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Genç kız on dokuz yaşında idi, deli. 

kanlı yirmi beş ... Birbirlerini seviyorlar
iı; o kadar çok seviyorlardı ki ne deli
kanlı savgilisine yabancı gözlE!I'in bak.. 
rıasına tahamndl etti, ne de genç kız 
başka kadınların onun .seçtiği erkeğe göz 
koymalanna razı oldu. Birbirlerini çok 
kıskandıkları için nihayet hali bir or
manda haşhaşa yaşamağıı karar verdiler. 

İkisi de en küçük yaşlarındanberi tam 
bir sporcu .gibi yaşadıkları için bu iptidat 
ömür onları korkutmuyordu. Yürümeğe, 
yüzmeğe, dağ tırmanmağa, kamp hayatı 
sünneğe mütehammil oldukları gibi, bil
hassa delikanlı ava pek meraklıydı ... 

- Üzüntüsüz, rahat, mes'ud bir ömür 
süreriz ... 

Derken birbirlerinin gözleri içine ba
kıyorlar ve bu bakışlarda dünyalara sığ
rnıyacak kadar büyük bir sevinç gör'..i. 
yorlardı. 

- Yerimizi kimseye söylemeyiz. Ya]. 
nız ikimiz de ailemize birer mektub yaza
ra~ saadet diyarında yaşamağa gittiği. 

mizi ve belki de senelerce sonra avdet 
edeceğimizi bildiriı·iz. 

- İkimiz de ak saçlı olduğumuz za
man ... 

Gülüştüler ... Ak saç onlardan o ka
dar uzakta idi ki ... 

Yanlanna çadır, nv tüfeği, fişek, balık 
ağı, testere, kibrit, çakı, velhasıl seya
hat kitablarında tavsiye edilen birçok 
lüzumlu eşya ve bir miktar giyecek al
dıktan sonra bir bahar sabahı evlerinden 
çıktılar. 

Genç kız, guzel senelerini geçirdiği o
dasından ayrılırken iki damla göz yaşı 

do1dü, fakat bu yaşlar çok çabuk uçtu, 
yerine üntdin getirdiği sevinç kaim oldu. 

Biri on dokuz öteki yirmi beş yaşında 
iki .genç, birbirlerini kıskanmaktan kork. 
tuklan için :iptidai in.sanlar gibi ağaç ko
vvklannda fakat mes'ud yaşamak azmi
le yola düzüldüler ve yeşil bir ormana 
yardılar. 

- Sık ağaçların karanlıklaştırdığ1 bu 
yerler seni korkutmuyor mu sevgilim? 

- Hayır; seninle beraber olduktan 
sonra hiçbir tehlike beni titretmez. 

-Bak şurası ağaçlıkların arasında ne 
güzel bir düzlük! Burada şimdi bir ateş 
yakarız ve bu sur.etle yanınuza yaklaş. 
mak istiyen hayvanlardan kendimizi ko
rumuş oluruz. 

- Bu yerlerde ıvahşi hayvanlar var 
mı? 

Genç kızın sesinde hafif bir titreyiş ..• 
- Hayır sevgilim; aslan, kaplan gibi 

hayvanlar yok; fakat kurdlar var ... 
Delikanlı bir yığın kuru dalı toplıya. 

rak kocaman bir ateş yaktı. 
- İşte artık korkmayız; bu ateşi sön-

sürmemek için nöbetleşe uyuruz ve u.. 
yanık olan daima ona dikkat eder, vak.it 
vakit çalı çırpı ile onu canlandırır. 

Genç kız el çırptı 

- Ne ıgüzel bir kamp hayatı ••• Fakat 
seninle koyun koyuna bütün bir gece u
yumak zevkinden mahrum kalmak biraz 
zor ... 

Gülüştüler ve delikanlı ateşe bir ku.. 
cak odun attı. 

- Kendimi ilk insanlar devrinde yaşı. 
yan jki vahşiye benzetiyorum. 

Bu sözler genç kızın gözlerinde bir 
şimşek çaktırdı. Sevgilisinin elini tutarak 
onu ateşe yaklaştırdı. 

- Mademki iplidaileştik; o halde gel 
de seninle şu ateşi takdis edelim ve bir. 
birimize onun karşısında büyük, çok bü
yük bir yemin edelını. 

o kadar mes'uddular ki bu vahşi ade
ti yapmakta bir mahzur görmediler ve a. 
!evlerin iki tarafına diz çökerek yemin 
ettiler: 

- Birbirimizden başkasını sevmiyece~ 
ğiz: her zaman birbirimize sadık kalaca.. 
ğız... Birbirimizden başkasını düşünmi

yeccğiz ... 
Genç kızın ince sesi içli bir dua gibi 

şu sözleri.mırıldandı: 

- Eğer senden başkasını düşünürsem 
bu ateş beni yakıp kü. etsin! 

Delikanlının kalın, boğuk sesi tekrar. 
ladı: 

- Hayalen bile sana hiyanet edersem 
bu ateş beni yakıp kül etsin! 

Vahşiler gibi üçer defa alevlerin üze
rinden atladıktan sonra birbirlerine sa. 
nldılar ve bu yeminlerini dudaklarının 
ateşile mühürlediler. 

* İki sene, tam manasile mes'ud yaşadı-
lar .. tam iki sene mutlak bir sevgilc bir. 
birlerini sevdiler, arkadakileri bir saniye 
bile hatırlamak istemediler. 

Sabah erkenden ormandaki hayvan
larla beraber uyanıyorlar, elele vererek 
biraz ilerideki dereye kadar koşup yıka
nıyorlar, ondan son-:-a da gündelik işleri
le meşgul oluyorlardı: Ağaçlara tırma. 

nıp yemiş toplamak. avladıkları hayvan
ları pişirmek ve bunları yedikten sonra 
yanyana arka üstü uzanıp uyumak ... 

Bir .gün bir vak'a olmasaydı belki Ö

mürlerinin sonuna kadar böyle mes'ud 
yaşıyacaklardı. Fakat hiç beklemedikle
ri bir zamanda yükselen müthiş bir ses 
onları ilkin biraz c:asırttıktan sonra bü
yük bir helecana düşürdü ve rahatlarını 
kaçırdı. 

Bu, bir tayyare motörünün çıkardığı 

sesti ve onlara medent dünyayı ve ora.. 
dakileri hatırlatmıştı. 

- Bir tayyare! 
- Evet ... Fakat sana ne oluyor? Ren_ 

gin neden böyle soldu? Yoksa oradan ge. 
len bu ses seni kendisine doğru mu ~e
kiyor? 

- Beni mi? Ne münasebet! Böyle bir 
şey aklımdan bile geçmedi; fakat motör 
sesinin sana eskileri hatırlatmasından 

korktum. Birdenbire gözlerin soldu ... 

Birbirlerine bakarak gülümsemek iste
diler amma ikisinin de göz bebeklerinde 
gizli ve derin bir sızı vardı. 

O günden sonra iki Aşık bazı dakika
lar biİ-birlerinden uzaklaşarak kendi 
kendilerine kalmak ihtiyacını duymağa 
başlamışlardı. Bu ihtiyaç başlangıçta on
ların sevgilerini azaltmıyor, gene ayni a. 
teş ve şefkatle buluşuyorlardı, fakat gü~ 
nün ve gecenin bazı saatlerinde, hiç ko~ 
nuşmadan düşünmek ikisi için de büyük 
bir zevk olmuştu. 

Bu saatlerde genç kız anasını, evini, 
küçük odasını, elbise dolabını, tuvalet 
masasını hasretle düşünüyor, ayakkabı 

giyerek sokaklarda dolaştığı anları, tır. 

naklarını ve dudaklarını boyadığı za. 
manları tatlı bir rüyayı hatırlıyormuş gi
bi derin bir hazla gözünün karşısında ya. 
şatıyordu. 

Delikanlıya gelince, o, yalnız kaldığı 

zamanlar yazıhanesini, çalışmakla geçen 
saatlerini ve .. b~nbir aşk peşinde dolaştı. 
ğ1 anları tahayyül ediyordu. 

Bir gece kendi kendisine şu suali sor. 
du: 

- Acaba orası ne alemde? Tayyarele. 
rin ta buralara kadar uçuş yapmaları a
caba oranın k.'lnştığını mı gösteriyor? 

Bu sual içinde bir hasret yarattı: Ga
zete hasreti ... 

O geceden sonra da ormandaki haya. 
tın cazibesi pek kalmamıştı. Hatta bir 
gün: 

- Onu sevmeseydim şimdi işimin ba~ 
şında ve rahat bir ömür sürecek, bu gü
lünç hayata katlanmıyacaktım, diyecek 
kadar her şeyi inkar etti ve uzakta kalan 
sanşın b'r kadın hayali yavaş yavaş kal. 
bine sokulmağa başladı. 

Genç kız da bu vahşi hayattan bıkmış. 
tı; o da uzakları, uzaktakileri içini çeke~ 
rek düşünüyordu. Bir gün balık pişirmek 
için ateşi ağzile üflerken öksürdüğü :çin 
kendi kendisine: 

- Lanet olsun bu hayata ... Nacile ev. 
lenseydim mükellef bir apartımanda otu. 
rup rahat edecektim. Bu kıskanç ve vah
şi ruhlu adamın cazibesine kapıldığım 

için kendimi affedemiyorum. 

* İki seıvgili için için birbirlerine düşman 
olmuşlardı, fakat hiç birisi: 

- Artık dönelim! 
Teklifini yapmağı kibrine yedirmiyor. 

du. 
İki sevgili, yeminlerin! unutarak bü

tün vakitlerini uzaklarda bıraktıkları ilk 
aşklarını düşünmeğe, onu tahayyül et
meğe, onu hasretle hatırlamağa hasredi
yorlardı. 

Onlar yeminlerini unutmuşlardı; fakat 
iki senedenberi yanmakta olan ateş, ken. 
di üzerine verilen sözü biliyor, bunu dü. 
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- •• •• H san gazoz ozu 
Şekerli, limonlu ve meyvalı olup HASAN Meyva özilnllo e-....ima 
maliktir. Şampany gibi lezzetli olup mide rahatsızlıkların• :··alıdır 

İŞTİHASIZLIK - HAZIMSIZLIK - ŞİŞKİNLİK - BULANTI - GAZ - SANCI • 
MİDE BOZUKLUGU - DİL - BARSAK ATALETl-1NiaBAZ-SIKINTI-9tNİR 

ve bütün mide ve barsak rahatsızlıklarına karşı 

HAS - .. ozu N MEYVA 
kullanınız. 

Mide Jçln, her yemekten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yarım bardak su içinde 
ve mUshil için her sabah veya gece yatarken uç kurnınıı 1- 2 çorba ka
şığı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASA:'i MEYVA OzO 
Avrupa ve bilhassa lngiliz meyva tuzlarından daha ytıksek olduğu kut'iyetle 
sabittir. Buna rağmen Avrupa ·meyvu özlerinden lıeş misli daha ucuzdur. 
H A 5 AN M EY VA ÖZ O yalnız bir tilrlü olup şokersizjir ve çok köpnror. 

Şişe 30 iki mis1i 50 Dört misli 80 kr 1 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

Lira K. 
Arnavudkôyünde: Arnavudköy mahallesinin Yeniset soka. 
ğında eski 13 yeni 8 sayılı hanenin 9/80 hazine hissesi. 607 50 

Yukarıda mevki ve numıu-ası yazılı gayrimenkul hizasında yazılı muham.. 
men bedel üzerinden açık arttırma suretile 29/6/939 tarihine müsadif Perşembe 
günü saat 14 te satılacaktır. Satış bedeli peşin olup nakid vey~ud % 5 faizli 
hazine hthvillerile mahsub olunur. Talihlerin % 7,5 pey akçelerini vakti muay. 

~eninden evvel yatırarak mezk.Ur gün ve saatte Defterdarlık Milli Emllk Mü-
dürlüğündeki Komisyona müracaatları. (4168) 

şünüyordu: mukaddes ateş, intikam al
mak için bir fırsat gözetliyordu ve bunu 
bulmakta pek gecikmedi. 

Bir gece, uzaklarda bıraktı~ sanşın 
kadının ve ona bağlı birçok ıeylerin ha
yalile geçip nöbette olduğunu unutan ve 
yıldızlara baka baka dalıp uyuyan deli. 
kanlının bu uykusundan isb.fade ederek 

yavaş yavaş onlara yaklaştı ve kendisine 
yardım eden rüzgarla birleşip iki sevgi.. 
liyi jhata etti. Onlar kaçmak istediler, 
fakat uyk~ sersemliğile ve dumanlar i.. 
çinde körleşerek hemen muhakemelerine 
sahi bolamadıkları için biraz geç kalmış.. 
!ardı.. dört tarafı saran alevlerden ken.. 
dilerini kurtaramadılar. 

.Son Posta• mn edebi romaııı: 60 artık onunla yüzyüze geldiğimizi iste - meksizin, kat'i ve )tesici bir sesle söyle- tu. 
miyorum. di: Feridun her şeyi nasıl kezfedebilıniş-... 9ıu!J1t/J~·-g UluKd-{~_ -Nasıl istersen öyle yap Feridun; fa- - Lfıtfen Semiha hanıma bir mektub ti? Artık bundan böyle onu affetmesi -
kat senden çok rica ederim, Nejad hak- yazarak ortalığa yaydığı yalanları tas- ne imkan yoktu. Bundan böyle, Feridu-

...A~~-_.~~~;j kında bir şey söyliyerek o iyi kalbli ka- hih etmesini tembih eder misiniz anne? nun kalbine hakim olan o dessas kızın 
dını üzme! Süheyla hanım bir saniye cevab ver- önünde eğilmekten başka çare kalma -
_Hayır, bu mesele üzerinde ısrar et- meden durdu: mış demekti; çünkü nişanlısının ona 

Yazan: Gtl'ZİN DALMEN meden Nejadı mes'ul tutmadığımı ken- - Yalanlar mı? Ne demek istiyor - nihayetsiz bir itimadı olduğu bir defa 
disine bildireceğim. sun Feridun? daha meydana çıkmıştı. Hatta bu oyna-

- Bütün bunlar Meliha hanımın çe-ldıktan sonra Feridun sordu: T kk" d . F 'd _Siz bunu benden iyi biliyorsunuz nan oyunun onları birbirine daha sıkı 
virdiği bir entrika için mi? Vah, benim - Sen vapurdan inerken annem rıh- - eşe ~.re erım erı. un. çünkü Nerimeyi rıhtımda karşılamak bağlamağa yaradığı da aşikardı. Her 
saf kızım vah! Demek beni henüz tanı- tımda idi değil mi? - Teşekkur etm~ Nerıme ve artık için onu yanınıza siz almıştınız. Fakat sözlerinden, her hareketlerinden, her 
madın sen? Demek benim o fettan ka- - Evet, Nesrin.i selAmetlemlş ve be- b~ kabuslu. ~aatlerı unutalıµı, yalnız çevrilen manevra akim kaldı ve Neri- bakışlarından birbirlerine karşı duy -
dının tuzağınh düşeceğimi zannettin öy- nim geleceğimi bildiği için ild defa o- bı.rblrimiz ıçın yaşıyarak birbiri.mi.ze me ile beni birbirimize daha çok bağ- dukları sevgi okunuyordu. 
le mi? . tomobili göndermemek için beni bek - itımad ed~lim ve ~ş~ımm, saadetımızi ladı. Bundan sonra ne Meliha hanım O halde mağlUb olduğunu, bu sığın-

- Senden niçin gizliyeyim Ferıdun, lemi.ş. Dönüşte Semiha hamını da evine gelecek gunleri duşünelim. ·• ne de sizinle dost geçinen Semiha ha- tı diye eve alınan kızın önünden çekil-
böyle bir şüphe kalbimi kemirmedi de- bıraktık. mm bizim kapımızın eşiğini geçmiye- mekten başka bir şey yapılamıyacağını 
ğil; fakat onu hemen atmıya muvaffak - Ya! Semiha hanım da beraberdi Ertesi gün öğleden sonra SüheylA ceklerdir. itiraf etmek ıazımdı. 
ol.dum çünkü sana büyük ve sonsuz bir öyle mi? hanını sokağa çıkmak için merdivenden Bu entrikada maalesef ba~lıca rolü Süheyla hanım dişlerini ve yumruk-
fümadı~ va:· .. . - Evet. inerken oğlunun kendisine doğru gel - oynadığına kani olduğum bir başka }arını sıkarak yerinden kalktı. Gözle -

Bu sozlerı soyledıkten sonra, ilk de- Nişanlısının sert sesine hayret ede- diğini gfüdü. . kim r n t llftk eden kıs- rinden ağır ağır dökülen iki damla yaş, 
f b·ı k · t' k k d · 1 · den . seye ge ınce, o a aa k 
a ı e~ ve ıs ıyer~ - ve en ı çın rek ilAve etti: - Sizinle iki üç dakika konuşmak is- mı daha fazla tamik etmek istemiyo- buruşuk yanaklarından ayarak boy -

r,elen bır ateşle nışanltsına sokuldu, - Bu suali ne kadar soğuk bir sesle tiyorum anne; vaktiniz var mı? rum; .şu şartla ki artık bundan böyle nunu ıslattı. 
ko!Jarını onun boynuna dolayarak ku- sordun Feridun.! _Peki... Ncrimeye her ne suretle olursa htıcure Jl.."VI 
la na fıs.ıldad.ı: . . - O kadını hı~ s.~vmiyor~m. Filhald- Bu kcsa ceva!b altında iie1eoanmı, etmiyerektir. Semiha hanım o sabah postacının ge-

- Senı s.evı~o~u~ .Ferıdun .. hıç bir ka ibtr banka müdurünün karısı amma endişesini .gtz.lemek 1stemiştt; fakat oğ- Bu slSzlerl müteakıb, anne.si daha tirdiği mektubdan kimseye bahsetme -
kuvvet bizı bırbırımızden ayıramıya- aslı nesll pek belli değil..: Annemin o- Pupun ~:zrl1ndek1 sert maruıYJI gtirür kendisin! toplamtye. muvaffak olama- di ve Süheyla hanım da cevab yazma
cak. nunla nasıl ahbablık ettiğine şaşıyorum görmez bllA ihtiyar içindem «Acaba dan Feridun kapıdan dtşan çıktı. dı fakat derhal giyinerek bir çok ah -

Feridunun gözlerinde derin bir saa- Ne is~, bunları bırakalım şimcll de g~e bana ne s6yllyecek?• diye sormaktan Salonda yalnız kalınca SüheylA ha- bablarını ziyaret edip iki üç gündenbe-
det şimşeği çaktı: . . . . eski sözümüze döneıun: Ben Nuri[; ai kandis1n1 menedememtştt. nım önüne gelen bir sandalyaya yığıldı. ri ortalığa yaptığı çirkin dedikoduları 

-:- Hayır yavrum; bJzl kimse bırbırl- nımla gidip görüıeceğım ve ~ ces~ BirHkte salona gtrime~ Orada Feri- Çantası, farkında olmadan halının ü- kurnaz sözlerile, müterddid vaziyetle -
mızden • ayıram.ıy~cak. nJn çevir~ ... 'e.trib.yenJnı ken~~ ~,:ttnf An.., hfn bir mukaddemeye lÜIUm sar.- zerltıe düşnıÜ4, yüzil. bembeyaz 0lmUŞ• rile tamire çalıştı. (Arkası var) 

İki nışanlı hır_ ıki dakika sessiz kal- yeceğim. ~ne• ne \loU ~ m ~ • 
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Melling' e hazırlanan köşk 
Harem dairesinin odalarında da bü-Jmıştı. Eğer ressam Melling'in Hatice sara"'lar nd 

t
.. . .Y1 ı: a macera arıvan bu crenç 
un genç kalfalar haşhaşa vermışler; sultan tarafından (rag-betle nazar edil- h""l , .. - b 

f k d rk 1 d d bT d·-· ") ve u yaperver sanatkar artık bu se-
r7n 

1 
e ı an ısınıbsehnade e e ~ . ı _u~- h~gın~ ze~re _kadar hissetmiş olsaydı, fer talihin kendisine son· derecede ya-

mıyor ar.. onun a çe e gezışını \ e ıç şuphesız ki bu genç ve dilber ecne- - .. 
kafeslere bakarak gülümseyişini taklid biye karşı 0 derecede şiddetli harekete ver 

0
!dugunu. anlamış·:. f:s~?kar sulta-

etmekle vakit geçiriyorlardı. cür'ctte bulunmazdı. ~ıı_n bı~.a~ eV\e~ teveccuhunu kaznnmak 
Hayreddin ağanın genç ressama yap- Nitekim, 0 gi.in. pencerede cıvılda-=an ıçın. butun zeka ve san'at kuvvetile ça-

tığı hakaret, ihtiyar kalfaların son de- kızların arasında (sultan hazretleri )nin Jışmıy~ b~_şlamıştı. 
d h "t · ı· F k t H d d b - '. - Mellıng m sarava yerle~mesı· H· r~ce : oşuna gı mış ı. a a , ayre - e ulundugunu ôgrenir öğrenmez, kır- . - • v • "' • • • • ay -

dm aganın taassub ve istibdadından dığı potu anlamış .. bunu tamir etmel: r~.d~n ag~n.ın kalbıne. zehırlı bır ok 
bı!kmış usanmış olan genç saraylılar, için çareler aramıya baslamıştı. fıbı ıslcmışh. _Fak.at bu ku_rnaz sarnv 
bilakis başağayı takbih ediyorlar: İşte, Hayreddin ağa b~ çareleri ara~ a~a .. m~ bunu hıç kımseye hıssettirmedi. 

- Oh olsun, zalim fellaha. .. Sultan tırırken, 1:essam M~lling saraya creJ _ Bıl?kıs ona son derecede hürmet gös -
hazretleri ne iyi etmişte, ona haddini mişti. Ve genç ressam sar:ıy kapı~ın _ terıvor.: h~men ~er akşam l!enc resc;a-
bildirmiş. dan girer girmez, ihtiyar başağa derhal mm d~ıresme ugruv~r:. uşakl~rın hiz-

Diye, seviniyorlardı. onun koluna girmiş.. doğruca kendi metlerınden ve kendısıne verıl:n ye . 
Hatice sultana gelince .. onun di.işün- odasına alıp göriirerck. çubuklar, kah- meklerden mmnun olup olmadıgını so

celeri büsbütün başka noktalarda topla- veler, şerbetler ikram etmis.. altın ruyordu. 
nıyordu. Bu şen ve şuh ruhlu genç sul- gülabdanlar ile ellerine gül suİarı serp- * 
tan, frenk mimarının kendi üzerinde tirmişti. Aradan. bir hafta kadar geçmişti. 
husule getirdiği tesirden büyük bir Hatice sultan, genç ressamı yalnız Bir Cuma günü akşama doğru sara -
memnuniyet hissediyor .. hoşa giden tekrar saraya getirtmekle iktifa etme- ya (AygJr imam) geldi. Bu adam, ağır 
bir şey gibi onu doya doya temaşa ede- mişti. Selamlık clairesile harem bahce- cüssesini pek güç taşıyabilmeklc bera -
bilmek için, ertesi günü bekliyordu. sinin duvarı arasında zarif ve küçük bir ber, her hafta Sultan saraylarını ziya -* köşkün derhal hazırlanarak bu genç ret eder .. başağalar vasıtasile snltanla-

ecnebinin ikametine tahsis edilmesi için ra seJamlar ve dualar göndererek (ta -
de emir vermisti. zimat ve ubudiyetini tarsin) evler .. bol 

Ressam Meliing, böylece, Hatice sul- bol yemekler yer .. ~erbetler i~r .. sonra 

Gece, böyle geçmişti. Ertesi gün, ge
rek Hatice sultanda ve gerek genç sa
raylılarda, büyük bir sabırsızlık baş -
göstermişti. 

Saraylılar, kendilerine garib gelen bu 
yabancı mahlt1ku tekrar görebilmek i
çin, gözlerini harem bahçesinden ayı
ramıyorlardı. 

HatiC€ sultan dadıst Mahiveş kalfa 
ile hazinedar ustası Dilfeda kadın da 
vakit vakit geliyorlar .. Has bahçeye na
zır olan kafeslerin arkalarında durarak 
her tarafa göz gezdlriyorlar. Sonra, sul
tanın odasına dönerek: 

- Henüz gelmemiş, aslanım! 
Diye, haber veriyorlardı. 
Öğle zamanını bir hayli gectiği hal

de, ressam Melling ortada görünme -
mişti. Hatica sultanın içine, garib bir 
şüphe girdi. Fakat bu şüpheyi izhar 
ederek telfış göstermiye vaziyet ve va
karı müsaid değildi. 

Bütün harem dairesinde hüküm sü
ren bu ateşli intizar. o gün akşama ka
dar devam etti ... Fakat Ressam Mel -
ling, gelmedi. 

* Aradan tam dört gün geçti. Mel . 
ling'den gene bir eser görünmedi. Artık 
Hatice sultan o kadar meraklandı ki 

' tclaşını saldıyamadı. (Baltacıbaşı)sını 
Reisülküttab Raşid efendiye yollamıya 
mecbur kaldı. 

Raşid efendi, sarayda cereyan eden 
hadiseden haberdar değildi. Onun için 
baltacıbaşıya Melling'in raporunu ve 
mektubunu gösterdi: 

- Bu mektuba nazaran, mesfur, 
memleketine gitmek için yol hazırlığı 
ile meşgul olsa gerek. 

Dedi. 
Baltacıbaşı, koşa koşa saraya geldi. 

Meseleyi, Hatice sultana haber verdi. 
Bu haber, genç sultanı son derecede 

müteessir etti. Baltacıbaşıya.: 
- Ağa!. Göreyim seni .. Var git, ne 

yaparsan yap .. şu çelebiyi, incitmeden, 
ağrıtmadan, al gel. 

Diye, emir verdi: 
Baltacıbaşı Mustafa ağa, zeki ve iş 

bilir ibir adamdı. Sultanın kendisine 
tevdi ettıği bu nazik vazifeyi mahirane 
bir surette ifa etti. Ressam Melling'i 
ikna ederek saraya getirdi. 

İLK ~AD KIVILCIMI 

Saray kadınlanna karşı çok zalim ve 
insafsız olan Hatice sultanın başağası 
Hayreddin ağa, karakter sahibı bir a
dam değildi. Hayatında, yalnız üç şey 
öğrenmişti: Bunlar da; 

1 - Gösteriş mahiyetinde bir taassub. 
2 - Kendinden zayif olanlara tahak

küın. 

3 - Kendinden kuvvetli olanlara 
tabasbus ... 

Saraylarda r~hat yaşıyabilmek için 
de bu Uç şeyi maharetle idare etmek 
kMt gelebtlirdl. 

Esasen Hayreddin ağa, gafil davran-

tanın sarayına yerleşmişti. da. sultanların ihsan ettikleri paraları * ve hediyeleri kovnuna sokarak mem -
Melling'in önünde yepyeni ve cok nun ve mesrur bir halde çıkıp giderdi. 

zengin bir hayal ufku açılmıstı. Şark (Arkası var) 

Yapı 

Nafıa 
f şleri Tesisat ilanı 

Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada yaptırılmakta !Julunan Gençlik parkı. 

na Fılitre istasyonundan su isalesi tesisatıdır. 
Keşif bedeli fö.952 lira 50 kuruştur. 

2 - Eksiltme 14/7/9:39 Cuma günü saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı ve imar iŞ
leri reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve bunn m~ teferıi evrak 330 ile yüz otuz kuruş be
del mukabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek .için istek !ilerin 4547 dbrt bin beş yüz kırk yedi 
lira 63 altmış üç kuruşluk mm:akkat te n'tinat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden 
bu işe girebilecekler:ne dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 
Bu vesika eksıltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel isteklilerin bir 
istida ile Nafıa Vekaletine müracaatları ve dilekçelerine en az bir kalemde 50000 
elli !bin liralık bu işe benzer bir iş yaptıklanna dair işi yaptıran idarelerden 
alınmış \'esika raptetmeleri muktezidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmayanlar eksiltmeye giremiyeccklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektublarını ihale günü olan 1417/1939 Cuma günü saat 
14 e kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabılinde teslim edecekler-
dir. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2488,.. c4533J> 

1 İltan bul E elediyeıi ilanları 
1 t 

1 
Taksitle Alınan Vergi VE Resimleri 

Taksit Zemanları : 
BİRİNCİ İKİNCİ ÜÇÜNCÜ DÖRDÜNCÜ 
TAKSİT TAKSİT TAKSİT TAKSİT 

BİNA VERGİSİ 
(Dört taksittir) TEMMUZ EYLÜI, TEŞRİNİSANİ KANUNUSANİ aylan sonu 
TANZİFAT VF.:R. 
Gtst VE TENVİ-
RİYE RES:Mİ 
(İki taksittir) EYLÜL KANUNUSANİ 
ARAZİ VERGİSİ 
(İki taksittil') TEMMUZ KANUNUEVVEL , 
YOL VERGİSİ 
(İki taksittir) HAZİRAN TEŞRİNİEVVEL , > 

olduğu ve bu taksit zamanları zarfında mensufb bulunduğu Belediye tahsil şu
besine müracaatla borcunu ödem.iyenler hakkında tahsili emval kanunu ahka
mının tatbikine zaruret hasıl olacağı. 

Mükellef oldukları vergilerin tahakkuk ve talı.sil miktarları kaydedilmek için 
mükellefler yedine verilmek üzere mnliyece hazırlanmış olan cüzdanları Bele. 
diye veııgi ve resimleri için de kullanmak istiyenlerin malmüdürli.lklerfnden bu 
cüzdanlardan tedarik ederek imla ettirmek üzere yine mensub bulundukları 
Belediye tahsil ıubesine müracaat eylemeleri llAn olunur. (4539) 

Sayfa 13 

50!'1 Posta'nm tefrikası: 148 

-· 

Padişah da bir hububat inhisarcısı oldugu için pek şid· 
detli ahkam vazetmişse de, bir fayda temin edememişti 

Tercüme eden: HOs9 ( 11 Cahid Yalçın 
Yolumuz bizi Spalmadors adalarile 1 tibdada karşı bu muhalefet istibdadı_n. t~ .. 

Çeşme limanı arasına sevkettiği için ce- sirini izale etmek şöyle dı:rsun, b:lakıs 
haletin büyük bir rol oynamış olduğu onu çoğaltmaktan başka bır şeye. hızmct 
bu muharebe sahnesini görmek imkanını etmiyor. Yeniçeri ağa~ı, ~na t~bı _şefler 
buldum. Denize düşmü~ olan tunç top- ve birer birer her yenıçen Bab:Sl;nın ~~ .. 
ların bekayasını hala çıkarmakla meşgul şayıp gözettiği, paşanın k~rkt~g~ ve _oıı
idiler. Bu vazifeye memur edilmiş olan tün beylerin fena halde urktuğü bırer 
adamlaı· çalabildikleri parçaları benim- tirandırlar. 
siyerek rasgelen kimselere satıyorlar. Türlderde, daimi gar~i:o~la: . bul~n-

Çeşmeden biraz ötede Karaburunu durmak adeti efradın dısıplınsızlıklerınc 
dı (1). ' inzimam edince onlar da bulunduKları 

mahal üzeıinde bir nevi mülkiyet hakkı 
döndük. İzmir şehrinin kllin bulunduğu tevlid ediyor. Buralarda usul ve adet ile 
geniş ve derin körfezi .bu burun kapar. İzmir şark ticaretınin merkezi (2) gibi takviye edilmiş bazı hukuk sahib dler. 
telftkki edilmek lazımdır. Burası hem it- Birlik d~anmak sayesinde bu hukuku 
halat, hem ihracat merkezidir, bütün As. muhafaza edebiliyorlar. Tesis edi mek 

istenecek intizam ve asayiş ıle bu hukuk 
yanın da yoludur. Bazı mal sahihlerinin 

ı daima tearuz eder. İstanbulda kuzu sat. 
zenginliği zmirin civarında bir nevi is- mak hakkını ellerinde bulunduran kal-
tiklal hareketi temin etmiştir. Bu vazi. ) 
yet gittikçe vüs'at peyda ediyor. İşin e. 

yoncular işte bu prensipe ıebaiyetle her. 
kesi kuzu satın almağa zorlarlar. 

sası para kuvvetidir. Bu kuvvete karşı (Arkası var) 
koymak ta zordur. Babıfllinin bu ağalar ...... _ .................................................... ... 

dan birini yıkmak için birkaç sene ey\'el s· 1 Alemı·nı·n 
saı-fottiği gayret diğerlerini korkutmak. IY8S8 CI 
tan ziyade müstebidin ztıfmı isbat et. meselelerı· 
mekten başka bir şeye yaramamıştır. 

Hatta ağalar arkadaşlarının evini muha- (Bastarafı 8 inci sayfada) 
saraya bizzat kaptan paşanın memur e- lng liz efkarı umumiyesi hükumeti ~a-
dildiğini görmE>kten bir gurur bile hisset- mamile tasvib eyledi. işte o gınlerde In. 
mişlerdir. Bu büyük amiral kazandığı giltere Splendid isolment = Muhte cm 
zaferden sonra müdafaadan aciz kimse- infirad siyasetini terkeylemiş bulunuyor .. 
ıeri merhametsizce katlettirerek zalim. du. İngiltere Avrupa ile yakında11 ald.. 
lik gösterdi. Bu zalimlik istikbal için da. kadar oluyor ve Şarki Avrupa vaz yeti. 
ha büyük bir mukavemet h;ızırlamıştır. ni benimsiyordu. 

Ticaret bu ağalar ile münasebette bu. Tecavüze karşı atmış olduğu bu ilk a-
lunmaktadır. Onların pamuk mahsulle. dımdan sonra İngiltere bu yoldaki adım
rini satın alır ve mukabilinde ağaların !arını sıklaştırdı. Hemen birkaç gün son. 
istihlak edecekleri şeyler verir, üst tara. ra bir csulh cephesi> kurmağa başladı. 
fını da para ile öder. Ticaret hazan bu Sulh ephcsi günden güne kuv;vet buldu 
işlerde biraz zarara da uğrar. Fakat ve bugün Avrupanm yegane kuvvf'ti ol. 
mahsulatın nef'i iki tarafa da daima hA.. du. 
kimdir. Ortada tahaddüs eden derdler Sjyasi teşebbüsatına mütenazır bir su. 
tarafları birbirinden ayıracak derecede rette İngiltere silahlanma~a da koy_uımu_ş 
vahim değildir. izmirin ticareti karvanlar tu. Yeniden yeniye fabrıkalar tesıs cdı. 
yolile bütün Anadoluya dalbudak salı- Jiyor, mermiler, toplar yapılıyordu: Tay: 
verntiştir. Bizim Languedoe kumaşları yarelerin imali bilhassa nazarı aıkkatı 
bu karvanlarla naklolunur. YerH tüccar- elbedecck şekilde ilerliyordu ... 
lar bunları toptan satın alarak geniş A- İngiliz sanayiı yüzde yüz olarak harb 
nadolunun içeri taraflarına dağıtırlar. malzemesi imaline koyulmuştu. . 

Şu uzun cevelanımı tamamı k . . Hepsinden üstün olarak 1939 da ingıl-
ama ıçm b • k lik h" et"ni ihdas 

Avrupa sahillerini de dolaşmak işi kalı. tere, _mec urı as er ızm ı 
yordu. Selaniğe gitmek için Cezairibahri- eyledı. · · .. 
scfidden geçtim. Selanik Avrupa Türki. Halk bu ~arrırı alkışlarla, tezahuratla 

yesinin büyük paşalıklarından biridir. kabul eyledı. .. - . 
Buraya isal eden körfezin dh li d İngiltere her. yaptıgı şeyı tam ya~r 

me a n e . . 1 "lt n·n yanın tedbır 
meşhur Aynaroz dağı görülür ki Rum ve ıyı yapar. _ ng.ı ere ı 
papazları tarafından meskundur Bazı se aldığı vaki degilclir. k 
yahatnameler bunlarda kıymetll el a;_ Almanya ve İtalyaya karşı Y• anca 
ması eserlerden mürekkeb b" k 11 ~ . kuvvet siyasetinin fayda ve_rccegın an-
von b 

1 
d ğu ır 0 e SJ- ladığı .gündenberi bu siyasetıne başl mış 

" u un u zannını tevlid etmiştir. b 1 kt d 
Fakat bu 1 . b u unma a ır. eser erı u Rum papazlarının · · "dd ev· 
okumadıkları daha muhakk kt E k" İngiltere eski siyasetını cı. en . s ı-
Selan"k k"tabl .

1 
İ a. ır. 5 1 yordu. Splendid isolment kclımelerındcn 

1 ı an e stanbul kıtablarının, .. 
fetih zamanında kTdl d"kl . b ıftıhar duyuyordu. , ı ı en ı erı ve ar. 1 ıb lış 
barların kilidlere erimiş kurşun akıttık. Fakat k~şısı~d.aki erin_ un.~ yan 
ları da doğrudur. Onun için, ya batıl iti. tefsir eyledıklerını ~nladıgı gun bun_u 
kadlara ya cehalete teva· ed"l . 1 Splendid Collaboraüon - Muh'teşl m ış 

ı ı mış o an . . d ·<>+· d" H kika 
Yunan edebiyatının bakiyesi bu ed b" t birliği kelimeler. ıle eğı:i.ır ı. " : 
düşmanları tarafından 

0 
kadar güze; ~~- ten bugün İngiltere sulhsever devletle~· 

dafa edilmiştir ki bazı parçaları ellerin. hep bir araya toplaınağa muvaffak ol 

d~~ kopanp almak imkanı kalmamış gi.. muştur. . y 

hıdır. İngilterenin ittihaz eylemış oldugu bu 
tedbirleri IAyıkı v~lle takdir eyleme. 

Türk hükUmeti Selanikte milisler ta. 
:afın~an istibdadın uğradığı muhalefet 
ıle dıkkati celbediyor. Gözetme ve okşa
ma !neticesinde askerlerde b"rl"k kad 

1 
k ı ı ve ar. 

