zaran umum iğ mevoudu 229 .920 oldu- -- dır. baŞka bir koku .getirmektedir. 
bez ve iplik fabrikasının inşa ve mon- ğuna göre Dev1et fabrikaları Türkiye Edirne ıslahhanesi tevsi Okulun genç ve çalışkan öğretmeni Bu yıl i~risinde köy yollarını daha 
taj işleri tamaınile bitirilmiş ve fab • pamuklu endüstrisinde çalışan iğ mik- . edı"lı·yor Cemil Taşkıner köy çocuğunu yetiştir- düzenli bir hale getirmeğe, köylünün 
rikalar 1 Temmuzda açılmaya başlan- darının yarısına malik bulunmaktadır. mek ve yarına hazırlamak için büyük kültürel seviyesini de daha normal bir 
nıı.ştır. Yapılmakta olan tevsi ~lerinin ikma _ Edirne (Hususi) - İki yıl evvel Ad- bir mesai sarfetmcktedir. Bununla be- inkişafa kavuşturmak için köyde bir de 
Şark vilayetlerinin ihtiyacını karşı- linden sonra Devlet fabrikalarının iğ liye Vekaleti tarafından şehrimizde ra.ber okul haricinde de köylüyü her o'kuma odası açılmasına çalışılacaktır. 

1~ak maksadile kurulmuş olan bu fab mevcudu 132.652 yi bulmak sıuretile bir çocuk mahkumlar ıslahhanesi a • 
1:k~ Bakırlroy, Kayseri, Ereğli ve Na - memleket mevcudunun yüzde 58 ine çılrnıştı. 

Bursada geçen hazin bir 
hayvan hikAyesi 

ltursada bir köy u katil 
mahkum oldu ~lli fabrikalarından sonra plan muci - çıkacaktır. Bu :ıSlahlıaneıtin daha modern ve 

hınce tesisi ikmal edilen beşinci pa • Malatya fabrikasının çalışmaya bar daha geniş bir şekilde Ankara civnrın
?nuklu kombinasını teşkil etmektedir. laması, mesafenin uzaklığl dolayısile, da ~çılmas~ ~ararl~tırıldığı için nakli 

. Tamamen modern bir tarzda inşa e- ihtiyaç1armı tMn bir suret~ ve zamn. • emn gelmıştır. Haz.ıırh'ldara başlan -

Bursa 'Hususi) - Burada hazin bir Bursa (Hususi) - Ağırcaza mahke-
kedi ölümü hadisesi olmuştur. Şehri - mesinde bir katil muhakemesi intaç e
mizde eczacılLk ya.pmakta olan Kazım dilmiştir. Ebce köyünden 45 yaşlarm
Yazgan; Bursaya gelirken üç aded kar da Mehmed Şanlı Tilrk adı.nda birisi dıhniş ve en mütekamil maıkinelerle nında karşılamak imkanım bu1amıyan mıştır. ------- - -

teclıiz edilmiş olan bu yeni faıbrika . A • • 

?6.000 .iğ ve 430 tezgaha maliktir. Se _ şark V'.lıa~etlerı ~ıyasa~ım pek mem • 
h.edc hır milyon kiloyu mütecaviz pa- nun etmış ve Oümhurıyet yıllarında 
~uk istihlak ederek dokuma ve iplik hızla inkişaf etm'iş olan Malatya ~ • 
ln'lalatındn bulunacaktır. rlyle civarı :için yeni bir iktisadt ve i9-

Bu yeni fabrikanın faaliyete geçme- timat inkişaf kaynağıı olmak yo1una 
Bile Sümer Bank elile işletilmekte o .• girmiştir. · 

r 
' 

Müreftede boğucu sıcaklar =J 

. Mürefte (Hususi) - İnhisarlar da
lı-es· · k.. ~~ın 900, Ziraat Bankasının 600 
b U~urt tevzi etmiş olmasına rağmen 
agcıların kükürt ihtiyacı hakkile kar

§ılt annıatlığı ve daha bir miktar kükür
e r· uzum hasıl o1duğu anlaşılmıştır. 

giderek k:ükürt aramak mec'buriyetine 
düşmüş'lerdir. Yapılan bir tetkike gö. 
re Mürefte ve havalisi için daha 500 

torba kükıürte ibtiça olduğu anlaşılını.t 

tır. 

Her yerde ol<luğu gibi burada da bo-

Edi rna liselilerinin kampı bitti deş cins kedi getirmhjtir. Bunlardan l o yaşlarında bulunan oğlu Kadriyi, 
Edime (Hususi) _ Yirmi günden _ birisi hamile kalmış ve doğururken öl. komşusu Sadeddinin ağılına bir oğlak 

beri askerl talimlerde bulunan Edirne müştür. Kardeşlerden birisi bundan çalmağa göndermiştir. Kadri oğlağı 
Lisesi talebeleri talim devrelerini bi _ müteessir o1ara'k ~remeden, içmeden aşırmış, fakat gelirken komşu Saded
tirmişler ve önde askeri bir bando ol. kesilmiş, bir müddet sonra bu da aç - dinin kopcklerinin hücumuna uğra .. 

!hktan telef dhn•"""'"ur. Bundan sonra mıştır. Oğlanın feryadını duyan Meh-
duğu halde Atatürk anıdına gelerek ......,~ ed ş 1 · k merasimle ~lenk koymuşlardır. da üçüncüsü ayni şekflde teessüre ka- m an ıtür eline geçirdiği bir sopa 

Ge 
· · · ,,c.;.,,t d"kl ri k rl pılmıştır. Bunun üzerine Kazım Yaz- ile evinden dışarı fırlamış, oğlunun ko-

nç'.lerımızın ti"" er ı e as e l d k" w . b. d rbe · kabT t · t"d t i1 · f h Ik gan baytar müdiriyetine müracaat et- un an ısıran opegı ır a ıle ye. 
1 ıye ve ıs ı a ıe ~n ızam a . b almışt r· K~..ı· 1 1 d" re sermiştir. Bunu gören Sadeddin i -

tarafından alkış ve takdırle karşılan - mış, şu ceva ı ı · ~"\.lı er e ı - .. w . • • 

mış't.ır. ğer bazı hayvanlarda arkadaş veya se, kopegrnın bu hal~~den ~~.teessir 

Borsada kız kaçıran bir köy 
delikanhsı mahkum oldu 

Borsada sıcaklar 

kardeşlerinin ölümünden müteessir ol- olarak Mclı'med Şanhturke küfur et -
dukları ·vakidir. Sonuncu kediye bir miş, Mehmed de elindeki odunla Sa -
arkadaş temin edilerek oyalanması ve dcddinin 'kafasına ~urarak ölilmüne 
bu '5llretle hayatının kurtarılması müm se'beb o1ml1Ştur. Duırtış:ma sonunda 
kündür. Mehmed Şanlıtürkün 12 sene ağır ha-

pis cezasına, müebbeden hidematı u -
mumiyeden memnuiyetine karar ve • 
rilmiştir . 

k l'Cükürtsüz kalan bağcılarımızın bir 

0~ı- hastalıktan mahsullerinin heder 
acagını gözönüne alarak 8 - 1 O saat 

1!:._safe<le o1an Tekirdafjına lhayvanla 

ğucu sıcaklar devam ediyor. Gönder - Bursa (Husust) - Şehiroo bunaltıcı 
diğim resim, park ve gazinoda istirahat bir sıcak hüküm 90.nnektedir. Hararet 
edenleri g0steriyor. derecesi gölgede 38 i geçmektedir. 

le - Hasan Bey adamı giir. 
n ° kadar garib ki. •. 

Pezer C" le. H asan Bev Diyor ki: 

. . . Geçen gür. evinden çı. 
karken gördüm.. üstü başı 
tertemizdı. 

. . . Bir de yarım saat son. 
ra karşılaştım, her tarafı kir 
içinde.. adeta tanınmıyacak 

bale gelmi§--

-Q 

Edremid (Hususi) - Belıediyenin isa müteaddid tatlı su duşlarını havi p13.j 
Hasan Bey _ Şaşacak ne betli ikararile Halk gazino ve asrl plajı 15• e h 1k b k .. 

b
'"yil4- bir vbet .. ektedi Ik. • a ın u sıca . gunlerde serinle -

var azızim, o da toz bulutu • u .1\. rag gorm r. ı kat-
na yakalanmış!.. !ı ve güzel tefriş edilmiş gazinosile u - mek ihtiyacını tamamen karşılamakta-

mumi ve husu.si fucaları bulunan ve dır. Resim yeni plfljı .gösternıcktedir. 
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1 Hiciiaeler ~aqıauacla 1 
• 

TESELLi 
Termametreye bakıyorsunuz: 
- IBllglin de O~J. befe çı.kmıf! 
DiyorswıU7... 

!Alnınızda biriken teri ıiliyorsunuz: 
- YamyonımI 

Di~rsunuz.. 

Ceketinizi çııtanyomınuz. 
- Ma'hvol~onıı.! 

ıDiyorsunuz.. 

gircbniymt.12. Ya bu sıcak günlerde ter. 
kns kesilmif olsaydı, ne yapardık?-

Buz fabrtkaa harıl harıl işliyor. Buz 
bayileri kalJb kalıb bU%lan §ehir halkı. 
,na ucttz eatıyorlar. Birkaç kilo aldık mı 
karlığa llroyuy<>ruz. Bardak bardak &Oğuk 
su i.çcl>iliyoruz. Ya bu sıcak günlerde buz 
bulıumnasaydı ne yapardık? .. 

Günleğinizin ônıünll açıyorsunuz 

- Nedir ıhı 9fktiğimiz! 
Dl~ 

Şir.ket vapurları. Deni~llan vapurla. 
rı trenler muntazam 9el"Visler yapıyorlar, . ' 

Gene ~edin. beterin beteri vardır. 
- IBeterin beteri mi, diyorsunuz.. ya. 

ııi al'tımşa mı çıkacak? 

O da olabilir amma benim söyliyecek. 
lerim da:ha başka .• 

* Eiv'l'er imi:Me t erkos :musluklarından 
ıgüriiıl gü.riil su akıyor. İstediğimiz zaman 
\banyolarmmı, leğenlerimizi, çamaşır t ek. 
nelerimizi soğu'k su ile doldu rup içine 

sa}Üiye!ere. plajlara gidebiliyoruz. Ya 
bunlar iflemeselerdi ne yapardık? 

* 
Terunometreye bakıyorsunuz.: 
- Otuz altıya çıktı. 
Diyorsunuz. 
H ele !benllrı söylediklerimi düşünün: 

ya terk.tıs kesilmiş olsaydı, ya buz bu. 
lunanasaydı, ya plAja, sayfiye yerforine 
gidile.m~di. . . 

- Buna da şükür! 

Mü dediniz? .. H a şöyle .• hiç olmazsa 
bu kadarcık !bir tesellimiz olsun! 

arı biliyor mu idiniz ? ~ 
Çok garib bir harb 

Bir evlenme 
Yolu 
Şöyle bir mektuh aldım: 
cTej121E.'clğim, 
Yaşım 30. Yüksek mekteb mezunu 

J"lJDl- Halen 35 lira asli maaşımla 2."l 
liraJı.k: hususi varidatım var. Evlen. 
mek i9tiyorum. Baş.la iffeti mutlaka 
gelmek şartile: 

~yi ıgiyinınesini bilen ve ev hali de 
dahil olımak üzere derli toplu bulun. 
mail itiyad etmiş olan, 

Sevlmli, okumağa meraklı ve oku .. 
~oo anlayan, 

(Fantezi 8'Srilik l ıtanayülünden u. 
zak, 

Zaruret halinde evi idare edecek 
d'erecede ev işlerine vakıf ve benim 
iradlırn kadar irada malik bir genç kız 
arı~rum. Yaşı benim ynşımı tecavüz 
etmemelidir. Takib edegeldiğim sütu. 
nıun.tr'Zdan edindiğim kanaate göre pa~ 
ra hususundaki noktai nazarım taas.. 
sublmuzu !tahrik edecek. Ancak buı. 

güntii hayat ıartlarına nazaran bu 
teklifimle erkeklik haysiyetine dü~ 

kilnlük vereceğimi zannetmiyorum. 
Ve çıüınkıü evliliğin bir iştirak olduğu. 
nu d~ ve bu iştirakte haiz bu. 
lunulan maddi vasıta ve manevi evsa. 
fın karşılıklı olarak bir araya getiril. 
mesini zaruri buluyorum. ·Belki ayni 
d\Şiıncede bir talibe rastlıyabilirim. 
Açıık adresimi bu takdirde vermek ü. 
zere derin .saygıl~nm teyzeciğim. 

İzmir •Güzel yalı:. 

Çay ile beslenen adamlar 
Hindistanda Sey 

lan adasında bu -

Yukarıda okuduğunuz mektub mü. 
nasabetile tıeI1haııgi bir mütalea der. 
meyan etmeye şimdilik lüzum gör
müyorum. Mektubunun dercedilmcsi 
_okuyoc-umu tatmin etmeye kafi gele. 
oektir, vereceği neticeyi sonra görü. 
ruız. 

* Pratik bir genç.. 
E!aziğde oturan Bay cİsmail:t çok 

pratik bir gence benziyor. Hıç değilse 
bana ~lladığı mektubda anlattığı hi. 
kiyeden l:Jöyle aniaplıyor: 

- Bir tren yolculuğu esnasında bi. 
t.iışik kompartimanda çıok güzel. o nis. 
bette de zarif bir genç kız gönrrlştüm. 
Dedlal yıldırıma! vu.ru.lınuşa döndüm 
Ye lıemen aşkımı anlatmak fırsatlarL 
nıı kollamAya başladım. Biraz sonra 
gece oldu, annesile babası yorgunluk.. 
tan uykuya daldılar. O zaman ilk is. 
tasyonda yaklaşarak 8e'Vgimi anlattım, 
genç krz da buna derhal iştirak etti. 
Biribirimizle evlenmeye karar VP.rdik. 
Bu sırada tren ineceğim istasyona geL 
mişti. indim. O zarnandanberi aradan 
tam bir yıl geçmiş bulunuyor. Şimdi 
babam lbeni evlendirmek arzusunda. 
dır. Benllrı gönlüm ise hep o kızda, ne 
yapmalıyım? 

* Bu .genç adamın çok pratik bir genç 
olduğunu mnnetrniştım. benden ~l 
öğrenmesi tamamen lüzumsuzdur. 
Pratik zekAsı kendisın.e elbette iyi bir 
.nasihat verecektir. 
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Diin ve bugiin deniz 
yarı{ını kazanan silôh 
Büyük Barbarosun: ''Büyük gemi - Büyük top,, 
nazariyesi 400 senedenberi kıymetini kagbetnıedi 

''Son Posta,, nın deniz işleri mütehassısı yazıyor 

8eyf a 1 

Buz f abrikasmda bir reportaj J 
"Sanki Sahragıkebirden 

Kutublara geçtim,: lıer 
tara/ım buz kesildi,, 

Karaağaçta faaliyette bulunan buz fabrikası 
günde 125 ton buz istihsal ediyor 
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1 ........................................................................................................................ . 
; «A bekar bayla1'! Hangi biriniz bir kadına mürelleh bit hayat temin 
i edecek kabiliyette insanlaraınız? Hangi birinizde bir likri tetebbüı 
i veya ilerleme hevesi var? Siz.de enerji var mı? l' ar diyemezsiniz! 1 a ve 

oldu. Karım: " Kucağımda 
Şimdi ayrılmak üzereyiz 

! Size güvenilir mi? Güvenilir de diyemezsiniz!. . 
Evlendim, bir çocuğumuz 
çocukla gezemem!,, dedi. 

• f 
~-··-···-·---............. ·-············-· .. ····· ... ······················-· ................................... . 

e Çamlıca S. K.: 
E;rke'lderin yazdıklarının ardı arkası 

kesibniyor gördükçe sinirlenmekten nef. 
simi menedemiyorum. Okuquğum mek. 
tubların iheınım hemen hepsinde bilais. 
tisna ayni na•karatı görüyorwn. cKadın 
müsrif, vefasız, sadakatsiz, yuvaya bağ 
lı değil ve avaredir.> 

nilıneğe lbaŞlanılsa k~mesin de kendine 
göre ıgünde muayyen bir para yem mas. 
rafı olur. Evin masrafı olmaz mı? 

e 1. 8. ( Adreıinin neırini iıte- Ana, ba'basının tesirlerine kapılan ka. de lbu hayalimi h~kikate kavuşturmuş.. 
miyar): rımın 18.kayd hareketleri yüzünden yu. tum. 

chçtığınız (Bekalar niçin evlenmiyor- vam yıkılmış. hayatta hiçbir gencin gör. Türkiyenin tanıd1gı yüksek iki aile 
sunuz?) movzulu anketinizde neşrettiği. mesini asla arzu etmediği, değil yazılma. evlBaıyız. Binbirlerimizi İzmirde gördük. 
niz kadın ve erkek okuyucuların karşı. sı, anlatılması imkanları dahi olamayan Seviştik ve evlendik. Bir de çocuğumuz 
lık.lı it.lbamlanru alaka ile takib etmek. çok acı ve büıyü'k hakikatlerle karşılaş.. oldu. 
teylm. tım ve lkar.şılaşmaktayım. Öyle ki bu- Karım lbir kahve bile pişirmekten aciz 

30 yaşında, ayda 75 lia kazanan ağır günlerde kanımn insafstzca arzu ve is. olduğundan ve evlenmek için hazırlıksız 
başlı bir san'atkanm. Şimdiye kadar ev. rafları yüzünden yuvamız yakında ala. bulunduğundan 4500 I:ra Sarfile hazırla. 
lenemey:işim yalnız düğün masraflarının ca;ğımız ~keme kararile yıkılmakta, dığım müstakil ve müstakbel evimize ga. 
ağır oluşundandır. 1bir de analı, bctbalı emsaline nadıren te. yet mutantan bir diiğünden sonra evinde 

J3elki yUz.leree arkadaş ta hep ayni fi. sadü:f edilir çok .güzel yavrumuzu c.a ök. onu bekleyen eski saraylardan bırinden 
kirdedirler. Bugünkü hayat şartları do. süz bırakmaktadır. Bunda kabahat erke. çık~ bir de kalfa (hizmetçi) bulmuştu. 
layısile biz erk.ekler pek eski zamanlar. ğin değildir. Erkek vazifesini müdrık, Karım evlenmeden evvel hiçbir iş bil. 
dan kalmış, bugün ev yıkan ve ismine kadınsa idraksizdir. · mediğini itiraf etmekle beraber evımize 
cdüğiln> denilen saçma Adeti atmak isti- Yıkılan yuvamın ve öksüz bırakılan girdiğimiz günden sonra iher şeyi yavaş 
yoruz. Hayat safhasında bizimle ayni saf. ya;vrumun ıztıra'bları içinde ve bug:in yavaş, öğreneceği, kadınlı!<: vazlfelerı • 
ta yer alan bayanlar bu yolda bizden hasta olarak yattığım yatağ;mdan 8 se. ni bihakkın idrak etmeye başladığı, vel. 
geri kalmamalıdırlar. Maateessüf görü. nelik daimi bir kariiniz olduğum halde. 

1 

hasıl bir erkeği. fazlnsıle memnun erle -
yoruz 'ki, baylar ve bayanlar tatlı bir ilk defa olarak acılarımın tabıi sevkleri cek derecede vadlerde. bulunduğu halde 
münakaşa ile müşterek derdlerine der. altında gazetenizde açılan anketinize evine geldikten sonra; 
man arayacakları yerde ağır hıücumlarla •ben de iştirak ediyorum. Görüşlerim ha. 1 c- Ben çalışamam, ben iş yapamam, 
biı:ıbirlcrini indtiyorlar. Erkekler arasın. 1 yali değil, hakikidir. Tecrühe neticesidir. tahta silemem. çamaşır yıkayamam, has. 
da sarhoş ve züıppeler bulunduğu gibi, ı Evvela söylemek isterim ki kabahat ta olursan sana bakamam, çamaşırlarını 
kadınlar arasında da evinm iaş~. ~asra. erkekte değildir. Onlar~a. kadınlardadır. ~tüleyemem, dikişl~rinı d.~ke:nern, çocu. 
fını 6ü$ilıne harcayan. g .... zmek yuzunden 1 Hayatımda evlilikten şikayet etmiyen 1 ga bakamrun, çocuguna s-.ıtnıne bul, bu 
lOOcasını, çoc~kl~rı-~ı ihmal eden ve ni. I bir tek erkek veya arkadaşa tesadüf et. 1 yaşımda kuc~ğı~da çocukla gezemem, 
hayet fantezı yWl.mden yuvasını yıkan miş değilim. Az bir zaman için devam (27 yaşında bır ırndınaır) parasız yaşaya. 
kadınlar.ın da sayısı çoktur. Hatta daha etmiş olan evlilik hayatımda bunu da marn, eğlenceden geri kalamam, muhıti. 
ilerisine giderek diyebi!irim ki, rahatı anladım. o kadar ileri giderek söylemek mizdc nıürnune olacak derecede gayet iyi 
bozulmasın, rahatça istediği gibi geze. ist erim ki: Kadınların insafsızca arzu ve ve şık .gezmeliyim! o diyen karımın mahi. 
bilsin diye doğurmak istemiyen bayanla- israfları ile rakayd hareketleri yüzünden ye ~ari 50 lira şahsi israfatı kafi gel. 
rımız vardır. Bir çift evlenirken yüzde yuvası yıkılan ve mağdur olan birçok miyurdu. İki buçuk sene zarfındaki tev. 
yüz Ş<dısi saadeil€l'ini değil, hiç olmazsa kimseler tanıdıktm gibi bana yabancı ol. lid ettiği .geçimsizliklerini ancak 275 say. 
yüzde seksen saadet ve yüzde yirmi mem. mayanlarla arkadaşlarım da çoktur. falık lbir lhatıra defterine sığdırabildim. 
leket borcunu düŞinmelidir. Bunların haline uazktan, içımden ge. Bu 'hatıraları okumak insanı deli ve has. 

Şimdi boşu'boşuna birbirimize atıp tu. len acılarla seyirci olurken az zamanda ta eder. Nitekim ki ben iki buÇ'llk senede 
tacağumz yerde elele verelim de müşte. bana da seyirci bulunanlar oldu. h~sta bir insan olmuştum. 
rek menfaatlerimiz için bir çare araya. Karım bunlan niçın söylüyordu? Ben 
lım. Bayanlar .:ı..... fü",..,.li masrafı aileleri. Evlenmt>ğe teşvik ettiğim kimseler k 

_·uu .,.... kl "'1 • •1. 1 S 1 d endisine tahta sildirmiyor, ben hasta o. 
nin ~deıtle taleb etmesine mani olarak, tE> İiuerıme gö ü~or ar: c en f!V en e 

.,~ .. l' 1 a· ,,_ d lursam bana bak demiyor, onu aç ve pa. 
d.ıu;,;;...,ü 1..-...:-t bir hadise olarak kabul e. gore ım.> ıyor.ı:ar 1• 
~· ~k rasız ibırakmıyıor, her istediğini yapıyor. 

derler, o zaman erkekler de o nisbetto Bana: cEvlenme!:ı> diyenler çok oldu. dum. Çocuğuna bakamıyacağını söyl~di. 
aşağı perdeden alırlarsa mesele halledi- Ben 011.1~rı dinlemedim, ezeli emelim 0- ğinde !bakmasında ısrar etmiy'lr, hn·jisi. 
lir. Evlenmek işlerinde tencerenin yu. lan evlılık hayatına kavuşmağa çalıştım, ni hiÇbir eğlenceden mahrum etmediğim 
'"'rlanın ka:pa~nı bulması yuvanın saa.1 evlendim ve ev'.liliğin acılarını ben de 'b" k t d ~ h' ...... -.r- a• gı ı çocu a ogunca ızmetçiler ikileş.. 

det şartlanndan birincisidir.> tattım. mi.şti. Zamanla ıslah olur ümidile sabre. 

e Fuad (/zmir ): 
cAnketinizi ibugüne kadar dikkatl~ ta. 

kib ettim. Evveli kendi görüş ve dü~.in. 
celerhrlle diğer erkeklerinkini ıkar~ılaş. 

mdım. Haklı olup olmadığımı tetkik et. 
tim. Bütün erkekler gibi ben de haklı 
olduğumu anladım. 

