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Halay Meclisi fezahiiraf 
arasında Tiirkiyeye 
iltihak kararı verdi 

On alb Alman topu 
şehrin en mühim bir 
tepesine yerleştirildi 

Türk bagrağı binlerce lıalkın coşkun Danzigde yapılan Alman askeri hazırlıkları Polonyada 

alkışları arasında binaga çekildi L h cubühyük ~i: bduikkokk~tıe takib ediliyor 

--------.-. e m urreısı, y 
Fransız kıt' aları Halaydan çekilmıye başladılar 

. . ............ ·-·····-·······--··········----·--.. -... 
fedakarhklara 
hazırız, diyor 

Ankaradan Hata11a giden meb'usl anınız AnüılJI& meb'usu TaJ/fur 
S8kmen ile birliktt 

Milli Şef 
Millt Şef İsmet İnönü, dQ.ıı Sa • 

varona yatı ile Marmarada tenez • 
zühte bulunmuşlardır. '\filıt Şefin 
bugün tenezzühlerine devam ede. 
cekleri ve 1 Temmuzda kabotaj 
bayramı münasebetile yapılacak 
olan !kayık yarışlarına şeref vere • 
cekleri anlaşılmaktadır. 

Ankaraya avdet 
Ankara 29 (Hususi) - Cümhur. 

reisi İsmet İnönünün 3 Temmuz 
Pazartesi günü şehrimizi şereflen. 
direcekl(fri haber vetilmektedir. 
Milli Şef Temmuz sonlarına kadar 
burada kalacaktır. 

Dün Varşovada deniz 
günü münasebetile büyük 

nümayişler yapıldı 

Varşova 29 (Hususi) - Polonya all .. 
kadar makamları, Danzigde yapılan Al. 
man askeri hazırlıkları dikkatle takib et. 
mektedirler. 

Alman hücum kıt'aları, ıarki Prusya. 
dan Danzige mütemadiyen silAh ve mü. 
himmat ithal etmektedirler. Dün getiril. 
miş olan 16 top, şehrin en mühim bir te. 
pesinde yerleştirtlmiştir. Sivil halkın bu 
mınta-kaya girmesi yasak edilmiştir. 

(Devamı 11 inci sayfada) Leh cümhurreisıi Moıcilki 

- (Hata.ya ıcönılerdltünh fotopaf mababl ll'lmlıdD ta.J1aN Be ~J r.lmlerdea, · ·-· ···• .. •••••···--·· .. ·····-·········-··········- sauue uoısuzıuıu Antakya 29 (Sureti mabsusada gön • dan sonra son bir formalite d aha ikmal 
derdiğimiz muharririmizden) - Türk edildi. 
Hatayın Türkiyeye iltihakı anlaşmasın- (Devamı 11 inci sayfada) 

HükOmetHataYhakkında 
Meclise muhtelif kanun 

layihaları verdi 
Ankarada imzalanan anlaşmanın metni 

Payas İskenderun demiryolu hath da Türk Devlet 
demiryolları idaresine teslim edilecek 

Ankara, 29 (Hususi) - _H~tay ,h_aı -ıkurulmasına, adll k~n~nların tatbik 
kınm askerlik işlerine, yenı bır vılayet (Devamı 11 ıncı sayfada.) 
-········· .... ··································--······-··························································--.. 

YARIN BAŞLIYORUZ 

.lall•de t 
YENi EDEBT 

[ 

Çapkm baba J 
Ecne.bi ana 
Şımarık kız 
Züppe oğlan 

İşte yeni tefrikamız 
bu ailenin romanıdır 

Yaz1n: Burhan Cahid 
Kıymetli romancımızın 
akıcı üslfıbile yazdığı 

son ve en güzel eser 
~ 

Yarm bir başka aşk ve macera romanına daha başhyoruz 

Em.inenin Sevgili~-~.~ 
Nakleden: ~adice ~HaE~ r .t 

Kuduruyorlar! 
İtalyan gazeteleri işi 

küfre döktüler 
Küstahlığa bakın : Kont 

Cianonun gazetesi 
Türkiyeden " mütefessih 

memleket ,, diye 
behsediyor ! . 

Yazan : Selim Ragıp Emeç 
Totaliter devletlerde matbuatın rolü, 

bilhassa iç ve dış meselelerde hükıime • 
tin ve rejimin talimatını harfiyyen kolla. 
mak ve bu hududun haricine çıkmamak. 
tır. Bundan dolayıdır ki o memleketle. 

(Devamı 3 üncü sayfalla .Siyaset 
alemi· sütununda) 

Dün mevkuf /ardan bazıları yeniden 
müvacehe edildiler 

Satiye meselesi tahkikatına müddei- müdürü Meteos ile Jerans şirketi er • 
umumilik ikinci tetkik bürosu şefi Sah ka,nından ve hadisede şahid ~ulunan • 
ri ve 4 üncü sorgu hakimi Sami tara - !ardan Bükerin müvacehelen yapıl • 
fından dün de ehemmiyetle devam e • m~tır. Bu müvaceheye başlıca sebeb 
dilmiştir. teşkil eden mesele, bilhass.a, ayrıc~ tah 
Bazı suç1u1arla, şahidlerin müvace - kik mevzuu olan ~~·~00 lıra. komısyon 

helerine lüzum gören sorgu hakimi, dün meselesidir. Atıf Odul, Malık Kevk~b 
bilhassa bu işle meşgul olm~tur. Bu ve Meteos bu komisyonun ms{ımn hır 
arada maznunlardan Reasürans şirketi zata verildiğini ileri s~rrnekte ~e ~u 
ikinci müdürü Malik Kevkeb, Reasü - noktada ısrar etmektedirler. Şahıd Bu-
:ans avukatı Atıf Ödül, Jerans şirketi (Devamı 3 üncü sayfada) 

Dost Fransa.da falsolu sesler 

Fransa, yardım anlaşmasını 
çok pahalı odemiş ! 

Bir genç kız 13 saat 
d k 1 k 

Bizim dostluğumuz sablık değildir. Hatayın iadesi ile 
kuyu a a dı tan sonra dostluk rabıtalarımızın yenilenmesi . 
sağ olarak kurtarıldı bir araya geldise bu, mesu'd bir tesadüften ibarettir 

Dün, Vefada Kovacılarda fğneciçık _ Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 
mazda misline ender tesadüf edilen bir Fransada, harb ertesi edebiyatının i-I 
kaza olmuş, 18 yaşında bir kız, düştü- leri ~~ı:r.1 sim~l~rından iki ~ar~eş var -ı 
ğü 1 2 metre derinliğindeki bir kuyu _ dır kt ısımlennın yalnız imJa.c;ı de -
da 13 saat kaldıktan sonra sağ olarak ğiştirilecek olursa cÇingene falı> mana-
kurtarılın~hr. Hadise şudur: sına gelir. Bu iki kardeş münferiden de . 

(Devamı 3 üncü sayfada) yazacak olsalar, beraber imza atarlar 
Böyle olmasına rağmen Fransız Aka -

Cocuğunu 
' boğan kadın 

tevkif edildi 
Evlad katili ana yakala

narak suçun işlendiği 
Ankaraya sevkedildi 

(Yazısını 6 ncı sayfamızın 4 ve 5 
inci sütunlarında bulacaksınu.) 

demisi içlerinden yalnız birini geçense
ne kendi içine aldı. Şimdi, büyük Taro 
kendi imzasile kardeşinkinin ara yeri- 1simleri imlcisı değişecek olsa cçingene 
ne bu azalık sıfatını sık:ştırıyor. falt> ~nasına gelen mahud kardeıler 

Bu iki kardeşin mümeyyiz vasıfları de gene bir takım sagma y~urtlam~: 
bundan ibaret değildir. Bizi tanıınadık lar. Hülasaten dem ege getırıyorlar . ~· 
ları halde, pir aşkına Türk d~manıdır- cTürk - Fransız dostluk muahedesını, 

.. · , t' · n tehlikeli olmasından lar. Aradasırada Fransız matbuatında dunya vazı;>e mı "d . Fr 
bize dair görülen hezeyanlardan yüzde naşi Fransa çok pahal: 0 emışk .. b.I ~ -

H t bu dostluga mu a ı -uıze 
epeycesi bu katmerli Çingene falının sa a ayı . f da Söz.ün Kısası• 
imzasını taşır. (Devamı 2 ncı .~aya • 

B haf u . . autunwıda) 
u ta &elen "°anaııne gazetesin-



2 Sayfa 

Hergün 
Yanlış bir görüş 

- Yazan: Muhittin Blrren _ 

ell'ternasyona1 bir sürü şartlar da vardı. 
Eğer bizler, bütün bu işlerin mes'uli -

yetini kısmen gene bizde, kısmen de dün. 
yanın ve Türkiyenin şartları içinde oldu. 
ğunu bilmcı.sck ve halfi, pahalılığı.o 

mes'uliyetini mutavassıt denilen unsurun 
sırtına yükleyip kendimjz bir kanara çe. 
kilirsek, biz hfıliı .gaflet ve dalalet için -
deyiz ve doğru yolu bulabilmek imkanla. 
rına sahih değiliz, demektir. 

Hayır, cmutavassıb diye rasgele bir 
mes'ul bulup kabahati onun sırtına yük. 
lemckle, hallin€ mecbur olduğumuz da -
vayı halledemeyiz. B"z, bu memleketin 
refah davasını, ilmi bir problem olarak 
teH'ıkki etrneğe, onu öylccl' önümüze ko. 
yup, derin derin işlemeğe mecburuz. Bu 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Resimli Dlakale : = Bir mihenk taşı ;;;;; 

f 

• 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bir dost anlattı: 
c- Büyükadaya gidiyordum. Bir aralık gozum elimde 

tuttuğum gazetenin yanından aşarak orta yaşlı bir adama 
ilişt:. Dirseklerini masaya dayamış. başını da iki eli arasına 
almış düşünüyordu. Derken silkindi, bütün kuvveti ile ma. 
sanın üzerine bir yumruk indirdi, daha evvel bir şişe su ge. 
tirtmişti. Şişe, bardak, tabak yere yuvarlandı. Bir şangırtı, 
ve adam utancından kıpkırmrzı kesildi, eğilerek: 

- Derdlisiniz, galiba? dedim, anlam,adı. Ve yabancı bir 
dille sordu, tekrar ettim. O zaman şu hikayeyi anlattı: 

- Ecnebi bir devlet tebaası, ırkan Yahudiyim. Bir tica _ 
ret işi peşinde Türkiyeye gelmiştim. Ben burada iken mem. 
leketimde Yahudiler aleyhinde muhtelif kayıdlar vazeden 
bit- kanun yapılmış, artık oraya dönemem. Halbuki karım 
orada, çocuğum orada, anlan buraya getirtmek ise müm. 
kün değil, zira Türkiye kendi memleketlerinde takayyüde 
tabi olan Yahudilere vize vermezt vermemekte de haklıdır. 
Şimdi ben ne yapayım? İşte bir haftadanberi hep bunu dü. 
şünüyor, sualin cevabını bulamayınca da bazan kendim 
den geçiyorum.> 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI J 

Huzir.an 30 

r---------------, 
Sözün kısası 

-····-
Dost Fransada 
Falsolu sesler 

I!. Talu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

............................................................. 
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• 
lngiliz - Sovyel paktı 

Moskovada lngiltere - Fransa ·Rusya 
arasında bir prensib anlaşmasına varıldı 
Kat'ı anlaşmanın birkaç gone kadar ilAn edileceği muhakkak sayıhyor 
Londra 29 (Hust.W) - Salahiyettar bir j kadar ilin edileceği muhakkak sayılmak. 

kaynaktan öğrenildiğine göre, Moskova. tadır. 

rantisi müzakerelerinin cereyanı sırasın
da verilen bu karar çok manalı görül _ 
mektedir. 

Moskova 29 (A.A.) - Yüksek Sovyet 
Moskova 29 (A.A.) - Havas: meclisi azasından meb'us Djanof, Pravda 

da ing'1iz, Fransız ve Sovyet m ümessil. K I ord 
l · da lmakt 1 ·· ke w unun manevruı 
erı arasın yapı a o an muza • 

reler neticesinde bir prensib anlaşması. 
na varılmıştır. 

İngiliz ve Fransız mümessilleri, Sov • 
yetler tarafından Baltık devleUeri için 
ısrarla taleb edilen garantiyi vermeğe 

muvafakat etmişlerdir. 

Müzakerelerin ilerlemesine başlıca 

mani teşkil eden bu meselenin hallin -
den sonra, kat'i anlaşmanın birkaç güne 

Kızıl ordunun bu sene büyük manev- gazetesinde yazdığı bir makalede, üçler 
raları EyliJ)de LeniI113I"ad mıntakasında muahedesinjn akdi müzakerelerindeki 
Baltık devletleri civarında yapılacaktır. betaatten. dolayı İngiltere ve Fransayı ve 
1938 de, bundan evvelki bütün manev - bilhassa Ingiltereyi şiddetle tenkid ede. 
ralar gibi Kief mıntakasile Polonya \•e rek Sovyetler Birliğinin mezkur muahe. 
Romanya hududları civarında yapılmış- denin süratle akdi için sarfettiği bütün 
tı. Fransız _ İngiliz _ Rus muahedesinin gayretlere rağmen esaslı hiç bir terakki 
akdini geciktiren Baltık devletleri ga - elde edilemediğinden şikayet ediyor. 

lngiltere bir muhtıra ile 1 Tecavoze 
Berline hjl~nn,,•vetini bildirdi meydan yok 

Halifaks lngilterenin 
kat'i azmini bir kere 

. -----
Muhtıra Berlinde fena karŞılandı 

daha ilan ediyor 

Alman gazeteleri muhtıraya : " lngilterenin 
Berlina verdiOi mağrurane nota,, diyorlar 

Berlin 29 (A.A.) - İngiliz sefiri, h a • 
rrciyc nezaretine, İngiltere hükUmetinin 
bir muhtırasını tevdi etmiştir. Bu muh
tıra, Almanyaya yeni bir deniz itilafı ak
dine müteallik olup, İngiliz siyasetinin 
Almanyayı. çember içine almağı asla is.. 

tihdaf etmemekte olduğuna dair Alman. 
yaya teminat vermektedir. 

manya ile birlikte .iağlam bir esasa müs -
tenid açık ve kat'i bir anlaşmaya varmak 
imkanını tetkike amade bulunnuktadır. 

Londra 29 (Hususi) - Hariciye nazırı 
Lord Halifal&s, bu akşam yapılan bir top 
lantıda İngilterenin harici siyasetini . tek.. 
rar teşr:ih etmiş \'e bu siyasetinin başlıca 
iki prensibe istinad ettiğini söylemiştir: 
Tecavüze meidan vermemek için kat'i 
bir azim ve dünya sulhünün takviyesi e
meli. 

İngiliz - Alman d1?niz itilafının feshi
ni mubeyyin 27 Nisan tarihli Alman muh 
tırasına cevab teşkil eden bu memoran. 
domda ezcümle şöyle denilmektedir: 

Alman yanın A vrupanın her nere _ 
sinde olursa olsun bir harbe girmesi tak
dirinde İngilterenin behemehal Alman _ 
yaya karşı hasmane bir hattı hareket kr •. 
bul etmesi mevzuubahs değildir. 

İngiltere, yalnız Almanyanın diğer bir 
memlekete karşı bir taarruz hareketi ic
ra etmesi ve Alman hükumetinin muhtı
rasında telmihte bulunmuş olduğu siya. 
si kararların Büyük Britanya tarafından 
bazı memleketlere verilmiş olan garan. 
tinin ancak Almanya tarafından bu mem 
lek<.'tlere taarruz vukuu halinde mer'i o. 
lacağını derpiş eylemesi halinde hasmane 
bir hattı hareket ittihaz edebilir. 

Bundan başka İngiltere hükumeti, AL 

İngiltere hükumeti, bilhassa aşağıdaki 
noktaları bilmek arzusundadır: 

1 - Alman hfrkumeii. böyle bir itilaf 
akdi maksadile ne zaman müzakereye g:. 
rişmek arzusundadır? 

2 - Yeni itilafın mer'iyeti zamanında 
onun feshi veya tadm hallerini derpiş e. 
decek ve her iki tarafça muvafakat edile
bilecek ne grbi maçldeler teklif etmek ta. 
savvurundadır? 

Berfin memnun değil 
Berlin 29 (A.A.) - İngiliz memoran

domu Almanyada fena karşılanmıştır. 
Gazeteler, bu memornndomun Hitlerin 
28 Nisan tarihli nutkuna bir ce\•ab teşkil 
etmemekte olduğunu beyan ve İngiltere. 
nin Almanyayı çember içine almak siya. 
setine devam etmekte olduğunu iddia ey. 
lemektedirler. 

