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TELGRAf CiABERLERi 
E Türkiye ile Fransa Mışır Hariciye 

Nazırı Borsadan 
dün ilhak kararını avdet etti 

l Dstnndağ ve S: ' 
arkadaşlarının AL'E 
muhakemesi .-Tı-ür-kiy-e-ve-M-ısı-r -

Yazan: Sellin Ragıp Emeç 

A k d 
. 1 d 1 Müddeiumumi eski valinin B irkaç gündenberi )fısır Harici. n ara a ımza a 1 ar n!~~~:, ~.::rr!m-m~~~~mi.hM; tecziyesini istedi ye Nazın Abdülfettah Yahya 

sır Harıcıye Nazırı Mudanya iskelesin- Ankara, 23 (Telefonla) - Bugün es- Paşa memleketimizin misafincfr. Onun 
Mukavele ta diknam 1 . te t' . de Bursa valisi, belediye reisi ve Mu - ki İstanbul valisi ve belediye reisi Mu- bu ziyaretinin bızde uyandırdığı hoşn~ 

, s e enn a ısı - dan 
8 

ka akam ta f da hidd' ·· .. _ di kadar muhtereır. misafiri:ı de bu ziya.. 
imza merasimi le mer'iyete girecektir Fakat bu tas- y ym ı ra ın n karşılan- ın Ustundagın temyiz 4 üncü ce- retten memnun olduğunu hiso;ettirecck . 
(Ba§tarafı l inci sa.yfada.) 

A k 23 (AA) H ta T 
.. k' dikn .. -1 23.T ' d te mış, halk tarafından şiddetle alkışlan- zada muhakemesine devam edildi. n ara . . - a yın ur ı- . ..... .. ""er, en geç emmuz a • mıştır. Mahkemed Ü .. _ .. deliller mevcuddur. Mısırla Türkiye Li:-. 

yeye ilhakına mütedair mukavele v~ atı edilmiş bulunacaktır. Fransız aske- .. . Ekr e s~undag ve muavını birinin- yabancısı olan memleketler de. 
merbutatı bugün saat 13,30 da Hari- rinin Hatayı tahliyesi ve Fransız ma - . D_ost nazır, muteaıkt~ maıyetlerile ve t ~evencan ıle avukatları Kenan ğillerdir. Fakat Türk. inkılibile beraJı(-r 
ciye Vekileti kütübhane salonunda Ha- kamatının devir ve teslimi de en geç bırh~te ~ursa~a .gelmışle~. Çelikpalas- dı smaıl Hakkı hazır bulunuyorlar - bu memlekette öyle tefler yapılmıı ve 
riciye Vekili Saracoğlu ile Franstz bü- 22 Temmuzda ikmal edilmiş olacak - ta b.ır mud~~ ıstırahat ettt~n. sonra O .. . . . öyle eserler meydana gelmiştir ki bun. 

Y 
.. k 

1 
.. M . r a d . 

1 
tır Yeşıl, Muradıye ve Ulucamı abıdelerini stundagın vekılı avukat Kenan, o - ların yakından görülml' · :~ anlaşılıp 

. u eedçıs1 ı . t~s~g 1 ar sın a merasım e · M ı.:-te gezmişler, Merinos ve İpekiş fabrika- tobüs yolsuzluğu işinde iddia makamı-ımza ı mış ır. ecua . . nı k t•• . kavranmasına imkan yoktur. Bu ziyaret. 
Hariciye Vekaleti Umumi Kştibi Nu- Ankara 23 (A.A.) - B. M. Meclisi, lar!nı zıyaret etmışlerdir. Misafir, T.llu- i n ~ 1 

esaslara dayanmadığını, bu Mısırlı misafirlerimize, bil!ias.u bu im.. 
man Menemencioğlu ile Hatay mümes- bugün Şemseddin Günaltayın başkanlı- daga da çıkmışlardır. Kendilerine Ipe- şte ılk sıralar halk zarardide ol- kanı vermiş olduğu için ayrıca b'lhtiyarl 
silimiz Cevad Açıkalının Sanc k d , ğında birbirini müteak b iki celse ak- kiş fabrikası tarafından hatıra olarak n:ıu.şsa da bilahare otobüs işletmesi i- duyuyoruz. 

gesı albay Collet'nin F~ansız a f e.e-t' deylemi..+ir. t ipekli kumaşlar hediye edilmiştir. şının belediyeye intikalinden sonra bu Bir ıhayli uzak kaldıktan sonra tekrar 
• · se are 1 ~· M" f l · · h Ht Ik l zararın d .•. d b h • başkatibi Reux'nun, Hariciye Vekile - İlk celsenin açılışını müteakıb reis, dısa ırte~;n;~ daa Bın a ış arı ara - müdaf sona er ıglın en a sedereK buluşan insanların duydukları sevinç ve 

ti erkanının ve yarli ve yabancı mat - sözün Hariciye Vekiline aid olduğu - sın ~ saa ' ursayı terketmiş- a.~sını_ ş~ ~uret e ikmal etti: neş'eyi andıran bu telaki, her su:-etle 
buat mümessillerinin hazır bulunduk- nu bildirmiş ve Hariciye Vekili kürsü- lerdır. t dalet·Götler:~~zı. ~rpmadan hak ve a- iş birliği yapmaya namzed .ki millete bir. 
lan bu merasimde, vesikaların imzası- ye gelerek şu beyanatta bulunmUi • stanhala avdet Bu:u ec: ısını kli~o~. . birini, bildiklerinden daha iyi anlatıp ta-
nı müteakıb, Hariciye Vekili Şükrü Sa- tur: Bursadan avdet eden Mısır Haricfye kadar .. mutea~_ıb Üstunda~ b~r saat nıtUmuş olmas• itibarile hususi bir e. 
racoğlu, iki taraf münasebetlerini sars Arkadaşlar, Nazı:ı Ekselans Abdülfet~h Yahya Pa kamınc:u~:n ~~a~aasında. ıddı~ .ma: hemmiyeıii haizdir. Türkiye Cümhuriye. 
mış olan bir meselenin artık tamamile Gelecek haftanın celselerinden bi · şa, dun ırkşam Trak vapunle saat 19 da in su ~disı~ .. ~s?a~ ed~!e~. fılın nı- ti, bir bakışta da görülecği veçhile, baş. 
halledilmiş olduğunu bidirmiş ve bu rinde, B. M. Meclisi kendi tasdik ve Büyükada açıklarına gelmiştir. ~ d -ç te~~ıl e~tıgını hır turlu anlıya- tarıbaşa bir kuı·uluş devresinde bulunu.. 

t
. k · · t tk'ki d'lecek b' k l~ "h Se h t' d ' k l~d a ıgını soyledı. Ah" ld t · ld ğ · t'kl.A.l 1 ne ıceye varma ıçın sarf edilmiş olan e ı ne arze ı ır anun ayı a- ya a ın en ı.ev a a e memnuni _ Bun .. t k b Ek . yor. ıren e e e mış o u u ıs ı 11 ı e 

mesaiyi sitayışle hatırlatarak bu me _ sını bulacaktır. Bu kanun liyihası, blr yet beyan eden nazır, Qir müddet Ada- dia rr:k mu ert ık :c:m S~vencan ~~: Mısır da bu devreye dahil olmuş bulun. 
saiye iştirak etmiş olanlara teşekkür et- anlaşma, bir protokol, bir zabıtname, lar denizinde tenezzühte bulunmuş _ suçla al_:ı;ınınl e~d:sıneb' ~?ad ett1gı maktadır. Bu bakımdaı1 gayeı"r bir oL 
miştir. , iki lAhika ve üç mektubdan ibaret ola- tur. raet' . .atads~ 0 ma ıgını ıl ırerek be- duğu gibi sulha bağlılık bakımından da 

T k kt B 
·· · edi · 1 büt'" mı ıs e ı. d t · · H t b k ....J ç:ı kü Or • Franaız doatlup ca ır. ugun ımza lmış o an un Bundan .. . ara a am oır mu a a at van.•ır. un 

Ş"k .. s .. . ., . . bu vesikalar Hatay topraklrının Türk 150 Sovyet tayyaresı· . . . sonra Surpagob ıneselesıne Türk4ye Cümhuriyeti, bu vadideki emel 
u ru aracoglu, Masıglı nın daıma t kl .. geçıldı. Iddia makamının bu hususta ı h' b' · · h·~· f t k 

tekrar etmiş olduğu bir cümleyi, cHa - oedpra ~nna kavuştuğunu gosteren se- yapmış olduğu istizahlara karşı Üs ve arzu annın ıç arını ı'.s.,ır ırsa ı a. 

ta l 
. h 

1
· . t'kb 

1
. h. . n ıerdır.. Mançuko topraklarında t·· d _ - çınnadan gösterip isba-.. etmiş bi=- mcvki-

y llM!se esı, a ı ve ıs ı a ı ze ırlı - H . . . . . . . . un ag. kendisine tevcı'h edilen sual - d d d ı arıcıye Vek ı b v seslerı \:e e ir. Mısır devletinır. e ayni yo ın 
yen bir mazi meselesidir• cümlesini . . .. 1 ı?1ızın ra 0 leri pek anhyamadıg·ım ifade etti. kaydeylemiş ve işte bu mesele, bugün ş1ddetlı ve sureklı alktşlarla karşılanan bU Uk t h •b t f İddia makamı bu hususta Üstündag· yolcusu olduğu beynelmilel sahadaki 
kat'i surette halledilmi~ bulunuyor, de b'uhnbe~anatından sonra ruznameye ge- y a fi a yap 1 ve Ekremin ceza kanununun 240 ve 80 hattı hareketi ve muhtelif era~ile müşa. · r ~ı iştır Londra, 21 _ Reute~· ajansının Ttkyo. . . hede olunmaktadır. Dahildekı hayatla. 
mış ır. · . . .. . ınrı maddelerile tecziyesini taleb etti. rının .benzerliğin! inzımam eden hırıcf 

Hariciye Vekilimiz, nihayet, .şamp;m MilU Şefin Bat•ekile tebriki dan cstihbanıı~ gore, ~ançukodllkı J~~on Bundan sonra Asri mezarhk davası- sahadaki göruş beraberliği, bu iki miJJeti 
ya .kadehini Türk - Fransız dostlug·u se. Ankara 23 (A.A.) - Hatayın ana ordu·s·u umunu kararganım•ı bı:- tehlıg.·in. - na geçildi. 

d 16 d 150 So 
her zaman ve her yerde müşterek bir 

r~fın.e ~aldırmış ve sözlerini şöyle bi- yurda iltihakı münasebetile Reisicüm- Be ~un sa~.tl:· .. a. j Mvy~t .t~~yar~sının Neticede üç dava her türlü tahkikat haMı hareket takibine namzed kılmakta. 
tırmı tır: bur İsmet İnön" B • k'l D R fk uırnor go ,J uzerın en :t.v,urı huou:iu. ve tetki'kat ikmal ed"ld'ği d k , B d k'k d T" k F d une, aş\e ı r. e ı nu goç'iği b"d ~amekted:- ·1 k .. ı ı n en arar 'e dır. Bundan, hususi bir zevk duydu~u. 

:- ~ . a ı a a ur - ransız ost- Saydam tarafından çekilen telgrafa Re- ' ·• " • rı me uzere muhakeme 8 Temmuz Cu muzu saklamak için hiçbir sebeb yoktur. 
luguna ıçıyorum. Pek yakında da Türk- isicümhur aşağıdaki cevabla mukabele Tebliğde Japon tayyarelerinin Sovyet martesi gününe talik edildi. Abdüliettah Yahya Paşanın memleke. 
Fransız ittifakına içeceğiz ehnişlerdir.· tayyarelerini durdurdugvu ve bunlardan t' · · · · d h ·· t b · b' 

1

-!t Mü 
"f b" I ımızı zıyaret1, a a mu e arız ır şeıuı 

Fransa büyük elçisi Masigli, verdiği Başvekil Dr. Refik Saydam 50 tanesiDi düşürdüğü ilA.ve ediliyor. 8SSI ır Ö Om alması ,ayanı arru olan Türk • .Muır it 
cev~bda •. Hatay işinin kat'i surette hnl- ANKARA Tokyo, 23 - Domei: Hsinkingden bil. Yirmi senedenberi memleketimizde A. birliğini takv'ye edecek bir hAdise ol:luAu 
led.ılm~sınden duydu~~ zevki tebarüz Hatayın ana vatana iitihakını ahden dir' iyor: Kun.gtung ordusunun salahiyet. merika sefaret.hanesinin ticaret ataşeliği için, tarafımızdan samimiyetlo> karşılan. 
ettırmış, o ~a bu hal ışınde bezlolunan ifade ed~n mukaveleyi imza etmeğe tar bir mümessili tarafından gazetecilere vazifesinde bulunan B. Gileliby, dün füc'e mış, en kalbi bir ihtimam.ı mazhar ol. 
gayretlere ışaret ederek bu arada bil - muvaffak olduğu için Cümhurivet hü- virlen bir tebı.iğd eezcümle deniliyor ki: ten vefat etmiştir. muştur. Bundan doğacak verimi: netice. 
hassa Hariciye Katibi Umumisi Nu - kornetini hararetle tebrik ederim. Mil- 17 Haziranda 12 Sovyet tayyar~E:i Hsin- Memleketimizi yakından tanımış olan lerin biran evvel tahakkuk etmesi ah.. 
man. Menemencio~luda.? s.itayişle hah- letlerarası sulh ve emniyet teminatını, kingin 450 kilometre batı şimaündeki Ro- B. Gilesby, samimi bir Türk dostu ve hassı emelimizdir. 
setmış :veA Fransa .. ıle T~rkıye arasında- milli şeref ve menfaatle birleştirmek ~i donat Shalı bombardıman etmiştir. Bir kıymetli bir şahsiyet idi. Taziyetlerimizi ~~m~m!dos~~~a~ın b~~nanFran ~ ~~am hlr ~YM~ ~y~~de reislik kaç sivil ınmüşw yaralanm~tı~ =be=y=a~n~ed=e=r=~=·~~~~~~~~~~~~~=~~=e=l=~~=~~~~~ı~~~~~~~~~ç~ 
s~z . hu~u~etının gosterdıgı anlaşma ettiğiniz değerli hükumet büyük mil - 19 Haziranda. 17 Sovyet tayyaresi Buir zıhnretmı de ayrıca k~ydeylemiJtir. !etimizin halis takdirine hak kazan - mor gölünün şimalindeki Konjur üzerin- Sı•vı•ı barem proı·esı·nı•n 

smet lnönünOn bır cilmleaı mıştır. den uçarak 500 benzin sandığını imha et. 

Massigli, nihayet, Reisicümhur f s - İsmet İnönü miştir. M 
met İnönünün Parti Kurultayında söy- Başvekil Dr. Refik Sa,·dam tarafın- 12 tayyare müteaddid vesilelerle Nom. eclı•ste mu•• zakeresı• bı•ttı• 
ledi .. i nutukta Türk - Fransız müna . dan çekilen telgrafın metni a~ağıda - jahan yakınındaki Zan,ginoboyu bombar-
sebe•lerini a18kadar eden bir cümle - dır: dıman etmiştir. 
sini, cHatay işinin hallinden sonra Reisicümhurumuzun yüce katına ·-- Dunku Mecliste Devlet Denı·zyolları ve Lı·manları 
Fransa ile Türkiye arasındaki yakın - YALOVA B ı k • h ı· • d lığı hiçbir kuvvet bozmıyacaktın cüm- Şimdi toplanan İcra Vekilleri Heve- 2 1 8Slr ava 1810 8 butçesı· de müzakere V8 kabul edı.ldı• 
lesini hatırlatmış ve kadehini iki mil - ti, büyilk ve aziz Şeflerinin gösterdiği k 1 ld 
!et arasındaki yakın dostluk şerefine yolda ve yüksek direktifieri daires111de dört ÖJ O JI irim kaldırmıştır. Hatay davasının Türkiye Cümhurh·eti .. ~~ara 23 (Hususi) - Meclisin bu-jtesbiti için yapılacak hesablardan son 

İki hük11met mümessillerinin bu sa- lehine nihayet bularak, yirmi senelik İS8b81İl8 öldU g~n u toplantısında Denizyolları ve aylarda alınan acele zamları karşıl•ya-
mimi temennilerine, merasimde hazır bir ayrılıktan sonra, gene büyük Tüark Lımanları İdaresiniİl yeni bütçesi mü- cak formül olarak encümen 1 KAnunu-
bu1unanlar da kadehlerini kaldırarak vatanına kavuşmasını intaç eden mü - Bruılresir 23 (Hususi) - Bugün Ba- zakere ve kabul edilmiştir. sani 1939 tarihini esas tutmuş ve üc • 
candan iştirak eylemişlerdir. zakerelerin neticelendiğini ve nazır - Iıkesir havalisinde feci bir hadise oldu: Münakalat Vekili Ali Çetinkaya, Hik retlilerin yeni dereceleri tesbit olunur-

Metinler hakkında lanan mukavelenin ve merbutatının vük Şamlı nahiyesinin Kamçılı köyünden met Bayurun sualine cevab vererek ye- ken bu tarihte almakta oldukları üc • 
Menemencioğlunun izahatı sek tasviblerine iktiran eder şekılde Halil, karısı Vasfiye, oğlu Mehmed Ali n.i t~kilatı~ tam bir kadro halinde va- retin hesaba esas tutulması. 

Bu kadar samimi bir hava içerisin _ F.ransa büyük elçisile ;mzalandığını se ile Cagız nahiyesinin Akyar köyünden ~ı?'etı tan_zı1?1 eylediğini ifade ederek 3 - Halen ücretle müstahdem bulu-
de geçen bu imza merasiminin akabin- vınç.~e arza beni memur etti. Yakub, tarlada orak biçerlerken şid - ılave etm1ştır: nan mütekaidlerin ücret müddetleri -
de, Hariciye Umumi Katibi Numan Me Yukse~ itimadlanna mazhar bulun- detli yağmura tutulmuşlar ve bu s•ra- - Denizbankın 9 aylık bir hayatı nin hesabında tekaüdden evvelki hiz -
nemencioğlu, imza edilmi~ olan metin- makla mubahi olan Başvekilimiz ve tc- da yıldırım isabebtıe feci bir surette vardır. Dokuz ay zarfında banka mua- metlerinin nazarı itibare alınmama -
for hakkında Anadolu aja.nsına şu iza- ra yekil~e~i heyeti azası. tebriklerini ve ölmüslerdir. , melesi deniecek esaslı bir şey yapma _ sı. 
batı lfıtfetmişlerdir. tazı~Ierını .~rzederken, büyük Tiirki - mıştır ve 7,5, 8, 8,5 faizle para almış- 4 - Tayin ve murakabeleri hükQ -

. Şiıntli imza edilmiş olan vesikalar, yenın .ve Cumhuriyet rejiminin ~üvük dirivorlar. Şimdi, fıalyaya karşı olan tır. ~u parayı etra~ ~cab _ettikçe ver- ~et.e aid bulun~ me!<~ mual~e~ • 
bır 111laşma, bir protokol iki layiha ve Ş.eflerının pa.ha b~çı~ez sevk ve ıdare- borcunu ödemek için topraklarından mek ıstemıştır. Tabıatıle agır bir mua- nın. bu m~allımlık~ ~ırd.ık!erı m~d
bir prıoseverbal ile iki mektubdan iba- sı. altın~a daıma .ılenye ve ~aima h'ive bir metre murabbaı yerin terkini umu- n:ıeleye ı:amzed bulunmuştur. Onun i- detın de ıntıbak hukumlerımn tatbı • 
rettir. gıdeceğınden emın olarak hır kere da- mi bir harb pahasına dahi redd d çın yaptıgı banka muamelesi diye esaslı kında hesaba katılması. 
Bunların esaslarına göre, 

1921
, 

1926 
h.a en kalbi .?a~lı~ıklarını sunarlar ve Fransa, İtalyan isteklerine daha iy7 ~~ birşey yoktur. 5 - Encün_':en p~je~e a!.rı bi~ ma~-

ve 1930 mukavelelerile tesbit edilmiş Jutfen kabul unu rıca, ederler. kavemet için oldukça miıhim arazi fe- Shil barem projesi de .olarak mutekaidleı:n ucretlı hır 
olan hattı hudud tashih edilmek s _ Hayatımın en mes ud bir hatırası o - dakarlığına tahammül eylemekt d" B . . vazıfeye alınmaları hahnde bunlara en 
tile Hatay. Türkiye arazbine ilhak u~e _ larak yaptığım bu vazifeden dolayı . e ır. .. unclan ~onra sıvıl ba.rem projesinin çok tekaüdlüklerine mesned olan me-
lunmaktadır. Hatay ile Suriy _ duydu~um şeref ve huzuza nihayet yok Yurdda sevınç mu akcr~~ıne de~:ın1 e~ıldi. Geçen top muriyet veya rütbe dereceleri maa ı-
sındaki hudud, esasen bir Türk~ F~~a _ tur, Büyük Şefim. Hatayın ana vatana ilhakına dair :ın- l~ntıda b~tç~ enc~memn~ muhtelif fak na tekabül eden ücretin verilebilece _ 

rnn ı d"" A k d . rırlerle bırlıkte ıade edilm' b 1 W• • ·1· t . t• sız a keri he)eti tarafından tahd"d d'l Başvekil aşmanın un n ara a ımza edi'mesi . _. . ış u unan ını ı ave e mış ır. 
miş bulunmakta idi. Bu tahtıt i~· e .. 1,. Dr. Rf.fik Savdam yurdun her köşesinde sonsuz bır sevinç ıkıncı ı;ıuva~kat ?1addenin encümen - Encümenin teklif ettiği muvakkat 1-
noktanın çok ufak bir tashih' !

1 
ı . 11 ~ Stefani ajansının bir tefsiri uyandırmış, İnönü devrinin bu büyük de a~dıgı yem şe~ıl ve bu hususta encü- kinci madde aynen kabul edildikten 

hududu teşkil edecektir. ı 1 e yem Roma 23 (A.A.) - Hatayın Türkiye- muvaffakiyeti vatandaşlar tarafından menın h~zırladıgı mazbata okunmuş - sonra muvakkat üçüncü madde de ö-
Frauıdar 22 Te d ye terkine dair Fransız gazeteleri tara- minnetle karşılanmıştır. ~~r. Encu~en bu maddeye şu esasları rüşüldü. 

k 
mmuz a Hatayı fından yapılan n~riyat hakkında tef - n·· k d . . ı ave etmış bulunuyordu: Müteakıben projenin geriye kalan 

ter edecekler . tta b 1 s-" f . una şam an ıtıbaren muhtelif mer 1 - Kanunun neşri ta 'h' d b 1 ddel . ·ıe .... "1 .. . 
"{, ikal . w .. •• • sıra u unan te anı ajansı diyor ki: kezlerden aldığımız telgraflarda rad d k . n ın e u un- ma en sıra ı goruşu muş v~ sıvil 

es ar.ın diger hukumlerı, bir Yarı resmi Fransız gazeteleri dahi ile yurdun her tarafına 1 yo u ları vıtzıfede 3 seneden fazla olan- barem projesinin birinci müzakeresi bu 
~ emh val, hu~k ve. m~nafi mesele- Hatayın terkedilmesinin Fransa için mes'ud haberin büyük tez~~~laenl kbu l~rın bir yukan dereceye geçirilmele - suretle ikmal edilmiştir. 
a:nnın alline mutedairdır bf ka b ki .. r e ar rı. M ,,. p rte . .. .. t l · muazzam r yı teş 1 ettigini bil - şılandığı bildirilmektedir. 2 ·n . . . ecııs. aza sı gunu op anacak -

- ucretlileriıı yem derecelerinin tır. 



4 Sayfa 

Şehirdeki dükkin ve 
mağazalar teftiş edildi 

Yapılan teftişler sonunda eğlence yerlerinde halktan 
fazla para alındığı, tabak ve çatal gibi malzemenin 

kınk dökük olduğu tesbit olundu 

SON POSTA 

Fırınlar kontrol ve 
bozuk ekmekler 

musadere edilecek 
Belediye riyasetinden şubelere mü -

him bir tamim gönderilmiştir. Tamimi 
aynen yazıyoruz: 

cSon günlerde ekmekler çok bozul -
muştur. Birçok yerlerden aldığımız 
mektublarda ekmeklerin yenmiyecek 

Belediye İktısad İşleri Müdürlüğü açık bulundurulmaktad.Jr. bir halde bulunduğundan şikayet e -
şehrin sıhhatile yakından meşgul ol - 6 - Tabak çatal fincanlar kınk, dilmektedir. Ciddi ve müessir kontrol -
maktadır. Şubelere gönderilen tanılın - döküktür. ' ' larla bu hal~ önüne geçilmesini ve ay 
de esnahn sıkı surette teftişten geçiril- 7 - Bir dükkan içinde muhtelif yer- sonunda da hır hafta zarfında k_~ç fırın 
mesi bilıdirilmişti. Bu teftişler netice - lere asılan tarifeler birbirini tutma - ko~t~~~ ~e ne kadar ekmek rnusadere 
ı iş ve baZJrlanan raporlar beledi - maktadır. edildıgırun ve kaç fırıncınm cezalan -
;~ktisad işleri müdürlüğüne gönde - 8 - Garsonlar müşteriden tarifenin dırıldığının bildirilmesini dilerim.> 
rilmiştir. Rapora göre: haricinde olarak fazla para almakta -

ı - Şehrimizdeki birçok dükkan, dır. 
mağaza ve emsali yerlerin sıhhi mua - 9 - Lokantalarda kahlar bulaşık ve 
yeneleri yapılmamıştır. pistir. 

Torkkuşu faaliyetini 
arttırıyor 

2 - Eğlence yerlerinde tasdikli ta - 1 O - Seyyar esnaftan mühim bir kıs 
rlieler bulunmamakta, birçoklarında mının S'lhhi muayene cüzdanı yoktur. Yarın~. havacı bir nesil hazırlam~kta 
eski senelere aid tarifeler btılundurul - 11 - DükkAnlarda teftiş defterleri olan cTürkkuşu> çalışmalarına daıma 

kt dır. rnevcud değildir. aı:;tan bir hızla devam etmektedir. 
ın; ~ Sandalyeler kırık ve eskidir. 12 - Eğ1ence ~rlerinde müşteriden . Bu yıl Türkk~~una kaydol~~ liselile-
Sair levazım bakımsız ve kullanıtsız - tarife haricinde masa kirası diye bir pa- nn sayısı 1O14 tür. Son 6 ay ıçınde, pa
dır. ra alınmaktadır. raşü~. kulelerinden 1062 genç atlaımş, 

4 - İşçiler önlüksüz ve üstleri ba~- Belediye reisliğinden şubelere gön - planorlerle ~e. 7386 genç u~~ştur. 
11 • ti derilen tamlınde teftişler snasında bu Memleketımıı.e bu teşekkulu kazan-
:ı.an pıs r. · dı Tü" k H ~. T'" kk 

5 - Hafta ruhsatiyesi almadıkları noktalann ehemntlyetle nazan dikkate ran r ava 1ıı.urum~u'.. ur . uşu,.. -
h ıd b . k dükkAnJar Pazar günleri alınması istenmiştir. na 2 7 tayyare ve 154 planorle bır pla-

a e, ırço .. f b "k h d" t . t' 
c::::==-==================:ıı:ıac==-==:::m:ı===-ıı=== nor a rı ası e ıye e mış ır. 

Poliste: Mllteferrlk: Planör fabrikasında, bugün 16 sı bir 
·· - - ve iki kişilik akrobasi planörü olmak li-

Blr adam• yıraleytp kaçan suçtu Afyon meb'usu Hamza Osman zere, muhtelif tipte 32 planörle bir mek 
yakalandı Cenevreden geliycr teb ve müteaddid hangarlar yapılmak -

Bir müddet evvel Küçükpazarda bir MiUetler Cemiyeti afyon komitesi ih tadı~. .. 
kadın yüzünden İahak adında birini bı- zari kongresinde memleketimizi tem - Türk Hav~ Ku~u, b~gune . kadar 
~ yara1ıyan ve vak'ayı müteakıb silen .bulunan heyetin reisi Afyon meb 69,7 ı 9,oıo. lira gelir temın etrnış . ve 
!kaçan Faruk, dün mbıta tarafından usu Hamza Osman Erkan dün sabahki btmunla o.rdu hava kuvvetlerınıe 

. semplon ekspresile şehrimize gelmiş _ 49,071,927 lıra1ık yardımda bulun -
yakalammştır. tir. muştu~. Hava Kurumu. gene bu yıl i -
Ka•ımpafadekl kamyon kazasını çinde Istanbul, İzmir, İnönü ve Bursa-

yapan tof&r yakalandı BugDn Tramvay ve Elektrik da birer motörsüz Tlirkkuşu kampı a-
ldarelerlnl tesellOm 

Evvelki gün Kasunpaşada bir kadı - çacaktır. 
edecek bir heyet geliyor --------

mn ölümü ve posta müveziinin yaraları Tramvay, Elektrik ve Tünel İdarele- e· d•v• 
maaile neticelenen bir kamyon kazası rinin belediyeye devri hakkında beledi- ır genç, sev rgı 
vukubulduğunu dün yazmıştık. ye namına Mustafa Hulki ve Nafıa Ve- k d ı d 
Zabıta ve adliyece yapılan tahkikat- kAleti namına Süruri arasında yapılan 8 fnl yara 8 1 

ta kazanın kamyonun frenlerinin tut- ihzari. mahiyet~ki ~~aslara muvakka- Dtin saat 16 da Beyoğlunda aşk yü -
maması yüzünden ileri geldiği tesbit e te~ nihayet ven~ştır. . zünden bir yaralama hadisesi olmuş, bir 

afıa VekAleti tarafından devır mu- g~" sevdiği genç ve güzel bir kad.Jnı 
dilmif gıerek kamyon ve gerek!e kaza- amelesini yapmak için gönderilen heye -~, 
nın vuku bulduğu mahalde tetldkat ya tin yann şehrimize muvasalatı bek - bıçyakl~yahr~kdekaçmıştır. d b" 
_ 1 ...... ...._ ' • enışe ır eczane yanm a ır ev -
*'~~..... lemnektedır. . . . . de Nazmiye isminde genç ve güzel bir 

H!dtseyi mütealkıb kaçan şotlSr Yu - Heyet, beledıyeye devır ve teslim kadın oturmakta Kemal adında biri de 
suf Kemal de yakalanmış ve sorgusu şartlanru. tesbi~ edecek ve bütün b.u bir müddettenberl Nazmiyeyi takib et -

,_._~.......... hususa müteallık muameleler azamt bır mektedir. Kemal Nazmiyeyi sokak bas 
yapı ... ~...... · · de b.ti "1ecekti · 

ay ıçın ı rı r. lannda bekliyerek ona mütemadiyen 
Arkad11fınt yaralıyan bir adam Bu idarelerin umum müdürlüğüne sevgisinden bahsetmekte Nazmiye ise 

yakalandı kimin tayin edileceği henüz kat'iyet- Kemalin tekliflerini kab~l etmemekt~ 
Tahtakalede oturan KAmil adında bi le tesbit edilmiş değildir. dir 

ri, dün zabıtaya müracaat ederek arka- Bu vaziyet haftalarca böyle devam 

Hazirnn 24 

Satış İlanı 
lstanbul dördüncü icra memurluğundan : 

Şevki tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24423 ikraz No. sile borç alınan 
paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesin -
den dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından (2000) 
lira kıymet takdir edilmiş olan Süleymaniyede Hocagiyaseddin (Katibşemsed .. 
din) malhallesinin Vefa caddesinde eski ve yeni 6 k!apı, fi06 ada, 1 parsel No. 1ı 

bir tarafı 30 ve diğer tarafı 31 parsel No. lı mahaller ve iki tarafı yol ile çevrili 
232 metre murabbaı miktarında bahçe11 ahşab evin evsaf ve mesahası aşağıda 

yazılıdır: 

Zemin' kat : Zemini karesiman taşlık, biri merdiven altında iki kömürlük, iki 
gömülü küpü havi bir mermer taşlık, bir hela, zemini mermer döşeli mutfak, bir 
merdiven altıdır. 