" aş ı ruhu daima ~uvvet buluyor ve 
hukum t ··ru . . e nu zundan bir parçasını ele 
geçırıyor. İşte bu suretle Sel~nik hükQ. 
m:ti mil~ler tarafından benimsenmiştir. 
Muteaddid paşalar b;rbirini müteakib bu 
tahakkümün kurbanı oldular. Fakat is. 

mek imkansızdır. 
İngiltereye bu hususta bir nasihat ver. 

meği faydalı buluyonız: 

Arasıra hariciye nazırının yaıhud baş
vekilin gene sulhten bahseylediklerl, 
konferans akteylemek ıistediklerl sözleri 
işitiliyor. Bu sözler beni endişeye düşü. 
rüyor ... YalnJz kuvvetten anlıyanlara 
kuvvetten bahsedilmelidir. İcabı halinde 
onların yeşil masa etrafında toplanabile. 

(1) Padişah hesabına bu tarzda hükftmetı ceklerinl ima bile etmek yapılan buncıı 
idare etmek o derece fler.f vardırılm)ftır ti fedakarlıkları boşa çıkaracak blr şeyd.ir 
More paşalarından birinin Coron toplarını Bugün İngiltere etrafına Fransa, Tür 
~~:e ile kestirerek madeni sattırdığı go- kiye, Lehistan gibi büyük devletleri top 
~ard:t~ Toplarıbn adedini eksUtmeden top- lamıc: bulunmaktadır. Muazzam bir kuv 

,.. manın u kurnaz tarzı takbih e ~ j dilmiş olabilir Fakat hi"ib1r - veıtin başındadır. Bıraksın, karşı tara · " zaman cezaya İ . çarptırıbn:ı.mıştır. ona ilk olarak el uzatsın! nglltcrc şım. 
(2) Şarkta ticaret merke?Jerlnl ifade fçln diye kadar öfırcok defalar tahammül gös. 

kullanılan •echelleıı kellmesl türkçe iskele termiştir. Hüsnüniyet sahibi olduğunu 
kellme~.lnden alınmıştır. Emtiayı tahliye fçln bilmiyen y-0ktur. Hüsnüniyet sahibi ol. 
~:::k~~r}~lektoul tturı uıtmll§ ıblr nevi rıhtım duklarını göstermek sırası şimdi karşı 

· ..._,, ay aş ırmak maksad11e bun- . . . 
ıar blr W basa.ma.klı olarak yapılır. taraftakılenndır. 
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Yazan: Hasan Adnan Giz 

Ankara ilkbahar at 
yarışları güzel oldu 

Arzı mev'udun hayalı 
S abih yerinden fırladı: 1 muyorum ya Sabih! Gerçi kuvvet on - gibi bir sürü bize düşman ve nüfuzlu 
- Durun sultanım şimdi ben anla - 1arda bir Kölemen üçümüzü bir vuru~- kumandanlar var. Benim gayem evve-

Rerisicümhur koşusu, şimdiye kadar hiçbir varlık 
göstermiyen Bahray adlı bir at tarafından kaza

nıldı ve sahibi 5.500 lira mükafat aldı 

rım. ta yere serer. Faka'; bizde o kuvvetten ıa Turanşaha bu kumandanları temiz -
- Aman Sabih! Savmıya bak yerim- daha üstün bir şey var: Hile! Kuvvet }etmek. Bundan sonrası kolay. 

den kımıldayacak haiim yok. öküzünü ancak hile akrebi zehirler. - Fakat bu çok güç, çok tehlikeli bir 
Sabih kapıya çıktı. Alayla birlikte - Ya Mansur! Turanşahta bizim için i~. 

Aybey, Baybars, Türe Hüsameddin, Ak- büyük bir kuvvet değil mi? - Niçin güç olsun, Turan!iah bu işde 
tay hepsi gelmiş!erdi. - O bir kuvvettir. Fakat hileye baş şimdiden bizimle beraber. 

- Halk ve asker bu akşam sultanı vurmazsak belki onu da aleyhimize çe- - Anlamıyorum ya Mansur. 
aralarında görmek istiyor. Lfıtfen söy- virirler. - Öf senin de hiç bir şeyden habe -
leyiniz bu şenliğimizi şereflendirsinler. - Hakkın var ya Mansur. rin yok; Sultanın Dimyat faciasına se -

Sabih omuzlarını silkti: - Beni dinle Sabih: ben Turanşahın beb olanları ezmek istediğini bilmiyor 
- Sultan hazretlerı istirahat halin - peşinden Mısırda tambur çalmıya gel- muc;un? 

dedir. Belki de uyuyorlar, kendilerini medim. - Ha! Öyle bir şey duymuştum. 
bö,Ylc bir şey için rahatsız edemem. - Ben de Nil sahilinde ömrümün so- - Mükemmel! Turanşahın kalbinde 

Kölenin sert cevabına kızan Aktay: nuna kadar gazel okumak niyçtinde de- böyle bir arzu olduktan sonra onu is -
- Siz kim oluyorsunuz -diye çıkıştı- ğilim. tediğimiz gibi kullanabiliriz. Öldürt -

biz dileğimizi bizzat sultana bildiririz. - Ben Atabey olmak istiyorum. mek istediği beylerin listesine bir kaç 
Türe Hüsamddin araya girdi. - Ben de Hacilğe göz kuydum. tane de bizim hatırımız için ilAve eder. 
- Yapma Aktay! Şimdi bir mesele - Şu halde ikimizde ayni yolda yü· Mesela demin bizi tahkir eden o alçak 

çıkarmıyalırn. rüyoruz. Kurduğum plan sayesinde fi- kölemeni. 
Fakat halk sabırsızlanmış hayk•rı - melimize nail olacağız. - Evet o alçak kölemeni. 

yordu: - Nasıl bir plan kurdun ya Mansur? - İlk partide böyle kırk elli kişi te-
- Sultanı görmek istiyoruz! Sen hakikaten Atabey olmıya Jayıksın. mizledik mi onların yerine hemen ar-
- Sultanı görmek d1leğindeyiz. M~nsur sinsi bir gülüşle güldü: kadaşlan geçiririz. Ordu üzerinde nü -
Yukarda Turansaha halkın kendisini - Bu sözünü Tann işitsin ya Sabih! fuzumuz artar. Ondan sonra sıra Ay -

görmek istediğini anlamıştı. Fakat ha- P!Amm basit, görüyorsun ki Turanşa - bey, Aktay gibi kodamanlara gelir. 
kikaf Pn yerinden kalkacak bir halde de- hın etrafında Aktay, Aybey, Baybars (Arkası var) 
ğildi. Duvara tutunarak balkona doğru 
gitmek istedi; Jakin Mansur mani oldu: 

- Ne yapıyorsunuz sultanım! Bunlar 
bir sürü ayak tak!mı; daha bu geceden 
sözlerini yapmıya kalkarsanız netice 
fena olur. Siz bir hükümdarsınız, on lar 
köleniz ne hakla sızi ayaklanna çağırı
yorlar? 

- Doğru söylüyorsun ya Mansur! 
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" Son Posta ,, tarih 
musabakası 

( Baştarah 8 inci sayfada) 
Katib Ç~lebi, on yedinci asrın bir al. 

lamesi idi.. Tarih, QOğrafya, tıb, heyet, 
riyaziye, ve Hfilı... bütün ilim.lerile uğ. 

raştı ve her çalıştığı ilim kx>lunda, za_ 
manında malum olan hududları.n ötesi-

Ankara (HU!UB!) - İlkbahar at ya -
rı.şlarmın sonuncusu bu hafta oldu. Re
isicümhur koşusu, şimdiye kadar hiçbir Git saygısızlan kov, beni rahat bıri,k -

sınlar. 

İşte tnm Türe Hüsameddinin Akta.y
Ia Sahihin arasına girdiği kapıda Man
surun sesi yükseldi: 

4 

5 
-• ne vardı. varlık gösteremiyen Batı.ray tarafından 

- Sultan hazretleri şimdi dağılma
nızı emrediyor. Aksi takdirde: 

- Aksi takdirde ... 
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SOLDAN SAtA n YUKARDA':lıl AŞAÖI: 
1 - Koyununun oyunu sonra çıkarmış -

İstihfaf nidası. 

Fezlike adı altında devrinin tarihine kazınaldı ve sahibi Salih Temel 5500 
aid bazı notlar kaydetti. liralık mükafatı aldı. Yarışlarda alınan 

Cihannüma a!!ı ile bir tariht coğrafya neticeler şunlardır: 
yazdı. Birinci koşuda Poyraz, ikinci koşuda 

Tuhfetülkibar.fi...efsarüllbihar adile bir Alcey18n, üçüncü koşuda Abune Pour 
Türk deniz tarihi vücude getirdi. eux, dördüncü koşuda B~tıray, beşinci 

Yıllaroa kütüphane kütüphane dola. koşuda Bora, altıncı koşuda Çelenk, 
şarak, sahtıaf dükkA.nlannda çalışarak yedinci ko~uda Dandi birinci geldiler. 

Geçen Pazar rünü yapılan a.t yarışlaruı· 

dan üo güzel enstantane: Yarışı heyecanla 
seJHclen iki genç Ue, yeni ve çok orijinal 

tavaleUerUe yanşa gelen bet bayan 

lamamı.ştır. Alınan dereceler &unlar -
dır. 

l 00 - Bursa t 1.8 
200 - Bursa 24.8 
.fOO - İzmit (gemi) 55.8 
800 - İzmit (Receb) 2.01 
1500 - İzmit (Receb) 4.22 
5000 - İzmit (İbrahim) 17.10 
11 O mama - Bursa (Kadri) 18. 
Yüksek - Bursa (Ramazan) 1,68 . 
Uzun - Bursa 6.28. 
Üç adım - İzmit (Sabahaddin) 

12.51 

Gülle ç Edirne (Niyazi) 11. 
Disk ç Edirne (Niyazi) 34. 
Cirid - Balıkesir (Şevket) 43. 

Kalabalık arasından fırlıyan ihtiyar 
bir Emir Mansurun yakasına yapıştı: 

- Siz kim oluyorsunuz? Daha dün 
Şamda sürünüyordunuz, ne hakla sul
tanla bizim asamıza giriyorsunuz? 

2 - Fasıla - Gözleri iörmlyen. 
3 - On bir ayın blr başkanı - Türk.Jye 

Cümhurty&ti. 

müefüf ismi ve ilimler adına göre tasnif M'" t k bahis G 590 ku 
d"lm" b' b"bli fy uş ere anyan ruş, 

K
e '~? -~~azzam d ır 1 

yogra ayı, dördüncü koşuda ikili bahis 72 lira. al- Balkan bayrağı: İzmit talfonı 3.3z. 
e~,. ... zzununu yaz ı. . . . .. .. . . İ 

4X1000 İzmit takımı 47. 

Mansur kıpkırmızı oldu: . 
- Haddini bil! Yoksa sana gösteri -

rim. 

Bas nedimin yanaklarında iki alev 
yandı : Şırak, şırak!. 

Ortalık karıştı. İki nedim bir anda 
kaybolmuşlardı. Şimdi asker galeyana 
gelmiş hiddetli sesler yükseliyordu: 

- Sultanı bizden saklıyorlar. 
- Görmek istiyoruz! 
M ühim bir hadise çıkacaktı. Bunu se

zen Aybey ve diğer kumandanlar sus
tular, Muhsinin sesi duyuldu. 

- Arkadaşlar, hakikaten sultan çok 
yorgun ve şimdi uyuyor. Zannedersem 
ileri gitmek saygısızlık olur; ayıbtır 

çekilelim! 
Bu söze karşı birkaç kişi mırıldan -

makla beraber gene kalabalık geri dön
dü. Fakat herkesin neş'esi kaçmıştı. 

* - Bizi tahkir ettiler ya Sabih! 
- Bizi tahkir ettiler ya Mansur! 
Gece yansından iki saat sonra bahçe

nin karanlık ve ıssız bir kö~sinde iki 
arkadaş başbaşa vermiş konuşuyorlar

dı. Mansur· elini yanan yanağına basa -
rak homurdandı: 

- Onlardan korkunç bir intikam ala
cağım. 

- Bizi az daha öldüreceklerdi. 
- Galiba hükümdarlarının yalnız bi-

. zim sözümüzle hareket ettiğini bilmi
yorlar. 

- İşte bunu bilmeleri bizi öldürmek 
için bir sebeb teşkil eder ya Sabih. On
far sultanın bize gösterdiği büyük te -
veccühü kıskamyorlar. Korkarım bu 
kıskançlık ba§ımıza bir felaket getire -
cek; ben kendi hesabıma Kölemenlerin 
kı1ıcı ile yüzyüze gelmek istemem. 

- Ben de Babızüveylede sallanmak 
fikrinde değilim. 

- Şu halde derhal tedbir almalıyız. 
- Muhakkak onları yeneceğimizi u -

t - Renk renk - Qlzgl. 
6 - Tuha.fiık - Fara dlllnde oğul. 
S - Arabca en az - Çift aürmeğe yarar. 
7 - Nizamlar. 
8 - Bembeyaz. 
9 - Uzanışın Arabcaa - Altı tane olursa 

partimlzln rem.zldlr. 
10 - Haciz yolu lle - Adam olmak lçlrt böy-

le !Azım. 
Geçen bnlmaca.nın halledilmiş şekli, 
SOLDAN SAÖA: 
l - Son Postn - A. 
2 - Oya - Akit. 
3 - Burası - hı. 
4 - Anarız - Ll. 
5 - c. - Araba.el. 
6 - I. - İman - Nal 
7 - Yas - Fena. 
8 - Aşıkı - O - L. 
9 - Hac - Aylık. 

10 - İnen - La - i. .............................................................. 

Nöbetçi eczaneler -----
Bu gece nôbetçt olan eczaneler şun -

lardır: 

ktanbul cihetindetiler: 
Şehza.deba.şında: (Aaa.f), Emlnönünde: 

(Bensason), At.sarayda: (Ziya Nuri), A -
lemdarda: CE.!ad), Beyandda: (Asador>, 
Fatihte: <Hllsameddln>. Bakırköyünde: 
(HllAU, Eyübde: (Eyübsultan>. 
Be1ofhı eihetindeldt.er: 
ist.ıkı!l caddesinde: (Galatasaray), 

Kurtul~: CKurtuluf) , Maç.kada: (Maç
kal, Ga.latada: (İk:lyon. Beşlktaşta: (Na
il Halid) . 

Botazlçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kadıköyünde: (Yeni Moda, Merkez>: 

Üsküdarda: Cömer Kenan), Stınyerde: 
co.mıan), Adalarda.: (Hallı:). 

Efenin Aşkı 
Yana vo bcıteloyoa 

Muhlia Sabahattin. 

1 Temmuz Cumarteai 
alrıam.ı aaat 9. 80 da 
Bqllrtat allo parkında 

bürülı: CMcMtra u.ı. - Gönıa - Ya • 801• 

Tıb üe, riyaziye ne, heyet ne, islAmt n:ıcı ko.şud.~ i~li bahıs l 1 O lira, üç~n- Musa'bakalar ne~ı~~de zmit ta -
ilimlerle ulraştı ve hepsinde, asrının en cu ve ~ördunc~ koşular arasındaki çıf - kırnı 9 t puv~n~a ?ınncı, Bursa takımı 
mükemmel eserlerini meydana koydu. te bahıste 16 lıra verdi. 78 puvanla ıkıncı olmuştur. 

Hayatının sonunn doğru, yorgun di. Atletizm federasyonunu tertib etti- Amerika üniversiteliler atletizm 
rnağını, çiçekçilik ile dinlendimıek iste. ği Ankara atletizm birincilikleri bu 

şampiyonası di. O sahada da cmavi katmerli bir süm.. hafta Cumartesi ve Pazar günleri ya -
bül. çeşidi elde ettf. pılmıştır, alınan neticeler şunlardır: Nevyorkta yapılan Amerika Üniver-

Büyük Türk alimi Katıb Çelebi 1663 110 t ed F .k 15 9 2 5000 t- siteleri şampiyonasında çok parlak de-t öld.. me r e aı , , , me 
e u. rede Mustafa 16,37.5, üç adımda Faik receler elde edilmiştir. 

"Bekarlar, niçin 
evlenmiyorsunuz? 

12,77,2, cirid atmada Mustafa 46,26,2, 100 yarde - Jeffruy 9.ş 
ı 00 metrede Oğuz 11,4, 800 metrede 220 yarde - Jeffruy 21.1 
Galib 2,02,9 yüksek atlamada, Jerfi 440 yarde - Miller 47.5 

1 ,70, gülle atmada Hasan 9.90 4X400 880 yarde - Woodruff 1.51.3 
(Baştaraf1 9 uncu sayfada) bayrak yaşısında Demirspor takımı Bir mil 1609 - Zamperini 4.9. 

8 A. G. (Adapazarı Kuyudibi 
caddesi No. 27): 

3,39,9 birinci gelmişlerdir. Uzun atlama - Atchinson 7.SS 

aBekll.rlar niçin evlenmiyorsunuz? diyorsu
Yüzme teşvik rnüsabaknlan 

nuz. No.sıl evlensinler? Ben bir kaç ay evvel Ka radeniz havuzunda yapılan yüzme 
bir genç kızla seviştim. Evlenecektim. Bir gün teşvik müsa'bakaları bu hafta başla -
kızın evine gittim. Knpıyı çaldım. Hiç Se3 mış, ve şu neticeler alınmıştır: 1 00 met 
veııınedller. Duymamış olacaklar diye, kapı -
yı açarak içeri glrdlm. Bir de ne göreyim? rede Nusret, 200 metrede Necdet, kur
Başka bir erkekle diz dize dturmuyorlar mı? balamada Vahdet, 50 metrede Nejat, 
Bu vaziyeti görünce beynim attı. Allahtan bölae bayrak yarışında Gençlerbirliği 
~ytana uymadım. Çıkıp glttım. Kızların ço- . .b • • 

ğu böyle .. bu gibi kızlarla insan nasıl cesaret bırıncı geldı. 
eder de evlenebll1r? Ben kendi hesabıma and Selim Tezcan 
içtim. Ölünceye kadar evlenmlyeceğlm1>. 

e Seyfeddin Yurdagül (Kütahya 
Saray mahalles inde No. 9): Dört şehir atletizm 

musaba kal arı 
a28 yaşındayım. Aldığım sağlam para 57 

liradır. Hali.hazırda. bankada 700 Ura da pa
ram var. Kütahyadan bir sene evvel bir kız
la nikahlarımız yapıldı . Bu meyanda iki be
şibiryerde istediler, aldım. Muhtelif roblar, Atletizm Federasyonu tarafından ter 
mantolar, iskarpinler vesaire alarak, 300 lira tib edilen şehirler Bursa, Balıkesır, E
sarfetthn. Geçen sonbaharda evlenmek için dirne İzmit şehirleri arasındaki müsa-
meraslm ya.pmağa. kalktık. Bir de başıma ne ' 
gelse beğenirsiniz? bakalar Bursada yeni stadyomda yapıl-

•Vny çocuk yabancı, burada kaydı yoklıı mıştır. 
Kalkar nüfus kaydını naklettlrirsln, cVay ço- .. . 
cuğun evi yokl• Ağabeğlmin yaptığı evin ya- Musabakalar bazı kanşıklı1'lar ıçin -
nsmı kıza. ta.pula.ttırırsın! Bir sürll müna. - de cereyan etmiş, biraz da fenn organi
sebet.stzllk k1 sormayın! ze edildiği için iyi bir şekilde iciare 

Bunun sonunun iyi olmıyaca~nı ve daha 
birleşmeden başıma böyle !elA.ketıer geldiği- edilmemiştir. 
ni görünce hemen aynlmağa karar verdim. İki gün devam eden müsabakalar-
Şlmdl ma.hkemedey:I.z. . . f 

1 
1~ ı .. ·· 

B kirla.r, mecburi evlenecekler, denecetı da pıstın aza yumuşa(\- o ma.~1 y~zun-
gune kadar bekAnm!• den iyi dereceler tutulması mumkün o-

Gülle atına - Hachmey 17.09 

Almanya - Fransa atletizm maçı 
Airnanya ile Fransa arasındaki bey

nelmilel atletizm nıaçı 2 Temmuz Pa
zar günü Münih'te yapılacaktır. 

500 metre dünya rekoru kırı ldı 
Almanların en iyi sekiz yüz metre ko • 

Şucusu Harbig 500 metre dünya rekoru -

nu 1.1.7 dakikada koşmak suretile kır -

mıştır. Amerikalı Ben Eastmana aid o -
lan bu mesafenin dünya rekoru 1.2 daki. 
ka idi. 

1940 olimpiyadları televizyonla 
nakledilecek 

Helsinkide yapılacak olan 1940 
olimpiyadları spor tarihind2 ilk defa ola -
rak televizyonla nakledilecektir. 

EGE TiYA TROSU 
Nuri Oençdur 
ve arkadaşlar[ 

29 Haziran Perşembe günll 
a1'9amı Tophano Keraba, 

tiyatrosunda 

iKi S0NG0 ARASINOA 
Murad Şam.il n ryoteai 
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n Hama. BON POSTA 

MAZON MEYV A TUZU 
Hazımsızhk, şişkinlik, bulanla gaz, ı•NKIBAZ Sarıhk, Safra M•DE ekşilik ve 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti K a raci Ger 1 yanmala-
rında ve bütün Mi D E, B A R SAK bozukluklarında kullanınız. H O R O z markasına dikkat. 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk daha kolay daha 
kat'i bir tesir icra eder. Yalnu toptan aatq yeri: Mazon ve Boton ecza deposu, Yeni PCMtaııe arkuı No. 31 lsta:bul ' 

Karaman Belediyesinden 
Karaman kasabası içme suyu isale hatb 

inşaat eksiltmesi 
ı - Yapılacak işin muhammen bedeli (31,301) lira (55) kuruştur. 
2 - Eksiltme 10/7/939 tarihine raslayan Pazartesi günü saat (15) de Karaman 

belediyesinde toplanacak daimi encümende yapılacaktır. 
3 - İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı (1) lira (60) kuruş mu.. 

kabilinde Karaman belediyesinden alabileceklerdir. 
4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 

ayni gün ve saat (14) de kadar belediye ı·eisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 
A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun olmak üzere 2347 lira 

08 kuruşluk muva'kkat teminat. 
B - Eksiltmeye girebilmek için, kanunun ve bu işe aid eksiltme prtnamesi

nin tayin ettiği vesikalar. 
C - Münakasaya iştirak edecek mü teaWhidlerin su tesisatı işleri yapmış ol-

duk1anna dair vesikalarını teklif zarflarile beraber vermeleri lazımdır. 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat (14) de kadar makbuz mukabilinde be-

lediye reisliğin~ verilecektir Posta ile gönderilecek teklif melttublarının iadeli 
taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar belediyeye gelmiş bulunması la
ıımdır. (Postada olan gecikmeler kabul edilmez). Bu iş hakkında fazla izahat al. 
aıak istiyenlerln Karaman belediyesine müracaatları ilan olunur. (2179) (4037) 

Hava Okulu Komutanlığından : 
Hava Okulları ialimahnm 86. Maddesinde yazılı şartlan hlfz istMHler 
Dilek kağıdı ve vesikalcırile Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna kadar 

okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar dilek Uğıdları 
De \esikalannı posta ile okula gönderirler ve alacakları karşılığa göre hareket 

ıderler. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısın ına girme şartlan şunlardır. 
A > Türk olacak. 
B > Orta mekteb el.ise sekizinci sınıf> tahsilini bitirmi~ en az l'l 
ve en tok 20 yaşında olmak. Bekar bulunmak. 
C > Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmağa 
elverişli olduğuna dair mütehassısları tamam olan bir hastanede 
sıhhat heyeti raporu olmak. &y 1,65 den aşağı olmıyacaktır. 
Dışarıda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye 
gönderilirler. Tam teşkilatlı sıhhi heyet bulunan yerde o yerin 
en büyük kumandanına müracaatla muayeneye gönderilirler. 
D > Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve mah
kiım olmadığına dair bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden 
veya polis amirliğinden tasdikli vesika göstermek. 
E > Okula alınacak okuyucular, Gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 
sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini mektebi bitirdik
lerinde 12 yıl müddetle Hava Gedikli Erbaş olarak vazife göre
ceklerini taahhüd etmek. 
F > Okulca yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 
H > İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak mik
tardan faz~a olursa bunların içinden riyaziyeye bilgileri daha iyi 
ve yabancı dil bilenler yenlenir. Hava okulları okuyucuları As
keri liseler okuyuculan gibi yedirilir ve giydirilir. Kitab ve diğer 
ders için lazım olanlar parasız verilir. 
V > Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı rnuvaffa
kiyetle bitirenler arasından. kabiliyetlerine göre, uçucu, maki
nın, telsiz, fotografçı, atış ve bombardımancılığa ayrıhrlar. 

cl039> c4044> 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi miktarı muh. B. % 7,5 teminab eksiltmenin 

lira kr. lira kr. şekli sl\ati 

Sömikok 60 ton 1137 50 85 31 p1tzarlık 14 
Maden kömnrn ôO • 840 6il • 15 
I - 18/Vl/93!-l tarihinde talih zuhur etmediğinden şartnamele!'i mucibince yu. 

kanda yazılı 2 cins kömür yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli muvakkat teminatlan eksiltme şekil ve saatleri hiza. 

Jarında yazılıdır. 

nı - Pazarlık 7/Vll/939 Cuma günü saat Kabataşta levazım ve mübayaat 
fllbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartr..amelcr her gün sözü geçen şubeden pat'asız almabiJir. 
V - İsteklı1er pazarlık için tayin ediıen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen 
~ona gelmeleri .. (4472) 

M. M. V. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
fstanbuld~i Askeri Hesap ve Muamele Memuru okuluna yedek sübaylardan 

talebe kabulune başlanmıştır. Girmek istiyenlerin askerlik ıubelıerine müracaat-
ları, cl5» c4211> 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
1 - Elde mevcud nümunesine ve şartnamede yazılı vasıflan ..ı-!--"nd b t .. ~ ezaıa 

memurları ıçın azı 15000 çoğu 16000 metre kışlık elbiselik kumaş kapal f . .. .. ı zar 
usulile 30/6/939 Cuma gunu saat 15 de münakasaya konulmuştur. 

1 - Beher metresine 500 kuruş fiat biçilen bu kumaşlara aid şartnameyi alm k 
ve nümunesini görmek istiyenlerin Umum Müdürlük .atınalma k · a 

.. 
1

_ oınısyo. 
nuna muraca.at.Lön. 

1 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 6000 liralık teminat maklbuz veya banb 
mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 4 - CÜ 

maddesinde yazılı belgelerle birlikte aaat 14 de kadar komisyona t:~ 
et.nıeleri. (2272) (4188) 

YENi BiR TEN 1 
GÜZELLİGİNE 

doOru atdacak 

JADIM 

Buna.Ulu 
lale dilebilir. 
ViyHa Oai"'9ite9İıtdea bir ProfeeiW
Biocel - Tabir ettikleri Cieaçlitia ca· 
aip bir aHunaau ketfatmiftir. Bu 
eeYlaer hali!.uırda peabe reaktelıi To
luıloa kremi tarkibiade mncuttur. 
Cildia bu yeıb• uuunaau aqamluı 

yatraudH evvel tatbik ediaiz 
m llJ'l"kea, o ; clldiaİIİ 

bellw .,. p9Ç!9flİrir. 

ae, aernıin •• 
kadife gibi yum\ôtak ve tiyab aokta· 
lardaa kurtarmak için her Mbab be· 

JU Reakdelıi T olıaloa 

Semere.i 
pyet eıaia ft 
aıemauaiyet balttcıır. 
40 yatlanııda söri .. blUrler. Yata• 
ialeriai gidirerek bir Cielltf lnum p· 
ael cildini ikame eder. Cildin UHWU 

olan Tokaloa kremiaia 1emere.İ ta· 
yanı hayrettir. Memnuu kalmayanlar 
paruıaı ırcri alabilirler. 

• 

İstanbul İkinci İf18s M«!murluiun -
dan: 

Müflis Bigalı Halilin şimdiye kadar 

evlet de111iryollırı ve limanları i,let•9Si Umum idarasj il~:ı ırı 
Sıvas cer atelyelerinde lokomotif ve vagon ate yeleri ile tak.ımhane ze:mi. 

nine ahşap parke döşemesi i§i kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden ek
~Htmeye konmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 27.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollannın An

kara, Sirkeci, Sıvas veznelerinden 68 kuruş bedel mukabilinde alabilir. 
3 - Eksiltme 14/7/fl'J9 Cuma günü saat 16 da D. D. Yollan Yol dairesinde 

toplanacak Merkez 1 inci komisyonca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için istekülerin teklif rnektublan ile birlikte 8f9 

lıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komisyon riyasetine 

tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
A > 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 2025 liralık muvakkat teminat. 
B > Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

~ 

Muhanvnen bedeli 1481 lira 28 kuruş olan muhtelif cins ve eb'adda 27 kalem 
eğe, 12.7.1939 Çarşamba günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası 
dahilinoolti bmıisyon tarafından açık ek~ltme U5Uille satın alına.caktıT. 

Bu işe girmek istiyenlerin lll lira 10 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 
ta)in ettiği wsaikle birL"kte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat.. 
lan :ıez:ımdır. 

Bu işe aid şart.namele!' komisyondan parasız olara'k dağıtılmaktadır. (4382) 

Siirt Vilayeti Encümen Kaleminden: 
1 - Sürd me!'kezinde ye:ıişchird·} idarei h~usiye tarafından yaptırılacak tek 

katlı mülasik ;kişer evden ibaret iki bina inşaatı yirmi gün müddetle açık eksilt. 
meye konulmuştur. 

2 - Her binanın muhammen bedeli 4800 liradır. Müteahhidin yapacağı işin 
nevine göre metre mika.b veya met:e murabba üzerinden kendisine tediyat yapı. 
lacağından teklif edeceği fiatlar da bu esaslar üzerinden olacaktır. 

3 - İnşaat, bayındırlık işleri umumi ve husus~ fenni şartnamelerine uygun 
olacaktır. Proje, keşif ve şartnameler her gün mesai saatlerinde Nafia Dairesin. 
de bedelsiz olarak görülebilir. 

4 - Her binanın muvakka: teminatı 360 liradır. 
5 - Bu İ§ için viliyetten verilmiş ehliyet vesikası ibrazı mecburidir. 
6 - 'l!h.ale 6/7/939 Perşembe günü saat 10 da vilavet daimi encümenince ya • 

-pılacaktır. 

7 - Taliblerir. mezkQr encümene miiracaatları ilan olunur. c4447> 

Askeri Fabrikalar Umum Müd1rlüğü ilanları 

250 ton Elektrolit Bakır alınacak 
Tahmin edilen bedeli (175.000) lira o. 

lan 250 ton Elektrolit Bakır Askeri Fab. 
rikalar Umum Müdürlüğü merkez satın. 
alına kom~yonunca 14/7/939 Cuma günü 
saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecek. 
tir. Şartname (il) lira (75) kuruş muka. 
bilinde komisyondan verilir. Talibledn 
muvakkat teminat olan (10.000) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele. 
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıkla. 
rına ve bu işle alakadar tüccardan olduk. 
larına dair Ticaret Odası vesikasile mez. 
kQr gün ve saatte komisyona müracaat.. 
ları. ( 4540) 

l 00 ton Elektrolit TUtya ahnacak 
Tahmin edilen bedeli (23.000) lira olan 

100 ton Elektrolit tutya Askeri Fabrika. 

lar Umum Müdürlüğü merkez satınalma 
komisyonunca 14/7/9:i9 Cuma günu saat 

14 de pazarlıkla ihaie edilecektir. Şartna. 
me parasız olarak komisyondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan (1725)' 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol 
madıklarına ve bu işle alakadar tüccar. 

dan olduklarına dair Ticaret Odası veaL 
kasile mezkur gün ve saatte Korn·syona 
müracaatları. (4546) 

geçen işleri hakkında iflAs idaresince ala_ .~•••••• .. BENZiN MOTÖRLERI 
caklılara izahat verlterek icab eden ted.. 
birler alınmak üzere alacaklıların 4/7/ 
939 Salı günü saat 13,30 da dairede 
hazır bulunmalan tdare 1Jtarari1e ilAn 
olunur. (18814) .............................................................. 

Deniz Harp okulu sabık muallimlerln<ien KEMAL AKMEN tarafından 
BENZiN MOTÖRLERI namındaki kitap bu kerre neşredilmiştir. Kit!thl, 
bnş tararında hu kısım motörlerdeki mayi mıtbruklar hıtk~ında mufassal 
rn ılı\mat oldu;tu gibi, derununda BENZIN'le işler deniz ve kara vasıta
lariyle otomobil ve tayyare motörlerine ait bllton bu sınıf meslek 
erbabını alAkadar edecek fevkaJAde malQmab camidir. Elyevm Alman
yada hulıınan mnellifın son tedkikatını bıavi olan bu eseri alakadarlara 
ehem •niyetle tavsiye ederiz. Fiatı 2 liradır. 

• l======::::::::==:========ııl._ .. ---~s Sat., yeri : iKBAL Kitap evi. Ankara ceddeel. 4111 ___ ,, 
Yevmi, Siyul, Handla ve Halk gazetesı 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçef!De aokak, 25 

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve p7.etemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 
1 e 3 

Sen Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 700 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 
2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

_. ............. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
aoo 

Gelen eoralı wm verilme:. 
ilanlardan me•'uliyet alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilivesi lAzımd:r. 

l
r .. ;::;~·~;;;:·~·;~·;·1;;:~~···1 

Telgraf : Son Posta i 
, Telefon : 20203 i 
~-··-········· .. ······ .. ······················ ... ı 

Kayseri Belediyesinden 
1 - Belediyemizin hali hazırasını gösterir rnevcud 1/2000 mikyasındakj ha. 

rita yapı ve yollar kanunu mucibince 1/1000 mikyasının y~pılacağı gibi yine bu 

harita !halen mevcud 1/500 ve 1/2000 mikyasındaki şehrin hali bazırasını göste.. 
rir haritalar üzerine işlenmesi bir ay müddetle Nafıa Veületinden gösterilen 
şartname ve mukavelename projesine tevfikan açık olarak münakasaya çıkanL. 
mıştır. 

2 - Yukarıda yapılması icab eden haritaların muhammen bedeli talihlerin 
Belediye Encümenince teklif edecekleri fiatlar tetkik olunarak Belecliyenin nefi,. 

ne olan tekli! kabul edilecektir. 
3 - İmar heyetinden musaddak ehliyet vesikası olan yüksek mühendis. ve bu 

gibi şehir planlarını yaptığına ve muvarfak olduğuna dair Nafıa Vekaletı şehir .. 
cilik mütehassıshrı girebilirler. 

4 - Bu işin yapılması Belediye Endi menince kendisine tevdi ve ihale olunan 
mühendis veya miit':!hassıs!arın vapeıcnkları bu haritaları yapı ve yollar kan'.lnu 
mucibince Bc!ediy.'.! .Meclisin~ ve. v liivet makamın,1 ve Na!i=l Vek&le:i İmar reis

liğine ta3dik ettirmeğe mecburd!7r. . 
5 - Talihler teklif edeceklerı fiat ~z,.,,inden arttırma ve eks!ltrne kanununun 

bu babdaki hükümlerı mucibince yuzde yedi buçuk temmat• muvakkate olar k 

belediye veznesine yatı::ılmas1 şarttır. 

6 - Talihler ellerindeki vesikayı en az ihale gününden sekiz gü~ .evvel _Ka~
&eri Nafıa Müdürhiğiine ibrazile tasdik ettirilmesi ve 19/'l /939 tarıhıne musad,f 

Çarşamba günü saat 15 Belediye Encümenine ve fazla izahat almak i~~ıyenlH 
Belecliye mühendislığine müracaatları ilan ~r. (452At 

• 
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rlplD katalarlDID tizerlne resimde 
girdlltlnlz şekilde kabartma 

pullar ilAve edilmiştir. 
Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve 

pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

- ---- ---
Haziran 28 

Yanılmak insanidir, fakat ..... 

~ ....... - ....... -- -- ......._ ....... ~ ......Aı......-.. 

'T •. c. ZiRAA BANKAS~ 

Dunyanın ner tarafında 
yUzbinlerce insanın ayni 
zamanda yanılması tayanı 
kabul bir keyfiyet deOil· 
dir .. Netakim, hergUn yüz· 
binlerce insan bOtUn ev· 

•afı birlettiren GIBBS 
di' macununu muvaf· 
fakiyetle kullanmak· 
tadır. 

uunyanın en eski 

muessesesıdlr 

Kurulut tarihl 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira~· 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticari t.er nevi banka muai11elal >rl 

OLİMPOS 
G A Z O Z UNU tercih ediniz. 

Harareti keser-Sıhhati korur. 
Meyva usarı ve şek~rle mamuldür. 

ŞŞELERE EL DEYMEDEN 
Asri ve sıhhi şekilde doldurulur. -

.5ayf5/Z 
ıinik/Pri 

iLE 
İİlDüRUNUZ 

ile geçer. 
Urinal, karaciğer, böbrek, taş ve 
kumlarından mütevellid sallcıları
nız, damar sertlikleri ve şişmanlık 
şikayetlerinizi UR İ N A L i[e ge-
çiriniz. 

B NAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir. Kanı te
mizler. Lezzeti hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar-
da<k su içerisinde alınır. 
İNGiLiZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOÖLLJ - lbTANBUL 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabla.nnda en u 
SO liras! bulun&nlara senede -4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllria 
ıöre ikramiye darıtılacaktır: 

4 Ac'ed 1,000 Liralık 4,000 Lir:ı 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,00) o 

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

DlKKAT: Hesablarındaki par alar bir sene içinde 50 liradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasıle verilecektir. 

Kur'alar a.en,.dc 4 defa, t EyJuJ, t Birinci.kanun, 1 Mart ve 1 Hazirua 
tarihlerinde çekilecektir. 

