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Ciimhurreisi Yalovayı BoüazBes~~ i!.e TaBsim 
Köprü 40 metre yükseklikte olacak 

Milli Şef Ankaradan hareketinden ve binaların üstünden geçecek 
evvel ~oıı•tı•s "'e Da,n•nı• kaba[ ettı•ıer 400 metre uzunluGundaki bu köprü sayesinde 

z-~ " r~ .,,~ Şişhane yokuşunun va istiklal caddesinin 

C yükleri hafiflemiş olacak 
. Ütnhurreisi gece saat 23 de Ankaradan aynldı ve 
ıstasyonu dolduran halk tarafından şiddetle alkışlandı 

.~ehrin Beyoğlu kısmına bir baktı 

Şehircilik mütehassısı Prost. Karaköyü Galatadan itibaren yirmi ıeklz metre 
modern bir sistemle ve şimdiye kadar Bal genişlilinde asfalt bir yol. hafif meyilli 
kan memleketlerinde de mevcud olmı • bir tarzda Boğazkesene kadar imtidad e. 
yan bir usulle Taksime bağlıyacaktır. (Devamı 11 inct sat1frtdnJ 

Harb mükellefiveti kanun -
Da,, _Ciimhtırrebl son fatanbul oeyaMti emaıında Anlcaru8cm aynlırlcen ıa yi has 1 kabul edildi 

"'i.çjci.i:ın~ W.J.Mi•n hareket eden ı llÜ himil .Biywt;oOmhfır treai. bu _.b ı et11ı.if olacaktır. Milll Şef Derincede ine-
.................... ~~~.~~. Şef ismet İnönii- saat onda Derince dtuyonuna muvasalat (Devamı tt inci sayfada) On beş yaşından 65 yaşına kadar kadın, erkek bütün . . ........................................................................... _ ........................ ·-············· .. -···--·········· .. ·--·····-· 

ıngiliz • Rus anlaşması Askeri heyetimiz ~:a::~:~.~: ~~~.:~~~~~:_ııe!::::n~~~:r~~tu acakıar 
l d 

kü toplantlSlnda harb mükellefiyeti ka • cOn beş yaşından aşağı ve altmış beş 

.: on r~ Moskovaya yenı· l Londrada nun layihası müzakere edilmiştir. Layi - yaşından yukarı olanlarla malw ve sıh-
hanın müzakeresi esnasında söz alan ha- hati muhtel bulunanlar, bakıma muh • 

t ki 
tiblerin mük&lefl:yet hadlerinin kanun- taç çocuğu olan ve gebe olan kadınlar e ı·fıcrl b b b. temaslara başladı da açıkça zikredilmesi lüzumunu müda. şahsi mükellefiyete tabi tutulmazlar .• e era er ır faa eden ikinci maddesine şu fıkranın Bundan sonra kanunun diğer madde· 

•• · eklenmesi kararlaştırılmıştır. !eri müzakere ve ka-bul edilmiştir. hl u nı • ı d •• d • Londra 7 (Hususi) - General Kazım 
essı e gon erıyor Orbayın riyasetindeki Türk askeri heyeti Ak l lı. t . . 

Çe""'be l bugün. Londraya vasıl olmuş ve askeri l as anesı genı 
••• r a A K d b l l l merasimle karşılanmıştır. 

h k yn, vam amarasın a, aı ıca mese e er (Devamı 11 inci sayfada) bı·r pavı·yon kazan,.,, 
a kında bir anlaşmaya varıldığını söyledi Uı 

ı..!:."~':. 7 cıru.susı) - Başvekil Çember. Sovyet anlaşmasını tesri etmek üzere ha- T o rk iyen in 
lant1sınd ~kamarasının bugünkii top . riciye nezareti erk!nından bir zatın der- dı· plomatı•k 

a eyanatta bulunarak. İngiliz· (Devcımı l1 inci &ayfo.da.J 

Binbirdirek sarnıcı faaliyeti 
Londra 7 (Hususi) - cTimes. gazete!i 

Mazhar Osman ll'Üessesenin bugünkü 2.200 yatağının 
en aşağı 18.000 yatak olması lazım sıeldiğini söylüyor 

11Qsıl kurtarılabilir? • yazıyor: 

"1irnar S d d Cadd . e a Çetintaş: ''ilk yapılacak iş Klod Farer 
nun ~~ı~i bütün nakil vasıtalarına kapatmakbr,, diyor 

ile tna~ •nbırdireğin yıkılmak tehlikesi-
~u h z kaldığını yazmıştık. 

hn1 ta~s~a yakından alakadar olaca • 
bideleri ~ın ettiğitniz Maarif VekAleti l
lefi tni orurna heyeti İstanbul bürosu 
lnetıi :ar Sedad Çetintaşı gördük. Kıy. 
kında b.•rnar, mevzuubahs tehlike hak • 

Seda •te etraflı malumat verdi. 
hzıyo!;etintaşın söylediklerini aşağıya 
~-Bu·· .. 

~atını ok günku, cSon Posta~ nın neşri . 
?'ulrnası 1~durn. Evet, ortada üzerinde du
"ardır ,,. az~rn gelen mühim bir ınesele 
t . ı anı B' b' en tehl'k · ın ırdirek sarnıcı hakika • 
~eni b' 

1 
ededir! Fakat, bu tehlike yep • 

la}.in ~r ~~hlike değildir. Oldukça eski, 
bir an ugunkü görüşlerimiz karsısındn 
llıak :rn evvel ve beklemeden önünü al • 
tehlikede.cburiye•inde bulunduğumuz bır 

c.. ır. 
~·~e 

t • mesele · · a1Q.iben . Y• rzah edeyim: Sarnıcın 
bın altı yüz seneli'~ bir ömrü l 
(De\•nmı 11 inci sayfada) 

.,, 

Türkiye, mühim bir diplomatik. faali
yet sahnesi olmakta berdevamdır. !~gil· 
tere, birçok vasıtalarla Türkiye ile eski 

(Devamı ı ı inci sayfada) 

iki sarhoş kadın dun 
mahkemeye verildiler 

22 yaşında olanı vazifa
ten içtiOini söylüyor 

Ötekinin söylediği de ıu: 
''içkiden vazgeçemiyorum, 

ne yapayım!,, 
(YllZllım 6 DCI sayfada Mahkmıeler 

siitununda bulacaksınız) 

Emrazı akliye hastanesmin. yeni pavi yonu ve küşad resminden bir intıba 

Dün timarhanede idik. Yanlı§ anlaşıl·! On sene içinde hali arazi üzerinde ifli. 
masın: Mazhar Osmanın davetlisi olarak .. 1 har edilebilecek büyük bir müessese ku
(Emrazı akliye hastanesi) ne yeni bir pa-1 ran Mazhar Osman yeni paviyonun açı·ı~ 

Memleket içinde altın alım satımını ser viyon ilavesi dolayısile, Mazhar Osman, ı merasimi münasebetilc merkeı binasır.ın 
best bırakan kararname henüz İstanbula sıhhlye erkanım, bir kısım meslekdaşla - geni~ dershanesinde toplad•gı misafirle -
tebliğ edilmedi. Elan biraz tereddUd ge • nnı ve matbuat mümessillerini merasime ı rine kfıh bir sertabib, kfıh bir profesör, 

(Devamı 11 inci sayfada) i§tirake çağırmıştı. 'Devamı 2 nci sayfada.) 

Altın fiatı 
Gene düıtü 



1 Sayfa 

Hergün 

Yazı Çok O/duta icin 
Bu,_ Kıenamadı 

__ ........ .__.. .............. -..... -......... ..._. 

Akil hastanesi yeni 
bir paviyon kazandı 

(&parafı 1 inci sayfada) 
1 

tıh töhretli bir mütehassıs. kih müteva· 
11 bir meslek adamı edasile konuşarak, 
ilmi, edebi, içtimai, sıhhi bir müsahabe 

7aptı. 
Atıl hastalarının bütün dünyada git-

tikçe çoğaldı&ma işaret eden kıymetli 
doktor. aklı kıllara İtalyada yüz bin, Al· 
manyada üç yüz bin, Fransada yüz elli 
bin yatak ayrılmış bulunduğunu, bizim 
için de makul haddin on ıekiz bin yatak. 
halbuki Bakırköyde 2200 yatak olduğn • 
nu söyledi. Manisa, Elazığda da bir miktar 
basta barındığını ilave etti. Hükumetin 
akıl hastanesi ile yakından alakadar ol • 
dutunu şükranla kaydeden Mazhar Os
man. yakında da beı milyon liralık büyük 
bir tahsisatla daha fÜlilullü bir faaliyet 
ahuına jirileceğini müjdeledi. Çok eski 
yıllardan bqlıyarak ümarhanenin bir 
tarihçesini çizdikten sonra, doktor oldulu 
um.an, hattı Tıbbiyede ders verirken 
mecnun yüzü ıörmediğini, bunun ancak 
hilk1l:metin yakın allkaıile çok yeni bir 
tarihten itı"'&aren mümkün olduğunu an
lattı ve hutanenin 12 yıllı'k faaliyetini 
tebarüz ettirdi. 
Bunları mütevazı bir eda, fakat eae • 

rinden emin imanlara has bir tonla birer 
birer sayıp döken başakıl doktoru, ml
nftrleri hastaneyi gezmeğe davet etti. A
deta tehir içinde, şehir olan büyük mü
useaeY' davat.li'.ler otobilBlerle gezdiler. 
Evveli yeni yapılan paviyona gidildi. Bu
ruı iki katlı zarif bir bina idi. Her tarafı 
bayraklar ve dallarla süslenmişti. Miaa
tlrl•r kapıya gelir gelmez İstikliil marp 
çalmağa başladı. Maalesef pek çok mü-
nevverler lıtU<lal marşını bilmedikleri 

için müsahabelerine kemali hararetle de
vam ettiler. Kapıdaki kordelayı Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekili Hulfuıi Alat&J 
namına, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve· 
klleti içtimai muavenet şubesi reisi dok
tor Ekrem, millet ve memleket için ha • 
1U'lı olması. temennisile kesti, paviyon 
ıezfldi. Bundan :sonra Mazhar Osman mi
safirlerini yemeğe davet etti. 

Bu ıırada bir arkadaş: 
- Ustadın yaz rejimi, zeytin, peynir, 

kiraz ekmektir, dedi. Yaptığı listeler böy. 
ledir. Acaba bu uzun dolaşıştan sonra 
bm:ılan mı ikram edecek? .. 

Ustadın sofrası bu arkadaşı her halde 
mahcub etmiştir. Kuş sütüne kadar her 
feY vardı. 

Uboratuan gezerken Mazhar Osman 
,CSyle derd yanıyordu: 

- Kimyagerlerimiz idrar, kan tahlili· 
ni bir tarafa bıraktılar.. Süt tahlili ile 
uirqmaktan vakit kalmıyor ki .. Hile ile 
mücadeleden bıktık .. 

Mazhar Osman müessesenin, harb za
manında hükiimete muhtaç olmadan ken 
di kendini yaşatabilecek bir hale gelmek 
için çalıştığını söyledi. Bu maksadla ara
zi ekilip biçilmekte, 190 bin kütük ye • 
~in'lmekte, meyva<.'!1ık YaJ>ılmaktadır. 
Yakında ekmeğini de kendisi yapacaktır. 

Misafirler, aklı kıtlar beldesinin birçok 
ıörillecek mahallerini ve beldenin şayanı 
dikkat tiplerini gördüler. Mecnunlar i . 
lemi pek çok yaztldığı için okuyucula • 
nmın yabancısı değildir, sanıyorum. Biz 
otobüae doğru yürürken mecnunun biri 
bafınyordu: 

- Beni buraya Allah gönderdi. 
Kendi kendime şöyle mınldandım: 
- Sen bir ye, bin §iikret o Allaha, Maa 

zallah akıllı diye dünyanın bu halinde 
~da olsaydın ne yapardın? .. 

Nusret Safa Coşkun 

Adanada su sporları 
Adana, (Hususi) - Yakında ıehrimiz. 

de su sporlarına başlanacaktır. Şimdiye 
kadar bir yer olmaması yüzünden Adana 
eençleri ~ehir içinde su sporu yapmaktan 
mahrumdu. 

Haziranın ilk haftasında, Belediyenin 
Jelli yaptırdığı modern yüzme havuzun. 
da, yan§'lara başlanacaktır. Beden Terbi. 
Jeli Umum MüdJirlüğü bu husustaki ta
Unıatnameyi bölaeye &önderıniştir, 

SON POSTA 

Resimli Makale: = Hag<_!.t denilen rüga .. :§i 

it • 

Franklin'in bir tavsiyesi: 
- Yaptığınız bir alış verişten pi~an olmamak nu 

istiyorsunuz? Alınak istediğiniz bir maddeyi evvelA gi
dip garünüz, sonra bir başkasının elinde ne fayda' temin 
ettiğini tetkik ~niz, bu tetkikten sonra da lüzumwıa 
kanaat getirirseniz kendinize 24 saatlik bir düşünce pa
yı ayırınız. Ve ...rı nihayet o maddenin bir başka m.a~a
zada daha ucuza satılıp satılmadığına bakınız. Fakat u
nutmayınız ki, bayat zevkin bu kadar tehir edilmesine 
ve zamanın bu kadar israfla harcedilmesine mü.s81lde 
edecek kadar uzun değildir. 

İhtiyat ve tmkAn hududlannın en a.şagı yuz<1e ı.-, ge
risinde kalmak şartile m€Şru ve makul olan bütün ar -
zulannızı yerine getiriniz. Hayattan kabil olduğu kadar 
çabuk istifade erliniz, neş'e alınız, neş'e veriniz, ve bü -
tün bunlan yaparken daima istical g&teriniz: Zira ha
yat denilen riiyanm ne kadar süreceği malfun değildir, 
bir dakika sonra hayatı ölüm takib edebilir. Falatt ~ -
rasını da umıtmayınız: Hayattan istifade hususun<la 

Aslanlarla 
Çarpııan 

Adam 

göstereceğiniz mübal8ga, fazı. aür'at, ifrat da ölümü 
biran evvel getirecek amillerin başında gelir. 

ı·--·-.. -, 
j Hergnn bir flkra 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

Zeki köpekler 
Mübalağacı bir Marsilya.lı köpeği • 

nin zekasını methediyordu: 
- Bir gün bir kitabcı dükkanına 

gim'ı.iftik, ala.cağım kitabı'~ ismini 
söyledim. RafW.ra baktı ve ayağile o 
kitabı i§aret etti. 

Bir başka Marsilyalı: . 
- inanırım, dedi, o gün ben de kö

peği almış seninle beraber gelm;ş • 
tim. Hatta senin köpeğin, o kitabın 
kabı biraz eskicesini işaret ediyordu. 
Benimki havladı, ve Benin.kini kabı 

kirli olanı göstermeyip, onun beri . 
yanındaki ka.bı t~ olanı göster • E 1 

meri için (kaz etti. : J , _________________ J 

Bu el ilimin 
Elidir? 

Sinema yıldızları 
Araaında geni 
Bir lzdloac 

Lon.dra hayvanat bahçesinin aslan 1 
bdkıcısı, çok sevdiği aslanlarının hü -
cumuna uğram.uı, uzun müddet iki as
lanla çarpışmak mecburiyetinde kala
rak, birçok yerlerinden yaralanmış • 
tır. 

Sinema yıldızlarından Cary Grant 
-mini gOrdüğünüz ıenıç sinema ar -

1 

usti Phigllfs Brooks He evlenecektir. 
Artist Londrada bulunmaktadır. Cary 
Grant'm arkadaşları, ilk aldığı kansı

' nın boşmıarak bir konta varmasından Ameli yat edilen bir 
maymunun hırç1nlı4ı 

Mısır hayvanat bahçesindeki meşhur 
maymunlardan birinin başında bir ur 
çıkmış. Hayvanat bahçesi baytan ame
liyata lüzum görmüş ve hayvana beş 
klorfom iğnesi yaptığı halde fayda et -
mediğini görünce bir şişe şampanya i -
çirmiş. Maymun bayılır gibi görünmüş. 
Ameliyat esnasında can acısından, dok
torun elinden şınnga iğnesini kaptığı 
gibi zavallının 10l eline saplamış. Fa -
kat doktor, uru çıkarmağa muvaffak 
olmuş. Hastanır~ yaralarını sardıktan 

sonra kendi elini tedaviye koyulm~ -
tur. 
Maymunların başlarında ur çılcina -

sının sebebi gıdalarının değiştirilmesi 

ve muz ve diğer n~batlar yerine fazla 
miktarda et verilmeainden ileri gel -
mektedir. ' 

Bu parmakları sarılı el k!min elidir? 

diye sorarsanız hemen haber verelim 

ki, son günlerde Amerikaya giden İn -
giltere Kralınmdır. Kral!, hususi vago -

nuna girerken parmaklarını kapıy~ sı
kıştırmış, buna rağmen binlerce k1şi -
nin elini sJlonıştrr. 

lngiltere gökgüzünd~ 
görülen ait:ş manzumesi 
İngilterede Kentten 200 kilometre me • 

safede bulunan bir vilayette, ahali, geçen 

gece saat 11 de bulutlar altında top şek
linde yeşil ateı manzumesi görmüşlerdir. 
Al!kadar makamlar, bunun bir meteor 
olması ihtimalini neri sürmektedirler. 

1 STER 1 NAN, IS TER 

kinaye olarak, «bakalım bu da hangi 
lorda sahıb olacak?• demektedirler. 

lngilterenin en yaşlı 
kedisi öldü 

İngilterenin en yaşlı kedisi olduğu 
söylenen ve Charmg'de bir dul katlına 
aid olan Granni, 25 inci doğuın yılını 
kutluladıktan bir hafta sonra ölmüş -
tür. 

Kedi Granni, 1914 senesi Mayısında 
Charing'de bir çiftlikte doğmuş idi. Ha 
yata gözlerini açtığı gündenberi !bu -
radan aynlmıyan kedi, köyün en meş
hur hayvanı idi. Her cena"le, düğün 

alayında bulunur, merasimleri sonuna 
kadar takib eder, ahali dağıl.ılu@'a baş -
layınca kuyruğunu kaldırarak kaçar, 
çiftliğe saklanırdı. Çocuklarla oynarnaı
sını pek 1eVer, sokakta dolaşan köpek 
yavrularına yemek taşırdl'. 

iNANMA! 
fstanbulda 9 tane gündelik gazete çıkar. Bu gazetele -

rin 9 u da gözlerimizin önünde, birer birer bakıyoruz. 
Belki tesadOf olacak, istisnasız hepsinin de başmakale

leri dış siyasete aiddir. 

Pa'I'iste ve Londrada kaçar tane gündelik gazete çıkar 
bilmiyoruz, fakat .götlerimfz.in önilnde 8 tane Fransız 
gazetesi dumyor. İçlerinde bq yaıılanm cbt myuete 
tahsis etmiş olanların saym 2 dlr. 

iSTER iNAN, IS.T &:R INANMAI 

Haziran~ 

Sözün kısası 

Çallının adası 

,_ _______ e. T•I• 

V üksek san'atkar İbrahim çallJi 
geçenlerde yaptığı Milli şefill 

portresine mukabil Halk Partisinden ': 
1 k&· dığı para ile Marmarada, Kına ırıın ~ 

aıC'lndaki cKaşıkadası:. nı salın aı.ınak ... ....-. . tit~-
bu ufacık adayı meslekdaşlar~nı_n 15 Ufo 
hat ve sıhhatlerine vakfetmek ıstıyoi'Jll 

Dostum Çallının biraz dürüşt görün: 
hal ve tavrına rağmen ne ince ~uygu U• 
taşıdığını bildiğim için pek te istığrab ·1cı1 
karşılamadığım bu haber ne de olsa rı 
katime dokundu. 

Bizde, meslek tesanüdü denile~ ';! 
hemen hemen yok gibidir. Ayni ~u~niJI 

· mensub insanlar ekseriya birbırlerı 
gözlerini oymak için fırsat bile kollar " 
lar. En mütesanid bir meslek oıınası IA • 
zım gelen hekimlik bile bizdeki bu uJl'l~ 

• k··ı·· h t · t ta"bidirıer• mı ve o u avanın esıra ına 

Nerede kaldı güzel san'at erbabı? 
Bir muharririn. diğer bir muharrir ha: 

kında yazdığı sitayişkar yazılard~, .ııı bi' 
dekkik bir göz, satırlar arasında gızlı 
imrkabm izlerini kolayca seçer. Ve ~ 
nun içindir ki hiç bir şubenin esaslı, b 
tün manasile bir yardım cemiyeti. bir blJll 
liği yoktur; ve varsa da, hiç bir işe Y~ 
mıyan ve nizamnamede tasrih oıunınıJI 
gayeden uzak kalan 19.fzi murad bir te • 
şekkülden ibarettir. 

Bunun sebebleri hepimizce maluı:n oı. 
makla beraber, tası;ihi uzun ve fayda • 
sızdır. lıte, Çallı, bu elim an'aneyi boZ • 
muş. bizlere örnek olmuş oluyor. J{e&' 

disini salt tebrik değil, -tebcil edeliJl'l· 
Hakiki san'atkar, bazı mümtaz ve ınu., 

lu ülkeler müstesna, hemen her yerdet 
fakirdir, garibdir. Şöhretle servet, bilbal' 
sa san'at vadisinde, nadiren beraber g;tıt 
i tiğinden, ilkine ulaşanlar, ikin~ine J>d 
r erişemezler. Gençlikte ve bazan orta Y,._ 

r 

ta. san'at aşkı ve güzellik heyecanı insanı 
yaşatmağa kafidir. Kafanm dolguniuğ\Jt 
gönlün emel zenginliği, ruhun ideal s~ 
veti, midenin boşluğunu telafi eder. Lnk~ 
ihtiyarlık çöküp te maddi inhitat mane 

l metanete galebe edince ressam. muhat '" 
rir, musikişinas, heykeltraş dünyanın eo 
bedbaht adamı olur. En bedbaht diyorum. 
Çünkü duyan kalbin, işliyen dimağın JZ

tırabı daima ik~ üç. beş mislidir. 
Ressamlarımız, bu insan arkadaşlarınıJI 

civanmerdliği sayesinde, istikballerinitlt 
bu cepheden olsun karanlığından kurtu ~ 
lacaklardır. Tabiatin en güzel, en ul 
manzaralarına sahne olan mavi Marıtl~ ; 
ranın bu latif adacığında son günlerın 

·n-lisude yaşamak, tasavvuru bile ruha 1 

şirah veren bir şey değil midir? 
Aferin Çallı! Hayırsız adayı hayırlı 

·h·n~ yapmakla hem cPrens adalan:. tarı 1 

de, hem de güzel san'atlar erbabının rnıY 
kadderatında hüdapesendane bir inkııati 
yapacaksın. 

Gene o civarda, kabili isk§n iki ıssız •"' 
dacık daha var. Zavallı muharrirlerı-ı 
musikişinaslar mütehassir gözlerini on "' 
lardan yana çevirmiş, içlerinden biteı 
mürüvvetkar cÇallı:t nın çıkmasını be)Oı 
liyorlar ..• 
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IKra! Karol 
Mecliste 

Çekyada Almanya 
aleyhine risaleler 

neşrediliyor 
Brünn 7 (A.A.) - Brünn zabıtası

run Alman reisi, aşağıdaki il!m neşret
ıni.§tir: 

Denizyolları teşkilitı 
kanunu kabul edildi 

l<anun müzakeresi esnasında söz alan hatiblere 
Münakalat Vekili Ali Çetinkaya cevab verdi 

«Gayrimes'ul Çekler, Almanya aley
Bükre§ 7 (Hususi) _ Yeni parlfımen- hinde r!saleler da~ıtmağa teşebbü~ et: 

t b ·· b·· • .r.ır mera.simle ilk toplantısı- mektedırler. Bu rısaleler muharrırlerı 
o ugun u,....... .. ~ Çek ·ıı t· . L ti · · · 

:nı yaptnljtır. Bu münasebetle siyasi mu· ve . mı e mm ;ueye umumıyesı ı-

Bir natuk söyledi 

him bir nutuk söyliyen kral Karol• bey- çi~ ~~keli neticeler veı:bilir. Çek 
M~ra 7 .. (A.A.) - Büyük Millet ı tehasS15lnı bulup ta tavzif etmek za - nelmilel vaziyeti gözden geçirmiş ve Ro- mılletmı Almanyaya, onun ıcra organ-

ısı bugun Şemseddin Giindltayın ınanında d~iliz. Şahsi kanatıtim bu - manyanın cher ne pahaşına olursa ol - larına ve bugünkü siyasi ve hususi va
ltıa kanııAı altında toplanarak Berga - dur. Bir defa idarede otorite, inzibat ve sun• sulhe katlanmak niyetinde olmadı- ziyete karşı hareketlerden çekinrneğe 
hı ~~ ~rifbey mahallesinden Şeref oğ dürüsti esas olması kanaatindeyim. O- ğını tebariiz -ettirmi§tir. davet ediyorum. Cek milletini ayni zat 
ke .1 Orkınf!z, Konyanın Hasandede nun için i>öyle mühim bir teşkilatı ya- Kral, Rom nyanın kendi istiklal ve bü manda kulaktan kulağa yapılan pro -
tiy scıd mahallesinden Mus~ kızı Hu parken benim noktai ııazanma' muva - tün 'haku1mnu müdafaaya !hazır bulun - pa,gandaya nihayet vermeğe ve yalan 
~esi~ ve Vezirköprünün Ttışkale mahal- !ık bir adamı aramak mecburiyetinde- duğunu da ııöylem.i§ ve son defa Alman • haberler işaa etmeğe çalışan tahrikçi -
~en Kara Mehmed oğullarından yiın. Kendilerinin dedikleri gibi tek - ya, Fransa ve İngiltere ile aktedilen ti • lere karşı açılan mücadelede hükılme
l'llına 1 Sakar'm ölüm cezasına çarptı- ııisyen bir denizci bulacağım diye uğ - carl anla5malan.n ehemmiyetinden bah - te yardım etmeğe davet ediyorum. Af-
b 

1 
ları hakkındaki mazbataları ka - ır.aşırsam belki bulmağa imkfuı olmıya- setmiştir. manya aleYfıinde risaleler neşredenler 

u etnıic::r 1 71 A A i ~ ır. bilir. Evet teknisyen ~da'rnlar vardır. Bükreş '1 (A.A.) - Kral Karo ayan ve bunları dağıtanlar şiddetle tecziye 
B.7~~kl.nl Harbi malullerine verilecek Fakat .işin şümul ve hususiyeti itibari- azasını seçmiştir. Bunlar eski generaller. edileceklerdir. 
ki le lıxalık para mükafatı hakkında - le geniş görüşlü ve iyi düşünceli ve in- nazırlar ve edebiyat file.mjne mensub ta- ----·------
ra b~un layihasının kabulünden son- sanları ıi.dare kabiliyetini haiz bir ada- nınmış şahsiyetlerden mürekkebdir. A - Fethi Okyarın 
keri umuın muvazzaf sübaylar ve as- mm başta bulunması lazımdır. Yalnız ralarmda Alman, Macar ve Bulgar ekal-
llla! :~u;ıcırın yirmi beş yaşını ik _ bu ~için değil umum işler için böyle iiyetlerinin mümessilleri de var<tır. Londra . seyahati 
\r ol .e n evlenerniyeceklerine da - düşünüyor ve mütalealctr.ına iştirak et- --- • 
31iha~~ ka?~nı:n tadili hakkındaki la - miyorum. . . \ Finlandiya garantı 
ler t bırıncı maddesinde bazı hatib- Bununla beraber herkesce malum ol- , 
ll<f'za:r~~ndan ileri sürülen müta1ea1ar duğu gibi bu müessese de bir çok kısım istemiyor 
desi ~ ıkkate alınarak Encümene ia - lara ayrılmıştır. Yeniden tanzim ve 
\r~ dö~~rl:ştmlmış ve ikinci, üçüncü tahkim edilecek bir 1dare için herha1de 
O.nrnişt· uncu maddeler aynen kabul e- dediğim evsafta bir adamı işin başına 

ır. koymaK lazımdır. Düşündükleri mü -
Müııak 1~t lahaza meselenin aslım allikadar eder ' a a V ckilinin beyanatı 

De\'let De . bir şey değildir. Çünkü o adamın em -
ıno.nlar . nızyolları ve Devlet li - tinde çalışan ayn &j'rı teknisyenler o
teş'kfl.atı ışletrr..e umum müdürlüklerinin l~aktn·. Fenni 'kısımlar onlar tarafın -
tıun la .\h'e vazifelerine dair o1an ka - dan idare edilir. 'Müdür bizzat kendisi 
S•• Yı asının ·· k · e>ı ala h muza eresı sırasında her işi kendi kafa.sile i<iare edecek de -
i1 ~eti~ atibler~ Münakalat Vekili A- ği.Idir. Bunu bHaha're ~elecek madde -
Ark~ aya şu cevabı verm~r: lerde Ye bütçesinde göreceksiniz. 

iirn. lie a~larımla ayni karuıatte deği - Vekilin bu izahatmdan sonra kanun 
&usiye1/ tşi t.eknik hususiyeti, mali lıu- l8yı"hası aynen kabul edi:lmiştir. 

Vesaır hususiyeti itibarile mü- Meclis Cuma günü toplanaca1dır. 