Birı"nci asnı.a kat : Yüklü bir odadır. 

Birinci kat : Tahta bölme ile ikiye ayrılmış dolaplı bir sofa üzerine biri yük.. 
lü, diğeri dolap ve gusUlhaneli iki odadır. 

ikinci kat : Bir sofa, birinde yük, diğerinde ıgusülhane bulunan. üç oda, bir 
hela, kilerdir. Ayrı merdiveni bulunan kısmın asma ,'c.amırla : İki :tralık, bir oda, 
merdiven altında mutfak mahalli, bir dolap vardır. Birinci katta : Aralık, heHl. 
bir oda ve diğer kısımdan tahta bölme ile [ay!dlmış sofa üzerinde gusülhane-, 
Qiçeklik ve camlı dolabı havi diğer bir oda vardır. 1kinci katta: Bir aralık ve 
bir oda vardır. 

Bahçe : Cüz'i tir kısmı kırmızı çini döşeli ve kısmen duvarla çevrilmiş olup 
içinde birkaç ağaç, tulumbası bozuk bir kuyu mevcuddur. Bina ahşab ve haran 
olup duvarla kalemkar döşemeden maada kısımlar yağlı boyadır. İçinde terkos, 
elektrik ve gaz tesisatı vardır. 
Mesahası : Umum sahası 232 metre murabbaı olup bunun 145 metre murab .. 

baı l:Jiına, geri kalam bahçedir. 
Yukanda hudud, evsaf ve· mesahası yazılı gayri menkulün tamamı açık artır:' 

tnaya konmuştur. 
1 - İşbu gayri menkulün artırma ıartnamesi 3/7/939 tarihind~n itibaren 934/ 

5975 No. ile İstanbuı dördüncü icra dairesinin muayyen numarasında herke~in 
görebilmesi içi.n açıktl!'. İlanda yazılı olanlardan fazla malumat almak istiyenler 
lfbu şattnameyg ve 934/5975 dosya No. sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yailı ltiymetin % 7.5 nisbetinde pev veya. 
milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla. diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahih .. 
terinin gayri menkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair olan 
;ddialarını işbu ila::ı tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyet1miz~ bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicili He 
&ahit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş 
ve lüzumlu malfuna.t almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu. 
nurlar. 

5 - Gayri menkul 3/8/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 16 ya karlar 
tsta·nıbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artı .. 
t"alla ihale · edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin <'~. 75 şini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en ço kartıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırm::ı. 15 gün daha 
temdid edile!'ek 18/8/939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
dördüncü icra memurlu~ odasında artırma bedeli satış istiyenin alacağına rilç • 

hanı olan diğer alacaklıların bu ga~ menkul ile temin edilmiş al<ıçaklan 
mecmuundan fazlaya çıkmak ııertile en §ok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve ııatJŞ talabi düşer. . 

6 - Gayri menkul kendisin! i1'ale olu nan kimse det1hal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale karan fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olurs'.i ona, razı ol .. 
maz veya bulunma1.u hemen. on beş gtln müddeth! artırmaya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için ','f 5 den he. 
ea.b olunacak, faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memur:ye .. 
timizce alı<:ıdan tahsil olunur. (madde 133). 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu, ferağ harcım, yirmi se. 
nelik vakıf, taviz be1elini ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. MUte • 
ra:kim ve~ler tenvirat ve tanz:fat ve tellaliye resminden mütevelHd belediye 
rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid olmayıp artırma bedeltnden tenzil 
olunur. İşbu gayri menkul yukanda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve gösterllen artırma şartnamesi dairsinde satı .. 
lacağı ilan olunur. (4548) ! 

daşı Veli Nuri ile aralarında çıkan bir Deniz işleri: etmiş ve nihayet dün sabah Kemal bir 
münazaa sonunda bıçakla kanundan meyhaneye giderek içmeğe başlamış ve ~--•••••••••••lllıı. 
yaralandığını iddia etmiştir. iki mot~r çarpıftr içkinin verdiği coşkunlukla Nazmiye - Bugftn LALE'de 

Suçlu yakalanarak tahkikata başlan- Evvelki gece İmrah adası açıkların- ı;in yolunu beklemiş, genç kadu~. so~a-
mıştır. da bir kaza olmuş, Bandırma limanına ga ç~~ş, e~~a yalva~1ş ve soz clin-

Blr yOk arabacıaı arabadan mensub 15 er tonhık Kocadere ve Ala- leınedıgıni gorunce tehd1de başlamış -
d090p yaralandı çay motörleri çarpışnuşlardır. tır. Nihayet bıçağını çekerek Nazmiye-

- - ·· · Her iki motörihı tekneleri hasara ye saplamıştır. 
Kasunpaşada oturan araba surucusü w • • Kemal hAdiseyi müteakıb kaçmağa 

:Ali, yük arab. asile meyva Haline gel - ut gramMışsat·· 1d~ ınsahn_ca z~yıat olma:rıış - muvaffak olmuş Nazmiye cankurtaran 
ek1:e fk h anı ü kmtı ır. o or enn sa ıblen kazayı Lunan • 

rn aı a1: -~r r ş ve ~ra- İdaresine bildirmişler ve yekdi~erin- otomobilile hastaneye kaldırılmıştır. 
'bacı Ali yere düşınuştilr. Kaza netıce- den şikayetçi olmadıklarını söylemiş _ Hastanece ilk müdavatı yapılanv Naz-
sinde ağır surette yaralanan arabacı leırclir. miye evine gönderilmişse de, aldıgı ya-
berayi tedavi Cerrahpaşa hastanesine ralardan tekrar kan boşan!llağa başla-
kald'ırılmı.itır· Şehir iŞieri: mış ve tekrar Beyoğlu hastanesine kal

dırılarak tedavi altına ahmmştır. 
Bir kadını kocası demiri• yaraladı Kzıpa'ıçarfı temlr edilecek Vak'ayı mütealnb kaçan Kemal, za -
İstinyede Bayırçıkmazı sokağında o- Belediye tarihi kıymeti haiz bulunan bıta tarafından aranmaktadır. 

turan 2Z yaşında Şükran kocası tara- Ka lıç rest 1 ·· ··--···-····---·····--·········-·-----' pa arşıyı ore esas arına gore • • • 
fın&n başına demirle wnılmak sure - tamir edecektir. Çarşı tamir edilirken, Muessıf Vefat 
tile yaralenı:nıştır. Yarası ağır olan Şük her kısma ayn boya ve şekil verilecek- :Esld meb'u.slanmızdan R~şid Saffet A.. 
ran, Beyoğlu hastanesine kaldırılmış ve tir. tabinen ve Sivas meb'usu Remzi Çinerfn 
hldise hakkında tahkikata başlanmış - zeıvcesi Bayan Ayşenin babalan ve Mu-

A sk erlik işleri: 8ı1tii Hümayun üstadlarmdan Bay Mus. 
tır. 

tafa Saffet _dün ıabah vefat etmlftir. Ce-
lAledtlini Rum.inin, Şemsii Sivasınin ho _ 

Bütün A M E RI K A 

23 Temmuz 
TüRK GüNüNü 

Tea'id etmek f Qin hazırlanıyor 

Dünyanın en gDzel iki vapuru 

Queen ·Mary -
Normandie 

tstanbuld~n Parise Simplon eks
preslle, Pariste blrinol sınıf otel
lerde 7 gnn ikamet ve yemek. 
Nev- Yorkun en muhteşem oteli 

BARBIZONA PLAZA'da 
16 gOn ikamet 
AYRICA; 

NEV - YORK'T A tenezzQh • NIA· 
O ARA şelalesini ve Vasbigton 'u 
ziyaret • 100 dolar ceb parası. 
Kayıdlar Pezarteal ak9amı 

kapanıyor. Acele ediniz. 

KATTA 
Galatasaray Telefon: 44914 · Bir otomobll tramvayla çarpıştı 

Vatman Recebin idaresindeki 243 
numaralı Eminönü - Bebek tramvaya
rabası dün Kaba.taşta İnhisarlar bina -
sının önünden geçerken aks! istikamet

Hesab ve muamele okuluna 
talebe alınacak 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 
calarmdan ve Türk mutasavvıflarından ~--•••••••••••"" 

1 - Bu sene 1/11 / 939 da açılacak he 
sah ve muamele memuru okuluna ta -

ten gelen ve şoför Mustafanın idaresin lebe alınacaktır. 
de bul 402..ıf numat"8.lı otomob1llc 2 - Bu talebeler yedek sübaylardan 

unan Mü de t1 "nde olup 208 sayılı ordu emirnamesinin 12 
çar~. sa me ne cesı nci sayfasmda yazılı şerait dahilinde 
tramvay ~ otomobilin baz1 aksamı ha- ve 1 o Temmuz 9 39 tarihine kadar dl -
&ara uğramışsa da, insanca zayiat ol - Jekçelıerlle birlikte Eminönü Askerlik 
mamıştır. Şubesine müracaatleri ilAn olunur. 

Şemsi? Tebrld ahfadından olan merhum 
ilk defa memleketimizde Avrupa musi • 
kisini talhn ve tedris etmiştir. Kendisi 
yüksek haslet:M, büyük kıymette bir in.. 
sandı. Cen_aze namazı bugün <Sğle vaktl 
Sanyer camfstnde kılınacak ve Anado. 
luk8'.'altındaki aile makberesine defno • 
lunacaktır. Ailesi efradına ve oğlile kızı. 
na beyanı taziyet ederi:z. Allah rahmet 
eylesin. 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan OQler ve 
Hrkadaşlan 

Buıriio bugece Ortaköy 
Emek ıinemuıııda 

AMCA BEY 
Vodvil 8 perde 

Miıel Revüıü ecnebi varycteıi telepati 
tecrilbeleri 

1- PARiS IŞIKLARI 
TINO ROSSI tarahndan 

2- ÖLUM GEÇiDi 
JAK HOLT tarafından 

3 • Yeni METRO JURNAL 
Yaz flatları : 20 • 25 - 30 Kuru, 

BugOn saat 1 ve 2.30 da 
••• tanzilltlı matineler. 

Na9lt Ozcan • ErtuGrul Sadi Tek 
birlikte 

T•klim - Altıntepe a.ile 
b•bçeainde bugece 

Hayret Efendi 
Vodvil 8 perde 

okuyucu Aymel 

EGE TiYATROSU 
Nurettin Gene Dur 

ve arkadaşları 
24 Haziraa Cumarteai ak;amı 

Narlılcapı Şafak babçeıindo 

KOKAiN - ESRAR 
Murad Şamil varyete1i 

• Doktor. 1. Zati Oget ~ 
Belediye karşısındaki muayeneba· 
nesinde öğleden sonra hastalarını 

"•-•> kabul eder. 



SOR POSTA 

(f!~!i!a Karaman belediyesi bir 
istikraz aktetti 

Kömür havzasında yeni 
işçi pavyonları yapılıyor 

1 Begnelmilel 
Antrepoloji 
Kongresi 

Bu para ile şehir suyu, elektrik işi, soğuk hava 
deposu ve bir itfaiye teşkilab vücude getirilecek 

Kömür istihsalinin arthrılması için evvelce terk 
edilmiş ocaklar da işletilmiye başlanacak 

İzmir, 23 (Husust) - ı 7 Eylul 939 
tarihinde İstanbulda toplanması mu -
karrer beynelmilel antrepoloji ve pre
istorik arkeoloji kongresini müteakıb, 
kongre azalan memleketimizin arkeo -
loji sitelerinde bir turneye çıkacaklar -• 
dır. 

Türk Tarih Kurumu riyasetinden vi
layete gelen bir yazıda kongre azaları
nın Bergama, Efes, Milet ve Sa.rt ha -
r~belerini ziyaret edeceğini bildirmiş; 
şundidoo kendilerine her türlü konfo
ru havi otel ve nakil vasıtaları temini 
istenmiştir. Türistler İzmire gelince, İz 
mir Be1ıediyesinin Almanyaya sipariş 
ettiği Aero manyetik otobüslerile bu 
merlrezlıeri ziyaret e<recekl~rdir. Bu o -
tobüsler iki katlı ve 60 kişiliktir. Karammıdan bir görünüş 

I 
~raman (Hususi) - Karamanın e-1 gün 60 - 70 davarın etini mun.ataza 

Sfanbul ticaret n:rJık belediye başkanı Ziya Göncil - edebilecek bir soğuk hava deposu yap-
nun gayretile kasaba gittikçe güzelleş- tınlacaktır. Bunlardan başka herhangi 

llu .. du-rlu"g""u·· mekte v k lV.l ı . e umrana avuşmaktadır. Be - bir yangını kolayca bastırabilmek pek 
Yapılmakta olan ifçı pavyonlara ledıye reisimizin Ankaraya yaptığı bir basit vasıtalarla sulanan cadde sokak 

Çatalağzı (Husust) - Günden güne ltir. Bu paviyonlarda sıcak ve soğuk su İzmir, 23 (Hususi) - İstanbul mm- seyahatte şehrimizin en mühim ihti - ve meydanlarımızı sulamak ü~e biı 
artan ihtiyacımızı ~a:şda~a~ ve ibra - tesisatile, kalorifer tesisatı da yapıla - taka ticaret müdürü Cemal Ziyanın Ti ie:ç~rını karşılamak üz~re _Bel~~ye - arazöz alınacaktır. 
catımızı arttırmak ıçın komur havza - caktır. Ayrıca muhtelif tiplerde olan caret Vekiiletinde mühim bir vazifeve . ~nkasından 80 hın lira lstıkraz K b h rh h ·ı ·· 
sında yeni ocaklar açılmaktadır. Bunun mühendis ve memur evleri de inşa edi- tayin edilm~si mukarrerdir. İstanbul edılmış ve bu para ile şunların yapıl - tas; an~n. a 

1 a~~r an~~~~· gore 
için de ilk iş olarak Karadon, Asma ve lerek, memleketimiz iktısadiyatını can- mıntaka ticaret müdürlüğüne İzmir Ti ması kararlaştırılmıştır. yalp ırıdaca ıma: h~ anıntıln 1 b

1
• 

1 bsı -
Ç d k·ı · d • • Bu paranın 31 b. li h · h 1. ra arın a umumı ızme ere, ır e -

ay amarı mev ı erın e asrı ve fennı !andıracak olan bu yeni ocaklarımız caret Oclası umumi katibi Mehmed Ali . . ın rası şe nn a ı- . . . . 
tesisat vücude getirilmektedir. Bun- 1940 senesinin ilk aylarında tam ran- Eten, İzmir Ticaret Odası umumi ka _ h.azırd~ kır:cı .. fazla olan içme suyu ye- ledıye ote~, hır çocuk bahçesı" y~ptır~ • 
!ardan Karadon ocakları 76 sene evvel dımanla çalışmağQ b~lıyacaklardır. tibliğine eski Manisa meb'usu Tur,..,ud rıne Lale_koyundeki suyun getirilmesi- la~ktır. Bırkaç sene sonra ~ukfımetı -
köylüler tarafından açılarak pek ipti _ Türkoğlu tayin edilecektir. 0 n: sarfedı1ecektir. Şimdi kasabanın ih- mizın de programına koydugu orta A-
dai bir şekilde işletilmiş ve o zamanki Tarımbaşı kurs talebeleri tetkik tıyac.ını_ karşılıyamıyan elektrik tesi - nadoluyu sulama tertibatile kasabamız 
bahriye idaresinin ihtiyacı olan kömü- gezisine çıklllar Köylerde seyyar d~mirci'ik ve sa~ı ıhtıyaca ~eter bir şekilde takviye Anadolu ortasında modern bir şehir 
rü temin e:mişti. 2~ -. ~O :sene ~vve.1 vu Edirne (Hususi) - Mandıralara git- maranQOZ'Uk kursları a 1lacak edılecek,. 15 bın teneke peynir ve her- olacaktır. 
kubulan bır gaz ınfılakı netıcesınde t"kl .. b·ıd· d•V• Ed. tarımbaşı "" ç G 1 k t kt b. b 13 d b. k kapatılan bu ocaklar, havzanın Eti - ~ ennı 145ır ~=. ırned alardaki İzmir, : 3 (H~su~i) - l\faarif ve Zi- em 1 or ame e 1 u yaşın a r r ÇOCU 
banka intikali ile faaliyete geçmeğe ~-unun. .. 51 .. man. ır raat Veka1et1erı koylerde seyyar de., -

1 
. 

hazırlanmaktadır. tec:rubelerınden d~nmuşlerdır. mircilik ve marangozluk kursları a ıl- yı tam devrelı olarak tabanca ,·ıe bekçı·yı· 
Hk olarak muallım ve ustalarının ne- k . . ~ 

Evvelce çok perişan bir halde olan t" d .. ı·k r· ynı·rler va masına arar \•crmıştır. Bu kurslar ılk d 1 
zare m e numune 1 ne ıs pe • 1 k . k 0

" il ers ere b ~ şl k 1 d kömür işçiJerinin vaziyetini gözönüne parak tenekelere yerleştirmişler ve buz o ara tye~ı ?~yap.ıs e meşgul bu:u- "' ıyaca yr ra a 1 
alan Etibank bunların barınmaları i - f b .k ,_ t 1 d . nan zmır Vılavetınde açılacak, bı -

' a n alörına ya ınnış ar ıı. ı"h d.rk.. "l" ''l k .. l Gemlik (Husu _ 
çin yeni paviyonlar ve sıhhi tesisat yap Bu suretle kozacı1ıkta, gültağcılığın- t'Ja a~el 

1
15"'r vkı- ayeL er oy erine ~ si) _ Geçen sene 

İz.mir 23 (Hususi ) - 13 yaşında 
Hamdi Yıldırım ve 14 yaşında Ahm(3d tı kt d B ·· 1 d 1 k K eşmı o unaca tır. rma a ır. u cum e en o ara a - da ve peynirctMktıe dahi muvaffak olan a . • • açılan Gemlik or-

radon, Asma ve Çaydamarında 300 er köy gençleri bugün kamyonlarla Geli- Se~r ma~~:'o?Jluk ve demırcilık ta mektebı, bu yı! dün Kızılçullu civarında bahçeler ara
sında kayısı çaldıkları sırada yetiı:P-n 

bahçe bekçisi Rıdvan kendilerini ya;ca
lamak istemiştir. Bekçi bu iki yaramazı 
takib ederken J 3 yaşındaki Hamdi Yıl
dırım tabancasile dört el ateş ederek, 

kişilik üçer bekar paviyonu ile, yemek boluya zeytin aşısı ve çekirge mücade- kurslan~a ~oyluye, ~lS.v ~apısın.?,:ı ye tam devreli olarak 
hane ve yıkanma yerleri inşa edilmiş- lesi için hareket etmişlerdir. nyacak ışlen yapmak ımkanları ogre - çalışmağa başlı _ 

