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Hatay eski 
deVIet reisi 
Ankarada 

Danzigdeki Alman hazırlığına 
Paris ve Londranın cevabı 

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

CfCJnıafik 
lıarehef 

F raiısa hükômeti herşeyi 
gözönünde tutuyor 

Nazırlar meclisinde : Danzigde bir hükumet darbesi 
yapılacakmış gibi düşünülerek v aziyetle alakadar 

bütün lüzumlu tedbirler fasvib edildi 

Hatay Meclmnin Anavatana iltihak karan verdifi pn Antakya Hallıeol büuuına, Hatay bayrağı 
indirilirken, Türk bayrağı çekiliyor. 

Antaky; hatay Meclisinin verdi - Milli Şef İnönilniln verdiği cevab bütün ·-··--M--;·,··-, .. ,···--ş·-····--,-.. ··-
ği. kapanma haran münasebetile Tayfur Hatayda derin bir minnet ve t ükran ile 1 e 
Sökmen tarafından gönderilen telgrafa karşılanmıştır. <Devamı 11 ine& sayfada) 

edi faizi 
· ndiriliyor 

de Ziraat Bankasından 
· temin edilecek 

ZiNOt Ben.kasının An kaTada. Umumi M erkezi 

Aır~ra 2 (Hususi) - Ziraat Banka -ı dilmekte olan yüzde s:ki~ buçuk faiz.in 
sının zurraa yaptığı ikrazatta hcsab e _ (Devamı t 1 mcı sayfada) 

Fener - Beşiktaş maçı gürültülü oldu 

.. . Durıkü maçtan heyecanlı bi~ 
(Dunku maça ve preşlere aid yazı ve resioıl~ uncu •ayfammla lndacaksırm.) 

~ . . 

' ~ 

lnönü Ankarada coşkun 
tezahüratla istikbal edildi 

Ankara 2 - Reisicümhur İnönü bu-
gün saat 11 ,40 ta şehrimize dönmtiş - D . 'd b. - - -
,_rd. anzıg en ır gorunU§ 
n: ır. 

Milli Şefi getirmekte olan hususi ~aris 2 (Hususi) - Dan:igde artık mıştır. Ya~. resmi mahf~llerd~ sızan 
tren gara girdiği zaman başta Büyük açıga vurulan Alman askerı hazırlık - haberlere gore Fransa hükfunetı her -

(Devamı ı ı inci sayfnda) lan Fransada derin akisler uyandır - (Devamı 11 inci sayfada) 

Diin Londrada 
milli tezahürler 

yapıldı 

Zeyrekte mevlftd okunurken 
bir taraça çöktü 

Taraçayı dolduran kadınlardan dördünün bacakları 
kırıldı. Biri de ağır yaralı · 

Dün saat t 7,45 te Zeyrekte bir ev-ıağır ve hafif şekillerde yaralanmalar! 
de vukua gelen çöküntü, beş kişinin le neticelenmiştir. (Devamı 4 üncüde• 

Hitler, Papen'i hususi 
bir vazife ile yakında 
Moskovaga gönderiyor 

Bir Fransız gazetesi diyor ki: " Hitlerin bolşevik 
aleyhdarı fikirlerinde samimi olduğu sanılıyordu, 

bu noktada da hayal inkisarına uğramak icabediyor,, 
Berlin 2 - Havas muhabiri bildiri -

Çembcriayn yor: 

-······-..!~!.~! .. ~.~--~~-~!.~~-~!......... Dün akşam burada dolaşan, fakat he

Hatay davası 
ve italya 

Hatay davasını açtıgımrz 
· zaman memnun görünen 

i ta/yan lar şimdi niçin 
kıyametler koparıyorlar? 

Yazan : Muhittin Birgen 
(Yazısı ikinci sayfamızda) 

nüz teyid edilmiyen haberlere göre, 
Von Papen, Moskovada hususi bir va
zife ile tavzif edilmiştir. 

Berlin 2 -:- Havas muhabiri bildiri-} 
yor: 

Von Papen'in Moskovada hususi bir 
vazife ile tavzif <?dildiği haberi teyid 
edilmektedir. 

Fransız gazeteleri ne diyoı·lar? 

Faris 2 (A.A.) - Birçok Fransız ga 
zeteleri, bugünkü nüshalarında Von 
Papen'in pek yakında ene niyetle ya -
pıldığı tahmin edilebilen» hususi bir 
vazife ile Moskovaya gideceği şayia -
!arına sayfalarında yer ayırmakta -
dır. 

(Devamı 11 nci ıa11fadaJ 
Von Papcn 



2 Sayfa 

Hergün 
Hatay meselesi 
Ve ltalga. 

Yazan: Muhittin Bir,_ 

IL:..JI atayın Türkiyeye iadesi İtalyan 
ır-11 matbuatını küplere bindirdi. 

Kıyametleri koparıyorlar. Evvela, Fran
saya hücum ettiler; dediler ki: 

c- Fransa, bir karış toprağını kimse
ye verecek değildir. Halbuki Hatay gibi . 
koskoca bir toprağı Türklere vermekte 
tereddüd etmedi. Çünkü Fransa, İtalya
ya bir şey vermek istemiyordu. Bunu ya
pabilmek için de Hatayı Türklere verme.. 
ği kabul etti!• 

Sonra, dönüp bize hücum ettiler; o ka
dar hiddet ve tehevV.irle dolu bir hü. 
cum ki, bize küfretmek için kullanılabi
lecek en ağır kelimeleri dahi kullanmak
ta tereddüd etmediler ve hattii cmüteaf. 

SON POSTA 

Resimli Bakale: Geç anlıganlar, güç anlıyanlar s= 

fin> bile dediler. Fikir hareketlerinde çok çevik insanlar vardır, kendileri- İnsan cgörünüşe> çabuk kapılır. Gözüne çarpan ilk man. 
Ben, dünyada küfrün herhangi bir ne czeki> sıfatını veririz, en güç, en karışık bir meseleyi der. zara, dl§ manzaradır, bunun içindir ki çevik zek!yı çabuk 

münakaşada hak kazandırabilecek bir si- hal anlarlar, bu, büyük bir haslettir, fa.kat zekilan ekseriya görür, hemen takdir ederiz, fakat esas zekinın ameli neUce 
lfıh olabileceğini zannetmiyorum. Bunun velud değildir. Semere vermez, buna mukabil bazı insanlar vermesindedir, hem çabuk anlamak, hem de anladığımzdan 
için İtalyan matbuatının küfürlerine da vardır ki cfikir~ hareketinde yav~ırlar, güç anlarlar, fayda çıkarmak kabiliyetine malik olunuz. Alai halde çabuk 
misli ile mukabele etmek yolundan git - yalnız velO.ddurlar. Anlamak için zaman sarfettiklerl mese- anlayıp netice çıkaramamaktansa geç anlayıp netice çıkar-
miyeceğim ve sadece, umumi etkfu hu.. leden hemen ameli bir netice çı'kanrlar. mayı tercih ediniz. 

~::;~g~~'.:~~t~;~::~~ --====c:==s===::ıı:::=::~~~====~=-======~~~==-=====-~-~~@-~--=~:J 
Türklere hususi haklar iddia etmemizin Çlçelı çerce11ell r --- ~ı ipten yapılma 
hususi haklar almak istememizin sade ~ H U b• f k 1 Tı l t d /l i doğru ve haklı olduğunu söylemekle ik.. Güneş giizlüklerl . erg R lr 1 ra 

1 
uva e •o e e~ 

t if.a etmiyorlar, bt!lki de daha ıleri gidi- ı E 

1 
yorlardı. Ellerini ovuştura, ovuştura ya.. Şerbeti şehadet 
nımıza sokuluyorlar ve dostane tebes. Evvelki gün~.l sıcakta tramvay • 
sümlerile yüzümüze gülerek: yolunun tam ortasında duran bir a. 

c- Canım, efendim, kardeşlerinize dama yanından g<çen bir tanıdığı 
hak temin etmek için binbir dereden su sonlu: 
getirerek, şunu ve buna m:.inak~ et- - Burada ~ durdun? 
meğe ne lüzum var? Şu kuvveUi ordu. - Kcır~ı.~i feTbetı;iden, be§ kunı. 
:nuz için, Hatayı iki günde işgal etmek ve şa bir bardak şerbet ~eceğim de .• ne 
eğer Fransızlar mukavemet g~erirlerse şerbeti içsem dıyc düŞ11nüyorum. 
on günde bütün Suriye ve Lübnanı te. Vişne mi, wrunç mu, kayısı mı? 
miz1eyivermek işten bile değildir. Bunu _ Biı'az daha burada duracı1k o-

böylece halledip işin içinden çıkıvermek lursan be~ l.."UTUf vermedı?n bır bar. i 
için uzun uzadıya uğraşmakta ne mana tlak şerbet içmek sana kısmet ola • J 
var?. kt ca ır. • 

Eğer biz onların dedikleri gibi yapmış Bunu der demez, yi,;:rüdil , ş«'rbet i 
olsaydık, İtalyanların keyiflerine payan içecek bağırdı: f 
olmazdı. Türkiye ile Fransa çarpışacak- • 

- Ne şerbeti? 

Temmuz 3 
- --= , 

Sözün kısası 

Mazhar Osmanın 
jübilesi 

l, I!. Talu 

Y irmi beş senedenberidir - cüm.. 

lemizin üstümüzden ırak • akıl 
hastalarını ilminden ve hazakatinden is. 
tifade ettiren Profesör Dr. Mazhar Os. 
man Uzmanın kadir bilen dostları ve mes 
lektaşları, evvelsi '::ı, bu yirmi beş yıL 
lık hizmeti merclsimle tebcil ettiler. 

Hekimlik esasen güç bir zamıat oimak. 
la beraber, deli htıkimliği büsbütün zor
dur. Şuuruna malik oJmıyan, saçmalı. 

yan, bazan da salan bir bedbahtın derdi
. ni anlamak, nabzına göre şerbet vermek, 
-ınun buhranlarını soğukkanlılıkla, rıfk 

1 ıle karşılamak ve hele bunu çeyrek asır, 

devamlı surette yapabilmek meseledir. 

Lakin sayın profesör1n meziyeti bun. 
dan ibaret değildi\·. O, bugünkü vazife .. 
sinin başına gelinciye kadar bizde fennı 
ve insani manasile bir bımarhane yoktu, 
Hastalarının iyi bir t edavi görmesini arzu 
edenler, onları Şişlideki yabancı bir mü. 
esseseye gönderirlerdi. 

cToptaşı. nın adı bile insanlara deh.. 
şet verirdi. Orası bir şifahane değil, bL 
çare delilerin diri diri gömüldükleri bfı: 
mezıa.rdı. Vakıa Avni Bey gibi, Raşid 

Tahsin Bey gibi, Kastro Efendi gibi kıy. 
metli hekimler Toptaşı aıüessesesinin b~ 
pnda bulunmuşlardı. Lakin hiç biri ora:. 
sını timarhane olmaktan kurtaramamış.. 

lardı. 

Bize ilk defa modern ve muntazam bir 
şifahane kazandıran Mazhar Osman ol. 
muştur. O, yüksek ilmine bır de yükseJC 
idareci kabiliyeti ilave edilmiş bulunan 
imtiyazlı ferdlerdendir. 

l -Allah kimseyi elin(! düşürmesin! 
Dediğimiz zaman Maı..'ıar Osmanın 11.. 

mini, ihazakatini kastetmek aklımızdan 
l ı..ne geçmez. Bilakis, onun kudretli eline. 

·r topal yürüyen bazı Uesseselerin 
düşmesini bile temenni. ederiz. 

Yirmi beş YJ. llık alettcmadi çalışın~ in .. 
sanı yorar ve~an&4erir. Dileğimiz ooı•· 
ki Profesör l\11" f y u~ " - •!Q 
lukl8! "P• ıorsun? · \uın-
ır evanu l 3 üncü s .a -

iar, dünya biraz daha karışmış olacak, Yürüyen dcndil, gelen tramvayı ~. 
İtalya dn bundan kendisine bir menfaat 

gösterdi: 
hissesi çıkarmanın çarelerini arayacaktı. _ Şerbeti şehrıdeı! : 

).ini 
:ıç kız da hiç düşünm 'den 

...... .ı 1 }j.lı 
Fakat, biz, Hatay davasını ordu kuvve. • 
tile gayet kolay halledebilecek vaziyette '-- - - --------- -! 

f Hayır, kat'ıyen o hususta ta~a. - •· 
v cahil olmakla beraber kuJ r.esıne 

olduğumuzu İtalyanlardan çok iyi bildi- Şair Bayronun· 
ğimiz halde, asla o yoldan gitmedik. O /d 
yo1, asla, insanlık ve medeniyet yoıu de.. Mezarı açı ı 

on ... gelen dedikod ulardan ve oıı :lir ki 
şeylerden bu hayatın pek arzLP~ .. uf 2\ 

• _ - "'~ bir hayat. ol~dığını anlıyo • 
ğildi. Bunun için aksini yapmaya kat't İngiliz papasla .. 
zaruret olmadığı müddetçe, yalnız siya- rından Barber bun 

}l;n rahat bır omur sürmek ~ 
Londrada hem ip, hem de elbise tica • ·xlP.rle uğraşmaktan Z~k du 

setin silahını kullanmayı tercih ettik. dan bir asır evvel 
İtalya meyus oldu. Vakta ki, Fransa Sıcaklara ne dersiniz? •• Mevsimi değil Yunanistanda ö .. reti yapan bir İngiliz, tuvalet modelle • he. \ . 

rini ipten vücude getirerek dükkanının ba.dL , "ile ona baktı. ince Jiz jıl, • 
zaruretleri hakiki miktarlarile ölçmek mi? •. Siz de .güneş için kara gözlük takı • len İngiliz şaırı 
icab ettiğini anlıyarak bizimle dostça mü. yor musunuz? Pariste yeni çıkan bu çi • Bayroo'un cesedi -
nakaşalar yapmaya başladı; o zaman da çek çerçeveli gözlükler günün modası nin İngiltereye ha 

vitrinine asmış. Bu buluş, halkın müthiş yatro • sakde h!.r şekilde e~a. di:mtl 
ı~k vb t• . kmi..+' nakd P" ış guneşi altın~.5,. n a u a ve rag e anı çe :ıl ~ır. 

1 
b.l ı .. , d 

İt~ya, Suriyelilere döneırek mütemadi- halindedir. Nasıl hoşunuza gidiyor mu?. kikaten getirilip Vindsor Dükü sonbaharda 
yen dedi ki: getirilmediğini, ve J 

c- Görüyor musunuz şu Fransayı? Da/adye üç sene daha Yunan istiklali i . ngilterege gidiyor 
Kendi menfaatlerinin iktizası olarak Tür- iktidar mevkiinde kalacak çin harbeden Bay- Vindsör Dükü ile eşi, sonbaharda 
kiyanin dostluğunu ve hatta ittifakını ron'un kalb 'le bey İngiltereye dönmeğe karar vermişler -
kazanmak için sizleri feda ediyor. Göre- Fransa Başvekili Daladye kuvvetli ninin, Yunanistan- dir. Birinciteşrinlerde Londraya gele-
ceksiniz: Yakında evvela Hatayı, sonra harici siyasetini idame ettirebilmek i - da kalıp kalmadı - ~k ve Ford Belvedere'de ikamet e::lc-
da bütün Suriyeyi sizin tarihi celladlan. çin daha üç sene, yani 1942 ye kadar ğını tahkike ko - ceklerdir. Dük ile Düşes, herhangi bir 
nıza teslim edecek!:. iktidar mevkiinde kalmaya ve umu - yulmuş. Kilisesin - İngiliz vatandaşı gibi İngiltereye girip 

• mi seçimi tehir ettirmeğe karar ver - de gömülü bulu - Ç!kmak salahıyetleri olduğundan bu 
miştir. nan şairin meza - hususta hükumetten ayrıca müsaade 

İşte İtalyanın dostluk siyaseti bundan Başvekilin kanaatince, beynelmilel rını açmak iste - almak ihtiyacında değildirler. 
* 

a a ı ece \ayan saçları Jlorengl hle ı oy. 
nadıklan \ablo i v .. ~da 

. .ff ~ .>agı, ..-
rını sırf gıu • · rn \ 1 ,...... 'ste • 

"' .lr 11t ! 

yen oyunoular "Tl~m.:- c. .... uı Bernard' 
Show'un Pygrnalino isimli eserini sah. ' 
neye koymak için, edibin müsaadesini is
temişler ve mukabilinde Virjinya past1r. 
ması göndereceklerini söylemi lerdlr. 
Bernard Show da şu telgrafı çekmiştir: 

cBen et yemem, vejeteryerim. Onun 
için Virjinya pastırması istemem. Sebze 
gönderiniz., 
............................................................... 

ibare~ti.y Kimin tarafından gelirse gelsin, gerginlikler zail olmad•kça, parlamen- miş. Dahiliye ne - Vindsor Dükü, son bir sene zarfın-
hangı. a~ızdan çı~arsa çıksın,. manasız ve to feshetmek tehlikeli bir hareket • zareti ile, şimdiki da, kardeşi Gluster Dükü, Başvekil, u--=--=---c::sıı-=======-===-=-lli: 
hedefı bızce malum olan bu sıyaset oyun. . yu ı.ord Bayron'un ıı0rd Halüaks ve Horbelişa ile yaptığı 

TA KViM 
TEMM UZ 

1arına karşı lakayıd kalmayı Cümhuri.. tır. müsaadesini aldıktan sonra, dini merasim miiteaddid müzakerelerden sor.ra, Dü-
yet Türkiye.si çok iyi bildi. Ne, bidayette. k yapılarak azami dikkat ile lAhid açılmış. şcsin protokol mucibince alması ik -
ki İtalyan teşvikleri, ne de sonradan veç~ Çember/aynin birnü tesi Havanın mütefessih olup olmadığı tec - tıza eden unvanı iktisab eylemesi yo
hesini değiştirip başka yola geçen tezvir İngiliz Başvekili Çemberlayn, geçen - rübe edildikten sonra içine girilmiştir. ]undaki ısrarından vazgeçmiştir. Dil -
siyaseti, bizim üzerimizde fazla bir tesir Ierde hafta tatilini geçirmek üzere git. Papas ilkönce bir çanağa rastlamıştır. şes, senelerce evvel Amerikalı bahriye 
yapı;nadı. Hatayı istedik ve aldık. Başka tiği sayfiyede, şerefine verilen bir ziya ~ Bu çanağın üstünde: sübaymın kansı sıfatile saraya tak -
bir emelimiz olmadığı için de, Fransanın fette Japonya hildiseleri hakkında söz cBu çanağın içine, ölü Lord Noel Bay. dim edilmiş olduğu için Londraya av -
en müşkül zamanlarında dabi, metalibi. söylemeğe hazırlanırken yagmur yağma- ron'un kalbi ve beyni konmuştur.-. diye detinde yeniden huzura çıkacak de -
rnize bir harf dahi ilave etmedik. ğa başlamış; ounu gören Başvekil, ha - yaz·ılm~ı. Bu çanağın yanında da, içinde ğHdir. 

Şimdi Fransa dn, Türkiye de İtalya. zıruna, gülerek: baronun cesedi bulunan kurşun bir san. ;;,.,================ 
nm karşısında kabahatli ve hatta müc. - Merak etmeyiniz, efendiler. Şem.. duka vardı. Sanduka parçalanarak açıL 114 sene evvel tahnit edilerek, tabuta 
rimdirler. Cürümlerinin ne olduğunu ise SİY.em yanımda!.. mıştır. yerleştirilmiş olan Lord Bayron'un cese-
herkes bilir: Birbirlerine karşı silah çek- Dentiştir. Papas tabutun kapağını kaldırmış, ve dine bakmış ve bir dua ok~muştur. 
mediler; kan dökmediler; bilakis, pazar. 
lık ettiler. çekiştiler, neticede, birbirlerL 
nin ellerini sıkarak dost oldular. Ayni 
zamanda sade dost değil, müttefik te ol. 
dular. Hnngi ittifak, ne için? Sulh dava. 
sını müdafaa etmek için. 

Evet, İtalya, biliriz, cürmürnüz çok 
büyük: Sulh istiyoruz! 

~ulu.tün cJ3ie9en 

1 STER İNAN, i STER iNANMA! 
Bir gazetede §U fıkrayı okuduk: 
- Türk Üniversiteli.sinin okuması için bir tek nebatat 

ve bir tek hayvanat kitabı dahi mevcud değildir, diye 

iddia olundu. Bunu tekzib eden çıkmad!. 
... Ha kitabsız üniversite, ha barutsuz top, 

vapur!> 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

ha islimsiz 

-Rami 10ne s Arabi H U 
UH U.53 

RHıal ~u -H.ııiran Hızır 
20 1D3G 59 
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merikada bitaraflık kaıiunu 

ouıuaristanda seller nuvuM 
tahribat vaoll 

1--------- muvatTakiyetsizligw e dOçar oldu 
Milli Şefin 

t kkü. leri Teessllrlerlnl izhar eden Hariciye Nazırı Hull, 
8!f8 r gagretlerlaıe devam edeceğim, diyor 

Ankara 2 (A.A.) - Riyaseticümhur 
Umumi Katibliğinden: Vaşington 2 (A.A.) - Hariciye Na- nediyordum. Teklifin birkaç reyle red 

K b t . "d'' .. .. mu"nasebetile zırı Hull, beyanatta bulunarak hüku- dedilmesi, gerek sulhün muhafazası, 
a o aJın y, , onumu t t d' ed'l b'ta f 

resmi ve hususi zevat ve kurumlardan ~e çe w evd ~ 1 en . 1 ra hk projesi - gerekse memleketimizin beynelmilel 

Suların hücumuna maruz kalan kasaba ve köylerde 
ekserisi Türk olan bir çok kimseler boğuldu, 
hayvan sürüleri, bağ ve bahçeler mahvoldu, tren 

ld kl teı..ı "kl d çok mu"tehassis nın ugra ıgı ademı muvaffakiyet~n münasebetlerinin en azi ~nfaatleri 
a ı arı 1..1rı er en d 1 .. t · ld w .. • 

1 R · · ·· h i t ·· .. tesekkür 0 ayL mu eessır o ugunu soylemış • bakımından beni müteessir etmiştir. 
0 an eısıcum ur smet nonu 'ı: tir Altı maddeden ibaret olan bu teklif 
ve mukabil tebriklerinin ib!Ağına A • · 

l d. Nazır, meclislerin hariciye encü - yalnız harb zuhurunda memleketimi-
nadolu Ajansını memur etmiş er ır. 

f b menlerinin liderlerine göndermiş ol - zi muhafaza etmek bakımından degw il, 
Münakalat VekiHnin telgrn ına ceva 

Ankara 2 (A.A.) - Kabotaj bayramı d~ğu mektublarda bil<Y~ği veQhile, ayni zamanda - ki bu daha mühimdir. -
münasebetile Münakalat Vekili Ali Çe - bbıtaraflık kanununun . sılahlara .a~. - şimdiki kanundan veya onun muadi -

yolu bozuldu, birçok köprüler yıkıldı 

Sofya (Hususi) - İki gündenberi Baro köyünden 4, Sohindol köyünden . k . ld ğ t lgrafa Milli argo konmasını derpış etmernesı ıçm linden ziyade harb taraftarlarının ce-
d B lk 10 k' . . bow ld kl anlaşıl1mı~ tın ayanın çekmış o u u e , f tt·•· ~-ı d ed W• • yağan şiddetli yağmurlar an a an ışının ' gu u an ' ~· ~" 1 t .. .. ğ d· k' evabi tel _ sar e ıgı gayreı. ere evam ecegını saretini kırmak bakımından da en iyi 

e teklerindeki nehirler taşmış birçok nehir boylarında çocuklarını bağrına """f smet nonu aşa . 1
1 

cı d~ c kaydettikten sonra şunları ilave etmiş· bir çare idi. Ayni zamanda memleke • 
d k l b b. h ld 00w lm lar ve grafla mukabele etmış er ır: ı· . kasaba ve köyler su altın a a mı§, asmış ır a e gu uş ana . b fl ır. timizi yüzdeyüz dünyaca tanınmış o-

bağ ve bah çeler harab oımuş, bazı köp- ağaçların üzerinde asılı kalmış hayvan Kabotajın yıldönümü münase e 
1 

e Bu teklifin, kongre azasının veya hü lan hukuku düvel çerçevesi haricine 
'ru" ler yıkılmış ve seller birçok insan cesed. leri bulunm. uştur. d .. hakkımda izhar buyurulan samimi duy k- kılmet erkanının şahsi kanaatlerine çıkarmamış olacaktı. 

B Ih S I k b gulardan dolayı size ve kıymetli Tür 
ve hayvan zayiatına sebeb olmuştur. ı a~~a e ~ı asa asm a zTa:.arkt~o - den'zc'ler·n"' muhabbetlP teşekkür ede _ ta~aıni.le .retabuk etmese bile şim~~ld Bu şerait dairesinde benim için ya -

En Çok Zarar go .. ren kö.v ve kasabalar- ren ve olenlenn. kısmı azamı ur ur.. 1 1 1 
... • • • vazıyetın ıcablarına uygun olması ıtı • pılacak şey, bu teklifin kabul edilmesi 

k · B ·1.,, İ"' d"' hiir ve genış faalı · . . 
d Pıevne Sancııgwı dahiiinde Selvi ka- Sular Varna ıle Sofya arasında l rım. u vesı ... 1 

"' - • barıle kongre azasının eksenyeti tara- hususundaki gayretlerime devam et -
an t h ' avusmuş olan gayretlı de. w _ • 

b .1 Bositra nehrinin civarındaki tren hattını da üç yerden bozmuş ol- ye sa asına .c " • k d'" fından kabul edilecegini urnıd ve zan- mekten ibaret kalıyor.• 
sa ası e w • • k 1" kta t• nizcilerimizin yakın bır gelece te unya 
köyler. Batoşev, Gorna, Bositsa, Bara dugundan. m u mı a at . a rma sure ı- . k k 
Soh' d 1 Bclacerkva, Mihaltr i köyle-'ıle yapılmaktadır. Cıvar kasaba v~ denizciliği arasında tarihteki yü se ve Almanyada söylenen Çekyadakı· Alman 
'd" ın ° ' şehirlerdeki itfaiye grupları kurtarma parlak yerini alacağı hakkındaki inanımı 

rı :ı~nan haberlere göre sular evvela taıne!iytele~i~. iıştira~. f etmliş, trenk hd~tl- tebriklerimle beraber bild~:ee~ ;~~e:;~· bir nutuk harice kıtaatının maneviyatı 
Selvi k~abasını isti:liıya başlamtş ve ı~ınt' amın ıç n mu reze er sev e l -

• . k ld•V• d mış ır. Münakalat Vekili ,\li Çetinkayanın Re nasıl aksetıı·rı·ı·ıyor ? bozuluyor felaket aecelevın vu ua ge ıgın en ve p l'k d ki b'" .. k k '' .. · ı Sel · .. h 1· t ·· .. e çekmı'c: olduğu 
". • v v 1 av ı en e uyu opru ı e vı isicum ur smet nonuy ); • 

h alk derın hır U) kuda oldugundan se - . . . • P 2 (A A) B h M 
l 

. tah 'b 1 b" .. k . . t ve Lofça arasındakı Bosıtra nehırı ü- telgraf şudur: Par·s 2 (AA ) Havas AJ"ansı D r rag · • - o emya ve orav .. 
erın · rı a 1 uyu ınsan zayıa ına . .J k ' b·· ı ·· k.. ··ı • 1 t 1 

· · - ' • ya'ya "Önderilen kıt'alann hiç ol ........ zsa 
beb 1 t zerlnı.ıe ı u un opru er y1K1

' mı.ş ır. Dünya tarihinin v~ yirminci asrın E'n H ,. b k k' tk h kk d 6. .._ 
se o muş ur. d. w. .. B l . t . a· .. .. . . , . . . 1 Lozan essın u aşanı ı nu u a ın a bu havarde ltı ay kal 1 h kk da • . • Söylen ıgme gore u garıs an şım ıye buyuk hadıseıerıncıen hırı o an . aşağıdaki notu neşretmiştir: 1 a ma arı a ın 

Evvehı beş metre olan sel .. bı.~aha~e kadar bu şekilde geniş tahribat yapan konferansında Türk milletinin hayatı h:ık ,. . Hitler tarafından verilen karara rağ .. 
e n beş metreyi bulınu? v: ?.uyuk bır insan zayiatına ,.e maddi zararlara ba- larının ve tarihi şet-efinin kurt:ırılması D. N'. ~· A3ansı~:~ yabancı memle- men Von Neurath'ın muhafız kıt'ası üç 
llÜratle akması dolayıs~le onune g~l~ di olan bir feltıket görmemiştir. yolund deha ve varlığınızın yarattığı k~tler ıç~.n neşrettıgı fransızca ser • ay kaldıktan sonra bugün Pragdan ay .. 
köprüleri yıkmtş ve bılhas~a Sel~ı~~n Bu felaket bütün Bulgaristanı derin büyük eser ve hizmet!erden biri de kabo. vıslere gor:, Dr .. Hes~'. bu. a~şamki nut rılacaktır. 
T ürklerle meskun mahallesınde buyuk bir matem içinde bırakmış. Sobranya taj hakkının 1'ürk bayrağına teminidir. kun~ şu cumı:. ı~ bıtırmıştır: cAlman Von Neurath'ın etrafında bulunan .. 
tahribat yapm•rtır. Burada şimdiye reisi Maşanof refakatinde birçok meb- Bu zaferin 13 üncü yıldönürnüniı tes'id ya, ıstıkbale suk.unetle bakıyor ve ge- lar, Çeklerin hasınane tavırları karşı .. 
kadar tesbit edilen ölülerin sayısı 70 i uslar olduğu halde zarar gören mınta- etmekte olan Türk denizcileri adına :nin lecek hadiseleri bekliyor»- D. N. B. A- sında Almanyadan gönderilen kıt'aların 
bulmustur. Bu kasabada 250 den fazla kaya h)ırek.ıt etmiitir· Birçok askeri net ve şükran duygularımızı sunar ta • jansınm almanca servislerine gö~. maneviyatı bozulduğu için bunlann baş.. 
ev kamilen yıkılmış ve birçok c• ~r de erkan, valiler ve devlet ricali de fela- zimlerle ellerıniwer. öperim. ise, Dr. Hess, şöyle demiştir: cAJman- ka bir mahalle nakilleri llzım geldiğini 
gayri kabili iskaıı bir hale gelmiştir. ket sahasına gitmişlerdir. Hükumet fe- Mü-ıakalıit t'c1C'li ya. istikbale sükCınetle bakıyor ve bek- söylemektedirler. 

