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H f f ki 22 Türk • Frans1.z 0 ay opra arı kat'ı itil&f1. 
Temmuza kadar. Bone söylediği bir nutukta Başvekil 

Peyderpey bosallılacak Dr. Saydamın . bir sözünü tekrarladı 
, "Dlü ttehld ve 

HA rA. Y ELEK-~-'R-IK____;;,.__TE_L_E_F_..;.0-N-TESİSA Ti iLE ku vvetıı 
DEMİRYOLJ DA SATIN ALINDI 'l'ürkiye,, 

_ ............... -........................ .. ...... _. Fransız gazetelerinin 

Suriye ve Büyük Lübnan Mnnakalat hararetli neıriyab 
bankasının Hataydaki -Vekili geldi 

şubeleri tasfiye ediliyor Çetinkaya Denizbankta 
tetkikler yapacak 

.. 

İskrnderunda posta ve telgraf b.lnan 

Antakya 25 (Sureti mahsusada gön M pak, Cevdet Kerim İncedayı, Ali MUnlf 
derdiğirniz muharririmizden) - Dün Ha. şereflerine Ebelans Tayfur S<5kmen ta.. 
taya gelen meh'uslarımızdan Rahmi A .. (Devamı t t inci sayfada) 

Mareşal Fevzi Çakmag'-ın Münakal!t ;!~e:ka~:tinkaya dün 

T 
gece saat 20 de Yıldırım trenile Anka . 

k d t f t • J • radan ~rtnıize gelmiştir. Vekil Hay ~ r a ya a e iŞ e rı darpaşa i,,tasyonund.a Devlet Denizyol • 
(Devamı 11 inci sayfada) 

Tekirdağında kıtaatı teftiş eden Mareşal ve gene- ----·k--···~·-·-·
raller Malkara ve Keşan yolile Geliboluya gittiler Mos ova 

Paris 2S (Hwıusi) - Hariciye Nazı
rı Bone Arcacho:r., radikal aosyallst 
.grupunun ziyafetinde siyast bir nutuk 
söylemiftir. 

TUrk - Fransız itil!fından bahseden 
hatib Türk Başvekili Dr. Refik Sayda
mın Büyük Millet Meclisinde söylediği 
nutukta: 

cTürk - Fransız birliği dünya sulhu 
için bir kazançtır- sözünü tekrar et -
m!ştir. 

· (Devamı 11 inci sayftida) B. Bone 

C TÜRKIYENIN SULHE HiZMETLERi ::J 

Balkan Antantı ve 
Saadabad paktı 

Belgrad gazetesinin dikkate şayan bir makalesi 

Tekirdağ 25 - Trakyad~ tetkik ... Altay, Orgeneral Salih Omurtak ve di- gJlrQşmeleri Echo de Belgrad gazetesinin ba§lığı 
lerde bulunan Mareşal Fevzı Çakmak, ğer zevat olduğu halde dün saat 11 30 U B lgr dd haft d b" ~- . A da sulhun mukadderatlle a -. . , e a a a a , ır ..ı..ı. ansızca m - vrupa 
refakatlennde Orgeneral Fahr~ddm (Devamı 11 nci .MJlfada} Ar h 25 B Bo C b t' ~..:ı • i E h d Bel d ,A~- d un·· akoı:a ve müzakereler de-cac on, - • ne, enu u ışar o.ıen nl.llll'eSm c o e gra e l.ttl\.a ar m ~ 

B 
• l ,..,.,,.. k Garbi mıntakası radAkal sosyaliat fede _ gazetesinin başmakalesi: (Devamı 11 imi ıayfruJa) 

lı ın erle~ ık ıur Jgde'!lcdi. ~~,:n~~E!~~::!:'S:;~:ıı: Fenerbalıçe dünkü 
avacı ıga ague ı ı Merzifonun bir köyünde A G ·· ·· ·ıdi 

Torkkuşu filosu turnesini muvaffakiyetle bitirdi, toprak altında 60.000 maçta • ucune genı 
tayyarecilerimizi Başvekil karşıladı altın lira çıkarlldı 

'%" 

~ ' 

Mermon 25 (Hususi) - Gümüşhacıkö. 
yünün Karaali köyünde yapılan bir haf. 
n'yatta 60.000 altın 1inı meydana çıka .. 
rılınıştır. Bu paraların kimler tarafın • 
dan buraya gömüldüğü henüz mnlılın 
değildir. Hafriyata devam edilınektecür. 

/········ncretrııer·······1 
Munsif olalım , herşeyi 
olduğu gibi görmenin 

çarelerini arayalım 

. 

Yazan : Muhittin Birgen . 
(Yazısı «Bergünıı sütunumuzda) : . . , .. ı! ,= 

Tii.rkkU§U filoımnun son uçU§larında~ intiba. <y~ 11 inci sayfada) ,._ ............. _. .......... - .................... . 

~ . . 
/ • ~ ... 

A :r J, ,, 

t 

Dü.ıikü Be,rktaş • Ate§spor m.açındmı heyecanlı bir sapı.a 
I (Dün Ankara ve t&tanbulda. yapılan, futbol, güre~ atletizm miilaba· 

iulla.ruıa. aid 1aza ye rfJSinıl#.ri 9 uncu s&yfamızd.a. bolacaksını) 



! Sayfa SON POSTA 

H •• g Resimli Makale: == His ve çocukluk hareketi .. 

Ücretlilir 
--. 

Yazan : Muhittin Blrren ----
n:::::i) arem kanununur. mtinakaşala. 

lg) rı ve bu münakaşalar etrafın

da umumi fikirleri hararetli bir hareket 
içine atan dedikodular arasında bir şey 
dildrntimi celbetti: Meğerse bu memle. 
kette bir ücretliler zümresi varmış ki. 
buna sebeb olanlar, senelerdenberi bu 
memleketin haksız yere bol bol parasını 
yerlermiş. Eğer alenen söylenen ve hiç 
bir taraftan da tekzib edilmiyen, yahud 
en küçük bir reaksiyonla karşılanmıyan 
sözlere inanmak icab ederse, maazallah, 
bu ücretli memurlar şu memleket hazi
nesinin başına bela olmuşlarmış! Du ba
his üzerinde bir münakaşa kapısı açmak 
istemediğim için, tefcrrüat::ı ve tafsilata 
girişmiyeceğim. Fakat, ağızdan ağıza ya. 
yılan dedıkodulara, ~azete sütunlarında 
okunan şeylere bakılınca, insanın böyle 
bir intıba almaması kabil değildir. 

But:ln milletlerin tarihlerine bakınız: İlk devre!erı I!rd. 
lerin ~'<>cukluk!arına benzer, bütün hareket1erinıt ha.~im ol
muş olan Cımil sadece histir. 

Herhangi bir h areketinizi bir b.iı buhranının t esir. anında 
ma yıptınız? O dakikada olgunluktan çıkıp çocukiuğa dôn
müş olduğun1'za hükmedebilirsiniz. 

Acaba hakikat böyle midir! Eğer, ha. 
kikaten hal bundan ibaretse acıklıdır. Bu 
takdirde, her türlü iimıdsizliklere düş. 
meğe bu memleketın hakkı olur: Demek 
oluyor ki, bu memleket~~ bütçe denilen 
kanun kitabı, şimdiye kadar her türlil 
kontroldan azade olarak geçip gitmiş, 
hUkftmet denilen siyaset ve idare maki
nesini işletenler de bir takım liyakatsiz 
ve ehliyetsiz insanlara, rasgele ve avuç 
avuç aylıklar dağıtmışlar. Sanki bükft. 
met yokımıi- vekil yokmuş, kanun yok. 
muş ta ücretli memur denilen bir takım 
zdrbalar devlet ciaircllerine, bankalara 
hücum edecek kendi kendilerine yüksek 
maaşlar tayin etmişler! 

Hatta, daha acıklısı var; meğerse bi. 
ziin bu memleketin güzideleri içinden 
seçtiğimiz hUk<ımet erkanı vekiller, se. 
nelerdetibmi yalnız bir şey düşünmüş. 
ler: Akrabalarını, dostlarını. dos.Jarının 
akTdbalaTını ve falanları ve fiH\rıları, 

yüksek maaşlarla, şuraya, buraya kayır. 
mak. Evet. ücretL.ler aleyhinde söyleni. 
len sözlerden çıkacak mana budur: Üc.. 
ret1iler, her t0r1ü liyakat ve istıhka'ktan 
mahrum olmalarına rağmen, almaya 
rnu,vaffak olduklcırı bilyük aylıkları, el
bet kendi kendilerine tahsis etmediler. 
Biltün bu işler mes'ul bir vekilin imzası 
altmda yapıldı ve bu vekil • ve \ek iller -
de Millet Mc>clisinin kabuJ etliğı bütçe 
kanunları iclnde ovnıtdılar ve ayni za. 
manda Millet Me<'lisinin daimi surette 
itimadını haiz olarak çnlı.::tılnr. 

Şu halde, söylenen sözleri, hatta yarı 
yarıya doğru olar3k kabul etmek icab 

Düello etmige 
Yanaşmıgan bir 
Akademi azası 

etse, varacajtımıı netice fecidir Bu mem. Fransız ıtraıcııannın organı 0 
leketfn de'\1e1 iş· eri. d~il sade halkın lan Aksiyon Fransez gazetesinin baş -
kontrolundan, hatta güzidelerin k'>ntro. muharriri Şarl Maurras, akademi aza _ 
l~nd~n bile Itri ~]arak ~dar€.' ediJ~:,7 ve lığına seçilip de, an'anevi kılıcını ku -
şımdıve k~~ar a kı!;]adı ımız hukum,,t şandığı gün, Paris _ Soir gazetesinin sa 
adamları ıç:ın de boş yere avuç patlat. hibi Mösyö Prouvost, Aksiyon Fran -
mışız! sezde şahsmı tahkir edecek mahiyette * yazılar neşredildiği için, Moras'ı düel-

Yirmi senedir devlet hayatından ve si. loya davet etmiştir. 
yasetten uzak yaşadım. Beni yakından Şarl Moras: 
tanıyan bütün dostlarım bilirle!' k b"n - Düello köhne bir adetten başka 
bunu, çok demokratik fikirler ve çok bir ey değildir. GoC'Unan mahkemeye 
halkçı bir ruh tasıdı[!ım için, kasten böy. müracaat eder diyerek daveti kabul et
le yaptım. On beş senelik cümhuriyet memiştir. 
devrinin bütün Iaaliyetinde, bf?nim bü. ----------
tün mes'uliyetim, alel8de münevver bir Beynelmilel bir yat yarışı 
vatandaşın haiz olduğu basit intihab Kotra yar~lannda beş senedenberi İn. 
mes'uliyetinden bir santim daha ileride giliz ra'lo'bini yenen Amerikalı milyoner 
değildir. "e ücretli memur tavin ettim, Vanderbiltin yatı, bu yıl ilk defa olarak 
ne de ücre~lı memur oldum. N° de ha. yenilmiş ve ezeli spor hasmı Sopwith bL 
yatımda memur olmaya bir heves taşı. rincilik bayrağını kotrasına çekmiştir. 
dım. Ne devletle alışveriş ettim. ne dev. 

r-·· .. ······--···· .. ····-·---"1 
Hergon bir fıkra 

Solo 
Bir konsere giden musiki merak. 

?ısı anlatıyordu: 

- 1k4 kadın çıktılar, solo yaptılar. 
Dinıiyenl61'den biri güldii: 

- Solo bb' ki§i tarafından yapılır. 

1 
!ki kişi beraber olu .. sa solo dctıilmez. 

- Solo idi, canım .• kadınlardan bi.. 
rinin sesi hiç dtıyttlmuyordu. E 

• 
\.. _.I 

Bir /ngiliz gazetecisinin 
eseri Fransada müsadere 

edildi 
Walter Crotoh isimli bir İngiliz gaze • 

tecisinin yazdığı cFransa tehlikededir> 
adlı b1r eserin müsveddeleri Faris posta. 
nesince açılın~ ve emniyeti umumiye 
müdürlüğü tarafından müsadere edil .. 
miştir. Eserde, bugünkü Fransız siyast 
partileri tetkik mevzuu yapılmıştır. 

S iyaseti aşka tercih eden 
delikanlı 

Lonclrada, siyaset Aleminin en meraklı 
amatörlerinden olan bir İngiliz delikan -
1.:amın gözü siynsi içtimalardan, konfe -
ranslardan başka bir şeyi görmedıği i -
çin, yıllarca evvel nişanlandığı genç ve 
güzel bir kızı ihmal etmeğe ve d:iğünü 
geciktirmeğe başlamış; genç kız da mah. 

kemeye müracaat etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Hakim bu ihmalin sebebini sa.. 
runca delikanlı: 

- Evlensek mes'ud olamıyacağız zira 
ben. yalnız Siyasete aşıkım.. kadınlarda 
gözüm yok!. Onun için ayrılmamız fay. 

Amg Johnson bir 
Tayyare şirketinin 
Pilotu oldu 

... 

İngilizlerin meşhur kadın tayyarecile. 
rinden Amy Johnson §imdi, Londrada 
bir tayyare §irketinin ücretli pilotudur. 
Şehrin semalarında beş şiüne yolcu ta • 
şımaktadır. 

H ay van/ara takma 
diş takılıyor 

dalıdır, diye düşünüyorum! demiş, ha - Ukranyada, üç öküze takma diş ta -
kim de delikanlıyı, genç kıza 300 lira kılmış, ve bu öküzler, Ağustosta Mos -
ta:ıminat vermeğe mahkum etmiştir. kovada açılacak olan büyük ziraat ser

Nevyork sergisini kaç 
kişi gezdi 

gisinde &ş.hir jed~ecektir. Hayvanlar, 
şimdi eskisinden daha iştiha ile un ye
mekte ve daha neş'eli bir surette ça -
lışmaktad_ırlar. 

Nevyork 1939 sergisini şimdiye k.:ıdnr Hayvanlara takma di~ takan diş dok 
yedi ınllyon 750 bin k:şi ziyaret etmiş ve toru geçen sene de bir boğaya m uvaf -
bunlardan 4 milyon kişi de İngiliz pavyo. fakiyetli bir ameliyat yaparak ağzına 

1 
nunu gezmişJerclir. damaklı dişler koymuştu. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
let kapısını bir komisyonc'J olarak çal • 
dım. Hayatımın dokuz senesini köy mu. 
hlti içinde geçirdim: köylünün kesesinde. 
ki son kuruşu gördüm ve ona on para Bir mecliste lstanbulun güzelleştirilmesi için sarf edilmek. 
daha ilave edeb lmek için bence müm. t:? olan mesaid('Jl bahsediliyordu. Sö:ı sıras! asfalt yollara 

Parke taş taraftarı mukabele etmek istedi: 

kün olan her şevi vnpniava çalıştım. Bu gelince konuşnn1ardan biri: 
memleketin ne kadar fakir olduğunu ve - Bundan sonra şehirde parke taş kullanmamr Jıyız, cledi. 
Türk bütçesinin naıııl sefaletler mahsulü Bı;nun üzerine de konuşma birdenbire hararetlenivedi. Din. 
olara4k toplanan p::ıralarln vücude geldi. liyenlerden biri kızm~tı: 
ğini bilirim. Bunun için, okuyucularımın - Evet, Arnavud kaldırımı yapmalıyız. diye bağmyordu. 

. aşağıdaki sözleri, tam bir h•JlUsün telkin Öbü:ii: 
ettiği fikirler olarak kabul edecC'klerin. - O, bir devirdi, diye cevab verdi. Onu atladık, p:ırke tıı. 
den eminim. şa p.e1dik, şimcli onu da geride bırakıyoruz. Artık asfalt dev. 

Hnyır, bu ticretliler bahsinde söyleni. nndcyiz, tozsuz bulvar, temiz sokak. ~amursuz cac.idc ve lıi. 
len sözler, t{iyleri ürpertecek d"recede , hayet medeni bir şehir istediğimiz takdlrdu ;ı.;falt ycıpaC'ağız 
müb:ıliiP,alıdır. Gfıh bir vekilin aldanmış 

1 

ve şimdilik ana caddelerden parkelerı çıkararak ikir.'!i so
olmasile. gt\h diğer bir vekilin de. her ; kaklarn döşeyeceğiz, tedricen üç:incü sınıf sokağ'i g·;t:.ı:rece. 
hangi bir insant duyguya. biran için ken. , ğız, oradan da şehir dışına atacağız ve bund:ı.1 sonra parke 
disini kaphnvermiş bulunmasile \'eya 

1 

için tek metelik venruyeceğiz, yani vermemeliyiz demı>k. isti. 
hud, o devre mahsus olnn bazı mifuzlnra yorum .• , 

- lstanbulda parke taş kullanmak mecburidir, çjnkü bü. 

tür. sokakları dolmadır, asfalta t ahammül etmez, göçer, 

parke taş ise yerinde durur, hem asfa1ta nazaran dabn <la. 
yanıkhdır ... » 

J3iz bu muhavereyi dinlerken p;ırke taş taraftarının kul. 
• 

landığı mantığı 15 sene evvel de dinlemiş olduğumuzu ha. 
tırladık. O zaman: 

- Biz şimdi sokaklarımızı parke taşla döşiyelim, çoC'uk. 

lanmız asfalt yapsınlar, denilmişti. Anlaşıbn 15 yıl çocuk. 

larımızın yetişmelerine yetişmemiş olacak ki, parke taş ta. 

raftar1arınm ku!landıklan mantık gene o vakitki mantıktır. 

Fakat hiz Belediyemizin tuttuğu yola bakarak İstanb.ıl 

için nsfai~ devrinin hakı1rnten geldiğine inanıyoruz, ey oku. 
yucu sen: 

karsı koymak üzere kend sind~ kafi kuv. 1 ST ER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
(Deııamı 13 i.tncü ıayfadtı) 

Haziıaıı 26 

Sözü kısası 
- ···· -

Cihanşünuil bir hadisenin 
Yıldönümü 

E. Talu _,J 
~ nümüzdeki Temmuz ayının on 
V:::::::IJ dördünde, dost ve müttefik 

Fransız milleti, Fransa ihtiliıl.inin yüz el
linci yıldönümünü b:.iyük törenle kutla. 
maya hazırlanıyor. 

Dünyada ve bilhassa Avrupa kıt'asın. 
daki yeni sosyal durumun temelini atan 
bu ihtilal, on sekizinci asır fikir adamla
rile iktısadcılarının günden güne artan 
şikayet ve iddialarının zaruri kıldığı bir 
hareket olmuştur. o ana kadar devlet ve 
milletin mukadderatını mutlak surette 
ellerinde tutan Fransa kralları bu imti
yazı suiistimal ediyor, milleti eziyorlardı. 

Onlardan himaye gören sade zadegfın ile 
papazlardı. Ve bunların da zulüm ve iti. 
safları krallarınkinden aşağı kalmıyordu. 

1789 senesinde, tazyik son raddeyi bul. 
muştu. Hürriyet yok, kontrol yok, ala
bilttlğine zulüm icra ediliyordu. Devlet 
memuriyetleri zadegan sınıfına münhasır 
gibi idi. Onlar da halkı pervasızca soyu. 
yorlardı. 

Efkan umumiyenin ısrarla istediği ıs

lahatı, Lui XVI nın vükel5sı kabul etti. 
ler ve t atbike çalıştılar. Fakat asilzade
lerle papazların muhalefeti önünde mu
vaffak oJamadılar. İşte ihtilal bunun U. 
zerine koptu. 

5 Mayıs 1789 da Versayda toplanan 
zadegan, papazlar ve halk murahbasla. 
rından mürekkcb kurultay 17 Mayısta 
müessesan meclisi halinde in'ikad Ptti. 
Üç gün sonra, halk meb'uslan Fransaya 
yeni bir kanunu esasi vermeden dağıL 
mamağa yemin ettıler. 

14 Temmuzda, Paris ahalisi, kralla za • 
deganın mezalimini nazarlarında temsil 
eden Bastille zindnnına Y:jrüdüler, ora
sını zapt, içerideki mevkuflan tnhliye 
ettiler ve binayı da ateşe verdiler. 

4 Ağustosta meclis, zadeganla pap.:ız.. ! 
ların imtiyazlarını lağvediyor ve ebedi., 
bir vesika olan hukuku beşer beyanna. 
mesini neşreyliyordu. 

Bu ihtiliil yalnız Fransız milletini hür.' 
riyctc, müsavata ve adalete kavuştur. 

makla kalmadı. Demokrasi denilen en 
mütekamil idare şeklinin temellerini kur. 
du, umdelerini tesb!t etti. Kul vaziyetin. 
de yaşıyan milletlerin haliis müjdecisi 
oldu. Bunlar bir b ir isyan bayrağını kal
dırarak, kendi varlıklarını ezen, mede.

1 ni haklarını çiğniyen müstebid idarele • 
ri devirdller. 1 

Mutla'kiyct boyunduruğundan en son 
sıyrılan biz olduk. Bizi bu mes'ud gün. 
lere hazırlıyan büyüklerimiz ta Namık 

Kemaldenberi. kalblerindeki hürrive\ 
aşkını, kurtulus imanmı. bütün cihan 
hürriyetperverleri gibi Fransa ıhtilfılinin 
sönmez nurundan aldılar. 

Bu yıldönürnU yalnız Fransız dostları.. 
mızı alakadar etmez. Hepimizin o büyüli 
hadise ile a15.kamız vardır. Demokrasinin 
nimetlerinden bahsettiğimiz zaman, d::in. 
yaya önayak olan 1789 senesinde. insani... 
yetin ha'klarını istirciad maksadile ayaK
lanan Faris halkını hatırlar ve tebcil 
ederiz. 

Onlar, en büyük milletleri birleştiren 
hi.irriyet ve dc>mokrasi idealinin ilk f<"da. 
ileridir. Hür milletlerin, hür ferdleri 14 
Tem.muzda en yüksek duvgularını tam 
bir vahdetle, hepimizin malı olan o kah .. 
ramanlara ithaf edeceklerclir. 

e. cfzce,,,. rc,aıu. . ........................................................... .. 
Batan Fransız denizalh 
gemisinin yüzdürülme 

ameliyesi 
Vaşington 25 (A.A.) - Amiral Ynr

nell tarafından bahriye nezaretine gön
derilen bir telgrafa göre •Phenix» tah· 
tel bahirinin yüzdürülme ameliyatına 

iştirak etmek üzere Fransa bahriye ne .. 
zaretinin talebi üzerine cPigcon• atöl
ye gemisi Manil'den Saygon'a göndr • 
rilmiştir. ------ --------·- . 
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26 Haziran 

Belçika, Fransa ve ingiltere 
erkanıbarbiyeleri arasında 

Belçika ayanından birinin üç devlet erkinıharbiyeleri 
arasında görüşmeler yapılması hakkında verdiği 

bir takrir Berlin siyasi mehafilinde endişe uyandırdı 

, ........................................................ ,\ 
Milli Sefin 

' seyahatleri 

Sayfa J 

Berut ve Şamı ziyaret 
eden tayyarecilerimize 

candan tezahürat yapıldı 
Beru tlu1ar ayyıldızlı tayyarelerimize yüzlerini gözlerin 

sürebilmek iÇin yollara döküldüler 

Berutta yapılan hava limanının açı-ı na vasıl olmuşlardıt-. Karşılayıcılar 
lış merasiminde Türkiye namına bu - yolları ve sürati hesablıyarak onların 
lunmak üzere Fransa hükUnıelinin da- Beruta ancak 4,S saat sonra varabile -

Berlin 25 (A.A.) - Belçik1, Fransa 
ve İngiltere erkanıharbiyeleri arasında 
görüşmeler yapılması hakkında Belçika 

!yanından birinin bir takrir vermesi ve 
Belç.ikada bu hususta ban temayüller 
belirmesi siyasi Alman mahfellerinde en. 
dişe ve hoşnudsuzluk uyandırmıştır. 

şüphe bırakmamak istediğini kaydeylP. · -

me'kteclir. 
Bu gazete, büyük devletler tarafın -

dan Belçika hududlarının masuniyeti ga. 
ranti edilmiş olduğundan cBelçika mil -
letinin bilaistisna bütün komşularının 
Belçikanın ne siyasi ne de askeri mahi -
yette bir taahhüd altına girmek isteme -
diğinden emin olmaları keyfiyetine bil -
yük bir ehemmiyet atfettiğini» sanmak.. 

ta olduğunu yazmaktadır. 

Cümh urrei.simi.z Milli Şef İsmet 
İnönü'nün yakında memleket için ~ 
de bir tetkik seyahatine çıkmaları ih ~ 
timalinden bahsedilmektedir. Bu ihH. 
mal tahakkuk etti~ takdirde Milli Şef 
seyahatlerini deniz yolile ve Savarona vetlisi olarak giden tayyarecilerimiz 
yatile yapacaklar, Marmara ve Kara _ Ankaraya dönmüş bulunmaktadırlar. 
deniz limanlarını ziyaret edeceklerdir. Milli Müdafaa Vekaleti hava müsteşa
Milli Şefin Karadeniz seyahatleri es. rı albay Zeki Doğanm kumandası al -
nasında kömür havzasında. Ereğli, Ça ı t:n~a binbaşı Fehmi Özalp, birinci mü
talağzı, Trabzon ve Rize mıntakala • ~azım CeV'ad ve havayolları müdürü 
rında tetkiklerde bulunmaları muhte~ Ferruh Şahinbaş'tan mürekkeb heye -

ceklerini zannediyorlardı. Tayyareci -
!erimiz Rayak meydanında, hava ku -
mandanları, memurlar ve başta ban
do olmak üzere bir bölük asker ve Be
rut başkonsolosumuzla kons?losluk 
erkanı tarafından karşılandılar. Bando 
İstiklal marşımızı çalıyordu. 

Hava heyetimiz. başkonsolosumuz 
Faik Zihni Akdorla birlikte Berut'ta 
Fransız ali komiserı, Lübnan Cümhur
reisi ve Fransız amirah taraflarından 
şereflerine verilen ziyafetlerde hazır bu 
lunmuşlardır. 

~DiplQmatische Und Politisch'J Kor -
respondenzıı gazetesi Belçikanın cneti • 
cesi vahim olabilecek bir ittifak akdet • 

mı:>ldir. timizin Berutta ve Şamda nasıl can -
Diğer taraftan Cümhurreisimizin dan tezahürlerle karşıl~ndığı Ulus ar -

Temmuz ayı sonlarına doğru Hataya kadaşımıza .. Berattan gönderilen bir 
gidecekleri de söylenmektedir. Bu se. me~~ubda şoyle anlaşılmaktadır: 
yahatin de denizyolile yapılması ve Turk tayyarecilerinden mürekkeb 
Milli Şefin Hataya İskenderundan gir heyet Berutta kaldığı iki gün içinde 
meleri muhtemeldir. mandater ve mahalli hükiirnet erkanı 

tarafından fevkalade bir hüsnükabul 

mck veya tt\dbirler almak. hakkı da da
hil olduğu halde harici siyaset hakkında 
her türlü kararlar ittihaz ('tmek hakkına 
malik bulun'duğunu tasdik etmekle be _ 
rabc-n Belçika siyasetine yeni l>ir istika
met vermek Ll.zern ittihaz edilecek karar 
lann Belçika har:cinde akisler uyandır. 
ına:;ı zaruri,. olduğu noktasında hiçbir 

Gazete şöyle devam etmektedir: 
cBelçika hükumetinin, bu noktada ha

sıl olacak bir şüphenin memleketin is -
tikbali için vahim neticeler verebilece -
ğini müdrik !:>ulunduğu anlaşılıyor. Bu -
nun içindir ki hükumetin istiklal siyııse
t ine tamamile sadık kalacağına dair be -
yanatı büyük bir ehemmiyeti haizdir.• 

'· . ........................................................... , görmüştür. 

Gafenkonun Ankara ve 
Atina ziyaretleri 

Şamda Fethi ve Sadıkın me7.8l'ları 
ziyaret edildi 

Beruttan başkonsolosumuzla birlikt.e 
Şama hareket eden tayyarecilerimiz. o
rada meftun bulunan Türk hava şehıd
leri Fethi, Sadık ve Nurinin kabirlerini 
ziyaret etmişlerdir. 2 4 kilometrelik 1 Kral Karol bugon Askeri yeni anlaşmalar 

akdedildiği asılsız mesafeye mermi atan Mısır Hariciye Nazırını 
yeni toplar kabul edecek 

'\raşington 25 (A.A.) - Harbiye ne
zareti milli fabrikalarda ıı halihazırda 
imal edilmekte olan toplar hakkında 
bazı malumat vermektedir. 

Bu maliirnata nazaran 24 kilometre
lik bir mesafeye 50 kiloluk mermi atan 
bu topların çapı t 05 milim;!tre, ağırlı
ğı 15 tondur. 

Lastikli tekerleklere bindirilmiş o -
ifan bu toplar saatte 20 kilometre sür -
atle hareket etmektedir. 

Dün Şimali Karolinde Bragg istih -
kamlarında yapılan tecrübeler esna -
sında 24 kilometrelik bir mesafeye a -
tılan mermilerin toprakta beş metre 
derinliğinde delikler açtığı görülmüş -
tür. 

Topları inşa -edenler, bunların düş -
manm ihtiyat kuvvetlerini ve nakliye 
kuvvetlerini bombardıman etmek için 
kullanılacaklarını tasrih etmektedirler. 

Singapur konferansının 
kararları belli değil 
Londra 25 (A.A.) - Singapurdan Röy 

ter ajansına bilıdiriliyor: 
Kent kruvazöründe topianan Fran • 

sız _ İngiliz konferansına reislik eden İn.. 
gilterenin Çin sularındaki filosunun baş. 
!kumandanı Amiral Sir Percy Noble kon. 
ferans müzakereleri bitirdikten sonra 
mali Çin sularına hareket edecektir. 

Bu malUınatı veren tebliğde cmüzake. 
re edilen mevzular ve verilen kararlar 
hakkındaki matbuat neşriyatnm tahmin
aen ibaret bulunduğu> iiave edilmek -
tedir. 

Kent kruvazörünün yarın akşam ha -
ı reket edeceği zannediliyor. 

Bir sarhoş evinin , bütün 
camlarını kırdı 

Dıramanda Tramvay caddesinde 6 nu
marada oturan ve mezbahada ciğercilik 
yapan Tayfur sarhoşlukla evinde camla
rı kırmış her iki kolunup damarları ke. 
silmiştir. Tayfur fazla kan zayi ettiğin • 
aen Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış. 

tır. 

Almanyada cermanizm 
•• •• gunu 

Berliıı 25 (A.A.) - ~cermanizm gü -
nü» bugün bütün Almanyada tes'id e ~ 
dilmiş&. 

Bükreş 25 (A.A.) - Mısır Hariciye 
Nazırı Abdülfettah Yahya Paşa bagün 
öğleden sonra buraya gelmiş ve akşam 
yemeğini Bayan ve Bay Gafenko ile bir
likte yemiştir. Yarın Ba~ekil Kalines -
coyu ve müteakiben Kralı ziyaret ede -
cektir. 
Bükreş 25 (A.A.) - Mısır Hat'iciye Na 

zırını.n Kral Karol ile Gaienkoyu resmen 
Kahireyi 7.iyarete davet edeceği zanne -
dilmektedir. 

Bükreş 25 (A.A.) - Raior ajansı bi1. 
diriyor: 

Gafenkonun Ankara ve Atina ziya _ 
retleri esnasnda siyasi ve askeri yeni 
anlaşmalar akdedildıği hakkmdaki şayi _ 
alar asılsızdır. Bu ziyaretlerin hedef ve 
neticeleri matbuata verilen beyanat ve 
tebliğlerde tasrili edilmiş bulunma;tta _ 
dır. 