tilecektir. Köy1ünün kul!anacağı mo -
yacaktır. Geçen 

[ 8 d h 1 1 . l"k b h d k . =r) dern ziraat aletlerinin yapılması ve ta 
~~~~ur_s_a~a~a_v_u_c_u_a_r~ıp~ı~_u_r_a_n_ın~a_n~şi~A~ye_t~çı~~~· mk~~esi~g&~ri~ookfu.~yyar ~ne me~~eıu _ - çocuk devam et • 

marangozluk kurslarını san'at okulla -
miştır. Bu yıl ta -

rını iyi derece ile bitiren san'at okul - 1 - ebe miktarının, 
~n mezunları idare edecek ve kendile

bekçi Rıdvanı üç yerinden ağır suret
te yaralamıştı r. Kurşun!ardnn biri kalb ikinc; sınıfa ge • 

rine 60 lira ücret verilecektir. çenler ve birinci zaviyesine tesadüf ettiğinden, bekçini:'l 
hayatı tehlikededir. İki suçlu yakalan
mışlardır. Oniversite talebeleri Edirnede 

Edirne (Hususi) - Cenevre Üniver
sitesi tarafından davet edilmiş bulunan 
üniversitemizin fen fakültesi jeoloji 
enstitüsünden 28 bayan ve 24 baydan 
müteşekkil bir talebe grupu iki profe
sörlerile dört asistanlarınm refakatin -
de Balkanlar, Karpatlar, ve Aalplarda 

tafsilatlı olarak bizzat mahallerinde 
tetkikler yapmak üzere bugün fstan -

buldan Edirneye gelmişlerdir. Üniver -
siteli gençler muallim ve talebeleri -
mizden mürekkeb bir gn..:p tarafından 

sınıfa yen: alına _ 
caklara, üçüncü 
sınıfın da muhte . 
ıif yerlerde oku - Sorsa valisinin yeni tetkikleri 
[~n 

1 
G~mlikli ta • Müd-i.lr Selçuk Kadn Bursa 'Hususi) - Vali Refik Koral-

e e erın buraya celbini temin surctile tan turistik bir şehir için zaruri bir ;h
takriben (400) ü bulacağ1 tahmin edil _ tiyaç olan ucuzluk meseleleri üzerin -
mektedir. ele tedabire tevessül etmiştir. Bu mak

Bu takdirde, Gemlik orta mektebinin, sadla içtima halinde bulunan belediye 
bina ilıtiyacı gayet tabii olacaktır. Bu _ ~ncümenine giderek tetkiklerde bu -
rada bir t k . . . . lunmuştur. or a rne teb tesısı ıçın azami de- İlk . 1 k B Ç k. d 

1 
ış o ara • ursa - .e ırge arasın-

rece e ça ışan gemlikliler, aralannda bir da işleyen otobüslerden alınan sekiz 

Bursa (Husus!) - Şehrimizin en de havlu takımları göndermiştir. karı;ılanmış ve Atatürk heykeline b!r 

komisyon teşkil ederek halktan c25QQ, li- kuruş ücretin fazlalığı neticesine va -
ra yardım temin etmişler; bu paranın rı lmış, bunun tenzili hakkında incele
c500ıt lirası ihtiyata alınarak. .2000, li.. me:ere girişilerek en kısa zamanda hal
rası ile ayni komisyonun nezareti altında lediimesini istemiştir. gilzel, ince ve harcıllem san'atların - Yalnız havlucularımız iplik buhra - çelenk konduktan sonra Vilayeti, U -

~an bi~ de havlu ve havluculuk oldu- mnd.an şikAyetç.idir .. İplik yetiştiren mumi Müfettişliği, Beiediyeyi ziyaret 
gu mMalud~durA. daBu kıTymetll m0~talabrı - fabrdıkalar sipanşlerı vakit ve zama - etmişlerdir. 
mız ar ın, na, arsus; ıyar a - nın a verememektedir. Yedikuleden A . . f 1 . b d . 
kır; Ankara; Konya ve Kayseriye; bil- başka iplik fabrikalarımızın hükümle _ zız mısa ır er geceyı ura ~ geçı -
tün Türkiye Cümhuriyeti toprakları - rinin az olması bir çok mahzurlar tev- rec.-ckler ve ya~ın sabah Ruscuga hare-
na Bursadan gönderilmektedir. lid etmektedir. ket edeceklerdır. 

Bu işle meşgul bir tüccar da geçen - Resim bir havlu imal8thanesini gös- Üniversite gençlerinin bu ilmi gezisi 
lerde- Hataya ilk defa muhtelif eşkAl- termektedir. bir ay sürecektir. 

- Hasan Bey mimarların 

anlattıklarına göre .• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... şehrimizd~ eskisi gibi se
kiz on katlı, sipsivri aparlı.. 

manıar yerine .• 

. .. ayni masrafla iki katlı 

fakat gayet geniş cepheli hi 

nala: yapılıyormu.1 ned~n 

acaba1 .• 

Hasan Bey - Göze batma. 
sın diyedir azizim .• 

mekteb müdüriyetinın gösterdiği ihtiyaç- Yıldırım otobüsleri sahibi Salih Ze
lara binaen levazıman tedrisiye alınmı~ kfü encümene celbedilerek mütaleası 
tır. almmış, beş kuruşa indirilmesi müm -

Bir ders yılında Gemliğin umumi kül- kün olduğu öğrenilmiştir. 
tür hareketleri üzerinde mühım tesırleri Vali gerek bu mesele. gerekse araba, 
~rülen ve muhakkak bir ihtivacı kar _ otel, otomobil ve lokanta ücretleri üze
şıladığı, nisbetsiz derecede her~ gün biraz rinne de yeniden ve esaslı surette tet -
daha tezayu-d -..:ı t 1 b ..:ı d' .1 kikat yapılmasını, hemen bunların fi-

~.ıen a e e a.ıe ı 1 e sa _ . 
bit bulunan bu d ğ 1 .. f .. atlarının indirilın€sini taleb etmıştir. , e er ı ır an muessese _ A • • *. . 
sinin t 1 b iht" d Ayrıca şehir planını, ınşaat vazıyc~ını a e e ı ıyacım a karşılıyacak . . 
mod b. b. k gÖ7den geçirerek esas şartların tesbıtı-

ern ır maya avuşturulması için, . t . t• 
G 

. . nı emre mış ır. 
emliklılerın bu yokh yapacakları fe _ · ········--·····-···-······ 

dakarlık pek yerind~ bir hareket ola _ 
caktır. 

Eski bir mua!lik ve ayni zamanda yük. 
sek dereceli bir idareci olduğunu bura • 
daki bir yıllık faaliyeti ile isbat eden, okul 
direktörü Selçuk Kaan'ın birçok mahru. 
miyetlere rağmen her cihetten bir ders 
senesi içinde yarattığı varlık, maanfçi _ 
liğimizdeki tekAmfü namına iftihar edi • 
lecek bir hadise teşkiı etmektedir. 



Lffadiseler Karşısında f 

HATAY 
Vatan anne haykırdı: bağırıyor, kurtulmak. annesüe birleşmek 
- Çocuklarun neredesiniz? için tepirıPyordu: 
Vatan annenin çocukları etrafına top- - Ben annemden başkasının yanında 

landılar: bulunmak istememi 

da Kollarını tutmaı.t istiyen elleri açıyor. - Bura yız. 
Va.tan anne etrafına toplanan çocuk- Vücudünü bağlamak ' istiyenlerin getir-

larma baktı: dikleri bağlan koparıyordu: 
- lzmir burada, Ankara burada, Edir- - Ben annemi isterim! 

ne burada, İstanbul burada.. * 

SON POSTA 

~ 
Uyumıyan çocuğu 
nasıl uyutmalı ? 

Haziran 24 

Tedbirsizlikle çocuğunun ölümüne 
sebeb olan bir kadın adliyeye verildi 

Dün sorgusu yapılan kadın çocuğun kazaen su dolu 
kovaya düşüp öldüğünü söyledi 

Vatan anne çocuklarını isimlerini sÖY- Vatan anne, kendinden almak i!tedı1t-
liyerek teker teker saydı: leri çocuğunu lqırtarmak için yola Çlktı. Şeb · · d Cemil · · d 14 a Şerü · k 

_ Hatay ben seni kurtarmaya geliyo. remmm e e ısının e .. Y e vazıyeti, endisine eı yakın o • 
_ Hatay nerede'! .. O aranızda değil! lık bir kız çocuğunun su kovasına du - lan ağabeyisi Şükrüye açıyor. Derhal 
Vatan annenin en büyük çocuğu An- nı~;tay sevinçle haykırdı: §erek boğulduğunu evvelce yazmış - trene binerek beraberce İzmire geli • 

kara anlatmaya başald1. _ Anne ben seni istiyorum. tık. yorlar. Hayriye adında bir kadının de-
- Anne onu... Biri anneydi, öteki onun çocuğu; bir- Bu had.ise etrafında zabıtaca yapılan laletile İzmirde bir avukatın evine mi• 
Gözleri yaşarrnışu. Vatan anne merak birlerin':n seslerini duymuşlardı. B!rbir- tahkikat neticelen-erek, hadise adliye~e r· 1 1 0 d b" kti . 'k 

1 
. . sa ır o uyor ar. ra a ır gece va 

içinde sordu: lerine biran evvel kavu~mak içir. artık ıntı a etmiştir. çocuk dünyaya geliyor ve ortadan kal-
- O ne oldu, çabuk söyle! olanca hızl rilııı koşuyorlardı. Birbirin~ Müddeiumumilikçe yapılan tahkikat . - .. . 

k bett•k k b'• "'kl gibi • ' d hAd• ed t db• i liwo g•• dırılıyor, Şerıfe dogumun uzerınden bfr 
- O, o, onu ay ı .. kaıvuşmak için koşan anneyle ÇO"U ara- Uykusu kaçan çocuk uyu er netıe€sın e a ıs e e ırs z gı o - hafta geçince tekrar U aka ·ımek üze-
- SöyleV:ıı, çabu.k söyleyin, nasıl ol. sına hangi kuvvet girebil:rdi? .. Hangi ses · d h t durup uykuyu beklemez. ··1 C 'l · · Z k' hak ş gı 

J· yt ın e ra a ru en emı enın annesı e ıye - re Basmahane istasyonuna geliyor tam 
du? onlara: Azmıya başlar. O azdıkça uyku on:bn kmda takibata geçilmiştir. h k ti d bAd• . b ı..- ' 

1 - Yabancıla:r onu aldılar.. Bundan Ol b' b" · · k ı daha nnk uzaklaşır Ne yapmalı? .. 1.. - b b. t are ~e sırasın a a seyı a~r a an - maz, ır ınnıze avuşamaz.c;ınız.. r . Yavrusunun o uınune se e ıye ver- zabıta tarafından yakalanıyor a-ırce-
sonra ona, onlar bakacaklarmış.. Diyebilirdi. Hatay çocuğu, vatan anne- Eger çocuk kundakta ıse uyumaması - mek iddiası altında bulunan ana ah . ked"l' , 

b 1 k b · · t ı y b •· kı bag· ' zaya sev ı ıyor. Vatan anne metin ir tavır a: den ayırmak istıvenler; geri durma nın se ebını araş ırm.a.ı: a .e.ı sı .. - nan üadesinde, ağlıyarak, vaıt>ayı şöy 
- Benim çocuğuma herkesten iyi ben meaburiyetındc kaldılar vP anne ile ço- lanmış•ır, ya çengellı ığnelerınden hırı a- le 1 tnıışt . Ağırceza heyeti huzurunda cürmü • 

ana ır. ·· b ınd l · · l d baka'bilirim. Onu ellerinden almalıyım! cuk biııbirlerinin kucaklanna atıld11ar. çılmış, etine batıyordur, ya fazla ısın • . nu ve aş an geçen en gız eme en 
1 k - k .. t .. - - a- - Ben yalnız başına yaşıyan bır ·ı· f ed Şe..:.t Ü .. t Dedi. V:atan anne, çocuktari e onu- ,r-ı / ı mı.ştır, (üstüm.ı ço or muşsunuz ur. O- 'Had· .. il k 1 ıra en .ıue ve onun c rum or a-

. J ıf et d-1-ulıui k 1 .,. kadınım. a ıse gun , çamaşu asml 
r~;r~k;e;n;;~ö;b;ü;r~y~a;n;O;g~d;a~H;a;b~y~a=w~z~a=v=ll~========n=ı===~~~·=da~s~~rj,~hPM~ a~J~~- . "t kt ~tm ~~~~h~~dam~k~ehey~ = ü ümüştür, altını ıslatmışhr. yiyeceği az uzere evm en us a ma çı ış ı . . .v. . . 

C 8 1 b
•ı• •d• 1 ~ =ı ş . . k Çkmadan evvel ~ı:ag-· katta Terkos mn verdlgı karar şudur: cŞerıfemn, 

1 
· · · · · · · · · h d · luguv altına bir kova koymuı:tum. namusunu u arma ıçın 'Ull emay~ Un arı 1 'yor mu 1 iniz veya çok gelmışbr, er en veya g_eç ye. ı ' ~ • k rt k · · ı.. • ti 

dırılmıştır, yed.ığını ıyı azme emcmış - mus ~ . . . . .. 
tir, yahud da hastadır. Bu sonunc:ıyu Haniya, musluktan damlıyan sular zı· ışlemesı hafıfleyıcı sebeb olarak kabul 

Bir düello ustası 
Fransız çavuş.. 

!arından Jan Gi ~ 

gon, 31 düello yap 
miş, 32 ncisinde 
öld!jrülmüştür. Bu 
adam, kılıç kul -
}anmakta o kadar 
mahirdi ki, her 
düellosunun mut. 

Tath su, tuzlu su bahkları 
Tuzlu surla yaşı- \ J • 

\ / I / / 

yan balıklarda 1.. - ,,.. • 

yod bulunur, tat • : $ ~ 
lı su balıklannda /// J J I \ \ ,_ 
ise yoktur. 

* Cengizhanın kemil leri 
lak surette galebe Japonlar. bütün Mongol arı Çankay_ 

ile neticelenece - şekin ale)"hin'.? bir aray.ı getirmek aTZU-

ği çekinmeden söylenirdi. 32 nci düello
sunda öldürülüşü herkes tarafından hay
retle karşılanmı ştır. 

* iki kalb taşıyan at 

sile, Cengiz Hanın kemiklerini zaptct..mek 

istemişler, fnkat Çinliler daha e\·vel dav-

ranmı.şlnrdır. ÇankayşE'ki:ı milmessıl • 

leri Cengiz Hanın Suiyuan eyaletinde 

bulunan kabrini açarak kemik!ermi çıkar 

mışlar ve ga!"bi Çinde gizli bir yere sakla

mışlardır. Ce.:.ed, harıkulade ih~işamlı bir 

alayla nekledilirken yüz binlerce Çinli 

deıin bir huşula, tabutu seHimlamışlardır. 

Kansasta bir çtitçiye aid olan bu a!ın Cengiz Hanın kılıcını taşıyor. Mongol .sü.. 
biri içeride, diğeri sağrısının üstünde ol- varileri, gümüş sandukayı daimi bir mu-
m.ak üzere iki kalb~ vardır. hafaza alıtında bulundunnuşlardır. 

IJzerintle yanıldığım 
Bir mesele •• 
- cSize bu ikinci mektubumdur. 

Belki beni hatırlıyacaksınız, ilk ceva. 
bınız beni müteselli etmişti, fakat maıı .. 
leseıf hAdise zannettiğiniz şekilde çık
madı. Vak'ayı unutmuş olabilir~iniz 

düfilnıcesile tekrar edeceğim.> 
Bay cM. Z. B.:t nin bu satırları beni 

dü~ndürdü. İkinci mektubunun alt 
tarafını okuaum, fakat bahsettiği hA.. 
diseyi hatırlamak kabil olmadı . 

İlk mktubuna verdiğim cevab rne -
selenin bilAhare takib ettiği inkişaf 

seyrine uymamış, çok mümkün, insan 
için, hele benim için, arasrra aldanmak 
mukadderdir. Nitekim bu ikinci ceva. 
bımın da ayni akibete uğramıyacağını 
taaıhhüd edemem. Fakat daha evvel 
hadiseyi hulAsa edelim. 

Bay cM. Z. B.:t bu ikin~i mektubun
da diyor ki: 

- Aşkımı itiraf ettiğim zaman genç 
kız iki elile başımı tuttu, göğsüne doğ. 
ru çekti. Hiç bir §EY söylemeden da -
Jdkalarca hareketsiz kaldı. O günden 
BOnra sık sık buluştuk, konuştuk. Ya 
ben onu arardı~ ya o benim arkam • 
dan koşardı. Fakat hiç bir zaman o • 
nun dudaklanndan müsbet bir cevab 
alamadım. Nihayet bir gün ~eldi, ara. 
da hiç bir hadise, hiç bir sebeb yok .. 
ken bana: 

- Bu münasebet böyle devam ede. 
t•ez, artık ayrılmalıyız, dedi ve koşa. 

rak çekilip gitti. Beni tamamen unuttu 
mu? Bilmem. fakat onun aşkı elan be
nişn kalbim.de yaşamaktadır. Ve .siz
den şimdi şu üç meçhulün cevabını, 

bulmanızı r ica ediyorum: 
1 - Beni ııevmediği halde neden se. 

ver görünmüştü? 
2 - Hiç hir sebeb olmadığı halde ne 

den münasebeti kesmişti? 
3 - Şimdi o:ıdan nasıl intikam al _ 

malıyım? 

* 
Habruna gelen ilk ihtimal genç kL 

zın muhatabınd'l aradığı vasfı, mezi. 
yeti ve beklediği vaziyti bulmamış Cll • 
masıdır. Bu vasıf ile bu meziyet nedir? 
Genç erkek ona ateşli bir aşık gibi gö. 
rünmüf olacaktır. Her genç kız i!k 
safta aradığı budur, fakat aşığın ara. 
sından koca yüzünün sevilmesi şar _ 
tn Mektubdan anlıyorıım ki Bay M. 
Z. B. ilk vazif<'stni yapmış, ikincisini 
unutmuştur. 

Hmınma geler. ilk ihtimal demiş _ 
tim, ikincisi de var, ;ıt"ansa üçüncüsü, 
beşincisi de bulunabilir Bu ikinci ih _ 
timalin ba§mda genç kızın ge.nç er _ 
keği tahayyül ettiğinden başka ~kilde 
bulmuş olması gelir, maddi. manew 
bcrkımdan .. 
Şu halde ben gen~ kızın bir kome. 

di oynamıs o1rlı•lrtın" ~~nmıyorum. Er~ 

lr0 ü" istiyerek mnkabel~ etrnişt.:. Ara. 
dığını bulmadığı için ayrıldı. Bu va _ 
ziyctte <intikam:. kelimesinin yeri ol. 
madığın9 kaniim. 

TEYZE 

anlamak için derecesini almalı. Normal - yan olmasın diye. Ben yukarıda iken, edilerek, 8 ay, Hayriye de 6 ay hapse 
den yüksek ise hekim çağırıncıya kadar ortada oynam~ta olan yavrum, bu mahkfun edilmiştir.> 
salıncakta sallamalı. Hasta bebeğı uyut. kovanın içerisine düşmüş. Aşağı indi -
manın en iyi çaresi budur Salıncak yal- ğimde, onu kova içerisinde başaşağı va 
nız sağlam çocuk 1arda itiyad h'l!inı alırsa zivette bularak, hemen koşup kurtar
fenadır. dım, bağrıma bastım. Fakat, yavrucu-

Qocuk biraz c!aha büyükse uvkusuzlu- ğum gö~süm<le bir iki nefes aldıkta!! 
ğun sebeblerini şunlarda aramalı: İhti - sonra can veriverdi. 
mal disi ağı ıvordur, damağında ufa?< bir Müddeiumumilik, Zekiyeyi 4 üncü 
beyazlık yok';a bunu bahane saymayı - h"ki ı·-· kederek hakkın .. . sorgu a m ıgıne sev , 
nız Varsa oracığa biraz tent~rdıvod do- da ilk tahkikat açmıştır. 
kundurunuz. ağ:-ı diner. Belkı dt' yavru- .• 
nuz huvsuzıuP.undan uyumuyordur. u - Yavrusunu oldUren ananın 
yurken ba~cuncb biri inin h klema 're. muhakemesi neticelendi 
sallanmıya, kucakt.t tvtulmıy:ı alı~mı tır. 
Bunlard n birini yapmadınız dıye yay • İzmir, (Hususi) - Gayrimeşru ola
garayı bas'l'lı tı:. Aldmş etm~yiniz. V r rak dünyaya getirdiği çocuğunu boğa· 
sın haykırsın. A~lar, '.lğlar. nihayPt sô - rak öldürmekten suçlu $erife adında
ziinü .g{'ÇiremiyC'rcğini anl:ıyıp susar Her ki genç kadının uzun müddettenberi a-
d:diği y.a~ı:a~ çocu~la başa çıkılmaz. ğıre€zada büyük bir alaka ve heyecan
B raz dısınızı s1kma.ı, onu arzulannın la takib edilen muhakemesi neticelen
tahdid.ine alı~rmalısın11~ B~yle yapar- miş, karan verilmiştir. Bu davanın saf 

Es:rgeme kurumu menfaatine 
pehlivan güreşleri 

2 'Demmuz Pazar günü Pcndikte Bül 
bül bahçesinde Kartal kazası Çocuk E
sirgeme Kurumu menfaatine yağlı peh 
livan güreşleri yapılacakbr. 

Fenerbahçe müessislerinin 
toplantısı 

Fenerbahçe klübü müessisler heyeU. 
2 Temmuz Pazar günü sant 1 O da bir 
toplantı yaparak nizamnamelerinde ce 
mıyetler kanununun icab ettirdi· ı de • 
ğişikliği yapacaklardır. 

Edirne inhisarlar BaşmU"UrU 
vazifesine başladı sanız ıhırçınhx etmeden vaktınde uyu - h 1 t' · 1· · · kib t-ıemı' a arı ve ne ıcesı zmınn· ar ca • 

mıya başlar. ni alakadar ediyor ve hadise salonlarda Edirne (Hususi) - İnhisar başmU-
Çocuk 'bazan da asabiyetten uyumaz. O münakaşa ediliyordu. dürlüğüne ta)_'.in edilen Tokad başmü -

zaman siz düşen şey sabırlı olmaktır. Meş A . . . _ dürü Hüsnü Ali şehrimize gelerek va -
hur bir doktor sözü vardır: <Teskin edici Hadiseyı kısaca anlatayım: Bır koy- zifesine başlamıştır. 
iJa.::ı sinirli çocuğun kendıne değil, ann~sL 1ü kızı olan Şerife, geçen sene Uşakta 
ne vermeli.» bir bostan tarlasında uyuduğu sırada 

Biraz şekerli ıhlamur içirmek bu hal_ bir gölge tarlaya dahil oluyor. Genç 
deki çocuğa pek i:,-; gelir. Fakat bun:ı da kız gürültüden uyanıyor. fakat yalnız 
alışıp g.ece yarısı tutturmaması için yat - olduğu için birşey yapamıyor. Erkek 
madan önce içirmlidir. Gece vakti hiç bir gölgesi yaklaşıyor, aralannda bir na -
şey vermemelidir. mus mücadelesi başlıyor. 

Yemek b~hisfori: 

Sün ger tathsı 
Son derece hafif bir tatlıdır: 

On yumurta, bir kahve fincanı nişAst:ı, 

yarım fincan un, sade yağ ve toz şeker 
lazımdır. 

Yumurtaların beyazı bir kaba toplanır. 
İçine m,şasta serpil=r. Bembeyaz köpük 
halini alıncıya kadar mütemadiyen clö -
vülür. Sonra un da içerisine konulur ve 
karıştıra karıştıra yedirilir. 

Sade yağ bir tavada kızdırılır. Köpilk 
halindeki yumurtadan kaŞlk kaşık alınıp 
bu kızgın ağa usulca dökülur. Bun!ar 
yumurta gibi hır biçim alır ve oldu'kça 
kabarırlar. Bir tarafları kızarınca öbür 

~nç kız uzun müddet namusunu mü 
dafaa ediyor. Fakat ölüm tehdidi al -

tında bir çift koh.m arasında kalınca 
bizzarur teslim oluyor. Bu müthiş ge-

cenin mahsulü olarak karmnda bir ço
cuk ~yda oluyor. 

Muhit gayet hassas, doğumu onlar· 
dan saklamak zarureti var. Nihayet 

t.aafları çevrilir. Sonra yağdan çıkaılır, 
soğuk süt şerbetine atılır. 

Bu şerbet; şekeri su yerine sütte kes _ 
tirerek yaıpılmıştır. Yumurtaları kabartır 
kabartmaz kızartmalıdır. Beklerse kö • 
pük kesilir. Yağa dökülünce biçim almaz. 
yayılır. Ve tabii kabardığı :için de kupku
ru bir şey olur. Halbuki bu tatlı yunıu. 

şacıktır. ·············-···················-················-·· ... - ........................ . 

Bigadan bir futbol takımı 
şehrimize geliyor 

Biga İdmanyurdu, iki maç yapmak il • 
zere İstanbula gelecektir. 

Takım İstanbula gelirken Tekirdağda 

ÜÇ klüh muhtelitile de karşılaşacaktır. 

Adana stadyomu bitmek Uzere 
Adana (H'ususi) - Cenub atletizm 

müsabakalarına 25 haziranda Adana 
stadyomunda başlanacaktır. Bu müsa • 
bakalara Kony,a, Kayseri, Mersin ve A • 
dana atletleri iştirak edecektir. 

Beden terbiyesi Seyhan bölgesi 939 bilt 
çesi 38,922 ~ira olarak tesblt edilmiş ve 
umum müdürlüğe gönderilmişti. Umum 
müdürlük bu bütçeyi tasdik etmjştir. Bu 
yılki tah6isatla spor tesisat ve malzemes' 
ikmal edileceki'r. 

Adana stadyomu inşaatı tamamlanmJılf. 

tır. Stad ve tribün küçük olmakla bera. 
her §İmdilik ihtiyacı k8J1ılıyacak bir 
halde güzelce tanzim edilmiştir -----... -...... f_Ba __ c_a_k_s_ı_z_ın __ m __ a_s_k_a_ra_h_k_l_a_r_ı : _______ Yı_o_l_is_te...;y;;...e_n_ot_o_m_o_b_il _ _. 
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atay, 
ZAIFEll BÜYÜKTÜR 

TDrk nDfusu arttı, Ordumuz daha kuvvet
lendi ve TDrkiyenin Cenub hududunun 

müdafaası sağlanmış oldu 
Yazan : Emekli General H. Emir Erkilet 

ft ozan ve Montröden sonra, 

16 Ti.i'.rk dtf politikasını:ı en bü. 

yük kazanç ve zaferi şüphesiz Hatayın 
anavatana kavuşması olmu~tur, ve bu 
zafer bugün bütün Türklüğe i!:iharla 
atıf ve ithaf olunabilir. Ancak bu öyle 
bir güzel kazanç ve bir zaferdir ki ortada 
ne kaybetmiş bir raltib ve ne de yere se-
1'lmiş yatan mağlılb bir düşman yoktur; 
sadece kazanan ve muzaffor olan vardır. 

Onun için bugün, Hataylılarla beraber 
bütjin Türklük ve Türklüğün bü:.ün 
dost.lan Hatayın anavatana ilhakı bü
yük bayramını sevinçle kut!ularken hiç 
bir kimsenin. bir acı ve ıztırab duymadı. 
ğına kani olarak ayn ve derin bir saadet 
ve bir inşirah duyarlar. 

Böyle insanca ve yapıcı zaferler dün. 
yada pek nadircl:r. Ancak unutmamalıdı:· 

ki Hatay Türkleri bugün bayrnmladıkla. 
n zafere kolay ve kansız ermediler. Bu 
kutlu .günü görmek ve yaşamak için, on
lar ve lbizler tamam 21 sene uğraştık 

Hatay kurtuluş muharebe ve mücadele. 
leri dünyanın en kutsi ve haklı c:dalJe. 
rinden olmuştur. 
Yalnız 1935 danberi bizzat Hatay 'Ii.ırk. 

terinin ve bizlerin çektiğimız o helecan, 
heyecan ve üzüntii demleri ne idi! Hatay 
için ne kadar agır ve sıkıntılı günler ge
çirdik ve neleri göze almadık' İşte bütün 
o tasarlı, haklı ve güç mücadelelerin hü. 
yük mükafatı: Hatayın anavatana ka. 
vuşması oldu, ve işte onun büyilk blyra. 
nunı yaşıyoruz. 

21 yıldnnberi, Hatay davasında, vata 
na ve Türklüğe çalışabilmek talihine 
mazhar olan her ferd artık bugün yr.ptı. 
ğı işe ifltiharla bakabilir ve bütün Türk. 
lük siyasi ve askeri itibarının en büyük 
ve yeni bir delilini teşkil eden Hatay 
muvaffakiyetile çok haklı bir haz duya. 
bilir. 

Hatay anavatana kavuşmakla çok şey 
kazanmıştır ve bunların en • başında ge. 
len kar 21 senelik çok acı bir gurbete son 
vermek olmuştu!'. 

Hatay Suriye midir?! San Remo konfe
ransında, bizzat müttefiklerin yüksek 
§Örasının, Avrupalılarca Sancak denilen 
Hatay bölgesini Suriyeden saymamış ol. 
mcrsından sarfınazaır haritaya dı•kkatle 

bakan veyahud bölgede seyahat ederek, 
ahalisinin hemen hepsinın (dışarıdan gel. 
me mı.l-hdud ve yabancı unsurla• müstes. 
na) Türklüğün~ şahid olan her tarafsız 
araştırıcı görmüştür ki bizim Hatay vi. 
lAyetimiz Suriye değildir. Kökünü !a Ma. 
raşın yakınlarından, Toros sils.lesindcn 
alan ve yekpart'! bir masis:> halinde cenah 
ba.tı istikamtinde uzanarak Hınzır bur. 
nunda Dt>ğu Akdeni?.in er. büyük bir ka. 
ra çıkıntısını yapan Amanos veya G~vur 
dağımızın yansı Türkiye ve yarısı Suri. 
ye olur mu?! Da~ silsilelerinin hattı ba
laıları mernleketl~r. -ülkeler ve devlet. 

ler arasında siyast hududlar teşkil edebi
lirler: fakat tabii coğrafya hiçbir vakit, 

rupa devletlerinin Türkiye .. Suriye hu 
dudunu Payasın cenubundan başlatarak, 
baştanhaşa Türklerle meskun bilmem 
kaç bin yıllık bir l'ürk dağı olan G5.vur 
dağlarının üstünden atlatmağ:ı. ve bu 

dağlan ikiye bölmeğe kalkışmaları \'e 

sonra büyük BeğenkôY, Sulaklı. Bülbi.il, 
Karabaş, Belanköy, Duraklı ve ilah .. gi. 

bi yüzlerce Türk adlı Türk köylerini ve 
Suriyeye hi9bir faydası bulunmıyan Ha

leb Ş:ma1indeki demiryolları telaki nok
tasını Suriyede bırakacak suretti? hudn. 
du Kilis kasabamızın hemen cenubundan 

yani şehrin bahçelerinden ge~ir!l'eleri 
şüphesiz sade bir gaflet eseri deqil, T;irk
Ier hakkında bile bile yapılmış siyasi bir 

suikasttli. Fakat güzel ve eski bir 'Türk 
ata sözü mucibmce yanlış hesab Bağciad
dan bile döner. 

Hataya kavu~ınakla, T·irkiye y3lnız 
200,000 küsur nüfuslu b"r 63 üncü 
vilayetini veya Cenu'bi Anadolunun en 

tabii ve mükemmel bir limanını k:iZan
makla kalmıyor, ayni zamanı:la onun 

Türk nüfusu Hatav Türklerile artmış, 
ordusu o nisbette kuvvetlenmis ve niha. 
vet, Gavur da~larının cenub kısmının da 

Türldiye Cümhurryeti hududlnrı içinr. gir. 
mesi ile, cenub hududlarımız:n askeri 

müdafaası da saglamlanmış oluyor; bn 
itibarla muvaffakiyet bizim için b;iyilk
tür. 

Fakat yukarıda da yazdığımız veçhi1c 
ne Suriye ve ne" de mandater Fransa 
Hatnyın anavatana kavuşmasilc hiçbir 

şey kaybetmi~ değildirler. Çünkü cv\•el
ce rakam ve istatistikli! de izah ~tmiştik 

ki İskenderun limanı Svriyeden çok faz_ 
la cenu'b ve doğu cenub Anadoluya i.ü. 
zumludur. Bunun er. büyük delili İsken. 
derun limanının eskisine göre pek sönük 
olan 21 yıllık durgun ve imarsız duru. 
mudur. Zaten ne Fransa ve ne •ie Suri .. 

yenin 21 yıldanberi gerek limanda ve g0 -

rek Antakya içerl~rin<!e imar namına bir 
şey yapmamaları dahı bu eski Türk cya. 

Jetini esasen hiç benimsememi~ ve mahza 
siyasi emellerıe ellerinde tutmak iste-

miş olmalanna aynca açık bir delil teş
kil eder. 

Hülasa bu.gün Hatayın anavatana ka. 
vuşması ile yalnız Hataylılar ve bizler 

kazanmıyoruz: fikrimir.ce, Fransızlar ıft
bi Suriyeliler de çok ıev kazanmışlardır 

ki bunların en başında Türkiyenin dost
luğu ve bu çok karı11k ve tehlikeli dün. 

ya emniyet buhranında, onun kıymetli 

olabilecek müzahereti gelmektedir. 

İzmir 
Hatay 

B . E. Erkilet 

fuarında 
• 

pavıyonu 

GAvur dağları gibi yekpare ve üstP.lik İzmir 23 (A.A) - İzmir fuarına iş _ 
tamam.ile TiJrklerle meskOn bir silsile. ı· aki k ır ta arrür eden Hatayın, fuarda 
nin, bir dağ blokunun, yarısının Türk ve 
diğer yarısının Arab veya Suriyel-i addo. yaptıracağı paviyonun tesisatı için şeh-
Iunması gibi bir s{lfsataya cevaz ve~ez rimize gelen Hatay iktısad müsteşarı 

Bundan başka Cenubi Anadolu sahille. Cel-Al Akyürek, bir muharririitıize be -