Gazetelerin başlıklarında ezdmle şöy. 
le denihııektedir: 

cGeç kalmış c.evab, Almanyanın 1933 
deniz itilôfından vazgeçtiğini tamamile 
anlamamazlık, İngilterenin Berline ver. 
miş olduğu mağrurane nota.> 

Halif ks, İngilterenin .hali hazırda ye. 
nilmez bir donanmaya malik bulundu _ 
ğunu, kuvvetli bir hava ordusuna sahih 
oldugunu ve en mükemmel müdafaa va. 

sıtalarıle mücehhez bulunduğunu teba _ 
rüz ettirdikten sonra, bütün bu vnsıta _ 
ların münhasıran tecavüz takdirinde ha_ 
rckcte getirileceğini söylemiştir. 

Hatib, bir takım Alman ve İtalyan .ga. 
zetelerinin İngiltere aleyhindeki müs _ 
tehziyane neşriyatına telmih ederek, bu 
kabil neşriyatın İngiliz milli birliğini tak.. 
viyeye ;>aradığını söylemi~ ve Almanya. 
nm, bugün takib etmekte olduğu tehdid 
siyasetinden vazgeçlll€rukçe, hiç b r an. 
la~manın mümkün olmadığını iliıve ey. 
lemi tir. 

Joe Lonis 
rakibini yendi . 

Bulgaristanda seyl8b 
150 ev yıkıldı, sular alhndan 16 cesed çıkarıldı 

50 kayıb var. Zarar bir buçuk milyon leva ' 

Londra 29 (Hususi) - Dün gece Nev. \ 
yorkta dunya boks şampiyonu Joe Louis 
ile şampiyonluk unvanın3 talih bulunan 
Tony Galento arasında bir maç yapılmış. 
tır. 

Sofya 29 (A.A.) - Balkan dağının tün köprüleri yıkmış ve her tarafı harab 
fimal yamacında Sevlievo mıntakasında etmi tir 150 . 
J'Ukua gelen seylB.b büyük hasarlar do _ . ş. • ev tamamıle yıkılmıştır. 
lurmuştur. Çok §iddetli yağmurlar yağ .. Şundiye kadar 16 cesed bulunmuıtur. 50 
mı~ ve ~itza ırmağı, 12 metre yüksek. kişi de kayıp vardır. Maddi hasar birkaç 
Uğınde hır su duvarı halinde taşarak bü. milyon Jevalıktır. 

Joe Louis, rakibini dördüncü ravund. 
da cnakavut. etmiştir. Maah:ıza. Tony de, 
üçüncü ravundda J oe louisi birkaç saniye 
için yere düşürmeğe muvaffak olmuştur. 

Satiye yolsuzluğu 
(BQ.§ta'l'afı 1 inci sayfada) 

l·zmı·r _ Ankara trenı· 8. k kerin ise. bu meselelerde ademi maıeı-
ır aza kurşunile mat beyan ettiği anlaşılmaktadır. 

kamyonla Çarpıştı' 1 
•k• Sorgu hakimliği dün şahidlerden iki 
J 1 genç avukatın daha ifadelerini almı~tır. Bun 

O•• ıu 3 ag~ır yaralı var !ar avukat Rızkullah ile Gard Franko-
yaralandı dur \'C yolsuz alım satım muamelesei 

ı ' etrafında şehadette bulunmuşlardır. 
zmir 29 (Hususi) - İzmir - Ankara f . . kik t k ··1- 1 · . zmır (Hususı) - Rüstem adında bir Tah atın e emmu u ı e yPnı ~af-

trenı bu sabah Menemenin Muradiye is .. şah k di 'd .•. . . balar arzetmesi keyfiveti tekrar kuv _ 
lasyonundan geçerken 35 sayılı kömür 18

' en 1 are ettigı otomobıliyle vctli bir ihtima1 halini almt-.tır. Tah -

yüklü bir kamyonla müsademe etmiş,• Şaşal yolunda Şadan adında bir kızla kikat süratle netire~ndirilecPk ve ha -
kamyonda bulunanlardan ı kişi ölmüş 3 gezinti yaptığı sırada tabancası ate~ al- dise adliyenin yaz tatilinden evvel 
:1c· • -

1 
' ş da .. • mahkemeye intikal edecektir. 

ışı agır yara anmıştır. Yaralılar Manisa nuş, a n da Rüstem de yaralanmış- . . • . .. 
. • . . . Satıyc şırke~ınden tetkık ıçın alınan 

~cmleket hastanesıne kaldırılmıştır.'"' Talı tır. Hadısenın hır kazadan ibar~t oldu- evrak üzerinde tetkikata, dün de devam 
kikat yapılmaktadır. ğu anlqrlmıştır. edilmiştir. 

.,.. 3 

(BqtaN f\ J •c& ıaıd9de) ' T•l~ıfoyı tnıllındığı lisanla muka 
· . . . . .. bele etmek küçülmektir. Fakat bu ga~ 

rın ga;z;etelerı, muayyen !1kırlere aynı u- .. 1 k . d 1 ki koL 
nifinna Ciydirilmi§ ~ibi bir ahenk ve teye ~unu soy eme yerı·n· e o ur 
manzara beraberliği arzederler. Tıpkı muılı.ık bahsin.de .ı\k.®mıuı tn c~n.uby~ 
ayni il&m aynJ ıekilde bMmıı olan gaıe- da yer almıf olan mıllet kadar pışlık ~e 
telerin gözlerim·ze aksettirdiği ihtİiai gi- kokmu§lukta ileri ~ev~ al~ış hiç . bır 
bi. memleket yoktur. Sıyası secıye bahsınde 

Fa4cat gene bu memleketlerde garib Jse Büyük Harbin bütün dünyayi hay .. 
bir matbuat tasnifi vardır. Gazeteler, ~a.. rete düşüren meşhur dönekliğini yap .. 
hıslar ve aileler arasında taksim edihnif.. mış olan millet te Türkrye değildir. Türk 
l~dir. Almanyada prop•ganda nazırı Her cümhuriyeti, normal şartlar altında ve 
Göbelsin, Mareşal Göriıı.gin birer gaıe _ en tabii bir şekilde siyaii temayülünü i~ 
tesi olduğu gibi İtalyada da hal öyledir. har etmiş olan bir memlekettir. İtalyaya 
PoPOlo d'İtalya Duçenin gazeteii ise Te.. Almanya ile :fikir beraberliği ettiğinden 
legrafo da, başvekilin damadı Kont Cia. dolayı nasıl siyasete bir şey söylenemez .. 
no ailesinin gazetesidir. Bu gazeteler niçin se, Türkiyenin de ayni muamcleyj gör .. 

mesi zaruridir. Bunun aksini iddia eden. 
rejime maledilmişler de rejimi 
idare edenlerin şahıslarına ve ailelerine ler gare:ı:karlardır. Bu gibi temiz dava .. 
bağlanmışlardır? Mıçhul. !arda ise onlann sözlerine itibar yoktur. 

Sırasında bu gazetelerin ekseriyetle S el.im &Of!L-ft Cmeç 
devirdikleri çamları hükumet ve rejime --· • m•-·--·--·-
beninısetmiye~ek krullerinin üzerinde bı- eı·r genç kız f 9 saat 
rakmak için midir? Bu da malum değil. ~ 
Fakat, totaliterliğin mahiyeti mallını ol- k d k ld ki s a duğu için böyle bir itizar ile işin içinden uyu a a ' an onr 
sıyrılmak mümkün olamıyacağına göre, sag~ olarak kurtarıldı 
Telegrafonun yirmi beş Haıiranda bize 
tahsis ctt:ği yazıyı da, doğrudan doğru • <Bastarah t inci sayfada) 
ya resmi bir ilham olarak telAkki etmek İğneciçıkmazında J 12 numarada otu-
mümkündür. Telegrafoya göre Türkiye- ran Mustafa, sabah 6 den itibaren sağ 
nin demokrat devletler sınıfına geçmesi kolu çolak olan ve 18 yaşlarında bu • 
h~ç ~ir demokratik fikirlerle alakadar de- lunan kızının ortadan kaybolduğunu 
ğ~ldır, onun maksadı, sadece başkasına farketrniş ve araştırmalar~ b.ışlamtf • 
aıd olan topraklara el koymaktır ve ga. 
zete b d h .. km.. tır. 

·M ~n an şu u ~ .çıka:ıyor: Mustafa, birçok yerlere başvurmUft 
Türkıye, Yakınşark ıçın bır tehlike - k u:. fakat akşam ııPr vakte 

dir. ızını aram..,. er~ 
kadar bütün bu araşbrmafardan bfr 
netice alamamıştır. Nihayet yorgun ve 
bitab düşen zavallı baba, biraz serin -
lemek, hararetini defetmek maksadile 
e\•deki kuyunun başına gitmiş ve bu sı 
rada derinden gelen iniltiler duymuş-

Gazetenin buraya kadar takib et.tiği 
demagojik fikir silsilesi. nihayet ınemle
.ketinin takib ett"ği siyaseti müdafaa et . 
mek uğrunda hadiseleri tahriften başka 
bir şey olamıyacağı için zavallı mantığı
nın zafına bağışlanabilir. Fakat affedilip 
-k· tu~ 

su utla geçiştirilemiyecek olan kısımlan, Bunun üzerine kızının kuyuya düştü 
bundan sonrakilerd:r. w •• •• f ked M t f de hal abıta Tü . gunu ar en us a a, r z -

" rkıye, Telegrafonun nazarında te - va başv·umıuştur. Bir müddet sonra ka-
fessuh etmict"r y· · l'k b" ~ 
• • '"'S ı • c ırmı sene ı ır zaman za mahalline gelen itfaiyenin gayreti sa 
ıçınde bo~ mikt~rda hıfzıssıhha metod- ycsinde kız sağ olarak kuyudan ç;ka
~;ndan ı~ti~ade edil.mesi sayesi~de te~- rılmış, fakat fazlaca su yuttuğundan te-

terakkı lızoform ıle bu tnaffun hafıf- d . d'l ek üzere Haseki hastanesine 
lemiş ise de kolaylıkla teşhis olunabilir kavldı el ı mt r 
h lded

. a ırı mış ı . 
a ır ve gene ne ise odur ve Yakın - ---=----------

şarkı ifsad etmektedir. Bu kokuyu oir Susığı rhkft bir bekçi bir maden 
defa hissetmiş olan dehşete uğrar. Bu u- d k ld 
funetin etrafa yayılması Mihver devlet- kUJUSUn a 1 1 
lerinin mcnfaatinroir.> Balıkesir (Hususi) - Susığırlık civa 

Avrupanın bir zamanlar hasta adam rında Sarıcazade Şakire aid rnetTuk bir 
diye tavsif ettikleri masalın bir başka sc>- vazi\ ette bulunan krom m~dC'nı ocak -
kilde tazelenmesi demek olan bu kötü larından biri an ı ın çökmi." tür. Bu 
teşbihler ve b yaği ifadeler gösteriyor ki çökme e nasında Şakirin ocak bekçi i 
Türkiye cümhuriyetinm kendi öz varlı _ Ahmed o w Iu Mehmed topr k alt n a 
gını müdafaa yolunda nlmış olduğu haklı kalmış. çoken ma ·ara yanındaki ev • 
tedbirler, bu tedbirlerin alınmamasında lcr de yıkılmı tır. Bekçi Mehmedm ce
menfaatli oldukları !hadiselerin inkişa!ile &'di toprak altından çıkarılamamı tır 
meydana çıkan kimseleri kudurtmakta Hiidıse hakkında tahkikata başlanmı -
dır. tır. 
• ••••••• ••••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• , ................. ... . . ... . ... ....................... ...... u 

Sabahtan Sabaha 

S uiistimal nedir ? 
Hususi mü('sseselerle resmi daireler arasındaki iş ve randıman farkı ~ 

mühim ayrılıktan doğar. Hususi mues.sese otomatik bir murakabeye tabi 
dir. Orada herkes muayyen bir ka ı:ancın elde edilme.si için seferber ol -

muştur. Bu hususi mü sses" sahibi veyahud ıdarecisi kendisi tembellik ede. 
miyeceği gibi yanında çalıştırdıkl nnı da başıboş bırakmaz. Çunkü küçuk 
bir ihmal büyük zararlara yol açar ve bu zarar kendine aiddir. 

Resmi müesseseler ağır teşkilat şebekeleri, ağır vazife ve salahiyet ka -
yıdları ile bağlanmıştır. En küçük mcmurdnn en büyüğüne kadar kanun VQ 

nizamla bağlıdır. Saliıhiyeti olmadı ı' işi vazife edinmediği. gibi s:ıa~yeti 
olan işde de herhangi bir mes'uliyel tevehhüm ederek azamı ağırlıgı goste. 

rir. Çünkü kanunun şakası olmadığı gibi sık sık gel.en emir!.er· ta~matn~ 
ler, direktifler de onu daimi bir kuş~uda bulundurur. Bu yuzden ışler butun 
samimi dü~üncelert? ve f erdt gayret Jere rağmen ağır yürür. 

Fakat resmi teşkilattaki çalışma ı:stemi, bu kadar mes'u.liye~i hükümler, 
emirler -ve 0 nisbette sıkı kontrollar. teftişler altında huıusı muesseselerden 
dab:ı mı az suiistimale müsaiddir? Bunu iddia etmek tarih dolusu neticeleri 
inkar etmelttir. 

Ne kütübhane dolusu nizam, kanun ve talimatname, ne de kademeli tef
tiş ve mürakabe bu resmi müesseselerde kanun, nizam ve saliihiyet harici 

işlerin önüne geçemiyor. Son günlerin gazete sütunlarını dolduran adliye 

havadisleri de bu kanaatimin delilidir. 
O halde csuiistiınah denilen idari yarayı nasıl kapatmalı? Ben o fıkirde. 

y'im ki iyi yetiştirilmiş ve istikballed temin edilmiş mütehassıs idareciler ken. 

dilerine verilecek tam salahiyetle bu müzmin hastalığı d0iya dol.Ulu nizam 
ve kanundan daha mükemmel tedq vi edebilirler. 

'-23Ullluuı Calıid 



4 Sayfa 

Ekonomi istişare heyetinde dinlenen fırıncı ve ekmek 
yapıcılar muhtelif noktai nazarlar ileri sürdüler 

Belediye ekonomi istişare heyeti dün 
iktısad işleri müdürlüğünde toplanmış, 
fırıncıları, ekmek yapıcıları ve müte -
hassısları dinlemiştir. 

Fırıncılar istişare heyetinin çuval ba. 
p na takdir ettiği 156 kuruş im.aliye ücre. 
tine dört noktadan itiraz etmişlerdir. 

Bu itirazlarda amele yevmiyelerinin 
ve müteferrik masrafların az gösterildiği, 
amele başına verilen bir ekmeğin bir 
buçuğa çıkarılması lazım geldiği, heye. 
t in bayat ekmeği !hesaba katmadığı zik
redilmiştir. 

Ekmek yapıcılar cemiyeti idar e heyeti 
ise bu hususta şu noktaları ileri sürmek.. 
t edir: 

- İma1iye ücreti tesbit edilirken fırın. 
ların günde vasati olarak on yedi çuval 
un işledikleri ileri sürülmektedir ki, bu 
miktar azdır. Günde on yedi çuval un 
işliyen fırınla"r ancak Boğaziçinde, !stan. 
bulun kıyı ve köşelerindedir. Şehrimiz • 
deki yüz doksan fırına nazaran bunların 
miktarı yirmi beşi geçmemektedir. İs -
t anbuldaki fırınlar vasati olarak günde 
25, 30 çuval un işlemektedir. 

Fırınların sermayesi karlarile müte -
nasib değildir. Nihayet fırınların serma. 
yeleri otuzar bin liradan ibarettir. 

Bir saka arkadaşını 
bıçakla altı yerinden 

yaraladı 
Evvelki gün, üç saka arasında mevcud 

bir rekabet cinayetle neticelenmiştir. 
Kumkapıda Muhsinehntun mahalle -

&inde Hıasan, Hüseytn ve Me'hrned Ali 
adında üç saka vardır. Bunlardan Ha -
san, iki teneke suyu beş kuruşa taşımak
ta, diğer saka Hüseyin ise, sularını araba 
ile ta§ıdığı için altı teneke suyu yedi bu
çuk kuruşa satmaktadır. 

Hasan ile Mehmed Ali, Hüseyinin ken
dilerine karşı yapmakta olduğu bu reka. 
bete son derecede hiddetlenmektedirler. 
Birkaç defa Hüseyine, bu rekabetten vaz 
gçmesinl, çünkü kendileri müşterisiz ka. 
lıp mutazarrır olduklarını söylemişlerse 

de Hüseyin bildiği şekilde işine devam 
etmiştir. 

Nihayet evvelki gün, Hüseyinin hala 
bu rekabetten vazgeçmediğini işiten Ha. 
san, çeşme dönüşünde Hüseyini yakala -
mış küfürle karışık t ehdide ba~lamıştır. 
Hüseyin evvela susmuş ve sesini çıkar .. 
mamış ise de, bilahare o da dayanamıya. 
rak Hasana mukabele etmiştir. Böylece 
JkJ rakib gırtlak gırtlağa dövüşmeğe baş. 
lamışlardır. Küfür ve yumrukla hiddeti 
geçmiyen Hasan bıçağını çekerek Hü -
eeyirun rastgelen yerlerine saplamağa baş 
lamı§ ve Hüseyini altı yerinden yarala .. 
mıştır. 