Yaşım 29. 12 senedenberi ticaret haya. diyor ve ıbekliyıordum. Bütün ilmidlerim 
tında çalışırım ve iyi bir kazancım . var. boşa çıktı. 
dır. 191<.i, kumar nedir bilmem. Sefahat 
ve /bar füemlerinden kaçar, şiddetle nef. 
ret ederbn. 26 yaşıma kadar genç bir kız 

gibi temiz yaşadım. Bu yaşıma kadar da 
kuracağını yuvamın saadet ve selameti 

namına kendimi her fena hareketten ala. 
koymuş, yalnız ve yalnız istikbaldeki yu-. 
v.amın lhayalile yaşamış ve 3 sene evvel 

Bana karşı lhiçbir fedakarlıkta bulu. 
namıyacağını. fakat benden auımi suret. 
te fedakarlıklar beklediğini açıkça söy. 
lüyor. elibiselerim validemin evinde yıka. 
nıp üıtıü1eniyor. Sökük ve dikişlerim va. 
!idem tarafından yapılıyor, hasta oldu. 
ğu.m zamanlarda da banar bakamıyaca. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

B~ kızlar eğer böyle yetiştiler. 
se lbu onların kabahatı değil, onlara iyi 
ter.biye veremiyen ebeveynin kabahatı. 
dır. Bütün Türk çocuklarını babasız ta. 
savvur edemiyeceğimize göre demek ki 
gene bu terbiye ve telkinin suçu yan ya. 
nya kadınla erkek arasında paylaşıla. 
caktır. 

Bugünkü kadın müsriftir. Bunu biz 
kabul edelim. Fakat baylar da şunu ka.. 
bul etsinler ki memieketimizde vasati 
kazanç iıiÇbir kadının fazla lüks yap.. 
masına müsaid değildir. Hangi parayı 
• buluyor da şu biçare Türk kadını o pa. 
rayı israf ediyor. 

A bekar baylar, hangi biriniz bir ka. 
dına müreffeh bir hayat temin edecek 
kabiliydte insanlarsınız?... Hangı ıbiri. 

nizde bir fikri teşebbils veya bir ilerleme 
hevesi vardır. 

Taıhsilinizi ancak ibir bankada, bir ti. 
carethancde herhangi bir daire vey:ı mü. 
essesede memur olmak hevesile yaparsı. 
nız. Ecnebi erkekleri görüyoruz. Para 
kazanmak gayesile kalkıp dünyanın dört 
bir tarafına gidiyor. Senelerce oralarda 
YJıPranıyor. zahmetli mesailerine göre, 
çok para kazanıyorlar ve evlerinde, mem. 
leket'lerinde bekliyen kanlarına istikbal 
temin ediy-0rlar. Sizler kendi rnemleke. 
tiniz dahilinde doğduğunuz şehirden bir 
baŞkasına tayin edilecek olsanız, he. 

mencecik dcrdlenir, işi terkedersiniz. 
Si2ıde enerji var mı? 

Var diy:rnezsiniz? 
Size güıvenilebi!ir mi? Güvenilir de dL 

yemeı:siniz . 

Bugünkü genç erkekler siz bir eski za. 
man kadınından daha şımarık, daha naz. 
lı, dana kadın gibi, daha müteleıvvin, da. 
ha süse düşkünsünüz. 

Hayat mücadelesinde rnukavemetiniz 
yok. Kanımız çorap istiyor, diye hayatta 
ibeıdıbin ornyor, kannızdan ayrılıyorsu. 

nın. Duyduğumuza göre karısına iyi 
bakmak eski zaman erkeğinin namusu, 
şereii imiş ..• 

Hqpinizin ştkayeti sizden para iste. 
yişleri. Ev parasız kurulur mu? Avrupa 
evlerinin bütçesi yok mudur? Kocanın 

orada eve bakma-k vazifesi bulunmaz mı 
zannediyorsunuz? . 

IBlr :kümes ya.pılsa, iki tavuk besle. 

Edebi tefrika.mu:: ?4 - Siz de yıkanın. Odanızda her şey fikrini her istediğini ötekine ka'bul et-
• m l!I m • var. tinnek manasına değil... vaziıfe taksi-

JW ft y fD l'E liW fil lrff~ A\ {«11 Ti Genç mühendis bu habere sevindi: ınin.den sonraki hakimiyet .. karı koca a v y ~ ft. IU ~ v ti!}) - Teşekkür ederim. dedi. Siz şu pa· er şeyden evvel işlerini pay'laşmalı-
ketleri içeri gönderirisiniz. Hepsi Vil- dırlar. Bunlar henüz çekişme devresin-

'll . danın sipa:r.işleri. deler. Çünkıü ... 
__./Jur-/,an Cahid Ve sür'atli admn1ar1a camlıı kapıya Bir at kişneyi.şi ile OSman beyin ba-

Bereket bir otomobil sesi bu müthiş Diye cevab verince birbirimize ba - doğru yürüdü, Osman beyle birbirimi· şı ba.'hçe kapısına doğru çevrildi: 
konferansı yanda bıraktı. kı.ştı.k. Osman ıbey dayanamadı: ze bakıştık. - Vildan geliyor. 

Parmaklıklı kapı açıldı ve bir taksi - Cevad bey bu seyahati zevk diye İ~k _söz ondan geldi: Ve dalha sözünü bitirmeden genç ka-
otomobili içeri girdi. Süleyman bey ka:bul ediyor. - Iyi çocuk, çalışkan delikanlı. Fa- dm arkasında çiftliğin emekdar konı· 
gelmişti. Dedi. kat bilmem neden teşrifat meraklısı !}'ucusu Hasan çavuŞl.a g/öründü. Son 
Karşılamak için ayağa kalktık. İs - Süleyman bey etlerile üstündeki toz- mıdır nedir bir türlü bulunduğu yere ayrılırken beni ne kadar soğuk geçir-

teksiz, iğreti bir tebessüm1e yere atla- ları silker gibi ayakta bir müddet ken- ve konuştuğu insanlara uyamıyor. diğini unutmadığım için ben de onu 
dı: dini patakladiktan sonra: Dedim ki: ayni alAkası·zlıkila karşılam1ya karar 

- Nihayet 'beni de buraya getirdi - - Olabilir, dedi. Fakat c Vildan»ın - Bir hafta yalnız kalışından sinir- vermiştim. 
niz. Lakin lbi'lseniz ne zaıhrnet çektim. hiç sevmediği çif~Hkten birdenbire lenmiştir belki .. ~ittiniz ya Vildan ha- Osman 'bey .bütün ıbir sevgi ve şefkat 

Ellerimizi bir '.İngiliz lordu gibi ha- hoşlanmasına ·hayret ettim doğrusu. nımm nru;ııl olup da çiftliği sevmiye dolu tebessümlerle onun attan inme -
fifce sıktı. Sonra şoföre döndü: Nerede Vildan? baŞ}adığından bahsetti. sine yardım ederken ben biraz uzakta, 

- Şu paketleri indiriniz. Benim bir saatten'beri dudaklarımda Osman ·bey omuzlarını silkti: ellerim cebimde 'bekledim. 
Osman beyin damadından pek hoş- kilitli kalan ıbu suali Süleyman bey so- - Belki; fakat onların şehir haya - Çevik bir hareketle iıayvandan atlı-

lanmadığım hissettim. Hiç de candan runca ben de merakla Osman beyin tında pek kaynaşbklannı zannetmAyo- yan genç kadının kollan babasının 
karşılamadı. Süleyman beyin yarı res- yüzüne 'baktım: nım. hk zamanlar belki yenilik, zoraki boynuna dolandı. Bir an göğüs göğüse 
mf ve zoraki samimi tavırları da bu - Göle gitti, dedi. Banyo için. Ne- fedakarlıklar on1an avuttu. Fakat Vil- sallandılar. Aydl.dıklan zaman bana 
fırsatı vermiyordu. rede ise ge1ir. danın ona veyahud onun Vildana hl - oondü: 

Osman beyin: Genç mühendisin ıbüyfiık başı iri bir kim olmayışları gösteriyor ki henüz - Hoş geldini"l Cevad bey. 
- Ne zahmet 'beyefendi. Yolda bir tokmak gfüi sallandı: mücadele halindedirler. Ve ikurşuni gözlerile yüzümde bir 

Arıza mı dldu? - Mükemmel.. burada kamping Osman beyin son oümlarıi tuhaf bir haftarun izlerini arıyarak elini uzattı. 

Mademki paralarınız bu kadar kıy. 

metli, buyurunuz afıyetle kendiniz yiyt.. 
niz ... Ve eıvlenmeyiniz. 

Fakat evleneceğınız gün de bir aile. 
nin rnes'uıliyetini ve yükünü kabul etmif 
bulunduğunuzu unutmayınız. Ancak bu 
mes'uliyet ve masrafı kabul ettikten son. 
ra bir eııkek evlenebilir. 

e Fikriye, Kadıköy: 
Erkekler haksızlık edıyorlar. Türk 

kızları !bugün hepsi birer aile kadını ola.. 
rak yetiştiriliyorlar. Bunun aksinı iddia 
etmek ayıbdır. İftiradır. 

Şahsan bir bay ahlaksız bir bayanla 
tnnışa:bilir. Onun yüz.ünden ıztırab çeke • 
ibilir. Fakat bundan dolayı, yani kendi 
kadın seçmesini bilmediği, fena bir tec. 
rübe g~irmiş bulunduğu için de bütün 
kadınlara hiddetlencmez. 

Erke'kler kızlan, dans ·salonlarında, 

sokaklarda, sinemalarda, pastacılarda a
rayacaklarına aile içinde arayıp seçme .. 
ğe ça:balasalar bu şikayetlerin hiç birine 
Jüıınım kalmaz. Onlar da bahtiyar olur. 
lar ve boşuboşuna Türk kadınlarının da 
haysiyetile oynamazlardı. 

~ 
e Leman, Eskişehir: 
KiJbar bayların niçın evlenmek iste .. 

mediklerini onlar değil ben yazayım. 
Bekarlar §11 sebcblerden evlenmek Js.. 

temezler: 
1 - Kaza:ıÇlarını yalnız kendi nefis. 

!erine harcetmck ıstedikleri için. 
2 - Tek kadınla yaşamnğa tıynetleri 

mani olduğu için. 
3 - Sü'fli bekar hayatına alışmış bu .. 

lundukları için. 
4 - Bir aile geçindırebileceklerlne 

gü:venemedikleri için .. 
Yoksa kız?ar milsrlf ve sadakatsiz fl.ı 

lıan diye değil. .. Öyle olsa iki evi olan f-ll 
hloppa ve sadakatsizlii\: yapacağı yüzde 
yüz kadar muhakkak olan kızlar koca bu. 
lamazlar. Namuslu ve fakat parasız kız.. 
lar gibi evde kalırlardı. 

Biz bekfu-lan iyi biliriz, çünkü kendl 
iki erkek kardeşim var. Neden evlenme. 
diklerini hep anlatırla'l". Hürriyetlerini 
kaYbetmemek için (!) miş ... 

(Devamı 10 uncu snliada) 

miye gitti. Fakat yarım saattir hAlA 
meydanda yok. 

Bu ha'berin genç kadın üzerindeki 
tesirini merak ediyordum. Birdenbire 
yüzünü buruşturdu. Hatta ince kaşla· 
rının çatıldığı gözümden kaçmadı. Sa .. 
dece: 

- Ya ... dedi. Demek geldi. 
Ve elindeki kıı:'bacı masanın üzerine 

fırlatarak biraz evvel henim, oturdu • 
ğum bez kdltuğa yerleşti. 

- Bugün çok güzel 'bir banyo yap • 
tım. Gölün kumsal bir kö.şesini de 
keşfettim. Hasan çavuş da sana balıli 
tuttu ba'ba. 

Ve bana dönerek: 
- Otursanıza Cevad bey, dedi. YoK"" 

sa sizin yerinizi mi aldım? 
- Rica ederim. Siz rahat ediniz ha .. 

nımcfendi. 

Ve hemen bir başka koltuk çektim· 
Osman bey dedi ki: 
- Süleyman 'halfı görünürde yokt' 

Otomo'bil1e ıg~diği halde toz toprall 
içinde kaldığını iddia ediyor. Onu göl"' 
miyecek misin? 

Vildan babasının sözlerini işitmemif 
gibi benimle konu.~akta devam etti: 

Diye S<>ruşuna mühendis altı numa- yapmış, demek?. fik5.rdi. Yahud bana öyle geldi. De - Hürmetle eğildim ve ;ha-tifçe par - - Görseniz siz de ho.şlanırsımz Ce'" 
vad bey. Gölde sabah banyosu çok gil" 
zel oluyor. Sıtlar o kadar serin ki, betl 
dört sabahtı.r gidiyorum. 

ra kalın gözlüklerinin altından : Osman bey hal! panta1onunun pa - dim ki: m.a.k1annın ucunu öptüm. 
- Bir de Arıza çıksaydı felAket o- çalarım, şapkasının kenarlarını temiz- - Kan kocadan !birinin mutlak hl- - Teşekkür ederim efendim. 

(Arkası var) 
lurdu. Bu fena yollarda, bu sıcakta se- lemiye uğraşan Süleyman beyi içeriye kim olm881 doğru mudur? Bab~ı müjdeyi verdi: 
yahat etmek klfi değil mi? davet etti: - Elbette. Amma bu Mkimiyet her - Süleyman bey de geldi. Temizlen-
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Maçın bitmesine 13 dakika kala Demir•por 
kalecisinin hakeme hücumu ile hadise 

zabıtaya ve adliyeye intikal etti 
Buna mukabil Demirsporlular bu sırada 1 -O galib vaziyette idiler Dedirspor mühacimleri galatasa.ray kalesi önimde 

<Basta rafı l inci sayfada) 
tir. Nitekim millt küın.e ıampiyonluğu 
için üçüncll defa karşılaşan Galatasa • 
tıay • Dcmirspor arasındaki maç, sa • 
halannuzda hiç vukubulmamış bir şe -
kilde yanda kalınış. Demirspor takımı 
kaptanı Necdet maç esnasında yaptığı 

kasdi hareketlerden dolayı hakemden 
müteaddid ihtarlar almıı olmasına rağ. 
men, sağa, sola tekme vurmaktan çekin. 
memiş ve en niliayet hakemin: cDışarı 

çık!, demesi &zerine, futbol çayırında 

olduğunu unu:tarak hakeme hücum ~t • ı • 
rniştir. 

Dünkü at yarışları 
çok heyecanlı oldu 

Y anş sahasını şimdiye kadar görülmemiş bir kalabalık 
doldurdu, bahsı müşterek gişeleri dolub boşaldı 
İstanbul at yar14 .. 

!arının birinclsı dün 

Veliefendide kala .. 
balık bır seyirci k'.lt. t 
lesi önünde yapıldı. 
Bahsimü§terek gişe • l 
leri hıncahınç dene .. 
cek derecede dolup 
boıahyordu. 

Sovyet Rusyada yapılan milli maçta, 
6nündeki müdafilere kızarak. sonuna ka 
dar müdafaaya meobur kaldığı kaleyi 
terkeden, Bükreşte yapılacak Balkan o. 
yun!arı hazırlık kapmından disipline mu 
halif harekette bulunduğundan dolayı 
kapm dışına çıkarılan Necdet, dün spor I 
hayatına yeni bir h!dfse daha ilave et. 
tn:iş oldu. 

DemiTspoT miüıaeimlerf Galataaaray ka teri önünde 
Birinci kO§U üç ya. 

§tnda ve biç koşu ka 
1 • ..Ji~ da fazla ilınld.li bır manzara ar. 
zetmiynrdu. zanma~ yerli ya • 

Beden Teriblyesi Umum Müdürlüğü, 
rnemleket sporu için hergün yeni yeni 
tedbirler ve sporun memleket gençliği 
Oızerinde uyandıracağı temiz tesirlerin 
90ğalması için de çareler ararken, takım 
kaptanı 'Olarak bir klfibfi temsil eden bir 1 
Dyuncunun on bine yakın bir seyirci ve 
bu arada Şükrfi Saraçoğlu, Kazım Öz _ 
alp giıbi cidden sporsever büyüklerimiz 
karşısında bütün nizıamla..'"1, sportmenliği I 
aftüst eden hareketi kal'Şl!!ında ne diye. 
ceğimizi bilmiyoru!. Sporu ne için yapı. 
Yoruı? Bu gidişle bu i~n sonu nereye va 
racak? Fuihol' Federasyonu başka mcm-1 
leketlerde mfiebbeci bovkota kadar gi • 
den bu gfbi çirkin Mdiseler karşısında 
lş'i h.aıa yl{lksek hA.kem heyetine havale: 
Ue mi geçiştirecek? 

Maç esnasında herhangi bir oyuncu • Hariciye Vekilimiz Saraçoğlu. ve Kılzım 
nun 6obeblyet vereceği hAdise, bütün bJr ôzalp maçı sl!yrederlerken 
l:lübün veya takımın disltalWye edile • . 

1 
• • • 

Ceğine datr vtrflmfş olan bir karara rağ ceğim.> dıye bu ışı daha ne kadar uza • 
b'ıen lbu oyun gene mi tekrar edilecek? I ıtacaktır? Cidden merak ediyoruz. 
Takım kaptanı tarafından. maçı id Kısa ibir müddet evvel fili tahsilini ya 

are 1 d k T k Ö · b.. ·· eden !hakeme yapılan çirkin taa pan o tor an zerengın, utun ııpor 
Çok defa şahidi oldur..•muz .,.kild n-uz, cuların muhabbetini kazanmış, en dü • 
""" !'.. .,.- e gene ~st h 'keml .,J biri . .J: 
nuklınetle mi karşılanacak? ru a eruen ıu:ı. 

Dünkü hadisenin mOsebbibi olan Neo En çetin 1bir maç1 idare etmek cesare-
det, iki kcl1me ile: cAffcdersiniz~. de • tini göstermiş ve büyük bir hüsnün! • 
inekle, büıtün memleket gençliğine böv. yctle sahaya çıkmış, ve bir tecavüzle 
ı~ :mi nümune olacak? · karşılaşmıştır. Bu çırkiıı h§disedcn do • 

V-c en nihayet Futbol Federasyonu: layı tees.5ilrlerimizi alenen beyan ede • 
•Mmt küme maçlarının sonunu getire • riz. 

Fut bol Federasyonu 
Reisi ne diyor ? 

Futbol Federmyon l'eisi Ziya 
At<ş, hadise ~da şunları 
söyledi: 

Büyük lbir seyirci kalabalığı karşı .. 
sında nasıl bir netice vereceğini merak .. 
la beldediğimiz maç muayyen vakitte 
başladı. Demirsporun hücumile başla • 
yan oyund3 kısa bir fasıladan sonra Ga.. 
la'tasaray ıbiri sağdan, ikisi soldan kor • 
ner atarak hakim olmuştu. . 

Maçın gidişi, Ga1atasaraya yh' olacak 
şekilde değildi. Galatasarayın kısa paslı 

Nitekim iki tarafın kaçırdığı fırsatlar 
içinde devre sı.fır sıfıra bitti. 

İkinci oovre 
lkincl devre başladığı zaman Galata. 

sarayın bardz hAkimiyeti görülmcğc baş.. 
ladı. Billıassa sıa.ğdan yapılan hücumlar, 
Demimpor kalesi için tehlikeli olmağ3 
lbaşladJ. Galatuaray hücum hattının bl. 
raz şahsi oyunu yüzünden kaçan fırsat
lar biıibirini ta.kib ederken, Demirspor 
sol müdafii topu cey,a çizgisj içinde eme 
kesti. 

rımkan İngiliz erkek 

ve dip taylarını 

1 mahsus ve koşunun 

mesa!e61 120Q mene 
idt. 

Bu ynnşı bütilır 

tahn,;.,;lere mukabil 
Yıldırım adlı hayvaıı 

kazandı. 

ikinci koıu 
tJç ve daha yukan 

yaşta ve 1939 senesi 

Berrııberli~ boza.cafı ümid edtlen pe. ra.rfında kazandı#J 
naltı Budu:rinin havaya çektiği filtle dı. Jkramlyeler mecmufı ~~---....;..-------=--~~~:__......::..ı=:.....:::::_._..:__:,=~::::=J 
prı g1tti. 600 lirayı doldur • Düftkü aı fla"fla.nndcın bh" tafh.a ve ko§tLlann 

:De~rsporlulat" sanki bu kaçan fırsa • mıyan haliskan İn- ıeyiTcileri bayanlar 
tı bekliynrlarm.Jf g:t:bi, ilk yaptıklan a "' ~z at ıve kısraklara mahsm, mesafesi 1 Koşuya öç hayvan iştirak etti. Ro 

(Devanu 10 uncu sayfnda) 1600 metre idi. 

[ Knrek ve ynzme yarışları 1 
mans kxışuyu gayet rahat olarak birin • 
~ lbfttrdi. Kanya da ikinciliği ka • 
zandı. 

Oçnncn koşu 
Dört ~ daha yukan yaşta ve 193!l se. 

nesi hfç !ooş\.ı kazanmıyan ihaliskan A .. 

rab at ve lklsraklara mahsustu. Ki)Ş'Uya 
beş ıhayvan iştirak etti. Birinciliği İnci, 

ikinciliği Unlü, üçüncülüğü Çetin kn • 
zandı. 

Dördünctı ko u 

Uç ve daha yukan yaştaki halıskan 
İngiliz at '9e kısraktarn mahsus. mesafe. 
si 1800 metre idi. Paristo birinci, Yata .. 

ğan ildnci, üçüncü Fırigth nnd Flayn 
oldu. 

Beşinci koşa 

Dört ve daha yukarı yCl§taki yerli ya. 
nmkan İngiliz at ve kısraklara mahsus, 
mesaıfesi 1800 metre idi. 

•- Oyunun 33 üncü dakika • 
sında Necdet tara&ndan hakem 
Tanka yapılan iiill tecavüzle 
başlıyan hlldiseyi müteekıb ha -
kem ve Necdet •hadan ayrıla • 
rak polis refakatinde soyunma o-

oyunu kal'§ısında Demirsport açık ve u~ DflnkiL kürek yaMfla rındmı bir görilnJıf Andranbudin birınci. Ceylan ikınci, Ol 
i . ga ~ 'Oldu. 

~asına götüriilınilşlerdir. Sahada 
ıdaresiz kahm oyun hakkında son 
~aı:ann ne olduğunu maçın scy-
11nı takib eden heyete sorulmuş, 
heyet de bizzat halmmden karar 
istemiş, Necdet dirmüme~huda 
'Verilmiş ve maçın da tatili~ mec
buriyeti hAsıl Ohmqtur.D 

MUsabalmnın neticesi hakkın
daki karan bennutad yüksek 
hakem 'k<mrnt.eea veıtıcıektir. 

zun vuruşlu bir oyun tutturdu. İstanbul Su Sporlan Ajanlığının ha- miştir. Bey'lroz birinci, Altınordn 
Rakibini yerden yapmağa çalıştığı ln .. zırladığ! birind kıürek teşvik müsa • kinci olmuştur. 

sa paslı 1bir kombineZ"on ile mağlUb et. bakalan, dün saft>a!ı Yenikapı sahille _ iki çi:ete kik: Ge.1.atasa.ray • Bey _ sında çapariz veren Galatasaray dis • 
~eğe çalışan Galatasaray, birbirini ta _ rinde yapıldı. koz • Güneş taıkımlarıı arasında 

1 
.. kalifiye edildi. 

.kib eden bozuk oyunu içinde tutunama. 1 bu yap Kıdemsizler! 
dığı için Demirspor rahat hatta kola Galatasaray, Altmordu, Beykoz ve an . müsabakayı da Galatasaray . . . 
hücumıa::.ıa Galatasaray k;lesmı zorla : Gilneş takım1annın girdlği müsabaka- birinci, Beykoz ikinci, Gilne.ş üçün _ Bır çıfte kik: ~alatasaray, A1tınor • 
mağa başladı. Uzaktan ve yakından çe ~ ıa: intizam. içind? ba~ış .ve ayni CÜ olım.ıştuır, du, Beykx:n ve G~~eş. taklmJan girdi. 
kilen şiltler. müdafileri aşarak Osmanın mukemmelıyet içinde bltınıştır. Bir çifte kadınlar: Bu müsabakaya .~-aJ.at~ra~ bırinlci, &ykuz ikincl, 
önüne kadar gelmiş ve bunların hemen Müsabaka neticeleri şunlardır: Galatasaraydaa:ı. ba .. ı,8 lb:ir takım . Guneş uçuncu oldular. 
h . d O . d .. J... .....,,,,.,."1 ~ gır- tk· ·rte kik G la eps~.n.:~ sınan ım ada ye~işnıişti. Müimedi Kü .. ~.er: medi,ği için Galata.saray birinci oldu. .. 