rinin Antalyadan sonra tek tabii limanı yanatta bulunarak, Hatayın İzmir fu _ 
olan İsknederun körfezinin teşekkülüne arına iştirak için gösterdiği arzunun iz. 
bakarsak görürüz ki burasını vücude ge_ mir Belediye Reisi Behçed Uz tarafın
tiren Ceyhan nehri deltasile Gdvur da. dan alaka ile karşılarunıt olduğunu söy
ğının Hınzır burnu çıkıntısıdır. Nihayet liyerek dem.ittir ki: 
İskenderun limanının cenuh, d..,ğu ve şr- cHatay için sergide en mutena bir 
mal. do~ cihetlerde':l Gavur dağlarile köşe tahsis oluhmu§tur. Bundan başka 
:evrılmış ve ?u .suretle Suriyo _ denilen seırgi methalinin sağında ve solunda ay 
)'erlerden kesılmış olması da gostermez nca birer vitrin verilmiştir bura H _ 

• k" r· • t k d ' ya a mı ı "" ay, s en erun Jimanile bera. tayın kurtuluşunu gösteren bir heykel 
her, Cenubt Anadoludan başka bir şey koymak istivoruz. Bu hususta t 
d ğ"l&r .J emas -
e 1 

• tarda bulunmak üzere vann Ankaraya 
Bundan 21 sene evvel galib büyük Av .. gideceğim.> 

f -- - -----~ ~~~ 

Fakat, ah 
Atam da 

sağ olmalı idi! 
············ YAZAN •........... 
~ ErcUmend Ekrem Talu i . . ................................................ 
Hatay, h'JŞ geldın!. 
Senin ayrılığınla on sekiz yıl e

lem duyan anavalan, şu mübarek 
günde seni teıtrar bağrına basmak
la bahtiyardır. 

On sekiz yıJ sen de, biz de ktır
şılıklı hasret çektik. İçinde, son .. 
suz ve yakıcı bir iştiyakın alı->vle

ri ışıldayan gözlerimi?. [Gavurl 
dağlarının öte yanındaki zümrüd 
g':bi ovalarının, genç kız bakışı gi. 
bi saf ve ber:ak sularının serabını 
arardı. 

Er, geç kavuşacağımız! biHyor
duk. Tarihin en büyük Adamı se .. 
ni lfze. sana da halası vadetmişti. 
Ömrünıiu son yıliarını senin dı.l. 
.şünce.'l doldurdu. Hasta dudakları 
ölüm döşeğindi! seni sayıkladı. 

Bu.,,~ün~ü çıL:tm sevincimize ka.. 
tılan tele ağu. bugün:.i o·nun ı:üre
memiş elmasından ilerı geliyor ... 

Bununl.1 beraber, gene o .E:)~di 
Şefin idealini tahakkuk etmiş gör. 
mekle bahtiyarıı. Sen de .. biz de! 
Ve O'nun idealıerine sadık kalıp 

ta, onlıın tahakkuk ettiren Milli 
Şefle arkadaşlarına karşı yürekle. 
rimiz minnetle dolup taşmaktadır. 
Hoş geldin, aziz Hatay! Türklü .. 

ğün tek ve bölüm kabul etmez e
bedi camiasındaki yerin de bundan 
böyle ebedidir. Senden bizi artık 

hiç.bir kuvvet ayıramaz. O hasret 
günlerini sn de, hız de, unutaca
ğız. Türkün şıan iyiyi hatırlamak 
ve kötüyü unutmaktır 

Ve onun içitıdir ki senin avde
tinle sonsuz sevince ikinci bir se. 
vinç katıyoruz .. tarihte binbir bağ 
ire bağlı bulundu~umuı: necib 
Fransız milletinin de bize dostlu. 
ğunu gefüd•n. Yakın bir maziye 
aid anlaşmamazhkların bu an'a. 
nevi dostluğu ihlAl etmi~ olmasın_ 
dan samimi bir elem duyuy'lrduk. 
Kliltürüne, prensiplerine, inkıHib 
ideolojisınc hayran olduğumuz ve 
hürmet ettiğimiz o asil milletın bi. 
zi anlamamasından doğan bu elem 
şimdi mütekabil ve içten kopan bir 
memnuniyete dönmüştür. 
Avrupanın, biri garbda, ateki de 

şarkta, iki muazzam demokra~. 
bundan böyle elele vererek, dün. 
ya sulhünün kudretli birer koru. 
yucusu sıfatile. insanlığın hayrına 
çalışacaklardır. 

Senin, vatanımızın bir cüz'ü ol. 
duğunu tasdik ve seni bize iade et. 
mekle. hak ve nasafet an'aneleri
ne ezelt sadakatini gösteren dost 
Fransaya, Türk bQtOnlüğQ, bugün. 
kü mes'ud günde candan fiikran .. 
!arını sunmakla kıvanç duyuyor. 

Hatay, hof geldin!. 
SenJ, canımızla, başımızla, bağ. 

rımıza basıyoruz. Seru bize kazan
dıranları tebcn ve takdis ediyoruz. 
Sevinç içindeyJz.. ~yyıldız1ı 

sancağın ürpermesindekf sevinci 
duyuyor musun?. Seni ne heye .. 
canla karşılıyor! 

Fakat .. ah. Atam sağ olmalı idi!. 

Sayfa 1 

Kahramo.n Dt'dıımuzun lsı.~ deruna gınşınaen bir intiba 

Balk ne diyor? 
''N_için biz de Hataylılar gibi, onlarla 

beraber bayram yapmıyoruz? ,, 
Türk .. Fransız anlaşmasının ilan edil

diği, Hatayın kollarımıza atıldığı bu 
!iyeli vasfını muhafaz.ıı eden güzel lla
tayın resmen iltihakı muhakkak ki çok 
mes'ud bir hAdisedir. Fransızların bu hn

kikati geç ve güç olsa da teslim etmeleri, 

bence demokrat millet topluluğunun be. 

raberliğline de misal teşkil edecek bir te. 
e Ali Onnan (Cağaloğlu Narlı- za:bürdür. 

bahçe sokağı): 

mutlu günde vatandaşların düşünceeri.. 
ni de tesbit etmeği faydaı bulduk. Vatan

daş, Hatay bahsinde heyecanla şöyle ko
nuşuyor: 

c- Atlana, Konya, Eskişehir nasıl bi
rer Türk vilayeti is~. Hatay da onlar ka. 

dar öz bir Türk memleketi idi. Nasıl 

Türk olan bir memleket, Türkiye dışın
da kalamazsa, kalmadıysa Hatay da ya. 

bancılar\"l elinde, yahud pamuk ipliği ile 
bağlanmış anormal bir vaziyet tÇinda ka

lamazdı. Havasından suyuna, taşından 
toprağına kadar Türk olan Hatayın tek.. 

rar bizim bir parçamız haline, bu sefer 
roomen, girişi beni çok mahzuz etmiştir. 
Bu !hadise Türkiye Cümhuriyeti hük•i
metiinin yeni bir zaferidir .• 

Hatayın bir ~'ürlt vilayeti haline gel. 

eliği bu sevinçli günd~ Büyük Atayı ta. 

zimle anmak bizim içm bir borçtur. Çün

kü Ata, günlerce, aylarca Hatay i~n ça

lışmış ve üzülmüştü. Türk milleti Hata. 

yın Türk hududlarında resmen yer alL 

şını büyük bir bayram halinde tes'id et

melidir. 

e Halim Kıurancl 

tayyareci Sadık sokağı): 

(Bakırköy 

c- Hatay, bu şirin Türk kösesi çetin 

şartlar içinde çok azablı günler geçirdı. 

e H. Hasan ( Ak.aray Ordu cnd- Hataylı kardeşlerimiz orada türlü un. 

de•İnde berber) : surlar elinde hırpalanırken burada bizim 

c- Hatayın tekrar anavatana iltiha
kından büyük biı· memnuniyet duymı. 

yacak tek vatandaş tasavvur edemem. 

Bu .güzel yurd parçası hakikaten azablı 

günler yaşadı. Atatürkün titiz hassasi. 

yeti, İsmet İnönönün azimka:- siyasetile 

artık o kara günleri unutacak ve Türki. 

yenin müreffeh bir Yilayeti olarak yük.. 

selecektir. Hatay kadar buna biz de se-. 
vinmeli, bayram yapmalıyız.~ 

• Kerim Derince (Galata - Ne
catibey caddesi): 

c- Zaten Hatayın anavatana kavus. 

de içimiz kan ağlıyordu. Başkasının bir 
karış toprağında gözümüz yoktur, fak:ıt 

biz de bir karış toprağımızı ver .. 

meyiz, 

tihaz 

elbette 

prensipini kendin? düstur ıt. 

eden Türkiye Cümhuriyeti 

Hatayı başkl elle: .. 

de bırakmıyacaktı. Buna Hataylılar .ia 

bizim kadar emin oldukları için, bütıin 

eza ve cefalara tahammil. ettiler. Du 

kurtuluş gününü beklediler. Hadisat ica. 

bı, zahiren müstakıl bir safha geçire'l 

Hatay, artık bir daha ayrılmamak üzere 

Türkiyeye ilhak edilmiştir. Her büyü~ 

ması bir gün meselesi idi Müstakil şek. davayı vakur bir sükfınl:ı halleden h:i-

Iile bile bir Türk vilayeti halinde olan kümetimiz bu meselede de bütiin dünva
Hatayın resmen de bizim oluşu siyaseti .. 

mizin parlak bir neticesidir. Hatay ic;t.n 
uzun münakaşalar, gürültüler, patırtılar 

oldu. Bir tek insanın bumu kanamadan 

ya örnek olacak bir kiyaset gö:ıtermi~ti,. 

Bayram yalnız Hataylı kardeşlerimizin 

değil, bizim de hakkımızdır.> 

elde ettiğimiz bu zafer Atatürkün ye 0 _ e Kamil Tunakan (Edirnekapı, 
nun kahraman arkadaşı İsmet İnönön;jn Karagümrük, emekli yüzbCtJı): 
müşterek eserleridir.> c- Bu hadise iki bakımdan ehemmi. 

e M. Abidin 
malya): 

( Ôiretmen, Sa- yetlidir. Birincisi, hükfunetimizin bu işte 

ötedenberi gösteregelmekte olö:.ıltu has. 

c- Hatayın buhranlı günler yaıadığı 
zamanlarda, birçok sersemler bura na!. 
kının gayri Türk unsut'lar oldu~unu ;cı 
dia ed.iyorlar, ekseriyeti Türklerin te~ 
kil etmediği bir noktada Türkıyenir. hak 
iddia etmesini garib buluyorlardı. Den 

o zamanlar kendi kendime ıöyle derdim: 

- Eğer hakikaten Hatay Türkse, Tür. 

kiyenin olacaktır. Hatayın Türk olduğu. 

nu, iddia sahibleri de, Fransızlar da tas. 

dıtk ettilr, bütün dünya da. Bu tasdiltin 

bugün resmi bir tezahürile karplaştık. 
Hatay denen yapma blr devlet ortadan 
kalktı. Bir Türk vilAyeti oldu. Bu netice 

kar.şısında bir Türle olarak duyduğum 
heyecanı tarif edemem.• 

• Yuıul Ural ( Hakuk Fakültesi 
talebe•i): 

<- F.sasen bir Türk bölgesi olan. müs. 
takil idare §ekli ile de gene bir Türk vl.. 

sasiyet. ikinci9. emri vakiler, teşevvüş. 

ler devrinde anlaşma ile toprak ilhakl. 

istese idik Hatayı hır fırka askerle a. 
lamaz mı idik? Elbette alırdık. Fakat 
kimseyi gücendirmeden, sulhperver hti. 

viyetiimizi muhafaza ederek, tek kuruş, 

tek asker harcamada:ı bu neticeyi aldı1' 

Bu daha büyük bir muvaf!akiyettir. 

Yalnız bir noktayı merak ediyorum. 

Iztırablı zamanlann.t büyfüı: bir hey~an. 

la iştirak etti~miz Hatayın bu meser. 

retli gününe niçıtn ayni şetaretle, ayni 

heyecanla katılmıyoruz?• 

e Salahattin KaTaosman (Be yoğ. 
la Balıkpa7,;arı No. 12): 

c- Hatayın bizim olduğuna çok st>v.in. 

diin. Artık biz de rahat ederiz. Oradaki 
kardeşlerimiz de ... Ne olur Atatürk ttl 

pek arzuladığı bugünü görseydi.> 



ı 6ayfa SON POSTA Bazinan 24 

."SON POSTA,, nın -
... 

Tarih Müsabakasi 
... 

Paralar a ras•nda No. 29 

Kılıç Ali Paşa 
YAZAN : i SM ET HULOSI 

lnebahbda ilk büyük felakete uğnyan Türk donan· 
masını yeniden canlandıran ve Akdenizde 1ürk 

hakimiyetini devam ettiren büyük Türk gemicisi 

Dolu çantada~ paralar eıkııık bir va
ziyette oturuyorlardı. İkide bir biri öte
kini dürtüyor, fazla ııkışan madenl pa.. 
ra1a.r rahatlamak için tıkırdıyorlar. kağıd 
paralar onların üstlerini başlarını yırt -
malarıntian korktuklarından eteklerini 
hışırdatarak çantanın cidarlanna daha 
fazla sokuluyorlardı; içlerinde en hür • 
metlisi olan elli liralık: 

- Ne yapalım, çocuklar, dedi, şimdilik 
biraz sık.ıfık oturmıya mecburuz. Fa~at 
nerede ee birer birer dağılırız, içeride 
kalacak olanlar da rahatlarlar. 
Beş liralrk elli liralığ3 baktı: 
- Siz kalacak mısınız? 
- If''iÇ zannetmem.. galiba ~lk yolcu 

benim! 
- On liralık sordu' 
- Nereye teşrif? 
- Zannımca ev sahibine gideceğim' 
Bu a!l"ada çantanın kapağı açılmıştı. 

İki panJl1.k çantaya girdi. Paralar bir • 
birlerine bakıştılar: 

- Acaba hangimiz? 

On altıncı asırda Akdenizdeki haş - seferlerine Kaptanı Derya Sinan Paşa- Demek istiyorlardı. Çantaya giren iki 
metli Türk hakimiyetini kuran, bu as- nın kumandasında iştirak ettiği zaman parmak bir tane çeyrek yakalamıştı. Çey. 

nn birinci yarısında büyük amiral Bar lar hayli tecrübeli bir denizci fÖhreti rek: All h la.d k k d 1 d d' . - a a ısın.ar ı ar a aş ar, e ı. 

baros Hayreddin olmuştu. 1571 ~~· kazanm.ı.ş bulunuyordu. 1556, 1S51 ve Gideceğim yeri gördüm. Şerbetçinin ka. 
mağrur bir kaptan paşanın hataları yu- 1558 de kaptanı derya Piyale Pa~run san. 
zünden İnebahtı - Lepanto'da feci bir idare ettiği TUrk donarunasında bu - _ Güle güle çeyrek kardeş. 
mağlUbiyete uğrıyan Türk donanması, lundu. Uluç Ali Reis, Osmanlı İmpa - Çantayı kapatmıştı. Henüz deltiştiril • 
on altıncı asrın son nıb'unda ve ~n. ye- ratorluğunun deniz beyleri arasına gEÇ memlş bir eski beşlik ilze.r.ine abanan gü. 
dinci asırdnki kudret ve şevketını de mişti. 15 64 te Malta muhasarasına İs - mü§ lira:fa döndü: 
Amiral Kılıç Ali~ borçludur. kenderiye beyi olarak iştirak etmişti. _ Rica ederim, gümüş lira, biraz öte. 

Kılıç Ali Paşaının çocukluğu ve genç Bu meşhur muhasarada Turgud Paşa ye git, bak, üstüm başım parça parça, 
lik hayatı karanlıktır. 1490 yıllarına şehid olunca, üzerindeki Trablusgarb sen de kenarındaki tırtıllarla tırmalar. 
doğru doğduğu tahmin edilmektedir . beylerbeyisi, yar&rhkları görülen Uluç san, elle tutar yerim kalmıyacak. 
Asıl adı Uluç Ali idi. Adriyatik sahille- Ali Reisıe tevcih edilmişti. Yedi ~en-e - Ne yapayım. beşlik kardeş, nikel 
rinde çok fakir bir bahkçınm oğlu idi. sonra, Kıbns adasını zaptettiğimiz sı - onluklar, beşlikler beni 0 kadar fazla sı. 
Küçük yaştan itibaren, ömrü balıkçı ıadada filo kumandanlığına yükselmiş ~ırıy<>rlar ki.. Bari onlar bir an ev. 
'kayıklannda, ufak korsan teknelerin - ti. vel eksilseler de hepimiz rahat nefos al. 
de geçmişti. Cknçliğinde Ali Alimed Kıbrıs zaferini müteakıb, Türk do - sak. 
adında bir korsanla ilk çetin deniz cenk nanması Akdenizde bir cevelılna çık - Nikel onluklar, nikel beşlikler, gümüş 
forine atılmıştı. Nihayet, deniz beyle - mıştı. Girid adası sahillerini ve Korfo- liranın bu sözüne alınmışlardı Hepsi na. 
rinden Durgud Paşanın etrafında top- yu vurmuş, İstanbula dönüyordu. De- mına söz söyliyen bir nikel onluk: 
lanan genç ~ cür'etkAr kaptanlarda.n niz cengi ile muvazzal tımarlı askerleri - Bizim on misli, yirmi misli büyüğ-J. 
biri olmuştu. 1552 - 53 yılları Akdenız (Devamı 13 üncü sayfada) müuünüz diye hürmet ediyorsak, siz de 

bize karşı biraz daha nazik hareket et • , Çanta bir kere daha açıldı .. Paralar ela 
meyi öğrerunelisini.t.. rafa bakındılar. 
Gümüş lira: - Kasah dükkanındayız! 
- Haydi oradan ufaklıklar siz de... On liralık boynunu büktü: 
Ufaklık sözü yirmi paranın kibrine do- - Bu sefer sıra muhakkak \ende .. Hep 

lrunmuştu. ' bu ka6aba da ben giderim. 

Uf klık d · t b' . h '-' g·· Çantaya giren parmaklar, on liralıll - a eyıp e ızı aa.ır orme • . 
· · B' 1 k k d' - · 1 d' yakaladı. Elli hralık ta ona yaplflilll bit 

yınız.. ız 0 masa en ımı mısa ıy!!t k ld 
halde çıkaca o u. 

ortaya Otoyuyorum. Tıramvayla Kaıra - G.. .. lira be ı· l .ıh an ttü 
- h d k k b' · umuş ş ıra 16 • ur . köyden Sultana me ~ çı ac~ ır msan S . kin bak 0 lir lıA """' - erun e .. n a 8 :n pe,..., 

kondüktöre bir on liralık verse.. kon - bırakmıyor. 

düktör, yirmi paranız var mı? .. Yoksa - Belli adamakıllı tutkun. 
ineceksiniz ... der ... 

Elli liralık, ismini işitir işitmez olduğu 

yerde doğruldu: 
- Benden mi bahsediyorsunuz? 
Beş liralık bir elli liralığa, bir de elli 

liralığa bitişik gibi yakın duran on lira -
lığa baktıktan sonra ccvab verdi: 

- Ne o elli liralık, sarı kız yanında 

iken kulağın bir şeyler duymuyor. 
İki buçukluk: 
- Ben hepinizden gencim, yanımda 

böyle açık saçık konuşmanız doğru de -
ğil! 

Çantaya giren parmaklar, elli 
on liralıktan ayırıp yeni baştan 
ya koydular. Çanta kapandı. 

İki buçukluk: 
- Biraz ferahladı-
Dedi, elli lirajık kızmıştı: 

Hralıfl 
çantaJı 

- Hiç birin:z de on liralığı çekemez • 
sınız. Zırvallı şirndi kasabın et kokan çelt 
mecesinde kim bilir ne yapar? 
Beş liralık alaylı bir sesle: 
- Sen meraklanma, o orada daha * 

nin .gibi ne elli liralıklar bulur. 
<Devamı 10 uncu sufada) 

B urada ve buna benzer yerlerde _____ JlllWWllllWWI di. Öbür köşede eşek anları petek Irur-
~lllllllMlllılılılılllılılıl..._ __ Y eni E d ebi Romanımız: 42 

tek hı.şama senelerce yaşadım, muşlardı. Maa.mafih orada da hayat e-

:~~l:ı:~:· ö~~~J~':n~~ac~~d~~l~~~ KARLI DACA cu·· N ES VU ROU :~:~ ~~:~~::::·b~:~~~:ıl:::~ 
yümü büsbütün bir cennet ~elakkı ede: çırmış, sil}dirmişti. 
ceğim. Sizinle va:ki olan milkalemelerı 
hatırlayıp da muhakeme ettikçe bu eşin Ahmed Ercan bunlar. düşünüyordu.. 
nncak siz olabileceğiniz kaatine varı - yazan: Ercilmend Ekrem Talu Teşebbüsünde muvaffak da olsa, o gt1a 
yorum. Aramızda bu derece his birliği, r: mevsimini ve belki de bütün bir kıp 
zevk birliği ve talih birliği olunca ha- İçi hafiflemişti , dirm~kte idi. Bu gene yalnız ve kimsesiz ge9irmeje 
yat birliği neden teessü~ etmesin? ~u- Mektubu yazmakla yerde, fazla olarak, rnahkfun olacaktı. 
lunduğum yerin uzaklıgı tereddud~ : emelini yarı yarıya &sabı yormıyan, yıp Bahçenin tA dibinde, kendi elile cfi». 
niizü mucib olursa, başka yere naklımı tahakkuk etmiş sa- randırmıyan bir te miş olduğu melisanın kuruyup kuru • 
istemek hakkımdır ve naklettiririm de. yıyordu. Elleri ce viye bir sadelik, bir m:ıdığına bakmak üzere 0 tarafa doğ • 
Ancak kendimi sevdirmiye muvaffak binde, ıslık çalarak sükun ve huzur bu ru giderken, arkasında bir ayak sesi 
olduğum Sapanlıların ayni sevgiyi der- bahçede dolaşmıya:· luyordu. duydu. 
hal size de teşmil edeceklerini nazarı fidanlan, çiçekleri Keşki hiç çı.krna - İnsiyaki bir hareketle döndü baktl. 
itibare almak lazımdır. Bu suretle bura- yoklayıp kurularını saydı ve keşkı ma - . ' 
ya ayak basar basmaz muhabbetle iha- ayıklamıya başladı • nevi varlığını altüst Fıdan .~ylu, sa~ın bir k~z, derin ba. 
ta edilirsiniz ki bu da, köyde yaşamıya Mazılar büyümüş, eden o vakıalara kışlı gozlerlni, gozlerlne dıktp: 
mecbur olacağınız yeknasak hayatı da- çamlar tutmu,tu. İY" maruz kalmasayd.ı - Muallim bey! dedi. Ben Osmanııı 
ha ilk demlerinden itibaren size şirin bakıldıkları için hA Şu dakikada aşkı ablasıyım. Kardeşim hastalandı, döşen 
gösterrniye yardım eder. " . .. la dallarında çiçek nın, bir suçmuş gibi, di de, haber vermeğe geldim, yann 

Fakat, bütün ·bunlar sonra duşünule- taşıyan güller,man • nedametini duyuyo~ mektebe gelemiyecek. 
cek !Ali meselelerdir. Evvelemirde, be- zaraya başka bir gü. du. Çocuklan intizama ve inzıbata alıltıı 
nim gibi bir adama varrmya razı olu~ zellik vermekte idi. Biraz kendini kap . . 
olmıyacağınızı bilmek isterim. Teferru Kimbilir nereden, lumbağa ile oyala mak ıçm, Ahmed Ercan, meşru maı.e • 
at üzerinde bilahare uzun uzadıya mu- buraya kadar sürü dı. Havvanı kabu retleri oldukça önceden mutlaka habq 
habere ederiz. Şimdi, sizden dilediğim ne sürüne gelmiş iri ğunda~ tutup kal vermelerini öğretmişti. Sordu: 
şudur: Kemali hürmetle serdetmek bir kaplumbağa bil- dırdı, evirdi çevir - Hangi Osman, bu? ~ 

1 

cür'etinde bulunduğum teklifin esn tün gayretini sarfe- di, muayene etti; ve - Davrongllin... Mehmed efendi • 
itibarile kabule ş-ayan olduğunu görü- derek, tarhın kenanndaki alçacık seti gayretlerini sarfetmekte idi. tekrar usu!J.cacrk yere bıraktı. Bunu nin oğlu. 1 

vorsanız bana iki satırlık bir cevab aşmıya çalışıyordu. Ahmed Ercan yam- Uzakta mor dağle.r, henüz yefilliğini ertesi gün için talebesine bir ders mev _Ha! Anladım. Ne oldu yavruya? 
iutfedin. Yok, eğer böyle bir izdivacı na gelir gelmez, nasırlı bir baş parmağı muhafaza eden ovaların intiha nokta - mu yapacaktı. Bunu ve Sapanlı - _ İshak ağanın mtsırlığında oynar. 
herhangi bir sebebten dolayı o1amaz. t~- andıran kafasını kabuğunun içine çek- Binda, gözleri dinlendiren bir haz teşkil da rnebzulen tesadüf edilen kirpileri, kana hayvan dalamış. Aha bu kadaıt 
lAkki ederseniz; hiç cevab vermezsınız ti. ediyordu. Ovanın ta ortasında, koca - çocuklann, rasgeldikçe bu hayvanla - şişti. ' 
ve ben de anlar, rnukadderatıma ke - Yerde, eşilmiş yumuşak toprakta yu- man bir kayın ağacının dibinde yayı - rı sebebsiz öldürdüklerini bir anda ha - K'"pek f 1 ? 

mali teessürle boyun eğerim. va yapan karıncalar talimli bir ordu in- lan koyun sürüsü, o yeşilliğe beyaz bir tırlamıştı. Şimdi onlara, bunların mu- - ov 1 a an mı. 
BBvesile en derin hürmet ve tazim tizamile iki uzun yoldan gidip geliyor - ton katıyordu. GökyüzU uçuk bir ma- zır değil, bll~kis faydalı oldukarını i - - DeğilA Buçuk olacak, eUAlem. 

duygularmı bir mecmai ismet ve fazi- lar. kışlık zahlrelerini taşıyorlardı. Çi- vilik arzedlyordu. Sonbahar yağmur - zah edecek, bir daha öldürülmelerine - Ne il ç yaptınız? 
fot olan huzurunuza naçizane arz ve çeğin nadir bulunduğu bu diyarda mek- ları başlamadıkça o uçukluğun zail ol- rnAni olacaktı. - Nenem çamur çaldı. 
takdim eylerim, hammefendi.1> tebin bahçesini mevud bir diyar sayan masına ihtimal yoktu. Başka iklimlere Gene bahçenin içfude dolaşmağa ko- - Dur, ben birazdan gelir, ona illa 

Bu mektubu tebyiz ~tti, bir zarfa a:·ı!ar, güllerin, karanfillerin, dalyala· göçmiye hazırlanan kırlangıçlan kaçı- yuldu. Başını kaldırıp, blnanm çatı - yaparım. 

koydu. Posta, Sapanlı köyüne haftada ı m katmerlel_'i arasında, yapacakları ran da masmavi semanın hasreti idi. sına göz attı. Baharda, bir çift kır lan - - Sağ olun. 
bir uğrardı. Gününü tahkik etmek üze- 1eziz iksirin iptidai maddelerini arsız Ahmed Er.can bütiln bunları doya do- gıçın saçak altında yapm~rı oldukları - Senin adın ne, bakayım? 
re, zarfı çekmesinin içine bıraktı ve bi- arsız topluyorlardı. ya seyrediyordu. Sapanlı ile Erenköy yuva bomboş duruyordu. Sahibleri, - Seher .. 
raz hava almak için mektebin bahçesi- Her tarafta, tabiat, yaz sonunun 11Aht arasında zihnen yaptığı mukayeseyi, çıkarıp yetiştirdikleri yavrularla bera- - Peki, kızım. Haydi, git sen eve. 
ne indi. demlerine alabildiğine korunak için son alışkanlık burasımn lehine neticelen - ber daha müsaid iklimlere göçmüşler- (Arkaıı vor) 



lltk&ye ı 

Açılmıyan Kilid 
Bay Faik,.ın garib. fena bir itiy1jı ,•ar. 

dı. Akşamları işinden çıktıktan s'lrıra bü 
tün iyi insanlar &ibl hemen evin~ k:-ş; -
cağı yerde .. pis b·r meyhanen:n )°')l:ınu 

tutar, orada birkaç kadeh içki iı; t> r V'? e. 

vine sariıot olarak dönerdi. Bay Faık bu 
fena itiyadı yüzünden hayatta ço.k şey. 
lerden mahrumdu. Amırleri ımu:ı bu hu 
yunu bildikleri için kend:si:ı·? fazla yüz 
vermeUel'. terfi ettörmezlı~rdi. Arkadaş. 
ları kendislle dosUuk peyda etmezlerdi. 
Mahallede pek sevilen bir insar. ueğildi. 

Bay l"alk bütün bunları b:ldi~i halde 
gene ıbu fena itiyadından vazgeçrniynr, 
l91ti içmekte devam ediyordu. Bay Faik 
evli idl. Gayet iyi b'l' karısı vardı. Sar • 
hoş eve döndülft zamanlar, karısı ona 
kapıyı açar, darılmaz, fakat odada k:ır -
plıklı oturdukları zaman bin bir dere • 
den su ~rek .öze bqlar ve ona İf -
memesi için nasihatler verir, ricalar e -
derdi. 

Bay Faile btıtün bu sözlere pek kulak 
umazdı. Hattı buan: 

- Sen benim içmeme ne :karıııyor -
l'Ull? 

Diye bar bar batınhlt olurdu. 
Bazan da sükfuıetle mukabele ettiğin. 

de: 

-._ 

~~ 

~ ... 
evden de saııhoşluğun tesiri altında çık. 
tığı için evdeki eşyanın artık işe yara -
maz bir hale geldiğinin, kansının soka~a 
çıkacak bir elbisesi değil, evin içinde bi. 
le giyecek bir şeyi kalmadığının farkın • 
da bile de.ğildl. Hele kadıncağızın o 
evde yokken öğle yemeklerinde ne ye -
diğini ltiç bilmiyordu. 
Kadın, onun verdiği para ile ancak 

akşam yemeklerini tedarik c>debiliyor -
du. Öğle vakti kendi kendine bir parça 
ekmek bulursa birkaç zeytin yiyordu. 

He:1'giinü üzüntü içinde geçiyordu. Ko. 
casının halini, kendi halini düşündükçe 
gözlerinden yaşlar akarak: 

- ·Bu kocam içkiden vazgeçse! 
Diye tanrıya dua ederdi. 
Bir sabah kocası giyinirke!1 bir gece 

için annesine gitmek iznini istemişti. 
Bay Faik: 
- Peki! 
Demişti. Git, fakat kapını:ı anahtarı -

nı bana ver, gece sokakta kalmıyayım! 
Kansı anahtan ona vermişti. Bay Fa. 

ik o gün işinden çıktıktan ~onra mutadı 
vechile gene meyhaneye uğramış ve o 
~ karısının da evde olmadığını bildi. 
ği için her zamankinden biraz dah:ı. faz. 
la kaçırmış~ı. Çok geç zaman meyhane. 
den çıkmıştı. İki yanmn yalpa vura vura 
evinin yolunu tuttu. KAh bir taş ayağına 

- Peki kancığım, sana söz veriyorum. çarpıyor, yere düşecek oluyordu. Kah 
Bugünden IOftra alzıma içki koymıya - bir hendeğe aya~1 kayıyor, bu yüzden 
cağım.. yuvarlanıyor, üstü baş: toz toprak için. 

DecQi de olmllflu. d• kalı~rdu. Nihayet güç bela evine 
Amma, ba aözünil ancal ertesj günil gelmişti. 

gibi görüyordu. O anahtan uzatırken. 

anahtar deliği kilidle beraber bir saja 
bir sola gidiyrr; bir aşağı iniyor. bir yu • 
karı çıkıyordu. Bay Faik belki saatler. 
ce uğraştı. Fakat bütün bu uğraşmalar 

bo~una oluyordu. Ne yapacağını şaşır _ 
rnıştı. Sokakta mı kalacaktı .. Biraz öte _ 
de bir yapı vardı. Aklına bir şey gelmiş. 
ti. Yapıy~ doğru yürüdü. Yapı bekçisi 
onu görmüştil. 

- Ne lstiyorsun? 
Dedi. Bay Faik çetrefil bir dille anlat. 

tı : 

- Bizim evin kapısının kilidini sök _ 
mek için bir tornavida isteyecektim. Siz. 
de vardır. 
Yapı bek~ bay Faike bir tarnavid• 

verdi. Bay Faik tornavida elinde kapıya 
döndü. Bu sefer de vidaları göremiyor • 
du. Epey uğraşmadan sonra vidalan 
görmü~ü. Tornavida ile onlnn söktü. 
~il.idin üst'tarafı çıkmıştı. Fakat bu hiç 
bir şeye yaramazdı. Çünkü asıl kilid 
kapının iç tarafında idi Çıkardığın: t~k. 
rar yerine taktı. Kilid artık oynamıyor. 

du. Çünkü sabah olmuş, bay Faik de a _ 
yılmıştı. Ana]ıtarla kapıyı açtı içeri gir. 
di. Ve eve girer girmez o gece başına ge. 

. ' 

)enleri düşündü. Bunlar hep içki yüzün. 
dendi. Tövbe etti ve o günden sonra bir 
daha içmedi 
Şimdi bay Faik ve kansı mahallenin 

çok sevilen insanlarıdırlar. Bay Faik i .. 
pıde de terakki etti. İyi kaz.anıyor, iyi 
geçiniyorla.r. , .. -··-···········--·········-····-··-·· .. ·--··~ 

BABACt6tM i akfama kadar tutahilmif, akşam olup ta Kapı önünde durdu. Elini ce~e snk -