Londrada şiddetli 
bir infilak oldu, 
3 kişi yaralandı Japonya ile Rusya 

arasında yeni bir hadise Londra 25 (A.A.) - Takriben saat 
22 de Piccadilly Circus'de küçük aktü

Tokio 25 (A.A.) - Domei ajansı bil _ alite sineması civarında bir kuyumcu 
diriyor: dükkanının önünde şiddetli bir infilak 

Sovyet makamlarının Japon balıkcı • vukubulmuştur. · 

larına kaTşı yaptıkları tazyik ciddi bir Piccadilly Circus'de vukubulan infi
m~iyet almaktadır. Vaziyet av mevsi- lak neticesinde üç kişinin yaralandığı 
mı pek yakınd'a başlıyacağı için vahim öğrenilmiştir. Bunlardan biri hastane
~la,kki edilmektedir. Halen başlıca ha - ye kaldırılmıştır. 
dise, balıkcı gemilerinin tech\z edildiği 
rm 1 H kod ted ki s t k Vak'aya şahid olanlardan birinin ifa-
ı an o an a a e ovye onso - . ·.. 'k' ki · b' t k · ·ı 1 · lo K . . S t desıne gore, ı ı şı ır a sı ı e ge mıs-
sunun oryumaru gemısıne ovye su. !erdir. Bunlardan biri oosta kutusunu~n 

l~~nda seyrüsefer müsaadesi vermeme. içine bir şey atmış ve -müteakiben her 
sıdir. 'k' · d k 1 b l ~ · · d k b lm ı ısı e a a a ıgın ıçm e ay o uş -

Bundan başka, Sovyet makamları son lardır. 
anlaşma mucı"bince menedilen av hisse -

!erin.in Japonlara verilen yeni hisse1crP 
devredilmesine de mani olmaktadırlar. 

Bir barda infilak oldu, 10 
kişi enkaz altında kaldı 

Bordo, 25 (A.A:) - Şehrin tam göbe. 
ğinde bir barda dün akşam bir infilak 

vukua gelmiştir. Bar binası tamamile ha 
rab olmuştur. Birisinin yarası ağır ol • 

mak üzere 10 kadar yaralı enkaz altın _ 

dan çıkarılmıştır. İnfilakın sebeblcri ma 
lfun değildir. Polis tahkikat yapmakta _ 
dır. 

Amerikalı siyonistlerin 
42 nci kongresi 

New-York 25 (A.A.) - Beyaz kitaba 
karşı Amerikalı siyonistlerin tarzı ha -
reketlerini tesbit edecek olan 42 nci 

siyonist kongresi Amerika siyonist teş
kilatı şefi Salamon Golduman'ın riya -
setinde toplanmıştır. 

Bir tütüncü dük'kanın•n ön kısmı ha
rab olmlliitur. Civardaki mağazaların 
ışıklı olan levhaları kırılmıştır. 

iki kadına yıldırım 
isabet etti 

Tekirdağ 25 (A.A.) - Bi:- kaç günden. 
beri Saray kazasnda devamlı yağmurlar 
yağmaktadır. Alınaıı haberlere göre Kü 

çük Manika köyünde bir çok evleri su 
basmış ve düşen yıldırımlardan tarlada 
çalışan iki kadın ile bir öküz ölmüştür. 

1 

Filistinde 
Müsademe/er 

Kudüs 25 (A.A.) - Yahudi ziraat balı 

çelerine girmeğe muvaffak olan bir çete 

efradından on beşi. kıtaatla yapılan bir 
müsademe neticesinde ölmüştür. 

Arnavudluk Krah gitmedi Kongreye 44 devleti temsil eden bin 
Dünkü sabah gazeteierindcn biri şeh _ kadar murahhas i~tirak etmiştir. 

rimizde bulunmakta olan Arnavudluk Teşkilatın Sekreteri Monis Margu -
Kralı Zogunun evvelki gece Avrupaya lies'e göre Amerikan kongresinde itti -
hareket ettıiğini yazmıştır:Bu haber yan haz edilecek olan kararlar bütün dün -
!ıştır. Perapalas otelind·? bulunmakta o. ya siyonistleri tarafından takib edile -
lan KTal Zogu, Paris ve Londra sej•aha. cek siyasetin taayyün etmesi için Ce -
tine ancak :bu hafta sonuna doğru çıka - nevrede toplanacak olan dünya siyo -

Arnavııdlulıta 
Askeri teftişler 
Tiran 25 (A.A.) - Badoglio, yanında 

general Guzzoni ve Zanz~ oiduğu halde 
Köriçeye gelmiş ve memurlarla kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından istikbal edil -

miştir. 

,eaktır. nist kongresine .bildirilecektir. 
1 

Badoglio, garnizon kıtaatını teftiş et _ 
tikten sonra tayyare ile Agrirokastroya 
hareket temtştir. 

Bu çok kısa zaman zarfmda, birbiri
ni takib eden ziyafetlere davet edi
len tayyarecilerirnizi görmek için bin
lerce Berutlu işlerini güçlerini bıraka-
1anmı,4lardi Ayyııld1~lt tayyareı1.ere 
rak onların geçecekleri yollarda top -
yüzlerini gözlerini sürebilmek için ha -
va meydanının bulunduğu Ray::ık'a k:ı. 

dar giden halkın haddi hesabı yok -
tur. 

Beruta, daha birçok yabancı heyetler 
gelmiş bulunuyordu. Onlarla temas et
tim. Hepsi. son sistem olan Türk tay -
yarelerinin mükemmeliyetinden tak -
dir ve stayişle bahsettiler. Hele tayya
recilerimizin tam manasile birer ha va 
kahramanı ve birer centilmen olduk -
larında hepsi müttefiktir ler. 

Ecnebilerin takdirleri 

Büyük bir devleti temsilen Beruta 
gelmiş bulunan yüksek rütbeli bir as. 
kerle konuştum. Türk heyeti hakkın -
<la bana aynen şunları söyledi: 

«- Bugün nümunesini gördüğümüz 
Türk tayyareleri ve kendilerile tanış -
mış olmakla şeref duyduğumuz genç 
Türk tayyarecileri bize Türkiye Cüm
huriyetinin kara ve deniz kuvvetleri -
ne olduğu gibi hava kuvvetlerine de 
geniş bir itimad beslemekte tamamen 
haklıdır. Dünyanın, havacılıkta ('n i -
leri gitmiş milletleri bile, bu mükem -
meliyetteki cihazlar ve bu kabiliyette
ki elemanlarla bihakkın iftihar ede -
bilirler.» 

Buradaki manzara cidden gözleri ya
sartacak bir ulviyeti haizdi. Yirmi beş 
yıl evvel, vatan yolunda, kazaya kurban 
giden şehidlerimizin kabırleri başın -
da onların manevi huzurlarında ~enç 
TUrk tavvarecilerini derin bir sükut i
çinde el bağlamış görenler kendilerini 
tutamamış \"e hıçkırıklarla ağlamJş -
}ardır. Heyetimiz beyaz ve kırmız.ı kor 
deialarla bezenmiş ve üzerinde, azız şe
hidlere «Ankara havacılığının şükran 
ve minnetleri> ibaresi yazılı çelenk 
gözyaşları arasında mezarların üstü -

ne koymuştur. 

Hevetimizin Beruttan hareketi sa -
atind~. kendilerini görmek için büyük 
bir kalabalık Sen .Jorj otelinin önüne 
birikmişti. Berutlular Türk tayyar~ -
recilerine bu sırada kırmızı beyaz çı -
çeklerden yapılmış çok mükellef bu
ketler verdiler. Tayyarecilerimiz ay -
ni samimi merasimle Türkiye istika-

metinde havalandı.> 

lrlandahlar Londrada 
bir numayiş yaptllar 
Londra 25 (A.A.) _İki yüz kadar I~ • 

landalı bugün Londra sokaklarında bıl.. 
Tayyarelerimiz Ankara ile Berut a - hassa dünkü infil!klarm vukubulduğu 

rasındaki mesafeyi üç saatte katetmiş- binaların önünde nümayiş yapmışlardır. 
!erdir. Toroslaria Haleb arasında son Bunlann ellerinde taşıdığı lev~alarda 
derece bulutlu ve fırtmah bir havaya clrlanda hiç bir zaman hürriyetsız barı.. 
rastlamışlarsa da gayet normal bir u- şa girişmlyecektir.,. cAskerlik hizmet~ 
çuş1a ve süratlerinden hiç kaybetme - kabuldense ölmek müreccahtır• gıbl 
den sükUnetle yollarına devam etmiş- yazılar bulunuyordu. 
lerdir. Trafalagar Square'de 3000 ki~i. toplana • 

Rayak hava istasyonunda rak cOromwellden beri İngılız 1~.p~ra-
Tayyarelerimiz beklendiklerinden torluğunu~ takbih eden hatibleri ın e • 

bir buçuk saat evvel Rayak meydanı - mtşlerdir. 
:-

Ankarada maçlara rağbet artıyor l 

V 1.c11 · de aıaka ıle takib etmekte . 
Ankarada yapılan futbol maçlarını er.,ı enmız . 

. . De · maçında devre arası Harıci 
dirler. Yukandakı resımde Fenerbahçe - mırspor . 
ye Vekilirnizle Dahiliye Vekilimiz görüşürlerken görülmektedirler. Ortadaki 

zat Müstakil Grup Reis Vekili Ali Rana Tarhandır. 



4 Sayfa 

Sirkeci garı meydanı 
inşaatı ilerliyor 

Zincirlikuyuda bir 
otobüs gene bir 

hendeğe yuvarlandı 

Jfoziran 26 

Gar binası etrafındaki bazı binalar da istimlak edilerek 
meydan genişletilecek, Şirketi Hayriye yeni 

Evvelki gece Zincirlikuyuda bir oto • 
büs kazası olmuştur. 

Geniş mıkyasta mübayaa için Almanyadan talimat 
ve fiat verilmesi arpa fiatlarını yükseltti 

bir araba vapuru iskelesi yap3cak 

Devlet Derniryolları İdaresinin Na- ı Devlet Demiryolları İdaresi, Sirkeci 
fıa Vekaletince takarrür eden esas da- istasyonundan Sarayburnuna doğru o
hilinde Sirkeci garı etrafında vücude lan kısımdaki barakaları yıkhrmağa 

getirmekte olduğu meydan ve inşaat fa- karar vermiştir. Bu kısımdaki atclyeler 
aliyetine devam olunmaktadır. Yedikuleye nakled\~rek yerleri park 

Şoför Hasanın idaresindeki 3075 sayılı 
otobüs Zincirlikuyudan geçerken, <brek. 
siyon bozularak, Suterazisi mevkii önle. 
rinde birdenbire bir hendeğe yuvarlan _ 
mıştır. 

Piyasada bütün ürünler üzerinde mu-1 etmektedirler. Satışbr yerli fabrikalar 
amelelerin devam etm~~tt' ~lmas1 ve g~. ve dış piyasalar içindir. Hafta içınde pi.. 
len malların d:_rhal muşteı·ı bulması pı- yasaya gelen malın miktarı 171 ton, satıv 
yasanın canh1ıgmı muhafaza etmesinde 685 balyad r p· ğl d . ı • ıyasa sa am ır ve bunu 

Kaza neticesinde yolculardan Nedim 
ve Mehmed Ali isimlerinde iki :itişi ağır 
şekilde yaralanm~lardır. 

amıl olmaktadır. .Bu~day piyasasmda uzun mu·'ddet h f d ;;· . . . . mu a aza e ece6ı kuvvetle 
Toprak Mahsullerı Ofısının oynadığı ı1a. h 

1 
. ,. 

zım rolii, bu mahsul piyasanın müstakar mu teme dır. 1' ıatlar Trakya, Bandırma, 
kalmasını intaç etme]t.t>J, alelumum di. ~u~a ~alları. 63.65, Çanakkale, GcJibo. 
ğer mahsulat ve hayvani maddeler fiat. u:. Izmır, İzmıt malla:-ı 5iL60, Karahisar, 
larında mahsus artışlar görülmektedir. Kutahya, Bulvadin, Yozgad, Eskişehfr 

Demiryolları İdaresinin ikinci p!an - ve meydan haline konulacaktır. Dernir
da yeni ve mükemmel mağaza ve depo- yolları İdaresi ayrıca şehrin Avrupaya 
lar inşaatı bitmek üzeredir. Bu mağa - kapısını teşkil eden Sirkeci garının Av 
za ve depolar idare tarafından istiyen - rupanın muhtelif merkezlerindeki bü
Jere kira ile verilecektir. Yeni binalar yük garlarda olduğu gibi güzel bir man 
Şirketi Hayriyenin Sirkecideki araba zara arzetmesi için çalışmaktadır. İda
vapuru iskelesine kadar uzanmaktadır. re bu maksadla Sirkeci garınm ı~ıklan
Sirkeci meydanının pl8nına göre ara - dırılmasına ve daimi neon tesisatı vü
ba vapur iskelesi ileride kaldığmdan ve cude getirilmesine karar vermiş, faali
fena bir manzara arzettiğinden bu is - yete geçmiştir. Bu suretle şehrimize 

kele Şirltetihayriye tarafından yıktırı- gelen ve giden bütün yabancılar ilk 
lacak ve burada gl1zel ve modern bir anda temiz ve ışıklı bir kapı ile kar
araba vapuru iskelesi vücude getirile- şılaşmış olacaklardır. Sirkeci garının 
cektir. caddeye bakan kı!ımları da· esaslı bir 

Suçlu şoför yakalanmış ve tahkikata 
başlanmıştır. Hadisede yaralanan iki yol 
cu tedavi edilmek üzere, hastaneye kal. 
dırılmıştır. malları 52.54. Ankara, Konya Kırşehir 

BUGDAY: Hafta zarfında buğday pi- Polatlı V€ alellimum Orta An~d l ı' 

Yeni Sirkeci gar blnasınm etrafında- şekilde tanzim olunacaktır. 
ki bazı binalar istimlak edilerek yıkı - Devlet Demiryo11arı İdaresinin ban -
1ıp bir kısmının da açılmaSl işine yakın- liyö hattı yolcularına bir kolaylık ol
da başlanacaktır. Bu hususta Demiryol- mak üzere Ahırkapıda yaptırınağa ka
ları İdaresile belediye arasınd~ muta- rar verdiği istasyon binası inşaatı da 
bakat hAsıl olmuştur, sonbahara kadar ilanal olunacaktır. 

Tahkikata devam olunmaktadır. 

Satiye binası 
yolsuzluğu 
tahkikatı 

Satiye yolsuzluğu tahkikatı dün Pa
zar olması dolayısile, 24 saatlik bir te
vakkuf devresi geçirmiştir. 

Maamafih, tahkikata bugün müdde
iumumilik devam edecek ve yeniden 
bazı isticvablar yapılacaktır. 
Hakkında ihzar müzekkeresi kesil -

mış olan Denizbank umum müdür mu
avini Hamdi Emin Çap, evvelki akşam 
Ankaradan İstanbula avdet etmiştir. 

Ihlamur ağacına 
Çıkan 53 yaşında 
Bir kadın düstü 

Bir kadın kendisini Hamdi Emin Çap da, 4 iincü sorgu ha
'r kimi Sami tarafından, bugün sorguya 
ı erkeden delikanlıyı çekil€cektir. 

Beyazıdda l\fi.mıır Sinan mahallesin -
de oturan 53 yaşında F.atma isminde bir 
kadın. dün bahçesindeki ıhlamur ağacı -
na çıkarak, ıhlamur toplamak istemiş -
Ur. Fakat, ihtiyar kadın bir ara müvaze. 
nesini kaybederek. ağaçtan sukut elmiş, 
düşme neticesi ağırca yaralandığından, 

hastaneye nakledilınittir. 

Polisi~: 

Bir çocuk trnmvaydnn düşerek 
yaralandı 

Dün, Ştşllden Tünele gitmekte olan 
bir tramvaya binen Yorgi ismindeki 15 
yaşında bir çocuk, Sakarya sineması ö
nünde tramvaydan atlarken, düşerek 
901 bacağında 1 O santım bO.yüklüğünde 
btr yara açılmıştır. 

Yaran çocuk, Şişli Etfal hasbmesioo 
k:aldınlarak tedavi aHına alınmıştır. 

Bir saka iki kişinin bnşını yardı 

Jiletle yaraladı HAdisede mevkuf bulunanların bu -
Evvelki akşam. Sirkecide hayli garib gün. ağırceza riya~e~ine müracaatle mev 

bir yaralama vak'ası olmuş b" kadı kufiyet kararına ıtıraz edecek!cri veya 
kendisiru terkeden aşığını jiletleıryüzün~ kefaletle tahliye talebinde bulunacakla 
den yarelamıştır. rı anlaşılmaktadır. Yolsuzluk hadise 

Galatada Kasabl:ar sokağında 24 nu _ sine ?aşka ı;ıes'ullerin kar.~ş~? .karışını -
rruıralı evde oturan Fehnü oğlu Mümtaz, yacagı ta~k?katm tekemmulu 1le anlaşı
Pavlo kızı Elvida mninde genç bir ka ~ labilecekhr. 
dınla bir müddet sevişip yaşadıktan son. . Adliye, ta~kikatı~ bir an evvel ne
ra kendisini terketm..,,tir. Fakat b t tıcelenn,e.<;Iİ 1çtn, suratle çalışmakta -

••• .,.'i ' u er • d B h f · · d k" h kediş Elvidayı çok müteessir etmiş ve ır. u a ta ıçm e v~ n.~~ şa id 
genç adama kıarş kin besleme-e b 1 bulunanlar da, sorgu hakımhgme cel--
mıştır. g aş 8 

- bedilerek ifadeleri alınacaktır. .. 
Nihayet, evvelki gün Mümtaz Sirke _ Mevkuf bulunan Yusuf Ziya Oniş ve 

ciden dalgın olarak geçerken birdenbire arka~~ş~arının bazı dostlan, dün ziya -
karşılaştığı Elvida elindeki jiletle ken _ ret g~nil olması dol~yısi1~ tev~ifhane -
disine hücum etmi§, sol yanağından 4 _ de zıyaret etmek ıstemışlerdır. Fa -
ğırca yaralamıştır. kat, mev'kuflardan ekserisi sükunete 

Aşık kadın yakalanarak. tahkikata baş n:.uhtaç o1duk1arından kendilerile gö -
lanmıştır. ruşmek kabil olmamıştır. 

Mllteferrllı: 

------·---
Bir Amerikan şi lebl 
IJlr yelkenllge çarptı 

Füruzağada Ekmekçibaşı mahallesin Sa"lık propa d h ·ı· 
de H numaralı evde oturan 9 numaralı "' . gan asına ız vcrı ıyor 

Evvelki ıgece Karadeniz boğazında bir 
denjz kazası olmuştur. 

evde oturan 9 yaşında Slmon oğlu Sıhhat ve Içtimai Muavenet VekA -
Yorgl dün o civarda bir çeşmeden su letiı memleketin her tarafında geniş 
doldururken, Mahmud adında bir saka mikyasta sağlık propagandası yapmak
mAni olmak istemiş ve çocukla kavgaya tadır. 
tutuşara'k, elindeki sopa He Yorgi'nin Vekalet, geçen yıl köylere dağıtı -
başını yarmıştır. lan ve büyük faydası görülen, muhtelif 

Saka çocuğu kurtarmağa gelen Eşref hastalıkların insanlara ne suret1e geç
adında birini de muhtelif yerlerinden tiğini, vücudde ne gibi tahribat yaptı -
80pa f1e yaralamıştır. ğını. insanı nasıl ölüme sürüklediği • 

Suçlu, yakalanmış, yaralılar Bey - ni, bu hastalıkların nerelerden alındı-
oğlu belediye hastanesine nakledilmiş- ğ b.lh b 1 k 
le dl . mı .ve ı assa un ara arŞı ne gibi 

r r tcdbırler almak 1Azırn geldiğini göste-
Merdi~tın dıilşen 1'adın 

ren renkli büyük afişlerden bu sene de 
K.ası.mpaşada Akbaba yokuşunda 8 ı 00 bin kadar ya t k k"· ı . p ırara oy ere ra -

Evvelki ,gece limanımızdan hareket e. 
den Amerika bandıralı bir şilep ~aat 23 
sıralarında, Karadeniz ba~azında Umur. 
yerinde, Karadenizden gelmekte olan 18 
tonluk Hakkı kaptan idaresindeki thsa • 
nıhüda yelkenlisine çarpmıştır. 

Müsademe esnasında İhsanıhiida mo _ 
törünün bazı kısımlan hasara uğramış • 
tır. Kazayı yapan Amerikan vapuru hA. 
diseyi müteakib yoluna devam etmiştir. 

Kazada nüfusca bir zaviat olmamıştır. 

İhsamhüda motörü limanımıza getiril • 
mi~ ve mıntaka liman idaresi tarafın • 
dan kaza talhkikatına başlanmıştır. 

numaralı evdede o~rankkazancı Silley - ğıtmağa karar vermi~tir. 
man ismin bf rmln arısı, merdiven- • Otomobil - motosıklet ç~rpışması 
den d'Q~erek, sağ bacağını kırmış ve 1:eni afışlcrden Halkevlerine de gön Galatada, bir otomobil - motosıklet 
Y<lcudüniln muhtelif yerlerinden ağır- ~:rılecek ~·e bunlar Halkevi k6ycü - çarpışması olmuş, kaza bir kişinin ağır 
ca yaralanmıştır. luk teşekkülleii tarafından köy gezin- yaralanmaslle sona ermiştir. 

Yaralı, cankurtaranla Beyoğlu Be - tflerin~ beraberce dolaştırılacak ve Komisyoncu Hüseyin isminde biri 
tediye hastanesine kaldırılarak, tahtı ~al~evı doktorları tarafından afişler idaresindeki 31 7 sayıl; motosikletle Ga 
tedaviye alınmıştır. zerınde aynca izahat verilecektir. latadan geçerken, şoför Şiikrünün ida-

Blr çocuk kolunu kırdı Fatih ve Eıninönii hilkUmet re ettiği 2292 sayılı taksi otomobili 
Büyükderede Çayırbaşında oturan doktorlukları birdenbire motosiklete çarpmış ve mü 

Hamuı oğlu Tahir isminde 16 yaşında Fatih hükumet tabibi Ali Memduh sademe H~seyinin .s~~ bacağının kırıl· 
bir çocuk, ayağı kayarak, düşmüştür. Eminönü hilkfırnet tabibliğine E . .. masile netıcelenmlştır. 
Bu sukut neticesi sağ kolu kırılan ço _ nü hükOmet ta.bibi Mustafa 'Lu~~~: Yaralı tedavi altına .alınarak, kaza 
cuk, hastaneye kaldırılacaktır. Tedavi Fatih hükumet tab1b1iğine tayin edfl _ etrafında zabıtaca tahkıkata başlanmış-
altına alınmıştır. miştir. tır. 

İki kavgncı . .. 
Dün, lhsan ve Nuri isimlerinde iki Bir çocuk boğulurken kurtnrıldı .Duvardan du en amele 

arkadaş Kasım~ad~ bir alacak mese- Dün, Narlıkapıda denize iren Öm ~Alelıde Emin adında birine aid inşa 

d d ~. ·k1·k l 1 o u ma -yasasın a egışı ı o mamış, fiat ar es. lan 50 51 T k A d 1 

k. · · · h f . . -· • ra ya ve na o.u yıkanmış 
ı sevıyesını mu a aza etmıştlr. Tüccar yünler 72 75 tab k ·· 1 · 

namına piyasaya ehemmiyetli miktarda tur. - ' a yun erı 50-52 kuruş. 
mal gelmemekte olmasına rağmen, Top. 
rak mahsulleri Ofisi şehrin günlük ihti. KEÇi KILI· Dış piyasalarc!rın t:ılehler 
yacı nisbetinde Anadoludaki silolarından vukubulmakta ise de, .piyasada stok bi. 
buğday geiirterek piyasndalti · istikrarı rikmediğinden bu talebler karşılama. 
muhatt'za etmektedir. İstihsal · mevsimi maktadır. 
yaklaşmış olduğu için döğümü müteakıb Kırkım kılları için Fransadan taleblel' 
p~yasaya ~üvaredatın artaca~ı tabii gö. vukubulmuş ve fiatlar 50..51 kuruştan 56 
ru:lmektedır. Hafta zarfınd <1 pısaya gelen kuruşa kadar '-'Ükselm·c::t·r G F ~ . ., ı, ı • ene ronsa 
bugday mıktan 4€94 tondur. Fiatlar 1-211 için 50 bin kilo tabak keçi kılı 22.25 ku. 
çavdarlı ekstra ekstra Polatlı malları 7. ruştan satılmıştır. 
7.10, Konya, Iılgın, Akşehir malları 5,25. 
5,30, 1.2 çavdar'ı ekstra Anadolu sertleri DERlLER: Piyasada satışlnr devam 
5,15.5,20, 9.10 çavda.rlı Trakya sertleri etmekte, keçi~ derileri çifti cinslerine gö. 
5, 12..5,15, Anadolu ve Trakya kızılcaları re 185-21 O, oglak derileri çifti 135.145, 
5,32.5,35 kuruştur. kuzu derileri çifti 140.150, kuruş arasında 

satılmaktadır. 
Almanyadan sert buğdaylar için taleb. 

ler vardır. 

ARPA: Piyasaya az miktarda mal gel. 
mekt€ ve gelen mallar dahili istihlak L 
çin satılmaktadır. Hafta sonunda Alman 
ithaiat dairesinin bu memleketle iş yapan 
ihracatçılara ~eniş arpa mübayaası i~in 

teklif ve fiat vermesi mübayaa faaliyeti 
başlamadan piyasada canlılık uyandır. 

mış ve fiatlar bir miktar yükselmiştir. 

Yeni yıl mahsulünün idrak edildiği mm. 

takalarda dış piyasalar için faaliyet ber. 
devamdır. Almanlar müstacel teslimler 
için daha yüksek fiatlar teklif etmekte, 
bir buçuk ay sonrak.ı teslimat için tonuna 
cif Hamburg 49 lira fiat teSbit ettikleri 
halde derhal yüklemek şartile :Sl lira 
vermektedirler. 

Hafta zarfında piyasaya yalnız l47 ton 
arpa gelmiş, Anadolu mallan dökme 
Haydarpaşa teslimi 4,30-4,32, Marmara, 
Trakya malları çuvallı iskele tesl:mi 4,37. 
5,03 kuruştan muamele görmüştür. 

SUSAM: Dış piyasalardan bu mahsu. 
le olan alAkn devam etmekte, Sovyetle. 
rin bu hafta zarfında da mal mubayaa 
etmeleri fiatlara tesir etmiş bulunmakta. 
dır. Son satışlar Antalya mallan üzeri. 
ne olmuş ve kilosu 20 kuruş 10 paradan 
satılmıştır. Piyasa sağlam ve fiatlar mü. 
saiddir. 

BALMUMU: Bulgarlardan sonra AI. 
manlann da piyasadan mal mübayaa et. 
meleri bir müddet evvel 72. 73 kuruş a. 
rasında olan balmumu fiatlarının 78. 80 
kuruşa kadar yükselmesini intaç etmiş. 
tir. 

Piyasa şimdiUk sağlam ve mfuıaid ol. 
makla beraber, vaziyetin bu şekilde de. 
vamı alıcıların faaliyetine bağlı bulun. 
maktadır. 

TiFTiK: Haft!l zarfında İngiltere ve 
Almanya için lfüO balya satışlar yapılmış. 
tır. Bu satışlar geçen haftalara nazaran 
bir miktar daha yüksek fiatla yapılınış. 
tır. İngiliz takas primlerinin yükselmiş 
olması, tiftiklerin bu memlekete ıhraç 
imkanlarını koiaylaştırmış olduğundan, 

önümüzdeki hafta zarfında satı~ların de. 
vam edeceği me~uldür. Hafta ı:arfmda 
piyasaya gelen tiftik miktarı 129 tondur. 
Fiatlar oğlak 120.123. Karahisar, Yozgad, 
Eskişehir, Iqitahya 113.115, Ankara, Bey. 
pazan, Polatlı, Bolvadin mallan 112, Bo. 
lu, Çerkeş, Gerede malları 104.105, Kas. 
tamonu, Safranbolu 110.115, Konya 
damgalı ve Ilgm ayarları 110.112, Konya 
ova mallan ve Mardin ayarıları 92-95, 
çengelli 100, deri mallan 72-76 kuruş a. 
rasındadır. 

Kuru sığır derilerinin kilosu 56.62, sa. 
lamura 40.43, koyun derileri hava kurusu 
65~66, tuzlu kuru 57.58 kuruştan satıl. 
maktadır. 

AV DERlS/: 1stanbulda s!oldar kal. 
rnadığından ve istihsal mıntakalarından 
büyük partiler gelmerrtiş olduğundan av 
derileri üzerine muamele olmamakt;dır. 
Bununla beraber gerek bu yıl rekoltenin 
azlığı ve gerekse dış piyasalardan göste. 
rilen alfika dolayısile av derileri piyasa
m? geç~~. s~nelerdeki gibi durgun geç. 
mıyeceğı umıd edilmektedir. 
-············································ .. -.......... . 

iY:I: - UCUZ 
NEW • YORK SERGİSİ iÇiN 
8 Temmuz Kafilesi 

lst nbul • BOkref 
8 gOn otel ve yemek 

Berlln - Roterdam 
1 gUn otel ve yemek 

Nou Amsterdam Transatlantiği ile 
New· York'a 

New-York'da 14 gün ikamet 
Statendam Transatlantiği ile 

Boulogne'a avdet 
Pariste 2 gnn otel ve yemek 

Trenle latanbul'a avdet 

390 LiRA 
Ayrıca: NEW - YORK'T A tenezzOh 

yemek ve cep parası 

Kayıtlar kapanıyor. 

NATTA 
Galatasaray Telefon : 44914 

Hor alı:şaaı Bebelc 

Belediye babçeaindcı 

oporot. revü, ılı:eç, 

varyete, komedi her 

alcıa11 6 den itiba

ren müt.ilc varyete 

nefiı meşrubat 

gündüz 12 don 

1 cı kadar müıik 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan GOler ve 
arkadaşları 

Bıı akıam Kumlcapı Niıanca 
Ülkü aile bahçeıinde 

(iNCiLi) 
Tarihi piyes 8 perpe 

Na9it Özcan - Ertuarul Sadi Tek 
birlikte 

Kadıköy Süreyya sinema• 
tunda bugecc 

iesinden kavga ıetmışler, bu kavgada isminde 1.3 yaşında bir oc!k üzm er edılmekte. ol~n bir ~partunanda çalışan 
fazla hlddetlenen Hasan arkadaşını ji- bilmed1ği halde fazla 8~ 1 Y boek M_:hmed ısmınde hır amele, dlin ça1ış
letıe sağ yana~an yaralamıştır. HA- ğulmak üzereyk:n kurtarı~a:~ v~P ar~ tıgı 1 buçuk rnet:e yliksekliğinde ma -
clDe, nbttaya aksederek tahkikata baş bir halde Cerrahpa~ h t '. Y ı ku hal.den sokağa düşerek, muhtelif yer -
lanm..ıttır· }edilmiştir. ~- a anesme na - lerınden yaralanmıştır. 

Yaralı, hastaneye kaldmlrnıştır. 

YAPAK: Gelen mallar derhal müşte. 
ri bulmakta, fazla olarak mübayaatçılar 
istihsal mıntakalarmda da faaliyet ibraz 

BALAVI 
Vodvil 8 perde 

okuyucu Ay10I 



SO.N POSTA Sayfa S 

Manisada son bir yılda 
yapılan eserler 

üniversite arkeoloji 
Profesörü Edirnede 

Sivasın şirin kazalarından 
biri: Koy luhisar 

~dliye sarayı inşaatı hızla devam ediyor. 
sineması binası da bitme üzere ... 