J\ınerikanın bitaraf lığı 
A.11ıe lh il :r. 8 Hariciye Milste.şarı bitaraflık kanu-

ıı~un sulh ta~aftarı memıek tlerin lehine 
0 arak tadili prens/pini müdafaa t!dlyor 

.. : l'{evyork 7 (AA ) Co1 b" ·n. · b" - t dilın . . . tal t ""'Versuesinin . · :-- ı.om ıa u -ı çın ıze muracaa e esını mı a e 
llıd eden h . z.ıyaföt~de bir nutuk i - içinde bekliyelim? 
~elles Anı arıcıye must~ı Summer Welles şunları teklif etmiştir: 
Cfı.dele~ind ~~ika~~n .. sulhün idamesi mü 1 - Amerikanın kara ve deniz kuv-
baruz etr e 1 rolunun ehemmiyetini te vetlerinjn tecavüze uğr.amıyacak bir 
&Ulh tara;::rek, 'bitaraflık kanununun seviyeye çıkımlması ve bu kıt'adaki 
:larak tadn· rı me~e~etlerin lehine o - komşularını müessir bir şekilde rnüda
lir. 1 Prensibını müdafaa etrni.§ - faa etmek üzere onlara iltihak edebile-

flatib <i . oek bir hale getfrilmesi. 
c:_ B~g:mıştir ki: 2 - Bitaraflık kanununun Arne.rika-

Şlsında bu~n pek mühim bir sual kar - nın esasen arzu etmediği bir hale gir -
~etlerle . unuyonız: Ecne:bi memle - miyeceğine dair münlk.ün mertebe te -
tba~t 

1
81Yasi itilaflar akdetmemekten minat verecek ve ıbiumfilığı idame et

ltunaıı~o ~n an'anevt siyasetimizin ha - melde beraber yeni kanunun dünyanın 
tııu kuıı Ududları içinde nüfuzumuzu diğer kısuniarında asker-i istil~ taraf -
lltiden 11:~ yoksa ~ak olan ge- tarlarına cesaret ve emniyet vermiye -

Utnkünse onu kurtarmak i- rek bir -şekilde tadil edilmesi. 

Hel.sinki 7 (AA.) - Finlandiya hari • 
ciye nazırı Erkko, Aaland adalan mesele
si hakkında diyet meclisinde beyanatta 
bulunarak Finlfındiyanın beynelmilel ta-

ahhüdlfirini daima ifa etmi~ olduğunu 
söylemiştir. 

Finlandiya. her .tüı:lü devletler grupu 
har.icinde ık.almak arzusunu bildirmiş bu
lunmaktadtr. Sovyetler Birliği de Aaland 
adalarının tahkimi lüzumunu teslim edi· 
yor. Buna !binaen F'ınlandiyanın verdiği 
kararın tatbikine niçin engelle.- çtknrı'. • 
dığını anlamıyoruz. 

Büyük devletler arasındaki ımüzakerı? • 
lcre gelince. Finandiya, kendi tasvibi ol
madıkça, kendi emniyetinin garanti edil
mesini kabul edemez. Biz istemeden 'bize 
yardım etmek istiyen, müstev1i addedi -
lerek püskürtülecektir. 

Erzurum hattı Tercan 
istasyonuna bağlandı 
Tercan 7 (A.A.) - Erzuruma doğru 

"lerlemekte olan şimendifer hattı inşaatı 
hızla devam etmektedir. Tercanın hudu
dunda bulunan Vikan .köyüne kadar ray 
döşenmiştir. Rayların köye gelmesi, bu 
köyle civardaki köylerden binlerce kişi 
tarafından sevinçle karşı1anmış ve alt • 
mışı mütecaviz kurban kesilmek suretile 
tes'id edilmiştir. Hattın bu köyün on beş 
kilometre ilerisindeki Kargın köyüne ge
lişi de halk tarafından büyuk sevjnç te-
2.ahüratile karşılanmış. 300 den !azla o • 
lan ameleye yemek dağıt.ı~mışt1r 

Adliye Vekili Fethi Okyarın yakın -
da Londraya gideceğini ve bu seyaha -
tinin cereyan eden müzakerelerle ala
kadar' olduğuna dair bazı gazeteler ta
rafı edan verilen haberin asılsız oldu -
ğunu dün bildir;ruştik. Buna dair ajan
sın verdiği .ma'lllmatı aşağıya dercedi -
yoruz: 

Ankara 7 ( A.J\.) - Bazı gaizeteler -
~e Adhyc Vekili Bay Fethi Okyar'ın 
ılngHtereye yapacağı seyahatin cereyan 
eden müzakerelerle alakadar olduğu 
yuzılm!şbr. 

Bay Ftbi Okya"r İslroçyada Saint -
Andre,,·'s üniversitesi tarafından ve -
ribniş olan hukuk doktorluğu üm•anı
nı kabul etmek ve buna müteallik me
rasimde hazır :bulur..mak üzere İngilte
reye kısa bir müddet için hareket ede
ı.;ektir. Orada cereyan eden mü1.a'kerat 
veya resmi bir iş1e ibu seyahatin hiçbir 
alBkası yoktur. ---
Polonyaya 50 milyon lngil;z 

Urası ik raz ed:yor 
Londra 7 (A.A.) - Polonya büyük el

çisinin dün Çeınberlayn ve HaliCaks He 
yaptığı mülakattan bahseden Times ga
zetesi, askeri, iktısadi ve mali meselele
rin görüşüldüğünü yazmaktndır. 

Daily Mail gazetesine göre, Polonyaya 
50 milyon İngiliz liralık bir ikrazda bu
lunulması tetkik edilmiştir. 

Büyiilıdered e 
Bir ev yandı 
Dün gece saat on birde Büyükdl'rede 

Girmez sokakta Vakit gazetesi muharrir
lerinden Sabahaddine aid üç katlı bina
dan ateş çıkmış, itfaiyenin gayretine rağ
men yangın bina yandıktan sonra söndü
rülmüştür . . 

Yanan evde Şirketihayriye memurla
rından Fahri oturmakta idi. Yangının se
bebi henüz anlaşılamamıştır. 

Sayfa 3 

e Mihver devletlerinin 
Yugoslavgaga 
gösterdikleri yumuşaklık 

Yazan: !lelim RallP Emet 

v ugoslavya kral . naibi Prens Po
lün Berline yaptığı ziyaret mü-

nasebetile mesela ültimatom mahiyetinde 
bir teklifin yapılması gibi bazt hadiseleri 
bekliyenlerin bu intizarları tahakkuk et
medi. Billkis. Mihverin bir ucunu teşkil 
eden Almanya, Yugoslavyanm mümtaz 
mümessiline son derece parlak bir resmi 
kabul gösterdi. Hatta prensle refik.asının 
Berlinden aynlma:Ian münasebetile ia~ 
mevaddı satan müessese müı:.~ahdeminl 
hariç, diğer bütün dair~ ve büro memur· 
!arına sayın misafirlerin teşyiinde bulu -
nabilmeleri için izin verildi. Coğrafi vazi
yetinin bir icabı olarak gerek demokratik 
devletlere, gerek totaliter hükfunetlera 
kar§l mutlak bir bitaraflık muhalaza et
miye kendini mecbur sayan Yugoslavya 
için, ıp.üstakbelde olup biteceklere inti
zaren, bu vaziyetten istifade edip bekle
mek bir zaruret oluyor. Bir ara hakkın· 
da tehdid ve kuvvete müracaat edileceği 

sanılan Yugoslavyanın, bundan böyle 
tatlı bir muamele göreceğinı. Bcrlindeki 
ziyafette Her Hitlerin kadE>.h kaldırma • 
6lndan anlaşıldı. Mihver devletleri.'lin 
aksi hareket etmeleri, Yugoslavyayı der· 
hal demokratlar cephesine iltihak ettire
ceği bedihi idi. Bu sebebledir ki, b ıgün

kü tarzı hareketin ciddi ve esaslı bir he
sab mahsulü olduğunda şüphe yoktur. 

Vaziyetin bu şekli almasmda Türk -
İngiliz anlaşmasile Romanya ve Yuna -
nistanın takındıklan tavır ve hareketin 
de genii mikyasta müessir olduğu ~phe

sizdir. Belki bir tecrübe devresin~ mün
hasır kalmak üzere Yugoslavyanın tota· 
liter devletlerden tatlı dil, ikna edici söz. 
tatmin edici vadler taşıyan bır muamele 
göreceği artık anlaşılmaktadır. Hat~ 

Berlinden bazı Fransız gazetelerine ya • 
zıldığına göre, Yugoslavya için Egeye bir 
mahreç olmak üzere Setô.niğın peşkeş 

çekilmesi de çok mümkündür. Nitekim 
ayni emelle Sofyanın gözleri önilnde 
Dobrlce hayalinin parıldatıldığı funme
nin mallımu olmuş bir hakikattir. Cenub 
Sla~larını :kendi saflarına çekmek için 
Mihver devletlerinin azami gayret gös • 
terdiklerini bütün bu ahval vazıhan an
latıyor. Fakat bu gayretler ne dereceye 
kadar muva:ffak olacak ve cmademki 
Türkiye demokratik devletlerle anlaş • 
mıştır; Yugoslavya da 1ota1iterlere peka
la iltihak edebilir!• mantığı ne dereceye 
kadar Yugoslav milletini teshir edecektir? 
Yakın bir ati bunu bize gösterecektir. 

Selim Ragtp Emeç 

Meclis Reisli_ği hususi 
kalem müdürlüğü 

Ankara 7 (Hususi) - Büyük Mille1 
Meclisi reisliği hususi kalem müdürlüğü
ne Maliye Vekaleti hususi kalem müdürü 
İrfan tayin edilmiştir. Danzigde 

Y'eni hô.diseler 
Meclisin 
Yaz tatili 

Nihayet hattın '11ercan istasyonuna bağ
land!ğı dünkü gün, istasyonda kaza ve 
memurin ve halkı ve civarcian gelen bin
lerce kişinin iştirakile büyük tezahürot 
yapılmış. kurbanlar kesilmiş, milli oyun
lar oynanmıştır. Halk bu vesik ile cüm
huriyet hükt1metine karşı olan şükran ve 
minnet duygularını bir daha izhar et • 
miş, büyüklerimize karşı olan bağlılık -
!arını ve şükranlarını tekr:ırlamıştır. S0

-

vinç tezahüratı gece de devam etrniş•ir. 

······························································································································ 

Varşova 7 ( 
8.tının b·ı . .~-A.) - Polonya matbu-
Zigde ı-·ı dırdığıne göre 30 Nazi Dan -
{:d{'tek ~· Polonyalının evine taarruz 
ten ai ır hangarı tahrib ve eve ceb -

c:.•rıne • -)l-<>lo ge t~ebbus etmişlerdir. 
de haı~ıya1ı, Polise müracatıt etmişse 
cl~i iç- •n toplanmasına sebebiyet ver -

l)·. ın U?vkif edilmiştir. 
ıger "h 

Saint cı etten Polonya matbuatı, 
~ i Stanis1as kilisesi camlarının 
bıldi u .Şahısktı· tarafından kırıldıg· mı 

rınektnd' "' ır. 

\rnrs 
40 bin Alımın daha 

13 lia ~vn 7 (A.A.) - 9 Hazirandan 
bayr tırana kadar yapıhı.~ak olan spor 
oı.ı""' akınlarına iştirak için Danzige hü -

.. , ıt' l 
Reı a arına mensup 40 bin Alman 

ecektir. 

y - ---
Unan Veliahdi Bükreşte 

~Ükre 7 
di l>r ş (A.A.) - Yunanistan veliah-
\•e is~s Pal saat 12,30 da buraya gelıni~ 
l'lıkse~s~onda ~ral, veli;ıhd, başvekil, 
Sisi ve ovlet memurları ~unanistan el

an ..... daha birçok zevat tarafından kar· 
.. ,ışt,ır. 

Ankara 7 (Hususi) - Büyük Millet 
Meclisi 7 Temmuza kadar toplantıla -
rına dev:am edecek ve mezkur tarihte 
yaz tatiline girecektir. Alman - Leton ademi 
izmirde cadde r~. sına tecavüz paktı imzalandı 

yddırım dUştu . Berlin 1 (A.A.) - Alman - ı.cton 
İzmir 7 (A.A.) - Havalar bir 'hafta

danberi ıttıratsız ve rena gitmekte, sık 
sık boralar ve şiddetli yağmurlar hü -
küm sürmektedir. Dün gece b~lıyan 

yağmur sabaha: kadar devam etmiştir. 
Hava hala yağmurlu ve saikalıdır. Dün 
şehrin kalabalık bir caddesine yıldıran 
düşmüşse <de nüfusca zayiata sebebi -
yet vermemiştir. 

Japonlar lngiliz ataşe
militerini tevkif etmişler 
Hong - Kong 1 (A.A.) - Çekiai ajan

sına göre, Japonlar İngiliz ataşmıiliteri 
kaymakam Christopbe Spear'i tevkif 
etmişlerdir. Henüz serbest bulumnıyan 
atasemınterin iıkibeti me&}ıuldür. 

ademi tecavüz paktı saat 10.30 dn ha -
riciye nezaretinde M.unters ve Von Rib 
bcntrop tarafından imza edilmiştir. 

Birkaç saniye sonra Selter ile Von 
Ribbentrop Alman - Estonya edemi te
cavüz paktını imza etmiş1erdir. 

Pa1dlann irnza'Sını müteakib mun -
ters ile Selter yanlarında Von Ribbent
rop ve Letonya ile Estonyanın Berlin 
sefirle'i olduğu halde Hitler tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

Hitler, bugün Berclıtesgaden'e hare
ket etmistir. 

Lord Halifaks ltalyan 
sefirile görüştü 

Londra 7 (A.A.) - İtalyan ibüyük 
elçisi Grandi, dün hariciye nezaretin -
de Lord Halifaks ile görüşmüştür. 

Sah htan Sabaha 

R uhan l ozuk çocuklar 
İstanbul belediyesinde şehri ve Şı?hirliyi memnun edecek hareketler baş • 

lamıştır. Yıllarca üstünkörü bir belediye servisinden başka eser görmiyen 
şehirli için bu radikal çalı§malar. el bet sevinçle ve ümidle karşılanıyor. 
Yapı ve yol işlerile beraber belediyenin umumi hizmet çerçevesine giren 

vazifeleri de ihmal etmedi~ini görüyoruz. Muvazenesiz. ruhan bozuk çocuk• 
ların bir araya toplanarak kabiliyetlerine göre san'at sahibi edilmeleri işini 

bu arada sayabiliriz. Bozuk çocuklar, harbden sonra hemen her memlekettl 
bir mesele olmuştur. Çünkü ruhan bozuk çocuklar cemiyet içinde tehlike 
olacak kadar kabarık bi?" yekun tut mağa başlamıştır. Aile sefaleti, içki iptl
lfısı, cinsi münasebetlerin laUbalileşmesi, irsi hastalıkların tedavisiz kalnuısı 
gibi sebebler bu tehlikeyi yaratıyor. Bilhassa Fransada birçok himaye mü • 
csseseleri olmasına rağmen bozuk çocukların arkası alınamıyor. 
İstanbul sokaklarında gördüğümüz ve ~ledikleri cürümleri zabıta rapor

larında okuduğumuz bozuk çocukları kurtarmak için belediyenin aldığ, ted 
biri takdir ederiz. Bununla beraber yarayı kö1tünden temizlemek için bu 
toplam.anın kafi olmadığını da itiraf etmeliyiz. Sivrisinekleri imha etmek için 
bataklıkları kurutmak nası.J mecburi ise bozuk çoeuklann arkasını almak 
için de bunların yetiştikleri yuvalan teınitlem<:k mecburiyetindeyiz. iBu da 
ancak analan fabrikalarda, el hizmetlerinde çalışan fakir dul kadınıann ço
cuklarını daha mekteb çağma gelmeden. mahallenin. sokağın, kaldırımın 
sefil hayatına karışıp bozulmadan çekip almakla mümkündür. Zengin ve 
orta halli, erkekli aileler çocuklarım nasıl olsa kurtarırlar. Fakat ekml'ğini 
çıkarmak için çocuğu sokağa bırakıp işe giden bir kadın evladına bugün için 
bir kıymet ifade etıruyen ie.!katten ba_Eka ne verebilir? 

Dürhan Cahid 
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Mekteb gemisi Pazartesi gününe kadar limanımızda 
kalacak ye Yunan bahriye talebeleri mekteb 

ve müzelerimizi ııezecekler 

Üç gündeııberi Karadeniz, Akdeniz ve 
Mannara denizlerinde başhyan ve dün 
kısmen azalan §imal fırtınası dün birden • 
bire artmıştır. Fırtına yüzünden, dün sa • 
bah limanımıza gelmesi beklenen Cümhu
riyet<vapuru, ancak alqam üzeri gelebil • 
miştir. 

Hazirandan sonra piyasada bandajlanmaııııt 
yün ipliği satanlar cezalandırılacak 

İstanbul piyasasında perakende olarak 
ıatılan yün ipliklerinin noksanlığı bir 
müddet evvel şikayet mevzuu olmuş, bu
nu önlemek üzere İstanbul Ticaret ve Sa-

İzmir, Samsun, Ankara. Mersin ~ 
bilyük şehirlerimizdeki ticaret odaları , 
da. halkın aldanmaması için bun.~ .~ 
zer kararlar alacakları ümid ediını-~ Seferde bulunan vapurlar, fırtınanın 

fiddetinden en yakın limanlara sığınmı§
lardır. Bununla beraber, dün geç vakte 
kadar herhangi bir kazaya dair merkez li
man dairesine bir malfunat geimemi2tlr. 

Dlin hava İstanbulda kapalı ve çok yağ
murlu geçmiş. rüzgar fırtına şeklinde ea. 
miştir. 

Son günlerde havaların kapah ve ya -
lı§lı geçmesi yüzünden sayfiyelere gide • 
cek olan birçok aileler hareketlerini geri 
bırakmışlardır. 

Son günlerde havaların serin gitmek -
te olması ve sık sık yağmuriar yağması 
plAjlar ve bahçeli gazinolara da tesir et • 
ınlıı ve bu gibi mahalleri kiralıyanlar mu-

1 ".azarrır olınuflardır. 

nayi odasınca bir nizamname hazırıanmış.. 
tı. Bu nizamname 10 Hazirandan itiba • 
ren mer'iyet mevkiine girecektir. 

Oda meclisince ittihaz olunan umumi 
karar hükümlerine göre, 1 Nisan 940 ta
rüıinden sonra perakende satılacak yün 
ipliklerinin beheri 20 şer gramdan ibaret 
4 çileyi ihtiva etmek üzere 80 gram sikle
tinde turalar halinde olacak ve her tu-
ranın üzerinde de muhteviyatının mikta
nnı gösterir bandajlar bulunacaktır. Fa
kat gelecek yılın Nisanına kadar mevcud 
stoklann satışında halkın nldanmaması· 
nı temin için muvakkat hüıc:..imler vaze • 
dilmiştir. 

dir. 

El dokuma tezgAhlaranın 
mamulAtı kontrol edile~k t 

Şehrimizde mevcud ve adedlen 200o • 
g~en el dokuma tezgahlan son ~:.
larda rekabet dolayısile günden guneuıo"' 
mulatlannın kalitesini bozarak dok d , 
lan incelttikleri ve bu yüzden hetn :
kuma sanayiinin inhitata uğradığı ve h ., 
de halkın mutazarrır olduğu alakadal' 
lann nazarı dikkatini celbetmiştir. 

!Bunun önüne geçmek için İstanbul J': 
caret ve Sanayi odasınca tetkikat yaP

1 
.. 

mış ve el dokuma tezgahlarında Y~~~ .. 
Perakende satılacak her yün ipliğinin pamuklu mensucatın standardize eav-

üzerinde yarından sonra miktarını gös • si muvafık görülmüştür. 

Yunan meJc teb gemisi Dünkü hava vaziyetine dair meteoroloji 
istasyonundan alınan malfımata göre yurd 
da hava, Trakya, Kocaeli ve Ege bölge -
!erinde kapalı ve yağışlı ve Karadeniz kı
yılannda ve orta Anadoluda çok bulutlu 
ve diğer rnıntakalarda az bulutlu geçmiş, 
tir. Rüzgdr umumiyetle şimal mıntakalar
da orta kuvvette, garbi bölgeıerde kuv • 
vetlice, Egede fırtına §eklinde esmiştir. 

terir 'bandajlar bulunacak ve bu suretle Bu hususta oda meclisince bir ~ 
bunları satm alan halk aldığı ipliğin ha- ittihaz edilerek dokumaların üplen ,,. 

Yunan mekteb ıemisi Aria dfuı 1aat on
d6rtte limanımıza gelmlftlr. Meraslnı 
programına göre Aris mek.teb gemisini ir· 
Ubat subayı bir motorla Bakırköy açık • 
larında kar11laını1 ve merasim proğramı
nı mekt&b gemi!l komutanına vermiştir. 
Gemi limanımıza girdiği esnada tehrimi
ıd topla aelamiaJnl§, buna Selimiyeden a
tılan 21 pare topla mukabele edilmi§tir. 

Geminin amirali saat on altıda Tophane 
ye çıkmıı. otomobille vlllyete gelınl§tir. 

Vali ve Belediye Reisi LOtli Kırdar Da
hiliye Vekili ile beraber Derinciye gitmiş 
olduğundan, amiral Vilayette Vali mua -
vtnl Hüdayi Karatabanı ziyaret etmiş, ay. 
ili ziyaretleri 1stanbu1 komutanına, harb 
ı'k:ademlsi komutanına da yapmıştır. Mü 
teakıöen ziyareUer iade ~dilmiştir. 

Saat 20.30 da Vlliyet namına Parkotel
de 40 kişilik bir ziyafet verilmiş, aynca 
talebelere de ayni otelde yemek yediril
ınlftir. Talebeler Parkotele gitmek üzere 
!Jalata rıhtımına çıktıklan emada, ken -
t'lilerinJ deniz talebemiz kaI'§tlamıı ve be
raberce gidilmiştir. 

Bu sabah saat dokuzda gemi komutanı 
Taksim Abidesine çelenk koymuştur. A. • 
bldeye çelenk koyma merasiminde vali 
muavini Hüdai Karataban, İstanbul ko-

Şehir işleri : 

Tepeba,ında yapılacak tiyatro ve 
gerdenbarın projeleri hazırlandı 

Tepebaşmda yapılacağını yazdığımız 
iyatro ve gardenbar ibinalan birbirine 
bitişik olarak Asri sinemanın yerinde 
inşa edilecektir. Asr1 sinema belediye-

ye aid olduğu için süra~le yıkılabile -
cektir. Belediye imar müdürlüğü ti -
yatro ve gardenbarın projelerini ha -
mlamıştır. 

Beyazıd - Ak•arey cadde•I 
genlfl&tilecek 

Beya1ıdla Akc;aray arasındaki dar 
tramvay caddesinin genişletileceğini 

y~zmıştık. Damıt Encümen burada ya
pılacak istimlAke müsaade etmiştir. Ev 
velA yolun sağındaki binalar istimlAk 
edilerek yıkılacaktır. 

mutanı. Harb Akademisi komutanı, Deniz 
Harb okulundan bir manga talebe, Denl:ı 
Gedikli mektebi mızıkası hazır bulunmuı 
tur. 

Bugün saat 13 de gemi komutanı şerefi
ne İstanbul komutanı tarafından 35 kişi· 
1ik bir Eiyafet verilecektir. 

Talebeler saat 15 de gemiden hareket 
edecek. hususi vapurla yanlarında Deniz 
Harb okulu talebeleri oldu~ halde deniz 
müzesini, Deniz Gedikli mektebini, ter • 
saneyi gezecek, dönü§te Beşiktaşa çıka • 
rak otobüs ve otomobillerle Harb Aka • 
demisi gezilecektir. Akademi komuta.-u 
talebeye bir çay ziyafeti verecektir. 
Yarın sabah talebeler J'!lÜZelerimizi ge· 

zecek, öğle yemelfni gemilerinde yiye -
ceklerdir. Yemeği müteakib Boğazda bir 
gezinti yapılacak, akşama Heybeliye gi
dilecektir. Heybelide gemi amiral ve tale
beleri şerefine Deniz lisesinde bir gar: 
denparti verilecektir. 

Cumartesi gQntı saat 18,30 da Moda de· 
niz klübünde İstanbul ~lediyesi tarafın -
dan yüz kişilik bir ziyafet, ayni gece.De
niz Harb okulu komutanı tarafından Yat 
klüpte 35 kişilik bir yemek verilecektir. 

Aris mekteb gemisi ·ayın on ikisinde Ji
manımızı terkederek Karadenize çıka • 
caktır. 

Polisli!: 

Bir otomobil bll' adama çırpıp 
aOır yaraladı 

Yeşilköy Devlet Havayollanna aid 
ve şoför Mahmudun idaresinde 296 sa-

yılı otobüs, Edirnekapı methalinden 
g~rken değirmenci Manolun oğlu 

Hfristoya çarparak ağır surette yara -
lamıştır. Yarah, hastaneye kaldınlmış, 
suçlu yakalanmıştır. 

Bir ı,çı kız ellnl maklnvye kapttrdı 

Rwnelikavağında oturan ve Büyük -
dere kibrit fabrikasında çalışan Nazif 

kızı Nebiye, dün saat 1 O da, kibrit çöp
lerini temizlerken makin€ ansızın ha -
rekete geçmiş, elini kaptırarak par -
makldrı kesilmiştir. Yaralı Amerikan 
hastanesine kaldınlmı.ştır. 

Askerlik işleri: 

Yedek aDbey ve asker. 
memurtarın yoklam11lerı 

Beşiktaşla Bebek arasında 
sahildeki 

kikt miktarını öğrenmiş olacaktır. evsafı tesbit edilecektir. 

Öğrendiğimize göre şehrimiz piyasasın- Almanyaya tilki, Amerikayı 
da bandajlanması ve etiketlenmesi lazım sansar derisi satıldı 
gelen 40 bin paket yün ipliği vardır. Tile a,. 
carlar perakende satışa arzedecekleri Almanya için piyasadan tilki derisi JXl .ı 
mallan etiketlemeğe başlamışlardır. Her bayaası devam etmektedir. Şehrirnrzde I 
ne kadar allkadarlar 1 Nisan 940 tarihine stoklardan 3000-3500 tilki derisi çifti 
kadar bu stokların· tükenmiyeceğini id • liradan satılmıştır. 
dia etmekte iseler de, İstanbuldan başka Amerika için de sansar derisi toplaJl • 
yerlerde bu nizamname hükümleri cari maktadır. Bu derilerin çjfti 28-30 lir• ~ 
olmadığından tüccar umumi karar hük- rasında satılmaktadır. · 

binalar istimlak edilecek müne uygun olarak getirteceği malları Al 200 b" kilo İstanbul piyasasına tahsis ve diğer ıtok- manyaya ID 
İçlerinden yol geçeceği için Kuruçeşme- lan Anadoluya sevkedeceğinden, bu mah tUtUn satıldı 

deki kömür depolarının belediye tara • zur zail olacaktır. Almanya için geçen ay zarfında Tiltill' 
fından istimlAk edileceğini yazmııtık. 10 Hazirandan sonra oda memurları pi- Limited şirketi tarafından 200 bin ktlO 
Öğrendiğimize göre belediye Beşiktaı • yasada tetkikata başlıyacaklar ve etiket- tütün satılmıştır. 

tan Bebeğe kadar imtidad eden sahil kıs- siz iplik aatanlar hakkında takibat yapa- Ayni şirket Fransaya da bir miktar il' 
mı için Nafia VekUetine verilmek üzere caklardır. Umumi karar hükümleri bu gi- tün satmıştır. · 

bi dükkancıların 5 liradan 100 liraya ka- Şeh · · ı Alına 'th lAtçı firıo' 
bir teklif hazırlamaktadır. Bu teklife gö- nınıze ge en n ı a dar para cezasına "arptıfılmalarını Amir 1 ·ki " ili" " •• d ri p1,r 
re Rimdiki Bebek tramvay yolu ile denı·z ~ arının ı mumess tütun ve e 

~-·· btilunmaktadır. al d kika 1 arasındaki bina, arsa ve sair yerlerin he- 8 arın a tet · t yapmaktadır ar. 1""' 

;~~:€~~;Jf ::i~;.;r;.:~ . 
man, dükkln vesalr binalar istimlAk edi1- · Ankara Radyosu sadberk. 7 - Arif Beyin - mcaztA.r fA "1 
dikten sonra, k!İnilen yıkılacaktır. Yal • Güldü açıldı gene. 8 - ...... Acem k~A 
nız sahili süsliyen ve halen bir kısmı ha- - DALGA UZUNLUÖU - kı - Bir vefasız ylre dtlftüın. 9 - ~~ 
rab bir halde bulunan tarihi binalar bı- 1839 m. l83 Kes. 120 z:w. Ziyanın - Hicaz farkı - Klm gör.se seni· ~ 

kıl k1 kıl T .A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. Halk türküsü - Akşam olur wvan ıJI 
ra aca ar, yı acak bina yerlerinin yoklJ4a. 21.00 KonllfDla (ziraat saatl). ~!.nae 
bir kısmından Dolmabahçe ile Bebek a- T.A.P. 31•79 m. 9485 Kca. IO Kw. Müzik <nüt aolo - Mükerrem Berk: ne;;. 
rasında yapılacak yeni yol geçecektir. Ye PERŞEMBE 8-S-U <varyasyonlu parça). 21.2& Milzik <1' '-
ni yolla deniz arasında böylece bir m 4 n

1
• 12 30 p 2 3 ""'- orkestra - Şef: Necib Alkın). ı - it.a1° __ • <1 • rogram, 1 . 5 .1. wk müz111 1 - ...••• v....-

bulunmıyacak. yolun Bebeğe kadar deniz Neveser pqrevi. 2 - Sadeddin ıtaynatın _ zoni - Melodi. 2 - Raffeale vaıente - fi/#' 
kıyısını takiben imtidadına imkan veri- Neveaer farkı - Hicranla barab oldu. 8 - sa- bir memleketten <serenad). S - J. stra,ıt _ 
lecektlr lA.haddln Pınann - Nihavend farkı - BA.Il HızlQfllla (vals). 2U5 KonUflDIL. 12.00 V. 