Hüseyin kanlar içinde yere yıkılarak 
feryad etmeğe başlamış, Hasan kaçmış.. 
tır. Vak'adan haberdar edilen zabıta Hü. 
seyini cankurtaran arabasile ve ölüm ha. 
linde Cerrahpaşa h astanesine kaldırmış -
tır. 

Zabıta tarafından yapılan tahkikat ne. 
ticesinde Mehmed Alinin Hasanı teşvik 

ettiği anlaşılmış, o da yakalanmıştır. Za
bıtaca, ik; gündenberi aranmakta olan 
B asan, dün Şehremini civarında bir bos. 
tan içerisinde uyumakta iken ele geçiril. 
mi§tir. 

Süt içen dört kişi 
zehirlendi 

Fırıncılar ötedenberi zarar ettiklerini 
ileri sürmektedir. Halbuki bu zamana ka. 
dar bu fırınlardan iflas edenine rastlan -
mamıştır. 

Yeni ekmek çeşnisi tutulmasına lüzum 
yoktur. 

Tulumba suyu kullanmak belediye ta
rafından menedildiği halde birçok fırın
larda ekmekler bu sularla yoğurulur. 

Fırıncıların ameleye vermiş olduğu 

ücreti beleldiyeye €ÖSterildiği gibidir. 
Yalnız on yedi çuvalın on ame1e ile iş -
lendiği yolundaki iddia doğru değildir. 

On amele ile işlenen çuvalın miktarı o. 
tuzdur. 

İstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy Kız 
San'at Enstitüleri pastacılık muallımi E

sad Remzi, şunları söylemektedir: 
- Fırıncıların ileri sürdüğü noktai na. 

zarı tetkik edeceğiz. Bence ekmek ifatı, 

buğday fiatından bir kuruş !azla olma -
lıdır. Yalnız bu.günkü imkanlarla bu fia
tı temin etmek kabil değildir. Ekmek fab 
rikaları açıldığı takdirde noktai nazarı -
mm tahakkuk edeceği muhakk:ıktır.:. 

Ekonomi istişare heyeti yeniden tetki -
kat yapacak ve yakında son kararını ve. 
recektir. 

Bir genç kız dört 
kişinin tecavüzüne 

uğradı 
Evvelki gün Kağıdhane civarında çjr. 

kin bir hadise olmuş, dört kişi bir genç 
kıza tecavüzde bulunmuşlardır. 

Halıcıoğlunda oturan 17 yaşlarında 
Raşel adında bir kız evvelki gün David 
isminde bir delikanlı ile buluşarak gez • 
meğc çıkımşlar ve bu gezintiyi Kağıdba.. 
neye kadar uzatarak kırlarda dolaşmıya 
başlamışlardır. Bir müddet böyle gezip 
dolaştıktan sonra bir ağaç altında otur
muşlar, bu sırada etraflarında dört adam 
belirmiş ve Raşel ile Davidin oturdukları 
mahalle doğru yaklaşmağa başlamışlar _ 
dır. 

Bu vaziyet karşısında her ilcisi de kor. 
karak hemen yerlerinden kalkıp uzak _ 
laşmak istemişlerse de, arkalarından ko. 
şan dört kişi mani olmuşlardır. Müteca • 
vizler evvela Davidin yanına gelerek, 
yanındaki kızı kendilerjne bırakmasını 
söylemişler, Davidin rnümanaati üzerine 
dördü birden tokat ve yumrukla döverek 
bayıltmı~ardır. iKız bu mada feryada 
başlamış ise de, civarda kimse olmadı _ 
ğından Raşelin istimdadı semeresiz kal
mıştır. Mütecavizler Davidi bayılttıktan 
sonra kıza hücum edip bıçaklarını çek • 
mişlcr ve tecavüzde bulunmuşlardır. 

Mütecavizler bu kadarla da iktifa et. 
miyerek kızın kolundaki altın saat ile bi
leziklerini ve çantasını da alıp kaçmış _ 
lardır. 

Henüz on yedi yaşında bulunan Raşel 
göz yaşları içinde zabıtaya koşmuş ve hA. 
diseyi bütün tafsilat~e anlatmıştır. 

Derhal faaliyete geçen zabıta sıkı bir 
araştırma neticesinde Hakkı, Hasan, Os. 
man ve Şükrü adlarındaki dört müte _ 
cavizi yakalamış ve haklarında tahkikat 
ve takibata başlanmıştır. 

Yarın profe~ör Mazhar 
Osmanın 25 inci başhe

kimlik yılı tesid edilecek 
EvVelki gün içtikleri sütten gene dört Yarın, Türk Vöro •• Prihitari cemiyeti 

kişi zehirlenmiitir. tarafından, profesör Mazhar Osman Uz. 
Sarıyerae Süleymanağa sokağında o - manın 25 inci baş-hekimlik senesini tes'id 

turan Saadetin kızları Hatice, Necla ve için saat 18 de Etibba Odası salonlarında 
Mualla ile Kocataş sokağında oturan Ne. merasim yapılacaktır. 

zilie ve Abdullah, sütçü Neşetten alıp iç. Merasim, İstanbul Üniversitesi rektö. 
tikleri sütle zehirlenmişlerdir. rü Cemil Bilsel taraimdan söylenecek 

Vak'adan haberdar edilen zabıta sütçü nutuk ile açılacaktır. 

Neşeti yakalıyara~. isticva~ etmiş ve ~- Cemil Bilselden sonra profesör Nazım 

~ 
tün mandıra .sahıbı f~rahı~den. alındı~ Şakir, doktor Hüseyin Kenan Tunakan 
anlaşılmıştır. Elde edilen bır mıktar sut ve doktor İhsan Şükrü Aksel taraflıı.rın .. 
tahlil için kimyahaneye gönderilmiştir. dan birer söylev verilecektir. 
Zabıta tahkikata ba1lamı9tır • . 

SON POS'.a.._ 

Münakalat Vekili 
dun istinye 

doklarını gezdi 
Münakalat Vekili Ali Çetinkaya dün 

de Vekfilete bağlı müesseselerde tetkik. 
lerine devam etmiştir. Vekil .sabah saat 
9 da mıntaka liman reisliğine geledek kı
s& bir müddet meşgul olmuş ve buradan 
refakatindeki zevatla birlikte motörle ls. 
tinyeye giderek dokları gezmiştir. Ali Çe. 
tinkaya İstinye doklarında iki saat kadar 
kalarak bütün tesisatı, fabrika ve atel -
yeyi gezmiş, alakadarlardan izahat al -
mıştır. Vekil İstinye doklannın da mü -
tekamil bir hale getirileceğini ve bu hu. 
sus üzerinde Vek8Ietin esaslı surette 
meşgul olacağını söylemiştir. 

Münakalat Vekili fstinye doklarındaki 
te1!'krklerini bihrdf den sonra motörle 
köprüye gelerek evine gitmiş, öğleden 

sonra da geç vakte kadar mıntaka liman 
reisliğine yeni deniz müesseseleri teşki -
Hitı ve diğer işler üzerinde meşgul olmuş. 
tur. 

Yarın Kızılay haftası 
başlıyor 

Yarından it'baren Kızılay haftası baş.. 
lıyacak ve hafta 7 Temmuza kadar de -
vam edecektir. 

Kızılay haftasının başlıca =naksadları 

şunlardır. Halka müessesenin yaptığı iç
timai faydaların anlatılması ve aza ade
dinin artırılması. 

Kızılay haftasında, şehrimizdoki 11 
Kızılay şubesince konferanslar ve tem
siller verilecektir. Bütün Kızılay şube -
leri, hafta i1;in, hazırlanmışlar ve Kızıl
ay binaları süslenm~tir, geceleri de e • 
lektrikle tenvir edileceklerdir. Bilhassa 
Fatih kaza merkezinde gayet güzel bir 
hastane maketi ve Kızılavın yaptığı hiz_ 
metleri gösterir temsili tablolar yaptırıl. 
mıştır. 

Bunlardan başka hoparlörlü otomobil 
ile Cumartesi günü Kadıköy, Pazar günü 
Üsküdar ve Pazartesi günü İstanbul ve 
Beyoğlu semtlermde propaganda neşri _ 
yatı yapılacaktır. 

·--························································-
VEFAT 

Türkiye Turinıg ve Otomobil Klübü 
Reisi Reşit Saffet Atabinenin yeğeni ve 
merhum Saffetin kızı Ayşenin oğlu Tıb 
Fakültesi talebesinden Saffet Çimer ve
fat etmiştir. Cenazesi bugünkü Cuma gü
nü saat 10 da Ccrrahpaşa hastanesinden 
kaldırılacak, öğle namazı Beyazıd cami. 
inde kılındıktan sonra Köprüye indirilip 
Anad'Olukavağına nakille üç gün evvel 
vefat cıden büyük 'babasının yanına 
defnolunacaktır. 

• ... ...... 0 ...... 

Ya:ı:aıı, bcstclt>ycn ve 
bizzat orlceatrayı 

idare eden 

Muhliı Subahattln, 

1 Te:ı muz Cumarteai 
aqamı Bc~iktaş aile parlnnda ıaat 9. llO da büyük 

Orlı:eatra Hale • Göklı - ve - 8071 

S. Attilenın idaresinde 

Natlt Ozcan - ErtuGrul Sadi Tak 
birlilcta' 

Gedikpata - Azalc bahçe• 
ıiode Bugece 

Hayret Efendi 
Vodvil S pare!. 

olcuyuc ıı Ayıal 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenlln GDler ve 
ıırkadaşlan 

fılcele gaziuoau Beykoı 
Çamaalcııı Yodvil 8 P. 

Mişel Revüaü oto varyetul 
telepati tecrübeleri 

EG E Ti YATROSU 
NurJ Genç Dur 
ve arkttdnşları 

80 Ha:r.iran Cuma giioü akıamı 
Şchreırini Jnşirnh bahçcıinde 

ANALARIN GONAHI 
Mund Şa1J1U varyctui 

Say fa 11 

Yeni deniz teşkilatı yarın 
faaliyete geçiyor 

Bu akşamdan itibaren tarihe karışan Denizbank 
muamelatı, bir sene içinde tasfiye edilecek 

Bir buçuk yıl evvel faaliyete geçen De. 
nizbank bu akşamdan itibaren tarihe ka. 
nşmaktadır. Denizbank bugün kendi 
bünyesine dahil uzak seferler hizmeti, 
yakın seferler hizmeti, gemi kurtarma 
müessesesini, kılavuzluk ve romorkörcü. 
lük, Halicdeki fabrika ve havuzları, İs -
tinye doklarını, şilepçilik, Van gölü işlet
mesini, Denizyollan Umum Müdürlüğü -
ne, İstanbul, İzmir, Mersin ve Trabzon 
liman işletmelerile palamar ve şamandı
ralar, fenerler, deniz işaretleri, radyofar. 
lar ve tahlisiye istasyonlarından roaret 
kıyı müdürlüklerini, iskele1er tesislerini 
Limanlar Umum Müdürlüğüne devrede. 
cek ve yeni umum müdürlükler yarın -
dan itibaren resmen faaliyete geçecek -
lerdir. 

Denizbank teşekkül ettiği zaman ken. 
disine bağlanan müesseselerin memur -
lanndan başka bankacılık ve yeni. ihdas 
edilen diğer bazı servisler için haricden 
180 kadar memur almıştı. Bu memurlar. 
dan bir kısmı kendiliklerinden çekilmiş, 
bir kısmı Yususf Ziya Erzinin umum mü
dürlüğü zamanında lağvdilen servisler .. 
den açıkta kalmış ve Heyeti Vekile ka -
rarile tayin olunnn müdür ve muavin -
ler de gene Vekiller Heyeti kararile çı. 
kanlmışlardı. Bu suretle şimdiye kadar 
bankadan 70-80 memur ayrılmış bulun. 
maktqdır. • 

Denizbank memurları, son defa Liman 
lar ve Denizyolları Umum Müdürlükleri 
teşkilatına ayrılırken bankacılık servisj. 
nin IağVJ, bazı servislerin daraltılması 

yüzünden 40.50 kadar memur şimdilik 

kadro haricinde kalmıştır. Bunlardan 15-
20 si ilk partide tasfiye işleri için alına -
cak, diğerleri de peyderpey yerleştirile. 

müdürlüğüne de, vek8.leten merkez işlet .. 
me müdürü Zihni tayin olunmuşlardır. 

Limanlar umum müdürlüğü merkez ve 
taşra kadrosu 900 memurdan mürekkeb .. 
dir. 

Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğü 
merkez teşki!B.tı da iki umum müdür mua 
vinliği, umumi katiblik, fen heyeti, ka .. 
mara, hareket, işletme, yolcu ve yük, se .. 

ferberlik, zat işleri şubelerinden müte .. 
şekkildir. Bu şubelerden fen heyeti reis. 
liğine mühendis Hılzı, kamara servisr şef 

liğine Sadullah, iş'letme müdürlüğüne 

Nasuhi, yolcu ve yük servisi şefHğine 

Fethi tayin olunmuşlardır. 

Denizyolları ve limanların büt:in şef 

ve memurlarına bırgün yeni vazifeleri teb 
liğ olunacaktır. 

Denizbankın teşekkülünden liiğvına 

kadar yaptığı bütün muameleleri tasfiye 
etmek üzere yann bir heyet faaliyete ge .. 
çecektir. Tasfiye heyeti reisliğine Demir. 
yolları erkanından Kemal tayin olunmuş 
tur. 'l;.'lsfiye işlerine kadro harrci kalan 
memurlardan 15.20 kişi ayrılmıştır. Tas .. 
fiye heyeti Denizbnnkın bütün muamele .. 
lerini bir bir tetkik edecek ve bir sene 
zarfında tasfiye işini bitirecektir. .. _._ ....... ._ 

Ankara Radyosu 
DAI .GA 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. 

ceklerd:r. CUl\tA 30djı 39 
Yeni kadrolarda açıkta kalanlarla be. 12.30: Program. 12.35: Türk müziği _ PJ. 

raber Denizbankın teşekkülünden sonra 13. Memleket saat l\yarı, njans ve meteoro
alınan yeni memurlardan 120 si vazife - loJl haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Karışık 
}erinden ayrılmış bulunmaktadır. Diğer program - Pl.) 19: Program. 19.05: Müzllı. 
60 memur yeni tcşC'kküllere yerleştiril _ <Melodiler - Pl.) 19.15: Türk müziği (Fasıl 
miştir. heyeti.> 20: Memleket saat Ayarı, aJans ''e 

meteoroloji haberleri. 20.15: Kon.ışmn CHaf
Denizbank memurlarından ?l-6 kişi de talık spor servisi.) 20.30: Türk müziği cs:uı 

65 yaşını doldurmuş oldık1arın6an te • e.o;erlerl beste, semai ve ş:ırkılar.> 21.10: Ko -
kaüde sevkolunmuşlardır. nu~a. 21.25: Neş'eli plaklar - R. 21.30: Or

Yarmdan itibaren faaliyete geçecek o- kcstra programının tnkdlml - R. Strauss ve 
lan Devlet Lirnanlan İşletme Umum Mü eserleri hakkında. 21.45: Müzik <Radyo or • 

kestrnsı - Şef: Praetorlus.) 1 - Rlchard St-
dürlüğü merkez ıteşkilatı bir umum mü. rauss - Serenad 13 nefesli s:ız için, op. 7. 2 -
dür muavinliği, umumi katiblik, muha - Rlchard Straus - cLc Bourgeoıs Gcntllhum -
sebe, kontrol, memurin, işletme, fen, le. me>, süit. orkestra için, op. 69. a) ı inci per
vazım, teftiş, kıyı emniyeti seferberlik, de uvertürü. b> Menuet. c) Eskrim hoca.sı. 
hukuk müşavirliği olmak üzere 11 şube ç> Terzilerin sahneye çıkışı ve dansı. d) Lul· 
ve taşra teşkilatı da İzmir ve Trabzon li- ly'nln Menuetı. e) Courante. O Kleontc'?ln 
manlarından müteşekkil bulunmaktadır. sahneye çıkışı. g) 2 inci perde u~~r:iirü (In-

ö w • • • .. termezzo.) h) Ziyafet (Ziyafet muzigl ve ah-
grendığımıze gore bu şubelerden, fen çı yamağının dansı.> 22.30: Müzik (Opera 

heyeti reisliğine mühendis Naci, memu- şarkıları _ Pl.) 23 : Son ajans haberleri zı _ 
r in şubesi müdürlüğüne Cevad, işletme rant, esham, tahvllfl.t, kanıblyo _ nukut' bor
şubesi müdürlüğüne eski liman işletme s:ı.sı (flo.t.) 23.20: Müzik (Cazband - Pl.) 
şefi Zihni, teftiş heyeti rc:.sliğine Reşad 23.55 - 24: Yarınki program. 
Yılmaz, kıyı emniyeti müdürlüğüne Ab. 
dullah Ziya, hukuk müşavfrliğine Esad, 
umumi katibliğe Münakalat Vekaletin _ 
den mürakib komiser Fahreddin, levazım 
müdürlüğüne tahlisiye rnuhnsebe mü _ 
dürü Nazım, tayin olunmu~lardır. Trab. 
zon limanlar müdürlüğüne liman işçiler 

servisi müdürü Kemal ve İzmir limanlar 

İstanbul İkinci inas l\ılcmurluğundnn: 
İstanbulda Çarşık.apıda İskender Bo

ğazında mukim AcemyM Biradeler Şir .. 
ketinin tasfiye edilecek bir malı olmadı.. 
ğından ifl~sın kapanmasına mahkemece 
28/6/939 tarihinde 'karar verildiği ilAn 

olunur. (18861) 

Devlet demiryollırı ve limanları i•letmesi Umum idaresi iltnlır ı 
Muhammen bedeli 700 lira olan 1000 Kg. lokoloit boya 17.7.1939 Pazartesi 

günü saat 10,30 da Haydarpaşada Gar binasındaki Satınalma Komisyonu tara .. 
fından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 52 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksirtme günü saatine kadar komisyo .. 
na müracaatları lhımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada Gar binası içindeki Komisyon tarafın .. 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (4731) 

Sıvas cer atelyelerinde lokomotif ve vagon atelyeleri ile takımhan.c zemi. 
nine ahşap parke döşemesi işi kapalı zarf usuüle ve vahidi fiat üzerinden ek
siltmeye konmuştur. 