ifinden çıkınca gene ayakları onu evinin tu. Anahtarı çıkarıp kapıyı açacaktı. Fa 
yoluna sapacağı sırada pprtmışlar, mey kat ak:silite bakın ki bir türlü an:ıhtan Okuyucularmuzın yazdıkları fl!rlerden: 
haneye göttlrmüılerdi. bulamıyordu. Elini b!r cebine sokuynr, Babacıtım h&A'dln ti kalbime &!oluyor Emellerim nıbamda ~~ pbl sol•yor. 

İçki yilzünden Bay Faik'in sıhhati gün o cebinden çıkarıp öbürüne sokuyor, a. Sensb reçen her riinüm bana dncıaa 
den gtıne bozuluyordu. Geceleri sabah - naıhtar bulunmuyordu. Kaybetmiş miy - oluyor 

Sayfa 9 

Sandık çiviliyenin basına gelenler 

- Şu çay dolu sandığın kapağını 
çiv.ilemeli .• 

••• Hay aui, bu ta.rafı çivilerken 
öteki tarafın çivileri aöküldil. 

- Bu böy~e devam et
mez. 

... Gider, 

••• Beş kiloluğu §UI'acığa koyayım. 

.•• Bir tanfı doluyor, şimdi de öte.. 
kini çivi1erlm. 

••• Zarar yok, bir kere daha çiv ıler~ 
Şimdi de öbür taral söküldü. 

• • • Caresine bakarmı. 

•. • Şimdi İf oıau . 

'' ',, 

lara kadar öksürilyort gündüzleri çalı. di? Hayır, kaybetmemişti amma anah _ Kahraman babuıtım iizdiin. alla&tuı 
t 1 ... Fakat umdulu gibi aene olına .. 

prken uyuklamaya bqlardı. ştahı da tar ceketinin sa~ cebinde idi. Ve elini HnL ., 
kalmamlfh. Peklz yemek yiyor, bu yüz. o cebine sokarken eli gerçi anahtara de. Irmak ıtbl C04turdDD llel ribl ~ i" mıştı. Çünkü 

0 açık tarafı çivilerken 

••• Daha fenası fırladıktan sonra 
tekrar yere dü§lllÜŞ, onun o anda çt • 
viledili tarafın çivilerini de &ökmüştil. 

-.&. bu sefer gene çiviler sökülmüş, beş ki-
den de g(ln geçtikçe zayıflıyordu. Bü - ğiyor amma, o bunun farkına vara.mı • o rün Jd ben •itark• biitün elhaa 1 ~~~n~~~~~-~~. ~ 1 ·ı•o=~=k-~•v=a•y=a=fu=l=~~~~=ı·~~-~~--~---=--==~=~~-• mıyordu. ltazandılı para esasen pek faz Nihayet güç bela anahtarı bulabilmiş. Annecitfm alnuna kara J&aaa lıailadL c Yenı· eı·ımecemı·z :::ı 
la değildi. Onun da mfthlm bir kısmını ti. F .. ebe kalbim kırdı bııadınu clalladı. 
içkiye venltlindeıı kendine elbise yap - - Şitndi kapıyı açar içeri girerim! Sen .ıı Jeli& babacım iiscliln atlattın beni ırmak ıtbl •arctma MI r11t1 NSa&&ua 
tıramu eski elbilllerle gezerdi. Karısı • Dedi. Anahtarı, kapının anahtar de • hal. 
nın hali clalıa fectdl. Kadıncağız gerçi se. llğine doğru uzath. İşte aksiliğin hüyii • Bedb'e ÖUllp • 
dni çıkanmyordu amma. onu kim görse ğü burada çıktı. Bay Faik o kadar sar • ..,.. n ~ olaıhmda 
1C1yordu. Kocan ne 11.rhoş geldJji ve hoştu ki, anahtar deliğini hareket eder '-·-·--·-·---··-.. - ... ______ .:/ 

Ceyhan lllı olıallarını bu yıl bitirenler TlTe orta olıala birinci aınJrncla okuyanlar. 

Uzun zaman ıe -
birde çalı§mış olan 

bu adam bir fırsat 

bulmu§, köyüne an
nesini gönniye dönü. 

yordu. Annesi onun 
köye- ıeldillnl habftr 

alır almaz hemen 
yola vkmıJ k&Ilıl• • 
mttı. Fak.at nerede 
olcfulu birdenbire ıö 
ıillemiyor. Dikkat e. 
din.. Onu bulun ve 
olduRu yere lpret 
koyduktan ıonra res 
mi gazeteden .keaip 
bize gönderin. Bir ki.. 
flye bir cep projek.. 
törü w.rece~. Bir kişi Son Postaya bir on beş gündü:, bilmece cevablarını 
aylık abone kayded.Jlecektir. Diğer yüz gönderdiğiniz zarfın üzerin~ Bilmece 
kişiye de ayrı ayrı kıymetli hediyeler ve. keltmesini ve bilmecenin gazetede çıktılı 
tfleoek. Bilmeceye cevab verme müddeti tar'ili yazınız. 



tO Sayf11 - SON POSTA Haziran 24 

-...... Bir Haftallk 

RADYO P O.GRAMD = Mizah: Paralar arasın a --- --
CUMı\RTESİ 24/6/39 Ankara Radyosu tallk spor servisi) 20.SO: Türk müziği (Baz 

13.30: Progrn.nı. 13.35: Türk müziği: l Merler1 beste, semai ve şarkılar.) 21.10: Ko -
......... _ Acemaşlr:ı.n peşrevi. 2 - Dede - A- G DALGA UZUNLUGU n~a. 21.25: Neş~ll pllklar. R. 21.30: Or-
eema.şlre.n beste: Yar meşamt b8.tırt.. 3 - 1831 m. 1821 ıtcs. 120 Kw. kcstn. programının ta.kd.lml - R. Strauss n 
Nikogos _ Acem kürdi şarla: Sevdi ıı:mıftm T .A.Q. lD,M m. 15195 Kc.s. 20 Kw. eserleri halı::tında.. 2U5: Müzik (Radyo or -
ey melek.sima sen!. 4. _ s. Kaynak - Bayati T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. kestrası - Şef: Praetortus.) 1 - Richnrd St-
şarkı: Her sinede bir gam. 5 - ......... • Halk rauS.! - Serena.d. 13 nefesli saz için, op. 7. 2 -
türküsü: Yürükde yaylasında. 8 - •........ - . .. _ Rlchard straus - crLe Bourgeoıs Gentilhom -
HÜZUUll türkü: Akşam oldu yine baStı ka - ~ık program.) 19.45: Türk müziği (Halk tür: me.1, sült. ol"kestra için, op. 69. a) 1 inci per-
reler. 7 - ......... - Hüzzam saz semaisi. 14: külert v7 oyun havalan.) 20: Memlel:et saa, de uvertUrtı. b) Menuet. c) Eskrim hocası. 

(Baştarafı 8 inci sayfada) 
Bir iki dakika sükut ettiler. Çanta a • 

çıldı, beş liralıklar bakıştılar: 

- Bakkala yeldik, galiba, bizim ciiı.sten 
birkaçımızın da orada bırakılacağımız 

muıhakkak. 

Eli çantaya girdi, üç tane beşlik, iki ta~ 
ne gümüş lira bir arada çıkarıldı. Çıka. 
rılanlar hep birden bağırdılar: 

M l k t t 
Ayarı aJ·ans ve meteoroloji l1yarı. aıans ve meteoroloji haberleri. 20.15: ç) 'l'erzllertn saıhneye çıkışı ve dansı. d) Lul-

em e e saa u ' K 20 3 - n i11 K1 • ik Ali h l · '- k 1 Al haberleri. 14.10 - 15.30: Müzik (Dans müzi - onu~a. . O: Türk m z si ( as prog - ly'nln Menuetl. e) Courante. f) Kleonte'nin - a a ısın.ar aaı~ ar aaaş ar, -
ği _ Pl.) l8.30: Program. 18.35: Müzik (Me - ram.) Idar.~ eden: Mea'Ud Cemil. Ankara sahneye çıkışı. g) 2 inci perde uvertürü (İn- laha ı.smarladık. 
lodiler _ Pl.) 18.45: Müzik (Küçük orkas'tra- Radyosu kume heyeti: 1 - ......... - Suzidll termezzo.) h) Ziyafet (Ziyafet müzl!ll ve ah- Çanta kapandığı zaman elü liralık dü.. 
Şef: Necib Aşkın.> 1 _ Frans Le.har _ Eva peşrevi. 2 - Tanburi Ali - Su~ldil biri?cl çı yamağının dansı.) 22.30: Müzik (Opera şünceliydi: 
opeıetlnden Vals. 2 - Emmerlch Katman - beste: Yar ~Jaldı. 3 - Tanburı Ali - Suzıdll şark..ı.lan - Pi.) 23: son ajans haberleri, z1 -
Çarda.ş prensesi operetinden potpuri. 19.15: lklncl beste. BUmedtk yariki. 4 - Tanburt raa.t, e3ha.m, tahvili\.t, kambiyo - nukut bor
Türk müziği (İncesaz faclı.> 20: Memleket Ali - Suzidil atız" semaı: Kani yada lebinle. sası (fia.t.) 23.20: Müzik (Ca.zband _ Pl.} 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 5 - ······••• - Ney taksiml. 8 - ~lkog~ ağa- 23.55 - M: Yarınki program. 
:ıo.ıo: Neş"ell plO.klar _ R. 20.15: Türk mü - Suzidil .şarkı: Bil' n.13lh eyle dilruba. 7 - A- * 
El.ğt: 1 _Hüzzam ~evi. 2 _Mahmud ce- il er. - Suzldll farkı: Yandıkca ~ldu suzan. CUMARTESİ 1/'1/39 

- Acaıba yekfutumuz ne eder? 
Bir beşlik hesabiadı: 
- Seksen yedi kalmışız. 
- Epey fazlayız. 
- Fazlayız amma, evdeki kavganın ö. 

Weddin paşa - Hüzzam şarkı: Değildi böy - 8-: Ali ef. - Suzlıd.U şarkı: Her bır, bakışında 13.30: Program. 13.35: Tiirk milzt~ı: 1 -
le. 3 _ Blmen Şen _ Hüzzam şa.rlo: Sükftnla n~ş ~ buldum. 9 - Tanburi AU ef - Suzidil ........ _ Rast peşrevi. 2 _ Nuri bev _ Rıı.st nünü alamayız. 
-9-ıp; :AolcazÜ6z md md md md mm yUrUk semaı: Ceyhun arayan. lO ········ - şarkı: Haillm bir nazlı yare. S - Sadi Hoş- Bir lira: 
ceçer ömrüm. 4 - ......... - Hüzzam türkü: A- Suz~dll saz semai.si. 21·10: Konu.şma. 2125: aes - Rut §arkı: E1A gözlüm. t - ......... - - Bana da öyle geliyor. Gerçi benim 
ta blneslm geldi. 20.30: Türk müziği (Erkek Neş~U plaklar - R. 21.SO: Orkestra. proı;ra - Rast şarla: Çalıma bak efede. 5 - KA.znn kavgayla alakam yok ya! 
k.üme heyeti.) İdare eden: Mes'ud Oemll: mmın takdimi. 2ı.45 : Mtiztk (Radyo orkes - Uz - Baya.tlaraban şarkı: Aynht ne kadnr 

1 
_ ......... _ Bestenigar peşrevi. 2 _ H~lm trası - Şef: Hasan Ferid Alnar.) 1 - N. ar.ı. 6 _ Hüseyin Fahrl _ Tahir şarkı: Uzak- Elli liralık düşünceli; 

bey _ BestenJ~~r sarkı: Kaçma mecburun - Rims~ - Korsakow: Şehrazad se~fonik süit, t:ı.n battı geçti. 14: Mem.leke~ saat ayı>.rı, a- - Kavga benim başıma p:ıtlıyacak. 
dan. 3 _ M. Izzet - Be.,-tenig§.r şarkı: oa.y - op. 3:>. al Largo e Mae&tooo - Al~ non jan.s ve meteoroloji haberleri. lUO - 15.30: Hanım beni istiyecek, bey beni ev sa • 
rlden bulmas teselli. 4 - •········ - Vlyola ile troppo. bl Andantino - Allegro Molto. c) An Müzik (DaM müziği - Pi.) 18.30: Program. Mbine vermek arzusunu gösterecek. or • 
ıtakslm. 5 - Lern'l - Hlcaı farkı: Sorulma - dante, quasl Allegretto. ç) Alleq;ro :Uolto. 18.35: Müzik (Kiiçük. orkestra - Şef: Necib 
sın benden yeislm. B _Dede _ .......... aa- 22.30: Müzik (Opera aryalan - u 23: Son a- A.~Jı:ın.) 1 _ Bmmerleh Kalman _ Holandalı tamdan ikiye ayrılıp i~e yaramaz hale 
harın zamanı geldi. 20.50: Konu.şına (Dlf po- fans haberleri, ztraa.t, esham, tahvilat. k~m- kadın operetinden (potpuri.) 2 _ J. Stra _ gelmezsem ne mutlu bana 
lltika hD.dlselerU 21.05: Temsil. 22'. Haftalık hlyo - nukut borsası Cfla.t.) !3.20: Mtizik U8.9 - Şart hlkA.yelerl (Vals.) 19.15: Türk mü Yarım liralık güldü: 
posta kutusu (Ecnebi dWerde.) 22.30: MU.Zile (O&zband - Pl.) 23·55 - H: Yanulcl program. z!ğı Cİncesaz fa&ı.> 20: Memleket s:ı.:ı.t Aya • Tevek.keti, büyük başın derdi de bü. 
'(Oda mtiztli - Pl.l 23: Son ajans haberleri, , * n. ajans ve meteoroloji haberleri. 20.10: .. . 
ziraat, esham, tahvllfıt. kambiyo - nukut ÇARŞAMBA !8/ü/~' Neş'ell plA.klar - R. 20.15: Türk müziği: ı _ yuk ~lu~ d~memışler. . .. 
borsası (flaU 23.20: Müzik ccazba.wt - ı>l.) J2.SO: Program 12.35: Türk müziği - Pl. ........ - Hicaz peşrevi. 2 _Refik Fersan _ Elli liralııt onun ne dedığıfü duyma ~ 
23.55 - 24: Yarınltl prograın. 13: Memleket saa.t Ayan, ajans ve meteoro- Hicaz ~arkı: Mahmur ufukla.rd!l '"o.Lan gün. mıştı bile .. 

._. lojt haberleri. 13.15 - 14: Müzik tRiyaseti - 3 -- Melek Hiç - Hicaz şarkı· Çıkmadır. bir _ Halbuki ben nelere kadirim. Şimdi 
cUmhur Bandosu - Şef: İhsan Künçer) 1 - lahze kalbimden. 4 - Lemi - Hicaz şarkı· b . t d d"" - ·· E · 1 

PAZAR 25/ 6/39 E. P..eeves - Holbomoko: Hind sarkıc:1 2 - :r. S.;,verim her güzeli senden eserdir. 5 _ Şem~ en& aşyan .. a on~ uşun:Jyo:. ~ . ıy 
12.30: Program. 12.35: Ttirk müzijtt CKla - Fuclk _ Kıs rur.garları (Vaı3.) 3 _ G. P<ı'"es- st:ddin Ziya _ Hicaz şarkı: Ne bahtımdır ne barda ona guzel bır gece geçırtehııırım. 

.slk program). İdare eden: Mes'ud Cemll. Kı.i- Koruer uvertürü. ~ - Tschaikovtsky - Hazin yari bl amandır. 20.35: Türk mL.zlği (Halk Esmer, sarışın, kumral birkaç güzl ka~ 
me ses ve saz heyeti. 13: Memleket saat O. - şarkı. 5 - Ma.ssenet _ ~Le cld~ operasının an turkülerU 20.50: Konuşma (Dış polltlka M.- dinın onun etrafında pervane gibi dô:ı _ 
yarı. ajans ve meteoroloji haberleri. 13.15: traktı ve balet parçaları. 19: Program. 19 05: diselerl.) 21.05: Temsil. 22: Haftalık posta 
Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necib Aşkın.) Müzik rvalslar _ Pl.l 19.15: Türk müziği (Fa- kutıı~u (ecnebi dillerde.\ 2'UO: Müzik <Ope- melerine sebeb olabilirim. Daha iaha ne. 
ı - Ludwig Sied - Sevgııtm (İntermezzo.) ~ü heyeti.> 20: Memleket s:ıat ayarı, aj:ın.s ret seleksyanlan - PU 23: Son ajans haber- ler neler yap:ırım. Otomobile bind:ririm, 
2 - Berger - Manon (Vals Boston). 3 - Hans ve meteoroloji haberler!. 20 15: Konuşma !eri, ziraat, esham. tahvilaı;, kambiyo - nukut zilzurna sarhoş ederim ..• 
Schnelder _ Meşhur röfrenlerde:ı (p()tpurt.) 20.30: Türk müziği: 1 - ........ - Nihavend borsası CfiatJ 23.20: Müzik (Cıı7Jband - Pl.) K 1 k d k .. 1d . 1 
4 - Faul Holzner - Saksonya köylli dansla- peşrevi. 2 - İ.mıall hakkı bey - Nihavend 23 55 - 24: Yarınki program. uruŞ ar tı ır ıyara gu Ü er: 
n. 5 - Nlemann - Zenci dansı. 8 - Bruno ağır ~emal: Seni höktnü ezel. 3 - Rakım - ·····················•••n•••••··· .. ······ .. ··· .. ····· .. ··

1
.... - Seninki coştu. 

Hartmann - Parlak güneş ışığında daru CEn- Nilıavend şarkı: Ne yanan kalbime bakda. A k Çanta bir kre daha açılmıştı: 
ıtermezzo.) 18.30: Program. 18.35: Müzik <Şen 4 - ......... - Ud tak.simi. 5 - Salfıhaddln Pı- n ara borsası - Gen k!mde sıra? 
oda. müzlğl - İbrahim Özgür ve Ateşböcek - nar _ Nihavend şarkı: HA.la yaşıyor. 6 - Sa-
leri) 19: Çocuk saati. 19.25: Türk müziği nettin Kaynak _ Nihavend şarkı: Gönti1 ne- -····- Bir dilenci bekliyordu. Çantaya giren 
'dncesaz faslı.) 20: Memleket saat §.yarı, a - :iir bilene. 7 _ ......... - Nihavend şarkı: Ha- Açtl.., - Kapa.mş fiatıan 23 • 6 • 939 parmaklar bir gümüş yirmi beşlik çıka. 
jans ve meteoroloji haberleri. 20.10: Neş'eli tmından hiç çıkmıvor. 8 - Artakl - Niha - -=-Ç E -K L E R rıp dilencinin avucun'l koydular. 

Plaklar - R. 20.15: Türk müziği 1 - ........ · - vend aarkı · Koklasam saPlıırınt 9 Fn iz K'.'l. " · " · - " · ı----------;---------1 Çanta kapandığı zaman kuruşlar kah. 

- Yirmi beşliği bizden zann:?tti de ver~ 
di. 

Hlca7 p~revi. 2 - Hafız Yusuf - mcaz şar- pancı - Nihavend şarkt: Gel güzelim Q:oı.m - Açı~tş Kttptnıış 
'la: Sevdayı ruhun aşk cllne. 3 - Arif bey - Jıcaya. 10 - Feflk Fersan - Nihavend şarkı: kahayı koparıyorlardı: 

h llm fi kını 4 
Londra o.JJ :ı. · ı 

- Şimdi. hesabını tutturamıyacılk. 
- Bize nç, tasası bize düşt'hedi ya! 
İki buçukluk bağırdı: 

Hicaz şarkı: Benim a ra a. - ... - Kız ~en geldin Qerkeşden. 21.10" H.ıft:ı.hk 1 ... 6., ·,; 12 ,_67i5 
Kemençe taksimi. 5 - Bimen Şen • Hicaz polta kutusu. 21.25: Neş'ell plaklar - R. 21.30 · ~:;13- York 3301 J.:i., 
faTkı: Yıllar ne çabuk geçtl 6 - •••••.... - Müzilr (Oda müziği - Pl.l 22: Müzik <t<iic;ük Mll"no 

7 
... ( .f6~5 6. ">6 :ö 

Hicaz şarkı: Gül~nl hüsnüne. - ........ - orkestra - Şef: Necib Aşkın.) 1 - Franz Le- 28•002ö 28• ,525 
Hicaz saz aemaıst. 8 - Artaki - Kürdllihicaz- har - Çareviç operetinden potpuri. 2 - Leo- Cenevre 

Y tm t t 
·· k mL 

9 
F Amesteradm ı 7 .J,>'iS 67. 6i.; 

miye sıkılır, şimdi yangın var, diye ba • 
ğırırsam bütün mahalleyl başıma topla -
rmı. 

- Sus diyorum sana. 
- Ne ne ne üstüme de yürüyor. Alçak. 

vahşi, katil, benı öldürecek .. 
- Hay Allah belanı versin .. Al! 
Para çantası atıldı. Atılırken açılmı~, 

paralar sağa, soıa dökülmüşlerdi. Çan _ 
tanın sahib'i kapıyı bir vurup odadan çık.. 
tı. Kadın yerden paraları topladı. 

Kanapenin altında yalnız bir kuruş kal. 
mıştı. Kendi kendine konuşuyordu: 

- Bütün arkadaşlar gittiler. Bir Len 
burada kaldım. 

llrtesi sabah odayı süpüren hizmetçi 
de onu oradan aldı. 

ı~met Ilult!si 

Hergon: Et ve ekmek 
(Bastamf• 2 ncl sayfada) 

tanbuJda et piyasası iktısaden normal s~. 
viyesi.ni yeni bulmuşken bir daha ne hay_ 
vanı, ne tüccarı, ne de müstehliki rahat.. 
sız edecek tedbiTlerin peşinden ko,-nıya. 
lım. Eğer !dare makamlarımızın zihinle_ 
rinden böyle bir şey g~çiyorsa Dahiliy 
Vekilimimen ri<''l edelim: Onlan bu sev. 
·fadan vazgeçil'Sin.! 

~ukitün cJ3iıu:;en 
.................................... ·-···········-·········· 
Hamiş: Geçen günkü makalemd~ bana. 

bir üniversiteli genç tarafından gönderllmtş 
bir kartpostaldan birkaç cümle na.k'letmlş -
tim Garetemizln mürettlblerf yanlış imza 
ile -yazı yazmaya alışı!c olmadıkları tçln bu 
cümleleri aslına mtJtabık tertib etmemişler. 
Bunun için o cümleleri tekrarlamaya mec -
bur oldum: 

e:h:ı.rbi umumlde harbeden tahsm noksan 
kalanlar lçün kanun yapümı.ştır. Bu ka<l:ı.r 

c:ı>haletinle blr de başmuharrir çlsmin kibl 
fikrin de bozukml.lli. Cehaleti gazetede mü
dafanize mükafatan darllfunun sana tezek
ten b!.r madalya vermeğe karar vermiştir. 
Bundan sora ferdin ~tıfet ve himaye yok -
tur. Kanunin hakimiyeti vardır. ben ylrml 
s~e mekteblerde dirsek çürüteyim kırk ~ -
~ek bperek on lira maaşla efendilerimizin 
fütfüne mazhar olacağını. Beri tarafta se -
nln _gibi bir cahll.11 
···-··················.!.. ..........•........................• 

SELANIK BANKASI 
Tesu tarihi : 188B 

• - Arkadaşlar susun inceli 
ler duyuy-0rum. 

klr şarlo: e ez m ,u enme-. - a- ?>Old - Karlsbad hatırasL 3 - Gric~ - Per - • Ber11n LO.ıl02ö b0.8 25 
fze - Nikriz şarkı: Gönül ne tçln ateşler: günt süLti. 4 - Jac. Ortt. - Mar~. 2.~ : Son a-

1 
Hrilk.<!el :.. .ö4.i!5 t.l.v4:.!, 

ransın. 10 - Nevres bey - Muhayyer şarkı. Jans haberleri, ziraat, esham, tahvilat, kam- Atlna ı.lı8.ı:.i ~ .O.;L .ı 
kalınh ses~ İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Gün kavuştu. 21: Konuşma. 21.15: Müzik biyo - nukut borsa&ı (ftat.l 23.20:.Müzilc ~orya. 1.ı>~ 1..00 
,(Violo solo - Zeki Berküren tarafmdan: Fr; (Cazband - PU 13.55 - 24: Yarınki program. Prag 4.8.375 4.3875 
Schubert' - Aspeggione (Sonate.l 21.35: Mü- + Madrid 1 .0115 14.vJS 
zik (Neş'eli müzfk - Pl.) 21.50: Anadolu a - ~.8U5 28 "7'Jö 

lk C b d 
PERŞEMBE :!9; 6, 31' ··A.rşova -u -

jrın.~ı (Spor .servisi.) 22: Müz ( az an - 2'.L8!ılS 24 
Pl.) 22.45 - 23: Son ajan3 haberleri ve ya - 12.30: Program. 12.35: Türk !ntizi~i: ı - '3udapeşte .il4!.~ 
rınki program. 

......... - Nihavend pe.şrevi. 2 - Ziya p<ışa - Bükreş ld.llo L., 015 

* 
N!.şa.burek ağır semai: Ey gül ne aceb silsi- Belgrad 2.ıwı5 2.<Wt4 

tel. 3 - Ha.san ağa - Nt.şa.burek şarkı: Camei Yokohama. ~;!26 Bl.rt2 
PAZARTESİ 26/6/39 surhlle. 4 - Aziz efendi - Ni;p.hurek şarkı: Stokholm B0.!11126 

35 Tü k 
-zııw Pi K \-!o~kova :..:l.9.ı..:J 23~o~; 

t2.30: Program. 12. : r mu ıs• • • arda. geçirdi. 5 - ......... - Nişlburek şarkı: 1----------------....I 
İSTİKRAZLAR 13: Memleket saat il.yarı, ajans ve meteora - Görmek !Bter. 6 - All Rafn.t - Niş.ıburek 

loj1 haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Karışık şarkı: Meyledip bir güllzar:ı. 7 - . .... .. -
program ? Pl.) 19: Program. 19.05: Müzik NişabW'ek saz aemalsi. 13: Memleket s:ut a-
~Blr uvertür - Pl.l 19.15: Türk müziği (Fa~ıı yarı. ajans ve meteoroloji haberleri. 13.15-14· Türk 
beyet.U 20: Memleket saa.t Ar.ırı. ajans '\'e Mtlzik (Karışık program - PU 19: Program. borcu I peşlnj 

• II • 

Açılı~ K .. ,.ıuıı 

nıeteorolojl haberleri. 20.15: Konuşma CDolc 19.05: Müzik (Senfonik parça - PU 19.15: ' 
ıtorun saati.) 20.30: Türk müziği (Kadın kü- Türk müziği fasıl heyeti.) 20: Memleket s:ı.a t 

11 • I vade 

m<. ses ve saz heyeti.) 1 - ........ - Hlcazkftr O.yan, ajaM ve mete<>rolojl haberleri. 20.15: 
peşrevi. 2 - Sadullah ağa - Hicazkar şarkı: Konuşma (Ziraat saatl) 20.30 : Türk müziği 
Haramet gülşene. 3 - ......... - meazkA.r şar- ıMuhtellf şarkılar w düğün adetlerine ald 
t.ı: Mani oluyor halimi takrire. 4 - -Şevki türküler.> 1 - ......... - Hicazkar peşrevi. 

İstanbul· İkinci İflas Memurluğun • 

dan: 
bey _ Hicazkar şarkı; Gönlümü duçar eden 2 - Leml - Hicazk:!r şarkı - Son ~kımı 
bu hale hep. 5 - ......... - Keman taksimi. canlandıran. 3 - Arif bey - Hicazkar şarkı: Müflis Bedros Şahinere aid olup Mercan -
6 - Rahmi bey - Hisar şarkı: Bir nevciva - Bir hO.let ile süzdü gene. 'C - Arır bey_ su - da 'l'ığcılarda 30/9 NQ. lu mağazada bulıı -
nsın. ı - ......... - Hisar pusellk şarkı: Kü - zlnO.k şarkı: Pa.pusuna ermek üzere. 5 - Rah nan kasket ve makine vesaire açık arttırma 
çilksuda gördüm senl 8 - LAttf ağa - Hicaz mt b8f - Suzlnlt: şarkı: Bir sihri tarap. 6 - suretlle 27/6/93'9 Salı günü saat 12 de para
kAr şarkı: Gönlümü blr tını dilbaz. 9 - ... - Udi ıı:tref - Bu7.lnlk şarkı· Günden giine ef- YJ. çenllecektir. İsteyenlerin mahallinde ba
HicazUr saz semaisi. 21.10: Mllll musikilere zun ~uyor. 7 - MUBta.fa Nafiz - SuzinAk sar zır bulunmalan U~n olunur. C18754). 
datr ikinci konu.şnıa - Rumen musikisi: Ha- kı · Umid.siz bir sertşle. 8 - ......... - Düğün 
111 Bedi. 21.25: Neş'ell pllklar - R. 21.30: Mti- ldetlerlne ald tftrkiiler. U.10: .KDnu.$ma. 21. 
zlk (Opera aryaları - Pl.) 22: Müzik <Küçük 25: Ne.ş'eU plAklar - R. 21.30; Müzik San re
orkestra - Şet: Necib A<fkın.) 1 - Rudolf sltali - Ruhi Bu: Bas bariton.) ı - Haydn
Nlitzlader - Haydi bana bir hava daha çal. .ıMevslmler• oratonosundan çiftçi şarkısı. 
2 - Beethoven - İskoçya havaları. 3 - Karı 2 - W. A. Mozart - 11Slhlrll flüt. ıJperasın -
Föderl _ Viyana şarkısı . .ı - Fellllra OleM - dan &arastro'nun aTj'a&ı. 3 - L. Van Beet -
mer - Sabah selamı (Fantezi.) 5 - J. Stra- oov- - rFidello:o operasından rRocco.•nun 
uss - Mavi Tuna valsi. 6 - Pep' Müller - La- oPara. şarkısı. 4 - Fr. Schubert - Genç kız 
paloma şarkısı üzerine fantezi. 7 - itato Az- ve ölilm (Lled.) 5 - G. Verdi - O"Simon Boc
son\ - Sabah şarkısı. 23: Son ajans haberle- canegra• operasından ~esco'nun romansı 
rı, Ziraat, esham, tahvUAt, kambiyo - nukut 22: Müzik (K;üçllk orkeatn. - Şef: Necib Aş
bo1·sası <flat.) 23.20: Müzik (Cazband • Pi.) kın.> 1 - J'ullu.s Fuclt - Hülya <Vals.) 2 -
!3.55 - 24: Yarınki program. J. Strauss - Dinamiden (Esrarengiz uL!.) * 3 - Emmer1ch Kalman - Cambazhane ope~ 

retlnden (potpuri.) 4 - Jac. Grit - Mayu 
ihtişamı (vak.> 5 - Jae. Grit - Mara. 23: SALI 27 /6/39 

12 30: Program. 12.35: Türk müzttl: ı - Son ajan& haberleri. ziraat. esham. tahvillt 
•• ....... - Muhayyer p~revi. 2 - Arif bey - Jcambtyo - nukut borsası ma.t.) 23.20: Müzik 
Muhayyer §{ırkı: İltimas etmeğe yare van - <Cazband - PL) 23.55 - H: Yarınki program. 
mz 3 - Reflk Fersan - Muhayyer şarkı: Rer * • 
güzel bağından. 4 - ......... - Keman tak.simi. CUMA 31ı6/39 
5 - ......... - Muhayyer t_iırkü: Ay do~du bat- 12.30: Program. 12.35: Türk müziğ1 _ Pl. 
nıadı mı. 6 - ......... - Huseyni tılrktl: Ayrılık 13: Memleket saa,t i\.-van aJans teo 

ıd · ·· ·· 7 H.. -~ • ve me ra-
yı. onumu. - ......... - useyni saz sema - loJ1 haberleri. 13.15 _ H: Müzik (K1lr14ık 
J<;t. 13: Memleket saat §.yarı, aja~ ve me - program - Pl.) 19: Program. 111.05: Müzik 
te~rolojl. haberleri. 13:15 - 14: Muz!k (Karı- (Melodiler - Pl.) 19.13: Tfirk müziği CFeaıl 
CJ~lı: progıam - Pl.l 19. Program. 19.05: Mü - heyeti.) 20: Memleket saat Ayarı nla s 
2ık lSollst - Pl.) 19.15: Türk müziği (Karı - met.eoroloji baberlerL 20.15: Konu m~ 7m1~~ 

• 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santimi ·························· . 

mlü/e 
aahile 

O çiincü sahile 
DÖTdiincü sahile 

'~ aahilela 
Son .ahile 

400 
250 
200 
100 

6D 
40 

)) ,, 
)) 

)) ,, 
Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilAn yaptıracak. 
lar aynca tenzlllth tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çe,rek sayfa iliıı1ar içhı ayn 
bir tarife derpif edilıniftir. 

Son Posta'wn ticari ilAnlarına 
aid ifler için §U adrese müracaat 
edilmelldir: 

İlilncılık KollektU Şirketi 
Kallnmam:ade Han 

Ankara caddesJ 

Gümüş lira kulak verdi: 
- Bizden bahsediyorlar. 
- Evet evet! 

- Din1iye1im~ 

Dinlediler.. Sesler yavaş yavnş yükse. ' 
liyorlardı. 

- Bugün aylık aldın değil mi? 

- Aldı mamma kancığım, nası! söy 
liyeyim .. 

- Gene mi masal.. Fazla laf dinlemem.' 
Yaz geldi, sırtıma giyecek bir şeyim yok. 
Bir robluk gördürrı. Otuz lira istc.>dilcr. 

Muhakkak onu almalısın. 
Elli liralık içLYJ.i çekti 
- Geriye yirmim kaldı. 
Beş liralık: 

- Sus cnnt~ onları dinliyelim. 
Kalın ses tekrar duyuldu· 

- Vallahi karıc1gtm .. Kasaba para ver 
dim, bakkala para verdim. Biliyorsun, a. 
partımanın kirasını vereceğiz. Radyonun 

taksiti de var.. Şu b~nim halline de bak. 
Ayağımda bir tek ayak.kabı kalmadı. 

- Haydi haydi s~ yüz elli lira maaş 
alıyorsun ..• Kim bi!ir o parayı k.lmlere 
yediriyorsun? 

- Karıcığım benı dinle. hesab yapalım. 
- Ben hsab filan filmem.. Senden tam 

elli lira isterim. 

Elli liralık: 
- İşte bütüno.m gı•:t. 
Öteki paralar bağırdılar~ 
- $eni dinllyecek değiliz .. Onlar neler 

söyiiyecekler. 
Gene dinJedller .. ince ıes gene duyuL 

du: 

- Bey keyfine sarfetsin.. Ben para yü_ 
zü göım.Iyeyi.m.. Artık yetişir, yetişir. 

- Yavaş k.ancığım. konu lromşuya re. 
zı1 OlUJIOl"UZ. 

- Bana ne, sen rezil oluyorsun. Bu 
sırtımdakilerle beni gezdirdiğ:n içjn şim.. 
diye kadar rezil olacağın kadar · olmuş • 
sun, daha ne .•• 

- Yavaş karı. 

- B1r de yavq diyor, insan yavaı de. 

Türkiyedeki Şubel4!riı 

ISTANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Bilroau 

Yunanistandaki Şııbeleriı 

SELANİK - ATINA 

• 
Her nevt banka muamelelert 

Kiralık kasalar servisi 

Son Posta 
Yemü. Siy!J-St. Ha.vadi.s ve Halit ,azete.31 

-····-
Yerebaıan. Çatalçefille sokak. 25 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. ---ABONE FıATLARI 

1 e 8 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORKlYE 1400 760 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
soo 

Gelen e01'ak geri verilme. 
ltaıala:rJan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi llzımdır. 

1
1···;~~;~-~~;::·~-~~~·1;;~~~~··1 