· J84ıYof. 4 - •.•... Santur ta.kslmt. o - ...... zik <Jdlçftk orkestra - Şef: Necib AftıJl), 
Tarihi binaların önlerine verilecek ,ek. Nihavend prtı - Körfezdetl dalgın auya bir Frltz Rektenwald - Viyana müz1kler1 ~ 

li şehircilik mütehassısı Prost müzelerin bat. 6 - ...... Neşetklnn mahur fQrkısı - 6 - Emmerlch Kalman - Bentmıe be~ 
fikrini aldıktan sonra hazırlıyacaktır Gficendlm ben aana. 'l - Mahur az sema- varstine gel. 8 - Heuberger - Şartta.~ .... -

• fal. sültınden) Çeşmede parçası. 7 - De1(,-
13.00 Memleket, ıaat Ayarı, ajana ve me - Kopelya balesinden potpuri 22 40 ~ --

Bir yolcu tramvaydan dD,tD teoroloji) .haberleri. 13.15 - 14 Mti:2:1k (kar/.§lk peretıer _ pl). 23.00 Son aj~na · baberıerlt .,ot' 

Ortaköye gitmekte olan 688 sayılı P'::n ~ogram. lil.06 Müzik <melodiler-Pl.) raat. esham tahvUAt, tamblyo - nutud ss' 
tramvay yolcularından Dursun Ali, 19.15 Türk müziği Onoesaz faslı _ eanye aa.sı <nat>. 23,20 Müzik <cazband ·pi). 

Kabataş lisesi önünde tramvaydan at- Tokayın 1ştlra.tile). !0.00 Memleket, saat l- ~-~~-~:?!!'~; ............ -__..-' 
1 k d- - vil d- .. )'an, ajana ve me~roloji haberleri. B0.15 M .• aır el) uşmuş, cu unun muhtelif Net'ell plWar - R. 20.20 Türk mtız111. 1 -... Usamere tehırı 
yerlerinden ağır surette yaralanmış - Rut peşrm. ı - Abdi Bfendlnln - Rut ıar- Geçen Cumartesi gtlntl Bomont1 ~ 
t kı -Benin 84kınla çt.k oldum. 3 - P'a.lt Be- ~'il' 
ır. J1n • Rast tarkı _ Bir dame dQftlrdik1 beni. alnde Beyoğlu Kızılay Cemiyeti aıe ~ ~ 

.. .. - .. --.. ·----.... - ... - .. 4 - ...... Tambur taklltml. 15 _ LQttı Beyin- verilmesi mukarrer iten havanın ın tf 

C Yeni. neşriyat ) mcaztA.r tarkı - Sana ne oldu trön61. e - A- fetinden dola.yı tehir edilen mtısaJll~ ... 
r1f Beyi.n - H1cazklr tarkı - Açıl ey goncaı Haziran Cumartesi aıııamma t>ıra~ 

Altın k&ydJ (Clanıııe-or) ve ımhlu!lme 11-

tlhadla.n - Climhuriyet Merkez bankuı İıı-

S.rayburnu gazinosu kaldırılacak 

İstanbul Belediyesi Sarayburnunda
ki gazinoyu kaldırrnağa ka~ar vermiş
tir. Gazino binası yıkılacak, yeri park 
haline sokulacaktır. 

Mektepler bitti .• imtihanlar ıona erdi.. Herkes tatlllni neo'e ile geçtraıel' 
Kartal ABkerllk Şubesinden: Haziran ayı- tanbul 4t1besi müdflı muavini kıymetll ma- hazırlanıyor... L l L E tekmil gençlilf: 

nın blrlnci günü başlayıp otuzuncu gün1l bi- llyecDer1mizden Atıf Tektaf tarafından :ra-

Mate/srrllı: 
t.eeek olan yedek sllbay ve yedek askeri me-- zılan bu eser. para Te tktısad iflerlle mewuı 1 s Ey D A K A M p 1 , morların yoklamalan için şube mınta.kasına her.kesin okuması llzım gelen blr tıt&bbr • . 'na çagırıJO •• 
zamanında 118.nlar yapıştınlnuş olduğundan 1ıı · 1 
yoklama günlerinde •ubeye mftrncaatıan. tanbul ~ninrsitest kara Te denhı ticareti G NGER ROGERS • DOUGLAS FAIRBANKS. J. 

lktısad Veklli Ankeraya gitti Şubeye davet hukuku ordlnaryiia profesörtl Dr. Jur. Eme 2 • Sinema perdelerinde (Ben bir Pranga MRhkOmuyum) Fllmindellbeıl 
Bir milddettenberi şehrim17.&:! bu - Fatih Kaymakamlıtında.n: E. mr.ıı•ın var.ını dikkat bir mukaddemeet, eşi gOrQlmeyen ve Amerikanın me,hur Sankenten Hapishanesindeki ısyaJJ·• 

Jumnakta olan ve İkt:ı.sad Vek:Aletine kitabm dortn malılyetını ayrıca aydınlat _ c tJ 
l - Yedek piyade asteğmen Mustafa Ba- ma.ttedır. Ehemmiyetle tavsiye edertz. E H E N N E M y o L 

bağlı mOeaseseJerde ~tkfkat ya'pan İk- m otlu 319 doğumlu Alaaaaya (31466) . 
tısad Vekili Hüsnü ÇakıT, dün hus\lit 2 - Levazım tetmeıı Ahmed Tevflık ,.,.. Tiir~e Maarif Tarihi - J.stanbtıl '9llı;,et ..,...u ...... ..ı..._.ft n-.ft • +_.ft_. Fransızca sOzlQ 
lflıerinin tesviyesi ile mewul olmuş _ Ali Emrullah (ff864) me..~u ......... n Eı'iin wwr..ubul müMl>-
tur. 3 - Emekli eczacı btnbafı Rıfat AJ'urı lerl.,. Wm, terbiye.,. aan'at müeaseseled do- PAT O'BRIEN • ANN SHERIDAN • HUMPHREY BOGARf 

Htıımtı Çakır, cH1n akşam Ankara . <328) ~ bu lıllm attlndak1 eaerinl tttıM:> balln- 8 • Huawıı illve: • elı:aprestn& Pendllrten binerek ..,ı.rı _ fmm .. tilıqe nuınaraı.n 11ıl<&rı4& - de .,.,..,,,,,..,. Olı:yınoota betan Amerika denlnlb gemloJ ve kurtorılanlor •• Metro Jurnal'ıl 
lr>i.teıı ayrıl· .... ,,atJr, st\baylann P'atlb uterllk fUJ;>eelne ldı'& - Beleılt\Jtılıer derıftd - Milan ·~ do1lun Bunların bepa1 bu aqam ıaat 8.80 da L l L E slnemannda 

...... .MJ caatlan. m~tla çıtnııfbr, ,_••••••••••••••••••••••••••·-~ 
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Hırklarelide bol sa 
teminine çalışılıyor 

Şinıdiye kadar yapılan çalışmalar hiçbir netice 
Vermedi. Halk sabahlara kadar çeşme başlannda 

bir teneke su almak için bekleşiyor 

izmitte Atatürk gunu 
l:mıit (Banal) .... - · Atatiir• 

lriin IQRİI• illı dela ~erci ver· 
dikim 18 Haziran AtatiiTlı 
güni levkal&lc meraimle 
lrutlulanacalıta. 

Bunun için H alkevi taralın· 
dan biiyiilı bir program haır
lanmlflır. 

Bartmda şimdiye kadar 5000 
tondan fazla dolomit madeni 

çıkarlldı 
Çatal ağzı (Hususi) - Karaıbük demir 

ve çelik fabrikalarına lüzumu olan ve 
bir müteahhide verilen Bartın boğa -
zmdaki dolomit taşının çıkarılması işi
ne devam olunmaktadır. Şimdiye kadar 
'000 tondmı fazla çıkarılmıştır. Bu
rada hergün en az em işçi çalışmakta ve 
kınlan ~lar tenekelere doldurularak 
motörle Filyosa, oradan da Karabüke 
nakledilmektedir. 

P a zar O la Hasan Bey Diyor ki: 

de~i~asan Bey, geçenler. 
lnec.rnuııda okuduk ..• 

... Dünyadaki bütün ka • 
dınlar ..• 

.. . Ebedi sulh ve sükQn 
' için çalışmıya karar ver _. 

· · mişler ••• 

Hnsnn Bey - Ya .. Artık 
kocalarından manto. kürk, 
elbise filin istemiyecek.ler 
mi imiş? •• 

L ·vurdda resimli haberler :=J 
Samsun Halkevinin köy gezileri 

Samsun (Hususi) - Samsun Halkevi gez. ;vır. ~uzeı olmuştur. 
köycülük şubesi sık sık vilAyet köyle- Resim Halkevi başkanı Cudi Gür -
rine geziler tertib etmektedir. Son defa soyu köy çocukları arasında i ÖS
Tekeköy ve Antyeri köyüne yapılan termektedir. 

Çankırıda kültür faaliyeti 

Hilvan (Hususi) - Urfa4nın Cümhuriyetten sonra te.~kül etmiş lu..4".c -
nndan olan Hilvan, valimiz Klit.ım Demirenu sarfeylediği mütemffdi him -
metle yeni bir manzara iktisabına başlamıştır. Son yıllarda vücud bulan asar 
arasında cidden mükemmel ve modem inşaattan olan iki kısımlı hükümet 
konağı, kaymakam evi, ilk okul binası ve jandarma nümune karakolu ba!jta 
g&terilebilir. Resim kaymakam evine aittir. 



ı:_Hadiseler KarfISJDda 1 ~ Hangisi doğru 
- Dün akşam Ali Beyin evinde toplan- dele ekliyecekti. Cevdet daha tetik dav • 

mş. konuşuyorduk. Söz spora intikal el- rantlı. Hüsameddinin karnına bir tekme 
tnişti. • yerleştirdi. Biz de durur muyuz?. Hep 

- Sonra? birden ayaklandık. İki taraf olduk. vu::-
- Sonrası malfun. İki taraflı olduk. tekme vur yumruk. Amma bir panik ki 

Bir tarafın dediğine öbür taraf itiraz etti. görme .. Evdeki kadınlar sokağa çıktılar. 
Derken fazla gürültü etmi~ olac~ğız ki Civardaki evlerden bağırışmalar oldu. 

Çil mevsimi 
Yazın çoğalan çillere 
karşı ne yapmalı ? 

İki kadm sarhoşluk suçundan 
muhakeme edildiler 

kapıya polisler geldiler. Biraz s'onra da polisler geldiler. Hepimi· Kadınlardan biri içkiyi vazifeten içt~ğini diğeri d.e 
içki müptelası olduğunu ve bırakamadığını söyledi - Sonra? zi karakola götürdüler. 

- Sonra, işi anladık. yavaş sPSle ko • * 
nuşmamıza devam ettik. At1etizmd~n Vapurda. yanımda oturanlar konuşu • 
denizciliğe giriştik, oradan futbola.. Mü- yorlardı. Ben de istemiyerek. dinlemek Son günlerde kadınla!' arasında sar -
barck bahis te bir kere açtlmıya görsün, ınecburiyelinde kalmıştım. Onlar konuş- ~oşluk vak'alarının çoğaldığı görül -
hemen münakaşa hazır .. Az zaman sonra malanna devam ededursunlar; cebimde- 1ektedir. 

sinde suçu delillerle sabit olan şe~ 
ceza kanununun 448 inci mad~ 
göre 8 sene müddetle habse ınaıı--
etmiştir. ' 

poli in ihtarını unutmuş'uk, gene bağın- ki gazetemi çıkardım. Son tahtelbahir ka Adliyeye, her ikisinin de suçluları 
şıyorduk. Bizim Hüsameddinı bilir misin; ra.sınm tafsilatını okutnıy:l başladım. genç kadın olan, iki yeni sarhoşluk 
o biraz fazla 'ateşlidir. Bilhassa spor bah- Kurtulanlardan biri şunları söylemiş: vak'ası intikal etmiştir. 
sinde kendini hiç tutamaz. Son Galata ~ c- Tahtelbahir kazaya uğradıktan Muh2kemesi Beyoğlu sulh ceza mah-
saray - Fener maçının ikinci haftaynnın- sonra .. tabtelb::ıhirdekilerden bazıları bir- kemesinde görü!en birinci vak'anın 
da Fenere verilen ofsayd için; ofsayd birlerini teselli etmek için spordan bahse- kahramgnı Nevjn isminde 22 yaş1arın-
drğildi.. diyen Cevdete içer.edi. c Ulan eli\ orlardı. Herkes sakindi. Gemid; pan:.k da, ~ık, kumral ve güzel bir kızdır. 
kakavan; dedi. sen futboldan ne anlar • olmadı. Nevin Beyoğlu caddesinde umumun 
sın, fu bolü çelik çomak uyunu mu zan- Kendi kendime: Yaza cçil mevsımit dense yeridir. Fa- rahatını ihlB.l edecek şekilde sarhoş ol-
nettin?.. - Bu işte bir yanlışlık var. dedim. ya kat bunu pek te gözünüzde bü~.itmeyi- mak ve yüksek sesle şarkı söylemek 

Cevdet bu lfıfm altında kalır mı? cKa- spordr(Il bahsetmediler .. Yahud da bir niz. Çil - azken - hiç te fena bir şey de- suçundan, mahkemeye sevkolunmuş -
kavan senin gibi olur hırbo~ dıye bağırdı. panik olmuştu. Hiç biri sakin de~ildi. ğildir. Bir yüze çirkinlik değil, bir gençlik 1 tur. 

Derken Hüsameddin ayağa kalktı, Cev- fs1'K't Hulüs' v~ hususiyet verir. ,?:rçi ~o~alın.ca hoşa Bir barda çalıştığını söyliyen genç 
- gıtmez olur amma butun butuh gıdermek kız, mahkemede hakimin ilk sualine 

ı_ Bunrarı briyor mu • d • • ~ =ı değilse de olmadan önlemek olduktan karsı: l 1 n 1 z 
1 

son~a da azaltmak kab!ldir. _: Evet sarhoştum, demiştir. Fa4kat, 
Çıldeıı kon.ınabilirsinız: başkalarını rahı:rtsız edecek kadar de -

OUnyanm en büyük kup~sı 
1 

Dünyanın en büyük kupası Birıning
bam'da bir futbol kulübünün kazandı
ğı kupadır. 1 O kilo ağırlığında ve bir 
metro boyundadır. Döv:m<? demirden 
yapılmıştır. Tepesinde de bir polis hey
ikeli vnrdır. Bu kupayı k.ulüblıne hedi
ye eden sahibı, kendi koyduğu kupayı 
ilk. defa kendisi k~zannuştır. 

* Hahra bayrak:ar 
~r '~~~ ;~-~ ,_.,,. . 
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Am/rikada, Ncvyorkta ffi"og~a kalesi
nin üstünde üç bayrak dalgalanır. Bu bay 
raklar, kalenin vaktile Fransız. İngi'iz ve 
Amerikalılar tarafından işgalıni hatır .. 
lalrnak için çekilmiştir. 

Çilden korunmanın en müessir yolu ğil. Sadece, alçak perdeden bir .şarkı 
yüzünü doğrudan doğruya göneşe gi)s- söylüyordum. Zaten cadde de, gecenin 
termemektir: (1) Pudra, kr~m sürünme- o saatinde tenhnyd1: kimseler yoktu. 
li. (2) Geniş kenarlı şapka veya şemsiye Bunun üzerine hakim Nevine şu su-
kullanmalı. (3) Açık havada ve gGneşte ali tevdh etmiştir.: 
banyo yapmaya, uzun uzun gezmeye kal- - P.eki ammeı kızım. niçin içiyor -
kışmamalı. sun. İçmesen olmaz mı? .. 

Bunlar belki ci!sizlcrin tahammül ede- Genç kız: 
miveceği külfetlerdir. Fakat çilden kur- - Herhalde keyfim için değil, bay 
tulmanın hatırına pekfila çekilebilir. hakim. İçmek. bu benim vazifem. Size, 

Çilleri azaltabil r, gidereb:Zlrsiniz: bir barda ca1ıştığımı sövlemiştim. Va' -
Şu maskeyi hergün veya gün asırı tat- zifeten. içiyorum, demiştir. 

bik ederseniz çok fayda görüsünüz: H5kim suçunun sabit olması için el -
2 gram oksijenli suyu ve :? gram amon- de kiifi. delil bulunmıyan kızın berae -

yağı bir krem koyuluğunu al2cak kadar tine karar vermiştir. • 
nişasta ile kanşlırınız. Çillerin üstüne * 
s. ürünüz. Bir çeyrek saat hiç Cıokunmayı- 1 ...ıı_ Dünyanın en romantik abidesı Rusya ~ Adlive koridorlarmda sarhoş o ar ... ~ 

da Kmmda Bahçcsarayda bulunur. Ab . nız. dolasan Refika Zişan isminde sabıkalı 
dü!giray Han tarafından, bi::- Leh esiresi Başka bir ilaç: (20 hacimlik) oksijenli bir kadın da yakalaT'arak, hakkında z~
olan prenses Potoçkanın namına diklmiş- suvu kendi kadar limon suyuna katınız. bıt tut~ılmuş ve Sultanahmed 1 inci 
tir. Akşam sabah çilli yerlere süriip kuru- sulh ce;ı;a mahkemesine sevkolunmuş -

Bu bir çeşmedir. Bu çeşme 419 seneden· maya bırakınız. ı tur. Tahkikat sırasında. hırsızhk su -
beri, her dakikada bir kere, tek bir damla En kolay u 1. B' 1. a·ı· d"l" rundan 1 sene 6 aylık bir maJ.ıkfuniye-su . ır ımonu ı ım ı ım l ~. _ . 
su akıtmaktadır. k.,.,·n·z çnıer·n u'"sı·· k D " tı bulundu(!U anlaşılan Refika, mah -

....,ı ı . ı ı une oyunuı. uşme-* • mcsi için bir tülbondle bcıi{layınız. Böyle kem<'Cl,., y~pılan sorgusunda: 

Domino taş.ari:e b:r hasa~ bir çeyrek l>ekleyiniz. Şaved deriniz hır- .. --:: Henuz. 
25 yac;~n~ayıın. Fakat, 

• 1 • . . . 
: • : • : : 1 • • •• ı . '.J . . 1 • 
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Dorrı _11:;0 taşlarını bu .şekilde istif e -
diniz. Ufki ve şclkuli olarak cemediniz. 
Her yekun 3 He kabili taksimdir. Bil -
tün noklalann mecmuu üç ile taksim 
edilebilir. Üzerinde nokta bulunan do 
mino taşlarının mecmuu da üç ile kabi 
1i taksimdir. 

palanır gibi olursa arkasından hemen goruyorsunuz ya halımı. Bu vaziyete 
biraz nişasta sürünüz. hep omın yüzünden düstüm. Başı!""' 

Sık çiller de azalır: ne ~ıa geldivc;e. ondarndır. Anam. r 
ba'ITI brni evden kovdular. Sebeb iç~ 

Çilleriniz pek çok ve pek sıksa akşam Kocam terketti. Sebeb içki. İçki, içki, 
sabah şu losyonu siirünüz: h<.'o ic'L;:i Amma. elimde değil bay ha

İnfuoion de tilleul 2.i grammes 
Eau de rose 30 -
Extrnit de tonnantillc 20 -
Acid borique 10 -
İşte size bir değil. birkaç çil ilfıcı. Bun

ları birer birer dener. cildinizin tabiatiııe 
göre alacoğınız neticeleri tetkik edersi
niz. Maamafih ayni ilaca saplanıp kalma
mak. nrasua birini bırakıp öbürünü yap
mak daha iyi olur. Cild deği~ikliği sever. 

Her kadın bilmelidir 

kim. O '-.adar müptelası olmuşum ki, 
ic,;kivi ne yapsam bırakamıyorum. 

Mahkeme, suclu Refiko"vı 3 lira pa -
ra ceza!;ına mahkum etmiştir. 

Ar adasmı katle teşebbüs 
eden kas;1b 8 sene hapse 

mahkOm edildi 
Sirkecide iki kasab arasında vukua 

gelen kanlı bir şakanın muhakemesi 
A~ırceıada dün neticelenmiştir. 

Suçlu ibrahim oğlu Şerif, arkadaşı 
Ga'ni ile şakalaşırken birdenbire iş cid-

Dibi tutmuş ten~releri su ve soda dileşmiş. münazaa şekli almıştır. Bu 
ile temizlemek doğru değildir. Bir da- sırada Ganinin bir küfür savurması 
ha sefer daha ç.a"'buk yanar. kavgavı şiddetlendirerek, $erif elinde 

Soy~unculuk yapan ecnebi 
6 ay hapse mahküm oldU 

Bir müddet evvel, B-yoğlun~a. ~ : 
rüzağada Markoviç isminde binnın 
zerine hücum ederek, 200 lirasını -~ 
ıııa1ğa teşebbüs eden İsviçreli ~yY-_ 
Alber Müllerin muhakemesi, Ağıtce 
zada, dün sona ermiştir. ..ııeıf 

Mahkeme, suçu sabit olan lııfu. _ 
durUŞIJ'la sırasındaki açık ve sarih ~ & 
rarını lehine tahfif sebebi sa~~~ 
ay müddetle hapse ma'hkfım euniıı-• 
Nişanhsma silah atan geni 

mahküm oldu 
Geçen yaz Kadıköy vapurunda .. ~ 

bulan bir vak"anm Ağırcezada gorül 
muhakemesi neticeienmiştir. a1c _ 

Hadisenin suçlusu Fahreddin, h , 
kmdaki iddiaya göre, kendisini ter_ke , 
den sevgilisi Hayrünnisayaı vap~r ~e 9' 
risinde katil kac;dilc ateş etmiştır· u • 
lu ise. mahkemede yapılan sorgus~ 
da o gün biraz sarhoş olduğunu, f siJr 
Havrünnisaya değil. vapur pencere_ .. 
de~ denize sil5.b attığını ileri sürTllüŞ 1 

tür. 
Mahkeme, suçu so.lbit görülen :F~ 

reddinin dün 6 ay müddetle baP5 
karar vermiştir . 

Ka,;burun talebel;inlll 
yardımları 

. --~-~-------~ 

Karaburun {Husnsi) - Egenin i~ 
olan Karaburundn Kültür hayatı dJ) 
ileridir. Merkez okulunda dersler lt -
mi!i, son sınıf iıntih:ılııları başıarnlf 

Bu okulda bu yıl çok iyi ve h~Y~ 
işler başarılmıştır. Okulun baın•Y;., 
ikinci sınıf talebeleri kendi araların~ 
topladıkları paralarla üç arkada'!lla 
elbise yaptırmışlardır. Resim bU 
öğretmenleri ve yardım ettikleri sr'llt 
daşlarile göstermektedir. 

oı~uyııcu tarıma 

Cevaplarım 

yi de unutmuşsunuz, yazık, bir fikir 
edinemedim. 

Soda· yerine tuz kullanılırsa bu ihtf- bulunan kasab bıçağını arkadaşına sap-
ma! kalmaz. Dibi yanan tencerenin içi- lamıştır. ·-
ne biraz su bir avuç tuz koyunuz. Bir Yapılan adli tahkikat sonunda, suçu Bica İnhisarlar idaresi mullak--

:Bayan cŞ. s., e: 
- c Yeni çıkan şu roman benim hi 

kayenu anlatıyor> diyorsunuz. 
cTıpkı benim sergüzeştime benziyen 

bir vaziyetin hikayesidir> deseydiniz 
olmaz mıydı? 

Mektubunuzda tafsilat vermemişsi

niz. Sergüzeşti birlikte yaşıyan erkek 
bahsettiğiniz romanın muharriri mi
dir? Söylememiş.siniz. Bu takdirdE mu
harririn yansı kendisine aid olmıyan 
bir hakkı kullanmış olup olmadığı me
selesi mevzuubahs olabilir ... 

Bazıları: 

- Bir muharririn en iyi anlattığı hi
kaye duyarak yaşadığı hayatın hika
~esidir, derler. 
Bazılan da bunun tamamen aksi ka

naattedirler. 
Romanı nasıl bulduğunuzu .söyleme. 

* Bayan cK. D.~ ye: 
- Çocuk terbiyesinde hak 7 inci ya

şına kadar kadınındır, sonra erkeğe 

intikal eder, bu kaideye göre tetkik e
dersek meselede haklı olduğunuzu gö
rürüz. fakat bence mühim nokta sı?in 
veya kocanızın haklı olmasında değil· 

dir: Müşterek tatbik edilen programlı 
bir terbiye sistemidir ki en iyi netice
leri verir. Siz de aranızda esaslı bir 
anlaşmaya varamaz mısınız? 

Az kaldı unutacaktım: 7 inci yaşına 
kadar hak kadınındır, sonra erkeğe 

intikal eder demiştim, arada bir şart 
olmak lAzım geldiğini söylemeyi unut
muşum. Evet öyledir, tahsil ve seviye 
bakımından arada bir müvazenc bu
lunması şartile. 

Aksi halde bütün hak tahsili ve se
viyesi yüksek olanındır. 

· TEYZE 

kaç saat ıkendi hal!ne bırakınız. Sonra! katle t~ebbüs mahivetinde görülen Şe .. memurluğu -. 
yavaş yavaş kaynatrnız. İyice çalkala- rif. aihrcezay<r sevkedilrniştir. Munhnl oınn kaza lnhls:ırlar ~ -:";ı 

b 
l kl b be rık hakemat memurluğuna tayin edilen 

y:ıp u aşı a era r ) ayınız. Mahkcrr.e. yapı1an duruşma netice • Gürdal gelerek ı~e ba lamı tır. 
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Altı K 
~giltere Kralı Sekizinci Hanrİ, karılarından ikisini boşadı, ikisini öldürttü, biri 

ecelile öldü, biri de ölümden bir sadakat yemini sayes!de zor kurtulabildj 

[ " Son Posta ,, nın tarihi bahisl r muharriri yazı yor ) 

C: HATB AILAR =:J 

F RiNALI N~ 
YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 

masanın köşesinde bıraKtım. yazılarıma 
daldım. 

Vakit akşama yaklaşmış ve matbaanın 
tatiline beş, on dakika bir zaman kalmış· 
tı ki birden, karşıdaki camlı kapı şiddetle 
açıldı ve Süleyman Nazif, heybetli bir 
aslan gibi içeriye girdi. hk işi, çalışhğım 
bölmenin önündeki tahta seddin üstün
den bana elini uzatmak oldu: 

- Nasılsın. şair? 
- Teşekkür ederim, üstad! Siz nasılsı· 

nız? 

- Ben de iyiyim. E. ne var ne yok ye
ni havadis? ... Edebiyat aleminde? ... 

- Mühim bir şey yok. Yalnız demin 
imzasız bir mektub aldım. 

- Ne diye? 
- Florinalı için geçen hafta yazdığım 

yazıdan dolayı ... 
Süleyman Nazif, elini her zamanki a

deti üzer sakalının üstünden geçirerek 
güldü: 

- Muhakkak, dedi, küfrediyordur. 
- Nereden anladınız? 
- ~sin pek yavaş çıktı da .. 
Arkasından emir buyurdu: 

- Ver şu mektubu .. bir de ben göre· 
yim! 

Mektubu verdim, daha yazıyı görür 
görmez kahkahayı salıverdi. 

- Neye gülüyorsunuz? 
- Nasıl gülmem. Florinalının el ya .. 

zısı ... 
O hfılfı gülerken ben karşısında hayre

timden apışmış kalmıştım. 
Neticede bu hadiseden şunu anlamış

tım ki, Florinalı Nazım, pek öyle sandık
ları kadar safdil bir şahsiyet değildi. İca
bında, kendisini modern tarzda müdafa- • 
nyı da biliyordu! 

Maamafih şiir kralının bu kadarcık 

zaafı hoş görülebilirdi. Ben de gördüm. 

* 
Florinalı Nazımın bir merakı vardı: 

kendisinin büyük şair olduğunu, daha 
büyük şair ve ediblere tasdik ettırmek! 
Bunun için de, başta Abdülhak Hamid 
olmak üzere, Cenab Şehabeddindcn, Sa
mipaşazade Sezaiden ve daha bôyle eski 
ve otoritesi kuvvetli üstad!ardan kendi 
hakkında el yazılarile methiyeler toplar, 
bastırdığı şiir risalelerinin ilk sayfaları

na da gene onların kendisi için yazdıklan 
takrizleri, rnektubları koyar, bunlarla ö
ğünürdü. Bilhassa Abdülhak Hamidin 
herkesle beraber hayranı, hürmetkarı.. 

• 
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Dünkü meşhur şairler. bugünküler 
neler söglügorlar? 

Topçu Kara Melı.med 
b't 

Vazifesini büyük bir kahramanlıkla yaparak kocd ~ • • 
ıçın 

Dikkat buyurdunuz mu? .. Eskiler ~n: 1 c- Kendi gözüme itimadım ka.~dığı 
günkü genç edebi neslin her sahada ıyı için, birkaç senedenberidir, ben şııre Nu
eserler verdiğini söylüyorbr. fakat şlir rullah Atacın gözile bakıyoru.m ve onun 
vadisine gelince ateş püskürüyor, Tiirk beğendiği bu mısraı hergün tekrarlıya, 
§iirinin öldüE,tünü iddia ediyorlar. rak, bu türlü baktığım cihetle Türk ede-

I<'ilhakika başta malum ve mahud c Ya- 1 biyatını bu mısradan ibaret görüyorum: 
nk oldu Süleyman efendiye. şiiri olmak Yazık oldu Süleyman efendiye; 
üzere genç şairlerimizin yazdtkları şiir- Latife bertaraf bugünkü yazıların içi-
lerin, aşağı yukarı hiçbir istisna kabul et- ne karışmam. dış itibarile lisan çok sade· 
memek üzere, pek yavaş şeyler olduklan leşti ve güzelleşti. Bugün çocuk denecek 
muhakkak .. iyi kötü hiktıyeci, romancı yaşta bir gencin bile nazmında, nesrinde 
gençler yetişiyor .. fakat şair delikanlılar çok büyük tekamül var .. fakat artık bu 
ni<s'in kendilerini gösteremiyor, ağızların· gençler de yazılarının içine bir feyler 
da bir takım maUıyani şeyler geveliyor· sokmağa karar vermeliler .. bana bu su
lar; nesillerin birbirlerini çekemedikleri ali sormanızdan beş dakika evvel, bir İs
söylenir. Dünkü şairler acaba bu an'ane- panyol romancısının, Azorinin bir roma
ye uyarak mı yenileri beğenmiyorlar? j nını bitirdim. Do na İnes adındaki bu ro• 

Ne zaman şiir lAfı olsa, pire aid bir man bize mesela üçüncü, dördüncü de
münakaşa açılsa herkes. is!ifhamla du· recedeki milletlerin edebiyatındaki kor-
dak büküyor: kunç tellkkiyi gösteriyor. 