1 çı : ~ :asaray, B~y~oz. 
Göruyıor ve aruıyorduk ki Galatasaray Bir çifte kik: Beykoz ve Aftmordunun Dört tek kik· G 1 tas B Guneş takımları gırd1. Beykoz bırınci) 

.takınu g.arlb bir buhran geçirmektedJr. iştirak ettiji bu müsabakaya Galata- Gün~ takım.la~ gia~· ~' b~~oz, Galatasaray ikinci, Güneş üçüncü ol .. 
Buna mukabil daha düzgün oynayan De. saray taırum geç kal~ için gireme • Beykoz ikinci dl.du. ~··salbakaeş ınnd, dular. 

u .esna • (Devamı 10 uncu sayfada) 
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Eski Arnavudluk Kral ve DunkuG.Saray-0.Spor 
Kraliçesi Londra yolunda m~~!~~~~~ ~~~!ı 

L MESEL.ELE R:J 
Ekmek kalitesi her sene 

biraz daha bozuluyor 
Kraliçe Jeraldin : " Tekrar vatanımıza dönecek ve 

tacımızı giyeceğiz l " diyor 

kınla vıe merkez muhaci.mleri vasıtaslle 
bir ~ yaptılar. 

İfln fenaya sardığını gören Galata.sa. 
ray Salimi, sağiçe. Salahattini s~ açıla Deyli Ekspres'in, Stokholm muhabiri. 

nin, cEski haydud. eski kral. diye va • 
srflandırdığı Kral Zogıı ile, yaptığı mülA. 
kat pek enteresandır. Kral: cLondrada o. 
turacağıın ve daha h!lA siyasi bir kuvvet 
sayılırım!• demektedir. 

MUhabir kraliçe ile yaptılı müllkatı 
fÖ'Yle anlatı}'lôr: 

cBu akşam etrafı Arnavud muhafız • 
ları tarafından çevrilmiı olduğu halde 
Kral'içe Jcraldin ile oteldeki dalr~inde 
konu~. Dilinde garib bir Amerikan • 
Arna.vud ldh.ccsi var. Hep İngiltereyi dil. 
şünüyor. 

Orada yerleşeceğiz. diyor. lngilizlerlnı 
kalbleri sıcaktır. Ve ben daima onlan ıev 
dlın. Orada rnes'ud bir surette ve huzur 
içinde yaşayacak, çocuğumu istediğim 

gfüi yetiştireceğim .• 
Sonra, hazır buiunan k.atlbinin kü~k 

bir işareti ile atılıyor: 
c- Tabii, herhangi bir yerde uzun 

müddet oturacak değiliı. Pek yakında 

Arnavud1uğa döneceğimizi umuyoruz. 
Kocam, Arnavudluğn lstiklAlini kaz.an • 
dırmağa uğraşıyor, ve biz de tekrar va • 
tammıza dönecek ve tacımızı giyeceğiz.> 

Londranın harıcinde bir sayfiye arıyo. 
ruz. Ben daima seyahat etmeği arzula • 
mış, ve her yerden fazla cia İngiltereyJ 
görmek iste~tim. Fakat bu seyahatin 
bu şekilde tecelli edeceğini beklememiş. 
tim.> 

Kraliçe Jeraldinın üzerinde beyaz, 
be,pten ftJir tuvalet vardı. Bütün milcev. 
hcrleri, hep modern işlerdi. 

c- Neyim var neyim yokn sarayda 
bıra1tmak mecburiyetinde kalclım. Ancak 
bir bavul doldurabilecek kadar vakit bu. 
labildim. Mücevherlerimin hepsini de ya. 
nıma almış değilim, ancak kocamın ver. 
diği birkaç mü.ceVherden rastgele bir fkL 
sini aldım. 

Yotda çok hasta idjm. Beni sedye ile 
taşıdılar. Olup bitenlerden de haberim 
yoktu. Oğlum mütemadiyen ağlıyordu. 
Zayıflamıştı. hasta idı. HattA bir ker~ • 
sinde ölecek diye korktuk. Fakat seya • 
hatimiz nflıayetlenince pek çabuk iyileş • 
ti. Şimdi dok1ıorl'ar, günder: güne gelJş • 
mektc o'lduğunu söyUiyorlar. Artık ağla. 
rnıyor. Epeyce de kilo aldı. 

Kraliç, çocuğundan bahsetmeğe bayı. 
lıyor. İkide birde mevzuu çocuğuna geti. 
rlyor: cŞekcr şeyi •• gördünüz ya ne cici 
idi. Neş'ell idi. Ağlamıyor. Geceleri de 
uslu uyuyor!• diyorcıtı. 

Kraliçe Jeraldin, genç, basit bir ka • 
dındır. Daı'lıa ziyade Amerikalılaşm~ bir 
hali var. 

KT<ıl ve KTaliçe Stokholm rıhtımına 
çıkarlarken 

• 
cKocam, saraydan ayrılırken birkaç 

parçıa antika eşya~ olsun toplayabildi. 
ElbiBelerlmizi hep bıraktık.> 

Ziıgunun hemşireleri Kral ve Kraliçe. 
nin yanlarından asla ayrılınıyorlar. On • 
lar da Arnavudluğa döneceklerine inanı. 
ymlar. 

Kraliçe Jeraldin Riga'dan Stoldıolrne 

geçerken denizden e~yce rahatsız ol -
muştur. 

Kraliçe, Stoldıolme varır varmaz, bir 
kadın .berberi ile manikürcü çağırılmış • 
tır. Bir erkek berber de Zoguyu tıraş et. 
m~ir. 

Holivuda gidip gitmiyeceklerini sor • 
.dwn! 

Kral'içe: 
c!Holivud.a gitmek meselesi mevzuu • 

baha değildir. Ben füm çevirmiyeceğim. 
Kocam da lblr kitab yazacak değildir. Bin 
Ieroe Arnavud, bizim Kral ve Kraliçe o • 
larak lbaşl'.anna geçeceğimize bala inan • 
maktadırlar. Biz de bu hıslere layık bir 
şekild~ !haysiyetimizi koruyacağız. Bır 

kere daha Arnavudluğll dönmek, gerek 
benim ve gerek kocamın daima besledi • 
ğimiz en ıbüyük arzumuzdur.!) demiştir. 

alarak tıOıcu.mlarına şiddet venne~e baş. (BCl§tara.fı 1 inci aa.yfada) \ me~ kavuşmak .için büyük tesisata ih • 
Iadı. maktacıır. Miiteh~ıslann fikırlerine zi. tiyaç vardı:· A~klad~rl~r. ibşi kökünden 

l i ·· · yadesı'le hu'' rmet go··s'"ren Vali, bu işi hnl. halletmek isted1k en ıçın u muazzam Oyunun, Demirspor ka es uzerıne ~ 
y(lklendiği m.ralarda, yanına sokulana }ederken ötede beride ihmal edilip hıra. te5'isat birdenbire meydana çıkamamak. 
kaŞl.a, gaz arasında vuran kaleci Nec • kılan ekmek mütehassıslarını, bu işlerle tadır. 
detin kasdl ibir hareketi üzerine hakem uzun müddet uğraşmış olanlan da topla. Halkın sfühati fırıncıların eline bıra • 
kendlırine dışarıya çıkmasını söyledi. mıştır. kılmış bulunmaktadır. Zabıtai belediye 

Ta'kımmın galib vazi.yett~ olmasına Hazırlanan ilk rapor Valiyi ta!mir. et. talimatnameleri f1rınlarm sıkı bir şeltil. 
rağmen takım kaptanı olan Necde~ bir • memiş, ikinci. fakat esaslı raporun hazır. de tettişl'erini emrederse de eldeki mü • 
denbire Mç beklenmeyen bir harekette lanın.asına geçilmiştir. eyyideler bazı fırıncıları yapmak istedik. 
Wundu. Hakem Tank Özerengine hil • Ekmek üzerindeki tetkikler eskidir. 

Ieri hilelerin önüne geçebilecek mahiyet. 
cwn ettL Şimdiye kadar yapıl.an tetkiklere göre te değ'ildir. 

Etrdtan yetişen polis kuvvetleri ken. elaneğin kalitesi her sene bıraz daha bo. 
dlsini kanunll'fl itaatine davet etti ve Yapılan tetkik!ere göre günde üç de • 

zuimaktadı.r. Bozuk kaliteli ekmek yi • fa yenilen ekmegı'"n mukadderatını fırın. Necdet sahadan dışan çıkanlırken hal. """- . • bo 1 k · 
yenlerin ŞUpuesiz mıceleri zu aca , mı cılann ~!inden aimak irtn evvela 1stan • 

kın kendi aley'hlndeki tezahüratına da 'S 

sebeıbiyet vermiş oldu. de rahatsızlı'kları, vücud zafiyeti hisse • ı bul. Ankara ve lzmırde beledıyeler tara. 
deceklerdir. fından nümune fırınları açılacakbr. Bil!. Hiç !beklenmedik blr tarzda cereyan 

eden ve oyunun bitmesine ı~ dakika ka.. ım~Iar halkın bozuk kaliteli hare imkan nisbetinde bu şekil yurdun 

I ı..w... h8dise milli küme şampiyon. ekmekten gorme.kte olduklan zararlan her tarafına şümullendirilecektir. 
a """t'an ' .. 1 . zah k .. 
luğunu yeni bir hadise ile gene yarım şoy e ı etme teaır: 
bırakmış bulunuyor. Midenin ekmek mayasına ihtiyacı var. 

Ömer Besim dır. Bu ihtiyaç ekmek yemekle giderilir. 

Kalitesi bozuk ekmek yiyenler bozuk ma 

Her türlü asri tesisatı ihtiva eden nü • 
mun€ fırınlarında çalışacak usta ve ame. 

lemiz mevcud değild;r. Buna da çare bu .. 
lurunuş, Maarif Vekaletinin İstanbulda Hakem Tarık ne diyor 

ya alınış olurlar. Bu sureile micıesf bozu. clonekçilik mektebi açması kararlaşmış • 
Marın hakemi Tarık diyor ki: i'anlara terkibin~ maya bulunan HaçJar ,. tır. 

- cMüteaddid defalar hatalı hareket • · ı k til l · km k verı me sure e mıc enın e e maya. Maarif Vekiı.letınin ekmekçilik mek • 
te !bulunan kalecıye ihtar verdim. Son ol iht' ·a ·1 

sına an ıyacı gı erı ır. tebinden neşet edecek olanlardan şehir .. 
ihtarı söylemeğe gittil!inı zaman, üze • 
rime hü-cum etti. Bütün halkın gördüğü Yapılan istatistikler~ göre İstanbul ec. lerde nümune fırınıarın ı ih<lasmda, iyi 
şekilde bana yumruklar vurdu. Yüzüm zanelcrinde ekmek mayas\ ile yapılan e'kmek pişirme işinde isti!ad.? edilecektir. 
ve ıgözüm ikan tçinde kaldı. Polis kuv • ilaçların satışı gittikçe çoğalmaktadır. ~ Bu hususta tetkiklere başlanmıştır. Av • 
ve'tllerl delfiletile sahadan çıkarıldım. Mütclıassıslar terki.binde maya bulunan 
Fede~n Reisi cürmümeşhud mah. ilaç sarfiyatının çogalmı.ş olmasını her 

kemesine verileceğimizi söylemişti. Ben sene ekmek kalitesinın bıraz dJha bozul. 
karakolda yalnız kalmıştım. Kaleci Nec 
detin, duş yaptık'ian sonra Fener klü -
bünden u.zakl~tıgı öğrenilmiş ve maaL 
tc-essü:f cürmümPşhud bu vaziyette kal. 
mıştır. Tabii bu hususta icab edenlere 
raporlarımı vereceğim •• 

masına atfetmektedir. 

Şehrimizde olduğu gibi ekmek işi di • 
ğer şehirlerimime de halledilmiş değil • 
dir. 

Hükfunet, halka kalitesi düzgün ve u. 
cuz clane'k yedirm 0 k irin tetk:kler yap • 
.,aktadır. Ağız tadile yenilebilecek ek • 

rupadaki !bu şekil mekteblerin m'ilfTedat 
programlan getirtilmış, etüd edilmek • 
tedir. 

İyi ekmekle beraber iyi mayaya da Hl. 
zum vardır. Şehirde bir de maya fahri • 

kası açılacaktır. Maya Avrupadan kilosu 
altmış kuruşa satı:::ı alınmaktadır. 1'lem • 
leket dahilinde açılacak fabrikadan ma • 
yanın kilosunu beş kuruşa almak kabil 
olacaktır • Ajansın spor muharriri 

hAdiseyi anlatıyor 
Anadolu ajansının spor muharriri de 

h:Adi"seyi şu suretle anlatıyor: 

33 üncü dakikada topla ilerleyen Ga. 
latasaraYiı Salime Demirsporun kalecisi 
Noodet ibir yumruk attı. Hakem bu teca • 

Bekir erkeklerin 
iddia ve ithamları 

vüzü teSbn ederek Necdete sahadan çık • .. 
masını söyledi. 'NccdP.t bur•un Üz<'rine ha.. _ <I_J~şt~~fı 8 inci sayfada_} 1 kat go.<;terme~ ~v~arına k~rşı b1rçJu 

k . " . .. "d'" "stüst bı'rk"'ç g-ını soylcdıgı gıbı bakmıyor ve benı vali. 

1 

olduklları vazifelerı bibakkın ıfa etmek 
emın uze.nne vuru ~• VP. u e .. 

yumruk vurdu. w Ortahk karıştı ve hak~m demin evine ilticay.ı mecbur bırakıyordu. ve erkeğe .. mut~~ surette itaat icab eder. 
• . • . . . 1 Kendm benim bu ız.tırahlı anlarım.da ka. Fakat .. böylesını de nerede bulmalı? 
Jkı polısın yardımıle, krınıar içınde s:ılıa. ı . ·· " 
d k ld B hıı.d· . t k'b .-.ı F dmlığ.ının inceliklerını yaşaınağa çalıştı. Bu.gıünkü erkek evlenme hususunda an çı an ı. u cı 1seyı a ı ~en e. . .. . . . . 
d k A 1 k . t d . d"ld"M ğını ttirM eder, bır gun olsun kocasıle, çdk titizdır ve haklıdır. Çünkü etrafında erasyon er anı 'a emm e avı e ı ııs• 1 • ~ • • • • 

oday.a gittiler ve beş dakika sonra gele _ evıle, çocugu ile ve hattl kendısile bıle mes'ud d!duklannı zannettikleri kimse. 

Kürek ve yüzme yarışları 
rek oyunun hakem tarafından tatil edil. alakadar olmaz.. Çünkü ı.aman onlan ev. leri günün birinde mahkemede görünce: 
diğini sıöyliyerek t.akımları sahadan çek. den ziyade balo, eğlence ve moda ile a. c.E>v'lcnmek mi asla! Allah göstermesin!ı1 
tiler. lakadar olmağa sevkediyor, onlar da bu diyorlar. 

hayattan zevk alıyorlar. Hergün için K d ı hattı a ın arı.mızın düşünceleri ve 
(BQ.§tarafı 9 uncu sayfada.) 

Dört tek .kik: Galatasaray, Beykoz, 
Güneş takımları girdi. 

Beykoz birinci, Güneş ikinci, Gala. 
tasaray ü9üncü oldular. 

Kıdemliler: 

mud 1.01.4 yeni Türkiye rekoru. fOO 
metre (k1übler): (Saffan (Beykoz) 
1.07, Ziya (Beşikt~), Mazhar (De -
mirspor). 

100 metre küçükler: 1 - Mehrned 
1.15.4, Bedri ikinci, Gültekin üçün -

Dört tek kadınlar: Galatasaray ra - cü. 
kı"b olmadığı için birinci oldu. 400 metre: t - İsmail (Beykoz) 

Bir çift.e kik: Galatasaray, Alhnor· 5.36.4, Kazım (Demirspor), Ziya (Bc
du, Beykoz, Güneş takırnlan arasında şiktaş). 

yapıldı. 100 metre sırtüst.ü küçükler: 1 - İb. 
Galatasaray ıC:irincıi, Güneş ikinci, rahim (Beykoz) 1.29.3, Maruf (Beşik-

Beykoz üçüncü oldu. taş), Necati (B€şiktaş). 
İki tek kik: Galatasaray, Beykoz, 

Güneş takunları girdi. 
Galatasaray birunci, Beykoz ikinci, 

Güneş üçüncü oldular. 

Dört tek ki'k: Galatasaray, Altınor • 
~u, Beykoz, Güneş takımları arasında 
Güneş birinci, Beykoz ikiınci, Galata 

saray üçüncü oldu ve müsabakalar bu 
suretle hitam buldu. 

Müsabakalarfo niGı.a~tinde Beykoz 
31, GaJetasarny 2 5, Güneş 20, Altın • 
ordu 4 puvan kazanmışlardır. 

Sayı hesabile galiıb gelen Beykoz. 
takımına bir kuoa hediye edilmiştir. 

Su SpQrlan Ajanh2'rrun hazırladığı 
yüzme teşvik müsabakaları Şeref sta
dı havuzunda yapılmıştır. 

Yüzme yarışlarında e-ünün en güzel 
aereoeyi Galatasaraylı Mahmud, bir 
hafta evvel elde ettiğı ı oo metre re • 
kc.runu kırarak yapmıştır. 

Al•nan dereceler şunlardır: 
100 mette (kiü'b harici): 1 - Mah. 

ı 00 metre sırtüstü (kl üıb harici): 
1 - Fuad 1.24.2, Adnan. 

200 kurbağalama: t - Rauf 3.21, 
Neodet. 

200 ku~ağalama klüıbler: 1 - Saf. 
fan (Beykm) 3.26. 

200 metre kıurbaı~alama küçükler: 

1 - Hikmet 3.20, Ziya, Nobar. 

400 metre serbest küçükler: 1 - İb. 
rahim 5.53.2 Gültekin, Receb. 

4X200 bayrak: Adnan, Hikmet, Te
kin, Kamil 13.50. 

Müsabakaların neticesinde Beykoz 
39, Demirspor 19, Beşiktaş 13 puvan 
almışlardır. 

KadıklSy Halkevinda lise darsf eri 

Kadı1k<>y Halkevjndcn: Riyaziye, Fi • 
tik, kimya, edebiyat, tarih, İngilizce, Al. 
manca ve Fransızca orta ve lise ikmal im 
t.ihanları kurslarına kaydolmak isteyen • 
lerin idare memurluğuna müracaatları. 

Kadınlar cevab 
veriyorlar 

<Bastaraf ı 8 inci sayfada) 

Okuyuculara cevablarım: 
Bay A. Onguıı Şişli: 

Mektuıbunuru aldım. Sütunumu yalnız 
bayanlara ve onıarı müdafaa eder fikir. 
lere ta'hsis ettiğim ıcin fikirlerinizi sütu. 
numda ooşredemedim. BekAler anketile 
me.şgul ol:an arkada~a verdim. 

Hakkınız var. İzdivaç ancak bir an. 
!aşma ve iyi tanliffiB.dan sonra yapılırulsı 
Jıeab ~ bir şeydir. İçtimai hayatımız 

buna mülsaiddir. Çünla1 ilk mektebden 
iti.'baren kadınla erkeği birbirinden ayır. 

mamaktadır. Her genç kız ve her genç 
erkek e~nmeden evvel birbirlerini ta
nıyıp tetkik edecek namütenahi fırsatlar 
bulabilfr. 

26 yaşında bulunmanıza rağmen sakin 
bir ömül" sürmek arzusunu hissedecek ol. 
gunJ'u:ğa erişmiş bulunmanızdan dolayı 
şayanı tebriksiniz. Hele evlenmeği arzu 

ed~infz, diğer bek!r erkekler gibi bun. 
dan lrorkm.ayışınız çok yerindedir. Arzu 
ettiğiniz şekilde hayata bvuşmanıl".I 
can ve gönülden temenni etmekteyim. 

Suad Dervif 

fabrikatörleri 7.ellgin etmektt!n ve dün. lhareket?eri yanlaştır. 
yanın rahatını kaçırmaktan başka bir işe • R O .. . 

. zgun (Bıga): yaramayan modaya uymak aszulan biz.. 
leri matl'wediytt, sömürlyor, kadınları. cıMademki bekarım, ben de fikrimi 
mız da eI"keklerinin ınaddi imkanlarına söyliyeyim: 
uyamryxi!:", geçimsizlikler tevlid ediyor. Neden evlenmiyorum? Ben çok kıs.. 
l kancımdır. Etrafa baktyorum da gözüm ar. 

!şte tekrar etmek isterim ki onların tutmuyor, olacak iş değil! •• 

zıd dUşünceli ruhları biz erkeklerin on. Diyelim ki evlendim.. güzel bir ki% 
larla imtizacsızlığımızı ve muhtelif hayat aldım. Herkesin göru üzerinde. Haddin 
cep'helerindeki idaremızi Aciz kılarlar. varsa yanına al da çık,. gez.. 

Evinde r~t yüzü görmeyen daimi su • Sonra kadınların masraflarına daya. 
rette geçimsi'zlHt ve iena söz'.er!e ızt1rab nılmıyor. 

kaynağı halini alan blr erkek hayatta Doğrusu olacak işler değil bunlar •• iyi. 
muva.tfak ol®ilir mi? Ve bu ıztırablar si mi akşama yiyceeğin ekmeği kazana. 
y.üıııünden de erkeğin dalına müthi~ bir biliyt>r musun, ıiyanı yok. yaltıı.z uzan 

süratle muva.Makiyetsizliğe- doğru yu. yatağa, dua et Allaha •• amma vergi alı. 
v.arlanacağını ve hatti yuvarlandıklarını naıeakmış ne yapalım. G:icümüz yettiği. 
'bilirler mi, dUşünürler mi, hayır çünkü sırtımızdaki tek cekete kadar her şeyi 
bilmek işlerine el vermez. aşırı derece. vermeğe çalışacağım. 

de mkayd ol'mala~ı ~~ti~sinae erkekli~ Gavur köyü .}"'.>k ya bunun öte tara. 
sıCatile ve aile bıdığını sıyaneten vaki fmda, nihayet bir can!.> 
haklı isteklerimize itaat etmemek şek. 

Jinde tıeza:hiir eden bu imtizacsızlıkları 
günden güne şiddetlenir ve artık onlar. 
la birlikte yaşamamızı çekilmC'z bir hale 

getirirl'er ve iş bu raddey gelince de er. 
kekler her şeyd€n evvel hayat, istikbal. 

sıhıhat, namus, şeref ve haysiyetini dil. 

şünmek medburiyetindedir ve bu sebeb. 

Açık muhabere : 
e M ehmeJ Yıldıran (Ankara -

Çankaya): 
- Cevabınız QOk ağır olduğu için neş. 

rinde ma!hzur vardır. LQtfen mümkünse 
sinirlenmeden yazınız. 

NU8ret Safa Co§J.."Un 
le de ayrılık vuikuhulur, neticede kadın =============== 

o;, Rarı·p TU k ~& haksıı:}$nı anlar. Fakat her şey sona 
,.,.. Tabibi r OU'U ~, ermiştir. Aktla kitabevi 

1 Sirkeci: Viyan• oteli ••r11ı. No. 26, Kat Kadmfarı.mız erkeklerine sadıktırlar 
1 de heryüa ötlcdeo ıonra ... t 14 dea ~-k t lbil lidirl k' k x. öst' '1 ' 

' 20 w a me er ı er eıse g erı en 
,.. Y• k.dar hutalanaı kabul eder. ~ sadakat kadar yuvanın birliğine de sada. 

Her dilden kitıı.b, ~azete, mecmua 
satar. SON POSTA mn Ankara ba· 
yiidir. En iyi kırtasiye malzeme· 

' .. si mevcuddur. 