SiRKETi HA YRiYEDEN: 
' Boğaziçi Vapurlarına mahsus yaz tarifesi 1. Tem-

muz, 939 Cumartesi sabahından itibaren 
tatbik edilecektir. ~ ;, . • • 1 

İstanbul İkinci İflfıs Memurluğun • 

dan: 

l\füflrs Beclros Şahin Ere aid olup tas. 
!iyesi karargir olan İstanbul Mercan Tığ. 

cılar co.ddesindc 30/ 9 No. lu dU'kk!nda 

mevcud kasket ve sair eşyanın açık art. 

t.ırma surctile 3/6/939 Cuma günü saat 

16 da ımahal1inde iflfıs idaresince satıla. 

caktır. !stiyenlcrin mahallinde hazır bu. 

lunmaları ilan olunur. (18815) 
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PERŞEMBE 29 - HAZİRAN 1939 İdare işleri telefonu: 20203 natı 1 JCmut 

r Bayram yapan Halaydan ilk resimler l 

Hatayla anavatan aranndaki hadad tqının sökülüp l•lıendenına nalıleJiliıinden bir intıba ve Antakya Halkevi binaıı önünde tezahiiTat yapan hallı. 
........................ .......................................................................... .. ....................... _._ ........................................................... -.......... <Dllet resimleri 9 uncu sayfada bulıcıtsınıl) ... . .................................................. _.. ---

8 an kala r' baremi diin 
Meclisle kabul edildi 

muzaftere esnasında uua~ r ı 
Muhittin Birgenin bir makalesi de müzakere mevzuu oldu, arkadaşımız 

noktainazarını izah etti, Başvekil beyanatta bulundu 

Milli Sef dün , 
Talovadan 
ayr1.ld1.lar 

J 1 gezinti yapmışlar ve yatla Adalar 
önünden de geçmişlerdir. 

Bir müddettenberi Yalovada 
an .. ul 1 Ş 

dün öğleden sonra saat r 6 d p
lıcayı terketmişler ve maiyetlerile 
birlikte Savarona yatına binmiş -
lerdir. 

Cümhur Reisi Marmarada bir 

Milıt Şefin bır Temmuzda Mo -
dada yapılacak deniz IJenliklerini 
şereflendirmeleri, müteakiben yat
la bir Karadeniz seyahatine çık -
malan muhtemel görülmektedir· 

Ankara 28 (Hususi) - Büyük Millet l bankalaruı bu llyihaya alınmasırun teş.. I yenin metin ve ruhuna muğayeretine as.. ......... . .................... -_. ... 
Meclisi Refet Canıtezin reisliğinde top - kilatı esasiye kanununa münafi olduğunu la müsa~e edem.eyiz. Husust ve rnillt ·····-·-···· .. •00

···-···-·· .. ····-·---··-···· ............................. . 

larunış ve bankalar barem projesinin m1. söylemiJtim. Bütçe encümeni bu lAyiha. bankala!rın emsaıli yabancı memleket R M 9 })A M •• dafaa 
za'kereslne devam olunmuştur. Proj~nin ya bizzai böyle bir fıkra ilave etmi§ o} - ba:nldalan yanında \.'aZiyetlerini !küçük o manya ı ı u 
birinci maddesi görüşüliirken Refik ince makl:a kanaatimce ~~kı1Atı esasiyeye mu. düşürmek neticesine varacak olan bu va. d 

.Hususi surette teşekkül edeı milli menBı sarahaUne ıgölre teŞkn&tı .,,,..; - (Devamı 11 ind sayfoda) bu tçesı hır mıslı artırıl ı (Manısa) söz alarak demiştir ki: hallf hareket etmiştir. Dahili nizamna • ziyetin st\y ve amele tamamen müessir oL •• • • • • 

Sa·~ige şirketi binasında 
bir arama yapıldı 

Şirket kuyudab ve dinlenilen şahidlerin ifadeleri 
had· seyi aydınlatacak mahiyette görülüyor 

Satiye yolsuzluğu tahkikatına müd- J 
delumumilik ve sorgv. hakimliği tara -
fından dün de devam olunmuştur. 

Sorgu hakimliğince hadise ile alaka
lı şahidlerin bir kısmı da dün dinlenll -
mişlerdir. Bu şahid~r Limanlar Umwn 1 
Müdi.ir muavini Hartıid Saracoğlu, Sa
t!ye şirketi müdürlerin~n Dölakruva 
ve Lazyan, Denizbank matcryel servi
si şefı İbrahim Burak, Nafıa Müdilrti 
Mehmed Bedri, Sahibinin ~esi şirketi 
memurlarından Norberşor, hali tas:fi -
yedcki elektrik şirketi memurlarından 
J andan mi.ırekkebdir. Şahidler, yolsuz 
alım satım muamelesi etrafında tahki
lkatı tenvir edıc.i mahiyette izahat ver -
mi rd·r. 

Bundan ba ka, hakim kararile Satiye 
şirk ti merkezinde bir arama yapıla -
rak, elde olunan ve şüpheli ~örülen 
deftf'r er vı:> di~er bir çok evrak rnüsa- .. .. .. • . . . 
der~ o unmu ur. Bunlar 4 ünci.i sorgu Dorduncu sorgu hakımı Samı 
hakim ığine nakledilerek hakım Sami, yudat ve hesablar gözden geçiriımek -
müd ıumumilik 2 nci tetkik bürosu tedir. Tetkik neticesinde, mühim delil
şefi Sabri huzurunda, sorgu başkatibi !er elde edileceği anlaşılmaktadır. 
Hus:mı~ttinin iştirakile, bir ehlivuk!.lf Hadise tahkikatına dün de yeni bir 
heyeti tarafındnn dün tasnif ve tetkik~ isim karışmamakla beraber, tah.kikatm 
başlanmıştır. Bu arnda, bilhassa Sati - hafta sonuna doğru tekemmülü ile yeni 
ye meselesile alakalı görülebilen kü - safhalar arzetmesi de muatemeldlr. ,.,. 

ı 

N .. .. - . 

/'························································-~ 

Yeni edebi 
tefrikamız 

• Çapkm baba 
• Ecnebi bir ana 

1 ! Şımarık bir kız 
L_ Züppe oğul 

KOydeki 
dost ı 

i 
işte bu ailenin romanıdır ~ 

Bürhan Cahid ı 
Macerayı kahramanlarından din- : 
leyip lıar,ilerimiu ı.tal&m akıcı İ 

üılub ile anlatıyor. ! 

{Cumartesi gUnD neşre 
'başlıyoruz] . 

-[ {SOn Postada ikinol blr o.ot ~ f
1
° , 

ve mncera romanı) 
1 

Emin enin 
sevgilisi 

Nakleden : Hatice Hatib 

i 
1 
ı 

1 
1 
i 

Mecliste harici siyaseti anlatan Başvekil Kalinesko 
26 milyar leylik harb techizatı sipariş edildiğini soyledi 

Londra 28 (Hususi) - Bükreşten bil- Arman Kalinesko, Romanya millf mü -
diriliyor: dafaa bütçesinin geçen seneye nazaran 

Bugün Mecliste beyanatta bulunan (Devamı 11 inci sayfada) 

Son 24 saat içinde 4 bin 
Alman asker ve sübagı 

Danzigde toplandı 
Yeni gelen Alman sübaylanna tahsis edilmek üzere 

bin at da müsadere edildi 

Danzig ııeJırinden bir görünüş . • (Cwnaı:tesiye başlıyoruz) 1 
L--------------1: Londra 28 
\, ....................................................... .,/ bildJriliyor: 

:ıı dört bir 
(Hususi) - Varşovadan l Son yirmi dört saat içınae 

(Devanu 3 üncü sayfada) 
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2 Sayfa SON POSTA Haziran 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------- t Resimli :Dlakale : - Hayat için zehir ve ilaç ... Hergün 

Satie davası 
Münasebeti le 

\. Ya.zan: Muhittin Blrren 

M erhum Denizbankın Satie şir

ketinden aldığı arsa üzerinde 

yapılan tahkikat, nihayet adliyeye inti

kal etti. 
Adliye eline geçmiş olan işler hakkın.. 

da, esas bakımından hiç bir şey söyle • 
mcmck, en basi~ bir dürüsti kaidesirir. 
H5.kimın bir kılı kırka bükmeğ~ kadir eli, 
bu meseleyi adalet masasının üsfine 
koyduktan sonra meselenin en derin saL 
halarına kadar tetkik edileceği ve niha. 
yet çıkarıiması insanca mümkün olan 
hakikat unsurunun meydana çıkanlacağı 
§iiphesizdir. Fakat, her dava gibi, bu 
Satie davası da bir içtimai meseledir. 
Billıassa, bu defak\ öyle bir içtimai me -
selcdir ki onunla alakadar unsurlar, b~ 
gün davada :S.mleri geçen şahsiyetler 
nevinden olunca cemiyet için hususi bir 
ehemmiyet kesbeder. Bunun için, dava. 

Hayatın en kuvvetli zinciri aşkltır, derler. inanmayınız, 
aşktan hırsa geçen insanı her gün görürüz. Fakat hırsı bı. 
rakıp a§k hayatına ba§.lıyanı çok nadir bulursu • 
nuz. 

Hırs insanı sadece bir hedefe bağlayıp ölüm zamanında 
çözülen zincirden ibaret değildir, derecesine göre hazan 
hayatı acılaştıran zehir, bazan da tembelliğe karşı ilaçtır. 
Faydası veya zararı derecesi ile değişir. 

nın esas bakımından mahkeme taraiın - -=================================----================= 

~~~~;~:::ü:::r.ğr:t~! 
* Vücudü Veniis'Dn 

VücadiJne çolı 
l1enzlgen genç llız 

1 r----···-.. ········:-·---"'\ insanla hagvan 
1 Hergun hır fıkra Arasındaki ezeli 
ı Mücadele 

Aksi sada 
Marsilyalı Mariyiis ıeyahat ediyor. 

du. Bir dağ eteğinden geçerken ora • 
nın yerlilerinden biri Mariyfü:c: 1 

- Burada aTcsi sada f evkaHdedir, 
dedikten sonra: 

Sada aynen ak .. 

Sözün kısası 

israfı yasak eden 
Kanun 

I!. Talu _J 
IE5) arem vesaire telilşı nra::.ında 

l9J güme gider gibi bir meseleye 

bugün ehemrniy-etle temas etmek istiyo • 
rum. 

Harekatı Milliye esnasında idi galiba .• 
hükfunet düğün, dernek vesaire vesilesile 
köylünün en eski zamanlardanberi sap -
makta olduğu israfı, yurdun iktısacll 

bünyesi için muzır telakki ederek bunu 
bir kanunla yasak etmişti. 

Bu kanuna muhakkak ki lüzum vardı. 
Çünkü Anadolu .köylüsü kırk değil am • 
ma, çok defa yedi gün yedi gece duğün 
yapmayı bir an'ane haline sokmuş ve 
emsalinden geri kalmamak için öküzünü, 
sapanını ve hatta tarlasını gözden çı • 
karmıya, satıp savmağa, rehin etmeğe, 
ve aldığı para ile davul zurna çaldırma. 
ğa, 9(ıngi köçek oynatınağa, !Pehlivan gü. 
reştirmeğe, lıülasa enam için> har vurup 
harman savurmağa alışmıştı. 

ıBu muzır adetler, köylerimi .. 
ı.e, çekirge kadar, dolu kadar 
ve Yahudi tefeciler kadar zarar 
veriyordu. Men'i israf kanunu sırf bunun 
önüne geçmek maksadile vazolunmuş .. 
tur. 

Şimdi bu kanunu Ankara, İstanbul ve 
İzmir gibi kalabalık ve zengin, sosyal du.. 
rumu ve hayat şartları köylerdekinden 
bambaşka şehirlerde de tatbik etmeğe 
kalkıştık. 

Ankaralının, İstanbullunun, İzmirli .. 
nin israfı bundan ibaret olsaydı aiyece • 
ğimiz yoktu. Lakin iki üç bin liralık oto. 
mobile binen, arkasına yüz liralık kostüm 
giyen, yüz elli liralık apartımanda otu • 
ran, bir övünde yüz elli kuruşluk yemek 

Her şeyden evvel şunu temeı:ni ede -
liın: Dün. bu memleketin mühim bir 
jmüesseser\in ve hatta müesseselerinin 
idaresine iştirak etmi~ oldukları halde, 
bugiln bir mahkeme huzuruna çıkmış bu. 
lunan insanlar, orada kendilerini öyle 
müdafaa etsinler ki neticede mahkeme, 
hepsinin de, her bakımdan beraet1erine 
karar versin ve biz de şu kanaate vasıl 
olalım ııti bugün mahkeme huzurunda 
bulunan vatandaşlarımız, oraya sırl 
yanlış bir görüşün, yanlış yere hasıl e -
dilmiş bir kanaatin kurbanı olarak git

- Nasılsın? 

Diye bağırmıştı. 
setmi§ti: 

- Ncunlsm? 
• f yiyen, çağırdığı hekime on liradan aşa. 

mişlerdir. Mariyüs gü.lmtiştü: 
Biz bu temennide çok samimiyiz ve - Bu bir şey deği?, ılz aksi ıaatJyi 

hep öyle olmalıyız; çünkü mahkemenin, bizim Marsı1yada dinlemelisiniz? 
bunun aksine olarak vasıl olacağı her Nasılsın? diye bağırdıqımız zamrın 
hangi bir netice, çok hazin bir !.adise ıeş. İngilterede Ramsgate'de yapılan gü- aksi sacla; teıekkür ederim, iyi31im! 
kil edecektir. Hatta bu netice hafif bir zellik müsabakasında, soldaki genç kı- cevabını verir. 
cürme, yahud ağır bir mübalatsızlığa \. 
münhasır kalsa bile ve davada bugün zm endamı, meşhur Venüs heykelinin , _______________ .,J 
isimleri zikredilen vatandaşların, mah - ölçülerine tıpatıp uyduğundan birinci 
keme h uzuruna çıkmalarının sebebi, bu ilan edilmiştir. Yanındakiler de sırasi
cürüm veya mübalatsızlığa fiilen iştirak. le ikinci ve üçüncü gelmişlerdir. 
leri değil de, meselede resmi alakaları 

bulunmasından ibaret olsa dahi. .. Napo(qonun 37 mektubu 
3175 sterline ıatıldı 

Farzedelim ki muhakemenin neticesinde 
bir veya müteaddid vatandaşı bir suiisti
mal ile ilıhaın etmeği mümkün kılacak 
kanaatlere varılmıştır. Bunun ne dere. Jozefinden aynldıktan sonra Napol-
ce acı olacağını tasvir etmek cacdür. yonun yazmış olduğu ve şimdiye ka -
Bu memleketi:ı vasati kültü:- seviyesinin dar asla neşredilmemiş bulanan 37 
her halde hayli yukarısına çıkını~ ve ce- mektubu 3175 İngiliz lirasına Londra
miyet içinde kendilerin~ iyi bir manevi sL lı bir kitabcıya satılmıştır. 

En sıcak ilanlı 
lnss11 

İnsan ile hayvan arasu daki ezeli m~
cadele seneleri sayılnuyacak kadar es
ki bir tarihe dayanır. İşte bu resimde 
kaplanla mürebbisini görüyorsunuz. E-
ğer mürebbi gözlerini kırpacak olursa 
vahşi hayvanın üzerine sıçrayacağı ve 
pençelerini boynuna geçireceği muhak
kaktır. Fakat mürebbi kendi kudretin-

den pek emindir. Nitekim bu fotoğra -
fın alınışından yarım saniye sonra, 
kaplan gözünü kırpmış, ve geriye çe -
ltilmiştir. 

~~~~~~~~~~ 

en ve tezkiye havası temin eylemiş olan Bu mektublardan büyük nsker Na -
insanlar arasından tek bir suüstimalci polyonun, Paris civarında Neuilly'de Fransada giyotinle idamlar 
dahi zuhur etmişse, bu, bizim için, sade kendi kız kard~inin evinde oturan Ma matbuata aksettiri/miyecek 
hüzün verici bir acılık değ~, belki, yü • dam Mathis isminde bir İtalyan kadı· ks · ·11}em1ntn Fransa Cümhur Reisi Lebrun bun -
rekleri parçalıyacak bır facıa olur. Ken • ... w Amerika bO ve sınema " 
dilcrine bu memleketin hayat seviyesi nma aşık olmuş oldugu anlaşılmakta - tanınmış simalarından Rosenblam Ka- dan böyle giyotinle yapılacak olan i -
itiban1e, vasatinin çok üstünd~ bir maişet dır. liforniya üniversitesi talebeleri tara - damların mat-b~atta intişarını meneden 
derecesi temin edilmiş olan bir takım • • fından: cEn sıcak kanlı insan• müsa - bir emirn~e ın:zalamıştı.r. Buna se -
münevver vatandaşlar, eğer bir vedia o. Merasım salonuna kemersız bakasında birinciliği almış, jüri heyeti beb de, katil Vaıd.manın 1damının P.ek 
!tarak ellerinde tuttukları, idare ettikleri giren Başvekil karısı kendisine bir madalya vermiştir. etraflıca olarak matbuata aksetmesı -

millet malından haram yemişlersc, bun. 'T' bı"r kadın hatib dir. 
dan daha feci ne tasavvur edilebilir? İngiliz hükümdarlarının Amerika ıe. ı ütün ve 

MjJ1et Meclisıne girdiğim g:.indenheri, yahatlerinden avdette Londra belediye Avam Kamarasının en güzide kadın Ruzveltin istedigi geni 
bu memleket kanunlarının emirlerini ye. reisi tarafından verilen ziyafete d:ıvet e. hatiblerinden Lady Astor, tütüne konu. tahsisat 
rine gt!ünnek için, bir zamandanberi bi • dııen, İrrgı1iz Başvekili Çemberlaynin eşi, lan vergi fazlalığını müdafaa cde:-kl'n 
riloniş bir takım idam hükümlerini tas salona dahil olurken tuvaletinin keme::-i. şöyle demiştir: 
dik etmek Uı.ere. sık sık el kaldırıyorum. c- Sigara içmeği asnmızın en büyük 
Bir vatanda§ hayatını söndürmek için a. ni düşürmüş, bir uşak bularak gefümşi, cinayetlerinden biri olarak sayıyorum. 

madam Baldwin de kemeri madam Cem. h b. f t l'ınan kararlara el kaldmrken vicdanım Tütünün, bu nesil ir;in ne m:it iş ır a e 
bir kere slZlar ve daima, hadiseye dikkat berlaynin beline kopçalamaya çalış.tığı teşkil ettiğini düşünmiyenler var. Çoluk 
ederim: İdamlarına hükmedilen insan • halde muvaffak olamamış, madam Çem. çocuk, erkek kadın herkesi::ı ağzından sL 
ların ekserisi cahildir ve birçoğu da ters berlayn de meras~m salonuna kemersiz gara düşmüyor. Menedilsin diyemem, fa. 
anlaşılmış bir namus mefhumunun, ipt.i. olarak girmiştir. kat ağır vergi muhakkak konulmalıdır.» 

Vaşin:gtondan bildirildiğine göre, Ruz. 
velt, Amerikanın ticaretini arttırmak i
çin meclisten 772 milyon İngiliz liralık 
tahsisat istemi~tir. Bu paranın 174 miL 

yonu da kısa ve uzun vadeli istikrazlar 
şeklinde, Avnıpada harcanacaktır. Bu da 
Amerikanın ihracat işlerinin artmasına 

yarayacaktır. 

ğı vizite ıkabul ettiremiyen, bir yılbaşı 
gecesinde yüzleree lirayı birden kumar. 
da kaybeden bir adama cbeş yüz lira har. 
cayıp ta bilmem hangi umumi yerde dil. 
ğün yapmıyacaksın!> demek doğru ola .. 
bilir mi? 

Diğer taraftan. mese~a İstanbulu ele 
alarak, şunu tebarüz ettirmek isterim ki 
bu kanunun şehirliye bu şekilde teşmili 
otelcilik, çiçekçilik, tuhafiyecilik, şeker • 
cilik gibi zaten himayeye muhtaç san'at.. 
ların mahvına yürümektedir. 

Memlekete turist gelmez •• otelde ika .. 
met an'anelerimiz de yoktur •• Kazara bir 
yabancı misafirimiz geldiği zaman onu 
barındırabileceğimiz iki üç otelimiz kal .. 
mıştır ki bunlann yegane kazançlarını 

bu düğün toplantıları teşkil ediyordu. 
Bunlar da yasak edilince, himaye edil

meleri her bakımdan elzem bulunan bu 
müesseseler, Azerbaycanlının cört ki ö. 
lem!» vaziyetine düştüler. 

Ve bu vaziyetten bizzat vatandaşlar da 
şikayetçidirler. Bir insanın hayatında ek.. 
seriyetle yalnız bir tek defa htidis olar.:ak 
bir vak'ayı tes'id edememek kendilerine 
ıztırab veriyor. 

Hal ve vakitleri müsaid olan vatan • 
daşlar arasında birkaç yüz liralık düğün 
masrafından şikayet edenler, boşanma 
masrafından müşteki bulunanlara nis .. 
betle çok dalha azdır. 

Kaldı ki, bu derece şiddetle tatbik e • 
dildiği zannolunan bu kanun sırası ge • 
lince, dedikoduyu mucib istisnaları da 
pekala kabul ediyor. Ve beri tarafta otel. 
ci avucunu yalarken, filiın klüp, falan 
mahfe!, falanca halkevi düğün dernett 
vesile.sile dolup dolup boşalıyor. Kendi 
evlerinde, .gene dışarıdan iki kat pahası. 
na sofracı, takım, çalgı, yeme~ içki ge .. 
tirterek işini görenler de caba! 

dai bir ruhta yaptığı vahşi ihtilatlarla a. 
la.kadardır. Cahil insanların adam öldür
meleri. bence, kültür, mewki ve hattA 
refah sahibi bir insanın, millet malına 

kasden el uzatması hadisesi yanında, ah. 
lfık bakımından çok daha basit bir cü • 
rümdür. Bunun için, bütün yüreğimle te
menni ediyorum ki mahkeme, davanın 
neticesinde bu suiistimal meselesini ta • 
mamaile bertaraf eden bir kanaate v8.sıl 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

Bu vaziyet sakattır. KöY:.i şehre ben .. 
zetmek arzusu ne kadar meşru ise, şehri 
köye döndürmek, zaten kıt olan neş'e 
kaynaklannı daraltmak, arzu ile harca. 

~ nan paranın tedavülünü durdurmak, ti • 
caretin bir iki şubesini felce uğratmak 

olsun. 

* Suiistimal değil de mübalatsızlık mı 

var? Bu defa kabahatli oluruz. Fakat, bu 
kabahatin manevi kusuru, o cilrümtlen 
daha aşağı değildir. Kültür sahibi olmak, 
mevki sahibi o1mnk ve az veya çok geniş 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Bir dostumuz tehlikeli bir hastalığa tutulmuş, kendisini 
iyi bir mütehassısa göstermek üzere Aıvrupaya gitmiş, 

frenk doktorunu methediyordu: 
c- Beni birçok Aletlerin tetkikinden geçirerek, röntgene 

de tutara~ en aşağı bir saait muayene etti. Sonra muavinL 
ne de gösterdi. onunla da istişare etti, not aldı, reçeteleri 

ve raporları düşünerek yazdıktan sonra bilahare adresime 

yollıyacağını söyledi. Ve beni serbest bıraktı, bu şekilde 

uzun uzadıya meşgul olabilmek için vakti de vardı, çünkü 

günde en fazla altı hastayı muayene ediyordu. Böyle bir 

mütehassıs memleketimizde de vardır, fakat bizimkiler 

manasızdır. 
günde yirmi, yirmi beş hasta ile meşgul olurlar. Beher has. 
ta için ayırdıkları muayene zamanı azami 15 dakikadır.-. 

Yukarıda dediğim gibi, zcnginlerimi 
için o kadar çok i5raf kapısı varken bu 

bizim iğne deliği kadar ehemmiyetsiz bir şeyi 
tıkamakla ne kazanıyoruz? 

Dostumuzu dinliyen biri sordu: 
- Avrupalı mütehassısa verdiğiniz muayene ücreti 

paramızla ne tuttu, 
- 25 lira: 
- Günde 6 hastayı muayene ettiğine göre 150 lira alıyor, 

demektir. Halbuki bizim en büyük profesörümüz hastasın. 
dan 5 lira alır, .günde 20 hastayı muayene etse eline geçen 
para 100 liradır. Bizimkilerin de mümkün olsa, 20 hasta ile 
meşgul olup 100 lira alacaklarına yalnız 6 hasta ile uğra. 
şıp 150 lira almayı tercih ctmiyecekleiine: 

~. Ckce11ı. rr:alu 
•···························································· 
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Avrupa için en 
üç ay tehlikeli 

Çinliler 8 Japon 
tayyaresini dUşUrdUler 

TOrk-Fransız 
anlaşması 

Ankara 28 (Hususi) - Türkiye-Fran
sa arasında imza edilen Türkiye • Suriye 
arazi mesailinin kat1 surette hallini mu. 
tazammı~ anlqma ve müzeyy.lltırun 
tasdikine dair llyihayı müzakere etmif. 
tir. Muvakkat encümen bugün mazba • 
tasını hazırlıyarak tab'a vermiştir. Halil: 