Telgraf : Son Posta : • 
• Telefon : 20203 ! .. . 
""''··············································-~ 



24 Haziran 

Türk -Fransız yardım anlaşması 
a Pariste imzalandı 

Sabık Denizbak erkinı 
dün tevkif edildiler 

Ankara, 23 - B1Jytıı; Millet Meclisiı:iıo ı sarih bir surette tayini de dahil olmak Ü-ı Beyannamedeki bu madde, herkesın 
bugünkü toplan\ısındı ikinci cel.- •ı•l· •ere, bazı meseJelerin daha derin tır ıeL anlamış ol=agı voçhue, Tiırk<ye ıle (BO§tarafı l inci sayfada) ınin içm ör. taraftı bulunup, Belcdivtye 
dığı zaman re" Şrntscıı\n GUnalt•Y• s6ı 1 kike llıtiyaç gosterdiğl her ikı hükUmet~ ~'ransanın, Tiırkiye ile lngilterc aı asmaa meşgul olarak, suçla nlôkalı gOrülenler aid olan denizde~ dohr> arS3 ve nhtı
Başvekillndlt, dcm:ı ve sürek!. a.>ıı.a• kabul edilmektedir. Bu tetkik. hain de. olduğu gibi bu iikid ile gozetilen emniyet haki<mda kanuni takibata ge,ilmiştir. mın da almmasmi• zaruret bulundul!a 
arasında kür•ÜY• gele" Başvek.l Ur· R • • vnın etmeki<<lir. end şeıcnni ve hususi vaziyetlerinı .:aka. Dün müddeiumumiliğ' sevk•dil on lor- <oh etle. tir kE ı bu zaruret icabı olarak, 
flk Saydam aıağ:daki beyunall:ı bulun 6 - iki hukılmet Balkanlarda cmniye. dar ediyor. den eski Denfabank Umum Müdürü Yu. rıhtımı da ihtiva eden arsayı llolediye. 
muştur: tin tcessw;üml temin etmek lüzumunu Yedinci madde. bir gaye etrafında bir, stı.f Ziya ön;ş ile Umum Müdür Muavini den satın nlıo, b;n, il• birl•k:. De1"z. 

Başvekilin nutku dahi ı .. dik ederler ve bu gayeyi en seri !eşen memlokeUerimizlı> suLO mıntai<ası. Tahir Kevkeb. baro inzobat heyetinden a. banka satmak imkiınlarını aramış,. da, 
Muhterem arkada§larm·., bir surette östilısal ;çın müşavere haHn. nı tevsi eunektc serbest olacakıarını gös.. vukat İsmail İ<a, Umumi Kôtib $3dun Belediye hu tak.be yanaşmamışu,. Y•n~ 
G~• Mavıs ayın" ı~ sinde, T.ır>lye dedirler. termektedir J<i, .bu da a•tetmiş oldugu. Galib Savc., mtlher.dis N•şe: K'lsımg>, arsayı .a•mamış'•« Şu suretle Deniz. 

ile İngıltere aras•nd• muhtemel tu>rr oz. 7 - Şurası mukarrerdir ki, yukaroda muz asostansın .hangi ytlksek ideale mu,. Jerans ş 'keti müdürü Metcos Temel bankın Bledh;cden bilül:aro amyı satın 
lnrn kar;• teşrikı mesaiy• isUhtta! ed.c

1 
zikredilmiş olan hükümler iki htlkUme. tenid oldugunu bcr kere daha isbaı eder. rorgu hfikimliği karar.le tevk f edilmiş. alabileceği de ihtinınl halindı• bulunsa 

müsterek beyannaıneY• bu kürsMen 
0

• lin herhangi hiıinin, sulhün takviyesin- Muhterem arkadaşlanm, !erdir. bile, pek zayıf bir vazivelte kal'lllş ve :ı 
1 

. . t · deki umumi menfaat iktizasından olarak Siyasetinin bütün inkişafüm, mılletin Bu münasebetle hadisenin es::ısı hak. rıhtımla inf.c;ali bulunmay:ın bu b namn 

kuyarak yü~ı::elt tasvı >ın:.ıı' arze mış o .• duğum zamar .. Türkiye ile FranSJ ara dığer .bukfunetlerle anlaşamlar aktetıne. hakiki meniaatrerin.i dikkatle aramakta, kında nu!!İlmatına mü:acant etti~imi> maksadı temin ettemiveceğ• mevdanda 
sında da ayni esan anlaşmaların 1er. sine mllni degildir. memleketin emniy•tin; teyakkuzla kc:u. İstanbul Müddeiumumisı Hikmet Onat, iken, bu cihe' gözönünG? tutulm n ıştır. 
desti m;izakere olouğunu sOyleırı;ıim Azi> arkadaşlar, birinci maddesinde d<i makta mündemiç olan T>:rkiye Cümhu. şu beyanatta bulunmuştur· ı Fakat, bankl za,·,f bi' ohtimnt dah: ı,., 

Bugün huznrunuZ'-, Türkiye i.c t',.-. memleket arasındak; görüş bor ligi ve mtl. n yeti hiıkümeti, millet vekillerinin ytlk. - Deniz bank tarafmdan . Sativc e !ek. arsa ve nObmı Be !<fa ed , alnı; k Umı. 
sa arasmda mtlznm·<." ounam edı:w ~-. talea edilen siyasi vaziyetin ayni ştkilde sek direktifleri ve tc;vik ka< taS\ ible:; ylc trik Türk an nim şirketi> nden sabn ,ıı. dinde bu 1 unmuo ve ümol "-1 tere li <ili
yannamo m '"'"' getiri;:nr ve su.h tlav•. muhakeme netiC..:nde, müşterek tanlı. kend;ne vermiş oldugunuz vazofeyi ifaya nan Satiye binasının alım satımı ioindc rcbllmck i•in d, ar •ı. irmi, <•lao müı
sına yem ve ku' vet'ı bir dıiğ~m ı'jve e hudlere girilmek karan ventn.iş olduğu. çalıı,ını~ktador. (Alkışlar). Bu vazifen;n bir yolsuzluk olup olmadı;ıt hakkır.da ktlliln h 'i iç:n b•ı· !u-mLt aram• ıır ve, 
den bu •c;rikı mesll senedi"' ın kt •ıe. nu ifade etmekle, Türkiye ve Fransa son bir eserini dalıa yiıksek huzurunuza ge. lırtısad Vekiiıcti emrii• Mal ye v• !ktıs•d banka al ' ı: ,• nim k üz., ••• "' ı rıni"l 
killerinin y-Jk..eK tasv;b.no arzer!iyoro'll. zamanların luıdisatında sulbü ıehhkeye tirdim. Türkiye • Fransa müşterek be. müfetli !eri tarafından müşterckeıı yap" bulmuştur· D•r.i•boı•: >r.<& içın bi 11 he. 
(Alkıı;lar). duşıiren ve kendi emniyetlerine müte. ~annamesi hakkında açı• reylerinozi kul. lan tahkikat SQllund» hazorl;nan f<zle. deli olan 2ö0 bm lirı 1 .. ı 15 bi'ı .r• ten. 

Türkiye • Fransa beyannamos-, ln~il. veccih iukişdflar göstern manzuralan ay. !anmanızı r•ca ederim. keli tahkikat ev:akı usulcn memuriyeti. zil edee k ''C banka Bclediycd n .,sayı 
tere hükUmtllıy!e kararlaştırm:s ,. ·at. ni sulhseverkk mefkiıresi ve ayni korun. Başvekilin bravo seslen ve süreklı al. mizc verilmiş'ir. Bu evrak> nazaran Sa. 15 bin ı;rod" fazlayı satın nldı·ı talı. 
1>.'k m•""<ine koyınuf olduğumuz bc~on. ma vazifesiyle muhakeme ettiklerin; gö» kııJar arasında kar.danan bu beyanatı. tiye ibinasma İkııs>d Vkiıtetince müıe. dfrde fazlası için sirke! rücu h•khı , mu.. 
name metnini> har!• har!ine ayn.dir tennektedirler. nı müteakıb bi"'°k hatiblcr söz almoşlar hass slardan mürekket olmak üzere tes. halaza edeccl<lir. Bulunan formü. !udur. 
(Bravo sesler•\. ik;nc; madde, beyannam<nin istihdaf ve bu müzakere sonunda açık reye mtl. kil e<!.lmiş olan bir heyet taralmda'n Fakat. bank> inşaat serv'si şe!ı muh ndis 

Büyük bir dava uğurunda ~irlşolen etUgi hususlarda geçici bor teşrik• mesa. racaat edilerek beyanat 343 reyle mev. l ll3,130 lira kıytnet konduğu, istimlak tarafından tanzim edi m:ı olan krşff :a. 
mütekabil taahl>iıdlerlıı. ik; devl•t ve iyi değil. hakiki hedefin uzun vadeli bir cudun ittilakiyle tamb olunmuştur. kıymeti de 106 bm lira bulundu~u ve porunda is•, Belediyeden mübayaa edl· 
millet arasında tan• bi' itomaıl !,,•.ası •• birleşmede mündemiç olduğunu kabul Hotioıerin sözleri bankanın inşaat servis şefi mtlhendôs ta. mesi iktıza eden ınezkiır arsa ve r htını. 
çinde akledilmesı ve bunun içın d::! urad:ı ve tesbit eden ve kafi ınuahedyi yakın Ankara, 23 (Hususi) _ Başvekilin ~~g:~nı:~e22, ~ebni~1zı bl8irnakktıayr~fcınt dtarınk:lbiru ekflıily-. da, 40,797 lira değerinde gösteıilmiştir 
maziden müdevver ba:ı p~rüzıc:in hal. bir atide akit kararını gösteren bir h:i F .1 kıi 1 ... Atım satım muamelesinin ikmaı=nde \'e k . ·r d d" B .. b ti z t ransa ı e v:ı an aşmaya rlaır beyana. metler nazara alının"dan \•e ı'stimla'k k". ı·k d !edilmiş olma" hem biN ve h•m f m.s• um•• e e oyor. u munase e e ar e • 1 't k b b' k h 'b' • • bsa Vekülefac' bu işir ncelenmesl 
hükQmetine dah' muvafo< gOruni:;~ü i mek isterim k;, Tür.kiy• ile İngiltere ara. 1::~,;.u ea ' n-ço ati ,e, söz almış. nunu hükümleri tatbik edilmden pa2ar. hakkında alôkadarlara tebhgat yapıldık. 

ki b b 

. ,. ,..

1 

sında 01duğu gibi Türkiye ile Fransa a. lık sureti!~ 250 bin liraya müha\'a:ı eJi. tan ve "şin tahkikinl' el k'.mduktmı s:-ınra. 
çinclir · n eyannameyı. esasları in ı~ s. Refik Şevket, tarihin yeni bir seyri kar. l k .ı.. - • d k 

1 

• rasmda da kat'i ve nih•i anlaşmanın ha. ere • vinneticc hazine 10~ bin lincla~ binalar sen•L<inc!e bulunan Satiyc d'lSya. 
yıs ayın anbı•"İ mu arrer om raf,- zı lrkl .. tl . ki -.& t k ve bu ~ısında bulunmakta olduğumuzu ç"k er;. fazla bir zarar" u"'r"'tı',mı~lır. Alım sa. ld . k 
men, şimd• yüksek tasvibinize ur,e.cb;. r an sura e ın ı~ e me ıe k' b' .d d •. , rl h • • • , sı a ıruara , evveı,e bankanın bina ve 

1 

ves:kaların tanzim ve ikma.i kuvvei ka. 1 ır mazı e egı., ıı a y·ı~ın denilecek tım Çşi, •Jerans• sirkeli müiürile .Rea. yapı servis şefi müher.dis tarafına. n t.ın. 
iyorum. bir zamanda kendilerıle kar~ı kars.ıya sü . k ' 

h l 

- ribc'-'c «te}mic: bulunmaktadır. ha bcttigıv· . 'ki .... k .
11 

.
1 

b rans, sır e+i avukntı tarafl"'rın..Jan ıa. zim edElmis olaI' 4/8.'93'1 tariblı 2·_>1 o"ın 
Menf.aatlcrimizın, is erimizıe ~utera. J 'b :ı r mız ou ·· '"' 

11 

~ Beyar.namenin üçüncü maddesi, feyiz. v. 
1 yu. mı . et 1 e ugun k1b ve tavassutt3 bulunularak ıkmal ~- liralık keşif rapor

1

1 müsved1clı?rile be-
dif ilaraK b'rçok noktalarda birlc>§tıg• 

1 
d h 'l harb degıl, sulh mukave!esı yapmış b:.ı. dilmiş bunla 1 kl Fransızlarla. artıit en kuvvcr.i '"Jhıt .• :aı erin en bütün sahildarfarın ayni veç ı e 

1 
d v • • 1 , rın yap ı .a:-ı bu işten a . .,_ raber yırtılarak, yerin., aynı mLJhendis . rr d i.d . Akd un ugumuzu ışa:et eyl2mış ve demiştir layı da k ·~, ., ~ 

bi•l biribirimize bağ•>n.ı; oluy ,, tAıkıı " • a e etmelerin; ideal ~ı •8 mız c- ki: omı"o" namı.o 12.nOO lora para tarafından yaztlan 269,455 ,iralık Oo: ke. 
lar). niz havzasında. taarruzd•n doğabolecck a~ıı; oldukhrı vr komi,ynnun u<ulen şif raporo konmuştur. Bu rapor e ki ta. 

"ht' "t · · "k" ı k b' b" • t S ı'hü ihlil edenlere kar•ı • vuzde ·k· · Akdeniz;
0 

iki ucunoa ayni sulh gaı·• "· 
1 

ı n oçın • • meme etm -r orme am • ' oyı ••çmeır>csi iktızn cderkeıı, n1ı'k. yani 4/R/938 tanhil< tanzim .,, ay. 
nin son' ll'J hdd.mkri 

01
"" rı,. ,;y • vo ve şamil bL şe ki tde yard •m tn.ıı:h ö dlw. - Biz, bizleri rl:in o!d u ~u glbo ljugtln al mmış olan para;-. na7.aran ytl zcle b.,i nl mühendis tar f ınd · n imza •d'lmışt', 

Fransa, uzun bi: kan hudu:lnnu,. b·ze ni fütiva etmektedir. dnhi ileriyi görerek iyoye devam etsek, i. bulduğu anlnşıimıotır. Ayni zama?Od , aliik•d r memur! r tar •• 

b 

vl d t'b , d Demek oluyor ki arkatl:ı~lar. Akdcn z:. drıre etmek dirayetını g·i.,,tcn:n, ölen ve A1 1ım satım işinin de, El"klrık ,,ı:> Tu··- fından da imza ve mumelc'cıi v.ımlaral• 
ag a ığı arazideki vnziye: ı • aııv.> e ~ ,~ _ , , bin1ıirine yakır.. b;rib'rin r ku,...,etin~H. de doğaboıece< tehlıkelcr ve orada kop. yaşayan şeflerin hu•urund• hürmetle e. ne sirketlerino elektrik vesnih trmin et. dosyaya kcmmu,tu,. ' 

ku le 

"k .

1

• 'b' ma.sı melhuz fırtınalar Tfü-ıdye ile İngil. ğilmeyi vazife bildiktc:>n son: 1 ilave (de. mek maksadil ~ t sKil cdi~mış ol.:ın Satı've Şimdi !'.iınize gclmis bul·ın:rn '-"?trlık 
vvet nen ı ·i mı .e~ gı ı yar:ya·u, bu - " ı: .. yuk davad• yeı almak~,d•rla: ı.\ık. i tereyi olduğu gibi, lngilteremn mütte. riz ki. Türkiye hükılrnetinir. ve Türkive şiı'ketin'n Elektrik ve Ttln•l ~irketleri- tahkikatı münd.reeatı::a göre, momun. 

!ar). Turk milletiam ıdeal st , . ._.,, orı, fiklcri olıın TürJ<iye ne Fransnyı dn b;r Cüm!ıuriyet Halk Patti,inon esas umde. nin hükfunetçe satın alınmP<ı üzerine e. yE'limiz Denizbankın Umum Muddril 
Türk ordurnmm kahramanlık d'5l:ın!"ı, cephede yanyanJ görecek or (Alkışıar, s; olan yurdda sulh, cihanda sulhu llıliile sasen idam.,; mevcudiye: edemiyecek b;r Yusuf Ziy> ö";~ mu8'' nlerind 

0 Tıhlo 

( 11

,.,;

1 

. . bravo sesleri). taalluk eden herJıan~i bır hn"eketjn kar. hale .geldiği ve tatiü faaliv. "tP. karar ver. Kevkeb, Hamdi Em r. Çay,, hu .n~ n_;_ 

a~ ar, bravo sesleri) ayni ıO:"'i:.m:z.:ı r Hayali menfaatleriıniziıı ve emniyeti. şısında cephe almayı bir vazife biliriz. diği ve ayrıca Nafıa Vekalctı·n ·1 .... ıst"ım·.:ı. c:aviri avukat İS1l'tııı k1 Canis. katibi u.. 
büyük kuvvetle ve büyük kahramanlık. ·• .. :ı • la hadimi olan Fransı.' rruhetinin , .• ,.f. m;zin en mühim cenahı olan Akdenoz (Alkışlar). ke teşebbüs et•igi b'.r zamana tesad~f et. muınl Sdun Galib, yapı ve b;nala: serviır 
lıırı yanrnda, muh•eme. laarruzk• defet. havzasında üç milletin teşriki mesaoı>, Müstakil grup rdsini• si!zlerl tiği tesbit edilmiştir. Na!ı3 Vekôloti lk:ı. şefi müOordis Neşe; Kasımgil. mecl si 
mek gaye,; ne. Wriboriı:i ;kmal .,j,n ·;; sullıü arayan Wr idealizmin. sulhü bul. Müstakil Parti Grupu Reisi Ali Rana •a~ Vekiletine 1/11/938 tan1ıinde yaz.. idare reisi Z•ya Taner, an. Şah;n c;;,.y, 
azim ve metanet sü\unu halinde dikilmiş masına matuf, kuvvetli gayretlerinden Tarhan da şunlar. söylem•ştir: ~~g~. tezkereyz Elektrik {;mum Vüdür. Seda\ Oral, Röasürans avukatı A:ıf ()_ 
bulunmakad1'. (Alkışla•). başka bir şey değildir. Mut.tere mark•daşlar, ~ğu tarafından lstimlılkine tep:bbüs •· dül, Jenın.s şirketi müdürü Metaos Te-

Türl<iycnın Franso ile brrleımo>;. dun Dördüııcü maddede, Türkiye • Fransa Çok kıymetli BaşvekiHmiz beyanlarile dılen Satiye bonasmın Denizbankç.1 sah• mel, Reasfü·ans Lltinei müdiırü Malili 
ya sullıünün nef'inediı ve ~er türlü ha. ••istansının hak;ki manaoını !ebaruz et. bize Cümhuriyet Halk Partisi hükümeti. al~nm•k istendi~;n; bi!d;rerek, bankamn Kevkeb haklarında devlet alın. ;.ıırnı 
sôs menfaatten iır; olara• b" sulhiin ·nu tiren hır mefhwn görüyoruz. nin sulhpeıver !•kat müteyakkoz ve mü. m~mkunse bu alııtan vazgeçmesini ôste. iıJerlne fe=I karıı;hrm•k suret.le men. 
halazasına yardnn edecek:r (Alkıılar, Evet arkadaşlar, bu beyanname ile gi. delJbir siyasetinin yeni bir esermi bildiri. m.ı. fJ<tısad Vekôleti bunun ü•erine faat temini. resmı evrak« sahtek;rbk L 
braV<> sesler). riştiğimiz taahhüdler, yarınki mualıede. yorlar. ;ankaya yazmıı oldu~u 8/11/9:tA tar:hll kaı ve vu.ıfei memuriyetlerin• su:i.timal 

A:frz. ar d s ... lerin istihdaf edeceği taahhÜdıE': gıbi, ynl. Fransanın da iltihaka~ sulh ce>phesı· nı e:zıkereyle bu binayı ne maksadl:t satm suçlarından dava açmı~tı:-. Evrak 4 Ü"lC:i 

a a:..a., b' . alm k · Size, :imdi Türkiı·~ • FranS> nıüııe:e~ nız •zım emniyetimi,; korumağa matuf. takviye eden bu eseri grupumuz tamami. _ a '5!edi~inı. mühayaasınJ ne gitô sorgu hikimliğln• verilm'ı vo bu;ıtln a,ilO 
beyannam•.siııl aynon okuyayacaK ve hu tur ve hiçbir devletin aleyhine müte\•ec. le tasvib eder v• hükümeti bu isabetli ]uzum ve zaruret hisıl olduğunu ve böy. da baıJıya.ı sorgu, saat 12.30 da .,na er. 
fırsattan istilade ederek beymnamor:n cih bir mana bunlarda mündemiç değil. hareket'n,ı,,n dolayı tebro\t etmeyi <Ok le bir mu•mele msbuk ise ne safhada miflir. Sorgulan yapılanlardan Umum 
ihtiva •tti!li maddele.-i halW<i ,

0

,,_, ve dir. şerefli lıir vazife bilir. (Bravo sesleri, .u. bulunduğun•t sormuş ve Nafu y.,l:ile:ô. Müdür Yusu! Ziy• Ön'~ muavir,i Tahir 
mefhuınbnnd• büli!satec teşrih rd•ce Boş'nci maddenin mevzuubahs ettôği rekli alkıı;lar). nin yazısmın bi' suretini de hu tezkere. KeYkeb, avuk>~ !sınai! in. kitib< umu. ğim. temaslar, biraz evvel arzetmiş olduğum I ye bağhyarak, bankny 1 göndermiştir. mi Sadu::ı Galib Savat'i, mühendi~ :'1eşet 

g
ibi, faaliyetle d-·am etmekte ve bunlar Cevdet Kerim ncedayının MSı'eri Den&zba k !k• -' K k · ''d"" · ,.n Bugfuı Pariste Fransa haricive na"rı ~· n ,,,., VekAletinin tezkeresi. asııııgil, Jerans ~ eh mu uru ... etaoıı 

J Türkiye f g"lte l d Cevdet Kerim lncedayı da sunlar1 so··y. ni alır ı f ğ T 1 ·· ~ h., · · S · '-ile büyük elçimiz tarafından imza edile. • n ' re an aşmasmın mesne . · a maz era muamelesini çabuk. eme, 4 uncu sorır• a.<om• am.n.n .... 
c.ı. olan beyanname şudu" ler;n; hazırlad•ğ• gibi, Türkiye • Fransa lemOşür: laştırmış ve 14/l 1/93' !an1ıinde bin avı rarile tevkif edilmişlerdir. 

el _ Türkiye ve Fransa hükumetleri, nihai muaıhedesinin de ayni ruh ve mana - Bugün Türkiye yeryüzünde haris e. toferruğ ederek 16/11/9:38 tarihinde İktı. Diğer sorguya çekik!n suçlulnrdun z:ya 
dahilinde temellenn· 

1
• atmakt"dır. metlere insanlık sükiınunu bozucu hak. sad Vek:.1 t· k b' T Ş h" a· Sed" 

1 

Oral •1 .. J1..,;. 
biMirleriyle sllu bir istişarede bulunmuş. • • e '"' • ısa or müddettenber' aner, a '" ıray, "" • " • ~ !ardır. Anılarında cereyan eden ve halce Beyannamenin albnc• maddesi, Tilrki- sız barekel ve coşkuuluk:ara pnrrnağioe fili tasarrulumuzO ı bulunan binanın h• Kevkeb !tak!a,.,ndaki tabk•katın da R•Y• 
devam etmekte bulunan müzakt>reler, ye emniyetinin yalnız Akdenizden gele. işaret ettiği zaman ansanlığa. sulha, sü. kere muamelci feragiyesi de ikm.tl ed.l. ri mevkuf devamına karar verilmiştir .. 

bilecek teh~kele""" k d ğ'l b · kuna ve adamlıka sevkeden, ir'"a eden miştir ta d H-:1..1 d d • 'lo nt z surlulardarı görüıJcrindeki mtrtad birliği tebarüz et. " arşı e •, u emm. ' • rıın ·• cevab ''ermij!ir. - arın a ava aç.ı<• ı , ünniştir. yeti aliltadar e<h!<ek mıntakaların kil- büyük bir k•ymet ve kudret o'aralı yer. Halbulti, bankanı~ binayı file• ;1gal e. mahalli ahardn bulundukıan aolaşı!an 

2 

lk d fesinde belirmesi muhtemel tehdi~tere ve yüzünde duruyor. Elbet bu bizim d'Jn. debileceği tanh 31/:2/!<I~ olarak ıesbt Hamdi Emin Çap, At•f Ödül hakoancda 
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n.in bir cephesini kuvvetle tutan ve sene. kıymet ve kabiliyetlerindend•r. (Alkıı:: bin.ayı depo ittihat etmett k" .. tı·ı ... "ıri"ıray-t nununun 205. 240. 339 uncu mati:ielt>rin• 
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.-.....ne&Jlj icab ettirecek rtJ dah sonra c u r • ransız a"'ılıklı yar. le bı"tı'rmi<>ti'r· ., ... -..,... şa arın a mevkiini tutmaktadır. ·y ·-·-,, • '- h · • · l'k dun deklarasyonu, Fransa ile İngiltereyi · zm şar.ıı. avzasmın S1vası ıs ı ·rar:na kıy. 
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KANZUK 

Beyaz güller benden, benim kalbim • 
aen, benim hayatımdan bir parçadırlar 
sanki ... Fakat onlar hayatıma nasıl girdi
ler ve ömrümün bu, saadetle açılıp göz 
yaşlarile nihayetlenen devresi ngsıl baş. 
ladı, bilmiyorum. Yalnız beyaz bir gül 
demeti ve bu beyaz güllerin arasında on. 
ların yaprakları kadar parlak bakışlı 

gözleri görebiliyorum. 
O bakışlar sanki bana yaşamak, yaşa. 

mak ve sevmek arzusunu aşılamışlardı. 

Fakat o zaman hayatı ve insanları tanı -
mıyordum ve bilmiyordwn kı insanların 

ekserisi kalblerini yüksek ve tem.iz hır 

sevgiye bağlıyacak yerde günF.ik arzular 
ve zevkler peşinde koşan mahhiklardır. 
Bunları bilmiyordum ve Esadın parlak 

bakışları, sesinin ılık ahengi beni döni.il. 
mcsine imkfin olmıyan bir diyara sürük. 
lüyordu. 

Bendcik.i sevgiyi seneler öldüremedi, 
fakat ondaki heves ancak bir yaz sür _ 
müştü. Sadece hır yaz ... Fakat bu yazın 
hatıraları 'bütün bir ömrü dodlurabtlir. 
di. Çünkü onlar baharın beyaz gülleri a. 
rasında doğan ve kalbimin ilk ve en yük. 
sek heyecanlarile canlanan bir aşkın iı. 

lcrile süslüydüler. 
Esad beni her akşam elinde b:r demet 

beyaz gülle karşılardı. Yeşil otların üs. 
tüne ynn yana otururduk. Ve denizde gü 
heşin son ışıkları kayboluncıya kı:dar ko. 
nuşurduk. Beyaz güller yeşil yaprakla. 
rile kucağımızda dağınık ve gtizel hir kü. 
me teşkil ederlerdi. 

Her günü beraber geçirdiğımiz haJde 
son zamanlarda on beş gün hiç görün _ 
memesi önce beni şaşırttı ve meraka dü. 
§iirdü. Fakat içimde ufak bir ~phe bile 
yoktu. Dudaklarından başka bir kadının 
ismi dökülürken gözlerinin ayni samimi. 
yetle parlıyabileceğini hatırıma bile ge _ 
tirıniyordum. Fakat gördüm. Görmek is
temediğim halde gördüm. 

O gün Modada yazı geç.iren ablamı zi _ 
yarete gitmiştim. Hava oldukça sıcaktı. 
Daha iskeleye çıkar çıkmaz ablamın e . 

nJŞtemi karşımda buldum.. Konuşa, ko : 
nuşa yürümiye başladık. 

- Banyo yaptınıı mı? dedim. 
Eniştem elindeki mayoyu gösterdi. 
- Hayır daha yapmadık, seni bekli _ 

yorduk. Gelmez misin? 

Hava o kadar ağır ve durgundu ki bu 
teklifi de.ııhal kabul eltim. 

Plajda mayolarımızı giydikten sonra 
sandala atladık. Eniştemin ısrarlarına 
rağmen küreğe ben geçtim. Deniz kot _ 
ralar, sandallar ve insanlarla dolmuştu. 
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Bunu böyle biliniz. Sizin söy-
fodiğinız sözlere gelince, bunları dı\ 
size ve ailenize karşı duyduğum dostlu
ğa ve minnettarlığa hürmeten unuta -
cağım. 

Genç adamın yüzü sapsarı olmuştu. 
T!rtiyerek ve ayakları üzerinde salla -
narak yerinden kalktı. 

- Demek onu seviyorsunuz öyle mi? 
O halde o bana niçin bunun aksini söy
ledi, neden beni aldattı? 

-Kim? 
- İsmini söyliyemem.. bunu ona 

vadettim ... Fakat sizden affınızı rica 
ederim Nerime ... Allaha ısmarladık. 

Bir iki adım ilerledikten sonra dur
au, tcreddüd etti ve birdenbire geri dö
nerek genç kızın karşısında durdu. 

Küreklere bütün kuvvetimle sarılarak 

sandalı süratle sahilden uzak.laştırmağa 

çalışıyordum. Bu tunç renkh vücudlerin 
te§kil ettiği kalabalık adeta gözlerimi ra. 
hatsız etmişti. Böylece epey açılıhk. Sı. 

caktan hayli yorulmu~ olduğum için kü. 
re'kleri bıraktım. Deniz kıpırtısız uyu • 
yordu. Ve plajın gürültülerı hafif bir u. 
ğultu halinde kulaklarımıza kadar geli. 
yordu. Yüzümü arkaya döndürüp açı!~ _ 
lara baktım. Sislerle örtülü uzak sahil _ 
ler buğulu birer çizgi halinde idiler ve kü 
küçük bir sandal ağır ağır bize do~ru 
yaklaşıyordu. Biraz daha yaklaşınca s3n
da1da bir kadnıla bir erkek olduğunu 

gördük. Erkek kürek çekiyorıiu ve bize 
arkası di' ' tü. Kadın san dalgalı saç. 
larını ellerile düzelterek bir ş~yler söy. 
lüyordu. 

Ablam gülerek: 

- Bu çifte bir haftadır muntazaman 
raslıyoruz. Galiba buraya yeni geldiler 
dedi. 

LAkayd bir tavırla başımı çeviriyor _ 
dum ki kalın ılık bir sesin. 

- Leyla niçin inad ediyorsun dedifüği. 
ni duydum. 

Evet bu, ses, bu titriyen ılık ahenkli ses 
daha on beş gün evvel gene ayni sami . 
miyetıe bana hitab eden sesti. Esadın sc. 
sini derhal tanımıştım. 

Bakmağıı korktuğum halde haktım. 

Benimle karşılaşınca bakışları bulan-:iı. 

Çediresi hiddet ve şaşkınlık dalgalarile 
kanştı. Başımı önüme eğdim. Ne tuhaf! .. 
Eğer onu böyle göreceğimi hatırıma ge. 
tirseydim çılgına dönerdim. Halbuki gör. 
düğüm zaman sükunetimi muhafaza e _ 
debildim. Hatta içimde ona karşı. bütün 
ümid ve saadetimi öldürmüş olan bu er
keğe karşı bir hiddet ve isyan bile uyan _ 
maml§tı. Onun bana yaptıkiarından do. 
layı duyduğum nefret aşkımın blivükIU. 
ğü yanında o kadar zayıf kalıyordu ki .. . 

* Arkadaşım Selma ile balkonda karşı 
karşıya oturmuştuk. Sıcak bir günün ak. 
şamrydı, ve vakit hayJi ilerlemiş olmakla 
beraber hafif bir rüz~ar bile C!;m.iyordu. 
Arkadaşım dakikaıardanberi ayni vazi _ 
yette ıhareketsiz duruyor ve susuyordu. 
Birdenbire gözlerini bana çevirerek: 

- Esadı tanır mısın? dedj. 
Bu ani sual karşısında şaıalamı~ım. 

.Acaba Selma hunu niçin soruyordu? La. 
kayd görünmeğe çalışarak: 

- Hangi Esad? dedim. 
- Esad Fahri. 

Yazan: Gt}ztN DALMEN 

jad ne demek istem~ti? Bu sözler ne 
demek oluyordu? Etrafında örülen bu 
ağ ne idi? 

Gözleri dalarak bin bir ihtimali zah -
ninden geçirdi. Feridunun kendisine 
hfyanet etmesine imkan var mıydı? Bu· 
nun tasavvuru bile onu altüst etmiye 
kAfı geldiği için hemen reddetti. Ha
yır, Nejadın dediği gibi Meliha hanım 
gilzelliğinin bütün fettanlığını Feridun 
üzerinde kullan~mya kalkışsa bile onun 
bu gibi entrikalara kapılmıyacağı ve 
bunları evvelceden keşfederek buna 
mAni olacağı şüphesizdi. Onun Meliha 
nın hilekar ve riyakar tabiatinden nef
ret ettiği apaşikardı. 

&kiden tanırdım. Fakat uz.un za. 
mandır görmedim. 

- Onun son zamanlardaki hayatını 

şüphesiz herkes gibı sen de biliyorsun? 
- Evet duyuyorum, geziyor, eğleni -

yor. Bekar ve kimsesi olmıyan bir erkek 
nasıl yaşarsa o da şüphesiz öyle yaşıyor. 

- Sade bu kadar değil 
Bu mevzu üzer;nde fazla durm3k iste. 

miyordum. 
- Niçin bunlardan bahsediyorsun? 

Başka şeyler !tonuşalım, dedim. 
- Peki nasıl istersen, dedi. 
Başını önüne ğemiş, gene susmuştu. 

Çehresine dikkatle baktım. 
- Hasta mısın Selmıı nen var? 
Gözlerini başka taraflarda gezdirerek 

ccvab verdi. 
- Bugün canım sıkılıyor. 
- Ne oldu? 
Dudaklarını büktü. 
-Hiç ... 
- Muhakkak seni sinirlendirecek bir 

şey olmuştur. 

- Söylememe müsaade etmedin ki he. 
men bahsi kapattın. 

- Esaddan bahsediyorsun. Sinirlenme. 
ne sebeb olan o mu? Seni kızdıracak bir 
şey mi yaptı? 

- Ne münasebet. Sadece ona çok acı. 
dım. 

- ı'ı .. ıdın mı? 

- Evet, bütün hayatını yersiz gayeler 
uğruna mahvetti. 

- Ne demek istiyorsun Selma anlıya _ 
mıyorum? 

Saçlarını ellerile arkaya doğru attıktan 
sonra bir şeyler düşünür gibı uzaklara 
bak1ı. . 

- Ne oldu söylese!1e? .. 
- Buıgünkü gazeteyi l)kumadın ını? 
- Hayır okumadım. Gazetede ne vo.r? 
- Zavallı Esadın nasıl öldürüld:.lğünü 