- Bırakın canım bugünkü ıairlerfl' Ben kendi hesabıma bu telakkinin Ö· 

Diyor.. ben haksız oldukları kanaatin- nünde çok rahatsızım. Eski Osmanlı be-
de d~im. lagati mekanizmasını yeni kelimelerle, 

Bu kanaatimi dünkü meşhur şairlerin, yeni turnürlerle tekrarlıyarak yeni şiir, 

k · hl ·1 k tlend· · k h yeni roman veriyoruz, diye kendimizden 
açı ıza an e uvve ırır en, em _ . .. .. .. .. 
b - kü ·· · ı· · · t b. t . memnun olmak, guneşın yuzumuzu to-ugun şıır vaZlye ımızı es ıt e mış . . 
h d · b. f"k·r verm ğ 1 katladığı gölge zamanında böyle bir rüva em e sıze ır ı ı e e ça ışmış .. _ .. , • 
1 D- kü eşhu a'rler b gu·· gormek yazık ve gunahtır. Guç san atı; o uyorum. un m r ş ı . u n- . · 

Jı: "l · · 1 - lü or·a ? Bunlan kolay şöhrete, çalışkan sükUtu tembel u er ıçın ne er soy y 1 r. .. sı- .. .. .. v 

·ı b ·· t l d b 1 ksınız gurultuye, yorgunlugun ağır başlılığını 
rası e u su un ar a u aca . . . . . . . 

ılk · t tt•W• . M•tat C mal 1 hafıfiiğın verdığı cakaya tercıh ederek; 
zıyare e ıgım şaır ı e o • A • 

d 
,." t d k d .. i b·r sayın namusunu ve san'atın samimiyeti-u. us a en ısm epeyce sarsan ı . 

h stal 'k 
• •şt· nı kavrıyarak, kendimizi güç beğenerek 

a ı geçırmı ı: çok okuyup, az yazarak eser vermeliyiz. 
- Geçmiş olsun, dedim .. havaların te- Bugünkü şiirdeki lisan düzgünlüğünü 

siri... çok seviyorum. Fakat içi az olduğu için 
Güldü: ı okuyunca istediğim kadar doyamıyorum. 
- Yaşın da tesırt var 
- Daha yaşı bu işe karıştırmayın üs-

tadı .. 
Dedim. Gözüm saçlanna gitti. Beni tek

zı'b ediyorlardı . . Tesellide ileriye gideme
dim. 

Noter Mitat Cemal, önündeki kAğıdlan 
imzalarken. şair Mitat Cemal lı:onuşma
ğa başladı: 

Bence gençler meşhur olmakta acele et
memelidirler.:. 

Halid Fahri 
Halid Fahriyi ne zaman görsem: 
- Filanca şiiri okudun mu? .. Allahırn 

o ne manasız şey .. 
Diye bana derd yanar. 

bu sualimin onu bir hayli 
umdum amma, (Baykuş) 

Bu itibarla 
coşturacağını 

şairi inadına 

pek mutedildi.. fikirlerini f(>yle hüllaa 
ediyor: 

c- Bir Piyale'ye bir ummanı sıkıştıran 
Ahmed Haşimden sonra Türk fiirincle 
bugünkülerin his ve hayal dalgaları, u
fukları olmıyan bir darlık içinde kaldı. 
Onun için yeni şiirlerde (hattA bunlann 
en güzellerinde bile) en fazla bu zlftan 
doğan bir lirizm eksikliği, yahud sun'ilif,ti 
buluyoruz. Sonra lisan meselesi.. bu da 
bugünkülerin hiç te lehine değildir. Dün
kü nesilden Yahya Kemal aruzda temiz ! 
türkçeyi en berrak mısralarla hakikat 
yapmıştı ve hececi şairler, Mehmed Emin 
Beyin takır takır öten dört dört taktili 
mısralarını atlayıp geçerek yedili, on 
birli ve on dörtlü vezinlerin tam musiki
sini bulabilmiş ve en modern mevzular 
kadar en milli heyecanları bu musiki ile 
terennüme muktedir olmuşlardı. Onlann 
lisana verdikleri akıcılık ve kıvrılıt ka· 
dar sadelik ve canlılık ta, muvaffakiyet
lerinin aynca sebeblerinden birisi ve en 
mühimmi idi. Halbuki bugünküler, ne 
dünküler kadar samimf lirik, ne de lisan 

imparatorluğun şan ve şerefini kurtaran Mebıne c 

bol8ıı ~ 
Bütün Egeyi ve Şarkt Akdenizi birer ı Çanakkale boğazına gelerek 

Türk denizi haline koymu§ olan Osmanlı padılar. . 0ti}r' 
imparatorluğu için, bütün · deniz yolları· Giride erzak, cephane ve asker g attı' 
nın kavşağında bulunan Girid adasının cek olan Türk donanmasını çı~ar~,ıı.I' 
ba ... att bir ehemmiyeti vardL On altıncı ğa çalıştılar. Boğaz ağzındakı ~asııı' 

sadeliği ve musikisi noktasından onlardan " p...-
ileridedir. Vakıa içlerinde çok değerli ye asırda Barbaros, Turgud ve Kılıç Ali gibi zaptettiler. İki defa da Türk donan 8ff&> 
· d ı · k kl am'ırallenmı· 'z birçok defalar bu adaya bogv azda bo...aıına uğratmağa JT\UV isti adlı arı görüyoruz, anca yaptı arı, -c~· 

iddia ettiklerinin ne yazık ki aşağısında- hücum etmişler, sahi~rini yağma etmiş· oldular. , 
uncıJ 

dır. ler, fakat Türk ordusu Orta Avrupa harb. 1656 da, sadrazamlığının dokuz bOV' 
Sonra şunu da işaret etmeıt isterim: lerile uğraştığından bu büyük adanm yı içinde Köprülü Mehmed paşa. ord' 

dünkü ne.9llerin şiirinde, ilhamın yüzde zaptına t*bbüs ednememişti. Nihayet ablukasını kaldırtmak için karadan sııı' 
yetmişi melfil ve ıztırabdan doğuyordu. 1645 te adanın sahibi olan Venedik cüm- ile boğaza gitti. Fakat. Venedik abluıc;,sıı 
Bu. bir nevi devre ve asra sığmıyan ü- huriyetine harb açıldı. Adaya blr Türk yararak çıkmak istiyen Türk donan ıdıl· 
züntü ve adeta romantik bir sıla hasreti ordusu çıkarıldı. İlk hücumda Hanya ka- Köprülünün gözü önünde mağlfıb ~IJIY 
idi. Ferdi duygular kadar milli ıztırab lesi zaptedildi. Fakat, adanın tamamen Birçok gemilerimiz Venedikliler tıı:lt ,. 
yıllarının acılan da bu ruhi haleti onla!' raptı tam yirmi beş sene sürdü. Harbin dan zaptedildi. Venediklilerin biiY~ dl" 
için mazur gösterebilirdi. Bu sebebdendir uzamasına adanın büyüklüğü, zamanın mirali Lazaro Moçenigo adında ço di~-
ki. bizim gençlik şiirlerimizdP, meseli ha- ğerlı· bı'r den·zc·ct· Ma·yet·nde vene a 

silAhlan ile beraber, bilhassa İbrahimin 1 1 1
· 

1 1 
fl9r .. 

yalen Bağdadlara, Kabillere ve daha en güzide denizcileri bulunuyordu· ıelt' 
böyle binbir gece dekoru içinde özlenen devrinde ve dördüncü Mehmedin ilk ço- kazanan Lazaro Moçenigo, boğaz }ta jt 
uzak diyarlara gitmek arzuları şiddetlen- cukluk yıllarındaki dahili karışıklıklar rini de susturarak, boğazı geç~eğe.Gjtid 
ı;nişti. Bugünküler bu melAnkoliyi sade- ıebeb oldu. Türklerle adada başa çıkamı- tanbula kadar gitmeğe ve padışnh~ 

1
eJe 

ce bir cepheden yenilediler: şiirlerinde yacaklarını gören Venedikliler, harbin adasının zaptından zorla vazgcÇ1~.ıı atıf 
hayallerinin kanadlarile uzak Okyanus ikinci yılından itibaren, her sene, deniz karar verdi. Bu kararın tatbikinin °11 

CDevamı 10 uncu savfada) seferleri başlangıcında donanmalan ile 1 (Devamı 10 uncu sayfada) 

- Çoktan davrandım ya! Kita b oku
dum biraz. Nereye böyle? 

llllllHllllılılMllllllllıı.. ___ • Y eni EdebT Roman ım ız : 26 sili de var. Lise mezunu. AcıY0:;::. 
Ahmed Ercan bir §ey söy JeıniŞ 0 

- Arkadaşlarıma söz vermiş bulun
dum diye tenise gidiyorum. Amma\ o· 
rada çok kalmıyacağım. İki set oynar, 
sonra gelir sizi bulijrum. 

- Buraya mı geleceksiniz? 
KARLI DACA GUNES VURDU için: . ~s· 

·mıı - Yazık! dedi; bazı erkeklerı ô,ı 
dir bilmiyorlar. Bu hanımın ne. ıc~\J · 
rabıtalı olduğu ilk görü§te bellı 0 

yor. ~ 
- Hayır. Köşkte baıbarn sizi bekliyor. 

Nereye gidileceğini o size söyliyecek. 
Ben haber vermiye geldim. gezisi hazırladı, de-

- Llkin, ben .. bugün fstanbula ka _ di. Bir arkadaşının 
dar i!lmek niyetinde idim. Mal-O.mal? motörü var. Onunla 
Yakında döneceğim için bir takım ha _ Heybeliye Çam li • 
zırlıklarım var. manına gideceğiz ve 

- Yarın inersiniz fstanbula. Belki öğle yemeğini de o
ben de size arkaclaşlık ederim. BugUn rada yiyeceğiz. Ne 
bozma rın b~bamın programını. dersiniz 

- Peki. Övle olsun! Lakin bu prog- - Hay hay! Mem-
ramın ne olduihınu . .. nuniyetle. Lakin si-· 

-Yoo! SöyJiyernem. Ben boşboğaz zc de, kerimeniz haw 
değilim. nım efendiye de çok 

Ahmed Ercan güldü; ve 0 halde gö- zahmet veriyorum 
ründül?ü için özür dilemek istedi. Bundan dolayı hem 

- Kılı~tmı affedersiniz. Seslend'iniz mahcub hem de mil
de, onun :çin.. sizi bektetmemek rnak- teessirim. 
sadile karşınıza böyle ibu ıuratla çıkı _ Kaymakam, elini 
yorum. teklifsizçe, komşu -

- Fena mı? Başımz, Karlı dağa asıl sunun omuzuna koy 
şimdi benzemiş. Yahut ki coşkun deni- du: 
ze. Köpilk içinde! - Vallah, bey e.-

- Bu son teşbih hoşuma gitti. Teşek- fendi, kızım da, ben 

Yazan : ErciJm end Elırem Talu 

. 
Rami.ı bey durdu ve takdim ~ 

- Daha yakından tanıdınız rtı!: tıif 
ceksiniz ne cevherdir'. Birkaç gil11,_,,ı 

~~t iş~rı~~- , de kalmasını, Nerimana aırkadaŞ 
rum. sını rica ettim. 1 

Kuyu başına dog· - · ba~ - Iyi etmişsiniz. Küçük 
ru gidiyorlarken, 0 burada yalnız sıkılır, tabii. 
aralık içeriden çı _ ·· 
kan uzun boylu, iri- - Oyle. ed' 
ce yapılı, genç fakat Bundan sonra lakırdı, başka fll .-ıtl r 
çocuk değil, esmer ya döküldü. Hem bahçede, tarh~~9rıl~ 
yüzünün ç· .1 . rasında geziyorlar, hem de !1 Jil~ô,t 
'avet münta ızgı ~ı gözden geçiriyorlardı. Hava bır~9lııf 
;u~ kumral :aaı;, b .

0 
dettir yağışlı d-evam ettiği iç!n ıiJJI 

kadınla karşı1~ tı ı~ tehlikede idi. Civarda tek tiık J11,g1~ 
lar. Ramiz bey ~ur- ettiği bildirilen mildiyu }last t~1''&1 
du ve takdim etr . bu bağa da sirayetinden korktl ğıflB J 
~ Nevber h: ~ du. Ramiz ~Y bah~esine de, b

9 
l< e!P 

nlm dem:_..:ı • çok ehemmıyet verJ)''Qrdu; Ço 
.. uruen sıze . ,,Ç 

'--h tt· w. .. sarf etmişti. . J<V, 
ucı se ıgım motor ··r·ıderı ~ 
sahibi İrfanın bl _ - Merhume refika bu ku u gibi , 
sı. Büyük b ba~ a _ di elile budar, her birine evlad ilı~t 
mız ka deşt~l ar kardı.. dedi. Ben de şimdi aynl..ı 0111f 

r ı er.. .. t d.k h cAu 
Ahmed h ·· tl mı gos er ı çe onun ru u .,,. ~ , urme e .b. 

1
. 

eğilerek selam ver - gı ıme ge ıyor. d r 
kür ederim. de, her ne ki yaparsrk, seve seve yapa- siyatım1zın karşıbklı olduğuna itimad 

buyurun. 

dl. Kadın da bu selAma agı~ rb.J...l b. - Bir ölünün hatırasına' bU ..cı ôıl 
, ~ 1 ır b ~l lıw .. kl . }c9l'> 

tavırla mukabelede bulundu. Kayma - a~ ı gm~.zı gorme e, sıze efendi· ~-· - Allaha ısmar1adık, öyle ise. Baba- rız. Herkesle öyle sıkı fıkı ülfetimiz 
mı çok bekletmeyin. emi? yoktur. Gördünilz: Pek sade, adeta 

- Birazdan oradayım. Güle göle gi- münzevi yaşıyan insanlarız. Nerlınan, 
din. ~nç olduğundan, benim gibi bütün 

Genç kız bir ceylAn çevikliği ile u- ömrünü evde geçirmiyorsa da onun da 
zaklaşırken, Ahmed al'kasından uzun arkadaşları, ahbi'c>Jan pek mahduddur. 
uzun baktı: Bu, motörü ola:t İrfan bizim akraba w 

- Ne sevimli, ne canlı şey! diye söy- mız olur. Dün gece, bir şey söylemek 
lendi. · için bize uğramıştı. İki çocuk ağı% bir-

Bir çeyrek sonra giyinmi.~, hazırdı. liği edip bu sabahki gezmeyi kararlaş
Bitişii!e g~ti. Ramlz bey bahçesinde tırdılar. Nerimım aşçıya yemek tembih 
idi. Gül !idanlaTının üzerinde kurumuş etti, tertibat aldı. Erninolun ki ayrıca 
çiçeklerle yaprakları ayrklıyordu. Mu- hiç bir külfet ihtiyar olunmuş değildir. 
allimi her zamanki güleç çıehresile kar- Olsa dahi, size o kadar sevE!imiz var ki, 
şılarken: o külfetr minnetle ihtiyar ed~rdik. 

- Kızım sizin için bUiÜJl bir deniz - Eksik olmayın, beyefendi! Ve his-

- Teşekkür ederJrn. Şimdi, Nerirna
nın tenisten dönmesini bekleyinceye 
kıfdar, isterseniz bahçede, isterseniz 
içeride oturalım; birer kahve içelim. 

- Siz bilirsiniz. 
- Bahçe daha gürel. Ben de, kızım 

gibi aç1k hava delisiyiz. Mümkün olsa, 
~ evin kapısından içeriye girmiyece
ğb:. 

- Şüphesiz daha sıhhltlir. Ayni za
manda çok da güzel bahçeniz vatr. 

- Kendim meşgul olurum. Ta.biati, 
nebatlari insanlardan daha vefalı bul

kam, Nevber hanıma sordu: dugum hurmet artıyor, beY ),11 ~ 
- Ne yaptınız kızım? - Yooo! Bağlıvımdır!. On beŞ·J1lİı • 

' . k d 1 w- -tt·k K Iblerı tr - Her ~y hazır. Şimdi tErmosları yat ar a aş ıgı e ı . a r çs f 
dolduracağım. Kı11 buz akhrmıya gön- müddet zarfında daima bef8~19rı, ~ 
derdim, bekliy~rum. tı: Ayni h~yecanlcrrı, ay~i b

9 erlf•~ 
- Peki çocugwn .. peki evl&dıın... nı elemlerı duyduk. Şefıka, .g efl ".J 
Onu orada bırakıp, yürüdüler. şefika idi. Bir gün bilmelJl k\1t1t11"1İ 
Yolda, Ra'miz bey izahat verdi: sıkıntılarımı halimden, bak1~91' ~ ı 
- Bedbaht, biçare! Kocası, hayırsı • sezip de bana onları unuttu . 1'e 1 

zın biri idi. Evlendikleri günden itiıba- elinden geleni yapmış olması~ . <1 ti 
ren yapmadığı eza, cefa kabnadı. Ay - disile yüzbaşılığımda evıendı~rıl'lıt ~ 
nldılar. Şimdi duldur. Münasib bir ko- varlığı bana, mesleğimin cefa ıı rıe~ 
ca bulsa varacak. Bu yaşta, babaya, haınmül kudreti veriyordU·rtı19 
kardeşe muhtaç olmak güç şey. Ne de gitti isem, onu yammdan ayı ffl) 

- Biraz öyledirJ beyefendi. Ben de iyi kadındır, bilir misiniz? Melek! Tah- (Ar~1 
dum. 



Hasi·sin 
Meşhur hasJslerden birine tayyare pi· 

yangosunun yılbaşı ikramiyesi isabet et
mişti. Meşhur hasis paraları alınca, eski 
evinden çıktı, muhteşem bir apartıman 
yaptırdı ve muhteşem apartımamnın bir 
dairesine yerleşti. Hasisin eşi dQstu var
dı. Onu her gördükleri yerde sitem edi
yorlar: 

- Bu kadar serveti eline geçirdin. han
lar, apartımanlar sahibi oldun .. dostları· 
na bir ziyafet olsun vermedin! 

SON POSTA 

ziyafeti 

1 

Sayfa 9 

GÜNÜN ADAMI =:J 
Prens Pol 

Dost Yugoslavganın Kral Naibi 
kimdir, nasıl gelişti? 

!Bugünlerde kendisinden en faı:la ·bab,. 

sedilen devlet reisi hiç şüphesi% Yugos • 
lavya kral naibi Prens Poldur. 

En müşkül vaziyette bulunan devlet 
reisi de hiç şüphesiz ıene Prens Poldur. 

Memleketinin tam istik.lali taraftarı • 
dır. Her devlet ile dost geçinmek taraf· 
tarıdır. 

Yugoslavya kral naibi Prena Pol Ka • 
rajorjeviç müteveffa kral Alebandrın 
kuzenidir. 

• Diyorlardı. Hasis ellerinden kurtulamı
yacağını anlamıştı. Birkaç gün düşündü 
ve nihayet on kişilik bir sofra hazıdamr.
ya karar verdi. 

ettiler. Doktor teker teker misafirlerin 
tansiyonuna baktı. 

Tansiyona baktıktan sonra da tavsiye. 

Kırk beı y~ındadır. Geniş alınlı, sal· 
lam bakışlı, azimkar, istediğini iyi bilen 
bir adamdır, ~~n - Neye b<ıfını ı?ğdin? lerde bulunuyordu: 

tele afe - Görmüy01" musun, tayya
r geçiyor, 

On kişilik sofra hazırlandığı gün hasis 
' bütün eşini, •dostunu, ya~ uzak tanıdık· 
lannı evine davet etti. Bu aradı:t kendi.si-

- Siz yağlı yemekler yememelisiniz? 
... Siz mümkün olduğu kadar perhize 

riayet etmelisiniz. 
.. . Siz akşamlan gayet hafif yemelisi-

- 1Yi da 
0}1ltJot? '13etmeıine ~i fey mdni 

- O i1ci - 1k" fey nelerdir? 
--... .... ı aya§ıı ................ ······------······-········ .. 

_ B Balayı 
alayı - ç k seyahatiniz nasıl geçti? 

li, koc o eğlence
~ buraa~ıa birlik. 
b• \.l&n. 
ıntniitik· trene 

bısy0111 ' ara is
li ardan b' 

tıde k ı· 

....... ·-

ti Ocaın. \nmit- tf. td. trenin hareket ...... .ı.-.ı,,_y 
"-eceği zaman .. h 
<.ıateket . ı ıyı esabhyamamış .. tren 
dinı, ôyl ettı, 0 yetişemedi. Öyle eğlen· 
lorınaY~! etlendim, öyle eğlendim ki hiç 

* c Niçin? 
enç erkek, 

- B genç kıza ı10rdu: 
· ana kaıb· 

llııde b' ı· 
lun ır Yer bu 

acak -., 

ne bakan doktoru da davet etmeyi unu l· 
madı. Bizzat telefonu açtı, doktoru buldu: niz .. hatta hiç yemeseniz de olur. 

. .. Sizin için et, içki, kızarmış yemeklE:r - Doktor, dedi, sizi bu akşam muhak
kak yemeğe beklerim. Yalnız şunu da ri
ca edeceğim; tansiyon aletlerinizi de ya-
nınıza alınız. . 

Telefonu kapadı. 

Akşam olmuştu. Hasisin salonunda 
yüzden fazla misafir vardı. Hasis bir a
ralık misaiırlerine: 

memnu. 
Muayene bir saattan fazla sürdü. Bil· 

tün misafirlerin tansiyonları ölçülmüştü. 
Bu sırada ev .sahibi hasis, misafirlerine: 

- Yemek hazır, buyurunuz! 
Dedi. Misafirler birbirlerinin yüzlerine 

baktılar: 
- Ben perhiz edeceğim yiyemem! 
- Beni mazur görünüz. akşamları ye-

- Bize vakit geçirtecek güzel bir eğ- 1 mek yiyemiyeceğim .. 
lence aklıma geldi. dedi, doktorum da a· - Benim için böyle ziyafetlerde ye· 
ramızda .. tansiyon ölçmeye mahsus ~le- mek yemek yasak. 
tini de getirmiş. Şimdi hepimizin tansiyon Hasisin hazırlattığı on kişilik masaya 
)arımızı kendisine ölçtürelim. Hem vakit misafirleri arasından ancak sekizi otur
geçirmiş, hem de muayeneden geçmiş o- muşlar, onlar da gayet az yemek yemiş-
Iurüz. lerdi. 

1 
Misafirler, hasisin bu teklifim kabul *** 

c_: _Ho_·ş __ so_·zı_er __ ) Karpuz mevsimini 
Gece bekçisi 

Gece bekçiliğine talibdi: 

- İşimi hakkile yapacağıma emin ola-
1 

bilirsiniz. dedi, geceleri yarım saat olsun 
müesseseden bile dışan çıkmam. Çünkü 

adetim güneş batar batmaz uyumaktır. ı 
Güneş doğuncaya kadar top patıatsalar 

1 

beni uyandıramazlar. 

* Maatteessüf 

bekliyen genç kız 

Tanıdığım bir genç kızla 
dum. Söz arasında: 

- Ah ne olurdu karpuz 
gelseydi. 

konuşuyor-

mevsimi bir 

AlAyişten, gürültüden, patırtıdan hOf .. 
lanmaz. Sadelik vasfı mümeyyizidlr. 

Belgradda onu yakından tanımıyan, 

bilrniyen yoktur. Kral naibi olarak değil. 
bittabi, candan bir vatandq. hemşehri 
olarak... Samimiliğinden dolayı herkese 
kendisini çok. pek çok sevdirmi~r. 

9 Teşrinievvel 1934 tarihindenberi kral 
naibi bulunan Prens Pol Kara)orjeviç ilk 
tahsilini Belgradm bir lisesinde yapmlf' 
tır: Lisede prensliğinden bahsedilmemit
tlr. Herkesin çocujıu gı"bi tahsil gömıüt • 
tür. Hailc çocuğu olarak yetişmiftir. 

Bir gün bu hususta demit!ir ki: 

c- Ben saray terbiyesi görmedim. Kil· 
çük yaşımdanberi halk terbiyesi gördüm. 
Bundan çok memnunum. Çünkü meml• 
ketime daha faydah hizmetlerde bulu • 

na cağım böylelikle ..• 
Belgraddaki lisede tahsilini ikmal ey • 

ledikten sonra İngiltereye giderek meJ}ıur 
Oxford üniversitesine ifrmiştir. İngilte • 
rede her tabakadan birçok dostları var • 

1 dır. 
Babası Prens Arsene'di. Annesi Rusya-

Prem 1'e Premes Pol 

leketlerine göndererek ona mühim vazi • 
feler tevdi eylem.iş idi Prens Pol de, ken-
disine tevdi edilmiş olan bu mUhim va • 

dfeleri pek büyük bir muvaffakiyetle b~ 
f&rmlf idi ... 

Kral Aleksandr, ölümünden çok evvel 
tanzim eylemiş olduğu vasiyetnamesinde 

onu krallık naibi ve ayni zamanda ü9 

küçük olhmun vasisi tayin eylemişti ... 
Prens Polun ilk mühim muvaffakiyeti 

kral Aleksandrın katli hadisesi akabinde 

1 

derhal ittihaz eylemiş olduğu kararlar • 

dır. Seri bir surette ittihaz ve tatbik ey • 

lenıiş olduğu bu kararlar sayesind~ dost 
Yugoslavya devleti birliğini muhafaza ey
lemiş idi ... 

O vakittenberi Avrupada birçok hadi • 

eeler vukua gelmiştir. Avrupa haritasın • 

da birçok tebeddüller vuku bulmu~ur. 

Bunlara raltnen Prens Pol, kendisine has 
olan serinkanlılık ve dirayet ile vatanı• 
nın işlerbıJ büyük bir muvaffakiyet ile 
idare eylemektedir. 

Prem Polden bahseden büyük bir ec
nebi diplomatı, onun için: Ge ~ ..... 

"f nç kız cevab 
ermedi 

ienç erk amma, 
tile eğe gözle
\i, o tarzda baktı 

Kontrolör, tramvayda biletlere bakı· 
yordu. Bir kadınla bir erkek yanyana O· 

turmuşlardı, erkek, kontrolöre iki bilet 
uzattı, kontrolör sordu: 

- Bayanla beraber misiniz? 
Erkek ~vab verdi: 

Dedi. Bir genç kızın, ah çekecek kadar 
karpuz aç gözü olacağına ihtimal vere- « Y~an. gençliğinden umulmaJ 
mediğim için daha başka türlü düşün· büyük bir diplomat çıkmıştır. Öyle bü • 

onun bu b k 
Çıkarmak h a ışından evet. manasını 

- Bu ~ !lıUrnk:ündü. Genç erkek: 

- Maatteessüf yirmi senedenberi! 

* Kaybeden 
reı ed gu~di!n itibaren zayıflamaya gay-

eceğını, ded· 
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Dilenci dileniyordu: 
- N· ı. ıÇin? - İki yüz bin lira kaybetmiş bir insana 

"fe- Ralbinizde iken size fazla ağırlık merhamet ediniz. 
l'lneıtıek için! Dilenciye sadaka veren merak etti: 

* Mani kalmadı 
- Hakikaten iki yüz bin lira mı kaybet

tin? 
- Evet, bir piyango bileti almıştım. - Rızıın sen o, erkekle evlenmek ar· Birinci ikramiye çıkmadı. 

zusundasın amma, ı .. ··········································•••p•-······-··· 
tunu da bilmiş ol q t-:: 
ki onunla evlenir· ~, E 

sen evinize ayak 
basmam. 
· - Sahi mi söy

b~en . . lüyorsun anne, 
>i'ıl(f &•dip haber vereyim. O da bu 
le en teredd ·· dd l'lebilnı . .u. e idi. Biran evvel ev-
ı.ıad1, eıniz ıçın artık hiçbir mani kal-

* lt Kıskançlık 
adın ka ' pıya gelen dilenciye bir eski 

ceket uzattı: 
- Ölen kocamın 

ceketiydi, giyersın. 

· - Teşekkür e
derim bayan, fa~ 

kat bunu kabul e-
- "?..? demiyeceğim.. 

4~eye? 

- Nasıı .. ü l'ıJll b· soy yeyim. Ben evliyim; ka· 
~Ocas ıraı kıskançtır. Bir dul kadından 

ının k" . · 
~ b' . ~. ı ceketıni aldığımı söyler • 

- Postrestant c33» e mektu.1ı var 
mı? 

düm, ve şu cevabı verdim: yük bir diplomat ki senelerin sikleti al • 
- Siz de denize girmek için karpuz ka- tında ezilml§ olan usta diplomatları çolt 

buğunun denize düştüğü mevsimi bekli· Pren8 Pot geride bırakmıştır ... > demiştir. 
yenlerdensiniz demek O. Tuğnıl 

_ Ne münasebet. nm en asil ailelerinden birine mensub -···-····--······-
- Yoksa karpuzu çok mu seviyorsu- bulunan Prenses Aurora Demidoffdu. lzmird8 8VCllar bayramı 

Babası Prens Arsene 1870 Alman • Fran 

- Hayır, fakat kabuğuna bayılırım. sız muharebesinde Fransız ordusuna gö-
Zayıflık modası, çorapsızlık modası, l nüllü yazılmıştı. BilAhare Fransızlarm 

san saç modası gibi birdenbire ortaya 

1 

Çin kıt'asında Tonkinde giriştikleri har • 
çıkan vitamin modası bir çoklanna elm;ı- be de iştirak eyleıni§ti. Üç defa ağır ~ 
Yl· armudu, salatalığı kabuğile yedir-

1 
rette yaralanmış ve birçok askeri madal· 

mişti. Fakat bu modaya uymak için kar- yalar ile taltif edilmişti. 

nuz? 

puzu, kavunu knbuğile yiyenleri ne gör· ı B 1 d . e gra lisesinde tahsilde bulunmaz · 
müş, ne de işitmiştım.. Hele karpuzu bı- dan evvel Prens Pol çocukluğunu hep İs-
rakıp sadece kabuğunu yemek bana büs· v·çred c d · · ti A ı e. enevre e geçım1ış r. vrupa -
bütün garib görünmüştü. Şu suali sor- nın her şehrini kanş karış bilir. 

dum: P.rens Pol için Parisin bir caddesi, Ber-
- Karpuz kabuğuna mı bayılırsınız, linin bir akademisi, Londranm klübleri. 

yani vitamini olduğu için mi? 
- Hayır, o da değil, karpuz kabuğu 

insanların ayaklarının altına konursa İ!l· 

sanlar kayıp düşüverirler. 
- Birinin ayağının altına karpuz ka· 

Romanın müzeleri hep mükem.meıen bi • 

linen şeylerdir. Onda tam manasile ha2> 
medilmi§ bir Avrupa kültürü vardır. Bu 

kültür sayesindedir ki genç ya~a giriş -
mtft mecburiyetinde bulunduğu devlet 

buğu mu koyacaksınız? işlerinde büyük bir dirayet ve kiyaset 
- Kendi ayağımın altına konulsa diye ·· t · · gos ermıştır ... 

bekliyorum. 
- Anlıyamadım. 