e lngiltere tekrar bir itilaf 
teklifi yaptı 

~~~------------~...:=. 
rÇurçil Te mmuz, Ağustos ve Eyliil aylarında Avrupada 

gerginliğin son haddine varacağını söylüyor 

Londra 28 (A.A.) - Wintson Chur -
chiD, bir nutuk irad ederek ezcümle, 
Temmuz, Ağustos ve Eylul aylannm Av. 
rupadaki gerginliğin son haddine va:raca. 
iı ayl• oler8k ~ edilmesi lizım 
gelmekte olduğunu beyan etmiştir. 

Hatib, geçen seneki vaziyet ile bu se _ 
neki vaziyet arasında büyük bft- benııer

lik bulunduğunu, yalnız bu sene geri çe. 
kilmek yoUan bulunmııım.ak gibi bir fark 
mevcud olduğunu söylemiştir. 

Hatib, şu suretle devam etmiştir: 

- Harb olacaklttr, diyemem. Ancak 
sadece Almanyanm hazırlıklarına ve Al 
man hükfunetinin kontrolü altında bu -
lunan Alman gazetelerinin edasına ve 
Nazi liderlerinin nutuklarına bakılacak 
olursa anc81ı: aşağıdaki netice istihl"IÇ o -
lunabilir: En kötü şey, vukua gelecek, 
hem de pek yakında vukua gelecek •• 

Hitlere, memleketini müthiş bir meç. 
b:me atmadan evvel iyice düşünmesini 
iöylemek isterdim. Hitleri İngiliz impa. 
ratar.Iuğunun sabra ~enmŞ <flduğuna 
ilma edebilmelk isterdim. 

Tiyençin meselesi bugün 
Tokyoda görüşülecek 

Çemberlayn dün Avam Kamarasında beyanatta 
bulundu, imtiyazh mıntakada lngiliz otoritesinin 

muhafaza edilecetjini söyledi 
Londra 28 (Hususi) - Bugün Avam 

Kamarasında beyanatta bulunan Baş -
vekil Çemberlayn, Tientsin hadısele -
rinin halli için yarın Tokyoda müzake
relere başlanacağını bildirmiştir. 

Başvekil, imtiyazlı ınıntakada İngi -
liz otoritesinin muhafaza edileceğini ve 
mınta.kanın bitaraflığına halel gelmi -
yeceğini söylemiştir. 

İki taraftan biri imtiyazlı mmtakada 
tatbik edilmekte olan, bugün nisbeten 
hafiflemiş ve İngiliz vatandaşlarına ya
pılan fena muamelelere nihayet veril -
miştir. 

entsinden tayyare He Tokyoya hareket 
edeceklerdir. 

y eni ifpller 

Şanghay 28 ( A.A. ) - Domei ajansı 
bildiriyor: 

Japon deniz makamları aşağıdaki 
tebliği neşretmişlerdir: 

J apon ihraç kıt'alan Fuçeu limanı -
m n civarındaki U~u ve Çchangşin 
limanları önünde bulunan Yuhuan ve 
Kanuen adalarını işgal edeceklerdir. 

Amerikanın vaziyeti 

Hongkonıg 28 (A.A.) - Çin ajansı bit. 
diriyor: 

Çungking 28 (A..A.) - Çin ajansı bil
diriyor: 

Son günler zarfında Çin avcı tayya. 
releri Japonlann 8 bombardıman ve iki 
avcı tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Çungking 28 (A.A.) - Çin ajansı bil
d-triyor: 

Çin kııt'aları 17 Haziranda Şansi şi • 
malindeki Tu..Men'i aldıktan sonra Lin. 
fen'e doğru ilerlemişlerdir. Son haberler 
Çinlilerin mezkı}r şehre girerek J~n 
mühimmat depolarını havaya attıklarını 
ve bir~ok harb ve yiyecek malzemesi ele 
geç:rdiklerini bildirmektedir. Çin kıt'alan 
halen Linfen'in batı bölgesini işgal et • 
mektedirler. 

Yazan: SeUm Ragıp Em~ 

Menteşenin riyasetinde toplanan endi -

1
• ngiliz başvekili birçok defatar oldu. 

men mazbatasında layihanın müstaceli- ğu .b. b defa da gene Kardifte si-
yetle müzakeresini teklif evlemektedil'. gi 

1 
u İ . . 

Layihanın Meclisin Cuma • .. nkü top • yast bir nutuk irad etti- Ve ngilterenlll 
1-antısında müz*ere ~ Jmvvetle takib ettiği siyaseti anlattı. Bu anla~ 

muhtemeldir. bundan evvelki yirmi, otuz ~la~ın. bir 
tekrarından başka bir teY değildir. Diye.. 

Son Z4 Saat l•ç•ınde 4 bı•n bilirsiniz ki bunmı ne kıymeti var? Yir .. 
mi, otuz defa söylenınif olan bir teYi bil 

Al k • b defa daha tekrar etmekten bir fayda hL man as erı ve su ayı sıl olabilir mi? Evet, filvaki karşı taraf 

O • d f 1 d cepheyi teşkil eden kimselerin kulağına 
anzıg 8 op an 1 öyle kolay kolay lakırdı girmiyeceği bir 

CBastarah ı inei sayfada) hakikat ise de hakikatl~ri te~rardan za.. 

R Mı•ır Alman asker ve sübayının Danzige gel- rar yerine fayda çıkabılec_e~ı de ge~~ Omanya • ;;J dıkleri öğrenilmiştir. bir başka hakikattir. lngıhz . bıışve~U 
Danzı'gde gen 1a_ ~.......J..t,;ill . k Çemberlaynin son nutkunun bılhassa ıh-•• b t ÇUA ""'9"'"_.... en ur - . d ıw .. rı· b munase & ı mak üzere Şarki Prusyadan ldikleri tiva ettiği yenilik, her şeyın e~'9 1. 

1 
"u 

sö lene b ~ fani dünyada zaman zaman vazıyet& goz. 
Bükr~ 28 (A.A.) - Rador ajansı bil. şe~rin ::ı : ~ asker ve subayla.rı, den geçirmenin elzem olduğu noktadır. 

diriyor: .
1 

. 
1 

u telif noktalarına yerleştı - Demek ki fnailtere dünya sulhünün mu.. 
M . . rı mış erdir. ·-· • ısır hancıye nazırı Yahya Paşanın B d b . . hafazası için bugftn. bir konferans masası 

Romanyayı resmen ziyareti, iki memle lerc~n aazn maşka ~an~ıg halkına ~1~. - etrafında toplanıp konuşmanın lüzumu.. 
keti birbirine bağlıyan samimi dostluğun ~1ekte~ as~esı ?agıtılmış v~. bu~~n na kanidir. Şayed bu noktai nazarını, tek.. 
müşahedesi için yeni bir fırsat teşkil ey. nase . muall~mlerıne, yaz tat.lı mu - rar ede ede, karşı tarafa da kabul ettire-
lemiştir. ?etıle şehırden uzaklaşmamaları bil' d" büyu"k bir giriveden mu.. 

tenbıh ed"l · t' A . .. ırse, unya. 
Yahya Paşanın başvekil Calinesco ha der d'l ı mkış ır. . yrıca hın at mus~ - hakkak surette kurtarılmış olur. Yaln11 

. . · - e e ı ere , yem gelen Alman c;u - . • A rıoıyc nazırı Gafenko ve diğer hükumet bavJarına tah . ed'lm' ·: b' d Çemberlaynin bu sözlerini bır zaf ala .. 
azası ile yaptığı göriişmeler esnasında m~z da k .

1 
sısk ı ;r...11 vhe uç dm 

1
° - meti olarak telakki edenler de buluna .. 

'k' 
1 

k • esı ere , so5 .... A ava epo a - t .1 · s ı ı meme et arasında mevcud mühim e ''ında h f d·ım· . caktır. Şayed bu sözler ngı terenın ov .. 
konomik mi.ınasebetleri bir kat daha faz~ - Şa mkuh adazdua edı ışti:. . yet Rusya ile bir anlaşma yapmasından 
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şt ak iki r u u n a yenı tahknnat lbe ki d h 
da ~l ığuırar. k" f m:rnleket arasındaki Paris 28 (Hususi) - cİntransige - sonra söylenmiş o_Isala~dıd. e tdte ki adLa 

os u ın ışa ettırmek hususunda iki E' t t . . . ~ geniş bir ehemmıyet ıfa e ,. ece er 
t f k t•· . . . . .. n • gaze esının Berlınden aldıgı ma - .. d b 1 ara ın a ı azmı kendısını gostermiştir. lfı. t .. Al Fakat bu anlaşmanın vucu u mama • 

Umumi nufus sayımı 
layihası Meclise verildi 

· ma a ?ore many~, şark hudu.dla - sından evvel söylenmiş olmalan böyle 
rını yem baştan tahkım etmektedır b' .1ı:b verebilecektir. basen 

Memeld 't'ba b··ru p l ır ı w asa yer en ı ı ren u n o.onya şimdiye kadar Avrupada umumi bir an • 
hududu boyunca yapılan bu tahkıma · 1 tahakkuk ettirilememesi hep 
tın en k b' "d.:1-" . d t ~aınım ' ısa ır mu ~ ıçın e amam - b' b' .. velyeden iltibasıardan do~Uf 
lanması hakkında emir verilmiştir. ır ıntnıd k defa esaslı bir anlaızma T ı k · . . .. ve or a a, ço • ~··· • 

Ankara 28 (Hususi) - 1940 da ya _ a. 1 ımat ışlerınde çalıştmlmak uze. mazlık mevzuu yokken varmış gibi hare.. 

1 
re hır çok h • .. ·· hd pı ması kararlaşan umumi nüius sayımı . . ususı muessese ınusta e- k t dilerek ortalık Arab saçına çevril • 

hakkında hazırlanan layihayı hükumet mını seferber edilmiştir. Müesseseler ~ş :e bütün davalar bir çıkmaza sokul. 
Meclise vermiştir. l:unda~ :olayı rnütezarrır olmakta ve muştur. İngilterenin acıkça anlaşılabile.. 

umumı avrıt ta felce uğramaktadır. ceğini bir defa daha söylemesi nJçin ya.. 

Belçika ordusuDd~ bir 
casus zabit yakalandı 

Vaı:şo\·a 28 ( A.A.) - Kurjer War - bana atılıyor? Vıcdanı olan her devlet a.. 
savs~ı gazetesine göre, Görmg'in liman damının kendi kendisine sorabileceği bir 
tcıhkımatını kontrol için vakmda Me - ı d b d ., • sua e u ur. 

Tokyo 28 - Tientsin hadiseleri hak
kında Tokyoda yapılacak olan İngiliz -
rrapon müzakereleri Tientsindeki İngi
Uz ve Japon konsolos muavinleri tara -
fındnn idare edilecektir. Bunun sebe -
bi, meselenin mahalli bir şekilde halli 
hakkında kabul edilen prensiplere ri -
ayet arzusudur. 

Doğu Asyasındaıki Amerikan Dlosu ku -
mandam Şanghaydıaki Amerika başkon
sol<>Buna yaptığı bir tebliğde Japon ülti -
:matomuna fiddetle mukabelede bulun -
masını tawiye etmiş ve Amerika filosu- Briıksel 28 (A.A.) - Bir Belçikalı 
nun Amerika ticaret vapurları hakkında 7.abıt, dün akşam casusluk töhmetile 
hiç bir tahdidat yapılmasını kabul ede - tevkif edilmiştir. Askeri ve adli maka-
miyeceğini bi?d1rmi:ştir. mat, bu meseleyi çok mektum tutmak-

ı:1cle geleceği hakkında mezkur şehir- 5 (/) r.;; 
de ~ayialar dolaşmaktadır. elün UC,at:J'-1'- C,llUJÇ 

Gazete Anşlustan beri Memelde ha
yatın hakiki bir dur~unlu~a uğradığı -
?I', köylülerin her köyde pek aşağı se -
viyede tesbit edilmiş olan fiatlar üze
r incien viyecek maddeleri al ım satımı· 
nı kontrol €den hususi ajanların hima

İngiliz ordusu hakkında 
beyaz kitab 

Japon ve İngiliz konsolosları yarın Ti 
-------------------------- tadırlar. 

Japon - Rus tayyareleri 
arasında yeni bir 

çarpışma daha oldu 
Moskova 28 (A.A..) - Tas ajansı bil- bardıınan tayyaresinden ibaret idı. 

iliriyor: Kısa bir çarpışmadan sonra ikisi bom 
Mogol - Sovyet erkinıharbiye heye- bardıınan tayyaresi olmak üzere 7 Ja

tinden verilen malfıınata göre 2 7 Ha - pon tayyaresi düşürülmüştür. 
&iranda Japon - Mançuko hava kuvvet- Sovyet tayyarelerinaen altısı hare -
!eri hutluda 120 kilometre mesafede ka ket üslerine dönmemişlerdir. Araştır -
in Tamtsak - Bulak ıİuntakasında Mo - malara devam edilmektedir. 
lfOl halk cümhuriyeti arazisine yeniden Yapılan bombardıman neticesinde 
tecavüz etmişlerdir. Bainovinen'de iki küçük ev hasara uğ-

J apon - Mançuko hava kuvvetleri ramış ve bu evlerde bulunan beş kişi 
la'kriben 80 avcı tayyaresi ve 30 bom- yaralanmıştır. 

Almanlar Japonlara manen yardım 
ederken Çine silah veriyorlarmış 

Tunceli vilayeti 
hakkındaki kanun 

All'ırnra 28 (Hususi) - Tunceli vila _ 
yetinin idare::ıi hakkındaki kanun hük _ 
munün bir müddet daha uzatılmasına 

dair hükumet Meclise bir la~ha vermiş. 
tir. 

lngiliz askeri tayyareleri 
Yunan sahillerinde 

Atina 28 (A.A.) - Dört İngiliz askeri 
deniz tayyaresi Argostoli limanında de. 
nize inmi;-tir. 

Milli piyango 
Ankara 28 (Hususi) - Milli piyango 

teşkiline dair hükumet Meclise bir ıa _ 
yiha vermişt r. Bu layiha esaslarına gö. 
re Tayyare piyangosunun idaresi Cüm _ 
huriyet Merkez Bankasına devredilmek. 
tedir. 

Basın birliği kongresi 
Ankaııa 28 (Hususi) - Basın Birliği 

vec;inde bulunduğunu vazıyor. İşci ve Londra 28 (A.A.) - Ordu meclisi, bir 
mE;murların ücretleri çok azaltılmış ve beyaz kitab neşretmiştir. Beyaz kitab. 
tu ··zm hareketi durmuştur. Memleke _ ordu zabitan ve efradı mevcudunu 275 
tin iç tnrafı ile alfıkası kesilmiş olan li- bine çıkarmaktadır ki ilk tahminlere nis. 
mandan giden gelen vapur yok gibi - beten 89,300 kişi fazladır. 
dir. Bu vesika, bu miktarın 1939 senesi için 

Gazete i ave ediyor: derpiş edilmiş olan zabitan ve efrad mit 
Almanyava iltihakın nereve müncer tarının azamisi olduğunu ve bu meyan. 

olduğunu {{Örmek Danzigliler icin fay - da silah altına alınmış olan ihtiyat efra
calı olur. • dm da bulunduğunu tasrih etmektedir. 

··········································································-······ .. ········································-
Sabahtan Sabaha 

Nargile ve gol' 
Ne münasebet demeyiniz. Anlatacağım. Geçen sabah refiklerimizde? bi. 

rinde bir halk mektubu gözüme i'i~ti. Nafıa Vekaletinin İstanbul3 buyuk 
· ı ·· · de b'rk •' kühistilr 

bir nimet olarak kazandırdığı Bebek _ Istinye yo u uzenn 1 
y • • 

talıta yığını "stimlak ediliyor ya. İşte gene bu yol üzerinde, Emırganda bir 

kahvehane varmış. Bu kahvehane köyün bir ziyneti lmiş. yola kurban edH
memeli ımiş. Gazetelere gelen şik1yet mektubları arasında hatta hazan ka.. 
nunlarımızı tadil ettirecek mühim içtimai yaralara temas edenlerı vardır. FL 

kat çok kere bu kabil bedestenlik molozlar da bulunur, bahse~tiği?1 mek. 
. . . t · gu"n derhal vazıyeti aydın-

tubu basan arkadaşımız işı tahkik etmiŞ, er esı . . 
lattı ve yola kurban verilen t:ıhta barakadan bahsetmekle kendı gafletınıt 

Paris 28 (A.A.) - cExcelsior» gaıe-pcesini teslim almak istemediğinden do kongresi 8 Temmuzda An kar.ada toplan. 

E
nin Londra muhabiri, Almanların layı Çin hükfunetini dava etmekte idi. msğa davet edilecektir. Kongre hazırlık-

kurban gittiğini anlattı. 
Sırası gelmişken ve bir kahvehane bahsi açılmışken .şu n~kt~y~ aydınlat. 

mı:ık isterim. Memleket geniş rnikyas'ta bir imar devresıne gırmıştır. Ner ... de 
olursa olsun bu imar işlerini deru!l te eden mes'ul makamlar ve şahıslar şu e verdikleri harb m~lzemesi hak - Muhakeme esnasında bazı şiddetli ları ilerlemiştir_. __ _ 

da dikkate şayan malumat vermek - münakaşalar da olmuştur. Şahidler •• .. • 
r. . . Almanyanın Çin ile geniş mikyasta si~ Londrada buyuk hır yangın 

Hong - ~ong mah1cemesınde halıha- 18.h ve cephane ticareti yaptığını söy _ Londra 28 (A.A.) - Dün Sitenin dört 
sırda mühım bir dava cereyan etmek- !emişlerdir. 75 rnilimetrelı'' s b' büyük binasnın harab olmasına sebebiyet 

• Alnı b' ta f ç· 'l J{ ın 
v ır. vw~anya, ır ı;a tan ın ı e yap Krupps, obüsü, transit suretile Çine vermiş olan yangının, İrlandalı tedhiş-
gı muharebede Japoiılara manen yar- sevkedilmek üzere Harnburgd H g- rilerin eseri olduğundan şüphe edilmek. 

..J~-ı. d"V d Ç' an on r 
un e~"'"en, ıger taraftan a ıne Kong'a gelmiştir. tedir. 
ühim miktarda harb malzemesi gön- . . =============== 
rmektedir. . Bu malremenı~ kı~tı 42.~00 ster- tına faaliyetle devam etmekte idi. 
Vak'a şudur: lıng olarak tabının edilmektedır. Ber - Diğer cihetten $koda fabrikaları, 
Hong - Kong'un en büyük, en mühim lin, bir yandan İtalyan - Alman aske - Çekyanın işgalinden sonra Çin ile yap-

Jthalat ve ihracat müesseselerinden bi- ri ittifakı.na girmesi için Japonyayı taz tıkları mukaveleyi feshetmek şöyle dur 
li, niaamt olmadıkları iddiasile Al • yik ederken, diğer taraftan da Ham - sun Çin hesabına harb malzemesi ima
m anyaya sipariş edilen 1 O bin gaz mas- bure yolile Çine yaptıjı silah sevkiya- lini arttırnu.tlarchr. 

· " · · 'd' fakat fay pren<'ıpı gözöntinde tutmalıdırlar: Yapılacak ış bugunun ışı ır, " .. . -
· · · di B gu·· b'r yoı a"arken onumuze 

dası, semeresı daha ziyade ~·arın ıçın r. u n 1 
• , • • 

tesadüf eden engelleri yarmın hesabına devirmek mecburıyetınd~yız. :a~ı
nın nesli çınar altında nargile toku rdatıp sid9k sarartacak bır nesıl deAildir. 

Yarının :nsanı dünkü ve hatta bugünld gibi apış arasında yetişi~ kerevet U,S 
tünde kahve falına bakac!lk insan değildir. Yarının hayatı motor ve makı.. 
ne, hareket hayatıdır. Bu.gün iki nargile tiryakisinin ~e:~hud .. birkaç . öl~ 
ruhlu. eğri düşünceli tandır ukallsının keyfi ve zevk: ıçın gos:er~ğ.ımız 
tereddüd ve gaflet bugünün mes'ul idarecilerıini, yarının nesli onunde 

mücrim mevkiine koyabilir. 



4 Sayfa SON POSTA 

Haliç fabrika ve havuzlan esaslı_ 
şekilde ıslah olunacak 

J Deniz teşkilatı kadroları 
bugon tebliğ ediliyor 

MU.nakalAt Vekili Ali Çetinkaya şehrimizdeki 
tetkiklerine dUn de devam etti 

Bir Temmuz Cumartesi gününden 
itibaren faaliyete geçecek olan Devlet 
Denizyolları ve Devlet Limanları İşlet
me Umum Müdürlüklerine nid kadro -
lar dün tamamen hazırlanmış ve Mü -
nakalA.t Vekili Ali Çetinkaya tarafın -
dan imzalanmıştır. Yeni kadrolar bu -
gün ve yarın memurlara tebliğ oluna -
caktır. 

Yeni kadrolara göre Denizbanktan 
bu idarelere ayrılacak memurlar ara -
sında hayli değişiklikler yapılmakta ve 
memurlar tecrübe ve ihtı saslarına gö -
re yeni servislere alınmaktadır. Memur 
maaşları arasında da değişiklikler ya -
pılmı.ş, bazı maaşlar tenzil bazıları da 
tezyid olunmuştur. 

Yeni idarelerin memurları Temmuz 
maaşlarını yeni ikadroya göre alacak -
]ardır. 

Denizbank binac;ının kapısı üzerin -
deki Denizbank levhası da silinmiştir. 
Buraya Cumartesi gilnü MünakalAt Ve 
kAleti Devlet Limanları İşletme Umum 

· Müdürltiğü levhası asılacaktır. 
Ali Çetinkaycı Havuzta:r idareatnde Lfmanlar Umum Müdi\rlüğli bir Tem 

Şehrimizde bulunmakta olan Mlina - kemmel bir hale getirilmesine çalışıla- muzdan itibaren ilk iş olarak imaatı a
kal6t Vekili Ali Çetinkaya dün de sa - cağmı söyemiştir. ğır gitmekte olan yeni yolcu salonun -
bahtan akşama kadar tetkiklerine de - Havuzlarda mütehassıslar tarafından da faaliyeti arttıracak, yeni tedbirler 
vam etmiştir. Vekil sabah saat 9 da Vekile verilen izahatta üçüncü Selim ittihaz edecektir. 
Şişliye giderek yakında faaliyete geçe- zamanında temeli atılmış olan bu mü - Devlet Denizyo11arı Umum Müdür -
cek olan Şişli telefon santralmı gez - esses:nın uzun ıaı:na~da~beri b~: ta - 1~ğli de Tophanedeki eski n.enizyolları 
rnlştir. Bu sırada telefon müdürü Niya- k.ım ısti~aleler ~ırdığim ve bugun ba- bmasında faalivete geçecektır. 
zi ~antral hakkında Vekile mufassal i - sıt vesaıtle dahı bir takım vapurların 
zahat vermiş, İstanbulun telefon işle • yapı~dığı anlatılmıştır. .•. . Ekmeğin ucuzlatl lması 
rlni ve ihtiyaçlarını anlatmıştır. Ali Alı Çe.tinkaya, ıslah edildıgı takdir -

Çetinkaya İstanbul telefon muhabera - de] beş bın_ tonk~~k ~adarbvahpurlarlın yi ~- momk Un görül Uyor 
ıı .. 

1 
~- t ta men 1·zn pı ması mum un 01an u avuz ar şı-

tında guru en sı-Kın mm ma - · · n- ·1 .,t\. k··a i t b 1 K E . . _,~ tl ·k 1 le Vek!letın esaslı bır surette meşgul .oeyog u, us u ar, s an u ız ns-
Jesi için ŞUilı santralının ::ıura e ı ma ı ül · ta l k ı1· · E d k , d olacağını, havuzlarda hem tamir hem t t erı pas cı ı mua ımı sa e -
edi1erek faaliyete g~çme~i nusus~~ ~ inşaat işlerinin ileri götürüleceğini söy- meğin ne şekilde ucuzlatılacağına dn -
alAkadarlara yeni direktıfler ver ş !emiştir. ir bir rapor hazırlamış ve belediyeye 
tir. . . . Haliçte kurulacak Jrnvvetli fabrika vermiştir. Esad raporunda ekmeğin 

Münakatat Vekili Şışh telefon san - ve havuzlar bizim ihtiyaçlarımızı kar- buğday fiatından bir kuruş fazlasına 
tralından ayrıldıktan sonra mıntaka U- .§ılayacak vilsatte olacağı gibl., ecnebi satılabileceğini iddia etmektedir. Ra -
man ide.resi~ gelmiş ve burada kısa vapurların da gelip .geçişlerinde tamir- por belediye tarafından tetkik edile -
bir müddet meşgul olmu.ştur. Ali Çe .. - terini yapmak suretile ayrıca bir milli cektir. 
tinkaya saat 10,,0 da refakatinde Mu- menfaat temini de mümkün olabile _ Yeşilköy tohum ıslah enstitüsü mii -
nakalAt VekA.leti Deniz Nakliyatı Reisi cektir. dürü dün belediye iktisad i§leri mi.idü-
Ayet Altuğ, mıntaka liman reisi Refik Ali Çetinkaya fabrika ve havuzlar - rilnü ziyaret etmiş, ekmek ve buğday 
Ayantur ve HUSU1Jt Kalem MUdürü Sa- daki tetkiklerinden sonra evine gitmiş, hakkında izahat vermiştir. 
bahattin olduğu halde motörle Halice ve öğleden sonra saat t 6,30 da tekrar 19 38 senesi buğdayındaki glüten 
giderek Denizbankın fabrika, atelye ve mmtaka Liman Reisliğine gelmiştir. miktarı Yeşilköy tohum ıslah enstitü -
havuzlarını gezmiştir. Münakarn.t Vekili burada bir kaç saat silnün makinelerinde tecri\be oluna -

Vekil fabrika ve havuzlarda iki saat kalarak muhtelif mevzular üzerinde caktır. 
kadar kalmış. bütün tesisatı gezerek meşgul olmuş ve bazı ziyaretler kabul Yeşilköy tohum ıslah enstitüsü ek -
fabrika erkanından çok etraflı izahat etmistir. Vekil bu arada Denizvolları rnekçilik şefi bugün belediyeye gele 
almıştır. Mlinakalftt Vekili bu sırada Umu~ Müdürl\ İbrahim Kemal Baybo- cek, ekmek fiatlannın ucuzlatılması 
bir Temmuzdan itibaren Denizyolları ra ile de görilşerek, yeni Denizyolları ve hakkında fikirlerini söyliyecektir. 
Umum Müdilrlüğüne bağlanacak olan limanlar idareleri kadroların1 tasdik ve 
fabrika ve havuzların yakın zamanda imza etmişti r. Münaknlat Vekili bugün 
esa15Jı bir .şekilde ıslnh edilerek mü - fstinye doklarını gezecektir. 

Şehir işleri: Milteferrlk: 

Bir Amerikan film heyeti 
memleketimize geliyor 
Amerikalı Thaw müessesesi Ağustos 

ayı içinde memleketimize bir heyet 
göndererek muhtelif mıntakalarda kül-

Emek htbrikar.ı için bir mOrncne.t Belediye muhasebe memurları k kursu nçılıyor türel mahiyette filmler aldıraca tır. 
ytıpıldı Amerika filmcileri seyahatlerine Pa-

Ekmek fabrikası inşa ~en İtaly~n Belediyede ~uhase~ memurları~a risten başlıyarak Avrupamn muhtelif 
firmalarından birinin mtimess~li ~~n mahsus olmak uzere bı~ kurs aç:lacabı- merkezlerini dolaştıktan sonra şehri -
İstanbul Belediyesi İktısad İşlerı Mu - nı yazınış~ık. Kurs tedrısatın:ı bır Te."?1 mize geleceklerdir. Heyet Yalova, Bur
dürü Saffeti ziyaret etmiş, bu hususta muzdan i~ıbar~n baş~anacak, haftada uç sa, M. Kemalpaşa, Balıkesir, Edremid, 
lıahat almıştır. ders tedrıs edılecektır. k 1 k Ayvalık, Bergama, Manisa, İzmir, Bi-
Beşiktnş yOzme havuzundan halkın Darphanede yeniden bir uruş u lecik, Eskişehir, Sivrihisar, Beypazar, 

ıatifndodl temin edilecek para yap·I- cak Ankara, Kırşehir, Kayeri, Niğde, Ulu-
Mevkii tedavillden kaldırılan ve yal- • d kt I k Çırağ.an sarayında Beşiktaş jimnas - . ~ kışla, Adanaya ugra ı an sonra, ra 

tik klübüne aid yüzme havuzundan hal mz .nakıl vasıtalarınca .939 Kanunuev - ve İrana geçecektir. Amerikalılar se -
if d . t . d'lecektir. Herkes velıne kadar kabul edılecek cılan ntkel hatlerini Hindistana kadar temdid 

kın ist a esı emm e ı havuzda kuruşluklardan pek azının tedavUlde !~eceklerdir. • 
ufak bir ilcret mukabilinde kaldığı anlaşılmıştır. Bronz beş kuruş-
yıkanabilecektir. luklar tamamen piyasadan toplanmış -

OtobDs seferleri arttırıldı tır. 
Cihangirle Edirnekabı arasındaki o - Dnrphane, ufak para ihtiyacına te -

tobüs seferlerinde on üç otobils çalış - kabul etmek üzere daha bir miktar ye-
tırılacaktır. ni birer kuruşluklardan basacaktır. 

Yenimahalle - Taksim otobüs hattına Hatay valisi şehrimize gelecek 
beş otobüs ilave edilmiştir. fatay Valiliğine tayin edilen Emni -

Bir ihtiyar tramvaya binerken 
dOfOP yaralandı 

Şişlide Karakol caddesinde oturan 70 
yaşlannda Frazer Tercemanyan, evine 
gitmek üzere Eminönünden tramvaya pi. 
nerken yere düşmüş ve muhtelif yerle • 
rinden yaralanmıştır. 

Yaralının müdavatı yapılmıştır. 
Gilmrilklerde: 

yet Umum Müdürü Şükrü Sökmensü -
erin bir, iki gün içinde şehrimize gele- ................................................... "'"'""' 

Hatayla gOmrDk muamelMı kaldırıldı 
Hatayın Anavatana ilhakı dolayısile 

Hatayla Türkiye arasındaki bilumum 
gümrilk muamelatının kaldırılmış ol -
duğu şehrimizdeki alakadarlara bildı -
rilmiştir. 

Hataya gönderilen ve Hataydan ge -
len mallar için eskisi gibi ithal!t ve ih
racat beyannameleri verilmemekte, 
Türkiye limanlarına yapılan muamele 
tatbik oıuıunaktadır. 

ceği anlaşılmaktadır. 
Şükrü Sökmensüer şehrimizde kısa 

bir müddet kalacaktır. ÖLÜM 
Bir otomobil tremveya çarptı Robcrt Kolejin emektar 

muallimlerinden 
Şoför Leonun idaresindeki 2228 nu - Prof. HARRY n. BARNUI\J 

maralı oroınobil Beyazıddan geçerken, 88 senelik hizmet hayatından sonra 
Sirkeci • Yedikule hattına işliyen 10 nu. 27-6-939 ıtarlhlnde Kolejdeki evinde vefat 
mnralı tramvay arabasile çarpışmıştır. otmiştlr. Talebesine vo dostlarına teessürle 

Kaza neticesinde her iki araba da hasara blldlrlrtz. 

uğramıştır. Bu yüzden münakalat bir 
müddQt durmuştur. 

Ali esi 
l .... . ~ [ 

. ~ ,.... • •• }~~ı . . ... • . • ': .. 
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Antalya Naha Mttdtlrlüğttnden 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Gündoğmuş kazası hükumet binası inşası keşif be .. 
deli: Hususi şartnamesindeki sarahat ve tafsilata göre mevcud mnlzcmeden is
tifade kaydü şartile (istekli bu şartı kabul ettiğin12 dal.:- pullu bir tnahhüdna. 
nıeyi teklif mektubuna bağlıyacaktır.) 

Ayrıca 15957 liralık inşaat. 

~ - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlarqır. 
A - Eksiltm~ şartnamesi. 

!3 - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel §artnamesi. 
D - Hususi şartname. 

E - Keşif cetveli. 
F - Proje. 

İstiyenler bu şartnameler!.? evrakı Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 17/Tcmmuz/939 Pazartesi günü saat onda Antalya Nafıa Mü. 

dürlüğünde rnilteşekki. komisyonda yapılacaktır. 
Talihlerin teklif mcktubJannı tam saat dokuza kadar komisyona makbuz 

mukabili vermi~ bulunmaları şarttır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf ıısulile ve vahidi fiat esası üzerinde:ı yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak için muvakkat teminat akçesi (1196) lira (78) kuruştur. 
6 - İsteklilerm dış teklif zarfını koyacakları evrak ihaleden sekız gün evvel 

Nafıa daire.sinden alınm ış müte:ıhhitlik vesikası Ticaret Odası vesikası. (4618) 

Sivas iskan müdürlüğünden 
Eksiltmeye konulan iş: 

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

2 - Keşif bedeli 35784 liradır. 
3 - Bu işe aid şartname şunlardır. 
A - Fenni şartname. 
B - İdari şatlname. 

4 - 12 Temmuz 939 Çarşamba günü saat 15 de isk§n müdürlilğU dairesinde. 
ki komisyonda yapılacaktır. 

5 - Teminatı muvakkate miktarı 2683 lira 80 kuruştur. Teminatı muvakkate 
nakden veya tahv-fl olarak komisyonca alınamıyacağından bunun daha evvel ma. 
llye veznesine yatınlmış olması ve makbuzunun zarfa konması. 

6 - İstekliler fenni ve idari şartnamelerle planı tatil günleri hariç her gün 
Ankarada İskan Umum müdürlüğünde İstanbul, Sivas, Samsun, Kayseri İskl\n 
Müdt4rlilklerinde gfuebilirlcr. 

7 - Teklif mektublarını 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline ka .. 
dar makbuz mukabilind~ komı.syon başkanlığına vermeleri Iazımdır. Postada 
ve muayyen saatten sonra gecikmeler kabul edilmez. Kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmamış ve mühürlenmemiş olan zarflar kabul edilmez. (2524) 

A nkara Valiliğinden: 
Ankara • K. Hamam. Gerede yolunun 95+000-103+800 üncü kilometrele. 

ri arasında yapılacak şose ve sınai imalat işi 3/7 /939 Pazartesi günü saat on beşte 
rilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulilc eksiltme .. 
ye konulmuştur. 
Keşif bedeli c54,683> lira c88> kuru~tur. 

Muvak!kat teminatı c3984> lira cl9> kuruştut. 
İsteklilerin teklif mektublarını, Ticaret Odası vesikasile teminat mektub veya 

nuıM>uzu ile ihale tan1ıinden. en az 8 gün evvel vilayet makamına müracaatla bu 
işe aid alacaklan ehliyet vesikalarile birlikte sözü geçen günde saat 14 de kadar 
encümen reisliğine vermeleri. 

Bu işe aid keşif ve şartnameyi 137 kuruş ıbeclel mukabilinde nafia müdürlüğün.. 
den alabilecekleri. c2326> c4258> 

•• Universite A. E. P. Komisyonundan: 
Gura:ba hastanesinde yapılan ikinci şirürji kliniği 4165,80 lira keşifli sıhhi ve 

elektrik tesisatile inşaat i.ltmal işleri 3.7.1939 Pazartesi günü saat 15 te rektör .. 
lUkte açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin ihale günü 313 liralık mu.vakkat teminat ve en az 3000 liralık bu 
gibi işler yaptıklarına dair İstanbul vilflyetinden llıaleden sak.iz gün evvel alın. 
ıruş vesika ve 939 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 
Şartname ve ilişikleri her gün rektörlükte görülllr. (4318) 

~..,....HALK OPERETlj ... 
80 Hazlr6D Cum6 
akşamı Cağaloğlu 

Çifte saraylar 
Bah9eelnde 

Ankara borsası 

• • •• •ııı::ıııvooHa-ftl 

ZIR DELiLER 
Operet 3 Perde 
Orkestra - Bale 

Yazaa ve be.tc1eye~ 

Muhlıı Sııbahattia. 

1 Te:ıımux Cuma.rte.i 
alı:ıamı Hat 9.80 da 
Beıi lctaş ailo parlı:ıod a 

büyük Orkutra Bale - Görnı - vo - Boyı 

Naşit Ozcan • ErtuDrul Sadi Tek 
birliltto 

Be,ılcta, • Suatparkta 
Bugcee 

Hayret Efendi 
Vodvil 8 perde 

okuyucu Ayaol 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan Güler ve 
llrkadaşlan 

Bnaqıım Yedikule Pınar aile 

Açıl1.1 - Kapanış flatlan 28 • 6 • 939 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra ll.9275 J .9275 

Ne1' - Yor\. 126.5976 126.6975 

Pe.rl.a s .3ll5 3.i!llS 

Mlllno 6.6575 6.6576 

C~mewe 28.ll42fi 28.54215 

Ameeteradm t7.21 67.21 

Berlln l>0.7925 60.7925 

Brüksel 21.626 21.625 

Atlna ı.0825 1.082l5 

Bofy& 1.56 1.56 

IPrag 4.BM 4.SSli 

Madrld 14.08 14.0S 

Varton 28.86211 23.86215 

Budapeıte 
24.8325 24.8325 

Bükreı 
0.{)05 o.ııoıs 

Belgrad 
2.8925 2.6923 

Yokohama. 84.605 M.605 

Stokholm 
80.li2 Co.52 

Moskova 1 23.8925 23.8925 

iSTİKRAZLAR 

Açılı~ KapaıııJ 

Türk bOrcu ı peşin 
.. • 'II • 

• I vadell 

Son Posta Matbaası 

1 

sinemasında . 

iNCiLi ÇAVUŞ 
Tarihi komdi 8 perde 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg: 

. İ S. Ragıp EMEÇ 
SAlllPLER : A. Ekrem UŞAKLIGll.J 
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• 
lzmir fuarı mükemmel 
bir şekilde hazırlanıyor 
Hatav vilayeti pavyonu, en cazib bir kö~ olacak, 

fuar gittikce genişliyor 

SON POSTA 

Kandıraya iki selektör 
makinesi verildi 

Kandıra (Hususi) - Kazamızın zi -
raat sahası vasi olduğundan, Ziraat Ve
kaleti tarafından Kocaeli vilAyetine 
gönderilen 6 aded selektör (tohum te
mizleme ve ilaçlama) makinesinden iki 
tanesi ziraat meımnıluğunun [üzum 
göstermesi üzerine kazanın hububat 
mıntakalarında istimal edilmek ve köy
lilnün ekebileceği tohumluğu temizle -
mek üzere münavebe ile köylere gön -
derilecektir. Bu makine ile ilAçlanan 
tohumların hiç bir hastalık görmeden 
köylünün arzusunun fevkinde mahsul 
elde edeceği müjdelenmiştir. Zürra bu 
teşebbüsten dolayı ziraat memurunu 
takdir etmektedir. 

Dimetokada yağmurlar buğday 
mahsulUnU harab etti 

Hasan Bey - Bizim bir s._ 
derin ailesı çok müsrif.. akt
betlen ne olacak dıye düşı!-

- Niçin Hasan Bey. Her 
hafta plaja mı gidiyorlar?. 

... Bayan hergün bir ipek.. 
li çorap mı eskitiyor? 

nüyorum. 

Yeni Sivas valisinin 
"Son Posta,, ya beyanatı 
Vazifesine başlıyan vali Muhtar Akman: "Bu yıl bütün 

çalışmalanmızı imar işine hasredeceğiz ,, diyor 



• 8a)'fi. 

. ı-Hadiseler Karşısında J 
BÖR MUHAV~R~ r 

- Lisanımızdan atılması lflzım ge - j 
len bazı tabirler vardır. 

Dedim, muhatabım cevab verdi: 
- Bana ne? 
- İşte biri bu! 
- Sana ne? 
- Biri de bu! 
- Böyle şeyler bizim üstümüze va -

zffe mi? 
- İşte biri daha! 
- Sen yalnız ıkendi ışıne baksan, 

b6yle tabirlere falan burnunu sokma -
san. 

- Bir daha! 
- Adam sen de aeyıp geç .• 
Saymaya başladım. Sordu: 
- Ne sayıyorsun? 
- Beş etti. 
- Bu dünya böyle gider. ' 
- Bu da altı! 
- Ye, iç ,keyfine bak! 
- Bu da yedi. 
- Dünyayı düzeltecek sen. mi kal -

dın! 
- Bu da sek.iz. 

- Rahatına bak. 
- Bu da dokuz! 
- Her şey olacağına varır! 
- Bu da on! 
- Sen beni dinle de, tabirleri saya-

cağına nereden kendine haylr varsa o 
tarafa meyletmeğe bak. 

- Bu da on bir! 
- Senin gibi düşünenlere rahat ba-

tıyor, demektir. 
- Bu da on iki! 
- Sen kendi çıkarına bak. 
- Bu da on üç! 
- İlerde gidenleri kurd kapar, dai -

ma ortada kalmak hayırlıdır. 
- Bu da on dört! 
- Alem sana uymuyorsa, sen Aleme 

uy demişler. 
- Bu da on beş! 
- Saydın saydın ne oldu. Şimdi bu 

Uıbirleri lisandan kaldırmak mı istiyor
sun? 

- Evet .. ileri olmak için bu elzem! 

r:J.rmet jju[U.,i 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =:J 
Buz Ustunde sekiz metre 

athyan adam 

Skupedin ad1nı taşıyan ve şimal 
memleketlerin.de yaşıyan hu adam bir ke. 
resinde buz üst.ünde tam 8 metre uzun 
atlamıŞı. 

1 

Moğollar tereyagmı nasıl yapar? 
Her yiğitin -:bir 

yoğurd yeyişi var 
dır denir. Onun 
ıgfüi, her milletin 
kenclisine mah • 
sus Adetleri var
dır. Mesela Mo • 
ğollar, tereyağını 

nasıl yaparlar, bilir misiniz? Kısrak sü -
tn.nü kalın meşin torbalara koyarlar ve 
bu torbaları aUarmın her iki tarafına sa. 
kıtırlar. At koşarken torbalar hareket e.. 
der ve yayık vaz:fe~ini görür. Bu suretle 
ırilvari hem işini görür, hem tereyağını eL 
de eder. 

Bir Çin imparatorunun 
işkence Aleti 

Çin imparator .. 
lanndan Çao, te -
baasına işkence et 
mek maksadile. 
cCehennem azaba 
adlı bir araba icad 
etmişti. Bu araba.. 
run süslü sütunu 
na zincirle bağla .. 
nan zavallılara. 

sütunun kaidesin. 
de yakılan ateş!~ 

mütemadi bir ha.. 

·ı 

'~ 
rarete maruz bırakılarak işkence yapı • 

lırdı. 

* Çorap bağmm ta: ini 
Bugün, kadın, 

erkek herkesin 
kullandığı çorap 
bağın1 kim icad et 
miştir, bilir mi .. 
siniz? Bu adam ne 
bir tüccar, ne bir 
!fabrikatördü. Meı 
hur filozof Kantın 
ta kimdisidir. 

Çoraplarının bo 
yuna düanekte olduğundan bizar bulu -
nan filozof bunları bildiğimiz ıekilde 
tutturmağı düşünmüştür. 

_.................................................................................................................. •• l l 

L SLER 
Kocasını aldatan 
Kadın .. 
Eskişehirde oturan Bay cM. K.> ni:ı 

endişesini tamamen yersiz buluyorum. 
Diyor ki: 

· c- Epeyce zarnandanberi bir evli ka 
dınla sevifiyorum. Bu kadın kocasının 
miltemadi sıdakatsizliklerinden ve !e. 
na hallerinden şikayetçi, ondan ayrılıp 
benim.le evlenmeğe talibdir, fakat ai.. 
lem buna razı değil ... > 

Bay c'M. K.» daha fazla dinlemiy~ 
li1.zum yok. Kadının genç bir aşık ko. 
lunda bayılırken kocasının sadakat . 
.tzliğinden p1ciyet edişine ağlamak mı 
llmııt gülmek mi? İkısinden birisini 
tercih etmekte sizi serbest bırakıyo • 
rum. Okuyucuma söylenecek süze ge 
lince, §Udur: 

- Metres. daima metres kalır, zev. 
ce olamaz. Bu kadın hayatınızda bir 