14 Temmm SON POSTA SaJfa tı 

\ 

Dnn yurdun her tarafında Büyük Lozan zaferinin 
.,B .. l•~~~!!!~ı~ 16 ncı yıldönümü 

mJft Antakya kışlasına Fransız bay - Mı' 11 ı" şefe m ,. n net 
rağı yerine halkın coŞkun ve Fransa- (Baştarafı ı inci ııay farta) ı çin Paris varoşlarında ayrı ayrı birer ı mütarekesinin malUm şartlarını itllU 
ya karşı dostane tezahüratı arasında de. yedi dev1ete kaqı çok çetin bir mü. mahkumiyet muahedesi kaleme Aldıkları devletlerinden koparmak için onları mil. 
Türk bayrağı çekilmiıştir. ve şu" kran cadele neticesi ak:tettiği bir mukavele ile gi:>i Sevrde de Osmanlı :imparatorluğu zakereyi kesmek ve harbe devamla teh.. 

Dünkü merasim buna ekıli 17 rliplomatik senedin altını için bir idam Mik.mü hazırlamışlardı. On. did etmek mreburiyetinde kaldıktan bat-
Antakya 23 - Anadolu Ajans'lnın Ankara 21 (A.A.) _Hatay Valisi Sök. imzalamLŞtı. Bu, yeni Türkiyenin ilk bü. ların gayesi Osmanlı imparatorluğunu ka Lozanda da I...ord Gürzonun mü:ıakel. 

hususi muhabl·n· bı'ldiriyor: .. t k ·ustu;ıı.u '"'°k siyasi zaferi ve ya ama beratı olan yalnız ıparçalıayıp k~ltmek değil, bSlki- reyi keserek bütün maiyetne İngllterf'. mensucr, Hatayın anava ana a\: ~ s - " . . . " 
Hatavda'ki son Fransız kuvveti bu R .. "'rnh M·m Şef tsmct in. Lozan rnuahedesidir. Onun Boğazlara. yeeini de esir etmekti. Yemen, Asır, Hı. ye gftmesıne karşı, muzakerenin inkıta.. 

" nu eısıoo urumuz ı . Fil. . . I k ·ı b .. U db ~ h k·kt ebebl . t ....,. sa'bah 7,30 da Antakyadan ayrılmış - önüne aşağıdaki telgrafla arzetmıştir: 1 Trakyada Türk • Bu\!?ar ve Tiırk - Yu. cdaz, ıstm, Surıye ve ra
1 

ı e ut n a. ın1 ı, minu ko a~·fu:, t h s. . erı, n!S ... 
. . k - fi nan hududlarındaki gayri askerl mınta. alar ayrıl<bktan başka stanbulla Bo. eren ço nu. :uu arıcı~ nazınnm tır. . MıUı Şef Buyü lno kalarıl ve ni!hayet Türkiye _ Suriye hu. ğazlar, Trakya. İzmir ve hinterllmdı, An. beyannamesinin hilllfına olnrak. açıkça 

Bu münasebetle yapılan merasim ikı 'I'üTkün makOs taliini Metrest pede ducrundaki Hatay.ı aıd kısımları tadil talya, Kilikya, Ante<>, Maraş, Urfa ve ilan gibi büyük bir siyasi cel!det göster. 
dost orou arasındaki şerefli silah ar - 1 b ~na 

yendiniz. Büyük Türk u usunun a,.. görme~-e bera.be!' diğer hükümleri henüz Mardin onlarca işgal ve istisma:- oluna- mcsi razım geimi~. 
kadaşlı.ğı çe~vesi içinde çok muhte. parlak siyasi znier tacını da Hatayda koy rner'idir. cak, doğu vilAyetıerjmizde sun'i bir Er- Lozanm çok hey!'!canh günleril" uy -
şem olım~ur. dunuz. Bugün 23 ~emmuz 1939 saat 11,4o L<nan muahedesınin yen: 'rilrkiycnin menistan vücude getirilecek, küsür ka • kusuz gecelerini burada tarif etmek ks. 

Merasim saatinden çok önce, bütün da doıstumuz Fransız ordusunun son .n~ • sivasi tarihi bakımından hiçhır şeyle öl. lan yerlerde sureta berhayat kalacak bil değildir. Bundan başka Louınla Ye • 
Antakya halkı kışlanın önünde yer feri de Hatay hudud!arını ter~etmı~tır. çü emiyen iki büyük kıymeti vardır ki dlan Türk.iyede askeri b:mtrol. boğazlar, ni Türkiyenin neleri kazanmak ıçin ne gL. 
almış bu'unuyordu. Lübnan, Beyrut Şimdi 'büıtün Hatayda yalnız Türk bay • birisi askeri sahada muvaffak ve muzaf. adliye, mallye ve hakem komisyonu gibi bileri .fedaya mecbur olduğunu birer bi -
ve Ha 

1
ebde bulunan birçok Türk aile - rağı dalgalanmaktadır. Millet ... m ~dnn. fer olarak müsıevh ·ı dcnıze dökmüş 'l- bir sürü intere.llier komisyonlar sistemi rer saymanın yeri de bu gibi yozılarda 

leri de bu tarihi dakikaya bütün Ha - !arda bu mukaddes bayr .. ğın ~olgesı al - lan ıürkiyeye hemen hemen istediğ. hu. ile gene kendileri tarafından idare olu. sayılmaz. Yalnız şunu söylemek kufi ge. 
tayın tam olarak Türk bavra~ altı"la tında misli görülmemiş tczahuratla .. k .. ur. dudlar içinde siyasi, askeri, iktısadi, ma. nacaktı. lir Jti Lozanda tesbit edilen hududlar, nrl. 
girişine şaıhid olmak için geimişti. Bu tarıcılan ve Milli Şefler: Büyük İnonuTte :i ve adli tam bir istiklaI VE tahdidsiz İstiklfıl, hürriyet ve otoriteden mah. sala milli hududlandır. Bütün mağlOb 
kesif halk kütleleri arasında göze çar- minnet ve üşkran hislerini göklere ka - bir ürrivet 'ltazanchrması, diğerı de ye. rum küçük ve zayıf Türkiyede bu:unacak devletlerin kabule mecibur olduk _ 
pıyordu. dar yükselttiren Hataylılardan sonsuz ni Türkiyenin münkariz eskı Osmanlı azlıklar da üstelik daımi bir tazyik. teh. ları askeri tahdidat kaldırılmıı • 

Saat yedi buçuğa doğru Hatay Va - minnet ve şükranlarına, ş:ıhsi minnet ve de>v etine asla benzemıyen ve hiç te mü. did ve lbir yeni işgat vesilesi olacaktı. tır. Mali ve adli kapitülasyonlar, 
lisi Şükrü Sökmensüer, refakatinde Al tazimierimi katarak Hatayın bu bahti - nr~abetl d'tmıyan yepyeni ve modem bir İşte Büy:ük Harh galib!erhıfn Sevrde konferansta inkıta çıkarmak pahasına, 
bay Şükrü Kanad.h, sa'b/{ başkonsb- yarlığını yüksek huzurunuza arzetmekle devlet olduğunu Avrupava ve dünyaya TU.rklere hazırladıkları ölüm berat1 bu lfıtveöıhniştir. Elhasıl Türk\yc lf·Zandan 
los Fethi Denli, İSkenderun konsulo- mes'udum, aziz Şefimiz. gösterip isbat etm . idir. Bunlardan ba!;. :tdf ve maalesef şahsı ve tahtını korumak tamamfle müstakil ve hür bir devlet ola. 
su A!hmoo olduğu halde kışlaya gelmiş Hatay Valisi Sökmensiier ka L:nan muahed::inin bambaşka b;r için bun1an kabul edecek zelil yaratılı~- rak çıkmıştır. Bütün mücadelenin gaye. 
~ buraya gene ayni zamanda gelmiş Milli Şef, Hatay Val~sinin bu telgra - husususiyeti daha vardı ki, 0 da Bilyilk ta bir padişah ile milliyetsiz ve ruhsuz si de zaten 'bu idi. 
olan şimali Suriye Fransız kı.taatı ku. fına aşağıdaki cevabla mukabele buyur. Hnrbden sonra galiblerle rna~llıb mütte. ~k~met ad~ml~n .. bu!muş1ardı •. ~unlar . Lozan muvaffakiyetini elde etmek f • 
mandam Ckrn~ral Mo1ey ve albav Col- muşlardır: fiklerimiz Al'manva Avustıırva, Macıı. Büyuk Harbın bütun kabn'ı.atlcrını m~n-, çın. orada her şeyden evvel İngiltererun 
Jet ile karşı]nşnuş ve sel8mlaşmışlar - B. Şükrü Sökmensüer ristan v~ B ~ .• : arasında aktedil. sut> olduk1an milletle onun o vakte ka. saıbık Hindistan krar naibi ve en bfiyO.'li 
dır. Hata! ~alisi .. miş olan •bü~n a:~~~edeler münhasıran darki mü.dirlErlnc yükleterek merhamet şark işle~ alim. ve miltehassıSl olduktan 

Tiirk • Fransız dostluk tC7.ahürü .. Hatay ku~~~uş ~Jnune sevln~~erle b~- ~rılib1cr tarafındlln kaleme alınıp mağ. dilenmek:en. utanmıyan insa~lardı. Bu ~a 1:-'°id Jo?")u devirmekte mühim 
tün vatan, butün vatandaşlar iştırak edı. 1 J\iıblare müzakf'.!re!'iz sadece imla ettiril. suretle.Tü:r1tıye içU ve dışlı hır hfnayetin bı_r amıl olduğu için 0 vakit çok btlyUk 

Tllrk ~ Fransız kıt'aln, kışlaya kar ·' eti l '- rt k t ı b ~·-
fl, Fransız kıt'as} ordu yolu üzerinde, 1 bili d · ı~'-· 

yo.r. Hataylılara refahlı ve bahtiyar ya - dikl'eri lıalde Lozan mushedesinln bir ta. n cesı oa rll-1'. .a ı amami e rnahvoJ., ır IlÜ-ıtU kazanmış olan harlcıye na:ı:ın 
şayış iostiyoruz. rafta 'flünkiye ve dl~er tarafta İngiltere, muış sıayı a: r 1• _ • ve genıış sa tuııyet!i murahhas çok mağ -

Türk kıtaatı da şehir istikametinde ı t ·· · n F ııt t Hbl Tü k T- kl T ~ 
. nonu Fransa, İtalya, Japonya. Yunani~ an, a a ıga er t" ·ıye. ve ur ü~ 1 rtl!" ve sert ~.ı G_ünonla her meselede 

y-Er almı.şlaroı. Başv~kilin telvTRflar.ı Romanya ~ Yugoslavya olarak tamamlle İstanbulda bulduktan karıkatürlerden ı. alMıdevarn mucadere etmek ve bir iruıa. 
Şükrü Sökmensüer, General lVIoley Ankara 23 (A.A.) - Hatayın ana va - müsavi şartlar altında. ve uzun sil ren ve baret sanmakla aldanmıc;lardı.. Bir ha:r~ nın malik o!abifeceğj en son tızim. te •· 

ile ka~laşt.ığı zaman, şahid olunmak tana kavuşması münasebetil" Başvekil hatta ibir defa da inkıtaa uğrayan çettn de ıgallb v: mağh)b olAm~k ~ruridir. Bu ya~kuz ve dirayeti sarfetmek mecburi. 
Ü'zere 'bulunan tarihi 'hadisenin iki Doktor Refik Saydam, Reisicumhur İs - mfrzakere?er neticesinde aktolunmasıdır. itibarla Türkler mağlubı) etı kabul ede. yetinde kalan tsmet Paşa gerçi Lozan 
memleket arasındaki dostluğu bir kat met fnönıii'ne aşa~ıdaki telgrafı çekmiş - Fillvaki Büyük Harbin mağlub devlet. rek lbir mütareke aktetmişlerdi. Fıkat Jronferansına harb cepheslnde."l ayağınm 
da'ha arttıracağını ve Türk - Fransı.z tir: leri arasında galiblerin tahakkiimüne teslim olınamı.şlardı. Hrle esir ve zelil tozile gelmi§ btr asker ve generaldi. Fa. 
kuıvvetlerinin teşriki mesaisine sa~lam Büyük Rci.fic'i.imlımı.nntt.:mıı kanşı ilk evvel isyan ederek tam bir is. yaşamaktansa ö~meğı tercih etmek rJr. kat o ta genç yaşındanberi nasıl ki yük. 
bir temel teşkil eyliyeceği ümidini iz - Yüce Katlarına tiklal' ve hürrlwt·le sulh aktetmeğe mu. kün ana yasasıydı. İşte onlar bu nokta. sek fbir asker ve bir erkanıharb olduğu 
har eylemiştir. Hatayda şanlı hayra ımızın çekildiği vaffak o1an Tilı·kivedir. Fakat bu, ona larda gaflet etmi2ıerdt. görülüyor idiyse ayni zamanda fıtri fev. 

Cknera1 Moley, güç zaotettiRi dai - ıbugünü bi7.e yaşatan Büyük Şefimize, bi. Büyük Harbden sonra daha dört sene İstarrbul saray ve köşklerinin sahibi kalQde ıbir müzakereci ve bir politikacı 
mt bir he)'«an iıçinde, iki memleket a- • m··"-telf1 oo"""'elerdc türıu- du··şmanlarl" küçük ve milliyets'.z. bir eka1liyet ile 'ln. olduğu anlaşıl'ıyordu. "M_,.,1tiyeti mil • :r.i daıma iyiye ve ileriye götUreceğindcn uın '!'"' .. -,.. -
rasındaki dostane münasebetlerin ve h" .. "- savaşm"~a ve .-ra bı·r de LO""nda çok !arın Ş'UU:r.<ruz bfr avene kafilesi müstesna teakııb Yemen isyanını bastıran Ahmed. ıç şupuemiz olmıyan yüksek dırektifle. ~ ,,v.. .... 

da'M iyi anlaşma arzularının ancak gu··ç •·e 8 .ıı.. .. bir mücadel""y~ malo~ucıtu. Türkler Sevre yani haksız.lığa isyan etti- İzzet~. İmam Yahya ile Dan'd11 o·ı ri altında ça1ışmaktan nıütevellirl en de • •· 6""' '" -. uıı ,, 
bir misali olan bu neticeyi selamlam1ş . ..,_ GaJllL. itil,.ı devletlen· Almanya, A. ler ve müstevltlere 'karşı yeni.den harh.e ~ur ve gü.zeı 19_11 Yemen anlaşmam. rın şu~ranlarımı ve tebriklerimi arzede.r ı.u cu ·· _ 

tır. tazimle ellerinizden öpcrc-k daima sihhat vıusturya, Ma<:aristan Vl' Bulgaristan i. kalıktılar. Mesele basit değildi; bllAkıs nı yapmak içın erkanıharb binbap ts • 
Bunu müteakılb bando Marsiyezi ve fıfiyetinizi dilerim. ~k güç ve hattı ümldsizdi. Çünkü düş. met beyin zeka ve istidadından iaUfade 

çalmağa başlamış ve Şükrü Sökmen - manın Qdkh.~na ve mutlak faiikiyetine etmemiş miydi? l 
süer ile General Moley, aJb<fy Siikrü Dokto.,. Refi't Saydam direğe çekilirken Hamidiye tarafın - mukabil Türkler hem yalnız ve hem de General İsmet, İstiklRl Harbinde, bir 
Kanadlı, albay O>llet, Fransız ve Türk Milli Şefimiz. Başvekilin bu telgrafı - dan tup atılarak bayrağımız selAmla - ordusuz. silMunz ve parasız edller. Her taraftan Gaıib cephesınin bin bir çeşid u 
kıt'alarım teftiş ey1emişleroir. na şu cevai>la mukabele buyurmuşlardır: nıyordu. taraftan da abhıka ediirniş1erdi. kerl meselelerile uğraşarak harh ediyor• 

Doktor Refik Saydcım Gece şehir elektrikle tenvir edilerek t... dur..... :a..-u- .:ı· ~ 
1 

.J. Teftiş sonunda ban® Fransız bay- • .ı.çı~e, istiklll mücadelesı bu ağır ş::ırt. '5""~ C.mn::~~n •ıımaı;ı mem eketin da.'ıuz s B kll fener alayları yapılacaktır. ha · t tü l" · t rak marşını çalmağa başlamış ve FrAn ayın aşve lar içinck! başlamış ve mücahldler yal.. ve nıc r Y sıyası meselelerlle yuğ • 
sız bayrağı yavaş yavaş indirilerek f c:- Yalova Ankarada nız d~ düşmanlarla değil, iç hainlerle de rulmuyor muydu? İşfo Lozanda Tilrkiye •. 
ttklAl marşı çalınırken de yerine Türk Hatay günütııl sıze ve Cilmhuriyet hü. uğraşmrşlardı. yi temsil eden İsmet Paşa bu idi ve 0 o.. 
bayrağı çekilmiştir. kumctine takdir ve minnetle tebrik ede. Ankara 23 - Ankara Ha1kevi, Ha- O zamana kadarki muharebelerde hep raya merasim içln gftmediğini evvelden 

• rim. Muhabbet sözleriniz için samimi o • tayın ana vatana k&Vl.rŞmasını coşkun kAfirlere ka~ .i.!lAmın iman gayreti tah. bfnyordu. ' 
Halkın ooşkmı tezahürü larak teşekkür ederim teznhüaratla lrutlamıştı.r. rik olunur ve dftşmanı dini bir hamiyetle Ethasıl Türkler İstikla! mücadele ve 

Hatayın tamamen Türk bayrağı- hA- 1. lnönii. Şehriml:zde yenmek Cl'l&sı farzolunurdu. Mustafa Ke. harıblerini yenilmez vatanseıver azimleri 
kimiyetine geçtiği bu dakikada, daki -~ mal ise Anadoluda yabancıyR kup milli ve sönmez milll ateşleri sayesinde ka • 
kalarca süren 'bir a~ tufanı kopmuş . . .. . . Hatayın bilfiil ana vatana kavu!lflla- bir ateş yaktı ve bu 9Uretle ~Jrklerin zanın~larsa Lozanı da sırf ayni hassalır. 
ve heyecanına bAkim olamıyan halk, cıle.rın, kız ve erkek butün mektebli - sı münasebetfle dün yllrdun h<-r tnra- fsl&miyetten sonra ilk milli harbleri ve la .fethettiler. Bu suretle de görüldtı ld 

1erin, esnaf gru:plannın geçid res fmda oldugu- gibi şehrlmı-..:ıe de teza- a · M _. f K li Tü ... ı k §imdi artık kapısı üzerinde şanlı bay- Lu mmt zaferleri istiklll harbi ve istiklAl azı u ... a a ema n, rr. sti lAl har 
rağımızın dalgalanmakta olduğu kış- mi takib eylemiştir. h'ürat yapılmıştır. zaferi olmuştu. bini yapan ayni generali Lozanda TnrW 

Merasimden sonra heyet azalan ve ·-'iL."!. n d '- :ır. 
laya gı·rrnı~ur. p t• H 11- • bel d +-t k tli d"" k ı b 1 ~ına kar sı.uuun e «Urmaga memur etmesi e:n,: -ı delegeler Hanbiyede ikametlerine tah- ar ı, arflevt ve e iye bina ıan, 1.9 e uvve uşman a a a ıtr; - bilyük ibir isaıbet ol t 

Merasimin lbayra'k indirme ve çek - sis edilen Defne oteline gitmişlerdir. nakil vasıtaJan bayraklarla d'onatıl _ şı bir avuç Türke zafen temin eden, Loızan muzaf!e ~ş ~r~ ~· 
me kısmı bittikten sonra, Fransız kıt- mış, d'efn€ dalları ve çiçeklere sils _ Sevri yırtan ve J.ozanı yaratan mucize · r enı ı url\ıyenin mi 
ası selfun resmini ifa etmekte bulunan İskendenmda lenmiştir. bu olmuştur. Bu mud:ıedir ki galiblerin yaptığı !büyük muahededir ve denil'ebt • 
T.Urk kıt'asının önünden geçmiş ve on- fskenden.ın 23 _ Anadohı ajansının 21 <l E tahakkümünü evveli harb ve erlik mey. 1~,:,~,.yeni devletimizın temelleri ora4t 
dan sonra da Tü'rk kıtaatı Fransız kıta Gece saat e minönü, Fatih, Şeh danında ve sorıra da !..ozan sıyas! mliba. a ı ...... '""9 ve kurulmuştur. Onun içindir ki husl.1Sr) - muhabiri bildiriyor: · · n k"d Be ğ Lo · Tü • 
ıının &ünden geçmiştir. İki dost mem Hatayın 23 Tenunuz kurtuluş ve remını, us u ar, "ft' lu, Şişli, Ba - reze alanında sarsmış ve çok güç olduysa zam yem rıc tarihinin yalnız unu • 
le1--t orduları mu··m~..;JJ..o.rı"nı'n Hat:ay kırköy, Beşiktaş, Eyüb kazalarile di- da nihayet 'Iürlrun hayat, :i&ti.klll ve t~Iınaz şanlı bir sayfası olarak değil, ay. 

l\e ..,.,.,, "'° ana vatana 'kavuşma ibavramı Habl\nn - k ı d ki H Ik nı d b 
-prakJannda bu """n karşılıklı 1·htı'r"m t ger aza ar a a evlerinde hazır • hôrriye-t haklan bütün bir cihanıt tanı. zaman a, ugiin de gölgesinde y•- ., w iJV' n diğer şehirlerinde olduğu ı?ibi sken - d ır... ..... _ "k -y-

nı im"ni kı'L~ Fr 1- R lanan .program rnuoı'blnoe +.--.Jantılar tıhn•.c-tır. 16"'ıu. yu sek bir milli Türk abidesi o., eras ı ta ~n ansız '1\.ıtaatı ey runda da heyecanla ve ibilyük tezahü _ ~ ~· ı k t • 
haniye, Yeni .... ""ir vn}u u"'zerinden yil- yapılmıqtır. Bu toplantılarda muhte- Galiblerin Türlnye hakkındaki kasid. ara €'S id ederken bu büyük eserin 18 ~· J~ ratla kutlandı. Merasim yeri sabah•n l'f h t"bl .. 1 k H ni'leri olan ebedi ve milli Şeflere m~n...1.1.• rU~ geçerek saat 11.40 da Andifil erken saatlerinde halkla dolmuş, t:ık- 1 a ı er soz a ara atayın ana va- leri, evvel! rrrltarek~ hükümlerine mu. ~ .. 
mevkiinde Til:ı:'k topraklarını terkcy ~ )ar ve obayraklarla süslenmişti. tana iltihakındaki büyük ehemmiyeti halif hareket ve tadilatla, sonra da Sevr mizin derin minnet ve şükranlarını san.. 
1-emtşlerdir. ' ' , heyeca<nla tebarilz ettirm~lerdir. Bu- muahedesinin öldürücü m::ıddelerlle bel. mak ıbizlere hu,gün düşen büyük mf1lt 

Geçid resmi 

Antakya 23 - Hatayın ana vatana 
tam ve mutlak olarak kavuşmuş o1du
~ bugün 'bütün Hataylılar tarafından 
en coşkun bir heyecan ve en içten bir 
Sevinçle kutlıularunıştır. Hataylılar bil 
hassa bu büyfik günlerinde millet mec _ 
lısi ve Parti mümessillerinin araların -
da bt(ıtı.rurulkta dlmasıllcfun fovkalA
de mütehassis kalmışlardır. 
Hatayı bu aziz güne kavuşturan A -

tat'ürk ile Millt Şef İnıönüne karşı yü
rekten gelen minnet ve bağlılık ifa -
delerinden sonra, en önde deniz sü bay 
larile Hamidiye efradı gelmek üze 
re, piyade, jandarma kıt'a1annın, iz -

Meydanda İskenden.ında mevcud bir vazifedir. nu mütea-kııb konserler, 1emsil!er ve • lfytii. Gerçi harbden sonra harb ganai. 
garnizon kıtaatı ve I'imanda bulunan rilmiş, eğlenceler tertib edilmi~tir. Ge minin tevzii dolayısile aralarında çıkan 
Hamidiye ·kruvazörü eratile, İskende- p ti Halkevl beled. 1.· 1.... k l .._,'- .. ... d ····:···················································-·--ce ar , ve ıye uınauan bazı kıs anç ıAJ,Ar yuzun en galJbler, bi. 
run jandarma böli4,Uti yer almışlardı. lı b •==---====------====ıı 

H. E. Erk-ilet 

elektrikle tezyin edilmiştir. ribirine ibağ yan ra ıta gevşeyip ç-OzüL 
Saat tam 1 O da Adana tümen komutan möş ve nlıayet Sevri tatbike memur DOYÇE ORIENT BANK 
vekili al'bay Kemal Yasınkılıcı.n kıta. Dün akşam saat 21 de Kadıköy Hal- Venizel09Wl Yunan ordusu da mağlQb 
atı teftişile mera.sime ~landı. Komu- kevi tarafından Kadıkôyde belediye ö- ve imha edilmifti. Fakat bunlar11 ve her 
tan beraberinde yarbay Nad Aka, nündeki meydanlıkta bir açık hAva şeyı rağmen Büyük Harb gallblerinin 
k k M t, P toplanhsı tertl'b edilmiştir. Bu toplan- &....&. t .. .mıt · h* ayma am eme arti .reisi, Emni- ve UdllıUS\JS •-e• erenın alA kendilerini 

A- tıda Hatayın ana yurda kavuşması mü rnn-1...: k yet uuıiri, belediye reisi, jandarma ı. ~u\.ıyeye arşı galib mevkiinde gördük. 
lromutanı, diğer zevat hazır bulundu- mı.1ebet(le hitaılie'ler ~iş, temsrn, leri ve Sevr zlhntyetinden vazgeçmedik 
ğu halde teft~ni bitirdi. Bu sırada rıh monoloğ, müzik ve diğer eğlenceler ya lcri evvela Mudanya mütareke toplantı. 
tını meydanının bayrak direğine çe • pılmıştır. sında ve sonra Lozan konferansında ta. 
kilmiş olan Hatay bayrağı llM!rasimle Yurdda mamile ve bdtün ağırHğile hhsedflmiştir, 
indirilip yıldmnın içi hemen orada dol Hatay bayramı yurdun her tarafın- o derec~ ki, bugünkü Rei&i<fJ.mhur ve 
durularak Türk bayrağı şekltnde ge - da büyük sevinç w tezahürlerle kut - Milti ~, o vakit muuffer garb cephe. 
ne merasimle direğe çekildi. Bayrak lulanmıatır sinin kumandanı, İmıtıt Pasa Mudanya 

Dreıdner Bank Şubeıf 
Merkezi: Berllıa 

Türltiye tabelalı 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: 1st. Tütün GümrilfQ 

* Her tiirlii hanla iti * 



12 Sayfa SON POSTA Temmuz 24 

p .. llllP,. "Son Posta,, nın Hikayesi 

1 Talih olmayınca ... 
Memur alınacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 

lıu .. uuuuu Çeviren • • H. Alaz 

1 - İdaremiz münhallerine alınacak memur ve müvezzi için müsabaka imU.. 
hanı YaıPıla'Caktır. 