ı - Bu işjn muhammen bedeli 27.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe aid §artname ~e sair evrakı Devlet Demiryollannın An .. 
kara, Sirkeci, Sıva~ veznelerinden 68 kuruş bedel mukabiünde alabilir. 

3 _ Eksiltme 14/7/939 Cuma günü saat 16 da D. D. Yollan Yol dairesinde 
toplanacak Merkez 1 inci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektublan ile birlikte aşa .. 
ğıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komisyon riyasetine 
tevdi etmiş olmaları J.Azundır. 

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



Mardin 
faydalı 

Halkevinin 
çalışmaları 

Bilhassa Türk dili üzerindeki meşguliyet müsbet 
neticeler verdi. Kültür kalkınması da 

ehemmiyetle devam ediyor 

Pazar Ola Hasan Bey 

SON POSTA 

Karısını, kaynanasını 
ve buyuk annesini 
öldüren katil aslldı 

Diyor ki: 

- Hasan Bey sevindim, 
drıgrusu ... 

. . . Senelerden beri su 
geldi, gelecek diye bekle • 
şen Büyükada .•• 

. . . Niliayet üç ay sonra 
· bol bol suya kavuşuyor -
muş ..• 

Sayfa S 

C Yurddan resimli haberler ~ 
Trakyada ilkbahar at koşuları , 

. . E"d i ikinciliği Hüseyin YE:nU.. 
Edirne, (Hususi) - Trakyaya şamrı 1 sebınn l er' " .. ··rnğü Akif Yavu.. 

olmak üzere yüksek ıslah encümeni ta.. 1 mezin Mes'udu, uçuncu 
zun Ferahı kazanmıştır. 

rafından tertib edilen ilkbahar at koşu.. 
000 

t eli handikab koşusunda bi.. 
ı b ·· k 1 1 · d ki a 3 me r · ·k· · arı ugun ış a ar cıvarın a yarıı s - . . ·~ Ah d Kesebirin Ejden, ı ıncı-
h d rıncılı6• me .. "l"'ğ" 
asın a yapıldı. liği Hüseyin Akayın incisi, ilÇ'JDCU u u 
Beş kategoriye ayrılan yaırışlann il# Hüseyin Yenilmezin Mes'udu almışt~r. 

kinde Mustafanın Yıldızı birinciliği kaza. Vilayet hususi ıdare.si tarafınd~ ılave 
nara'k 180 lira mükafat almıştır. edilen atlı sübaylara mahsus manıalı ko. 

İkinciliği Ahmed Kesebirin Nebilesi, şıılarda birinciliği teğmen Rıfkı A:l~anın 
üçüncülüğü Hayri Gözoğlunun Ceylanı doru iğdici birincil ği, teğmen Sabrının ~o 
kazanmıştır. ru kısrağı ik.inciliğı, üstteğmen Cem alın 

İkinci koşuda Ömer Kavuncunun Sü. atı üçüncülüğü kazanmıştır. 
leği birinci, Adnan Akbıyığın Arifesi t. Koşular "0~ kalabalıktı. Başta Umu.. 

kinCJ. ~m y·· ··k ·· r C ı· "çu"... i Müf" ett"şlik baüşmüşav ri Sabd Öney, 
, oJ an uru çunun em ı u , .. m ı "lk" ve 

cülüğü kazanmıştır. General Hayrullah. rüesayı mu ıye 
Üçüncü koşuda birinciliği Ahmed Ke. askeriye, binlerce halk bulunmuştur. 

Trakyada şarab ihracata artıyor 

= 



6 Sayfa 

[HAdiselcr Karşısında J 
Binalar boyanırken 
le- minönü kazası dahilindeki 1404 j Biraz yürüdüm. Üzerinde cher nevi ku 
o;:. tane binanın ayni renge bo- maş boyanır> yazılı bir mağazanın kapı-

SON POSTA Haziran 30 

Kadın Köşesi 
,,,_.-....-...~~~~~~.--...--..~~ 

Brode modelleri 

.. k.. ,.,. 1 d sını açıp içeri girdim. 
yanacağı kararını dun u gaz".e er en - Burada boya işinden en iyi anlıyan • 
birinde okudum. Boya işine aklım ermez. 

Çocuğunu öldüren genç 
bir kadın tevkif edildi 

kimdir? di. Fakat işe akıl erdirenlere sorup veri. 
- Benim bayım.. Tam otuz senedir bu len kararın muvaf1k olup olmadığını 

öğrenebilirdim. 

Bu maksadla sokağa çıktım. Birkaç a.. 
dun ötede bir kadın berberi vardı. Ka -
pısını açtım .• Berber önünde oturan ka -
dının saçlarını avuçlarından bırnkma -
dan yüzüme baktı: 

- Bir şey mi istiyordunuz? 
- Bir şey soracaktım. 
A'Vllcundaki saç demetini bir firketeyle 

kadının evvelden buklelenmiş saçlarına 

raptettikten sonra yanıma geldi: 
- Beyaz saçlannızı mı boyatmak isti. 

yorsun uz? 
- Hayır, böyle bir şey istediğim yok. 

Siyah saçlı, yahud kumral saçlı bir kadın 
size gelse, ben saçlarımı sarıya, yahud 
da kızıla boyatmak istiyorum, dese, he. 
men boyar mısınız? 

- Hayır! 

· - Neye hayır, dediniz? 
- Bir kere kadmın saçlanndan bir lü

le saç ayırıp onu boyarım. 
- Buna neye lüzum görürsünüz? 
- Saçlar, boy.andığı zaman iyi mi du. 

ıracak, fena mı duracak bir tecr:ıbe etmek 
lbım gelmez mi? 

- Verdiğiniz malumata teşekkür ede. 
tim. 

işi ynparmı. 

- Bende on top kumaş var. Bu kumaş. 
Jar muhtelif renklerde, hepsiru ayni ren. 
ge boyatmak istiyorum. 

- Mesela ne renge? 
- Mesela lficiverde.. boyar mısınız? 
- Boyanın. Fakat evveltı birkaç top. 

tan ufak parçalar kest> getirin, onları 
boyayım. 

- Neye buna lüzum görüyorsunuz? 
- Ya boyandıkları zaman fena olur da 

beğenmezseniz, tekrar eski hallerine ge. 
tirmem imkansızdır. 

- Peki öyleyse: 
- Bir şey daha sorayım bay, sizdeki 

kumaşların renkleri solmuş mu? 
- Dikkat etmedim. 
- Bir kere bakınız. renkleri solmamış 

olanlar varsa onlan boyatmayın.. Hep 
bir renk olması size ne kazandıracak? 

Binaların ayni renge boyanmaları işin. 
de ben de öyle düşünüyorum. 

Evvela birkaç binayı boyatmak; iyi mi 
oluyor, fena mı oluyor görmek ve ondan 
sonra 1404 tane binanın ayni renge bo • 
yatılması kararını vermek daha doğru o. 
lurdu. 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =1 
lskoçyaya ilk giren giyotin 

ve ilk kurban 
1 400 karıh kabile reisi 

A.firikad!a Kiku. 
yo milletinin ka • 
bile reisi Kinjan • 
juinin 400 karısı 

vardı. 1929 da öl. 
düğü zaman cena.. 
zesinde çocukla • 
nndan 380 tanesi 
bulunmuştu. 

* 

-·.--·-

SUmUklU böceklerin cinsi 
B:r miltehassı -

sın yapmış oldu -
ğu tetkiklere gö • 
re bahçelerde, kır 

Evlad katili yakalanarak suçun işlendiği Ankaraya 
sevkedilmek üzere jandarmaya teslim edildi 

Bir müddettenberi şehrimizde aran- üç genç, evvelki gece Gureba hastane
makta olan 25 yaşında evlfıd katili bir si önünde Şöhret ismınde bir genç kl

ana yakalanarak, adliyeye sevkedilmiş zın önüne çıkarak, sarkıntılık etmeğe 
tir. 

Bu ağır ithamın altında bulunan ka- kalkışmışlardır. Fakat, bekçiler genç 

dın Güzide, namı diğer Fatma Muam - kızın imdadına yetişerek, .kurtarmış -
m""r 'smı"nde genç gu"zel ve iyı' bir aile- .. . 

"" 
1 

' lar yakalanan suçlular da dun adlıye-
ye mensubdur. Fatma Muammer, .hak- ' . . . . • 

ı kındaki iddiaya nazaran evvelce mü - ye ~s~rm ~ılmışlerdır. . .. _ 
Elbiseler şimdı bambaşka bir brode ile lnasebette bulunduğu bir adamdan gay- Hadısenın duruşması asliye 4 uncu 

~..isleniyor. :Su brodeler ipek, yün vesaire rimeşru bir çocuk dünyaya. ~tirmi~ : cezada yapılarak, üç gençten Hm,anın 
tı·r Bu hadise, genç kadın ıçın hakıkı 1 d' w 1 · · 15 .. h · 1 yerine daı:.acık ipek galonlardan yapılı- · lm . t' . . 'ndekı' ay, ıger erının er gun apıs e -
bir azab o ~· cemıye ın ıçerısı . bık ı 1m d w • • d 

yor ve motif halinde elbisenin göğsüne mevkiini ve alnına vurulacak kara dam rıne, sa ~.an o a ıgı ıçın. ~ ceza -
konuluyor. gayı düşündükçe, ürpererek, tereddüd larının tecdıne karar verilmiştır. 

Mesela: Galondan bir margritin etra_ Ier ~rıniş. nih~yet çocuğunu boğ - Pul sahtekarlığı yapan Uç 
fı - ortaları beyaz incill, k~narlan Çin iğ- ~aya !~r:~.vermış ve bu kararını tat- memur adliyeye verildi 
nesi • yeşil yapraklarla çerçeveleniyor. bik e ş . d t 
Ö Hadise, Ankara cıvann a cereyan e Kullanılmış posta pullarının üzer .. 

ylece tek motif gibi düz bir robun sağ . w. d ydana çıkınca tahkı"kata 
tıgın en me l . d~1-· •• h .. 1 . ·~· rek '-~~- . 

göı;..,ünü süslüyor Mot 'f'n hemen altına . .1. - . ...ıı ,_ erm \:Al mu ur erı sıııne IA::'J\rar ıs-
b" • ı ı Ankara müddeıumumı ıgı t:ı A.Oymuş, . . w • 

1 saksı biçim.inde ufacık bir kumaş cep na.. suçlu ana ise ibu sırada İstanbula gel - timal edılmekte olduguna daır yapı an 
ve edince mcıt6:f adeta saksıda margrit miştir. Fatma Muammer hakkında. An- bir ihbar üzerine emniyet ikinci şu~ 
gibi görünüyor. kara ağırceza mahkemesi tarafından müdiriyetince tahkikat yapılmakta idı. 

Maamafih başlı başına Çin iğnesi, BSr- tevkif ka_ran verilere~, te~kif m~~~~ - Bu işle alakalan tesbit edilen üç pos 
keresi Istanbul Muddeıumumılıgıne ta memuru hakkında tanzim edilen tali 
önderı"lmiştir. Müddciu.mumı1ik der - . . . . 

~al zabıtaya vaziyeti bildirerek, Tah - kikat evrakı adlıyeye verıhn~ır. 
takaıede oturouğu öğrenilen gen~ ka- Adliyede yeni bazı tayınlar 
dm evvelki gün yakalanarak, adlıyeye apıldı 
teslim edflmi.ştir. Y 

Tevkif kararını ®rhal infaz eden Adliyede yeni bazı tayinler yapılmış 
Müddeiumumilik, Fatmayı Ankaraya tır. Bu arada Bursa ceza hakimi Bür -
sevkedilmek üzere jandarmaya teslim haneddin İstanbul asliye 4 üncü ceza 
etmiştir. 

Bir genç kıza tecavüze kalkışan 
Uç genç adliyeye verildiler 

Hasan, Cahid ve Hüseyin isimlerinde 

MUteferrtk: 

reisliğine, Gi.i.müşan"' müddeiumumisi 
Sıtkı İstanbul aza1ığına, Aksaray müd
deiumumisi Nccmeddin Çatalca müd • 
deiumumiliğine tayin edilmişlerdir. 

Polisle: 
Seferberlik dairesi mOdOrO Bir kemyon elektrik direGine çarptı 

yazifesine bafladı iki kişi yaralandı 

Vilayet sefirlik dairesi müdürlüğü - Şoför Maksudun idaresindeki 362 7 
ma gibi brodelerden buketler de yok de. ne tayin edilen Kuşada.'>J kaymakamı numaralı kamyon, Beyoğlu caddesinden 

·r · ~ lamı~ geÇ€rken birdenbire önüne çı'kan bir a-
larda bulunan sümük1ü böcekler 

Çocuk kral altıncı Jameı;i temsilen cinstir. Bunların içinde kibar, aristokrat 

ııı.:1. Mesel~ .. Mavi, mor pembe, siklaman Nail, dün yeni vazı esme ıuaş "$ -

425 6• " dama çarpmamak için direksiyon kır-
renklerinde minim.ini bir buketi hazan tır. y d d• dU mış ve bu yüzden elektrik direğine çarp 

İskoçyada kral naibliği eden Mortonun bulunduğu gibi ayak takımı dahi vardır. 
dördüncü lordu James Douglas kendi Aristokrat sümüklü böcekleri yaprak. 
elile yaptığı ısla'hatın kurbanı olmuştu. 1arın en iyilerini seçerler. diğerleri ise ne 

Jaınes reşjd y.aşına basınca, lordu öz bulurlarsa yerler. 
babasını öldürtmek suçile mahkemeye=============== 
verdi. Suçu sabit olarak 2 Temmuz 1851 disi tarafından ithal edilen cGenç kız> 
de Edinbouııghta, İskoçyaya bizzat ken. adlı giyotinle kafası kesildi. 

L SLER 
Tamir edilmesi 
Güç hlr hata •• 
Bay cS. V.> nın çok fena bir vazi .. 

yete düştüğü, hem de bir hata işle • 
diği muhakkaktır. 

Diyor ki: 
- Kendimden büyük bir kızla ev• 

1endim. Aramıma hiç bir zaman sev. 

gi teessüs etmedi, fakat iki çocuğu ... 
muz oldu. 
Kaderimmiş, deyip gidiyordum. 

Fakat tesadüf karşıma bir genç kızı 
çıkardı. Seviştik, şimdi ondan da bir 

çocuğum olmak üzeredir. Felaket i • 
çindeyim, ne yapayım?• 

Öyle hastalıklar vardır ki, tedavi 
edilmeleri kabil değildir, cerrahi a • 
meliyeyi istilzam ederler. Bazan bil' 

uzvun feda edilmesi zarureti de ha • 
ml olur. Bu vak'a onlardan biridir. 

Bir defa Bay cS. v.~ nın kendisin· 
den yaşca büyük, sevemiyeceği bir 

kızla evlenmiş olmasını mazur gös · 

termek için ileriye süreceği sebeb .. 

ter, ne mahiyette olursa o1sun dinle· 
nilmez, haya'lidir. Kalbinin boşluğu
ııu bir başka genç klzm kolları ara· 

sında unutmak için yaptığı hareket 

ise hatasını arttırmış ve bu bedbaht 
kızdan bir çocuk peyda etmesi de ha

tayı cinayet derecesirıe çıkarmıştır. 
İlk kadını sevmemesine rağmen 

feda etmesini tavsiye edemem. Ka -
bahatsizdir. Sonra da çocuklarının 

annesidir, sevilsin sevilmesin vaziye
tini muhafaza edecektir. 