sergilzeştti, zamanını yaşayıp geçti, 
kendisini d §Ünmek bile nafile bir 
zahmettir. 

* Bir sokak terbiyesi 
Eskişehirde oturan bir b!işka oku

yucum da bana kızmış: 
- Kalbimi kırdınız, kalb kırmak 

kolay, tamir etmek zordur. diyor. 
Tasdik ederim. Ne çare ki, bazı ha • 

kikatlerin söylenmesı alakndarma dai
ma acı gelir. 

Eskişehirli okuyucum: 
- Yanlış anlamışsınız, diyor. 
Gönül işleri sütununa gelen mek • 

tublan okur okumaz yırtarım. Bunu 
bir vazife telfıkki ederim. onun için 
mektubunu çıkararak yanlış anlama 
dığımİ isbat etmek elimde değil. Ha .. 
tırımda kaldığına göre vak'a şöyle t'e. 
reyan etmişti: 

Erkek sokakta bir genç kıza rast • 
geliyor, ttpini 'beğeniyor, adresini öğ • 
renmek hevesine dUşUyor, arkasına 

takılıyor, kimseye hissettirilmeden ya. 
pılmak prtile bu hareket tarzı:-ıa faz
la bir şey söylenemeı. Fakat adresi öl 
renildikten sonra da bu takib hareketi 
devam ediyo:, konuşma teşebbbüsüne 
kadar vardırılıyor ve o derece gözü 
çekiyor ki nihayet kızın şikayetini mu
cib oluyor. 

Eskişehirli okuyucum ikinci mcktu. 
bunla: 

- - Şimdi ne yapmalıyım; kızdan 
va:zgeçmekliğim milmkün değil, diyor. 

Kız böyle başlamı~ bir tanışıklığın 
evlenme ile bitmesini? razı değil, ai 
lesi keza, orta asırda da yaşamıyoruz. 
Zorla kaçınna'k bahis mevzuu olamaz. 
O halde v.azgeçınekten başka çare gö. 
remi yorum. 

TEYZK 

SON POSTA Haziran 29 

Komiser Hasan Basriyi öldüren katil 19 sene, bekçiyi 
yaralıyan suç ortağı 2 sene hapse mahkum edildiler 

Uzun müddettenberi Ağırcezada mu
hakemesi görülen ve kararı merakla 
beklenen bir cinayet davası dün netice
ye varmıştır. 

Hadisenin suçlusu Nazım, bir gece 
Yeşildirekte parmaklıklara tırman -
mak suretilc, komiser Hasan Basrinin 
İkinci kat penceresinden evine girmiş
tir. Suçlu, Basrinin karısı Nadireye aid 
bir parn çantasını karıştırırken, gürül
tüyü duyan ev sahi·bi ve oğlu Rıdvan 
tarafından, cürmümeşhud halinde ya -
kalanmıştır. 

Hnsan Basri tabancasını hırsıza tev
cih ederek: 

«- Eller yukarı!• demiş ve suçluyu 
teslim vaziyetinde odadan dışarı çı -
karthktan sonra, hadiseyi haber ver -
mck maksadile havaya bir· el silah at -

13.17 yaşlarındaki erkek çocuklarında .. . .. . mıştır. Fakat, bu sırada bıçağını çeken 
beyle bır pulover pek guzel durur. Daı- Nazım, komiser Basriye hücum ederek, 
rna koşan, oynıyan, daimi bir hareket i- boynundnn yaralamak suretile onu öl
[inde yaşıyan' bu delikanlı namzedleri- dürmüştür. Derhal sokağa firar eden 
nin esasen her ~aman için bir örgü pulo- maznun, kendisini yakalamak isteyen 
vere ihtiyadan vardır. Ceketsiz gezseler polis memuru ve bekçileri de yarala -

m1~hr. 
olmaz. Ceket ince de olsa serbest serbest Hadisenin diğer suçlusu Salim ise, 
harket etmeye bir mani gibi gelir. Pulo- gözcülük yapmak suretile sirkat suçu
ver her iki müşkülfı de karşılar. na iştirak etmiş ve vak'amn cereyanı 

Renkleri haklkmda ufacık bir fikir ve. sırasında Mustafa isminde bir bekçiyi 
rebilmek için birlrnç örnek sayıyuruz: yaralıyarak, tatili uzvuna sebeb ol -

Koyu yeşilden örerşeniz sarı _ kırm•zı muc;tur. 
. . . Muddeiumumi tarafından bir cürmü 

çızgı koymalısınız. Ucıverde kırmızı • k t k . . . 1 a· w • • tt d . yo e mc ıçın ış e ıgı emaye en o -
beyaz, kahverengın ... san - beyaz, beynza lay1 idamı istenen Nazımın, mahkeme 
düz mavi çizgiler gider. Bu çizgiler (zin. suçunu ceza kanununun 448 inci rnad-
cir iğne) işlenir. de~ine uygun görmüştür. 

Her kadın bilmelidir: 

Vualetler nasıl 

temizlenir? 

A kerlik f şleri: 

Hasab memuru oku'una talebe 
nlınacak 

Fatıh Askerlik Şubesinden: Yıldızdıı Harb 
Akademlsi emrlnde bulunan hesab ve mua-

Siyah tülden vualctler - Bir ütü tah- mele memur okuluna talebe alınacaktır. 
tasının üstüne büyükçe bir fanila par. Aşağıda gOOterllen şeraiti haiz olup da şu-

·H .. • • beye kayıdlı bulunan yedek siiıbayla.rdan iş -
ças1 yayarsınız. ustune beyaz, temı·z bır bu okula gtrmeğe lstetY ·sübayll.nn nüfus 
bez örtersiniz. Vualeti bu tiilün üzerine cüzdanl"'rlle Fatih Askerlik Şube3lne miırıı -
- yüzü beyaz beze gelmeık üzere - serer- cnnt etmeleri llfın olunur. 

ı - İbtıyat zabiti olmak. 
2 - Ynşı 32 den fnzla olmnmak. 

Böylece, sabıkaları da nazara alına • 
rak Nazımın 19 sene, Salimin 2 sene 7. 
gün müddetle hapislerine, hadisede 

ya1an şahadetten muhakeII)e edilen 
Mükerremin de beraetine karar veril -
miştir. 

Firari bir sahtekArhk suçlusu 
yakalandı 

Sahte bir hukuk mahkemesi ilAmı 
tanziın suretile, kendisini firari bir er--

meninin varisi gösteren ve böylece ha
zineye intikali lazım gelen mühim bi~ 
parayı çekmeğe muvaffak olan Oseb 
Koncagül isminde firari bir suçlu, ya • 
ıka lan arak, adliyeye teslim edilmiştir. 

Oseb, geçen yıl 4 üncü Vakıf handaki 
yazıhanesinde yapılan bir aramayı mtı. 
tcakib, hakkında adli takibat başla • 
yınca Romanyaya firar etmiştir. 

Dün sorgu hakimi huzuruna çıkan • 
lan Oseb Koncagül, yapılan isticvam 
so~unda, tevkif edilmiştir. 

ifadelerini değiştiren iki şahid 
tevkif edildiler 

Galatadaki fırıncı esnafını aidata bai 
lamak suretile, irtikabdan suçlu komi-

ser ve polislerin duruşmalarına Asliye 
l inci cezada dün de devam cdilmişth\ 

Dünkü celsede, yalan şahadette bu .. 
lunarak, eski ifadelerinden rücu eden 
Yusuf ve Koço isimlerinde iki şahidin, 
mahkeme tevkiflerine karar vermiştir. 

Poliste ·: 

Bir adam ısrkadıışını yaralarken 
yakalandı 

Sirkecide Hoca.paşada 26 numaralı 

dükkanda çalışan Şakir ile Ramazan ara. 

sında kavga çıkmış, Ramazan Şakiri su. 
talı çakı ile yaralamak isterken yakalan.. 

mıştır. 

Suçlu hakkında takibata başlanmıştm 

Bir kunduracı arkadaşını r~spa 

ile yarala~ı 
siniz. Açık bir çay suyuna batırılmış sün
gerle her tarafını n;latırsınız. İyice ıs1an. 

dı mı pek sıcak olnuyan bir ütü ile ütü-
3 - Diğer şerait kendisine şubece söylene-

cektir. Çarşıkapıda kunduracılık yapan M~ 

Orta ehliyetnameli kısa hizmetliler rned ile, ayni dükkanda çalışan işçi İs • lersiniz. * çafjırılıyor mail arasında para yüzünden kavgn çık • 
• Beyo~lu Yerll AskerUk Şubesinden: Şube - mış, İsmail Mehmedin başına raspa ne 

Renkli tüllerin temizliği de ayni şekil- mlzde kayıdlı 334 doğumlu ve bunlarla mua- vurarak yaralamıştır. 
dedir. Yalnız süngeri çay suyu verine melcyc tM>I orta ehllyetnamelllerden isHi.m • 

sirkeye batırmak icab eder. 

* 
Siyah tülden vualetler - Bunlar sa

bunlu suda yıkanır. Duru suda çalkala
nır. İçine bir ilci 'tane şeker atılmış sudan 
iki üç kere geçirilir ve dana nem1ı iken 

ütülenir. 

* En ince tüller de tıpkı beyazlar gibi 

temizlenir. Hunlara yeniliklerindeki ka. 

tılığı vere-bilmek için ıslak iki bezin ara
sına koymalı ve çok kızgın bir ütü ile 
ütülemelidir. Böyle birkaç saniye içinde 
kuruyuveren tül ne kadar ince olursa oL 

sun toklaşır. 

ve gnyr1181Am kısa hizmetliler l/TemmuZ/939 Yaralı tedavı altına alınmış. suçlu ya. 
tarihinde hazırlık kıt'asında bulunmak üze- kalanarak takibata başlanmıştır. 
re sevkedllecektir. Hllvtyet cüzdanları, orta 
ehllyetnamelerl ve mekteb dlplomalarlle blr
llkte şubemlze l/Temmuz/ 939 gününden ev
vel müracaat etmeleri Ufl.n olunur. 

Şubeye davet 

Yerli mallar sergisinde 
Hatay pavyonu 

Beşlkta4 Askerlik Şubesinden: Emekll De- Yerli mallar sergisine iştirake kar&.\' 
nlz mnklne yüzbaşısı Ahmed oğlu Mehmed rm· ı H ta ·ıa tim' H ..... 
Knsımpaşa herhangi şubede kayıdlı olursa ve ış o an a y vı ye ız a-.,ı 
olsun acele şubemize müracant etmesı 11!\n pavyonunda teşhir edeceği mallann bt! 
olunur. listesini Sanayi Birliğine gönd€rmişttı\ 

KOkDrt çuvallerı tutu9tu 
Bu listeye göre Hatay pavyonun«!& 

ipek mamulfıtı, pamuklu mensucat, mo 
Ayvansaırayda M'ıhailin llstık fabri • . . . 

k 
'd ı d . k d b 1 bılya, derı ve meşın, bıçaklar, sabum 

asına aı o up enrz enann a u unmı 
kükürt çuvallarının üzerine atılan siga _ zeytin yağı, moznyik döşeme taşla?\ 
ralarla kükürtler ateş almış ise de, sira. kuru sebzeler ve hububat, tütün, pa • 
yetine meydan verilmeden söndürülmüş.. muk, kereste, krom vesair madenla 
tür. teşhir edilecektir. . .................................... ·-·········-······ .. ·--······-··· ..... ·-····-------------··------·······-.----· -----·----

Bacaksızın maskarallklan: Çorap 1 
fEOiKÜR...j 
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Uzaksark hôdiselerinin ' . 

C: EDEBi HATIRALAR :=t 
Tahsi n N ahid 

manası ve içyiizii nedir? YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 
Geçen gün Büyükadada dolaşırken ıa

ir Tahsin Nahidi hatırladım. Fecriatinin 
bu hisli çocuğu, bilhassa cAda şairi> diye 
anılırdı. Nitekim Ruhu Bikayd ismi il~ 
neşrettiği şiir kitabı hep Ada tasvirlerile 
doludur. 

pir, ikinci beytin ikinci mısraında sev. 
gilisinin gözlerinden bahsederken bu kt. 
limeyi redifli olarak şu şekilde kafiyeli.. 
yordu: Japonya, Rns hndndnnda ingiliz - Sovyet 

anlaşmasını geri atmak için mi har~kete geçti? Şimdi geriye doğru çevrilen nazarla. 
rım önünde onun portresi canlanır gibi 
oluyor. Orta boy, biraz tatlı pşı bakışlar 
ve yumuşak. bir ses.. işte Tahsin Nahid! 

Bu sa.adet yetişif' öl! gibidir. 
Tahs'in Nahldin ölümil haftasında Ne. 

dim'de ona dair sayfalar ayırmıştık. Mu. 
harrir ve şaırlerden ve Darülbedayideki 
artist dostlarından bir çoğunun tahassüs. 
leri bu suretle bır yerde toplanmıştı. Ay. 
rıca hatırasına başka bir hizmet edeme. 
eliğim.ize yanarım. Ne çare ki, o kara 
günlerde bir san'atkar:ı bile daha geniş 

bir ihtifal yapılamazdı. 

Yazan: Emekı; General il. Emir Erkilet 

Japon bombardıman tayya7eıeri bir uÇ'U§ esnasında 

Uzakdoğu hadiseleri Avrupada mahi. 
yetleri en az bilinen şeylerdendir. İki se. 
nedenberi, Çinde ilan olunmıyan bir 
harb yapan Japonya Hankeu ne Kanto. 
nun zaptından sonra büyük ölçüde as
keri harekatı durdurmuş, kuvvet ve kud. 
retlcnni zapt ve işgal ettiği yerlerde asa. 
yi.şi temin etmek, demiryollarını işlet. 
mek, ~l şebekesiru iyileştir~ gcnişleL 

mek ve bütün bunlarla berabeı, Çinde 
§imdiki ve ilerde!{i menfaatlerine uygun, 

Japon taraflısı Çinlilerden müteşekkil, 

yerli hükfunetler kurmak gibi umumi. 
yetle gerinin tanzim ve ıslahı adı verile. 
bilecek işlere hasır ve tahsis etmişti. Bu. 
nun da sebeb ve saiki Çang Kay Şekin, 
Çin huklımet \'e ordusu ile birlikte Han. 
keud n gerilere çekilmesi ve Japon baş. 
kumandanlığının, umumt vaziyeti tı:hli. 

keye düşürmeden, onu takib için mevcud 
askeri kuvvetlerini kafi görememesi oL 
muştur. 

Japonyanın, Çine yollıyabileceği askeri 
kuvvetlerin son hadlerine geldiği umu. 
mıyet e tasdik o1unuyor. Filvaki Japon. 
ya, askeri harekata büyük ölçüde,. devam 
edebilmek için ne Çindeki ordusunu e. 
hemmiyetli surette takviye edebiliyor ve 
ne de menzillerini tehlikeli surette uz:ı. 

tıp zayıflatmadan Qinde bulunan ordu. 
larını ileri sürebiliyor. 

Japonya bu çıkmazdan nasıl kurtula. 
cak \•e Uzakdoğuda istikbal bize daha ne. 
ler gösterecek?! İşte bunu kimse bilmez 
ve şımdiden keşif ve tayin edemez; hat.. 
ta Japonlar dahi .. Niponların, bahusus 
askeri erkB.nınin bu halden büyük bir a. 
sabiyet içinde bulunmaları tab"idir. On. 
lar şuna kanidirler ki eğer Sovyet Rusya 
ve Avrupa Çine silah ve malzeme ver. 
meseler ve ona iktısad ve paraca yardım 

etmeseler Çin bu dereee maddi ve ma. 
nevi mukavemet göstermez ve J~ponya 
Çang Kay Şeki çoktan altederek Çin iş'. 
ni bıtirirdi. 

Japonların şimdiki hedefi Çin muka. 
vemt't nin dima~ ve canı olan mareşalı 
devirmektir. Fakat nasıl?!. Çinde milliyet 
hissi )ktan uva!lmıştır ve iki seneden. 

beri Ç ng Kay Şek ve yardımcıları ta. 
raıfınd n o dercc" kuvveUcnip yükseltil. 
mişfr ki bugün Çinli artık vatan ve m:ı. 
Jeti i ·n tehlikelere atılarak ölebiliyl)r. 
Japon işgali altında bulunsun veya bu. 
lunma ın bütün Çinde bugün Japonları 
bu topraklardan çıkarmaktan -başka bir 
şe! . du;;ünülmediğı ve bu muazzam iş n 
buyu: Çtn basbuğunun kumandasında 
becerileceğine derin bir itimad hüküm 
sürdüğü oradaki yabancı müşahidlerin 
hemen hepsinin tasdiki altındadır. Hatta 
.Japonlar şimal, orta ve cenubi Çinde, 

menfaatlerine uygun ve kendilerine mu. 
ti yerli hükUm.etler teıkili için Japon ta
raflm eski Çinli bulmakta güçlük çeki. 
yarlar. 

Görülüyor ki Çinde, halk kütleleri ta. 
rafından iyice anlaşılarak hergün biraz 
daha fazla sevilen ve takdir olunan 
Çang Kay Şeki ve onun çok kuvvetli i

daresini propaganda ve tahrik yollarile 
yıkmak muhal derecesinde müşküldür. 

Onun için Japonların Çini ram etmek 

içln tek ümidleri onu dışarıya karşı tec.. 
rid ve ablukadadır. Onlann fimal ve orta 

Çin limanlarmdan sonıra büt:in cenubt 
Çin Hmanlannı, hiçbir ,eye bakmıyarak, 
biriıµ diğerinin ardından almaları ve A. 
moy, Swatow hareketlerinden sonra şim-

di de Formoz adasının karşısındaki son 
Çin lhnanlan olan Fuçeu (Foochow) ve 
Wençeu (Chuvanchow) u işgal etmelert 
hep Çinin nefes alamıy~rak boğulması 
içindir. 

Fakat imtiyazlı beynelmilel limanlara 
yabancı gemilerin girip çıkmaları baki 
kaldıkça buralardan Çin lçerlerine daima 

silah ve malzeme kaçırmak kabildir. 
Bundan başka bu imtiyazlı bölgeler ve. 
bahusus İngiliz mıntakaları Çinlil~re ica. 
hında sığınak ve destek dahi olmaktadır. 

sine ne demeli?! Geçen sene Temmuz 
sonunda, yani 11 ay evvel. Mançuri • Rus 
Sovyet - Kore hud'udlarının birleştiği yer 
de, Japonlann Koreye aid olduğunu id. 
dia ettikleri bir kısım arazinin Uzakdoğu 
Sovyet Rus ordusuna mensub askert 
kıt'alar tarafından i~all üzerine çıkan ve 

mahallt ehemmiyetli muharebelere mün. 
cer olmasına rağmen kapanan Rus . J a. 
pon ihtilafından sonra, bu iki devlet ara. 
sında, oralaırda, şimdild hava muharebesi 
derecesinde önemli btr hadise olmamıştı. 
İşin garib ciheti şudur ki, 28 Haziran ta. 
rihli Tass ajaı,.sına göre, yukarıda tarif 

ettiğimiz Burnor gölfl bölgesinde, Japon • 
Mançuko ve Moğol • Sovyet Rua hudud. 
kuvvetleri arasında hemen her gün ir!li 
ufaklı bir sürü baskınlar ve müsademe. 
ler olmaktadır. HattA 28 ve !9 Mayısta 

iki taraf arasında uçak, top ve tankın da 
iştirak edebileceği derecede bOyilcek ta • 
arruzlar, muharebeler ve ileri geri gidiş. 
ler ol'muş ve neticede, Rus haberlerin~ 

göre, Japonlar 400 ölü ne birçok yaralı ve 
Moğol ordusu yalnız 40 ölü ile 70 yEıralı 
bırakmıştır. 

Gene Tass a~ansınıı göre 22 Hazir.ında 
120 Japon tayyaresi taarruz etmiş ve bun 
lara 95 Moğol • Sovyet uçağnı mukabele 
edilmiştir. 24 Haziranda her iki taraftan 

İşte Japonların fng:liz Tiyençin imti. 120 uçak arasında muharebe olmustu:. 
yaz bölgesini muhasaraya kalkışmaları. Şimdi de 26 Haziranda 60 Japon ve 50 
nın asıl sebebi budur ve şüphe yok ki hu Sovyet - Moğol uçağı arasında tekrar 
hareket bütün yabancı imtiyaz bölg!:'Jc.ri. muharebeler oldu~u ve Japon uçak filo. 
nin birer birer kaldırılmalarını istihdaf sunun Burnor gölünün 100 Km. cenu 
eden umumt .Japon pllnına bir başlan. ~u~~a.~ Tomsk Sovyet Rus - Moğol hava 
gıçtan başka bir şey değildir. ussunu bombaladıkları, hem de resmt 

Fakat Japonla ç· d b d kurmay tebliğleri halinde haber veril~·~ 
r ın e u erece sı - tedi •· 

kmtıda bulunduklan halde, İngiliz r. 
Jerle ağır bir ihtilat ~ıkaracağını evvel • Bunların sonu acaba neye varacak?! 
den keşfetmek güç olmıyan Tiyenç:n ha. Japonya ile Rusya arasınds illn edilmi 
reketinden çeltinmemelerinin sebeblerint yen yeni bir harbe mi?! Belki de- Fakat 
İngilizleri, Çin işinin hallinde, Japonya ile bunun vakti henüz gelmediğine göre biz 
işbirliği yapmağa rorlamak olduğıınu id. bunları bir yandan İngilizleri tazyik ede. 
dia edenler ve bu hususta Japon dış ba. rek, diğer yandan da Ruslan korkutarc:k 
kanlığının sözcüsünün bir ifadesini şa - İngiliz - Sovyet Ruı anlaşmasını müm. 
hid tutanlar vardır. Zorla güzellik ol . kün mertebe geri atmağa matuf ve ucu 
maz derler amma, eğer Japonlar bu taz. Berlin - Roma mihverin& uzanan bir ha -

ile: h 
reket ve teşebbüs telakki ederiz. 

y· ve aıtta tahkir siyasetlerile şayed İn. 

giltereyi kendi lehlerine yumuşatıb yol:ı ·-........... ·-·······----~.!.:!~~-i!~~--
getirmeğe muvaffak olab leceklerini ha. GDmrDk Muhafaza Umum Komutanı 
kikaten umuyorlarsa bunu da Japonya . Çanakk•l•Y• gitti 
nın Çin işi içinden nasıl çıkabileceğini bJ. Birkaç gilndenberl şehrimizde bu _ 
lemediğinden doğma asabi bir buhrana lunmakta olan Gümrük Muhafaza tr _ 
kapıldığına hilkmetmelldir. mum Komutanı General Lutfi Karapı-

Ya bütün bunlar yetişmyiormuş gibi nar, refakatinde Muhafaza Başmüdü -
(dı§ Moğolistan - Mançuri) hududunda rü Hasan Koper olduğu halde dün U\: -
ve Pekinin ta'kıiba 900 Km. şimalinde şam Çanakkaleye gitmiştir. Muhafaza 
Burnor gölü civannda, Japon ve Rus u. Komutanı Çanakkalede gümrük muha
çak f"ıloları arasında 28 Haziranda vulCu faza teşkilAtını teftiş ettikten sonra 
bulan çok ehemmiyetli hava muharebe.. Trakyaya geçecektir. 

Onun Adadaki hayatını bilenler, b". 
siklet merakından bahsederlerdi. Ben o.. 
nu, bisikleti üstünde görmedim, fakat 
bugün sağ olsa idi de ayni Adanın asfalt 
yapılmış olan yollarında rasgelene çar. 
parak dolaşan bı.rgünkü genç bisikletçi. 
leri görse idi muhakkak o merakından 
vazgeçerdi derim. 

* Tahsin Nahidi niçin severdim ve hala 
da niçin sıcak bir ıevgi ile hatırasını ana. 
~? ?Unkü gönülden san'at aşığı id't 
ınce bır şairdi ve bilhassa tam manasile 
dost kıymetini bilirdi. Şürlerindeki Ada 
semasının berraklığı ve Ada sularında 

r mehtabda yıkanan peri mavkiblerlnin 
panltılan gibi, dostluğunda da insanın 
ruhuna neş'e akıtan bir hususiyet vardı. 
Yalnız, itiraf ederim ki, o fiirlerdcn ben. 
de bugün büyük bir iz hatıra ka!madı, 
:fakat dostluğu, kalbinin temizliği ... işte 
bunlan unutamıyorum. 

Ahmed Haşimin cÇöl Saatleri» isimli 
şiir kı'tabındak.i serbest nazımları.nı ilk 
yazdığı zamanlardı. Ben o zaman daha 
bir tek şiirimi neşretmiş değildim :e Fec. 
riati'nin cServetifünun> sayfa!anndaki 
eserlerine sadece içimi çekerek bakıyor. 
dum. İşte o tarihlerde Ha~ is.irr.li edebi 
bir mecmuada Tahsin Nahidin bir man. 
zumesi çıkmıştı. Bu da, bir nevi serbest 
nazımdı. Bu şiirden aklımda kalan, sade. 
ce, şu mısradır· 

Şimdi ay yWcseliyor, yübeliyoT, 11ült'. 
scliyor, yü.kseliyoT, yükseliyor. 

Bu suretle beş veya altı (yükseliyor) 
ile devam eden ve bir mıdraı iki satıra 
zor sığan serbest nazım denemesi, Tah. 
sin Nahidde ilk hayret ettiğim bir şairlik 
garabeti olmuştu. Sonra, Muhit mecmu. 
asında da: 

Deniz 

Şırak §ıTak WTUJ107"• 

Sanki bir kırbaç ..• 

Mısralarile b~lıyan diğer bir manzu. 
mesi intişar etmiıti. Sonra pirin aylık 
Resimli Kitab magazininde manzum hL 
kayelerin.i dkumağa baılamıştım. Bu 
manzum hikayelerin ekserisinde hülya. 
p~rest bir gencin macerası, aşkı teren. 
nwı:_ olunurdu ve içlerinde en iyi hatır. 
ladıgım, Meşrutiyetin ilanı üstüne Fran. 
sadan avdet eden bir Jöntürkün vapurla 
Sarayburnundan iköprüye kıvrılışı idi. 
Maamafih şair, İstanbula dönen Türk 
gencini de bağn yanık bir vatanperver. 
den ziyade romantik bir Aşık çehresıle 
çizmişti. 

Nihayet, ona aid en son ve acıklı hatı. 
rama geliyorum. Ölümünden bir ay mı, 
iki ay mı sonra (her :ılde haftalar geç. 
mişti) şairin o kadar özliyerek temsilini 
beklediği Rakibe Fransız tiyatrosunda 
oynandı. İlk perde esnasında, oturduğum 
locada bunaldığımı hı~diyordum. Göz. 
Jerimin önünde hep onun hayali dolaşı. 
yordu. Hasılı bu perde kapandı ve ben, 
dalgın ve müteessir, sahneye gittim. Bü. 
tün artistlenn çehresinde, derin bir hü
zün okunuyordu. Aktrislerden birinin o. 
dasının kapısı önündC' duı:dum. İçeride 
iki kadındılar. Bana bir şey söylediler. 
Ne söylediler? bilmem. Ne cevab ver. 
dim? onu da bılmem, s:ıdece, bir anda 
gözlerimin karardığını hissettim. Bir de, 
başım dönerken de ellerimle kapının ya. 
nında asılı roblara asılciıltımı hayal me. 
yal hatırlıyorum. 

Baygınlığımdan kendıme geldiğim za. 
man, etrafımda k ıiın erkf'k birçok a:-. 
tistler tophmnuştı ve yüzüme seırp ~en 
sular kravatı parçalanmış olan göğsüm. 
den içeriye taşmıştı. 

İşte Tahsin Nahidin bende kalan s,.,n 
acıklı hatırası budur. Hayatımda hirbir 
temsil, hiçbir dram, bana, Rakibe'nin 
temsil gecesi kadar hazfn gelmemiştir ... 

Rnlfil FahTa O.:onıoy 

·-············ .. ·································••· .. ······· 
KIJpelı yarışı 

Finalistleri 

Bu yazdıklnnm. Tahsin Nahidin ilk §i 
irlerinden bende kalan hatıralar.. Fa. • 
kat aradan yıllar ve yıllar geçip te mü. Bugünlerde ı..onanıaa yapuacaI olan 
tareke devrine gelinciye kadar uzayan köpek y~da, finale kalan bu köpekler 
zamanda Tahsin Nahidle iyice tanışmış yarışacaktır. Hepsinin de müthiş süratU 
ve uzun, samimi dostluk yılları yaşam* koşuculer olduğu bilindiğ için, yarışın 
hm. Bilhassa Darülbedayide oynanan a. pek heyecanlı geçeceği umulmakta. en 
dapte piyesleri münasebetile onu orada .fazla ihtpnalle de soldan üçüncü hayva. 
sık sık gör:..iyordum. Çünkü ilk oynanan nın birinci geleceği sanılmaktadır. 
cBaykuş> isimli eserimden sonra ben de .......................................................... _. 

oranın devamıı muharrirlerinden bin 01. Kaput bezleri için verilen 
muştum. 

mUhlet bitiyor 
Nihayet mütarekenin acı günleri gelip . · 

çatmıştı. Tahsin Nah"d d alık. R Yeni kaput bezı standard nızamna -
ı e,oar a. bel .. d 

kibe isimli hisli bir Fransız dramını adap. me!erc aykırı kdaput ·ıez erını~ddamt gba· 
te etmis bulunuyordu On hAlA B ı. Ianınası hakkm a verı n mu e u 

~ · • u a a, eyo6 • d B beb 
lunda HamalbaQ'lndaki b" k aksam nihayet bulmakta ır. u se -

:r ananın yu arı ~ b" k ·· katında küçük sahneli bl 1 d •. le dün Ticaret Odasına ır ço • tuccar r sa on a ejJn. ı..~ ı · · 
deki küçük defterlerile go-rü ·ı..· 1 müracaat ederek 'l.)Cyanname ennı ver-. r eı .... ı o uyo. . . b .. t 
rurn. Pıyeste başrole "alı~ El" B" nıışlerdır. Bu muamele ugun amam-

~ wan ıza ıne. . d k" k t be l . 
mecyandı ve Tahsm Nah"d h - Janacak ve pıyasa a ı apu z erının 

ı ergun pro. 
valarda hazır bulunmağa geliyordu. Fa. damgalanmasına başlanacaktır. 
kat tam provalar bitip te eser temsil edi-
leceği sırada birdenbire boğazından has.. Bir otobD• bir çocuAa çarptı 
talandı. Birkaç gün içinre de dostlannın Şoför Artinin idaresindeki 1003 nu • 
kalbini yaralıyarak bu dünyadan göçüp maralı otobüs. Harbiye durağında cad • 
gitti. Bu ölümünden bir haft3 evvel Ne- renin karşı tarafına geçmk isüyen Be • 
dim naınile çıkarmakta olduğum bir 
mecmuada onun son bir küçük şürinı şikt~ta Bülbül sokağtnda oturan 13 ya. 
neşretmiştim. Zannederim ki, onun .Ne. şında Yuvan adında bir çocuğa çarparak 
diınde intişar eden 0 son §liri, ayni za.. yaralamıştır. Yaralı tedavi_ altına alın • 
~anda, yazdılı son fiirdL Şiirin ilk bey. IIl1it J<>för yakalanarak takibata başlan -

tinilı sonu cgül gibidir. Chye bitiyordu vı mıştır. 
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ası a 
• 

ın ereni 
• • 

e ıa ı 
• 

~--------------------------No. 34--_,, 

Sokollugu • vuran serserı renses • 

r ....................... --.. ··------·-···--······ ................................................................................................. , Büyük Vezir Sokolluyu hançerliyen bu serseri derviş 

1 
Ana kraliçe Mari bir ~n onu operaya ıötürmüıtü. Veliahd locada ayakta durayord". Büyük anneıi : •• • • , • . ' 
kendisine oturma•ını ıöylecli,ıö2ünü clinletemeyince eve gönclermehle tehclicl etti. Pren.eıin cevabı fU ~ Turk tarıhınde meş um bır rol oynamış, Sokollunun 

'-.?.~~~.: .. <~~~~~ .. ~~~~~~~?.~:.~~?.! .. ~~~~-~~.!'.~!.~~~ .. ~~?.~~~ .. ~~'!.!!kiı~rı ~~~-~~~!.~.!~~~.!!~~~~.'!.:.!» .l ölümü ile Türk imparatorluğunun azamet ve şevket 
İngiltere kralı altıncı George'un bü. görmek ~zusunda bulunan halkın inki. devrinin sonu gelmişti 

yük kızı Prenses Elizabet bugün henüz san hayalini mucib olursunuz! .. > 
çocuk d~necek bir yaştadır. Bundan birkaç sene evvel büyük ba. 

İngirtere kralının oğlu olmadığından bası beşinci George ile büyük anası Kra. 
babasından sonra tahta çıkacak olan bu liçe Mary arasında bir boyunbağı mese. 
küçük kızdır. lesinden dolayı münakaşa baş göstemtiş, 

Günün birinde İngiltere kraliçesi ola. kral hiddetlenmiş ve kraliçeye çıkışma. 
cağını ve bu vazifenin ehemmiyet ve ğa başlamış. Bunun üzerine Elizabet bii. 
kutsiyetini müdrik bulunan küçük Pren. yük babasına şu sözleri söylemi~tir: 
ses Elizabet şimdiden ciddi tavırlar ta. c- Aman büyük babacığım~ Ağzınız. 
kmmaktadır. dan çıkan sözlere dikkat ediniz ... Büyük 

Ayni zamanda çok serttir. Bir dediği. annenti böyle azarladığunzı tebaalanmz 
nin iki olmasına hiç tahammül edemez... 'duysa acaba ne derier? ... > 

En çok sevdiği akrabası eski İngiliz Küçük Prenses Elizabetin günlük 
kralı sekizinci Edwarddır. Çok fakacı ve programı çok ciddt bir surette hazırlan. 
kalendermeşreb olan eski kral ve fimdi. mıştır. Babası kral olduğundan ve büyük 
ki Windsor d!.ikü ona cKraliçe Bees, li. anası Kraliçe Mary onun terbiyesine ne. 
kabını takmıştı... zaret eylediğindenberi bu programa son 

Kısmet olup ta küçük Prenses Eliza. derece itina edilmektedir. 
bet İngiliz tahtına çıkar ise 1558 ten 1603 İngilizceden maada fransızca, alman. 
senesine kadar İngiltere kraliçesi büyük ca, edebiyat, tarih, coğrafya, hesab ders. 
Elizabe1S hatırlatacağı muhakkak sayıL. Ierf almaktadır. Kendisine ayni zamanda 
maktadır. müzik, resim ve dans dersleri de veril. Büyük Vezir Sokoıru. Mehmed Pa - günün gecesı paşaya cnereden okUya • 

Küçük Prenses Elizabetin başından mektedir. şanın ibir serseri dervişin hançeri al - lım?> diye sormuşlar: cSultan Mura • 
geçen her hadisa ailesinı kah meraka Bebek kolleksiyonu çok zengindir. Fa.. tında ölümü, müverrihler tarafından dm Kosovada şehid olduğu yeri oku?» 
sevkeylemiş, kah eğlendirmiştir. Aile a. kat buna rağmen erkek oyuncaklarından Garb Türk İmparatorluğunun azamet dem~. Birinci Muradın bir Sırp tara • 
rasında onu oıLilibeb diye çağırırlar. zevk duymaktadır. ve şevket devrinin sonu sayılır. vak'a- fından hançer ile vurulup şehid edildi-

Lilibet, sahibesi bulunduğu nüfuzu Lilibet te küçük kardec:i Margarct nüvislerin Uzun Mehmed Paşa dedik - ği bahis okunurken Sokollu ağlamağa 
her :fırsatta istimal eylemekten geri ka1. :s • iki ı1 k d K • 

Prenses Elizabet ve büyük annesi Rose'un terbiyesine nezaret eylemekte .. lerl Sokollu ( ), · · Y a ar ~n.un~ başlamış, el kaldırıp: cEy rabbim, bana 
maz... valide Kral~e Mari dir ve ona karşı bir hayli sert davran. Süleymana, dokuz seneye yakın ıkıncı dahi şöyle bir şahadet nasib eyle!> diye 

Günün birinde annesi krallçenin ah. maktadır. Selime, beş seneden fazla da üçüncü dua etmişti. 
bablarından bazıları onu davet ederler li"e namını tac:ıyan Krali"e Mary küçük M d adra amlık etmisti Peçevili 

kl f :r -s :r Babasının taç giyeceği gün Prenses E. ura a 8 z .. · 20 Kanunusani 15 79 gu"nü ikindi di • 
ve te i sizce, bir çocuk gibi kabul eder. Prenses Elizabetin terbiyesine nezaret İb ahim Efendinin kaydettigıv· gı'bi cSul 
§ E lizabetin başına küçük bir taç ve uzun r . vanında Sokollu Mehmed Pac::an~ nu-
er... sesem ikraliçe onlara teklifsizce eylemektedir. Bazılarına göre prensesin etekli bir rop giydirmişlerdi. tan Selim zamanında hod padışahı ma- -ı 

hareket edilmesini tembih eyler... azametli olması Kraliçe Mary'nin telki. İki k" .. k W st . t k'l' nevi idi. Vüzeradan birine müyesser zuruna harabati bir derviş girdi. Öte -
Prenses gelir ve kimsenin ona aldır. uçu prenses e mıns er 1 ıse. · tikl"l ·ı · t' b lrn t denberi pac::anın ihsanlarile g""'inen bir natı neticesidir... sinde yerlerine geçtikten sonra küçük olmıy~ ıs a ı e mı ıyaz u uş U-> ~ -~ 

madığuıı, onu çocuk yerine koyduklarını b Margaret Ro k'l' d b 
1 

t d k- Hazınedarı ak hadımlardan Hasan a- serseri idi. Sokollunun hemşerisi idi, Bir gu··n üyu .. k annesi Krali"e Mary ile se ı se e u unan anı 
görünce hiddetlenir. Hiddetini mucib o. Operanın bir matinesine gider. Krala larına ıişaretler y~pmağa başlar. Bu~u ğanın anlattığına göre: cSokollu her ge Aslen Bosnalı idi. Haber için arzuhal 
lan nokta da kimsenin ayağa kalkmama: mahsus locada yer alırlar. Prenses ayak. gören Elizabet onu dirseği ile dürter ve ce kalkar, abdest alıp ?ece !arısı na. - sunar şeklinde ilerledi ve kolunun ye • 
sıdır. ta durur. usulu oturmasını tembih eder .. , Canı sı.. maZJ kıldık~n son:a bır I?udde~ tan~ ni içinde sakladığı keskin bir hançer i· 

c- Bu adamlar kral hanedanına men. Kraliçe Mary bu hareketine kızar ve kılan Margaret Rose bu sefer parmağını okutturur, dınlermış. Şchıd edılecegı le sadrazamı göğsünden vurdu. Çok a• 
ıub bir prensesin karşılarında bulundu. 
funu acaba bilmiyorlar mı? ...• 

İngiltere kralının anası ve ana kra. 

onu hemen eve göttlreceğini söyleyince emmeğe başlayınra ablasının tekdirleri. <•> Tereümel hallnl ve bu arada hizmet _ ğır surette yaralanan Sokollu akşam e-
birdenbire şu cevab ile karşılaşır: ne uğrar... lerini bu müaabalm yazıları arasında otu - zanı vaktinde ruh teslim etti. 

c- Bunu yapamazsınız. Beni burad:ı (Devamı 10 uncu sayfada) mut olacaksınız. (Devamı 10 uncu sayfada) ' ' 
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• 
-ihale lcararmda.11. sonra Da.tay 

~· Balkevi balkonundan Remzi Silöz tarafwdan halka karp hitabe irad edilirken 

Hatayla - Anavatan uasındaki hudud taşı t.kendıenma nakledilirken 

Batayda ilhak anJapnası münasebetile yapılan toplantılardan biri 

Devlet Beisi is ellere iltifat ederba 

Devlet Reisi Antakya Halkevinden çıktıktan sonra halk anımda 

Dev fot Reisi Antakya Halkevinden parken Antakya 23 Temmm bayramına bamlamyor 
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KAHKAHA Hergün : Satie davası münasebetile 
r Baştarafı 2 nci sayfada) tamamen kusursuz bulsun. Böyle bir n~ 

bir maişet içinde yaşamak, bu gibi ah • tice, yüreklerimize ferah verecek. mem.
valde, bizi birçok manevi mecburiyetlere leketin manevi kuvvetlerine olan itimad.. l lllUJJllllllllllllllllllllllHllllUllJllUllUlllUIUIUIMHIUllllllllUIUIUHUUUIUlllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllUllllllllUlllllllllllWlllUI 

Plaj ( Karikatu·· rıu·· fıkralar ) tabi tutan şartlardır: Elimize tevdi edilen larmızı büsbütün kuvvetlendirecektir. 
_ _ bir vazifeyi, yahud bize emanet edilen * 

PUj safasmı plaj. millet malını, _ çok fakir bir milletin ma.. Bu müfilhazalar arasnda dolaşırken 
da alrenler, cefasını Fotoğraf Çl lını! _ biz kendi malımızdan daha fazla şunu da memnuniyetle kaydedelim: Bu. 
f8hre döndükleri za. Meyhanede ahbab olınuşlardı.. konu. bir itina ile muhafazaya mecburuz. Ken.. günkü Türkiye ile dünkü Türkiye arasın.. 
~ çekerler. ıuyorlardı. Biri: di kesemizden istediğimiz kadar ihsan ya. da. bu nevi içtimai hadiseler bakımnıdan * - Ben ne vakit pabiliriz; bu, bize ancak şeref verir. Ken. da artık büyük farklar bası~ olmuştur. 

Kıfln plajın safa. bir kadınla yalnız di kesemize müracaat şartile, istediğimiz Ziya Paşanın, üç çeyrek asırdanberi dil . 
mu düşünmek yazın kalsam. o kadın kadar hovarda. müsrif olabiliriz. Bu, bi. lerde darbı mesel olarak dolaşan bir 
cefasını çekmekten m~akkak bana zim için, yalnız şahsunızı alakadar eden beyti, bir zamandanbcri hükümsüz kaldı. 
daha zevklidir. gülerek bakar. bir hesabsızlık ve dikkatsizlik olur. Fa • Bu baktın şair bundan böyle: * Dedi, öteki sor. kat, bütün bunları bize vedia olarak tes.. Milyonla çalan mesnedi izzete serefraz, 

Denizde boğulan. du: lim edilen millet malı üzerinde yaptığı.. Birkaç kuruşun mürtekibı cayi kürek. 
"'-- nadirdir amma D k b. D · t"ll'I ar - e~ ır on]Uansınız.. mız zaman hepsi de kabahatti-: ve mane. 
pl4jda boğulanların - Hayır fotoğrafçıyım! vi mahiyeti itibarile, cürümlerden daha Diyemez. Cümhuriyet devri, şimdiye 
sayısı bilinmez. Daha güç ağır kabahatler! Kendi binler4mizi sa::.-fe. kadar iki vekili wahkUm etti. Bu defa da * d k bize bir hakikatin tenviri için bir dava 

Komşular konuşuyorlardı: er en istediğimiz kadar açık avuçlu o. 
Pllj da soyunmak - Dün dişimi labiliriz; bundan dolayı kimseye karşı bir açmış bulunuyor. Mahkeme huzuruna 

d 1 k k k f k çıkacak olan vatandaşlarımızın beraet et. ta var ır, soyu ma çıkarttım bayan, usurumuz yo tur; a at. milletin onla. 
melerini temenni eylemekte ne kadar sa.. 

ta.. ö~·ıe ıztırab çek- rını sarlederken bütün dikkatimizi, b".i. - i _,_ b 

* 
" mim is~ u muhakemenin açılmış olma.. 

tim ki, dilnyada tün hesab kuvvetlerimizi bir araya top _ d d k d B 
sın an a o a ar memnunuz. u, biıe 

Plija yalnız niden bir dicı çıkartmak. lamıya mecburuz; çünldi o emanettir, . 
t> :r şunu gösteriyor: Cümhuriyet, Türkiye 

erkek eve döndüğü tan daha güç şey çünkü emanete hiyarıet en büyük cürfün.. h d d u u ları içind'e, artık sual, hesab w 
zaman karısilc kav. yokmuş. dür! mahkeme hüküm sürdüğünü isbat eden 
gaya hazır olmalıdır. - Vardır. Bundan dolayı, gönül istiyor ki, mah. üçüncü bir misal verdi. 
PlAja karısile giden - Nedir? keme tetkik edeceği bu davada, karşısı. _ il I . t12 
erkek için bu vaki - İki diş birden çıkartmak! na çıkan vatandaşlan bu bakımdan da ~uhitün U...Juu;.en 