bütün tafsilıltile yazıyordu. 

Dudaklarım kıpırdadı. Ellerim boşluğa 
doğru uzandı. Gözlerimin önündeki bü • 
tün eşyalar sallanıyor, bulanık hayaller 
arasında bocalıyordum. 

- Ne oluyorsun Vedi:t? 
Kendimi toplayip Selmaya cevab ver. 

mek için sonı:;uz bir gayret sarfcttiğiın 

halde bir şey söyliyememiştim. 
Selma. 
- Vedia! Vedia ne oluyorsun kardeşim 

diye sesleniyordu. 
Gözlerimi güçlükle açtım . Aci hakika. 

te inanamıyordum. İnanmak istemiyor • 
dum. 

Gayri ihtiyari: 

lilNIR İLACI 

BROMOFLORİN 
Sinır . Çarpıntı, Tıkanıkl ı k, Baygınlık . '1.Jykusuz· 
ı uk ~vham gibi üzücü h "\ileri giderır en emin 
ve kt.!t'i tesirli bir ilaçtır. Sinır cümlesını teskin 

.1e tanzim eder. Bromoflo ·in her eczanede vardır 

INGldZ KANZUK ECZANFSI -- Beyoğlu. lstanbul 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabibleri 

RADYOLiN 
diş macununu tavsiye ediyorlar? Çiinkl: 

RADYOLİN 
Dişleri beyazlahr. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Dişlerin 
çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 
defeder 

Sabah, Öğle, ve Ak,am her yemekten 
sonra günde iiç defa diflerinizi 

fırçala yınız. 

Muhtelif sergilerden 
18 diploma, 24 alba 

madalya 
kazanmıştır. 

- Demek ölmüş öyle mı diye ağlsr gi. 
bi sordum? 

kü Esad son zamanlarda kadınlar tara • 
fından beğenildiğini görerek ~ bqta.. 
laşmı.ştı. Onun yüzünden birblrlerile da.. 

rılan arkadaşların, ayrılan evlilerbı aaym 
çoğalıyordu. Erkekler ondan nefret edL 
yorlar, kadınlar hem beğeniyorlar, hem 
lrorkuyorlardı. Bu şekilde yqamata ek. 
vam eden Esad elbette bir g'ln kansını 
onun yanında bulunca çılgına d~nen kıs
kanç bir kocanın kurşunile yerlere 1eri.. 

Selma cevab vermedi. Gözlerinde hay. 
retle karışmış bir ıztırabırr itleri vadı. 

Koltuğu yanıma çekere'<. oturdu. 
- Seni bu kadar üzeceğini bilseydim 

söylemezdim. 
- Hayır birdenbire duyunca ... 
Fazla konuşamadım, kekeliyordum. 
Selma önüne bakarak devam etti: 
- Esasen böyle olacağı malQmdu. Çün (De1ıamı 13 iincü ıayfadta) 

Halasının İzmir seyahatinden habsr· - Sevgilim, bu iki günün çabuk geç sünün üzerinde kuvvetl.e çarpıyor, vö-
dar olmadığını söylemekle Nejad yalan mesi ve beni sana götürecek olan va - cudü ateşler içinde yanıyordu. 
uydurmuştu; çünkü biraz evvel kendi- purda bulunmam için şimdiden sabır- Bu rüyanın getirdiği üzüntft bütftıl 
si onun Bursaya gittiğini ve Feridunla sızlanıyorum. Bu iki günün nasıl ge- seyahatinin devamınca sürdü, onu btı 
ayni vapura bindiğini söylemişti. Mut çeceğini d~ürunekten bile korkuyo - saniye rahat -bırakmadı; 0 kadar ti va· 
laka hala ile yeğen arasmda karışık bir rum. pur İzmire yanaştığı zaman, bir hasta· 
anlaşma ve uyuşma vardı! Bunlan söylerken gözlerinde ne ka- Iıktan kalkmış gibi yüzü sap;an idi. 

Niçin? dar derin bir aşk, sesinde ne kadar inan 

Ş .. h · be · F 'd d k dırıcı bı"r sıcaklık vardı'. Rıhtıma çıkarken Nejad' yanmdal 
up esız nı erı un an ayırms. · geçti ve ona bakmağa cesaret edeme , 

için ... Bunu Nejaddan hiç beklemez- Hayır, ondan şüphe etmiye hakkı den şapkasile kendisini selAmladı. :N. 
dim. Bunca senelik dostluğumuzu u - yoktu! Bu mağrur Feridun, bu güzel rlme halasının elinde bir oyuncaktan 
nutması pek çirkin bir şey... dulları arkasından koşturan, onların başka bir şey olmıyan bu genç adamın 

Nejad tarafından böyle bir muamele- huzur ve sükununu kaçıran yakışıklı arkasından merhametle baktı. 
ye maruz kalmak genç kızı pek ilzmüj- genç yalnız onundu, yalnız onu sevi · 
ti\. Bunların sırf ıbir entrika olduğunu yordu. - Zavallı çocuk; balast onu bu gil • 
düşündüğü halde garlb bir üzüntü içi- Bu son düşünceleri kendlsil"e emn! - !ünç ~arekete sevketmiş olacak! Ne 
ni kaplıyor, ona derin ve acı bir heye - yet verdiği için sükilnct bularalt yemek ıradesız, ne zayıf adam! 
can veriyordu. yP.di ve er:kence kamarasına çelrllip ya- Birden~.ire hayretle yerinde durdu. 

Meliha güzel, çok güzel bir kadındı. tağına girdi. Vapur, açık denizlere çık- Uzakta SuheylA hanım, yanında Semi 
Gözleri hazan karşısındakini okşuyor - tığı için hafif hafif sallanıyor, bu sal - ha hanımla beraber durmuş, onu bek • 
muş gibi bir mana almasmı bilirdi... ıanışile ona ninni söylüyordu. liyo:du. Cknç kız k:ndisini toplamaja 
Bilhassa Feriduna bakarken bu gözler- Uyudu. Fakat asabunn yatıştığını vakıt bulamadan mustakbel kayınvall
de yanan ışık Nerimenin nazarı dikka- zannettiği halde sabahlara kadar ka - desinin yaklaştığını gördü. 
tini celbetmişti. Dün, onu görmiye gel- buslar içinde çırpınd~. Rilyasında gil - - Biraz evvel kalkan vawıra Nes -
diği zaman pek güzel ve zarifti. Arka- zel Melihanın, kurşunt tayyörile Feri rini teşyi etmiştim; otomobiU gönder · 
sındaki kurşuni tayyl:Sr olgun vücudü- dunun yanına yaklaştığmı, ona soku - memek için seni bekledim. 

- Size bir şey tevsiye edeceğim Ne 
rime: Me'liha halamdan sakınıınız. O, 
kendisini Feridun beye beğendirmiye 
gayret ediyor ve bunda muvaffak oldu
ğunu iddia ediyor. Bugün o da Feridun 
bl!y]e ayni vapurda Bursaya gitti. Ha
lam çok kurnaz ve koket olduğu kadar 
muhteris bir kadındır. Bense onun si
zin için bir üzüntü mevzuu olduğunu 
kat'i)en isterniyorulll· 

Nerime yerinden kalkarak güverte • 
de dolaşmıya başladı. Hafif bir rüzgAr 
ssçlarını tel tel dağıtıyor, açık gBğsüne 
girer~ onu ürpertiyordu; fakat genç 
kız bu gibi harict şeylere ehemmiyet 
verecek halde değildi, bir dUılye zlh • 
nini yorarak düşünüyordu: 

- Zav~llı Nejad; utırabı hayaline 
kanad vermiı, ona btn bir acayib şey 
düşündürüyor. Ona Ferldunla nişan • 
lanmaktan müteessir olduğumu kim 
s8ylemiş! Bu bttyük yalam kim uyaur. 
muş? Mutlaka halaaı ..• 

nün çizgilerini inceltiyordu. larak kulağına bir şeyler fısıldadığını, _ Nesrini mi teşyi ettiniz? 

Maamafih, genç dul gittikten sonra Feridunun da opunla aHikadar olarak _ Evet. İstanbulda; halasının yanın· 
Feridun onun hakkında çok sert sözler gillUmsediğini, ellerini ellerl arnsında 
söylemişti. Bütün bu birbirini tutm:ıyan okşadığını, gtizlerinin tatlı bakışlarile da birkaç ay kalacak. . 
faraziyeler Nerimeyi sinirlendirmeye onu sardığını görüyor, karşısında bir - - Beni beklemek zahmetin~ kat1an-
kdfi geliyordu. Bu müthiş düşünceleri birine yaklaşan bu iki vücudtı ayırmak dığınız için teşekkür ederim ~nge. 
zihninden atmak için elini alnına glS - istediği ha1de buna muvaffak olamıyor· - Geçerken Semiha hanımı da ~v • 
Uirerek bir iki saniye başını sıktı ve baş du. İşte Feridun Melihaya daha çok so- lerine bırakırız. Nesrini sellmet1emek 
ka şeyler düşilnmfye kendisini mecbut kuldu, başını ellerl arasına aldı ve bu için buralara kadar gelm~k .JGtfundı 
etti. sabah nişanlısına bakarken gOzlerlnde bulundu. Fakat; dur bakayım; fU J!e • 

'.Ayrılmaaan lbir iki aakika evvel nl • yanan ateşle ona bakıyor, başını ona çen Nurlye hanımın oğlu Nejad d•lft 
şanlısı, tatlı ve mtlşfik bakışlarile glfa • yaklaştınYQr; sıcak ne~U.e onun du - mi? 

Bu son cümleyi helecandan titriyen 
bir sesle mırıldandıktan sonra alelAcele 
uzaklaştı. Nerime bir iki dakika hay • 
Ntler içinde kımıldamadan kaldı. Ne-

G~zlerlnin karpmiia, bu çevrnen en· 
trikanm safhaları oanlanm11tı: 

1erJne dalarate ona şu sôtlıtı1. srı,Ieme- daklarıın yakıyor... - Evet yenge. 
ml§ miydi? Nerlme titNyerek uyanch; kalbi göğ. f A,.kım ••) 
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Neşatabad sarayı 
I 

- Aslanımı. Bizler, 8alat1n1 Ali Os- Hatice Sultan, Neşatabad sarayının, 
marnz, deyü övünü.rtlz. Amma bütün bahçeye nazır olan büyük pencerele -
l;mrümüz, fU kasvetli sarayların bu - rinden birinin önüne geldi. Kafesin ar
caklarında .. bahçelerimlzl dolduro.n çı- kasından, genç Alınan san'atkarını u -
nar ve servi misali yaban ağaçlarınm zun "uzun temaşa etti. 
e.ltında geçer. Sahilhanemin bahçesini Bu temaşa dakikaları uzadıkça, has -
ıarmaşıklar ve katır nrnakları bürüdü. sas ve ateşli bir ruha malik olan Sul -
Cahil ve nadAn bahçivanlar, imar ve tanın heyecanı artıyordu. Ve yüzünün 
bünyada kadir değil. Lutfetseniz .. şu pembe ipek gibi parlayan derisinde, 
frenk mimarına bir emri şerif gönder- kızıl hareler dalgalamyordu. 
seniz de, viran bahçemizi mamur ey - Hatice Sultan, 0 zamana kadar, bu 
lese .. saltanat şanına yaraşur bir hale derece yakından, hiç bir ecnebi görme
getirse ... Biz de sayenizde def'igam e - mişti. Bahusus şimdi gördüğü ecnebi, 
deriz. hakikaten her genç kadının bir anda 

Dedi. başım sersemletecek kadar· güzel, şirjn 
Hemşiresine derin bir muhabbet1e Ye cazibdi. 

merbut olan üçuncü Selim'e, bu sözler Cermen ve İtalyan kanlarının tatlı 
kafi geldi. ahenginden doğan Melling'in kumral 

Derhal, Silahtar Ali paşayı (Reisül- ve kıvırcık saçları, duru beyaz çehre -
küttab ~id efendi) ye gönderdi: sinin üstünde, bir taç gibi yükseliyor -

- T~z, Danimarka maslahatgüzarı - du .. Vakit vakit, İstanbul güneşinin 
na haber salınsın. Melling denilen o berrak ziyaları akseden Iaciverd göz -
mimar, hemşire sultanın sahilsarayına ı.eri, ince kaşlarının altında sihirli birer 
yollansın. Mezbur, bahçeyi gözden ge- yüzük taşı gibi minelenivordu. 
çirsin. Matlub veçhile yeni bir bahçe Melling; geniş yakalı, diz kapaklarına 
bünyad etmek için hemen bir defter kadar uzun, koyu renkli bir redingot 

Bir eldiven gibi vücudüne yapışmış 

olan bu elbise, genç ressamın dimdik, 
adaleli; oldukça gürbüz vücudünün bü
tün tenasüb ve ahengini gösteriyor .. 
çevik, cevval ve biraz mübalagalı eda 
ve hareketleri bu melez Avrupalıya 
cidden bir mümtaziy~t veriyordu. 

Kafeslerin arkası, sarayhlarla dol -
muştu ... Bunların hemen hepsi de, ay -
ni hayret ve heyecanı hissediyordu. 

$imdiye kadar hep birbirine benzi -
yen saray adamlarım görmekten bık -
mış. usanmışlardı. Pos bıyıklı, asık çeh 
reli .. kaba kumaşlardan yapılm1ş mjn
tanları; çakşırları; rengarenk kuşakla
rı; siyah sahtiyandan silah1ıkları için -
de ağır hareketll bostancılarla uzun 
dolamalı (1 ), simsiyah yüksek külah -
larının iki tarafından zülüfler sarkan 
düşük bıyıklı, enseleri tıraşlı baltacı -
lan görmeğe o kadar alışmışlardı ki; 
hayatlarım erkek hasret ve mahrumi -
yeti ile geçirmelerine rağmen, artık 
bu hiç değişmiyen saray adamlarm -
dan hiç bir zevk ve heyecan duymuyor-
lardı . (Arkası var) 

tanzim edip keşfini bildirsin. ile. açık fındıki renginde bir pantalon <1) Saray baltaeılarının giydikleri, yaka _ 
Diye, irade etti. giymişti. Iım sırma işlemeli bir nevi cübbe. 

* Ressam Melling, esasen böyle bir ha-
bere intizar ediyordu. Bu emri alır al
maz derhal Defterdardaki Neşatabad 

' 

"·Son Posta ,, nın tarih müsabakası 
sarayına koştu. (Baştarafı 8 inci sayfada) ı bütün Türk donanmasının kumanda -
Sultanın başağası Hayreddin ağa me- sancaMılarında karayıa çıkarmış, Girid s~nı, kaptan paşalığı ve::r~k ~altif et -

seleden haberdar değildi. Onun için ve Korfu bombardımanlarında cepa - tı. Ve Uluç adım degıştırttı, bunda .. 1 

ressam Melling'i saraya almak isteme- nesinin büyük bir klsmmı harcamış o- sonra bu meşhur Türk amiralma «Kı -
nıişti. Fakat, genç ressama refakat e - lan Türk donanması, Meyzinzade Ali lıç Ali» denildi. Kılıç Ali Paşa, 1586 
den Reisfüküttab Raşid efendinin (gi- Paşa adında mağrur bir kaptan paşa - ya kadar, 15 sene Türk donanmasının 
diş ağası) vaziyeti izah edince Hayred- nın idaresinde idi. Uluç Ali Paşa ile başında kaldı ve bu vazifesi başında öl
din ağanın vaziyeti değişti. Ressam ile Pertev Paşa da kumanda heyetinin iki dü. 
gidiş ağasını saraya kabul ederek, ha - mühim simasını teşkil ediyorlardı. Sokullunun çok kıymetli himayesi 
rem dairesine geçti. Melling'in geldi Türk donanması 1n:ebahtı'da asrın ve yardımile, tersanede bir kı~ mevsi-
ğinden Hatice Sultanı haberdar etti. büyük kumandanlarından Don Juan minde 150 kadirga birden yaptırtan 

Sultan büyük ·bir sevinç ile: d'Otriş'in kumandasında bulunan kuv- Kılıç Ali Paşa, İnebahtı bozgununun er 
- Tez, harem bahçesi açılsın. Çele - vetli bir düşman donanmasına rasladı. tesi yılı, Akdenizde azamet ve haşmet

bi, iÇ€ri alınsın. Dilediği gibi her tara- Venedik. İspanya ve Maita gemilerin- le açıldı ve karşısına çıkacak düşman 
fı gezsin. Keşfini icra etsin. den terekküb eden düşman, yorgun, bulamadı. 

Dive emir verdi. cenk efradını karaya çıkarmış ve ce - Kelimenin en değerli manasile bir 
Re.ssam Melling, harem bahçesine a- panesi çok az bulunan Türk kuvvetine deniz kurdu olan Kılıç Ali Paşa, zarif 

lınd!. Her tarafı gezip dolaştı. Eski üstündü. Uluç Ali Reis, Kaptan Paşa- bir adamdı. Güzel bir yüze karşı çıl -
Türk zevkine uygun bir şek~lde ya~J~ ·. ya bir harbi kabul· edemiyeceklerin~ gm gibi vurulurdu. İhtiyarlığında, hat
m1ş olan o IA.tü bahçenin bır krokısını bi.Jdirdi. Meyzinzade ise, mağrur, din - ta öldüğü geceye kadar çapkınlığını bı 
yaptı. .. Lale devrinin kıymetli hatıra - lemedi. Gemilere harb emri verdi. Ya- rakmamıştı. Tophanede mimar Sinana 
lannı yaşatan bu eski ~rk bah~esi al- şı sekseni bulmuş olan Uluç Ali, bu se- bir şaheser olan latif bir cami ve ha -
tüst olacak .. bunun yerme, hır g:ırb fer, tecrübelerine güvenerek bazı tav- marn yaptırtmış idi. Cömerd bir adam
san'atkarmın dimağında canlanan, ya- siyelerde bulundu. Kaptan Paşa bun .: dı. Sevdiklerinin uğruna ve fakirlere 
bancı bir san'at eseri kurulacaktı. 1ara da omuz silkti. Tehlikeli bir harb parasını dağıtmaktan büyük bir zevk * kararı ve kötü bir idare, İnebahtıda duyard1. Hler Cuma, yaptırttığı caminin 

Bu arada, Hatice Sultanın kulağına Türk donanmasının mahvolmasına, bir son cemaat yerinde oturur. yanına kese 
bazı sözler çarptı. Ressam Mel~ing b:ıh- çok güzide Türk kaptanlarınm şehade- kese para yığar, etrafına üşüşen o ci -
çede gezerken onu pencerelerın kafes- tine sıebeb oldu. Meyzinzadede ölenler varın fakir çocuklarına üleştirirdi. Va
leri arkasından gören ·sara~lı~ar, b~ arasında idi. Gemisi zaptedilen Pertev ris bırakmadan ölmüştü. Devlet hazi
genç frengin &"evimli çehresını. za:ı~ Paşayı, denizden kanca ile zor almış - nesine 60 bin altını ile çok kıymetli eş 
kıyafetini, cazib tavır ve hareketlerım lardı. Yalnız, Uluç Ali Reis; çok bitkin yaları kalmıştı. Kıhç Ali Paşanın yal
söyliye söyliye ibitirem!yorl~~dı: . . bir deniz cenginden sonra filosunu kur nız mücevheratı ve nadide eşyası 500 

Hatice Sultan, evvela:. ı?ıttık~~r.~nı tararak istanbula getirmişti. bin altını tutmuştu. piğer metrukatı -
mübalagaya hamletti: Gözlenne goru - Sokullu Mehmed Pasa Sadrazamdı. nın müzayedesi ise, Istanbulda aylar -
nen bütün yabancı şeylere karşı müfrit İhtiyar ve değerli gemiciyi, kendisine ca devam etmişti. 
hislere kapılan cahil ve toy saraylıla -
nn sözlerine ehemmiyet vermek iste -
medi. 

Fakat, dadısı Mahveş kalla da: 
- Aman aslanım! .. Hemen Allah, din 

kısmet etsin. Ömrümde, bu frenk de -
likanlısı gibi, şirin ve. dilber bir adam 
görmedim ... Öyle bir duruşu, öyle bir 
yürüyüşü var ki .. ceylan gibi. .. 

Der demez, genç ve ateşli sultanın kal 
binde bir merak beltrdi: 

- Süphanallah ... Bu, ne acib insan -
all' ki, cümleniz öve öve bitiremezsiniz. 
Bir daha gelişinde haber verin. Şu cey
lan misali frengi, ben de göreyim. 

Dedi. ~ * ·----. 
HATİCE SULTAN İLE RESSAM 

MEIJ..İNG 

Hatice Sultanın bu arzusu gecikme -
den yerine gelmişti. 

Ertesi gün, ressam Melling, t~kraı· 
sarayın bahçesine gelmiş, yapacağı j§i 
tasarlamak için tetkiklere girişmişti. 

Bu sırada, dadısı Mahveş kalfa gel -
dl: 

- Aslanım! .. Frenk delikanlısı, bah
~eye geldi. Buyurun, nazar edin ... 

Dedi. 

50 Lirahk 
Bir Elbiseyi T e~ 

Mahvedebilir. 

Terin ıslattıaı 

elbise kıaa bir 
za manda herab 
olmaaa mahkum
dur. 

T e r k i b i n d • ki 
tuz:u maddeler
den dolayı ter, 
bilhassa, ipekli 
kumatları bozıır, 

Elbise ve iç ça· 
maşırlarınızı t er e 
karşı muhafaza 
etmek iç in 

SUDORONO 
PERTEV 
kullanınız. 

DiKKAT: • Sudorono Pertev. teri, kes· 
mejZ, sadece mecrasını değiştirir. Bun
dan dolyaı vUcude hiç bir fenahl,h yoktur. 

Sayfa 13 
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Antakya surları 
N~lıir boyunca gag ei itinalı yapılmış surlarda son derece 
ihtimamla inşa edilmiş kuleler bilhassa göze çarpıyordu 

Tercüme eden : HUseyi 11 Cahid Yalçın 
B\ı kadar garib prensipler Ü-

zerine müesses bir sösyetenin men.. 
şeleri keşfedebilmek zordur. ~ar
tavan gayet şiddetli kıskançlık kanunları 
ortasında kanuni rur serbazlık muhafaza 
ediyor. Bunun prens•pleri o kadar mah • 
duddur ki bu küçük sosyetenin batıl fi • 
kirleri yalnız bundan ibarettir gibi görü
nüyor. 
Martaıvan kadınlarının başlıkları ken. 

dilerine has bir tarzdadır. Bu bir nevi 
gümüş miğferdir ve tel halinde altın par. 
çalarla süslüdür. Bu serpuş Cauchoisele. 
rin serpuşuna benzer. Martavan peze • 
venkbaşısı benim kafilemi öteye beriye 
yerleştirmek hususunda gayet muvaffak 
olmuşsa da sonra onları toplayıp kafileyi 
harekete hazır bir hale sokmak husU.9Un. 
da o kadar muvaffak olamadı. Onun için, 
arzu ettiğim gibi, erkenden yola çıka ~ 

madık. O akşam ancak bir köye varabil. 
dik. Kıöyün yanında, dağların mcdha • 
linde karangah kurduk. Buradan güneş 

doğmadan hareketle sal üzerinde bir 
nehri ıgeçtik. Buna da sebeb demir bir 
köprüden geçmek mecburiyetinde kal • 
maınaktı. Çünkü bunu ~.irkmenlerin zap 
tetmiş oldukları söyleniyordu. 
Yazın Asyanın merkezinde oturan ve 

kışın sürüilerini o~atmak ~çin silahlan 
ve eşyalarile Suriyeye kadar gelen bu 
kavim bedevi zannolunur. Fakat İspan
yol çobanlarından daha bedevi değildir. 
ler. İspanyol çobanları da koyunlarının 
peşi sıra sekiz ay Endülüs dağiarında do
laşırlar. Yalnız, Türkmenler daha ka • 
!abalık kümeler halinde toplanmışlardır. 
Bu da işlerine gelen mer'aları zaptede -
bilmek ~ndir. Mer'alardan istifade et • 
melerine imkan bırakılmazsa şiddete 

müracaat ederlel'. Onlar hiç bir zaman 
kendiliklerinden hücuma kalkmazlar: bir 
tecavüz vukua gelmezse harbetmezler. 
Fakat maiyetimdeki kuvvet onların hu • 
sumetinden korkmak için bazı sebeblere 
mali kitli. Haleb kuvvetleri Türkmen • 
lerle aıhiren bir müsademeye girişmiş ve 
bu müsademe esnasınd1 ihtiyatsızca ar • 
kadaşlanndan ayrılan bir miktar Türk • 
men paşanın s:ivarileri tarafından şedid 
bir muameleye maruz kalmıştı. İşte re • 
fakatımdelti müfreze Türkmenlere tesa. 
düf etmemek arzusiledir ki Antakyaya 
kadar bana dağları tak~b ettirdi. Orada 
bu meşhur şehrin harabelerini geçtikten 
sonra, Oronte nehri kıyılarında karar • 
gah kurduk. Antakyanın eski suru hala 
görülüyor. Bu bir mütevaziüUdla teşkil 
etmekte ve gayet sarp bir tepenin mai • 
lesine dayanmaktadır. Arkadan zapte • 
dilmesine mani olmak için, .surlar dağın 
tepesine !\adar çıkıyor. 

Oronte nehri boyunca yapılmış olan 
surlar .gayet itinalı ve pek güzel muha • 
faza edilmiş bir işçilik eseri arzederler. 
:S.lıhassa son derece ihtimam ile inşa ediL 
miş kuleler göze çarpıyor. (Eski zamarı.. 
laroa bu kuleler yegane müdafaa vası • 
tası idiler). 
Dağın mailesinde bu şehrin ihtiva et. 

tiği mebaninin harabeleri de göze çarp .. 
maktadır. Fakat bunlann hiç biri bana 
müh'i.m görünmedi. 

Türkmenlerden daima çekinen ve hiç 
bir zaman ihtiyatı elden bırakmıyan 

maiyetimdeki m:Ureze bana Antakyadan 
sonra da dağları takib ettirdi. Maksail 
ayni ismi taşıyan gölün etrafını dolaş • 
maktı. Bu göl bizi o müthie di.işmanlar~ 
dan ayıracaktı. 

Rahat rahat yolumuza devam ediyor • 
duk. C~ ruvarHerimiz eVl'afımızda 

çarklar yapıyorlardı. B!rdenbire, öenim, 
bulunduğum mevltie göre çekildiklerini 
gördüm. Bu müfrezenin kumandam, kıyı 
sıra gitmekte olduğumuz gölün kenarın
da kurulmuş olan Türkmen çadırlarını 

bana gösterdi. Kumandan ne karar itti _ 
haz edeceğini tayinde mütereddid davra
nıyirdu. Fakat benim vereceğim kararın 
ne olacağında hiç şüphe caiz olamazdı. 

Ben yoluma devam edecektim. Benimle 
beraber old~ktan sonra hiç bir şeyden 

korkuları olamıyaca.ğmı müfrezeye söy. 
ledirn. Yalnız Türkmenler·"? karşı µıuh. 

kirane nümayişiere kalkmamaları şarttı. 

Bu nasihati verirken müfrezenin sözle. 
rimi dinliyeceğin~ emindim. Sulhpervera
ne emelleri meşkuk olan altı yedi bin As. 
yalı karşısında bir müfrezeyi iyi bir ta. 
vır ve hal içinde tutmak epeyce bir işti. 
Avrupalılardan mürekkeb küçük dim. 

dar kuvvetimle müfrezeyi muhafaza et • 
meğe kalktım. Bu tertib dairesinde yü • 
rüyorduk. Halimizde hiç hasmane bir va. 
ziyet yoktu. Bu sırada, düşman karar • 
gahında bir hareket gözümüze çarptı. 
Muhtelif birkaç yerden birkaç adam çık .. 
tı. Bize karşı ilerledile::-. Birar sonra, bey .. 
girimin önünde muhtelif grupların mızı. 
kacılarını gördüm. Bu Türkmen mızı • 
kacıları bir takını havalar çalarak ve 
raksederek önümden ilerliyorlardı. On .. 
ların karargahlaı-ının yanından geçtiği • 
miz sırada hep böyle hareket ettiler. Ni. 
hayet, aradıkları mükafatı vererek kcn. 
dilerini savdım. Bu mükafat ile iktifa et
meleri onların nı.ra.fmdan gösterilmiş pek 
iyi bir hareket idi. 

O akşam Mahamout ~ Kan dayantlılt. 
Bu, Beilan (1) boğazının medhal.ndc bir 
nevi hi.5ardır. Erte.si günü geçtiğimi;; bu 
dağlarda Kürdler otururlar. Türk h:.:ku. 
meti ticareti ve yoicuları himaye için on. 
ların emniyetlerini muhafaza maksadile 
muhafızlar ikam:? etmişt.r. I3u muhafız. 
lar kendilerine lüzum hissettirmemek 
için, para vermekten imtina edenlerin eŞ
yalarını yağma ediyorlar. Fakat benim 
seyahat tarzım onlara cebren bir mükfi. 
fat elde etmek ümidini veremezdi. Bun
dan dolayı, bana karşı doğru ve iyi ha • 
reket etmek suretıle mükafata istihkak 
kesbetmek yoiunu tuttular. Dağların te. 
pesine yerleşmiş bir müfrze buldnm. Biz 
yaklaşınca, berri muhafaza etmek arzusu
nu gösterdiler. O zamana kadar b~ni ga. 
yet iyi muhafaza etmiş olan süvari kuv
vetine hiç ehemmiyet vermediler. Fakat 
ben piyade kuvvetinin kumandanına o • 
tuz Avrupalı ile onun bana yard1m ede. 
bilmesinden ziyade benim ona :mizalıeret 
edebileceğimi o kadar kuvvetli surette 
temin ettim ki fikrinden vazgeçmeğe nıeo 
bur oldu. Maamafih, hiç olmazsa hirkal} 
saatlik bir mesafeye kada!' bana refakat 
etmeyi ri<:a etti. Yolda giderken soraca • 
ğım bazı şeylere ceval:ı verebilecek bid -
sinin yanımda bulunmast benim de işime 
gelirdi. Müfreze kumandanı, arkasında 
yalnız iki neferle beygirimin yanısıra yo. 
la koyuldu. 

Bana söylediklerine göre, vatandaşları 
olan Kürdler sık sık isyan ed".!rlerdi ve 
Mç bir zaman hükumete itaat göster -
meılerdi. Onların yağmacılığa düşkün • 
lükleri vazifesini pek güçleştiriyordu. Dü 
tün kafirler içinde bilhassa pek sevdiği 
Fransızlara daima kendisine müra~aat 

etmeyi ve ona iyi muamele göstermeyi 
tavsiye etmemi rica eyliyordu. Ben de 
bizim tüccarların başına bir felaket ge • 
lecc(k. olursa kendisinin asılacağını ona 
temin etmeğe çalıştım. Fakat ne ben O

nu ikna edebildim, ne o beni kandıra • 
bildi. 

Biz böyle mübahase ederken, biraz öte 
de mütıhiş bir tepe gördüm. Burası yırtı. 
cı hayvanların inine benziyordu. Yanım.. 
daki piyade müfrezesi kumandanına: 

- Bu taraflarda kaplan var mı? 
Diy sordum. {Arkası var) 

... H.lkiJe-:··i1eyaz··gun"ö"r-
(Baştarafı 12 nci sayfada) 

lecekti. Bu er geç olacaktı. Fakat acıma .. 
mak ~mkAnsız, henüz bu kadar genç ve 
güzel iken. 

- Yeter Selma dedim. Çok rica ede • 
rirn, arlık söyleme. 

Yerimden kalkarak sendeliy:m adım -
larla odama kadar yürüdüm. Arkadaşım 
arkamdan ne düşündü ve nasıl bir hü • 
küm verdi bilmiyorum. Sadece kulakla. 
rımın dibinde yakın bir ses durmadan 
cöldürüldü> diye tekrarlıyor ve gözle • 
rimin önünde kimses!z. bakımsız bir me
zar canlanıyordu. 

Oraya koşmak ve onun toprağını be • 
yaz güllçrle örtmek istiyordum. Bu be
yaz güllerle ört:ilii mezar onun vücu .. 
dünün ve benim kalbimin mezan değil 

miydi? .• 
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Yazan: Ba•11 AdDlm GD 

Aşkın • 
engın ufukları 

Ay bey bir kere daha anlıyordu ki 1 ağırlıkları ve hastaları nehirden nakle- kalmadı. Diğer vasıtalara baş vuralım. 

Galatasaray takımı bugün 
Ateşsporla karşılaşıyor 

Fener de eski Güneşli Melih ve Ômerle takviye edilmiı 
olduğu halde Demirspora karşı oynayacak 

hay.ıtta hiç bir varltk, akçe, güzellik, din! Eğer bu hale derhal bir çare bulamaz- Milli kümedeki son maçlarını yap - olma ıartı kaldanlml§tır. Bu müddet için. 