Bu <'ivardaki bam köylerin bütün ı~ketzedelere ilk yardlm olarak 400 ılıı· Cetı'•ıka1, 11 Von Neurath'ı muhafaza etmek üze -
u ~ • ., liyor•. Almanca metne göre, Dr. Hess, 

sakinleri seller içinde kaybolmuştur. b·ın leva tahsis etmiştir. re bugün Almanyadan yeni bir kıt'anın ~ «gelecek hadiseleri• bahis mevzuu et-
Bu meyanda havvan sürüle.:i de selle- Bulgaristanda bulunan ecnebi sefir- gelmesi beklenmektedir. 

- J Al ı •• p ı memiştir. nıı öııün~ katılara1~ ho~~tur: lerin birçoğu bu felaketten dolavı hü- man ara Q0f8 Q onya Dr. Hess'in bu nutku, adet hilafına 
ş·r..ti\v ~-ı<· ' o;;.~~ "': ö~ den kfımetlerinin taıi~·etlerini bildirmiş - Şarkta 3 köprü 

ikmal edildi 
7 ... ~ .. \'! yenı· metaı·ıbatta olarak, radvo ile neşredilmemiştir. ' 'l , .ıı...u '""l sal\-' :11y.a ..... ~ ı, ıerdjr. 

. ı..ı.."" ~1.l lt'>" 1'~1" - ------- --• ~-..., ~ "'·/1 ..__ :tt> • ~~aıi ou 

·:~:~~~'· İ~-~"/.~~~~~ "--~· .. -._.,._.tebli genç bulunuyormuş 
~ JCr ~ ~ • Berlin 2 (A.A.) - cİhata ve tabak -

nun layı, ~.ı .. d kum• başlığı altında Berliner Boersen 
Iiye ve ") ~·.,"'"1>""'~ . saat ka. Uz e en Zeitung'un diplomatik muharriri, Lord 
~ileceıt "s~ı şıiln.ı.;;ba _ 5edt l' Hnlifax'ın son g:folerdc söylediği nutuk. 
~~~ k ı d lan cerhetrneğe çalışma}tta ve şöyle yaz.. r= ·ha lr~~ g\.:. de1111~ F~ J•y a a an ) maktadır: 

. V.~s\. ' f.fn.1ti< u;ın..l,t!':i · cSöylediği nutkun, bıraktığı tesir, Lord 
~ ·~~~ ~ - •' b" d Halifax'ı inkisara uğratacaktır. Fakat 

~ ~ • .I ç; Ot!ı ~u ı ! Ve içlerinde lf e papas maale$ef hatib, başka bir sahada mu -
-~ ~ .. ıçın - +· • d" 

I
" .. arı n·alk linç etmek ıste l vaffak olmuştur. Filhakika Polonyalılar, 

U 
' 

Lorcl Halifax'ın nutkunu Danzig'in sul • 

Sofy, f!I''' :tdirili- ğı kanaatini basıl etmiştir. Bunun üze - hen Almanyaya avdetine mani olmak, 
yor: B ~!Q eyi he. rine kızlar yeniden sıkı bir isticvaba tô.. Polonynda Almanlığı iade etmek ve İn • 
yecana ·: KCı:ı:Wo ~_al meyda. bi tutulm~1ardır. Neticede kızlar, Joro. gilizlerin kendilerine verdiği serbestçe 
na çıkanimıştır. s ndalla 15 kişi nun kendilerile gizli münasebetleri oldu. hareket etmek salfıhiyetinı kullanmak 
ntedhaldar bulunmaktadır. ğu hususunu itirafa mecbur olmuşlardır. için bir teşvik mahiyetinde telıikki etmek 

Hadise Şöyle cereynn etmişti r: Kırtasiyeci Joro, tevkif edilmiş ve ~~ tcdirler . 
. ~irkaç gün evvel polis komiser1 iğine yapılan isticvab neticesinde, elde ettığı Polonyalılar, bundan başka İngilizle • 

rnuracaat eden bir talebe, kendisine aid bu mektebli kızları, aralarında papas, rin himayesi altında bazı taleblerde bu. 
bazı eş)"Mın çalınmış olduğunu bildir _ arttçt, ve tüccar bulunan bir takım kim- lunmağa da ba~amışlardır. Çünkü on • 
miş ve şüphelendiği birkaç arkadaşının selere peşke~ ~·ektiğini itiraJ mecburiye. lar, yeni sulh muahedesinde Versailles 
isimlerini vermiştir. Şı.1phel i gösterilen tinde kalmıştır. konferansında hile kendilerine verilmi _ 
kız talebeler komiserliğe celbedilerek is. Bütün suçlular Varna ceza mahkeme. yen geniş hududlar elde edeceklerine ka. 
ticvab edilmişlerdir. Kızlar, kendilerine s.itıe sevkedilmişlerdir. nidirler. 
atfedilen hırsızlık suçunu reddetmişler Davanın cereyan ettiği giin mahkem2 Netice olarak bu gazete, Lord Hali • 
ve kendilerinin yalnız Joro adında bir binasının önüne beş bin kişiyi mütecaviz fax ve Churchnl tarafından söylenen nu 
kırtasiyeci dükkanından bazı eşya kal _ bir meraklı kafilesi toplanmış ve bu tukların. gerginliği izale edecek mahi _ 
dırmış olduklarını söylemişlerdir. skandalda medhaldar bulunan bu ırz yette olmadığını kaydetmektedir. 

Ko~~er, Joro'nun kendileri hakkın _ düşmanlarını linç etmek istemiş!erd.ir. 
da ne •Çın şikayet etmediğin i kızlara sor. Bu vaziyet karşısında celbine mecburı -
muş kızlar da: yet hasıl olan itfaiye ~zdihamı su sıkmak 

- O bizim ahbabımızdır. Bu gibi ufak suretile dağıtmak ıztırarında kalmıştır. 
tefek kaldırdığımız eşyaya ses çıkarmaz. Sözü geçen papas Varna Metropolidi 

Cevabını verm;şlerdir. tarafından ruhani mesleğinden tard ve 
.. Bu .. ccvab polis komiserince garib gö _ sakalı kesilmişfü. Bu papasın Joroya al
rulmuş ve onun şüphelerini tahrik ede • tı bin leva verdiği de tahkikat netice -
rek meselenin bir gizli tarafı bulunaca. sinde anlaşılmıştır. 

lzmir limanında ş"ddetli 1 Lehliler sulh mükifatının 
bir fırtına oldu Ruzvelte verilmesini 

İzmir 2 (A.A.) - Dün 18.50 de limon. İstiyorlar 
da gene ansızın şiddetli bir poyraz fırtı. 

Albany 2 (A.A.) - Burada toplanan 
;ıası ~ıkmış ve ltayli :elaşa s~beb 0~~uş. Polonya klüpleri kongresi, Noel sulh mü 

b~·unau ebs_naHda llmenddireğe gırme~ ud~ere k8f atının Amerika Birleşik Devletleri Re 
n ır o an ıı vapuru gerı one- . . F kl' 

k ısı ran ın Roose lt' ·1 · · ·1 · re liman açığında demirlemek ınecbu _ ve e verı mesını ı erı 

r iyetinde kalmıştır. Fırta.a ıo dakika sürmüş ve bu hususta bir taleb .Torveçe 
kadar şiddetle devam ettikten sonra bir gönderilmiştir. Theodore Roosevelt'in 
zarara sebe~;:et vermeden tedricen ya .. 1907 de W. Wilson1un 1919 sulh Noel mü 
tapnıştır. kAfatmı almıj oldukları hatırlardadır. 

İngiliz Kralı 
Mısıra gidecek 

Londra 2 (A.A.) - cSunday Express. 
gazetesinin Londrs. diplomatik mahfe} • 
Ierden aldığı malumata atfen bilrlirdi • 
ğine, İngiliz Kral ve Kraliçesinin önü • 
müzdeki sene başlangıcında Mısırı ziya. 
ret etmeleri pek muhtemeldir. 

Kral Zogu 
Bükreşfe 
Bükreş 2 (A.A.) - Kral Zogu ve Kra. 

liçe Jcraldin yanlarındaki zevat ile bir • 

likte İstanbuldan buraya gelmişfordir. 
Bükreşte kısa bir ikametten sonra Var • 

şovaya gidecekler ve oradan da p~k muh 

temel olarak Fransay1 ~çeceklerdir. 

Amerikanın yeni 
tayyareleri 

Hyde - Park 2 (A.A.) - Reisicüm _ 

bur B. Roosevelt. yeni muharebe tayya. 
releri satın :ılınması için harbiye neza _ 
retine 293 milvon dplar tahsisat ver:m 
kanunu imzalamıştır. 

Elüzığ 2 (A.A.) - Cümhuriyet Hi.ıkQ_ 
metinin şarkta yaptırmakta olduğu üç 
mühim köprünün inşantı tamamlanmış -
tır. Bunlar Pertek.Palu yolları üzerin -
de Alişan ve Gülüskür, Hozat yolunda 
Singcç, Keban yolunda Çıpsuyu köprü. 
leridir. Eski devirlerde yolsuzluk ve köp 
rüsüzlüğün çok acısını çekmiş olan El!. 

Gere dede şi ddetli yag ... murlar zığ ve havalisi halkı Cümhuriyct idare .. 
sinin ve onun Nafiasının vücude getirdi. 

Gerede 2 (A.A.) - Bugiln saat 14 de ği bu eserlerden dolayı çok sevinç içe .. 
yağan şiddetli yağmurlardan kasabanın risinde büyüklerimize ve Milli Şefimize 
hemen yarısı bir müddet su altında kal- karşı derin bağWıklarını kalbten gelen 

. duygularla bir defa daha izhar etmekte. 
ınıştır. Maamafıh hasarat yoktur. dirler. 

·····························································································································• 
lababtan Sabaha 

Tecrübe tahtası 
Son bir fıkramda hükumet ve belediye teşkilatını makine gibi işletecek 

çarenin ancak iş başına tam saliihi)'etli mütehassısların getiriimesi olduğunu 
yazmıştım. Gözönünde iki misal gösstereyim. 

Bugün yüzlerce geminin bacalarından ve binlerce resmi kA.r. d b 1 ğ d ·ı· · k (D ı.ısı ın aş ı. 
ın an sı ınıp çı arılan • B.) forsları henüz tasavvur halind 'k f 'k 

·ı · ·· .. .. B" ~k c ı en şu ı rı 
ı erı surmuştüm: - uyu ve reşm i müessese'lerin beyn"'"lm'l ı 1 • 

1• . . ..- ı e o muş ı.şa.. 
ret ve a ametlerını sık sık dcğiştiı mek dog~ru olmaz 'K h' t bb" . ınu ım eşe usle:-e 
geçmezden evvel etraflı ve derine.:: düşünmeıruz lazımdır Rad'k ı · · · 
· f F k t · b 1 • ı a ış en ıyı 
ış ır~ a ~ ışe aş amadan bütün neticeleri kavramış olmak gerektir.• 
Eskı. Denızyolları İdaresi Denizb:ınk oldu. Teşkilat, tesisat, tahsisat vesairl' 
vesaıre .. yapılanlar hatırda, olanlar da rnallım. 

N.eticeden anlıyoruz ki teşebbüs ince ve derin düşüncenin eseri değildir, 
~~ ·~~ıs:s noksanı -veyahud sistem hatası faal bir iş şubemizi buhrana dü. 
şurmuştur. Şu halde bu bir c!ers o1malıdır ve radikal iş yapalım derken 
yaptığımızı bozacak hatalara düşnıiyelim. 

Buna benzer ve ergeç tashih edılecek bir hataya da Belediye teşkilatın . 
da tesadüf ediyoruz. Bu ~ata Üsküdara raylı tramvay yapmaktır. Buna t~ 
şebbüs edilirken de yazdığım bir fıkrada şöyle demiştim: 

c- Raylı t:-arnvayın medeni şehirlerde yeri kalmamıştır. Amerikayı, ln. 
giltereyi bırakalım. Avrupanır. eski şehirlerinde bile raylar sökülm~~tür. 
Viyanada, Pariste ray görülmez. Bütün nakil servisi motörlü vasıtalara bıra. 
kılmıştır. Bu vaziyette bizim yo!!cıra ray döşememiz hata olur.> 

Bu hat.ayı işledik. O daracık y::>Jlara raylar döşedik. Muhakkak ki vakm 
bir zamanda bunları sökeceğiz. Çiinkü modern Şehircilikte rayın yeri yoktur. 

Şose, asfalt, beton her çeşid yol modern şehirciliğin ve turizmin alfabesi ol. 
muştur. Bunda ısrar etmek ikinci bir hataya düşmek olur. 

Netice: - Htlkiime~ '.?inde olsun, belediye servisınde olsıuı bir işe başla.. 
madan evvl etraflı duşunmeye ve her şeyde bize örnek olan Avrupanm ye.. 
ni sistemlerini gözönünde tutmaya mecburuz. Bunu yapmazsak bir elimizin 
yaptığını öteki elimiz bozmaktan kurtulmaz. 



4 Sa.yf a 

Taraçayı dolduran kadınlardan dördünün bacakları 
kırıldı. Biri de ağır yaralı 

(B~tarcıfı 1 inci ıayfadcı) 
Zeyrekte, İbadethane sokağında ki

lise camisi arkasındaki Siirdli kabzı -
mal Suphi, Şehab ve Akif biraderlere 
aid ahşab evde dün mevlfıd okutturul
muş, bütün bir mahalle halkı bu mü -
nasebetle evde toplanmışlardır. 

Bu arada misafirlerden bir kısmı e-
vin tahta taraçasına ç1kmak istemiş -
!erdir. Ev sahibleri taraçanın çürük 
olduğunu söyliyerek, mani olmağa ça
lışmışlarsa da, dinletememiş1erdir. Ni
hayet, taraçada yedi sekiz kişi topla -
rıınca, direkler sıklete tahammül ede
memiş ve taraça büyük bir çatırtı ile 
yıkılarak, içindekiler de enkazla bir -
likte bahçeye düşmüşlerdir. Bu suret
le, mevlftd da yanda kalmıştır. 

Hadise, derhal zabıtaya bildirilerek, 
vak'a mahalline yetişmiş ve kazazede-

MDteferrik: 

Ayazpaşadaki telefon kablosu ta.mir 
edildi 

Evvelki gün Ayazpaşada yapılan ye
ni yolda amelelerin yanlış bir hareketi 
yüzünden kopan telefon kablosu dün 
tamir edilmiş ve 24 saattenberi İstan -
bulla Kadıköy, Adalar, Bebek, Büyük
dere ve Tarabya a'rasında yapılamı -
yan telefon muhabereleri dün öğleye 
yoluna girmiştir. 

Prost Parisc gitti 
Şehircilik mütehassısı Prost dün ak

sam Parise hareket etmiştir. Prost A
justos ortasında şehrimize dönecek ve 
Boğaziçi ik Adaların nazım planlarını 
ve diğer yerlerm tatbikat planlarını 
hazırlıyacaktır. 
İnkı1ib müzesi önlimilzdcki &iinlerde 

açılacak 
Senelerdenberi hazırlıkları yapılan 

tnkılib müzesi, önümüzdeki hafta me
rasimle açılacaktır. 

Açılış gününü Vali tayin edecektir. 

Fatih itfaiyesi tahlisiye grupu süratle 
ler birer birer kurtarılarak, cankur -
taran otomobillerile hastaneye kaldı -
rılm~lardır. 

Çöküntü neticesinde balkonda bulu
nan 6 kişiden 5 k':ıdm vücudlerinin 
muhtelif yerlerinden yaralanmışlar -
dır. Bunlardan beli ve iki bacağı kı -
rılan Sisanin yaraları ağırdır. Diğer 

kadınlardan 50 yaşında Arabinin sağ 
ve sol ayakları, Hamidenin sol ayağı, 
Sabihanın sol ayak mafsalları kırıl -

mış, Emine isminde bir kadın da muh-
telif yerlerinden yaralanmıştır. Yara

Jılar Haseki hastanesine kaldırılarak 

tedavi altına alınmışlar, hadise etra -

fında zabıta ve adliyece tahkikata ge
çilmiştir. Vak'ada mes'uliyeti görülen
ler olup olmadığı araştırılmaktadır. 

Poliste: 
Harbiyede seyrlisef er 27 dakika 

inkıtaa uğradı 

Evvelki akşam saat 20 buçukta, Har 
biyede tekerleği çıkan bir otobüs 27 
dakika seyrüseferin ink\taa uğraması
na scbeb olmuştur. 

Şoför Ekrem Yücenin idaresindeki 
261 4 numaralı kamyonet Taksimden 
Şişli istikametine giderken, Harbiyede 
Yedek Sübay Okulu önünden geçtiği sı 
rada, arka tekerleği birdenbire çıkm1ş
tır. Hadisede nüfusça bir zayiat olma
makla beraber, tekerleğin tamiri için 
geçen 2 7 dakika zarfında, tramvay mü 
nakalatı ve seyrüsefer durmu~tur. 

Bir çocuk boğulurken kurtarıldı 

Kasımpaşada oturan Mişon oğlu Vi
tali isminde 16 yaşında bir genç, dün 
Floryada plaj haricinden denize atla -
mış, boğulmak üzereyken kurtarıla -
rak tedavi altına alınmıştır. 

Mahkemelerde: 

SON POSTA 

Refi Bayarın da bugün 
isticvab edilmesi muhtemel 

Satiye yolsuzluğu tahkikatına adli -

Temmuz 3 

borsasında bir 
vaziyetin hulasası 

Buğday ve arpa üzerine alivre sabşlar başladı, yapak 
tiftiğe, dış piyasaların alakası devam ediyor 

Hafta zarfında piyasada ehemmiyetli SUSAM: Piyasa hararetli olmakta de .. 
yece bugün de devam edilerek, tahki - bir faaliyet ve fiatlarda mühim değişik- vam etmekle beraber fiatlarda bir yükse.. 
kat yeni safhalar üzerinde genişletile - likler olmamıştır. İhracatçılar buğday liş kaydedilmemiştir. Yeni yıl mahsulü.. 

ve arpa ile alakadar olmakta ve yeni yıl nün çok iyi olduğu ve rekoltenin fazla 
mahsulleri için alivre satış18il" başlamış olacağı hakkında haberler iiatların yük. 
bulunmaktadır. Diğer ürünlere de üıra .. selmesine tesir etmektedir. 

cektir. 

Sorgu hakimi Sami bugün evlerin -
de müddeiumumilikçe arama yapılan 

mevkuflardan Yusuf Ziya Öniş, Malik 

Kevkeb, Tabir Kevkeb, avukat İsmail 

İsA ve Atıf Ödülü birbirlerile müvace-

he edilecektir. Aramalar sonunda el -

de edilen evrakın da tetkiklerine baş-
}anacaktır. 

Sorgu hakiminin, 12 5 00 liralık ko -

misyon meselesinden dolayı bazı maz
nunların ileri sürdükleri iddialarla a
lakalı olarak, hakkında ilk tahkikat 

açılan eski Reasürans müdürü Refi 

Bayarın da isticvab edilmesi muhte -
meldir. 

Satiye evrakı üzerindeki tetkikleri
ni bitiren ehlivükuf, hazırladığı mu -
fassal raporu bugün sorgu hakimliği -
ne tevdi edecektir. 
Tahkikatın bu hafta içeri.sinde ne -

ticelenerek mahkemey'= intikal ede -
cek şekli alacağı umulmaktadır. 

catçılar alaka göstermektedirler. Yeni çift çuvallı mallar iskele teslimi 
BUGDAY: Buğday fiatlarında hiçbir 19,30..20,20 kuruştur. 

değişiklik olmamıştır. Yeni mahsulün id- TlFTİK: Almanya ve İngiltere için a.. 
rak zamanı yaklaşmış olduğundan, de. lıcılar faaliyet ibraz etmektedirler. Fiat.. 
ğmnenciler Q11erinde ~azla stok bulu~ larda bir değişiklik olmamış, hafta zar. 
durmak istememektedirler. Bazı mınta. fmda piyasaya 161 ton tiftik gelmiş, 983 
kalarda yeni yıl mahsulü üzerine satıg. balya muhtelif cins tiftik satılmıştır. Fi.. 
lar b~lamıştır. Samsun buğdaylarından atlar oğlak malları 125.127. Karahisar, 
60 tonluk bir parti değirmene teslim şar- Kütahya, Eskişehir, Yozgad malları 112.. 
tile 5 kuruş 5 paradan muamele görmüş, 116, Ankara, Bolvadin, Polatlı, Beypazaı. 
Tekirdağda da dış piyasalar için satışlar rı mallan 110-112, Gerede, Bolu ayarı 
yapılmıştır. Ön:.imüzdeki haf.ta fiatların malları 100.105, Kastamonu, Zafranbolu 
gevşiyeceği tahmin edilmektedir. malları 110-115, Konya damgalı ve Iılgııı 

Piyasaya 2551 ton buğday gelmi~ ve ayarları 108-110, ova malları ve Mardin 
şehrin günlük ihtiyacı ofis tarafından te. ayarları 90.95, deri malları 72..76 kuruı
rnin edilmekte bulunmuştur. Fiatlar 1..2 tur. 
çavdarlı ekstra ~a P-0latlı mallan YAP AK: Almanların Trakya cinsi 
7.7,10, 4_5 çavdarlı Ankara, Yerköy mal- malların fiatını artırması sabşlar üzerL 
ları 5,32.5,35, 9.10 çavdarlı Konya, Ilgın, ne müessir olmuştur. Anadolu mallan 
Akşehir malları 5,25..5,30, 1.2 çavdarlı iiatlannda değişiklik olmamış ise de, 
ekstra Anadolu sertleri 5,35-6, sıra Ana. Sovyetlerin bu tip mallardan büyük bir 
dolu sertleri 5,20-5,25, 9.10 çavdarlı Trak.. parti mübayaa edecekleri haber alınmış.. 
ya mallan 5,05-5,10 kuruştur. tır. Hafta zarfında piyasaya 413ton yapak 

ARPA: Mersin, Samsun ve Bandırma gelmiş ve 468 balya satılmıştır. 
istihsal mıntakalarında iki ay zarfında Fiatlar Bandırma, Bursa ve Trakya 

malları 63.65, İzmir, İzmit, Gelibolu, Ça.. teslim şartile alivre satışlar yapılmakta.. 
nakkale malları 59..60, Karahisar, Kütah. 

dır. 
ya, Eskişehir, Yozgad malları 52.53, An. 

Almanya ve İtalyadan yeni talebler kara, Polatlı ve Orta Anadolu mallan 
Denizyolları idaresinin şehir hatları gelmeğe bac:lamıc.-tır Hafta zarfında p' 

~ 'j• • •- 51.52 tabak yükleri 50..52, yıkanmış yün 

Vapurların yaz tarifesi 
tatbika başlandı 

yaz tarifesinin t.atbikın:-t 1 Tenunuıdan yasaya gelen 253 ton arpa dahili istihlat 70_75 kuruştur. 
it:baren başlanmıştır. Yaz tarifesinde A. için satılmıştır. Fiatlar dökme Anadolu DERiLER: Keçi derilP.rine Almımya. 
dalar ve Yalova hattı seferlerı fazlalaş. malları Haydarpn.:"' teslim'ı ~ 25 4 30 

~ ~, - ' • dan talebler artmaktadır. Hataydan ~"" 
tmlmış ve Adalar arasında ve Köprü - Marmar~ ~e Trakya malları çuvallı is- riınize kOJ'l1Y' ~ • 'fl'elmcğph"sıamış oL 
den Heybeli, Bilyükadaya doğru posta .. kele teslımı 4,30-4,35 kuruştur. ması_fic,tt"sun? · lutn- - " ;tbh 
lar konulmuştur. Yaz tarifesi tatbik e - ÇAVDAR: Yeni yıl mahsulün piyasa. -amı 13 üncü ~ de.. 
dilmediği halde evvelki yün ve dün Bil- ya arzedilmesi fiatlarda derhal mü • ini ..ar 30 .. 
yükada - Heybeli - Yürükali arasında i. olmuş ve ıo para bir düşüş ka~ded~ç kız da hiç düşünm~en ...... ... - ... 
lave seferleri yapılmıştır. tir. Hafta zarfında 300 ton çavdar g · l h11 

Şirketihayriyenin yaz tarifesinin tat • dökme Anadolu malları Haydarpaş~Hayır, kat'ıyen o hususta tama.· • ... 
bikine evvel.ki yUnden itibaren başlan _ ilini 4,20-4,22 kuruştan satılmıştır. cahil olmakla beraber kuJ r.~s·ı: 
mıştır. Yeni tarifede her sınıf halkın ih- r gelen ct.dikodulardan ve oı dır 
tiyacı gözönünde tutularak bu sene, her ( Yeni . · eylerdcn bu bayatın pek arz~lll.uf2\ 
senekinden fazla_ sefer konulmuştur. Ge. _ neşrıyat ~ bir hayat oltnadığını anlıyo • Müzede, açılıt münasebetile harf inkı

lAbını hülAsa eden küçük bir kitap se
risi ve Türkiyede şimdiye kadar inti
şar eden gazete ve mecmualarla tanzi
mattanberi geçen 100 sene zarfında 

memleketimizdeki fikir hareketlerini 
bildiren bir sergi de açılacaktır. 

çen sene Yukarı boğaza son vapur 8,45- Dünya tarihi _ Galib Kemall SöyJ~~ rahat bi~r Ömür sürmek V4 

SarhO§ bir arabacı mahkUm oldu de iken bu sene saat 10 n kadar temdid oğlunun Leon Cahen - Raymond Run~ v lerle ugraşmaktan ze.k d 
Evvelki akşam İzzet isminde bir a _ edilmiştir. Şirket ayrıca mekteblerin ta. Emile Fallnais'nin eserlerinden yaptığı ter- \ . 

rabacı saat 11 sularında fazla sarhoş tilinden sonra Boğaza gidecek halkın is.. cüme 1919 dan 1937 yılına kadar olan dun- ile ona baktı. ince _çiz 
t"f d . , , "zd 40 ı: A ya VUkUatını mufassa}QO göstermektedir, 'k bir şekilde e:_. 

olarak Şchzadebaşından geçmekte i - 1 a esı ıçın yu e _,,o tenzihıtlı kart - Harbi umumi senelerini taklb eden birçok ~ ,,fi 

ken, Mevlôd adında bir aşçı ile sar - lar ihdas etmiştir. siyası hareketleri ve neticelerini iyi bir ıı- KIŞ guneşt alt~ru..ise, .d 
hoşluk saikasile kavgaya tutuşmuş - Şirketihayriyenin Cumarksi günleri _ sanla anlatan eserin tercümesi kütüphane- f'. ayan saçları ıJhngl htes~w. 

Çapa Kız Muallim mektebinin ne mahsus olmak üzere ihd[!ı; ettiği ala _ miz için bir kazançtır. TA_ ta~lo ti" )ağı, a- ~w: 
müsameresi tur. .. . Arıdan aya :-eyaha.t - Jules Verne'Jn bu s.f'!• '- ·~ 1 ,.. . • 

Çapa Kız Muallim mektebi bu sene- Kavga sırasında yere düşerek, yü - turka sazlı tenezzuh seferlerı de başla - gü?Jel ve meraklı hikAyesl bu aefeı Fehmi ~ r:.ı(\ı:- ' ' • ___ _. 

t k ' mıştır FA1.ı4n. tt;~k 3 'l'/39 
ki mezunları dün talebe velileri şere - zünden yaralanan zzet, o s1rada va a • Balcla4 tarafından tiırtçeye terciime edil- 12 30' Program 12 35· r k üzlği PJ 

mahalline gelen bekçi Aliyi de sar _ Tenezzüh vapurları saat 2,30 da Köp _ mlştir. Hemen bütün lisanlara tercüme edil- 13• M. eml. ek.et saa·t A • • jur m t - • 
fine mekteb salonunda bir müsamere .. d . .. 1' büt" dil um~ · ~ uyarı, a ans ve me coro -
-~rmı·.Jı.....,dir. Mu"samereye fstı'kUl hoşluk yüzünden sövmilş ve dövmeğe ru en kalkmakta, btitu:ı Boğaz sahille - m , :un nyada beğen olan hikl- loJl haberleri 1315 14· MUzik CK k 
vr= o;u"-• rini dolaştılctan ve Boğaz dı ında b' yenin Fehmi Baldaş glbl candlde tercüme- · · - · a~ı prog 
marşı ile başlanın~, mezunlardan Filr teşebbüs etmiştir. velAn a tıkta · ş .. ır .. ce. sile kendini tanıtmı, olan iyi bir m'.itercim ram - Pl.) 19: Program. 19.05: Müzik CRossi· 
riye Tuzuner, bir veda söylevi vermiş- Bu suçundan dolayı dün adliyeye .. Y p . n .sonra 2o,45 de Kopr.ıye talemile tercüme edUmlf olması da eser ka- nl Sevllya berberi operıısının uvertürü _ Pl.) 
tir. Talebenin çok alkışlanan Şan kon- sevkedilen İzzet, asliye 4 üncü ceza donmektedır. rllerine e.sert dahıı zevkle okumat fırsatını 19.15: Türk müziği <İncesaz faslı.) 20: Mem

verml.ş olacaktır. 
seri, milli dans ve oyunlarından son - mahkemesinde yapılan duruşması IO- B k d leket saa.t lyarı, ajans ve meteoroloji haber· 
ra üç perdelik Fatma piyesi muvaffa- nunda 1 ay 2 7 gtin hapse mahkum e - uyu a a çamları Denilen Kasan - DevrlJen Kaıan M. lerl. 20.15: Konuşma <Doktorun saati.) 20.30: 

Tuırhan Ta.n'ın eseridir. Tarih! tetkikleri .. . . 
lrlyetle temsil olunmuştur. Bilhassa pi dilmiştir. Ancak sabıkası olmadığın - hl•k bilhassa tarihe aid vulı:ufu herlı:e.sçe blUne~ Türk müziği. ı - ......... - Uşşak peşrevi. 2 -
yeste Fatma rolünde Nevin Sakman dan, mahkeme, cezasını tecil etmiş - yangın te 1 esi atlattı kıymetli muharrir, bu tauhl romanında ye- Arif bey - UM&k §arkı: Bir melek slma peri 
tok alkıflanmıştır. tir. niçeri devrini ve o devir hayatını ın~ı bir gördüm. 3 - Şevki bey - U§§ak §arkı: Duçan 

DUnBU IBi ıecı Baza 
Bir kız çocuğu bir kamyon kazası neticesinde öldü, bir 
· diğerinin de salıncak çarpmasile kafatası patladı 

Dün Nipntaşında 3 yaşında bir çocu-1 gud el koymuştur. Maznun, yapılan tah 
tun feci şekilde ölümü ile neticelenen kikatı müteakib suçu delillerle sübut bu. 
bir kamyon kazası olmuıtur. lursa ~fata sebeb olmaktan cürmümeş-
Nişantaşında Çınar sokağında Atıfbey hud mahkemesine ıevkedilecektir. 

apartımanında kapıcı Alinin 3 yaşında. * 
ki kızı NeclA sokakta oynamaktayken, Kadirgada oturan, dikiş makinecisi 
o sırada sokaktan geçen şoför Mustafa Kirkorun dört yaşındaki kızı Luiz, dün 
oğlu Abdullahın idaresindeki 8717 sayılı Dizdariye çocuk bahçesinde oynarken, 
kamyon birdenbire çocuğu görmiyerek, hızla hareket eden bir salıncak başına 
çarpmı§tır. Çarpma neticesinde başın - er+ S dm . 'dd t' 1 k f 
dan ağır surette yaralanan yavrucak, çarpmıy.ır. a erun fı e ıy e a ata. 
derhal imdadı Slhht ile Şişli çocuk has. sı yanlan çocuk, ağır yaralı ve bftkln 
tane!ine kaldırılmışsa da, alınan tedbir- bir halıde imdadı ııhht otomobilile, Şişli 
lere rağmen, kurtulanııyarak, ölmüştür. çocu'k hastanesine kaldırılmıştır. 
Suçlu şoför yakalanmış, hAdiscnin tah - Htidlse etrafında, zabıtaca tabklkat 
kikatına nöbetçi müddeiumumisi Tur _ yapılmaktadır. 

Dün Büyükada çamları blr yangın mevzu içinde yakından görmÜ§ n karileri- hicriyA.r ola.lı. 4 - ......... _ lJd taksimi. 5 _ 
tehlikesi geçirmiştir. Yüksek sırtlardald ne yakında.n tanıtını,tır. Mahmud oeWettin paşa _ U§fak farkı: Na-

fundalıklar arasında Ani olarak çıkan bir * r1 firkat. il - Mustafa. çavuş _ Uşta.k §artı: 
ateş. etrafa .sür'atle yayılmağa başla • Şarlot Holmes hilı:A.yelertnin meşhur mu- Camm teed1r sabredemem. 7 - Şevki bey • 
mıştı.r. barrlri Konan Dayl'ln yazdığı Baall:ervil'le- Hicaz §81'.tı: Bilmiyorum bana noldu. s _ 

Fakat Ada zabıtasının derhal icab e • r1n köpeli flmdiye kadar lisanımıza pelı: çot Refik Fersa.n - Hicaz arkı: Cihanda blricllı: 
den tedbirlıeri alması ve itfaiyenin yetil- tercüme eserler. Teren Ragıb Rıfkı ÖZgilreı sevdli1m sensin. 9 - Refik Fersan Hicaz 

sil b' tarafından tercüme edllmLştir. Baakervl!'le- -
me e, ır 'kı~ı~ f~~dal~~ yandıktan son rln köpeği çot meralı:lı ve çok gtızeı bir hi- fal'kı: Gölsümden taçıp gittin. 10 _ eŞm _ 
ra, ateş aöndilrulmuş, boylece tehlikenin ll:AyedJ.r. Bu tltablar Kanaat KlltOphaneai set.tın Ziya - Şehnaz şarkı: Denizin dalgası. 
önü alınirufbr. tara.tından tab ve tem edilmektedirler. nı dinlJJrorum. 21.10: Konuşma. 21.25: Ne§'ell 

-Evierı·r:na·-;:a:5·i·n:,05-·i- -·--··········---1S1;;;; ü1:-HALK pllkla.r - R. 2ı.30 = Müzik CM. Ravel - Telli 

Çorum Seferberlik Müdürü Kemal 
Korol kızı Bayan Nihalle Mürefte ıarap. 
çılarmdan Behçet Mutuk oğlu TalAt Mu. 
tuk'un d*n rasimeleri, dü.nkü Pazar 
günü Dağcılık klübünde lcra edJlmlştir. 
Y enl çifte saadet dileriz. 

Hafit Ozcan - Ertuörul Sadi Tek 
blrlfkte 

Kıtdılı:öy Stlreyya 
Bah9e1iude burece 

YAHYA· MIRZOTI 
Vodvil 8 perde 

oD.JUH Ay11el 

TiYATROSU kuartet. Çalan: Pro. Arte kuartet! - Pl.) 22: 
Müzik <Küçük Orkestra • Şe:t: Necib Aşkın.) 
l - Heinz Munkel - venedlt hatııası (Sere
nad.> 2 - ~ethoven - Op. 27. No. 2 Mehtap 
sonatının Adaclyo austenutosu. 3 - J. stra
UBB - Haya.t a1ze neş·e versin. 4 - Chrlstlan 
Rymlng - Entermezzo. 5 - Beethoven - Pa
tetik sonatının Adaciyo kantabllesl. 6 _ E • 

rich Tra.pp - FuJisanm etrafında müztk ses
leri <FanteZ1.) 7 - Humphrles - Mazinin httl 
yalan. 8 - Leopold - Yeni dünyanın eski §ar
kıları. 23: Son ajaruı hnberlerl, ziraat

1 
esham, 

tahvilat, kambiyo - nukut borsası (fla t.) 
23.20: Müzik ccazbanrl - Pl.) 23.55 - 24: Ya -
nnld program. 

Kenan GOler ve 
ıırkadaşlan 

Bu alı:pm Altıntepa balıa
alndo 

DENGi DENCINE 

EOE T i Y ATR O S U 
Nuri Genç Dur 
ve arkadafları 

8 Temmuz Pa:ı:artem akıamı 

Balarlı:öy Sakısafacı 
Miltiyadi tfyatroııunda 

iKi S0NG0 ARASINDA 
\larad Şamil yaryeteai 



3 Temınu:t. 
Sayfa 5 

[ Maraşın sevimli cücesi 1 
Kastamonu modern bir Balıkesirde iki teneke 

altın aranıyor 

Bu resme dikkat
le bakınız. Ne gö -
rüyorsunuz? Bir ka
dın ve üç çocuk mu? 
Hayır, daha dik -
katli bakınız. Ön 
plfuıda, etrafı be .. 
yazla çizilmiş olan 
bu küçücük sakal .. 
lı Maraşın meş -
bur cücesi Hakkı • 
dır ve kadın da ni ., 
kAhlı kansıdır. Sağ

da ve solda gördü .. 
ğünilz çocuklar ise 
Hakkının kendi yav 
rularıdır. 

Şebı•r halı•ne getirilecek Balıkesir, (Hususi) - Ruşen Koç ve 
İbrahim adında iki kişi vilayete mü -
racaat ederek Karaoğlan mahallesin -

Hazırlanmakta olan şehir planı bitmek üzere. Yakında ~ki. merkez kum:mdanıı~ının durdu-
• f ı· f ne geçilecek gu bınanın bahçesınde ikı gaz teneke-

geniş mikyasta ımar aa ıye 1 si altın bulunduğunu bildirmişler ve 

Kastamonudan güzel bir görünü.§ 

Kastamonu (Hususi) - Şimali A - Bundan başka inhisarlar idaresi için 
nadolunun büyük ve tarihi bir vilaye- büyük bir bina yapılacaktır. Çok ya -
ti olan Kastamonu gün geçtikçe terak- kında bir şehir oteli ve gazinosu, mer
:d etmektedir. Ötedenberi coğrafi ba - mur evleri yapılacaktır. 
kundan sapa bir yere diişcn vilayet Hulı1sa şehrin her köşesinde canlı 
merkezi dere içine kurulmuş ve her bir faaliyet görfümektedir. 
nasılsa son .. zam~lar~ k~d~r bakımsız Yeni başlanan şehir plô.n.1 ikmalden 
k~lmıştı. Cumh~r~~etı~ ılanmdan~ : ve Kastamonu plana göre imara baş -
r~. burada .çok buJuk ılerlemeler g !andıktan sonra, yetiştirdiği bol ve çe
rulme~tedır. . 

1
,. şidli mahsullerle iktisadi sabada par -

Şe~ır, yemde~. yapılmakta ol~n pı~- fak bir mevki tutan Kastamonu şehri 
~~ gore, ~aha duz taraflara dogru bu- modern bir vilayet haline gelmiş ola -
~ umektedır. kt . ca ır. 

Burada bılhassa son yıllarda dehşet-
H Ye ehemmiyetli bir imar faaliyeti 
göze çarPıriaktadır. 

--------
Boyabad - Sinop yolunda 

bir kamyon dereye yuvarlandı Yeniden kurulan modern Halke"i 
hh1ası cidden büyük bir ihtiyacı karşı
lamıştu . Öl.cdenberi · . · · ve san'at Boyabad (Hususi) - Geçen Per -
diyal\ olaJl y.;; , c ~ n ya _ şembe günü Sinoptan Boyabada gel -
pılrne n-.... u ""le o sa~ ı:-11y.e mekte olan Kuruçaylı Osmanın idare-
r- i"~, .alrt">. --~·~Lı t:tb • ehta1t°ol'l ~f i kamyon Boyabada 45 kilomet-

• alan Dah ~akıldak yokuşunu çıkarken de-
rak \ 1Jl warlanrnı~tır. İçerisinde bulu -

... "~ ~ i 
1 

iz yolcu muhtelif yerlerinden 
nun l ij', 1 ~ µııştır. 
1' ~ • 
ıye ve ;e mahalline C. Müddeiumu -

t·ıı:ırckt 
1 ~odri Özin gitmiştir. Yaralılar -

~ ov. cı Hüsnünün kolu kırılmış, te -
~ 
le u !tına alınmıştır. 

açığı 

ler 0 

~ .. im tihanlar ) 

----

hafriyat yapmak için müsaade istemiş
ler, kendilerine Uzun gelen kanunt 
müsaade verilmiştir. 

Bu binada define hissini verecek hiç 
bir şey görülmemekle beraber müra
caat sahibleri kendilerinden emin bu
lunmakta ve iki teneke altının çıkaca
iıru kuvvetle iddia etmektedirler. 

Amasya Halkevinde 
fakir halkın tedavisi 

Amasya Halkevi içtimai yardım şube. 
sinin doktor azaları haftanın muayyen 
gün ve saatlerinde fakir halkın ihtiyaç.. 
~arına oovab verecek şekilde faaliyete 
geçmişlercür. Bu hayırlı işi Üzerlerine a. 
nan doktorlarımız şunlardır: Operatör 
Mitat Kurtaran, doktor Ali Rıza Tulgar, 
doktor Baydur Savucu, doktor Muhar. 
rem Yetmen, doktor İsmail Erdölen, cüş 
doktoru Salfilıattin Cılambol. 

Halkavi müfettişleri 

Samsun, (Hususi) - Halkevleri mü. 
fcttişlcrinden şair Behçet Kemal Çağlar 
ve Dr. Ragıb Tüzün, Ankaradan şehri. 

mize gelmişler ve bir gece kaldıktan son
ra Trabzona geçmişlerdir. Samsunda bu-

• 
lundukları akşam, Halkevi gösterit şu. 

besinin cBeyaz baykuş. temsilinde bu. 
lunmuşlıırdır. Temsilden evvel şair Beh. 
çet Kemal Çağlar, Samsunlularla bir 
hasbıhal yapmış ve kendi şiirlerinden hn.. 
zılarını okuyarak sık sık alkışlanmıştır. 

Resmimiz. Halkevi müfettişlerini Vila
yet gazetesi başmuharriri Vedad 'Ü'rfi ile 
birlikte ve Atatürk heykeli önünde gös. 
termektedir. 

Maraş muhabiri ~ 

miz gönderdiği bu 

fotograflara ilftve 

ettiği kısa yazısın .. 

da diyor ki: 

c- Hakkıyı ilk 

gördüğüm zaman cü 

celiğinden ziyade 

harikulade büyük 

ve biçimsiz başı na

zarı dikkatimi cel -

betmişti. 

Baş böyle, boy da 

gördüğünüz gibi .. 

Maraş istiiasından 
kaçarken, başkalarının yardımile bin - de bir zatın oğlu imrş. Kendisi çocuk
diği attan düşerek beli de kırılmış, bi- ken babası ölmüş .. çocukları da kench 
raz da kanbur kal..muj. gibi cüce. Çok tnhınin edermiş ki boy-
c~am manasi~~ .?ir be~bahh diye - nu, boslu hanımmdan, onun gibi le • 

cektım, fakat sozum agzımda kaldı. vend çocuklar ol Ma ı f lm 
M w H kkı ık d.. . . . . ur. a ese o amı' 

eger a c unya evıne gırmış, ı- H kkı . 
ki çocuk sahibi olmuş, eline para ge _ a ~ ha.y atu:ıda roman ~ok, f~ 
çince mükemmel de demlenirmiş .. Biz- kat çok dıkkatı calıb ve h:ıyrctı mucıb 
den fazla ömründen, hayatından mem- noktalar var. Biraz içince insanı kah-~ 
nun. kabadan çatlatacak k adar komik hal -' 

cAlay katibi Mehmed efendi» ismin- ler gösterir ve hikayeler anlatırmış. » 

Bolu valisi Akçakoca
Düzce yoluna 

ehemmiyet verdi 
Akçakoca, (Hu. r.m::0'0'~~r:.1 

susi) - Matbuat 
Umum Müdürfü 
ğüne tayin ecülen 
Bolunun kıymetli 

Valisi Salim Gün' 
doğan, seneler . 
denberi ihmal e. 
dilmiş Akçakoca • 

Düzce yolu 

Bigadiç i nhisarlar 
Memuru Manyasa 
Gitti 

Bigafüçden ya -

zıltyor: Manya~ 

inhisarlar memur 

!uğuna tayin edi 

len nahiyemiz in 

hisarlar meır.un. 

Ziya Neptu:ı ına • . 

lıal!i memur:~:eti· 

ne hareket etmek 
nun biran evvel Vali Salim üzeredir. Dört se-
yapılması için çok Gündoğan nedenberi nahi -
çalı.pnış ve muvaffak olmuştur.. yemiz inhisarlar memurluğunda bulu .. 
Şimdi bu yolda hum.malı bir faaliyet var. naıı Ziya Neptun'un vazifesine ba~la • 
dır. Yolun yarısına yakın bir kısmı ya. d:ğmdanberi kaçakçılıkla geceli gün 
pılmıştır. Akçakocalılar çalışkan vaüle. düzlü uğraşmasının semeresi derhal gö 
rinden - yeni vazifesine başlamadan ev. rülmüş ve mamuı sigara satışları beş 
vel • yol faaliyetine biraz daha hız veril- s'?ne evvelki ayda vasati 1500 liradan 