~~~~~ak~ Üiliimez~ınm~um? ~=,n=g=il=te=r=e=n=in~k=O=ç=h=.k~~~~~~~~~~~ 

Yolcu - fren tündde nıçin cıuTatı. 
Şcftren-- Bi;;i.m makinist fotograf memklısıdır. 
Karanlıkta f otograf camla.nnı banyo ediyor da.. Ankara Radyosu 

fü~~:!~:1;:~~~ :~~~~'.·:::~~nöldüğünilh•b•ner. Ve!iahdi Prenses ~ 
imkiln kalmaz. - Ne yalan söy Eıı·zabet 

liyeyim çok dil. 

[Sa. fi edekilerin mektubları] (Ilaştarafı 8 inci sayfada) şündüm. 

- Üzüldün de! 

Sayfiyeye giden Süheylanm mektbun. Fa.bnanın arlkad.aşı Senüıayn 
- Tabii, üzül. 

yazdığı 
mez olur muyum? 

Ana kraliçe Mary'nin çok sıkı ve ciddi 
nezareti altında küçük Prenses Eüzabet 
şimdiden büyük b:r kraliçe gibi hareket 
eylemeğe başlarnıı::tır. Krala mahsus 

DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T .A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T .A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. aan: melrtubdan: 

cHayvanları sev. 

mek hissi bende 

de peyda oldu. 

Güzel, fevkalade 

8ÜZE'l bir köpeğim 

var .. görsen bayı. 
lırsın ... > 

Hakikatte: 
Süheylanın mektubunda bahseUiği 

köpek hiç kimsenin sevemiyeceği bayağı. 
çirkin bir sokak köpeğiydi. 

* Sayfiyeye giden NecHinın 

dan: 
c Bilsen Nih!!d, 

burad l ne iyi dost. 

lar buldum, senin 

arkadaşın Necmi 

ile kız kardeşi çok 

cDenize girmeye 
bayılıyorum. Yüz.. 
mek öğrendim. 

Sabahtan alqama 

kadar balık gibi 

denizden çıkmıyo .. 
rum. Boğulmak. tehlikesi beni hiç kor. 
kutmuyor. Çünkü kendime o kadar gü. 
veniyoİıım ki, deniz ne kadar derin, su. 
lar ne kadar azgın olsa bana hlç geliyor.~ 

Haltikatte: 

Denize girmeye bayılıyor, sabahtan 
akşama kadar da denizde.. boğulrıwk 

tehlikesinden de korkmuyor amma, ki 
kanş suda yıkanıyor.. ve daha i!eri git. 
meyi hiç tecrübe etmemiştir. 

* Cemilenin arkadaşı Sevime yazdığı 

mektubdan: 

cBurada benim en büyük zevkim bt. 
lazi"" insanlar, bil. 
hassa Necminin kız kardeşi, beni hiç 1al siklet gezintileri. Hergilıı bisikletle gez. 

nız bırakmıyor.J> 

Hakikatte: 
Yalnız bırakmıyan Necminin kız _kar. 

deşi mi, yoksa Necmı mi? 

* 

meye gidiyor, öğleye doğru bisikletle e. 

vime dönüyorum.. 

Hakikatte: BisikleUe gezmeye gidiyor, 

gene bisikletle dönüyordu amma, dönüş.. 
te ekseriyetle bisikletle bir arabada yan.. 

- ????? 
- Onunla evlenmiş olsaydım, şimdi :r PERŞEl\IBE ~,16/39 

muhteşem arabadan icab eden debdebe l2.SO: Program. l2.35: Türk :::nüziğt: ı _ dul ve serbest kalmış olacaktım.. 

Acele et 
Kadın söyledi: 
- Ben sinem. 

fimlerinde rol al
mak isterim. 

- Acele et, he .. 
men sinemaya gir, 
geç kalmaya geL 
mez. 

- Neye? 
- Yakında renkli film çıkacak ta-
- ????? 
- Sen bu yüzündeki boyalarla renkli 

filmlerde tabii görünemezsin kil 

ile inmesini bilmektedir. Halkı selamla. Nih end ... 2 zı ........ - av peşreu. - ya paşa -
masını da iyice öğrenmiştir. Halka şim.. Nlşaburek ağır semai: Ey gül ne aceb sllsi
diden kendisini çok sevdirmiştir. tel. 3 - Hasan ağa - Nişaburek şarkı: Cnmel 

Saatlerce süren bir merasimi canı sı. surhlle. 4 - Aziz efendi - Nlşahurek şarkı~ 
kılmadan takib eylemektedir. Karda geçirdi. 5 - •....•••• - Nişaburek şarkı: 

Görmek ister. 6 - Ali Rafo.t - N.Lgaburet 
Küçük Elizabet ileride geçecek olduğu ır ,,,,. __ 

şarkı: Meyledip b gwu.ıırn. 7 - ......... -
mevltiin ehemmiyetini ve mes'uliyetleri. Nişaburek saz semaisi. ıs: Memleket saat A-
ni şimdiden tamamiıe müdrik bulunmak.. yan, ajans ve meteoroloji haberleri. 13.15-14: 
tadır... Müzlk (Karışık program - Pi.) 19: Program. 

" Son Posta ,, nın tarih 
. · müsabakası · 

(Baştarafı 8 inci •yfada) 

19.05: Müzik (Senfonik parça - Pl.) 19.15: 
Türk müziği fasıl heyeti.> 20: Memleket saa• 
ftyarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20.15: 

Konuşma (Ziraat saati.) 20.30: Türk müziği 
\Muhtelif şarkılar ve dütün Metlerine aid 
türtruer.> 1 - ......... - mcazkar peşrevL 

2 - Lemi - mcazkA.r farkı - Son aşkımı 

Sokollunun hançerlenmesi, pek az canlandıran. 3 - Arif bey - Hlcazkl!.r şarkı: 
Çare sonra da ölümü, evvela İstanbulda halk Bir hlllet lle süzdü gene. t - Arif bey - Su -

zlnAk şarkı: Pıı.pusuna ermek fızcre. 5 - Rııh 
Güzel görünmekten hazzeden iki ka.. üzerinde çok elim bir tesir yaptı. On mı bey - suzlnlik şarkı: Bir sihri tara.p. 6 -

dın arasında: beş yıldanberi onun doğru ve iyi ida - Udi Eşref - Suzln§.k şarkı: GUnden güne et-
- Güzellik ge. resine alışmış olan halk, o geceyi hıç· zun oluyor. 7 - Musto.fa Nafiz - Suzlnfık şar 

çici bir şeydir der. kırıklar içinde geçirdi. Bu kötü haber, kı· Umldslz bir sevlşle. 8 - ......... - Düğün 

Yalnız istanbulda degı-·ı, koca İmpara _ Metlerine ald türküler. 21.10: Konuşma. 21. ler. 
- Evet, doğru torluğun her tarafında ayni tesiri yap- 25: l'feş'ell plfiklar - R. 21.30: Müzik şan re-

sitali - Ruhl Su: Bas barit.on.) 1 - Haydn-
söylüyorlar, fakat mıştı. Şarkta harb oluyordu. Sokollu - 11Mevslmlerıı oratonosundan çiftçi şarkl8L 
bir tek çare var. nun şahadetini öğrenen Türk ordusun- 2 - w. A. Mozart - cSlhirll nüta opernsın -

- 0 çare nedir? dan, bir anda, müthiş bir feryad ve fi- dnn sarastro'nun arynsı. 3 - L. Van Beet -
- Gelir gelmez, onu yakalamak ve gan yükselmişti. ooven - cFidelloı. opernsındıın cRocco.•nun 

kremlerle, boyalarla, jimnastilderle u. Şairler, Sokollunun ölümü üzerine ~Paraı. şarkısı. 4 - Fr. Schubert - Genç kıı Şevkiyenin arkadaşı Selmaya yazdığı yana otururlardı. 
mektubdan: 

ve ölüm (Lled.> 5 - O. Verdl - cSlmon Boc-* * * zun zaman alıkoymaktır. tarihler söylediler, mersiyeler yazdı -
------------------------------- canegraı. operasından il'.lesco'nun romansı 

Kalabalıktan 

uzak•ı. yaşamak 

çok iyi, çok şaira. 

ne.. otomobille 

yaptı~ını gezinti. 
ler J(' yalnızlığın 

ruhumda yarattığı zevki tasavvur ede. 

mezsin, tabiatle başbaşa yaşamak kadar 

güzel hiçbir şey yokmuş.• 

Hakikatte: 

Tabiatle haşhaşa kalmak tablatin icabı 

olarak haşhaşa kalmak demektir. 

* Nahidenin arkadaşı Perihaııa yazdığı 
mcktubdan: 

c:Dn kayınvali. 

dem ~eldi. Sabah. 

tan akşama kadar, 

birbırimizden hiç 

ayrılmadık.. 

aradı vakit 
çirdik.> 

Hakikatte: 

bir 

ge. 

Bir arada vakit geçi:-rrıişlerdi amma, 

bir kır şemsiyesinin altına oturmuşlardı. 

Birbirine ın-kalannı çevirmişlerdi. Nahide 

Boya 
Boya ihtikm 

yapılıyor! 

Dediler •• ben ihti.. 

karla mücadele e.. 
denleri gördüm. Gü. 
neş altında yanmış.. 

lardı. Bedavadan 
bronza 
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paskalya yumurtala.. 
rı dıı güzel glSrünQr. 
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* Yüz boyayanlann 
yeganl! maksadlan 
göz boyamaktır. 

* Bir kadını gösteri.. 
yorlardı. Merak et. 

tim: 

- Nesi var? 

Dedim. 

- Dikkat etsene, 

dı>nizi seyretmişti. Kayınvalidesi de örgü dediler, saçlarını bo.. 

lap. Ulema toplanarak Sokollu Meh - 22: Müzik (Küçük orkestra - Şef: Neclb Aş· 
med Paşanın şehidi hakiki oduğuna kın.> ı - Jullus Fuclk - Hülya <Vals.> 2 -

hükmettiler. Cesedini gaslettirmeden, J. strnuss _ Dlnamiden (Esrarengiz vals.> 
kanı ile gömdürttüler. 3 - Emmerich Kalman - Cambazhane opc-

Bir hançer darbesinde Türk tarihin- retinden (potpuri.) 4 - Jac. Grlt - Mıı.yx 
de çok meş'um bir rol oynamış olan ihtişamı (vnls.) 5 - Jac. arıt - Marş. 23: 

Son nJnns haberleri, zlrnıı.t. esham, to.hvUU 
serseri katile gelince, ertesi gün işken- kambiyo _ nukut borsası wat.J 23.20: Müzl) 
ce ile idam edildi. Dört parça edilip lCazbnnd _ Pl.> 23.55 - 24: Yarınki program 
parçalarını ata sürüttüler. 

Şilede pfAj 
Va.rna plft.Jlan tadar mOsald olan Şlle plA

jı iyi bir hale getlrllmlştlr. Şile pldJında ta
bll manzarnnm meydana getirdiği enfes 
gurub da çok şayanı dikkattir. 

····················-·············--··········-········ 
TAKViM 

HAZiRAN 
Rllllll ICD• 

ll61 29 Arabi••• 
un - -Hmr Renı[ ao:ıa Hulran 

16 1939 55 
________ .._ ________________ ~il 

PERSEMBE 
GüNF.Ş 
s. D. 

' sı 
8 

Otl• 
.. u. 

Ce. Evvel 

11 
Urtndı Aqa"' 

'· v. 
16 18 u 45 

-

iMSAK 
s. u. 
2 11 

6 25 

Yauı 

"· o 

····························································-
• 

\lan Tarif em iz 
Tek sUtun santımı ·························· 

BiTinci aahile 400 kuruı 
ikinci sahile 250 » 
O~ncü ıahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 ,, 
I ç ıahileler 60 » 
Son sahile 4() >ı 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilfuı yaptıracak· 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilfuılar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

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

örmüŞtü. yamamış! - Yalnız bir tek odai!.a bekdr kiracı var. 
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Bankalar baremi Meclisle kabul edildi 
(BCl§tarafı 1 inci sayfada) ısa da bu söylenilen şeyleri ma~~lt>sinde ı tind:_ . değilim. Arkadaşı~.a aynca arze-ı Bu bir.nci safha, ikinci safhaya gelin -ı geçildi, bu münasebetle Diyarl>a.m 

duğunu arzeder ve bu fıkranın madde • serlevha yapmak suretile kendısıne .~~ deceg~m. Burada bunun ıçın guıilltü ede. ce, mdkalede benderuzin ismim de ge. meb'usu General Kazım Sevükte'kin • 
den tayyını bir takrirle teklif ederim.> ettiği için Hitler A1rnany',asının . bu~un cek bır şey yoktur. Bu mesele, arkadaş - çiyor. Hukıimet son zamanlarda birçoK İstanbul meb'usu Kazım Karabekir llfm 

Fuad Sinnenin itirazları dünyada zulüm ve itisafla telA~kı edılen lar, bu kanunda bir müddettenberi mü. siyasi meselelerle meşgul olduğu için bu alarak bazı mütalealar serdetQer. Vakit 
Fuad Sirmen (Rize), bu kanun hüküm Yahudilere yapılan muamelenın aynını zakere etme~te_ olduğu.muz mevzu haki. kanunla 0 kadar meşgul olamadı. Bina_ geciktiğinden maddelerin müzakeresi Cu

lerinin hususi müesseselere teşmilinde ne telakki ettiğini ifade etmektedır. Arka - ka:en çok muhım bir mevzudur. Hariçte enaleyh bu hususa da Dr. Refik vaziyet ma gününe bırakıldı. 
gibi menfaatler görüldüğünü sorarak ila. daşırnızı bu muameleyi ifa ederken da. akısler yapmıştır. Biz 1'u akisleri görü - etsin ve kanunu yoluna getirsin, diyor- ......................................... - ............. -
ve etmiştir: hi ben haksız bulmuyorum. Yalnı7 ken - yoruz. Bunlann hiç hoşa g:der şeyler ol. lar. R M·ıı· Mud f a 

- Şayed böyle yüksek sermayeli milli disinden rica ediyorum. Hangi delil ve es.. madığı kanaatine varıyoruz. Ben istiyo - ,, M omanya 1 1 a a 
bankalar bu kanun şümulüne girer ve babı mucibeye iStinad ettiklerini ve bu rum ki, bu tşler biraz daha yumuşak bir esele tavazzuh etmiştir " b . b. . ,. 
devlet sermayesile kurulan müessesele- layihanın hangi maddesi ile ne gihi zulüm şekil alsm. Ben kanunun prensibine mu_ Arkadaşlar, huzurunuza getirdiğim her Utçesı ır mıs 1 
rin tabi olduğu rejime tabi tutulmasının yapıldığını IUtfen gelsinler, burarla söy. halif değilim. Bu iş1er yapılmalıdll'. kanunla alakamızın şahidi g~ne sizlersi - arttırıldı 
sebebi bunlar içinde inhisar mahiyetin • !esinler, karşı karşıya konuşalım, meclis Btınlan tanzim edelim. Orta ye!°dPn niz. (Şahidiz, her ,gün buradasınız sesle-
de ve fiili imtiyaz mahiyetinde bir takım ve milletin huzurunda imtihan olalım. dedikodular kalksın. Bu işler tanzim e • ri). 
hak ve salabiyetlere malik bulunanlar Eğer bizim zulüm ve itisaf yaptığımı. dilirken çok şiddetli Ekiftezavziattir. Esasen biz bu kanunu memur1arımı - (Bll§tarafı 1 i?tCi sayfada) 

olduğu mülahazası ise bunun dahi bu gL za kani olursak Meclisimiz adildir, der - Durak Sakarya (Gümüşhane) - Türk zın huzuru, rahatı ve sükunu için yapı - bir misli arttırılarak, 32 milyon İngi • 
bi teşekkülleri bu kanunun çerçevesi içi. hal yaptığı zulümden rücu eder. Eğer bir çe konuş ... Türkçe.. yoruz. Arada belki maddeten mutazarrır liz lirasına iblağ edildiğini söylemiştir. 
ne nhnağa kafi olmad1ğı kanaatindeyi1- şey yoksa yarın lkinci bir makale ile der- Muhittin Birgen (devam): - Ekif _ olaca!klar olabilir. Fakat bü:fjk bir me. Başvekil, geçen seneki buhran esna-

Esasen öyle düşünüyoruz ki, mevzuu hal tasrih etsinler. tezavziet'in türkçe olduğunu ispat ede- murin küt"!esirim mevcudiyeti dolayısile sında Romanyanm zayıf olduğunu, şim 
bahs müe~eseler fiili imtiyazlannı ida. Fakat, arkadaşlar, bir meb'usun diğer rim. Bu enternasyona1 bir kelimedir. onların atisj ve istikbali için lüzumlu O- di ise müvazeneyi temin etmiş bulun-
me ettirebilmeleri içlıı bu kanunun koy. bir meb'usa sual sorması ve onu kürsiye Bir dilci gibi ilmi bir· şekilde aynca lan esasları koyuyorsunuz. Hükfunet te duğunu ehemmiyetle tebarüz etti~ 
duğu ana direktiflere kendiliklerinden uy davet etmesi nizamnamemizd-e yoktur. türrl:çe olduğunu ispat ederim. bunda sizinle beraberdir. Ve her gün mü. tir. 
mak mecburiyetini duyacaklardır. B'itçe Yalnız bütün nizamların fevkinde bir de Durak Sakarya (Gümüşhane) _ türk zake:cıeri takib etmiştir. Hükumet ken. B ekilin 'beyanatı 
encümeni lUtfen izah etsin, eğer istinarl vicdan vardır. çc konuşunuz. Burası Türkiye Büyük dı1erınin buyurdukları g:bi hiç bir zaman aşv 
ettikleri kuvvetli sebebler mcvcud ise o Reis - Mümtaz Öğmen arkıadaşımız Mi11et Mec1isidir. bu meseleyi g5zönünden uzak tutmamıŞ- Bükreş 28 (A.A.) - Başvekil Kali • 
halde niçin sınai teşekkülleri de kanun bugün müzakere mevzuu olmiy~n bir :Ü- Muhittin Birgen: - Ben türkçe ko _ tır. Daima takib etmiştir. nesko bugün meb'usan meclisinde be • 
çerçevesi içine almamışlardır. tihaya aid bir gazetenin neşretmış oldugu nuşuyorum. Rica ederim ıar söyletmi _ Bu meseleyi burada bırakırsanız çdk vanatta bulunarak Romanyanın enter-

Bütçe Encümeni namına izahat bir makaleyi mevzuu bahsettiler. _ yorsunuz. Taarruz yoktur. Mütemadi _ i~ olur. 4lıniz vardır, ona devam ede - ~asy<>nal vaziyetini tasrih etmiştir. 
Bütçe encümeni namına Faik Baysal Bugün bu mesele üzerinde burad~ mu yen IAfımı kesiyorsunuz. Yetişir artık lırn. Mesele tavazzuh etmiştir. Kalinesko, Romanyanın hiç kimse • 

izahat vererek dedi ki: zakere asla olamaz. Fakat m~aleyı ya. camın~ .. Ben istiyorum ki arkadaşlar Mfizakereye devam den hiç bir şey istemediğini ve fakat 
- Devlet sermayesile te~ekkül e<len zan zatın söz istemesi dolayısıle zarurl bu kanun memlekette ruhlara süknn Feridun Fikri (Bingöl) - Refik Şev- bu~n elde bulundurduğunu ~amamlle 

müesseselere tam rnüv:ızi ve onlara ben.. olarak kendisine söz vermek mecburi • veren, kafalara huzur veren, aile ocak- ket arkada§uruz müzakere etmek!te ol - nıuhafazaya kat'iyen azmetmiş oldu • 
zer vaziyette bulunan ve ayni zamanda yetinde kaldım. !arma istirahat veren ve kimseye şi _ duğurnuz bu kanunun ·teŞkiiatı esasiye ka ğunu söylemiş ve demiştir ki: 
bunlarla h• vajhile sıla rabııtası olan Muhittin Birpın kürsüde ka ret hakkı vermiyen bir kanun olsun. nununa muhalif olduğunu iddia buyur - . 1 . 'şbirlill 
ve hayatlarında birlik temininde zaru _ Muhittin Birgen (Mardin): Ben bunun için gazeteci oJmaklığım sı- dular. Her nereden ~lırc:e !"e sın 1 

• 

ret bu1una11 müesst'Bele!'i bu kanunun - Muhterem huzurunuzda ilk defa 0 - fatiyle ... Rasih bey zatıaliniz burada Refik İnce - Kanun değil! tekliflerini Romanya memnunı~etle 
çerçevesi içine ahnak zarureti duyulrnnı:_ larak bug:fo böyle bir vesile ile söz al - çok şiddetli laflar söylediniz. Arkadaş- Feridun Fikri - Affedersiniz. Bu ka _ kabul edecektir. Ablan - Rumen t~ca • 

:r d 1 . t 1 j..ha bu suretle tefsır et 
tur. mak mecburiyetinde kaldığım~a~ 0 ayı lardan bazı1an bu kürsüden öyle fena Ferıdun Fikri - Affedersiniz. Bu kadar re an aşmasını 'l ..... 

Sami Erkrnen (Tunceli) - Mesela... her halde kabah-at benim değildir. Şahs~ şevler söylediler, m~IA bundan ev • sürçü lisan kadı kızında da olur( 11dıdetli mek JAzımdır. 
Faik Baysal (devamla) - Mesela İt bir meseleye temu edilrnif ohn:ısı. benı ve~ki içtimalarda bu ücretli memur]a _ alkışlar, gülü.pnefer), dedikten sonı·a Kalinesko, milli müdafaadan bahse-

Ba:nkuı. Esasen bu gibi müesseseler ken- söz söylemiye mecbur etti. Bundan do • ra o kadar ağır sözler söylediler. o ka- tetk.ilitı esasiye kanununa burada mu ·- derek son üç ay içinde ecnebi memle • 
dilerile isüfare edildiği zaman böyle bir layı affınızı rica ederim. Mı!b'~s. arka - dar ağır kelimeler 'lrullandı1ar ki ... halif bir şey olmadığını iddia etti. Teşki.. ketlere 26 milyon leylik harb tecbizatı 
bareme tAbi 'tutulmak hususunda hiç bir daşların birbirlerinin hareketlen ıle meş- Ben bir şeyi anlattım. Bu ücretli me _ litı esasiye kanununun 79 uncu madde - siparis verildiğini bildırdıkten sonra 
ftira.zlan olmadığını söyllemişlerdi. Bu gul olmamaları prensibi dahn sağlam 0

- mur denilen insanlar hakikaten oradan sinin bu mevzua temas ettiğini söyledi ve ekaUiyetler meselesınin münhasıran 
fıkra bugün için iki müessese hakkında larak .tatbi~ etmek_ yolu~a gidersek za~- buradan toplanmış, nasıl söyliyeyim: maddeyi aynen dkuduktan sonra Refik dahiU bir mesele oldugunda ısrar et -
tatbik edilebilecektir. Türkiye 1ş Ban _ nederım kı, daha ısabetlı hareket etmış bir takım hiç bir işe yaramaz, s1rl öte- Şevkete hitaben: miş ve bu meselenın ıktisadi, içlimal 
kası ile Tarkiye Ticaret Bankası. oluruz. _ _ kinin berikinin getirdiği insanlar mı • - Siz 70 inci maddeyi ileri sürmüştü - ve barsi sahalarda bazı ısh1hat ite halle 
İki milli müesseee ve Osmanlı bankası Durak Sakarya (Gumu~ane): dır? nüz. . dileceğini bildirmiştir. 

Hlkmet Bayur (Manisa) - İki milli - Ya siz Meclisin şahsiyeti ile uğraş. B 1 h . . . Refik Ince - 71 inci madde. -···-··-·······-··-··· ······-···--·······-. . ., un ann ep&ı ıçın topyekun çok fe-
müeGSesenin bu 'kanuna tAbi tutulması mak kuvvetını nereden alıyorsunuz. ·· 1 .. 1 d" B n_ Feridun Fikri - Ör.fiten candan bahse-

M h" . B' d ml na soz er soy en ı. en şaştım . .oen u-
mevzuubahstır. Bunlann hiç bir imti • uş'!ını ırgeı ~va 1 a: b" zaktan zannedivordum ki, memleketi - diyor. 
yazı yoktur. Halbuki Osmanlı Bankası _ kt Bıs a k~eşgu .. ob~nmuş ır şey mizde böyle bi~ şey kat'iyen olmuvor Refik İnce - Karışık. 
nın verji muafiyetleri vardır. Ona bunu yo ur. en ımse ıçın ır şey yazma - H ' b' " - · feridun Fikri - Böyle karışık olmaz 
ta ..... ~ ed _..-.._ d Yal ._ _ _._ d ı...... bir ıç ır zaman boyle burada dahi söy _ ( .. 1 . tUUL emiy~-~.uiz. Niçin? Çünkü ım. nız ~l yaz 125~·· ya.t.ıyı . . - gu us.meler) sarih bir madde ile böyle 
müteaddid yerde muhasebesi vardır. A. burada mevzuu bahsederek, bu mad<le. ı:mıen tarzda şeyl~rın y_apıldıgına kani karışı~ olarak değil. k.at'i bir beyanat ile 

• de:ıır.:..+: '- d . 01madım. Ve Meclıse gırerken aranız- .. 1 na müessese Paristedir. Paris'teki mü _ nın cereyanını 619 .. rme& zanne enm . . • muta eanızı çerçevelemek iktiza eder, 
k k . Mit zd y . be . b d .. da çalışmak ıçm candan, denn bir h~- R....I ''- c::.. k eese.eyi ontrole imkan yoktur. Böyle ı nızumsu ur. anı rum ura a 11ıoy. . _ QlJll. ~ev N - Ben size şimdi çıerçe-

Tü ,..... 1 uı. d 1 ,J. "sted'ğ. d lh ... '-=- k yecan duyarak geldım. Guze} iş yap - 1 . b' if de ~ 
r.aıye a e,..,in e ve ecnebiler lehiınde ern~A ı ı ıın feY• yaz ı6u .. u·ı ms a- k . i .. . .. ve enmış ar · a ile değil, teşkilatı esa.. 

kanun mu yapıyorsunuz? Bu mesele ha- lenin burada JJMl'Y%UU bah.cıedilmesidir. ~a . ıç n, gu:eı bir devrın guzel işleri siye kanununun en kat'f, en kestirme 
'-"-ate • d h B d kıl:a k tıiç b" k+ uzerındeld guzel mesaiye iştirak et - madA.... . il b 9 aaa. n vıc anımızı ta riş ediyor. un a can sı ca ır şey yo .ur. . . ut::sı e cev.8' vereceğim, diyerek 7 

n--b Pekenn" -~-'en· mek ürere, gıdiyonırn, diye Aranıza he uncu madde . ..iL d 
~ llUiU Meeelenhı esası yecanla geldim. Halbuki burada öyle yı uau u. 

Receb Peker (Kütahya) - Müzakere Gelelim meselenin e8asına; bir :D'eb'ns, l5flar işittim ki, hayretler i~risinde Reddedilen teklif 
mevzuu olan madde münasebetile kanun bır· gaze•..-! d · 1 '-~! • 'nde r Refik İncenin h··-·..t mu-............ lere dair 

~-. ann.a mem hf"ı.ın ıçı ka!dım. Onun için bu mevzuubahs ka- WJwu "....,....,.. 

ruhunun rejime ve esas teşkilat kanu - mevcud ol.an fikir harek.'etleri il.fi'. ı:t18.ka .• nunun bir nizam ve intizam kaynag· ı olan fıkranın maddenin tayyı teklifi reye 
nuna temas eden noktasını mütalea ve d 1 ~ H b b konarak reddedild" B' · · dd en ar o an ınsanuır. er ınsan ':' ' u ın. ve herkese huzur ve ~irah veren bir ı. arıncı :na e ayıı 
tahrik eden meb'uslara karşı mül~haza. sanın da, bu ferdin _hareketlerı ve. mev. :kanun olmasını iatedim. Başka bir şeyi kabul olundu. İkinci maddenin müzake • 
larını söylemiş ve ezcümle remiştir ki: cud cereyanlarla fikır alıp vermesı ga - kasdetmiyorum. Bu günah mıdır? Bu resine geçildi. 

- Türltiye yalnız Osmanlı Banlta.~ile yet ta~it oid~ğu gibi bunun netieesinde maksada muhalif bir şeyi söylemişsem Kazım Sevüktekin (Diyarbakır) - Bu 
bizim mflli bankaları mukayese bakımın. şu ve)a b~ ftkre vlsıl olması,_. ~1 veya onun mes'uliyetini 'kabul ederim. Bazı kanunun heyeti umumiyesinin müzalkere
dan değil, en liberal en kap;talist mem- bu kanaatı taşıması gayet tab11dır. Bf>.n lan gösterdiğimiz şidcretin kafi olma _ si esnasında terfi ve teadal için maaşlı 
leketlerde daıhi banka hareketleri içeri - bu nokıtai nazardan vazifemi yaptım. İçe. dığına dahi kanidir. ve ücretli memurlar arasında kazanç ver 
sinde yaşıyanlann kazançlarının muka. risinde yazdığım şeyler bP.nim cehimden .. ,gileri :n(<;-betinin değişip değişm.iyeceğini 
yesesi bakımından ve hat.ta bizim milli uydurduğum şeyler değildir. Mıımleket ;ıt.. Dı~an çıkınca h':cuma maruz kaldım. anlamak istemiŞt.im. Madem ki diğer me-
bankalarımızda herhangı· bir şek'ılde ve ·çı·nde b" - '- d D ·· k vtekı bana dedi ki, (siz ne yapıyorsu- m ı "b" bu ·· - ı ır muna&aşa var ır. u ~nnn.ıt a. ur ar gı ı ucretliler de maaş alacak.. 
rilen para}ann, aylrkların yekunu btlşka şa günden güne büyümektedir. Ben bu nuz). Beriki bana dedi ki (ne yapıyor- lardır. O halde kazanç vergisindeki nis ~ 
hiç bir memlekette verilmiyen bir rnik - münakaşanın devam etmesini istemedi • sunuz, bi'z ilcretll olduksa ca~l mi 01 - betlerin de o nisbete 'inmesi mümtün de-
yası aşmıştır, geçmiştir. ğim için kAh bu ftbi, kAh şu fikri kP.ndi duk ) Ben bunun t6irleıi içmde kal - ğil midir? 

Muhittin Birgen'in bir makalesi kafamın kendi mantığ1mın ruzgecinclen d•m. 1912 de Balkan harbinde askere Encümen namına Faik Baysal: 
Mu··mtaz Öğmen (Ankara) Barem g,,,,.; k' d H" .b. 1.. gitmis 921 senesine kadar tah"stl yap • K - -rrere yaz ım. ıç ır zaman zu um . . - azanç vergisi gerek maaş asılla-

!kanu""'-rmm müza.k~ı· memlekette ed'ldi d ed' İt'saf d"Jd" d .l: 0 mak 1mkAnını bulamamış ınsanlardan n k ı..n. 'JU1 =~ ı em ım. ı e 1 ı ernewm. - ve gere muvaAıK.at tazminat üzerinde 
haklı, hcrksız, müsbet, menfi. ol'dukça rada bir Yahudi ~zil va d pek acıklı mektublar aldım. Bir kısmı- 141kikaıten müesse.sele:rdeki müstahdem.. 
ln'ikas1ar tevlid etti. Bit.tabi her vatan. M- ta Öğm Rr ır. b" . nı gösterebilirim. Bir feyin daha tvi ol- lerle devlet memurlarının verdig~i ver • 
d d 

um z en - eaya ta ırı var_ masını "-temek ve kanunun daha~ *di -
aşın bu 1Ayiha hakkında bilhassa, layiha ır. """. bıt' a gıler arasında bir fark vardır. o :farkı iza 

kesbi !kat'iyet etmeden evvel, düşündü _ lane ve nızam ve ızam temin eder le için huzurunuza aynca bir madde ar • 
Muruttin Birgen - Müsaadenizi rir.a e- şekHde tesisini istemek hiç bir zaman d ğ 

Mnü dilediği .aibi yazması gayet tabı'ı· bı·r d · Yah .l! ö - b d - d ze ece iz O suretle ı..:_ m d }""" t m'n 
tr;u ~ enm. UlU s zu enim egil ir. Zatı k bahat değildir. Ben bunun harici de . uu- ua e '<:"~ e ı 
feydir • .Bu da her vatandaşın tabii hakla- ~ı· · 1 · .... ı.. !L a n edeceğiz. 

u ınıze mese eyı ,....siyata inti&1tl ettirme. b' istediysem bo um · di 
nndandır. Yalnız bu vatandaş bir mil _ m_ek .. :için husu_ si surette arzedeceğim Cgü- Oıır1dşea: dolayı özür' dilerl~ Mü::m r~ Nazmi Topçuoğlu (Aydın) - Bu mil-
let vekili olursa, bir rneb'us olursa, onul'l ıt ı b ~ ı k · . ~~t memur ve müstahdeml,,.inin ru u er, - ız u.: an ama isüyoruı ses. a·· :L.I ~ ..n ... deJU- b' d k'k lık qıı 
için her hangi bir kanun hakkında fikir l · · ·· ur AJ ınsan euı• m. ır a 1 a va- maaş ve ücretlerinin teadül kanunu 

Utal 1 - erMı, -h~tt~BY~ intıka(dl ettir - .ıesleri). zı ,.azarken, lAf ~ylerken yanlış r.1nŞü. l f 
ve m ea &rını soylemek için biJıtıassa u 1 m ırgen evamla): _ Bu me .1 maa ese fena ve elektrikli bir havaya 
en tabı1 olan en salahiyetli yer millet kür- sele iBeyefendi arkad.aıımla benim aram. ııebilir. Bu o~abilir. Meseleı:ıin buraya tesadüf etti. Devlet sanayiinin çok pahalı 
dl!Ocfftr. dadır. Ben kendisine ayrıca söylenm. Ka :kadar gelmesıne hiç bir sebeb yoktur. tesis ve maınulllerinin yüksek maliyeti 

Bugiln gelen Son Postada Muhittin bul ederlerse, ederler, burada phsi... Başvetilln .ıbleri olmasının elklrı umumiyede hihakkin tev 
Birgen arkadaşımızın barem ha1dnnda bir Genera] Sıtkı Öge (Tokat): _ o hal- Bundan 80Jlr& Başvekil kürsüye gel- lid ettiği endişe ve onun aksülAmelleri 
makalesini okudum, mü'ken-eren oku _ de biz bl.K'ad'a ne dinliyoruz? di ve şu sözleri söyledi: nrilza.keres; yapıhr'.ken burada çalışanla-
dum. Muhterem arkadaşımız birinci mü- _ Bir mesele için ~ylilyonmı. Şah _ Arkadaşlarım. Mu!ıittin Birten arb. nn haklan ~şülü~. 
zakeresi ikmal edilmiş olan kanunu fU san gördüğüm bir mesele d<?lfl ki, bu daşımızın verdfk.leri izahlara nazaran Nazmı Topçuoğlu, bankaların Ankara, 
tekilde 'lavsi1 etmektedir: muhtelif yerlerde ~ylenmiştir. kendileri bilmeden bir vak'a ihdas et • İzmir, İstanbul §Ubesi müdürlerine 100, 

cBu kanunla dev1et rnemurlarma ya _ Durak Sakarya (Gümüşhane) __ Mev mişler zannediyorum. (Bravo sesleri). Samsun vt Mersin mftdürlerine 75 er li. 
pılan muamele va'ktlle Osmanlı impara - zu Meclise intı"lral etti. Burad1a da ı.öyle- Barekfl Dr. Refik Saydam -. Bende. ra temsil ikreti veıfbnesini ıteklif etti. 
torluğunun o gfinkü Yeniçeri id;ıresinin meniz Jizımdır. niz dQn geoe bu makaleyi okudum. Kea. Reddolundu. Diğer maddeler de aynen 
çıfıt ve reayaya yaptığı muameleden Muhittin Birgen (devamla): tim ve Partimizin reis vekiline verdmı, kabul olunaralk banka ve müesseseler ba 
farklı :reğildir:ı. (gürültüler). - Benim de bJr ~ hakkım vardtr. İL bir Parti meb'usum.m bu şekilde bir ~y reminin birinci müzakeresi tamamlandı. 

Gene bu makaleye göre vakıa kendi- tersem söylerim, isteme7.SelD. ~ylemem. yazması ne derece doğrudur, ldtfeıı. tet.. Ordu baremi 
lerl, bir ba§kaları böyle söylüyor. diyo". Bu.r:ada muhak'--'- ..x le ~ b · ,_,k b ,,,.,.,," dıedbn. (Alkı0lar) o 

& ,.... euy mea mec unye- AJ u., - -- ~ • rdu baremi projesiınin müzakeresine 

BANKA 
K OMERÇiVALA 

ITALYANA 
Tamamen tedl)'e edilm1f aerma:yeat: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merked : MIL.4..NO 
Biıtftn ftaiyada. istanbtrl tzmır. Londra 

n New-Yock'ta Şubeleri nntır. 

JJariçteld Baııkatanm~: 1T ~ .... 
BANCA coMMERClALE ALI.AR~ 

(Frnncel Parls, Marselllt-, Toulowıe, Hıae. 
Menton, Monaco, Montecarlo, Cannes, Juaa
les _ Pins, vıuefranche - sur - Mer. Ca.sal>-

lanca (Maroc) • İT ... + .. "TA ı: BO-
Bı\lılCA cQMMKRCİALE ıu.uu, 

MENA: Bucıı.res!., Arad, Braila, BraSOT, cıaı. 
costanza. aaıaz. 81bl~ .~:1~AI.İA.NA • 

BANCA COMMEfh.;.LlUIO 
ULGARA sona. BUrgas, PloTdf.T, varna. 

B BANCA • coMMERCİALE iTALİANA Pm 
L'EGITI'O. Alexandrle d"Egypte, Elltahire, 

Port - Said. ....+ ... .,. tr.ALİANA • 
BANCA coMMERvJ.AUl:I 

GREC'.A, A~na, Pire, Selci~nl.k. trAı.tAHA 
'BANCA COMMER ALE 

TRUST coın>ANY. Plhlladelphla. 
BANCA coMMERCİALB trALtAlU 

TRUST COMPANY - New· York. 
Müşterek Bankalar 

sanque Françalse et. İt.allenne pour l'&Jll9ıl 
rl ue dı; sud, Parls. 

q t1 de· Buenos-Alre.s, :Rosarlo cll 
Ar!an n · 

Sf.nta f6. __ , llldll-
BRIEILY/.,da: eao-PaWo " -ı.ca 

terinde ıııt>eitr. 
cHİLİ'de: santıa.go. vaıparatao. 
C()LOMBİA'da: Bogota, BarranquWa, *" 

deJllD. Ttcf 
URUOUAY"da: Monte eo. 