saltanat hiç bir şey gönlünün refhım - İmkansız aziz Sir. sak hepimiz esir düşeceğiz. mak üzere şehrimize gelmiş bulunan de müracaat eden ve kabul fartlarını hail 
kazcınd1ramıyor; yiikseldikçe şen ve - Niçin? Jüvanovil: İzmir Atıeşspor takımı bugün ilk maçı- olan namzedlerin imtihanlan rt/6/1931 
kaygusuz hayatından sıyrılan insan L- - Nildeki otuz iki ~finemizi zaptet- - Dük çok doğru söylüyor, böyle bir nı Galatasaray'Ja yapacaktır. Müsabaka tarihine milsadif Salı günü saat 10 dJı 
lemlere yaklaşıyordu. İşte Mısır ün-- tiler. zamanda müzakerelerle vakit kazan • saat 17,30 da Taksim stadında olacak- Çengelköyünde Kllieli Sporevmde yapa. 
sin?n sevgili Melikesi, bu akşam bir çu- - Peki büyük kadirgalar? mak muvafık olur. Bir kere de sulh yo- tır. lacaktır. 
ban kızı kadar mes'ud değildi. Belki şu - Dokuz büyük gemi de bunlann lunu denemeliyiz. Nitekim bundan At.eşspor genç ~ enerjik bir takım 
anda sunu gelmiyen kaygulardan kur- içinde. Elimizde işe yarar bir şey kal - evvel de Kudüsü böyle kazanmıştık. olmakla beraber teknik ve tecrübe nok 
tulmak için saltanatının bütün ihtişa - madı. Filib dö Monfor: sanlığı yüzünden millf kümede iyi ne-
mıııı bir köylü kızm çıplak saadeti ile Sen Lui, sapsan olmuştu. _ Esasen hastaların nakli için bfr tice alamamış ve sonuncu vaziyette 
değişirdi. Mısır İncisinin titriyen se3i, - Feci -diye tekrar etti- fakat sadık mütareke akdine muhtacız . kalmıştır. Beşiktaş ve Galatasaray gibi 
Aybeyi kaygusuz bir hayatın hayalin- bir hıristiyan Cenabıhakkm ve onun Bu fikirleri tasvib e::len Sen Lui: ikmci kuvvetli takımla son maçlarını 

istanbulun spor 
bUtçesinin tetkikine 

dun başlandı den bile ayırdı. aziz oğlunun imdadından hiç ümidini _ Hakkınız var -dedi- Türklere sulh yaptığına göre bun.lan da kazanması 
- Sizi bu akşam mühim bir mesele- keser mi? Belki sema bizi tecrübe edi- teklif edelim. Teklif edeceğimiz şart _ beklenemez. ~n hafta Doğanspot İstanbul mıntakası istişare heyeti 

nin müzakeresi için ~ağırdım. yor. Sevgili Sarjin! Bana kardeşlerimi, lan şimdi tesbit ederiz. maçlanndan evvel yazdığmıtz yazıda dün üç saat devam eden bir toplantı • 
- Umarım ki Turanşahın bugünkü mareşal Dotampli. kont ede Chatillan• Dük Danjo sordu: ayni rakiblerlıe karşı~ İzmirlilere da, İstanbulun spor bütçesini tetkik et 

soğuk hareketinden bahsedeceksiniz. ile Filib Domonforu cPhilippe de Man- B . . b" h .. d . . açık bir oyun oynamamalarını tavsiye miştir. 
Tam can damarına basmıştı. fort,. çağırın. R.- tunu~/ç~n. ;rb e~~\1°~ erırız. etmiştik. Doğanspor kuvvetli rakible - Dört yüz bin liradan ibaret olan bilt 
- Hem ne soğuk! Ne ağır bir hare - Birkaç dakika sonra yukarıda ismi . ı:ase v5azı esıninlı .1 ( 

1 
°) 

1
. 0 ora ve rine karşı müdafaaya ehemmiyet ver- çede 250 bin lira stadyom için aynl -

ket. Önce onun tatlı sözlerine kanar gi- geçenler, Fransa kralının etrafında top- ~ıyt:,rum.ıı.kılarrasl ennd k d tısan vehea- mediği için fazla farklarla mağ'l1lb ol - mış, mük!ıbaki miktar ise tesisler ve i· 
t aa ına v11 o an sa ı os umuz r- . . . 

bi olmuştum. yi ki Dimyat meselesi lanmıştı. Bütün yüzler sarı, bütün kaş- h ide bu ·ı . fiak" tl ba du. Bu maçlarda Atıeşsporun açık bır darf masraflar lçın kabul edilmiştir. 
açıldı da hakiki ruhunu meydana çı - !ar çatıktı. a vazı eyı muva ıye e şa- oyun yerine tamami1e defans oyunu oy Bütçenin heyeti umumiyesi üzerin -
kardı. Eğer yanılmıyorsam Turanşah Sen Lui: rır. naması daha doğru olacaktır. Enerjik de mutabık kalınmış olmakla beraber, 
ile istikbalde .geçinmek biraz güç ola- - Eğer Cenbıhakkın yeni bir lutfüne Onlar masa baş~?~a çalışırken, H~rb oyunculardan mürekkeb olan Ateşspo- bütçe tasdik edilmemiş ve müteakıb bir 
cak! Dü.şününüz pederinin ölümünün mazhar olamazsak vaziyet cidden fena! ~eydanında son sozu ge?e kılıçl~r soy- run içleri geri 9Kerek üç bek, dört haf içtimada tekrar müzakerelere devam , 
akabinde böyle hareket ederse yarın -dedi- Fakat hiç bir zaman ümidimizi luyordu. Turanşahın gehşf askerın ma- seklinde yapaeağı sıkı bir müdafaanın dilınesine karar verihniştir. 
mevkii kuvvetlenince neler yapmaz? kaybetmeden sonuna kadar çalışmalı - neviyatını çok kuvvetlendirmiş, zafer ~uvaffak olacağı muhakkaktır. Zayıf 

- Onu sizin verdiğiniz mevki şıman yız. Salib yolunda nice cefalara katla- !htimalini yüz~e~ü~ ~tn~iştı.Harb h.~m takımlann bu şekilde kuvvetli rfkib - Mektebli. er arasındaki 
tı sultanım! nan mukaddes şehidlerin Mesihin ve Karada ~em Nıl .. u~rın.de ol~yor, Türk }erine karşı çok iyi neticeler aldığını mosabakalara ehemmiyet 

- Fakat tahtı meşru varisinden mah- Havariyumm çektikleri mihneti daima ord~su şımdi muhım hır çevırme hare- lik maçlannda çok defa görmüşüz - ·ı· 
rum edemezdim. Şımarık genç emeğimi tnhattür etmeliyiz dostlarım. Şimdi si- ketı yapıyordu. dür. Kuvvetli takımlara karşı yapılacak Y8rl IJOr 
iki sözle ödedi. Düşünmüyor ki: Hakiki :r.i vaziyeti müzakere etmek için çağır- (Arka.n vm-) sıkı müdafaa oyunu ve ileride forve - Haydarpaşa ile Işık Liseleri arasın • 
sultan gönüllerde hüküm süren insan- dun. (ll _ __._ b•-'....._ 

1 
A din fırsatlardan istifade edebildiği tak- clald kavgalı maç hakkında son karan 

Dok n.urun ....... _ .. _ ... " .. n an 'l!'UJ>& " raberuı.. h" ermek ·· d"" Ma "fte bir to Jantı au-. Ya bu şımarık çocuk kendi başına dö Puvatye: Atrtıı:ada J&llPD lalAmlara 8ai'ruln adını dinle bir be rIA, ıç olmazsa az v uzere un an P 
hareket ederse Aybey? - Artık döğüşerek kazanmak ümidi •ermiflerdt. farklı bir mağlQbiyet elde etmek im - yap!lmıştır. 

Gene hayalata dalan Aybey tasasız ---===-===---=============-=======================-=-=- kanı vardır. Bu noktai nazarımızm do- Maarif Müdürünün riyasetindeki bu 

bir halde kolunu salladı. [-~~~;~:.~~~-~i~~:~t:~:~:~:~:~-] kanı vardır. Bu noktai nazanmızın do~ toplantıda Galatasaraydan Ibrahim Hak 

:&,~~:.C:ıt;:,rı::=!.~zsuııanun. _!~~~-~!~~~~-~ Bir doktorun gUnlUk =~:..=Galatasaray -Ateı ~~ı::,Mua=-~~:;!nı.;;:: 
- Niçin sultanım? Demin hakild İul- ti d * bulunmuşlardır. 

tan gönüllerde y~ıyan insandır diyor - 1 " B 4 f> ft 7 8 9 10 no arın an Fenerbahçe Ankarada bugün ilk ma Maarif Müdürü Tevfik Kut kendisi· 
dunuz. Nerede siz, nerede Turanşah! 1 çını Demirsporla yapacaktır. Demir - le görüşen muharrimize şunları söyle-
Daha onu seven kim? Tanıyan kim? ~ Kansızlığın sporun İngilizlere karşı son galibiyeti miştir: 
Ancak sizin sayenizde tahtında tutuna-

1 
Tedaoisi : 2 ve saha avantajı gözöııünde tutularak - Mektebler arasında yapılan mü · 

bilir. Bu meseleyi fazla büyütmeyiniz galib gelmesi şansı daha fazladır. Fa - sabakaları: klüp maçlarına benzetmek 
sultanım! Eminolun 'J'uran.nhm degı" ·1 4 Dünkü yazımızda kanaızlıtın aebeblerl- kat karşısındaki takımın kıymetçe on - doğru değildir. 

'"r" ni bir deNCe)'e :lı:a4ar izah etmlftlm.Kan-
saltanatı, hayatı bile elimizdedir. l aıslık dtıntil J&.""ılJmıı aebeblerden bat- dan hiç de aşaA'ı olmadıiı muhakkak • Brz daha ziyade, mekteb talebesinin 

_ Hayır Aybey! Şimdilik beklem~k t ta veremde, bllhaua tanaer ııut.ııtın- tır. Fenerli'ler takımlarını eski Güneş- dimağ! ve bedeni kabiliyetinin ayni se-
Ilzım, insaf ile düşünelim ki Turanşahı ~ da da.ha bariz bir '9tll<H teDdJaini ıöa- U Melih ve ômerle takviye etmiş bir viyeye yükselmesini gözönünde bulun 
tetkik için henüz klfi vakit bulamadık. l ~~~ı::.;;ı.,~,!ız~:tınha~: halde sahaya çrkacaklardır. Bu yüz - duran bir takım spor hareketleri yapı-
Kimbilir belki yorgun, belki pederinin l tılı lüaemt gibi hutaııtıarda da beyu den maçın çok sıkı olacağı ve neticeyi yoruz. 
ölümü onu kabalığa sevketti. Bunun U 'ldireJYa.tın fevtaıAde artmuına muta- tahrriin etmenin çok güç olduğu kanaa- Şu veya bu takımın birincfli~inden 
için şimdiden hüküm vermenizi doğru bil kırmızı :lı:üreyn.tın aon derece azal - tindeyiz. ziyade, biz bu takımlarda disiplin, blr 
bulmuyorum. BOLDAN BAÖA n YUDRDAN AŞ.,tm dıtına f&hld olurua. Çok fena bir halta- T. Özerenchı birlerine karşı saygı ve muhabbet his -

J - Kifayet. lıttır. lerini taşımalarını arıyoruz. Bu bakım-
Aybey şaşa kalmıştı. Mısır İncisi ne 2 - Sıhhat - Qo:lı: l1t. Kamızlıtın teda'ris1 ... ŞOpheaiz aebebe Spor eğitmen kursları dan nazarı dikkati celbeden mekteb ta 

demek istiyordu? 1 - Yeni Jetifen dal - Kterler. merbuttur. Hangi aeıbeb :lı:anaızlılı mu- Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Bili- ktmı bizim için muvaffak olmuş bir ta-
- Şu halde bahsetmek istediğiniz •, : Ten~~__: ~~ görmiyen. cib obQona onu lale etmek lllımdır. kanl·a.. ... dan: lamdır. Bu suretle umumi takdiri ka • 

-iMA ,,__ - MeselA. muhtelif aebeblerle TU:lı:ua gelen '6"' 
mesele nedir sultanım? ı - Kuabm attılı - Bu dahi - i:atıfham nuzüller, mıdıe ve barsat tanamalan, ba- Beden Terbiyesi ve Spor Eğitmen kur. zanan mektebi mükAfatlandırmak ga. 

- İstikbale aid en~ler .. fimdi Tu- niduL BU1' memelerinden vukua gelen tanama- sunun kayıd ve kabul milddeti 26/6/1939 yemizdir. Bu sene yaptığunız bu maçlar 
ranşahtan ev.ve! düşünecek düşman var. 1 - Özertnde ~ J9UD "evuı - Ba- lar, bdınlarda rahim Arızalan aebeblle Pazartesi günü akşamına kadar temdid da elde ettiğimiz tecrübeye göre gele-

Düşmanın imhası için muhakkak Tu - 1 _ ~ho.uıı '**' ;:u:= ~~::,:tı: edilıniftir. cet 8elle daha esaslı bir faaliyet pfoj • 
ranşahın vücudüne muhtacız. Bıraka . t _ Artık bı1ı;ı1t1nı1• geldi manaauıa llily - burun bnamalan " l&ire libt Evvelce vazedilen ukerlilinl bitirmif ramı çizeceiiz. • 
lım bu iş halledilsin, o süldlnetle tahtı- ıenen bir tellme - ll'ena olmıyan. vat'alard& niizallertn derhal tent- _ ____, ._. - ......,. 

na çıksın eğer ulu orta icraata glriştrse 10 - Akrabalık - vn•Jet. tutuna çalıfmakla beraber derhal vücu- Gu·reşçı'lerı·mı·z yarın Habeş, Bulgar o zaman... OeQell balmaeanm •aBecJUmlf şekil: dil tantye etmete. ta~an kanı yerine 
BOLDAN 8A0A: ıetlrmele çalıfmalıdır. Kan.sız1ı1m en 

- O zaman işi bana havale edersiniz. 1 _ Kel'Mt.eal bi176t tedarill bealenmettedlr. Et. ltlt, 

- Hayır gene size havale etmem. • - İzaz - AcabL yumurta, sebzeler, hamur lflerl velhasıl ve Polonyalılarla kar'll8'1JOrlar 
yok !~in bana bu kadar itimadınız : : :ı:ı-_m: ~~mır:ı:Y~ü:::~ =:~ ~~ra~ 'l 'l 

- Hayır. Sizin kadar kimseye iti • 5 - z. - P. - ı. - PeJ, len ıtaractter yemetı aala ihmal etmeme- Şehrimizde bulunan Habeş, Bulgar ı 
madun olmadıgıw i"".. tehlikeli i"lerde 1 

- Ak - ~. ltdir. Karactterı gerek Ll:lı:ara teklinde ·ye ve Polonyalı ...t'reş'"ler yarın ilk defa -
'.f•u -s 'l - Y. - A..- K1 - 1 - T. gereıtae hqlama fHllnd6 bergtln bol bol ..... <:r• 

kullanacak adamlan bilirim. ı - Aıat - TeıtU. yemek tanaızııtın en böyllt, en esaaıı te- Taksim stadmda K1lr& AH, MülAyim W 
Mısır İncisi hakikaten müthiş bir ka- t - Matah - U - S· davıatnı t.efk1l eder. Çeltt Ye demir mtl- Babaeski:!! İbrahimle karşılaşacaklar • 

dmdı. Aybey ona hayran hayran bak- lO - An - K. - Kama. re'tkeba.tını havi tunet lllçlan, lilMf dır. 
tı. teda'flll, tlltrınly<>ıe teı:lı:1i tedafill old- Haftalardanberi dedikodUJU yapılan 

den t&l'llllye edilen uu tedbirlerdendir edil 
- Çok zekisiniz sultanım. Nnbetçı· eczaneler ve bi~ 1hma1 etmem•lldlr. bu müsabakalar için kabul an mil -
- Bana h~Ia sadık mısınız Aybey? r-------------1 sabaka şartlanna göre bu üç mOaba· 
- Oh! Size daima sadık kalacaiım. -·--- OIYab ldlJn oka7ucuJanmuı l>Ol&a kada pehlivanlar birbirlerini yeninol -
Güzel kadının gözlerinde imanı çıl- Ba poe nibeql ol&ll eenneler .-nıar- pulu 10Uamalarmı rlca ederim. Abl '8.t· ye kadar çarp1f8caklardır. Her ne ka-

ğın emellere sürükliyen renbtz bir a- •h...ı, .. clbet'riet"'r: d1rde iltekJerl mutabtılem blYWı. dar Kara Ali, Habeşli ile yapacalı mil-
lev vardı. Aybey kendinden geçmi' bir eatızadebatınd• c'O'nınraıte>, Emtnö - l. I sabakanın yarım saatten fazla aürme-
halde onun elini tuttu. Mısır İnolsi elinJ ntmde (Ha.san Hula.ııt>, AUarayda tZlya ---··--··-···----···----·- sini istemiyorsa da, organizatörlerin i-
ge1cnH?di Aybeyin aşkına eDlill bır u- Hurt), Alemdarda <BsacU, Ueyazıdda CA- Akb k•t b I fadelerine göre bu müsabaka da di -
M açılmlftı. odor), Patlhte <Bmllfadl>, Batırtöyün- (§ a 1 a ev ğerleri gibi yenifiııciye kadar yapıla -

de <t.tanbul}, ~ <SJttbsultan>. r dlldan kitab, ~azete, mecmua kt 
lleJ'ott• _......_.eldler: ar. SON l908TA7nın Ankara ba- ca ır. 

Vlll isttklll caddestnde (Della Suda), Boa- dlr. En iyi kırtasiye malzem~ Tesbit edilen programa göre müsa -
ta.nbatmda <İtaaı.ad>. Tablmde <Limon- ai mevcuddıır. •••I' bakalara saat 3 bu9l1kta birka9 seri 

- Vaziyet fena kral hazretleri! Türk
Jtr yeniden hücuma geçti. Artık dayan
d\aık milfldll. 

- O Mile Dimyata doğru çekilelim. 
- Bu dt ook BB9f Dimyatı. muvua-

lhıız k.ılıt 
- Ne dff orsunm? Bu feci ifte; bui 

ct7an>, Panpltıdıa <Xarıüeclyan>, Ka - güreıle başlanacaktır. 

rU6Jde <HtaeJta lltwnil> • Jlefl:lı:tafta Bu seri milsabakalan şu maçlar ta ... 
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SON POSTA Sayfa JJ 

DİKKAT: 

o 
EN BİRİNCİ KAN, KUVVET, İŞTIHA ŞURUBUDUR 

FOSFARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başhca hassa: Devamh bir surette Kan Kuvvet ve iştah temin 
--ı.-... -• ... etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede 'bulunur. 

IDevlet demiryolları ve timanları işletmesi Umum idar33i H~:ılıiı 

Devlet D~miryolları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
1 - Devlet Demiryollan istasyon sınıfında istihdam edilmeık üzere müsabaka 

ile hareket memur naıIDZedi alınacaktır. 
A - '!ürk olmak, 
B - Müsabakaya iştirak edebilmek için orta fahsili bitirmiş olanak; 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan cdahil> yukarı olmamak, 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak, 

E - İdaremiz hekimleri tarafın.dan yapılacak sıhhi muayenelerinde faal ser • 
\TJ3tC çalışmağa mani bir arıza ve hastalığı olmamak. 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecn<!bi lisanlarından birine vakıf olanı ar 67 lira ücretle alınacaklardır. 
3 - Askerliğini bi'irmiş lise mezunları imtihansız olarak ayni şartlar dahi1in ~ 

de alınacaktır. Bu giıbilerin dilekçelerinin d~ğrudan doğruya Umumi MüdüT lüğe 
göndermeleri 18.zınndır. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 Temmuz 939 Cumartesi günü saat 14 de Haydarpa. 
şa, Sirkeci, Ankara, Bahkesir, Kayseri, M~latya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzu. 
ı;um İşletme Merkezlerinde yapılacaktır. 

5 - En son müraoaat 10 Tenmu.ız 939 Cuma gününe kadardır. 
6 - Talihler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edeceklerdir. 
7 - K.a:bul şerait v~ evsafı hakkında daha fazla ınalfunat almak istiyen1er İş. 

letme MerkE-Zlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. c2309> c4234> 

İktısat Vekaletinden: 
25/VI/939 tarih:nden itibaren oksijEnin beher metre mikibının fabrika teslim 

ııatış fiatı 50 kuruş ve 5 metre mikablık tüplerin fiat! ctüp depozitosu hariç:. 250 
kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Fabrikada. teslim oksijen tüpünün tazyiki asgari 130 atmosfer ve oksijen ter. 
kibi ~ari % 99 olacaktır 

Fabrikalar asgari bir tübe katlar sıüış y apmağa mecburdur. c2505> c4:=i55> 

Acele satıhk aşçı dükkam 
Davudpaşa iskelsinde tramvay yolun

da (167) numaralı bir bab aşçı dükkanı 

sahibinin taşraya gideceğinden bütün te • 

ferrüatlle acele satılıktır. Almak istiyen.. 
ler dükkana müracaat etsinler. 

Tahta Fıçı isteyenlere 
Bahçelerde su deposu, veya sebzelik

lerde gübre karıştırmağa elverişli (200) 

kilo haddi istiabisinde tahta fıçı imiyenJc_ 
rin Son Posta idaresinde Bay Zivere mil
racaatları. 

1 lstanbul Komutanlığı ilanları 1 
Ağır topçu taburu için şerait ve evsafı rını Fındıklıda Komutanlık Sat mahna 

dahillinde 50 ton levamarin kömürü satın Komisyonuna vermeleri. c4243> 
alınacaktır. Pazarlığı 26/Haziran/939 * 
Pa~esi günü saat 10.30 da yapılacak. İstanbul Koımutanlığına bağlı birlikler 
tır. Isteklilerinin belli gün ve saatie Fın. 1 ihtiyacı olan 220000 kilo sığır veya ke< i 
dıklıda Komutanlık Satınalma Komis • etlerinden hangisinin fiatı müsaid olur .. ı 
yonuna gelmeleri. (4571) 0 cins et şerait ve evsafı dahilinde satın 

* alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 3/Tem-

lstanbul komutanlığı birlikleri ıçın şe. muz/939 Pazartesi günü saat l~ de y~ı
rait ve evsafı dahilinde! 1000 liralık no ~ lacaktır. Muhammen tutarı sıgır etinın 
hud satın alınacaktır. Pazarlığı 26/Hazi. 72600 ve keçi etinin 68200. lir~~ır. Tem'.
ran/939 Pazartesi günü saat 14 de yapıla. natlan sığır eıt!nin 4880 ~eçı etın'.~ 4660 lı
caktır. İsteklilerinin belli gün ve saatte radır. Şartnamesi bedeh mukabılınde ve. 
Fındıldıda komutanlık satınalma ko • rilehilir. İsteklilerinin ilk teminat mak. 

buzu veya mektublarile 2490 sayılı ka
nunun 2-3 maddelerinde yazılı vesikala .. 
rile ihale günü ihale saatinden bir saat 
evveline kadar teklif mekt.ubla"rını Fm. 
dıklıda Komutanlık Satınalma Komisyo. 

misyonuna gelmeleri. (4572) 

" Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu ,, 

ve 10 gaş daha genç 
göründüğUmü 

•ö11lügordu 

iŞTE 

MEFTUN 

BÖYLECE 

OLMUŞTU. 

Zevcim cBu adeta bir harika, diye 

söylenmekten kend•.sini alamıyordu. An

cak: İki ay kadar oluyor. Alnımda, göz
lerle ağzımın ettııfında buruşukluklarım 

vardı. Filhakika yaşım da epeyce ilerle
mişti. Bugün bltün dostlarım ,effat ve yu 

muşak tenimi ve bir genç kızınki gibi taze 

ve nermin cildimi takdirle seyrediyorlar. 
Her ak§am yatmazdan evvel cildin unsuru 

olan penbe renkteki Tokalon kremini kul

lanırım. Terkibinde Viyana Üniversitesi· 
nin meşhur bir profesörü tarafından keşif 

ve cBioceh tabi': edile;ı cazib ve kıymetli 

gençlik cevheri vardır. Gündüzler ıç;.n, 
Beyaz Renkteki Tokalan kremini kullanı. 

rım. Cildi beyazlatır ve yumuşatır. Ve bü

tün siyah benlen gideril' ve açık mesame
leri sıklaştırır. 

* İstanbul komutanlı!tı birlikleri içi:ı şe. 
rait ve evsafı dahilinde 5 bin liralık kuru 
barbunye fasulyesi satın alınacaktrr. Pa
zarlığı 26/Haziran/939 Pazartesi günü 
sa.at 11 de yapılacaktır. İsteklilerinin bel. 
IS gün ve saatte Fındıklıda komutırnlık 
satın.alma komisyonun~ gelmeleri. 

. (4573) 

* İstanlbul Komutanlığına bağlı birlikier 
hayvanatı için şerait ve evsafı dahilinde 
220000 kilo yulaf satın alınacaktır. Kapa. 
lı zarfla ihalesi 3/Temmuz/939 Pazartesi 
günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen 
kıymeti 11000 liradır. İlle teminatı 825 li. 
radır. Şartn.aınesi hergün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat 
ınak·buzu veya mektubla·rile 2490 sayılı 
kanunun 2-3 maddelerinde yazılı vesika. 
larile beraber ihale günü ihale saatinden 
bir saat evveline kadar teklif me-ktubla. 

nuna vermeleri. c4244> 

* Çatalca müstahkem mevıki biriiklerinin 
ihtiyacı olan 164000 kilo sığır veya keçi 
etlerinden hangisinin fiatı müsaid olursa 
o cins et şerait ve evsafı dahilinde satın 
alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 3/Tem.. 
muz/939 Paz,artesi günü saat 15,30 da ya.. 
pılacaktrr. Muhammen tutarlan sı~ır eti .. 
nin 44280 keçi etinin 37720 liradır. Ilk te. 
minatları keçi etinin 2829 sığır etinin 
3321 liradır. Şartnamesi bedeli mukabi.. 
Iinde verilebilir. İsteklilerinin ilk teminat 
ma'kbuz veya melrt.ublarile 2490 No. lu 
kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı vesikrı. 
larile beraber ihale günü ihale sa:ıtlnden 
bir saat evveline kadar teklif mektubla. 
rım Fındıklıda Komutanlık Satınalma 

Komisyonuna vermeleri. c4245ı> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

100 ton Avrupa linters pamuğu 
alınacak. 

Tahmin edilen beeıeli (45,000) lira ohm 
100 ton Avrupa l;nters pamuğu askeri 
fabrikalar umu..m müdürlüğü merkez sa
tınalına komisyonw1<:a 10/7 /1939 Pazar. 
tesi günü saat 16 da pazarlıkla ihale e _ 
dilece'ktir. Şartname (2) lira (25) kuruş 
mukabilinde komisyıon.d:an verilir. Talib • 
1-erin muvakkat ıe~ninaıt ilan (3375) li!'a 
ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde • 
!erindeki vesaikle komisyoncu olmadık.la. 
rına ve bu işle alakı:ıdar tücoardan olduk. 
]arına dair Ticaret Odası vesikasile mez _ 
ktlr gün ve saatte kıamisyona müracaat . 
lan. (4375) 

1000 metre mikabı ceviz tomruğu 
alınacak 

Tahmin edilen bedeli ( 40.000) lira olan 
1000 metre mikii-bı ceviz tomruğu aske. 
ri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satmalma komisyonunca 10/7 /93Fl Pazar. 
tesi günü saat 14,30 da pazarltkla .ihale 
edilecektir. Şartname (2) lira mukabilin.. 
de komisyondan ;rerilir. Talihlerin mu • 
vakkat teminatı olan (3000) lira VP. 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin,. 
de'ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan olclukla. 
rına dair Ticaret Odası vesikasile mez • 
kur gün ve saatte Iromisyona müracaat. 
ları. (2376) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu lıanları 

Marmara Üssübahri K. Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmini fiatı Tutarı 

kuruş Lira 

Sı2ıreti 30,000 30 9000 
1 - Komutanlık kara erlerinin ihtiyacı olup yukarıda miktarı yazılı sığır eti 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 26/Haziran/939 Pazartesi günü saat 15,30 da İznıitte Tersane 

kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir ve bedelsiz. olarak alınabilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif ettiği bu 

işin ehli olduklarına dair ticaret vesikalarile (675) liradan ibaret ilk teminatlarını 
havi teklif mektublarını muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadar 
komisyon başkanlığına vermeleri. c4107> 

Sar~ç el işi ve makine kalfası ile makine ile. 
diker erkek ve kadın terzi aranıyor 

1 ~ Tophanede 2 No. lu dikimcvi için saraç el işi ve makine kalfası ve ayrıca 
makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazan dikkate alınmıyacaktır. 
3 - Ücret haftalık verilmek üzere talihlerin hüsnühal ve tifo aşı kağıdlaiile 

birlikte hemen dikimevi müdürlüğüne müracaatları. c4009> 

Türkkuşu lstanbul İspekterliğinden: 
1 - Geçen sene ve bu sene Türkkuşu:na yazılan üyelere kamp için 

verileceğinden 26 Haziran akşamına kadar cTaşradak.ilerin mektubla> 
caatları. 

2 - İmtihanlarını bitirenler derhal ıevkedilecektir. c.4506ı 

w~ik ı 

müra. 
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ipin katalarının tizerlae resl--
girdljlatiz şekilde kabartma 

pullar 114ve edilmiştir. 
Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve 

pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

Bıuimn 24 
a.. • •• , ... 

Gibel difkriniz mi vardır? Af erin ... 
VENÜS kadar güzel olmak isterseniz 

Meşhur Alman güzellik mütehassıaı Profesör Doktor E. WİNTER 
tarafından formülü yapılan ve dünyada mevcut müstahzarabn en 

mükemmeli olan VENÜS güzellik mUstahzaratlm kullanınız. 
Fakat bunlan dalma aaQlam olarak muhafaza 

etmekle mükellef oldu{lunuzu unutmayınız ı Bl

naenaıeyh, sabah ve akeam aıa GIBBS diş ma

cununu kullanınız. BOytece dl$1erinlzln güzellik 

ve slhhatt emsaısız olacaktır. 

mOeeaoeeeldlr". 
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Umumi depoıu : Nureddin Evliyaznde Ecza, alet ve 
ltrıyat Deposu lstanbul 

F L 1 T daima ÖLOüRUR ! 
Umumi ClepoS• " 1 ıt,.ıııtn, ~~-----

~lllt lala&a, VtJt ... KM I 

TIFOBIL d 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmnmak için ağlzdan alınan tifoJ 
lıaplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 

~Herkes alabilir. Kutusu 50 Kr. • 
···············································---· .. ···-· 

Son Posta :Mntbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

~ • L.A.R.E.5 
HUkılmeUn iştirakile işletilen Rumen Hava Postalan 

EMNiYET - SÜR'AT - iSTiRAHAT 
Dünyanın en Modern, Ticari Tayyarelerile 

ISTANBUL- BÜKREŞ Hava Postası Seferleri 
lttenbulden: Pezarteal. Çar,amba ve Cuma gDn1erl aaı.t 8,15 de 

hereketle : Saat 10,30 da BOkre9• muvasalat. 
Ayni mahallere ayni gnn muvasalat eden Budape~te, Vl1ana, Berlln, 
BeI&rad, Zagreb, Venedik, MU4no, Turin. Amif;terdam, Varşova ve Pıt· 
riie-, bartıket eden tayyarelerle hemea aktarmıı yapılır. 

Biletler: VAOONLI, NATTA, ITTA ve Gele.tada Tahir hanında SEi\VIS 
MARITIM RUMEN acentalıöı büroaunda satılır. 

Avrupanın En Çok 
Kullanılan 

çok 

Poker Traş Bıçağıdır 