İkinci münasebete gelince: Bu kız 
iki çocuklu bir aile babasını ayartmış 
vaziyettedir. Hatalı olmasına rağ -

men kendisi de acınacak vaziyete ge
lebilir, fakat in.sanlar aile hayatını, 
cemiyet şirazesini korumak için ba • 
um sert yürekli olmak mecburiye -
tindedirler. Bu genç kız çaresiz ha -
tasının cezasını Ç€kecektir: Ne yapı
la bilir? Hatıra gelebilecek muhtelif 
şekiller vardır. Yalnız bir tanesini 
söyliyeceğim: Kız çocuğunu :iünyaya 
getirir, medeni kanun rnüsaiddir, 
kendisini tabii nikah altına almadan 

çocuğu tanıyabilirsiniz. Yaranın ka
panmasını da zamana bırakmak la -
zımdır. 

TEYZE 

Vail dDn alove an un . . . bir boleronun sol yakasını, bazan bir mıştır. Kaza netıcesınde kamyonun ı-

suare elbisesinin göğsünü bazan abiyye Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar çinde bulunan Enise ile şoför kol ve 

b. b k · .. 1 ' .. .. Yalovadan dönmüştür. Lfttfi Kırdar, bacaklarından yaralanmışlardır. 
ır ro un orsaJını sus er goruyoruz. . . T ks' 

. . . . . . .. dün şehırde tetkıkler yapmış, a ım iki klfi blribirini bıçakla yaralatfılar 
Bu yenıliklerden, bıçımını duzeltece- b h ec.'nı' g:azmi~tir E ..... d K" k .. 

1 
k w d 

a ç ~ı "' ~ · mmonun e ur çu er sa agın a o-
ğiniz elbiselerde de istifade edebilirsiruz. KadıkBy ve OskOdıırın imar turan Temel ile arkadaşı marangoz İh-
Mesela: Beyaz bir keten elbiseniz varsa pllnı hazırlandı san evde oturup içerlerken sabıkalılar-
renk renk bir buket çok yaraşır ve çok Şehircilik mütehassısı Prost, dün va <lan Şakir ve Piç İhsan gelerek maran -
değiştirir. liyi ziyaret etmiş, imar plRnı etrafında goz Ihsanla kavgaya başlamışlardır. 

ızahat vermiştir. Kadıköy ve Üsküda _ Kendisini ?ilmiyecek vkadar içmiş olan 
Her kadın bilmelidir nn imar planı hazırlanmıştır. İhsan bıçaihsan, bıçagını çekerek Şa -
Bulaşık yıkanan yerde ve sürahiler. Mimar Seyfi latokholme gitti kirin üzerine hücum etmiş ve sol me -

de, çaylıklarda biriken kireçleri şöyle mesi altından yaralamıştır. A1dı~1 ya-
. . . . Evvelce de bahsedildiği gibi beynel- ranın acısilc kıvranan Şakir de bıçağı-

temrzlemel.dır. · · ri k · b 1 St kh 1 · · k d . . mılel mıma ongresı u yı o o m- nı çekmış "" Ihsanı ar asın an yara -
Az ıse, bır avuç kaba mutfak tuzunu da açı1acaktır. Kongrenin bu defaki lamı~tır. 

üç dört kaşık sirke ile ıslatmalı. SiirahL toplantısı ev ve ~ehir plfinlan mevzu - Her iki yaralı tedavi altına alınmış 
nin içine atmalı. Ağzını ya elle, yahud ları etrafında fikir teatisine tahsis edil- ve haklarında takibata başlanmıştır. 

herhangi bir tıkaçla tıkamalı. Kuvvetıi miştir. Bilhassa ucuz ev planlan, şe - Galatasaray lokali kapamyor 
kuvvetli sallamalıdır. bircilik işleri tetkik edilecek. Beynel-

f milel söhreti haiz mimarlardan 6 ta - Galatasaray Spor Klübünden: ~ fem Bulaşık çukurunu temizlerken ırça • 
nesinjn bu bahisler üzerinde hazırladık muz 1939 ila ı Eylfıl 1939 tarihi ara -
ları tezler dinlenecektir. Kongreye sında klübümüzün Beyoğlundaki mer

Kireç birikintisi fazla ise acide chlor- mem1Pketimi7.den Seyfi Artan iştirak e- kez lokali yaz mevsimi dolayısi:e ka -
hydrique dökmeli, onilan sonra, birkaç j decektir. Kendisi dün akşam hareket et panacakhr. Faaliyetimiz Bebekte de-

kullaTNnalıdır. 

defn su ile çalkalamalıdır. mişt:r. nizc!!~k şubemize nakledilmiştir. ................................................................................ -.... ··-----·------ .. ..-.. ............... _. ........ -.-.... -
Bacaksızın maskaralıkları: Kaplan 
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in i erenin eniz si ase i c HATAYOAN RÖPORTAJLAR 2 
Da.taya antantı 

Büyük Britangaga Akdenizi bırak- bir bak•' 
masz tavsiyeleri nasıl ·~ esirsiz kaldı? Tarihi. coğrafi vaziyeti, ekonomisi, 

ticareti ve maliyesi Yazan: Emekli General B. Emir Erkjlet 
~ üyük Harbi müteakıb hadiser 

laJ siz geçen 15 yıllık bir tarıhte:ı 
ıonra, 1935 te. İtalyamn senelerdenberi 
kendi nefine hazırladığı .Mare nost. 
rum (1) da az daha felflket borası esi
yordu. Mussolininin Akdenizi bir Roma 
gölü yapmak istemesi ancak Habeş har. 
binde ve sonra, İtalya İspanyada gen~. 
ral Frankoyu resmen tutarak ona kuv. 
vetle yardıma koyulduğu zaman sezilip 
keşfolunmuştu. 

Bu iki vak'a ile birdenbire uyana.., 
komşular, anlamışlardı ki, Akdeniz yeni. 
den siyasi bir mesele olmağa başlamış ve 
fikirlerin yeni vaziyete uydurulması lA.. 
zım gelmiştir. Ait.ık İngiltere bu denizi 
tahliye mi, yoksa daha kuvvetli tutmak 
mı icab ettiğini kendine soruyor, Frans!l 
kuvvetlerini batıdaki daha mühim men. 
faatleri üzerinde biriktirmek için Doğu 
Akdeniz havzasında safra atmanın daba 
iyi olup olamıyacağın1 teemmül ediyor, 
Almanya bu vesile ile sahneye nasıl ~ire. 
bileceğini tasarlıyor, Rusya Karadeniz. 
den nasıl çıkabi!eceğinı düşünüyor ve 
nihayet Türkiye bu kararsızlıklar içinde 
yüksek milli menfaatlerinin ne yolda te. 
mini kabil olabileceğini mülahaza etli. 
yordu. 

İkıi İngiliz jenerasyonu Cebelüttarık.. 
tan Adene kndar, haritalarda kırmızı 

boya ile çizili. emin bir Akdeniz ve Sil. 
veyş yolu olduğunu bellemşiti. Fakat 
1935 Eylfılünde, bu fikrin batıl bir ef sa. 
neden ibaret olduğu anla§ılmak için iki 
haftalık bir zaman kafi geldi. Üstelik 
İn~liz donanma tahşMatının, İtalyayı 
Habeş seferinde Süveyş yolunu kullan. 
maktan mene kafi gelemediği anlaşılın. 

ca ve bu yetmiyormuş gibi bir bava dev. 
leti tarafından harble tehdid olunan ln. 
giliz Akdeniz donanmasının, kendine da. 
ha emniyetli bir yer aramak için Malta. 
yı terkettlği görülünce !ngilterenin za.. 
fına hüloned.ildi. 

İngiltere, Süveyş kanalının açıldığı 
1869 yılmdanberi, 1893 Rus • Fransız it .. 
tifakının ilanı üzerine bir defa daha ayni 
derecede korkup endişelenmişti. O Fran. 
sız veya Rus donanmalarını avrı avn 
karşılıyabilirdi. Fakat bunların .birhş~e. 
si onun gözünü açmış ve İngiliz donan. 
masının zayıflığını ona göstermişti. O 
tarihte Bay Joseph Chamberlain Avam 
Kamarasında ş1J beyanatta bulunmuştu. 
cAkdenizde bir harb olursa Büyük Bri. 
tanya filosu aradan geçip kaçmaktan baş~ 
ka bir şey yapamaz ... O da eğer kaçabi. 
lirse .• 

Her şeye ra~men, Akdeniz yolu fng'L 
tere için tamamile emin ve serbest kal. 
mıştır. Rusya, 1878 d"". Akdenizde teh. 
dicTkar olınağa başlayınca, Disraeli Os. 
manlı devletinin bir adası olan Kıbrısı 

işg?l ettirerek tehliken·n önüne geçmişti. 
Ingiltere Mısırı işgal ettikten sonra, 

tehdid Fransa tarafından gelmeğe başla. 
dı. Fakat Büyük Britanya bu cihetten, 
İspanya, İtalya, Avusturya ve kendisi a. 
rasında, Bismarkın muvafakatile, kurul. 

muş olan 1887 Akdeniz paktı ile korunu. 
yordu: Bismark bu anlaşma ile Fransa. 
nın Şimali Afrikada genişlemesine nıani 
olmak istiyordu. 

Ancak 189:3 krizinde İngiltere şiddet. 
le sarsılarak uyandığı için Spencer de. 
niz teslihat programını tatbike başlamış 
ve bundan sonra onun için talihi,, mes'ud 
bir deYre başlıyarak Akdeniz yolu emin 

ve serbest kalmıştı. Görülüyor ki !ngil. 
terenin uyanmasına ve ciddi tedbirler 
alarak silahlanmasına saik olmak füba. 
rile 1893 ve 1935 tarihlerinin dela.Jet etti. 

ği hadiseler arasında bir benzeyiş var 
dır. 

Fransa ile İngiltere -.:ırasında, 1898 de, 
.Faşoda meselesinden dolayı çıkan ehem. 
miyetli ihtilaf esnasında Rusya Uzakdo. 

ğuda meşgul idi.ve Paris Dreyfüs meselesi 
ile bunalınıtı. Alman Fas politikası en. 
dişe vcrmeğe başlayınca da İngilizlerle 
Fransızlar iyi dost olmuşlardı. 

(1) Mu.s.sollnl Akdenllıe bizim deniz yani 
ttttyanca Mare no.rtru.m der. 

AkdeniZin kapısı. Cebelütt.a.nk 

Libya ile on iki adalan, 1912 de Os. 
manlı devletinden alan İtalya, Akdeniz. 

de İngiltereye ciddi bir düşman olabilir. 
di. Fakat, Avusturyaya karşı şiddetli bir 

kin besliyen bu devletin 1ngiltereye a. 
leyhtar olan müttefiklerinden a)Tılmak 
fiilini imikab etmekten ~ekinmiyeceği an-

laşılınca mesele kalmamış ve bu sayede 
Akdeniz Büyük Harbde dahi İngiltere 
için emin ve serbest bir yol olarak kal. 

boğazının havadan görünü.§ü 

rından çıkan petrol boru ile Hayfaya ya. 
ni Akdenize iner, ve Rus, Rumen petrol. 
ları Akdeniz yolila İngiltereye gider. 

Ger~ bütün bunlardan geçmek ve yerle. 
ırine başka semtlerin mahsullerini koy. 

mak kabildir; fakat imparatorluğun HinJ 
ve Kap yolları Akderıizden geçer ve 

Portsaidde şubelenirler. Bundan başka 
imparatorluğ'un parçalarını bmbirine 

bağlıyan donanma için Akdeniz lüzumlu 
kısa ve seri bir yoldur. Ancak onun saye. 

Güzel An.takyadıın bir manzara 
Hatay, coğrafya bakımından hiç şüp-ı de kalm!.i ise de bu tesir o kadar kuv. 

hesiz Suriynin değil, Anadolunun bir par. vetli olmamıştır. 
çasıdır. c - Miladdan evvel 330 dan, m.iladdını 

Artık her şeyin bitmiş, ve milli Hatay sonra 670 e kadar. Bu dev.rde Hatay. Yu. 
davasının zaferle neticelenmiş olduğu bu naniılar- Romahlar ve Bizanslılar 1~ 
mes'ud günlerde, milli davayı ve bunun garbdan gelen istilacıların siyasi hak• 
dayandığı kuvvetli esaslan bir kere daha miyeti altında kalmıştır. 
tekrar edecek değiliz. Yalnız bu yazı ile, d - Miladdan sonra 670 den, milad 
coğrafya bakımından Hataym, ana dev. dan sonra 1085 e kadar. Bu devirde Hatay 
letin bir parçası olduğunu bitaraf bir gö. cenubdan gelen ve isliunlığı getiren A. 
rüşle bir kere daha tekrarlıyacağız. rabların siyasi hakimiyeti altında kalmış 

Bugünkü coğrafya ilminin, hadisatı ise de. bu hakimiyet uzun sürmemiş ve 
iki cepheden mütalea ettiği ınalfundur: kuvvetli olmamıştır. Çünkü ~slam olan 
Fiziki coğrafya, beşeri coğrafya. Hatay Türkleri kendi yurdlarında siyasi 

Fiziki coğrafya bakımından Türk tezi hakimiyeti derhal elılerine almışlar, za. 
şöyle hülasa edilebilir: Üçüncü zaman man zaman Şamda ve Bağdadda bu u
esnasında Toroslar ve Antitoroslar, Ha- nan Arab şeflerine ancak manevi bir rnı 
taydan kıvrılarak Kıbrıs adasına kadaı bıta ile ilişik kalmıslardır. 
ilerlemiş, bundan sonraki zamanda hu. e _ 1085 ten 1918 e kadar. Bu devirde 
sule gelen zelzelelerle bu dağlann mün.. Hatay Türkleri, öz Türk hakimiyeti al. 
tehası Kıbrıs adasını teşkil edip karaya tında yapmışlardır: Sıra ile Selçuk, Mı. 
hücum eden deniz suları da İskenderun sır. Osmanlı Türklerin idaresi altına gi. 
körfezini vücude getirmiştir. Hatay dağ. rerek mes'ud ve müreffeh yaşamışlar ve 
larının teşekküHl Toroslara benzer. Lab- 1918 de istilaya uğramışlardır. mıştı. 

sinde dritnot ve kruvazörler imparator- nanlardan aykırı olduğu için ve Hatay 1918 den 1939 iltihakına kadar geçen 
luğun ltehdid olunan bir noktasına çabuk ormanlarının nebati örtüleri. Lübnanlar. 21 senelik devreyi Hatay tarihine kattık.. 
yetişebititler. Nihayet lngilterenin bir dan ziyade Toroslara benzediği için fizı1d tan sonra, en mes'ud bir dönüm noktası. 
Akdeniz tarihi ve buna bağlı satvetli bir coğrafya bakımından Hatay ilinin, Ana- nı şöyle işaret etmek isteriz: Bu Türk 
Akdeniz siyaseti vardır. Akdenizi bıraL dolunun bir parçası olduğu muhakkaktır. yurdu, bugün, Ebedi Şef Atatarkün ve 

lar, daha ziyade, her ,eyi maddi ölçek • mak burada haysiyetten düşmek. birçok . Be~eri coğrafyaya gelince: Arazi _§e_· Milli Şef İnönönün yarattığı, hür, müs.. 
lerle ölçenlerdi. Akd~izde tutunmak müttefik ve dost kaybetmekti. Nihay'.?t ~ıllerı Hat_:ı_yı Anadoluya b.ağladığı gıbı, takil, şan1ı Türldvcrliıı kucağınıa atı1dı 
içı·n be;1ıude sarfolunacak paraların Kap b d h' t edil d' Çü k.. ! ınsan emegı de Hatayı Surıyeden ayırıp ve Hatav tarihinin en mes'ud bir devre. 