Şehir 

Erzincanda spor hareketleri hergün b iraz daha inklşaf etmektedir. Yukarıda 
Erzincanlı kayakçıları ve şehir voieybol takımını görüyorsunuz. 

Pazar Ole. Hasan Bey Diyor ki: 

- Has:m Bey dün .sizin ga. 
ıetedo okudum •• 

... İstanbul esnafı birer bi. 
rer teftiş edilmiş ve ıu neti.. 
ceye varılmlfo• 

bütün gıda mad:ieleri 
ve satıcıları ınikrob yuvası 

halinde imiş, bu kadar pisllk 
içinde nasıl ölmed.ilimize ıa.. 

şıyorum doğrusu ••• 

Hasan Bey - Şaıılacak 

ne var dostum.. senelerden. 
beri muafiyet kesbettik.. bir 
10yler olmaz!. 

Koyluhisarda Orta Anadolunun en güzel ve en bol 
meyvası yetişiyor. Bağcılık da inkişaf ediyor 

Kaşta mahsu1 kurz.khktan 
zarar gördU 

Kaş, (Husust) - Bu yıl kazamızın sa

hil mahsulatı kuraklık dolayısile ç0k za.. 

Trakyada 19 mQktebin inşasma 
devam ediliyor 

Edime, (Hususi) - Geçen sene te. 
melleri atılan 19 köydeki ilk okullar bi.. 
nalarının inşaatına hızla devam olun. 
maktadır. Bunlar arasında, Yenikadın, 
Ahı, Urgaç köylerinde yapılmakta olan 
okul binalarının inşaatı bitmiş olup yal. 
nız sıva ve çerçeve aksamı kalmıştır. 

Kısa bir zamanda bunlarda bjtirilerek 
yeni ders senesine kadar tedrisata müsa.. 
id olabilecek blr vaziyete getirilecekler. 
dir. 

b. ı· · · ·ıe ·rekirdag~ spor bırliğl Malkara (Hususi) - Geçenlerde Malkaraspor ır .ıgı 1 • 
' · • olmuştur. Tekırdağlılar 8l'asında yapılan futbol maçı çok heyecanlı ve samımı 

bu maçta 2.1 galib gelmişlerdir. .. . 
Resim Malkara • Tekirdağ sporcularını bir arada gostermektedır. 
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CHidiseler Karşısında 1 

Mes'ud insanlar 
- :Bu yaz nerdesin? 
- Büyükadada! 
- Ya sen? 
- Suadiyede idim, fakat şimaı Ada.. 

ya g~ğim •• 
- Ben Büyükadada fazla kalacak de

ğilim.. sıcaklar basınca Tarabya, yahud 
• da Yeniköye g~mek, bir müddet te ora. 

aa kalmak niyetindeyim! 
- Ne iyi, ben de sonradan o tarafa ge. 

leceğim .. 
- İşte buna sevindim. İkimiz beraber 

olunca ne güzel eğ.enirir .• Hele Melfıhat 
ta olsa! 

- Melahat bu sene Yeşilköye gitti? 
- Neye sanki! 
- Orada hiç oturmamış. Fakat canı 

sıkılırsa onun da bizim taraflara gelece
ği muhakkaktır. 

- Dün Güzine rasgeldim. 
- Yazın da Şişlide mi kalacak! 
- Görünüşe bakılırsa öyle, Adayı 

ballandıra ballandıra anlattım. Plaj eğ. 
lencelerinden, gece gezmelerinden bah.s 
ettim. Fakat hiç oralı değil! 

- Fazla mıymıntı ..• 
- Evd! 
- Geçen kış kaç defa Nişantaşına gel. 

mesi lçin ısrar etmiştim. Bir türlü razı 

olmamıştı. 

- Sen şimdi onlan bırak ta bulundu. 
ğun yerden bahset, bari güzel vakit geçi.. 
yor mu? 

- Hiç sorma yaşıyorum. 
- Ben de öyle! 

te fena olmamakla beraber, istedikleri 
zaman Şişliye, istedikleri zam:.ın Ni~an.. 
taşına taşınabilecekleri hissini vermiyor. 
du. Hele yazın bir kısmını Adalarda, bir 
kamını Suadiyede, bir kısmını Tarabya. 
da geçirecek kadar paralı insan, ömrüm
de görmediğim için bunu nasıl ba -
şarabfldlltlerine de merak sarmıştım. 
Hangi mflyonerin kanlan kızlarıydı a. 
caba? .• Belki de yalan söylüyorlar, etraf. 
takilere caka s:ıtmak istiyorlardı. 

Konuşmalarına biraz daha kulak ver. 
dim: 

- Senin şimdikiler nasıl? 
- Pek iyi amma, hanım biraz tuhaf .• 
- Bek sana biraz yan bakıyorsa? •• 
- O da var amma •.. 
- Anlaşıldı, arada sırnd:ı mutfağa 

geliyor mu? 
- Eh artık uzun ediyorsun? 
- Her neise, gözümilz yok aylığın 

kaç? 
- Yirmi lira •• 
Şlılıdi de sözlerinden bir şey anlamı. 

yordum. Tramvay durduğu zaman indi
ler.. arkamda oturan orta yaşlı bir zat 
ayakta duran arkadaıına: 

- Soldaki benim eski hizmetçi dedi. 
Aycrktaki cevab verdi: 
- Sağdaki de on beş gün evveline ka. 

dar bizde idi. 
- O da hizmetçi öyle mi? -
- Eveti 
Düşündüm; hi?.metçiydiler amma, değ~ 

Ill€ zengin, insanlardan daha iyi yaşı. * yorlardı. 
Ben tramvayda oturuyordum. Onlar 

&ıQmd€ki sırada idiler.. giyinişleri, pek 

L Bunlan biliyor mu idir.iz? =1 
Hindistanda izdivaç yaşı 

beş ile dokuzdur 
En genç yaşta 

evlenme rekoru 
Hindistandadır • 

IDndistandn ev -
li insanlardan 6 
mflyondan faziia
sı: beş ile dokuz 
yaşlan arruıında evlenmişlerdir. Hin -

dlstanda on beş yaşma varıp da izdivaç 

eylememiş olan kıilar gözden düşer -
aer. 

* 
Filin hassasiyeti 

.tıayvanlann i
çinde en inoo duy 
guya malik olan 
fildir. Her husus
ta çok hassas, çok 
içli bir hayvan o
ilan fil, herhangi 

" Lövme ,, işareti taşımıyan 

yegane nefer 
1898 deki İspan.. 

yol - Amerikan 
harb:nde ilk kur .. 
şunu atan Samuel 
Perri bahriye ef .. 
radı arasında vücu 
dünd~ dövme işa. 

retleri bulunrnı _ 
yan yegane ne .. 
ferdi. 

* 
Kadınlarm dili 

Kadınlar için 
edili uzun mah -
~ukt derler ... Me
ğer bu söz pek 
doğru imiş. 

Yapılan bir he 
saba göre kadın -
ların dillerinin u 
zunluğu ayni boy 

I 
~' 
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Kloş ve büzgülii etekler. kalçalan ge. 
niş ,gösterir. Kalçalılara pek uymaz. On
lar daha ziyade kloş tesiri yapan, fakat 
hakikatte bolluğu öne toplanmış etekle
ri tercih etmelidir. Modeli bu maksadla 
veriyoruz. En geniş bir etek olduğu hal. 
de arkası ve yanları hemen hemen düz 

1 ve sıkıdır. 

Yalnız eteğinde değil, korsajında da 
bir hususiyet var: Bolı·!·osu büzüll'r~k Ö

ne tutturulduğu için göğsün şişmanlığı. 

nı belli etmez. 
Ya1cası, kol kırmaları beyaz organdL 

dir. Önündeki büzme parçalar laciverd 
grogrendir. Kendi beyaz • laciverd bir. 
man emprimedir. 

Her kadın bilmelidir 
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Harrg Baur kendi 
kendini anlatıyor 

"Normal bir adamım ve bu yüzden de birçok 
meraklarım vardır. Mesela baston koleksiyonu 
yapanm. Yaldızlı tahtalara, tablolara bayılınm ,, 

llaf'!'y Baur o~lu ile karşı karşıya 

iMeşnur rransız ıan'atkln Harry J vmnek üzere Charles Boycr bu yaı 
Bauru tanımıyan yoktur. Fransaye. gelecektir. Haber alındığına 

Tok sözlü bir adam olan Harry Baura göre F.ransaya .gelmeden evvel HolivucL 
geçenlerde bir gazeteci müracaat ede- da Deanna Durbin ile bir film çevirmesi 
rek hayatı hakkında kendisinden maHl- kararlaştırılmıştır. 
mat istemiştir. Gazetecinin müracaatın. 
dan çok sinirlenen san'atkft.r fU sözleri 

söylemiştir: 
c- Hayatım hakkında malfunat isti. 

yomunuz. AlAkamza teşekkürler ede. 
rim. Size kewlimi kısaca tanıtayım. Üst 
tarafını siz istediğiniz gibi yazarsınız ... 
Par.iste Nisan ayında doğdum. Senesini 

Yeni bir yıldız doğuyor 
Lucille Bali adında yeni ve güzel si • 

nema yıldızına Ameriknda ccinsi cazibtt 
kraliçeSi, ünvanı verilmiştir. 

En son çevirmiş olduğu cAteşin ka .. 
rım> adındaki filmi Pariste pek büyü~ 
bir muvaf:f akiyet kazanmaktadır. 

söylemiyorum. Beni sevenler bana iste. ---------------
dikleri yaşı izafe etsinler... ( Z h l ) 

Babam Alsaslı, anam Parisli idi. Beni ara eander 
Yahudi sananlar Qldu ismimden dolayı. --------------~ 
Halbuki cedbeced katollğiz ... 

Saçlarım kırç1ldır. H:Pt o da başımda 
kalan saçlardır ... 

Boyum 1.80 dir. Sıkletim 100 e yakın. 
Eskidenberl oburluktan hoşlanırım. Fa. 
kat son zamanlarda günde bir defa ye. 
mek yer oldum. Böylelı1de çok rahat e
diyorum. 

Denizi, müziği, kltabJarı, hayvanl8l'ı, 
hususile köpekleri, tiyatroyu, ı:nemayı 

severim! 
Normal bir adamım. Normal bir adam 

olduğumdan dolayı birçok meraklarım 

vardır. 

Meselfı baston kolleksiyonu yaparım. 
Fantezi şeyler biriktiririm. 

bir kokuyu tam bir kilometre uzaktan 

hisseder. 

ve sıklette bulunan 
bir hayli uzundur. 

erkeğin dilinden 

Bol bol havalandırılamıyan bir yer. 
den sigara kokusunu çıkarabilmek için 

o odanın veya salonun bir köşesinde dai. 
mi surette şu mahlfılü bulundurunuz: 
(Bir kaşık essence de lavande ile bır 'ka
şık sel amrnoniac). Daha basit ve daha 

Yaldızlı tahtalar, tablolara bayılırım. 
Çok kusurlarım vardır ha ... 

/Jıi ml'klub 
Ankarada oturan Bay cİ. c., bana 

iki genç tipinden bahsederken: 

- Birincisini sev)yorum, fakat men. 

faatim ikincisinde, diyor. 

Bay cİ. c.,. ailevi bir sebeble mut. 

laka evlenmek mecburiyetindedir ve 

bu aci genç kıı arasında mütereddid 

kalmıştır. Mesele bu şekli alınca tav. 

aiyede bulunmak bir yabancıya düş. 

ınez. Hakiki vaziyeti bilmiyorum. E. 

Jimdeki mektub ise çok müphem. Yal. 

nız §UnU söyliyebilirim: 

- Hayatta birçok deblnr sevd m, 

birçok defalar sevildim, diyen, tecrü 
be görmüşlere itimad etmeyiniz, insan 

yalnız bir defa sever, birçok defalar 

sevilmesi mümkündür, fakat hayatın. 

da iz bırakacak olan kendi :çinde bü. 

yüyen sevgidir. Sonra gençlikte yalnız 

bir aefa gelir, bitmiyecek gibi görü .. 

nür, fakat kısa sürer, bu kısa müd. 

cretten elinizde kalacak hatıra, o ilk 

seıvginizdir. Menfaati daima ikinci, Ü

çüncü derecede görürüm, insanı bir 

defa yaşıyacağı saadet hayatından 

mahrum edecek bir amil sayanın. Fa. 

kat yeni yuvayı sefalette bırakacak 

izdivacı da tasvib etmem. Karan ver. 
mek size aiddir. 

Bay cM. G.,: 

- Sözleri ve tavırları sahte değildi. 

O da beni seviyordu, fakat birdenbire 
değişti, sebebi ne ol$a gerek? diyor. 

ffiç malumu olmıyan muadeleyi 
halletmenin usulü hen5z keşf edı1me. 

miştir. :Kasıl seviştiniz, sevginizi hangi 

safhalardan geçirdiniz, karşılıklı he. 

defleriniz neydi? Ve son ayların vak'a.. 

ları nelerdir? Söyler&eniz üzerinde dü
şünürüm. 

TEYZE .•• 

sık sık kullanılan diğer bir usul de por. 
takal veya limon kabuğu yakmaktır. 

Hoş bende olmıyan kusurlan da bana 
izafe ediyorlar ya ... 

Bazı iyi tabiatlerim vardır. Cesurum. 
Mesleğimi severim. Arkadaşlanma, dost
larıma karşı sadakattan ayrılmam. 

Sözüm sözdür. 
Şişenin dibine düşen tıpayı şöyle çı. Hiç çocuğu olmıyanlara çok acının... cUfa:t nın en değerli yıldıztarından 

kannız: Bir sicimjn ucuna iri bir ilmik ÇoC't "ıkfa.rını kaybedenlere de büsbütiln biri olan Zarah Leander yaz münasebe.. 
* 

yapınız. Şişenin içine sarkıtınız ve şişe- acırım. tile çalışmalarına ara vermiştir. Son de .. 
yi baş aşağt çeviriniz. Bu vaziyette tıpa~ 1şt esize hayatımı kısaca çizdim!> fa çevirdiği bir film sinema münekkid • 

yı şişenin boğazına getirmeye ve sicime Charles Bover Deanna Durbin leri tarafından çok beğen.ilmiştir. Zarah 
temas ettirmeye çalışinız. Ondan sonra •

1 
f Leander Eylfııde çalışmalarına başlıya. 

sicimin elinizdeki ucunu çekmekten ba§- 1 e i m çevirecek ... k caktır. Yuk.andaki resim yıldızın güzel 

.!.'.!.~?2~~::_ .......... --·------~~.?=-~~.?.~ .. ~?.ı~üyük t
1
ir film çe .. bir pozudur. 

lls~a;;c~a:ikl;'s;;::ı z;ı~n~::m:::-=a:--=s:ikl.;"a:;:::ra:T.11ik~la=rı:=: •• =====·====-==····=-=·:::--:::··:;;···;:··-=·==·=·-=-=·-=-=-=.:;E kzoz borusu 

t ...... ' •• 
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C DENİZ VE DENÖZCÜLÖK :J 

Akdeniz hôkimiyeli ve 
hava hlicumları 

Avukatlar arasında bir anket 

icra kanununu 
nasll değiştirmeli ? 

lstanb.ul avukatları yapılacak tadilat münase
betile fikirlerini söylüyorlar 

Jngiltere muhtemel düşmanlarının tayyare kuvvetlerini 
imha etmek için komşularının arozi 

istasyonlarından istifade etmeğe mecburdu,. 
(Sn Ptstanm deniz işleri mütehassısı yazıyor) 

İcra kanunumuz biilıassa hangi bakım..! 
dan ıslaha muhtaç bulunuyor? r 

Hukukçular arasın:ia açt.ığunız bu an. 
kete verilen cevablart dün neşre başla -
mıştık. 

ve Mevzuun herkesi alakalandırıcı mahi
ytte olup. mühim bir meseleyi halle ma 
tuf bulunması sebebile hukukçulanmızın 
düşüncelerini nşirde devam ediyoruz: 

e Avukat lrlaıı Eminin fikirleri: 
- İcra kanunumuz esas itib:ıril& fena 

bir kanun değildir. Ancak, iktısacll vazi
yeti ve hukuki ahlakı kafi der~cede in • 
kişaf etmemiş bir muhit için, bazı ted • 
birlerle takviye edilmeğe muhtaçtır. Ben 
ce, her şeyden evvel kanunun kabil ol • 
duğu otomatikleşmesi lAzimdır. İf sa • 
hibleri ve alacaklılan mütemadiyen icra 
kapılarında süründürmek, onlar kadar 
memurların da. zamanım israfa ıebeb O- 1 
lur. An kovanı gibi ujuldıyan icra daire
sinin kafi derecede verimli olmasını t>eıc. 
lem.ek ıbiraz gücdiir. Maalesef. birçok ka.. sından haciz muamelesi geli~or. Neye 
nunlarımız gib' icra kanunu da irili u uğradığını bilemiyec zavallı ilçuncil phıt 
faklı birço!t müddetlere tlbidir. Bu yüz.. bununla uğraşırken. gene ayni tlbly~y• 
den hazan alacaklı, hazan borçlu zarar- uygun olarak muhelif icra daireler_inden 

Çoraıb SO"küoifü gibi sünip giden hacız ka.. 
dan zarara girmektedir. Bu itibarla. müd 
det mevzuunun basitleştirilmesi ve ka • rarlarına uğruyor. 
nun hfrkümlerini muayyen ve mahdud Bugün İs:ınbulun filan icra dairesinden. 
müddetlerlc ayarlamak doğru olur ka • öbür gün Üsküdar icr.asından, daha baş. 
naatindeyim. ka bir gün mesela Bakıı\köy, San~er, ~-

Maalesef, k:mun bazı kötü niyet sahib. dalar, Eyüb icralarından bu nevı hacıı 
lerine fırsat verecek eksikliklerle de ma. muamelelerine muhatab oluyor. Zavallı 
luldür. Diğer tarafı celbetmeksizin yarım ·adam bu dolamba9lı alacak oyununda 
saat içerisinde alınan bir ihtiyati ha.~iz hiç bi~ alakası olmadığı halde, i~ini gücü. 
karan, ıbazan yıllarca diğer tarafı tazıbe nü bırakıp dau·e daire dolaşmaga ma~ • 

• sebeb olur. Her ne kadar ihtiyati haczi ' kıimdur. Nihayet, vasıtası, parası, m~. • 
tamamlıyan merasim için, kanun kısa dafaa kuvveti ve delilleri varsa, bir gun 
müddetler koymuş ise de, bunlar hac1in hakkını kazanır. Fakat, bu kötü oyunu 
tatbiltinden sonra, kararın alacaklıya teb yapanlar ~adece b2~. on para kavbet -
liğinden itibaren başlar. mekle, işin içinden çıkarlar. Ahlaksıı:lık 
Şayed alacaklı icraya gidrp te bun•ı cezalandırılmıs olmaz. Cen. kanununa 

yapmazsa, müruru zaman müddetinin EO- göre, resmi bir kiı.ğıd yapıldı~ı 'l:ıman, 
nuna kadat' bir adamın tasarruf hakkı sahtekarlık suçundan cezalandırılırlar. 
hakstz yere tahdide uğramış olur. memurlara yalan beyanda bulunanlar 
İhtiyati haciz kararını almak bu kadar Fakat, icra kanunu hususi hükümlere ti. 

basit olduğu halde, onu kaldırmak bir - bidir. Bu nevi oyunların maalesef ceza!lt 
çok teşrifata tabidir. İş mahkemeye inti- yQktur. Yalnız hakikate muhalif mal be .• 

ıllg\lıar.tl• AkdeRiz filosu Cebelü.ttanktan geçerken. k ı tt' · h d fh ı 
'"',,.;.k k1 d b • Akd • Haritaya şo"yle bir bakılacak olursa İn~ yarelere kı:ır<:ı qu tedbirlert aımak mec. ı a de 

1 mı, er ava gibi, birçok sa a ar_ yanında bulunanlarla, buna benzer bır 
yv es 2Jaman an en enız mese- -.... "I a, ereceler:ie!'l geçmeğe mahkumdur. iki halde kanun ceza müeyyidesi koy • 

lelerinde en ziyade deniz kuvvetleri mü. gilterenin bu hayat yollan üzerinde esas- buriyetindedirler: Adalet icab ettirir ki. iki taraf için de ay-
essir olmuş ve sahibi oldukları devletle- lı limıaye noktaları yoktur. Bilakis yu. ı - Düşmandan eV"rel tayyareler u. ni sürat te:nin edilmis olsun. Alacaklının muştur. 
re b.irçok haklar kazandırmışlardır. Muh- karıda ismi geçen devletlerin, imparator. çurarak, hasım tayyarelerini hangarlar. kefalet veya teminat göstermiş olması, Ben icra merciir.in ve şikayet kııpısının 
tefü deVletler Akdentze hakim olmak luk yollan üzerindeki tehclidlerine temel da, meydanlarda mahvetmek. diğer tarafın sürüki.enmesi için, sebcb mevcudiyetine muarız değilim. Yalnız di
arzusu ile donanma yaptıkça büyümüş. olacak çok üsleri vardır. Bu yüzden İn- 2 _ Müdafaa edilmesi ıazım olan me. teşkil edemez. · yorum ki .. salahiyettar ve mes'~li;etta~ 
ler, denizin ehemmiyetini gözden kaybet- gfıt.ere bu devletlerden bazılarının dai- v,ıkiin yüzlerce kilometre ilerisine haber İcrada istiıhkak iddiaları da ·başlı başma kalın hatlarla cizilmelidir. İcra hakımlcıı 
tikçe de küçülmüşlerdir. Böyle zavallı int bir müzaheretine muhtaçtır. alma istasyonları yapmak ve bu suretle bir derddir. Yaptığınız her tı.aciz arkasın. itiraz~rı tetki·k ederken, sair hakimler 
devletler arasında göçüp gidenler de çok. Acaba İngiltere bu yolları, yukarıda çiüşmanın hücumundan vaktile haberdar dan bir istihkak davası çıkar. Eğer müs. gıôi imzala!'ı tet·kik ettirerek mahdud 
tur. Tarihin bu cereyanını uzaktan, a. ismi geçen devletlerin yardımı olmaksı- olarak lazım gelen tayyare tedbirlerini tahik iddiasını isbat edemezse. ıkinci, ü _ hallerde hüküm vereıbilmelidir. Bu su • 
dım adım, takib eden İngiltere, İspanya zuı Jroruyabilir mi? Bu suale cevab vere. almak ... Yani havada av tayyaresi bu. çüncü, dördüncü .. ilh .. müstahikler çıka. retle hem zaman kazanılmış. hem de 

H ı d fil .. d .. ·· rtad n b'1- k · b'li İ maıhkemenı'n yu"kü hafiflemis olur. ve o an a osunun vucu unu o a ıuue IQin tayyare tesirlerini gözden lundurmak. ı r. cra memurları bunların her biri-
kaldırdıktan sonra bu denize girmiş ve geçirmek l~zırndır. 3 _ Top abşile tayyareleri düşürmek. ne dava açmak i~in yedişer günl:.ik müh. Bunlar, bittabi ilk dakikada hatıra ge. 
bu suretle servet nehrinin mecra.sının Tayyarelerin üç şekilde hücumu mev. Acaba İngrltel'e, Akdeniz hududları !etler venneğe mecburdur. Bu şeraid da. len şeyler. Etraflı bir tetkik, ihtiyaca da. 
Britanya adalarına doğru çevirmiştir. zuubahs olabilir: dahilinde, tayyareye karşı olan bu hiz. bil.inde işin nereye varacağını kestirmek ha uygun çarelere imkan verebilir. 

Bununla beraber İngilterenin Akdeniz ı _ Yü·ksek irtifalardan bomba at. metleri başarabilir mi! zor bir şey olmasa gerektir. Bence, kanun e Avukat Nazmi Nuri diyor ki: 
sularına bilakayıd ve şart bakim olduğu rnak. İlk evvela· bı'nn' cı·yı· mu" naka•a edelı"m. her şeyden evvel ahlaksızlığı ve kötü ni. • ır İcrada ıslahclt muhakkak surette ilamın 
iddia edilemiyordu. Zaman zaman keşfe. 2 - Peyke hücu.mile bomba atmak. Denizde ve karada, muvaffak olmak için yeti cezalnadırmalıdır. Günün birinde, su"ratle infazı keyfiyetidi~. Bu neticeyi i&.. 
dilen yeni deniz harb vasıtaları ve silah. kuvvetleri toplamak llzımdır. Havada bakıyorsunuz ki, gönüllü bir ~orçlu, da. d 
lan İngilterenin bu hakimiyetini tehlike- 3 - Seyyar torpil atmak. nışıklı bir alacaklı lehine borç ikraz edi • tihsal için icu muamelatını ihtisar P. e • 

b Y\ioksek bomba taarruzu Tayyare ise kuvvetlerin toplanması hastalık do. rek, fıormalı'telerden kurtarmak lazımdır .. ye düşürüyordu. Fakat, keşfedilen u · - - yor. Mal beyanında bulunurken, bir baş-
d lerle Yapıln• tecru"'belerde va~sıl 1 n gvurur. Bundan dolayı bütün memleket- k Uzun mesaı· netı'cesı'nd .. alınmış olan bır 

\1asıtaların · denizde yüzmesi ve deniz e ..... 0 una ası nezdinde bulunan mallar. kendi ~· 

k netice şudur: (Tecrübe açık havada ya. ler, yüzlerce tayyare istasyonu yapar, mahkeme kararına o ilamın sahibi infaı 
çalışması koca imparatorluğu pek or- · malı .gibi gösteriyor. Ve bithbi, arka • 
kutmazdı. O derhal bulduğu mukabil pılınış ve 6000 metreden bombalar atıL buralardan ~~v~an~c:ı~u~i:rk~~;ri. ha. ettirebilmek için. lazım gelen kolaylık -
tedbirlerle mutlak hakimi etl tekrar te- mıştır.) vada birleşitınr er. gı er:_ ne tür. Malta adasının dört tarafı sudur. ları çabuk surette bulabilmelidir. 
• . y .. Cebelüttankta ve ne de Maltada boyle Binaenaleyh diinnanın buraya yapacaıı.ı afh l mah 

8IS ederdi. Cebeluttarık ve Malta gibi üslere atı. _ 
1 

bi d malik de~ndir. B iki _... s Bugünkü vaıiyette. icra s a arı. 
İşte bagün de İn.gilterenin böyle lehli- lan bombaların % 45 şi isabet etmiştir. gu_ze_ r :~ . . 5 " esahai u t- her bir tayyare tecavüzü bir baskın lesi. keme safhaları k:ıdar uzamaktadır. Hal. 

keli bir devre yqadığını görüyoruz. Üs.. Denizde yüzen hedefte % 5 isabet et- ~uht?' s~v· ~ ce~ yenn: : d sa .rini gösterir. İngiiterenin buna karp ala. bulııi, vücudii:lü bildiren bir vesika ~ld~ 
telik b f d :k •şt• hiyesı pea. az ır. naen ey ora a mu. cağı yegane çare Maltayı boşaltmaktır. """•na göre, infazı kıi!fetsiz, merasımsıı 

· u s.e er eniz ha. imiyetini. tehdid mı ır. ayyen bir miktardan fazla byyare istas. Fakat o, Cebelu'"ttarık ı·çı·n daha başka ka- 5 " lm I d 
d d t d ğ l h llh d bir neticeye m.uhar 0 a 1 ır. 

e. en, emz vas~ ası . e .• • ava sı .. 1 ır. Tecrübelerde şüphesiz müdaa.fa atış. yonu yapılamaz. İki, üç '?leydandan uça. rar vermek mecburiyetindedir. Çünkü 
Bılhassa hava sılam ınk~şafının hen~z. t":"" lan yapılmamıştır. Binaenaleyh harb za. cak tayyare yekunu ise, imparatorluk Bebelüttarık, Malta gibi tahliye edile. Binaenaleyh, icra muameJatında ısla. 
maml.anrnamış olmas.1 ınsanı gayn ıhtı d b 'kt ı d h · d batın vu" ~udü elzemd:r. Kanaatimce bu -- ınanın a u mı ar ann a a zıya e a. düşmanının bütün tayyare istasyonlarını bilecek yer değildir. Ben bu boğazı dün. " ı 
yari karanlık bir meseleye sürüklüyor. zalacağı gözönünde tutulmalıdır. _ harab etmeğe elvermez. Binaenaleyh İn. yanın düğüm noktası addedel'im. Orayı gükü formaliteler kaldırıldı~ı ve cczv 
Acaba bu koca imparatorluk, hava sili. Peyke hücumları - Karadaki fabr.ika. giltere, muhtemel düşmanlannm tayya. elinde tutan dünya haıinesinin kilidini bir kayıd da konulduğu takdirde, aranı. 
hına karşı, Akdenizdeki menfaatlerini na. istasyon ve bahriye limadl.armdaki ha. re kuvvetlerini imha etmek için komşu~ muhafaza ediyor demektir. lan gaye elde e~~~.i.!.?.~~~ ..................... . 
sı1 ıkıoruyackatır? Bütün gazetelerdeki vuzlara, isabet ihtimali, atılan bombala.. !arının arazi ve istasyonlarından istifade İşte İngiltere bu noktada da JT;çu-n--ı ....................... . t takv• ... 

u \;U Telefon şebeke ve tesısa ı ıyıı::: 
nıeseleler de bu mevzua temas etmiyor rm % 30 u kadardır. Buna mukabil yü- etmelidir. meseleye ehemmiyet verecktir. Herhalde dili 
nıu?... zen hedeflere karşı % 10 u bulur. (Şu İkinci meseleye geliyoruz ... Yani mü. havaya karşı dünyanın en mühim tahki e y:~ d hT d ki t 

Ben İng.ıterenin iki meseleyi hallet. halde, tayyareler gemJlere karşı böyl~ dafaa edilecek mevkiin yüzlerce kHo. matı burada olmalıdır. Amerikanın böyl~ Telefon İdaresi, ş~ ir a 1 1
; .e . C:-

mek mecburiyetinde olduğunu zannede. bir hücum sistemi takib edeceklerdir.) metre ilerisinde haber alma istasyonları blr tesUhatı Panama, Almanyanın da lefon şebeke ve tes~tının ~ vıye~ı l· 

rim: Seyyar torpil atmak - Harb gemile. yapmak ... Bu mesele karada çok basittir. Kielde yaptığını görüyoruz. çin yeni bazı tedb~rler a ı~tyor u. 
1 - Herhangi bir devletin taarruzuna rine karşı tesiri sıfırdır. Fakat kafile ha. Mesela Parisin bu kadlll' uzağına lazım * İdare bu maksadla Ist.an~ul ıle ~ey 

karşı, Akdeniz münakalesinin korunması. linde giden ticaret gemilerine karşı yüz. gelen ~ber alına istasyonlarını inşa e. Bu münakaşa bizi şu neticeye götürü. oğlu arasındaki hatları .~ıy:eı~r~rrne-
2 - Bitaraf veya tarafgir Akdeniz dev. de miktarile, az da olsa, bir tesir elde e.. der, düşmanın yapacağı tayyare bombar. yor: Herhalde bu kocaman imparatorlu. ğe karar V~I'm.~ş:~r-. B~;un t~n. 1 1 t~~nb 

letlerile irtibat. dilebilir. dun.anından iki saat evvel haberdar olur ğun şark ve ga.rb Ak:denizlerinde birer Atatürk koprusu ıstı ~e mı a 1 

Akdenizin coğrafya durumu itibarile, İngilterenin mukabil tedbir imkinlan ve lazım gelen tedbirleri alınz. Fakat sa. büyük milletin dostluklarına ihtiyacı faz. etmek üzere Azabkapt ıle Unkapanı a-
İngiltereyi bu hususta en ziyade tehdid Bugün deniz olsun, kara olsun, hava hil şehirlerinde mesele bu nevi istasyon. ıadll". rasında kablo tefrişine başlanacak • 
edenler Fransa. İtalya ve Türkiyedir. olsun. memleketin bütün kuvvetleri tay. larının yapılmaması dolayısfle çok güç. A. T. tır. 
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i Kraliçe Mary'nin bugün lngilterede hula büyük bir nü- ~ 
1 f uzu vardır. 72 yaşında oldugu halde dirıç ve faaldir ~ 
\. .... _ ................................................................................................................. / 

SON POSTA 

ekArlar 
niçin 

evlenmiyorsunuz?.J 

"Son Posta,, nm bekar okuyu
cuları fikirlerini bildiriyorlar 
e Ahmed (Üsküdar Sultantcpesi 1 

nıunarada) 
eBcndenlz bir defa nlkAhlanmış bir defa 

da nişanlanmış, her !kisi lle de muhtelit şah
sı, ailevi sebeblerle ayrılmış biriyim. Bu hu
susta tatvill mekali zaid a.cldedlyorum. 