NCA DELIA SVIZZDA h'.tı.lANAı 
B.1 ... Anınzona Chlasso, Locarno. 
Luııa.no. ~ ' 
~urlch. Mendrlsfo. 
· NCA VNGAllO • ITAUAlllA S. A. :ie u b&f}ıca Şehirlerde Şubeler: 

URVA'ISKA BANK D. D. 
zagreb, su.sat. 

JIUfCA tr.uJANO • UMA 
~a (Perou> da bafllca fehtrJerde '*-

w· 
aUCA ITAUAMO - GUAYAQIJIL 

auays.qull. 
JstanbaJ Merlı:ed: . 
Galata. Voyvoda C:ıdde.sl, Karat~y Palu, 

Telefon 44845. 
ıstaa~81 Büroftl: 
Alalemclr Ha.Jl. Telefon 22900 /S/11/12/11 

8'yofl• Bür0Sll: 
btJklAl Ceddesl No. 247. Telefon: 41Me. 
Kuala.r ıcan: İtalya ve Macamtan lot. 

ve Tourlstlque çekleri ve B. C. i. TRA ~ 
ı.KR 'S çekleı\. 
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Harb esnasında, İngiliz siperlerinde 1 Diye kontes, St.ratforda sordu. Arka.. 
iken k~mdisile tanıştığım ve dost oldu. daşım: 
ğum zarif ve centilmen yüzbaşı Stra~ - Bahsettiğiniz dilberler geniş mu..lıay. 
ford, mütarekeden sonra ordudan çekiL yileli romancıların icadıdır, dedi. Adene 
miş ve krallığın idari kısmında vazife geldiğimdenberi, hücuma uğramış bir di. 
almıştı. HAia Adendedir. şi kartal gibi vahşi, halisüddcm bir kısrak 

:Mister Bonbardın yatı ile o taraflarn kadar sinirli Yemen incisi güzel Arab 
doğru bir seyahate çıktığımız sırada bir prensfl'gjni beklemekteyim. Fakat hala 
tesadüf eseri olarak bu eski arkadaşımın bir türlü görünmedi .• 
orada bulunduğunu öğrendimdi. Seve- - Peki, şu halde nasıl vakit geçiriyor. 
rim de, artık buralara kadar gelmişken sunuz? 
onu görmeden dönmek pek elimden gel. - Nasıl mı? Basit. İdareye mensub a. 
metli. Hemen ziyaretine gittim. Beni gö. damların zirzobluklannı müşahede et. 
rür görmez haykırdı: mekten başka işimiz gücümüz yok. 

- Hello dostum sen buralarda ha •• ne - İzahat isteriz Stratford. 
sürpriz doğrusu!. Yatın gelişini telsiz is. Dostum sessizce gülümsedi: 
tasyonu vasıtasile öğrenmiştik amma, i. _ Ağır başlı ve ciddi bürolarımızda 
çinde senin de bulunacağın aklımın u- hazan gülünecek mevzular da bulunmu. 
cundan geçmedi. yor değil. (Sesıni biraz daha alçaltarak 

Stratfordun delitletile ben ve dostum devam etti.) Lord Evans geçen sene A. 

Bonbard Aden umumi valisi olan Lord dene umumt vali tayin edildi. Ondan ev. 
Erans Millvete takdim edildik. Vali yata vel vali Sir Wood'du. Makamına gelir 
bir ziyaret yapacağım da bize vadetti. gelmez yeni valinin ilk işi teslim aldığı 

Saat beşe doğru makamın, sekiz zenci ewaka aid dosyaları, vesaiki vesair ev .. 
sandalcısı ve bir de beyaz pilotu olan §3- rakı tesbiot etmek oldu. Bu işimiz epeyce 
lopesi yata yanaşıyordu. Nazik bir ev sa. güç halledildi. Hani canımız çıktı desP.m 
hibesi bulunan madam Bonbard vaJi ile yeri vat·· bu işi bitirelı bir ay olmuştu, ki 
maiyetini pek gUzel karşıladı. Lord, iyi evrak memurla-ından birisi odama geje. 
bir mütehassıs gözile yatı muayene edip rek masamın üstüne tozlu, ve bir sicimle 
fikir beyan ederken, uzun müddet Fran. bağlanmış b1r paket bıraktı. 
sada kalmış olmasından dolayı mahcubi- - Bu ne bu Vatkins. dedim, pek ciddi 
yet ve çekingenliği tamamile kaybolmuş bir halde geldiniz .• mühim bir şey olsa 
olan muavlni dostum Stratford da yatta gerek. 
bulunan zarif kadınlar hakkında fikir _ Oldukça efendim .. bu paketi vanti. 
yürütüyor ve ufaktefek madam Harpel latör sandığının arkasında bulduğum 
ve güzel kontes Demoulc ile hilhassa gizli bir dosyayı ihtiva ediyor. 
meşgul oluyordu. - Gizli bir dosya mı? Bu da nereden 
Soğuk içkilerin başında uzun boylu çıktı? 

muhabbete daldık. Mister Bonbard vali- Başını ciddiyetle salladı. 
ye Dolfur ormanlarındaki avcılıktan _Peki Vatkins, içinl açıp ne olduğunu 
bahsederken Stratford, ben ve kontes te anlamaklığunı mı istiyorsunuz? 
bir köşeye çekilip sandalyalarımıza u-: _ Bana öyle geliyor ki efendim, hu 
zanmış amberli s!garalarımızı içiyorduk. dosya muhakkak tarafınızdan açılma~1. 

Bir aralık dayanamıyarak Stratforda dır. 
sordum: 

- Kapana kısılmış bir fare gibi, kim 
bilir buralarda can sıltıntısından ne ka. 
dar patlarsınız! 

- Aşağı yukarı öyle •• benim gibi, Av. 
rupanın belli oaşlı merkezlerinde yaşa. 

mış. zevk ve safa etmiş bir bekarın bu
rada tıkılıp kalınası acı amma ne yapAr. 
sın, tahammül gerek, kaç defa Dunga. 
lovun ezici, kırıcı sükuneti arasında Na. 
polinin dilber kızlarını, Parisin şen, şuh 
rnidinetlerini hatırlamadığım gün yok 
gibi bir şey .• 

- Adenin siyah kadife gözlü d:Iberle. 
rini ne yapıym-sunuz? 
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Sicimi kestim. Paketin içinden üstü 
beş damgayla mühürlenmi~ koca bir zarf 
çıktı. Zarfın ilzerinde şu yazılı id:: 

[Z. Z. dosyası; Japonya ile harb vu. 
kuunda açılacaktır; şifresi P. 1. F. dir.] 

Bunu görünce benim de tecessüs da. 
marlanm kabardı. Dosyayı olduğu gibi 
valiye götürdüm. Valinin uzun bir müd. 
det derin derin düşündüğünü görünce: 

- Lord, nedim, Japonya ile aramızda 
bir harb vukuu gayri muhteme! olduğu. 
na göre dosyayı açmakta mes'uliyeti mu. 
cib bir şey göremiyorum .• 

- Hayır, beni z. z. dosyas1 telaşa dil. 
şürmüyor: merakımı mucib olan bu P. 

~'Rı'ftt::i~UJJ<d'4 

I. F. şifresidir. Sen bu şifreyr biliyor mu. 
sun Stratford? 

- Vallahi bilmiyorum efendim. 
Ertesi günü işimin başınr: geldiğim va. 

kit vali dedi lti: 
- Stratford bu P. I. F. şifresi y:lzü~ 

den bu gece gözüme uyku girmedi. Ne 
olursa olsun İnd!a Officeden bunu sorR. 
cağım. 

- İsabet olur efendim. 
Dört gün sonra vali, Londradan şöyle 

bir telgraf aldı: 
cP. I. F. şifresi burada bilinmiyor. TT_ 

mumi merkezden, böyle münasebetsiz 
ve gayri mevcud bir şey sorduğu için 
müsebbib m~murLı şiddetle cezalandı

rın!> İmza: Lord Sandmut. 
- Aman, dedim, nazırın keyfi pek ye>. 

rinde değil galiba. .. 
- Herhalde .. ne yapalım, selefim hı. 

dia Office'in bilmediği bir şifre kullanı. 

yorsa kabahat benim mi? 
- Aklıma bir sey geldi Lord Evans, 

belki müstemlekeler daircs: tarafından 

kullanılan bir şifrf'dir de bundan İndia 
Office'in haberi yoktur. Keyfiyeti bcrtaf. 
sil anlatsa'k .• 

Fikrime iştirak eder. vali Londraya 
tekrar bir tel çekti, beş gün sonra şöy1e 
bir cevab geldi: 

cMüstemlekeler nezarC'tinden Aden 
valiliğine - Zatı asilanelerine. telgraf 
muhaberelerini bu gibi soğuk şakalara 

hasretmemelerini ilk ve son olarak tek. 
rarlıyorum. P. J. F. şifresi, yalnız, bry. 
nine güneş çarpan maiyetiniz memurla. 
rından birinin kafasından çıkmış olsa ge. 
re'k.> 

Vali masaya bir yumruk vurarak: 
- Ne halteder kadının beygiri. dedi, 

şunun ne olduğunu anlamnlıyım, getirin 
bana z. z. dosyasını ... 

Mahud dosya derhal valiye geldi. Ma. 
kası ya kahyan lord, b:r çırpıda zarfı 

kesti. O vakit: 
- Aıtnan lord hazretleri dedim, bu 

dosyanın, Japonya ile harb vukuunda a. 
çılması ltızım geliyor, sonrtı. başımıza bir 
iş gelmesin •• 

- Japon harbi de, dosya da cehı>nne. 
min dibine .. iç.ine bakalım ne var. sonra 
gene kapatır, mühürleriz. 

Zarfın içinde, hiç te resmi evraka ben. 
zcmiyen bir demet kağıd çıktı. En üsL 
tekini çekip okumak üzere eğildik; kağıd 
şöyle başlıyordu: cCanım, bir tanem 
Gleydis!> Mektubun sonu da böyle biti. 
•ordu: cAllaha ısmarladık canımın içi' 

Ebediyen senin olan Hovard .• İkinci, ü. 
çüncü, dördüncü mektubu da okuduk: 

Bir çift Karasinek 
Bir Ayda 

1,500,000 olur. 
Malarya, trahom. sıtma, çiçek dizanteri, kara humma, verem, ~nrbon, 

kolera gibi bir çok salgın hastalıkları taşıyan sinek, tahta kurusu, 
pire, güve ve blltun haşaratı 

F A·Y DA 
ile imha ediniz. 

FAYDA botnn haşaratı öldDrncn mayilerin en iyisi ve mllessirldir. 
Kat'iyyen leke yııpm..ız. Kokusu ll\tif ve sıhhidir. Adi gazı boya ile 
karıştırarak ve snsın Avrupa ve Amerika etiketi ve markası koyarak 

FAYDA yerine satmak isliyenler vardır. Sakınınız. 

Depesu: hasan deposu: Sirkeci Liman han altınd• 

Istanbul Defterdarlığından 
Muhammen bedeli 

Lira 

Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesi eski Kurabağalıdere yenl 
birinci Muradiye sokağında eski 4 yeni 1 sayılı 919 metre 
murabbaı arsa. 400 

Yukarıda mevki ve numarası yazılı arsa hizasında yazılı muhammen bedeli 
üzerinden 26/7/939 tarihine müsadif Perşembe gününe kadar pazarlıkla satıla
caktır. Satış bedeli nakden ve peşindir. Talihlerin % 7,5 pey akçelerini vakU 
muayyeninden evvel yatırarak bu müddet zarfında haftanın Pazartesi ve Pcr. 
şembe günleri saat 14 de Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil 

satış komisyonuna müracaatları. (4693) 

csevgilim», cbir tanem>. csarışın mele-\ - Karısının aşığı Hovard Tallbun a.. 
ğim>, cbir tanecik, küçücük ada kuşum> dında bir bahriye zabiti idi. Şimdi aklıma 
başlıklarile birbirinı takib ediyordu. Hep. ,geliyor, davanın Londrada rüyeti sıra.. 

sinin de altında Hovarcl imzası vardı. sında madam Woodun avukatı müvekkL 
Şaşkınlıktan küçük dilini yutacak bir lesinin masumiyetinı iddia ile hasım ta. 

hale gelen vali bana baktı. Ben birden. raf avukatından madam! ithama medar 
bire elimi alnıma vurarak bir kahkaha olacak bir mektub göstermesini taleb c>t. 
attım: mişti. Tamam, şimdi her şey anlaşıldı •• 

- Hatırlıyor musunuz lord? dedim, hakikaten, güzel madam Wood yPdi a. 
selefiniz Sir Wood Yeni Ginedeki vazife>. kıllı bir kadınmış •. kırk yıl kalsa hiç 
sine gitmeden evvel dedikodusu afakı tu. kimsenin aklına, aşk mektublarını saklı-
tan bir talak davası olmuştu. yacak böyle emin bir yer gelmez, değil 

Ha, evet, öyle bir şey vardı. mi?. 

gençlik hülyalarına bırakmışlardı. Zer- itina ile süslenmişti; fakat karı koca mış usanmıştı. Onu en çok hiddetl€n • 
rin, senelerdenberi sevdiği fakir bir ke burada sık sık suareler ve balolar ver - diren şey, kendisinin de bütün dikkat 
man hocasile evlenebilmek için ~zım miyorlar, bilakis kendi yalnızlıkları ve ve gayretine rağmen Nerime hakkında 
olan sermayeyi Nerimenin kendisine samimiyetleri içinde yaşamağı tercihe- fena bir söz söyleyememesi ve onun 
tedaTik ettiğini, Fahriye de, İstanbula diyorlardı. Yalnız her hafta Pazartesi oğlunu cidden mes'ud etmekte olduğu. 
konservatuvara girmek masraflarını günleri İzmirin en seçme insanları, Ne. nu kendi kendisine itiraf etmek mec • 
gene onun <leruhde ettiğini büyük bir rimenin kabul gününü kaçırmamak için buriyetinde kalması idi. 

Yazım: GVZİN DALMEN sevinç ve minnettarlıkla gördüler. birbirlerile sözl€şiyor1ar ve <Bülbül yu Bazı günleri oluyordu ki, bütün bu 
. . . Çocukluğunu büyük mahrumiyetler vası» nda toplanıyorlardı. Bu toplantı- geçen şeyleri unutmak, Nerimeye yak-

Evvelce Nerime ile Nejad hak- ~ır ge:e. masallarını hatı.rlatan. hır. ıh - içinde geçirdiği için fakirliğin ve ihti- !arda Feridunln karısı şen, mültefit ev laşmak ve onu sevmeğe çalışarak oğlu
kında, kat'i bir lisanla söylediği tışam ıçınde oldu. Beledıye daıresı da· yacın ne de~k olduğunu hilen Neri • sahibleri sıfatile bütün misafirlerle ay- nun da kendisine eskisi gibi yakın ol • 
yalanlan bu sefer ayni kat'iyet- vetlileri istiab edemedi ve konakta ve- me, etrafına saadet ve refah vermekle rı ayrı meşgul oluyorlar, musiki, dans masını temin etmek arzusu içini yakı • 
le cerhederek bir defa için yanılmış ol· rilen ziyafetler ve suareler, aylarla a - ömrünün en büyük zevkini bol bol ta- ve eğlencelerle onları memnun etme • 
duguw nu, bu iki genç arasında bir müna- w d gıw d ı tı yordu, fakat Feridun kansı hakkında 

gız an a za o aş . <lıyordu. ğe çalışıyorlardı. bu kadar haksız sözler söyledikten son-
sebet olmadıktan maada Feridun bey1e Sert ve zalim Feridunun üzerinde sa Hele, evlendikten birkaç ay sonra Nerimenin evini ne kadar iyi idare 

· 1 hak'ki b' kl · tik 'b' k bil L' k dının ra, tekrar onlara yaklaşmaktan çekini-nışan ısının ·ı · ır aş a sevış • mimı ıraş ın ve iyi kal ı:ır a bir gün Zerrin Ncjadın bir mektubunu ettiğini gören misafirler, vaktile Sühey wl k d" ·n· aramasını ı'sU • 
1 · · Id w d ·1'" t d ı· d"ği b.. "k · h yor og unun en ısı ı enne emın o ugunu a ı ave e • mey ana ge ır ı uyu mucıze er - kendisine gösterdiği zaman, hayatında ıa hanımın conun gibi fakir bir kız oğ- ' w 

mekten ~kinmedi. Bunu yapmakla, k~i hayretler iç~nde bırakm~tı. Art1k biricik bir düğüm gibi kalan bu vicdan luma lfıyık . bir ev kadın: olabilir mi? yordu. ~~=a~. w ~oc,ukl~gundanberib!a ı: 
Süheyla hanımın gönlünü hoş edeceği· k1mse onun fabrıkadaki memur ve a - azabı da tamamile silindi. Genç adam Onun yapacağı davet ve zıyafetleri ida- nı~da bu:ı, uttu~ ~e bır hamur gi ı e 
ni, ,.e Feridun beye, kendisini affetti - melesine karşı haksız bir muamelede bu mektubunda İstanbulda musiki me· re edebilir mi?> gibi sözler söylemekle lerı ~.rasınd~ yugurarak ke~di arzusu 
rerek aylardanberi sabırsızlıkla, heye • bulunduğunu söylemiyor, bilAkis etra- raklısı bir ailenin kızına husust piyano ne kadar büyük bir haksızlık yapmış na gore magrur ve azametlı bir adam 
canla ?ekı:~e? muhteşem düğüne da - fındakiler onun kendilerine büyük bir dersleri vermeğe başladığını, bu kızın olduklarını itiraf etmek me:.cburiyetin- yaptığı Feridu~un ken~isi.ne d~ğru biı 
vet edılecegmı umuyordu. şefkatle ve tam bir amire yakışacak güzel ve müstaid olduğunu ve kendi _ de kalmışlardı. adım atmıyacagına emmdı. Boyle ol: 

Yalanlarını tamir etmekte tehalük ciddiyet ve doğrulukla baktığını sevinç silli meşgul etmeğe başladığını söylü - Konakla Bülbül Yuvası arasındaki makla beraber oğluna karşı ola~ sevgı-
göstermesinin başka bir sebebi daha içinde itiraf ediyorlardı. yordu. münasebetler gayet terbiyeli fakat 50 • si her şeyi~. h~~a gururunu?. ~ıle fev· 
vardı. Süheyla hanım mektubunda, Muhitlerinde yarattıkları yüzlerce Mektubu bitirince Nerime ile Zerrin ğuktu. Perşembe akşamları Süheyla kind:. old~gu ı~~n onun_ ~en.a~sıne ~ös-
bundan imtina ettiği takdirde kocasının mes'ud insanın düğüne iştiraki gelin ve gülmekten kendilerini alamadılar ve hanım oğlunun sofrasında yemek yi . terdigı soguk hurmete ıçı~ ıçın üzul~
müdür oldu~u bankanın en hatırlı müş güveyinin saadetlerini daha çok arttır- Nerimenin söylemeğe cesaret edeme • yor, Pazar günü de karı kocamn ziya • yor, kendi kabahati yüziınde~-~irlcık 
terisi olan «Ispartalı» nın parasını ban- mı.ş, onlan birbirine daha sıla bağla - diği sözleri Zerrin açıkça söy1edi: retini kabul ediyordu. AlelAde ve gün· evladının muhabbetini kaybet~~ne a 
kadan çekmek suretile kocasının mev- m~ı. İzmirin yüksek aileleri gelinin - Muhterem ağabeyim pek çabuk te delik sözler teati edildikten sonra Fe • cı acı yanıyordu. Ancak bu uzuntüsü 
kiini sarsabileceğini de ima etmişti ki tuvaletlerinden, kürklerinden ve el - sellisini buldu. ridun ve Nerime sinemaya veya ziya • sade Feridun içindi. Nerimeyi alaka· 
bu tehlike Semihayı her şeyden fazla maslarından hayranlıkla bahsederler - «Bülbül Yuvası» Feridun Ispartalı ile retlere gidiyorlar, Süheylfi hanım da, dar eden hiç bir şey onun kalbini tit 
korkutmuştu. ken, Bayraklıdaki fakir halk da Nerl - genç karısının yuvası olduktan sonra da büsbütün ya1nız kaldığı koskocaman retmiyordu. O kadar ki cBülbüJ Yuva-
Maamafıh. dedikoduları unuttur - menin güzelliğini, beyaz tüller arasın- bu ismi !kaybetmemişti. Nerimenin pi • konakta, etrafına topladtğı dalkavuk • sı» hizmetçilerinden naklen kendisine 

mak için sarfettiği bütün gayretlere da bir melek gibi ilnhl bir çehre aldı - yanosti ve şarkıları sık sık duyuluyor, Iarla başbaşa kalıyordu. Bunlar, Neri- gelen bir haber bile kinle dolu kalbini 
rağmen gene dügüne davet edilmedi ve ğını anlatmakla bitiremiyorlardı. herkes bu karı kocanın sakin saadetle· meden bahsetmemek için kat't emir al- lfıkayd bıraktı: 
bütün ahbabları, bunun sebebini ku - Nuriye hanımlara gelince, Nerime i- rini tarif etmekle bitiremiyordu. mışlardı; çünkü kayınvalide hanım, e - _ Bir çocuk mu? O kadından doğa· 
laktan kulağa fısıldamaktan hali kal - le dostluklarının mükafatını kat kat Ev, Feridunun büyük babalarından ve gelen misafirlerin birdüziye gelinini cak yumurcağı ben neyleyim? Annesi 
mad:lar. görüyorlardı. Evlerine bolluk ve bere - birinin binayı yaptırdığı zamanki ha - methetmelerinden, oğlunun yaptığı yar gibi ondan da nefret edeceğim. 

Nerime ile Feridunun duğü,nleri, bin ket getirmiş, 1k1 genç kız kendilerini line irca edilmiş, içi ve dışı büyük bir dımlıırdan filan bahsetmelerinden bık· (Arkası var) 

.. 
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Bir /es ad kaynağı 
Aygır imam bu ziyaretinde de Hay -jdan memnun oldular. Bizleri duadan mm ... Ata molla hazretlerile, hoca Mü-

rettin ağa ile karşı karşıya geçti. Tıka unutmasın, buyurdular. nib efendi bulunurlar. 
basa yenM?kler yedi. Üstüste, aş~ama Diye cevab getirdi. Ve sultanın ihs?n Aygır imamın yüzünde, bir sevinç 
şerbetler içti. Ondan sonra, çubugunu ve hediye ettiği bir kese çil kuruşu ıle belirdi. Çi.inkü, Musa paşanın yanında 
yakıp sırtını sedirin köşe yastığına ver- bir top (fermayi şal)ı1 Aygır imama eğer yabancılar olsaydı; getirdiği ha-
dikten sonra: verdi. berj, yağlandıra ballandıra nakledemi-

- Ey ağa hazretle.Ti!. Söyleyin ba - Aygır imam, üç defa öpi.ip başına yecekti. 
kalım, daha ne havadısler var. koyduktan sonra, koynuna yerleştirdi. Çok garib bir tesadüf eseridir ki, 0 

Dedi. Şal topunu da koltuğunun altına kı~tı- sırada, Musa paşa ile Ata molla ve Mü-

Mntehassıs kimyagerler tarafından 
senelerdenberf tetkik ve tetebbn 
edilen ve btıtnn dUnyada tesir ve 

fttydası mUbim olan yeni bir 

KEŞ ·1FT1 R 
PUskUrtmeye ınzum yok. 
Yakmak !Uzumu hissetmez 
Hiç bir zahmeti yok. 

Yalnız odanızın veya elbise dola
bınızın herhangi bir köşesine asıl
ması kt\fjdir. 

Sizin başka bir meşgPlenlz olma
dan AS E P TA tabl"tl vttzifeslnl 
kendi görUr. 

Sayfa ıs 

Kürkleri, elbiseleri, çamaşırlan 
halıhırı ve sttireyl tahrip eden 
G O V E L E R 1 kökOnden yok eder. 

Yemek salonuna, yatak odasına, 
banyo odasına, mutfağa, aptesaııe
lere k< yac .• k olursanız, 

SiNEK - SiVRiSiNEK 
ve bnton başarat1 uzaklaştırdığı gibi 
fena kokuları da izale eder. 

Sıırt bastıılıkJar mikroplarını ta
şıyan haşarattan korunmak için 
EV1NIZE, APARTIMANINIZIN içine 
bir veya birkaç A S E P T A tab· 
leti asmdk karidir. 

Şimdi sıra, dedikodu faslına gel - :arak sarayın rıhtımından kayığına bin- nib efendi de başbaşa vermişler .. ku _ 
mişti. di. Hayrettin ağanın: )aklarına çalınan bazı şeylerin hakikat Eczanelerde ve bOyUk Bakkaliye mağazalarında &Rtılır. 

Dedikodu; zaten saraylarda en mak- _ Aman. efendi hazretleri .. sakın bu olup olmadığını anlamak için: Şark ispençiyari Laboratuvarı. Jstanbul 

~lwmu~b&olan a~~rdmbiri~~r~n~nç~m~~mas~ ~-----------------------------· 
dd d·1 b·ı· a· S 1 l lt " - Ah .. şu imam, geliver<:c de . sahih 

a e ı e ı ır 1• u tan ar ve su an sa- Di 1e mükerrer tembih ve ricalarına '. 
rayl~ları, kat'iy~m .birbirlerini çekemez- - Gönlünü hoş tut, ağa hazretleıi .. haber. andadır. 
lerd1. Herhangı bır sultan sarayında m 1.. , b. 1 . . r verme _ Dive, sövlec::mektelerdi. 

k l h 
. . t . b" h"' a um)a ız er, ser verıı, sı 

vu ua ge en en emmıye sız ır a - ,. Kapı açılıp da, Avgır imamın dev 
d. k t'' ·L ..... ı d·1 d' o h"d' ~ ız. ıse, a ıyen ıııma e ı mez ı. a ı- D" t . t k ç kıp gı·tti ciissPsi görünür görünmez, avni zaman-

.. h. b" k·ı d k.. ıye, emına verere . ı · J se, mu ım ır mevzu teş ı e er, en u- da üc ağızdan.: 

çük bir habbe, en büyük bir kubbe ha- BİR FF.SAD KAYNAGI - Hay Allah ... 
line getirilirdi. 

H tt
. - h ·a Diye, aynen üç ses yükseldi. Ve bü-

ayre ın aganın oşuna gı en şey - Aygır ı'm"m. yalan so··ylemic:ti. O ·· .. 
1 d b

. · d ded k d ı " - " tun goz1er, ona çevrildi. 
er en ın e, bu i 0 u ara revaç rece, sarayda nöbetçi de~ildi. 
vermekti. Onun için, Aygır imam bu Nitekim, kayık saray rıhtımından 
suali sorar sormaz, Hayrettin ağanın açılır açılmaz. kayıkçıya: 
çenesi de derhal harekete geldi: _ Evlad!. Doğruca. Sirkeci iskelesine 

Aygır imam, ağır vücudüni.i iki tara
fa sallıya sallıya içeri girerken selam 
vermeyi bile unutmuştu. Geniş geniş 
soluvordu. Yalnız, sabırsızlıkla: - Ah, efendi hazretleri.. havadisin D. . d" .. h. . b" . d ıve, emır ver ı. 

en mu mum, ızım saray a. .. - Ve minel havadis ... 
Diye, cevab verdi. Sirk:ci is~elesine ç ka~ çı~~.a~: ya -
Aygır imam, Hayrettin ağanm dili _ n~nyakı _u~~~_ını hem;m bır ı::urucu bev- .. ni~ebildi-: kapıy~ en yakın sedirin 

· ıt d tatl h tt• -d 
1 

b" gırıne bındırıp konagına koşturarak ka- koşesıne, yıgılıverdı. 
nın a ın a, ı ve a a ag a ı ır . . b" d. u 
mevzu bulundugu" nu anladı. Büvük bir tırını getırttı. Derhal katıra ın 1

· - Şimdi ötekiler, büsbütün merak 
J - d · t k k d - ca Sul ve merak ve tecessüsle: şagını a p~şıne a ara.·· o_gru ' - heyecan içinde kalmışlardı. Çünkü Ay-

- Allah Allah .. aca..,.·ib söylersiniz tanahmed cıvannda, Dızdarıyc mahal- ~'l' ımamın ) üzündeki neş'eli tebes~·· 
ağa hazretl~ri ... Herhaİde, mühimce bi; !esine. gitti. T~ vatsı ezanı oku~urken i!e acele gelmekten mütevellid ola~u;; 
vak'a olsa aerek ... Aceb, nedir?.. -o tarıhte- (Kase Musa paşa)nın ıkaı:net yorgunluğun mutlaka mühim bir s be: 

b u·-· k - ı· ık k sından ıçe- - e Diye, sualini tekrarladı. e. ı~ı . onagın se am ı apı be matuf oldugunu anlam1şlard1. 
H dd' - b ed rı gırdı. M A . 

ı a)l'lre . ~nb~gb~· _ceva vermk e:ıkevk- Aygır imam binek tasında kendisini - usa paşa, ~gır ımamm yorgunlu-
ve , e erını ır ırıne çarpara ; yu se k ı .k a' . gunu çarçabuk gıdermek .. dilinin altın-

ı arşı ayan uşa lara sor u. · k " h a· · b' ·· -ses e: . . . ? oa ı ava ısı ır an evvel o~renmek 
_ Ya, veled!.. - Devletlının yanında kımler var ·· . . 'k. 1. . b" b" . k . . _ . be ıçın, ı ı e mı ır ırıne çarpara , yük-
Diye, dışanya seslendi. Paşanın gıdış agası, manalı bır te s- sek sesle: 

Kapıdan giren hademeye: sümle cevab verdi.: - Geeel' 
- Efendi hazretleri·, beni (nefes) e- - Yabani ( 1) kimse yoktur, sulta - ·· Diye, kapıya seslendi. 

decek .. destur almadıkça kimse içeriye (Arkası var) 
(1) Yabancı. 

girmesin. 
Diye, emir verdi. 
Sonra, Aygır imamın yanma sokula -

rak: 
- Ah; efendina, başımıza gelenden 

haberiniz yok ... Artık, sarayı hüma -
yunda, ırz ve namus katmadı. 

Diye, söze girişti. Ressam Melling 
meselesini, basından sonuna kadar Ay
gır imama nakletti. 
Avgır imam, Hayrettin ağanm nak -

lettiklerini tatlı bir musikı gibi dinli -
yor .. ve dinledikÇe keyfinden, tatlı bir 
lıalecan ve baş dörunesi hissediyordu. 

Gençliğini, Topkapı sarayının kale 
harabeler.inde ve bostancıların izbe ku
iübelerinde iğrenç hayasızlık ve ahlak 
mübaffıtsızlığı ile geçirmiş olan Aygır 
imam, (ırz ve namus) kelimelerinin 
mefhumlarına hiç bir kıymet vermiyen 
bir adam olmakla beraber, Hatice sul
tanın ressam Mielling'e sarayında bir 
daire verecek kadar cür'et gösterme -
sine derin derin hayretler gösterdi: 

- Ya, şevketlu efendimiz, bu hal 
karşısında ne buyuruyorlar?. 

Dedi. 
Hayrettin ağa, acı acı gülümsedi, 

sağ elini bir kaç kere havada savurarak 
manalı bir surette gözlerini kırptıktan 
sonra; 

- Sultanım!. Siz, bizlerden arifsi -
niz ... Malfun ya?. Balık, baştan kokar. 

Diye, cevab verdi. 

* 
Aygır imamın adeti idi, sarayda, ak

şam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan 

sonra, avdet ederdi. 
Fakat bu akşam, sabredemedi. Bu 

dedikodu faslı hitam bulur bulmaz; 
- Aman ağa hazretleri.. sultan haz

retlerine, dua ve senalarda bulunduğu
mu arzediniz .. İhsan buyuracakları a
vaidimizi de alıveriniz. Ben, erkence 
gideyim. Sarayı hümayunda ( huzur 
nöbeti)m var. 

Dedi. 
Hayrettin ağa, Hatice Sultanın huzu

runa gitti, geldi. 
- Sultan hazretleri, dua ve senanız-

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi il1:ılar ı 

Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden : 
1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere müsabaka 

ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A-Türk olmak, 
B - Müsabakaya iştirak edebilmek lçinorta tahsili bitirmiş olanak; 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan cdahih y:ukan olmamak, 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak, 
E - İdaremiz ıheltimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde faal ser -

viste çalışmağa mani bir arıza ve hastalığı olmamak. 
2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlanndan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklardır. 
3 - Askerliğini bitirmiş lise mezunları imtihall51Z olarak ayni şartlar dahilin • 

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

4 - Müsabaka imtihanı 15 Temmuz 939 Cumartesi günü saat 14 de Ha)darpa. 
§a, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana. Afyon, İzmir ve Erzu. 
rum ~Ietme Merkezlerinde yapılacaktır. 

5 - En son müracaat 10 Temmuz 939 Cuma gününe kadardır. 
6 - Talihler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edeceklerdir. 
7 - Kaıbul şerait ve evsafı hakkında daha fazla malfımat almak istiycnler İf· 

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

Ankara inşaat Cezaevi 
Mfldflrltlğflnden: 

Şahsiyeti hükmiyeyi haiz Ankara İnşaat Cezaevi için ücretli bir mimar:ı it\ı ... 
yaç vardır. Talib olanlann yedıerindeki vesaikle Ankara İnşaat Cezaevi Müdür. 
lüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. c2197> c4087> 

Güzelliğinin 
Sırrı Yok 

Sebebi var .. 

RADVOLiN. 

Dlfleri mikroplardan, çUrtikler
den, iltihablardan koruyarak 
aağlamlqtıran, hem de mine
lerinin bozulmasım ye sarar• 
masını menederek daimi bir 
glizellikle muhafaza eden u
nn en kuvvetli diş macunudur. 
Her Sabah, Öğle ve Akşam 

yemeklerden sonra gilnde 3 defa 

(RADYOLiNI 
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• 
1 

Yazan: uaaaıı Aanaıı Giz 

Bir intikam planı 
- Oh! Nefis bir intikam alacağız. - Şu halde, gene ayni safda dövüş- yeni teşebbüsümde muvaffak olursam 
- Turan.şah zaten onların hepsinden meliyiz. Bilirim ki sen babanı aratmı - daha neler verecekler. Mesela ... 

~fret ediyor. Bir kere hepsi üvey an - yacak bir zekaya maliksin! Fakat be - - Meselfı? 

nesinin adamları. O azametli kadını i - nim senelerin sırtına basa basa yükse - - Filistinde küç.ük bir arazı .. ve ben 
se hiç çekemiyor. len tecrübelerimden istifade etmeli - o arazinin hükümdarı olacağım. Söyle 

- O hakikaten müthiş kadın! Mem - sin. Ya İbni Şem'un sen de benim velinh -
lekette büyük nüfuzu var. - Hakkın var Ya Şem'un, nasihatini durum! Beni İsrailin allahı yard1mcın 

- Ne çıkar? Biz meşhur kumandan - dinliyorum. olsun bu uğurda benden her ne ist~r -
ları avlamak istiyoruz, sen bir kadını - Açık konuşalun. Zannetmem ki sen yaparun. 
aüşünüyorsun. İlk fırsatta onu da yere sen Sultanın meclisinde bütün gece - Şimdilik bir arzum yok! Olursa 
sereceğim, esasen elimin altında büyük tanbur çalmakla vakit geçiriyorsun, her söylerim. Eğer senin bir isteğin varsa 
bir çıban b~ı \'ar. Görmüyor musun an gizli emellerinin tahakkuku için ça- söyle sana hizmet etmekten zevk du -
T.uranşah etrafa kum gıbi altın saçı - lıştığına eminim. yorun. 
yor, şimdiden Faraskürde büyük bir - Yalan değil Ya Şem'un, c;en Dim- - Senden elbette bir ic;tediğim var 
köşk yapılmasını emretti. Bu gidişle yata tebdilihava için gdmediğin gibi, ki buraya kadar geldim. Bilirsin ki ba-
hazin<"Sinde silik bir bakır kalmıyacak. ben de bu seyahate beyhude katlan - ban beyhude zahmete katlanmaz. Fran 
Halbuki babasının bütün servetini o madım. sa Kraliçesi Dimyatta bulunuyor. Ge -
kadın kapatmış, bunu bir kaç kere Sul- - Varol oğlum bugün ben sann tam çenlerde bir çocuk do~urdu. Kocasının 
tana çıtlattım; hırsından kuduruyor. yard!m edebilecek bir vaziyetteyim. hasretile kan ağlıyor. Beni çağırttı ve 
Yakında güzel- şeyler seyredeceğiz. Bugün Papn. Fransa ve bütün Hıristi - eğer Kralı kurtarmağa muvaffak o -

- Yaşa Mansur! Sen müthiş bir a - yanlık alemi hepsi elimde. Onlar bana lursam her arzu ettiğimi vereceğini söy 
aamsın. servet ve mevki veriyorlar. Eğer bu lcdi. r Atka.sı var) 

- Şimdiden yapacağımız ilk iş Dim
yatı bahane ederek kırk elli kişi temiz
lemek ve arkadaşlarımıza yer açmak. 

- Şu halde gün doğar doğmaz der -
hal harekete geçelim. 

Mansur, arkadaşının kolunu tuttu: 
- Hayır ya Sabih! Bizim silahımız 

hiledir; hile ise ancak karanlıkta yapı
lır. İşimize yarın gün batarken başla -
rız. Gece kuracağımız mecliste Turan· 
şahı tamamile sarhoş ettikten sonra 
harekete geçelim. Sen şimdi git arka -
daşlara lazım gelen talimab ver. Ben 
de şu karanlık ve serin köşede p1anımı 
hazırlayayım. 

Sabih sessiz sadasız çekildi. Mansur 
bahçenin en karanlık köşesine çekile-. 
rek bir taş yığınının üzerine oturdu ve 
başını avuçlarının arasına aldı. 

Birden yanıbaşındaki sık ağaçların 
arasından gelen kısık bir ses genç ada
mı titretti. 