~~~~~~ .. i~~~.~~~~:.?.~~~:.· ............ ·---······- ~sho.o liraya çı1~mış, keza içki v~ dığer fliii . ) ın ısar mamu atın•n satışları dahi es-
~çUk memleket haber lerı k: senelerle ınukaye:;c edilemiyec"k de 

Şlle posta ı:<crvislcri 
Vezirköprüde muhtar 

ve imamlar kursu 
rePcde artmış ve bilhassa tüt\! ·1 zira ati 
seneden seneye inkişaf etmiştir. 

Boyabadda bir köylü dul kız 
kardesini öldUrdU • 

Şilenin her köyünde kasaba ile köy ara -
Vezirköprü, (Hususi) - Köy kalkın- sındn posta servisi teşkil edilmiştir. Bu ser -

ma davasını ön planda tutan ve köycü. vlsleri köy ıkoruculnrı yapmakta ve her dal -
lük işlerine çok büyük bir önem verilen reye uğrayarak köyü alfikadnr eden evrakı 

almaktadırlar. Bu arada Ağva nahiyesine 
Vezirköprü de muhtar ve imamlar için bağlı (Öbeyll) köyilnde de bir .Posta satış 
yeni bir kurs açılmıştır. şubesi açılmıştır. Boyabad (Hususi) - Geçen Pazar ~ 

Tekmil muhtarlarla imamların iştirak To~ad inhisarlar Ba~rnüdürlüğ"ü tesi günü Boya.b:ıda bağlı Göve köyün-
cttiği kurs 5 Haziran Salı günü saat 13 Toknd Inhlsarlar Başmüdürü Hüsnü Dere- den Osman kızı Emine isminde dul biı
te Halkevinde açılmış ve bu münasebet- oğlu terfian Edirne Başmüdürlü~üne tayin kadın öz kardeşi Hüseyin tarafından 

edilmiş olduğundan arkadaşları ve kendlsl - .. 1d .. ··ı .. t •· 
Samsun, (Hususi) - Lise imtihanları tam bir intizam içinde devam etmiştir. le kaymakam Tevfik Kılıç Aslan Cüm - nl sevenler tarafından büyük bir teşyi me - 0 uru muş ur. 

Vali Fuad Tutsa!, hafta içinde liseye giderek her kısırndıı imtihanların safaha. huriyetin köylüye ve köy kalkınma da. raslmi ne şehrimizden ayrılmıştır. Hadise şudur: Dul olan Emine kö . 
tını bizzat yakından takib etmi§ ve gerek imtihanlardaki intizamdan, gerek tale. va.sına verdiği ehemmiyeti tebarüz etti. Hüsnünün Y.~rl~ne tayin olunan Bitlis İn - yünden birile evlenmek istemiş ve kat 
be. nin gösterdiği verim1i başarıdan dolayı talim heyetı'ne ve talebelere memnu. ren bir söylev vermiş, müteakiben Halk.. hisarlar Ba.şmudurU Emin gelerek yeni vazı- deşine maliımat vermeden evleneceğı 

1 b fesine b~lamıştır. . w 

~yet ve sevinçlerini bildirmiştir. Resmimiz, muvaffak olan genç kızlarımızdan evi tarafından köylü er şerefine ir çay Sındırııda radyo merakı kımseye kaçmıştır. Bundan muğber o-
bır grupu göstermektedir. ziyafeti verilmiştir. Sındırgı elektrik tesisatı ikmal edildikten lan kardeşi Hüseyin gayri meşru bi:-
======~==c::~~=====-==-============================== sonra halkta radyo merakı başgöstenniştlr. hayat sürdüğü :çin Emineyi tabanca 

Paze r Ole. Hasan Bey Diyor ki: Çarşıdaki ka'hveeilerle, otelcilerin kısmı kül- kurşunile öldürmüştür. Hadiseye el ko 

- Hnsan Bey Uzakş:ırk 

hadiselerini takib ediyor mu. 
sun? 

Japonlar senelerden be. 
ri ';inde tam bir muvaffaki. 
yet ele.le edemeden eriyip gL 
derlerken •• 

. . . mihvercilcre yardım e. 
dcceklerinden dem vurulu. 
yor, sayıklıyorlar galiba ..• 

Hasan Bey - Ne yapsınlar 
azizim .• bir kere Çinde csarıı. 
hummaya tutulmuşlar! Has.. 
taıık bu .. . 

llsl radyo tedarik et.ıniş ve evlerine dahi a - yan müddeiumumi Kadri Özin katili 
lanlar çoğalmıştır. Elektrik memleketi şe - vakalatarak derhal sor~uya çekmiş ve 
bir haline sokmuştur. J • • • • • • • 

Vezirköprü çevreı;inde Batkevl kursları kendısını tevkıf etrnıştır Tahkıkat de-
Vezlrköprü Halke\i tarafından Halkcvln- vam etmektedir. 

de açılan kurslardan çok iyi neticeler nlın - ----------

mı~ağretmen Fuad Pınardağ tarafından Boyabadda bir katil yakalandı 
idııre edilen bu kurslarda, mahkOm yurddıış- Boyabad (Hususi) - Kazamıza bağ· 
lar tam bir gayret ve hüsnüniyetle çalış - ı D d k ·· ·· d b · b 
mışlar, ve cezaevlnden çıktıktan sonrıı rnem ı u urga oyun e ır uçuk ay ev-
lekete nl\fl blrer uzuv olabllnıek için oku - vel Çakır Fatma ile dayısını vuran 
mnnın ne ehemmiyetll bir rol oynadıt;ım Yaylacık köylü Hasan Doğrul hadise
t~kdlr ederek canın başla derslerde gayret yi müteakib firar etmiş ve e le geçiri -
sosterml.şlerd:z-.. . . • lememişti. Günlerdenberi katilin izi 

Dıvrikte polıs teşkılatı •· · d . ·· . , . .. . · 
Dlvrlkte polis teşkllft.tı yapılma.ııı muta _ uzerın e ) Un;) en Jandarma mutec::ıs~n 

savverdir. Bugünlerde harekete geçilmesi bugün yakalamı~ \'e C. Müddeiumumi-
muhtemeldir. iliğine teslim etmi.:jtir. 
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,- Hadiseler Karşısında J 

Çorap ve Şapka 
- Güzel taze •• 
- Gözlerine baktın mı? 1 

bakışları sert ve dik fakat... .. .. . ... 
- Evet, bu cihet beni de dı.ışuııduru.. 

- Baktım .. ne hoş rengi var. yor. 
- Bir salona .giremez. 
- Bir sosyeteye iftirak edemez. 

- Hele saçlan.. boyasız olduğu mU-
ak. 

- Dansedemez. 
- Bir lokantada oturup yemek yiye-

- Endamı da çok güzel; fakat yazık. 
- Evet ı;ok yaz• k. 
- Kim bilir der.fi nedir? mez. 
- Allah kimseye det-d vcrm~sin •• 
- İnsan acıyor. 
- Nur topu gibi taze~e acınmaz mı: 
- Sıkılmasam, gid:p ne<.i o~duğunu 

oracaktım. 

- Ben bir c?oktor tanıyorum, böylr? 
eylerde çok haz1k; tavsiye etmek ister. 

dim amma ... 
- Nasıl karşıhyacak bilinmez ki! 
- Aklıma geldikçe, üz1lüyorum. Za. 

vallı taze •• 
- Acaba 11aştsrı aşağı yara mı? 
- Belki de, taşa ölçeyim, çıbanlıdır. 
- Sakın yamalı olmasın, bazılarının 

yüzlerinde filan olur ya •• onun da ba. 
caklanndadır. 

- Her ne ise çok acıdım. 

Çorapsızlığın moda olduğu bugünler
ae, çorap giyen bir kadına tesadüf etmiş 
olanlar, onun hakkında böyle düşünd:i
ler. 

* - Tam manasile bir erkek güzeli de-
Aa 0 ? a-u nu. 

- Evet ... Boy bos yerinde, omuzlar 
geniş. yüzü muntazam bir erkek yüzü, 

- Evinde misafir kabul edemez. 
- Kimsenin evine misafır gidemez. 
- Hattl hatta tanıdığı yüksek bir a.. 

damı gördütü zaman tek selim vermek 
mecburiyetinde kalmamak için görme
mezliğe gelecektir. 

- Yazık zavallıya.. 

- Ne güç bir yaşayış .. 
- Düpn vaziyetini .• 
- Halbuki aslan gibi de delikanlı. 
- Acaba nesi var? 
- Kim bilir, belki saçları yer yer dö-

külmüştür. 

- Sakın çıbanlı olmasın. 

- Belki! 
- Belki de tepesinde çirkin bir ur 

vardır. 

- Doğrusu baktıkça içime acımak ge. 
liyor. 

- Zavallı. 

•...•.......••.•.••••.........•..•.•.•...• 
Şapkasızlığın moda olduğu bugünler. 

de, başında ppka olan bir erkeğe tesa. 
düf etmiş olanlar onun hakkında böyle 
düşündüler. 

C Bunlan biliyor mu idiniz?~ 
liindistanm en garib türbesi 1 Oonyanm en tuzlu gölü 

Hindistanda Baro~lada gayet .garib bil" 

mezarlığa raslanır. Bu mezarlıkta, muh

teşem bir türbe vardır. Türbenin i~-lnde 

de bir Hindu azizine aid cSeyid> i.cıimli 

bir at yatar. Türbeye Korakafoir denir. 

* 
Güneşin şualarmda hararet 

var mıdır? 

Dünyada mev
cud göllerin i -
;inde en tuzlu o
lllllA Iranda Ru -
m.iye gölüdür. 

Rumiye gölü -
nün sularındaki 

tuz yüzde 22 nis. 
betindedir. 

Rumiye gölünden sonra Lut gölü 
gelmektedir. Lut gölünün tuz nisbeti 
yüzde sekizdir. 

• Donyamn en buyuk kayası 
Dünyanın en 

büyük kaya par
çası Ga1içyada -
dır. Bu kayanın 
uzunluğu 550, 
genişli~i 460 met 
redir. Yüksekli -
~ de 230 met o4 

redir. 

• 9 gUnde 958 nutuk 
dinleyen kad n 

SON POSTA 

~( SiNEM.&) 
Yazlık pulover Holivudda ipek çoraplara 

_ boykot yapıldı 
lr;.:::::~~ .. ;::;~ :ıa~-;:,-;,;~:;;::·~-:;:;·~;~:-~::~ 
I • i lıculın Mn'atlcarlm ancalı atüdyoda lilm çevuiTlerlıen çorap laıllan-

Yaz modası, biraz da deniz ve sopr 
modası demektir. Nereye baksak gözü.. 
müz denizi, deniz mavisini anyor. Ağır 

mantolardan, kürklerden sıyrılan hangi 
genç vücudü görsek. istemeden, spor el. 
biselerin o rahat, o sade ve serbest gü. 
zelliğini özlüyoruz. Fazla süsü insan bu 
mevsimde kıştan daha çok yadırgıyor. 
Modanın son günlerde getirdiği kloş 

veya bol bir etek üstünden mavili beyazlı 
§Öyle bir spor pulover gözümüze muhak.. 
kak ki ağır elbiselerden çok daha şık, da.. 
ha şirin ve daıha genç görünebilir. 

Örme1t isterseniz renklerini değiştir~ 
meyiniz. Denize ve denız kenarına mavi • 
beyaz kadar yaraşan renk bulamıyacak.. 
·ınız. 

Örgü çanta 

1 maktadırlar. Evlerinde, solıakta, aaıuelade çıplalı bacalılarla 
1 dolaımaktadırlar. 

'--·-··········- ---·····-- ·--' 

Güzel Jean Parker plajda 

Sinema yıldl.Zlarının mukaddes ıehri boyamaktadır ki sayesinde, kadın ba. 
olan Honywood aTasıra buhranlara ve caklan, en meşhur ressamların elinden 
iptilalara uğruyor. Bu buhranlar ve ipti- çıkan tabloları andırmaktadır. 
lalar çok sürmüyor, unutulup gidıyor. Sinema yıldızlarının her bir hareketi.. 
Fakat son günlerde ortaya çıkan bir me- ni taklid etmcğı meziyet sayan Amenkan 
rak bir hayli süreceğe benziyor. kadınlarının hemen hemen yüzde altmı-

Hollywoodda sinema yıldızlan Japon şı bu modayı derhal tatbik eylemişler-

1 

mallanna karşı boykotaj yapmağa karar dir. 
vermişlerdir. Bacak r~ 

1 
~ hitcock ~.uıye 

~ ...nı? um- 1 :ctır: 
Çevrilen fümlcrcle bile Japonyayı ha- kadar an

1
ca::.. .. #~.em-. • 

• :ııı'hU 3 uncu a - :ı:...ı · ek 

ı
\ırlatan Japona bPnzıyen her şey çıkarı~ _ini ~ 
maktadır. Bu boykotajın en fazal te; kız da hiç düşünmeiden .. :r· "" 

3o .. 
· gösterdiği nokta ipek kadın sorapları - ı hı 

• Aınerikada yapılmakta olan ipek ~ayır, kat'iyen o hususta tama - •. 
1 

dm çorapları için istimal edilmekte o.cahil olmakla beraber kuJ r .esine 
ipekler şimdiye kadar hep Japonya gelen dedikodulardan ve oı :lir kt 
gelmekte idi. şeylerden bu hayatın pek arz~Ill."f 2\ 

Bugün Amerikada ipek istihsalatı h bir hayat ohnadığını anlıyo -
men hiç yok gibidir. n rahat bir ömür sürmek ~ 

Japonya aleyhinde baş gösteren bu c "ylP.rle uğraşmaktan z~k d 
reyana alemdarlık etmek vazifesi sinema "~ 
yıldızlarına düşmüştür. .ı. -sıcile ona baktı. İnce çiz ... && 

Sinema yıldızları film çevrildiği za. ~ktifa _ ~ b!.r şekilde ~ .. <ıu.fU:.""'~ 
manlar hariç olmak üzere evde, sokakta, arın • ı{IŞ'-'gUneşi altıni.15e, ~ · · ~ 
suarelerde ipek çorap giymemeğe and iç. mın re l.ayan saçları ile en l J. • 'bır 

hayli mu blo tcıt; 1 r g h~·~adın.. 

Güneşin şualarmda hararet y~tur. 

Şualar, değdı1tleri eşyada ihizazlar vü -

tüde getirir, bu suretle bu eşya lsınır. 