Bckft.rlar için mutasavver vergi, bu mese
lenin ancak neticesini düşünerek yapılacak 
bır ~ olabllir. Halbuki aebeblerl taharri edi-
lirse o vakit işin rengi ve şekli değişir. Ev -
lenmeğl çoğaltmak için yapılacak işlerin ba
şında hayatı ucuzlatmak kadar hattli ondan 
fözla ve daha evvel boşanma mcselclcrlnde 
suhulet göstemıek lazımdır kanaatindeyim. 
Bu güçlük mevcud oldukça başka tevessül 
edUecck tedablr kat'iyetle akamete mah -
kCımdur. Çünkü boşanmanın bugünkü şekli 
yıkılmış yuvayı hali ta.Ollsine irca etmlye 
hl'ıdlm olmuyor. Ancak ıztırabı idame, mad
di, manevi zararları tezyide b:ı.ls oluyor. Zi
ra. ıı.nla.şabUecek taraflar bir yuvanın hnrlm 
ismetinde pekAlA anlaşablllrler, Mahkemeye 
düşenler, ora.ya hAklmden keramet bulmak 
için değil, esasen fillen yıkılmış blr yuvanın 
harablsinl kanunen tevsik etmlye uğra§an
lardır. BekArlık vergisi namUe bir vergi tarh 
etmtye kalkışmak, arsalarda sahlblerl ıtarıı.

llnden inşaat yapılsın diye fazla vergi vazet
mlye benzer, Nasıl ki, arsa sahibinin parası 
olursa ve hesabına gelirse ev yapacağı tabii 
ıse, evlenmek mesles!nde de bir erkek me.s'ud 
oıamıyaca~ına kanaat ietlrdlğl karısından 
ı;ühuletle ayrılablleceğlnden emin olmruıı 1-
cab eder. Kız ve kadınlş.rmızın çoğu tabi) 
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STA,, nın 
üs bakası 

,_---------------------------No. 31----~ 
Burak Reis 

Kendi kwnandasına verilen biiyük bir cenk gemisini düşmana zaptettir • 
memek için üzerine saldıran iki biiyük düşman gemisile beraber yakan, 

tayfaları ve cenklerile beraber alevler içinde dövüşe dövüşe kahramanca 
ölen ve kcndisile beraber iki düşman gemisinin içindekileri de mahveden 

Türk gemicisi 

Arıa Kraliçenin bııgiin kü ve gençlik TPsmi her kaidede olduğu gibi bunun da müstesnası 1499 senesinde idi. Fatihin oğlu ikin d w ld B d B k · · i 
ı w • • , • • vardır. Aile hayatını ve hııyat arkadaşlığını .. agı ı. u ara a ura reıs gemıs 
n.giltere kralının anası olan kraliçe ragmen dımdık duraraK ona tam İngılJz şlmdlti gördükleri gibi gördükçe, boşanma ci Beyazıdın zamanı, Kaptanı Derya Ku ana filodan bir hayli açılmış bulundu. 

Mary'nin bugün bala İngilterede pek bü. centilmenlerinin klasik tarzdaki ağır re. zorluğu bu tnrzcla devam ettikçe, evlenme~i çiik Davud paşanın kumandasında kuv- Ve iki büyük düşman gemisile karşı ~ 
yük ,bir nü.fuzu vardır. Halk ona karşı veransmı yapmaktadır. QOğaltmağa çalışmak bahis ne ı,tığal etmek- vetli bir donanma Mora yanmadası sa- laştı. Derhal aralarında müthiş bir 
pek geniş bir hürmet ve sevgi tnşımak. Kraliçe Mary günJük hayatına başla. ten başka bir §l değildir. Almanyada tatbik hillerini kat'i olarak Türk hAkimiyeti cenk başladı. Venedikliler kuvvet ve 
tadır Kraliçe Mary oğlunun üzer'ndc - - edildiği gibi evlenecek kızları mahdud za - ltın k k b ada müh ·m bi . .. ' . . d k t 

• 
1 mnktadır. O gunluk hayat ki elli sen~- man bir hayat .mektebine gönderip onları a a. oym~ ve ur . . 1 

• r kalabalrk itibarıle Türk gemısın en a 
büyük bir nüfuza maliktir ... Siyasi işler. den beri hiçbir çizgisine zerre kadar ha. ana olabllecek blr kab1llyctte yetiştirmek mevkı olan Inebahtı .. kalesını Venedik - kat üstün idiler. Fakat .Burak reis ile 
de olduğu gibi Britanyanın bütün işle. lel getirmemiştir... · için ıçttmaı dersler vermek, aue hayatına lilerden zaptetmek uzere sefere çık - yanındaki Türk gemicileri kahraman • 
rinde kral ekser vırkit onun mu-t"'leasını hazı ı k b me anda lüzumu kadar dlkl• t ( t) B 1 be " Kraliçe Mary İngiliz muhafazakarlığı. r ama · u Y ,.. mış ı. ca dövüşmeğe başladılar. unun a -
alır ve ona göre hareket eder. nın ve esaletinin mücessem bir timsalidir dlkmeslnl, yemek pL,lrmeslnl, çocu~a - bak- Donanmada her birine yirmişer bin raber iki Venedik gemisi iki yandan 

Bugün yetmı"ş ı"kı' yaşında olduıı;u hal · • masını, hatt~ bulaşık yıkamasını bile oğret- f'l . rf'-.l"l k 1 "ki ' .. f 
6 • Ana kraliçe gençliğindenberi her sa- nıek herhalde içttmal cepheden göz öniinde ı orın sa ~1 en~ yapı mış 1 1?u~:- Burak reis gemisine çatmaga muva • 

de çok dinçtir, çok faaldir... bah buzlu su ile duş yapar bundan son. tutulması lAzım gelen hususattandır. Kadın- zam ve yem gemı bulunuyordu kı bın- fak oldular. Burak reisin kurtulması 
Kraliçe Mary cMarlborough Housc• ra dn basit birkaç beden t~rbiyesi hare. lnrmız, kı7Jnrmız biraz fııntazlden uzaklaş - si Burak, diğeri de Kemal reis isminde için bir tek çare vardı: Türk donanına

sarayında sabahleyin saat yedide kalkar. ketlerinde bulunur. malnrı, k~~dllerinl zevclerlne ~.azaran daha iki Türk kaptanının emrine verilmiş - sının cenk mahalline yetişmesi .. Fakat 
Burası saray değil, adeta bir çiçek bah. Bu da bittikten sonrı refakatine me. ;::!~e~U.:~:k:~ ~:;ı~~~c ıfco:;::k~~;:: ti. Bütün donanma ise 200 gemiden ufukta tek bir yelken bile görünmü • 
çesidir. Kraliçe pembe mermerden yapıl. b 1 L d. H ' f ı ·a· d İk' · ı· d" 1 k h a mur u unan e • unlet günün ihtiyaç. hevesinden fera!';at etmeleri herhalde kendi az a ı ı. . yor u. ı mıs ı uşman a a ramanc 
mış büyük merdivenlerden ağır ağır~in. !arına göre onun tuvaletlerini hazırlar. menfaatleri icabındandır. İstanbul ve taşra- Türk donanması Mora sahillermde dövüşen Türkler birer ikişer yere se .. 
mektcdir. Bir yumurta, bir bardak çay... dakl tcra dairelerinden kaç bin kadının büyük bir fırtınaya tutuldu. Gemiler riliyordu. Burak reis nihayet büyük ve 

Son basamağa varmıştır ... Karşısındn K aı· . •mt l k -yalnız zevcelere ald- kocalarından nafaka "zel ·emı'sın· in za tedilece~ni gördü. 
r ıçerun samı 0 ara Tim diye aldıı1.ı resmen tesblt edilse, ictlmai hayatımı- (1) Bu sefer de Tozkop:ıran adındaki bir gu . g - p · 061 A 

İngilterenin en asil simalarından bı'rı· o. d ğ s· Ch' h ! f> "'" d b 1 d - b li an ı ı ır ıc ester ngilterc halkı na. zın ne seviyede ibulunduğunu kolayca anla - Türk kahramanının hayatını, bu müsabaka- uzenn e u un ugu gem~yı u e m • 
lan Sir Henry Crjfton Chichester yaşına (Dc,·amı 10 mıcu sayfada) (Devamı 14 üncü sayfada) da ayrıca okumuş olaca.ksnı.ız. (Devamı 13 üncü sayfada) 

«Kardeşim Melek! 

cDeğirmendereden dün akşam dön w 

dük. Her zaman can atarak gittiğim o 
yerde, bu sefer fena halde sıkıldım. Ne
dense, içimde garib bir melal vardı.Ha 
lA da devam ediyor. Onu gördüğüm, 
konuştuğum gündenberi bambaşka bir 
kadın oldum. Bazan, hüngür hüngür 
ağlıyacak kadar hüzünlü, hazan da ö
nüme gelenle kavga edecek derecede 
sinirli oluyorum. 

Geçen gece, Değirmenderede, çok gü
zel bir mehtab vardı. Erkenden çekil -
diğim odamda beni bir türlü uyku tut
madı. Usullacık, kimseye sezdirmeden, 
bahçeye indim, bir ağacın altında otur
dum. Bir yandan İzmit körfezinin yü
züne gümüş kaplıyan mehtabı seyredi
yor, bir yandan da düşünüyordum: İn
sanlar ne kadar zavallı! Boyuna talih · 
sizlikten, nasibsizlikten şikAyet eder 
durur. Sonra da, kısmet ayağına geldi 
mi, kaçırır. Lakin işte onu kaçırmak da 
galiba bir nevi talihsizlik. Ne dersin, 
kardeşim? Muallim Ahmed beyin be -
nim üzerimde yaptığı tesiri sana anlat
mıştım. Boşandım boşanalı ruhuma en 
uygun bulduğum erkek bu. Lakin ben 
kendisine nasıl açılabileydim? Bizim 
aldığımız terbiye, görgümüz, duygulan 
mızı dışarı vurmıya manidir: Bugün
kü kızlar gibi olsam, o gün motörde 
kendisine her şeyi anlatırdım. Bilakis, 
ona karşı tamamile durgun durdum. 
Ahmed beyin halinde, tavırlarında, 
belki de beni teşvik edecek, bana cür'et 
verecek bir mana vardı. Ben ondan is
_tifade edemedim, ve şimdi pişman olu
yorum. 

Ah, Melekciğim; ötedenberi, ta, se
ninle mektebde bulunduğumuz za -
manlarda bile köy hayatını nasıl özle
diğimi bilirsin. Hele kocamla bedbaht 
olduktan sonra, bu iştiyak bende on 
misli arttı. Asude, ıssız bir yere çekilip, 
beni anlıyan bir adamla. ömrümün so
nuna kad&r yaşamak istiyorum. 

Ahmed bey bu adamdı. Ne vaı>avım 

~ıt D UJIJll 111111111 
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KARLI DACA GÜNES VURDU 
fili lll lll lll lll lll lll l lllll Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

canlı hayali arkasında şeffaf bir perde 
ile henüz örtülü gibi duruyordu. 

Çocuk cevab alamayınca, ısrar etti: 
- Ne haber götüreyim, muallim bey? 

Mektubu, falan yokmuş diyeyim, he 
mi? 

Bu ikaz ile kendine gelen Ahmed Er· 
can: 

- Dur! dedi; bakayım bir defa. 
Ve odasına çıktı, çekmeden mektubu 

ki bir serab gibi öm... da, pencereden ova- tekrar çıkardı. Benliğinde Seherle Nev-
rumun arasından! Jı seyre dalıyordu. berin hayalleri çarpışmıya başladılar. 
geldi, geçti. Ona bı·r· Akşam gezmele - Güya her ikisi de onu hakem yapmış -
daha nerede rastge- rini bırakmıştı. Kö - lar, davanın faslını ona bırakmışlardı. 
leceğim? Sanki bed- yün içinde artık hiç 
'-~h 

1 
w • •• .. .. Nevberin hayali: 

U<.t t ıgım yetmıyor • goruumuyordu. Sa - B h. r . . d h . . l 
yormuş gibi, şimdJ bahlnrı da, o erken- - H~n şe ır ıym:ı .. :mı ~ a 1~1 an a-
hir de bunun yeisile ciliğile meşhur Ah • ~ı.m. d ıssen sana a a ya ın o.urum .• 
elemleniyorum. Ba- med Ercan, ancnk ıyor u. .. . 
ri 0 da beni anlamış birinci derse yetişe- Buna Seher de şoyle mukabele edı-
olsaydı! İkimizin a . bHiyordu. O zaman yordu: 
rasında ruh, gönül, da, göz kapaklarının - Evet, Ben köylüyüm. Köyün bil -
fikir ve duygu ya • şişliğinden ve .be _ tün saflığını, bütün meziyetlerini tem-
kmhğından istifa • bebeklerinin kanlı sil ediyorum. Sen artık ömrünün üçte 
de ederek bunları oluşundan bütün ikisini vakfettiğin köyün tesirinden 
birleştirmek onun geceyi uykusuz ge . kendini kurtar~azs~~· Y~rın bu.radan 
da aklından geçsey- çirdiği anlaşılıyor _ kalkacak, başka hır koye gıdeceksın. Ve 
di, ne olurdu? du. böyle, dolaşa dolaşa, en son yerleşece • 

Bazan ona bir Seherin incecik ğin gene bir köyde öleceksin. Sana ben. 
mektub yazayım .. hayali gönlilne sine den gayrisi yar olabilir mi? Aradığın 
altına yabancı bir sine yer etmişti. O- eğer bir can yoldaşı ise onun, seni~ ya· 
ımza atıp, içinde nu, hüsün ölçüsü di- .şa~ıya mahkiim b~lunduğun muhıt .~le 
kendimden bahsedeyim, diyorum. Bil- kurtulmasına dua et Melek! Sana, bu ye ötedenberi kabul ettiği tabiat kadar de ıntıbak eylemesı 1Az1mdır. Ben, koy. 
meın sen ne dersin? Bu da ayıb o1ur ağuyu tatmaman1 temenni ederim, •ev güre! buluyordu. Nevberi .de Neri- de doğmuş, köyde büyümüş, köyden 
mu? Anlar mı benim yazdığımı? Kor- gili kardeşim-> manı da unutm~tu. Düşüncesi hep se- dişarıya çıkmamış, gözleri şu ufukların 
kuyorum, Melek. Fakat, Allah için ba- * herle meşguldü. Yalnız, yaş farkı ken- ötesinde. o~~yan kanaatkar ve müte • 
na bir akıl öğret, Ahmed Bey be - _ Postaya gidecek bir şeyiniz var disini tereddüde düşürüyordu. Ve bu vekkil hır Türk kızıyım. Şehir kadınla· 
nim, saadete erişmek için son fırsatım- mı, muallim bey? Amcam soruyor. Bir tereddüdü dağıtmak için de muttasıl rının karma karışık ~uyguları gö?lüme 
dı. Onu kaybettiğime, ömrüm oldukça saate kadar Katırcı Mahmud ağa ka _ kendi kendine tellcin yapıyordu. yabancıdır. Mukabilınde hiç bır şey 
yanacağım. sabaya dön~eö-rn~c:.. • Şu anda gene aklı fikr' k"' Hi k d beklemeden seni ancak ben bahtiya:r 

b··~-.ı ı oy ızın a ed b'l" . A d ğı . . j 
Ah, o bir mektub yazsa! Öyle bir ce- Bu suali soran çocuğun yüzüne Ah - idi. Sabahleyin, masasının gözünde e ı mm. ra ı n ıvazsız sevgıy 

vab vereceğim ki, benliğimin bütün med Ercan, cevab vermeden baka kal- Nevbere yazdıgı mektubu bulmuştu. bende bul~.rsun . .' 
özünü iht~va edecek. Hüsranlarımı, e - mıştı. Zihni başka yerde idi. Hem sade Onu elinde evirmiş, çevirmiş .. bir ara- Bunu muteakıb Nevber gene başlı -
mellcrmi, hislermi, ıztırabımı. sevin - bugün değil; ne v!lkittenberi hep dalgın lık yırbnıya hazırlanmış .. sonra tekrar, yordu: . . .. .. . 
cimi hep o cevabın içine dolduracağım. duruyordu. Çocuklara eskisi gibi ders vazgeçip olduğu gibi göziln içine atı - - ~ayır! ~ını dıyor, k.?~?e .?ım;ye 

Nerede o saadet?. Bir şimşek gibi takrir etmiyordu. Onlara, ders saatini vermişti. mahkumsun dıye? Yarın, oburgun, oa-
~aktı, ve söndü.... dolduracak kadar uzunca bir yazı veri· LA.kin yJrtınağa da eli varmamıştı. şın. daha ziyade karlan~.cak, dinlenmek 

Zavallı Nevbcrcfğinin, bundan sonra yor, kalem tutan ufacık parmaklar def- Zira Nevberin haya11 gözlerinin önün- ihtıyacını duyara~ tekaud olacaksm. 
da devam edecek zindan S?ibi hayattan terlerin sayfaları üzerinde işlerken, o den bUsbütün sll1nmiş değildi; Seherin (Arkası var) 
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Mildgim Polonya lı ile çekişir1wn 

Dii.nkii Güre,ıer 

Müliyim Polonyalıyı 
bağırta bağırta yendi 
Güreş çok çetin oldu, Mülayim Gensvinskiyi 

mütemadiyen ez~i, Kara Ali de Habeşliyi yendi 
Profesyonel serbest güre~ müsabaka - ı 

}arı dün Taksim stadında 2::>00 kadar talı 
min edilen bir seyirci kalabahğı önünde 
yapıldı. 

Saat üç buçukta sıra ile Adapazar1ı 

Servet, Beşiktaşlı Mustafa, Çatalcalı Re. 
ceb, Arabacı Mehmed, Karamürselli İb
rahim, Karacabeyli İsmai1, Edirneli Sil -
leyman, İzmirli Hüseyin, Polonyalı Gcns 
vinski, Milliyim, Habeşli Kasım Tafari 

Kara Ali, Babaeskili İbrahim, ringe çı -
karak halka takdim edildiler ve halk ta. 
rafından alkışlandılar. Habeşli pehliva ~ 

nın, Habeş usulü halkı selamlaması şid. 
detle alkışlanmasına vesile o;du. 

Takdim edilen pehlivanlar arasında 

Bulgar Feriştanof yoktu. Halkın itirazı 

üzerine güreş hakemi Cemal: 

cBulgar güreşci Avrupa ve Amerika. 
da hileli gür~şlere alışmış, burada da ay 
ni hava içinde güreş yapmak istemişt ir. 

Kendisine, burada danışıklı dövüş olma. 
dığı söylenince güreşten imtina etmiştir. 
Bunun üzerine organizatör mahkemeye 
müracaatla Bulgarın güreşmek için pa • 
ra aldığını fakat güreşten imtina ettiği. 

ni iddia etmjş ve mahkemeden Bulgarın, 
budud haricine çıkmasını temin için ka • 
rar alm~tJI> dedt Bundan sonra güreş. 
lere geçildi. 

Birinci gilreş: Ac!apazarlı Servet ile 
Beşiktaşlı Mustafa arasında oldu. 20 da. 
kika sonunda Adapazarlı Servet daha 
iyi çalıştığı jçin hükmen galib sayıldı. 

İkinci güreş: Çatalcalı Receb ile ar~ - ""-=='="".,,,._ ________ _ 

bacı Mehmed arasındş yapıldı. Arabacı Kara Ali ile Habeşti Kasım Tafari'nin 
Mehrned, hasmının kiloca kendisinden güreşinden üç muhtelif safha 
fistün olmasına rağmen muvaffak bir gü 
reş yaptı. Ve maçın bitmesine bir sani. 
ye kala hasmını tuşla yendl. 

Üçüncü güreş: Romanya göçmenle _ 
tinden Karamürselli Ahmedle Dinarlı • 
nın kardeşi K'l.racabeyli İ.sman arasında 
oldu. Çok zevkle seyredcen bir güreşten 
sonra berabere kaldılar. 

Dördüncü güreş: Eski koşuculardan E
dirneli Süleyman ile İzmirli Hüseyin a. 
rasında icra edildi. Süleyman, Ç;)k üstün 
bir güreşten sonra 14 dakikada rakibini 
tuşla yendi. 

Müiayiın - Polonyalı güreşi 

[ Dunku atletizm J 
musabakaları • 

Genç atletlerimizin dün 

aldıkları dereceler 
hiç · de iyi değil 
I 

İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından 
Beşinci güreş: Müliyim p<!hlivan ıJe 

Polonyalı Gensvinski arasında idi. Gü - tertib edilen ikinci gül kupası.müsaba-
reş, yen~inceye kadar devam etmek şar kaları dün Kaclıköyde yapıldı. Tam 
tile başladı. Bu güreşe kadar orta ha • mevsim ortasına tesadüf eden bu mü • 

(Devamı 10 1Dleu sayfada) (Devamı 10 uncu sayfada) 
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• 
Beşiktaş da dün lzmirlilerin güzel 
oyununa rağmen 3 - O galib geldi 
İzmir Ateşspor takımı milli kümedeki 

son maçını dün Şeref stadında Beşiktaş. 
la yaptı. _ 

Hava fevkalade sıcaktı. Stadda takri
ben beş yüz kişi kadar bir seyirci küt ~ 

lesi vardı. 

Birinci devre 

~ .. fotad merasimden sonra A teşspo _ 
run akınile maça başlandı. İzmirlilerin 
santrfor Osman vasıtasile yaptıkları akı. 
nı Mehmed Ali çıkarak önledi. Beşikta -
şın Hakkı vasıtasile yaptığı akın kor • 
nerle durduruldu, korneri Ömer uzun bir 
vuruşla uzaklaştırdı. Şimdi iki takım da 
karşılıklı akınlar yapıyorlar. 

12 inci dakikada Hakkının boş kaleye 
yaptığı kafa vuruşunu direkler kurtardı. 
İzmirliler bir gün evvelki gibi çok canlı 
oynuyorlar. Bilhassa müdafaa çok ener. 
jik. 15 inci dakikadan sonra Beşiktaş. nis. 
bi bir hakimiyet tesi5 etti. Fakat atılan 

şiltler bir türlü ka1.eyi bulmuyor. Ateş _ 
sporun soldan yaptığı iki akın Beşiktaş 

kalecisinin müdahalesıle kurtarıldı. lz . 
mirliler enerjileri sayesinde Beşiktaş h5.. 

kimiyetinden kurtularak sık, sık Beşık -
taş kalesine inm.eğe başladılar. 

38 inci dakikada Sabri vasıtasile Be _ 
şiktaş sıkı bit hücum yaptı. Kaleci topu 
ancak kornere atabildi. 

Beşiktaşın münferid akınlarından bi • 
risinde topu yakalayan Hakkı s• kı bir 
şütle 38 uncu dakikada Beşiktaşa bir gol 
kazandırdı ve daha çok mütevazın oyna. 
nan birinci devre 1.0 Beşiktaş lehine ne
ticelendi. 

İkinci devre 

İzmirliler ayni enerJi ile oyuna başla. 
dılar ve Beşiktaş kalesine indiler. Santr. 
forun güzel bir pasını sol iç oynayan Fe
rid köşeye attıysa da M. Ali tesadüf ka. 
bilinden topu köşede kurtarmağa mu _ 

1 
vaffak oldu. İzmir sıkıştırmakta devam 
ediyor. Korner oldu. Beşiktaşlılar bunu 
güçlükle kurtardılar. Fakat kaleye ka • 
dar gayet güzel inen İzmirliler tecrübe _ 
siZlik yüzünden mütemadiyen fırsat ka _ 
çırıyorlar. 

Mi ili kümede 
takımların 

puvan vaziyeti 
Q) 