2 - İsteklilerin hüviyet cüzdanı, mek teıb şehadetnamesi, sıhhat raporu. ş 
kağıdı :zabıta ve belediyeden musaddak iyi lıal kağıdı. askerlik vesikası, dört 
fotograf ve bir dilekçe ile halen memur olanların sicil cüzdanlarile dilekçeleri 

Muhtelif balkrmlaııdan tetkik edildik- ler içi.nddk.i itfaiye merdivenlerinden yu.. 
leri zaman insaırtla:n ctalihli> ve ctalib. karı tmmanmaıia baŞladı.. evi ihata et.. 
siz» diye iki kısma ayırmak pek.ila ka.bil. mif dlan ımeııaklı.J.ar kafilesi, nefes bile 
dir. cTalihli. insanall· hakkında fazla alma:ksı2llı11 bu bhramanın hareketim 
söz söy?ıemeğe bilmem ki lüıJUm var mı?. ~ ıtak:.O ediyordu. 

çırıpıımyoc, oradan kurtulmak istiyordu. 
Beni Od y.anıgın onun sinirlerini bozmuş. 
tu. Grişa hem ıınerclivenlerden aşağı ini. 
yıor, lhem de rbiiyıük bir şefkatle: 

- Kardeşim biraz ıi'.ılclnet bul, diyor
du, anlıı'k senin için hi9bir tehlike kal. 
madl •• Sen lkıuııtıuldun!. Birazdan diğerle. 
rini de lkn.ırtar acağım.. 

11/ Ağustos/1939 akşamına kadar vilayet P. T. T. Müdürlüklerine müracaat ey. 
leımeleri ve bunların 788 sayılı memurin kanununun 4. cii maddesindeki §tirtla. 
n haiz olmakla beraber devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını geç.. 
miş ıbulunınamaları. 

3 - Memurluğa alınacakların en az ortll\ lise mezunları tercih edilir. MU.. 
vezzilerin de ilk mekteb ırne:runu olmaları lAzımdır. 

Beynelmilel ımıi.iSaıbakalarda birincilikle. Gr.i§a. ne :kıendini sarıiıı alevlere. ne 
ri tkazananlar, piyangolann birinci ikra. de itfa~in mklbığı kuvvetli su sütun. 
mi~rerini alsınlar hep bu zümreye men. larma aldırmabEn evin, yanmakıt:a olan 
mıb insanlart:tır. dördümcii kM!ma kadar y-lkseldi. Dör. 

Sosyıctemiızıde c.taılihsiz• lerinı saıyıısı. cünoü katın penıce-releri hizasına gelince, 
ctafrllili> [ere 11azaran çok daha fazladır. ~aırile y\hJiinü kapayara~ pencere. 

Bu OOzleri işifun kazazede boğuk bo. 
ğuk inledi. Zava.Dıı. adam, herhalde oda. 
da kalan diğer akrabalarını d~nüyor. 
du. Bir 1rol'aymı bularak: 

4 - Miüsa.baka vilayet P. T. T. Müdürlüklerinde 15/~os/1939 Salı gliııü. 
saat 14 de yapılacaktır. 

5 - Müsabakada muvaffak olan lise mezunlarına 20, orta mekteb mezunla.. 
nna P. T. T. memurin kanununun hükmüne göre şimdilik 10 lira ve mılvez:zilere 
7 den 10 liraya kadar maaşı asU verilir. 

Grişa Yeropkıin, ctalihsiz. insanlar den, odaya atladı. 
grupunıun en canlı bir "örneği idi. Bu za.. 
vallı delikanh. kelimenin tam manasile 
cıtali:hsiz. dli. Geçen gün bu zavallının 

başından geçen ıbir vak'a bunun talihsiz. 

6 - Süıvari müıve7.ziliğini istiyenler dilekçelerinde ll:mnu tasrih etmekle be
uber !bir hayvan tedarikini taahhüd edeceklerdir. Bunlara 5 lira yem bedeli 
verilecektir. 

liğinc parlak bir misal teşkH eder: 
Günlerden sıcak bir yaz gün:.i idi. Gri. 

sa Yero.pkfu, .kar gibi beyarz eL'biselerini, 
beyaz spor .gömleğini gıydi ve parka git. 
melk üzere sokağa çıktı. Parkta Ninoçka 
ile ran:dcvusu varo.ı. Vaktinde randevu. 
suna yctişdbilımek üzere tramvaya bindi. 
Tremvaydaı gittiği müddetçe, sevgilisi ile 
buluşt~ru zaman konuşacağı ~yleri du. 
Şüaıerek ıtatlı üırpeıım.eler geçirdi. Bu a. 
rada, .kendisini sevgilisinin göı:üınde bü. 
yıü.tecek lbiır Mdisenin vıikubulması ihti. 
mallerini de !hatırından geçirerek tat1ı 

hnyaller !knmnağa b~ladı. Bir başka ta. 
birre Gcaıh.rrunamımız şu veya bu şekilde 
ııro$ıur Qlmayı isti}"Ordu. Fevkalade bir 
i§ yaparak •bü.'tlüıo halkın dikkatini kendi 
üıreriıre çelmnek ıne kadar hoş ve giiı7.el 
bLr şeydi. 
. Gırişa, ta!b.ayyülatmaı daha iyi devam 
edelbilmek iç:i:n gözlerini sıkı Slkı~a yum. 
du. İşte rt.aıın bu mrada tramvay bir ma. 
imsfan .geçerek hafifçe sars.ılır gibi oldu. 
Bu sarsıntı Grişaya, büyük ibir insan ka. 
W>a~ğı tarafından el üstünde havaya 
k.aldmlm.1ş intibaını vereli •. Grlşa: cNe 
ruU)"<>ruz?• diye gözünü açtığı zaman, 
hiıç t>dklemectiği acaib bir manzara ile 
~tıı: 

Tıramvay arabasının karşısındaki bU. 
y\ilk evin etrafını bir insan kaJabahğı 
sarmıştı. Evin üst kat poocerelerin.den 
siyah duman yum.aklan yükseliyordu. 
f ttaiye 9dktan iş başına gelmiş, kangal 
kangaJ mmmnlanm çözerok yangını sön. 
düınmıeğe girişmişti •• 

Grişa lbir sani~ bile dfi~ğe lü
zum gönneksizin tramvaydan aşağı at. 
ladı ve yamnaldba olan eve doğru koştu. 
Evin etrafını çevlıımiş olan seyirci kala. 
balığırnıı yar.ara:k, btr hamlede kendini it
faiyecilerin yanında buldu. Hiç kimseye 
tdk :bir kelime hile söyllemeğe lüzum gör. 
lndksizin, ıbir maymun çevikliğile alev. 

Biraz acı ve müstehzi bir ifadesi var
Qi. Doğrusu bir şarkı söyleyip bin lira 
kazanmak çok iyi bir şey. VAk1a çok 
güzel söyledin amma ... Fena da tediye 
edilmedi. 

Emine Mükerreme: 
cSen ne anlarsın»cevabını vermek 

istedi. Çünkü Mükerremin musikiden 
h:iç bir şey anlamadığını biliyordu. Fa
kat bir cevab vermedi ve Aşıkına doğ
ru döndü: 

- Ne olur dedi. Bir şarkımı dJnle
mek için <bu kadar papel.. oh.. pardon 
para veren adamı bir kere görmek is
terdim. 

Hadi bey: 
- Affınıza mağruren size onu tanı

tamam. Çünkü kendisine bunu vAdet
tim. 

Emine içini çekti: 

- Onu tanımasını o kadar isterdim 
ki; dedi. Bu parayı veren insan o kadar 
alelade bir şahıs olmasa gerek.. hele 
bu akşam herkesin bana beğenerek ne
rede ise hayran olarak bakmasını ona 
m<:?dyunum .... 

Emine büyük bir neş'e ile gülilyordu. 
Hakikaten bütün masalardan nazarlar 
ona çevrilmişti. Herkes onunla meş -
guldü. Ve bir sürü delikanlılar yanına 
ya~ıa I)Orlar. Hepsi onu dansa davet 
ed or. 

O bunların içinde ancak tanıdıkları
nın davetini kabul ettiği halde dört, 
beş dans için evvelden angaje edilmiş 
bulunuyordu. 

- Görüyor musunuz, şu dansör sto
kunu. Hadi bey bunların hepsini şu 
meo'hul adama borçluyum. Kimdir bu 
~daro bir ecnebi mi? 

- Beni bıra'k!. Bırak beni Allahın be. 
la'Sl ! • diye iınlıetli. 

Grişa ikendi kendine: cZavallı adam 
gaıliba aklını oy:natt1, diye düşündü. Ma. 
aımafih chemmiyıeti yok!. Nerede ise şim
di !kendimizi yerde bulacağız! •• 

7 - 'Başka dairelerden naklen gelecek olanalr mtisa'bakaya tabi olmakla be. 
raıber kendilerine umumi hükümler dairesinde maaş verilir. 

8 - Miisabakada muvaffak olanların idarece teklif olunacak her hangi bir 
yeri kabul etmeierı şarttır. c546fi11 

Oda, duıma.n içinde td1. Yüu.lcri du. 
mandan hayal meyal fark.edilen ürkmüş 
insanUıır odanın içinde telftşı tel~şlı aı:o. 

Şl.lŞU'ylOO'lardı •• odanın k~""elerinden birin. 
de, orada llresafet peyda etmiş olan du. 
mandan yüzü hiç farkedilmiyen bir bed
baht. tboğuık ve kınık bir sesle bir şeyler 
haıytkıınyordu. 

Grişa, yere iki, üç basamak kalarak 1 
merdwenden atladı; kucağında kıymetli lEtanbul E elediyesi İlanları 1 

~.~r~*hlrt~~~d~~~h~~~oM~~M~ke~i~M ~~ ~-----------------------------~ l'a., odamın içinde ilkönce lwırtanlması metle yol açan !halkın arasından yürüdü. 
1-fumn ıgelan.in, Btöşede, duman içindeki Gözlerile ibüyı~cek bir su birikintisi ara.. 
bu lbediba:bt dl'.d!uğuna karar verdi. Kuv. yarak. (kazazedeyi, ilk tedlbir ohnak üze. 
vetli bir el careketile geniş ve uzun ka. re su ibiri'ldntisi içi~ bırakıtı. 

Çöp nakliyatı ~inde kullanılmak üzere, açık eksiltme suretile kamyon kira. 
lana<:aktır. İhale 26/7 /939 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende ya. 
pılacaktır. Beher kamyonun günlük kira muhammeni 14,5 lira. ve ilk teminatı 

dife perdelerden birini kopararak bu Yüzlerce göz Grişaya çevrilmişti: 
bedbahtın üızerine atıtt; ve onu kueakb. Grişa da.'ha şimdiden bu gözlerde sessiz 

225 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdilrli.i,ğü kaleminde görülebilir. Ta. 
liblerin ilk teminat makbuz veya mektublan ile ihale günü muayyen saatta Da. 

yaraik pcn:ce~ koştu. Bedbaht kazaze. lbir lhürmci okıuyord'u. 
imi Encümende bulurunnları. (5081) 

de, Grişaımı !kuvvetli kolları arasında 
Qll1PJilll~r. boğ\ıik ~uk bir şeyler mınl. 
damyordu. 

Grişa, pencerenin pervazında biran 
için duraladı; etafma seri bir göz attı ve 
merdivenden aşağı inrneğe ibaşladı .• 

Kazazede, Griş::ının k.o1la n a·rasında 

Bu .arada, kazazede de kendine geldi. 
Üzcrind~ki !kadife perdeyi fı.rlatarak attı. 

Grişaınıın a.ğ'ın:ndan bir feryad yilJc. 
se'lıdi. 

Veşilköy Tohum İslah istasyonu 
Satınalma Komisyonundan: 

Suı .birikintisi içinde, yüzü öfkeden k1p. 
kırmıııı olrrruş, poo hıyıklıı. başı miğferli 

itfaiye ıkıumandanı duruyordu. 

Sivas iskan mii.dii.rlüğünden 
Eksiltmeye Konu.lan iş: 

Cinsi 

Motorin 
Vakum 
Valvalin 
Gres yağı 
Gaz yağı 

Miktarı 

Kilo 

150')0 
1000 
300 
300 
300 

Talunin bedeli 
Lira Kr. 

1200.00 
410.00 
108.00 
46.50 
45.00 

İlk teminat 
Lira Kr. 

161.03 

1 - Hafik kaza merkezinde yapılacak 100 göçmen evlerinin (k-eresteleri ha4 
riç) billımum. malzeme müteahhide aid olmak üzere kapalı zarf usulile yapı. 

lacaktır. 

Benzin 1500 337 .50 

2 - Keşif bedeli 35784 liradır. 
3 - Bu işe aid şartn.ame sunlardır. 
A - Fenni şartname. 

1. - Cins, tahmin beleli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 6 kalem milştell 

madde ve makine yağlan 4 Ağustos 19·~:> Cuma günü saat clh de Beyoğlunda 
İstik.lal Caddesi 349 sayılı binada Liseler Muhasebecili~nde toplanacak komis. 
yooca açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

B - İdari şartname. 
2. - Şartnam.eler hergün adı geçen Muhasebecilikte görülebilir. 

4 - 1/Ağustos/1939 Salı günü saat 15 de iskan müdürlüğü dairesindeki ko. 
misyunda yapılacakti.t'. 

3. - 2490 5ayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin belli gün ve saatte vesika 
ve ilk teminatlariylc komisyonda bulunmaları. c53S7 .. 

5 - Temin.atı muvakkate miktarı 2683 lira 80 kurı.ııştur. 'l'eminatl muvakkate 
nadcden veya tahvil olarak kimisyonca alınamLyacağından bunun daha evvel Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
maliye veımesine yatırılmış olması ve makbuzunun zarfa konması. 

6 - İstekliler İenn1 ve idarl şartnamelerle planı tatil gtin1eri hariç her gün 
Ankarada iskan Umum Müdürlüğünde İstanbul, Sivas, Samsun, Kayseri İskan 
Müdürlüklerinde görebilirler. 

1 - Kurumumuz eczahanesl ile enstitü labor.atwvarlannın bir senelik ihtiya. 
cı olan şartnamede yazılı (125) kalem eczayı tıbbiye ve baytariye ve kimyevi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

' 
2 - MMubaımnen bedeli (2451) ve muvakkat teminat (183,82) liradır. 

7 - Teklif mektublarını 4 üncü maddede yarlılı saatten bir sant evveline ka. 
dar makbuz mukabilinde komisyon başkanhğma vermeıeri laıimdır. Postada 
ve muayyen saatten sonra gecikmeler kabul edilmez. Kanunun tarifi dairesinde 

3 - 8/8/939 tarıhinc ra.slayan Salı günü saat 11 de Rektörlük binasındaki 
komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin enstitil daire 
hazırlanmamış ve mühürlenmemiş olan zarflar kabul edilmez. (5286) müdürlüğüne mmacaatları. (5471) 

Eminenin Sevgilisi 
. ...... •.. • .. . ~ . .: ·1ı.·~· .• ,.. ~. •:.:..: . .. ... · . . . 

Nakleden: Hatice Hatib 
- Nereden .. aklınıza ecnebi geliyor? j - Hiç bir kostüm giyecek değilim ... , . Taşra~a~ ~lmiş, sessiz ve '?5~1: bir 
- Bizde boyle şeyler adet değildir. Ben canlı tablolara çıkmıyorwn • hır muhıt ıçın yaratılmamış hıssını ve-

Hem eğer bir Türk ise muhakkak son- - Ah öyle mi?. Vah! Vah!. ren küçük bir kıza karşı yaptığı şeyleri 
radan görmenin biridir. O Fazıl Şakirle konuşurken yanla - Artık böyle muvaffakiyet kazanan 

- Hayır ... Sonradan görmenin biri rından öiraz uzaklaşmış olan ihtiyar herkesin takdirini üzerine çeken bir 
değildir o... sevgilisinin önünden geçerken büyül_c salon hanımına karşı göstermekten l-

Genç kızla Hadi bey böyle konuşur- ıbir n~'e ile: ciz kalacaktı. 
larken Fazlı Şakir de onların yanına - Bu geceki bütün muvaffak.iyetimi Bunun için sorduğu sualin cevabını 
gelmişti.: size borçluyum; dedi. Bana bakıyorlar. b'üyük bir korku içinde bekliyordu. 

- Me~r ne harikulade bir sesiniz Bana kompliman yapı~rlar. Bütün Hayri bey.: 
varmış~ insanların karşımda bir hazine keşfet- - Zannederim bu akşam Emine tab. 

Emine tıanım diye söre karışmıştı. miş gibi bir halleri vaf. io divan yapmıyacak, sadece tablo açıl-
Emine yaramaz bir gülüşle: Ve adeta koşarak bUyük salondan madan evvel yapılan hazırlıklarda on-
- Evet; dedi. Sesimin bir şarlo söy- çıktı. lara yardım edecekı 

}emesine 1000 lira verildiği dakikadan Osman Tezcan bulunduğu yerden o- - Emin misiniz? 
itibaren o arbk harikulAde bir ses oldu. na bakıyordu. O gfurle.n kaybolunca - Tamamile eminim ve bana kendi-

- Hayır bin lira yü:t)ünden sesiniz kalabalığın arasından müşküldtla iler- si söyledi. 
güzelleşmedi. Fakat biz bugüne kadar liyerek uzaktan gördüğ:U Hayri beyin Zavallı Osman Tezcan: 
onu dinlemek zevkine ulaşamamış-tık. yanına gelir gelmez ilk sual olarak bu- - Oh! ... 
B1zim olduğumuz zamanlarda hiç şar- nu sordu: Diye geniş bir nefes aldı. Ve sonra 
kı söylemediniz. Yalnw. olduğunuz va- - Emine hanımın canl11ı tablolarda şu sözleri söyledi: 
kit ve gitli olarak .şarkı ooylüyordunuz. neyi temsil edeceğini bHiyor musunuz? - Allcillla şilkürler olsun-
Biz de bu~ bu harikulade sese hay- Osman Tezcanın çak bedbaht olduğu - Niçin Allaha şükrediyorsunuz? .. 
ran olacak :f1rsatı bulanuıyorduk,. yüzünden okunuyordu. Küçük Emine- Hayri bey hayret eder gibi göıiin.ml-

Belkis uzaktan: nin lbiraz evvel kazandığı muvaffakiyet ye gayret ederek ona bakıyordu. 
- Emine ... Taıblo ve puvanlar için şimdi aralarını biraz daha açmış gibi - Çünkü.. çünkıil.. ben.. Ah Hayri 

seni bekliyorlar; diye seslendi. idi. beyefendi bunu size izah edemiyece -
Fazlı Şakir: Eğer tablo divan yapmak için sali - ğim. 
- snı nasıl bir lrosbümle sayredece- neye çıkar da sesi gibi güulliğt de her Osma.n Tezcanın pek perişan bir hali 

ğiz; diye sordu. kes tarafından beğenili~ ne olacaktı? vardı. Hayri beyi 

- Bana bir şey izah etmeyiniz. Çün
kü beyhudedir. Ben her şeyi anladım. 

- Her şeyi anladınız mı? 
- Sizde Emineye Bşıksınız... Değil 

mi Osman bey?. 
- Yalnız ıişık değilim .. binrz; evvel 

de eniştesinden kendisini istedim. 
- Oh bu çok enteresan. Peki o size 

ne ceva b verdi? 
- Kendisinin buna mü bet veya 

menfi bir ce\'ab veremiyeceğini, buna 
salahiyeti olmadığını Emine hanımın 
validesi ve pcderile konuşmak lazım 

geldiğini söyledi. 
- Doğru cevab vermiş! 

- Ve en doğru hareketin de evvell 
Eıninenin fikrini bizzat öğrenmek ol -
duğunu ilave etti... Fikri Ertekin efen
di çok ileri fikirli bir zat ... 

- Öyledir! .. Peki siz şimdi ne ya -
pacaksınız? 

- Bu akşam kendisile konuşmak i9-
tiyordum amma.. son geçen vak'adan 
sonra artık cesaretim kırıldı. 

- Hangi vak'a? 

- Bin lira) a bir şarkı meselesi! 
- Ha! Aıa. 
- Ala değil. Çok fena!. 
- Bunun fenalık neresinde? ... 
- Çünkü o hadisedenberi binim için 

Emine han·m çok daha erişilmez bir 
genç kız oldu ... Daha evvelden de ko
nuşmıyn 'korkmuyordum. Fakat şim
di artık konuşmıya hiç cesaret edemi
yeoeğimi hissediyorum. 

- Halbuki cesaret etmelisiniz .Os
man Tezcan bey!. 