Avustralyadn toplanan umumi hiz 
metler cemiyeti genel katibesi, 9 gün sj
ren bu içtimalarda tam 958 nutuk dinle -
mek mecburiyetinde kalını~, hepsinin 
zabıtlarını gözden geçirmiş, bu nutukla. 
rın kitab halinde tanzimi için saatlerce 
uğraşmıştır. 

Yalnız bluzunuzu, şapkanızı Cleğil, ia.. 
terseniz çantanızı da örebilirsiniz. 

Örgü: En kolay bir kroşe sık iğnesı. 
Çantanın esası: Otuz üç santim enin. 

de, 15 santim y'jksekliğinde iki mustatil 
ile bunlan birbirine birleştiren 5 santim 
genişliğndc, 60 santim uzunliığunda bir 
banddan ibaret. 

Müstatillerin aşağı gele~ köşclerı yu. 
varlak vuruk. 

m.işlerdir. lar sevgili el ·~.>ağı, a-. ~ 'k be. 
Bu teşebbüse karar veren g-lzel sine. ğendikleri ve t curt.m :'•:'"~ıı ~mlarm 

ma yıldızı Jean Parkerdir. resimlerini yapmııktadırlar. 
Fevkalade mevzun bacaklara malik 

bulunan bu zarif ve şirin yıldız bacak.. Meşhur san'atkar kadınlardan biri ba.. 
lar üzerine resim yaptırmak modasını caklarının her birine renkli olarak Ame. 
ihdas eylemiştir. rikan bayrağını ve ortasına da Cümhur. 

Jean Parker'in bacaklarındaki resim. reisi Ruzveltin re.o;mini yaptırmıştır. ································································-· ... ········-----···· ............................... _ .. __ 

L SLER 
Okuyucularıma 
Cevablarım 
Bursada Bayan cZ-> ye: 

- Bu sütuna gönderilen mektubla. 

n okur okumaz yırtmak adetimdir. 

Bir çoklarında aile sırlan vardır, ele 

geçmeınelei lhımdır. Bu sebeble ilk 

mektubunuz elimde değildir. Muhte~ 

viyatını da unuttum, onun için ikinci 

mektubunuz bana pek müphem geldi. 

Size zahmet olacak. fakat birinci mek. 

tubu da h:ilasa ederek yeniden yaz. 
manızı rica edeceğim. 

* Bayan cK. A.11 ya: 

Mektubunuzu, muhteviyntı Thtisa 

sım dahilinde olmamakla beraber ba. 
na yollamışsınız. Bununla beraber bir 

bilene sordum: Bu miktar maa~ın ver. 

giye tabi olamıyacağım söylediler. Sa. 

rih adresinizle yaıı müdürlüğüne ya. 

zınız, müessesenin adını da söyleyiniz, 

tahkik edecekler, adresiniz kullanıla. 

cak değildir, merak etmeyini.ı. 

* 
Eskişehirde Bay cŞ. F.:t ye: 

- Bahsettiğiniz zatın bu kıza talih 

çıkmaması ahlB.ken !azımdı:-. Eğer an. 

neniz vaziyeti idare etmek kabiliye 

tinde ise meseıeyi ona açınız. Sizi tin. 
his mevzu!l yapmamak ş:ırtilc teşeb. 

hüsün önüne geçsin. Kendi vaziyetini. 

ze gelince: Hususi surette ve mahrem 

kalmak kaydile kızın ailesilc temas e~ 

diniz, vaziyeti anla)'lnır, maksadınızı 

da anlatınız, alacağınız neticeye göre 
hareket edersiniz. 

TEYZE 

Bandın iki uçları mustatillerden ikişer 
santim taşıyor. Onlar da yuvarlak. Or. 
talarında birer delik açılmış. Bu delik. 
lerdoo mustatillerin kenarında da beşer 
tane var. Çantanın ağzını büzen kordon 
deliklerden geçiyor. 

Kolaylık olmak için önce tarife göre 
kağıddan bir patron kesmelisiniz. Örgü. 
yü bu patrona ölçerek yaparsınız. 

leri gören diğer sinema yıldızları derhal Bacaklar üzerme Amerikan bayrağım 
bu modayı tatbike koyulmuşlardır. ve Reisicümhurun resminı yaptırmak bir 

Bu kadar güzel, bu kadar enfes bacak. çok Amerikalıların mi.ili hissiyatlarım 
lar üzerine resim yapacak olan adamın rencide eylemiştir. 

herhalde ince bir san'1tkar olması icab Hollywoodda Nntional Club adındaki 
eda. milli teşkilat. mitli haysiyeti korumak i.. 

Bu adam da Hollywooclda bulunmuş. çin teşebbüslere girişmiştir. Bayrak resmi 
tur. İsmi Ray Whitcocktur. Genç ressam nin bacaklar üzerıııc yapılmasının men'i.. 
san'atkarların ve her istiyen kadının ba. ni hükumetten taJcb eylemiştir ... 
caklarını o derece büyük bir meharet ile (Devamı 14 üncü sayfada) . ......................................................................................................................................................................................... _. 
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Hatay Meclisine bayrak çekilirken 
.mim 

Cevad Açıkalm ve albay Kole 
Payas istasyonunda 

Meclis, ana vatana iltimk k,ararım alkışlarken 

Fransız askerleri Hataydan çekilirken 
.Ta,rur SHlanen Hatay mee&inde 

tarihi nutlnmu 1171-k• 

Sayfa 1 

C HATAY RÖPORT AjLARI :J 
K-..r-..khan 

ve 

j)eyltin 

Beytandan o iT görü.n.ilf 

1 

ke~: de, A: .. :.,i de gÜ. Ha tayın en çok Çile çeltmil kasab~ tün . çehrelerin er ... ~ 
Kırıkhandır. Büyükçe bir kaza ;merkezı. zeldi. 

K.ırıkhanm bütün köyleri ~· B_u Beylln 
kasabanın içi de köyleri gı.ôi bayük blI' Ekseriyetini yilzde yilz t.oyu Türkler 
Türk ekseriyeti ile dolu. teşkil eden Beylin. Hatayın en filin t.a. 

Geniş bir düzlük üstünde Amile ovası. sabası dır. 
nın göbeğinde yer alın.ıf olan K.ırıkhana Beylan, İskenderun • Antakya yolu ü. 
girdiğim zaman, dı1tkat nazarımı çeken zerinde ve bu yolun tam yansında ku. 
ilk şey kasaba içinde yaşıyanlann ekseri. rulmuş. 
sinin zayıf ve sarı benizli olmalarıdır. Beylan 7200 nüfuslu bir kasabadır. 

Sıtma yüzünden Beylan, geçen günlerde. bütün bölge. 
Bunun sebebini sormak lüzumsuzdu. lerden çok fazla tazyik altında inlemiş. 

Çünkü Kırıkhan Topboğazı bataklıkları. tir. 
nm yanında kurulmuş bir kasabadır. Bey18.nda çok faal bir Halkevi var ve 
Sıtma, kasaba merkezinde ve lroylerinde burada çok takdir edilecek hareketli bir 
bir salgın halinde hüküm sürmekte ve Türk gençliği mevcud. Bu §UUrlu genç. 
her yıl birçok kişiyi topra~a götürmek. likle temaslat yaptım. Bana Halkeviuin 

edi salonlarını. kütüphanelerini, çalı~n o. t ·r. 
Bilhassa Çiloğlu, Durkal, Gölbaşı, So. 

ğukçu, Karadurmuşlar köylerinde bu fa. 

dalarını gösterdiler. faaliyetlerini ve ça • 

cla daha büyüktür. 

lışma ml!vzUlannı hararetli bir lisanla 
nnlattılar. 

Bir hatıra 
Her yıl köylü binlerce kişi kaybet • Geçen yıldan bir hatıra ... Türk ordu. 

mektedir. Şimdiye kadar .Kırı.~han böl. su Hataya girmeden bir hafta önce . 
.gesindeki halkı. ne sıhhi bır muessese bu 
Metten korumuş, ne de bataklıkların ku. 
rutulması için bir teşebbüs yapılmamış. 
tır. Yalnız Hatay meclis! teşekkül ettik. 
ten sonra bu İf ele alınmıştı. Hiç şüphe 
edilmemeli ki yakında Türkiye Cümhuri. 
yetinin yapıcı ve mucizeli eli burayı 

rnes'ud bir gölge haline koyacaktır. 
E,çkiden jjandarmaların t.aılanları, ça. 

pulcuların soygunlarile, Kırıkhan bölge. 
1 
sinde yaşıyan Türkler o tadar fakir bıra. 
kılmışlar ki... Kasabada ve köylerdeki 
halk ancak günlük yiyeceklerini temin e. 
decek bir halde ... 

Beylan çarşısında bir kabvede oturu. 
yordum. Saçlan kıvırcık, çok esmer bir 
erkek çocuğu yanım~ gelmişti. 

Onun avuç açmasına meydan bırak. 
madan bir beş kuruşluğu uzattım. Çocu. 
ğun gözleri parlamıştı. Belki hayatmd:ı, 
onun avucuna bu kadar büyük gördüğü 
bir parayı ilk sıkıştıran bendim. Ona pa. 
rayı vermezden evvel sormuştum: 

- Sen nesin? 
- Türküm! 
Bunu o kadar büyük bir gururla süy .. 

ledi ki: Küçüğün kafasında yerleşmiş o. 
lan bu mefhumun rabıtasını anlaJna'k 

Halk.evinin yardımları için, gayet ciddi bir tavırla, parayı uzat. 
Fakat bütün bunlara rağmen, Kırık. tığım elimi biraz geri çekerek dudakla. 

hanlıların kalbinde yanan istiklal meşa. rımı bülitüm: 
lesi sÖnm"nıis bunca zamandanberl bek. - Demek '!'ürksün sen1 Halbuki ben 

--ıı•. 
!enen istiklal ve hürriyetin sevinci on. seni Usbcci sanarak bu parayı vermek i.'I. 
lan bugüne kadar yaşatınağa kAfi geL tiyordum; çünkü ben de Usbeciyim' 
miştir. O dakikada, bu küçük Beylanlı Türk 

kadar 
yavrusunun gösterdiği jest, en büyük 

Ben hayatımda Kırıkhanlılar 
takdire değerdi: Gözlerini açtı, nefretle 

~eragatkar, ateştn, misafirperver insan .. baktı: 
lıır görmedim. Yoksuzluğwı dizboyu ol .. 
duğu bu bölgenin insanlan anlatılamL 
yacak kadar ci~an> dır. 

Kırıkhanda kurulan Halkevi, çok can. 
lı bir gençlik merkezjdir. Burada çok şu .. 
urlu bir gençlik toplanmıştır. Bunlar, 
hiçbir şeyden yılmıyan, iradeli vakur in. 
sanlardır. · 

Kınkhanın her tarafını gezmekle be. 
rabcr birkaç köyüne de gittim. Bunlar. 

- istemem senin paranı! dedi. 
Onun kaçmasına meydan vermeden 

yakaladım: 

- Şaka söylüyorum, dedim, ben de 
Türküm. Bak bende Usbcci dili var mı? 

Artık inanmıştı; sordum: 

- Adın ne senin? 

- Hasan ... 

- Soyadın yok mu? 

dan Tolun ve Kwlkallllfta görd~klerim - O da var! Mektebde muallim bey 
ve işittiklerim tüylerimi ürpertti. cÖztunç. koydu. 
Gördüğüm şunlardı: 

Bu köy sakinlerinin h~nin sıtmadan 
benzi sarı, köyün hemen bütün halkı in. 

liyor: altlarında bir yumuşak şilteleri 
yok; toprağın i1stilnde yatıyorlar. 

İşittiklerim tunlardı: 
Bu lroy geçen yıl bir ay içinde tam 21 

defa soyulmuş, tarlalan haczedilmiş, 
hayvanları ve eşyaları satılmıştı! 

Kırıkhanlı bir genç 11Syle anlatıyor: 

Küçük BeylA.nh beni, otomobile binin. 
ciye kadar bekledi VE: el sallıyarak uğur. 
ladı. 

Bu defa Beylıl.na gidişimde o çocuğu 
gözlerimle çok araştırdım. Onunla asıl 

şimdi konuşmak 18zımdı. Ne yazık ki bu. 
lamadım. Tangüner __ ............ .._.. ..... _ ..... .-..--............ .. 
Har/eten 70 bin ton 
Şeker ithal edileceh 

c- Eğer Hatayda son zamanlarda Memleketimizde §eker istihlaki git • 
Cümhuriyet Halk Partlslnln yardımları tikçe artmakta olduğundan •hariçten 
olmasaydı bugün bu köylerde ne bir tek şeker ithaline iüzum hasıl olmuştur •• 
insan, ne de bir tek kulQbe görebilirdi. Bu sebep!e yetmiş bin ton kadar şeker 
niz., ithal edileceği tahmin olunmaktadır. 

Kınkhanda nazarı dikkati celbeden S€nelik şeker ihtiyacımız 1O5 - 1 1 O bin 
bir şey da.ha var: Sakinlerinin sıtmalı ve ton arasındadır. Bu seneki şeker malı· 
zayıf olmasına rağmen. çok gilzel ve se. sulünün ise 30 - 35 bin ton arasında 
v!m1l oluıul olacağı kestiriliyor. Mütebakisi hariç -

Kınldıanda. blllistlsna, gördüğüm bü .. ten temin edilecektir. 



a Sayfa 

"SON POSTA,, nın 
Tarih Müsabakası 

~--------------------------No. 38--....,, 

Civan kapıcıbaşı 
padişahlar için: " Yer yüzünde Allahın .?ö~gesidir • 
Herşeyinde Allahın bir ilhamı vardır, sozund~ ve 
işinde hata olmaz, bize yanlış ~örüne.n h3:rek~tınde 
bile bir hikmeti ilahiye vardır,, dıyen rıyakar. bır s~d
razam; devlet hazinesini alabildiğine sovan hır vezır .• 

Temmuz 3 
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CDIENÖZ VIE DIENÜZCDLDK:J 

Rus onanması 
Sovget Rusganın şimdiki deniz 

kuvvetleri Almanya için çok 
mühim bir tehlike teşkil eder 

("Son Posta,, nın deniz işleri mutehassısı yazıyor 1 
Yüz seksen milyonu bulan nüfusile 1 

Rusya müstakbel bir dünya harbind.e, 
§ilpheeiz, en kuvvetli söz söyliyen ~ 
!etlerden birisi çlacaktır. Ancak bu so .. 
zün jllınulü karalarda kalmamalı, deniz .. 
Iere doğru da intikal etmelidir. 1914 e 
kadar milletler arazi kapmak lçin birbjr .. 
}erile boğuşurlardı. Napolyon, meşhur 
fütuhatında kendisine lazım olmıyan ka.. 
ra parçalarına bile bayrak dikmiştir. Os .. 
manlı imparatorluğunun lüzumsuz fetih .. 
leri de bu esasa dayamrdı. Fakat biz bu .. 
gün harb hedeflerinin ehemmiyetli su. 
rette değiştiğini görüyoruz. Bugünkü he. 
def komşusunun topraklarını zaptetmek 
değil, bilakis kendine iktısadl varlıklar 
aramak ve bulmaktır. Gerçi İtalya Ha.. 
beşistan ve Arnavudluğu zaptetmekle, 
Almanya da maltım olan müstakil dev. 
!etleri çiğnemekle birer toprak serisi el. 
de ettiler; fakat tetkikimizi derinleştire .. 
cek olursak bu fütuhatın altında iktısa .. 
eli hedefler yatmakta olduğunu görürüz. 

Asıl adı Mehmecı idi. Hicri 1018 yııına 1 Ibrahhnin bile nazarı dikkatine çarpmış 
doğru doğmuştu. Meşhur San Rüstem ve bir gün kendisine sormuştu: 
Paşanın Kanuninin kızı Mihrimah sultan- - Lalam Kara Mustafa Paşa b~a? 
dan olan kızının ahfadından idi, bundan bana itiraz ederdi. Bu Iı makul değıldır 
ötürü cSultanzade Mehmed> diye ıöhret derdi, senden hiç onun gibi bir söz ifit. 
alınıştı. medim! 

Pek küçük bir yaşta iken saray gil. Dedi. Civan Kapıcıbaşı hiç 

Bu mesele haddi zatında mevzul!.tnUZ
dan uzak gibi görünürse de Rusyanın bu 
çerçeve içinde &ulh cephesine ne gibi hiz. 

utanma. metler.de bulunabileceğini etüd etmek 
manlan arasına alınmış, hicrt 1030 da, dan şu cevabı verdi: 
ikinci Osman Hotin seferine giderken sa. _ Siz yeryüzünün halifesi, Allahın 
raydan kapıcıbaşılık ile. çıkın~ştı. Hen:iz gölgesisiniz. Her 4eyiniz bir ilhamı rab .. 
on dört yaşında gayet güzel bır çocuk ol. hanidir. Sizden söz ve iş ile hatt1 çıkmaz. 
duğundan asker arasında cCivan Kapı. Makul değil gibi görünen ıeyler olsa da 
cıbaşı> diye anılmıştı. Sultanzade olması altında bir hikmeti rabbaniye vardır! 
münasebetile süratle terakki etmiş, otuz c· k pıcıbaşının bu sözlerinden tb. 
yaşlarında iken kubbe veziri olmuştu. Sul h_ıvanok ~stifade etti. Bundan sonra her 
tan İbrahimin ilk 2amanlarJJld4. .. §idı@: ra 1:11 ç .. ...., - _ ............. a .. ~.,a-

-ı retini gösterebilenler çıks.ı bile: 
virmeğe çalışanlar arasında bulunmuş, 
Kara Mustafa Paşanın azil ve idamından 
aonra sadrazam olmuştu. 

Civan Kapıcıba~ı Mehmed Paşa, ken. 
di çıkarı uğruna her fedakarlıkta bulu. 
nabilen insanlardan biri idi. Dejenere biı 
adam olan İbrahimin yanında mevküni 
muhafaza edebilmek için padişahın her 
arzusunu yerine getirmeği bir meslek e. 
dinmişti. Her haf~ muntazaman İbrahi. 
me para ve kıymetli eşyalardan mürek. 
keb hediyeler takdim ederek İbrahimi 

rii§vete alıştıran o oL"lluştu. Padişaha 
verdiklerini de. zulüm ve tazyüt ile hal. 
kın kesesinden çıkarırdı. Zamani mü. 
verrihJerinin naklettıiklerine g~e crind 
ve kallAı bir şehir o~lanı, ayyar ve ayyaı 
olmak üzere meıhur. idi. 

Onun bu riyaklr köle siyueti, bizzat 

- Sizin sözünüı garezdir, benden ha. 
ta çıkmaz! Bu :~imde bir hikmeti rabba. 
niye vardır! 

Dem eğe başladı. Diğer taraf tan, bu a .. 
şağı ruhlu sadrazama kaqı çok ağır mu. 
amelelerde bulundu. Onun her nevi ha .. 
~aret1'. tahammül ed~eğini anlamlf1:ı. 
Bir g:ın şeyhülislam Abdürrahim efendi 
kendisini ziyaret etmişti. Sadrazam, Ab .. 
dürrahim efendiye Sultan İbrahimin bir 
hattı hümayununu göstermişti. Bunda 
padişah sadrazama şöyle hitab ediyordu: 

cBre mütevelli yapılı kodoş. bre kar. 
puz kıyafetli P ... ecdad!lll- Medineye bu 
kadar cevahir ve emval göndermişler. 

Adam gönderip orada olan emvali ve ~e
vahiri cümlesin getirdesin ve illa senin de 

(De"amı 14 üncü ıayfada) 

faydalıdır. Malfımdur ki deniz, milletle. 
rin iktısadl hayatında başlıca mevkii ih .. 
raz etmiş bir unsurdur. Bugün qağı yu. 
kan her millet bu unsurdan istifadelen .. 
meğe çalışıyor. Sırf, bundan dolayıdır 
ki harb sıklet merkezleri karadan deniz.. 
:ıere doğru intikal etmektedir. Sovyetlerın memleketımıze ge en r • BaL · · · ı bi t~· dom ve ikt denizaltısı 

. ~ • ~ llutn&. ~cınmasının Rusya durumu tic:a~t aemileri • .Mıman donaınması ıç ıa; ıse n? .. ~k esaslı 
uıııumı aunya muvazenesinde Rus de. denizde kapalı olduğu için. kolayca ist t 13 üncü t~ ~ • ~.:»:-. .. "' ll 

niz kuvvetlerine Baltık denizinde çok fa .. dikleri yerlere gidebilirler. Demek r• . .. .. - fnı __ r.. ..~-
al hizmetler düşer. Bu mühim hizmetıerl yor ki §imal denizi Almanlara, ıkız da hıç duşunm~en ...... ,.

1 Ruı-A!ara tahm.ll eden ~altık denizinin kullanışlı ve elverişli bir deniz J bıı 
coğrafi durumu ve Rus donanmasının Biraz da Baltık ~nizine bakaf yır, kat'iyen o hususta ta'!la. • • •· 
Alman ikmal yollarına tecavüz etmek manlar Büyük Harbde de şim~hil olmakla beraber kul r-~:·ı: 
imkanlarıdır. nın bu gayri müsaid durumun~elen dedikodulardan ve o~ Jı. 

Gerçi bir defa daha tebarüz ettirmi~ Iamallllflar ve nihayet Jctlw/fle ylerdcn bu hayatın pek arz~Illuf.2) 
tim; fakat mevzuu alAkadar etmesi nok .. makta oldukları harbi mtısaden k}>ir hayat. ol~dığını anlıyo • 
tasından tekrarı çok faydalı olacaktır: mişler ve silahlarını teslim etnı~. rahat bı~r omul" sürmek ~ 

Basit bir ceb atlasına bakacak olursak Onlar daha ziyade ticaretlerini J rl~rle ugraşmaktan zevk dtt ~ ~ 
Almanyanın iki denize malik olduğunu denizinden mkJ§Sf ettinnek isterler. ~ 
görürüz. Bu denizlerden şimal denizi na. veç, Norv89 ııtibi nıenıleketler Almanya "'le ona baktı. İnce çiz ,. J'lecbu.. 
nunı alan bir tanesi Almanyayı İngilte. ticareti Jçin ilk baaamalltır. Bundıın son. }f:- 'b b!.r şe~lde env,, V ,..m ~olan bu 
reye bağlar. Fakat bu denizde İngilizler, ra .AJmanyaya lAzım olan iptidai madde .. kıflelŞ guneşı alt~nd6ise, ~ .• ~apacaiJ 
yalnız kuvvet iatünlüğü ile değil, coi. ıer Baltık yolile Almanyaya girer. Bü .. ithaıyan saçları ıJrrengl hte·TAlmanya 
rafS vaziyetlerde de Anmanlara hAkinı- yük Harbde de ginniftir. gibi dPblo ti~ ;ağı, a-. ~~ak imkln.' 
dirler. Atlas denizine açılmak istiyen Al. Büyük }larbde de girmiştir. diyonız. lanna :nı~ ·~ h,.,,,... --.:' .. 1et için 1nl 
man ticaret gemileri açık denize kolay Çflnkü o zaman Almanlar Baltık denizi- güç bir i§tir. Yoksa Almanya bazı tasa,,. 
kolay çıkamaz. İngiliz harb gemileri ta- ne hlkim idi. Gerçi Almanlar bu denızde vuı-prestlerin düşündüğU. gibi, mühim 
rafından imha edilirler. Bilakis İngiliz pek az kuvvet bulundurmuşlardır. Rus. (Devamı 12 inci ıat1fada) 

F.debi tefrikama: 3 önce sersemletti, sonra azdırdt. Daha Vildan iki yıl evvel bir mühendisle ev- d:ğ: yoktur. Münasebetsiz bir kadınc. 
8 M i sonra yuları boynuma taktı. Orada ev- 1Endi. Mes'ud rnu, değil mi orasını he- çatmasın da. Çok şükür kızım evlendi., 

K O Y D E K 1 D O S T lendim. Hem de bir Fransız kadını ile. nüz anlıyamadım· Çünkü çocuklarım a- En büyük endişem o idi. 
- Ne diyorsunuz. cılarını sak.lamasını bilecek kadar iyi - Kızınız da İstanbulda değil mi? 

-------- ----- - - ---- - - - - - - - - ---- ---- -- ----- - Ya .• ktzımla oğlumu bu Fran- terbiye aldılar. Oğlum Vedad benim - Evet. Kocası genç bir mühendis. 
s:z dünyaya getirdi. bundan yirmi beş yıl evvelki Paristeki Belki tanırsınız, Süleyman Demirtaş. 

~Ul!kan Cafıid Bu Fransız kadınını görmek ister gi- devrimi :.·aşıyor sanırım.Gerçi şimdiye - Ya .• çok işittim. Hatti yakın bir 
• •• • • • • • • w. bi gözlerimin köşke doğru kaydığım se- kadar bir münasebetsizliğini işitmedim dostum~n apartımanını yaptı. Çok 

E~ CUnldl " dü.nldl lmmm J yaptım. Mektebı bıtırdıgım zaman ne zen Osman bey yüzünü buruşturdu. amma pek uslu olduğunu zannetmiyo- methediyorlar. 
hiilisası: yapacağımı bilmiyordum. Birçok insan- - Onu kaybedeli çok oldu. İyi kalbli rum. Çok şükür henüz evlenmek aklına - Ben de öyle tahmin ediyorum. A· 

Muharrir, ıünetll b1r ıünde blr otomobU lar gibi ben de tesadüfün akışına kapıl- bir kadın, şefkat}! bir ana idi. Çocukla- gf:lmiyor. ğırbaşlı, genç olmasına rağmen işin6 
tenezrihü e.anuında, toaıu bosut blr 7ola dim. Hariciye memuru oldum. Ve mer- rımı çok küçük bıraktı. Diyebilirim ki Osman beyin anlattığı bu aile hikaye- çok bağlı görünüyor. 
apıyor. Uza&ta ataç 1~üme~ ı6riilınette- kezde iki sene kalmadan Faris sefareti oniarı ben yetiştirdim. Daha doğrusu si ağır kaçan yemek üstüne cilA verdi. Osman beyin aile hikayesi bende git. 
dır. ArabaJı blr ıöıce ... e çeOU., yemek ye - k•t'bl•W• t O d'ld' D'" - .. b" •O O k dı "hnimd 
mek ıatı10r. Fakat bir hen.deli seçerken :uı- a ı ıgıne ayın e 1 ım. uşunun ır yatılı mektebler yetiştirdi. Analarını Çok samimi olduğuna şuphe oJmıyan tıkçe ınera uyan rmıya, zı e ~ 
lak toprakta tekerlekler patınaı 1apıJOI'. kere .•• Çocukluğu hemen hemen çift - bilmezler. Osman bey ayni zamanda istediğim gi- rib bir aile halitası çizilmişti. Şımdl 
Nihayet tarlada çalıtan kö7llller 1a.rc:hma illete, gençliğinin bir kısmı da yatılı bir Pariste evlendikten sonra memuri .. bi kafası dolgun, hayatı dolgun bir a- yıllarca Parisi altüst ettikten sonra ve 
kofuyorlar. OtomobU ıene 7ola PkıJor. Bu mektebin duvarları arasında geçmiş Yette kalamadım. Karımın bf r Fransız damdı. Etrafımızda görüp tiksindiğimiz gene yıllarca dünyayı gezdikten sonra 
=~ ~be'!.=~ ~=or, ~ bir delikanlı hayata girer girmez ken- harb malzemesi fabrikasında bir amca· sonradan göimelerden değildi. Hayatı· çiftliğe çekilmiş bu olgun insanın sa
l>er:ber yemek ·JeJDett ı:u, ecllJor. 'hı.,, dini Pariste buluyor. Parise gittiniz mi sıvardı. O fabrikanın şark memleketle- mn çerçevesi içinde temiz kalmasını ve yahatıerde peydahlamp yabancı iklim-
de otomobile blllQorJar. Blru IOllra çlrtını: hiç? ri mümessili oldum. Bu işe hazırlanmış insan gibi yaşamasını bilmiş bir adam- lerde, yabancı insanlar arasında yeti • 
•~e giriyorla:r. Osman Jfey: •Ou caililı - İki defa. olmadığım halde kanının da yardımı dı. Çocuklarından bahsederken onlara şen çocsklarmı meı;ak ediyordum. 
bl>ıda dura.blllrizl• ~r. - Çok kaldınız mı? ile bir iki yıl içinde adamaktllı piştim hem analık hem babahk etmiş olmanın Çiftlik aşçısına .sinema artistinin ac!t 
-~~=~~ =1~1°:';:U::~':: - Bir ~ya?.atimde bir ay, ikincisinde ve epey para kazandım. Oğlum Fran- verdiği içli muhabbetle gözleri aydın- nı koyan küçilk hanımın kocasını, geng 
&atıyor. On yedi aenedenberl çlrtllttedlr. Bu ancak yedı gun. sada doldu. Kızım Bükreşte .. fakat ter- lanıyordu. mühendisi şahsen taııımamakla bera• 
mt\ddeı zarfında ancak Jtı defa btanbula - Parisi tanımamışsınız demektir. biyelerinde hiç bir kusur yoktur. Ecne- Dedim ki: ber ciddi bir iş adamı olduğunu işit • 
lnmıet.ır. Sapuatıam bir adamdır. Baçlan Ben orada dört yıl kaldım. Yirmi bir bi mekteblerde okudular Rmma milli .. - Oğlunuz da İstanbulda mı? miştfm. Kimbilir, belki İstanbulda bir = evvelki bayatı samanında be • yöşım<ian yirmi beş yaşıma kadar. Bi- ye:t hisleri daha keskindir. Onlarla ko- Başını salla'dı! fırsat bana bu iyi babanın çocuklarmı 

· zim çiftliğin iradına, kAtiblik tahsisatı nuşsanız Uk defa oğlumu 'züppe, kızımı - İstanbulda, üç ay evvel bir ban - da tanıtır. 
(Roman devam ediyor) nı katmak da fayda vermiyordu. Bere- hoppa :r:annedersiniz. Fakat hiç de öyle kanın açtığı imtihanı kazandı. Zeki Osman bey herhalde çocuklarını çoli 

Kırk yaşıma kadar hayatım ket gençlik var. Gençlik öyle bir ser - değildir. Çok cana yakındırlar. çocuktur. Umarını ki çabuk ilerler. seviyor, sevmesi de tabii. Sevdiği ve 
çok gürültülü geçti; babamdan vettfr ki Paris gibi yerde Amerikalı Karım Kahirede tifodan l5ldü. Ondan Beyoğlunda küçük bir apartımanda be- genç yaşında kaybettigi bir kadının 
bana yalnız bu çiftlik kalmış - milyoner ihtiyarlar kadar itibar kazan- sonra ifimi gücümü bıraktım. O za - kir yaşıyor. Fakat eskilerden birinin hatıraları. 
tı. Tahsilimi bu çiftliğin gelin ile dırır. Ne ise Paris dört yıl içinde beni mandanberi bu çtftlikteyim, Kızım dediği gibi belki bir ıün bile bekar kal- (Arkan var) 
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3 'femmm SON POSTA 

!-'ört Beıilcta§lı arasında bir Fer.erli oyu ncu 

Beşiktaş Fenerbahçeyi 
diin 4 - 2 mOğlUb effi 

Maç çok sert olarak cereyan etti. Zaman zaman 
oyuncuların sahada_ kavga ettikleri görnldn 

Son günlerini yapmakta olan milli kü. 
zne maçlannm en mühimlerinden biri o
lan Fener .. Be§iktaı milsabakası dün Fe. 
nerbahçe stadında yapıldı. Mevsimin i .. 
lerlemesi ve maçın pmpiyonluk üzerin. 
Oe rol oyn ası zO n sahada bek 
1eni1en se ~=liıtL i'-akım .. 
lar ınut.d SJ!f ~ r. 