- Niçin anlıyamıyorsunuz. Ayağımın 

altına karpuz kabuğu konulursa sokakta 
kayıveririm. Düşecek gibi olurum. Beni 
bu halde bir genç erkek görebilir, }coşup 
beni tutabilir ve bunu bir vesile addedip 
benimle konuşması, beni sevmesi, benim· 

Prens Pol devlet işlerine kuzeni mü • 
teveffa kral Aleksandnn katlinden çok 
evvel dahil olmuştur. Kral Aleksandnn 
en candan müşaviri idi. Müteveffa kral 
ona karşı büyük bir itimad beslerdi. Ona 

danışmadan bir İ§ görmezdi ... Birbirle • 

rine karşı derin itimad ve sevgi rabıtaiarı 

ile bağlı idiler ... 

İzmir (Husust) - İzmir avcıla'r ce
miyetinin on beşinci yılı münasebetile 
şehrimizde bir avcılar bayramı tertib 
edilmiş w güzel bir gün yaşanmıştı!\ 
300 den fazla avcı, Bucanın Tahtah 
köyüne giderek büyük çınarın altında 
bir le.şınişlerdir. 

Saıbahın alaca karanlığı içinde rnü • 
kcmmel bir sürek avı yapılmıştır. Av
cılar öğleye doğru, av malısulleri olan 
yedi domuz ve iki çakalı bayram yerine 
getirmişlerdir. Yaralı olarak kaçrnıya 
muvaffdk olan bir çakal da günün mu
vaffakiycti içinde yer almıştır. 

Avcıların kır yemeği öğleyin ayni 
masa etrafında toplanılmak suretile ye
nilmiş ve av hatıralrı tazelenmiştil\ 
Fotogrnf. aovcılar hayramında kır ye -
meği yiyen avcılardan bir grupu göste-

)aPnı.a:~~~ızde gözünüz var .. diye bana 
ıauu bırakmaz. ( 

- c33333. e var. 
- O olacak .. ni§anlım kekemedir de .. 

le evlenmesi mümkündür. 
( Kahkaha Kral Aleksandr muhtelif Avrupa mem- riyor. 
1 



to Sayfa 

Hatıralar: Florinalı Nizım 
'(Daştarafı T ncİ sayfada) l tiğfmfzden, ba<kltmza Mııe edilm~ olan 

ahı kapısından içeriye girerken başından ıatırlarla beyitleri derccdiyoruz. Bu. zc
çıkanyordu. B~ka türlü de yapamazdı. yı1, ~ tçtn ağladıkttm ıonra tebesSüm 

Bundan evvelki hatıramda. Florinalı- etm.'1~e bıı§lıyan gürel bir çehrenin hali· 
nın benim Fikret hakkındaki yazını. Ü!· ne benzemektedir. Vıtacl diyor ki: 
«ine yolladığı imzasız mektubdan bahset- Yazdı§ım bu beyitlerdfl içimdeki derdi 
miştim. işte o yazımın intişarından va o tahfif edemem{§ti. Binız ıonra Ftorinalı. 
mektubun yollanışından üç hafta sonra Nazım bey Çmnlıcadak'i ikametgahımtı 
gene Servctifünunda Abdülhak Hamidin ve Nazım beyi dinlerkn de §U mısralar 
(Mütareke Senelerinde) isimli kaside tar- hatırama geldi. 
zında uzun bir manzumesinin 4 numaralı Sü!eyman NazJfin arab harflerile kü· 
sonu ile bu manzumeyi takib eden (Çam· çük on iki punto nzerine dizdirdiği bu sa
lıcada mutekif iken) sernamcli, vatan ız· tırlardan sonra AbdüDıak Hamidin ka
tırabı ile ağlıyan diğer uzun bir şiiri inti· leminden şu üç beyit okunuyordu: 
şar etti. Bu ikinci şii~ de kaside tarzında BiRAZ DA MIZ.4.H 
yazılmıştı. Kafiyclen. 4 numaralı (Mü-
tareke Senelerinde) manzumesinin kafi. 

yeleri gibi (matemleri, diğeri. yeri, ezel· 
denberi) şeklinde başlıyor ve matla bey
tindeki (vardır) redifi bütün beyitlerin 
ikinci mısralarında tekrarlanıyordu. Şu
nu da söyliyeyim ki bu ikinci manzume 
tam 23 beyitlik idi. Dernek ki Hamid, 11-

rik coşkunluğunu bu kadar beyitle tatmin 
etmiş sayılabilirdi. Fakat ne var ki Ab
dülhak Hamid imzasından sonra. manzu
meyi matbaaya getirmiş olan Süleyman 
Nazif ortaya bir (Servetifiinun) ismi koy
muş ve altına küçük punto ile §U atır

ları yazmıştı: 

Atide bu halkın yine bir yaveri vardır: 

Bir fair-i hoşgu-yıı vefaperveri vardır. 

Mtakıudu.na m.emul olUT elbet edebiyat; 

Hakka ki F. Nazım gibi bır re1ıbcn 
vardır. 

llayide sünııhatı tır4f ~tmeğe memur 
Allaha şükür dlmlemizi1ı berberi ~ar

dır. 

Artık bilmem: Abdillhak Hamid, ciddi 
manzumesinin sonuna llAve ettiği ve SÜ· 
leyman Nazifin bilhassa neşrine vasıta 

olduğa bu mısralarla, Florinalıya evvel
ce yamığı medlhll takrizlerini geriye mi 
alıyordu? Maksadı sadece latife mi idi, 

Mütareke senelerinde ilhamatınrı.' yoksa biraz da bir cansıtmtısının ifadesi 
müsveddelerinden birinde pek az Whih mi? Bu anda kat'iyeUe fUJlU söyliyebili
ilc mast olan bu neşide-ı nefisenin al- rim. Florinalı bu mektub ne imzasız, 
tına ilci satırla üç beyit ilôve edilmif. ne imzalı mektubla "cevab veremedi. An
Bunların ne~ed~7i:> edilmemesini şair~ cak ne hissetti, ne düşilndü: bu, çok me
azamımız (Servetifünun) heyet-i tahriri- rak ettiğim, fakat halledemediğim bir 
yesinin ihtiyarına tevdi buyurdular. Biz davadır. 

ise Abdülhak Hamidin mübcrrek kale- İşte Florinalı NAzımm, bende kuvvet
minden teTeşşuJı etmiş tele bw kelimenin le kalan iki hatırası bu yazdıklanmdır. 
ziyaını edebiyatımızın zaran telakki et- Halid Fahri Ozansoy 

Tarihten sa f alar 
(BaşUraf ı 7 ncJ sayfada) 

Niçin şair yetişmiyor ? 
(Ba~tnrafı 8 ind 1ayfada 

adalarına seyahat ediyorlar• Netice; sa
dece, seyyah zevkinin değişmesidir. Yal-

SON POSTA 

Zeki bir talebe 

* 

lıtanbuldaıı Mil 
fidı, kcıraf.;t1rinl 

ıoruyor: 

Zekbllllll büyiUl 

bir paymı dersle • 
rine ayırıyorsa da
ha derli toplu 

olmasını da te.m!ı:ı 

etmi§ olur. 

SözUnU sakmmıyan bir tip 
D1lzcedfm 1. Alı

pagoı: fotoDrafnı.u• 

tcılılilini istiyor. 
İşlerine hile w 

riya karıştırmu 

Olduğu gibi düşü
nür ve sakınma · 
dan konuşur. Bat 
kalarına pek ko • 
laylıkla bağlan • 
maz. tnandıkla • 

rından caymaz. Kafasını pek yormak :iS • 
temez. Sadeliği. tercih eder. 

* 
Etrafını yadırgatmıyan bir genr, 

Eski§chirden Kd 
mil, foıografım!l 
tahhlini istiyor. 

Yalpak ve uysal 
hareketlerUe etra
fını sıkmaz. Canı 

tatlıdır, tehlike ve 
zararlara katlann
maz. Küçük hadi
seler karşısında 

neş'esinden uzak-

laştığı gı'bi basit mevzulardan 
yaratabilir. 

* 
Nazik ve zarif bir tip 

rnek ihtiyatsızlığını gösterdi. İffetsizlik 
ve hoppalıkla itham ~dildi. Katerin Ho
vard bütün mazisini, pek samimi olarak 

tnf ilah ile anlattı. Hapsedildi. Mahpus
hane ukrabaları ve ahbab1arile doldu. 
Kral kend~ini boşadı. Lond::-a kulesinde 
1542 de, An Boleytıin öldüğü yerde ba§I 
kesildi. 

ruz bu yeni musiki seyyahlarının dudak- lstanbuldan Sey 
larmdaki flütün, vaktile ağabeylerinin fı Çevılc fotoğrafı· 
çaldıkları rebabdan daha tatlı nağmeler nır. tahlilin& isti • 

Sekizinci Hanri, bir sene sonra altınC'l 

defa olarak evlendi. Elli iki yaşınd3 idi. 
24 yaşında genç bir dul aldı; hem. Ka~-

rin Par adını taşıyan -Ou kadının üçüncü 
kocası oluyordu. An Boleyn ile Katerin 

Hovardın kanlı. feci akibeilerini gözleri 
önüne getiren Katerin Par, yalvararak. 

ağlıyarak bu izdivaç teklifini reddetti. 

Tehdid edildi. Nihayet, ~treye titreye İn· 
giltere kraliçesi oldu. 

Çok geçmedi, kral hastalandı. Sarayda 
üvey cvladlarına karşı büyük bir §efkat 

gösteren Katerin Par, haşmetli ve deh· 
şetli hnstanın başucundan ayrılmadı. O

na fevkaltıde, dikkat ve ilitimam ne bak· 
tı. Fakat, kral, ölümünün yaklaştığını 

görüyordu. Kendisinden sonra onun bir 
başkası ile evlenmesi ihtimali, kıskanç 

"re akisler çınlattığı kolayca idddin edi· 
lemez. 

Şiirin öz "kıymetleri olan hayal, his ve 
musiki temelini bir tarafa bırakarak, yal-

nız lisan doğruluğu noktasından da bu

günkü şairlerin haylice eksik1ikleri oldu

ğunu itiraf etmek liizım gelir. İçlerinde 

türkçeyi: en basit kelime ile? berbad e· 
denler var. Bu da. ihtimal, son yıllarda 

gramer desrlerinin mektehlerde okutul

mamasından fleri geldi! Maamafih, kül· 

tür hayatımız pek yakında tekrar gra

rnerleşecektir. Bu yüzden yann için en· 
dişe etrniyebil.iriz.:. 

NU$Tet Safa Co§~"'Un 

" Son Posta ,, nın 
tarih müsabakası 

(Ra .. tarafı 8 inci sayfada) 
çıkacak hiçbir kuvvet yoktu. Amiral ge
misi ile donanmasının başına geçti. Vene-

yor: 
Okumağa ve bu 

sahada yükselme ~ 
ğc heveslidir. Mu· 
amelesinde gönül 
alıcı hareketleri 
vardır. Giırültücü 

ve kavgacı olmnğa 
I 

yeltenmez. Münakaşalarında anlaşma~• 

taraftar olur. Zorluklar kar§l!ında şiddet 
göstermekten çe1cinir. 

Son Po ta 
Fotograf tahlili kuponu 

iıim • 
Adres 

• • 

• • • • 

DİKKAT 

. . 
• • 

Fotograf tahllll 1çln bu kuponlardan 

1 
L adedlnln eönderllmesi earttır. 

·············-··············································· Hanriyi çılgın kararlara sürükledi: Kate
rin Par dinsizlikle itham edildi. Çok mü

kemmel bir tahsil görmüş olan, çok gü
zel konuşan ve çok zeki olan dilber Ka

terin Par, bir gün. krala, ebediyen ken· 
disinin olacağına yemin etti. Bu yemin 

dik gemileri bayraklarla donandı. Çalgı- S O D p O S ta 
lar çalarak ağır ağır Marmaraya doğru '===========:::==:=:=====I 

ile de başını celladın baltasından kur
tardı. 

Sekizinci Hanri 1547 de öldü. Katerin 
Par da, dul kalır kalmaz Loni Tomas 
Seymur ile evlendi. 

R Ekrem 

Kayıp Aranıyor 
Kara güm· 

rükte, Atikalipa • 
şada, Hırkaişerif 

yokuşu başında 
165 numaralı evde 
oturmaktayken e· 
şim kasab Kamil 
km Nedime bun 
dan cJ tı gün ev · 
veldenberi kay -
bolmuştur. Meme. 

boğazı geçmeğe başladı. Koca bir impa· Yevmi. Slyast, Havad.I.! ve Halk gazetesı 

- ····-ratorluğun şan ve şerefi tehlikede idi. Yerebat.an, Çato.ı~me solı:ak, 25 

Boğaz kalelerinin topçuları arasında .._ ____ 1.:...._S_T_A_N_B_U_ L ___ -1 

bir Kara Mehmed vardı. Keskin nişancı Gazetemizde çıkan yazı ve 
idi. Türk donanmasının korkunç mağlü- resimlerin bütün hakları 

biyetini biraz evvel bütün dehşetile gör- mahfuz ve gazetemize aiddir. 

müştil. Fakat cesaret ve metanetini kay
betmemişti. 

Venedik amiral gemisi topuna heder o· 

ı !unca, bütün dikkati ne topunu ateşledi, 
f 
1 bir tek gülle attı. 

Bu gülle gitti, Venedik gemisinin cep· 
· ane ambarına düştü. Gemi biran içinde 

müthiş bir gürleme ile param parça oldu. 

Amiral Lazaro Moçenigo ile beraber Ve

nedik bahriye erkAnı telef oldular, fakat 
muvaffakiyet bununla da kalmadı. Ami-

ABONE FıATLARI 

t 6 3 t 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. ------

TÜRKİYE 1400 750 ~00 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

. ral gemisinin bir ateş kütlesi halinde ha
vaya uçan kıç tarafı arkadan gelen ikin
ci amiral gemisinin cephane nmbannın 

üstüne düştü. O gemi de bir saniye içinde 
mahvoldu. Bunun üzerine Venedikliler 
bozguna uğradılar, topçu Kara Mehmed, 
koca bir imparatorluiun san ve şerefini 

de iki yavrum vardır. Bu gaybubet do · 
layısile pek fena bir vaziyete düştük. 

Ailemin nerede olduğunu bilenler varsa, 
lıısaniyet n!lmına Şehremini nahiye mü . 
dürlüğüne bildirmelerini ricıı ederim. 

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

Pul ilavesi IAzımdır. 

r ·;~;;·i:;:;::sv:·:··14i··i~ı~~b;tl j 
İ Telgraf : Son Posta I 
\ Telefon : 20203 I 

Ahırknpı uakli:te tnbunı blrincl bölük 
eratından Jieıim oğlu Hüseyin Cavid kurtarmıştı. B. E. '············································'-

Adapazarı okullannda veda müsameresi 

Adapaurı (HU3Wd) - Sene nihaye ti münasebetile şeb.rimi%dıeki ilk okUlJ.81' 
ve orta okul tarafın.dan müsamereler verilmektedir. Resim orta okul tarefıP" 
dan verilen müsamerede rol alanları göstemı.ektedir. 

T. C. ZiRAA BANKASI 
Kurul•• tarlhlı t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari t,ttr nevi banka muameleleri 

PARA· BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

' 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf heiablarında en as 
SO lirast bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl.AnJ 
eör. ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DİKKAT: He.sablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar Mnede 4 defa. 1 Eylru, 1 Birincikiınuı, 1 Mart ve 1 11.uird 

L~ri= ~ 
~ i il L ~ 

Teıt. tarihi : 1888 

• idare Merkezi : İSTANBUL CGALA-1,J. 

TiiTlıiyetlelti Şubelmı 

İSTANBUL (Galata Ye YenicaınOı 
MERSİN, ADANA Bürolloll 

Y rınani•tantlalıi Şrıbelerl ı 

SELAN1K - ATİNA 

• 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 
diker erkek ve kadın terzi aranıyor 

1 - Tophanede 2 No. lu dikimevi için saraç el işi ve makine kalfası ve ,.yrıc' 
makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 1 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. ri}t 
3 - Ücret haftalık verilmek üzere talihlerin hüsnühal ve tlfo aşı kfığıdlB 

birlikte hemen dikimeva müdürlüğüne müracaatları. c4009> 



Ankara Ttb Fakültesinin in§a.sından sonra ~ ı>aziyeti gösterir maketler 
liıısusı b 800 "ern ir kanunıa inşasına karar nın en mükemmel eserlerinden biri o- büyüklükte olacatc, htrstanede ya -

ltıua: Ve CUmııuriyet hükfunetinin en lacak olan Fakültenin inşasına bu yaz tak bulunacaktır. Bu suretle mevcud 
Olacak arn ve feyizli bir irfan membaı başlanaıcaktır. .. . . yataklarla beraber yatak sayısı 1200 e 
tihı;ı_, olan Ankara Tıb Fakültesi ve . Müesses7. ?a.şlıca Tıb Fakültesı, klı- c;ıkmUl olacakt.·.r. Hastane her türlü fen 
-~erin· nık ve poJıklınıklerle talebe yurdu o - 1 ~ te isa1 t k"liıt h . bulu 
~t ın Proje ve planlan hazır - larak dört kısımdan ibaret olacaktır. n ve asu s ve eş 1 1 aız • 

ır. İliın ve medeniyet dünyası _ Talebe yurdu 1200 talebeyi alabilecek nacaktır. 

• us 
(Ba,tara.fı l inci savfada) cPravda> gazetesi. cHarici siyaset me.-

hal Moskovaya gönderilmesinin karar • seleleri> başlıklı bir yazısında, son Sov~ 
lafbrılmış oldutunu söylemiştfr. yet teklifleri hakkında diyor ki: 

Bll§Vekil, ıözlerine devam.la demiştir Bu teklifler, kısaca şöyle hülasa olu • 
ld: na bilir: 

- Sovyetlerle yapılan son noktai na- ı _ İngiltere, Fransa ve Sovyetler Bir· 
r:ar teatisinden sonra başi.ıca meseleler liği arasında tecavüze karşı fiilen karşı • 
hakkında urnuml bir anlaşmaya varılmış- lıklı bir yardım paktı akdolunması. 

nr. 2 - Sovyetler Birliği, İngiltere ve. 
İngiltere hükOmetinin ilk dilşüncesi Fransanın şimdiye kadar tecavüze karr-

Sovyet hükfunetini tatmin edecek vaziye- garanti verdiği beş devlete yardımı ta • 
~ gelmek olmuştur. İngiltere lıükOmeti ahhüd eyliyecektir. 
\anı bir müte'kabiliyet esası dairesinde bir 
itnAf akdetm•ğe hazırdır. Üç devletin, 3 - İngiltere, Fransa ve Sovyetler Bir-
kendi arazilerine bir tecavüz vukubuldu- liği. mütecavizler tarafından malUm üg 

Baltık devletinin bitaraflıklanno karp 
ğu takdirde yapmağı kabul ettikleri as-

yapılacak her türlü ihlal teşebbüslerine keri yardımı tahdid etmek tasavvurun-
karşı bu üç devlet yardım edeceklerdir. da bulunulmamıştır. Bununb beraber 

4 - Yardımların usul, mahiyet ve ge garanti edilmek isterniyen devletleri zor-
la garanti etmek irnkAnı da mevcud de . nişliği bahsinde müsbet bir anlaşma akd~ 
ğlldir.> lunacaktır. ,. 

Diğer taraftan kabine de bu sabah haf- Bir Fransız gazetesine göre 

talık mutad toplantısını yapmış ve 3 Ha- Paris 7 (A.A.) - Republique gazetsi 
ziran tarihli Sovyet notasınaı verilecek Sovyetler Birliği ile geniş bir ittifak ya-
cevabln meşgul olmuştur. pılması aleyhinde bulunuyor ve diyor kir 

Bu arada, bir hariciye mümessilinin Moskova ile tehlikeli bir ittifaktan sa-

Mo.skovaya gönderilmesi de karar altına kınmak lfızımdır. Sovyetler Birliği Fran

ahnmıştır. sanın ve İngilterenin emniyetile kat'iyen 
Moskovava bir mfime-:sil gönderiliyor 

Şimdilik bu mümessilin ismi gizli tutul- alakadar değildir. Onun bütün düşün . 
cesi, üçüncü enternasyonalin sığınmış ol• maktadır. Maahaza, saiahiyettar mahfel-

lerde söylendiğine göre bariciv" nezareti duğu Rus topraklarının emniyetidir. ln ' 
orta Avrupa dairf"si sefi Sir Vi!vım Stran- giltere, Fransa, Almanya, İtalya hep o 
gın gönderileceği an1&şılmaktadır. nun nazarında birdir. Sovyetle.r Birliğ 

Bnltık devletleri yardım istiyerek bütün dünyayı telAf' 

Londra 7 (A.A .) - İn[!iliz J?ıı1etelerinin veriyor. Moskova, Paris ve Londrayı Beı 
Paristrn öğrendiklerine (!Öre. Fransız ka- line karşı tahrik etmek istiyor. Aalnnd 

binesinin dünkü toplantısında hariciye adası ve Baltık devletleri meselesi Moska, 
nazırı Bone, İngiliz - Fransı~ • ~ovvet va için bir ihtilaf bahanesidir. 
müzakerelerine engel olan müşkülAtı iza- · 

1 Cumhurrel.sı· Yalovayı 1 •. b" t kl"ft b 1 Bir Ingiliz gazetesi anlaşma aleyhin~ e ıçın ır e ı ~ u unmuştur. Bone B:ıl 

t~ drtvlffilerinin ismini ac'kca mevzuu Londra 7 (A.A.) - Daily Express ga· r rnıcı 

kurtarılabi ir? 
bugl\n şereflerd ' .. riyor bahsetmf"ksizin bütün şarki Avrupa s1a- zetesi, SovycCJer Birliği ile bir nnlaşm~ 

U tüsünün umumf ~arantisini ileri sürmüş- yapılması aleyhindeki neşriyatına devall} 
(Ba.§tartıfı 1 inci sayfada.) tür. Bu surPtle Baltık dev]Ptlcri dt> dola- etmektedir. 

cek ve Savarona yatına binerek Yalovaya yısile ıtaranti edilmic; olarakiardır. Bu gazete diyor ki: 
_ _ geçecektir. fn(!i!iz kabinesi, dün aksam Londraya Moskova hükumeti yalnız Sovyetleıı 

"attıır. 1' CB~tarafı ı inci ıtayfadlll 1 güne talik edileceğini tabii goruyorum. Dün akşam Savarona yatı şehrimizde bildirilen bu tarzı halli bt."efınkü toplan- Birliğinin garb hududlan için değil, bü • 
•ar~ıeuı ~:rak altında gömülü olan bu 1 Anc~, b~gün. par_a s~~etmeden der!ıal bulunan Dahiliye Vekili Faik Öztrağı ve tısında tetkik eylemiştir. tün şark hududları için de garanti istiyor, 
ien1§lik i . )<1>4 metre genişliği ve bul tatbik edilmcsı mumkün olan bazı ted • İstanbul vali ve belediye reisi Lutfi Kır· Sovvetlerin fol.,.Jifleri Bu, Japonyayı İngilterey~ düşman ya • 
ınevcud ~•nde 224 aded mermer direği birler vardır ki onlar da şunlardır: darı hamilen Derinceye gitmiştir. Moslrnva 7 (AA.) - Tas ajansı bildi · pacaktır. Büyük Britanya hükumeti çoll 
~l!l'ine 0 