İnıgı1terenin 1935 te u~anışı ant ve şid. 

det1i olduğu için birçok kimseler artık 
BüyQk Britanyanuı Akdeniz! bırakmak 

zamanı geldiğine hükmetmişlerdi. Bun.. 

arışa a ızme emez ı. n u n. An d l b vı .at •• 
yoluna ve İngiliz ticaret filosunun arttı- a 

0 
uya ag am~.ır. sine girdi. gilterenin Akdenizden uzaklaşması bu. Hatay köylüsünün ve esnafının Suri. 

rıbn.asına tahsisini mfireccah goruyor- rada başka hegemonyalara yol açar ve ye iş adamları ile asla bir alışverişi yok.. Hatayın ekonomisi, ticareth maliyesi 
Iardı. Alkdeniz yolu kın fakat çarük büyük değişikliklere meydan verebilircli tur. Buna mukabil Hataylılar, beşeri İskenderun, Antakya. Kırı~~· ~ar: 
Kap yolu uzun fakat sağlamdı. İngiltere. ki, bunlar İngılterenin hayatı, siyast ve coğrafya 1eepheısinden Ct:nub Anadolu biye ve Beylan olmak üzere, şımdi Turki 
nin kolay vurulabileceği Akdeniz yolunu askeri menfaatleri ilzerinde vasıtalı ve halkı ile uzun asırlardanberi iktısadi yenin b:r vilayet b@gesi ola~ ~a~ y, 

ke 

münasebetlere gır' mi<-+irler. cog~rafi bakımdan birçok hususıye en °· 
ter tmesi dü~manlannın oyununu da vasıtasız fena tesirler yapmaktan g\?ri j.. ld d' Hatayın Amik ovası, cenub ve şark lan başlıbaşına bir be e ır. 
bozacaktı.. kalamazlardı. - ı vilayetlerimizde hayvan yetiştirmekle Bu mıntaka. istihsal ve istihlak yon e~ 

Kap yolunun taraflılan Akdenizi. im- Bu sebeblerle İngilterede son karar geçinen halkın sonhahara doğru sürüle. rind('n etüd edildiği takdirde. ist~~l ~: 
paratorluğun yalnız kısa bir deniz tica. Akdenizi bırakmamak ve silahlanmak oL rini sevkettiği vasi bir mer'adır. Keza ·ı· kend ne mahsus iklimin yetıştirdıgı raı ı d 1 ·ı 

cAsi:ıt vadisinin meşhur ipek ve meyva maddeleri mahreç bulamaması 0 ayısı e 
ret yolu olarak mütalea edenlercli. Hal. muştur. Bugün Akdeniz barşnı koruyan 

buki bizzat Akedinizin İngiltere için bir bu karardır. Türk - İngiliz ve Türk • 
ehemmiyeti vardı. Onun. İngiltereye lL Fransız anlaşmaları da bu karann tekL 

zım olan bir takım ziraat ve maden malı.. mülünden başka bir feY değildir. 
sulleri olduktan maada Kerkük kuyula.. H. E. Erki!cı 

Mekteblerde imtihanlar 

Mekteblerde imtihanlara devam edilıhektedir. Resmimiz İstanbw Kız lisesinde 
dünkü o~ im*8nmı göatermektedir. 

köyleri hasad zamanı kafile kafile ame. birkaç ay önceye kadar iptidaili~te~ kur. 
lelik yapmak için Çukurovaya gitmek taramamıştı ve bAla da bu vazıyeti mu. 

mecburiyetindedirler. İşte bu, ve bunun hafazada .. 
gibi daha birçok iktısadi bağlar, Hatayı Fakat artık yakın bir gelecekte bütün 
Suriyeye değil:. Anadoluya bnğlarnış bu.. bunlar düzelecek! Çunkü Tü:kiye ~:.ım. 
lunuyordu. huriyetinin yaprcı kolu Hataya mahır e. 

21 Teşrinievvel 1921 Ankara itillifna. lini uzattı. 
mesile, Hatayı Türkiyeden ayıran (gayri Hatayda bazı müstahs I. asırl~rdanb~
tabü budud) derhal bu asırlık iktısadl . dedelerirıden gördüğü iskolasıtik şeraı
münasebetlere sed çekmif ve bir hamle. ~ b ifüdır. Çiftçi burada ekinini sapanla 
de Hatayın iktısadi vaziyetini felce uğ. s~re;~ orakla biçer, dövenle döver, All h 
ratarak cenub vilayetlerimizi de zarara ne v~rdi ise onu eker, Allah ne verdi ise 

so'kmuştUI". işte Tiirk millet.ine buyuk onu biçer! 
bir nimet olan cHatay ilhak\» cenub vi. Buna amil.ve müessir olan b slıca y, 
layetlerimiz.in iktısadi hayatında yeni bir müstahsilın daha düne kadar i.fühsal·tı. 
merhale açacaktır. nı doğnıdan doğruya müstehlik pazar a. 

Tarihi dunun ra satmak imkanını h§.liı bulamamış ol. 

Hatayın kırk asırlık 'rnrk yurdu ol. 
duğu, Ebedi Şef Atatürkün 1922 de A. 
danayı şereflendirdiklerinde söylenıni§ 

bir vecizedir. Bu suretle meydana çıkan 
Hatayın kırk uırh'k tarihi beş devreye 
ayrılabilir: 

a - Miladdan ewel 2000 den 1250 ye 
Kadar. Bu devirde Hatay, IDtit 'rorklerJ. 
nin siyasi h!ikimiyeti altında kalmıştır. 

b - MUAdqan evvel 1250 den 330 a ka. 
dar: Bu devrede Hatay şarktan gelen 
KOIIlfU hükUmetlerin llyul hlk.imiyetin. 

masıdır. 

Mesela bir müstahsile, müstehlik ec.. 
nebi pazarlarına gerek arz ve gerek ta.. 
leb, gerek fiat vaziyetler~nden ta~ami!e 
bihaber bir hnlde istihsalatını mutevas. 
sıtlara satmak mecburiyetinde bulunu.. 
yordu. Hem de nasıl mü.tevassıtlara (!) 

Eğer Hatayın, bu şerait .. içinde ~a~~tı 
devam etmiş olsaydı. bu bolge ve ustun.. 
de yaşıyan sakinleri, asırlarca medeni 
!lemden uza'k kalmağa mahkum olurdu! 

(Devama ıo uncu aayfada) 
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Avukatlar arasında bir anket 

icra kanununu 
nasll değiştirmeli ? 

lstanbul avukatları yapılacak tadilAt münase
betile fikirlerini söylüyorlar 

e Avukat Celal Enseni eliyor ki: 
Bu ankete verilecek covabla matlu.. 

bun halledilebileceğine kani deJillm. Ma. 
aıruıfih hillAsanın hülAsasını te;kil ede. 
cek bu cevabı da faydadan hAli addet. 
me.mek lAzmı gelir. 

1 - Bir iş yapılmak isteniyorsa icra ve 
mas kanununu tadil değil, doğrudan 

doğ;-uya ilga etmek lazımdır. 
2 - İsviçreli mütehassısın rapori~e ih. 

tiyacı karşılıyacak bir kanunun eide etli. 
leceğine de asla kani değilım. 

3 - Bu işi, senelere~ icrada bilfjil ça. 
lışmış ve tatbikatında bizzat bulunduk. 
tan sonra gene senelerce avukatlık me.s. 
leğinde hiznıeti sebketmiJ zevattan mü. 
rekkcb bir komisyona tevdi etmek zaru. 
ridir. O komisyonun tetkikatı büyük fay. 
dalar teırUtı eder. Filvaki İsviçreli müte 
hasm.sın raporu ban hukukçularımıza 

tevdi edilmiş ve cevabları alınmıştır. Bu 
da kdfi değil. ~ünkü bu cevabların bir 
kısmı sırf mütehassısın raporunu ten. 
kidden ibaret kalmış, bir kısmında ise fi. 
kirler ve noktai nazarlar dağılmıı olma. 
srna binaen bundan da bir fayda hftsıl o. 
laınaz. Binaenaleyh yapılacak if bu ka. 
nunun neşrini biraz daha geciktirmek ve 
meseleyi yukanda arzett.iğim komisyona 
tevdi etmektir. Bu da mümkün de~l ise 
hiç olmazsa hazırlanan kanun llyihasmı 
böyle bir komisyonun tetkikinden geçir. 
dikten sonra Meclise sevketmek çok bü. 
yük faydalar temi:ı eder ki bunda adeti 
ısrar ediyorum. 

Gelelim asıl cevaba: 
İcra ve ifl!s kanunu yalnız icranın de. 

ğil, mahkemelerin bile aşlerinJ çoğalt. 
mıştır. İktısadiyatımıza müessir olmuş. 
tur. Kredi musluklannı kurutmuştur. 

Bir icra takibinden 8 dosyanın meydana 
geldiğini ve sekiz muhtelif merci ve ma. 

kamın uğraştığını ve neticeden de hiçbir 
ıey çıkmadığını rakam ve mevcud delflil 
ile gösterebilirim. Takib gören yüz do.s.. 
yadan (50) sinin neticesiz kaldığını, onu. 
nun tekemmm ve 40 nın seneierce devam 

Avukat Celal Ensari 

ettiği şahsi istatistiklerimle sabittir. Bu 
da tahsil müeyyidelerinin mefkudiyetin. 
den ileri gelir. Bilirsiniz ki muayyen §ey. 
lerin yapılması veya yapılmaması gibi a. 
deden az ve infazı basit hAdiseler ist::sna 
edilirse icrn kanunu demek tahsil kanu. 
nu demektir. İşte bu tahsil imkanı eldb 
edilemediği içindir ki bunca fedakArlık
lara katlanılıyor. 

Tahsili imkansız kılan engeller ıunlar. 
dır: 

A) İstihkak davaları. 

B) Bu davalardan doğan tehiri icralar. 
C) Muvazaalı borçlanmalar. Devirler 

ve temlikler. 

Bu engellerin zuhuruna sebeb de ka. 
nunda hacizden başka esaslı bir tahsil 
müeyyidesinin bulunmamasıdır. Bu ka. 
dar diyorum, çünkü mevcud cezat hU. 

kümlerden b~ne kadar bir fayda elde 
edilememiştir. Sebebine gelince hAdisele. 
ri mevcud cezat ahk.Ama göre ıübut mer. 
tebesine vardırmak çok güçtür. Sebebi 

(Devamı 11 inci sayfada) 

SON POSTA 

Bekarlar 
niçin 

evlenmiyorsunuz? 

"Son Posta,, nm bekAr okuyu
cuları fikirlerini bildiriyorlar 
e Ali Ertürlı (Beyazıd Y ahnika

pan aohak No. 14): 
c30 ya.şındayım, bekArmı. Annemden baş

ka tiıMem yoktur. Kazancım kırk elli lira 
arasında tehalüf eder, sigara, rıı.kı kullan
mam. İktısad1 severim. Fazla masraftan çe
ldn1rtm. Evime tam mana.sile ba~Iıyımdır. 
Evlenmek istedim. Blr tftrlll kendime eı se
çemedim. Aradı~mı yegA.ne meziyet: dojµu 
ve idareli olmaktır. Ev kadını olmasını iste
rim. Bittabi ço:t naınwılu olması birine! şart
tır. Böyle blr tıza şimdiye kadar raslama
dun, derııem yalan söylememiş olurum. Oe
çenleroe b.rşıma :tesadüf blr bayanı çıkardı. 
Yirmi yaşlannda ve 1çtımal mevkii yerinde. 
Elinden her ~ geleblllr. Evlenmek arzusuna 
kapıldım. Fakat mazlsl hususunda tereddtıd 
ediyorum. İçimde blr şüphe var. işte, y.ıllar
danberl bu şüphedir ki, beni karşıma çıkan 
kızlarla evlenmekten alıkoyuyor. HaksıZ mı
yım?• 

e Ali ( Aclapazar Bankalar cad
JeainJe tüfekçi): 

''SO 
Tari 

Haziran 30 

OSTA,, nın 
Müsabakası 

'-·---------------------------No. 35----' 

Yirmi sekiz Çelebi zade 
Said Melımed Paşa 

On sekizinci asrın güzide bir Türk veziri, Paris büyük 
elçisi bulunduğu sırada, zeraf eti, fevkalade kibar' 
hayab ve tavır ve hareketi ile Türklük lehine çok geniş, 
muvaff akiyetli ve parlak propaganda yapan adam .•• 

cBekl'lrla.r niçin evlenmlyorsunuz? diye 80· 

ruyoraunuz. İki senedir &llemle geçlm.slzllk 
yüzünden 1şlm1, güctlmü bırakıp mahkeme 
kaıpılarında sürünüyorum. Bir türlü ayrıla

madık. İldmlz de aynlmaıı: taraftan olduğu
muz halde mahkeme gene reddetti. Ne yapa
cağımı şa§ırmı.ş vazlyetteytm. Çünkü henüz 
yaşl.Dl yirmi sek.hı. Blr de yedi yaşında ollum 
var. Ana., baba, b.rde., hiç kJm.sem yok. Dük
kA.nda yatıp kalkmam lcab ediyor. BöyleUkle 
hem yavrumun. hem benim hayatımız dtılı:

kAn kö.şelerlnde çürüyüp gldlyor. Benim bu 
hallm.1 gören lıeklr arkada§larım da evlen- Said Mehmed Paşa, on sekizinci asrın mur olmuştu. Fransız ticaret ve dostluk 
metten haklı olarak itortuyorlar. Blr ev tu- güZide simalarından biridir. Daha genç.. muahedesi de tecdid edilerek, bu ahitna • ." 
tup, bana, çocuhma bakmak, çamaşırlan- liğinde, Nevşehirli İbrahim Paşa sada.. men.in tasdik edilmiş suretini Fransa kra. 
mızı yıkamak için bir kadın getirecek oldum, retinde Paris sefiri olan babası Yirmise. lına takdim etmek üzere de Parise gön.. 
bu da kanunun nazarı dl.Jtkatinl celbeden 
bir bareket .sayılacaktı. Ebediyen bekar kal- ltiz ~lebi Mehmed Efendi ile beraber derilmişti. 
mala da razı oldum.yeter ki ayrılayım. ~te Fransaya gitmiş, İstanbula dönüşünde Said Mehmed Efendinin bu ikinci Pa.. 
bu mtıştülA.tlan gören beklr arkadaşlarım, İbrahim Müteferrika (*) ile beraber ilk ris seyahati, on beşinci Luinin en parlali 
bek!rlık sultanlık deyip kestirip atıyorlar. Türk matbaasını açmıştı. devri idi. Türk elçi.si, Fransanın payitah. 
Kadınlar da kanunca himayeye m~zhar ol- 1sv ef 1 - tına muht"""m bir alay ile girdi. o gu-n 
duklarını düşünerek, erkeklere minnet etmi- 1732 de eçe s aret e gonderilmiş, -r-· 
yorıa.r. Ellerini sıcak sudan, so~uk suya eo:t- bir yıl kadar süren bu vazifesinden son. bütün Paris halkı elçinin geçeceği yo11a.. 
muyorla.r. Erkekleri kendilerine tA.bl kılmak ra, Said Meh.med Efendi (sonra paşa), ra btıiknüş'ti. ,Said Eıfendinin gösterişli, 
istiyorlar. Bu yüzden beklrlar evlenmiyor. Babıalinin, adeta, ecnebi sefirler ve dev. zarif yapısı, çıok kibar tavırları, Fransız. ' 
Buna blr çare ... • }etlerle temas eden bir daim! mümessili lan ve bilhassa Fransız kadınlarını meL 

e Ali lmer (Halkalı köyünden): olmuştu. tun ve hayran etmişti. Said Efendi o ka.. 
c23 ynşında blr gencim. Evlenmek yuva Fransanın tavassutu ile Avusturya ve dar güzel fransızcn konuşuyordu ki bu 

:;ın.!d:n~·:ıu:;r:r:! ~ı:~:. ı::;~::~~ Rusya ile 1739 BeJ.grad muahedenamele. dili, diğer yabancı devlet sefirleri arasın.. 
de birkaç tıza taılb oldum. Babalan, blr ev rinin aktine de Said Mehmed Efendi me. da onun kadar büen yoktu. 
yaptır, bat bahçe sahibi ol, ondan sonra kı- Said Mehmed Efendi Pariste altı ay 
zımızı sana verelim! dedller. Halbuki bun- <*> İbrahim Müteferrikanın tercüme! ha.11- oturdu. Versayda kral tarafından resmen 
ları yapabllmet için yüzlerce ııraya ihtiyaç nı bo müsabaka ya.zıla.n ara.sında oltumUf kabul edildi. Sonra hemen bütün zama. 

(Devamı 10 uncu sayfada) ola.caluıınız. (Devamı 10 uncu sayfada) 

EdebT 
riyordu. - Şimdiye kadar nasıl bakıldı ise, 

gene de bakılır. Kendi işlerimi ken -
elim görmeğe alıştım. 

- Zaten şunun şurasında ne kaldı? 
Vakit geç olmuştu. Muallim veda etti. 

Sofada Seherle ikarşilaştıilar. Ahmed 
gayri ihtiyari elini uzattı. Kız da kendi 
elini veriverdi. Bu ilk temastan her ild
si de heyecanlandılar. Seher, mahcub 
olarak kaçtı. Ahmed de evden dişarıya 
çıktı. 

Ertesi günü öyle geçirdi. Heyecamna. 
biraz daha hakim olarak, dersini eski ~ 
si gibj, ayni ciddiyet ve ayni temkinle 
verdi. Küçük Osmanın manalı bakış ·ı 
!arını bile görmemezlikten ·gelmişti. KARLI DACA GÜNES YURDU 

Lakin, muallimin, Davrangilin kızt 
ile yavuklandığı her tarafa yayılmıştı..'. 
Erkekler bu i2ldivacı memnuniyetle karı 

,ıün de göndermek şıhyorlardı. Zira nalbur Mehmed efen-' 
üzere çekmesinde di de, Ahmed Ercan kadar sevilen -ve 
alıkoydu. hürmet edilen bir adamdı. Fakir fuka .. 