Maçtan sonra halk sahaya hücum etti, takımlarla 
tarafdarları birbirine girdi, cürmümeşhudlar yapıldı 

1f 
f'Pf-....; .ıaJ "\. tJ6 • ~ a~ o 

• alan Dan -,.19~r;. 

ra~~ ı~ 
-~~ ~ 

nun a~, ~ 
l . ~ 

ıye ve ,;..;.-..'....,,.. w..ı-•~ 
ilere1:'9 

,,.ın i!t 11 

" na.. 
~opla 

ta .. 
80nra 'b jdan .... 
JUnla Cidd"' ... .,.. __ ..u ı bir o .. 
Bu su··r' en ze oynamala başladı. Beşiktaı kalesi ö nünde bir Çcırpıfma 
ni buI.nı ate ral:rnen bOtün pasların yeri.. dokuduktan sonra Hüsameddin.in topu ,..·-·-.. ··-·--·-···-----·--, 
ıar se aaı n9 mükemmeı kombinezon - tut k ,.,,.ması yüzündE'n gene şere .. Milli kDme maçlarında 

Yredıyoııız. F lil ld up, ar-
Ort d • ener er so an ve . Be ·kta ikinci golünü yapmış t k 1 

a an ııunete ç•"-wwlr M l.h e fin ayağıle şı § 8 im arın Vaziyeti lerd . __,.,, • e ı eşap .. ld 
~ en •stlfadeye çahpyorıa da M. Ali 0 u. · 

ll'lukenuneı Jturtaı·uıı Fenerliler hücumdan gerı kalmıyorlar. ~ ~ .iilı ı 1 -..,, ar yapıyor... .. r:ı ~ -S 
1 

iJ 
Beşiktq mildafaaaı İbrahiıJıj b k Sa~dan güzel bir Fener hucumunda to .. f .!I k ...,< """ 

\'U 1 n ozu . ı!i B • " {:i c ~ ....., 
beı:u!ı~y~nden ilk- sık kornere se .. pu pas diye avuta gönd~ren asn mhuil .. G. san,. H 11 a 43 22 U 

d • .r~nerlller bunlardan istifa k el bir fırsatı heba etti. Fener - AntaragüıeQ H t ı f S4 21 •ı e edemedll 8 .. emm e 

ı b er. uncu dakikada mükem. 1 d top Fikreti bulur bulmaz he Demirapor 12 ı 2 2 32 ıa IO 
nıe lr Bepktq kmnbi cum arın a Betl'ttq 13 ı ı f sa 18 ao 
~krar Fener aflannı buld::z~:~~~aa t~ men tehlike oluveriyor. İşte ••• 18 inci da. Penerbahçe ıt fi 2 e 31 28 il 
tinad eden bu Betfkt•• hücumund y t kikada Rebiinin pasını kıvrak çalımlar - Vefa il 3 2 ı 28 34 ıı 
B kk a-1..~ .., a 0 .P · • d. Fik Dolanapor H 3 ı ıo ıs fi ıı 

a ı, ._.,n 'Ye Şeref Jraaında mekik la Beşiktaş 18 pas çizgisme ın ıren ' • ! Atefll)Or H ı ı 12 11 H 17 

ret harikulade bir sağ şilt çekiyo~ ... d Top \. __ ... _.... ... ........ • ........ _,;J 

~ayfa !r 

DUnHU &URE,LER 
Dinarlı Habeşliyi son 
dakik_ada tuşla yendi 

Kara Ali - Bulgar 
Feriştanof · gureşi 
beraberlikle bitti 

Birçok tanınmış güreşçilerin iftira • 
kile tertib edilen dünkü güreş müsa • 
bakaları Taksim stadında büyük bir 
kalabalık önünde yapıldı. 

Kara Ali, Dinarlı ve MülAyim peh -
livanların birbirlerine meydan oku -
yarak karşılaştıkları Habeş ve Bulgar 
pehlivanlarile yaptıkları bu müsabaka 
nın haftalardanberi sürüp giden ded1-
kodusu, nün nihayet sona ermiş ve 
ıtadyornu dolduran halle da meraktan 
kurtulmuştur. 

Dinarh Mehmed • Habe' 
Kasım Tafari Kara A!i Bulgan ezıyor 

Dinarlı Mehrned, her devre 15 da • nin 17 nci dakikasında Babaeskili ib • 
kika devam etmek üzere müsabakanın rahim bacağından sakatlandı. Dokto • 
1 saat devamını teklif etti. Hakem he- run müdahalesi üzerine müsabaka ya .. 
yeti, Habeş pehlivanının yenişincJye nrn kaldı ve Mülayim hükmen galib 
kadar güreş teklifini reddederek mü - ilan edildi. 

:~bakayı ıo dakika olarak kabul et - Kara Ali • F eriştanof 
Dinarlı Mehmed, daha ziyade ak • Her iki pehlivan arasında büyük bir 

robatik hareketlerle hasmını oyala _ rekabet halini a~an bu müsabakan~ 
mağa çalışıyordu. Habeş pehlivan da- adliyeye düşen safahatı bütün karile -
ha hakim ve üstün bir oyunla muka • rimizce malfundur. 
bele ettiği için iki defa Dinarlıyı yere İki pehlivanın ortaya gelmesi, bü • 
vurmağa muvaffak oldu. tün nazarları bu pelfüvanlar üzerine 

toplamağa vesile oldu. 
Habeş pehlivanının kafakolundan sü İ 

ratli hareketlerle kurtulan Dinarlının ki pehlivan da hakem heyetine mü 
bu kurtuluşları halle tarafından şid - racaat ederek müsabakanın on beşer 
detle alkışlandı. Üçüncü ve son dev • dakikadan üç devre olmasını teklif 

etti. Takdim merasiminden sonra, he • 
rede Dinarlı çok ~A.ldm oyunlarla has- yecaı1ıı müsabakanın kahraman!lan 
mını altına almaga muvaffak oldu. b. b. 1 . . kl k t - b 

ır ır ennı yo ıyara tu uşmaga aş 
Birbirlerine çapraz oyun tatbik et - ladılar. 

tikleri bir sırada Dinarlı Mehmed, has Birdenbire sert ve hırçın bir güreş 
mını yenmeğe muvaffak oldu. başladı. Kara Ali daha hakim oyun • 
Dinarlının bu zaferi sürekli alkış - larla hasmını alta almağa çalışıyordu.ı 

larla karşılandı. Bulgar pehlivanın gürültüye pabug 

Babaeskili lbrahim • MUIAyim bırakınıyaoak bir şekilde mukavıeıne-
0n beş dakikadan dört devre olarak ti, müsahB;kayı ~~tikçe kızıştırdı. 

kabul edilen bu müsabakanın husust Kara Ali her hucumda Bulgarı ye , 
bir ehemmiyeti vardı. Başpehlivanlığa necek vaziyetlere soktu i~e de, her de-

ed l İb h. in . fasında kaçırdı. namz o an ra ım ne netıce ala- İ . . .. .. . 
cağı merakla bekJeniyordu. kincı ve uçuncü devrelerde yapı 

. .. lan karşılıklı hücumlar, hemen hemea 
...._ T~r~ağlı H~yinle haşhaşa ka1an müsavi hareketlerle geçmiş v~ srn d,...,, 
.ıorahimın bu .m~bakada mühim bir re sonunda iki pehlivan be·............ ı...-... 
netice alınası ihtım.Jlli fazla idi. Müsa- mıştır. 

baka tahmin edildiği kadar sıkı ve 1eı1 Kara Ali, Bulgar pehlivan kabul et
başladı. İlk. de:rre hemen hemen müsa- tiği takdirde ikinci bir müsabaka tek • 
vi geçti. İkincı on beş dakikalık devre- lif etmittir. ö. e. 

Dtbıldl • ., 
Befildq - Fenerbahçe 

M. Alinin ancak ellerine wraraa ıprı 

çıktı. Korner neticesiz... İki tarafın kar ile Fikret arasında mükemmel bir ın .. Dmmia ff abet liwi h.ırpclZarlcen 

phllı~~lmm• ~~ W~l~a~&~~~~~b~n-ML--------------~~-~-----------
zev~ ve heyecan veriyor. Bu arada M. lihin güzel bir kafa darbesile ikinci defa Fener ~&le.sinde soldan atılan korner kL 1 M. Jlepdla tutuşan Hayati Kara Ali llbl 4 2 . 

Stad : Fenerbahçe 
Seyirci : &000 

-· ~ÇB l{tllameddln 
Yapr Lebib 

Muatter Ali Bm ıı. Retad 
!la.el Bur1 Kellh Rebll P.Uttet 

• Etref feref Blbr1 Battı Haya U 
~ Bedll Bll.seyln 

•rahim Taci 
ıı. Alt 

BFŞİK'l'AŞ 
Bakeın: Ahmed Adem. 

Yan batemı: Şazi n Adnan 

Ali mükemmel kurtarı,lar yaptı. 23 ün. kaleye lirdi. Bu gol üzerine Fener iki leye ıırmek üzereyken Repdın kafali.. bir elenae çektiyse de hakem araya IJir • 
cü dakikada soldan inen Eşref yanlışlık. dakika Beşiktap sıkıştırdı ise de başka le aavu§turuldu. Bu baskından bir ara .. dl ve i§ büyümeden maç nihayet 4 .2 Be • 
la pası hakem~ verdiğinden bir fırsat ka.. sayı yapamadı ve devre 3..2 Beşiktaı le. lık kurtulan Fener Fikretin fevkalide a.. fiktapn ıalibiyetile bitti. Fakat dava bu 
çırmıı oldu. hine neticelendi. kın ve ortalarile Bepktaş kalesini ukıf .. nunla bitmemit olacak ki yeni usulde se. 

39 uncu dakikada aldığı pasla ileri fır lıdnd devre tırdıysa da üç orta biç bir if ıöremedi. lAmlama merasiminde bermutad sahayı 
layan Melih Beşikta, müdafilerinin ıar.. İki tarafın lı:arıılıklı akınlarile 25 inci dakikaya kadar devam eden bu dolduran aeyirciler de karıştı ve evveli 
jına rajmen sıkı bir şiltle, direklere de başla .. Fener hlkimiyeti netice vermedi. ~ inci oyuncuların birbirlerile, sonra da hal • 

yan oyun seri ve sert olarak devam edi.. · k ı 
vurdurarak. topu Beşiktaş kalesine soktu. dakikada Lebibin müthi' bir ıskası Fe • ın oyuncu arla kapışması üzerıne saha 
Santrayı yapan Beşiktaş önü boş bir va. yor. Hakem sık sık fav-ll verdi.~i gibi o • nere dördüncü gole mal oldu. Hakkı to. ~~harebe meydanına döndü. Birkaç ti. 
ziyette bulunan Sa brinin topu kapmasi • yuncular arasında baş gösteren uf ak kav pu kaparak rahat bir vuruıla ~olü a\ tı. ~~m "ajzı burnu kanadıktan ve bir kaO 
le hemen gol vaziyetine girdi. Sıkı bir galara yerinde müdahalelerle mani olu.. Birinci devrenin aksine çok favullü oy • curmumeşhud yapıldıktan sonra kavga 

Be 'kt büy.lk müşkülatla durdurulabildi. şilt ... Beşiktaş iiçüncü golü kazandı. Fe .. yor. şı aş gene sahaya yerleşti. 7 in. nanan oyun zevkini kaybetti. Oyuncular 
nerliler seri akınlar yapmağa başladıalr. cl dakikada Hakk•.nın sıkı bir kafa vu • arasında yer, yer ba~gösteren hadiseler M. r. ô 

ır (Spor haberlerimizin de\•amı 10 uncu 
Devrenin bitmesine iki dakika kala Rebii ruşunu direkler kurtardı. Arkasından halkı da sinirlendirdi. Son dakikalarda sayfadadır.) 



10 Sayfa 

ISA VFiVELER 

Az kazananlar için 
sayfiyeye gitmeğe 

lmkin var mı, yok mu 

ı 

Sayfiyeler de ha!İd 

SON POSTA 

Türkiye serbest goreş 
birincilikleri 

izmirde yapllacak 
Türkiye serbest güreş birincilikleri Ey 

lulde yapılacaktır. Müsabakalara bölge
ler gruplara ayrılarak iştirak edecekler. 

Tenmms 3 

Ordu baremi projesinin 
aldığı en son şekil 

Önümüzdeki hafta sonunda 
yapılacak olan projeyi 

ikinci müzakeresi 
neşrediyoruz 

dir. Güreş Federasyonu güreş tekniği ba 
kımmdan geri bulunan Sivas. Samsun, (Ordu baremine dair bulunan sübay- Devlete aid ~banide ve memurine 
Çorum ve Seyhan bölgelerine muallim.. lar ve askeri memurların maaşatına tahsis edilen meskenlerde oturanlara 
Jer göndererek. bu bölgeler güreşçileri dair olan 1453 sayılı kanuna ek ~n~ bu tazminat verilmez. 
ni Eylfile kadar çalıştırmağ::ı karar ver _ layihasının birinci müzakeresi Buyuk . Mezuniyet veya muvakkat memu -
miştir. Millet Meclisinde tamamlanmıştır. rıyetle Ankaradan aynlanlara ayrıl -

Tür
,_, b st - b" . "ilik' . tz.. Bankalar ve müesseseler barem pro- dıklan müddetin yalnız üç ayı için bu 
AJye ser e gureş ınnc .. erı . . . .k. · t · t ·u 

mird fu d ıl akt 
jesile ordu baremi proJesının ı ıncı azrnına ven r. 

e ar zamanın a yap ac ır. _ _ .. 
müzakereleri onumuzdekl hafta so - Muvakkat tamıinat olarak verilen 

Smdırgıda bUyUk pehlivan nunda yapılacaktır. paralar borç için haciz olunamıyarağı 
• Ordu baremi projesinin birinci mü- gibi bu tazminat maaşlar hakkındaki 

gUreşlerı zakereden sonra aldığı şekli aynen tediye usulleri dairesinde tediye olu -

Smdırğı (Hususi) - Halkevi men - neşrediyoruz:) nur. 
faatine geçen Salı günü Sındırgıda Madde t - Kara, deniz, hava, aske- Madde 4 - Milli Müdafaa VekAleti 
büyük pe1~van güreşi yapılmıştır. ri fabrikalar, har~ta sübayları ve as - hususi kalem müdürü maaşlı sivil me
Güreşe sayılı pehlivanlarımızdan Mü- keri memurları (askeri mekteblerdek: mur olduğu takdirde, diğer ''ekaletler 
layim ve Manisalı Halil, Yarımdünya maaşlı sivil muallimlerle maaşlı sivil hususi kalem müdürleri hakkındaki 
Süleyman. Molla Mehmed, Gönenli memurlar hariç) ve jandarma sübay - hükümlere tabi olur. 
Arab Hüseyin, Sındırgılı Şerif, Gö - arı için 13 derece tayin edilmiş ve bu Madde 5 - Asli vazifesinden maada 
nenli Hamdi, Sındırgılı İbrahim Ka - derecelere aid maaş asıllarile tutarı ve muallimlik deruhde eden sübaylar ve 
çar, Manisalı Abdüsselam ve Balıke - her dereceye _dahil sübayla.~· ve. ~erl askeri memurlar hakkında aslf vazi -
sirli Ramazan iştirak etmişlerdir. Bun- memurlar baglı cedvede gosterılınış • felerine ilaveten muallimlik deruhde 
laman başa seçilenlerden Sındırgılı tir. Tekaüd ve harcırah hesablarında eden sivil memurlar hakkındaki hü -

Bu sene sayfiyelere ralbet var. Fakat tıklım tıkl1:°1 nakil vuıtalan i\inde gi- Şerif ile Yanrndünya S üleyman güreş- ve mub~lif kanun~?r~n ma~ş. asıllar.ı - kümkr tatbik olunur. 
lstanbulda az paralı insanlar için 1&yf.i.. dip celmenın caba parası da var. velha- mişler ve yarını saatte Sındırgılı Şe _ na taalluk eden hukumlerının tatbı - Madde 6 - Askeı1 kadrolarda üc -
yeye gitmeğe imkin var mı, yok mu? sıl-bizim gibi ayda yüz liradan aşağı ka.. "f y d.. · f M · 1 kında bu cedvelin üçüncü sütununda retle çalışacaklar hakkında Devlet me
!Bakın~ İstanbullular bu suale ne cevab zanan insanlar için 1.atanbul şehrinde ~ rt~mG~nyaf,1 Ienbm~ .. ır .. lanı.sa ı yazılı miktarlar ve emsal ~asılma aid murları aylıklarının tevhid ve teadü -
ıveriyorlar: sarl_iyeye gitmek imkAnsu oluyor. t ~ ı .. e t onenl.ıb ral . t~seyıMn .. e,.) ~p- hükümlerde de dördüncü sütundaki lüne dair kanunda yazılı hükümler tat 

• ıgı gureş e ga ı ge mıs ır. u avım-
Ziya, Fatih: .. • . · rakamlar esastır. bik olunur. 

Be Molla Mehmed gureşmışler ve bu es Madde 2 _ Terfi şartlarını haiz ol -
_ İstanbuld:ı bütçe.si çok genış oımı- - İstanbullu memurlar için İstanbul- nada Mülayim kavga ÇL1<armış, arka - dukları halde kadroda münhal bulun _ Bu gibilerden halen müstahdem 

0 
-

yan insanlara deniz kenarına gidip te bir da yaşamaktan istifade etmek çaresi (;u_ daşı Motla Mehmedle 1 saat kadar maması sebebile bir derecede rütbesi - lanlar için yapılacak muamele dahi 

Nişantnş Bay Selim: 

arl · kşa 1 · · · • l b" d · h mezkur kanunda yazılı e~aslara göre 
iki gün geçirmege imkan yok. Bunun se- rn esı a . m an ızmmı a ı~ ır e?•.z yumruk, yumruğa kavgadan sonra a- ne mahsus asgarl müddetin iki mislini 
ibebi de İstanbui sayfiyelerinin fazla pa- ken~na gıtrnek_ ve Pazırtesı sabahı ışı- kem heyeti hrafından ayrılmıştır. geçirmesine rağmen terfi edemiyenle- tayin edilir. 
halı oluşudur. Memleketimizde memur- ne d-Onrnekle mu~kün olur. Bunu yap.. Molla Mehmed Manisalı '1alil ile gü - re her d~recede bir dfaya mahsus ol - Ma~_de .'! - 1453 .sayılı kanunun 

1 

Iar için yaz tatili denilen birk3ç haftalık ma.k Adada, Suadıyede, Floryada, Boğaz_ reşmiş ve Halil Molla Mehmetli yen- mak üzere üst derece maaşı verilir. Bu ve 3 un~u. m~ddelerıl~ 2702 sayılı ka-
. - . - da hem ucuz, hem t!ı konforlu otelle..· miştir. Müteakıben Sındırgılı Şerif ile h""kmün tatbikında geçecek terfi müd- nunun bırıncı maddesı ve 327ş s3yılı 

lzm1er taammum etmış oldu~una gore bulabilmesile mümkün olur. .. • . .. . u . . . · kanunun 2 nci maddesi hükümlf'rinden 
:ı..'zim ·,,;n deniz kenarında bir vere gı"dip Mulayım gureşmışler ve Sındırgının detlennın mebdeı bu kanunun menye- k h l"f 1 h""k"" 1 k 1 uı ır " H 

1 
. . . b 1 bu anuna mu a ı o an u ·um er a -

-
1 

h t b" · lrn k "mkli yok a buki bizde o canım plajların va- genç pehlivanı Şerifin karşısmda dev ti tarıhınden hesa o unur. 
§OY e ra a ır neıes a a 1 nı - nında otel değil, konforsuz kirli, b:ısit ve ·b· d M" l" · da"m kaçak ha Madde 3 - 145 3 sayılı kanunun dırılınıştır. 
tur. Çünkü vazJ•ğa gitmek yani denizden gı 1 uran u ayım 1 a - · M dd 8 B k · t "h" 
• . • ancak sahibi tarafından otel sıfatını ta- reket etmiştir. Hakem heyeti on beş 1 O uncu ,.e 3140 sayılı kanunun 1 ncı 8 e - u anun neşn arı ın-
ıstifade etmek ar..cak hafta sonunda ka- kmmış olan kötü pansiyonlardan başka . .. . maddeleri mucibince verilecek muvak- den muteberdir. Ancak bu kanun mu-
bil olacak bir şeydir. Her Cumartesi öğ- dakıka bunlara musaade vermış ve · 1 ı . 3 ·· d 1 cibince maaş asılları ve emsal hasılla-

bir şey bulmak imkanı yoktur. Mülayim Şerifle güreşmekten çekine _ kat tazmınat, , 'e ncu erece er 
leden sonra bir yere gider ve Pazar E?il- k d ·" N f . b için 60, 4 ve 5 nci dereceler için 30 ve rının artmasından d,.lay'l tediyesi irab 
nünü orada geçirecek olursak İstanbul İstanbul şehrinin imarı düşünüliırken re saha an ayrJJmıştır. e 1ce. aşa . . . 22 9 rn eden fazlala.ı::~ ,,.., 1939 tari),in..ıen 

PlaJilara v. akın yerlerde büy~k ot~·ll"rin S d ı Şe "f M n·sal Halil be 6• 1 ve ş ncı dereceler ıçm • ' ' . ·~ Jt>\lurnt 
"b" b hircl kt · tif d t " " ın ırgı 1 n ve a 1 1 

- 11, 12 ve 13 üncü dereceler için 15 li- tatbık ~.1. ...... ~ ta _ .. • 
gı 1 ir şe ~ yaşama an 15 8 e e · belediye tarafından yaptırılıp işletilme- rabere kalmışlar ve baş olmuşlnrdır. ,. ı3 uncu - h kümlerı miş sayılabiliriz. Halbuki İstanbul sayfi- ra olarak tesbit olunmuştu.r. _ ı:ni ;): ~ ..... -

si niçin düşünülmüyor. Başaltına da Gönenli Hamdi ile Sındır- k di b µ J -. uu 
yelerinde otel yoktur. Evet otel ismi ta- Bu tazminat kazanç ve ı tısa 'iız da hiç düşünm~en • • ... 
pınalarına ra~ıen odalarını bir gece, İstanbul halkının, İstanbul un denizin- gılı İbrahim Kaçar Jıa5ımlarını yenmiş ran vergilerine tabi değildir. ) .. _ ~ l Wiı 

den. havasından istifadesi ancak böyie ler ve berabere kalmışlardır. k 
iki gece için kiraya verebilen ve esasm ~·ır, afiyen o huswıta tama. - • •· 

birkaç otelin kuru1maS11e kabn olur. DOnkU dekatlon müsabakaları on olmakla beraber kul r.esıne 
o kadar ihtiyaca göre odası olan müesse- \: 1d 

l 
Bayan Fevziye, Caialoğlu: İstanbul Atletizm AJ"anlı~ının ter'ib ilen dedikodulardan ve o .. dir 

selere stanoui sayfiyelerinde tesadüf 6 B ---' ~ Uf 
- lstanbulda Oturan bl

·r 1·nsanın. a'll•- ettigı·· dekatlon müsabakalan Kadıköy Q Oty: rden bu bayatın pek arz~I11. Z\ 
edilemiyor. -Bu se!le tatilim olrnadılı için r f 

nca sayfiyeye aitm-re.- bir mana ver- stadında yapılmış v~ iki gün devam eden ı Oqeneraller, oramiraBer hayat. 
0~dığını anlıyo • 

:A.vrupalılann yaptığı her hafta. sonun- &" -- - traıı rahat bır omtı ·· k --' 
• c· b 1 d bu mu-sabaka ",.U şekilde nihayet bul - Z ıtorıeneraDer, Koram er r surme v• 

da otele gitmek is\.ed.im. Halbuki öğren- mıyorum. stan u un, enize en u7.ak de- - 3 Tilll&'enenller, Tümamiraller ·JerJe uğraşmaktan zhk d 411 

dirn ki oteller bir gece, iki gece için oda dijimiz yeri de sahile yakındır ve niba.. muştur: 4 Tatıeneraller, tutamlnller, tf'rnJiıı mud. ~ * 
!kiralamazlar. Bir ay, iki ay için tıpkı oda 

tutar gibi otele bağlanmak lazımmış. O. 

nu da biz ynpam!yoruz. Haftada bir gün 
içın, iki gün için olsun şöyle gidip hava 
almak ta bize nasib olamıyor. 

Yet bir bır" buru'· saat · · d · B" · · k t "d F bah ed M 5 Albay, &em7b a:ıalan, birinci ınnıf askeri.. b • . ·~ ıal , ... a. ıçın e ınsan e.. anncı a egon e ener ç en e-
1 

Yarbay, ikblei sınıf ukm memarlar, vekile*ı ona . aktı .. Ince çız - /Y'. n.AeCb 
vinden kalkıp en uzak plaiına girebilir. lih 5317 sayı. Besiktaştan Şerif 4437, Ga- 7 Binbaşllar, içünciı sınıf a5 keri memurlar ~b!_,r şekılde e'}y" GU !b-·,_olar 
Bunnn için İnanbulda 51yfiyelerdek.i ev latasaraydan Yavru 4457 sayı almışlar - ı Önyiizbaşılar, dördiinei sınıf askeri memurlallŞ ğüneşt altındbise, d ~ .... 
sahihlerinin ihtikarı önüne ~eçilrnek için dır. 9 !~başılar, belflncl mut askeri memurlar an saçla:n ilf rengl h~· .. ,7~ 111 

yapılacak şehrin her semtinden muhtelif 11 Ustefmenl•. altıncı sınıf askeri memurlar o li't) ,. t_~' ,. ~ 101 
3 üncü kategorile:- arasında yapılan ıı Teğmenler, yedinci smıf askeri memurlar <.._ ;a&1

• a-. 1'1: 31 il 
plljla:ra doğru direkt işliyen b'll nakil müsabakada ise, Fenerbahçeden Ü\ tek: 12 Asteğmenler, sekizinci ınnıf :ıskeri memarlar ı .. -.. 25 11 

Cağaloğlu, Hüsnü Nail: vasıtalarıdır. Hatta Karagümrükte otu- 3807 sa~ Galatasaraydan Ali: 31.03 sayı 13 Askeri memur muavinleri 21 61 

- Her sene sayiiyeye gitmek isterim. ran şehirliyi de kolaylıkla plaja gô~üre- almış1ardı:-. 

Memnu mıntakada 
şüpheli bir Bulgar 

yakalandı 

Hiçbir sene dah l bu arzuma muvaffak bilecek böyle bir yolculuk temin edilirse, 

olamadım. Çünkü saoyfiye çok pahalı, sayfiyeye gitmeğe Jiizum kalmaz. Her • 
sonra da bir aylık, bir haftalık ociA bul- kesin kendi evi sayfiye yerine geçer. 

mak ta mümkün cieğiL Sayfiyeye gitmek Bayan Mebrure, Kurtuluş: 

isteyince insan b:.itün mevsim için ev tut- . tst b 'd lı · nl · · - an u. a az para ınsa ar ıçın 

~.ak. mec~uri~e.tin.dc •• bütün bir m~ı ne yapmak imkanı vardır ki sayfiyeye 
IÇIJl ıse yuz eılı liradan apğı ev delil, gitmek rümkün olsun, kumaş pahalı, yi. 
tek oda bulmanın imkinı yok. Ytl& elli yecek. içecek pahalı, tiyatro. gazino, hat
lira jJe iş bitse o da iyi. Yaz derllen göç t& kıt günleri ainema pahalıdır. fstanbu
pı kadar tutuyor, orada bir kahveye çık.. lun yalnız sayfiyelerini değil. İstanbulda 
AD bu kadar, ondan aoııra da herifin bütflıı bayatı gcuzlatmak ~dır. 

• 

[Un yapılan diğer maçlar 
Beden Terbiyesi kupasl maçlarına dün 

de Fener ıStarlında devam edilmiştir. 

Birinci müsabakada Kadıköyspor, kuv 

vetli rakibi Galatagençleri 2-1 ~·enmeğe 
muvaffak olmustıır. Evvelki gün memnu :nıntıkada fo -

. . . • toğraf rnakinesile dolaşarak bazı resim 
İkıncı karşılaşma Hılal, Kurtuluş ve ler çeken bir Bulgar yolcu yakalanmış

Kasımpap, Ga~a~aspor takımları arasın. t,r. Suçlu dün geceyi Emniyet müdür
da .olmu.~ ve Hilal,. ~urtuluşun 5. 3 gale- llüğünde nezaret altında geçirmiştir. 
beaıle nihayetlenmıştır. Dün hakkında tahkikata devam edil-

1 baf faa 
miştir . 