- Öyüe mi tavsiye ediyorsunuz? 
(Arkası \'lll') 
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lTA 
Saltanın geni başağası 1

16 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyah 1 
-- Baron Wratislaw'm hatıraları: 17 r-

Türkçeye çeviren: Süreyya Dilmen 

Melling'e karşı tehdidkar bir vaziyet] seslerinin neticesini bekledi: J hanelerine benzer .. biri gelir,~ ?teki gi.-
alarak yumruklarını sallıyor: Fakat işittiği gürıültü, yavaş yavaş der ... Ne ise, orası lazım degıl.~ henı, 

istanbnl şehri 
- Artık, senin gibi hayasız bi.r her.i- u1.aklaştı. Ses sada kesildi. Melling, s:Ultan !ha7.:retleri rl3n<lerdi. Selamlal'\ı 

fin suratını görmek istemem ... Buraya pencereye koşup baktı ise de, zifiri var ... Bir arzunuz olursa, bana bildi -
Bugünkü yo1culu:k, İstanbul içinde, bununla beraber lbalık sevgisi 'türkler· 

bize tahsis edilen hana varıncaya kadar den ziyade müslüman olan (dönme • 
bir hayli uz.adı. Bu han dört köşe kır- ler)de .rnevouddur. Bundan başka öz 
mızı tuğla ile inşa olunmuş ve damı da Türkler, kurbağa, salyangoz, kaplum ... 
kurşunla örtülmüş büyük bir bina idi-ı bağa, istakoz ve buna benzer hayvan
Büyük bir kapıdan içeri girince ken- ı~.rı yemek değil hatta bunlara el bile 
dinizi temiz ve geniş bir meydanda surmezler. 

ayak 'bastığın gündenberi sarayın edeb karanlık içinde bir şey göremedi. lirsiniz. 
Ve namusunu berbad ettin ... Senin de, * 
sultan efendinin de, boyunuz bosunuz Ertesi sabah, erkenden odasının ka
devrilsin ... Çık!. kapısı açıldı. Melling, birdenbire kar-

(GÜL CAMİSİ) MASALI 

Diye, avazı çıktığı kadar bağırıyor- şısmda, kaplanağası Beşir ağayı gö. İstanbulda müdhiş bir dedikodu çal-
du. rıünce, hayretler içinde 'kaldı. Çi..inkü, kanıyordu. Başta Aygır imam olmak 

Melling'in 'bütün vücudü, buz kesil- bu saraya yerle<?tiği gündenberi Beşir üzere, muhaliflerin bütün propagan -
d~. O kadar ibüyük bir korkuya kapıl- ağa bir kere bile onun odasıına uğra - dacırarı, ellerini şakaklarına koymuş
dı ki; o anda sarayda ne kadar harE:nı.- mamıştı. Şimdi böyle erkenden gel - Iar. 
ağası ve baltacı varsa, üzerine hücum mesinde, elbet bir sebeb vardır. - Ey ümmeti Muhammed!. Bu, ne 
ederek kendisini parça parça edecekle- MeUing, o kadar şaşırmı..ştı ki, o de- rezalettir?. Sarayda gavur karıları, 
rini zannetti. Dedıal başını önüne eğdi. rin hayretle, Beşir ağaya tek bir söz frenk erkeklerile sarmaş dolaş olup 
Dayak yemiş bir kedi gibi, arkasına ba- söyliyemedi. Kalbindeki kan, damarla- deccal çalqısı ile hora tepiyorlarmış ... 

bu'luyorsunuz ki bu meydanın her ta- Hakikaten, Kur'an, müslümanlara 
rafında birer kapı vardır. Yukarı taş temiz olınıyan balığı ,·eya hayvanı ye. 
bir merdiYenle çıkılma:ktad1r. Bura:la meği ve şarab içmeği nehy etmiştir. 
kendinizi gene taş galeriler içinde bul- Bunun içindir ki bunlardan resmi bir 
maktasınız. makam sa-bibi olanlar bile şarabı gizli 

ka baka, dairesine geldi: rma yayılarak, lbaşı döne döne, onun Çalgı, çağanak sesinden musalli saray * söyliyeceği sözleri bekledi. Ve hiç halkı, namazlarını .şeşırıyorlarmış ... 
Bu hayalperest adamın vaziyeti, ge- şüphe etmiyordu ki, yüzüne manalı Beş vaktine beş daha katan mübarek 

ne altüst olmuştu. Başını ellerinin ara- manalı gülen bu adam: Hayreddin ağa, bu rezaletlere itiraz 
sına almı.,, derin derin düşünüyordu. - Hadi bakalım, çelebi.. eşyalarını etmek istemiş .. halbuki, Hatice sulta -

- Hey, iki yüzlü talih!. Çelhreni, ne topla .. ç~k. git... nın tezviratı yüzünden, derhal sürgüne 
çabuk değiştirdin ... Bir saat evvel, Diyecekti. gönderilmiş... O frenk ıbahçıvanı rla, 
dünyanın en mes'ud adamı idim. Bu Fakat, ~ir ağa tatlı tatlı gülümsi- daha hala sarayda yatıp kalkıyormuş .. 
saadeti, ne çabuk kıskaruverdin?. yerek köc .... <.'<ieki kulübeye yerleşti: harem dair~sindeki beşiklerin adedi 

Diye, söyleniyordu, - Eyy, çelebi!. Ne dersin bu işe? de, ellivi bulmuş ... Bu, ne kepazelik -
M<11lintin uzun düşünceleri, niha- Dedi. tir yahu?. Sultanın özbeöz biraderi o -

)et bir nokta üzerinde birleşti: l\folling, büsbütün, şaşırdı. Şimdi a- lan Padişa'hı zaman. daha hala 
- Bu siyah derili kıskanç Afrika ralarında, şöyle bir konuşma başladı.: gaflet uykusunda mı? Yeniçe -

kaplanı, mümkün değil, burada bana - Hangi işe? ri ocai?ına nizam vereceiiim, dive 
rahat ve hurur vermiyecek.. belki de, - Ben, başağa oldum. uğraşacai!ımı; biraz da hemşiresinin 
bütün istikbal ve saadetime, büyük bir - Yaaa .. eh, Hayreddin ağa, ne ol- arayına düzen verse ... Bu hayasızlık-
engel kesilecek ... Şu halde ya, o .. ya, du? ]ar, Allahın gazab ve gavretine doku-
ben... - O, gı·tti .. bu gece, aldılar götürdü- d · duruvor Bu nuvor .. yer, epreşıo .. . 

Dedi. ler. gidisle başımıza ta vaesa perek .. . 
Bu karan verdikten sonra, derhal Melling'in içinrlen, bir şey bosanır Diye, bar bar bağırıyorlardı. 

Yazı masasının başına geçti. Hatice gibi oldu .. büyük bir heyecana kapıla- Bu me.ş'um prooaııandalar, halkın 
sultana uzun bir mektub yazarak vazi- rak, telaş ile sordu: avam zıi.imresi üzıerinde, fena tesir1f'r 
~ti bildirdi. Bu mektubun sonu, şu sa- - ~ere_ve gli~tid?. ,...: k hus11le ıretirivordu. O sırada İstanbul-tırlarıa nihayetlenm'İ.§ti: Bcşır aga, e ın el\ı altın enfive u. 

1 1 1 
b 

( Tabiatin, (insan) ile (maymun) a- tu~undan bir tutam enfiye çekerek bü- da ~ık sık vukua gel~n ze ze e er, ep 
tasında, bir garibe olarak yarattığı bu yük bir kayıdsızlıkla cevab verd;: HatıcC' ~lt.ının sa~a~ mda cereyan e-
rna:hliik hiddetlendigı·· zaman, kork"Unç u 1 ,_ k 0 H. den vak alara atfedılıvordu. - za {.. ÇOK uza . . . nu, 1caza · 
canavarlığını gösteriyor. Hatta, size gönderdiler. Mulhalifler, bu zehirli propaganda -
kar,~ borçlu oldugu· hürmeti unutacak B' · • ··'k At ·1 g t• Baş'ır lnrla Hatice sultan ve sultan Selim 

Y' ır sanı ye su u ı e eç ı... .... . . . . 
kadar, kendinden ~iyor. - .. tü" t ··ç defa 'hapşırdıktan son- alcVhme kı~kırtmakla da ıkhfa etmı -

ı:,-:r aga us s e, u B'lh ·· .. ·· Ser · ·· 
Böyle bir mahluktan çok büyük za - ra, derin bir tevekl"'illle, şu sözleri ila- vorlar~ı... ı as .. s~ 'll~cu .. ımı goz-

tarlar gelebilecegıW·ni tahmin ediyo - tt' den duşurmek ıcın. bırcok bühtan ve 
ve e ı: f l d . . . l d rıım. bundan dolayı da, pek çok endişe _ Ne vaparsın? .. Kader ... Bizim sa- i tira ara a gJnşıyor ar ı. 

Ve ıztırab içinde bulunuyomm. raylar böyledir, çelebi ... Kuşların çift- (Arkası var) 
Size, eski ve emektar bir kölenizi 

feda etmenizi tavsiye edecek kadar za
lim değilim ... Onun için, bana müsaa
de buyurmanızı istirham edeceğim. 
Çünkıü, size hürmetsizlik gösterilen bir 
Yerde yaşamıya tahammül edecek ka
dar cesaret ve kudrete malik değilim.) 

* Melling, bu mektubu Hatice sultana 
gönderdikten sonra, sabırsızlıkla cevab 
bekledi. Halbuki aradan kırk sekiz sa
at geçtiği halde, bu cevab zuhur etme
di. 

O zaman, genç san'atkar, beline dar
be Yemiş bir yılan gibi kıvranmıya .. ve, 
derin bir teessüre kapılarak: 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından : 

1 - Deniz Lisesinin birinci ve jkinci sınıfına güvert-e ve makine kı"ımlanna 

üçüncü sınıfına haritacı yetı~tirilmek tizere okur kayıd v~ kabulüne başlann•ışt!r. 
2 - Müracaat müdrleti 10 Ağu:.ıosta nihayete crecektır. 

3 - Şeraiti öğrenmek ve kayJolmnk için İst.an'buldaki iste~liler~"l doğruca o. 
kul kayıd ve kabul komisyonuna, İstan1:>Uldan başka ycrd:kt .steklıler•n de bu • 
lunduklan mahallin A:>kerH~ şube~ıne müracaat etmelerı. c513Q, 

fDevlet demiryollırı ve limanları iş'etm~si Umu11 idarasi i:cl 1.ait 

!Mu!hamrnen bedelleri aşağıda yazılı 3 liste muhteviyatı m~lzcrne 8/9/1939 
Cuma :günü saat 15,30 dan itibaren sıra He ve ·kapalı zarf usulıle Ankarada ida. 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ~irmek isteyenlerin miktarı aşağıda y~zıl.~ muvakkat teminat ile ~a. 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı @Jill saat 14,30 a kadar komıs. 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde:tı, Haydarpaşada Te. 
sellüm ve seVk şefliğinden dağıtılacdktır. (5505) 

Mıtrhammen bedel Muvakkat teminat 
No. tsmi Lira Lira Ku. 

Aşağıda mutfak, şarab tıöcreleri 'le olarak içerler. Bu hareketi de daha zi .. 
iki yüz atı barındırabilecek ahırlar yade sonradan müsJ.üman olma (mür
vardır. Yukarıda, yani galerilerin bu- tedler) yaparlar. Bu kabil dönmeler, 
lunduğu katta çepeçevre pek konförlü çok zaman bize gelirler ve bütün ge.. 
ve .içlerinde İtalyan sobaları bulunan ce gizli gizli olarak şarab içerler ve 
odalar vardır. Elçi efendimiz caddeye sabaha karşı evlerine dönerler ve bize 
nazır odalardan 'birini seçti ve biz de de bu hareketlerini kimseye söyleme. 
-haiz olduğumuz rütıbe ve mevkie göre- memiz için rica ederlerdi. 

üçer dörder arkadaş diğer odalara da- Fakat bazı amlı kimseler ve asker 
ğıldık. Bu bina İstanıbu1un en büyü~ tayfası içki memnuiyetine kıymet ver
so.kak1arından biı:Une yakın, her yen mezler. Hatta bu gibiler hıristiyan 
eören iyi ıbir yerde inı::a olu~m~ştur. meyhanelerine giderek istedikleri tkn .. 
Sarava gidenler bu binanın onunden dar yeyip içerler ve üste para da ver .. 
geçerler ( ı ). mezler. Eğer .meyhane sahilqi dayalt * yemek istemiyorsa tek kelime söyle -

İstanbul şehrinin vaziyetine gelince: 
Bana kalırsa tabiat burasını bir impa
ratora (pay.itaht) olmak üzere yarat
mıştır. 

Şehir, Avrupa ·parçası üzerinde iki 
kısım olarak kuru1muştur. Bir üçün
ci.i kısmı da tam bunun karş1Slnda ve 
Asva üzerinde 'bulunmaktadır. Ünlü 
(Kostantaniye) şehrini t~kil eden bu 
üç belde, karadan deml ve fakat geçil
mesi kolay, denizle birbirlerine bağlı 
bulunmaktadırlar. 

Soltla, Türklerin (Karadeniz) dedik
leri ve kıyılarından birçok milletlerin 
yaşadığı ve her tarafından birçok ne -
birlerin aktığı ve !beslediği (Pontus 

Euxiuns) denizi vardır. İnsan oğlunun 
ihtiyacı olup da bu bölğelerde yetiş
miyen hiç 'bir ürün yo'ktur ki gemiler
le bu şehre getirilmiş olmasın. Şehrin 
bir yanında eskilerin Sait Georıge veya 
Propontis dedikleri (Marmara denizi) 
uzanmakta ve öbür yanında bir ırma
ğın vücude getirdiği mükemmel bir li
man olan ve haiz olduğu şekilden dola
yı (Altın boynuz) denilen (Haliç) bu
lunmaktadır. 

Şehrin üçüncü cephesi de karaya bi-
tişik olup bu suretle asıl şehir bir ya
rım ada gibi görünmektedir ve üzerin
deki frtifalarile denize veya denizin 
!bir koluna ilerlemiş bir dağ burunu 
şeklindedir. 

İstanbulun ortasından denize ve As
ya toprağı üzerinde yükselen ve sene
nin her mevsiminde ıtepeleri beyaz kar-
larla mestur (2) Olumpus dağına bak
mak çdk latif ve iç açıcı bir manzara 
karşısında bu1unmak demektir. 

Kıyılarında İstanbul şehrinin yük -
seldiği deniz, türlü türlü ba1ık1arla do
ludur. Bu balıklar, sürüler halinde, 

memek ııztırarındadır. Bu adamlar ka. 
fay1 tütsüledikleıi vakit orada bulunan 
bir hıristiyan veya yahudi kendilerin
den mümkün olduğu kadar uzak dur -
mak mecburiyetindedir. aksi takdirde 
-eğer 'bera'berinizde bir yeniçeri neferl 
yoksa- ya kulağınızda bir tokadın şak
ladığını veya bir kamamn göwnüz ö .. 
nünde parıldadığını görürsünüz. 

Bu gibi şahıslar böyle bir harekette 
bulunup da görülürlerse hemen yaka
lanıp hapse atılırlar ve şarab içtikle -
rinden dolayı da falakaya yatırılarak 
cezaiandırı 1 ırlar. 

* 
Şimdi biz gene evimize dönelim: 
Elçi efendimiz, o vakitler baş paşa 

(sadrazam) olan ve neslen Arnav:ud 
bulunan Ferhad paşa tarafından kabul 
olunmağı ~ iltifatına mazhar olmayı 
ve kendisine haşmetlu imparatorumuz 
tarafından yollanılan ihediyeleri bizzat 
sunmağı arzu ettiğinden her iki elçi 
-yenisi ve eskisi- ve :bizlerden bazıları 
atlara binerek ve evvelce Bud'n ve 
Sofyada yapıldığı şekilde bir alayla 
paşanın konağına gidildi. 

Ferhad paşa; uzun !boylu, csmE'r 
çehreli, koca dişli, sevimı::iz bir 
adamdır. Bizler :kendisinin ve orada 
bulunan sair paşaların ellerini öptük
ten sonra, haşmetlu imparatorumuzun 
mektubunu tevdi etti. Paşa bu (na · 
me)yi büyük bir saygı harekctile ka. 
bul etti. Fakat kendisine aşağıda yazılı 
hediyeler sunulunca bunları daha bü
yük bir hürmet ve daha büyük bir se
vinç hareketile kırbul buyurdular!. 

(Arkası var) -....................... -.................................. _ 

SELANIK BANKASI 

- Eyvafu!. Da'ha hala taassub ve ce
haletin esareti altında... Demek, bu 
kara derili canavardan, sultan da kork
tu? Ona bir şey yapmıya cesaret ede
l'lıedi... Şu halde, buradan gitmek, ba
ba düşüyor ... Elveda, tatlı hülyalarım .. 
eı\reda, parlak ümidleıim.. elveda he
J>inize.. ve her şeye elveda ... 

Diye, odasında crolaşmıya başladı: 
1 Perçin çivileri (63 kalem) 12088 906 60 

------ mevsimine ve balıkların taıbiatine göre, 
Teali tarlhl : 1888 

k Melling'in bu vaziyeti, gece vaktine 
&dar devam etti. Sultıanın bu c;ükıitu 

~a:.şısında yapılacak hiç bir şey kalma-
l'gı için, ertesi günü eşyasını toplıya-

katak sessi'Z, sadasız samYll terketmiye 
rar ~rdi. 

* k 'I'a~ bu kararı verdiği esnada idi ki, 
~dı dairesini selamlık dairesinden a

~1 ıran çakıllı yolda 'bir takım ayak ses
erj işitti. 

1 - Eyva&ı .. ceUadlar geliyorlar. Mut
t'ka, kafamı kesecekler ... Belki de ge
en, Hayreddin a?iadır. Bu müteassıb 
~dam, ihtimal ki 'beni de kendisi gibi 
kadını edecek.. benden, böylece inti -
anı alacaktır. 
Diye, korkusundan yüreği ağzına 

~ldi. 

Büyijk bir endişe ve telaş ile, ayak 

2 Vida, Rondela ve Gupilyalar (tl5 kalem) 6000 450 00 

3 Muhtelif lboru ve m.ınşonlar (8 kalem) 6440 483 00 

Şuhut Belediyesinden 
ı - Kapalı zarfla pazarlık usulile evvelce ~~~kasaya konulup ~alib ~.hur 

etmmesinden dolayı bu defa şartnamesinde değişi.klık yapılarak yemden ~una. 
kasaya kom.ılan 17,723 lira 49 kuruş bedeli keşifli Şuhud ka~bası elektrık ve 
makine tesisatı 18/7 /939 gününde başlanıarak on altı gün muddetle eksiltmeye 
konubnuştur. 

2 - İhale Şuhud belediyesinde toplanan encümen tarafından 2/8/939 Ça:Jam. 
ba günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Mwvak!kat teminat 1329 lira 23 kuruşWr. 

- Bu i§e olan proje ve hülasa keşif malZeme, montaj şartnameleri hesabat 
ve münakasa şartnamesi mukavele projesi bir lira mukabilinde Şuhud belediye • 
sinden alınır. 

5 - İstcldi oianlar Nafia Vekıiletlnden alınmış ensteletorlük vesikası ve ona 
mümasil tesisat yaptığına dair alınmış bonservisleri ihaleden bir saat evveline 
!kadar belediye encümenine makbuz mukabilinde tıevdi eıtıneleri veya poota ile 
göndermeleri ilAn olwıur. (5250) 

kfilı Bosfor yolile Karadenizden Mar
maraya ve oradan da Eğe denizine ve 
Akdenize .gitmekte ve kAh da buralar-
dan gelerek Karadenıire geçmektedir. 
İşte 'bu geliş ve geçiş mnasında da ba

tıkçılar büyük ve küçük ağlarla çok 
miktarda balık avlamakta ve bunları 
çok ucuz flatla şehirde satmaktadırlar. 

Ba1ıkı;ıl1arm hemen tıepsi Rum olup 
balık plşlnne san'atinde de cidden üs-
taddıdar. Türkler, iyi pişirilm.if ve bil
ihassa temiz olduklarına kani bulund\ık
kın balıklan yemekten çekinmezler. 

(1) Elçi hanı tesmiye edilen bu bina, ~ 
berlltaşın lı:a.rşıstnda ve flmdi Osman bey 
mııtöaasının bulunduğu yerde idl O asırlar
da Efirücten, Macaristandan, Avusturyo.dan 
gelen setnret heyetleri hep bu kervansarayda 
ikame olunurlardı. Mütercim 

(2) Uluda.t. 

• 
ldarı Merkezi : tsTANBUL (GALATAl 

Tirltiyedclri Şrıbelerlı 

ISTANBUL (Galata Yt Yenlcam1): 

MERSİN, ADANA Bürosu -- -
Yananidancla~i Şabelerh 
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• 
Her 11.evı banka muamelelert 

K.lraltt kasalar 11rv!d 
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8 Temmuz tarihli 

Yazan: Huaıı Acınan 011 bilmecemizde kazananlar 
Bir. dişi aslanın ilacı 8 Temmuz tarihli bilrnecemizde ka

zananları aşağıya yazıyoruz. İstanbul
da bulunan talihli küçük okuyucuları
mızın Pazartesi, Perşembe günleri öğ
leden sonra hediyelerini bizzat idare -
hanemizden almaları lSzımdır. Taşra 
okuyucularımızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

marada Oğm, Bandırma fsm.aıı HaJckl GO.n· 
gör yazıhanesinde Ekrem Savcı, Mu~la piya· 
de yüzbaşı:sı Hilmi kızı Özden Elçi. 

- Bununla beraber tedbirli hareket lokşıyarak bir kere daha gülmüştii. So-
etmeliyiz Ay'bey! kakta nal sesleri kesilince Hemen ma-

- Evet ben de bir şeyler düşünüyo- sasına oturarak şu satırları yazdl: 
rum Kotuz. Artık hile ile iş görmek c Melike hazretleri! Zevciniz ve hü
istiyorum. Haydi şimdi hekıim Şere - kümdarımız Ay'bey Musul hükümdarı 
fettinin evine gidebilir miyiz? O ada - Bedrettin Lulunun kızına talih ol -
mm evinde hilelerin membaı var. m~tu. Bugün muvafakat revabı geldi. 

..:... Derhal gidelim Aylbey! Bir vazife olmak üzere bildiriyorum. 
- Amma ben tebdil çıkayım kimse Ufak bir tahkikat yaparsanız bu habe-

tanımasın. rin doğruluğunu anlarsınız .. 
Hava zaten kararmıştı. İkisi de kıya-

fetlerini değiştirerek atlarına bindiler. 
i\ybey son günlerde Şerefettine fazla 
iltifat ediyor, sık sık onun fikirlerine 
müracaat ettiği oluyorou. Kıpti heki
min kapısı gene pek geç açıldı. İhtiynr 
doktor Mısır hükümdarını böyle garib 

Bir dost• 

Mektubu kaparken mmldanıyordu: 
- Melik Samı, Turan:şah, Aktay, 

Baybars hepsi gitti. Yalnız iki kişi kal
dı. Şimdi onlar da çekilmek niretinde 
ondan sonra ... 

bir kıyafetle kapısında görünce hayret Ellerini şaklattı. 
ve sevinç içinde ayaklarına kapandı. 

- Aman sultanım! Teşrifiniz fakir 
ve ihtiyar Şerefettin için umulmaz bir 
şeref. Muhakkak mel'un rakiblerimi 
hasedlerinden çatlatmak için bu zah -
meti ihtiyar ettiniz. 

- Hayır Şerefettin! Rakilbterine bir 
kastimiz yok. Bahusus gelişimizden 
kimsenin haberdar .olmasını istemiyo -
ruz. 

- Bunı:Ian emin o1maJısınız Meflik 
hazretleri! Tavanlara ve duvarlara va
rıncaya kadar civarımda her şey uyu
tulmuştur. 

- Misafirlikten ziyade senden ilaç 
almıya .geldik; bizi o me.şhur odana gö
tür. 

Şerefettin özür dileyerek onları ça -
lıştığı odaya götürdü. tJaçlar, yılanlar, 
kuşlar Aylbeyin de alakasını ~kmişti. 
'İhtiyar hekim izahat verdi. 

- Bu odada bir hastaya lazım olacak 
her şey vardır sultanım! Şu gördüğü -
nüz kaselerde birçok şifa verici ilaç -
lar ve en müthiş zehirler bulunur, sü -
lüklerin kan almak için, yılanların ise 
zehirlerinden istifade ederim. Şu gör-
0.üğünüz kiliüphanede dünyanın bütün 
meşhur hekimlerinin Bukrat, Calinos, 
'.Aristatalis, Razi ve İbni Sinanın en kıy 
metli ve ~dir eserleri bulunur. Hele 
cC ' ldisabur» tıb medresesinin müessi
si cCercis ibni Yahtişibuğun> tecrübe 
lerini havi bir eseri vardır ki tek nüs
hası bendedir. 