- Ya Mansur! 
-? ... 
- Ya İbni Şem'un! 
Her tarafı buz gibi olmuştu. Bahçe -

nin bu en ıssız ve karanlık gecesinde 
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SOLDAN SAÔA: • 
1 - Marmaranın lld boğazından blrl. 
2 - Anıt - Mahkemede görülen. 
3 - Tahrir eden - İlk insan. 
4 - Şekeri olan kokulu neb:ıt - Blr erkek 

ismi. 
5 - Rabıt edatı - Sada. 
6 - Memeden çıkan. 
7 - İhrak - Kndınlann giydikleri pelerin. 
8 - Denizde mesafe ölçüaü - Kutuya ko -

nulmWJ • 

B İi doktorun gunluk 
notlarından 

Ralb hastalıklarında 
Gıda ve beslenme 

Kalb hastalıklarının beslenmesinde ye
mişler pek ehenunlyeUldlr. 1.'uzu az ve 
mllhlerlle vitaminleri pek çoktur. Bu 
suretle lğtidaya ve gizli asidoza kar.şı pek 
faydalıdır. Son senelerin ar~tınnaları 
ve şlryanlar tevettürü gootermiştlr kl çiy 
gıdalar enslcenln suyunu ve klorürlerinl 
azaltır. Bund n b!lfkn kanın kalev1yeUn1 
temin eder. 

Klorürlerl nz vitaminleri çok ldrokar -
boneleri ve saf suyu kfı.fl miktarda olan 
bu çiy meyva yemek perhlzlnin fazla 

Haziran 29 

Sivil barem 
liyihasının 

kanun 
son şekli 

Önümüzdeki günlerde ikinci müzakere!i yapılacak 
olan projenin son şeklini aynen neşrediyoruz 

[Büyük Millet Meclisinde birinci mü- ! ücreti ve makam tahsisatı ve tahsisatı mak-

k · t mi an sivil devlet me _ tua ve hakkı huzur glbl namlarla. maaşlı ve
za eresı ama an . ,. yıı ücretıı memurlara ayrıca umumi, mülhak 
murlarının baremi hakkındakı kanun lii- ve hususi bfitçelcrden hiç bir meblft.ğ verll -
yihasının umumi heyette tadillerd:n son. mez. 
ra aldığı son şekli aynen neş~edıy~~u-~. Ancak kanunun tahmil etmediği munzam 
Bu layihanın ikinci müzakeresı de onu. bir vazifeyi münferiden ifaya memur edllen

k t'• lere muayyen çalışma saat.ıerl ha.rlcln<leld 
müzdeki gEnlerde yapılarak kanun : ı mes:ıllerlne muknıbll İcra VekUlcrl Heyetince 
şeklini alacaktır. Büyük bir memur kuL takdir olunacak bir ücret verlleblllr. Şu kadar 
lesini alakadar eden bu projeyi dünden. ki bir veya muhtelif dairelerin ber
beri okurlarınızın iStif ade nazarlarına hangi bir lşl için teşkil edllecek ko -

misyonlara memur edlllp bu komiB -
arzediyoruz:) yonların bulundukları mahallin gay -

ücretlilerin terfileri rı yerlerden celbedllecek olanlara yalnız har-
On dördiincü madde _ ttcr_etu vazıfeler- cirah ve İcra Vekilleri Heyetince tayin olu -

de bulunanlardan blr terfi ınuddetinl dol - nacıık miktada masarlfl znrurlye verlllr. 
duranlar ücretlerinin tekabfil ettiği derece - Yirmi üçüncü madde - Mülhak bütçen 

1 emuriyeUere ve doldurmıyan- idarelerle hususi idare ve belediyeler dahi 
deki maaş ı m İ d aşağıdaki ımemurlyetıere nakl- bu kanun hükümlerine tAbldlr. Ancak er& 
lar blr irelrece Vekilleri Heyetince varldatları müsaid görül-
olunabll er.· k bl"" el Ücretll bir vazifeye na.kledllecek maaşlı mlyden belediyeler için bu a

1 
nudnun un 

memurlardan bulunduklan derecede blr ter ma desinde yazılı dereceler n unundalslme
fi müddeti dolduranlar iki ve bu müddeti murJyet ihdasına mahalli belediye mecl eri 

ıar bir üst dereceye ald maaş tu salAhiyetlidfr. 
doldnrmıy:n bUl ettiği ücretleri alabilirler. Hususi l~nrelerle belediyeler 'llemurlarının 
tarının te n ,.tlkleri maaşlı veya ücretll me kadroları Icra Vekilleri Heyetlnca tasdik o-
Bunların ge,.. b 

d esindeki t.erfi müddetln\n me lunur. 
murlyet d~~~klert tarihtir. Yirmi dördüncü madde - 1683 sayılı aske
del na~ 1

1
madde _ ücretlilerden Anka - ri ve miilkt tekaüd kanununun mer'lyetlnden 

On b ne ıara almakta oldukları ücret evvelki hükllmlere göre maaş nlan alelfimum 
rada b~~~:a~lr derece dunundakl maaşlı mütckaidin ile eytam ve eramll ve hldematı 
dereee.<ı muva.kkn-t ıtazmlnatı man.şlılar vataniye tertibinden maaş alan zevata ınaaı 
memur~a~~ umuın1 hükümler dairesinde ve- asıllarlle tahsisatı fevka.lll.dcleri blrleştlrll -
hnkkın a mek suret11e bir kalem olarak ahktlmı mevcu-
rmr. kllAt On altıncı madde - VeklUeUer te~ .. ın- deye göre verilir. 
dan ve memuriyet derece ve aylıkları ka - Bu suretle maaş alan mütekaldlerden olup 
nunla tesblt edilen mü~lerden b\rln - da umumi, mülhak ve hususi l>Utçclerden 
den diğerine memur nakli atd olduğu veki - veya tediye edilmiş sermayesinin en az yarısı 
lln muvafakatine bağlıdır. Ancak tayinleri Devlete aid olan müesseselerle memuriyet de
m:ıhnllertne ald memuriyet.ıer arnsındnkl na- rece ve aylıkları kanunla tesblt edllmtş olan 
kll ve ta.lwlller tayine sall\hiyettar olan ma- müesseselerden tahsisat veya ücret alanlaım 
kamların müsnadesile yapılır. bu vazlyeUerl devam ettl~e tekaüd maaşları 

İstifa edenler hakkında. dahi Uç ay müd- tahsisatı fevkalMelert llA.ve edllmekııl.zln ve-
detle bu hüküm tatbik edilir. rlllr. 

Bu madde hfttmti ücret.Jile.re de şamil - 1683 nwnarnh tekaüd kanunu hükümlerl-

dl ne göre tekaüd maaşı tahsis edllenlerden 
~n yedinci madde - Meslek! tahsil göre- yukarıda yazılı daire ve müesseselerden te.h

rek me&eklerine aid daire ve vazifelere tntl- slsat veya ücret alanlar hakkında d:ı mez -
snb edenler ne bu kanunun 6 •ncı ve ıs ncü kilr knnunun 70 ncl maddesi hükmü tatbik 
maddelerinde yazılı vazifelere alınanlar olunur. 
mü.cıte..cına olmak üzere bidayet.en Devlet me- Alelfunum mütekaidlerden maaşlı bir hlz
murlyetlne alınacakların müsabaka lmtlha- mete tayin edllenlerln (bu manşlı hlzmeUerde 
r-ına ve bkden fazla tallb bulunmadığı tak- ücretle çalışsalar dahi) tekaüd ma~ları ta
dlrde ehliyet imtihanına girip kazanmaları mıunen kesilir. Harb mo.lüllerl bu madde 
şarttır. hükmünden müstesnadır. 

Ayn bir vazife alabilirler mi? 900 numaralı JmRun hükmü ve 2921 sayılı 
On sekh:incl madde - Umumt, mülhak, kanunun 36 ncı maddesi hükümleri mah -

hususi bütçelerle belediyeler bütı;elerlnden fuzdur. 
ve bunlara tO.bi teşekküllerden maaş ve üc- Alelfimum rnütekııldler hakkında bu hü -
ret ahnakta olan memurların ~usust blr ka- kümlerln tatbik edilebilmesi lçln bunların 
nundaakstne sarahat olmadıkça bulundukları nldıkları tekaüd man.şlle ücret veya tnhsisat 
müesseselerin içinde ve dışında maa~lı veya mecmuunun 50 liradan ~ağı düşmeme31 
ücretJl ayrıca bir vazife almaları calz d~ll- şarttır. 
dir. Ylnnl beşinci madde - Devlet memurlan 

• onu babasının adile çağıran kimdi? He
yecandan boğuluyor gibi: c- Kimsin, 
ne i5tiyorsun?> diye homurdandı. Bir -
öen a~aç dalları çıtırdadı. Mansur bir 
gölgenin kendine doğru geldiğini sez -
di vı> hafif bir feryad kopardı. 

e - Çok 1y1 - Köpek - Kabul etmemek. 
10 - Keman çıılan - 11m.ıd et. 

YUKARDAN AŞA01: 
ı - Kaynatılıp suyu içilen ya.prak - Sütün 

üstünde hasıl olan. 

788 sayılı memurin kanununun 8 net mad - maaşatının tcvhld ve teadülüne dair olan 18 
dcslle 1496 sayüı kanunun birinci maddesi Mayıs 1929 tarih ve 1452 sayılı kanun Ue 
hükümleri ücreUl memurlara da şamlldlr. bu kanunun bazı maddelerini değ~tiren 1476, 

Mna.şll veya ücretıı memurların uhdele - 1738, 2041, 3139, 3234, ve 8391 sayılı kanunlarla 
rinde maaşlı veya ücretJl yalnız blr dalmt 1804 sayılı kanunun iblrincl maddesi, 2291 

ccvab 1st.ıyen okuyuculıırunın po.sta muıı.lllınllk ibulunablllr. Şu kadar kl asli va- sayılı kanunun 27 ncl maddesi ve 2310 sayılı 
pulu yollamo.lnrını rlca ederim. AlW tat- zlfcsl maaşlı olanlEnın uhdesindekl müıı.şlı kanunun maaş ve temsil tahsisaUanna aid 
dirde 1steklert mukabelesiz kalablllr. munUlmllkten aıacaklan para, ücret 1ttbar hükümlerinden gayri hiıkiimleri ve 2658 sa -

:miktnrda yemek mecburiyeti dolayıs!le 
hazım borusunu yorması ve hastaların da 
değişmiyen lezzetinden dolayı uzun miid
det devam edememeleri oldukça mühim 
mahzurdur. Vücudü zehirlerden kurtar -
mak 1tlbarlle istifadesi olduğundan de -
vnmla tatbiki mümkün olmıyan vak'a -
lıırda fasılalı ve birkaç güne münhasır 
olmak üzere to.vsiye eylemek daha mu -
vnfıktır. 

- Babam! 
- Yanıbaşında beliren kısa boylu \'e 

kızıl sakallı bir adam onu tepeden tır
nağa kadar süzdü: 

- Benim Ya İbni Şem'un! Hüküm -
darı ra çattığın gündenberi zavallı ba
banı unuttun. 

- Alay mı ediyorsun Ya Şem'un? 
Sen Şamda anamı terkettiğin giinden -
beri beni aradın mı? 

Bu Şem'un bizim ihtiyar casus İbni 
Yahj adan başka biri değildi. Kan buru
nu büsbütün bükerek karanlıkta bir 
cam parçası gibi pırıldayan gözlerini 
oğluna dikti: 

- Ben büyük gayeler uğrunda çar -
pışan bir insanım. Bu gaye uğrunda i -
cab ederse karımı ve oğlumu bile feda 
ederim. 

- Ben de büyük menfaatler peşinde 
koşan bir gencim. Bu uğurda babamı 

bile satarım. 
- Bu sözünü şeytan işitsin ya lain! 

Sen benim Mısır Sultanlarının yaban -
oısı olmadığımı unuttun mu? 

- Nasıl unuturum, hattA muhterem 
bşbamın Beni Kenane şeyhinin en ya
kın dostu olduğunu bile duydum. 

- Ya İbni Şem'un. 
- Söyle benden ne istiyorsun? 
- B~ nediminin bir yahudinin piçi 

olduğunu öğrenmesi zannederim ki hli
kümdarın hiç hoşuna gitmez. Benimle 
li~ geçinmeye bak Ya İbni Şem'un! 
Hem biz aramızda ne derece ihtilaf o -
!ursa olsun gene ayni gayeler uğruna 
Qarpışan fManlanz. Arzı mevudun ha
fallni unuttun mu oğlum? 

- Hiç bl.r zaman baba! 

2 - Evvelce sarık yapt.ı.kları bir nevi ku -
maş - Bir ev bnlkı. 

s - Kavga - Kalemler. 
4 - Cenub vllA.yetıerlmlzden biri. 
5 - Hayvanlarıı 11.rlıı olan bir böcıık - Ha

reketsiz duran. 
6 - Susan. 
7 - Düşmanlık. 

8 - Blrblrlnl aldatma oyunu - Yaş ol -
mı yan. 

9 - İptida - Kırılıp içi yenllen bir meyva. 
10 - Duada tekro.rlaruın kelime - Batmak 
masdarındnn emri hazır. 

Geçen bulmaea.nm halledilmiş şekli: 
SOLDAN SAl'iA: 

1 - Karaman - İh. 
2 - Aralık - Aml. 
3 - Rnmazan - Tc. 
4 - Alacalı - iz. 
5 - Mizah - Zade. 
6 - Akal - Sapan. 
7 - N. - Nlznın~ 
8 - A. - Apak - O. 
9 - İmtldad - Ok. 

10 - Hacıen - Oku. ................................ -.......................... .. 
Nöbetçi eczaneler 

Bugece nöbetçi olan eczaneler şunlo.r
dır: 

İstanbul cJhetlndekiler: 
Şehzadeb~ında: ronıverslte), Emlno -

nünde: CBeruınson), Atsa.rayda: (Şeref), 

Alemdarda: (Abdülltadlr), Beyazıdda : 
(Cemil), Fatihde: (Vltaıl}, Bakırköyün -
de: (Merkez), Eyübde: (ArlC Beşir). 
Beyoğlu cihetindekller: 

İstlkH'ı.l caddesinde: CKanzuk), Yüksek-
kaldırımda: (Vlngopulo>, Tııltsimde: 
(Taksim), Yenlşehlrde: (Parunakyan>. 
Beşlktnşta: CVldln). 

BoG'aziçl, Kadıkö7 ve Adalarılıı.kiler: 
Kadıköytinde: (Halle, Hulü.<ıi Osmnn) 

Üskudarda: Cİtimad), Sanyerde: (Nuri): 
Adalarda: cşınaaı. Rıa.>. 

\..._ I o1unur. Bu suretle uaveten bir mualllmlik yılı kanunun ikinci maddesinin bu kanunun 
, ______________ ,,, deruhde edenlerde mualllmllğln ücret veya ıı ncl maddeslle temin edilen hiikmü vo 

• ............................................................. rnııaş tutarının tıçte ikisi verilir. 3500 sayılı kıınunun 11 ncl maddesi hiikmü ve 
Muııllimlerden uhdelerinde rektörlOk, de - 1509, 1511, 1533, 1612, 1614, 1617, 1624, 

en saçların en iyi nacı ' kanlık. müdürlük, ba.şmuıılllmlik, muavinlik, 1834 1911 2006 2021 2197 2201, 2202 , , & 1 bMmualliınllk, 1l'boratua:r, mühendis mek- ' ' ' ' ' ' ar aç tebl ve sanat olrullan ntelye şefüği gibi üc- 2203, 2225, 2287, 2293, 2368, 2393, 2408, 
re•u tdart !bir vnzifede bulunanların iki mu- 2411, 2467, 2470, 2_?21, 2529, 2530, 2531, 

snç suyudur. ' nıuınıı~ı <'.emetmelerl caizdir. Bunların ldarı 2541, 2669, 2773, 2777, 2782, 2787, 2795, 
vazifelerine a\d ücretlerinin vo muıılllmUk 2797, 2799, 2800, 2825, 2849, 2865, 2883, 

·--·--·············-·-······----····-·-·· maaş veya ücretlerinden mlkdarı fazla olnn- 2885, 2890, 2953, 2996, 2997, 3007 3012, 
Jarın tamamı ve lklnclslnln üçte ikisi ver!Jlr. ' • 

Son Posta 
(Müderris, profesör, doçent tabirleri bu ka- 3013, 3017, 3045, 3046. H049, 3051, 3074. 
nuna göre mualllınllk ifadesinde clıı.hlldir). 3127, 3154, 3184, 3201, 3203, 3223, 3224, 

Yukıırıdn sn.yılı idari vazifeleri olmıyanln- 3225, 3230, 3232, 3237, 3252, 3312, 3314, 
ra üç muallimlik verlleblllr. Bunlar maaş ve- 3326, 3361, 3380, 3393, 3397, 3406, 3407, 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk: gazeteSı ya ücretlerinden mlkdarı fazla olanının ta- 3408, 3409, 3412• 3429, 3452, 3476, 3484, 
-····- mnmını ve t:ı.ytn sıraslle de lklnclstnln üçte 

Yereba.tan, Ça.talçeşme sokak, 25 ikisini ve üçüncilslinün üçte blrlnl alır. 3505, 3507, 3546, 3552, 3568, 3571, 3604, 
1 S T A N B U L Talihler; fkl meslekt vazifeyi veya biri tda- 3608, 3611, 3612, 3613, 3614, 3621 ve 3636 

Gazetemizde· çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

-····-ABONE 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FıATLARI 

1 
Sene 
Kr. 

6 3 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

''----1------
1400 750 400 
2340 1220 710 
2700 1400 800 

Abone bedeli p~indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
aoo 

Gelen evrak geri verilme%. 
llanlardC111 mea•uliyet alınmaz. 
Cevab için rnektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi llzımdır. 

r
1 

··;~-;;;;·~;;;;·~·~~·~·1~;~-~~~i··~ 
Telgraf : Son Posta s 

• Telefon : 20203 .: 

.. ···························-········· .. ······; 

rı, dli~erl mesleki mnaşlı veya üoretll iki vazı- sayılı ıkanunlarıı bağlı kadro cedvellerl ve 
feyi deruhte edebilirler. 1939 mali yılı muvazenei umumiye kanunu

Serbest tabib bulunmıyan vlll\yet ve ka- nun 19 ncu maddesi ve diğer kanunların bu 
zalardakl tablıblerln 7.a.ruret hallnde o vlHi- kanuna muhalif hükümleri kaldırılmıştır. 
yet ve kazaya atd üç muhtellf mesleki hlzme- Yirmi altıncı ma.dde - Riyaseti Cfimhut 
tl <lerubde etmeleri caizdir. Bu takdirde bun- ~kll!tı hakkındaki 2180 sayılı kanunun 
ıarın alabilecekleri ücret ve maaıı nisbetlerl 13 ncü ve mezkür kanunun 3011 sayılı kanun
mualllmler hakkında yukarıda konulan hü- la değiştlrllen 14. ncü ve Anknrn Yüksek Zl
kümlere göre hesab edlllr. · rant Enstitüsü hakkındaki 2291 sayılı ka -

Mühendisler ve veterlnler hakkında da bu nunla İstanbul Üniversitesi hakkındaki 2928 
hükümler tatbik olunur. sayılı kanunun ve bunların ek ve tadlllcrlnln 

900 sayılı knnun htlkümlert mahfuzdur. asistan, doçent ve profesörlerin hizmete a.ıı-
1\lüteferrik maddeler nış ve terfllerile müze ve rasndhane ~ldlltı 

on dokuzuncu madde _ Odacı, kolcu, bek- hakkındaki 2530 sayılı kanunun mütelıassls
ç!, C\".l'ak müvezzii, cemi mürettebatı, ücretll ların hizmete alınış ve terfilerine dair hll -
ve etdatlı tahsildar, daktilo ve steno gibi kiimleri Ue 3459 sayılı kanun hükmfi Cilmhur 
müteferrik müstahdemler bu kanun hüküm- Başkanlığı filfırmonlk orkestrası teşldlfttı ve 
ıerlne tAbl değildirler. orkestra mensublannın terfi ve tecziyeleri 

Yirminci madde _ ücreUe müstahdem hakkındakl 3045 sayılı kanunun orkestra men 
memurlnnn harcırahları maaşlı memurların sublarının hizmete alınış ve terfilerine dair 
harcırahı hükümlerine tevfikan ve işbu ka- hükümleri ve posta, telgraf ve telefon idaresi 
nunun 1 ncl maddesinde yazılı derece aylık- teşkllrıtı hak.kındnki 2822 sayılı kıınunun 8080 
ları esas tutularak hesab edtur. sayılı kanunla değiştirilen 21! nci maddesi ve 

Yirmi birinci madde _ İnhllaI vuku bulan 3201 sayılı Emniyet t~kll!ı.tı kanununun M ve 
memlll'lyetlerde vekil istihdamı halinde maaş 47 ncl ve Büyük Mlllet Meclisi teşkllD.tı hak
kanununun 8 ncl maddesi mucibince verlle- ıundakl 3552 sııyılı kanunun 5, 6 ve 7 ncJ 
cek veUlet maaş -veya ncretıntn müddeti aza- maddeleri, 3007 sayılı kanunun ve 1701 sayıl 
mi n.ıtı nydan ibarettir. kanunla ek ve zeyillerinin mnaş ve wuıen 

Yirmi ikinci madde _ Husus! kanunların- dair olan hükümleri hariç olmak Ozero mRa 
da sa.rahat oım~ thUaa8 ve tombron hükümleri mahturour. (Arkası var) 

• 
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MAZON MEYVA TUZU 
Hazımsızhk, şişkinlik, bulanll gaz, 
sancı, mide bozukluğu, bar sak ataleti iNKIBAZ Sarıhk, Safra M •DE ekşi l i k ve 

K a raci ğ e r 1 yanmala-
rında ve bütün Mi D E, B A R SAK bozukluklarında kullanınız. H O R O z markasına dikkat. 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay, daha 
kat'i bir tesir icra eder. Yalnız toptan atıf yeri : Mazon ve Boton ecza depoau, Yeni Pottane arkası No. 31 istanbul 

- lstanbul Komutanlığı ilanları 1 
TURK TiCARET BANKASI A. Ş. Defterdardaki bir numaralı dikim e. 'etlerinden hangisinin fıatı müsaid olursa 

vinde yaptırılacak tamiratın açık eksılt- o cins et şerait ve ev fı dahilinde satın 
me ile ihalesi 17 /Temmuz/939 Pazartesi alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 3/Tem. 
günü saat 11 de yapılacaktır. Muham. muz/939 Pazartesi günü saat 15 de yapı. 
men keşif bedeli 2465 lira 60 kuruştur lacaktır. Muhammen tutan sığır etinin: 

TES İS TARİHİ 1919 

Merkezi : AN KARA 

Dk teminatı 185 liradır. Şartnamesi ve 72600 ve keçi etinin 68200 liradır. Tem~ 
sairesi bedeli mukabilinde aid oldugu §U- natlan sığır etinin 4880 !keçi etinin 4660 li. 
bede ver~le-bilir. isteklilerinin ilk temi. radır. Şartnamesi bedeli mukabilinde ' -
na't makbuzu veya mektublarile 2490 sa. n1ebilir. İsteklilerinin ilk teminat m: • 
yılı kanunun 2-3 maddelerinde yazılı vr. buzu veya mektublarile 2490 sayılı k::ı.. 
sikalarile ihale gününden sekiz gün ev. nunun 2-3 maddeforinde yazılı vesika!a .. 
vel vilayet Nafıa Müdürlüklerinden ala.. n1e ihale günü ihale saatinden bir ıad 
cakları vesikalarile beraber ihale günü evveline kadar teklif mektublannı Fın .. 
vakti muayyeninde Fındıklıda Komutan.. dıklıda Komutanlık Satınalına Komisyo. 
lık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. nuna vermeleri. c4244> 

,4665> 

* 
Her nevi muameleleri 

* Çatalca müstahkem meviki birliklerinin 
İsta~ul Komutanlığına bağlı birlikier ihtiyacı olan l64000 kilo sığır veya keçi 

hayvanatı için ıerait ve evsafı dahilinde etlerinden hangisinin fiatı müsaid olurd 
220000 kilo yuW satın alınacaktır. Kapa. 

0 
cins et şerrut ve evsafı dahilinde satın 

lı zarfla ihalesi 3/Temmuz/939 Pazartesi alınacaktır. Kapalı .zarfla ihalesi 3/Tem. 
günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen 
kıymeti 11000 liradır. İlk teminatı 825 lL muz/939 Paz.arlesi günü saat 15,30 da ya. 

Dahilde ue hariçte muhabirleri uarıllr 
radır. Şartnamesi hergün komisyonda pılacak'tır. Muhanunen tut&-lan sığır eti.. 
görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat nin 44280 keçi etinin 37720 liradır. İlk te .. 

minatları keçj etinin 2829 sığır etinin ma'.kıbuzu veya mektublarile 2490 sayılı 
kanunun 1..3 maddelerinde yazılı vesika. 3321 liradır. Şartnamesi bedeli mukabi.. 
larile beraber ihale günü ihale saatinden linde verilebilir. lsteklile~nin ilk teminat 
bir saat ~e kadar teklif mektubJa. makbuz veya mektublanle 2490 No. lıı 
nnı Fındıklıda Komutanlık Satmalına kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı v~a. Telgraf adresi: 

\ Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler : TiCARET 

Bankamızır1. l stanbul subealnde te.r;is edilen 

"GB A A 
Çok mtlsaid ıartlarla ıayın mliıterllerimizin emrine amade bulunduruhnaktadır. 

izahat alınmak fizere gişelerimize müracaat olunmuı. 

Kom.isy.onuna vermeleri. c4243, larile beraber ihale günü ihale saatınden * bir saat e"-veline kadar teklif mektubla.. 
İstanbul Komutanlığına b3ğlı birlikler Fındıklıda Komutanlık Satınalma 

ihtiyacı olan 220000 kik> sığır veya keçi ~misyonuna vermeleri. c4245> 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ilanları 
1 - Tahmin edilen bedeli 8773 lira 11 3 _ İstekli erin 2490 sayılı kanunun 

kuruş o!an 26070 aded ampul, 13/Tem. tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka. 
n:uz/939 tarihine raslıyan Perşembe gü. palı teklif mektublarını en geç belli gün 
nu saat 14 de kapalı zarfla alınmak üze. b' t evveline kad r Ka.. re eksiltmeye konulmuştur. ve saatten ır saa k . b k 1 . 

2 İ sımpac:~da bulunan omıs~ on ş anu.. - Ik teminatı 657 lira 99 kuruş olup r-
1 

· 
art · k · - ~ makbuz mukabi inde verme erı. § namesı ornısyondan hergun parasız gına 

olarak alınabilir. ( 4ô46) 

Selimiye Askeri Satına1ma Komisyonu ilanları 
Selim.iye tümen birllklerile Haydarpa- saf şeraiti dahilinde 30/Hazi./ 939 

§a süel hastanesi ve Karadeniz Boğazın. Cuma gunu saat 14 te pa_zar. • 
daki birlikler için 11000 kilo taze ayşeka .. Iıkla satın alınacaktır. İsteklılenn 

TOrkiye COmhuriyet Merkez Bankası 
dm .fasulşası, 11000 kilo taze sakız kaba. belli gün ve saatta kat'i. te.~inat parala. 
ğı. 5000 kilo taze başlı soğan evsaf şera. rile birlikte Selımiycdekı tumen satınaL 
iti dahilinde l/Temmuz/939 Cumartesi ma komisyonuna gelmeleri. 

AKT IF 

Altın: Saft kilogram 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler 
Tilrk llruı 

Hariçteki Muhabiri• ı 

17.179.572 

Altın: Saft kilogram 9.058.321 
Altına W.hT111 bbU lll"belt 
dlhiller 
D!l •r doma. ft Bol11• kUr1DI 
batJ7elert 

Raslne Tah.uı.t : 
Peruhde edilin en'atı D&kcl1J9 
ta11ıııtı 
Kanunun 1 - 1 lncl madl!ele
rine tevtiDD 1wı1.u· t&ra1ıDdUa 

TW &ed.lJat 

Senedat Ctlsdanı ı 
TlcARl Bmo:DAT 

14h•m Ye Tahvillt Ctb41am ı 
<Derubde edUen n ran naıc

.A - (dlyentn tartıııtı •bam " 
<Ta!mll t tW>art tı)'tnetle) 

B - Serben Nbam ft 1&hnı&ı 
Avamlar: 
Hazineye tıA vadeli avanı 

Altın •• M m GHtın. 
Tahvil&t ilıertne 

8llledarlar : 
Kllhtellf ı 

24 - Haziran - 1989 Vaziyeti 

•ASI~ 

24.lM.4'42.97 
17.763.909,50 
l.436.818,39 

410.164,30 

12. 741.252,48 

10.619,29 

4.135.309,70 

158.7fl .5e3r-

17.228.027.-

124.874.351,52 

43.462.213,47 
7.897.104,....., 

8.206.000,.-
26.245, 79 

7.808.794,15 

Lira 

43.365.170,88 

U0,164,30 

Sermaye: 
İhtiyat Ak~: 
.Adi ft lnblA.d• 
Husud 

TedavUldeld Bankllot1ar : 
Denıbde edilen nrata na'kdl7'1 
Kanmıun ı - ı lnc1 maddelert 
ne teTfttan hutDt ~ıındaA 
Ylt1 &ed1,Jat 
Denahde edUm ...uıı D&td.179 
batıyuS 

Ul7.13f;2Q 
6.000.000,-

158. 748.563,-

17 .228.027 ,-

H Ul20.536.-
16.887.181,4'1 kal'fllılı tamamen altın OilanıS 

, Bbeten WdaYille 't'Uedllea 
Reutont mu.tablll illfttea tedıa. 
•utd. 

Türk Una Mnata ı 

19.000.000,-

19.000.000,--

Hı.520.s30,- Döm taahlıudatı: 

124.874.351,152 

51.559.317,47 

16.041.039,94 
4.500.000,-

15.838.843.84 

4.14.796.605,40 

Altına taln111 bbll d&tüler 
Diler d611aler ............... 
b&tınlel& 

llulatalll ı 

1.181,31 

Sl.MO.iM,3f 

ı r-- 1938 tarilıfaden ftibarell: 
........ laaddi % ' Altm herim "' 1 

günü saat 9,30 da pazarlıkla satın alına. 
caktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte kat't 
teminat paralarile birlikte Selimiyedeki 

15.ooo.000,- tümen satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Karadeniz Boğazındaki birlikler hay .. 
vanatı için 6600 kilo yulaf' 4500 kilo kuru 
ot 900 kilo saman evsaf şeraiti dahilinde 
30/Haziran/939 Cum:ı günü saat 14~~10 ~ pazarlıkla satın alınac<!ktır. İstek l --rm 
belli gün ve saatt:ı kat'i teminat parcıla.. 

Selimiye t üm bitlikleri hayvanatı için rae birlikte Selimiyedck: tümen satmalı 
lO.ll7.1Sf,2~ ao ton yulaf, 20 ton kuru ot ev - ma komisyonuna gelmeleri (469?) 

229.520.538, .... 

U .HU90,SI 

81.844.145,87 
98.550.098,93 

uf. 796.605,40 

1 lıtanbul Belediyesi ilanları 

İstanbul Daimi Eneftmenlnden: 
Muhammen 

bedeli 
Teminat 
miktarı Alınacak malzeme 

50 850 3754 25 (339 000) J•t.re Benzın 
5 450 405 ( 90 000) , Motorin 

1 

Muhammen bedellerile teminat ve mü bayaa miktarıadı yukarıda ynzılı ben.. 
zin V€ motorin kapalı zarf JSulü ile ~yrı ayrı eksiltmeye konmuştur. lhale 5•7• 

939 Çarşamba günü saat 15 te y:ıpılacaktır. Şartnameleri Zabıt ve M~ameıat 
Müdürlüğünde gôrülebilir. İsteklilerin 939 yılına aıd '.l'ic:ırct Odası ves_ıkası ve 
muvakkat tem.inat makbuz veva mektublarile 2490 No. lu kanun çevrcsınde ha. 
zırlıyacakları kapalı .zarflarını ihale ıarihi olnn 5/7/939 Çarşamba günü saat 14 e 
kadar Daimi Encümene vermeleri. (4340) 

llitısat Vekaletinden : 
Dericilik. yünlü ve pamuklu mensucat tahsili için Avrupaya gönd.eril~cek .. ta. 

kbeyi seçmek füere 2/5/939 tarihinde Ankara, İstanbul, Bur a ve Izıru~ ~olg~ 
san'at okullarında açılan müsabaka imtihanlarına girenlerden nşağıda .ı.sımlerı 
yazılı 6 istekli muvaffak olmuştur. c2580> c4604> • 

1 - Abdullah Arkun 
2 - Nihat Ogen 
3 - İhsan Erglin 
4 - Mehmed Guçkan 
5 - Kamil Yığitcr 
6 - Celaleddin Arkun 



f~ Sayfa 
• z -- ·- ·· __ ____ ;_ - - 7 JP ?' WI 

SON POST&' ... Haziran 19 

• 

. : .•,, 

~ .. : ~ ... '\. ~ ... ~ .. 
. .. ~ . . ' 

- .... ~.. • f' 

DiKKAT 
rlpla katalarının lzerlne resimde 
gördtlğliılz şekilde kabartma 

pullar llive edilmiştir. 
Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve 

pulsuz kutuları şiddetle . reddediniz. 

. 

KANZ.UK. 
.. - - T E R P O ~ R _A ,S 1 

~~~:e·.·o· R o s A ı. i ~ N A 
• ·: ··.~-... ::·. ·' :·~ -. ••• • • ; . .· ( •. ~ •• • :,,. ·~t - • .. : : .. • 

~oltuka'ttı , ve ayak terlemeleri ni Ka.t 'iyen ,zarar· 
;ve; n,;_-tjen keser~ . Kokuyu giderir, E;:50ROSALINA 
l:<~llari-~akla elbise ve çoraplarım:ziqa. nerabiyet-

.- ~- ... "" . . . . . . . . . . ~-. ...--~ ~ 

ten" kürtarniış olursunuz. Eczanelerde·n arayınız. · 
. . '.. . ... ~ ·. , . . . ~· : -~~ . '"',..- .... : ' ..... 

. . . -~ .•. / ' . . . . . "(.. . ,,~:!"-. . . . . . .· 
· IJ~ .GJL."İZ KANZUK ECZANESi - " Beyoğlu; . lstan' buı" 
.: . .-"': l ..... ~'r;, • •• .. • • • .. · ,. . .... '"';. .:-- •• . .. -· ~ ..•. 
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T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu• tarihi ı 188B 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajan.1 adedi: 262 

Zirai ve ticari tıer nevi banka mua:nelelarl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en aı 
SO liras! bulunanlara senede 4 defa çekılecek kur'a ile aşağıdaki plana 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

40 ,, 100 " 4,000 o 

100 " 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 u 

160 " 20 " 3,200 Jt 

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

Kur'alar ıenede 4 defa, l EylUJ. l Birineiüııun, 1 Mart ve 1 11aziraıa 
tarihJerinde çekilecektir. 

1 BE$i AL 

NA 
iLA~I 

Saç Bakımı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 
tedavi eden tesiri mücorreb bir 

ilılçdır . 

•• 
Olçü üzerin 
Fenni Kasık . bağlar 
Mide, barsak, böbrek 

düşknnlüğtıne 

fenni 
Kor u 

lmyeolcu ölçü 
tarifesi gönderilir. 

EmlnönU 
ızınir soke~ 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

OreopuJos 

Taklitçilerden 
sakmımz. 

İstanbul 2 nci İfJfis l\Iemurluğundan: 

TASHİH 
Bir borçluya aid ve Beyoğlu Alysn 

sokak Pirpiryani apartımanının zemin 

katındaki dairede rnevcud kıymetli eşya. 
ların satışı 1 /7 /fJ39 Cumartesi gün:.i saat 

14 de yapılması daha muvafık olacağı cl. 
hetle Cuma günü için olan ilanın Cumar. 

tesine tashih edildiği ve pey verip te bi. 
rinci arttırmada kendilcr·n2 6 parça eş.. 

ya ihale edilen müşterilerin ilanda yazılı 
Cumarte~i günü sa:ıt 14 de kadar bakiye 

paralarını getirip eşyaları almadıkları 

takdirde İcra ve İflas kanununun 118 nc.i 

maddesi mucibince mezkur 6 parça eşya. 
nın dahi satılacağı illin olunur. (18837) 

Toptan ve perakende aatıf yeri : lıtanbul Sultanhamam 

Ha mai bey geçidi No. 48 - 56 Tel: 21295 

,...----------------------------~ 
Meı a g rmü TER 
tarafından formülii yapılan ve dilnyada mevcut müstahzarabn en 

mükemmeli olan VENÜS güzellik· müstahzaratını kullanınız. 

Esııs No. 
197 

8 ... 
B 
Q 

Umumi deposu : Nureddin Evliyazade Ecza, alat ve 
ltnyat Deposu lsttmbul 

Emlak ve Eytam Bankasından 

Satılık emlak 
Yeri Kıymetı 

Beşiktaş, Meşrutiyet mqh. 32.911 
eski çiftliK yeni ekmek 
fabrikası sokağı No. 2 
Mit 8, 9. 10 yeni 4, 4-2, 4- ı 

Nevi Mesahaın 

Boslnn 14213 M2 
Hane 
Ahır 

Depozito 
6582.20 

ı - Adresi ve izahatı yukarıda yazılı gayrimenkul kapalı zarf usulile ve 
peşin para ile şubemiz satış komisyonu huzurunda satılacak ve takarrür eden 
bedel genel direktörlüğün tasdikine iktiran ettiği takdirde ihalesı yapılacaktır. 

2 - İhale 19/71939 Çarşamba günü saat on birdedir. İstekli olanların §Ube
nüze müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde birer şartname almaları. 

3 - Şartnamede yazılı hükümler dıtiresinde teklif mektublarını nihayet ısn/ 
939 Çarşamba günü saat on buçuğa kadar şubemize vermeleri. c469h 