U ızgUCU Spor IİJ81İA8 Bulgar. başkonsolosluğuna mensup 

ye11~den baş'ıyor bir memur dün emniyet müdürlüğünde 
a suçluyu ziyaret etmesine müsaade edil-

Ankara (Hususı) - Bir milddettrnbe. m~tir Henüz tahkikat bitmediğinden 
ri spor faaliyetini tatil etmiş olan Muha- suçlu~un hüviyeti gizli tutulmaktadır. 
fızgücü spor klübü yeniden faaliyete geç . • • 1 
miştir. önümüzdeki mevsimde spor saha. Bıgada susam ve darı ıhtıkAr 
larında, Muhafızgücüne mensup kıymeL Biga (Hususi) - Bu ıene yaz ba4lan
li sporcular. görmek Ankaralılar i\in bir gıcında havaların kurak gitmesi yüzün
"'evk olacaktır. den birçok tarlalar boş kalmış, yaz mah-

sulü ekilememişti. Sorı defa c!fışen yağ-

Yenİ ecnebi takımlar getirtiliyor murıardan sonra bütün köyıu1er - mısır 
ekme mevsimi geçtiği için_ boş kalan tar-

Ankara (Hususi) - Futbol Federas - lalanna susam ve kum dan ekmeğe mec
yonu, İngiliz takımının Türkiye seyaha • bur olmuşlardır. Fakat, köylünün bu 
tinde Türk futbolcularının. istifade etti.. mcdburiyeıtini gören bazı esnaıf, fırsatı 
ğini nazarı dikkate alarak, önümüzdeki ganimet bilerek ellerinde bulundurduk
mevsimde Avrupanın şöhretli takımları.. Iarı dan ve susamların kilosunu birden -
nı getirtmeye karar vermiştir. Futbol Fe
derasyonunun bu kararını alklflamamak 
b bil delı1dir. 

bire - sermayesi on buçuk kuru§ olduğu 
halde - otuz bef kuruşa çıkarmış, renç
perleri çok mutaunr etmiftir. 

Mecidiyeköyünde 
bir hastane 
yapılacak 

Şehrimize gelen Sıhhat VekAleti mila 
teşarı Asım. Mecidiyeköyüncle yeni ya
pılacak 400 yataklı hastahanenin yeri
ni tetkik etmiştir. Çok güzel bir man
zaraya malik olan bu arazi, eski sul
tanlardan Reşad tarafından hastahane 
inşası için belediyeye terkedilmişti. 

Hastanenin planını yapacak olan 
Fransız mütehassısı dün şehrimize gel 
miştir. 

Çubakludaki Hicliv ~il tamir 
ettirilecek 

Belediyece satın alınan ('ubukludakl 
Hidiv köşkünün e.s&!lı surette tamiri 
kararlaşmıştır. Burasının bir otel ha -
line ifrağı dü.şünülmektedir. Zira bu 
mevkiin ve binanın ecnebi seyy~lar 
için çok cazib taraflan görülmekte -
dir. 

Bununla. ne belediye, ne Halkevi ve 
ne de Ziraat Bankası alakadar olmamtf, 
köylüyü kalkındıralım diyen mahalU 
teşkilatın hiç biri, köylünün bu derdine 
çare aramamıştır. Bi?"Çok rençperler. yL 
yeceklerini satarak fahiş fiatla t<>humluk 
darı ve susam tedarik edip ekmişlerdir. 
Bu sene Biganuz bir susam ve dan mem. 
lekeli olackat.. 



cnunuz 

Osmanlı sarayında gilmanların 
kullandıkları ıstılahlar 
" Mumu söndür 

denilmez, mumu 
dinlendir, denilirdi ,, 

SON POSTA 

Hitler, Papan 'i hususi 
bir vazife ile yakında 
Moskovaya gönderiyor 

(BCJltarafı 1 inci sayjada) 

Sayfa 11 

Danzigdeki Alman hazırlığına 
Paris ve Londranın cevabı 

HitJer'in şiiphesi knlmasm 
Epoque gazetesi diyor ki= 
Bazı Alman mahfclleri, hntta diln 

sabah dahi Fransa ve İngilterenin Po
lonyaya yardım için müdahale etmiye-
cek1erini sanıyorlardı. Fakat Bitler, bir 
kuvvet darbesinin muhakkak surette 
doğuracağı aksülameller üzerinde bu
gün herhalde artık şüphe etmese ge
rektir. 

Londra 2 - Bugünkü milli hizmet 1 sis etmelerine müsaade etmekle bü -
tezahürü münasebetile, Başvekil Çem yük fedakarlıkta bulunmuşlardır. Kraı 
ber1ayn, akşamüzeri radyoda bir nu - herkesin, vatanın emniyetini temine 
tuk söylemiştir: hadim olduğunu vicdanında hisset -
Başveki1 , evvela, modern harbin, mekle bu fedakarlıklarınm mükafat -

mazide, milletlerin yalnız silahlı kuv- farını görmekte olduk1armı da aynca 
vetlerin in iştirarl: ettiği anlaşmazlık -
larla kıyas edilemiyeceğini ve modern 

harbde bizzat sivillerin de ilk safta 
yer alacağını tebarüz ettirmiş ve de -
miştir ki: 

Her vatandaşın vazifesi, memleketin 
müdafaasına yardım etmektir. Bu se-

bebledir ki siz1erden hepinizden, mil
li hizmette ne iş yapabileceğini?. ve 
ne gibi bir rol oynıyabileceğiniz sorul-

du. Sizler C€vab verdiniz ve bir kaç 
ay içinde rnüda raa kuvvetlerini bir 
milyon 250 bin gönüllü ile takviye et
tiniz. 

Milli hizmet gönülliHerinin göster -
diği feragat ve vatanperverlik zihni -

yeti her türlü takdirin fevkindedir. Bir 
çoklnrınız , vatana müessir hizmet için 
talim görmek için istirahat ve tatil za
manlarınızı verdiniz. Geçen her gün 
sivil müdafaa snhasmd& yeı.ıi terakki-

lere şahid olmaktadır. Başka sözler i -
ıave edecek değilim, yalmz bu hu -

t€barüz ettirmiştir. 

Milis teşkiliitı 

Kral nihayet yeni vücude getirilen 
milisi mevzuu bahsetmiş ve genç e! -
radın girdikleri servislerin yüksek an 
anelerine Jayık olduklarından şüphe et 
rnediğini ve bildirdikten sonra mesa -
iını şöy1e bitirmiştir: 

Hepiniz biliyorsunu;: ki, bizim müdafaa 
kuvvetlerimiz bir hnrb yaratmak için de
ğil fakat sulhu muhafazl etmek içindir. 
Milletlerin hep birlikte arkadaşça ve a _ 
henkdar bir ta .. zdıı yaşamayı öğrenecek:. 
lerine ümidimiz vardır. Maamafih menı
leketimizin emniyetini temin için hiç bir 
şeyi ihmal etmcme~e azmetmiş bulunu • 
yoruz. Milli nizmet gönüllüleri bu esere, 
medyunuşükranı olduğumuz bir tarzda 
yardım etmektedir. 

Tecavüze mukavemet 

Kralın mesajını okuduktan sonra, Baş 
vekH B. Çemberlayn birkaç kelime daha 
söyliyeceğini bildirmiş ve aynen şu söz • 
leri söylemiştir: 

Kritik ve tehlikeli bir devirde yaşıyo _ 
ruz. Biz sulh se"Jen bir milletiz. Fakat 
yanlış anlaşıimasın, ve lüzum hı .. sedi • 
lirse gerek bize karşı olsun, ge _ 
rek istiklallerini gara:ıti ettiklerimize 
karşı olsun yapılacak tecavüze mukave-

met için bütün sikletimizi tc.raziye koy .. 
mağa hazır olmadığımız sanılmasın. 

(A.A.) 

Zir&i kredi faizi 
bir mikdar indiriliyor 



• 

12 Sayfa SON POSTA 

p .. mo"· "Son Posta,, nın 

O bir bürokrattı. Hem de sapına ka~ 
nar bürokrat. Onun masası, ümid, teh. 
Ciid, rica, korku, hoşnudsuzluk dolu ziya
retçi dalgasının çarpıp kırıldığı bir daL 
gakırandı. 

Saltıkov - Şçedrin'i (•) de tanıyorsunuz- hakkında.. plan şubesindeki K.levakin. 
dur? Yanılmıyorsam o da yazı falan ya. Geçenlerde bizim duvar gazetesinde Kle
zıyor. vakin hakkında bir yazı vardı. Yazıda: 

Ben yavaşça muhatabımın sözünü dü- cBu mesele hakkında bilyük muharrir 
zelterek: Saltıkov - Şçedrin şöyle diyor ...• şeklin-

Ben de yav~ yavaş ileriye doğru kı.. 
mıldayan sı.raya katılarak, ziyaretçi ka
filesinden bir mania ile ayrılan bu bü. 
rokrat masasına yaklaşmağa başladım. 

lşte. nihayet, masa ile aramızda bir tek 
ziyaretçi kadın kalmıştı. Ben gayri ihti
yari ka<ının aöyled.iklerine kulak ver
Cfim: 

- Evet bir zamanlar yazıyordu, de- de bir şeyler vardı. 
dim. - Herhalde bunu da istihraç etmiş o. 

- Ya?. Demek ki şimdi y3:-.m1yor?. 
- Malıimu aliniz olduğu üzere efen. 

dim, Saltıkov - Şçedrin takriben bundan 
elli sene evvel ölmüştü. Aslına bakarsa. 
nız şimdi yazı yazmayışının sebebi de 
budur. - Lutfen falan numaralı istidama bir 

cevab gelip .gelmediğine bakar mısınız? Muhatabım, alışkanlığın verdiği 
hareketle otomatik olarak: 

bir 

- Şimdi meşgulüm: bakamam. 
- Fakat ben de sizin gibi bir memu-

rum. Hergün işimi bırakıp buraya gel. 
meme .imkan yok! 

Bürokrat azametle: 
- Memur olduğunuz ne malum? dedi. 
- Ne demek ene malum:.? Memur ol. 

duğuma dair işte hüviyet varakam. Hem 
ben ... 

- Hem bunun hüviyet varakası oldu. 
ğu bence malum değil. Bundan sonraki 
gelsin! 

- Orası bence mal\lm değil, dedi. 
- Aman efendim. dedim, siz hiç Sal. 

tıkov - Şçedrin'i okumamış mı idiniz? •• 
- Hayır okumadım. Böyle bir Adetim 

yok. Hem esasen mes'ul bir mevkide bu. 
lunduğum için okumağa lüzum olduğuna 
da pek kani değil: Fakat Saltıkov _ Şçed. 
rin'in ölümil meselesinde siz herhalde 
biraz yanılıyorsunuzdur. 

- Sizi ka.t'iyetle temin 
dim. 

ederim, ·efen. 

Bürokrat bu son sözleri söyledikten - Fakat rica ederim, ölü bir adam be. 
sonra kurşun gibi donuk gözlerle bana nim hakkımda nasıl yazı yazabilir?. 
baktı ve gürledi: - Ne zaman yazdı efendim? 

- Siz de ne istiyorsunuz bakalım?.. - Geçen hafta. Birisi vi!ayet gazete. 
- Efendim, ben buraya birkaç kişi sine benim hakkımda şikayet yollu bazı 

namına mümessil olarak geliyorum... şeyler yazmış; bu arada da: cBu mesele 
- Fakat siz kimsiniz?. Evvela bunu hakkında Saltıkov - Şçedrin şöyle söylü. 

anlıyalım. yor Hiih ... > diyor. 

- Ben mi efendim?. Ben muharririm. - Ha, şu mesele ... Fakat efendim, 
Benim bu son sözüm üzerinde bürok- Saltıkov - Şçedrin bunları kendi zama. 

ntın donuk gözleri acaib bir ışıkla, hat. nında 1870 senelerinde falan yazmış ola. 
ta tabir cai?.se, bir zekfı ışığile tutuştular. cak •• 
Başını uzatarak: - Fakat rica ederim, söylediğiniz laf. 

- Sizden bazı şeyleC' sormak istiyo. ları kulaklarınız işitsin!. Bu adam, bun. 
rum, dedi. Buraya yaklaşınız!. Hayır o. dan altını§ - yetmiş yıl önce benim bu _ 
ı-adan değil; yandan, yan kapıdan geli- günkü halimden nasıl bahsedebilir? .• 
niz!. Haydi kabul edelim ki bunu istihraç et. 

lacak, dedim. 
Bürolcrat, müstehzi bir eda ile güle

rek: 
- Demek Zavotnitska hakkındaki ya. 

zılarını da yetmiş sene önı:e yazmış, öyle ., nu .• 

- Bunun hakkında ne yazmış?. 

- Bu kadının şuna buna iftira ede. 
ceğini falan yazmış.. bakın bu nasıl ol
du: G~enlerde bu kadının birisi aley
hinde verdiği bir istidayı tetkik ettiler. 
İftira olduğu anla~ıldı. Bu mesele, daire. 
miz memurlarının umumi toplantısında 

bahis mevzuu olduğu zaman, hatibler. 
den biri ayağa kalkarak: cŞçedrin bu 
mesele hakkında şöyle söyl:.iyor ilah . .. • 
diye bir alay 13.f etti. Sizin Şçedrin'iniz 
bu kadar zaman önce bunları nasıl göre. 
bilirdi? 

- Olabilir, dedim. Niçin olmasın?. 

Şçedrin za.manınıia da şuna buna iftira 
etmesini sevenler pekala vardı •• çanak 
yalayıc1> tabirini Şçedrinin icad ettiği, 

daha doğrusu folkiordan bulup çıkardığı 
bilmem mallımu aliniz midir?. 

Uzun bir fasıbdan sonra: 
- Ya, demek höyle ha, dedi, arkada. 

şınızı ele vermek istemiyorsunuz?. Bu 
Şçedrinin şimdi nerede bulunduğunu. a. 
leyhimizde daha ne gibi saçmalar yaz. 

makta olduğunu söylemek istemiyors~
nuz. öyle mi? •• Bunu bir tarafa not ede
lim. Şimdi siz benden ne istiyorsunuz? 
Hem siz ne salahi) etle odama kadar gir. 
diniz?. Haydi bıkaıım, herkesle beraber 

Temnwz 3 

Deniz ve Denizcilik 
(Baştnrafı 8 inci sayfada) 1 Baltık denizinin şimal kısmı, kış ayla.. 

kuvvetlerini, Daltıktan ayırıp Akdenize nnda donan ve harb ve ticaret gemile.. 
bağlıyarnaz. rinin geçmesine imkan vermiyen wr du.. 

G<>rülüyor ki Rusyanın mevcudiyeti, rum arzeder. Büyük Harbde de, tabii ~ 
Rusyanın deniz kuvvetleri miktarı AI- !arak, bu denizler donmuş, Rus kuvvet.. 
manya için ne kadar mühim hir bağ teş. leri ve ancak Libau, Riga gibi limanlara 
kil ediyor. Değil ki bugün Rus donanma- dayanarak iş görebilmişlerdir. 
sı başında, Büyük Harbdeki gibi. ihtiyar Halbuki bu Jimanlar halen Baltık 

değil, tamamen genç atılgan ve denizi devletleri elinde bulunmaktadır. Bu 
anlamış komutanlar vardır. devletler bitaraf kaldıkça veya Alınan.. 

Kuvvetle!' nisbetine, Büyük Harbde lar lehine harbe girdikçe Rusların. kıf 
olrnıyan bir de hava kuvvetleri ilave e- aylarında, Baltık öenizinde hareklt yap.. 
dilmiştir. Bu kuvvetleri Baltık çerçeve- masına imkan yoktur. Esasen Büyük 
si içinde iki suretle düşünmek lazımdır: Harbde Almanların uzun müddet ablu.. 

1 - Habe.r alma hizmetleri. kaya dayanmasının bir sebebi de bura-
2 - Nakliyeleri imha hizmetleri. dadır. Bu yüzden Ruslar, Baltık devlet.. 
Büyük Harbde tayyare yoktu. Ruslar, !erini garanti etmek ve kendilerile bera-

her gördükleri Alman gemısi arkasında, ber götürmek i.ı::erler. 

büyük filoların bulunduğunu zanneder. Rusyanın ikllsad ve sanayi durumu da 
!erdi. Bu çekingen hareket dolayısile Al- bir hayli inkişaf etm~tir. Büyük Harb 
mantar ufacık kuvvetlerle muazzam Rus içinde iptidai madde ve harb levazımın.. 
donanmasını !imanlarına hapsetmişlerdi. dan mahrum olduğu için dayanamıyan 

Bugün ise hiçbir devlet f)öyle bir hile. zayıf Rusya yerine bugün her §eyini ken
ye aldanacak değildir. Hemen hemen di yapan bir devlet görüyoruz. Bu dev
bütün denizlerde, sabah akşam yapıJa. let dahilde birçok yollar yapmakla da 
cak olan, hava aramaları i1e hasım kuv. münakalatını kolay~afttırmış ve sefer
vetlerinin mevkii öğrenilecektir. İstikbal berlik müddetini a:ı:altmıştır. Bundan do. 
harblcrinde hemen hemen az kuvvetle layı Rusların ilcriki deniz harblerinde 
böyle büyük i~l~r görmek imkanları kaL bilhassa mütehassıs oldukları, geniş he. 
mıyacaktır. sablı hareketlerile Baltık denizinde mU.. 

İkinci meseleye gelince, tayyarelerin him ·bir harb sevk idaresi takib edecek.. 
harb gemilerine karşı müessir bir silah leri ümid edilir. Herhalde onlar müstak.. 
olduğunu kabul ctmmekle beraber, dün. bel hasımları kadar seri, müstakbel ha. 
ya sevkulceyşçileri, na'kliyelerin havadan sımları kadar çok ve müstakbel hasmı.. 
imha edilebileceklerini teslim etmekte. lan kadar kavi gemi ve malzeme yapa. 
dirler. Şu hald~ Rus tayyareleri, Baltık- bilecek ve harbin devamı müddetince i.. 
taki Alman ticaret gemileri için korkunç dame edebileceklerdir. 
birer hasım olacaktır. Biliıassg şehre ge. Rus deniz kuvvetleri 
len hava mecmualarından Rus tayyare Rusların umumi müvazenedeki mev-
miktarile havacılığının pek ilerlediğini kiini bu suretle tebarüz ettirdikten sonra 
ve İspanya meaeniyet harbinde Je bil. bir de deniz kuvvetlerini gözden geçir
yük varlıklar gösterdiğın; okuyoruz. Bu mek çok faydalı oalcaktır. Denizlerde 
sure8e mevcudiyetini harbde bile gös. halen Rusların şu kuvvetlerini görüyo.. 
tcrmiş olan Rns hava kuvvetleri karşı. ruz: 
sında Alman tica~etinin bu denizlerde da
hi tehlikeye düşeceğine şüphe etmemek 
lazımdır. 

Coğrafi durumdaki değişiklikler 
Hattı harb gemisi 
Kruvazör 
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Baltığın coğrafi durumunda yapılan 

esaslı değişiklikler, 1918 den sonra Lit. 
vanya, Letonya, Estonya namlarile anı. 
lan üç Baltık dı.?vletinin meydana gelme. 
sidir. Bu Baltık devletleri kısmen Alman 

Muhrib 22 5 Ben, itaatkar bir hareketle bürokratın miş olsun. Fakat ayni zamanda Klevakin 
73 34 58 tarif ettiği kapıdan geçerek, kendimi ma- hakkında da bazı şeyler söylemiş. • ........................................................... .. 

dışarıdaki sıraya dahil olunuz!. 

• ••t f d b - Hangi Klevnkin?. Akb k"t b • tr~tt?. ı,i'fif kıymaw.: il.Ola. 
ınıanın ° e tara m a, ürokratın yanı ha. ,..,. a 1 a 9VI "'~ ve kısm n de R\1s toprakları üzerinde mak içi ~1~ ritada yazılı Al-
§ında buldum. - Canını bizim dairedeki Klevakin 1 Her diıd ım kitnb, aazete, mecmua ,. ·'" · ta .., teessüs etmişlerdir. Ben bu değişikHgın m,rıt"O üncu . ~ 'lrı ile karşıla1-

Yanına yaklaşır yaklaşmaz, bürokrat: satar. SON POSTA'nın Ankara ba- daha ziyade Ruı; aleyhine tecelli ettiil• _ µnı -~Aı: 
_ Siz muharrir olduğunuzu söylüyor. (*) Saltıkov - Şçedrln: 1826-1889 sencle- yildir. En iyi kırtasiye ınalz:ıme- . "dd" tm kt . jz da hiç dilşünmJtlen .... _ ... r. "" -

rinde yaşamış nusıarın en büyük hiciv ve ,.. si mevcuddur. ~•••" nı 1 ıa e e eyun. ... ı 
sunuz!. Çok iyi. Şu halde siz herhalde mizah muharrlridlr. Dayandığım nokta şudur: h11 
====-=ı:ı::::============:==================================~===~===~~;,.;~~===flr, kat'iyen o hususta tama - ... 
Evv~ ~nkü ve dünkü kısmın 

hülasası: 

-~ON po~TAI' vı~ TFJ.'RiR:ASI: 3 \ il olmakla beraber kul r.csine 

;~~!!~~~;;~1;~;~55~~~~~~:!5E!!~~!~!!~~:~=~le~n dedikodulardan ve <>• dir ki den bu bayatın pek arz~~uf 2) 
Kadriye Ertekin §ımank blr zengin kı -

zıdır. Belkls ve Aysel isminde iki kardeşi de 
var. Babaları 60 yaşlarında, temiz giyinmiş, 
iyi çehreli blr adamdır. Bu aile Büyükadada 
bir oteldedlrler. 

Eminenin SevgilisI 
·r hayat otın.dığını anlıyo -
rahat bir ÖmUr sürmek V4 
'1~rle uğraşmaktan zevk d1' 

mu ona baktı. ince giz 

Bu otel bir dedikodu yuvasıdır. Kenarda 
köşede oturanlar fıskoo m!ltemadlyen bir -

b!rler!nl çe~tırlyorlar. sabah 
Nakleden: Hatice llatıb 

Kadriye Ertekin odasına çıkmak üzere ka- gözden 
pıya yürüyünce Fazlı Şakir önünü kesti ve du. 

gazetesini 
geçiriyor • 

ona sesinin güzelllğlnden dolayı kur yapma
ğa başlıı.dı. Kadriye Ertekin ise köşedeki bir 
adamı göstererek: Bu adam varken şarkı 
söyliyemem ı 11 dedi. 

(Roman devam ediyor) 

İşaret ettiği köşede, çok silik ve çok 
sade, hatta biraz eSki elbiseler giym~ 
bir ihtiyar oturuyordu. Ve blrbirlerin'i 

tanıyan bu insanlar içerisinde o tek ba
şına kalıyordu. 

Küçük Salih: 
- Ondan size ne? 
Sordu. 

Sonra gülerek ilave etti: 
- İster burada olsun, ister oıma!'lll; 

sizi rahatsız edebilir mi? Hiç .• ona nasıl 
ehemmiyet veriyorsunuz.? 

Bu söz üzerine 
gözlerini gazeteden 
kaldırdı ve onlara • 

- Evet, dedi. Be
nim sevgilimi 

Aysel: 
- Vallahi adetA 

bundan iftihar du • 
yuyor. 

Diye hayretini i -
fade etti. 

Emine konuş • 
makta devam edi • 
yordu. 

- Sevgilim ne 
genç, ne güzel, ne 
şık, ne de fiyakalı ... 

Kadriye dayıza • 
desinin sözünü keserek babasına ses -1 yalvarır bir tavır takınmıştı. j bana karşı öyle 
lendi: - Ağzımdan kaçtı. Fakat size bir Fazlı Şakir: 

ğuna eminim. Hepi _ 
niz bağıra bağı -
ra konuşuyorsu -
nuz. 

Tam onlar bu 

- :tıI>}.r şekilde eıv .. GU 1;; ~dım 
AyseJ güneşi altınd'ise, d , ı 

t l ·ı .ı J ı 
Di an saç arı /'rengl hte"P'-! .undu. 
B• }O fi"-- w o... J u-vr1 
ır ~~ ,.>agı, a.., ""Ulan .LMı. 

bey Osman Tezcarı'd sempatile baktı. 
Salih: 
- Ne kaba he .:f, dedi. 
Hayri bey: 

- Kaba, belki dedi. Fakat bana ah· 
sözleri söylerler -
ken ihtiyar adam 
Emineye doğru göz takı samimi ve dürüst görünüyor. 
lüklerinin üstün _ - Duymadınız mı küçük Emineye 
den baktı. Emine _ damdan düşer gibi ı-ıir kompliman yap
uin yüzü kıpkırmızı tı. Avrupada bir eri<ek, bu kadar açık
oldu: ça bir kıza kompliman yaparsa on• 

_ Aman rezil ol- cSeninle evlenmek isterim• i ih -
dum diye fısıldadı. sas etmek emelinde bulunuyor; demek
Çok üzüldüm val _ tir. Halbuki bizde bunun kim farkın -
Iahi .. Eğer onun du- dadır. Hele Osman Tezcan bey. . Bu
yacağını bilseydim • nu nereden bilsin, ne zaman Emineyi 
Onun hakkında ko- görse komplimanla bombardıman edi
nuşurken daha ter - yor. 
biyeli olurdum • Hayri bey güldü: 
Kendisi her zaman - Sizin bahsettiğiniz Avrupa, dedJ 

nazik, öyle aevimli ki. harb evveli Avrupasıdır. Şimdi gidib 

- Müthiş sinirime dokunuyor. 
Kurnaz, müstehzi bir hali var. - Baba!. Baba .. sen hep bizi azarlar- daha böyle kelimeler kullanrnıyacağım - Bilakis; dedi. Siz ona karşı fazla 

de orada sosyete hayatını görünüz .• 
Hem bir genç kıza herkesin karşısında 
bir kompliman yapmakla kıyamet ko1>4 
maz ... Bu sadece bir nezaket sayılabi
lir o kadar. Yoksa buna herkesin kar
şısında bir ilanı aşk manası vermek 
bilmem ne dereceye kadar doğru olur. 

sın işte Emine de cfiyakalı:ı. sözilnü tövbe de diyemiyorum.. Çünkü bu töv- naziksiniz, bütün vaktinizi ona hasre
Osman Tezcan! 

kullandı. beyi tutamıyacağunı biliyorum. Hem diyorsunuz. O sizi adeta abluka etmiş. 
- O Emine hanımı11 sevgilisidir. Fikri Ertekin müthiş surette suratını decfiyaka• yahud da cfiyakalı» demek - Benim çok hoşuma gidiyor ... ne 
Dedi. astı ve: ayıb bir şey mi?. Rica ederim .. sizin zeki, ne güzel konuşuyor ... Hem ben 
Emine -ona da yakınlan mine der- - Bu külhanbey ağızlarını bizim konuştuğunuz Ti.irkcede cfiyaka:.nın o kadar aranılan bir kız olmadığım için 

lcrdi- On dokuz yaşında bir kızdı. Fa- zamanımızda erkekler kullanmıya u - veyahud cfiyakalının:. yerini tutacak bütün vaktimi kendisine hasretmekle 
kat on altı yaşlarında görünüyordu. tanırdı; diye homurdandı. Halbuki siz bir kelime var mı? beni kimsenin elinden almış olmuyor. 
Çok uzun boylu, çok ince idi. Kestane zamane kızları biraz sıkılma.dan hep Bay Fikri Ertekin: Kimseye fenalık etmiyor. 
rengi saçları, gümüşiye kaçan ışıklı böyle konuşuyorsunuz. Hanginiz böyle - Saçma söyleme dedi. Bir adama Osman Tezcan: 
mavi gözleri vardı. Hele daima çok gü- konuşursanız konuşunuz sinhwne do- beceremiyorum da ne idi o ... fiyakalı - Öyle mi zannediyorsunuz Emine 
iten büyücek bir ağzı süsliyen pırıltılı kunuyor. veya fiyakasız demek ayıb değil mi? hanım? 
dişleri ne müntazam ne güzeldi. Gü - - Affet enişteaiğim biliyorum. Ka • - Enıfteciğ.im eğer sevgilim yakında Dedi. 
mü.şi sade elbisesi içinde pek zarif gö- bahat işledim. olMydı. Vallahi böyle konuşmazdım. Aysel: 
rüyor. oturduğu bir koltuk icinde bir Emine dilzıa e1.lerlni blrlattlrmll - Ben senin söyled..ftin sözü tuttu - - Aman; dedi. Bu tatlı ses sizin 

- Aman görmedini?: mi: cBenim bü
tün vaktimi almak kimseye fenalık sa
yılmaz!• deyince gözlerini bayıltıp 
cÖyle mi zannediyorsunuz? Dese söy
lediği söz ... Bir kompliman değil, bir 
ilanı aşk değil düpedüz charfendaz -
lık»tır. Aysel şeytam da bunu hemen 
adamın yüzüne vurdu ya! 

( Arbsa ftl') 
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Fotoğraf tahlilleri 

Herşeye ehemmiyet vermek 
istemiyen bir tip 

!.'rgani madeni, 
S. 1. E. B. karak. 

hazzeden 

Eskişehirder. 

Basri Korkmaz, 
terini soruyor: karakterini sor-u. 