up bu sütunlar üzerinde yek- 1 - Divanyolundan, Binbirdireğe ay • M"Ir ş f D . d D hT Vekili rivor: tehlikeli bir · ·nıinde yürüyor. 
~~~~Y~~a~m~ern~~n~ru~~&uM~ciWilinn~ilF"kıÖztı e~~t~bel alı~t ~~==~~===~~===================== 
d ~"ı'4e de s· . k k aı. ra.r;., uı an u ve znu valileri T k• • d• 1 t•k B \J k ·ı T 

e, 36 san.' ızın yaz.dığısız gibi 36 değil vasıtalanna derhal apatma . tarabndnn kar§llanacaktır. ' u. r ıye rn ' ili oma 1 ogaz esen 1 e aksı· m. 
lıııiıilllda t~ yeni bir Bizans tuğlası ka- ıı - Binbirdirek sarnıcının damını teş- h k r 11~ 
buıllllına bır tonozıa örtütü bir damı kn eden meydandaki sahanın etrafına par Ankaradan are et faal.yet· d k.. U 
lnel'clan ktadır. Bugünkü Binbirdırek maklık çekmek ve bu suretle sarnıcın to- Ankara 7 (A.A.) - Reisicümhur İsmet 1 1 arasın a opr 
lllııı Yar: adı Verilen açıklık, işte bu da- nozlarım da gene nakil vasıtalarına ka • İnönü, ailesi ile birlikte, saat 23 te husu- (BCl§tarafı 1 inci sayfarla) 
teclir. na Yarıya bir kısmını teşkil etmek- patmak. si trenle Anknradan hareket buyurmuş • ve taZC'lenmiş olan dostluk bnğlanm tak-
~lle dü:ın diğer kısmında ise, sekiz on Teşekkür olunur ki yukarıda adı geçen •

1 

}ardır. viye etmektedir. 

"ardır ki an, bir garaj, be~ altı tane ev garaj birkaç gün evvel boşaltıldı da bu Reisicürnhur, istasyonda B. M. Meclisi İzhar edilen bu dostluk tezahürlerini 
:ııo~ ~~n~a~ tamam.ile bu direkler ve suretle Binbirdirek sarnıcının d~mı, her reisi Abdülhalik Renda, Başvckıl doktor sadece iftihanla kaırşı1amakla kalmıyan 
~tadırları rın e mevki almış bulun • gün bu garaja tamir için girip çı an oto- Hefik Saydam, Genel Kurmay Başkanı Türkiye, Balkan devletleri arasındaki 

a:ı Ukarıda · büslerin sarsıntısından ve cbttrı siklet> in Mareşal Çakmak, bütün vekiller, meb'us münasebatı ıslah etmek üzere hararetli 

ı•ıtletiııc . mevzuu bnhsolan binalar ı:l den kurtuldu!» S. A. 
1 ıar, mülki ve askeri rical tarafından uğur diplomatik bir faaliyete de giri<:mis bu . 

eti • §ıındiy k " 
11 llıuk e adar sarnıçtaki direk- !anmışlar ve istasyonu dolduran halk lunuyor. 

~~ne ka;~emet etmiş oldukları nazari- skeri hey~timiz tarafından şiddetle alkışlanmışlardır. Bu !'-afta zarfında iki mühim Tüt'k he-

d 
1 gösters~~ak v~ bu yüzden bir tevek- Cümhurrcisi Politisi ve Von Papen'i yeti İngiltereye gelmiş bulunmaktadır. 

dillr! Çünkü b~ahı, tehlike gene rnevcud- ondrada kabul ettiler. Heyetlerden birisi. General Kazım Or • 
h:de, bu k'ar· ~ harcketiarz olduğu ta~- bayın riyaset ettiği askeri heyet. diğeri de 

~"t hıı .. g·ı b'ır gırinh'devlerde vukua gelecek temaslara başladı Ankara 7 (A.A.) - Reisicümhur İsmet 
"'! 1 Türk gazetecilerden mtirekkeb heyettir. 

" ton0 .. , ı am, altlarındaki sarnı- nönü, bugün saat 11 de, birkaç zaman· 
ıh. <..ıartnd d b · h · · d b ı y · t n Diğer taraftan birkaç güne kadar da :"ahilir a kolaylıkla bir çöküntü (Bn_ııtarafı ı inci sayfada.) an erı şe nmız e u unan ur.anıs anı 
ti ı.. Ve t .,. p · ı · · B p 1" · · "ğl d t Romanya hariciye nazın Gafenko Anka-•· 'lir t"'- onoz.larda açılacak her han- Türk asken heyeti, istasyonda harbiye arıs c çısı . o ıtısı, o e en sonra saa 
"il <ı.ııne k 16 30 d d ·~· mı k r raya gelecektir. Bunu milteakib, Mısır ~~n~n· emerlerin mukavemet mu- nazın Horebelisha, İngı'liz genel kurmay . a a mezunen githgı me e e ın-

b 1 tab· ı·ı- d A k d t t · 1 Al a hariciye nazırının ziyareti beklenmekte • IÇi l!tnek ol ıa ı~ ihlfıl eder. mümessilleri, generaller, başta doktor en n araya av e e mış o an many 
•• ıı, ~lnbirdulyor ki bu evler, her zaman Tevfik Rüştü Aras olduğu halde Türkiye büyük elçisi von Papeni kabul buyur • dir. 
,.\., rek muşlardır Daha sonra da Türkiye Hariciye Vekili ~1Yan b· sarnıcı üzerinde tehlike büyük elçiliği erkanı tarafından karşılan- · 
"·nı. ınalard H ·k· k b ld d H · · v k·ı· ş-k Saracoğlu Moskovaya gidecektir. 11 ""-at, ır. mıştır. er ı ·ı a u e e ancıye e ı ı u • 

Caıq.: Su :eselenin daha kötü tarafı şu- Heyet reisi General Kazım Orbay, ev- rü Saracoğlu hazır bulunmuştur. 
~~!!ai, Si;Ydanın üz.erindeki Klod Farer veıa harbiye nazırını ve bilahare de e.!'· l\lilli Şef ayın sonunda Ankarnya 
lı-:"'lUle 8~ de yazdığınız veçhile, ta • kanıharbihe umum reisi Loru Gortu zi. dönecekler 
~hlrıit:-ek ıcın damından geçtiği gibi, yaret etmiştir. 
..... ~\ .. ı.. fll.eydanı da bugu··n alelôde Ankara 7 (Hususi) - Cümhurreisi 
i1~ \... ~ gibı b-t- Ziyaretler İsmet İnönü Yalovada bir müddet is • 

..... "Ulun ' u un nakil vasıtalarına Londra 7 (A.A.) - Fransız orduları 
<leıı b tnaktadır tira'hat ettikt'!iı sonra ayın sonunda it • u · başkumandanı Gamelin, refakatinde Vi-

ltı l'tııcınır:ı d1tı.eydandan, yani Bınbirdirek kont Gort olduğu halde bu sabah Sand • Ankaraya dönmüş bulunacaktır. 
tıı~~~lbYonı anıından kömür ve odun yi:k hurst askeri kolejini ziyaret ve zabit 

1~ oyr:ıa:rın geçtiğini gördükçe yü • namzcdlerini teftiş etmiştir. 
~~l\ltQ, Bi~~e~~canlar geçiririm! İngiliz • Fransız pIAnı 
b~ \>e hakik ır ırek namile şöhret bu- Paris 7 (A.A.) - Fransız gazeteleri, 
~ llı~Ur atte 224 direğe istinad eden General Gamelin•in İngiltereye yaptığı 
~~llllla sarnıcın direkleri arasında sa. yeni seyahati mevzuu bahsederek İngiliz
~~ d;: da vardır!> lerin bundan böyle müttefik ordular U· 

~~ek ~a~ Çetintaşa, tehlikenin önü. pıum kumandanlığını bir Fransız gene • 
ield·~~ ne gibi tedbirler almak raline tevdi prensibini kabul etmi" olduk-

,, '6ıni SOrd k İ ><t 

~ Q~enı u · şte cevabı: lannı kaydetmekte ve bir muharebe vu-
~ lldaıu bin erde, Binbirdirek rneyda • kuu halinde şar:kt Avnıpadaki mfittefık· 
\~Ce~ini b~arın belediyece istimlak e- leri Mihver devletleri tarafından muha-
~ ııituın, r gazete havadisi olarak o • rebe harici edilmelerine mAni olmak için 

Altın fiatı gene duştu 
C Bastnrafl 1 inci sayfada) 

çiren sarraf altınını cebinden veya kasa
sından camekanının içine, göze çarpan 

bir yerine henüz koymUf değildir. bu • 
nunla beraber serbem alıf veri§ bqlanuş 
sayılır. 

Birkaç gün evvel alım satımın aerbest 
bırakılmam üzerine altın kıymetinde der
hal mühim bir tenezzill görüldüğünü 

kaydetmi§tik, bu tenezzQl devam etmek
tedir, Ve §imdiden altın başına 140 ku • 
nışu bubnUft"u.r. BugCln 1260 üzerindedir, 

Bu meyanda, Türk hükumetinin Bul • 
garistan ile yapmakta olduğu temaslarm 
ehemmiyetini de tebarüz ettirmek lAzım
dır. 

Titiilesko 

&ki Romanya hariciye nazırı Titüles -
konun Londraya muvasalatını bildiren 
cDaily Telegraph> gazetesi de şunları 
yazmaktadır: 

cTitülesko, kendisile gö!'üşen b1r mu -
harririmize, Bükreşe döneceğine dair or
taya atılan §tlyialar hakkında hiç bir şey 
s6yliyecek vaziyette olmadığını beyan et
miştir.> 

Maahaza, Parist.elti resmt mahfeller . 
den alman haberlere göre Titüleskonun 
yakında tekrar myasi hayat' döneceği an
laşılmaktadır. 

Bir lngiliz kruvazörü 
daha denize indirildi ~tlq1ettıyern· . derhal taarruza geçmeği temin maksadile 

~ hunu •ıın şuurlu hareketleri ara • İngiliz askerf makaınlannın §imdiden in
lb,,~ bir J> UJnar ve beklerim. Fakat, key sanca ve teknik bakımdan hazı?'lıklarını 
~ ~h/ra meselesi olduğu için, is - tacile karar vermio olduklannı llAv et • 

lll belediyenin imkAn bulduğu :mektedirler. 

<Syle sanılıyor 1d daha pek çok inerek ta- Londra 7 (A.A.) - 5.350 ~nluk ye
bit Joymctini, beynelmilel kıymetinJ bu- ni cEuryalusıt kruvazörü dün Chaıt -
lacaktır. hamda denize indirilmiştir. 

(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 
decck, Boğazkesenden Taksime kadar bir 
köprü yapılacaktır. Köprü vasati olanll 
zeminden kırk metre yükseklikte olacak! 
altında halen mevcud binalara hiç do
kunulmıyacaktır. 

Köprü Galatasaray lisesini solda. Al .. 
man hastanesini sağda bırakarak Taksime 
çıkacaktır. Köprünüo uzunluğu dört yQ.ı 
metre kadar olacaktır. 

Halk ve nakil vasıtaları bu köprüder. 
kolaylıkla istifadelenecek, bu suretle Şiş. 
hane yokuşu ile İstiklal caddesindeki iz. 
diham önlenmiş olacaktır. 

İngiliz Krah Birleşik 
Amerikada 

Windsor -Ontario- 7 (A.A.) - İn • 
giliz hiikiimdarları Ontario eyaletin!n 
birçok kasabalarında durduktan sonm 
dün aksam Amerika - Kanada hudu... 
dunda ·Detroifnin karşısında kAfrJ 
Windsor'a rnuvasalatf. etmişlerdir. 
Yarım milyondan fazla Kanadalı ve 

Amerikalı Detroit nehrini geçerek htlı
kümdarları selamlamak için Windso~ 
gelmişlerdir. ------

Japonların buyuk 
taarruzu akim kaldı 
Çungking 7 (A.A.) - Çekiaı njansı bil

diriyor: 
&kert vaziyetin geçen hafta zarfınd• 

ki inkişafı hakkında beyanatta bulunan 
salahiyettar bir zat ezcümle demiştir klı 

Bütün cephelerde Çinliler tarafındara 
Japonlara indirilen mükerrer darbeler M

yesinde. Japonların o kadar övündükleri 
cMayıs taarruzu> tamnmen akim kalııııt

tır. 

Orta Çindeki Hupeh vilAyetinde düf • 
mP.n 20,000 zayiat vererek Hankeu'ya 200 
kilometre mesafedeki Çungsiang'a çekil
miştir. 
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Böylesi iyi 1 
- .. .,._._,.._ Çeviren: Hatice Hatib ..... 

- Oturunuz yavrum. Ne içmek istiyor
sunuz? 

Eloi Malassin her a'kşam bu kahvede 
oturmasını Adet edinmişti. İhtiyar bir be
kir olan Eloinin kendini rahatça yaşata
cak bir geliri olduğu için hiçbir işle de 
meşgul değildi. Biraz şişmanca olan bu 
ihtiyar çapkın her gece gayet geç yatar 
ve ancak yeniden akşamcıbğa başlamak 
için ar'kadaşlarile buluşacağı kahveye gi 
deceği saatte yatağından kalkardı. Onun 
hayatı gayet muntazam geçerdi. Evinden 
çıkarken cebine yüz frank koyar ve bu 
yüz frank bitmeden evine avdet etmezdi. 
Bira içenlerde tesadüf olan derin ve ağır 
bir uyku ile uyuduktan sonra saat birde 
sabah kahvaltısını ederdi. Ona bir yu. 
murta ile sütlü kahv~den ibaret olan bu 
kahvaltıyı her sabah ihtiyar bir hizmet
çisi getirirdi. 

Eloinin apartımanına şimdiye kadaı 

ondan başka bir kadın girmemişti. Çünkü 
o hiçbir zaman sevgililerini evine g<:tir 
mezdi. Onlarla ya onların evlerinde 

veyahud otellerde saat ~çle beş arasında 
buluşurdu. Beşten fazla. hiçbir kadınla 
durduğu vaki değildi. Çünkü· beş onı.:n 

kahveye gidip içkisine başladığı saatti. 
Onu o satte kahvehaneye gitmekten hiç 
bir ku4'vet menedemezdi. Bu şiddetli bir 
itiyaddı. 

Şimdi masasına davet ettiği bu genç 
kadın Gazino dö Parinin bir figüranlı idi. 
Gayet kederli bir görünüşü olan bu genç 
kadın daha evvel buraya Eloinin bir dos
tu ile gelmişti. Eloi ayrılırlarken genç ka. 
dına: 

- Bu taraftan bir daha geçerseniz bu 
kahveye uğrayıp benimle beraber apera 
ttf almağı unutmayınız yavrucuğum. 

Demişti. İşte genç kadın gelmişti. O hiç 
geveze bir insan değildi. Hatta fazla sü
kt'.iti idi. Kendisine söylenen sözleri din· 
lemesini biliyordu. Bilhassa konuştuğu 

kimselerin kendisile alakadar olınadıkla 
rını anladıktan sonra hemen hemen hiç 
bir söz söylemeden onları dinlerd:. Saat 
sekizde - büyük mavi gözlerine, sarı saç
larına ve eski mantosunun altındaki 

mevzun vücudilne rağmen kendisinde 
fazla alaka göstermiyen - Eloi ona sordu. 

- Akşam yemeğini nerede yiyorsu
nuz? 

O. kederli tebessümile gülümsedi: 
- Ben ak§am yemeği yemiyorum. Bir 

çeyrek saate kadar tiyatroda olmağa mec
burum. 

- Ne diyorsunuz? Size küçük bir şey 
yedirmeği düşünmeli idim. 
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- Fakat ben hiç akşam yemeği yemem. 
- Ha evet anladım. Gece tiyatrodan 

çıktıktan sonra bir feY yiyorsunuz de
mek. · 

Genç kadın sabırlı bir gülüıle omuz. 
!arını silkti: 

- Yani annemin yanına döndüğüm za. 
man eğer kalmış ise biraz soğuk et yedı
ğim olur. Bazan biraz fUkula ile ekmc.>k 
yerim. . 

Eloi hayretle ona bakıyordu: 

- İnsan bu türlü bir rejimle yaşıya
maz. Tiyatrodan çıktıktan sonra bu gece 
buraya geliniz de size AIA bir kotlet ik· 
ram edeyim. 

Gülüştüler ve beraberce kahve~~en 
çıkıp tiyatroya doğru ilerlediler 

- İsminizi bile bilmiyorum. 
- İsmim AglaCdir. 
Ayrılırlarken Eloi genç kadına dik· 

katle baktı ve: 

- Zavallı çocuk! 

Diye mınldandı. Ondan ayrıldıktan 

sonra bir restorana girip yemeğini yedi. 
Orada, tesadüf ettiği arkadaşlarına Ag
laeden bahsetti. Gece tiyatro dönüşü ge
len Aglaeye güzel bir yemek ikram et
tikten sonra ayrliırlarken: 

- Çocuğum, demişti. Ne zaman ister• 
seniz bu kahvehaneye gelip beni buJabi· 
lirsiniz. Unutmayınız ki sizi her görüş."Jm 
benim için büyük bir zevk olacaktır. 

Bu sıralarda Eloi dehşetli bir gutla ya
tağa düştü. Ağrıların şiddetinden adeta 
bir çocuk gibi bağırıyordu. Daha evvelce 
de bu ağrıları hissetmişti· amma hiçbir 
defasında bu kadar şiddetli olmamıştı. 
Eloi bu defa bu şeyin ehemmiyetli oldu· 
ğunu gördüğµ için doktor çağırdı. Dok
tor ona bu krizin ne kadar süreceğini bi
lemediğini söyledi: 

- Bu gut krizleri, diyordu, ne kadar 
süreceği hiç belli olmaz ki. .. 

Eloi için günün en acı saati gündelikçi 
kadının akşam çorbasını verip gittiği sa
atti. İşte o saatten sonra Eloi ıztırablan 
ile yapyalnız kalıyordu. Ta ertesi sabah 
saat sekiz buçuğa kadar ... 

Nihayet bir gün, kendisini gayet bed
baht hissettiği bir anda Eloinin aklına 

Aglae geldi. Hemen hizmetçi kadını ça
ğırıp: 

- Madam Magarel, dedi, şimdi Gazino 
dö Pariye gidiniz ve Matmazel Aglacyi 
bulunuz. Kendisine çok ihtiyacım oldu
ğunu ve hemen buraya gelmesini söyle
yiniz. Hatta mümkünse beraber getiriniz. 

Şüphesiz ki madam Magarel, genç ka-

Yazan: GÖZİN DALMEN 
Bu sevinci, aldığı hediyenin kıy • ya bana! Fakat ümidimi kesmiyorum; 

metli olmasından ziyade - bir inşallah vaktinde aklını başına toplar, 
astra~an pelerinin fiatını pek bil- inşallah bu kızı bana· gelin diye getir -
miyordu- Feridunun iş için gittiği İs - mek küstahlığını yapmaz. 
tanbulda kendisini hatırlaması, ken - Nesrin haşyetle ellerini birbirinin i -
disine hediye almak için mağazaları çinde kilidledi: 
dolasması yüzünden ıbir kat daha artı- - Allah esirgesin! Aman teyzeciğim, 
yordu. buna sakın müsaade etmeyin. Onu bu 
Oğlunun getirdiği hediyeler için Sil- evin hanımı olarak görmek ne felaket! 

heyla hanım hiç bir şev söylememeği SüheylA hanım bu sözlere cevaıb ver-
adha münasib görmüştü. medi. Başını eğmiş, oğlunun demirden 

Fakat yemekten sonra Nesrin teyze - iradesi karşısında ne kadar Aciz oldu -
sfle yalnız kaldığı zaman, Feridunun ğunu düşünüyor ve tA küçük yaşından 
getirdiği mahfazayı alarak hiddet ve beri Feridunun gurur ve a~tini bil
gayızla karşıya fırlattı ve a~eş püskü - diği halde onu bu huyundan vazgeçir -
ren gözlerle teyzesine baktı: mek şöyle dursun, sfüflerile, hareketle-

- Şimdi de beni eve aJınmış sığıntı rile bilakis onu teşvik ettiğini büyük 
bir akraba kızı addediyor ve bana öy - bir acı ve iztırabla kendi kendisine 
le muamele ediyor. Bu bileziğin kıy - itiraf ediyordu. 
meti şu kürkün yanında nedir? Beş Feriduİıun huyunda oları bir insanda 
parasız bir kıza öyle şahane bir hediye aşk ve ihtirasııı geçici bir hevesten iba
vermek! Ne çılgın'.lık yarabbi, ne çıl - ret olmasına ihtimal yoıktu. Bundan 
gın'ık! başka, Nerimenin hergiin gözle görll • 

Süheyla hanım öfke ile boğulan bir nür derecede artan sehhar g(lzelliği, o 
sesle yeğenine cevab verdi: · vakte kadar sevmemiş bir delikan11 

- Evet, o kız oğlumun aklını başın- kalbine çılgın bir hallecan vereb11ec&k 
dan aldı, onu divane etti. O süprlintüye &recede idi. 
benim gözlerimin <Snünde ~ bir O gün öAleden sonra Nerlıııe hem 
kürk vermek ha! Benim onun hak.km. cB{ilb(il JU"afl.t• ndıdd dostlana.ı ziya
da ne düşündüğümü pekti! bildiği ı . ret etmek, hem de o e&balı kend1sine 
çfn bu haknret adeta doğrud.ab doğru-. verilmif o1aıı !dklr pelllarini bamen ai7"-

dına Eloinin perişan halinden bahsetmif 
olacaktı. Aglae hemen gelmişti: 

- Zavallı dostum ne oldunuz böyle? 
Diyerek, şapkasını ve paltosunu çıka

rıp onun yatağının yanındaki koltuğa 

yerleşmişti. 

Aglae bütün gün onun işile meşgul O· 

lurken, Eloi gözünü genç kadından ayır
mıyordu. O akşamlan giderken Eloi asa· 
biyetinden deli oluyordu. Aglae mükem· 
mel bir hastabakıcı idi. Nihayet Eloi genç 
kadından tiyatroyu bırakmasını ve gece
leri onun yanında kalmasını rica etmişti. 
Karşıdaki sedirde pek güzel uyuyabilirdi. 
Aglae bu teklifi de kabul etti. 

Eloi artık iyileşmişti. nekahet devrine 
girmişti. İyice hissediyordu ki Aglaeye 
müthiş surette alışmıştı. Ondan ayrı ka
lamıyacağını pek güzel anlıyordu. Bir 
müddet tereddüdden sonra genç kadına 
açıldı: 

- Yavrucuğum, ben kararımı verdim. 
Büsbütün iyileştikten sonra annenize gi· 
dip sizinle evlenmek istediğimi kendisine 
söyliyeceğim. 

Fakat Aglae bu karan muvafık gör
memiş gibi başını salladı ve tatlı bir te· 
bessümle yavaşça: 

- Niçin azizim? dedi. Bu şeye hacet 
var mı? Hasta olduğunuz zaman yanınız
dan gene hiç ayrılmam. Sizi yalnız bırak
mam. Bunun haricinde her ikimiz de ken
di hürriyetimizi muhafazı ederiz. İnanı
nız bana böylesi çok daha iyidir! 

Genç kadın tatlı bakışlarile ona ha'ltı
yordu. Eloinin bu izdivacı isteme.;inı onun 
tarafmdnn bir fedakarlık zannettiği için 
bu sözleri söylemiş. asıl kendisi bu izdi
vacı reddederek en büyük fedakarlığı 
göstermişti. 

Halbuki zavallı olduğu kadar ego;.st 
olan ihtiyar bekarın buruşuk yanakları:ıı 
gözlerinden sızan yaşlar ıslatıyordu. Bu 
yaşları genç kadının görmemesi için Eloi 
başını çevirdi. 
··································-·························· 

Bigaya da faydah yağmurlar 
duştu 

Biga (Hususi) - İki aydanberi ku -
rumuş olan Biga topraklarına faydalı 

yağmurlar düşmüş ve çütçilerin yüz -
lerini güldürmüştür. Yağmur, daha zi
yade Karabiga huvalisini sulamış ve 
kuraklıktan çok sıkılmış olan mahsu -
lfıtı canlandırmıştır. 

Köylüler, hazır olan tarlalarına su -
sam ve mısır ekmeğe başlamıştır. Şehir 
ve civarındaki köylerde bu sene, ge -
çen yıla nisbetle yüzde otuz nisbetinde 
fa?Jla ipek böceği beslenmektedir. 

meğe fırsat bulmak maksadile Reşad -
!ara gitmişti. 

İlk gördüğü kimse, o sabah iki üç 
gün kalmak üzere İstanbuldan İzmire 
gelen Nejad oldu. Delikan'h her za -
manki gibi gözlerinden sevgi, dudakla
rından kompliman taşarak genç kıza 
koştu. 

Annesi, halası ve kardeşleri, Neri -
menin arkasındaki pelerini hürmetle 
kaırışık bir hayretle seyrederek Feri -
dunun bu fevkalade Alicenablığına pek 
şaştıklarını söylerlerken, Nejadın kaş -
ları çatıldı, alnı kırıştı: 

- Nerime mucizeler yapıyor, bizim 
hasis İspartalı bütün bütüne değişti! 

- Hakikaten bana karşı çok iyi dav
ranıyor, eskiden ondan korktuğum hal
de artık buna sebeb görmüyorum. 

Meliha müstehziyane güldü: 

- Tabi!, artık ondan korkmak için 
bir sebeb yok. 

Şişman ve kalın ellerile gen~ kızın 
~rkasındaki klirkü tutuyor, ona bir pa
ha biçmek istiyormuş gibi, kıekanç göz 
lerini ondan ayıramıyordu. 

Fahriye, bilhassa halasını kıskandır
mak istiyormuş gtb1 rordu: 

- Siz böyle şeylerden anlarsınız ha
la; acdba böyle bir pelerin kaç lira e -
der? 

- Tam kıymetini tayin etmek bira2 
güç olacak çünkii bugün kürle fiafilan 
dehşet11 surette pahalanmrştır. Bu as -
traganın da en iyi clnsten ve 'hakikt o\
duğu bes'belU ... Herha'ide omuzlarında 
bir servet taşıyorsun N erime. 

O vakte kadar aMılı hediyenin btt 
&.rece kıymetll ~\l P* tahrnhı 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ek. 

1 - Şartnamesi mucibince 32000 kilo toz paket kolası kapalı zarf usuJile 
siltmeye konmtlftur. J111>' 

ll - Beher 100 kilosunun muhammen bedeli sif 17.64 lira hesabile 5644,SO. 
vakkat teminatı 423,36 liradır. t'll 

Ill - Eksiltme 15/VI/939 Perıembı günü saat 15 de Kabataşta Le\?azdll 
Mübayaat şubesindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün aözü geçen şubeden parasız alınabiHr. Jlllk" 
V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası. un· 

buzu 'Teya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfl!ırm ihale 
888 

)>US 
den bir saat evveline kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına ınak 
mukabilinde verilmesi lazımdır. c3619:ı. 

---1 - Osram, Tungsram, Fillpı ve Luma markalarındl\n olmak nıe~~-:.: 
cut listesi mucibince muhtelif vaUık (7590) adet apmul yeniden ~ 
satın alınacaktır . 

il - Muhammen bedeli 1400 muvakkat teminatı 105 liradır. --
111 - Pazıırlık 14 - Vl • 939 Çarşamba gnnn saat 15 de KHbataşta Lef 

ve MObhyıuıt şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Listeler herglln sozo geçen şubeden p1trasız alınabHir. _,.. 
V - lsteklilerln p .. zadık için tayin edilen gUnde % 7,5 go.venın• 1"""-

larile m~zktlr komisyona gelmelerı. (3790) 

Diş Doktoru Diyor !Ll --=-----------::-::. etl• 
.• - Jyi bır diş macununda, dış ptıı 

rlne muzır tesirleri o.ınıyan antfsei t~ 
d·şıer bir madde; bulunmalı, asıl ı ~ 

mizleyici madde, mineleri sıyırın•Y'0b9• 
1 ·çınde 

şekHke hazırlımmış olma ı, ı bl!ı1lıs 
mız olmadıktan başka ağızdsid d-

al f1 JllB 
ları df\ temizlemek uzere k e ı1I 
deler ihtiva etmeli ve nlba) et kO 
ve lezzeti nefis olmalıdır. • 

işte RADYOLiN budur! 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

RAOYOLin HULLAnınız . 
Deniz Fabrikaları Umun Müdürlüğünden tU 

Fabrikalarımız sıhhiye kadrosuna 165 · lira ücretli bir doktorla 98 lira 5~ 
bir eczacı alınacağından isteklilerin sahi b oldukları vesikalarla birlikte Göl 
bulunan Deniz Fabrikaları Umum Müdü; lüğüne müracaatları. ( 4011) 

edememiş olan genç kız ·biraz korkmuş 
gibi gözlerini açtı: 

- Öyle mi MeHha hanım? Fakat zan 
netmiyorum. Herhalde Feridun ibey be
nim gföj mütevazı bir aile kızınaı bu 
kadar kıymetli bir hediye vermemiş -
tir, mutJaka bu kürk takliddlr. 

Zerrin büvük bir muhabbetle arka -
~ . 

daşını kucakladı: 
- &>n ne sade, ne tatlı kızsın Neri

me; mütevazi bir ai!e kı21 olm'kla ne 
olurmuş! Kimse senin kadar böyle kıy
metli şeyler giymeğe Uyık de~ldir. 

Herhalde geç de olsa ağabeyin bunu an 
ladı, hem ailene karşı olan borcunu 
ödemek, hem de sana karşı senelerden 
beri reva: gördüğü muameleyi affettir
mek için şimdi seni ·bir parça şımart -
mağa başladı. 

Nejad somurtkan bir tavırla dudak -
la11ının arasından birkaç kelime mırıl
dc1ndı fakat on~ halasından başka kim
se işitmedi; Meliha hanım ise, omuz -
larını kaldırarak hiç bir cevab verme -

ııı 

bir şeyler söyliyecektir. Ben ~~b'' 
hemen size müjdelerim. MaıaIJ'l8 ğrııc' 
na hiç bir şey söylemeden de dO ıotJlı' 
pek y~kında buraya geiınesi de 
temeldir. l(BPı 

- Sana çok teşekkür ederfrtı0~ 
baca öyle çürüdü ki her taraf d .,e 61'' 
gibi bir hal aldı. Ferid nezledert ti • 
sürükten kurtulamıyor. Bacal:::,9 ti 
mir edilmesi büyük bir şey 
de olsa kafi değil. 

Zerrin öteden atıldı: 
1 
Si~~ 

- Allah Nerimeden razi olsUJ1· tı9ce1 

Feridun beyle görüşmenize bilecJBflaı 
kalmadan bacaların taımirine b~fııltt 
Bize, kalsa, daha senelerce bU 
çekecektik. 

Nejad hiddetini gizliyemedf: Jtf t,ıl1 
- Maşallah; Nerimeye çok 11 

1 0'-11 

angary~ yüklemişsiniz doğrUst'~ 
Nerime, pelerinini çıkarmadıırt _.ııB çC 
le beraber biraz bahçeye gel; 

di. 
Nuriye hanını Nerimenin 