(,). 
a:ı 

::tl 

Ankaragücü 14 

~ .o 

~~~#f~~· '3 ~ ~ ~ ~ ıf ------
9 l 4 34 21 83 

Gıı.la tasa ray 
Demirspor 
Fener bahçe 
BeşiktaJJ 

Dobnspor 
Vefa 
Ateşspor 

12 
12 
13 
11 
14 
12 
14 

10 2 41 20 82 
8 2 2 82 15 30 
6 2 5 29 22 27 
6 1 4 80 14 24 
s l 10 13 49 21 
3 2 7 28 32 20 
1 1 12 11 44 17 

tirdiğim.iz gibi Doğanspordan daha iyi ne. 
ticelerle İzrnire dönmektedir. Takımın 
on biri de oyunun ba§ından, sonuna ka _ 
dar enerji ve nefeslerini ayni kudretle 
muhafaza edebiliyorlar. Eksik tarafları 
tecrübe ve teknik noksanlığı ile şilt ata. 
mamazlıktır. Hepsi genç ve müstaid o • 
yunculardan mürekkeb olan Ateşsporun 
bu şekilde çalıştıkları ve bilhassa iutbo. 
lün teknik kısmını öğrendikleri takdircie 

Beşiktaşlıların lzmir 
bir h1icumu 

kalesine 

Ankaradaki Fener 
Demirspor maçından 

enstanteneler 

Beşiktaş: M. Ali - Taci, İbrahim, Hü • 
seyin, Bedii, Feyzi ~ Hayati, Hakkı, Sabri, 
Şeref; Eşref •. 

Hakem: Şazi Tezcan. 
Tank Özerengin 

Ankaragucu · Fenerbahçe 

memleketimizin en iyi takımlarından bi
ıi olacağı muhakkaktır. İzmirliler dütı 
G. Saraya karşı oynadıkları oyundan da 
ha iyi oynadılar. Fakat forved hattı pek 
çok fırsat kaçırdığından netice alamadı • 
lar. Takımda S3ğ bek Cemal, haf Ömer, 
forvedde de Osman, Ferid ve Reşad mü. 
kemmel oynamışlardır. 

Bundan sonra Beşiktaşın tekrar ha _ . 
kim vaziyete geçtiğini görüyoruz. Bütün 
hücumlar ve paslar Hakkıya istinad edi. 
yor. 17 inci dakikada. boş bırakılım Hak. 
kı fevkalade sıkı bir şilt.le Beşiktaşın i _ 
kinci golünü yaptı. Bu golden sonra Be. 
şiktaş sıkı bir hakimiyet elde etti. Bu a _ 
rada İzmir kalec;si güzel kurtarışlar yap. 
tı. Bu akınların birisir.de 24 üncü daki • 
kada Hakkı mükemmel bir vole vuruşile 
günün en güzel golünü yaptl. 

Ankara (Hususi> - Şehrimizde mısa 

fir bulunan Fenerbahçeliler bugün saaj 
16 da Atatürkün muvakkat kabrine gide 
rek çelenk koydular. 

Dün Demirsporlularl;ı berabere b)a~ 
Fenerlilerin bugün Ankaragücü karşısın. 
da alacağı netice merakln beklcniy0rdu. 

Birinci devre 
Saat 17.30 da Asımın hakemliğile ır.a 

ça başlandı. lık akmı- FenerEler soldan 
yaptılar. A. Gtlcü müdafaası bunu dur • 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
Bundan sonra mukabil İzmir akınında 

forved şilt atamamak yüzünden muhak _ 
kak bir sayı fırsatı daha kaçırdı. Oyunun 
sonlarına doğru Beşiktaş işi gevşetti. A. 
teşspor enerjisinden hiç bir şey kaybet • 
meden oynuyor, Beşiktaş kalesini sıkış . 
tırıyor. Birkaç şüt şanssızlık yüzünden 
bir türlü kaleye girmedi. Bu şekilde de. 
vam eden oyun ortalarda oynanırken ha. 
kemin düdüğile 3-0 Beşiktaşın ga1ibiye _ 
tile bitti. 

Nasıl oynadılar? j 
Beşiktaşlılar çok ~nerjik oynayan ra 

kiblerine karşı ara sıra hakimiyet te.,isi. 
ne muvaffak olabildiler. Ve bu anlarda 
bilhassa Hakkının gayretile e1de ettikle. 
ri birkaç fırsatı kaçırmıyarak bu netice. 
yi aldılar. 

Her iki maçını rla dikkatle takib etti _ 
ğimiz Afeşspor takımı şehrimizde çok 
müsaid bir tesir bıraktı ve bundan ev . 
velki tahmin yazılarımızda tebarüz et _ 

Ateşspor: Seyfi - Cemal, Sezai • Avni, 
Ömer, Salih _ İzzet; Reşad; Osman, E .. 
tem, Ferid .. 

Beşiktaş - Ate~:.;po~ maçındı.m lıeyecadı bir safha 
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DİKKAT: 

E~ BİRİNCİ KAN, KUVVET, .İŞTIHA ŞURUBUDUR 
FOSFARSOL'u, büt~n k~vvet şuruplarından ayıran başhca hassa: Devamlı bir surette Kan, Kuvvet ve iştah temin 

~·-• etmesı ve ılk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur • 

• 
lngiltere ana Kraliçesi 

Mary nasJI yaşar? 
(Bastarafı 8 inci sayfada) ı ona mali raporlar göndermek mecburL 

nıına ona tazimlerini sunduktan sonra yetindedirler. Kraliçe bu mali raporları 
kraliçe mor renk eşya ile kaplanmış olan bir usta muhasib meharetile tetkik eyle. 
odasına kapanır. mektedir. 

Sa.balı kahvalhsını bu odada yer. Bu iş ona hergün ik.l saatlik meşguli. 
Kahvaltı çok basittir: Bir yumurta ile yettir. 
bir bardak çaydan ibarettir. Arasır.a bir Büyük anne olmak san'ati 
iki dilim tereyağlı ekmek yer. Haftada ilç defa olmak üzere kraliçe 

Bu kahvaltı onun için günün en mü. Mary torunları Prenses Elizabet ve 
hitn yemeğidir ... Öğle yemelkerinde hat. Prenses Margaret Roseyi kabul e:ler ..• 
ti akşam yemeklerinde kraliçe çok defa Küçük prenseslerden biri ona şiır o. 
bir yumurta ve birkaç biskilvi ile iktifa kurken diğer prenseı ile ciddi bahisler 
eyler. hakkında fikir teati eder. Bu ciddi bahis. 

Kahvaltıdan sonra kraliçe Daimler lerln ekserisi İnigliz tarihim!, İngiliz ha. 
markalı otomobili ile bir gezinti yapar. yatına aid bulunmaktadır. 
Şoförü eski emektarı Albert Cooper ge. Bazı defa da küçük prenses Elizabete 
zintiy.i bizzat intihab eder. nak~ dersleri verir. 

Her ne olursa olsu!l gezintinin Londra. Çocuklarla bir hayli meşgul olduktan 
nın on mil kadar uzağı:ıa kad:u yapılır. sonra ciddi işlere ge~er. 
Çocuk bakımevleri, hayır cemiyetleri Biltçeleri açık ile kapanan hayır cemi. 

Gezintide mahalli maksuda varıldıkta yeUerinin açıklarını çocuklarının torun. 
kraliçe otomobilden iner ve yirmi daki. !arının bebeklerini, bebeklerinin elbise
ka kadar yürür... !erini satarak temin eder. Bu elbiseler 

Sonra otomobiline biner ve günün ilk meğer pek mergub şeylermiş .. 
resmi ziyaretini yapar. Ekser defa bu KTaliçe hergün hastaneleri de ziyaret 

eder. 
ziyaret bir çocuk balam evine tahsis e. 
dilir. Bakım evinden sonra hayır cemi. Ziyaretlerden sonra Marlborough 
yetlerinden birine gider. House'e aıvdet eder ve ölümünden sonr:ı 

P 
neşredı1ecek olan eserinin hazırlanması 

rogram Sir Chichester tarafından 
tanzim edilir ... Bu ziyaretlerin her birin. ile meşgul olur. Söylendiğinde göre bu 
de kraliçe hediyeler yahud ianeler tevzi tesaer. kedocası kkt:al Geokrgebs kv in hayat·ı·nı 

d B 
1 

. svır ece ır. Çocu a ımında Ja JS 
e er. un arı sırf kendı parasile almıştır t d 1 kr r b -

Bu ziyaretler bir formaliteden ibare; 1 r:.a iho an a ıçke d~ hususta dahi bir e. 
d ~·ıd· K l ~er zor me e ır. 
eği ır. ra ıçe Mary bu ziyaretlerine . . 

teftir:. mah"ye':n· . Akşam saat sekiz oldukta kralıçe dai. 
ı.- ı ı.; ı verır. . k·ı· . . . . . . resme çe ı ır ve ısbrahate koyulur ... 

Geçenlerde ıdaresızlığınden dolayı bir Kraliçe Mary hakkında pek h 
"k" · ··d· · . meş ur 
ı ~ne~ m~. ·~~· tekdir eylemiş idi. Bu bir İngiliz mecmuası şunları yazmıştır: 
mudıre ~ki .gun sonra hükllmet tarafın. cAna kraliçe hazineye günde bir bu. 
dan vazi!esınden çıkarıldı. çu.k ıhline malolmaktadır t ·ı· · · k K 1· M , . :.'" . ngı ız ışçı a • 

.. ra ıçc . ary nın başlıca merakı bu dınları arasında en az ücret alan!ardan 
muesseselerın muhasebesini teftio:t:-. b" "dir 

._ .ı ır• ···• 
Otuzdan fazla hayır cemiyeti her ay O. T. 

Dünkü Güreşler 

I~ tatııiİferi i'Rm 
Ağır başh bir tip 

f stanbu.ldnn Se • 
Zim fotoğrafınm 
tahlilin& istıyor. 

Üstlin.e başına. 
intıiızaın kayıdlan 

na clikkat eder. 
Va~t!eri ka .. 
palıdır. Heyecan • 
larını belli etme • 
miye, hususiyetle. 
ri hakkında lcapa. 
lı kaJmağa dikkat eder. 

* 

-

iyi şeylere nzenen bir tip 
Beyo~unda Ah 

Ağacan karakte • 
rinıi soruyor: 
~erine diirüst. 

lükle sarılır ve eL 
rafına enuıiyct tel 
kin edebilir. Omid 
ve cesaretini Vl' 

hayat neş'esinf 
kaylbe1memek ü • 
zere epey ve fay. 

-
dalı şeyleri taklide özenır. ffesabını ve 
~ bilir, ataklık ve atılg~ göster _ 
mez. 

* Çekingen bir tip 
Adanadan Ga • 

lib karakterini so .. 
ruyor: 
~~ ve sakin 

bir hali vardır 

Her şeye karış • 
maz, zorluklar kar 
şısında çekingen 
davranır. Bu ha _ 
reketleri etrafına 

zarar veııici 
hayet almaz. 

ma -

* 
Becerikli ve girgın bir genç 

Fener Ankarada 3 
mağlôb oldlı 

-2 

(Bqtarafı 9 uncu sayfada) Fenerlileri gayrete getirdi. 43 üncü da • 
durdu ve mukabil akı:ıa geçti. Oyun bir kikada ofsaydden ikinci gollerini attılar. 
müddet karşılıklı akınlarla devam ettik. Fakat maçın bitmesinQ pek a.ı kalmıo. 
ten sonra Fenerliler hakimiyeti ele al • Fenerlilerin mağlubiyetten kurtulmala • 
dılar. AnkaraWar pek aeyrek akınlar rı şüpheli. Maç Ankaragücü kalesınden 
yapmalarına rağmen Fenerlilerin taz • avut çekilişinden sonra 3-2 Ankaragil • 
yiklerinden daha tehlikeli oluyorlar. cünün galebesile neticelendi. 
Fenerliler bermutad çalım, kısa ve ka • Takımlar sahada şöyle yer almi~lardıı 
leye müvui pa&larla yerlerinde sayıyor. Fenerbahçe: Hüsamettin - Yqar, Le 
lar. Aralarında fırsatcı bir oyuncu yok. bib - M. Ref&d, Fikret - Şaban, Naci. M• 
Fırsatlardan iıltiıfade etmeani bilmiyor • lih, Rebü, Buri. 
lar. Ankaragücü: Natık • Enver, Salih • 
Müdafaaları da nasıl oynanacalmı bil. AbdüL Semih. İsmail - Vehab, Fikret. 

miyor, bu yibden gol yiyor. Ali Rıza, Fahri, Hamc:fj. 
24 ün<:ü dakikada Ankaralılar Fener~ 

lilerin tazyikinden kurtularak soldan bir 
hücum yaptılar. Top Vehabı. Ali Rızayı, 
Fikreti dolaştıktan sonra tekrar Ankara. 
lı Ali Rızaya -Yaşarın ıskasile- geçti. 
Sıkı bir şilt •• top dünkü Demirsporun at. 
tığı gol gibi kale direğinin içine çarptı, 

dışan çıkmadı. Ağlarda gol.. Ankaralı • 
lar bu ummadıkları golden açıldılar. Fe. 
nerliler gene hastalıkları nüksetmiş bir 
!ialde çalım ve kısa lüzumsuz paslarla, 
isabetsiz şiltlerle ellerine geçen fırı:atlan 
kaçırarak birinci devreyi LO mağlQb bi • 
tirdiler. 

İkinci devre 
İkinci devreye Ankaragücünün akıni. 

le başlandı, bu akın Fener haf hattında 
kesildi. Oyun yavaş yavaş Fenerin ha • 
kimiyetine geçiyor. Fakat Fenerliler, ka 
leye şilt çekmemekte ve ellerine geçen 
topu rakiblerine kaptırmakta birbirleri 
le yarış ediyorlar. 

DUnkU yüzme müsabakaları 
Yüzme bölge -teşvik müsabakalarının 

ikincisi dün büyük bir kalabalık önünde 
Şeref stadı havuzunda yapıldı. Yarışlar 

küçükler, büyükler ve mcktebli olduk • 
ları için müsabakalara giremiyen yüzil
cüler arasnda olmak üzere üç kategori 
üzerine icra edildi. Neticeleri yazıyoruz: 

100 metre serbest küçü.kler: 1 - Bed. 
ri (Beykoz) 1.19. D. . 

100 metre sırtüstü küçükler: 1 - Ke
mal (Beykoz) 1.38. 

100 metre kurbağalama küçükl<?r: 
l - Musa (Beykoz) 3.29.4. 

400 metre serbest küçükler: 1 - İbra
hiin (Beykoz). 

Bölge bayrak yarışı küçükler: l -
Beykoz takımı (Kemal, Musa, İbrahim) 
3 D. 

100 metre büyükler: 1 - Saffan (Bey 
koz) 1.8. 

100 metre sırtüstü bilyükler: 1 - Şa.. 
mil (Galatasaray) 1.24.6. 

200 metre kurbağalama büyükler: 
1 - İsmail (Beykoz) 3.21. 

Bölge bayrak yarışı büyükler: 1 -
Beykoz takımı (Fikret, İsmail, Saff an) 
2.38. 

100 metre s~rbest mek1ebliler ara • 
sında: 1 - Mahmud (G. Saray) 1.4. 

400 metre serbest mektebliler: ı -
Sadullah (G. Saray) 5.56.1. 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) 
kemliğini yapmakta olan Cemal, bun -
dan sonraki maçlar için muallim Sami 
Karayelden orta hakemliğini rica ·etti. 
Maç da Sami Karayelin idaresinde baş -
Jadı. 

kadan 3 devre olmasını istedi. Kasım Ta. Bunadan Meh • 
fari ise yenişinceye kadar devamında ıs. med katraktermi 

Üstüste kazanılan kornerler de bir ne 
tice vermiyor. 21 inci dakikada sağda~ 
Ankara hücumu gene Ali Rızanın 
ayağile golle neticelendi. Derhal hü _ 
cuma geçen Fenerliler de Basri 
vasıtasile ilk gollerini yapabildiler. Oyun 
Fener hakimiyeti altında devam ediyor 
fakat netice yok. Buna mukabil Ankara~ 
lılar seyrek yaptıklan akınlarla Fener 
kalesini tehlikeden tehlikeye düşüriiyor. 
lar. Sol müdafi Lebib pek çok tehlikele 
ri bertaraf ediyor. Yaşar gene bozuk O"J. 
nuyor. 

40 ın<:ı dakikada Ankaralılar F .. 
"daf ~~ 

Müsabakaların sonunda kırmızı.bcvaz 
takımlar arasında hususi bir su topu ~il
sabak.ası yapılınış ve 4..3 kırmızı takım 
kazanmıştır. 

13 dakika süren bir denemeden sonra 
Mülayim Polonyalıya nefis bir salto et -
tıysa da, Polonyalı bu tehlikeden meha. 

retle kurtuldu. 27 inci dakikaya kadar bir 
itişme ile devam eden gUreş, Mülayimin 
hasmının başına iki tokat vuruşile biraz 

§iddetlen;'r gibi oldu. Mülayim hasmını 

altına aldı. Polonyalı kaçarken de baca
ğından çekerek tekrar minderin ortasır.a 
getirerek üstün vaziyet~ geçti. 

32 inci dakikada MülAyim, rakibinin 
kolunu çok fena bir şekilde sıkıştırdı. Bir 
dakika devam eden bu tazyike Polonya -

h bağıra bağıra, bin müşkülAtla muka -
vemet etti. Mülayim, hAkimiyeti ele al-

dı. Polonyalı her fırsatta minder kena. 
rına kaçıyor. 

Nihayet 46 ıncı dakikads yüzüstü dü. 
şen Polonyalının belir..e ayağile basan 

Mülayim, hasmının belinin incinmesin -

den istifade etti. Bu acıya tahammill e • 

demi.yen Polonyalı sırtüstü mindere se. 
rlldi. Böylece de MülAyim tuşla netice 
almış oldu. 

Kara Ali - Habeşli güreşi 

İşte iki pehlivan: Birinin adı diğerinin 
kendisi kara •• 

Kara Ali ile Habeşli Kasım Tafari .• 
Bakalım hangisinin yüzü ak çıkacak? İş. 
h' hakemde de b.:.- karalık var. Sami Ka. 
r.ıyel! .. 

K'lra Ali, mı.isabakanın on oeşer daki. 

rar etti. Buna Kara AU: 

c45 dakikada rakibimi yenemezsem, 
o zaman güreşi temd.id ediniz. şeklinde 

mukabele etti. Güreş de gene Sami Ko. 
rayelin hakemliğir.de başladı. 

Habeş 110 kilo sikletinde, aslen Adi6a. 
babalıdır. Şimdi Romanyaya hicret et _ 
miş bulunmaktadır. 

Kara Ali qüzcl bir salto ile Habeşliyi 
altına aldıyaa da çabuk kaçırdı. Bu se _ 
fer de Habeşli bi: kol kapmasile Aliyi al
tına aldı. LAkin o da çabuk kurtuldu. 

Yerde ve zevkle geçen ilk 10 dakika 
bittikten sonra 2 dakika istirahat edildi. 

İkinci devrenin hemen başlangıcında 
b~cağını kaptıran Kara Ali, mükemmel 
bır kol kapmasile Habeşliye çok müşkül 
saniyeler yaşattı. Habeşli bundan da kur 

tuldu. Ve bu devrede bir çok tehlikeler. 
den de meharetle yakasını sıyırdı. Bu 

devr Kara Alinin yüksek bir üstünlüğü 
ile bitti. 

'Üçüncü devre baflangıcında müşkül 
bir vaziyete düşüp başını Habeşin ba _ 
caklan arasında makasa kaptıran Kara 

Ali. bundaın ustalıkla kurtularak Habeş. 
ltnin, bizim gördüğOmilz üzere 3 saniye 
milddetle sırtını yere getirdi. Hakem dü. 
dük çaldı. 

LCıkin Habeş de mağlUbiyeti kabul et. 
medi. Buna jilri de ctuş olmamıştır. di. 
ye iltihak edince iş karışık bir hal aldı. 

Nihayet orta hakeminin ısrarı, Kara A • 
Hnin güreşmek istememesi neticesi, jüri 
de Kara· Aliyi galib addetmek mecbur.i. 
yetinde kaldı. 

soruyôf': 
Çabuk klonuşur, 

bir mevzuu etraf • 
lı<:a anlatabilir. 
Bir işin önün~ ar. 
dını düşiinti_r V! 

zek:Asını bu uğur

da kullanır. Men -
faatreri kat'Şısında 

becenikli ve girgin davranır. 

* 
Senpatik bir tip 

mu aasının lüzumundan fazla açık oy. 
namasından istifade ederek Vehab 
t ·ı lib" vası. 
ası e ga ı ıyet gollerini yaptılar. Bu go. 

Umumi tasnifte: 
Beykoz birinci, Galatasaray ikinci ol • 

muşlardır. 

Dtınko Atletizm müsabakaları 
(Baştara(ı 9 uncu sayfada) G""ll Ar 

sabakalarda atletlerin formlarından u e - at (Beşiktaş) 13.05, Şe-
rif (Beşiktaş). 

düşmüş olduklan elde ettikleri derece- Disk _ Yusuf (Fener) 38.83 Arat 
ierden kolaylıkla anlaşılmaktadır. (Beşiktaş). ' 

Genç atletlerimi~n ;?1e~siın. başında Cirid _ Şerif (B~iktaş) 49_07 İh _ 
yaptıkları derecelen durum müsabaka- san (Beşiktaş). ' 

Mu.şmn 1. S. (fotoğra./ınm dercini 1'te. larda elde edememiş olmalan onların Yüksek _ s·· (Bow . . I 71 · "dl · · k k . ureyya gazıçı) . 
miyor). ~mı . ennı ıraca bır vaziyet olmadı - Merih (Beşiktaş). ' 

SuaKeri cevablanmııtır: 

Zek&iında tabii'Uk vardır. İyi halleri 

takdir edenlere karşı Setl1>8U teminine 

muvaffak ola.btli.r. Aşk bahsinde müfki1l. 

pesen.d dav~anır. Gürültüd.i voe kavgacı 

değilldir, anlaşmayı teroih eder. tenkid 

gını ızah etmek lAzırndır. U . 
y . .. . zun - Muzaffer (Haydarpqa) 

erme gore, men ve çıkan form dün 6 62 ç w ıu 
yanın her yerinde atleti böyle mUşkül . , arog (Kurtuluş). 
vaziyete soktuğu için hiç ümid edilmi _ 3 adım - Yavru (Galatasaray) 13.80 
yerek dereceler karşısında kalmak ta - Maduran (Fener). 
biidir. Sırık - Şerif (B~iktaş) 3.10, Vfça-

Atletlerdeki umumi durgunluğun all ropulos (Kurtuluş). 
kadarlar tarafından nazarı dikkate a- .fX.fOO Fenerbah~ 3.3S.3, Galata -

yapar, birdenrbıre parlamaı., idarl işlerde lınması lazımdır. saray 3.36.2. 

daha ziyade muvaffak olabilir. DünkU müsabakaların neticeleri: Müsabakalarda puvan itibarile alı _ 
100 - Nazmi (Galatasaray) l l .8

1 
nan dereceler şunlardır: 

Son Posta 
Fotograf tahfiJi kuponu 

lıim • • • • • • 
Adres • • • • • • 

- DİKKAT 
Fotograf Labllll lçtn bu kuponl&rdaıa 
5 adedlnln gönderilmesi ıarttır. 
-r- ·--r -·-=--~r-- -~ - ' ~ -L--

Gören (Galatasaray). Birinci: Fenerbahçe 34 
1500 - Rıza (Fener), :ıf, 19.6, Mafi - İkinci: Galatasaray 33 

dis (Kurtuluş). Üçüncü: Beşiktaş 31 
11 O - Vasfi. (Haydarpaşa) l 6.81 Yav Dördüncü: Haydarpaşa 15 

ru (Galatasaray). Beşinci: Kurtuluş 11 
400 - Galib (Galatasaray) 52.8, Ce- Altıncı: Demirspor ve Beyoğluspor 

mal <Gal'atasaray). 5. 
5000 - Hüseyin (Demirspor) 16. Müsabakalar<lan sonra galiblere Bür 

han Felek tarafından mükafatlar ve • 
2,003, rilmiştir. 

25.8, Artan (Beşiktaş). 
800 - Rıza Maksud (Fener) 

İbrahim (Galatasaray). Öm,. .. Resim 



26 Haziran SON POSTA Sayfa 11 

Binlerce Türk genci 
havacılığa kaydedildi 

Tnrk .. Fransız 
kat'ı itilafı 

Fransızlar Hatayda tahliye 
hazırlıklarına başladılar 

Ankara 25 - Memleket dahilinde 1 gi ve ~nçliğin mesleğe karşı olan ala- (Baştanı.fı 1 inci sayfada) 
4000 kilometrelik bir turneye çıkan ı J kası sonsuzdu. Bone, itilafın kat'i metninin iki hü -
tayyareden mürekkeb Türkkuşu filo • Binlerce genç kaydedildi kfunetin Akdenizde bir harbe sevke -
su, yaptığı turnesini büyük bir mu • Bu seyahatimizde havacılığa binler- decek herhangi bir taarruz vukuu tak-
vafiakiyetle ikmal ederek bu sabah sa- ce bay ve bayan kaydettik. Her uğra - dirinde yekdiğerine mütekabilen yar -
at 11,30 da Etimes'ud Tayyare meyda- dığunızda Türkkuşu şubesi bulurum - dun ve müzaherette bulunmak husu -
nına inmiştir. yan yerlerde, Türkkuşu klüblerinin sunda mutabık kalmalarını natık ola -

B~vekilimiz Dr. Refik Saydam sa- futbol klübleri gibi. yurdun en küçük cağını söylemiştir. Bu taahhüd, kat'i 
at 11, 15 te Tayyare meydanını şeref - kasabalarında bi~e tesis istekleri kar - bir itilafnamede tasrih edilecek ve 
lendirmiş ve daha evvel meydana gel- şısında kaldık. ve ayni zamanda bu itilafnamenin ga-
miş olan Hava Kurumu Reisi Şük- MuvaffakiyetJi bir uçuş yesi, Balkanlarda emniyeti zaman el-
rü Koçak tarafından karşılanmıştır. Gençlerimiz, ilk seyahatJeri olma _ tına almak olacaktır. 

Gazeteciler ve Türkkuşuna mensub larına rağmen bu 4000 kilometrelik se- Bone, Fransa ile İngiltere arasında-
gıen.çlerle kalabalık bir halk kütlesi de yahatte hiç yorgunluk eseri gösterme· ki sıkı mesai birliğine de işaret ederek 
ayni zamanda füoyu istikbale hazır _ diler. Şurası şayanı kayıddır ki, seyahat sözlerine nihayet vermiştir. 
lanmış bulunuyordu. devam ettikçe gençlerdeki enerjinin de Şarki Akdenizde Majino hattı 

Başvekilin hitabesi arttığı takdir ve hayranlıkla müşahede . ~ndra 25 (A.A.) - _Türk - Fransız i 
Başvekilimiz, karşıladlğı küçük kah olunmakta idi. Buaünkü son uçusu _ tılafı hakkında tefsırlerde bulunan 

ramanlara, csafa geldiniz> dedikten ve muzu sevahatimizi; en uzun ve ç;tini J Daily Express gazetesi, bu itilafla şar
birer birer ellerini sıktıktan sonra şu idi. Fak~t. buna rağmen 600 kilometre ki ~de.nizde ~ir Majino battı vücude 
samimi hitabede bulunmuşlardır: lik bu mesafevi genclerimiz hic ovrıl- getınlmış oldugunu yazmaktaodır. 

c!ki haftadır gözlerimiz u··s1u··nu··z.Je d • : "· • kd. · ıA «Kuvvetli Türkiye> ...ı ma an yanaşık nızamd?. ve .a ıre a - . 
Seyahatinizi derin bir alaka ile ve cok yık bir muvaffakiyetle. uçtular. Paris 25 (A.A.) - Türk - Fransız an-
yakından takib ettim. İleride daha kıy- Seyahatimiz, 11 tayyare ile başladı laşmalan hakkında Figaro gazetesin -
metli uçuşlar ve seyahatler yapacağı- ve gene arızasız olarak 11 tayyare ile de Dorwessoı:ı şu s~_tırlan yazıyor: 
nızdan emihim. Şimdilik istirahate muh nihayetlendi. Men~a~tl~rın tabu ten_ıayüllerle bu 
taç olduğunuzu görüyorum. istirahat Bu muvaffakiyetli başarı, Türkkuşu kadar ı~ı bır tarzda uydugu bir anlaş -
ediniz çocuklar.» ve gençliğinde teknik bakımdan da mü ma .nadır olacaktır. Anlaşma,. ~kara -

Tayyarecilere teker teker muvaffa- kemmel h 1 oldugu~ nu rrös- Parıs ve Londrada ne kadar ıyı karşı -ve azır anmıs n 1 Kah' At· B"' 
kiyetler diliyen Başvekilimiz kr;a bir terdi. · anmışsa, ıre, ına ve UKreşte de 
istirahati müteakıb «Allaha ısmarla _ Bütün gayemiz. Türk milletinin ma- o kadar iyi karşılanmıştır. Yirmi yıldan 
<hb diyerek sahay1 terketmişlerdir.> h olan Türkkuşuna, gene Tiirk mrne- beri fevkalade i1eri adımlarla idare e-

Fllo kumandanının beyanatı ti ve Türk vatanı için çok daha fa,·rhlı dilen, müttehid, kuvvetli ve kiyasetli 

(Baştarafı l inci sayfa<fiı) 
rafından bir ziyafet verilmiştir. Meb'us -
lanmız İskenderun ve Antakya Halkev
lerini ziyaret etmişler. hasbıhaller ya -
pılınıştır. 

Hatay, resmt bir iş'ar olmamakla be • 
raber, bayram içindedir. Halk birbirini 
tebrik etmektedir. Şehir bayraklarla do .. 
nanmıştır. 

Fransız mahfellerinden sızan haber • 
lere göre Hat:ıy elektrik şirketi, telefon 
tesisatı ve demıtyo:u hükUınetimiz tara .. 
fın<lan bir buçuk milyon liraya satın il -

lınmıştır. 

Mukavele esaslarına göre bu paranın 
nısfı peşin, mtitebakisı taksitle ödene -
cektir. 

Hataydak.i Fransız kuvvetleri, 22 Tem 
muza kadar topraklarınuzı peyderpey 
terkedeceklerdir. Bu hususta hazırlıkla
ra şimdidf'n başlanmıştır . 

Diğer taraftan Hatay Valisi gelinceye 
kadar bugünkü idare muvakkaten vazi -
feye devanT edecekt:r. Hatay anlaşması 
Büyük Miliet Meclisi tarafından tasdik 
edilince Hatay meclisinın fevkalade bir 
toplantı yaparak fesih kararı vereceği 

söyleniyor. 

Bugünlerde Hataya gitmek üzere An
karadan kalabal!it bir meb'us kafılesinin 
geleceği bildiriliyor. Bugün Antepten 40 