Başkalarının yor; Melling harem dairesinde 
- Sult h tl nn' e en yüksek hür-r ya yollayın. Mimar çelebinin marifo- mektubu yollamakla beraber, biraderi 

söyliyeceklerine , Spor hareketle. 
söyledlklerine e_ rine temayülü var 
hemmiyet vererek dır. Cesarete bağlı 
bildiğinden §aş.. işlerde çetin ve 

an azre e t' . b' 1 .. 1. nıet ve t ziınl · · zedmiz. En küçük mı ır an evve gore ım. üçüncü Selime de bir mektub gönder-a erımı ar d D ' . a· .. 
emir ve işaretlerile, hayatımı bile fe a ~ye, emır ver 1· . . .. v di. B~ mektubda, Melling'in eserını 
etnıiye hazırım ... Fakat bu meselede Çı:.t ~~natlı ~apıla~da? bıle ~uç sı.ga~ medhiı sena ettikten sonra: 
hem mazur görsünler ... Şayet bu sırr~· buFgukmuMş teıpsı· t, ,~ellm~·e te_slımh cdkıld~. ('Kerem bııyurun. Teşrif 

maz. Rahatını ve pekgözlü davrana-
rd.hı.. Bir menfaatlerini fe. bilir. Sevdikleri 

ın1 §İmdid fA d m san'atimin hiç a at e ıng ın esrarengız are etı, acayıb temaşadtr.) ded.!. 
en aş e erse ' ·· d h h'T b't d' Od k k Ü .. 

da etmek niyetin. ve sevmedikleri 

bir kıymeti kalmaz ... Hele birkaç gun a ~ . a a ı m. e ı. ası.na. apanara , çüncü Selim, esasen haftada uç de değildfr. Ağır konuşur, sözlerini hazan hakkındaki hislerini gizlemeğe lüzum d t 1 t d V d t esirgemez. aha sabır buyursunlar. eserını ? ~psı.ye Y~~ ~~ ~r ı. e sonra, günden fazla Top~~p1 sa.~ay;~ ~ ya -
Diyordu. bu esen, ~.ır .. ıpek. ortu ıle .kapı!arak mazdı. Haftanın dıger gunlermı, Be -

* uçlarını muhurledı. Hayreddm agaya: şiktaş sarayı ile, Boğazın sahillerinde-
.!delling, bu meşguliyeti arası?da - Bu örtü, ancak su.Han hazretlerinin ki küçük saraylarda geçirrr.ek için ba-

Turkçe öğrenmiye de çok ehemmıyet huzurunda açılacak. Ilk defa olarak, hane arardı. 
\'eriyordu. kendileri görecekler. Buna büıaen Hatice sultanın mek • 

İstanbuia ge'lrnesi, aşağı yukarı iki Diye, sıkı sıkı tembih etti. tubunu alır almaz derhal kayık hazır-
seneYi geçmişti. * lanmasmı emretti. Tebdil bin5şi ile, 

. tia.ceralı ·bir hayat y~amak ~~ksa· Melling'in eseri, dört kuvvetli baltacı her türlü nıe:asımden azade bir şekilde 
dile Istanbula geldig~i için bu mudd .. ~t f d h d · Nişatabad sarayına g:eldi. _ tara ın an, arcın aıresinin büyük so- ., 
Zarfında, şöyle böyle biraz Türkçe og- fasına nakledildi. Melling'in bu kıymetli P.Sf'ri karşı -
renınişti. Fakat, Hatice sultanın sara B sına geçı'nce, padı"".,ah da ayni heyecanı y h ı aşta Hatice sultan olmak üzere, - -ına Yer.Ieşir yerleşmez, artık .~ ~a- ·· 1 d be · k 1 hissetti. 
l~~ma büsbütün kuvvet verdi. Gunu - gun er en rı mera tan çat ıyan saray 

* Zeki ve almgan bir tip 
Yalııaçtan Or .. 

han, karakterini 
soruyor: 

Zekasını muay. 
yen mevzular üze .. 
rinde toplamaktan 
ziyade dağıtıcı ha.. 
reketlerde bulu. 
nur. Çabuk alınır 

ve kırılır. Teşvik. 

!ere metin davran .. 

görmez. 

* Zeki ve inadcı bir genç 
l stanbuldan Da. 

haeddin Özakar, 
karakterini soru.. 
yor: 

Oyunlarda ve 
konuşmalarda fi~ 

kirlerinin üstün V$ 

\ kendisinin baş f 
masını ister. M~ 

nakaşa, milcadele 
yapar ve inadcı .. n halkı, büyük salona birikti. - Varayım. selamlığa çıka~·ım. Şu un birkaç saatin· de lisan öğrenmiye ~ 

tahsis tti 
1 

Hatice sultan, tepsinin üzerindeki ör- hüner ehli çelebiyi huzuruma ça~ırta -
İlk :;~ı· d h Ik ve kendi tünün mühürlerini kendi clile kesti rak bizzat tebrik ede~·;m. 

maz. Gösterişi sever, tekdir ve tE>nkid .. 
lere pek tahammülü yoktur. 

davranır. İyi ve tesirli sözler karşısında 
yumuşar ve makul oL>r.ağa başlar. 

c. ..... • er e, saray a ı k d B'' "k b' h ·ı . k Ded" * ~tine Verilen uşak.Jariie anlaşabilmek ' kopar ı. uyu ır eyecan ı e ~ ıp~ ı. 
içın bir L*- ı· t .. detirmic:ti. · umaşı açtı. O zaman herkes derın bır o anda Hatice sultana bir fik:r geldi 
A ctVan ın ercum.an t- :ı h t · · d k ld ç·· k .. ·· ı · d ·· 

Sakin tavırh bir genç 
tada ~ h't alı avre ıçın e a ı. un u on erın e, Mellı'ng'i vakmdan .rrörmek .. c;nun soz- Di.izceden Mus. n ~~on gün geçip te rr.u ı e - t·· '1·· t" l" w 1 ·ı k'l k'l h J !'> 

flt alıı::m b .. yol verdi. ur u ur u agaç arı c, şe ı şe ı a - lerini işitmek istedi. 1 tafa Ülker, karak. -ı az u tercumana 1 -1 l"ff k · ı · ıı · 
. Melling, Türkçeyi ilerletmek için e? 'ııuz arı<:.' akı .. avkısl e~1 çevıre:ıf yk·?. ~ka1rı- - Aslanım! Ne mucıb ki, s~::imlığa terini soruyor; 

21Yade Hayreddin ağadan istifade edı ~~ rengaren çıçe erı e, zarı. 0~ e- kadar zahmet ihtiyar buyurursunuz. Yaşına göre sa. 
Y()rdu M 11' k d k' ve ımr Ilı€ balmumundan yapılmıs bır bahçe Fermanın!.! olursa, c,e~ebi bıraya gel- kin ve ağır başlı · · · e mg o a ar ze ı • . · _ 
11~~ davrarunı~tı ki; ilk mülakatta kcn modelı vardı. . " . sin. Heın dahi, biraz izahat versin. hareketleri var. 
disıni b' d" 'b· k 1 Hay Bu model o kadaı canlı yunılmı'>tı kı, Dedi. dır. Onörünü mu-ır uşman gı ı arşı ayan · h k .. k" d '··ı 
reddin ağa, şimdi bu genç frenk ile a· akik~t .zannetı~e~e mum u~ e~ıkd1. * hafazaya temayül 
deta dost 1mu tu. Onun ıçm bu buyuk sanat eserı, her e- . eder. Kendisini 

-

* içi belli bir genç 
Kayseriden Mu.. 

zaffer, fotografı. 
nın tahlilini istı. 

yor: 

H 
0

• ş .. . . se derin bir hayret ve düşünce vermiş- Mellıng, bilhassa eserini tcr.;rı~a et- küçük düŞ'°Jrecek j # 
ayreddin aga, tam manasıle bu t= mek için üçüncü Se;irr!ln saram gel e 

1 
·· --

(ham sofu) idi. Hıristiyanlardan nefret -· . 1 . ~. . h .. h ~ ş Yere karşı us~ 

İçi dışı belli ve 
intizamı sever bir 
gençtr. Ümid ve 
hayatını okuma 
yoluna bağlamış. 
tır. Bir işte baş ve 
idareci olmaktan 

ederd· H t d li . d ... 1 t .. 1 . Hatice sultan, masanm kenarına bır [ dıgını aber aldıgı zaman, ~ıva,mın, tün davran1I' kusuriarını belli eunemeğe 
ucun~· bilaya :n a, e ~ı egı ' .. e .e!ını~ sandalya getirdi. Bu sandalyaya otura- en büyük heyecan:nı hissetmi~ti. çalışır. ' 
nıişti. e b~r hırıstıyana degdır e . rak önündeki modeli uzun uzun tedkik Odasmda, telaşlı adımlarla ~ezinl • * 

ziyade muayyen ilnıi mesleklerde daha 
çok muvaffak olabflir. 

Rattfi s ·"-' €Hi. İstanbulun köhne saraylarındak: yor .. Bu temaşanın verece~i nct:~eyi Pişkı'n b'ır \ı"p 
için sara nray 

8 
r- . .... metruk sebze bostanlarını andıran kar- sabırsızlıkla bekliyordu. 

~ini ö y~ g~ sa~:~y.~ makarışık bahçelerle mukayeselere gi- Sarayın Baltacı başısı, ko~a ko~a ge- Hüseyin adın. 
'i ~:'!." ~> -ı ~· 4:;" oflt ·. Melling'in bu zekıi ve san'at ese- !erek: daki okuyucumuz, 

.alan ~1 , ·~ ',/, dar yüksek buldu ki; - Buyurun çelebi!. Huzura çıkacak- karakte-ı-ini soru. 
rak vilıS 1 

} 1 ·!~~';~ ~ • ~ ~ a, haşa.. sümmehasa .. mi - sınız. yor: 
... "'~ .. ~· " ~-~ ~·~.(i ,.., e i, aceb cenneti alacl~n <>nek 1 Dediği zaman, az kalsın, oraya dü- Hayatın zorluk. 

nun layı\t~~~~ .ı • ~ llel~ ,. şüp bayılıverecekti. Güç hal ile kendi- larına karşı la-
liye ve ~..,el ~'~;~ saat ka. -' ~ · ;))ylenmekten kendini menede- sini toplıyabildi. Ve baltacı ba~ı ile a- hammül gösteri!'. 
.çilere~' • • '• · Şli'l1.',,b""l'lı--""' ralarında şu kısa konu~ma geçti: R~ha_lına fa~la 
1 ~ ~ . a.~.ır. .., . ~ ·· * _ Hangi huzura?. Padişahın mı, yok düşkun değildır. 
~ •<=:~~ Y.. w lr~~'k~' ::leni;~f w;_:ı)!:; sultan'. Hayrc?din ağa vasitn- sa sultanın mı huzuruna?... 

1 

t'rz~rin(> aldı~ı iş-
kenctı~. ~ ·· ~· f,fn~t·A rÇıtıJ ~ifelling'e bır tebrık ve te~ekkür (Arkası var) len sona erdırmek 

Hayre ,, ~"ft ~~:O~-, • ister. Çalışmaktan yorulmaz. 
t-~· -Mit~. .ı"lat - • * 

• '"\.• j:I r<t: JÜ -
rı zaman· . . '' 'ôı ~ ıçınu ' 

~1:iijWı•ıft Bilt~ ,~M~~~=7s01.~. 1' .:,,u''l!;~~ar~i bir bava~n --
gi rdiğe zaman, b" ıı.ı:ıı.ı; dokunı:.sın ro R K AN ON t M ş 1 R KET 1 1!J! rakterni soruyor: 
diye, kürkünün eteklerini iyice yukarı T ES i S TA R t H i 

1863 
ai6 İçinde yabancı 

kaJdrrm1ş, hattA donunun paça1armı 9m hislerin yaşaması.. 
BlVaını.ştı. SıatO/ttri 11e Türkive Cüınhuriyoıi tltt mıinakil mukavelttnt1mes1 na yer bırakmaz. 

Fakat, genç ressamın cazibesine ka- 2292 Numualt 10/6/193.1 tarihli kanunla tasdik edilmiştir Sade ve temiz hal. 
Plldı-ktan sonsa, büsbütün başka bir hal ( 24/6/ 1913 tarihli 243.5 Numar11Jı Rl'smı 011zete) lerile etrafına za. 
almış .. Melling'fn, Beyoğlundan getirt- rar vermeksizin 
t!ği rahat (alalranga) koltukta yaslanıp Sermayesi : 10.000.000 tngllfz Lirası taveccüh toplıya. 
otunnıya başlamıştı. . ihtiyat akçesi: 1.250.000 lngmz Lirası biflir. 
Başağanın , bu frenk mimarı ile bir ill6 · 

* sofrada yemek yediği gön, saray halkı " m 1 

hayretler içinde kalmışlardı. .. Bereket Türkiyenin başhca Şehirlerinde 
Versin ki, ressam Meliing,in, bu ihtiyar PARIS. MARSIL VA ve NIS'de 

Atak ve atılgan olmıyan bir tip 

Hab:şiyi, tatlı Kıbrıs şa~abma da alış- LONDRA ve MANÇESTER'de 
tırdıgını bilmiyorlardı. MISIR, KIBRIS, VUNANISTAN, IRAN, IRAK, PIUSTIN 
~ğer, Hayrednin ağanın, elindeki şa- ve MAVERAVI ERDÜN'de 

ra dolu billftr kadehi genç ressama u- Merkez ve Şubelerl 
zatarak: 

- Hadi bakalım, çelebi.. toka ... 
. Dedikten sonra, o kadehi bir hamlede 
~:erdfğtnt görmüş olsalardı, hiç şüp· 

z Jıayretlerinde dona kalırlardı. 

* t Melling'in (San'at sırrı)nı gizlemesi. 
;:1 b~r buçuk ay devam etti. Bu rnüd· 

n bıttflrten sonra, genç mimar Hay -
reddin ağaya şu müjdeyi verdi: 

- Gayet büyük bir tepsi isterim. Vü:ude getirdiği eseri, bu tepsinin üzerine 
oyarak, sultan hazretlerine takdim e 

deceğim. 
Dedi. 

Hayreddin ağa, derhal Hatice sulta
::~~uzuruna koşarak bu ~üjdeyi bil 

Hatice sulta . . . 
d.erh 1 h . n, o kadar sevındı kı 

_ a azınedat ustasını çağırarak: 
'l'ez .. en büum. rr1~ .. 

,, U4 g-.ımuş tepsiyi, ora 

YUGOSLAVYA, RUMANVA. YUNANiSTAN, SURJVE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

Filvalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları ktişadı. 
Ticari krediler w 11esaıldi krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnt>bi memleketler üzerıne keşıde senedat ıslıonrosu. 

Borsa ~ınirlerı. 
Esham vt> ıahvılat, altın ve emıaa üzerıne avans. 
Senedat ıahsılatı ve saire. 

F.n yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vı:ırdır. 

Piyasanın en müsait şartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılar. 

Kırklarelinden 

lbrahim, karakte. 
rini soruyor: 

İşlerini emniye~ 
te bağlamağ1 he
sablamadıkça bir 
teşebbüste bulun_ 
maz. Menfaa tlerL 
nıi sever, kanaat
klr hallerile ihti
rasa kapılmaz. 

* 
PekgözlU bir tip 

Zonguldaktan 

Sıtkı Tekçe, ka. 

rakterini soruyor: 

Gözü pek ve yü~ 
reği katıcadır. İğ. 

birarı devamlı o
labilir. Sert mua
meleden zıiyade i. 
yi sözlerle yola 
gelebiılir. 

* Konuşkan ve hattrşinas bir tip 
Es~ehirden 

Saim. karakterinı 
soruyor: 

1 Konuşkan v,.. 
hatırşıinas halleri. 
le etrafını sılonaz. 
Karışık işlerde an 
laşmağa ve karşı. 

sın da kini .ilknıaa 
çalışır. Keder ve. 
rıcı hadiselerden 
uzak kalmak ister. 

* Kararlarında terddUde 
düşebilen bir tip 

Balıkesirden H. 
Camcıoğlu, fotog. 
rafının tahli.lini 
istiyor: 

İşinden gayri 
§eylerle meşgul 

olmaz. Medeni ce
saretini pek kuL 
!anamadığı için 

~arlarında · te
reddüd payı bıra. 
kır. Kimseye zarar 
vardır. 

vermlyen halleri 

Hayale yer vermiş bir genç 
lstanbuldan N es 

teren, karakterini 
SOT1Lyor: 

Yüzündeki hat 
lara bakılırsa; k• 
dl.sine çeki.düzen 
vermekte ihmal. 
ür olmadığı V'a 
derli toplu olduğu 
takdirde, etrafına 

daha sevim4 ve iyi 
bir tesir yapabilir. Fikirlerini de hisleri. 
le birlikte ayni şek.ilde toplayıp dağınık 
bulundurmamak şartile. 

Son Posta 
F otograf tahlili ~uponu 

lıim • • • • • 
Adres • • • • • • • 

Fotograf ta.hllll içln bu kuponlardan 
~ adecUnln gönderilmesi aarttır. 

1 ·,~~il§El§ESiiiiii1iB111iimg11J ... _ 
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17 Haziran tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

• 
1 

Yazan: Hasan Acınan Gia 

Turanşahın başnedimi 
1 7 Haziran tarihli bilmecemizde ka

zananları a~ağıya yazıyoruz. İstanbul
da bulunan talihli küçük okuyuculnrı
mızın Pazartesi, Perşembe günleri öğ
leden sonra hediyelerini bizzat idare
hanemizden almaiarı lşzımdır. Taşra 
okuyucularımızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

da onbaşı Mıhmud Ölıa§, Turhal teker fab
rikası elektrikçi Hüseyin, Sıvas Emniyet Mll
dürlüğü 20 numaralı polis Turan oğlu Meb
med, İ3tanbul Beylerbeyi ııt okul talebesin
den lte Jale. 

- Nerdesin Aybey! 
- Demindenberi seni aratıyoruz. 
- Şöyle buyur. 
Aktay elinde açık bir mektub göster

di. 
- Şimdi Melike hazretlerinden bir 

mektub aldık. 
- Bir emirleri mi var? 
- Hayır bizi tebrik ediyorlar. 
Türe Hüsameddin ilave etti: 
- V c kıymetli öğüdlcr veriyorlar. 
Aktaym mektubu tekrar okuması 

Melike hakkında canlı tezahürlere ve
sile oldu. Oda alkışlarla inlerken Muh
sin içeri girdi. 

- Buyur bakalım Muhsin demin
den beri senin hasretim çekiyoruz! 

- Kimbilir gene hangi zevk alemin
den geliyorsun? 

Başenük bütün gayretine raj:men ge
ne müteessir görünüyordu. İşte Turan
şahm katlini emrettiği beylerin yarısı 
şu mecliste feci akibetlerinden bihabeı 
gülüp eğleniyorlardı. 

Baybars alay etti: 
- Ne o Muhsin pek azametli duru · 

yorsun! Galiba bu akşam sultanın yeni 
bir ihsanına nail oldun? 

BB.'lenük bu sözleri cevabsız bıraka 
rak Aybeye yaklaştı ve Aktayında ya
vaşça omuzuna dokundu: 

- Sizlerle mühim bir şey konuşmak 
istiyorum. 

Üç kişi odadan çıktılar. Muhsin on
ları tenha bir köşeye götürdükten sonra 
cebinden listeyi çıkardı. 

- Sultan Dimyat meselesinden kin 
bağladığı kırk beyin idamını emretti. 

Aybey hiddetle homurdandı: 
- Demek gene dediğini yaptı. 
Aktay bir ki.ıfür savurdu: 

- Anlaşıldı bu herifle belaya gire-
ceğiz. 

Bir anda gözden ~eçirdikleri kanlı 
Ustede en kıymetli dostların:n sıralan
ması iki kumandanı cidden müteessir 
etmiş ve i.ılk defa btr tehlike karşısında 
birleştirmişti. 

- Böyle bir zulme tahammül ede -
meviz. 

- Arkadaşlarınız yaşamalıdır. 

- Ben şimdi bütün askeri ayaklan -
dırırım. 

- Feket ne yapıyorsun Aktay! Uzun 
boylu düşünmeden bahusus Melikenin 
fikrini almadan böyle bir işe girişe -
meyiz. 

Daima makul ve mutedil fikirleri 
teı·cih eden Muhsin başını salladı. 

Beylerin affı için ordu sultanın nez
dine bir heyet göndermeli. 
Kısa bir münakaşadan sonra bu fikir 

kabul edildi. Turanşaha rica için mem
lekette büyük bir şöhreti olan ihtiyar 
bir şeyhle Türe Hüsameddinden mü -
rekkeb bir heyet gidecekti. 

* - Gel bakalım koca Hüsameddin! 
Yay sende mi \•arsın şeyhim? Gel ba
kalım iyi gün dostu. 
İdam fermanı verildikten sonra yeni 

bir ahenkle çalkalanan Turanşahın 
zevk ve işret meclisi bu iki davetsiz ve 
soğuk misafirin huzuru ile biraz duru
lur gibi olmuştu. Meclisi tekrar neş'e -
lendirmek istiyen Turanşah ağzına ka
dar şarabla doldurduğu bir kupayı ih
tiyar şeyhe uzattı: 

- İç mevlfina! Bu kevser şarabıdır. 

Nedimler, Haldunun bu şiirini alkış 
!ar ve kahkahalarla karşıladılar. Fakat 
ak sakallı ihtiyar belini doğrulttu. Me
tin bir ses yükseldi. 

- Muhterem sultan! Biz bu derneğe 
eğlenmek ve eğlenilmek için gelmedik. 
Bi?: Mısır halkı ve ordu tarafından bir 
dileğin tebliğine memur edildik. İşte 
Hüsameddin orduyu ve ben ulemayı 
temsil ediyoruz. 

- Ben de neş'eyi ve sevinci temsil 
ediyorum hocam! Benim de bir dile~im 
vnr: O da şu şarab kupasını 10.tfen bo
şaltmanız: 

Artık dayanamıyan Türe Hüsamed
din: 

- Lutfen biraz müsaade . buyurun 
-dıye araya girdi ve müsaadeyi bekle-
meden sözüne devam etti- biz buraya 
muhterem şeyhin dediği gibi ha kın ve 
ordunun mühim bir ricasını bildirmiye 
geldik. Herkes demin idama mahküm 
ettiğiniz kırk beyin affını dileyor. 

Bu dik ve gür ses sarhoş ve ateşli 
başlara bir soğuk su tesiri yaptı. Kısa 
bir zaman içinde parlak neticeler veren 
planlarının tekrar sarsıldu~ını gi>ren 
ııedımler td8şa düşmüş:lcrdi. Hüsa -

1 ? ~ -4 fı 6 7 8 9 10 

ı\\---- • 
2 • • .. ----------------
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6 
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8 
9 

10 

ıı--ı--ı 

11--ı--ı 

BOLDAN SAÖA: 
ı - Cumlenln cllz'lerl. 
2 - Bir yerde oturmak. 

• 
s - Rabıt edatı - inanmak mıısdnrındnn 

emri hazır - İsim. 
4 - Gözleri görmtyen - Genlşllk - Kraliçe 
5 - İnilti - Cephe. 
6 - Saha - Gölge. 
7 - Hisse - Kopek - Şeref. 
8 - Kasabın sattıjp - Unutmak masda -

rından emri hazır - İstifham nidası. 
9 - Ahzederek. 
ıo - Budamak masda.rından nehlhazır. 

YUKARDAN AŞAÖI: 

ı - İkl kiflnln otura.cafı koltuk. 
2 - Fabrikasyon. 
a - Rabıt edatı - Eğlence - su. 
4 - bbesl - Genlfllt - Büyük. 
il - Yuva - Taannlld. 
6 - İnan~ - Eski paraların bir yüzl1. 
'F - Bir oeyt yasat etmek - İskambilde 

birli - Bütün. 
8 - Kasabın sattıtı - Şimdi de - S:>nun

da blr ıR• olsa kışın yağan. 
9 - Merhamet eden. 

10 - Tecrübe. 
Geçen bıılmacanın b.alledilmlı şekli: 

SOLDAN SAÖA: 

1 - Tiyatro - Bu. 
ı - İhata - Yan. 
1 - Yazılan - H\L 
• - Atılan - Kat. 
!I - Tlilıln - Mana. 
8 - R. - An ~ Seren. 
'1 - O. - N - Mer'a. 
8 - Y. - Karalık. 
9 - Bahane - I. - A. 

10 - Unutan - Kan. 

İhtiyar titrek eli ile islB.m dininin ha- =============== 
ram ettiği suyu iteledi: 

- İçemem sultanım mazurum. 
- İç hocam hatırım için iç. 
- İçemem sultanım o benim dinimin 

düşmanıdır. 

Hocanın bu sözü ile eğlenmek istiyen 
Haldun kadehini kaldırarak bir şiir o
kudu: 

«-Ben şarab içerim. Zahidler soldan 
sa~an bana: İçme şarab dinin düşma
n1C1ır dereler. Madem ki şarabın din dilş
manı o!dutunu öğrendim. Vallahi iÇe -

drn: çünk1l düşmanın kanını içmek he-
!ildır.• · 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıl 

Merkezi: Berlliı 

Türlriye ,..belerlı 

Galata - ı.tanbul • İzmir 
Depo111: İll Tütün GümrülQ 

* Ha tlrla 6aMa 1tf * 

meddinden sonra şeyh daha müessir 
konuştu: 

- Bir an düşününüz sultanım! Sal
tanatınızın ilk sayfasını kanlı bir fer-

man değil. şanlı bir adalet süslesin! 

Yurda hiç bir zarar vermiyen buna 
mukabil size büyük bir şeref ve ecir 

kazandıran bu lı.itfunüzü bekliyoruz 
sultanım. 

- Evet bekliyoruz sultanım! 

Bu dokunaklı sözler, birbirini takib 

eden ricalar karşısında Turanşah bir 

nedamet hüısi duyar gibi oldu. 

Fakat o kadar çok içmiş, dimağı o 
kadar karışmıştı ki düşüncesi sendeli
yor, kat'i bir karara tutunamıyordu. 

Bu sarsak muhakemenin herhalde bir 

desteğe bir rehbere ihtiyacı vardı. Et

rafına baktı. Gözleri keskin ve iradeli 

bir bakışa takıldı. İşte Mansur İbni 
Mansurun gözlerinde aradığı rehberi 

bulur gibi olmuştu. Gayri ihtiyari ona 
ooğru eğilerek yavaşça sordu: 

- Ya Mansur! Müşkü~ mevkideyim. 
Ne yapmalı. affedeyim mi? 

(ArkaSl var) 

Bir doktorun gunlok 

Bir iş Bankası kumbarası 
İ.stan.bul FaUh 13 üncl1 okul sınıf 4 

Hamret GUyen. 

Bir Cengel kitabı 
İskenderun doktor blnbl.fl Nurl Gürdal ol-

lu Hıı.lld. 

MUHTIRA DEFTERi 

RESİMI4t EI.Jşi MODELi 

Kartal Malt.epe Çam sokak No. 15 t.e lla
san Tetik, Istanbul Kadıköy rıhtım caddeal 
No. H2 de Samim, İstanbul Fatih Oelenbett 
caddesi No. U de Şadi Agun, İmılr Kest.E:lll 
caddesi No. 37 de Nafiz Akduman, sıvas Pa.-

te şabey mahallesi eski Mahkeme sokak No. 83 
t.e Adviye, Balıkesir posta ve telgraf mer
kC2 kalemi memuru Kemal oğlu Ruhsar, To
tad Bey sokaltı Hamam ~ıtmazı No. l1 de 
Tnflt, fatanbul Beyoğlu blrlncı okul 171 
Bedia, İstanbul Fatih ıı inci okul 11ruf 5-B 
de 20 Ali, Tokad Cümhuriyet okulu 
sınıf 5 talebe.ıılnden 190 Cemil, Çankzn ceza 

<Son Posta hatıralı) hlldml Sadık kızı MelA.ha~. Samsun 1nh1sar-
Tlre Kurtuıuı mahalle.u Akyol caddtal No. lar ziraat memuru Ceml! otau Flltrl, Sıvaa 

28 de Münevver, İstanbul Kuleli askeri lise- General Erbul otlu Dolan, Ankara Çocuk 
sl sınıf 9 da 829 Orhan Sönme1, İstanbul &&rayı caddesi No. 63 te Ömer. 
Aksaray Hamam sokak No. 6 da Cihad De
mlrsel, İstanbul Atllcallpaşa Ders1Am eotak KART 
No. 8 de Hasan Gillsell, Diyarbakır Cihan İ.mıir Gfindo#du Ali ıeunlcaya bulvarı No. 
eczanesi sahibi o~lu Fikret Günay, Zile is- 31 de Ceyhan, İstanbul Hayriye lisesi 633 
tiklA.l okulu 20 numaralı Turgutı. Handan, istanbu! Mahmudpap Bezciler so-
YUV ABLAK DÜNYA KALEMTRAŞ kak No. 27 de Esad, rstanbul Befltta§ orta

bahçe Mısırlı çıkması No. t je Fehmi öz-
(Son Posta laamalı) merci, Düce hutut hltım! Zeki tnter otıa 

İstanbul Samatya tramvay c:ıdde&I No. Mustafa Ülker, Konya pmt.a telgraf mildilr 
144 de Gülyüz, İstanbul erkek lisesinden 1665 muavini oğlu Aydın Apaydın, Ankara Z!n
İsmet, İstanbul Kurtulut Baruthane cadde- clrll cami karşısı .Zafer lokantMı sahlbl Ib-
si No. ıoo de Orhan, İstanbul tız lisesinden rahim ~lu Kemal, Kınalıada Akasya cadde-
1060 numaralı Muzaffer, ıstanbul Dlvanyolu si No. 9 da Şükran, htanbul Beyotlu Tar
Ali Fa1k apartımanı No. ı de Necmi. Iat>a.oı Bayram sokak No. 17 de inct. Othan

DİŞ F'IRÇASI 
(Son Posta hahrah) 

gazl ziraat mücadele teknisyeni tızı Leruno 

Bitus komiser Naim otuz kızı Mürüvve'
Esldfehlr posta telgraf memura Şt•kt otıa 
Mehmed, İzmh; İsLl!dAl caddesi No. 143 te 

İstanbul 45 inci okuldan 822 Orhan Uç- Sevim, Amasya orta okulu sınıf 1-A da 39 
man, İstanbul Fatih 15 lncl okul .son sınıfta İhsan Gündüz, İstanbul Beşlttaf trAmftJ 
Reyhan, Diya.r~atır posta t~tusu No. 1 Feor- caddesi Nazif apartımanı No. 2 je Ayda, r.r-{~ 
zl Aksoy o~lu irfan Aksoy, Istanbul kız lise- baMk1 avulcat Nacı Saygın yanında Alıt. ~> 

1 t:===============ı ıslnöen 902 Dllrrünnlsa, Bartın bakkal Sami özcuşar, İzm.lr De~lrmend~ 382 Jnct s& !:."'' 
oğlu Vahtı Saygı. No. 27 de M. Astan, İstanbul B~~ğlu 

0

los -2t • 
notlarından 

Kalb hnstalığına 
Mübtela olan 
Kadın:arda gebelik 

Gebelik kalbi yorucu, d<ığum ise dah:ı 
yorucu bir 2.mlldir. Kalb fmza ve nata -
mamiyetıert el metleri gebeliğin dor -
dıincu ayınd.ın itibaren b:ışlrır. Ve sağ 
kalbin tam ve Md bir mıtamamlyetl 
manzarasını go<;terlr. nu gibi tebllkeli eı
rnz görülunce mudahnlt? ederek çocuğu 

almalıdır. Blr suret! tımumlyede ı'lenlle -
b!Ur ki cinsi münascbc:l doktorun tavsi
yesine göre &anzlm eylemek 1cub eıtığl 

gibi gebeliği de kalb hastalığının serlrl 
cins ve nevine röntgen ve diğer muıı.ye
nelerin netlı:esıne göre müsaacte v~ya nıe
netmelldlr. GebeH~e mfua:ıde edlldlğt u 
man bile gebelt:t esnnı::ında m1Jayyen za
mnnlarda sıkça olarak muayeneye tabl 
tutmalı ve ka1bde gorOlcct'k c;an nAta -
ınıı.ı:ıilyet fırazı istlrnhatl muuaka vesaır 
kalb edvlyeslle gldermcğe çallşmalıdır. 