Yazan: Ercüm~nd Ekrem 

-15-

memnun olacağınız 

·bir müjde verece -
ğim. Vakıa telkin -
lernizin tesiri altm-

Odasmda, evmkının arasından nüfus da yeniden kavuş -
cilzdanını bulup meydana çıkardıktan muş olduğum inan -

cm henüz tam oldusonra Ahmed, yakın mazisinin muhase-
besini yapmaya oturdu. Son bir iki ğwıa kani değilim. 

k . . . .t...ir b' .. 1 'nin .. .. Lakin o sayede hay-
ayın ve ayımı u ır goz en onune r _. . 
getirdi. Nerimanla gezintilerini hatırla- 1

, d~gıştun. ~ane 
dı. Om.m teselli eden, kuvvet veren söz- vı~a un Y~kseldi, 
ı . . ~--J - d'b' d d .b. 1 saglandı. Ellı yaşın-
ennı !K.u agının ı m e uyar gı ı o - d ki b' k •. 

du. Ramiz beyin kızı kendisine ne bil- a k ır erk ehgın yu 
ük iyilik etmi ti! va unna . azzın -

Y ş.. .. . . .. dan artık ılelebed 
Öyle ya: Bugunkü s:aadetını munha- mahrum olması H1 -

sıran ona borçlu bulunuyordu. Başını zım geleceğine· es _ 
örten karların aşk kudretile eriyebilir kisi gibi kani deği _ 
olduğuna kendisini o inandırmıştı. Ne- Iim. Kendimi henüz 
riman telkinatta bulununcaya kadar, genç hissediyorum • 
Ahmed, ömrünü sönmiye, yüz totmuş Önümdeki istikba -
:b~r. lrondil~~ farksız biliyordu. O kan- lin kısalığı beni ür
dılın alevını ~ parl~tmış, canlandır - kütmüyor, yaşıyacağun seneler mah _ 
mış, o aleve bır meş ale kuvveti ver - dud da olsa, bunun evlilik saadetine e
mişti. rişmek için bir mAni teşkil etmiyece -
Şimdi bugün, hayatının bu çok mes- ğine kendi kendimi inandırdım. Ve iş

ud anında ona hiç değilse bir hissei te, evlenıniyıe, bekarlığa, kimsesizliğe 
minnet ayırmak, ona teşekkürle bera - veda etmiye karar verdim: 
ber, ~aisinin muvaffakiyetle netice- Müstakbel eşimi, ötedenberi içinde 
lendiğini bildirmek lazımdı. yaşımıya alışık bulunduğum muhitten 

Ahmed Ercan kalemi eline aldı ve seçtim. Büyük rnerkez)erin adetlerine, 
yazmıya başladı... an'anelerine, adabına yabancı kalmış 

cNeıiınan hanun efendi; bir adamun. Mesleğim, bundan böyle 
cAradan az bir ııaman geçtiği için de bütün bu şeylere yabancı kalmamı 

beni unutmuş olduğunuzu zannetmiyo- icab ettiren bir meslektir. Ömrümün 
rum. Benim vaziyetimle o derece ya - bakiyesini değilse bile, daha epey sene
kından alakadar olmak lf.ıtfunü göster- lerini köylerde geçireceğim. 
dikten sonra, unutacağınızı tahmin da- İntibah ettiğim kız bana nisbetle bi
bi etmek esasen hata olur. Size bugün, raz gençtir. Fakat iyi bir zevcenin bil -

Birdenbire b~ _ raya daima eli açık, herkese karşı da 
kalaşrnış, yepyeni m~am~lesi dür~~~~ü. Kimseyi .inci!~e.• 
bir adam olmuştu. mış, .kımseye kot~ !a~ etmemış, bılakis 
Nüfus cüzdanında _ derdı olana tesellısını, muhtaç buluna .. 
ki Jcayıdlar bile neş- na yardımını esirgememekle şöhret 
esini kaçıramıyor - bulmuştu. .. 
du. Doğum tarihine Karısı, kızı da oyle idiler. Köyde, 
ili.şen nazarları 0 • hastalanan, lohusa olan hiç bir kadın 
nun üzerinde dur _ yoktu ki onları nöbetleşe başının u • 
madan geçti. Hüvi • cunda görmesin. eklin olan her kızın 
yetini bekar olarak çeyiz sandığında · da mutlaka onların 
gösteren hane ne da bir iki parça hediyesi bulunurdu. \ 
ha ziyade alakadar Bu sebebden, Seherin böyle iyi bir 
oldu. Bir iki hafta izdivaç yapmasını köy halkı umumi -
sonra bu kayıd tas- yetle hoş görmekte idi. Yalnız kadınla
hih edilecek, yanı - rın memnuniyetine tabiatile bir parça 
başına Seherle ev - hased karışıyord\ı. Pek fazla aleniyete 1 
lendiğine dair meş - vurmaksızın, birbirlerinin kulaklarınaı 
ruhat verilecekti. - Klöyden kız almağa niyet ettikten 

tün vasıflarını haiz bulunuyor. Fazla U:kin bu -~~ddeti bekliyecek kadar ~e.m bizim k.ı~larımız~ suyu mu çıktı i 
olarak, benim ıkabalığıını, bekarlık za- sabırlı degıldi. Bunu hissediyordu. ıdı? Davrangılın Seherı ne edecek? Ka
manından kalıp kökleşmiş adetlerimi, Mümkün olsaydı da, şehirlerde oldu - n mı ki o? Ne eti var, ne de cam? diye 
kötü huylanmı da yadırgamıyacak. O- ğu gibi, nişanlısile, resmen evlenecek- fısıldıyorlardı. ı 
nunla mes'ud olacağımdan kat'iyen e - leri güne kadar görüşüp, anlaşmasına Seher de çeyizindeki ufak tefek nok-
minim. Ve bu saadetimi de tamamen si- müsaade etselerdi. sanlan tamamlamakla meşguldü. Ge • 
ze medyunum. Siz olmasaydınız, ayni Mclııned efendinin böyle bir arzuya celerini gündüzlerine katarak, hararet.. 
yeis verici şartlar içerisinde zavallİ öm muhalefet edeceğini zannetmiyordu. fo çalışıyordu. Zeka ve istidadı saye • 
rümü sürüklemekte devam edecektim. Fakat köy halkının görgüsü buna mü- sinde, kendisini kocasının yanında 

Sizin iyi kalbinizin, necib duygularnı - said değildi. Senelerdenberi kazandığı mahcub düşürmiyecek şekilde çama • 
zm ebedi minnettıarıyım. Güzel ve mü- itibarı, saygıyı bu suretle muhakkak ki şırlarını, elbisesini tadil etmekte idi. 
essir sözle:mizi, arkadaşca muamelenlzi kaybederdi. Sehere de ahali fena na - Süs ve ziynet hususunda fıtri, ipince 
ölümüme kadar unutmıyacağun. Karlı zarla bakacaktı. ibir zevki vardı. Renkleri çok iyi imti .. 
dağa güneş vurdu .. beni ümide, saade- HattA. sık sık kayınbabasının evjne zaç ettirmesini biliyordu. Ve sonra da 
te kavuşturan o mukaddes güneş sizsi- devam etmesi de doğru değildi. Oraya bu bilgisinin takdir edileceğini düşüne-
niz.ı sizi tebcil ederim!• ancak üç dört günde bir defa uğraya - rek, aynca haz duyuyordu. 

Mektubu zarfladı, kapadı. Posta gü- caktı. Aklı selimi buna böyle karar ve- (Arkası var) 
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:: Yapan: Orhan Ural:: 

Yirmi yıl kan ağladıktan sonra 

Salamon - On ciiDcle bet defa beni çajudıklarına göre bayan bu senenin 
modw1u dikkatli takib ediyor. 

Eminönünde aaat ayan 

- Bir ele İstanbul sengin yer derlerclL kanlanmn ay-1.1 ___ ..1_ b ' a.auıı.nnua ne çora var, ne de papuç. 

- Merhamet baJ'llQıı ne üstte kaldı, ne başta! - T&ksllerhı muhtelif renklere boya.nmuma mfi.saade edildi_ 
- Fena ma be, berke8 seni spor geziyorawı, zanneder. - Otomobilin çok güzel amma rengi neye kan kırmızı? 

- Ne yapayım, herıün Maslaktan ıeçiyorqm. 

Sayfa 9 

isManıbil M8üıdının 
tarihinden bir uaoraB 

• 
iskambil pek e•ki bir ogundur, fakat 
matbaanın icadile düngaga gagıldı 

İskambil kağıdının icad edildiği mem ı) Kup (Mukaddes şarab kasesi), ya• 
leket Hindistandır. Chatto adında bir hud kalla (keis); ki bizim bugün kupa 
İngiliz ~l~in keşfine göre, iskambil, dediğimiz fekU buradan ~~tir .. 
pek eskı bır zamanda Hindistanda oy- 2) Spada (kllıç), bugiinku ispatınbı 
~anılan ve Ghendgiteh denilen bir kA- ilk şeklidir. 
gıd oyunundan doğmuştur. 3) Danari (Bir Roına akçesi, dinardan 
. Bu oyı.m, on ikişer kağıdhk sekiz se- ge~). Karo, dinari dediğimiz şeküı 
:ıden ~ürek'keb kağıdla oynanırdı ki- Bu para teidinin bozulmasından çık • 
gı.d~n bı~en ona kadar olanı, bugün mıştır. 
b~ıın .k~~dlarımız gibi csayt> idi. 4) Bastoni (Baston, sopa), bu şekil 
Dığer ıkısı de «surab idi. Bu iki surat- de sonraki bramaça olmuştur. 
tan da biri cşah>, diğeri d'e cvezir• idi, Bu dört şekil, o zamanki İtalyan iç • 

Bu sekiz seri, (bizim maça, kupa, timaf sınıflarını teşkil ediyordu: 
karo ve sinek dediğimiz dört serimize ı _ Kupa, rühban sınıfı. 
mukabil), «taç•, ckılıç>, chHllıt ve ilah 2 _ Spada; zadegan sınıfı 
gibi bir takım eşya şeklile ayrılmıştı. 3 _ Danari; burjuazi 

Bu Hind kağıd oyunu da, dört ordu- 4 _ Bastoni; halle. 
dan teşekkül eden çok eski bir Hind Bu işaretlerin bu esas şekillerini bo
satracından alınmıştı. Binaenaleyh en zarak bugünkü şekı11erini .Fransızlu 
eski kağıd oyunu, bir talih oyunu ol - vermişlerdir: 
madan evvel, satranç gibi bir harb o - ı - Kör ... Kalb. 
yunu idi. 2 _ Trefl - Yonca. 

* 3 - Karro - Çerçeve, dört köşe. 
Oyun k~ğıdı, Hindistandan Avrupa- .ıf _ Pik - Mızrak ucu, ok ucu. 

ya~ Arablar vasıtasile gelmişti. Arab Almanlarda ise bu dört seri şöyle ay. 
tüccarları tarihin çok eski zamanlann- rr1mıştı: 
da Hindistanla münasebette bulunur- 1 - Kalb. 
lardı. Bu yfrz<ren kağıd oyununu öğ - 2 - Asma yaprağı. 
renmişlerdi. Mardan d'a, kendiıleri1e 3 - Çıngırak 
ticari münasebette bulunan İtalyan ba- 4 _ Meşe palamutu 
zirganlar alını~lar ve A vrupaya getir - * .... 
mişlerdi. Fransada iskambilin, oyun ka~ıdı • 

En eski İtalyan oyun ikağıdlannm a- nın halk arasında yayılışı, Kral Altınct 
dı «naibi• idi. Hindistanda vezirlere ve Şarl'ın zamanında olmuştur. Bu kral 
daha ziyade hükümdar naib1erine cna- tecennün etmişti. Ek buhral\'larıtıdaa 
ibıt yahud cnevvB'b• denilirdi. İlk Hind sonra zararsn bir de1i olmuştu: Hü • 
kağıdlarındaki vezir tasviri hatırlanır- kümdan eğlendirip oyalamak içın şa]iı. 
sa, biraz evvel söylediğimiz intikal pek labanlanndan !birisi ona kağıd oyunu. 
aydın anlaşılmış olur. nu öğretımi.şti. Sarayın ressamlarına 

İlk İtalyan kağıd oyunu, cnaibi• ler, krala mahsuS altın yaldızlı v__e muhtellt 
hattA çocu'k'lara bile öğretilmiş basit renklerle boyanmış oyun kagıdları yap 
bir rakam oyunu idi. Hindistandalti şek tırılmıştı. 
lini kaybetmişti. Yeni bir takım tasvir- * 
ler ilave edilmi~ti. cSayt• h kAğıdlarla Kiğıd oyunu. az bir zaman zarfındat 
beraber ortaya bir İtalyan oyun klğıdı Fransada bir talih, kumar vasıtası ol• 
çıkmıştı. tu. Daha 1 39 7 de, Paris şehri klhya * m~ğıd oyununun bir ihtiras halini afı. 

On beşinci asırda bir Floransalı ta - ~ığını g~nnüş, bir ~zamname ilt4~: o. 
rafından yapı lınış bir deste kAğıd bu - yunu tabdid etmişti· 1400 de ve da 
lunmuştur ki onar kağıdlık beş seri~n, ise ~ toplandıkları yerlerde oy. 
yani em lklğld<lan mürekkebdir. Bu beş ~ası yasalk edildi. 1423 ve 

14
29 dat 

seri, alfabenin ilk beş harfi ile işaret - oyun kApiları, halta uzun vAz ve na-
lenmiştir: A. B. c. D. E. sihatleri müteaktb ateşe yakıldı. 
~ bu asırda, İtalyanllar cnaibi> İlk oyun kağıdlan, ressamlar tara • 

adını mrakarak oyun ldğıdma cTarok- tından e1Je yapt1ırdı· Onun için ç.ok 1*' 
ko• adını verdiler. Bunların da en es- halı idi. Herkes tarafından tedank edt• 
kisi Venedik Tarokkosudur. Bu kAğıd ıemezdi. Ancak büyükler, prensler yap. 

oyunu 78 kAğıd He oynanırdı. Bunlar- tırtabilirlerdi· . . .. 
dan 56 sı, her biri husus! bir işaret ta - 1420 fle 1430 arasında şım_şır uzerl• 
şıyan dört seriye taksim edilmişti. Her ne hAk usulünün bu1unmasıle . oywl 
seri birliden on1uya kadar on csayı• ile kAğıd1an biraz daha kolay tedarık e6 
dört csurab tan müreldrebdi: Kral, kra lir oldu. 
Uçe, atlı (şöva1i~), uşaık (vale). Ge - Matbaanm icadı, onu tamam~~ haW 
riye kalan 24 kAğıda gelince, onlpnn eline da,ürdü. Halk, oyun k~gıdı 11e 
hepsi, yıı'ka:rıda lba:hsettiğimiz surat - kumar oynamağa, matbaanın ıcadm • 
lardan müt~kkildi. Yalnız bu surat - dan sonra ba.şla~. Ve. o kadar çılgın bfl 
lar, diğer suratlardan daha büyük sa - iptila gösterdi ki, Krıstof KDlomb, nl 
yılırdı. Bu münasebetle onlara zafer kadar süreceği bilinmiyen meşhur ı.ızua 
- Atü - Attuti denilirdi. seyahatine çıkarken, tayfala:1' eskı.me-* sin diye bakır 1evhalardan ıskambıllel 

On altmcı asırda f talyada Pi1.a I}ren- yaptırttılar. 
si Françesko Fibbiza yeni bir nevi ta - * . 
rokko yapmıştı. Oyun !kAğıdlarındak~ :asvırlere ge • 

Dört seri üzerine taksim edilmiş o - linCE, oyttn kağıd1 tarıhınde pek çal 
lan bu kağıdlarda serilerin tşaretleri değişi.klikler gösterir. Bunlar hazan 
şunlardı.: (Devamı 11 incl sayfada) 



10 Sayfa SON POS· ..... Hazira• 30 

Sivil barem ve 
bankalar lôyihası 

Ha taydan Röportajlar 
~~~------~~~ 

(Baştarafı 7 nci sayfada) kadar. beherini 13 Suriye lirasına sat. 

Önümüzdeki günlerde ikinci müzakereleri yapılacak 
olan projeleri neşrediyoruz 

Halbuki menşeleri nebaü, hayvani ve mıştı. 
madeni olan ve enternasyonal piyasalar- İstihlak eşyasını satın alan bir müs.. 
da hararetle alıcı bulan mutedil iklim tahsil, bu eşyaya farkında olmaksızın 

mahsulatının hemen hepsi Hatayda ye- yüksek bedeller veriyordu ve binaena.. 
tişmekte, ve maden bakımından Hatay leyh istihlak bakımından. Hatay mukad. 
mıntakası bakir bulunmakta ve civar a- deratı dünfttü vaziyetini muhafaza etse 
razide altın. alçı. hatta petrol madenle. idi, en ufak bir terakki g&tercmiyece'k 
rinin dahi mevcudiyeti muhakkak görül- kadar tampone kalırdı. 
mektedir. Ticaret: Bugünkü medeni tarifi ile, 

istihsal bakımından iptidai vaziyette Haıtayda ticaretin mevcud olduğunu bu.. 

[Büyük Millet Meclisinde birinci mü. kadar bu gibllere muvakkat tazmınat veril- lerin bu <kanun hükümleri dairesinde tanzim bulunan Hatay, istibla'k baktmından da güne kadar iddia etmek güçtü. Osmanh 
:zakeresi tamamlanan sivil devlet me • mez. ~dilecek teşklllt kadroları en geç ı T~rınlsa hemen ayni halde idi. devrinde yüz binlerce 3ltm liralık tica.. 