genç geldi. 

Fil<> kumandanı Türkkuşı:. GF'nel Di- muvaffakiyetler temin edecek gençler Türkiye hem kendisi, hem de başka -
rektörü yarbay Osman Nurj Bavkal yetişmektir. ları için barış istiyor. Türkiye de bizim Şamda akisler 
kendimle görÜşen bir muharriri~ize Sabiha Gökcenin takdit·leri gibi her türlü taarruza karşı kaymağa Şam 21 (Hususi muhabirimiz yazı .. 
beyanatta bulunarak ezcümle demiştir Türkkuşu başöğretmeni Sabiha Gök- azmetmiş bulunmaktadır. Buna bina - yor:) - Üç gündenberı Şam gazetele .. 
iti: çen de ayni tarzda beyanatta bulun - en siyaseti bizimkine tamtarr.ı.Ina uy - rinde Halebden gelen ihaberlere atfen ve 

«Gittiğimiz her yerde fevkalade bir muş, sonsuz memnuniyetini ifade ede- gundur. rilen haberlere göre Hatay hakkındaki 
tezahüratla karşılandık. Bi1hasc.-a Af _ rek: Almanya ve İtalyanm hiddeti Fransız ~ Türk müzakerelerj artık kat'i 

meti tarafından mübay.aa edilmiştll'. 
Muhtelif Fransız menfaatleri ve eml&kl 
mukabilinde ara yerde tesbit edilmiş o • 
lan satışın yekun kıymetini bile burada 

söyliyenler var: Bu meblağ otuz milyaı 
franktan biraz iazla imiş. Yani bir mil .. 
yon iki yüz bin Türk lirası kadar tutan 
bir para. Bunlar Hatayda Fransa hUka.. 
meti tarafından inşa edilmiş olan resmi 
mebani ile Fransızlara aid banka ve 
mekteb gibi binaların vesair bazı men .. 
faatlerin bedelidir. 

Fransa Hatayda kendi sarf~ttiği para. 
Iarla bir takım imar işleri de yapmış bu.. 
lunuyor. Mesela, 165 kilometre uzunlu.. 
ğunda bir asfalt şose şebekesi de vardır. 
Bunlar, bittabi bu hesabın içinde değil .. 
dir; bidayette Fransa, bıınlar için dcı bir 
tazminat taleb etmek istemişse de bu da-
vayı yürfüememiştir. 

Görülüyor ki Hataya aid haberler bu 
defa, bütün taflsilatile birl'ikte verildili 
için, artık ciddidir. Hatta, son bir tafsi .. 
lat olmak üzere şunu d.a ilave edeyim: 

Lazkiyede liman 

Hatayın hududları bugünkü hudud • 
larından ibaret ola.caktır. Bu suretle aa.. 
leh haricde kalıyor. Fakat, Halebin bu 
halde yaşaması imkanı olma<lığı için btr 
taraftan Trablus, diğer taraftan Lazki .. 
yede bir liman meselesi yenid~m meyda. 
na çıktı. Fransız muhitleri Lazkiyede 
Haleb için yeni bir liman tesis edilece • 
ğinden bahsederlerken, SuriyE:liler de hl 
l~n Lübnan.a aid bulunan Trablusun Su 
riyeye ilhakı davasını yeniden ortaya at 
mış bulunuyorlar. Fakat, onların lafla 
nm dinleyecek kulak bulabilirlerse! 

yonda ve Çivrildeki tezahiirat emsal - «Gençlerin bilhassa Torosları aşarken Almanya, İtalya, İngiliz - Türk an - bfr neticeye varmış olduğu için aradaki 
sizdi. İstanbul, Bursa, İzmir, Çivril. gösterdiği muvaffakiyet hakikaten tak !aşmalarını takib etmi:? olan Türk - itilaf, bugünlerde Ankarada imza edil - Mareşal Fevz·ı 
Konya; Adana; Kayseri ve Merzifonda dire layık ve kayde şnyandırıt demiş - Fransız anlaşmalarının akdinden müte miş bulunacaktır. Halaydan çıkmakta 
halkın bize karşı göstermiş olduğu sev tir. essir görünüyor:ar. Bu memleltetıer olduğu bildirilen bu haberler, Miralay ç k ""' T k d 

birkaç ay evvel büyük ümidler besle - Collet'nin bu maksadla Ankarada bu - a magın ra ya a 
Tnrkiy enin s nllıe hizmeti eri ::;~r; !:~;:.~~~~n~ar~:~~:~e:!~~.;~: ~:~";:;." ;::'.~'.~':/"~~::ri~~: ~: : ıemşıeri 

Ümidleri suya düştü ve Akdenizdeki va rinde imza edileceg-ini de ilave etmekte- f f d ) (füı§tara ı 1 inci say a a 
ziyet aleyhlerine çevrildi. Niçin hiddet dirler. Eğer bu haberler doğru ise, size 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

vam ededursun, 1934 Atina V€ 1937 
S"a.dabad muahede1erinin derpiş ettik -
ieri bir kıt'alar arası şarkın teşekklilü 
hususuna avdet etmek füzuli görülme
rneUdfr. 

k 1 k d 8 d k h k b·ı da Tekirdag~ ına gelmişler, Muradlı yo--
apı arına a ar uzanan evletin, gösterdi !erinin iza ı a ı <lir. şu satırları yazdığım tarihte veya bir gün 

k 1 
· lu üzerinde asker, halk ve mektebliler 

om~u arma karşı hiçbir iddia serdet - Republique gazetesinde Bricon ya - sonra bu .iş olup bitmjş bulunacaktır. 
memek ve onların rahat ve huzurunu tarafmdan hararetle kar~ılanmışlardır. 

zıyor: Bu haberler Şamda dönüp dolaşıyor. Mareşalımız, istikbal edenlerin h<"ltın-
bozmamak hlıs d ··tt f'k b ı Türkive Suriye ile hududun degı~·•mez usun a mu e ı u un- J - "' Fakat, artık eskisi gibi şikayet €den, a - nı sormuşlar ve cyaşa, va!ol» sesleri a-
duklarını müşahede edebilirler. Böyle mahiyetini tanımaktadır ve bu mem- cıklı makaleler yazan, Türkiyenin zul - rasında bavraMarla donatıılmış dıan 
b ·r ma · d ··h· leketin foprak bütünlüğüne riayeti ~ ı nzara ıse şu zaman a mu ım ve ~ münden bahseden yoktur. Bütün Suriye_ c::ehre inmişlerdir. 

Evvern Balkan yarımadası içerisin -
de hükilm süren huzur ve sükuna bak
makla insan bir kere daha kuvvet bu -
luyor. Burası münazaalı bölgeler ara -

cazibdir kabul eylemiştir. d b k "' . 1 e ugün o kadar manevi bir düşkünlü S M 1 . a·· saat 4 te sa-
Türkiyenin bu menteşe rolü yalnız Suriyeyi Türk isteklerinin tev id et- hüküm sürüyor ki Hatay ile al&l<adar o- . a!1'!7 cı:eş~ ı:;:ı~ un teffs etmiş-

~arki Avrupa ile A-·a arasına mı mün tiği a~ır ihtimallerden kurtaran bu lan pek az in va d U • sur t hıl kış asın a ı a ımızı ı. 
n.A:>V taahhüd bayati bir ehemmiyeti haiz - san r ır. mumı e .. lerdir. Dört saat süren teftişten sonra 

hasırdır? Hayır, zir~ onun coITT'afi va - dir. t~. söylenilen söz ş~~r: cFransızlar, Mareşalımız refakatlerindeki zevat ile 
ziyeti şarki Akdenizde c;önük bir rol Türk dostlu1runu temın lt'.ın Hatayı feda fl · Oeuvre gazetesinde Tabouis yazı - 5 -r b' likt vali konağında şere erme ve-

rası, anlaşmanın ve hoş geçinmenin, oynamasına mani bulul!maktadır. Av- yor: ettiler.> Yahud. bu fikir, şöyle mecazi :{ : f tte bu1unmuş1ardtr. 
· sma girmiyen geniş bir yerdir. Gene bu 

tarih! birçok husumetlere ra~men, na- rupanın, Rusyanm, Anadolunun ve Sü ~ l h f 'l'"" kiua bir şekilde ifade ediliyQr: cTürkiye ile n en zıya e . M 
sıl bir mucize yaratabilece.mni isbat Boga;ıj arın mu a azasını ur J,._ye Fransa arasında ak.J~ mukarrer ~zdivaç _ Geceyi Tekirdağında geçıren are -

,.,. veyş kanalının iltisak noktalarında dün M ·· ı 1 ·b· b uıı • eden çok nadir bölgelerden biridir. iade eden ontro an aşma arı gı 1 u ta cehiz parasını Suriye ödüyor!> şalımız bugün öğleden sonra Malkara 
vanın en hassas bir kösesinde bııhman 1 lar da go··sterir ki ne Fran r<-J'b 1 h k t e-Boğazın öte tarafına geçelim: Bu Ya- an aşma ' - Bununla beraber, bu fikir. daha iiya- ve Keşan yolile ~ 1 0 uya are e 
Türkiye umumi politikanın cemberi i- sa, ne de İngiltere tatbiki imkansız ha- d kl d' (AA) 

kın~ark son harbdenberi büyük dev - de beylik olmuş, sokak fikridir. Ahvale ece er ır. · · "' çerisine ister istemez dahil bulunmakta le gelmiş olan rnuahedelerin ve yahud 
Jetlerin menfaatlerinin çarpışacağı çer dır.O bitarcıflığ-ını icabında müdaafaa ı>t idamesi dünya barışmı tehlikeye koya- yakından v~krf olanlar biliyorlar ki Ha-
çevenin içerisine her vakitkinden ziya- me'k için. Belçikadan, Holandadan. İs - bilecek olan beynelmilel vaziyıetlerin tayın akibeti daha çoktan taayyün et -
de dahil bulunuyor. k rniş, henüz Türkiye ile Fransa arasında 

kandinaV) adan ve Baltık devletlerin - yeniden tetkikinden imtina etmeme - bugünkü siyasf anl~a müzakerelerı 
Ancak o yakın şarkı teşkil eden dev- den daha ziyade tedbir a1mağa mec _ tedirler. Yeter ki bir şantaj değil, ger- hatırdan bile geçmediği bir devirde, sırf 

Jetler yalnız o menfaatlerin kendilerini burdur. Ve hatta daha da ileriye gide· çekten bir tetkik mevzuu bahsolsun. Türltiyenin tazyiki ile Hatay üzerindekJ 
birbirlerine düşürmesi ihtimaline kar- rek diyebilirim ki, 0 vaziyet icabı ola- Türkive ile olan mukavelelerimiz pak- Tü. k _ r müddeiyatmı Fransızlar kabule 
~ı değil, fakat kendilerim Balkan kom- rak sulhun muhafazasına bugi.inden i- tın 19 uncu maddesinin filen hakild bir mecbur olmuşlardı. Hatayın Türk as _ 
şulanna yakmlaştıran siyasi bir tcva- tibaren müsmir surette iştirak edebi - surette tatbiki olmuştur. kerleri tarafından işgalinden s"nra, bu 
rlin neticesi olarak hariçten gelecek lir. Harhe karşı diğer bir mania memleketin brr daıha Sur.iyeye avdet et-
tehlikelere karşı da tedbir almışlardır. Muhterem halefi İsmet İnönünün de . Populaire gazetesinde Broossolette, mesi veyahud Fransız manda~n altında 

8 Temmuz 193 7 tarihinde aktedi!en takib etmekte bulunduğu Atatürkün Fransız - Türk anlaşmalarını charbe kalması ihtimali olmadığını bilPnler için, 

S Ad"bAd p kt ku k b t .. ik karşı diğer bir mania• olarak büyük bir Hatay üzerı"nde bu defa yapılan ı'til4fta 
a a a mı o r en u evazu - polit' ası çok geniş nüfuzile, Balkan 1 f k _J t1 
ü d'kk r · Jbett· ~ · · T f memnuniYf-tle karşı ıyor, a at bun hiç b"ır fevkalAdelik yoktur. 

n n nazarı 1 a ımı. ce ıınnı 1 _ır~ milletleri ve yakın Asva milletleri ara- ların kafi olmadığını ilAve ederek İngi.-
ederim. O sadece Atına muahedesının sındaki ah€nk ve iti1!fm kurumu üze- liz _Fransız_ Sovyet anlaşmalarının da Suriye ve B yük Lrb.,an 
formülleri ve tatbik mekanizması üze- rinde ziyadesile rn~sir olmuştu. biran evvel akdini istiyor. bankanna aid binalar 
rinden ik.opye edilmiş harici şeklile te- B ·· · Ü k · · ugun de görül yor i o avm SJya 

1 
Anlaşmanın imzalanmak :j7,ere bu _ 

zahttr etmiyor. Ayni. zamanda bütün h M kova go·· rDşme er·ı set. gene ayni ru dahilinde daha ge • QS lunduğuna dair gelen ha'berlerirı bu de-
thtıl!fları halletmek endişesinin ve te- niş bir sahava intikal etmiştir. fa artık inanmaya değer -yler olduğu .. 

(lJrı.-;tarnfı 1 inci sayfada) r 
dafüt bir tesanüdün t.erne11erini atmak Türkiye cumhuriyeti şimdi p,arb mü nu başkaca ·bir takun alametlerden is .. - edilmekte olduğunu beyan etmiştir. Mu.. 
lüzumunun ifadesidir. Filhakika, ak - nazaa1annın yatıştınlmasına yardım tidlfil ediyorum. Suriye ve Büy;ik Lüb -
tedi1d ği h be d A maileyh, bu babta sarih ve kat'i malt\ _ 

i tarı ten ri ir a'kidler ~ra. - etmekte ve yirminci asır şarkının ku - mat ve izahat veremiyeceğini, ancak nan Bankasının Hatayda bulunan şube -
IJ.Dd.a evvelce sı~ sık .. v.~ku .. bulan ıh ti - rulmasmda ilk adımı atmış olmanın şe- Fransanın Sovyet Rusya ile yapılan mil.. lerinin tasfiye edilme.eri mukarrer oldu _ 
1Aflardan eser •bıle gorulmuyor. ref ve faydalarını muhafa:ıa eylemek _ .. . ğu, ayıü bankanın buradaki ~ubesinde zakerelerln suratle n~tJcelenmesı lçtn e.. h k . b"ld"ğ" h di 1 . 

Tilrklyenin buradaki vaz\veti ı"ki tedı·r. ,.... old ğ -a er esm 1 
• ı ava s erdendır. Hat -linden geleni yapmaMa u unu ...,y 

grup arasında bir mente~ye tesbit e - M d d h"l :ı.. 1.. 1 b • tA, aôylenildiğine göre bankaya aid olup _ ısın a a ı e1me1\. azım ge en u lemiştir. 
dilebtltr. Bu mentese 0 gruplara bir yeni şarkın istikbali parlaktır. Genç ~------------ orada bulunan binalar Türkiye ile imza-
dereceye kadar kollektif bir manzara Yugoslav nesli bu tarafa nazarlarım VezirköprUde bir katil aslldı lanmak üzere bulunan itilaflar mucibin-

ce Türkiye hükfu:neti tara.fmdan satın a-
vermektedir. Şu küçi.ik farkla ki, her emniyetle tevcih edebilir. O eski dünya Vezirköprü (Husınıt) _ Güdek Ha _ lınacakmış. 
iki taraf da bir Avrupa buhran mm a- ile yeni bir cihanın birleştikleri nok - sanı taammüden lSldürmekten mçlu HattA, burada ahvale vlkıf muhitler
lkislerinden ayni derecede mahfuz- de- tada bulunmak imtiyazına maliktir. Taşkale mahalle5inden Kara Mehmed de d'aha fazla tafsilat var: Hatayda Fran 
1fl1erdtr. Bu imtiyazdan istifade etmesi için va- oğullarından Ali oğlu 1329 doğumlu sızHı.r tarafından inşa edilmiş veya baş _ 

P'llliakika Balkan Antantı Asya An - tanın bölüm kabul etmez birliğini ve Cemal hakkında bura Ağırceza mah - kalanna aid olup da gene Framıa hüka. 
tantmdan daha çok tehlikeye maruz - ev1Ad1arı arasında vahdet idealini tam k:emesinde verilen ölüm cezası tasdik meıt:i namına mübayaa olunmuş bir ta _ 
dur. Lakin politika mütehassısları, olarak muhafaza eylemesi kAfidir. edilmiş ve Cemal bu sabah hükt'hnet kım emlak. iki taraf arasında takıdir e _ 
Trlglav cep~inden, Hendek şimal Charles Loiseau meydanında ası~t.ır. dilen b'ir :fiat mukabilinde Türkiye hüktl 

Münakalat Vekili geldi 
(Baştarcıfı 1 inci sayfada) 

lan Umum Müdürü İbrahim Kemal Bay. 
bora, Limanlar Umum Müdürü Raufl 
Manyas, Mıntaka Liman Reis: Refik A.. 
yantur, Devlet Demiıyo1ları, Elektrik, 
Tramvav Telefon, po.~ta, telgraf ve lle. 

~' 

nizyolları, Liman idareleri müd~r ve 
memurları ve kalabalık bir halk kutleli 
tarafından karşılanmııtır. Ali Ç'ctinka • 
ya kendisini istikbal eden zevatla kıaa 
bir müddet görüştükten sonra hususi biı 
motörle İstanbula geçmiş ve istirahat et. 
mek üzere eviııe gitmiştir. 

Münakalat Vekili istasyonda kendisi • 
ni karşılayan bir muharririmize kısaca 
~unları söylemiştir: 

_ Birkaç gün kalmak ve Münakale 
Vekaletine bağlı işlı:?r üzerinde tetkik • 
lerde bulunmak üzeri? İstanbula geldim. 
Yarından itibaren bu dairelerde kendi lf 
lerimizle meşgul olacağım.> 

Münakal3t Vekili bugün Denizbanka 
gelerek öniımüzdeki ay başından itibaren 
faaliyete geçecek olan Devlet Denizyol .. 
lan ve }imanlraı Umum Müdürlük1Prt 
teşkilatı üzerinde tetkikler yapacak ve 
yeni idarelerin nıemurlarile tanışa~ak • 
tır. Vekil ayrıca Mıntaka Liman Reisliği. 
ve Belediyeye devredilmekte olan Slek • 
trik, Tramvay, Tünel idarelerinde meş • 
gul olacaktır. 

Münakalat Vekilinin Deniz bayramı 
nı şehrimizde geçirdi~ten sonra 
gitmesi muhtemeldir. 

İzmire 
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Bu saadet Nöelbi'yi adeta çılgına çe -
virmişti. Herkesin, a§kını öğrenmesini 

istiyordu. Seviyordu, seviliyordu, bir a.. 
gıkı vardı, bunu herkes bilmeli idi. 

Kıocası manasız ve silik bir adamdı. O. 
nu aldatmış olmak mühim bir şey değil.. 
d:i, Rodolphun kolları arasına atıldığı za
man kendini her zamandan daha h;_ır 

bulmuş değildi, yalnız saadeti bulduğuna 
bıaruyordu. 

Her zaman solgun ve sakin olan yüzü 

§imdi gülüyor, adeta ışıldayordu. Bu de. 

lişikliği en evvel arkadaşı Leoni farket. 

ti: 
- Ne oluyor? Sende bir hal var? 
Dedi. 

Nöelbi şimdiye kadar çok ciddl ola . 

rak tanınmış olan arkadaşına itirafta bu. 
lunrnağa cesaret edemem.işti. Fakat ma. 

dem ki o bir şeyler sezmiş gibi idi, genç 
kadın kalbini ona açmaktan artık kendi. 
ni tutamadı: 

- Seviyorum ve seviliyorum! 
Diye cevab verdi. Öteki hayretle 

du: 
- Sen mi? 

sor. 

- Evet ben ya! Sen de benim şimdi. 
ye kadar olduğum gibi aşkın ne demek 

olduğunu tasavvur bile edemezsin. Çün. 
kü sen de, sırf evlenmek için seni almış 

olan, egoist. yüzü gülmez ve hiç sevme. 
diğin bir adamla evlisin! Hayatta başka 
şeyler de var. Buna emin ol. 

- Bilmiyorum. Fakat bildiğim bir şey 

varsa o da hayatta bir takım vazifeler in 

de olduğudur. Ne ise, eğer günün birin
de ~ztırab çekmeğe başlarsan seni teselli 
edecek gene ben olacağım. 

Nöelbi arkadaşından ayrıldığı zaman 

ona kalbini açtığı için biraz teessüf edi. 
yordu. Bu soğuk ka~bli kadın elbetteki 
~nun söylediklerinden bir şey anlıyamaz. 
dı. M-aamafih sırrını bilen yalnız Leonie 
olduğu için, artık arada bir ona koşuyor 

ve her şeyi ona anlatmaktan büyük bir 
zevk duyuyordu. Leonie de dostunun bu 
saadetinin devam ettiğine hayret etmeğe 
bllflamıştı, bir gece, phrktan geçerken 

Nöelbi'yi sevgilisinin kolları arasında 
görmüştü. Nöelbi arkadaşını yanına ça .. 

ğırnuş ve onu sevgili Rodolphuna takdim 
etmişti, e gti'11den sonra Leonie biraz da. 
ha müsamahakar oldu. Arada bir iki sev. 

dalılarla beraber oluyordu. HattA onları 1 kanlıya bakıyordu, nasıl olmuş ta bu ka. 
bazan - kıocasının evde olmadığı saatler. dar çabuk onun kollan arasına düş. 
de - evine bile kabul ediyordu. müştü. 

Bir gün Nöelbi beraberce kırlara gi • Arkadaşı ile sevgilisini uzaktan gör. 
dip yemek yemeği teklif etti. İki kadın da dükleri zaman Leoni: 
kocalarına, ötekinin evine öğle yemeğt. - Sakın onlara bir iey söylemeyiniz! 
ne davetli olduğunu söyliyecekti. Ro. Diye fısıldadı. Sonra ilave tti: 
dolphe bu gezintiye bir de arkadaşını ge. - İsminizi bile bilmiyorum. 
tirdi. İlkönce buna Leoninin biraz canı - İsmim Mauricedir. 
sıkıhnıştı amma, sonradan bu çocuğun Birbirlerine gülümsiyerek bakıyorlar. 
gayet nazik ve kendine karşı çok hür. dı. 

* metkılr olduğunu görerek neş'esi yerine 
geldi. Gece, genç kadın uyuyamıyordu. Hep 

Bir müddet kırlarda dolaştılar. Leoni Maurice'i ve randevuyu düşünüyordu. 

bu deHkanlıyı çolc beğenmişti. Bunun i- Garda ayrılırlarken genç adam yavaşça: 

çin, gezerken onun koluna girmesine mL 
ni olmad1. Delikanlı ona, kimsesiz ve yal. 

nız bir hayat geçirdiğini ve bütün ideali. 
nin kendisini anlıyacak ve sevecek akılJı 
bir kadına tesadüf etmek oldt1ğunu söy. 
lediği zaman kalbi heyecanla çarptı. 

- Yarın üçte değil mi? 

Diye fısıldamıştı. 

Uykusuz bir geceden sonra randvu sa. 

ati :geldiği zaman Leoni biran bile tered. 

düd etmeden Maurice'i bulacağı yere 
koşmuştu. Saat tam üçtil. Üç buçuğa ka. 

Küçük bir oteli'tl restoranında yemek dar heyecan 1çinde bekledi, Maurice gel. 
yediler. Yemekten sonra Nöelbi ile Ro - miyordu, acaba saati yanlış mı anlamış. 
dolphe ortadan kayboldular. 

Leoni genç adamla başba~a kalmşıtı, 
onlar da beraberce bu kır otelinin bah .. 

çesinde dolaşmak için masadan kalktı .. 
lar. 

Genç adam onu öptüğü zaman Leoni 
buna şaşırmadı ve kendini müdafaa dahi 
etmedi. Bu şeyin böyle olacağını tahmin 
etmişti. Şimdi delikanlı onun kulağına 

bir şeyler fısıldıyordu, genç kadın: 

- Hayır . .. Hayır ... riyordu. 
- O halde yarın? 

Leoni başını eğerek yavaşça: 
- Peki! 
Diye mırıldandı. 
- Sizi üÇte evinizin köşesinde bekll

yeceğim. 

tı? Yoksa Maurice onu görmekten vaz 
mı geçmişti? Sanki senelerdenberi onu 
tanıyormuş ve birden onun tarafından 

trkcdilmiş gibi ıztırab içinde idi. 

Bugünden sonra bir hafta kadar Nö. 
clbi'yi göremedi, ona ilk rastgeldiği giin 

Nöelbi lakırdı arasında ehemmiyetsizce 

şu sözleri söyledi: 

- Sahi sana söylemedim değil mi? Ge. 

çen gün beraber gezmeğe gittiğimiz deli. 
kanlı ertesi günü bir otomobil kazasında 
öldü, zavallıyı Uç gün evvel gömdüler. 

Öyle müteessir oldum kL. 

Leoni sapsarı kesilmişti: 

- Oh ... Zavallı çocuk! 

Diye kekeledi ve arkadaşına göz yaş. 
- Olur. larını göstermemek için bir bahane ile 
Leoni hayret ve teheyyücle bu deli. birdenbire onun yanından ayrıldı. 

Mimar aranıyor 
Mint sarayların daimt mimarlığına yü:ı; elli lira ücretle bir mimar alınacaktır. 
Diplomalı ve inşaat i~lerinde tecrübeli olup bu vazifeye talib bulunanların 

Dolmabahçede Milli Saraylar Müdürlüğüne müracaat eylemeleri. ,45oı. 

TOrkkuşu lstanbul lspekterliğinden: 
1 - Geçen sene ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp için veEika 

verll~ğinden 21J Haziran akşamına kadar ,Taşradakilerin mektubla> müra -
caatları. 

2 - İmtihanlarını bitirenler derhal sevkedilecektir. ,4506. 

Haziran 28 

KANZUK 
KUVVET ŞURUBU 

• • 

VITALIN 
Kansızlık, Dermansızlık, iştahsızlık gibı vek'a· 
tarda kullanılan en tesiri; şuruptur. Çocukların 

çabu k büyümelerini terr in eder. 

V 1TAL 1 N şurubu her ~ czanede bu !unur. 

IN GIL ız KANZUK ECZANESi - Beyoğlu, lstanbul 
' 

Emlak ve Eytam Bankasından 

Satılık Em.lak 
Esas No. Yeri Kıymeti Nev'i Mesahuı Depodto 

908 Kuzguncuk Yenigün sokağı 

No. 6. 
563,- Evin 18/32 11!.80 

His. 

731 Fatih Muradpaşa mah. Sofular 
cad. eski No. 24 yeni 24. 

575.10 Bostan 958.SO M2 115.0l 

Adre.si ve izahatı yukarıda yazılı gayrimnkuller pe~in para ile vı açık arttır. 
ma usulile satılacaktır. 

İhale 5/7 /939 Çarşamba günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve sa. 
atte depozito akçesi, nüfus tezkeresi ve liç klt'a vesikalık fotografia Şubemd 

Emlak Servisjne gelmeleri. (779) (4527) 

İstanbul Telefon Abonelerine 
1939 telefon rehberi tabettirilmek üzere olduğundan halen elde bulunan reh. 

herde bUyük harfl~rle meslek sırasında, küçük ilanı bulunan abonelerimiz 'JJJ/7/ 
939 tarihine kadar yeni rehberde devam edip etmiyeceklerini bildirmedikleri 
takdirde buna aid kararname mucibince ilanları yeni rehberde de aynen neşre 
dilerek tarifesi mucibince ücretleri tahsil edilecektir. 

Bu kabil vaziyette olanlarla yeni rehberde ismini büyük harflerle yazdırmak 
ve reklam yapmak arz~unda bulunan abonelerimizin 20/7 /939 tarihine kadar 
Müdüriyet Abonman lınıirliğine müracaatları rica olunur. ,4446> , 

DİREKTÖRLÜK 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Satılık Emlak 
Esas No. Yeri Kıymeti Nev'i Mesahası Depozito 

709 Eski Ortaköy yeni Hacı Mah. 
mut ınah. Gürcü kızı sok.ığı 

eski 19, yeni 23 No. taj 1. 

882 Beyoğlu Taksim Hüseyinağa 
mah. Çaylak sokağı eski f32 ye
ni 58. 

971 Beyoğlu Kamerhatun mah. 
Bostan Feslihan sokağı No. es
ki 55, yeni 57 taj 57. 

1143 'Üsküdar, Altunizade rnah. 
Selamsız, Tr·phaneli oğlu soka. 
ğı No. eski 9,9 yeni 15,21,25,21 

2200.- Bahçeli evin 
4/10 his. 

370.- Evin 1/2 his. 

125.- Evin 1/4 his. 

440.00 

'14.00 

25.00 

1214.- Ağaçlı arsa 7469.80 M2 242.80 
13/24 h:s. 

Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı gayri menkuller faizsiz sekiz senevt taksitle 
ve açık arttırma usulile satılacaktır. 

İhale 3/7 /939 Pazartesi günü saat ondadır. isteklilerin bildirilen gün ve ıa.. 
atte depozito akçesi, nüfus tezkeresi ve üç aded vesikalık fotografla Şubemiz 

Emlak Servisine gelmeleri. ,7ao. c4528 • 

.Son Posta» nın edebi romanı: S8 }erini düşünmiye başladı; zihninden bir değil; fakat sana bir şey söylemek isti- bu mağrur adam için dünyade biricik 
düziye bin bir fena ihtimal geçiyordu: yorum. kadın olduğuna inanıyordu. 

l~r:f YJUua&' -Ya Meliha ile aralarında bir şey .:...Pekala; odama çıkıp yıkandıktan - Sen biraz solgunsun Neri? Gözle-

{ 
varsa! sonra konuşuruz. Yarım aat müsaade rinin etrafı morarmış .. yorgun veya has-