Aybey, bunların hepsi ile ayn ayrı 
meşgu1 olduktan sonra: 

- Bugün senin İlminden istifade için 
geldik ya Şerefuttin! ..dedi- senden 
öyle bir ilaç istiyorum ki insanı uyut
masın; fakat iradesini kaybettirerek u
yuşuk bir hale getirsin! 

~refettin sev'inçle ellerini çırparak 
raftaki şişelerden birini gösterdi: 

- Şu kırmızı suyu görüyor musun 
ya Emir? A1'1ahın büyük bir inayeti o
larak ara'dığınız hassa tamarnile o ilAç
ta mevcucklur. Başka bir hekime mil -
racaat etseydiniz muhakkak size bir 
afyon terktbi yapardı. Fakat bu ilAç in-

. sanı uyuşturmak bakımından ·öyle bir 
tesiri varoır ki en azgın bir aslam bile 
ıbir kedi haline getirir. Onu yukarı Mı
sırın en sıcak yerlerinde yetişen zehir
li bir nebattan elde ettim. 

- Mükemmel! Bu ilaç nasıl kullanı
lır? 

- En münasibi bir surahi suya beş 
oamla a'kıtıma'ktır. Buruk bir tadı ol -
rnakla beraber ko'l'ay kolay fark edil-
mez. 

- Aıa bu da oldu. 

Şereflettin merak etmişti: 
- Bilmem öğrenmemde bir mahzur 

var mı ya Emir? Bu ilncı hangi aslanı 
uyuşturmak için istiyorsunuz? 

Aybey bir kahkaha attı: 

- Bir dişi aslan~ Nasıl olsa bir gün 
öğrenereksin, yakında evleniyorum. 
Musul hükümdarı Bedrettin !Julunun 
güzel bir kızı var. Ona talih o1dum, 
razı oldular. Bu haberi alınca yara -
mazhk etmemesi için benim o hırçın 
.aS'lanımı biraz uyutmak istiıyorum. 

Üç kişi kahkahalarla gü'ldüler. İlacı 
atan Ay'bey daha fazla oturmadı. Şere
fetiin yalhız kalın~ sevinçle sakalını 

- Ondan sonra her şey benim! 
tıhtivar uşak i~ri girdi: 
- Beni mi çağırdınız? 

- Evet- Mühim bir iş var Esrail, Me-
likenin casu.slaqndan Sülheylin evint 
biliyorsun değil mi) Ala! Bu mektubu 
al hiç kimseye görünmeden yavaşça 
Süheylin kapısından içeri at- Vazif"n 
bu kadar, fakat dikkat kimse görmesin 
anlıyorsun ya? 

İhtiyar uşak başile bir tasdik işareti 
yaparak mektubu aldı ve çıktı. Demir 
kapı kapandıktan sonra Şerafeddin: 

- Şimdi eski dostwnuzu ziyaret cde
llın. 

Diyerek aşağı kata indi, geniş bir 
taşlığa geçti ve yerdeki demir kapağı 
kaldırdı .buradan derin bir mahzene 
iniliyorou. Şerefettin ihtiyarlığmdan 
umulmaz bir sür'atle mahzene indi. 
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SOLDAN SAÖA: 
1 - Ça.rıpma. 

1 - Esirlik. 
21 - Rabıt edatı - İnanış - Kamer. 
' - Gözleri gömılyen - Etrafı su ne çev

rHi kara pa.rçıaaı. 
5 - Hayvanların ayaklarına vurulan - Bol 

olınıyan. 

8 - Çok iyi - Çok i3't. 
7 - Hisse - Kesmek masd'al'ından emri 

hazır. 

8 - Kasabın satttığı - Şarop • Uzağı lşa. -
ret l.çin söylenilen nida. 

8 - Kiraya ver.!J.mjş - Tena:kua eden. 
YUKARDAN AŞAl'il: 
1 - İkl kl§lllk koltuk.. 
ı - Fabrikasyon. 
ı - Şart lA.lıtkası - Eğlence - Sonunda bir 

cR• olaa k.1.§ın yağan. 
t - İsyan eden - cBeo> 1n cem'L 
6 - Evlerin 6stü - Te.harrl et. 
8 - Sonunda bir cT> olsa efrad - Ağacın 

kolu. 
7 - Yasak etmek - Tavır. 
8 - Kasabın sa.fıtığı - VaJd - Lohusa. 
9 - Hakfkı gözeterek iş görmek. 

10 - Gece ıtuşu. 
Geçen bulmacaıım ba.Hedilınlş şekli 

SOLDAN SAliA: 
l - Dama - Kart. 
2 - Emel - Adam. 
8 - Razı - Saka. 
4 - Elek - AmAl. 
7 - Hala - Ynnt. 
8 - Aynn - Elem. 
9 - Talca - Nfinı. 

10 - Alem - İnen. .............................................................. 
Naşlt Özcan - ErtuOrul Sııdl Tak 

Birlilcto hugcco 

Kadıköy Slireyya 

bahçeılnde 

Dörde Kadar 

muhkem bir zindanı andıran bu kor
kunç ve karanlık yerde penrereleri de
mir parnıaklıkh ve bir koridor boyun
ca dizilmiş birçok hücreler vardı. Bu 
hücrelerden birinin penreresine yak - Bir kilo 

RESİMLİ EL İŞİ MODELi 

çikolata laştı: 

Muhterem 
sıhhattedir? 

dostumuz inşallah İstanbul Yenlneml ilkokulu sınıf 2 den 
All Ragıb . 

Söğüd Kur.tuluş caddesi 53 numarada A • 
dile, Bursa Cümhurlyet caddesi 296 numa -
ra.da All Saib, Adana Tekkeyi Zlmyan ma • 
halleslnde 34 numarada Halük, Ankara oe
beci Yenlcamide Kudsi, İstnnbul Fatih HaJ 
dar caddesi 13 numarado. Özcnn, Diyar.ha • 
kır Cihan eczanesinde Zülfi, Ankara Ön • 
cebeci Ozanlar sokak 66 numarada Zafer, 
Amasya orta okulu sınıf 1/A da 39 İhsan 
Oündü"l, İstanbul Küçükmustafapaşa Akıl • 
hocası sokağı 9 numarada All İhsa.n, Niğde 
Kayabaşı 15 numarada Emin Sungur, Ak -
hisar Birinci Tepecik soka!\t 2 numarada 
NeclA, Tarsus TnbaJı:hnne mahallesi 144 ün· 
cü sokak 12 numarada Mustafa., İstanbul 
Beyoğlu 44 üncü okul 212 numo.ralı MuallA, 
Samsun belediye azbıta komiseri Fehmi Ay
dın oğlu Ahmed IDkmet, Çangın adkerllk §1J 

bes1 memur.lanndo.n Avni Pehliıvanoğlu kızı 

Yücel. 

Bir futbol topu İçerde bir gürültü oldu ve pencere -
den ikinci bir Şerefettinin başı gö - İstanbul Oalaıtasaro.y Llsesi sınıf 
züktii. 1159 Osman Dem!rörs. 

'1 den 

- Al1ahın bütün laneti senin üstü
ne yağsın ya lain! Beni ne zaman öldü
receksin? 

Siyah sakallan ve buruşuk yüzleri
le bu iki adam o kadar birbirine ben
ziyordu ki, bunları bir gören olsa biri
ni Şerefettin diğerini de aynadaki ha
yali zannederdi. Birinci Şerefettin 

güldü: 

- Bana niçin beddua ediyorsun ya 
Şerefcttin, yoksa aç mısın, suyun mu 
bitti 

- Alay etme ya Şem'un Allahm ga
zabına uğrıyacağın gün çok yakındır. 
Sen dünvanın en alçak insanısın, bir 
g€Ce hasta ve yaralı evıme geldin. Ben 

Melik Kamilin sarayında geçirdiğimiz 
günleri eski arkadaşlığımı.z.ı hatırlıya
rak seni yanıma aldım, yaralannı te -
davi ettim; Sonra beni bu tuzağa dü -

şürerek zindana attın. Sakalmı boya. 
yarak kıyafetime girdin, benim ünvan 
ve şillıretimi çaldın. Dünyada bu haba
seti hangi alçak yapaıbilir Emin ol ki 
bir gün foyan meydana çıkacak ve sen 
çarmıha gerileceksin. 

(Arkası var) 

Bii doktorun günlük 
notlarından 

Sıcak günlerde 
Gıda tedbirleri 
Sıcak günlerde ağır yemekler yememe-

11.dlr. Sıcaklo.rda hazını faaliyeU çok du
rur. i4tiha azalı.r. Midenin lfraza..tı dıı re. 
nakus eder. Karaclğer çok kolaylıkla 

lınstalanablllr. Ve bütün bunların netl • 
cesi barsa.kl:lrunı.z bozulur. İshaller mey
dana gelir. Nitekim bu sırada klmlsl 
meyvalara atfedilen llı:imlsi diğer soğuk 
ıı.lgmlıklarına atfedUen barsak nezleler! 
görülmektedir. 

Böyle vak'alo.rda derhal en sıkı perhizi. 
tat'blk etmelidir. Meseli\ yalnız çay, pi -
rinç suyu. nişasta pelte.sı en muvafık 
perb17Jdir. Barsa.kla.r biraz daha düzelin· 
oe pirinç lftpası, francala, yoğurt, m.a -
haHebi verllmeğe başlamlır. Baza.n hatif 
bir müshll vemıe'k çok muvafıktır. Fa.kat 
ameli. !resmet, afyon ruhlu llA.çlarla lsh&
U durdurmaık caiz değlldir. Çünkü mu -
va.kkabtir. Hem de •barsalclnrda.llı:i zehir -
lerin orada tevakkufuna sebebiyet ve -
rl.1.ml.ş olur. 
Yazın yağlı yemekler, çere'Zler, fazla 

hamur işleri yememelidir. Başlama sebze 
ler, Jt~n.r ~lıca yemekleri teşkil 
eder. Et1erden plllç eti ve çok ta7.e olmak 
şart.ile balık yenlleblllr. 

onab ıstlyen okaJueuıanmın posta 
pulu 70U&malanm rica ederim. Ab1 tü
dird• t.tt.klert muka1*esll taJ&blllr. 

Nöbetçi eczaneler 
Ba gece nöbetçi olan eczaneler şun -

tardır: 

İstanbul cibetindekiler: 
Şehzadebaşında.: (Ho..mdl), Em1n6ntın

de: (Bensason), Ak.sarayda: (Sarım>. 

Alemda.rda: CSırn Asım), Beyazıdda: 
CBelkiB), Fatihte: CEmllyndl), Bakırkö -

MUHTffiA DEFTERİ 
C Son Posta hatıralı) 

Balıkesir po.sta paket memuru oğlu Kenan 
Vural, İstanbul Beyoğlu birinci ilk okul 171 
Bedia İyem, Gerede Halis Talu kızı Hatice, 
İstanbul Onla.ta Mahmudiye caddesi Kn

mll bey apartmıanı 225 numııro.da Yeş:ı.ya, 
Ta"abzon T1ya.tro so'knk 1 nwnıırada Kema- KİTAB 
leddin), İstanbul Süleymanlye kız orta okulu Bursa Muradiye Koco.cafer sokak 27 nu -
sınıf 2/C de 128 Jale. marad1ı Kemal Bozkurt, Merzifon tüccar 
YUVAR.LAK DÜNYA KALEMTRAŞ Kadri Aydınlı 4tfl.t1bt Nlmet, Sivas istasyon 

c Son Posta hatıralı) malzeme ambar müdürü Fehmi oğlu Kenan. 
İst.an'bul 44 üncii Uk okul sınıf 4/ A da 123 Zile İstl.klfü okulu sınıf 5 de 10 numarall 

Berrin isto.nbul Küçülqpa'Za.l' Hoca Kiyassed- Rüştıii Oünal, Eltızığ Tnşmnğaza. sokak 45 nu 
din ~hallesi 3 numarada İlhan, İstanbul marn.da Fehim Şengül, Annkrn Ktızım Öz -
ş~ha.ne Mekteb sokak 31 numanı.da Ah..'11.ed, alp caddesi 27 numara.da GUngör, Zongul -
İstanbul Beyoğlu Çukurcuma eamll şerif çık- da'k Hama.mönü bakkal Mustafa oğlu KA • 
rnaz so'kak 1 numarocb Adnnn, İstanbul Ve- zım, Çatalca Tüfe'kçi wıt.ası Adem oğlu Ad-
fa erıkıck lisesinden 433 Muammer. nan, İçerenköy Crunl sokak 15 numarada 

YAPI TAKIMI Mehmed Çelik, İstanbul. Fatih Fevzlpaşa cad 
desi 3 numarada Said, Istanbul Fatih 18 in-

İstanbul oaıo.tasaray lisesi sınıf 5 de 705 el llk okul sınıf 4/ A da 524 Nerlrne.n Samsun 
Vedad, İstanbul FQUooulta!1 36 ıncı ok~ sı- inhisarlar ziraat mffiluru Oemll oğİu ŞükrO. 
nıf 4/B de 746 Mehmed, ısta.ru;>ul 44 uncü Derince ilk okul sınıf 2 de 15 numaralı Şlik· 
okuldan 228 Şü.kran Çakmak, rsta.nbul 44 
üncü okul sınır 1/A da 104 Zülfıl Özglray. 

DİŞ FIRÇASI 
( Son Posta tıa.ııralı) 

Ürgüp tüccar Numan oğlu Hüseyin Baran 
evinde Sa.eli Özönder, İstanbul Vefa erkek li
sesinden 848 Cevdet, Düzoe hukuk hlikimi 
oğlu Nflzı.m, İstanbul Kasunpaşo. orta oku
lu 171 numaralı Dllefser, İstanbul Clhanglr 
Asmalımescid sokak No. 6 da LeylA. 

DİŞ MACUNU 
Akşehir inhlsarlnrda Kadriye Gül, İstan

bul 45 inci okul 822 Orhan Uçman, Zile yün 
İpek kardeşler yanında Münir Özöğretmen. 
İstanbul Yeni Nesil okulu sınıf 2 de 92 Gök 
Ziya, İstanbul Cağaloğlu Nuruosmaniye cad-
desi 58 numarada Mehmed. 

ALOMİNYOM BARDAK 
( Son Posta. hatıralı) 

İstanbul Sa.ni.aıtya Ara.bkuyusu Cami so
knk 4 numarada Zehra, İstanbul 44 üncü ilk 
okul sınıf 1/B de Nükhet, İstanbul Fatih 
49 üncü ilk okuldan Reyhan Sönmez, İstan
lbul 45 1nc1 okuldan 375 Ekin, İstanbul kuleli 
askerl lisesi 829 Orhan, . 

KOKULU SABUN 
( Son Posta hatıralı) 

İstanbul Da..vudpaşa orta okulu 128 Ek -
rem İstanbul Aksaray Hamam sokak G nu
ma~ Cihad Dem1rsel, İstanbul Yüce Ülkü 
lisesi 312 Hüsnü, İstanbul Kurtuluş Barut -
hane caddesi 100 numara.da Oıihan, Aksa -
roy Çakıroğ:ı. Sorguçıçu so'taat No. S da Ulvi. 

ALBÜM 
C Son Posta hatıralı) 

A'kışehlr Cümhurlyet ~ sekrtert kar
deşi Orhan, Çorlu kolordu b~cw CtıJblr 
kızı Dllck, İstanbul Haıydarpaşa Li -
sesinden 1711 Nusret, ÜrgUıb jandarma sü
baylığından emekll İhsan Ayık oğlu Cengiz, 

Fıa.tib orta okulu sınıf 2/D den 3~ l"ehmi, 
İstanbul İ.stık:HJ lisesi sınıf 2 de Hikmet 

Firat . 
BOYA KALEMİ 

ran Batın, Bursa YenJyol Köseler çıkmazı 
79 numar:ıda Rifat, Ürgilp İnkUA.b okulu SS 
numaralı Nihal Güleç, An'ka.ra Cebeci Tan -
yell sokak 27 numarada Meral, Ankara Ce
beci Yeşllyol sokak 13 numarada Şükfıfe, 
Adapazarı Uzunçarşı 73 No.da manifaturacı 
İbrahim oğlu Rafet, İsta.nbul Fatih Ferhad· 
ağlı Mekteb sokak 2 No.da Ytlmaz, İsto.nbul 
Kabataş erkek llsesi sını1 4/G de 168 No. 
lı Adnan, Kayseri CUmhurlyet mahallcsJ 'Öl-

kü sokak 1 numarada Nejad Önsal, Kütahya 
Küçükçnrşıda iQki bay11 Abdullah kızı Fethi· 
ye, İzmir Als:ı.ncnk 1458 1ncl sokak 50 numa. 
rada Hlkmcl, Anl!iara Qocuksarayı cadde.si 
61 numarada ömer. 

···························································-
Buz fabrikasında 

bir ropertaj 
(Baştarafı 7 nci sayfada) 

sulan, amonyak makıneleri arasında do. 
nuyorlar. Dondurmada Halicin mühim 
hissesi var. Deniz suyunun derecei h~ 
rareti 22 santigrad olursa buz kalıblan 
18 saatte tekemmül edermiş. Fakat bu 
aylarda Halicin sulan sıcak olduğu için 
doruna gecikiyormuş. 

Şef Mustafa Milar, buz fabrikasına 

dahil !bulunan, içerisinde tüccar eşyası 

de:pıo edilen soğuk hava rnahzenlerinl 
gezdirdi. Bir tanesine admumı atar' at.. 
maz her tarafım buz kesildi. Burnum 
dbınu~rdu. Hararet derecesi nakıs 3 •• 
yani Kftnunusaninin ortası, Ben sanki 
Sahrayıke!birden, kutublara geçmiştim. 

Kendimi dıışan wr attım. Yumurta 
sandıklan nakıs ı. kaşar, beyaz peynir 
ve buna .mümasil gıda maddeleri - 2, 
etler zaid S derecede muhafaza ediliyor. 

Tabii bu soğuktan. sıcağa, sıcaktan so .. 
Çorlu Saray caddesi. 2~ numa.rada 1.!eh- ğuğa giren işçiler hasta oluyorlarmış.. 

med Kumyel klzı Emine, I.stanbul Karagüm- Baksanıza lben bile şu satırları yazarken 
rük ont:ı. okulu sınıf 2/B de 264 S. Aytekin . .~ 
nıç Jandarma 'komutanı lcardeşl Hikmet hafif nezle arazı gosteriyorum. 
Ergun. İstanbul ik1ncl llt okul sınıf 5/dıı Buz faıbrikasından ve onun değerli tek-
214 Himmet Gonca, 44 tlnoll mektel:> ıtincl nisiyeninden ,girişime nazaran 90'k sıcak 
sınıftan Neriman Kesener. hislerle ayrılldı.m. Böyle soğuk bir yerde 

AYNA sııca'k ev sahihliği havası estirmek mil-
< Son Posta hatıralı) him ımeseledir. Bilmem meramımı anıa.. 

İstanbul Galeıtasnray lisesi sınıf 8 de 730 t®füyıor muyum? •• 
Resai Gün ur, istanıbul 61 inci okul sınıf 3/C Nusret Safa Co§kmı 
de 531 Nejad, İst;a.nbul Taşkışla piyade alayı 
hesab memuru Ha.yrl kızı Ba:tıce, İste.nbul Dl 
vanyolu Ali Falık a.palltıme.nı daire 1 de Nec
mi, istanbul 44 üncü okuldan 62 Mehmed Sa· 
cld. 

Sinemamn gUzel gözlU yıldızı 
Myrna Loy 

yünde: {İstanbul), Eyü.bde: CEyübsul - KART (Baştarafı 6 ncı sayfada) 

tan~oflu cihctindekiler: Bunsa Asliye ceza mahlromes1 kaleminde mümtaz bir mevki işgal eylemektedit-
B:ı.yan Rumman karda.,1 Ahmed, İstanbul .. il'~. 'bes' ~-t-- • d -tt 

Tünelb:ı.şında: CMatkoviç). Kalyoncu - Fatih 18 ınci oktll sınır 5/B de 606 All Ka _ Güze ıgı, cazı ı, ze.Mt~ı sayesın e .c;;v 

da (Zafiropulos), Tatsımde: (Kemal ae,. ğan, Eskişehir A.karbaşı istasyon eadd.eai 18 yüksek sinema yıldızları mertebestn8 

bul), Şişlide: CPel1te.v>, ~: CSü- numa.ra.dn TfuıkAn Oğuz, İstanbul Ta.htaka- erişmiş bulunmaktadır. Onun kavuş • 
leyma.n Reeeb). da Za.f d-ıt 

Botaziçi, Kadıkö1 ve Adala.rdakllcrı le Fındıkçı sokaık 22 numanı er susam muş' olduğu en büyük mazhariyet Vif"' 

Kadıköyünde: CHo.lk, HulQ.si Osman), fa.brlıkıısında Va.hra.nı, Ba.baes1ri a.vuka.t Na- rudan doğruya halk tarafından sevil .. 
frsküdanfu.: CAhın.ediye), Sanyerde: CA - el saygı yanında Ahmed özooşa.r, Balıkesir mesidir. Halk onu kendisi için ve rd'· 

posta telgraf tenlit kalem ml!lnuru Kemal . 
sa.f>. Adalarda: cşı.nası Rıza). o~ıu RuMa.r, Butahı1 ih!Jdm ~ tızı Fer- lamsız olarak sevmektedır. 

\.. ____________ .,,/ hunde, Bal}}teslı' ~ ca.ddeal 16 nu· o.'!\ 



24 Temmuz 

Tarih Fakültesi Pansiyon talimatna
mesinin yemek ihalesi yapılacak 

Ankara dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi 
direktörlüğünden 

A - Fakültenin yatılı pansiyon talebesi için sabah, öğle, akşam yemekleri 
kapalı zarf usuli!e münakasaya konulmuştur. 

B - Muharnmrn bf'de"ı be!ıer talebe !çin 75 kuruş bir senelik umum tutarı 
34218 lira 75 kuruştur. 

C - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere fakülte hesab memurluğuna mü. 
racaat etmeleri. 

ç - rr 75 muvakkat teminat bedeli 2566 lira 41 kuruştur. 
.O - İhale 7 /8/939 Pazartesi gilnü saat 15 de Ankara mektebler muhasebecili. 

ğinde yıapılacaktır. Teklif rnekh!blarının ihaleden bir saat evveline kadar mezkur 
muhasebeciliğinde mevcud bulunan komisyon heyetine teslim edilmiş bulunma. 
sı liizımdır. (3138) (5340) 

u. Müdürlüğüiıden: l . 
inhisarlar 

Cinsi Miktan Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme şekli 

İyot 
Mıihtelif boy çivi 

100 Kg. 
50000 > 

Lira Kr. Lira Kr. saati 

780.-
7000.-

58.50 Açık eksilt. 15 
525.- Kapalı z. 16 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yamlı 2 kalem malzeme 
hiuılarmda ,gö.st('rilen usuller le satın alı nacaktır. 

2 - Mu!hamınen l>ed~li, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve saatleri hi. 
zahınnda yazılıdır. 

3 - Eksilime 8/Vlll/9~i9 Salı günü K~ataşta Levazım ve Mübayaat şıubesin. 
deki alım komisy.onunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün sözü geçen şulbeden parasız alınabilir. 

5 - Kapalı zarf münakasasına gireceklerin mü!hürlü teklif mektubu kanuni 
vıesaiklc % 7,5 güvenme parası makbuzu veya !banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evvel komisyon başkanlığına 
makbuz muka'bilinde verilmesi lazımdır. Diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 gi\. 

venme parasile eksiltme için tayin edilen ıgünde mezkur komisyona müracaat. 
ları. (5515) 

• •• 
[stanbul Universitesi A. E. P. 

Komisyonundan : 
Yapılarak iş 

G\U"e'ba H. Kulak, Boğaz, Burun klinL 
ğinde yapılacak tahta mobilya. 
Gureba H. 2 ci Şirürji kliniğinde yap. 
bnlaC<& tahta mobilya. 

Üniversite merasim salonunun betona 
~evnımesi. 