anlayınca sözü değiştirme~ 
görmüştil: 

tuhaf bir şey göstereceğim· ırıttÔ~ 
ınkıldığmı Genç kız Nejadın arkasındııJ1 bir "; 
mfuıasib venleri inerek bahçeye çıktı ~~dil· tl 1 

- Feridun bey sana burasını gelip 
yakından teftiş edeceğini slSylemişti; 
h<11buki o vakittenberi epeyce zaman 
geçti. Bir daha o vadini tekrarlamadı 
mı Neıime? 

- Hayır efendim, o günden &0nra 
bir daha bahsetmedi. 

- Allah vere de unutmasa, ~ud da 
bu evi tamir etmek fikrinden caymasa! 

- Hiç unutmaz; buna emhı Glunuz. 
Öyle kuvvetli bir hafızası var kil Mut
laka bugünler bana buwn hakkında 

söylemed<>n onun vanında yi1rı1t ı.Jrlıı 
v b rv ,,, 

kikaten, •birkaç çam ağacını.n ve f'' 
girmesinden burada çok garib u.Şttl· ,ı 
ya benziyen bir yer peyda olrtı ~e ~ 

- Sahi, bu dalların birbirine 19 1~. 
ne acayib şey! Her zaman burıı ~ 
gittiğim halde bunun farkındll , 
d. ~ 
ım. ..T1 ııfl' f':· 
- Anlaş.ılan daima evin ° ısr' f' 

daki bahçede dolaşıyor v~ bU~r 1"' 
miyorsun. Buradaki ye.şıllik1 
zellEşniş değil mi plf} 

(Arkaf' 
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SON POSTA 

BATTAL GAZİ 
Yazan: ZIYA $.AKIB 

. Kale kapısındaki kargaşahk 
l)~lerj · 

nın arasından bo w k b. f ..... On beş ar • gu ır sesle: ten evvel ben itaat ediyorum. Yerim-
b· biye, SCslen~~~aş .. yanıma · · · . . den kımıldamak şu tarafa dursun .. işte, 

rıp onu da teslim almıya gelmişti ... O
nu"' için Battal Gazi, sür'atle Melik 
pehlivanın yanına ~tti. n,~. Yı1an gib· .: .. karanlı:l&lr ıçınde, yorganı başıma çekiyorum. 

'ctllletgah 1 
• suzulerek kumandanın Dedi. - Kapıyı çalın. İçeridekileri uyan-

. l!attaı ~a derledi. Bu sözler, Baıttal Gazinin o kadar hoşu-
lfatet ed'. nıutemadiyen kılıcının ucu ile na gı"tti ki, sol elini kalçasına dayıyct -

dırın. 

Dedi. d.., ıyor· em· 1 . 
"il, ' ır erme devam ediyor- rak: Kumandanın 

kap\:;.ı cal•)rıd1 . 
veren oimadı. 

ikamet ettiği bina'lım 
Fakat içeriden, ceVllb ~ ..... Çabuk t - Ben de yemin ederim ki, arkadaş-

. Pısuıa 0 uz arkadaş, ŞU koğu~un larının içinde en akıllısı sensin. 
diıtıtaı ed: Otuz <rrk&daş da, şu kapıya.. Diye, mukabele etti. 
h, dil ~·· sessiz .. lkapılardan dişarı- Duvarlarda asılı silahlar, çaltçabuk 

Bu hal, Battal Gaziye garib geldi. Bir 
hile karşısında bulunduklarına bük -
metti. derhaı t çı nııyacak... Zorlıyan olursa toplandı. Kapıdan dişarı atıldı. 

lier ePeleyin... , 
~ti ernir de h 

1 
. Battal Gazi, tekrar bağı.rdı: 

. n Ztılnı' r a ıcra olunuyordu. O - İkinci emrim ... Hiç kimse, dişan 
- Kırın kapıyı. 
Diye em~r verdi. Kendisi de. içeriden 

gelecek bir tehlikeyi de~hal karşıla -
mak idn, kapının karşısına bir yay gi
bi J!erildi. 

linin birer ~tler içinde, insan kütlele - çıkınıyacak .. ka-pırlan uzanan baş, der
dı.ıtıarı g .... ~:a bulut gibi sessizce kaly- h~l uçurufacak... Dört kitab üı-.erine 

..... ı::.llioruluyordu. 
lıaıı ~ arkad b yemin ediyorum ki; emirlerime ataat 

·· tarnanı aş. u tarafa ayrılsın.·· edenlerin kıh na bile dokunulınıyacak. 
llıı. liangi t · ·· Sız. burada !kalacaksı- Bütün bu işler, sür'a 1e cereyan edi
taksınız... araf sıkışırsa, oraya koşa- yardu. Yatakla1rına 'büzülen as-kerller-

Melik pehlivanın rnai._vetiıbdeki a -
damlar bütün kuvvet1erile yüklendi -
ler. Demir kaplanmış olan ağır kapıyı, 
büVük bir güriiltü ile devirdiler . 111- Geri kal den hiç biri, muhalefet eseri göstermi-

. ll\le ... Şu k a~ arkadaşlar! .. Siz, be - yordu. B~ttal Gazi, bir kaplan gibi içeri atıl
dı. Kazandığı galebenin verdiğJ tatl11 
bir nec;'e ile: 

~~er girnı oguşu basacağız. Kapıdan Battal Gazi, kapının önüne on arka
~~· kimse~: her .. tarafa dağılacaksınız. daş yerleştirdi. Ondan sonra, diğer ko
dGcf ı bakalım goz aÇtırmıyacaksınız. ğuşlara geçti. - Ö!ii mfü:ıünüz, be yahu! .. İçinizde, 

1 
ıı;.;~/~;f ~~. ~;ded, yil imam .. me- Zeki Türk kahramanı, vaziyeti bil· 

ç kale kapısı, 1leri atıldı. Bir ham~ede, yük bir maharetle idare etmek sureti-
fllıı k ının - le, hiç bir harliseye meydan vermeden, 

O 
a'pısına d sag tarafındaki koğu-

kılıc oynatacak kimse kalmadı mı ? 
Diye, bağırdı. 
Hayret... Oldukca ağır bir haknrati 

ihtiva eden ıbu söziere de cevab veren 
olmadı 

ı._ liada har ayan. dı. ikinci ve üçüncü koğuşları da zaptetti. 
~p b h l Buralardaki askerleri de silahlanndan 

ısı kiUtl· a l olmadığı için kogu-ş l't!tı· ı de-·1a· ayırarak koğuş kapılarına nöbetçiler 
~e ~ bir Yer oldgı - ı .. I?ıle içi, en emni- dikti .. 

Bina'?nn dahilinde insan değil, bir ke
di bile kalmamıştı. 

2':!.~de llobet ubgu ıçın de, dişarıd'a ve Şimdi sıra, kale kuma~danını bastı-
-"<!n goliil çı ulundurulmasına Iü -

(Arka~ va,.) 

auna . tneınişti. 
!arı h. bınaen B 
1~ '. ıç bir rn . atta] Ga~ ile arkadaş-
fuı ti girdiler ~ıa karşısında kalmadan 

; dağılı"~ rhaı, koğuşun her tara-
bJ <tvar-'..an tdiler. 
~r· l.Şık dağı~rkan kandillerden hafif 
~ bir uyJt!~~u. kale muhafızları, 

Oldıı~~) Gazi ile ~k bulunuyordu. 
ı.._ "'E5U k ar adaŞJan .. k'" 
~ah adar sessiz ha ' mum un 
~bn er, cene reket etmekle 
?naı işu. Bu daz çok bir gürültü husule 

G ~rına &ebe~: h<nı askerlerin uyan -
Özlerin· ıyet Verdi. !'1 GaZi ~açan askerlerden biri Bat-

.. atııl.Q e arkad .... ı.... ' 
ltı ayan , _ ~rıının €i~rinde 

ez, ko ku . ın kılll'lan g·· .. .. r sund ·~ orur gor -
~ Eyvah.. b an çıldırarak; 

l uıye b - asıldık... . 
~l'i , agırrn 
~k~ anda ıx:!a başladı. Fakat söz-
aflne u bir kılı g~zına . tıkıldı, kaldı. 

,.. kadar a ç 
1 

ar'be6ıle kafası göğ -
\JYan Yl'ı dı. 

~tıd all:'Jard . · 
\q ~n fır'ladıl:: b~ç kişi, yatakla-
1ıarı~~ doğru at;}:Uyük bir Şaşkınlıkla 
>'~r ırer kılıç d ılar .... Onlar da, der-

Hava Okulu Komutanlığından : 
Hava Okulları talimatının 86. Maddesinde yazılı şartları Wz istekliler 
Dilek kağıdı ve vesikalarile Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna kadar 

okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar dilek kağıdları 
ile vesikalarını posta ile okula gönderirler ve alacaklan karşılığa göre hareket 
ederler. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartlan şunlardır. 
A > Türk olacak. 

B > Orta mekteb cLise sekizinci sınıf> tahsilini bitirmiş en az 17 
ve en çok 20 yaşında olmak. Bekar bulunmak. 
C » Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmağa 
elverişli olduğunn dair mütehassısları tamam olan bir hastanede 
sıhhat heyeti raporu olmak. &y 1.65 den aşağı olmıyacaktır. 
Dışarıda bulunanlar: 
Bulunduklan yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye 
gönderilirler. Tam teşkil atlı sıhhi heyet bulunan yerde o yerin 
en büyük kumandanına müracaatla muayeneye gönderilirler. 
O > Ahlfıkı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve mah
kum olmadığına dair bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden 
veya polis amirliğinden tasdikli vesika göstermek. 
E > Okula alınacak olmyucu1ar, Gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 
sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini mektebi bitirdik
lerinde 12 yıl müddetle Hava Gedikli Erbaş olarak vazife göre· 
ceklerini taahhüd etmek. ; Yuvarland 

1 
arbesııe kanlar içinde 

tel)ılıç şakırtı~ ar. F > Okulca yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 
dı~tlar1, .koğu ~ ~e ?!enlerin ooğuk H > İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar aiınacak mik-
laıı:n lŞtı. Duvar3a~ılenn hepsini uyan tardan faz:a olursa bunların içinden riyaziyeye bilgileri daha iyi 
kn ış olan Y t rın kenarlarına sıra- ve yabancı dil bilenler yenlenir. Hava okulları okuyucuları As-
hı.ı ~ehreu b a ~klardan, sıra sıra peri- keri liseler okuyuculan gibi yedirilir ve giydirilir. Kitab ve diğer 
b Çehre] llŞ ar ka'lkmıcıtı v b .. t'" ders için lazım olanlar parasız verilir. 
ati . er~ k k -ı · e u un 
~ ~ lfadeıeri or u ve şaşkmlığın en V > Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaffa-

~1~t1!ı Gazı, ;:;~ıİ k w kiyetle bitirenler arasmd an. kabiliyetlerine göre, uçucu, maki-
l'ıya · .c.lfndeki kıla ogu.şun ortasına nist, telsiz, iotografçı, atış ve bombardımancılığa ayrıhrlar. 

l'ak ala . ıcın ucunu yere da- cl039• c4044> 
....... ~ Ycı bır sesle· ...,. ........................................................ ~ 

Si~ı akitler h · • 
ha~ \'akitsiz u ayır olsun, patiryotlar! 
h~~~aYın b Y&ndırdık amma kusura 
~hat ···curaya · ~ "etıni • sıze dostçasına bir 
~ ~· tğer b Ye ~ldim. Nasihatim şu
t~ Ur geçi u dilnyada biraz daha tat
~th ~Vk e;nek wVe bol bol şara\, içe
tiıı .aı eınirl ıp. eglenmek istiyo~·sanız, 
"" ~1 (!h. erınıc itaat d' · · "'ll}d "'lirn.. H· . e ınız... Bı _ 

11 a1111Yacak ıç kimse, yerinden kı-
l'ü~ttaı Gazi·~ anlaŞ"Jldı mı?. 

e'Jc S{!sl Y en yakın olan Bizanslı 
l'o ....... ~etını e :evab verdi: 

l\u A ş iki aziz ·1 k...n . . 
~ ~Yayor . ~ e, a•;emızın Pat-
d~ ltı, Şirndt .. üzenne yemin ede -
)a •.. aen l'tiyamtla seni görüyor -
~~<lrgı ile e~attaiım, diyordun. Ve A-

~nun iç:. ~erm~. hora tepiyor
<tı .... ~nin emrine herkes
~~ liattaı G 

MEMUR ALINACAK 
TüRKiYE DEMiR VE ÇELiK 

FABRIKALARI MÜESSESESi MODORLOGONDEN : 
Karabük demir ve çelik fabrikalannda istihdam edilmek üzere Türkçeden 

İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kudrette imtihan-
la memur alınacaktır. 

Seçme imtihan; 12 Haziran 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankarada Sü
mer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İstanbulda Sümer Bank İstanbul Şube
sinde yapılacaktır. 

İmtihana girebilmek için ist~klilerin birer dilekçe ile Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğüne veya İstanbu::. Şubesi Müdürlüğüne müracaatla alacakları 
matbu i~ talimatnamesini kendi el yazılariyle cevablandırmalan ve icab eden 
vesaikin asıl veya musaddak suretlerini de e'kliyerek 10.6.939 tan1ıine kadar 
Umudırmi Müdürlük veya İstanbul Şu besi Müdürlüğüne tevdi etmeleri lfı-
zım . ~~ ~ı aon ~· <Hazreti All)ntn kahra -

.:.~l'I! lbıncıe :~ecede tatd.lr eder ve ona 
~ bıt~ Onun 1Jtit bir hürmet ve iman Lise veya muadili mekteb mezunlariyle askerlik ödevini ikmal edenle b ... 
~~ ı~_ldıtı za n btittin hücumlarda ve ro işlerine vakıf bulunanlar ve daktilo bilenler tercih edilecektir. r, u 
··1~tı.:"6fa ecııı~anıarda bu suretle, Hazreti v ı k · 

""l1 te.~ ....... ıntatJan mtrederek mli.ne- eri ece ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye göre tayin edilecektir. 

e~ı~c11. ~'z .................................................. rtll 
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Sayfa 13 

Son Poata'nın tefrikası : 131 

ıaron ~~\t~".~:~!!IJ~@i 
Mısır ehramları 

Bu ehramlar insanın gözün~ hükümdarla tebaaları 
arasındaki bir misak gibi çarpar 
Tercüme eden: HUs1yi 1 Cahi 1 Ya1çrn . 

Bu muharririn ehramların içi hakkı~da 1 kar. Artık bu ehramlar hükümdar ile tc 
verdiği tafsilatta hiçbir eksiklik yoktur. baaları arasında son bir misak gibi göz" 
.Yalnız araştırma yaparken ehramın mer- çarpar. Her ölünün defnedilmeden evvel 
kezinde şakuli surette inen kuyuya ka- huzuruna çıkarıldığı mahkemenin serd(. 
dar gidememiştir. Bunun yalnız ağzını ği tahattür edilecek olursa, büyük Gisa. 
işaret etmiştir. Bu kuyuya inmek için ya- ehramının açılmasının sebebi tahmin e 
pılan muhtelif teşebbüsler s~meresiz kal- dilebilir. Kapalı olanlara da bi ~ hürme. 
mışlardır. Bu da ya vesait eksikliğinden hissi beslememek elden gelmez. 
ya korkaklıktan ileri gelmiştir. Bu sebeb- Bu abidelerin malzemesi bu fikri tel~ 
le farz ve tahminlere açık bir saha kal- kin ettiği gibi, daha teemmül ve mülaha· 
mış oluyor. Maamafih, öyle gorunuyor zaya müstenid bir tetkik te onu teyid e~ 
ki bu kuyular hiçbir fayda temin etmi· der. Yusuf kanalının inşası, yukarıki Mı• 
yorlar. Bunlar bir esrarlı geçid gibi telak- sırdaki işler, meşhur Mceris gölü ve hA16 
ki edilmek lazım geliyor. Bu fiKir eski aşağı Mısın zengin eden kanallar öyle 
Mısırlıların ölüm hakkında besledikleri abidelerdir ki mevcudiyetleri ehramların 
kanaat ile birleştirilecek olursa bundan mevcudiyetleri gibi şüpheden azadedir. 
sonraki müşahedelerle daha kıymet Bu nasıl olur da bir istibdadın eseri zan• 
kesbedecektir. n~dilebi1ir? Beşeriyetin velinimetleri hlj 

bır zaman ona zulmetmişler midir? Sır, 

mezarile meşgul. hatta bu mezara biln 
şiddetli bir muhakeme geçirdikten sonra 
girmeğe razı olmuş bir kavimde bu eh; 
ramları inşa için hiçbir türlü cebir ve taz: 
ylk muhakkak 'ki tatbik olunmamı§

tır (1). 

En alakaya değerl! olan cihet yukankl 
mezarların aşağıki mezarlarla olan mü. 
nasebetler;ifür. Her ehramın katakomp
ları vardır. Elli ctoise:ı. bir uzunlukta, bi
rind ehramın re'sine ve ufki cepheye 
müvazi surette kalem ile yontulmuş olan 
kaya müteaddid delikler arzeder. Bunla
rın içinde, yan tarafta olan bir delik o 
kadar mail bir istikamette kazılmıştır ki, 
Arablar içeriye girilmesine mani olmasa
lar bile, iplerle bağlanmadan oraya giril· 
meğe imkan yoktur. 

Başka medhaller üzerler& hiyeroglif
lerle ve barolyeflerle dolu uzun taşlarla 
kapanmış bulunuyor. Arabları mumya 
çıkararak sattı.klan bu deliklerden biri 
ancak tahta bir kapı ile kapalıdır. Bu 
toprak altındaki mağaranın rnedhalt biı 

Arabın muhafaza.sına tevdi olunmuştur. 

Arab orada oturur. Fakat bana gösterdi
ği hüsnü kabule rağt;len, şüphesiz ki ken
disinin yaptığı bir pencereden içeriye bak. 
mak müsaadesinden başka bir şey istihsa] 
edemedim. Geniş bir mağara gördüm. 
Burada nazar karanlıklar içinde kaybo}u. 
yor. Fakat istikameti ehramın kaidesine 
tekabül ediyor. Nekropolis'tek.i muht9lif 
dalbudaklar ve Memphis şehri ile müte
nasib vüs'at ve irtifa düşünülünce, bu 0 • 

yulmuş mahallin azameti tasavvur edile· 
bilir. 

Ayni derecede faydalı diğer bir müşa
hede de şudur: Ehramlar hiç ifiphe yok 
ki ayni kayadandırlar. Katakompların 
bun~ ta~. ~cağı hizmetini görmüş olduğu 
temın edılıyor. Bu muhtelif m~şahedele
r~ hayatı. ölüme hasredilmiş gibi görlinen 
hır kavının batıl fikirlerinin bizzarure ya
pacakları tesirler de ilave edilırse. her 
saltanat değiştikçe, Memphis aha!isinin 
eski katakompları kapıyarak yenileri aç
tıkları, bu kazılan yerlerden çıkan taş. 
lann .. mevcud hükümdara mezar yapıl
~ak uzere saklandığı, hükümdarın tahtta 

imasının uzunluğu mezarının muaz
zam olmasını intaç ettiği neticesine varı
labilir. 

Tedrici surette müstevi satha nakledi
le"n bu ayni cinsteki taşlar, bu abideleri 
~c~de getirmek için, sayılarının hesabı 
u~erıne ilk kaidenin genişliği tayin edil· 
dıkten sonra biraz geri çekilmiş bir vazJ
~~te ye~ne konmaktan başka bir şeye 
ihlıyaç gostermezlerdi. Bahsettiğim ku
yuların R§ağıdaki mezarlara müntehi o
larak h .. k.. d u um ara saltanatı esnasında ve-
fat etmiş bütün tebaalarlle muvasala im
k!nını temine yaradığı da tahmin oluna-
bilir. Bu hükümdara hayat d ı esnasın a 
kendisini tebaalarına sevdirmek gibi kıy-
metli ve her zaman faydalı bir arzu tel
kin etmeğe hizmet eylerdi. 

Ehramları teşkil eden taşların nisbeH 
yedi sekiz kadem uzunluk üzerinde tt~ 
kadem irtifa ve dört kadem genişliktir. 

Bunlar alt sıradan üçer kadem geriye 
konmuşlardır. Üzeri sıvanmıştır. Fakai 
bunlar tamamen dökülmüş bulunuyor. 

( A,.kası var) 

(1) Yahudilerin Mısırda zulüm ve tazyike 
maruz kaldıkları hakkında mukaddes kltab
ların verdiği malumatı ve çalışmıyn mah • 
kt1m edllmelerlnl tekzlb etmek lddlasınd~ 
kat'iyen değUlz. , · 

·--··-so····-y~-~~-~d~ .. ·······-
01 mama rağmen 

SOLMUŞ 
BiR CIL TTEN 

~· Nasıl 
r l Kurtuldum 7 

cBütün dostlarım; bu derece genç gö 
rünmek için neler yaptığımı soruyorlan 
Takriben üç ay evvel, 50 nci senei devri• 
yemi tebrik iç.in misafirlerim gelmişti, 

Tenim esmer ve sert idi. Gelenlerden 
bir çok kadınların, cildın unsuru olan 
Tokalon kreminin istimali ile memnuni· 
yetbah§ semereıer elde ettiklerini öğren. 
diJn. Benim miHereddid olmama rağmel' 
tecrübe etmeğe karar verdim. Her ak· 
şam muntazaman yatmazdan evve! pembıı 
renkteki Tok.alon kremini ve sabahlan 
da pudralanmadan evveı beyaz renkteki 
Tok.alon kremini kullanmağa başladım. 
Bir kaç gün sonra, cildimin yumuşayıp 
tazeleştilfni ve bir hafta nihayetinde da· 
ha genç göründüğümü hissettim. Bugfüıc 
üç ay oluyor, o derece cazib ve şayanı 
hayret bir semeri'! elde ettim ki bütün 
dostlarım ancak sa yaşında olduğumu 

söylüyorlar.> 
Cild unsuru olan pembe renkteki To-ı 

.Bu suretle, Mısır, krallarının krono- kalon kreminde Viyana Oniversitesı pro
lojilerini adeta riyazi bir hesaba tnbi tut- fesörlerinden doktor Stejskal idaresinde 
~~ş ol~yor~u.' Muayyen bir ahali içinde genç hayvanların cildlerinden istihsal 
olum nısbetının vasatisi ile katakomptan ve cBloceh tabir edilen ~e tıpkı insan 
çıkanl~n taşların miktarı yekdiğerine cildininkilerine müşabih genç ve sıhhatli, 
rnilsavı olarak kabul edilirse Fir'avunlar- ~engin ve kıymetlı cevherler hülasası 
dan birinin saltanat müddeti ile abidesi- var.dır. Beyaz renktekı (Yağsız) Tokalon 
nin irtifaını bilmek bir tenasüh kaidesi kreminde ise taze krema ve saf Zeytin
s~.yesinde her Fir'avunun kaç sene hü- yağı ve sair besleyic~ unsurlar vardır • 
kumdarlık etmiş olduğunu tayin için kil.- Muntazaman her iki kremi kullanınız. 
fidir. Açık, yumuşak. düzgün bir cild temin 

Bu bakımdan, şu muazzam ta§ ktitlele- etmiş olacaksınız. Faydalı semeresi ga.' 
ri karşısında, her türlü zulüm ve tazyik, rantidir. Aksi hald;! paranız iade oluna. 
esaret ve istibdad fikirleri ortadan kal- caktır. 



14 Sayfa SON POSTA 

Yeni tarihi romanımız: 4 

Olt • 

1 
, - Yazan: B-n Adnan Gh 

Kaleyi satmı:f a hazırlanan şeyh: "Senin 
suçun büyüktür ya liin ! ,, diye bağırdı 

Hakemlef imiz lngiliz Midilseks- f eneı 
maçını nasll idare etmelidir? 

d· 
Birinci sınıf hakemlerimizden Nuri Bosutun, Ahllle 

" Ademin, Tarık Öze renginin, Şazi Tezcaooıt 
Adnan Akının düşünceleri 

raber Beni Günaneliler ço~ cesur ta - dım Nı·ha et kal · t ı· · Pazar günü Fenerbah(',pnin yıldönü- '
1 Bu kabilelere pek inan olmamakla be- dum fakat senin o parlak sözlerine kan-ı Şeyh köleye döndü: 

• Y yansı enın es ıının - - Fırlat şu mel'unu vakit geçti ar - r 
/ 

nınmış bir oymaktı. Yoksa bu kabiM! den sonra verilmek şartile sekiz yüz _ tık! mü mün&sebetile karşıhı-şacak olan İn· " 
efradı grasında diŞnanla slnleşen bir- bin dinara anlaştık. Şimdi sen sfüün İlı giliı Middlesex Wanderers - Fener m• 
kaç hain mi vardı? İp merdiven neden den dönerek Nasranfler ancak dö~ tiyan kaleden sallayan kölenin çını idare etmenin mühim bir mesele'" 
bala yukarı çekilmemişti? yüz bin dinar verly-c>r d'iye karşıma çık pe~rl gevşedi. Müthiş bir feryad olacağını düşünerek tanınmış hakem -, 

Demek bir beklenen daha vardı. tın n- l bili · Muh 1..L-1.. - duyuldu: lerimizden bu maçın nasıl idare edil • 
• Dt:ıı son nm. aKl\.tr.I\. 0 pa - - Dahilek ya -yh sekı"z yu"z bın· dı'- ' 

Genç nöbetçi artık ne olursa olsun radan 1. din d b. ,...,,., d t r mesi lazım geldiğini sorduk. 11\.en e e ır pay ~"""'r ın. n- nar kahul. 
sonuna kadar durmak ve bu meseleyi klr etme ya mel'un! Senin suçun bii Muhitte büyük bir alaka uyand· · 
kökünden halletmek istiyordu. yüktür. Ve şimrli ceranı çekeceksin! - Fakat y~rıs1nı şimdi isterim. cak olan bu mesele hakkında, marı 

Bir müddet sonra ayni meçhul atlam Hiddetle kapıya bir yumruk vurdu. - Dört yüz bin dinar hazır ya şeyh. kemlerimizin söylediklerini aynen neş-
üçüncii deia olarak göründü. Bu sefer Kapı açıldı. Şeyh emretti: - Artık yola geldi. Bı- rediyoruz: 
elinde iki büyük torba getiriyordu. Ge- Odaya üç iri ve korkunç ~nci köle rakın şu mel'unu. e Nuri Bosut düfiincelcrini fÖyle ....; 
ne ayni ihtiyatla hareket ederek ip girdi. Köle. ihtiyar casu!lu gene bir çocuk hülaıa ediyor: -ıarıJı 'r 
merdivenden yukarı çıktı. Artık nö - _ Bili aldatmaya cesaret eden şu gibi taşların üstüne bıraktı. c- Bu maçta hakem, Türk futbo1ü- .• irincı sınıf hakemlerimi_zden 
betçi fazla durmadı. O da kaleye tır - habisi tutun ve kale burcundan fırla Şem'un hakikaten pek bitkindi. Kı - nü ve kendini İngilizlere karşı küçük Tezcan.~e Nun B~uııi~ 
mandı. İşte şimdi Dimya:t surlarına tınt ı.ıl sakalından topuğuna kadar bütün aü.şünnemelidir. Amatör İngiliz takı _ kı nlar pek tabu olarak ~ bs.Jceıııı"'.. 
girmişti. On metre ötede ·büyük bur - Şem'un titremeye başlamıştı. Şey _ vücudü titriyor; düşmemek için ken - mı herhalde burada gördüğümüz gibi oynaya'Cakları içi1:1 hake~~rJŞıt· ~ 
mm altmdaki odadan hafif bir ı.Şık ge- hin aydklarına kapandı: dini ölüme sallayan kölenin kolunu tu- topu bırakıp karşısındaki oyuncuyu kolay olur ve _bu~~':. k~?-dı __ ,,,191" ; 
%;t?.1u. Yavaş yavaş oraya doğru yü.- _Hayatımı bağışla ya şeyh~ Kıyma tuyorou. Şeyh casusu kuşku ile süzdü: gözetlemiyecektir. Şu halde İngiliz ta- zamanlarda gordugum.uz OY""~·' 

bana yazıktır ya şeyh. - Sana on dakika mühlet veriyo - kımından bir sertlik veya• tehlike bek- hakem değil, ancak hruritn :ıce.~' 
Işık kapının çatlaklarından sızıyor - Kö~ler ihtiyar yahudiyi daha fazla nım. Gene bizi aldatmağa kalkma! E - 1ememek lazımdır. Buna mukabil bizim e Tarık Ourenginitı J 

du. Kapının bir yanına yığıl!ımış çuval- söyletmeden sürükliyerek dış<tn çıkar- ğer on ddkika içinde bize dört yüz bin takımlarımızın misafir takıma zararlı leri: . ~ 
larm arasına gizlenerek gözünü çatlak- d.ılar. Kölenin biri ihtiyar casusu bir dinan teslim etmezsen en korkunç bir olmadan işi evvelden sezip önlemeSi c- Memleketimize ilk <lef8 bil', 
larcl:m birine yaklaştırdı. çocuk gibi kollanndan tutup burctan §Ckilde öleceksin! memleket fütbolünde fena bir nam bı- giliz tdkınu olarak gelmekte 

0~ 
İçeride o meçhul adam ayakta duru- aşağı salladı. İşin ciddileştiğini gören Şem'un titredi: rakmamak b.akıf!1ın.da. n da fay .. dal_ı .olur tör Middlesex: takımının Fe ...... 1'lrJ 

vordu. Yalnızdı. Solgun • .;~"P1ü ve kır - Şem'u k rkun bl wl k d p d ka tı d I l futbol b b .. ıu"'" r ., J ~ n -o ç r çıg ık opar ı. - ara yanım adır. Şimdi takdim naa n eyım. ngı ız u ızım - ile yapacağı müsabaka her ·dl ' 
mızı saka!lh bir ihtiyardı bu! Bu sıra • - Altı yüz bin d.Jnar ya şeyh. edeceğim. kine nazaran daha: süratli oynanır, bu- büyük bir ehemmiyet ve~~~-~ 
öa odanın diğer taraftaki kapıet açıfl<lı. Şeyh odadan haykırdı: _Fakat üzerinde değil dört yüz bin nu düşünen takımımız da karşılarına zetmekredir. Kanaatimce j~gı~ .. klll~ 
İçeriyP. kısa boylu, şişman siyah kıvır· - Sekiz yüz bin dinat' ya habisi hatta kırk dinarlık bir ağırlık blle gör- h!zırlıklı olara~ . çık~caklarından bu lan futbolümüz kadı* ın~ ~ 
cık sakallı biri girdi. Şem'un tekrar inledi: rnüyorum. surate dayanabıldıklen kadar muka • idare edecek hakemleri.ıniı ıçın 

Nöbetçi Beni Günane kabilesinin şey - Merhamet ya şeyh! (Arkası var) bele edeceklerdir. Bu süratte hcikemin imtihan teşkil ed~ktir. f1 
hini tanımakta güçlük _ çekmemişti. kendine düşen büyük hissesi olacak - İngilizler milli takıınlannın 9011 

'111' 