~~~:_)•~~ U ı' - Ya bana karşı sevgisi yalan ise! edin. ta mısın yavrum? 
~~~~~~ _ - Ya bütün sözleri, bakışları, tavır- - Ben yarım saat sonra gelir yazı o- _ Bir şeyim yok; bu gece az uyu • 
..; _ ları, sahte ise! danda seni bulurum. Nasıl, iyi seyahat dum da ondan. 

Yazan: Gtl'ZfN DALMEN Hayır, hayır ~ütün bunlara imkan ettin mi? - Niçin? Bir şeye canın mı sıkıldı! 
B d k N eli ? D k b 

.. Yoktu·, Meliha gibi adi bir kadın Feri- Genç adam ikısa bir cevabtan sonra 
- ursa a ·Qcasının ihtiyar bir ha- e yo s ı ı k A'llnem bir şey mi söyledi 

- r un· eme a am u s d b t ç kar ak fç'n hı' lelere mü koşarak merdivenleri tırmandı. Neri -
!ası vardır; fakat zengin bir kadın ol bir otele inmiş öyle mi? unu aş an 1 m ı · 
matlığı için halam ona pek ehemmiyet Çelı'kpala B ht racaat etse bile Feridun ona yüz ver- me, aşağı inmek için bir hareket etme-

. .. - s ursanm en mu eşem mez. onu mühimsemezdi. Esasen ara- rniş, nişanlısını annesinin yanında gö-
vermezdı. Dun gelen mektubunda, bu otelidir. 
halanın hastalandığını, kendisini yanı· . larında bir şey olsa. Feridunun Nerime recek yerde yukarıda beklemeği tercih 

d t tt .w, • b 'ld' . d D w - Bu kadın çıldırmış vallahı ... Şayanı ile nişanlanmasına ne mana vardı? etmişti. 
na ave e ıgını ı ırıyor u. ogru h t b' 1 • 
sunu istersen biz bundan bir şey anlı . ayre ır şey. Sonra da gelıp annem - O gece pek fena uyudu, ertesi gün de Feridun, iki kolunu açarak ve gözle-

- Hayır, hayır, annen değil .. sana 
yarın söylerim. 

- Pekala ... O halde şimdi müsaade 
et de yüzümü gozumu -yıkayayım ..• 
Yemekte buluşuruz. 

yamadık. Bir taraftan halasının yanma den para dilenecek, bizim hakkımızı yi- ona bitmiyecek tükenmiyecek kadar u- rinde derin bir aşkla ona yaklaştı, genç 
gittiğini söylüyor, diğer taraftan da 0 yecek! Hep gösteriş belası bunlar; ha- zun .göründü. Nişanlısının ancak geç kızın biraz mahzun bir gülüşle titriyen Yarım saat sonra SüheylA hanım oğ-
teade olduğl\'nU bildiriyor. Bu otelde lam d.ai~~ k:nclisini zengin bir hanım vakit geleceğini bildiği halde yerinde yüzünü elleri arasına aldı. lunun odasına girdiği zaman onu ayak-
yapacağı masrafları nasıl ödeyeceğinJ efendı gıbı gostermck hevesindedir; fa- duramıyor, bir düziye saate ,bakıyor, _ Sevgilim! Nihayet sana kavuş _ ta, elinde tuttuğu bir mahfazada mil -
anlamıyoruz. Mutlaka gene annemin kat bu d:r~cesine artık tahammül edi· pencereden pencereye koşuyordu. tum. cevheri seyretmekle meşgul gördü. An-
başını ağrıtacak, evin parasından isti- lemez. Bı:ımle .a~eta a~ay ;~iyor. Biz Hele Süheyl_a han unla .. ~aşb~şa geçen Onun helecanla çırpınan gözlerini, nesi yaklaşınca, Feridun IAkayid bir ta-
yecek burada butçemı7! tanzım ıçın husust yemek saatlerı, tahammu. edılmez de- f 1 'b' 1 d dak vırla mahfazayı kapıyarak masanın ü~ 

z ·. k d b' 'Ik .1 dersler verelim, bin bir mahrumiyete recede ağır ve sıkıntılı idi. Her ne ka- ne es ~.arnıiorrn~~ g: ! .. açı a~ u d - rine koyd~ ise de SüheylA hamın göz 
b -~:r~n . ~Y~.:.1~.k~r omuz sı mesı e katlanalım da hanımefendi en zengin dar kendisine hitaben fena bir şey söy- larını ~~r 51 gı~ gı ı opuyor, anma an ucile bakarak parlak taşlan görmüştü . 
.. u s?zde~~ı ~ ı; ı en so;ra ~asanı~ kimselerin indiği otellerde boy göster- !emiyorsa da her halinden hattA süku- tekrar opuyor u. 
uzkerın ~ ı .no a ar a~~s.ın an ır zar sin! tünden bile ~üstakbel geİinin hareka- _ Bu birkaç gii~ bana ne kadar uzun Feridun .n~nesine hürmetl.e yer gös-
çı arıp erımeye uza ı. . . w ~ .. • w. • ' w .. .. .. göründü Feridun! terdi kendısı de karşısındaki sandalya-

- işte mektubu .. Otelin c'amgası da Hıddetıne rnaglub olarak soyledıgı bu tını tenkıd etmekte oldugu gorunuyor- k b kl d'. f k t ü-. ' .. 1 z · · k w. • • d B d B . . ya oturara e e ı, a a masanın 
zarfın üzerinde ... Istersen aç oku· se- soz er ernnı pe meşgul ettigı ıçın u. - ana a yavrum... unun ıçın e- . d N . . b .. "k b' ·nı 

• N · · .. .. ·· 1 w 1. d ld' w. k d 1 tt' h t zerın e erımenın uyu ır resmı 
nin hakkında da çok iltifatlı sözler yaz- erunenın yuzunun sarı ıgını, dudak- Nerime öğleden sonra da bir tarafa ım en ge ıgı a ar ace e e ım; a - .. .. .. .. b" .. . d 
mış larının titremesini farkedemiyordu . çıkmadı, eline bir kitab alarak ta Fe- ta bir işimi bitirmeden trene -ıtlayıp yo- g_oru~ce, Su~ey~a h~.n~~ı~ ~tun ıra e-

N~~ime kıpkırmızı olmuştu. Bu hele- Nerirne bundan istifade ederek btiyük ridunun geleceği saate kadar okudu. la çıktım. Artık gözüm hiç bir şeyi gör- sı elınden Et.~tı;ıı~, bu~~n. ıhtıyat~7 ~ : 
ca~ını Zerrine göstermemek icin yer· bir irade kuvvetile kendisini topladı ve Aşağı sofada onun ayak seslerini duy- müyordu, sade seni ve seni kollarım a- n~trnuştu. OfKe en ı rıyev~ goz erım 
aen bir şey alıyormus gibi eğildi ve sa- arkadaşile başka şeylerden konuştu, pi· duğu vakit kapısını aralıklayarak dlşa- rasına alacağım saati düşünüyordum. ?,glu~a ka_Idırdı ve p~rmagıle masa~~ 
kin bir sesle: · yano çaldı, şarkı söyledi. rısını dinledi ve Feridunun annesile Kendisini nişanlısının kuvvetli k:·l- uzerınd?kı ~ah:az~yı~~ret ederek ıs 

_ Feridun da Çelikpalas oteline in • Ancak bütün bu sahte ve zahir! gay- konuştuğunu işitti: ları arasında bulduğu dakikadan itlba- çalan bır se e ay ır ı. . 
miş ... dedi. retlerden ~nra gelip odasına kapandığı - Nasılsınız anne? Ne var ne yok? ren Nerlmenin bütün şüpheler! ve ü - - Bu elması da ona mı? Semnle eğ. 

Halasının r'eridun beyin indiği lüks vakit, gözlerinden yaşlar akarak Meliha - Hiç bir şey yok oğlum. züntilleri birer birer dağılıyor, ateşe lenen bu kızı hala şımartrnakta devam 
otele yıerleşmiş dlmas•ndan hayretler hanımla P'erldunun ayni vapurla seya- - Ne oldu! Sesinizde bir başkalık gösterilen kar taneleri gibi eriyordu: edecek misin? 
içinde kalan zerrin bilfühtiyar bağır hat ettikten sonra ayni otele indiklerini var .•. Yoksa Nerime? Onun gözlerinde aşkının kuvvetini, - Ne demek istiyorsunuz anne? 
:h: ve Qç gün i19 geceyi beraber geçirdik . - Hayır hayı.r, Nerime iyidir •• bu dudaklarında kalbinin ateşini duyuyor, (Arkası nr) 
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•Son Posta• mu tefrikası: 10 

Kafes arakasındaki kızlÖ.r Bidayette Türkleri çolc korkutan bu ada bütün toplu 
Akdeniz adaları içinde hala pek korkunçtur 

. Diye?~ teklifte ~~l~nurlarsa, ?u ca-1 Birdenbire arkasmdan acı bir ses işi- içinde tatlı bir saadet hayali yaşadığı 
zıh ~eklifi can ve gonulden kabuı ede- terek duraladı. Başını çevirdiqi za - odasında, bu geceyi pek acı azablarla 
rektı. man gözleri, Hayreddin ağanın öfkederı geçirdi. Sabaha kadar gözüne uyku 
.. Ertesi_ gün, h~r. ~yden e~~_:l, m~s .- bembeyaz kesilen lrnrkunç gözlcrile girmedi. ' 

Tercüme eden: HDs1yi 1 Caiid Yalç111 
Bağcıların muvaffakiyetle üzüm ye Başka bir mevsimde bize gayet müte • 

lumanlıgın şeraıtını sorup ogrenmışb. karşılaştı. - Bu şarkın ne garib havası var. 
V7, ~ğrendiği şeyler de pek hoşuna git- Hayreddin ağa, bastonun~ da:vanan Her şey sükfınet içinde ik~m. birdenbire 

tiştirmeleri imkanını ortadan kaldıran nevvi manzaralar arzedecek olan bu se. 
bu muamele bağlan mahvederek niha. yahat, bilhassa Stanchio körfezinin kar. 
yet fıçılara da ihtiyaç bırakmadı (1). şısında son derecede yorucu ve zahmetli 

m11tı. vücudünü gere gere Melling'in yanına korkunç bir fırtına zuhnr ediveriyor. 
Üzerinde dört parma~ çaprastv.ari al- yaklaştı. İnce, fakat amir ve mütehak- Diye, söylene söylene, odasında ge _ 

tın sırma panldıyan yuksek vezır ka - kim bir sesl€: zindi: 

Kıbrısın gayrı mezru topraklarını ör. oldu. Burada çok fena bir havaya tesa. 
ten hüdayi nabit mahsullerin tenevvüü düf ettik. Bütün gece bızi burun önünde 
ve yokluğu meşhur nebatat filimi Tour. kalmağa mecbur ettikten sonra paşa ka. 
nefost'un burayı ziyaret ememiş olma. yalıklarına iltic~ya sevketti. Buraya sı. 
masına esefler tevlid ediyor. Kıbrısta ko- ğınmamızı müteakıb, bir Venedik gemi. 
layca yapılabilecek olan tetkikler Kara. sinin de geldiğini gördük. O da fena ha. 
man sahillerinde de tetkikler yapmağa vadan kaçıyordu. Kaptandan öğrendiği. 
hacet bırakmazlar. Çünkü orada tenli. mize göre, açıkta fırtınaya yakalanmış, 
keye maruz kalmadan nebatat toplama. ne tarafa gideceğini bilemediği için, ge .. 
ğa imkan yokt~.ıı-. Adanın Anadoluya ya. misinin başına hazreti Meryem resmini 
kınlığı ve Kıbrıs topraklarının Asya takarak gidilecek istikametin tayinini o .. 
kıt'asile münasebetleri mahsu13tın orada na bırakmıştı. İşte bu talihliler kayalık.. 
da ayni şey olduğunu temin eder gibidir. larla dolu bir denizi bu sayede geçebil. 
M. Poissonnier·in cfrôgate.. e cerrah sı.. mişlerdi. Fakat insan bir gemiyi ilk fır .. 
fatile koyduğu genç bir tabiiyat filiminin satta batırmak için böyle bir muvaffaki .. 
mevsimin müsaadesizliği yüzündea hiç yet kafi geleceğini düşündükçe dehşet 
bir tetkikte bulunamamasına esef ettim. içinde kalıyor. 

\TUğu da, kendisinin kumral ve kıvırcık - Bak çelebi. Bir daha gözlerini.n Sonra .. oturdu, raporunu tanzim etti. 
saçlı başına çok yakışacaktı. kafeslere kalktığmı gcirürsem. parmaı{- Reisülküttab Raşid efendiye gönderdi. 

w larımı sokunca. o gözlerini ç1karırım. Bu rapora nazaran, Hatic€ sultan sa-
Yakut rengindeki Kıbrı5 şarabının Diye. ba,ğırdı. Ve. bu tehdidini nas11 rayı bahçesinin, (bedii bir üslUb ile 

buhar ve humrnarile bu hülyalara \'e t€yid edeceğini göstermek için de, sa~ yeniden tarh ve tanzimi) için, (takrib€n 
tatlı rüyalara dalan Melling, ertesi sa- elini iki parma~mı çatai gibi yaparnk, yetmiş bin altına ihtiyaç dergar) idi. 
hah gözerini açtığı zaman, aynaya ba- Melling'in gözlerine uzattı. (Sultan hazretlerinin mübarek arzu
karak kendisinl bir (vezir \'e damadı O nnda. kafeslerin arkasından boğuk ları), ancak bu paranın sarfı ile husule 
padişahi) namzedi olarak selamladı. kahkahalar taştı. Melling,' söylen.en gelebilecekti. 
Ondan sonra da, saraya gitmek için, lıü- sözlerin manasını bilmemekle beraber, Fakat ... 
yük bir dikkatle hazırlanmıya başladı. acı bir hakarete uğradı.~mı anlamıştı. Bu keşifnameye ayrır.a bir kağıd da-

Kendisine en yakışan elbiselerini giy- Eğer baska bir yerde olsaydı, parlak ha merbut bulunuyordu. 
di. Haline ve tavrına daha zarifane se- bir istikba~in hatırı için bu hakareti Bir k.öşesinde ,(hususi) kaydi ilave 
killer verdi. Aynanın karşısına geçer;k, hazmedebilirdL Fakat. ~afes!crin arka- edilmiş olan bu kağıdda da şu satırlar 
sarayın kafesleri arkasında hayalleri sından taşan kahkaha fıkırtılar kendi- okunuyordu: 
görünen kadınlara cazib gelecek hare- sine 0 kadar acı geldi ki; ,1z kalsl!1 ora· « Ekselans!. 

Kıbrıstan ha~eket ederek garb burnu- (Arkası var) 
na kadar kıyı sıra ilerledik. Oradan son- ·-················ ........................................ ... 

ketleri ve tebessümleri me~kctti. Son- ya düşüp bayılıverecekti. Benden istenilen keşifnameyi. leffen 
ra, (Reisülkütab Raşid efendi )nin, ken- Gene mühendis fona halde sersemle- takdim ediyorum. 

ra, cfrcgate» Rodosa doğru yol aldı. Ro. " Son Posta '' tarih 
dosun meşhur kulesinin karşısında de. 

di refakatine memur ettiği ka\·as ba - mişti. Lakin. kadınların huzurund:ı da- Eğer birkaç güne kadar memleketime 
şı ile; doğruca Hatice sultanın sarayına ha gülünç olmamak için. carçabuk ken. avdet etmek mecburiyetini hissetme -
gitti. Bugün de bahçede tw1kikat icra disini tonarlıvarak omuzlar•nı silkti. seydim, sultan hazretlerinin memnı.mi
edecekti. Basını iki tar~fa sallıyarak, İtalyan dili yetlerini celbedebilmek için bu işi biz-

mirledik. Burada değerli Avrupa esaleti müsabakası 
büyük Süleyman ile zafe:- mücadelesine 
girişerek ona yalnız harb meydanını (Baştarafı 8 inci sayfada) 
terketmiştir. kibetten kurtarmak için son ve deh 

Rodos şehrinde bala Hospitalier şö şetli bir teşebbüste bulundu; yanında 
valyelerinin mUteaddid armaları görü. kilere: HAYREDDİN AGA 

Hatice sultanın emektar basa~ası 
Hayl'eddin ağa, yabancı bir erkeğtn -ha
rem bahçesinde dolaşmasından mem -
nun değildi. Nitekim. ressam Melling"in 
geldiğini haber verdikleri zaman, jfke
sini zaptedemiyerek: 

- Canım .. bu, ne günah iştir?. Ya -
banın kafiri, salma sığır gibi has bah
Ç€-de dolaşır durur ... ~h.li Osm::ı.n cliya -
rında, ehli islAmdan bahçıvan kalmadı 
mı? 

Diye, bir hayli söylendi... Sonra, b:ı 
(gilman misali) frenk de1ikanl!sınm ne 
yaptığını bizzat görmek için, altın sap
lı bastonuna dayana dayana ve kürkü
nün eteklerini savura savura, harem 
bahçesine geldi. 

Melling, çalışıyordu... Bazı mesafe -
leri ölçüyor, elindeki zarif bir deftere 
kaydediyordu. 
Başağayı görür görmez, oradaki b3h

çıvanlar, bostancılar, baltacılar; harem 
ağaları yerlere kadar eğilerek önlerini 
kavuşturdukları halde, Mellin~ Hay -
reddin ağaya zerre kadar ehemmiyet 
\'ermedi. Hattı, bu ihtiyar Habeş esi -
rin, gelip kendisine (arzı hürmet) etme 
sini bekledi ... Başağa, önünde eğildiği 
zaman kendisi de zarifane bir şekilde 
mukabele edecek .. bu manzara, pence·· 
relerin kafesleri arkasında cıvıldaşan 

kızların -ve bunların arasında bulundu
ğuna hiç şüphe olmıyan Hatice sulta -
nın- pek hoşuna gidecekti. 

Fakat Melling'in bu düşüncesi, ta -
hakkuk etmedi. Başağa, bu (Frenk bah
çıvanı )na en küçük bir iltifatta bulun
mak şöyle dursun, adt bir bostancı ne
feri kadar bile ehemmiyet vermedi. 
Büyük bir salkım ağacının gölgesi al
tında mağrur ve azametli bir tavırla 
bastonuna dayandı. Çiçek tarhlarının 
arasında, zarif endamile boy göstererek 
dolaşan Melling'in hareketlerini takibe 
başladı. 

Hayreddin ağadan yüz bulamıyar. 
Melling, epeyce hiddetlendi. Fakat ta
biidir ki, bu lSfkesini belli etmedi. O da 
başağaya ehemimyet vermiyormuş gi
bi görünerek işine devam etti. 

Fakat, genç mühendisin gözleri va
kit vakit pencerelere kayıyordu. Kafes
lerin arkasından pırıldayan mücevher
~re ve o mücevherlerden daha cazib ve 
daha revnakdar olan rengarenk gözle
re tatlı tatlı gü!üms~yordu. 

ile: zat deruhde ederdim. 
- Maalesef. Türkre bilmivorum. Söz- Maamafih, başladığım işi yarım bı-

lerinizden bir şey anlamıyorum. rakmak istemiyorum. Memleketimden lüyor. Bidayette Türkleri pek korkutan - Diri tutulmıyalım! 
Dedi. size nefis bir bahçe pJanı göndereceği ... bu ada bütün tnplu Bahrisefi:i adaları L Diye emrEtti ve gemisine ,Yanaşmış 

çin ha1a pek korkunçtur. Çünkü ad:ıyı olan Venedik gemilerinden bir tanesi 
Malta korsanlarından müdafaa etmek ni yağlı paçavralarla tutuşturdu. Yan 
üzere gönderilmiş iki gemi burada bulu. gın az sonra düşman gemisinin her ta 
nuyor. Bu gemilerin bütün gördükleri iş rafını sarıvermişti. Korkunç tehlikeyi 
civar adalar ahalisine zulmetmekten iha. gören ikinci gemi, kendini kurtarmak 
rettir. 

+ mi vadediyorum. 
Melling, saraydan pe'ı< müteessjr av- Hürmetkarınız ressam ve mimar 

det etti. Melling 
Bir gece evvel, bin bir parlak hiilya f ıh·kas-ı var) 

Hergün: ÜCRETLİLER 
ı Rastaraf1 2 nci sayfada) ğildir. Bunu veya buna bcnz:r şeyleri söy 

vet hissetmesile, hulasa, herhangi bir liyenler hata ediyorlar; haksız yere re _ 
sebeble, ehliyet ve liyakatinin fötünde Jımı baltaladıklarmın farkına varmıyor. 
maaş almış, beş, on, yirmi, elli, yüz, iki l lar. 
yüz, hatta beş yüz insan bulunabilir. E- * 
ğer on beş senelik cürr.hurıyetin b:itun Abdülhamid devrinin Şı'.'ırayi Devlet 
kabahati bundan ibaretse ve adedleri bin veya Cemiyeti Rfü;ı.ımiye azaları vnrdı. 

leri ve binleri bulan ücretli memurların O devri hatırlayanlar bunların ne derrıek 
hepsine birden yüklediğimiz ayıb bundan olduklarım güzel bilırler. Bugün ücretli 
ibaretse, bu, şahsan on beş senedir vergi memurlar aleyhi~1de söylenen s'.lzlere 
veren, on beş senedir hayatımın ve ailt'- bakıyorum da o dev·r aklıma geliyor 
min mukadderatını bu devletin eline tes- Sanki bu memurl:ir, o devr·n Şurayi Dev 
lim edip hadisatı mirsadı ibretten tema~a Jet veya Cemiyeti Rüsumiy~ azalarıdır. 

ile iktifa eyiiyen bir vatandaş sıfatile, Hayır, öyle ıleğildir, vatandaşlar. Bu üc. 
bütün hakkımı helal ederim! retli memurlarıian benim tanıdığım in-

Hayır, ücretliler aleyhınde ı.:öylenilen sanlar arasında -hı>r yaştan ve her iş _ 
sözler, bir de:R, iki defa, bP? defa d.,~i~, ten çok insan tanmm- mesela, beş yü:a 
elli defa, yüz .-ıeia müinlc!t;al.dır. Bil - lira gibi fevkalade bir ücretle Ankaraya 
hassa tekrar gazete~ilik hayatm'.l avdı:t gitmekle hata etmiş olduklarma kani ol 
ettiğim tarihtenberi, vatandaş sıfatilf>, duğum çok insan vardır. fstanbulda r:ı. 
Türk ve insan sıfatil03, ben de etrafıma hat rahat iki yüz, üç yüz lira kazanan 
baktım; herkes gibi, memlekett;ı ne clu- öyle insanlar tanırım ki üç yüz, dört yüz 
yor? Nasıl gidiyoruz? diye ben de dil- ve hatta beş yüz lira ile Ank'.ırava ~it _ 
şündüm. Ücretli tnemur meselesi beni tikleri zaman hata ettiklerini anlamış , 
de alakadar etti: Ben de düşünd:im, b~n !ardır; çünkii ücretli ml'murların en ço'k 
de tetkik ettim. So!'dum, sıJruşturdum, ücret aldıkları yer olan Ankarada ha • 
dinledim. Ben de vergi veren b r mükel. yat, fstanbuldan çok daha pahalıdır. 
lefim. Ben de bu vatan uğrunda ve bu Devlet, fazlaca ücrt>t vermek sayesin. 
cemiyet hayrına hayli emek vermiş oJ. dedir ki, fstanbulda oturup da cevlet 
duğunu söylem:?k hakkını h:ıiz r lmskla memurluğunda bulunan insanlardan pek 
müftehirim. Ben d~ bu fak:r mil!etin fa- çoğunu Ankaraya çekti. Bu suretle, hü. 
kir metelik1erinin .israfına razı clamam. kumet. muhtaç ol1uğu kaliteli memm 
Bütün bunlardan sonra, şu kanaati ta _ kadrosunu düzeltti. Bugün bunlara küL 
şıyorum ki, ücretli memurlar aleyhinde retmek haksızlıktır; günahtı!'. Bunların 
söylenilen sözierdeki mübalftga, her tür serbest mesleklerden gelmiş olanları 

lü insafın hududunu bir kaç hu _ t~ar Ankal'ayı tahliyeye başladıklan 
dud mesafesi aşan bir mübalagl içinde • zaman, devletin yeniden kaliteli me . 
dir! mur buhranına nasıl düştüğünü pek ya. 

Bu sahada hatalar olmamış mıdır? kında göreceğiz. 

Hatta, yapılmaması lazım gelen şey!e • Geçen gün de siiylediğim gibi bugün, 
rin bile bile yapıldığı vaki değil midir? dün yapılmış bir takım hataların reak _ 
Evet. Fakat, şunu bilmeliy:z k: bir hü • siyonu içindeyiz. Hataları ters taraftan 
kumet işinde '!:>unlar daima olur. Şim • gören ve dehşetli suretle mübalagalan • 
diye kadar olduğu gibi şimdiden sonra dıran bu reaksiyon dalgası elbet geçe • 
da olacaktır. Olan şeylerin miktarı, hiç cek ve o zaman göreceğiz ki, bugünkü 
bir zaman, bu memlekette cVekil,. de _ mtWbalagalarla, memleketin münevver 
nilen en yüksek derecedeki mill"t me • ve kaliteli tabakasında lüzumsuz yere 
murlannı millet parasmı bu kad·ı:- ıa . bir hoşnudsuzluk yapmaktan başka bir 
kaydca israf ile itham etm~.~i mümkün şey yapmış değiliz .. 

için Burak reis gemisinden ayrılmak 
Rodosun idaresi iki tuğlu bir paşaya istedi. Fakat Türk gemicileri, bu sefer, 

tevdi olunmuştur. O da sık sık adadan bütün cesaret ve fedakarlıklarile onla 
gaybubet etmektedir. Nazır (2), ondan rın ayrılıp gitmesine engel oldular. 
sonra, en tehlikeli bir adamdır. Nüfuz Yangın Burak reis gemisine, ondan 
ve salahiyetini en çok Avrupalılara kar_ diğer Venedik gemisine sirayet etti. 
şı suiistimal ediyor. Ben Rodosa vasıl ol. Her üç gemi de, denizin üzerinde bir 
duğum zaman bu makamı ihraz eden a. alev külçesi. bir cehennem gibi yüz 
dam aldığı r:işvetlerle dehşet salmıstı. meğe başladı. Diğer taraftan, yalımlar 
Fakat bir elile aldığım diğer elile bol bal arasında, boğaz boğaza bir cenk olu 
v.~rmek yolunu tutmuş olduğu için bu yordu. 
1:1~etlerin parasile cezasız kalmak çare- Burak reis ile yanındaki Türk gemi 
sını de bulmustu. İşte Osmanlı impara. cileri. kendilerine emanet edilen bir 
torluğunun idare sistemi budur. Babıali gemiyi düsmana vermemek için onu 
nazırları hu :;ayede menfaat temin eder- saldıran iki düşman gemisile beraber 
ler. Padişah ta hususi hazinesini doldu.. yaktılar, yangın içinde dövüşerek öl 
ran membaı burada bulur. Fakat hiçbir diller. ve kendilerile beraber iki misli 
zaman paraları ellerinden alınan zavallı kalabalık bir düşmanı da ölüme sürük 
h:lka bi.r menfaat gelmez. Reayanın _şi. lediler. 
kayetlerı elde edilmiş paranın paylaşıL ............ - ............................................ . 

masından b~ka bir netice tevlid etmez. T A K V 1 M 
Bu suretle yeni yeni iştihalar peyda olur. 
Bu sebeble reaya ses çıkarmak hususun
da gayet ihtiyatkar davranır. 
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Rodos ahalisinin hususi ahlak ve ada. 
tından, bu adada eskiden enemmiyete şa. 
yan olan şeylerden bahsetmiyeceğim. Bu 
tafsilatı Comte de Choiseul Gouffier ver_ 
miştir. Onun seyahatnamesi Yunanista. 
nın bundan sonra dolaşacağım kısımları.. 
nı da ihtiva ettiği için ben yalnız payitaht 
haricindeki Türk hükQmetini tetkik ne 
ikftiıa eyüyeceğim. Fa·kat bu hatıraları 
yazarken tesbit ettiğim gayeyi ifa için, 

burada Comte de Choiseul'ün doğru ma
~O.m~t verm~ş olduğuna şehadet etmek 
isteron. O hiçbir teferrüatı ihmal etmedi. 
Bize eski Yunanistanı, bugünkü Ruınla. _ ..................... - .................................... . 

rın mümeyyiz vasıflarile hiç karıştırma. ~ 
dan, hakkile tasvir etmiş olduğundan 
dolayı kendisine müteşekkir kalmalıyız. 
~ aptığmı teftişlere mevsımin fenalığı 

da mzırna~ ettiği cihetle, kısın bir kıs
mını Suriyede geçirm.eğe ka;ar verdim. 
Asya sahili boyunca ilerliyerek Suriyeye 
gitmek üzere Rodostan hareket et.. 
tik (3). 

Nöbetçi eczaneler ----Ba gece nöbetçi olan eczaneler pnlar-

dır: 

htanbal clbeündekller: 
Şehzadeb8fmda: et Halil), Bmlnönün

de: (Necati Ahmed), At.sarayda: <Ba
rım>, Alemdarda: (Sırrı Asım), Beyazıd
da: (Be}kis), Fa.tlbte: (Vitıtll>, Bakırlı:ö
yünde: <Merkez), Eyübde: (Eyilbsultan). 

Beyotla cihetlndekller: 
Tünelbqmda: <Matlı:oviç), Kalyocuda: 

cza.firopulos>. Taksimde: Kemal, Rebul), 
Şi.§llde: (Pertev), Beşiktaş-ta: (Vldln). 

Kafeslerin arasından kıvılcımlanan 

bu gözlerden, acaba hangisi Hatice sul
tanındı?. Melling, bunu keşfetmiye uğ
raşıyordu. kılacak bir haddt? vasıl olmuş değildir. Munsif olalım ve her şeyi olduğu gibi 

(1) Umumiyetle kuvvetJI bir katran lez
zetine malik olan Kıbrıs şarapları tAslrhane
den çıkar çtkmaz katranlı tulumlara kon -
malarmdan d<ılayı bu lezzeti iktlsab ederler. 
Denizlerde fıçılara dolduruluncaya kadar bu 
tulumlarda kalırlar. Şarap esldyinoe bu lez
zeti gider. Kıbrıs şaraplan, tabll alduklan 
takdirde, Jılç ekşlmezler. 

Botuiçl Kadıköy, Adalarclakller: 
KadıköyÜnde: (Kadı:köyii), Üsltildarda: 

(Bellmiye), Banyerde: (Kadri), Adalar
da: <Şinasi Rıza). 

Ve, çiçek tarhlarını aralarındaki me
safeleri ölçe ölçe, yavaş yavaş pencere
lerin altına yaklaşıyordu. 

Hiç bir zaman, bütçe, kontrols:.iz kal _ görmenin çarelerini arayalım ... 
mış, memur.Jara verilen para cYağrna _ il J. l7l 
Hasanın böreği!> tarzında dağıtılmış de. (.M.,,uhl:l:ün u.Ji.ıtg.en 

(2) Gümrük emlnJ.. 

<S> En eüzel aüngerıer bu ha'ValJde .1a7do
lunur. 
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10 Haziran tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

• 1 O Haziran tarihli bilmecem izde ka- Sadık, Kayseri Halkevi ~kreterl Cemal tar
zananlarJ. aşağıya yazıyoruz. İstanbul- deşl Nedim, Adapazarı . Mecidiye mahalleal 

Müthiş bir velvele koptu. 1 da bulunan talihli küçük okuyucuları- No. 
15 

te Sabri Genç, Ista~ul ArnavudköJ 
limizde esirdir ve bize Dimyatı iade e, ı ve bu hadise ı'kı· arkadac:ın p . .. ... _ birinci cadde No. 170 de Mukerrem Yüksel. 

- Kahl'Olsun kumandanlar! Teslım diyor.» " tekrar sıkı mızın azartesı, Perşembe gunlerı og- Ürküp sorgu bakimi kızı Güzin, Ankara Ye-
olalım. bir bağla sevişmelerine amil oldu. leden sonra hediyelerini bizzat idare- nLşehlr Kazım Özalp caddesi No. 27 de Gün-

Fransa Kralı esır 

- Teslim! Aktay onun omuzunu okşuyor. hanemizden almaları lazımdır Taşra gör, Çankırı askerlik şubesi memurlarından 
Bugün Mısır, tarihi günlerinden bi - B f · d' k A ı Silfıhlar atıldı. Beyaz bayrak çekil- - u şere senın ır arkadaş! Bu kılıç o uyucularımızın hediyeleri posta ile vn Pehllvano~lu tızı Yücel, Bire -

di M C T

.. rini yaşıyor. elinde ve o at altmda oldukça sırtın Y""- adreslerine gönderilir. cik hudutl taburu ağır makineli bö-
. on or, ure Hüsamedd!ne gittiıTi .. - lilk i +-0 Büyük zafer ve yeni hükümdarın cü- re gelmez. e· •. em ni Nureddin, .&.'ttanbul C:ığalo~u 

zaman Türe gülerek: lüsu. lr masa Saa 1 orta okulundan 317 Esad. İstanbul Sarıyer 
- Artık her şey bitti -dedi- asker Türe Hüsameddin: İstanbul Fındıklı İsmet İnönü nıektebl H5 Yenimahalle caddesi No. 35 te HQ.antı, Bskt-

- ~ n ı e uyu ır ı ıya sız ı - a n. · leriniz esir oldu. Tarihin büyük zaferlerinden biri olan c-nı· k' d b .. "k b 'ht' t 1 k ş hl .şehir Cümhuriyet mahallesi Elke aokak No 

Müzakere edecek bı'r mesele yok. Mansure harbi, gerek islam filemi ge - tı Baybars' dedı· ' tekba k d e· • b k k b 41 de Ahmed, İstanbul Yedikule Gençağa ao-. - - şına O a ar • lr iŞ an aSI Um araSI kak No. 12 de İsmail, İsparta em"''""t bıı•-

Haçlı ordusu, bu savaşta sekı'z bı·n rek Avrupa halki için büyük bir kazanç dü<=man ı·çı'ne dalmak do::. •UI" _.,. " ı:;rusu ne cesa- İstanbul Fatih 13 üncü mekteb sınıf 2 de komL'leri Hamdi oğlu Nüzhet Ennan. 

maktul ve yirmi bin esir vermiş ayrıca sayılabilir. Bu zaferle üç asır şarkın ret? cümhur Güven. KART 

binlerce kişi hastalıktan teıef olmuştu. başına bela olan haçlı seferleri büti.in B b k hk h ay ars a a alarla gülüyordu. MUHTIRA DEFTERİ * şiddetini kaybettiği gibi; bu uğurda İstanbul Edlmekapı Yathane çıkmazı No. 
·1 l k - Baktım ki s.övalyeler bir açıldı. <San Posta hatıralı) 

_ Ah hala yaşıyoı.· muyum? Nere _ mı yon arca urban veren Avrupa hal- 11 de Fahreddin, İstanbul erkek lisesinden 
de ? kı da bir daha böyle kanlı maceralara Ben de fırsat bu fırsattır diye daldım D:ı.nca Bağlarbaşı No. 7 de Mehrned Erdem, 218 Muzaffer, Balıkesir Anafartalar caddesl 

yım. · megw erse çıkmaza girmi~iz. Az. dah Van orta okulundan 319 numaralı Necatı. is- N 52 d 
Bu sefer baygınlıg" ı bir saatten faz sürüklenmekten kurtuldu. ' • tanbul cataloğlu Nuruosmanlye caddesi No. o. e Necmeddln, Ankara Teclm ""'81 ta· 

la Kahire. Mansure. haşmetlu kralın akibetine uğrıyacak • 58 de Mehmed, Adana eski Hamam mahalle- lebesinden 176 NeıJhe, Eski.şehir odun pazan 
süren Sen Lui gözlerini açt:ğı zaman Bütün Nil kıyısı tım. sinde No. 68 de İbrahim Tufan. İstanbul Paşa mahallesi Unlü sokak No. 7 de Fikret. 
nerede olduğunu şaşırmıştı. Deminden- şenKlik içinde. Muhsin: cümhuriyet kız lisesi orta kıSım s·>n sınıfta İstanbul Şehremini 34 üncil okul sınıf 5-B de 
beri başından ayrılmıyan Parisli kadın apısından etrafa ışık. kahkaha ve Nihal öz, istnnbul Süleymanlye kız orta oku- 694 Remzi, ~ü~hya ukerllk IJU>Jesl erlerln-
şakaklarını ıslak bezlerle uğuşturarak: saz sesleri taşan bir çadırda günün kah- -- Haşmetlu kralı teslim olurken gö ıu sınıf 2-c de 128 Jale. den Selim Kokturk, Nlğde kütüphane memu-

- Müsterih olunuz kral hazretleri! ramanları eğleniyor: rcydiniz -dedi-bir insan ancak bu kadar YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ ru Yusuf Sungur ellle Emine Sungur, Balı-
dedi. Aybev Aktav Bayb 

11
,- h . müteessir olabilir. (Son Posta. ha.tıralı) keslr Zağnospaşa caddesi No. 16 da otus. 

• _ J • v .: • ars, 1~ u sm ve Akt . Tokat orta okulu 325 numaralı Elyezer Şlrln-