Bu da mümkiln cıJmaua gebeliğe nlha -
yet vermelidir. Bir kalb hastan kadın 
hastalığını bilmeden gebe kalır ve bir se
beble doktora. müracaat. ederse hastaıııı
nın başlangıcını. seyrini bu hastalıkla 

evvelce gebe kalıp d::ığurduğunu. evvelki 
gebellklerlnde ne glbl firızalar gC?ldl~lnl 

Jt-• ~ c:. 1 
tanbaşı ca~desl No. 20 de Salf> -'!ttln At.e 'a.• 
kızı Emel, ıstanbu! Fn•ih Hay1l'Sftıl.ddm ~ ıa 

DİŞ MACUNU 

İstanbul Fatih 13 ünci! okuldan 524 Ay- 13 te 'öwriıi- ?roır•ıldak seyyi... ı.aııakt\"! ·~ 
ten, Balıkesir posta paket memuru o~lu Be- meny,...T:." u~ rit'ifTde)ai!ıl AL- .... ,.~"!" 
nan Vural, İstanbul 44 Uncü okuldan 42i üncü ::ta. -. 'rı ile karıı:ı}a!L. 
Ülker, İstanbul Fatih orta okulunda:_:n::411~======= • :.- :.-

Ü 
.. k nı\ .. r . - ,µnı ,;. .,t'_ ~. 

F~hml, Foça g mru memuru -.ı da hiç düşünme\ıen ...-&h .,.-...;_ 

Bırsen. ..._ 1 hıı 
ALEMİNYOM BARDAtr, kat'iyen o hususta tama - ~ •· 

(Son Posta hatıralı) tJ olmakla beraber kul r~esine 
İstanbul Çamlıca Alcındağ cadÔen dedikodulardan ve o .. dir ki 

Etem sokak No. a de Süreyy:ı. Mer):dc:m bu hayatın pek arz~~Ufi\ 
bul Haydarpaşa llscsı 1715 Hüsnü ~ hayat <>lrnadığını anlıyo -
Cümhurlyet kız lisesi orta kısım sarahat bir Ömür sürmek ~ 
Nihal öz, ista~bul Slrkecl Küçük isnc:ırıe uğraşın.aktan zevk. dU'ı ,. Hl 
han No. l de Izak Franko, İstanbul 44 ""'9 .-
ilk okul sınıf 4-A da 228 Şükran Çakmıık. b k İ . ıan Tezcan 

"O~ a tı. nce ~ız /AP ı yc1vmak hi 
KOKULU SABUN te /'!.r şekilde eıvr. <iU ltqma{er san~aı.. 
(Son Postıı hatıralı) k~neşi altınd'ise 

ı 1 ' .er ... J 
İstanbul Şişhane Mekteb sokak No. 31 de saç an i\Prengl hte J'> .hlll bir me ... 

Ahmed, İstanbul kız lisesinden 1443 TürUn, o iı 'tj ., ,. ~ 
İstanbul Cıı.ğaloğlu orta okulundan 23 Meh- lek -<ağı, a.., -tkıarmı boyatma 
med Fevzi, İstanbul Vefa erkek llseslnden arzusunda bulunan kadınlar evvelemir, 
433 Muammer, İstanbul 44 üncü okuldan sı- de hususi bir tedaviya mecbur tutulrnak-
nır 4-B de Nafi Süer, İstanbul Davvdpaşa tadırlar. Resim yapılacak bacaklara h~ 
orta otulundan 128 Ekrem. su.st ilAçlar ve §ırmgalar yapılmaktadır• 

ALBÜM Ancak bu hazırhklardan sonra baca~ 
etrafiıca sorup anlamalı ve ona göre n.- (Son Posta hatıralı) 
zlyetl tayin etmelidir. Evnıce birkaç k 

lar iizerine resimler çizilmektedir. Hat:lt' 
lık ve tedavilerden maksad resimleri' 
hemencecik çıkmamasını temindir. S
suretle yapılan resimler yıkanmal~ 

banyolara karşı durabilmektedir. 

doğursa bile ou gebelikte büyük Arızalar Çatalca Uk otu! talebesinden 273 Brgln, 
zUhur edebileceğini ve gebcllğinl dnlma İstanbul Ca.ğaloğlu orta okulundan 11'1 Do
doktorun nezaret.ı altında geçirmesi ıcab ğan, Merzifon tllccardan Kadir Aydınh ye
edeoeğlnl gayet açık olarak ve sebebJe _ ğenl Nimet, İstanbul Gedikpaşa Hamam 
rl izah cdlleret söylenmeJidlr. Dc·ğumdan caddesi No. S3 te Sedad, Antalya Nafıa baş
sonra 6üt vermek kalbl yorucu blr sebeb tAtlbl Nevzad otıu Vedad, Ankara Yenışe -
olm&k itibarile mcnedilmell ve çocuğu ya hir Tuna caddesi Buyurak sokak No. 12 de 
sütnlıııt veya süt ııe büyütmelldir. Oünay Aktu~, İstanbul Yerebatan Neş'e 

.,_ ______________ ..,. apartımanı altında Şevket. 

on&b ıatlyen okuyueula.nmın posta 
pulu 7ollamalarını rica ederlm. AJr.a1 tat
d1rcı. 1.lteklerl mukabelea1a t.al&billr. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu rece rıöbetçi olan ec1aneler ıan

lanlır: 

İstanbul clhctindekller: 
Şehzııxlebaşmda: C.ASaf), Etntntınün

de: (Yorgl), Aksarayda: <Şeret>, Alem
darda: (Abdfılkııdlr), Beyazıdda: <Ce
m.il>, Fntlhte: (Emllyadll, Bakırkbyün
de: <İstanbul), Eyübde: (Arif Beşir). 

Beyoflu cihctfndekiler: 
Ttlnelbaşında: CMatkovtçl, Kalyoncu

cl9ı: (Zaflropulosl, Taksimde: (Kemal, 
Rebul>. Şişllde: <Pertev), Beşlktqta: 
(Süleymıı.ıı .R.eceb>. 

BOYA KAI ... F.Mİ 

İstanbul Karagümrük Karabaş Melethoca 
caddesi No. 43 te Fahrl, Kastamonu -v!lfıyet 

evrat italemlnde rargud Zlya, İstanbul Pan-
Payas gümrük memurlarından Esad 

oğlu R-Ona, Kastamonu vllf!.yet ev -
rak kaleminde Turgnd Ziya, İstanbul Pan 
galtı lisesi talebestnden 918 Cangül, btanbul 
44 üncü okul sınıf 5-A da 388 Süheyll, Emet 
doktor Zeko.t kızı Sevgi Erkunt. 

AYNA 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Yeni Nesll olrnln sınıf 3 te 81 Gök 
Ziya, İstanbul Galatasaray lisesi sınıf 7-C 
de 188 S. Özbay, İstanbul Yeşllt:öy Umranl
ye M. Serçe sokak No. 6 da Sabahat, İstan
bul erkek lisesi sınıf 4-F de 1741 Enver. 

KİTAB 

Teklrdal Yavuz mahallesi Çeşme sokak 
No. 52 de Medlba, Ankara Cebeci Tanyeli 

Aıilerikada fazla rağbet bulan bf 
renkli ve resimli bacaklar modasının A"' 
rupaya yayılması bir gün meselesi addO
luna bilir. Bununla beraber pek fail' 
rağbet bulmıyacağı iddia edilmektedit' 
Avrupa kadınlarının en eksantrikleri blo 
le Amerikan kaciınlarmın bu yenilı1cler' 
ni kolay kolay kabul edemiyecek gi~ 
dirlcr. 

• • Son Posta ,, mn tarih 
müsabakası 

<Bastarafı 8 inci sayfada) 
rini soyup saman doldurmam mukaTl"et· 
dir, şöyle bilesin!, 

Civan Kapıbıcıbaşı böyle bir emir V 
mağa hak laızanmış bir sadrazam idi. 
Hanva Fatihi Silihtar Yusuf Paşa ile " 
ralannda çıkan bir geçimsizlik üzeriıı' 
sadaretten azledilmi§, Giıiddekl ordU1' 
serdar tayin edilmi§, Giride gider:Jce" 
1056 da yolda ölmü§tü. 

Botaziçi: Kadıkôy .,. AclaW.&kiler: 
.. Kadıköyilnde: <Yeni Moda, Merkez), 
Usködarda: <Mel1cea), 8arıyerde: (Aa.f), 
Adalarda: (Şinlll Rıl&). 

sokak No. 27 de Meral. İstRnbul Kabataş er- O k 1 , Q 
kek lisesinden 268 Adnan, Çorum btitüınet e•or • • Zati get 
Ul'f'll ~ Hamdt yanmda Fulı. Erzin- Belecü,. k:aqumdaki muayeııeaa· 
can beledlJ'9 betH~ olla 8. Dllı910J, İs- neaillde ~ı.cıe. m llMtalarUll 
tanbul el'kelt lisesinden 17'10 Fikret, Bayra- ~ edtr. 
miO landarm& Wnoi aıa11 tabur 2 bölilk •--..,. 



3 Temmm SON POSTA 

Askeri Farri'·alar Umum MÜdjrlüğü .la~ları SELANi:< 

kli de komisyondan verilir. Talihlerin mu-/ 

BANKASI 
Tem tarihi : ısaa 6120 ton lavamarin kömiirü na 2490 

. .. . vakkat teminat olan (7750) lira ve e 
Tahmin edilen bedeli on bin iki yuz .~·- numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerind('ki f k ..ı İSTANBUL (GALATA) 

· k.. ·· - nun dare Mer ea : ra olan 6120 ton lavemenn omuru.. vesaikle komisyoncu olduklarına ve bu 
Zonguldak ve civarından Bakırkoye işle alakadar tüccardan olduklarına dair 
nakli Askeri Fabrikalar İstanbul Satınal. Ticaret Odası vesikasile mezkur ~n ve 
nıa Komisyonunca 18/7/939 Ta. saat 14 jsaat'te komisyona müracaatları. H780) 
de kapalı zarfla ihale edi1ecelttir. istek. * 
lilerin ilk teminatı olan 765 liralık mal., 

sandığı makbuzu veya banka teminat 250 ton Elektrolit Balor alınacak 

rnektubu ile tekliflerini ve 2490 sayılı ka. Tahmin edilen bedeli (175.000) lira o. 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiki ay. lan 250 ton Elektrolit Bakır Askeri Fab. 

ni günde saat 13 e kadar İstanbu~daki ;:ikalar Umum Müdürlüğü merkez satın. 
Askeri F ~ fka1ar Satmalma Komısyo. alma komisyonunca 14/71939 Cuma günü 

l · c4794> 
nuna verme erı. saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecek. 

* 
Beş atJe-d Fire?.e Tezıtah1 satan almrıcak 

tir. Şartname (fi) lira (75) kuruş muka. 
bilinde komisyondan vcr"lir. Taliblnin 

TürlıiY«leld Ş11belmı 

tSTANBUL (Galata ve Yentcaml) 

MERSİN, ADANA Bürom 

Yunanİ•fanJaki Srıbelnlı 

SELANtK - ATtNA 

• 
Her nevı banka. muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

Tahırin C'dilen bedeli 23607 lira olan 

beş aded firC'zc tezgahı Askeri Fabrikalar 

Umum Müdiir1üğü merkt z sntınalma Ko. 

rnisyonunca 20 /7 /939 Perşembe günü sa. 

at 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. 

muvakkat terrıinnt olan (10.000) lh'a ve ~= 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele. -----------------

Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminatı o. 

lan 1773 lira 75 kuruş ve 2490 sayılı ka.. 

nunun 2 ve 3 cü madde1erindeki ve~aikle 

'komisyoncu olmadıklarına ve bu işle a. 

lAkadar tüccardan oldukalrına dair Ti. 

caret Odası vesikasilc mezktır gün ve sa. 

atte komisyona müracaatları. c4788 .. 

* 
77 Kalem çelik Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (130.000) lira o. 
lan 77 kalem çelik Asker.i Fabrikalar U. 

mum Mudürlüğü merkez Satınalmn Ko. 

nıisyonunca 20/7/939 Perşembe günü sa. 

at 14 30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şart~arne (6) lirn (50) kuruş mukabilin. 

Türkkuşu fstanbul 

ı-indeki vesaikle komisyoncu olmadıkla. 
rına ve bu işle alfıkadar tüccardan olduk. 

!arma dair 'l'icr:ret Odası vesikasile rnez. 

kur gün ve saa~e komisyona müracaaL b=Y=ev=mı=. =5=1y=ası,====?=::::Ha:=v=a~dls;=:~::e=;;Hal:=;=;:k~ga;:r.e;:~~ ları. (4540) 

Son Posta 

100 ton Elektrolit Tutya ahnacak 

Tahmin edilen bedeli (23.000) Jira olan 
100 ton Elektrolit tutya Ask<?rl Fabrika. 

lar Umum Müdürlüğü merkez satmalma 

komisyonunca 1417/9~9 Cuma günü saat 

14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna. 

me parasız ohrak komisyondan verilir. 
Talib~erin muvakkat teminat olan (172i1) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaiklc komisyoncu ol 

madıklarına ve bu işle alakadar tücc1r. 
dan olduklarına dair Ticaret Odası vesi. 
kasile mezkur gün V" saatte Kom·syon:ı 
müracaatları. (4546) 

fspe · terliğinden : 

c4745> 

-····-Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
·esimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 
s:::::==:::;:=:::;====;===1 

1 es 3 1 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

ı---ı---11 

t4ıı0 750 400 150 
2340 1220 710 270 
ı700 ı 400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 .iruruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan meı'aliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. .............................................. , 
( Posta kutusu : 741 İstanbul ' 
! Telgraf : Son Posta i 
~ Telefon : 20203 l 
;-···············································" 

Sayfa ıs 

Devlet demiryolları va limanları İfletmısi Umum idaresi il4~lar ı 

Devlet Demiryol1arı işletme Umum Müdürlüğünden• 
l - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek frıere müsabaka 

ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A - Türk ohnak. 
B - Müsabakaya iştirak edebilmek içinorta tahsili bitirmiş olanak; 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan cdahih yıukan olmamak, 
D - Asgari bir sene için aakerlikten muaf olmak, 

E - İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde faal ser • 
viste çalışmağa mani bir Arızn ve hastalığı ohnamak. 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlarından birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklardır. 
3 - Askerliğini bitirmiş lise mezunları imtihansız olarak ayni şartlar dahilin .. 

de alınacaktır. Bu gölerin dilekçelerinin doğrudan doğruya Umumi Müdürlüğe 
göndermeleri lazımdır. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 Temmuz 939 Cumartesi günü saat 14 de Haydarpa. 
şa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana. Afyon, İzmir ve Erzu. 
rom İşletme Merkezlerinde yapılacaktır. 

5 - En son müracaat 10 Temmuz 939 Cuma gününe kadardır. 
6 - Talibler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edeceklerdir. 
7 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazla malfunat almak istiyenler İş. 

!etme Merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. c2309> c4234> 

Sıvas cer atelyelerinde lokomotif ve vagon atelyeleri ile takımhane zem.i. 
nine ahşap parke döşemesi işi kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden ek.. 
siltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 27.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe airl şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollannın An. · 
kara, Sirkeci, Sıvas veznelerinden 68 kuruş bedel mukabilinde alabilir. 

3 - Eksiltme 14/7/939 Ouma günü saat 16 da D. D. Yollan Yol dairesinde 
toplanacak Merkez l inci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iste]tlilerin teklif mektublan ile birlikte aıa. 
ğıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komisyon riyasetine 
tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A , 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 2025 liralık muvakkat temi~t. 
B > Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. (4605) 

Yapı 

Nafıa 
işleri Tesisat lıanı 

Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada yaptırılmakta ~ulunan Gençlik parkı

rıa Filitre istasyonundan su isalesi tesisatıdır. 
Keşif bedeli 6Li.952 lira 50 kuruştur. 

2 - Eksiltme 14/7/939 Cuma günü saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı ve imar iş. 
leri reisliği ekc;iltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliJ.e yapılacaktır • 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 330 üç yüz otll2 kuruş be
del mukabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabiür. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekülerin 4547 dört bin beş yüz kırk yedi 
lira 63 altmış üç kuruşluk muvakkat tc:minat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden 
bu işe girebileceklerine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 
Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel isteklilerin bir 
istida ile Nafıa Vekaletine müracaatları ve dilekçelerine <:naz bir kalemde 50000 
elli bin liralık bu işe benzer bir iş yaptıklanna dair işi yaptıran idarelerden 
alınmış vesika raptetmeleri muktezidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmayanlar e'k.siltmeye gireıniyeccklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektublarını ihale günü olan 1417/1939 Cuma günü saat 
14 e kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde teslim edecekler. 
dir. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2488> c4533» 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

ı - Büyük menderes tabilerinden Çürük su üzerinde yapılacak reglliitörle 
Sarayköy ovasını sulamak üzere açılacak kanal hafriyat ve sınai imalatı keşif 
bedeli (470.004) lira (70) kuruştur. 

2 - Eksiltme 24/7/009 tarihine rasiayan Pazartesi günü saat 15 te Nafıa Ve. 
kaleti su işleri reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapı. 
lacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri gc:!~l 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 23 lira 50 kuruş mukabilinde su işleri 
reiSllğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22.550 lira 19 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve ekısiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel elle. 
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve.kfiletinc müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu ve ikayı ibraz etme. 
lc.r: şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ov 

veline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2552) (4602) 

TATİL KAMPLARI 
lstan bul Maarif Müdürlüğünden: 

l - Bu yaz tatilinde 

ilk okullar talebesi için Pendik, Erenköy, Kızıltoprak, Yeşilköy, Florya ve 
Büyü kçeknıecede. 

Lise, öğretmen, san'at ve orta okullar kız talebesi için Kandillide; erkek ta. 
lebe için Maltepe ve Zincirlikuyuda 

Öğretmenler için Heybeliadada. 
Tatil kampları açılacaktır. 

2 - İlk dereceli okul kamplarının aylık ücreti 16, orta dereceli okul kamp. 
!arının aylık ücreti 18, öğretmenler kampının 40 günlük ücreti 30 liradır. 

3 - Bu kamplara sıhhi durumları el vertşli talebe ve öğretmenlerin yazıl. 
rnasına başlanmıştır. 

4 - İlk okul talebe kampları 10 Ternmuzda ve orta dereceli okulların taleb" 
kampları 27 Temmuzda ve öğretmenler ~ampı 6 Temmuzda açılacaktır. 

5 - Kamplara yazılmak veya fazln malfunat almak istiyenlerin o'kullara 
veya Maarif Müdürlüğünde Beden Terbiyesi bürosuna baş vurmaları lbJm.. 
dır. (4784) 
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'T AZ Sayas1. 
B-.&n çıkb 36 Ayla Ye Battanbap Realdi olu 

bu nefis ueri btUtın mllyezzilerden mefiniz. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
K11rul11t t•rlhl ı 1889 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 262 

liret ve tic•rt t-er nevi b•nk• mu•mılehıol 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tuarruf hesablannda en u 
50 lirası bul~a senede 4 defa çekilecek kur'a ile qaiıdald plha 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır. 

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

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

DiKKAT: Heıabla.rmdakl paralar bir sen• içinde 50 liradan aşalı 
dü.şmiyenlere ikram.iye çıktığı takdirde ~ ~O fazlasile verilecektir. ~ 

Kur'•lar tenede 4 def~ l EylaJ, l Biriııcikinun, 1 Mart ve l Huin.D 
tarihlerinde çekilecektir. 

...... ~"""~~lıııılll'lll.-..ııı,, ........ 

İstanbul •e Anadolu tlkcar, gazinocu 
ve sinemacılarına : 

Sandalya ıipariti vern:eden bir kere 

K A R T A L sanda.~yalarını 
gGrunQz. 

llmumt satıt yeri - latanbul, Mahmutpaf•, 
BürOk Yıldız hen. 

BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALYANA 

Tama.men tedlye ed1lm1f aermayealt 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi : MİLANO 
Bfitün İtalyada, İstanbul, İzmir, Londra 

n New-York'ta Şubeleri vardır. 

Hariçteki BaD.kalanm.ız: 
BANCA COMMERCİ.ALE İTALİANA 

<Frnnce> Parla, ·Marsellle, Toulouae, Nice, 
Mentıon, Monaco. Montecarlo, Cannes, Juan
le.s - Pins, Vlllefranche - ıur - Mer, Casab
lanca (Maroc>. 

BANCA COMMERCİALB İTALİANA E RO· 
MENA: Bucarest, Arad, Bralla, BrUOT, Cluj, 
eo.tanR, oaıu. Sibiu, Tim1choara. 

BANOA COMMERCİALB ITALİANA B 
BULOARA, Softa. Burgu, Plo'fdi'f, Va.rna. 

BANCA COMMERciALB ITALİANA PKR 
L'J:Orrl'O, Aleırandrie d'!'.gypte, Ellcahire, 
Port - Said. 

BANCA COMMBRCİALB İTALİANA • 
GRBCA, At!na, Plre, SelAntk. 

BANCA OOMMJ:RCİALB İTALİANA 
TRUBT OOMPANY, P1hlladelph1a. 

BANCA COMMJ:RCİALI: İTALİANA 
TRUST COMPANY - New-Yort. 

Mtlfterek Banbl.r 
Banque França!ee et İtallenne pour l'ame
rtque de llld, Parll. 

,ar.ant.lnd.e: Buenae..Alres, aa..ırto dıo 
a.nt.a tf. 
BltEİLYA.da: Bao-Paulo.,. Hflıea tehlr

leırtl'\de tııbeler. 
Cldı.tde: aanııaco. V&lpan.Jeo. 
COLOMBİA'da: Boırot.a. Barranqawa, Me· 

delU.n. 
URUGUAY'da: Montnideo. 
SdCA onu. SVIZDRA ITALiAMA: 
Luıann, Belllnmna, Chluao, Locarno. 
r.urtch. Mendrfaio. 
B&NCA UNGARO - trALiANA 8. A. 
~fte n bqlıca Şehirlerde Şubeler: 
llRVATSKA BANK D. D. 

Zarrtıb. Su.w.t. 
il.UCA trAI.tufO • LDIA 
Uma CPerou> da b&flıea $eh1rlerde Şube

ı.r: 
lt.\NCA İTALIANO • GUAYAQUIL 

Ouayaqull. 
t.tan1t.ı Merked: 
Galata. VoJ'TO(la Caddesi, Karatö7 Palu. 

Tel~fon 44845. 
ı.taaı..ı ll6ro9a: 
A1alemcla'1 Han. Telefon 22900 /3/11/12/15 
Bf-Jotl• Biirota: 
İsttklll Cadde.si No. 247. Telefon: 41048. 
Kaaalar kan: İtalya 'fe Macarl&ta.n tçln 

" Tourlstıque çekleri .,. B. C. i. TRA VEL
u:R'S çetıerı. 

Hafiflik - Rahatllk , 
J. " •••••• ıc.,.... ...... 

k (Oelııo). aı.ı lııcıtolıllN•• "• 
• ~ bellııo ııe do lllçlılr taqlk r••· . ..... ıs ... _ ..... wDoııd•ftUH 

11•,,.•k••••" , ..... aııo .. 11ıa ı ... \r?; çol!I• H 10l0Gııl&G h•"'1..,dlrlr, 

Fır•t• ı 25 Nrad ... ıuıı ..... 

••••• rert r••"•• • 

llTANIUL, lercıllı 
TO..ol 111ord..,ı 12 No:ı •• 

Mofue111ı11 ılr•••t odı11ı1 ••r•' 
t$ No.lu brlfomlıl ıoıorlıılı. 

P'lr•tl•ro,,.ııd• llOrO• l•Hlllt. 

Satıhk Marangoz 
Fabrikası 

Taksimde komple bir marangoz atelye ma
kineler, pre.s ve biltiin teferrüatile satılıktır. 
İstiyen Tepebaşı Asmalımesçld, Şehbender 
sokak 5 No. Babikian ap. kat 3 No. 8 e mü
racaat. 

• 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santımı ····•····················· 

Birinci .alaile 400 lamıı 
llıinci sahile ıso ,, 
Oçiincii .ahile 200 » 
Dördüncü .alaile 100 ,, 
iç ıalailela 60 » 
Son ıalaile 40 ,, 

Muayyen bir müdde~ zarfında 
fazlaca miktarda ilh yaptırac•k· 
ıar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa il&nlar için ayrı 
bir tarife derpif edilmiştir. 

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

lıincılılı: Kollelı:tU Şirketi 
K.ahramanzade Ban 

Ankara caddesi 

Son Posta 
0

1\Iathaası 

.Neıriyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç 

S Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A: Ekrem UŞAKLIGlL 

.,_.. s 

"KODAK VERIKROM" 28° ile 
Daima 8 poz güzel, net ve detayh 

resim elde edebilirsiniz 

SÜRATLI. EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSYONLU 

.. KODAK VERIKROM" Fumı 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 

Kopyalaranız için : 

Daima güzel, canh, detayh resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kaA'ıdına 

ısrar ediniz. 

Bütün K O O AK satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beroilu, latanbul 

't'l . ..~ 
• ::;ı. ~ ~ ~~~'fit~ • ~~1>"0· ~ r("'I ~ \-ö _ ~~ ' rile" • "l>"-o; ,.~"' :. 

; ~ '". l ~/ ~ 2 'f::::.\.ı, ncü )6. ~ 1 rı ile ~~-o'IP~ ~~" .\ . / ·~' . r . -ıın• ar: .... ~~ 
~-\ ~, J 2 da hiç düşünm~en ..... ,.. ~. -

v 1 \ ıııb 
... - r kat'iven o hususta tama - - •· 

' J ·ne 
8 poz da gazel 1 ~lil olmakla beraber kul r~esı ld 

en dedikodulardan ve o_.dir 
•m•••••••&t:dcn bu bayatın pek arzl1~"f Z\ 

hayat <>bnadığını anlıyo -
rahat bir ömtir sürmek v4 

Devlet ~ .. le uğraşmaktan zeYk d "f tv .. _., .. 
3 Temmuzdan 10 Temmuı."'n.a baktı. ince çiz .a ... •ıı.•Ciril 

kalkan vapurların isimi~ h!.r şekilde eı~,~u ~ıe 
• guneşi altı~se, ~ 

saatlen ve kalkac~a Il saçlanj)r gl .d r.& T•r 
ı ren h r.v. 

Knraderiiz hattına Salı 12 de CCü 10 t;'\ı> ,,..>a~:r a..!i)e 12 de (Güney .. 

Bartın hattına 

İunit hattına 

Mudanya hattına 

Bandınna hattına 

Karabiga hattmn 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

fmıir sü.r'at hattnıa -
Menin hattına 

su), Pazar 16 da -ı:arı). Galata rıhtımından. 
Salı 18 ~e (Anta~h), Cumartesi 18 de (Bursa). Sir. 
keci rıhtımından. 
Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Trak) sistemi 
vapurlardan biri. Cumartesi aynca 13.aO da ve Pa.. 
zar ayrıca 20 de (Sus). Çarşamba postası Tophane 
rıhtımından ve diğer postalar Galau nhtımınd1n 
Pazartesi, Çar§amba ve Cuma 8.15 de (Sua), aynca 
Çarşamba 20 de (Mersin), Cumartesi 20 de (AntaL 
ya). (Sus) Galata rıhtımından, diğerleri Tophane 
nhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de (Bartın). 
Sirkeci rıhtımından. 
,Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Salı 10 da (Dumlupınar), Cuma 10 da (Anafarta) 
Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfunat qağıda telefon numara. 
ları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy acenteliji • Karak6y, KöprObqı 
Galata acenteliği Galat•, latanbul Liman 

Sirkeci acenteliği 

reisliği binan elbnda 
Sir~eci, Yolcu 18lona 

lstanbul ~efterdarlığından : 

42362 

40133 
22740 

(4819) 

Bronzdan mamul beş kuruşluklarla yü z paralıkların ve nikel kuruşların 1/KL 
nunusani/939 dan itibaren tedavülden 'kaldırılmış olmasına rağmen yine bazı 
yerlerde mübadele vasıtası olarak kabul ve istimal edildiği haber alınmıştır. 

Bu paraların nihayet l/K. Sani/1940 tarihine kadar vergi ve sair borçlar mu. 
kabilinde malsandıklarınca kabulü mümkün olup ahar bir şekil ve surette teda.. 
vülüne imkan yoktur. Binaenaleyh: 

Halkın zarar görmemesi ve tebliğ hila fına hareketle kanuni takibata düçar 
,olmaması için keyfiyet ılan olunur. (4818) 