Meçhul adam derhal şeyhin ayaklarına [-~~~;~;.~t:~-~,~~:~~~:~.:~:~:~-] tır.• tığı İtalya, Yugoslavya ve W:~P'~ :;:~~z~ b:~1!~:~niceye ça~ bir şive ~!~~~-~!~~&~~~ _ Bir doktorun gUnlUk .• ~:";"h~!';zi;: :!=:~;:ı1, :~~:;;;d:~·~~ke:~Y~i"':wı! ~ 
- Ya aziz şeyh! Şimdi kayıkta bulu- 1 2 8 notlarından milli küme, B. takımlan maçı diye ay- dilerine has olan centilm:nlild~iode lf 

nan Nasrani kralının kardeşin~ rnuka- • f> 6 7 8 9 ıo rı ayrı ıbir hakemlik tarzı kabul edile _ lerin bitaraf olup olmadıgı şek eıt1~ 
bil teklıfinizi bildirdim. Bilseniz aziz mez. o tarz birdir ve beynelmilel fut - dedikoduya dökmiyer~. . hak ptı19~ 
şeyh! Teklifinizi kabul ettirmek için ne Dolama bol kaidelerinin tamamii tatbikidir. Bu teknik bakımdan tenkıdını J:~vı. 
kadar uğraştım. Ne kadar dil döktüm Dolama ekseriya el parmaklarında o- ka.ideler, ne maçı olursa olsun yerinde Onlara nc?znran bu maçlarda ııııı~' 
Şeyh kaşlarını çattı: lur. Dolıımaların sebebi hemen dalma tır- \re zammında tamamen tatbik edildiği hakemler oyun kaidelerine tB 8\1111' 
- Açık söyle yA Şem'un! İstediğimiz naklar ve tırnııklann diplerinden vujua k't .. 'd ea·1 . d k riavet etmemişler, ofsaudlerde •. •clAf ~ - gelen ent.anlardır. Tırnakla.nn diplerinde va 1 o maç ıyı 1 are ı mış eme - • .J a::~ll" C;>l,r 

pc:crayı getirdin mi? bulunnn Te şeytan tırnağı denilen tnce tir. Mcvzuubahs İngiliz takımının bu- taj kaidelerinde hatalara . IA"l".f !;llrl 1 

Adından ve konuşmasından musevi ~ sı.yrıntııan muntazam bir surette rada yapacağı maçlarda bu beyne1mi - bilhassa kasdi fav~Ueri nı7~ıe.ttııl 
olduğu anlaşılan meçhul adam tekrar kesilmezse veyahud tanzim edilmezse '"' lel kaidelerin tatbikine daha çok titiz- dan ayıramıyarak Ingiliz hu 
şeyhi etekledi: el ile veya en fenası di.ş ne koparılırsa likle rüıyet edilmelidir. Zira kabul et- çoğunu favuHe kesmişlerdir· 1çıll 

- Müsaade buyurun ya şeyh! Sözü- açılan fethadan m1kroplann Viddetle hti- mek lAzırndır ki; İngiliz oyunculan, Şehrimizde yapılacak maçlat;~giliı. 
d d 

cuın ederek dola.malan husule ıet1.rdlti b k b k f ·1 h..ıı · de gelen l tl1 
me evam e eyim, uzun bir münaka _ muhakkaktır. Bandan mnada manik'fir- futbolün icad edildiği, en iyi, en temiz alı ir a ı e trıın d oıı . 
şadan sonr~ gene mühim bir muvaffa- lcr dE' 61lt sık mik.rob kapmıya Bebob ol - ve en sportmence oynandığı bir mu - lere Türk hakemleri h~kk:Lll ~iişttıı 
~-· ld Soldan sağan Yukarıdan aşağı: fikir W• • -ı... yetle .r;.ıyet c e ettim. Eline geçecek cepha maktadır. Tırnak: köklerinin fazla açıl- hitten geliyorlar. 3 pasda hasım kale - vereeegmı = 1emın1 

- 1 - Barlh oıarnk. }!! 
nenin yarısının size ~rilmesi hakkın _ ı _ At.ıar bulunsa ata binmek ıstlycnler ması Te oralarla fazla. uğrqılma&ı babı sine iner€k gol yapmak, yani sürat on - ınek mecburiyetindeyi~ .. 0ce. &' 
daki mukabil teklifinizi Nasranllere ka de orada olsalar, biri diğerlerini naaıl dühullerln a.çı.lmasuı> sel>eb!Uet ver - }arın mümeyyiz vasfıdı.r. Ayak topu o- Fikrimi sorduğunuza gore be çl~ . 
bul ettirdim. to§vit eder; mek00d1r. Kaç defa Takıt.B1z yaıpılan Te yunu onların oldugu~ gı·bı, vaz'edilıniş kem arkadaşlarımız İngiliz .. rn1~.,,, ti- ı 

1 y ~~ l ... ı. temiz iaPılmıyan manlkürlerden mate- f ti1 ıl ,.,., .:d 
Para bahsine ge1ince: - a&<>ız P § .. U<t yumurta. hem kaideler de onlarındır. futbol kaidelerini azamı 1 

--" P' • 
f - Bir nevi palto-ma.zll §Uhudl müfred ıl parmak Utlhabla.rı gördük l"e gör- İn se1

" ıj Şern'un burada bir lAhm susarak şey Uçüncil 1}9.hıs llhftası. mekteylz. Dolama. pek ehemmlyeUılz blr Gene kabul etmek lAzımdır ki; bu <>- bik etmelidirler. gilizler bs,S59 , 
hi dikkr.'fle süzdü: 6 _ Hırs _ sıcım baliDe getirilmiş demir. oey değildir. Bazan 1uancıt ne ihtll1 t e- yuncular dünyanın en iyi hakemleri - favulsüz futbol oynarlar. Bi~ ~ 

- Evet para bahsine gelince yA aziz e - Valide-birbiri aı'kluına g\?lrnelt. der, bazan bütün tırnağı dil.şürece,k ta- nin hakemliği altında oynamışlar veya zun müddet topla oynayan, ttl~ 
şeyh! Onda da mühim bir muvaffak! _ '1 - Cildi-yaprak. dar lltihab yayılır. AdetA amellrnt yapı _ oyanayan çok kıymetli elemanları gör- leten kaleciye vücudlerile çar:P ti 
yet kazandım. Sizi Türklerin bovun _ 8 - Ycd~Izah. lır. Tırnak çıkar.Iır yeni gelen tırnak da müşlerclir. Bu sebeble iyi bir hakem larca favül değildir. . tlJtt'ıo_,., 
d 

.. 9 - Sonunda }Jlr cK• olsa iyi-eksilen bir B .. ·· b l .. ·· · de tor. uruğundan kurtaracak ve onlart1 'ı- şeyi sonradan tamamlamn.k. ekserlyeUe pek muntuam gelm~ blçtm • vasfını da kazanmı.şlardır diye kabul utün un ar goz onun 1 rıJJ ~ 
taç olmadan geçindirerek mühim bir ıo - Kemiklerin içinde bulunan. siz bir manzara arzeder. Türlü türlü a.ksl- edebiliriz. maç lan idare edecek arkada~ 

8 

·ııı~ meblağ temin ettim. Geçen bulmacanın baUodilınişv 6CkJJ: llklertı, ıztırablaro. babı olur. Ellerinizi tır Bütün bunlar içindir ki kendi sürat- nizami ve sert çıkış yapan Itıjetl ~ • 
- Çabuk söyle yA Şem'un! Kaç di ~ ı - Salamura-A. nnklarnızı daima çok ıtemiz tutunuz. Sık }erine uynn v~ kendi ha'kemleri gibi ha- göze favul gibi görünen ha\ ıı-1 ır 

nar? ı - İnek-neden? sık yıkayınız. Allı:ol ile veynhud kolonya kem görmek isterler. tecziyeye kalkışmaları, ka. rı.Şl 1,~r 
8 - NlynE-zer. ile daima bilhassa tırnak taraflarını te- d etl ı> p• 

- İki yüz bini peşin ve iki yüz bini 
4 

_ E-Ll·llllm. mlzJ.eylnlz. Yugoslavya, !ta!ya ve Romanyada yetlerde oyunu mütema ıy etrıl ıl • 
kalenin tesliminden sonra verilmek şar & - K-etekllk. yaptıkları maçlardan sonra durdukları ri, avantaj kaidelerine ria}•et J31' ~~~ 
tile tam dört yüz bin dinar! 6 - Ek-V-E-B. ' Cevab fstlycn okuyucularımın J>O.!ta iki mühim nokta: Futbolün oynanış leri doğru bir hareket olınllZ. ys.ce.Y.,ıf. 
Şeyh korkunç bir kahkaha attı: '1 - Al-evet-Da. pulu 7ollamalannı rica ederim. Aksi tat- tarzlle idare ediliş tarzıdır. susta bizim takımların o~e. 1ııt:al';J 
- Dört yüz bin dinar ha! Sen Ben! : = :d~~.t. dlrde istekleri mukabelem kalablllr. Bir İngıliz; rugbi oynar gibi hasmı - oyun tarzının da büyük rol~; ıı;J 

Gilnane kabilesinin şeyhini bir Sudan ıo - Es-kan-ya. • nın beline sarılan veya kolundan çe - Bu maçlarda futbolcülarınıı rı. 1r 
oğrusu mu sandın behey mell'un? Dört --·······················--··········· ................ - ......................... ._ ................. - ........ _ ken; vcyahud da hendbol oynaır gibi derecede dikkatli davranınalB }rııJ'IJ ~ 
yüz bin dinara bir kale satılmaz ya , ~ E R a her sıkıştığı vakit topu ene tutan, has- bareketJere başvurmamalr/fl şB 1

,-0C ' 
habis! Nöbetçi eczaneler T u. R u L s A D 1 T E K ınına öldüresiye tekme atan oyuncu - mermidir. Kendisini fevkal~~).,ı ~ 

_ Fakat elde edilecek s11Ah ve cep _ Şehze.debaşı TURAN nun hareketlerini centilmenlik çevresi hareketlerile geçen bir o)rUil 1< t" 1e • 
--··--- Uyatrosunıta dahilinde göremez. tamadım diye beline sarı1JT'l8 ~1'et ~~ 

hanenin yarısı sizin olacak. Ba rece nöbetçi olan eczaneler şunlar- "b' }18 1 :ıt _ o silah ve cephane za'tan bizim dır: Bu gece İstanbulda idl\re ettiğim maçlardan atmak. çelme 1takmak gıkı r~l çoY.t~'P' 
değil midir ya mel'un? lstanbul cihetindekller: A R 1 F birinde, milli takımda çok defa• yer al- rin yapılması ngilizlere . a Ulll)Jl &l'' 

_Fakat hiddet buyurmayınız! Bu Şehza.debaı:ında: (Asaf), Emlnönünde: 3 perde mış bir müdafaa oyune\lSU her zora olacaktır. Hakikaten bir ıın:fıl~l ff9 • 

Y
oksul bu zavallı kulunu• an--s- bır' <Bens113on>. Aksarayda: <Ziya Nuru. A.- Olcuyucu Ayal ~eldikçe topu elle tutmaya başlamıştı. eden İngiliz maçlarından J111J\r9 'ol 

., ı.:a..I\. lemdarda: <F.sad>, Baya.zıdda: (Asador>. h k l 'mizln _,,s 
elçidir ve bu pazarlıkta bir simsar va _ Fatihte: (Vltall>, Balı::ırköyünde: (Mer- lıer yer zu paradi ıo localar 100 Kendisine, futbolün hendbol olmadığı- rımızın v~ a em en ,ü.....,nz ııer 

k 
nı, elle tutmakta ısrar ettiOi tak..ıirde kiyetle çıkmaları futboı '" 

zifesini görmektedir. Dileğim tıer tki ez), Eyiibte. CEyübındtan). ~· u tarafı dn menınun etmektir. İI188:f edin Beyoğlu cihetfndeldler: sahadan çıkm-acağımı söylemiştim. O, ço"k şayam arzudur.> , • 
benim bu pazarlıkta ne surmn var?. istıklDJ caddesinde: · <Knnzuk), Yük- ISTANBUL HALK bu hareketinden o maç için vazgeçti e Şazi Tezcanın likirlerı: ~ 

~-·· aekkaldırımda: cvıngopulo>, Taksimde : TIYATROS 11 t d' d ! ınf!l.ı fel; _ Şeyh kl:lpürmu·· s.tü. Yumru.r..·-u ha _ 
1 

· U amma, ce e op oynuyor ıye a am çı- c- ngilizlerin amatör.. .nt'D~ 
5..uı (Tat.s m), Yenlfehlrde: CParunakyan), K P~ vada salladı: Şl.§llde: <Halk>. Galatada: <İsmet>, Fın- enıın GUler ve kartılır mıh şeklinde kafasında yer lannı ()limpiyadda görduIJl-~ • 

_ Senin suçun ibtlyüktür ya laini dık1ıda: <Mustafa Natı>, Beşlkta§ta : urkadaşları etmiş olan ~an~atlerlnden btr ~rlü nellerin hayallerimde y~t~ ~' 
Sen ıblzi aldattın! geldin Nasrani:ter siz- CNatl HaHdi. 8 Ha.1.irlln Perf4<mbe rüat vdzgeçemedı. Zıra ona bu şekilde ıh • larının ufak mikyasta bır ~ ~I 
4ien kmeyi istiyor her istediğiniz veri- BoiazJçl, Kadıköy Te Adalardakiler: akşamı Narlıkapı Şafalı: tar eden ikinci bir kimse bulunmadı. gösteren bu sanşın ve rakib .nô~fi' 

Kadıköyünde: <Yeni Moda, Merkez), liyatrosunda M h kk k ı b. da _.;ı_,Ji ıır~ )~, 
lecektir, .dedin. Parlak v&idlerle bizim Üsküdarda: (BelhnJye). Sn.rıycrde: CNu- DENGi OENOINB .... u a a o an ır ~ varsa, o . :zan!n uzun boylu, sev~· u}Jltl / 
gözümüzü kamaştırdın. Ben önce bu rl), Acfalarda: (Halk). 1 vodTII 8 perde pıofCJıör Mişel re..-üs& ..-e M.. İngıliz takımının pek ta'bıt olarak fngı- yaptıkları birinci maçta JapO Jtl1 
tehlikeli pazarlığa girişmek isromiyor- "'" j ear varyetesi telepati tecrübeleri liz centnmenli~ni ve futbolünü iyi bir mişler, ikinci maçta mağlll~~O-) 

şekilde temsil etmek istiyeceğidir. Ta - (Devamı 15 ıiııci 611'...-
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ij:!temtrimiz İngi 'z Mıdilseks- Fener TOrkiy8 cumhuriyet Merkez Bankası 
• 3 - Haziran - 1939 Vaziyeti 

ınaç:nı nasıl idare etmelidir 1 
\ A.ı··<Baştarafı 14 üncü sayfada) 
~\'tupaKa ile takib ettiğim bu maçları 
ttııı{!r.a~n en !lamdar hcıkemleri idare 
Oera1ıe akat Ingilizlerin sert olmakla 
%ı " r f~vulsüz oyunlarını ekseri bi-
ıt... ,,aptıgırnız 'b' . . 
"'0 şik' gı ı teczıye etmelerın -
lııgili?~lte bulunduklarım duydum. 

' hak ak~ ve sporcuları ile Av -
~ n a , en:ıerı ara.Eındıf .. d görüş far -
hQt ed"~~lı~ı~ını şu ufak misal ile de is-

Oı· ~ ı ırım: 
ıınp· 

~ tury ı~adda futbol final maçı A -
~ t~ b a ıle İtalya arasında icra' edil -
ılktor : rrıaçı meşhur Alman hakem 
~Yotıu ~v~~s idare etti. Futbol Fede
li\~ hu eısı B2y Hamdi Eminle bir -
d 'ıtrı ık·m.açı şimdi ismini hatırlama -
Se;-r~tı·k1 Ingiiiz hakeminin vu1.1mda 
llıj ı · Av ~ 
~ olan B rupının en meşhur bake-
~1erı . ovens için o gün İngiliz ha -

"a.Jı h;.ı~alnız şunu söylediler: cZa -
I ite em> \·e hen şaşırdım. 

btı:ıur. onlarla bizim aramızdaki fark 
İnır;•· 

t "'' ızJeri 
antaJ'l.., n nıacındaki idc.•·emiz a -
~~ ... ra a7.a • d 

re~de idame ettirebilmek için çok ko
şarak oyunu takib etmek için de gyni 
kuvvet ve enerjiyi göstermek lazımdır. 
Şu halde bu maçlann idaresini der -

uhde edec€k arkadaşların oyunun için
de önüne gelen hareketleri cezalandır
madan şiddetli düdük seslerile otorite
sini tam tatbik ettirmek, nizami olan 
şarjlara favulsüz fakat sert müdah<ıle -
lere müsamaha etmeleri icab eder. 

Bövle bir maçı'l idaresi için de mut
lak olan usul bence bir İngiliz sistemi 
olan Divarronal sistemidir! .. 

Bazı noktalarda birl~en hakemleri
nizin mütaıealanm. spor meraklıları
nın dikkatle takib ettiklerine eminim. 

Ben. İncrilizlerin macım idare etme
nin çok güç olaca~ını söylemekle ikti -
fa ederken. azami dikkat sarfedilmec;i 
lazım peleceğini de ilave etmeği lü -
zumlu görüyorum. 

Ömer B~sim 

Fedr-ra~yon ~Utçe:eri 
tesbit e"i'di at favuı .. nıı t>rec€de riayet. sert 

C!ıd itiba . suz ovun1anna müsaad"'. Vü Beden Terbiyesi Genel Direktôrliiijü 
~ huıun~ıle tefcvvuklarını göz önün - yüksek istişare heyeti son yaptığı toplan

l' az düdu.rnıa'k. Mümkün olduğu ka- tıda federasyonların teşkilatı ve çalışma 
' Acln~nk Acaklnıak ... > programlar• üzerinde uzun boylu konuş-
-...... }i' ırıın mütaleası: muştur. Binici'ik Federasyonunun i~ini 

titı Utboiün · Genel Kurmayın alakadar d::ıirPsi yaptı-
.. <Un:ıto"rı . . muridi olan İnai1izle -€cır erın p gwı gibi teşkilata da büyük m<ı,:;raf k-:ıpısı 

•~ ~~iz. İn .. 1 azar günü ilk defa ;rt, fakat f gılıı futbolü muhakkak ki açacağnıdan bu federasvon kaldmlmıştır. 
"llt nvu} .. Aynca bir jimnastik federasyonu kuru
lad at}j ovna suz, ayni zamanda çok larak eskrim federasvonuna bağlanmışt ır. 
da ır. İşte b nat b!r. sisteme dayanmak- Eskrim federasyonu bu vazife ile de- mü
ı biZirn f u ngılız futbolü karşısın -r.ada Utb0Icu1 kellef tutulmuştur. Evvelden Beden Ter-
d r Zorsa İ .arın mukavemeti ne biyesi dairesi namile çalışan daire de ken-

~~k htık"' . ngııız futbolünü idare e-"ının d diliğinden ortadan kalkmıştır. 
ı ..... e~ıerde ba e işi o kadar güçtür. •ıgıı o Ik ] Diğer taraftan federasyonlardan bir 
d " ızıetin ,..... .. an arda maç yapan 
ta·• şikay~t " 1~t~madiyen hakemler _ kısmının bütçeleri de tesbit edilmiş' ir. 

l'ııak ""=· ettıkl,.,r· · .. .. .. d Atletizm Federasyonuna 28.000, Atıcılık ı \' . • Ürk ,,,- ını goz onun e tu- 1 
<: lı" k h k Fcderasyonuna 8000, Eskrim Federasvo -

S• ~t ,, a atıo....: .. :ı emlerinirt chlivct ' f'""l "<ını b nuna da 8000 lira tahsisat kabul edilmiş-
re ··• i bir ıc; at için çok hassas ve 
cıı Ye Ç::ılı~rna1all'Şlna ile maçlarım ida - tir. 
§ıUl':. Yeı-]j ll'laarırı1 istemek hakkımız Futbol Federasyonu bütçesi daha ge-
ett' 0 ltrdi. .Çlarcb şari lı ovuna kar _ niş olacaktır. 
\rtı;r~biJir. ~~z. i cı:,e: 1n m~zleri isyan Güneş k'UbUnUn fevkalade 
Yu suz Ve a n lız futbolünün fa- k . 

nunu .sert ayni zamana . .. tl' ongresı 
t11c n17arn a sura ı o-
"u;"d<=~i Şarjı ~n emr~ttifü şekil ve de- Güneş kl~ünd.en: :E!kseriyet olmadı
diı lllacıan iler· a c~mı bulunduğunu u- ğından dolayı evvelce tehir edilen frvk ,_ 
l)ıi~~ inkitaa 

1
u ~er• ve oyunu mütema- lfıde kongremiz 10 Haziran 939 Cumartesi 

"an u~ :f" ıf"rin5ra~nıamak lazımdır. günü saat 16 da yapılacaktır. Sayın aza
~ "kltı·Jlarda bii 

1 'i~ 7cf ~ma~ bilhassa a - nın bu toplantıda bulunmak üze-re mcz
ıl J' ıcab ettj":"t .~ .bır dıkkat göster - kur gün ve saatte İstinyede lstinye cad

u ~bi ~on~ı d hı maçın başında ol- ı desindeki klüp merkezine teşrifleri rica 
n a da otoritevi avni de- olunur. 

Askeri Fab ·k 1 U M'"d · ı·· ... ·· l" · i23 rı a ar mum u .ır Jg ..ı . a,.arı 
tı S lira 
~ır llıuhaın 

ti: l eti açık k .rnen bedel ile 11000 kılo Tahmin edilen bedeli (4750) lira ohm 
~~kliler· e .sıltrne ile ihale (:dilecek- 50000 kilo ekmek açık eksiltme ile ihale> 
(eti gunu ~~ ıhale günü olan 23/6/939 edilecektir. İhale günü olan 23/6/939 Cu
llıa li'abrikaı at 15 de Salıpaznrında As- ma günü saat 14 de Salıpazarmda Aske· 
ltılfy l{olllisyon ar Yollamasındaki Satma!- ri Fabrikalnr yollarnasmdnki Satınalma I 
~ 11kkat t":1.na müracaatlan. Buna aid Komisyonuna müracaatlan. Buna aid I 

l"u~\ı ..... 11ınatı ol 3 . ~-t n herha . . an c 17:ıı lıra c62,5> muvakkat teminatı olan (356) lira (25) 
o :rııarak al ng, bır malmüdürlüğüne kuruşu herhangi bir malmüdürlüğüne 
~~ Ve saatt:c~~la~ı makbuzla birlikte yatırarak alacakları makbuzla bırliktc o 
lit. ıııne her .. rnısyond.ı bulunmaları. gün ve saatte Komisyonda bulunmalnn. 
~03h gun Komisyonda görülcbi· Şartnnmc hergün Komisyonda görülebi-

~.:_____~:::--------~ ------~lir_. ___ c_4_03_o_> ____________ ~~ 

ı. lstanbu~ Komutanlığı ilanları 
~ aıtbuı~}(;"::~~----~=~:......:.:.=::.: ___ _I 
~~ ft>tait veornutanlığına bağlı birlikler 
12n~ fa uJy evsafı dahilinde 20000 kilo 

. 'laZi a satın al k 
~all tan/939 ınaca tır. Pazarlığı 
laaıııacaktır İ Pazartesi günü saat 11 de 
~o~~ 1"ıncJık1ı:eklilerinin belli gün ve 

~onun a Komutanlık Satınalmn 

1 a gelmeleri. (~029) 

~i:lq?ıbuı l{ * 
~ ;e evs:ır o~utanlığı birlikleri için şe~ 
~ib·50oo kil~ ahilinde satın alınacak O· 

ı" 1 "ıı...... kuru fasulyay 'h ı .. .. <IJ.t • "'Illad .. a ı a e gunq 
~a~ aaran193~gından ihalesi pazarlıkla 
r~llacaktır M Pazartesi gün5 saat 14 de 
ti h t. İlk te. . uhamrnen tutarı 9750 li· 

ı e:t-8\in l{rnınatı 732 liradır. Şartname
~a tteıtıneli ?misyonda görülebilir. 
~ llıel.... nın ilk t · 
o ~ "'ıubı . emınat makbuzu ve· 
~r &ddeletj~~e 2490 sayılı kanunun 2 ve 
~~lldıklıda e Yazılı vesikalarile bera-

18Yonun Komutanlık Satınalma 
lıı a gelmeleri. c4046> 

h ~e RU * ~latıesi .n? talibi çıkmıyan Gümüc:suyu 
ıçın §e 't ıı 

raı ve evsafına uygun 

olmak şartile 40000 kilo pastörize süt sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 9/Haziran/939 
Cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen tutan 6000 liradır. İlk te-
minatı 450 liradır. Şartnamesi hergün ko· 
misyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk 
teminat makbuzu veya mektublarile 2490 
sayılı kanunun 2-3 maddelerinde yazılı 

vesikalanle beraber belli gün ve saatte 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko· 
m~yonuna gelmeleri. c4027> 

* İhale günü talibi çıkmıyan İstanbul 
Komutanlığı birliklerinin 30000 kilo sa· 
kız kabağı ile 30000 taıe fasulyanın iha· 
lesi pazarlığı 14/Hazirnn/939 Çarşamba 
günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen 
tutan 4350 liradır. İlk teminatı 327 lira
dır. Şartnamesi hergün komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerinin ilk teminat mak· 
buzu veya mektublarile 2490 sayılı kanu
nun 2-3 maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber Fındıklıda Komutanlık Satınal-
ma Komisyonuna aelmeleri. c4028ı. 

~: 

Al Lın: san kilogram 
BAJfJCNOT 
t11'AXLDt 

AKTİI' 

17.164.264 

Dahildeki Muhabiri• ı 

Tilrt Uruı 
Hariçteki Muhablrlu: 
Altın: Safi kilogram 9.058.821 

Altına \ahTtll t.abU ııeıbut 

dö'fizler 
Diler d!M%ler n Borçlu kllrt.nı 
baldyelert 

Hazine Tahvilleri : 
~ruhde edllen eTrakı nakd.Jv• 
ita rşılıtı 
Kanunun 8 - 8 inci m!lddeJe
rtne tnflkan haı!ne taratınd.Ul 
Tlkl tedlyat 

Senedat Ciizdanı : 
TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
<Deruhde ~c:ueıı evrakı nat

A - (diyenin karşılığı Esham n 
<Tahvlltit ltlbarl kıymetle> 

B - Serbest esh2m vt tı.hvUAı 

Avan!ılar: 

Hnzıneyc kısa vadell 
Altın ve Döviz n~Pl.JV 
Tahvillt üzerin-

ff '•"'''".ır,rJar : 
Muhtelif: 

24.142.910,17 
12.901.437,50 
1.323.921,92 

313.063,89 

12.741.262,48 

10.135,7'1 

8.960.639,35 

158.748.563,-

l 7 .153.233,-

121.965.696,37 

43.148.843,47 
7.897.104,...., 

9.299.000,-
31.361,11 1 

7.808.794.,15 

Yehc\a 

Lira 

38.3e8.269,69 

Sermaye: 
İhtiyat Akçeli: 
Adi ve fevtalAde 
Husuat 

PAS t P 

Tt"davilldeld Banbotlar : 
ıı3.063.89 Deruhde ed.Uen nratı nakd!J'e 

Kanunun 8 - 1 lncl maddeleri 
ne tevntaıı buiııt taratınd&D 

•Akı ted!yat 

Deruh~ edllea ~ natdlf• 
baldyea:l 

21.'112.027,60 Karşılıtı tamamen altın olarak 
Uheten tedaTille uudUen 
Ree.sıı:ont mukabW llbeten ıeda. 
Tazeci. 

Türk Uruı Mevduatı : 
Dövlı taahhUdatı: 141.595.330,-

121.965.696,37 

51.045.947,47 

l'l.139.155 26 
4.500.000:-

15.151 783,96 

411.691.274,14 

Altına tahTtll hbll dOTiıler 
D!~er döviz.ler " a.Lt.r..u.J.ı &llr:tnı 
baklyelert 

Jrllllıtelif ı 

15.000.000..-

~.217.134,2& 

6.000.000,- 10.21'1.1M.2q 

158.748.563,-

17.153.233,-

141.595.330,-

19.000.000,-

69.000.000,- 229.593.SSO,- l 

24.202.9Qt. 66: 
1 

5.642,45 

29.942.377,03 29.M8.0I9,t8l 
102.72'7.'196,SQ 

Yekb 411.~ 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren: 
lıkonto haddi % 4 Altın üzerine % 3 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıl 

Merkezi: BerlliJ 

Tirltiy• ,.,belmı 

Galata - lstanbul - İnnfr 
Deposu: ı.t. Tütün Gümrüf\l 

* Her tiirll 6ania iti * 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

25 ton soda 
15 > arab sabunu 

Tahır.in edilen bedeli 
1062.50 lira 
3112.50 > 

M. teminatı 
79.69 lira 

233.44 > 

Yukarıda yazılı iki kalem malzeme 17 Haziran 939 tarihine rastlıyan Cumar
tesi günü saat 11 de açık eksiltme suretile alınacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte ve şartnamesini görmek istıyenlerin hcrgün Ka• 
sımpaşadaki komisyona müracantlan. c3943> 

* Tahmin edilen bedeli 4283 lira 52 kuruşolan 44160 aded O ila 4 No. zımpara bezi 171 

Haziran 939 Cumartesi günü saat 11.30 daaçık eksiltme suretile alınacaktır. hk te"' 
minatı 313 lira 13 kuruş olan zımparalnrm şartnamesini görmek istiyenlerin ~ 
aun koıniayona milracaatlan. c3942:ıt 



il Sayfa SON POST~ 
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J'AllİP,İHİN SESİ 
Vii .4CENTELERİHOE-

30l İSTİllLAL.CAD 
8EVOGLU 

-TURK TiCAR·ET BANKASI A. Ş. .. 
HER N~Vi BANKA MUAMELELERi 

Merkezi: ANKARA 

Adapazan 

Bartııı 

Bolu 

ŞUBE L· ER 
Bursa 

Eski~ehir 

İstanbul 

İzmit 

Safranbolu 

Tek:rdağ 

Dahilde ve hartcde muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET 

Bankamızıll latanbul şubeı:nde tesis edll'n 

"GBCB KAS.&S:I,, 
Çok mtbaid prtlarla ıaym mlfterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

lubat alınmak here sitelerimize mliracaat olunması . 

Her yerde 

POKER 
T raı bıçaklan en ıert sakalı bile 

yener ve cildi yumufahr. 

POKER traş bıçaklarını 

ısrarla isteyiniz. 

611-• Saç B•kımı 41--. 
Gnzelliğin· en birinci şartı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç d ökUlmesini 
tedavi eden tesiri mUcerreb bir 

ilflçılır. 

... 

Akba kitabevi 
dilden kitab, ıınzete n SON 

STA'nm Ankara bayiidir. Under· 
vud rnakine!örinin d~ acentasıdır . 

BEDAVA ELEKTRİK! 

Mi K A 
'» vomuK ıeı am•mo•u 

ile hem evinizi tenvir eder hem 
de ınnke ı mel bir 
MİKA RADYOSU 

işhıtebilirsiniz. 

Taklitlerinden sakınınız ve 
MİKA markasına dikkat 

ediniz. Hakikaten İf g6ren 
ve Akümülatör dolduran ye-
gine Dinamo " MİKA,. dır. 

MİKA RADYOLARINDA 
Fevko.ihıc tenzilat 
MİKA RADYO 

Doyçe B.ınk kttrşısı, YQksekkal
dırım başında 79 Tel. 49021 

Telg-. Mlkarad 

~ ..................... . 

iPi -Vücudunuzda ağrı, sancı, et 
kırgınlık, Orpernıe bisB6d 

etmez heme n bir ka .. 

GBIPll 
alınız, rahatsızlığını• beoadl 

gaçer. 

bir 

\lan T ariterni!e 
'E~.~ .. ~t.1!f! ... ~ 

Birinci aahile 4(J(J , 
l lıinci •ahile ı50 ., 
Oçüncü •ahile ZOo ., 
Dördüncü aahil• ı(J(J ., 
iç aahil~er : ., 
Son .. hile ..tfJ'! 

Muayyen bir müddet ~ 
fazlaca miktarda ilin yıPZ 
Iar ayrıca tenzilltlı tarif ~ 
istüade edeceklerdir. TaJO, , 

ve çeyrek sayfa nln}al' içi' 
bir tarife derpiş edilınfld!~ 

Son Posta'nın ticari ~ 
aid işler için şu aru-ese 

111 
_J 

edilmelidir: pr: 
bincıbk ıtoD~ İP" 

... ~~ ___ ... 
····5~·~ .. p~;~·i\ı~ı·~; "" 

r • M "'d"" •. seıı·- p.at'I A,,, 
~eşr:yat u uru: •·• eC ,, 

S. Ragıp EftflS~rtıJ 
SAHİPLERİ: A . Ekrem uşY 