Keşfi 

1605 Li. 

3168 

1583,47 

Teminatı İhale günti 

121 l.i. 27/7/939 

238 • • > 

119 • 

Saati 

10 

10.5 

15 
Soba kunılması tamiri boru ve tefer. 
!'Üatının alınıruısı. 1683.90 127 > • > 15,5 

1 - Yukarıda yapılacak işler Uekti"rlükte açık eksiltmeye kor.ulmuştur. 
2 - İsteklilerin taMa mobilyalar için Üniversite mimarlığından ihaleden bt>ş 

gün evvel vesika almaları, döşemenin betona tahvili işi için de 1000 liralık bu gL 
bi işler yaptığına dak İstanbul Vilayetinden ihaleden 8 gün evvP.1 vesika alma. 
~arı, soba işi içinde bu gibi işler yaptıklarına dair vesika göstermeleri ve bütün 
istekUlerin 939 Ticaret Odası vesikaları göstermeleri H\z1mdır. 

3 - Bu işlere aid şartname, keşif ve diğer evraklar Pazartesı, Perşembe gün-
.eri Rektör1ükte gôrü!ür. c4974> 

SON POSTA Sayfa \: 

Ankara Yllksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Ankara Radyosu 

DAl.GA UZUNLUOU ~ 
1848 m. 182 Kc.s. 120 Kw. 

1 - Kurumumuz talebe ve mnstahdemiııin 27 - Temmuz- 1939 dan St- Ma· 
yıs - 1940 tarihine kadar Bfağıda yazılı 7 gurupta ayn ayn hizalarında gOı· 
terHdlği Qzere bir kısmı kapalı zarrıa ve bir kısmı da açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

T.A.Q. 19,74 m. 115195 Kca. 20 Kw. 
T.A.P. Sl.70 m. 9465 Kc.::. 20 Kw. 

2 - 1bal81d ber gurup hizasında yazılı gnn ve saatlerde RektOrlOk biııa· 
ıında J»Uteşekkll komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 dır. 

PAZARTESİ 2417/39 
4 - Teminatlar ihaleden bir saat evvel komisyona teslim edilecektir. 

12.30: Program. 12.35: Türk mi.izlAl - Pl. 
ıs : Memleket sa.nt lya.rı, ajans ve meteoro
loji hn.berlerl. 13.15 • 14: Müzik (Kanşıt prog 
ram - Pl.) 19: Program. 19.05: Müzik CMo -
zart'ın Allsabeth Schumann tarafından söy-

5 - Daha fazla izahat ve para91z şartname almak isteyenlerin Ensfitn 
Daire MUdDrlOgQne mOracaatlan. c2854• c5037• 

Cinsi Mlkdnrı Muhammen 
Fi. Kur. 

'lut11rı 
Lira Kur. 

lenmiş iki aryası.> 19.15: Türk müziği (İnce- _E_k_m_e_k ___ ..;;.-_ 
saz fnsh.) 20: M.emlekot sa.at ti.yarı, ajans ve 140 00 10,25 14350, 

meteoroloji haberleri. 20.15: Konuşma (Dok
torun saati.) 20.SO: Türk miirlği (Kadın kü
me okuyucuları.) 21.10: Milli mUslkllere da • 
ir dördüncü konuşma (Fin mtL.cdklsl • Hnlll 
Bedi Yönetken.) 21.25: Neş'eli plAklar - R. 
21.30 : Mii'l:ik <Mozart _ Keman konsertosu 
rne majör> - Pl. Çalan: Yehud! Menuhtm. 
Orkestra Şefi: Grorges Evesco. 22: Müzik 
<Küçük Orkestra - Şer: Necib ~kın.> 1 -
Rlo Gebhardt • Romans (Violoruıel ve or • 
kestra 1çln.> 2 - Hanns Schmldt - İncller 
<Ve.ls.l 3 - Ed. May - Bir şişe Mozel şarabı
nın knrşısında. 4 - J. Brahms - Macar dan
sı No. 8. 5 - Korsakow _ Hind şarkısı. 6 -
Erne.'lt Flscher - Tatil günlerl. a) Tatil gt\n· 
len. tı) İşte dağlar. c) Beklenllm1yen bir te -
sadüf. d) Suların sllkünetl. e) Avdet. 7 -
Ludviw Slcde - İlkbahar melod1.s1. 8 - J. St
rauss - Şen viyana (Vals.) 23: Son ajans h3· 
berleri, zira.at, eshnm. tahvilat, kambho - nu 
kut borsnst mat.) 23.20· Minik <Cazband-Pl) 
23.55 - 24: Yarınki program. ······························································ 

lstanbul Komu~anhğı 
İl anlan 

İstanbul komutanlığı birlikleri için 

Et koyun karaman 
B•rincı 40000 4.0 16000, 
Et kuzu • 5000 83 1650, 

Sadt'\yağı U. Birinci 1suoo 105 13650, 
Zeytiııyuğı Ayvalık 61100 58 3480, 

--------------------------------R o 90 l rnuhteıır cins 5uou 4U ıooo, 
ZeyUn tyi cins 20 O 35 700, 
Kaşar peynir 1000 70 1050, 
Ueyaz peynir 2rıoo 45 9 >O, 

'l'ereyağı ıvuo ı v 140U, 
Süt 5000 17,5 875, 
Yoğurt 8000 20 1600, 
Kaymak 300 160 480, 
Yumurta 50 ''O ııdet 2 10 1), 

Pırinç 

Kuru fusulye 
Kuru ı..ıarbunye 

Nohut 
Pntntes 
Kuru soğan 
Soda 
S:-ıbun yeşil 
'J lll 

' ,-\) 

7 vO 
20.ıo 

.o ıo 

... v J, 

20 1400, 
14 280, 
ı6 sı ı, 

n 9 >0, 
7 840, 
8 481, 

24 48 ı, 
7 3..>0, 61.700 kilo patlıcan. 61,700 kilo ayşe ka-ı 

dın fasulyesi, 14,000 kilo domates, 2~00 U 
kilo yeşil sivri biber, 5()1) kilo bamye sa. Toz ~ 
tın alınaca'ktır. Kapah zarfla ihalesi Kesıoo l'J'eker 
7 / Ağustos/939 Pazartesi günii saat 15,:-ıo Kırmızı bUber 
da yapılacaktır. Muhemmen tutarları füırtt bUber 
mecmuu 11000 liradır. Huş nznınn 

l lltJ o 
l:l vO 

ÜV o 
2NO 
5010 

5000 
120 o 
6 vO 

t6 sıı ı, 

28 a .. ıH, 
82 lü o, 

Ç m fıı::tık 
İlk teminatı S25 liradır. Şartnamesi 

Çıy 
her gün komisyonda görülebilir. İstekli. 

Pır .. ıç unu 
lerinin ilk teminat makbuz veya mek • 

Ct.V z ıçi 
tublarile 2490 sayılı kanunun 2.3 mad • 
dclcrinde yazılı vesikalaril~ beraber iha. 
le günü ihale saatinden en az bir saat ev. 
veline kadar teklif meittubJıırım Fındık. 
lıda komutanlık satınalma komisyonuna 
vermeleri. (5355) 

* Çatalca müstahkPm mevkii birlikleri 

için 19000 kilo patlıcan. 19000 kilo ayşe. 

kndın fasulyesi, 8500 kilo domates, 1000 

Mı\karnn 

lrnıik cıKtt~m ve ince• 
Güllaç 
Tel ş~hrlye 
Huğ tay 
N.ş stil 
Blligur 
Kn.a mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kuskus 

40 ~o, 

75 110 82,5 
t . .Af 35 52,5 
150 ııo 1s.,, 
loo 660 3Go, 
150 : o 45, 
fldO 60 Svo, 

oo 3o 600, 
1 00 24 240, 

lao 7o lo5, 
200 :.:.s 56, 

ı: o l;d 156, 
o 60 3o, 

25 o 11 275, 
Loo 16 80, 
800 12 ?6, 

ı; oo 24 Söo, 
900 36 324, kilo yeşil sivri biber, 2000 kilo bamya sa. 'fahan 

tın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi Pelrnıez 900 2o 180, 

İhale tarihi ve saati 

Kapalı zarrıa 
25-7-939 ıı de 
Kapalı zarUa 

25-7-939 12 de 

Kapalı zarfla 
25-7-939 15 te 

Açık eksJJtme 
25-7-939 16 da 

Kapalı zarna 
26-7-939 17 de 

Kapah zartla 
26-7-939 ıı de 

Tarhun3. tooo 85 350, 

A - F b U d -1 1 1 7/Ağustos/939 Pazartesi crünü saat 15 de Sebze konservesi ____ 4_0_0~-----80 _____ !:~?..·_ skeri a rikalar mum Mü irJüX.1 ı an.arı 0
• · X yapılacaktır. Muhammen tutarları mec • ._ ______________________________ ..,. Semizotu ıooo ıo !00

1 
18 ton Ferro Krom almacak fü. Taliblerin muıvakkat teminat olan 

Tahmin edilen bedeli (lBOOO) lira olan 
18 1lon Ferro Krom Askeri Fabrikalar 
Uınurn M!ü<iiil'l~ merkez satınalma ko
llıisyonunca 10/8/939 Perşembe günü sa. 
at 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart. 
lla.tne parasız olarak komisyondan veri. 

(1350) lira ve 2400 numaralı kanunun 2 Şartnamesi herırün komisyonda görüle. 
ve 3. maddelerindeki vcsaikle komisyon.! bilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz 
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar füc., veya me'ktublarile 2490 sayılı kanunun 
cardan okluklanna dair Ticaret Odası 2.3 maddelerinde yazılı vesikalarile. be. 
vesikasile mezkur gün ve saatte kornis.. rnber belli gün ve saatte Fındıklıda Ko-

muu 3755 liradır. İlk teminatı 282 liradır. 7 15 lo:;o, Ayşe'· adın fnsulye ooo v 

yona müracaatları. (5403) 

noımulık yeşıl bUber l ooo 16 l5o, 
D mıates 
'l'aze bamya 
bivri bOber 
Salntıılık hıyar 

Limon bnşboy 
Maydanoz 
Dereotu 

lo oo 12 ı~oo, 
f>oo 
600 

5000 adet 
16000 • 
10000 demet 

2o ıoo, 

2o loo, 
6 250, 
4 6oo, 

Kadıköy Vakıflar DlrektörlUAU lllnları 

Semu 

ü;kUdttr 

Eren köy 

• 

tlskndar 
Kadıköy 

Bc~aılçl 
> 

Mahallesi 

Kuz,rnncuk 

Kozyııtağı 

• 

R. Mebme:f paşa 
Hasan paşa 

Çengelköy 
A. Hisan 

Sokağı 

İskele 

Hilmi paşft 

> 

No. 

19 No. 
tnj 

51 
12 14 

'71 Şemsi paşa 

Kurbağlıdere 

UçDncU sokak 6 
Havuzbaşı dere 12 
lbrabim bey 4 

Cinsi 

dükkan 

• 

Avlık 
kiİ-nsı 
L. K. 

3 00 

kOşk lo oo 
kôşkOn mQş- 4 5o 
teınilAtı 
4 odalı ev 
arsa 
bahçeli 
ah .. ab ev 
oda 
ahşab 

bahçeli ev 

o 75 
7 5o 

2 OÖ 

6 00 

Yukanda cinsi ve mevkü yazılı yerler 31-5-940 senesi sonuna kadar mn
zayde He kiraya verilecektir, İhaleleri 31·7-939 Pazartesi gnnn saat 15 tedir. 
lstekliterin Kadıköy Vakırlar MDdDrlüğ!lne gelmeleri (5401) 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilAnları 
RıYnıeti Pey parası 
Lira Kr. Lira Kr. 
------- ~~~~ 
404 64 30 35 

Aksaray Balbalıasan Alemi mahallesi MeÇhulasker sokağında 131 metre murab. 
baındaki araanm tamamı satılmak üzere 15 gün müddetle aıçıtk arttırmaya çıka. 
l'lhn.ıştır. h)eef 27.'7..939 Perşembe günü saat 15 te iıcra edileoetinden talihlerin 
Çenberlitavta Vakıflar Başmüdürlfllü MahlQ.!at kalemine müracaatlan. c5089• 

mutanJık Satınlma Komisyonuna gel. 
mel eri. (5356) 

,. 

Son Posta 
Yevmi, Siyut. Havadis ve Halk ııazeteaı 

Yerebatan, Çatalçeşme aotat. 11 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 
1 

Sene 
Kr. 

6 
Ay 
Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

TÜRKİYE 1400 
YUNANİSTAN 2340 
ECNEBİ 2700 

760 
1220 
1400 

400 150 
710 270 
800 aoo 

. -==========::16=:::::1 

... 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 ku.ru§tur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi l!zımdır. ................... -................. -..... , 
I Posta ku.tU8U : '1il İstanbul ~ 
: 1 
: Telgraf : Son Posta ı l TelefOft : 20203 .: 

""·-···········································; 

NA ne 
Prttlıcan başboy 

K.ıbıık 

Tuzo ımğan 
Taze vişne 
'J'sze erık 
Taze kuysı 
Karpuz 
fülVUD 

Ü zom 
Elma 
Portakal 80 llk 
Şertall 

Taze yaprak 
Lahana 
Pırasa 
Ispanak 
'l'aze bakla 
Havuç 
Kuru sarımsak 
Salamura yaprak 
Salça 
Enginar 

2000 > 
loo 

12000 
2000 

1000 
1500 

1000 

looo 
10000 

loooo 
loooo 

• 

looo 
loooo adet 
1000 

300 

12 00 

8000 

8000 

4000 

looo 
200 
600 

1500 
4000 adet 

2 200, 
2 4o, 
2 2o, 

15 1800, 
12 240, 
12 llo, 
zı aao, 
15 150, 
3o Soo, 

7 700, 
Kapalı zarna 

2&-7-989 12 de 
7 700, 

23 2300, 

28 280, 
5 ooo, 

3o Soo, 
18 54, 

7,5 900, 
7 6üo, 

12 960, 
ıs 520, 
8 80, 

25 501 

25 125, 
So 450. 

5 200, 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
Kumaş1an enstitüden verilmek üzere yaptırılacak ollan 126 takım hadem~ 

elbisesinin malzeme ve işçiliği açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Mu'hammen bedel c819> ve muvakkat teminat c6l,50> liradır • 
3 - 8/8/989 Salı güna. saat 10 da Rektörlük binasında müte~kkll komisy ., 

tarafından ihalesi yapılacaktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin enstitü daire 
IWıdü.r~e mlll'aıcaatları. c3232> c5470> 



,KANZUK 
' " ·~·· . . "' . 

·:·~·· NAS 1 R ı ·L A ,C 1 
En muannid ve eski nasırlara bile kökünden ,. . . . 
çıkarır. Elli senedenberi Avrupa ve · Ameri- • 
k .ada_ mazt-:"tarı takdir olmuş bir ilaçtır . 

· ~anzuk Nasır ilacı her eczanede vardır. 

ING.iLIZ KANZUK ECZAN ESi --: Efeyoğlu, lstanbul 

Murakıp alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 

1 - İdaremiz münhaHerine alınması b.rarlaJtınlan ve maaıları 80 dan ~~ U. 
raya kadar olan murakıblar için ımisabaka imtilıatu ~aca:ktır. 

2 - İsteklilerin wviyet cüzdanı, mekteb fehed4tnamesi. sıhhat raporu. 4fl 
k'Ağı<h, zabıta ve adliyeden musaddak hümühal k:Ağıdı, askerlik vesikası, 4: fo .. 

taıgraf ve hir dilekçe ile halen memur olanların zati sicil oüzdanlarile dilekçele. 
rini 18/ Ağustıoo/939 akşamın.& kadar Ankara. İstanbul, İzmir, Konya, Seyhan, 

Swas, Kastamonu, Trabzon, Erzurum. Dlyıaıt>akır ve Edime viltyet P. T. T. MU. 
dürlüklerine müracaat eylemeleri ve bunla.rm 788 sayılı memurin kanununun 

•· cü maddesinde şartları haiz olmakla ber.aber devlet memuriyetine ilk defa 
girtıceklerin 30 yaşını geçmiş bulunmamalan. 

3 - Murakıbbğa alınacakların en az l19e mezunu olmaları lAzıındır. Hukuk, 
Mü:J.kiye, Ylü'ksek İktısad ve Ticaret mektebi merunlarile muadili olan ecnebi 
mektdblerden meztm. olanlar ve bunlardan da ecnebi lisanı bilenler tercihan 
alınırlar. 

4 - Müsabaka adı geçen vil!yet P. T. T. Müdürlüklerinde 21/ Ağust06/93g 

Pazartesi gü.n.ü saat 14 de yapılacaktır. Müsabakada muvaffak ohnlardan lise 
mezunlarına 20 ve yüksek mekteb mezunlarına da tahsil derecelerine ve 3655 .sa.. 
yılı tevbid ve teadül kanunu hükümlerine göre aslt maaş verilir. 

6 - Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsafbakaya tabi olmakla be. 
rabcr kendilerine umu.mi hükümler dairesinde maaş verilir. 

7 - Müsabaka imtihanında muvaffak olup ta .murak.fulığa tayin edilecekler 
TeŞI".inievvel 939 bidayetinden itibaren Ankarada 15 gün kurs görecekler ve bu. 

nun neticesinde yapılaca!t imtihanda kazananl~r murakııb sıfatile vilayetlere 
gönderilerek alakadarlara tedriste bulunacaklardır. 

8 - Kursta muvaffak olanuyanlardan hariçten gelenler memuriyete kabul 
edilmiyccekl-er ve naklen gelenler ise idarenin tenstb edeceği diğer vazüelere 
tayin edileceklerdir. 

Q - Murala:bların makar ve mıntaka ları idarece tenslb olunur. 

.,, . 
1 

BUGON 
KUM6AllASINA 
~~ll~ATAN 

c5526ıt 

l 
J 

SON POSTA 

• 
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~daodet .. 
MUZiGi SEVEN 

~ 
AkOROEON'U ALIA I~~\\··~· !'" ,·,·l~~ ~-'' 

\\~ ~~ -~/ 
\ ':' .)ı 
\\ .'/ 

EJ.yoQıu, lsttk161 caa. No. 4:, 
- --- - - ~ - - - - - - - - -

Tn ·kiye Yayınevi tarafından 
DOKÜMAN olarak hazırlandı. 

Ônümllzdeki hafta neıredi-
lecektir. ~--•il' 

~im> ÇOCUK HEKiMi ~-.. 

Dr.Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada hergQn saat 16 ten 
sonra Tel: 40127 

Son Posta Matbaası 

Neınyat Müdürü: Selim Ragıp ETMf 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

... 

KuCOKEL 
YA~N 

CEK DEf.TElllNE 
]MZAATAH 
·r,OYOK EL 

OLACAK TIR 
' 

TÔRK(Y 
f Ş 

f>ANKASI 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü ilanları 
işletmesi Umum ' 

..__ ____ _ 
24 Temmuzdan 31 Temmuza kadar muhtelif hatlara 

kalkan vapurlann isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları nhhmlar. 

Karaclenbı hattına Salı 12 de (Ankara). Perşembe 12 de (Cümhurlyet), 
Pazar 16 da (Güneysu). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antalya). Sir 
k.eci rıhtımından. 

İzmit hattına Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane rıh.. 
tımından. 

Mudanya hattına - Pamrtesi 13 de 'Ve diğer günler 8.45 de (Trak) mteml 
vapurlardan ibiri. Cumartesi aynca 13.30 aa ve Pazar 
20 de (Sua). Çarşamba postası Tophane rıhtımından ve 
diğer poıtalar Galata rıhtımından. 

Bancfuma hattına - Pazartesi. Çarpmba ve Cuma 8.15 de (Su.), aynca 
Çarpmba 20 de (Antalya), Cumartesi 20 de (Buna). 
(Sus) Galata rıhtımından, diğlerleri ToPbane nhtı.. 
mından. 

Karablıa hattınA 
İmroz hattına 
A;rvalık hattına 

Salı 'Ve Cuma 19 da (iBartın). Tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar). T~ane nhtımmdan. 
Çarf4Jllba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 dı (Saadet). 
Sirkeci nhtımmdan. 

fsmlr ıür'at hattına -
Menin hattına -

Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Salı 10 da (Aanafarta), Cuma 10 da (Erzurum). Sirkec:l 
rı'htımından. 

Not: Vapur aeferleıi hakkında her t1lrlü maltlınat a.pltda te1efon numara
lan yazılı acentelerden öğreniUr. 

Karak6y acenteliif - Kuak6y, Köprtlbap 42362 
Galata acenteliği - Galata, l.tanbul Mıntaka Liman 

Reiallği binan alhnda 40133 
Sirkeci acenteliği - Sirkeci, Yolca ulona 227 40 

(5525) 

Nafıa Vekaletinden: 
9/8/939 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekfileti binası içinde 

Mal7.eme Müdürlüğü odasında tq>lanan malzeme eksiltme komisyonunda cem'an 
6370 lira mu:hammen ibedelli Ankarada Velmlet ba!hçesindeki depoya teaUm 
şartile 260 dlon yerli kok kömürünün kapalı za:rf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedellsiz olarak Malzeme M"tidürlülünden 

alına1bilir. 

Muvakkat teminat 477,75 liradır. 

İsreklilerin tekili Mektuhlarını muvakaıt teminat ve şartnamesinde yanlı ve. 
sikalarla birlilot:e ayni gün saat 14 de kadar makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri lazımdır. c3210> c5469ıt 

Yeni R1tdyo mevsiminin yaklaş
ması haseblle Beyoğlunda 

BAK ER 
mağazaları mndnriyati, bOtnn 

1939 senesi 

Zenith Radyoları 
stoku Uzerinde tenzilat iornsına 
karar vermiştir. Stokun tüken
mesinden evvel isttfade ediniz. 

TIFOBIL 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan tlf o 
haplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 60 Kr. 

Minimini y1tvrunuzun sıhhatini dll
şUnUntlz. Onlara çocuk arabalarının 
kraliçesi olan ve en iyi imal edilmiş, 
en fazla tekeınmnı ettirilmiş en sıh
bt arabayı alınız. Yeni gelen 1939 
modelinin 50 den fazla çeşidi vıudır. 
Her yerden ucuz fiat ve mnıaid 
şartlarla yalnız, 

Baker Mağazalarında 
bulabilirsiniz. 

,.. Doktor. 1. Zati Oget 

lBelediye karşısın4aki muayeneha
neslnrle öğleden sonra hastal!lrını 

--•,. kabul eder . 

• 

llan Tarifemiz 
Tek .sütun aantımı ·························· 

sahile 400 lrurıq 
sahile 250 ,, 
sahile 200 » 

Dördüncü sahile 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet Zarfında 
fazlaca miktarda ilAn yaptıracu. 
ıar ayrıca tenzilAtlı tarilemlzden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarını• 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilıni§tir. 

Son Posta'nm ticarl ilAnlarınA 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tılncıhk KoTiektU Şlrtreu 
Ka.h.ram&Jl%ad.e Ban 

Ankara cadde.J 

YENi BiR TEN 1 
GÜZEL LİGİNE 

doOru atılacak 

Dl 

BunıfQklar 
ltale e'.filebillr. 
Viyaaa Onlftl'lit-'ıtde• bff PrefHlr
Biocel - Tabir ettilıleri Cnflipı -
tip bir HllllNH lıqletıaiftir. • 
HYbar balih..ırda peabe re.Jd.kt J.
kal09 kreıni terlnbiıad. ....et•. 
Cildia bu yep .. •--• akta.._. 

yatmaadu evvel tatbilıı edim 
.. .,.ne., • 1 elldhW 

........ ,...ı .. tirir. 

ae, ıteraıia •• 
lıadifa Jibi JH";pk ve ..,.... ....._ 
S.rda• lturtanrı.k 6'i• her at.ala lıe

J• R.UcWıi T.W.. 
K....w ......... 

Scmere.ı 
pyet emİD •• 
memnuDİyet ~ır. 
40 yatlarında prüııebilirler. Y ... 
iıleriDİ gidirerelıı bir Ge'"i laa• ti· 
sel cildini ikame ader. Cildla ..... 
olan ToltaloD kremioiD MmerMI ta· 
ranı hayrettir. MemoUD kal_,.... 
paruuu ıeri alabilirler. 

.. 