Müsterih olunuz kral hazretleri dıgcr meşhul Kolemen beyleri: Süvari ay. İstanbul Fatih Sarıgüzel Bn.ttnlgazl mahal- ül K' d t tt' d" k t - lesi No. 39 da Müeyyed, İ3tanbul Şl .. hane g • &'lkişehir Kurtuluş okulu sınıf 2 de 28 

hayatınız "".,.,..,nı'yettedı'r. kumandanı Türe Hüsameddin, Cema- - ım onu avc , e 1 
- ıye çı ış ı " Zeki Tok Çorlu Kolo"d b c bh =.. Mekteb sokak No. 31 de Ahmed, İstanbul kız ' • u aşeczacısı a. 

Bu sözleri söyliyen baş Enük Muh- ledd'n Aydoğdu, Halebli İzzeddin. So- Kendi geldi. Kendi düştü. lisesi orta kısım 699 saadet Bilen, İstanbul kızı Dilek, Kalecik nüfus memuru E -
sindi. ğanoğlu, Necmeddin Rumi. ElsaHhi. Dişarıdan coşkun sesler geliyordu. Knragümrük orta okulu sınıf 1_0 de 176 Na- mln oğlu Kemal, İstanbul cağaloğlu orta o ~ 

P a risli kadın. Baybars elindekı gümüş kupayı kal- - Yaşa Turanşah! Yaşa elmelikül - fi Aytekin, İstanbul Fatih 15 lncl okul son sı- kul sınıf 1-B de 645 Necil, Kütnhya Oaz1lce-

- Esir düştün! diye inledi. dırıyor. muazzam! nıfta Reyhan. mal sokal!ı No. il de Tekin Sakaryalı. T<>kad 
- Esir? - Çalın Usta Aktay şerefine! Durun Aktay ayağa kalktı. DİŞ FIRÇASI Bey sokak Hamam çıkmazı No. 17 de Gönm, .. (SO'D Posta hatıralı) İstanbul 61 inci okul sınıf 3-A da H2 Bel!mt 

Feci hakikat! anlıyan Sen Lui gene yeni lakabile Aktayülcemdari şer:!iine! - Bu büyük zaferi tes'id ederken Özdede, Ankara İsmetpaaa mahallesi Yörilk-
çal n ed be d b k 11 Ankara oPlis Enstitüsü muamel6.t muhıısl- ~ 

bl Sadi kızı Neblre. Istanbul Sama.tya Ağaç- ....., ·"""" .. ... " y Ja-sakin ve mütevekkildı'. 1 • zann ersem n e u e eyi genç hükümdarımızı başımızda görmek · ıer sokak No. 9 da Yu-•·-eı. -.ı•rn"' ... al .. l"i +-

Fransa kralını esir etmek şerefi, as _ onun şerefine taşıyorum. isteriz. O zaman sevincimiz iki kat o- kakan No. 17 de İhsan. Elazığ Gazi caddesi tiklll okulu yanında F'lrüza~ sokak No. l de 
kerile bu köye ilk önce giren zeki ha _ Baybarsın hakkı var. Bu~ün Aktay lur. No. 92 de Seyfeddin Rahmi, İstanbul Beyoğ- Gönül, Tekirdağ Yavuz mahallesi Qeşrne ao-
dunağası Baş Enük Muhsine nasib ol- onu muhakkak bir ölümden kurtardı (Arkası var) lu ortn okulu sınıf 2-B de 645 NeclA, İstanbul kak No. 52 de Mediha, Eski Foça gümıilk muştu. şı,ıı Te<akkl ıısesı 1244 Hasan. memuru Hüseyin kızı Birsen, İstanbul PaUh 

Beka
• ı • • ı · ? DİŞ MACUNU 18 tncl okuldan 524 numaralı Nerlman, Tur-

Zeki hadımağası, esir kralın öntinde r ar . nıçın ev enmıyorsunuz . hal ilk okulu 286 numaralı Nazmiye, Zongul-1 

hürmetle eğilerek tercüman vasitasile Çarşamba Çay mahallesi No. 1 de Sabahat dak Taraklı ma.hallesi sancaktar sokaRı No. 
Köksal, İstanbul Boğaziçi lisesi sınıf 1 de Or-

- Kat'iyen endişe etmeyiniz kral • (Rastarafı 8 inci sayfada) dır,. derler amma bu söz bugün için de~lll han Biper. Soma Türk Hava Kurumu şubesi 16 da Fazilet, İstanbul Fatih Ferhadala 
hazretleri -dedi- hükümdarımız haya- rız. Maraz teşhisi başka, te1avl gene baska. Bıı sırnlarda evlenmek pek müşkül, adeta muhasibi Raci oğlu İhsan, İstanbul Hayriye Mekteb soknk No. 1 de Yılmaz, Babaeski avu
tıruzın tahtı e mniyete alınmasını ve'is- şeydir. Zaten hayata atılan kadın ve kızlar- lmkrı.nsız .. bulunduğum dairede 28 memur- Lisesi 442 Mustafa, İstanbul kız ıı.ıeaı 4/ B ka.t Nacı saygın yanında Ahmed özcoşar. 
tirahatinizin temini için lazım gelen mızın yüzde doksanı aile teşkiline tarnftnr dan ı 1 ini bayanlar teşkil ediyor. En aşağı 856 Emine. 

1 
değlllerdlr. Bu gibilerl hayatını blr esaret nına.ş alan bayanın eline altmış Ura geçiyor 

emir eri verdiler. Bir arzunuz varsa içtimaiye addediyorlar. Aile hayatının hür _ 60 mıh ıoo lira maaş alan bir bayan 50 llro. ALEMİNYOM BARDAK 

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

lütfen söyleyin!Z· .rtyetlertnl tnhdid edeceği endlşeslle ana ol _ mıı.nşlı blrlslle evlenir mi? Evlense de mes:ud <San Posta batlralı) 
Kral ayni sükünetle: cTeşekldlr ede- matı hatır ve hayallerinden bile geçlrml _ olur mu?. Ben cm lira ile kendimi güç idare İstanbul san•at okulu talebesinden 376 Ya-

:ı;im. Hiç bir şey istemiyorum» cevabını yorlar. Kala kala ana, baba kard~ eline ba- ediyorum. Evlendik.ten sonra masraf bir kat şar, İstanbul ikinci okul suuf 5-A da 214 
verdi. kan kız ve kadınlarını~ bilhassa maddi lhti- daha fazlala.şacak ve geçim güçle~ecek! Biz Hlınmet Gonca, İstanbul Karagfiınrilk tüçU!c 

B İ yaçlarının temlnl arzıa1le izdlvaç etmlye ha- dto bir de kötü an'ane var: Aile kızlarını ade- Değirmen sokak No. 19 da Aflfe, İstanbul Ve-
Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLU(;U u sırada kapı vuruldu. çeri giren vah!şkft.r bulunuyorlar. Bugünkü şernitle aile tA satıyorlar. Orta halli !lir aile kızlle evlen- fa erkek Usesinden 433 Muammer, İ.stanbul 

bir köle gayet kıymettar iki bohça ge- u:~klJ &tmek gaile tevlld etmlye yarar. Son m"k için 400•500 lira karşılık vermlye bağlı kız llsesi sınıf 1 de 904 Dftrr11nn!.sa. 
tirdi. Muhsin bohçaları açtı. İçinden sözUm; herhalde blr hayat mcktc~i açılarak, -· ·· .. KOKULU SABUN kızlarmıza -hatta. dullara- lüzumlu hususat1 bun'.l bir de dugun masrafını iH\ve edin! 
nefis Suriye ipeklerinden dokunmuş es- ö~retilmcsi lüzumunu f§arettır Benim gibi ıb!rçok gençlerin bu parayı ver- (Sem Posta ha.tırah) 

1639 m. 183 Kca. 120 Kw. 
T.A.Q. 19,74 m. 1519~ Kca. 20 Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 948' Kes. 20 Kw. 

vaplar ve hil'atlar çıktı. ·» melerine -maalesef lmkfın yok. İstanbul Haydarpaşa 11.c;esi 1711 Nusret, is-
- Bunlar hiikümdarımız tarafından • H. CoŞkun Aytüre (Ankara Ci.im- Evlendikten sonra fikirler uymadı mı? oe- tanbut 61 inci okul sınıf 3-C de 531 Nejad, PAZARTESİ Z6/ 6/ 39 

sizin için gönderilmiştir kral cenaaları! huriyct mahallesi Yeniay sokak No. 50) c:Imslzllk baş gösterecek. Ayrılmanın imkln- İstanbul 44 üncü okul sınıf 3-A da 4S Yaşar 
Yolda esvaplarmız çok kirlenmiş: bun- cAskerllğlmi yıı.pt 

25 
d . sızlığı yüzünden bütün hayatın keder ve dü- Şaşmaz. İstanbul Cağa1onıu orta okulu 33 12.30: Program. 12 35: Türk milzl~ - PL 

· ra alı orum B un, yaşın ayım. 50 11- şünce ile geçme.si tehlikesine karşı, bir.;:oklan Mehmd Fevzi. İstanbul 45 inci okul sınıf 1 de 13: Memleket saat A.yarı, ajans ve meteoro -
ları g iymek lfıtfunda bulunursanız hü- ğund:n ben.I d u ~:m :nmek çağı old~- glbl ben de evlenmek için tere:ldüd ediyorum. 822 Orhan Uçman. loji haberleri. 13.16 - 14: Müzlk (Karışık 
kümdarımız çok memnun olacak. Diğer ğilı: y~an ile eev ya;::ın ~o~ değili <Du- Vergiden ziyade bu hususlar üzerinde durul- ALB'ÜM program ? Pl.> 19: Program. 19.05: MUz.tk 
prensler için de ayrıca esvaplar gönde- a yardımcısı- sa daha yerinde olur zannındayım.. (Bir uvertür - Pl.) 19.115: Türk mtlzl~ (Fasıl rildi. <Son Posta hatıralı) heyeti.) 20: Memleket saa.t A.yıı.rı. ajans " 

[
~ Mnnl.sa 16 ıne> t.ilmen emir sllbayı blnba'1 meteoroloji haberleri. 20.15: Kon•ftll• (!)ok 

~ Bir doktorun· gonluk" ;3;~~;f~!l~~:~§ iEI:?~~~~;T:rf~E Demindenberi sakin ve miltevekkil 
görünen Yransa kralı, esirlere karşı bi
le kusur etmiyen Türk nezaket ve rni
safirpen·erliğini n bu cemilesi karşısın
da bir hayret nidası savurmaktan ken· 
dini alamadı: 

- Bu garib işte! Ben onun memleke
tini almıya geldim. O bana esvab gön
deriyor! ( 1 ) 

* Turanşah uzandığı ipek sedirde doğ-
rularak, önünde diz çöken saray kati -
bine: 

- Yaz! dedi. 
Şam valisi Cemalilddini İbni Ya Ga

mure: 
c .. Cenabıhakka hamdüsena olsun ki ' 

başımızdan mesaibi defetti. Zafer an-
cak Allahtandır. Bu zaferden bütün 
müslümanlar sevinsin! Tanrı bizi ilftht 
1ôtüflarına garketti. Debboylarımızı aç 
tık , hazinelerimizi ve silAhlarımızı da 
ğıttık. Sayısı Cenabıhakkm bileceği de 
recede çok en uzak yerlerden koşup 

· geldiler. Onları rnağlub ettik. Bunu 
g örünce eski mukavelAt mucibince sul
he talih oldular. Fakat buna razı olma 
dık. Bir gece çadırlarını ve eşyalarını 
terkederek kaçmak istediler. Arkala -
rından koştuk ve bütiln gece düşmnna 
kılıç çaldık. Otuz bin düşman telef ol
du. kralları Minata kaçarak aman dile
di. Kendisine bunu bahşettlk şfmdl e· 

m Bu sözleri bir Fransız milverrlhinden 
nakledlyonım. Tilrklerln tariht: Degulgne. 

1 2 8 • f> 6 7 8 9 10 notlarından 3 de Mil1.eyyen, İ.!tanbul erkek llse.!l 671 AU kı: Mani oluyor halimi takrire. 4 - Şevki 
özışık, İstanbul Davudpaşa orta okulu 128 bey - HlcazkAr şarkı: Gönlümü duçar eden 

1 _, ___ , _____ _ 
• - - -1-·l--4--1--1·--li-·1-

( • • - -
4 • - - ı- -
l • • • • - -
( • • 
' • 
l • • 
l • - ,_ -

1'; • • • ı:::::ı 

Soldan sala ve yaka.rda.n qa.tı: 

1 - Kurabiye satan. 
1 - Nizam - Süba,y. 
1 - Psikoloji. 
4 - Bllglli - Babadan, anadan kalan. 
6 - Nehl lft.hlkası. 
8 - Büyültmek. 
'1 - Leylt - YB.8. 
8 - Baba - Akciğerler. 
9 - En ağır mayi maden - Taraf. 

io - Küblk bir nota - B1r nota. 
Geçen bnlmua,nm baDed.Umif ~kli: 

ı - Apammanıı. 

1 - Pala - Oya - s. 
S - Ara yer - Mal. 
• - 81.ra,et - Eli. 
il - T - Et.raf - KZL. 
8 - Mor - Am. 
7 - Ay - Fe.hı1. 
8 - Name - Rlıya. 
O - Alemyet. 

10 - Isla~ - Ata 

Felci asabı vecih : 1 
Asabı vecihi felclerl bir de muhıtt ve 

merkezi dlye ikiye ayrılır. Muhiti ne 
merkzinln arasındaki fark birinde yani 
muhJ.tl olanda göz kapağı açık kalır ka
panmaz, diğerinde felc mevcud olduğu 

halde göz kapanır. Merkez! olan felclerln 
sebeblerlni burada tafsil ve izah etmek 
90k uzun ve m~ktildür. Herhalde dlmal
da ve civarında.ki arızalar ile frengiyi 
lba.şlıca sebeb olarak düşünmeğe mecbu
ruz. Bu eebeble herhangi nevi asabı Tec
hi felcJ. olursa olsun kan tahllll yapt.ır _ 
mak çok lazımdır. 

Muhit! olan ve dün tarif ettiğimiz şe
klld&kl felci asab1 veçhi ekseriya ıkendl 
kendine bir buçuk lkl ay zarfında iyi o
lur. Buaıı da tedavi ~çin elektrik teda
visi te.tıblk: edilir. Herhalde elektrik lle te-
davi vasıtaıan olan merkezlerde hiç ih-

. mal etm.lyerek tedaviye k()fntak şayanı 

tavsiyedir. Maamafih blrçolı: va&ıaıarda 

hastaıaruı kl.smen mevzll kısmen de da
hlll tedavllerle şife.yab oldukları dalma 
görfilmektedlr. Merkez! olan felclerln t.
davtsı merkezdeki ihastalığm ve sebebin 
tedavı.tne bağlıdır. Bu tamamen tıbbi ve 
dott.orıara aid bir meseledir. 

Ekrem. bu hale hep. 5 - • .. .. .. .. - Keman tabiml. 
BOYA KALEMİ 6 - Rahmi bey - Hisar şarkı: Bir nevclva -

nsın. 7 - ........ . - Hisar puselik şarkı: Ktı -
Glr~un kom.iser muavini Hikmet kızı Se- çük.suda gördüm seni. 8 - LAtıf alta - Hlcaı 

vlm Yıldırım, lstan.bul Fatih 19 uncu ilk o- Ur şarkı: Gönlümü blr tıflı dilbaz. 9 - ... -
ituldan &4ı4 Turan Çökmes, Afyon lise sınıf Hicazkiır saz semaisi. 21.10: Milli mu.tjkllere 
4-B de 1217 numaralı HUseytn, İ.cıtanbul E- dalr ildncl konuşma - Rumen musikisi: H&
yübsultan 36 ıneı okul sınıf •-B de 746 Meh- ııı Bedi. 21.25: Neş'ell pllklar - R. 21.80: Mil
med, İstanbul m 11.seslnden H43 TürkAn. z1k (Opera aryaları - Pi.) 22: Müzik (Küçük 

orkestra - Şef: Necib Aşkın.> l - Rudolf 
Nlltzlader - Haydi bana bir hava daha çal. AYNA 

(Son Posta ha.tıralı) 2 - Beethoven - İskoçya havalan. S - Kari 
İstanbul ikinci okul sınıf 6-B de 675 Meh- Föderl - Viyana şarkıaı. 4 - Felllu Oleu -

med, İstanbul 44 11ncü okul 425 Ülker, i:stan- mer - Sabah sellmı (Fantezi.) 5 - J. stra
bul Fatih 13 tıncfi okul sınıf 3 te 524 Ayten uss - Mavi Tuna valsi. 6 - Pepl Müller - La
Nuha, İstanbul Kurtuluş Baruthane caddesi paloma şarkısı üzerine fantezi. 7 - İtalo Az
No. 100 de Orhan. ronl - Sabah şarkısı. 23: Son 1ljanı haberle

KİTAB 
ri, Ziraat, esham, tahvlllt, kambiyo - nukut 
borsası (flat.) 23.20: MllzlJı:: (Cazband - PLl 

Bursa Cümhurlyet caddesi No. 298 da Ali 18.l\5 - 24: Yarınki program. 
Saip, İatanbul <M ftnc.ü okuldan 566 5Uheylft., .............................................. ·-···········-

Ankara Bomontl fa.brlkaamdıı. Haoln'i usta 
oğlu İsma.11, samsun hilkfunet karşısı Hür
riyet sokak No. 8 de servet, Ala.şehir Havuzlu 
kahve müstecir! Mehmed Ali oğlu Nuri Kö
mürcü, İstanbul Fatih orta okulu lU5 Baha
eddin Bayraktar, Afyon gar.eteler bayll Ab
d urra.hman Şeref ellle Murad, Alpullu ilk o
kulu sınıf 5 te 111 aŞklr, İstanbul Küçük
mustafapa.şa 14 üncii okul sınıf 3-0 de 3315 
Ali İhsan, Devell merkes okulu sınıf 4-B de 
311 numaralı Berber Hoca Ha.!nn ellle Mus
tafa. 

BPSİMLİ ELİŞİ MODELİ 
. Qe.Qdarlı posta telgre.f oeft otlu Sa.bahattın, 
Jatanbul 101Dıelntokulnııf1-A da 188 Ber
rin, Kastamonu C11m.hurl~ caddesi No. 9 de. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeal 

Merkezi: Berlin 

Tiirlıi~ ,.,bcleriı 

Galata - İstanbul - İzm~ 
Deposu: İlt. Tütıın GümrülQ 

* Ha türlii hanlıa İfİ fl' 



26 Hazirab SON POSTh Sayfa 

MAZON MIYYA TUZU 
Hazımsızlık, şişkinlik, bulantl gaz, •ıNKIBAZ Sarıhk, Safra M•DE ekşilik ve 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti Karaciğer 1 yanmala-
rında ve bütün Mi DE, BARSAK bozukluklarında kullanınız. H O R O z markasına dikkat. 
So~ .. de~ece t~k~if edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstah~arlardan daha çabuk, daha kolay, daha 
katı bır tesır ıcra eder. Yalnız. toptan satIJ yeri: Mazon ve Boton ecza deposu, Yenı Postane arkası No. 31 İstanbul 

inhisarlar U • Müdürlüğünden: J 
Cinsi miktan Muham· % 7,5 

men B. teminat 
Lira Kr. Lirıt Kr. 

eksiltme 
şekli saatı 

Galon manlan 48X26 Eb'ııt ı.uou.ooo A. sif hJ.OJO.- 7o0. - Kapalı Z. 16 
Şarap , 45XL4 • 1.500.000 :o • 10.950.- 821. 25 • » 16 
Likör • 23X35 • 500.000 ~ , 4. 75v.- 856. 25 ııçık < ks. 16,30 

I - Şartname ve kalite nümunesi mucibince yu•karıdıı miktarı yazdı 3 cins 
:nantar hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
ll - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şekH ve saaıtıleri hiza. 

larında gösterilmi§itir. 
ID - Eksiltme IJ/VII/939 Salı günü Kaıbataşta Jevazım ve mübayıaat şubesin

deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
VI - Şartpame ve nümuneler her gün sözü ge~cn şubeden parasız alınabilir 
V - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler, mü!'ıürlü teklif mektublarını 

kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya ba.nka tentlnaıt mektubu. 
nu iVtiva edece'k kapalı zarflaırm eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar 
k~ bacıkanlığına m~uz mukabilinde vermeleri, açık ciksi1tmeye iştirak 
edecekler de % 7,5 •güvenme p<ıralarile mezkılr komisyona gelnncleri. (4403) 

Edirne Belediye Riyas -tind ~n 
25 May:ıs 939 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere kapalı zarf usulile mü na -

kasaya ikonu lan 72822 lira ôO kuruş be deli keşifli mezıbaha soğukıhava deposu 
ve buz fabrikasının münakasası fesh edilmiş ve bu defa inşaat kı::.mı ile tesisat 

kısmı ayrı ayrı olma:k üzere ve 20 gün müddetle Wkrar münaJkasaıya konulmuş. 
tur. İnşaat kısmına iştirak edecekler 325 64 lira 36 kuruş ıüızerinden ve tesisat kıs. 

mına iştirak edecekler 40258 lira 24 kuruş !bedeli keşif üzerinden yüzde 7,5 yedi 
buçuk tentinat vermeğe mecburdurlar. T alibler 2490, sayılı kanun ahkamına 
göre ihzar edecekleri teklif mektublarını 3 Temmuz Pazartesi günü saat 16 ya 

kadar Edirne ıbelediye encümenine tevdi etmcğe mecburdurlar. İhale 4 Temmuz 
939 Salı günü saat 15 te Edirne belediye enciimeninde yaıpılacaktır. Proje ve 
ıartnameler 360 kuruş bedel mukabiünde Edirne belediyesinden tedarik edilir. 

(4272) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Üniversite merkez binası ön cephesinin 4564.53 lira keşifli badana ve tamir işi 

29/6/1939 Perşembe günü saat 1:) de Rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin, ihale günü 343 liralık muvakkat teminat ve ihaleden bir hafta ev. 
9el İ11tanbul Bayındırlık Direktörlüğünden alınmış 3000 liralık bu gibi i:-ler yap
tığına. dair bir vesika w 939 senesi Ticaret Odası kağıdı ile gelmeleri. :? 

Şartname hergün Rektörlükte görülür. c4225> 

EGE TiYATROSU 
Nurettin Gonçdur 

ve arkadaşları 
26 Hazi•an Pazartesi ak .. mı 
Bnkırltöy akı zat \CI Miltiyadi 

tiyatroauoda 

Cellid Kara Mustafa 
MuTad Şamil varyete1i 

Tahta Fıçı isteyenlere 
Bahçelerde su deposu, veya sebzelik • 

!erde gübre karıştırmağa elverişli (200) 
kilo haddi istiabisinde tahta fıçı istiyen _ 
lerin Son Posta idaresinde Bay Zivere mü. 
racaatları. . .............................................. _. __ ____ 

Son Posta 
Yevmi, Siyası, Havadis ve Halk gazetesı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çı~an yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü llanları 
100 ton Elektrolit Tutya alınacak 149 kalem ateşe mukavim muhteUf 

Tahmin edilen bedeli (23.000) Jira olan tuğla ve harçlar alınacak 
100 ton Elektrolit tutya Askeri Fabrika- Tahmin edilen bedeli cl51.l 70> lira olan 
lar Umum Müdürlüğü merkez satınalma 149 kal~m ateşe mukavim muhtelif tuğla 
komisyonunca 14/7/939 Cuma günü saat ve harçlar Askeri falbrikalar Umum Mü. 

dü.rJ.ugu·· v •• merlkez satınalma komisyonun. 14 de pazarlıkla iha!a edilecektir. Şartna. 
me parasız olarak komisyondan verilir. ca 10/7/939 Paz.arlıesi günü saat 14 te pa. 

zarlıkla ihale edilecektir. Şartname c7> 
Talihlerin muvakkat teminat olan (172;)) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve a. üra c56> k~ mukabilinde komisyon . 

dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol olan cBBOB> l-ira c50, hıruş ve 2490 sayılı 
madıklarına ve bu işle alakadar tüccıır. kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
dan olduklarına dair Ticaret Odası vesi. komisyon~ olmadıklarına ve bu işle alt. 
kasile mezkur gün ve saatte Kom'syona kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
müracaatları. ( 4566) Odası vesika.sile meııkıir gün ve saattııı * komıisY<>na müracaatları. c426h 

250 ton Elektrolit Bakır abnacak * 
Tahmin edilen bedeli (17fi.000) lira o. Kınkkalede yaptınlacak inşaat 

lan 250 ton Elektrolit Bakır Askeri Fab., Keşif bedeli c21,557> lira olan yukarıda 
rikalar Umuın Müdürlüğü merk~z satın .. 
alına komisyonu 

14 
,.,

1939 
C .. .. yazılı inşaat Askeri Fabrikalar umum 

nca / ı uma gunu müdürlüğü merkez satınalma kornisyo • 
s~at 14,30 da pazarlıkla ihale edilecek. nunca 6/7 /939 Perşembe günü saat J 5 te 
tı~ •. Şartnaın.e (8) li!'a (75) kuruş muka. kapalı zarfla iıhale edilecektir. Şartname 

ABQ NE FIA TLA RI bılınde komısyondan verilir. Talihlerin 1 eh lira .s. kuruş mukabilinde komisyon.. 
=ı===r===;==~==I muvakkat teminat olan (10.000) lira ve dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 

2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele.. olan cl616> lira c78> kuruşu havi teklif 
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıkla. mektublarını meıJkur günd'e saat 14 del 
rma ve bu işle alakadar tüccardan olduk. kadar komisy10na verme!eri ve kendJıert.. 
larına dair 'I'icaret Odası vesika.sile mez. nin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 m.ad 
kur gün ve saatte komisyona müracaat. delerindeki vesaikle muayyen .gün ve sa. 

-····-
1 6 3 1 

Sen o Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. -----TÜRKİYE 14 o 751) 4UO 

YUNANİSTAf.i 2a..ıo 1220 710 

ECNEBİ :.!7011 1-ıvv 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Ay 
Kr. 

löu 
270 
300 

Gelen evrak geri verilme:. 
ilanlardan mes'uliyet alınm~. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımchr. 

,-··············································-.. 
: Posta kutusu : 741 İstanbul \ . . 
S Telgraf : Son Posta ! 
: Telef on : 20203 i 
• I ................................................. , ... __________________________ , 

ları. (4540) a.tte komisyona müracaatları. c4260> 

Sivas iskan müdürlüğünden 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Hafik kaza merkezinde yapılacak 100 göçmen evlerinin (keresteleri ha -
riç) bilumum malzeme müteahhide aid olmak üzere kapalı zarf usulile yapı • 
lacaktır. 

2 - Keşif bedeli 35784 liradır. 

3 - Bu işe aid şartname şunlardır. 
A - Fenni şartname. 
B - İdari şartname. 
4 - 12 Temmuz 939 Çarşamba gilnü saat 15 de iskft.n müdürlüğü dairesinde. 

ki komisyonda yapılacaktıı-. 
5 - Teminatı muvakkatc miktarı 2683 lira 80 kuruştur. Teminatı muvakkate 

nakden veya tahvH olarak komisyonca alınamıyacağından bunun daha evvel ma. 

liye veznesine yatırılmış olması ve makbuzunun zarfa konması. 
6 - İstekliler fenni ve idari şartnamelerle planı tatil günleri hariç her gün 

Ankarada İskan Umum müdürlüğünde İstanbul, Sivas, Samsun, Kayseri İskfuı 
Müdi~rlilklerind~ görebilirler. 

7 - Teklif mektublarını 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveüne ka • 
dar makbuz mukabilind.; kom:syon başkanlığına vermeleri lazımdır. Postada 
ve muayyen saatten sonra gecikmeler kabul edilmez. Kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmamış ve mühürlenmemiş olan zarflar kabul edilmez. (2524) 

Kadıköy Vakıflar DlrektörlUğU lllnları 

Semti M,.hallesi Sokağı No. Mo. Taj Cinsi aylık kirası 
Lira Kr. 

Üsküdar Kuzguncuk İskele 37 
» 
» 

• 
l) 

» 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Kadıköy 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Altunizade 

• 
• » 

Allunizade 
Pazarbaşı 
Muratreis 
:::ielimiye 
Rumj Meh· 
met Pş. 
Muratreis 

lcadiye 13 
Koşuyolu 36 

1) 20 

• 24 
Koşııyolu 52 
Taşçı Mahmut 7 
Bnhce sokak 91 
Hamam 48 
Çeşme mey- 42 
danı 

SilAbdar 
bahçe 

56,58 

Hacehesna Ha. Servilik 
Atikvalide Musalla 
00.lfenıbatun Hakimiyeti 

100 
1 

138 
milliye 

Göztepe Selırayı Esir ağa 
cedit 

ZUhttl Paşa , 
:o 
]) 

» 
l) 

D 

Oöztepe 
Btısan Paşa 
Zühtn Paşa 

Bağdat 
D 

1) 

J) 

32 
34 
43 
45 

Hatboyu 10 
Taşkôpr!l 25 
Ömer Ef. 15 2,2 

71 
15 

Ev 
Dnkkı\n 
Ev 

• 
Dtlkkı\n 
D 

.. 
Odımıuk 
Baraka 
Dükkan 

Baraka 
bt\hçe 
Ev 

4 
2 
2 
3 
1 
2 
5 

1 
8 

4 

4 
3 

DOkkı\n 14 

rarl ı senevi 3 

Dtlkkdn 
Kahve 
Dllkk4n 
]) 

» 

2 
7 
2 
2 
4 

Arsa senevi 5 
» 4 

00 
50 
50 
00 
00 
50 
00 
70 
60 
00 

50 

00 
50 

00 
()() 

00 
()() 

00 
00 
00 

çıkmazı 17 -ı-
• İbrahim ağa lbrahim ağa 17 DUkkıln 2 00 

Boğaziçi Paşabahçe Şehitlik 66 Ev 14 00 
Yukarıda cinsi ve mevkileri yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar kiraya veriL 

mek üzere müzayedeye çıkarılmıştJ.r. lhalıeleıri 29/6/939 Perşembe ızünü saa.t 14 
dedir. İstelmilerin Ka.dlköy Vakrllar Müdürlı(iğüne gelmeleri. .(.4434) 
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,5BON POSTA 
• 2 

Haziran 28 

DiKKAT 
Orlpln katalarının lzerlne resimde 

girdlllnlz şekilde kabartma 
pullar ııave edilmiştir. 

Her yerde ısrarJa pullu kutuları isteyiniz ve · 
pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

Bütün Ada çamlannın ve lavanta çiçeklerinin 
sıhhi kokularını terkibinde saklayan 

•• 
Kolonyası 

Ciğerleri zayıf ye ıinirleri bozuk olanlann kalbine ferahlık verir ve 
ıönllhıO açar. VENÜS ÇAM KOLONYASININ formnln bir ıırdır. 

Taklitleri onun yerini tutamaz, 

Umumi depo•u: Nureddin Evliyazade, Al8t, Ecza va ıtriyat deposu. lstanbul 

8 
B 

un Zarfı d 
adar "" . 

egışe 
• 
ı 

1 
? • 

Bayan Anjel; 8 gün zarfında gayet caıib bir tarzda güzellefti. 
Buna naaıl muvaffak olduğunu Ye her kadının da onun aibi 

yapabileceğini iıah eden 8f•§'ıdaki mektubunu okuyunuz : . 
8-10 gün kadar evvel çektirdi- kremini kullanınız. 

ğim iki fotoğrafıma baktıkça !~ Siz, uyurken besleyici ve güzel• 
deta gözlerime inanamıyorum. leştlrici tesirini yapan, cild bu., 
Alnımda ve gözlerle ağzımın et. ruşuksuz ve nermin bir hal kes• 
rafında buruşukluklarım vardı. heder. Gündütjeri de beyaz renk. 
Tenim esmer ve sertti. Bugün ise, teki Tokalon kremini kullanınız, 
cildim kadife gibi yumuşak, be· Cildinizi beyazlaştırıp tazeleştirir. 
yaz ve bütün dostlarımın gıpta Siyah benleri giderir ve açık me-
nazarile baktıkları buruşuksuz ve &tırneleri sıklaştırır. 

nermindir. Hepsine, gece için cil• Paranın İadesi Teminatı: 
din unsuru olan pembe renktek.f 
ve gündüz için beyaz renkteki To., 
kalon kremini kullanmalarını tav. 
siye ettim. Onlardan birçokları ba
na gülüyorlardı. Fakat onlar da 
tecrübe ederek mcmnuniyetbahş 

semeresin,; gördükçe hak verdiler 
ve cidden hayrette kaldılar. 

Bu basit usulü bilen her kadın 
cgünde 3 dakika. bir genç kızdaki 
gibi yumuşak ve sevimli bir cild 
temin edebilir. Binlerce tecrübe-
nin memnuniyetbahş semereleri 
size bir teminat olabilir. Hemen 
bugün her iki kremden birer va. 

SELANIK BAN:(ASI 
Tesis tarihi : 1868 

• idare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedelıi Şubelerlı 

tSTANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yanani•tandalıi Şabelerlı 

SELANİK - ATINA 

• 
Her nevı banka muamelelera 

Kiralık kasalar servili 

.......................... _ . ._. ............ .._.. ... __ 
• 

il An Tarif em iz 
Tele sütun santımı ·························· 

Birinci •ahile 
ikinci •ahile 
V çüncü •ahi le 
Dördüncü •ahile 
iç ıahileler 
Son ıahile 

400 
250 
290 
100 
60 
4() 

)) 

)) 

)) 

)) 

>ı 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilin yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

:hancılık Kotlektlf Şirketi 
Kahramanzade Ban 

Ankara caddesi 

SAÇ EKSİRİ 

Saçları besler, köklerini kuvvet• 
lendirir, dökUlmeaini önler, ke

peklerini giderir • 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu • btanbul 

26 Hazirandan 3 Temmuza kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhbmlar. 
Karadeniz hattına 

Bartm hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandınna hattına 

Karabiga hattınn 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

. 
Sah 12 d\! (Tarı), Perşembe 12 de (Karaden:z), PL 
zar 16 da (Ankara). Gal.:ıta rıhtımından • 
Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Ülgen). -X~hci 
rı.lıtımınciım. 

Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Marakaz) 
!.istemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 da 
'le Pazar ayrıca 20 de (Trak). Çarşamba postoı;ı 
'l'ophane rıhtımından ve diğer postalar Galata rıh. 
tımından. 

Pazartesi, Çarşamba, ve Cuma 8.1~ da CT:-ak). Ay. 
rıca Çarşamba 20 de (Ülgen), Cumartesi 20 de (Bur. 
sa). (Trak) Galata rıhtımından, diğerleri Tophane 
rıhtımından. · 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtmun. 
dan. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de (Bar • 
tın). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at hattına -
Mersin hattına 

Pazar 11 de (Ege). Galata rıMımından.. 
Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Konya}. S:rkecl 
rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda 
ları yazılı acentelerden öğrenilir. 

telefon numara. 

-
Pembe renkteki Tokalan kremi• 

nin terkibinde Viyana Üniversite• 
sinin meşhur bir profesörü tara. 
fından keşif ve cBioceh tabir cdi· 
len cazib ve kıymetli gençlik cev· 
heri vardır. Akşamları yatmazdan 
evvel pembe renkteki Tokalon 

zo veya birer tüp satın alınız. On
ları on gün zarfında tarif edildiği 
şekilde kullanınız. Semeresinden -·························· .. ·················-..... _ ...... Karaköy acenteliği Karaköy, Köpriibaıı 42362 

Mıntaka 
40133 
22740 

(4568) 

memnun kalmadığınız takdirde va· 
zo veya tüpleri yrınm da o1sa bi. 
le, iade ediniz. Ve paranızı geri 
alını~ 

Son Po.,ta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ . 
A. EkTem UŞAKLIGIL 

Galata acenteliği Galata, latanbu Liman 
reisliği binası altında 

Sirkeci acenteliği Sirkeci, Yolcu salona 