~~~~--------~·~~~~ 

k d k. ka 1 A şu -kadar ki bu tesllecek farkın ı Kinunu- ni 1939 tarihine kadar Bilyük Millet Mecll - İstı"hsal bu !:Praı"tte bulundukça. : .. t.·h- reti olan nefsi Antakya kazası, daha dü.. 
murlarının baremi hak ın a 1 nun a. sanı 1939 tarihinden sonra vapılan t.ayin ve- sine ve ıbeledi~ ve hususi idareler teşkilrıt. ır- '"' 

d·ıı rd :.J- l~k. tab" ~:ı · t · ne kadar vahim bir buhran geçirmekte, 
yihasınm umumi heyette ta ı e en son- ya tertuerden mütevellid kısmı varsa bu tıs- kadroları da kezalik ayni tarihe kndar İcra a ın Hliıı.4 e aynı manzarayı arze mesı 

b. ·kt d. · d M ı • tamamile hasta ve mahll bulunmakta idi. ra aldığı son şekli aynen neşrediyoruz. sun ta.tstuendlrilmiyeret derhal tesllir. Vekilleri Heyet.ine tevdi edlhniş olmak şart - ır 1 ısa ı netıce ir. ese a memleket.. 
Bu layihanın ikinci müzakeresi de önü- H - İnhisarlar umum Müdürlü~u kadrosu- tır. te çıkan, istihlii.k edilen maddeleri. birisi Daha dün Hatayda gündeliği on kuru.. 
rnüzdeki günlerde yapılarak kanun kat'i na dahil olup bu kanunun neşri t.arlhlnde On üçüncü muvakkat madde - Bil kanu- memlekette çıkan ve diğeri de dış mem- şa amele çalışırdı. Sabahtan akşama ka.. 

k.. müstahdem olanlar halen almakt.a oldukları nun neşriıKHn e~ ücretle istihdam edllm1t 1 k 1 d 1 dd 1 dar 10 kuruşa bir insan çalışıyor! Düşü. 
şeklini alacaktır. Büyük bir memur uL ücreUerl muhafaza ederler. olanların bu kanunun n~rlnden sonra tek - e et er en ge en ma e er olarak ikiye . 
lesini aıakadar eden bu projenin müte. ü .. üncü munkkat madde _ 1939 mali yı- Tar ücreUi veya maaşlı ıbir vazifeye tayinle- ayırsak istihsal maliyet fiatlarının müs. nunüz bir kere.·· 

.,. h ·ı h ı b ı Ev kiraları, dükkan icarları tamamile 
b<tki kısmını dkurlanmızın istifade na. ıı muvazenei umumiye kanununa bağlı <El rinde girebilecekleri dereı::eler bu kanunun ta sı ce meç u u unması ve pazara 
zarlarına arzediyoruz:] cedvellne dahli tertlblerden alınan kadro - hükümlerine ve tahsil vaztyetlerlle geçmiş arzetmiş bulunduğu mataın gayri müte- nisbetsiz bir vaziyet arzetmekte, Osmanlı 

Jardan daimi mahlyeU hniz bulunanları d:ı. hizmet müddet.leline göre t~yin edlltt. Şu nas!b fiatlar bulması hasebile eline ge. devrindeki iyi kötü te!;ikilatından dahi 
Bu kanun, 2556 sayılı hakimler kanunu~ - lhtıva eden ve 13 üncü maddede yazılı üc - kadnr ki bunların gireblleceklerı derecenin mahrumdu burası! 

i l d hfıki l ve mud - çirdiği paranın kıymeti iştiraiyesi, dışarı-
da yazılı haller har c n e m er - retli memuriyetleri gösteren ve bu kanunun ucreti son aldıkları ucret miktarından fazla Yakın bir mazide, Hatayı görenler, ve 
deiumumilerle muavinleri ve bu sınıftan ~- 9 ncu maddesine göre ~kllflt kanunlnrına olamıyacağı gibi mnaşlı memuriyetlerde da- dan gelen ve muhtaç bulunduğu madde. 
yılanlar hakkında da t.atblk olunur. eklenmesi ıcab eden daimt ücreuı kadrolara hl bunun blr ~ğı derecesi esas ıutulur. yi almak :istediği zaman gayri müstakar Hatayda yaşayanlar şahid oldular ki bu. 

Devlet DemlryoUarı ve Umanları işletme mütealllk layihalar en geç 1 İklnciteşrin 1939 On dördüncü muvakkat madde - 14 üncü bir vaziyet arzetmekte :di, ki bunun da rada ticaret tamamile teşkilatsız, halk, 
uınum müdürlüğü memur ve müstahdemle - tarihine kadar Büyük Millet Meclisine veri - madde mucibince 1939 mali yılında ücretli sebebı daha düne kadar bu memlekette beş on para kazanabilmr.k için ne saL 
rlnln ücretleri hakkındakl 2847 ve 3173 sayı- llr. Bu Jliylhalar kanuniyet kesbedlnceye ta- memarlarn verilecek muvakkat tazminat üc- stablize bir para mevcud olmaması idi. mak mümkünse, körü körüne dükkanı. 
tı ikanunlann hükümleri mahfuz olup mu - dar muvazenel umumiyeye dahil (D) ve CE> retlerin tanllük ettiği tertlblerden verilir. na koyup satmak endişesi ile muztaribdi. 
vakl•qt tazminatları da hfı.len tatbik edil - c:cdvellerlle tayin edilen kadrolar iclndekt lh- On beşinci muvııkkat madde - Yurdda Tekrarlıyalım ki, düne kadar Hatay, H 
nıektc olan esaslara göre verlllr. Şu kadar tlsas mevkileri icra Vekilleri HeycUnce ta - yüksek tahslllnl bitirdikten sonra bu kanu - mali mukadderatını Suriye ve Lübnan atay bugün siyasi zafere kavuştu. 
kl hizmete alımsta tahsil dereceleri esasına ytn olunur ve bu mevkilerde hftlen müı;tnh - nun neşri tarihine kadar yabancı memle - bankasına raptetmiş görünüyorsa da, ha_ Yarın da iktısadi muzafferiyetler göste. 
-"re verilecek ücretler bu kanundaki mlk - dem bulunımlnnn birinci derecedeki ücret kttte ayni tahsili yapmış veya yapmakta recekfr. Çünkü Hataylı, iktısadi ve ti. ~u kikatte halkın manasında daima altın 
tarları ve birinci derccye verilen azami ürret miktarını geçmemek üzere almakta olduklnn bulunmuş olanların ikinci tahsil için geçir - cari kurtuluşunu da, siyasi zafer karak. 
miktarı bu kanundaki nzaml haddi geeemez. ücretlerle lstlh<lnmlarına devam olunabilir. dikleri müddet blrlnci terfi müddetlerinden esası hakim bulunmakta \•e altın mad- ter ve mahiyetinde görerek bu sahada 
Snn'atkfır ve işçilerin hizmete :ılınışındn mez Bu madde hükmü mülhak bütçell idareler- lndirlllr. Ancak bil müddet, üç seneden fnz- desi dahi memleketten muhtelif vesile- çalışmak ve çalıştırılmak azmindedir. 
kür kanunların hukümlcrl tatbik o!unur. ie belediye ve hususi idareler hakkında ela la olamaz. lerle çekildiği için Suriye _ Lübnan ban- H 

Yirmi yedinci madde - Mütekaidlerln i.ic- tatb!k olunur. On altıncı İnuv:ıkkat madde_ 8 inci mad- ataylılar bu kabiliyeti haiz münev 
kası bundan iki üç sene evveline kadar k d 

reUl bir vnzlfeye nlınmalnrı halinde bunlara nördüncü muvakkat madde - Kadroları de hükmünün tatıbikinde geçecek t.P.rfi müd- ver, ve en ilerinden her veçhile iş ve 
en çok, tekaüdlüklerine rnesned olan memu- IP39 butçelerine merbut ccdvelde ayrac:ı gf\s- deUerlnin mebdei bu kanunun neşri tarihin- beherini 2,S kağıd Suriye lirasına satın netice beklenebilen çalışkan Türklerdir 
liyeL veya rutbe d<>receleri maaşına tekabül t~rilen maa~Iı memurlar bu kanun mevzuun- den hesab olunur. aldığı Suriye altınlarını yakın zamana çünkü! Tangüner 
~n~~~l~~ ~n~rl~~~nl~n~aşfttahs~~n TI~~~cl~~-Bu~~~rl~=========~=======~~~=========~~=~ 

Mu ·n'<knt maddeler birle.şUrilerek nhk5.mı mevcudeye göre ken - tarihinden muteberdir. Ancak bu kanun mu- Beka" rl r n. . 1 . "--
Birinci muvakkat madde - Bu knnunun dllcrine verl11r. ciblnce emsal hasıllnrının nrtm:ısından ve a 1ç1 n ev en m 1 yorsun uz ~ 

2 ncl madde.sine bağlı tesklllH k'ldrolnrında Beşinci muvakkat madde - Yükstık nıek - derecelerin Ugasmdan dolayı tediyesi icab e- ı 
yapıl:ı.n değişiklik dolayıslle ellerine geçecek teb mezunu olmayıp da bu kanunun merlyetl den fazlalarla ücretlilere verilecek muvak -
para miktarı evvelkinden az olanlar arnda - tarihinde Devlet hizmetinde müstahdem bu- kat tazminat ve ikinci muvakkat madd • mu- (Başt:ırnfı 8 inci sa~iada) belll. Bu Jneyanda ben de derdimi dökmek· 
ki farkı, terli suret.ile telafi edinceye kadar lunan maaşlı ve ücret.li memurların bu ka - ciblnce yapılacak derece intibakı ve bunun var. Bundan başka da b~lblryerde, yüzük, ten kendimi alamadım. Halen 75 yaşında bu
nlmakta devam ederler. nundaki esaslar dairesinde 3 üncfi dereceye neticesi olıırat tenzili llizım gelen farkların küpe fiüın da lst.iyorlar. Bunl:ın geıze alamı- hınan ve Yemen çöllerinde 25 sene lcılıç sal· 
Yukarıkl fıkra şümulüne giren veva gtr - kadar terfileri caizdir. kesllmesi l Eylül 1939 tarihinden başlar. yor, altından kalknmıyacnğımı anlıyorum. Iı.yan emekli binbafl oğluyum. 

miyenlerden birinci maddede yazılı cedvelde Bunlardan hllen tiçüncil ve dah:-ı yUksek 1'irmi dokuzuncu madde - Bu kanun hü- Bu vaziyette nasıı evlenebllirlm?.11 Babam 29 llra küsur kuruş tekaüdiye al· 
yapılan tadilat dolayıslle m:ıaş asılları de - derecede olanların bir derece daha terfll ca- kümlerlnl lcrayn İcra Vetlllerl Heyeti mc - e Hüseyin l~ılay (T avukpazarı maktadır. Azamı fedakli.rhklnr, orta okulı: 
ıışmls olanların gerek evvelki. gerek yeni de izdir. murdur. Meırutiyet han No. 2 8): ikmal etmeme ancnk kfltl gelebllmlştir. 
recelerinde geçen hizmet müddetleri eski Altıncı muvakkat madde - Bu kanunun Bankal d 1 I Ü I u26 ynşmdayım, bekarım. Evlenemedlğlmln Yuvamız 8 nüfusludur. Bulunduğum ücret-
mnaş nsıllnrına en yakın üst maaş derece - merlyete girdiği tarihte vnzlfe başında tu - ar V8 8V 8 m 8$$8$0 er sebebine gelince: Evvela kazancımı nz bulu- il memuriyetten elime 45 lira geçiyor. Bu pa. 
sinde geçmiş sayılır. lunan memurların bilfiil maaşını nlmnkta barem ı· yoruın. Sonra şimdiki kızlarda saJakat, ıta- ra ile anneme, babama, kardeşlerime, ken • 

Gerek 1452 sayılı kanuna baltlı kadro eed- oldukları derecedeki terfi müddetleri 15 ve at, kanaat kıtlığı olduğuna kanlim. Ktıı.aa- dlnıe bakıyorum. 
velinin nk tatbiki dolnyıslle maaıı miktarın- 20 sene kaydı olmaksızın 1452 sayılı kanunla [Büyük Millet Meclisinde bankalar tim .şu kl, kızlarımız, kadınlarllllız ~alışnıağı Başımda bu kndıır galle varken evlenmek 
rı nzalanlardan hfılen bu vaziyeti muhafaza kabul edilmiş olan terfi müddetlerine göre tercih ettikçe, dalma evlenmeğ.:ı karşı istek- neme gerek? Ben yakın bir mazının knhra • 
edenlerin ve gerek bu kanuna istinaden ma· hesab olunur. ve devlet müesseseleri memurları ay - siz kalacaklar, yan ç.lzeceklerdir. İşte benim mam; ak saçlı, ak sakallı ihtiyar oabamr a' mıktarlan indlrllenlerln tekaüd maaşla - Yedinci muvakkat madde - Muhtelif dai- lıklorının tevhid ve teavülü hakkında- evlenmeme mani olan sebeblerle düşüncele- hayatının §u son günlerinde maddi ve ma • 
rmın hesabında evvelce aldıkları maaş mik- relerin teşkilat ktınunlarile 1452 sayılı kanun ki kanun Jayihasının birinci müzakere- rim bunlar!. .. • nevi yardımı borç blllr ve sırf bunu düşil 
tarları esastır. hükümleri ıınrıcinde oıarak ücretlerinin ma- si tamamlanmıştır. Gelecek hafta için- e F h . c··ı (E 1. • nürken, btr de buna llllve oıarak evıenmev• 

İkinci muvakkat madde - Halen üc:-etle aşa geçebllmelerlne•veya hariçten alınacak - a rı a en renRÖy): kalkmak tuhaf olmaz mı? 
müstahdem olan memurlar hakkında aşa~ı- ların muayyen derecelere tayinlerine ve ma- de layihanın ikinci müzakeresi de ya - tKadınlarımız çalıfmağı evlenmete tercih Omet ve mes'ud yuva turma~ hangi ge&J 
dakl hükümler tatbik edllir. n~ emsal hasılının tamamı veya maaş emsal pılacak ve Hiyiha kanun halini alacak- ediyorlar. Lise ve üniversite mezunu erkekler arzu etmez ki? .. 

A - Hdlen ücretle müstahdem olanların ha.sllının fazla veya ek.si.ğinin ücret olarak tır. İkinci müzakerede esaslı bir tadil işslz dolaşırken, kadınlar dalma LI bulma Fakat ben kendi nefsime evlenmekle mea· 
tahsil derecelerine ve bu kanunn tiıbl d:ılre- verlleb!leceğlne dair olan sarn.hiyetler kaldı - melhuz bulunmadığından 18.yihanın bi- hususunda imtiyaz sahibi bulllnuyorlar. Bu ud değil, sem bir yuva açDU.1 olacaltm tJ, bu 
i erle nylıkları kanunla tesblt olunan mües - rılmıştır. yüzden devletin üç türlü zararı vardır: da cemiyet için zannederim muzırdır. Aldı • 
seselerde ve hususi mekteblerin tayin ve mü- Sekiz.inci muvakkat madde - t49!J sayılı rinci müzakeresinde yapılarl tadil ve Kndmlar yol parası vermezler, evlcr·mez- tım paranın azlığından evlenemiyorum. Pa· 
r nkab0 sl Maarif Vekiıletıne ald bulunan mu- avukatlık kanununun 5 ncl maddesi hükmü ilavelerden sonra aldığı son şekli neş - ler, çocuk doğurmazlar. Ben de memurum. ras12 bekflrlara, vergi yerine bir miktar paro 
all!mllkler1nde ile.ret ve mnaşla ceçen müd - mezkür kanunun 8 nci muvakkat mcddesin- rediyoruz:] Maaşım az amma, yol parası veriyorum. Be- Hnsı daha yerinde bir hareket olsa gerekl.r 
detıerlnfn mecmuunn ve Yüksek tnhsll gö - de gösterilen müddet içlnde Devlet. umumi d ğ d " el nırn kanaatime göre, erkeklen evlenmekten Açık muhabere: Mad e 1 - Aşa ı a yazılı muesses er me- meneden kadınların erkeğe değil, ise guven-
renlerin her iki ve görmlyenlerin her tiç se- ve hususi ve mülhak bütçell idarelerin avu- murları bu knnuu ıhükümlwlne t.flbidlr. meleridir. Evlenmek te kolay iş Jeğll, fidet- • Bursa SedbQfuıda F. lJzltan: 
nede bir terfi esaslarına ve bu knnunun 12 n- katlan hakkında tatbik edllinceye kndnr bu A) Sermayesinin t.amamı devlet tarafın - ler, nn'aneler icabı, 500 lirayı cebine koymı- - Siz göndermiş olduğunuz mektubla an· 
el maddesindeki hükümler dahllindc ücret - avukatlar bu daireler haricinde ı:alao mü - dan verilmek suret.ile kurulan iktısadi teşek- yan evlenemez.» kete değil, ankete karşılık verenlere cevab 
leri tesblt edilir. e~elerln avukatlıklarını deruhde edebllir- küllerin teş!dH\tile idare ve rnurakabelerl vermiş oluyorsunuz. Bu tubarla maalesef ce· 

B - Hfılen ücretle müstahdem olan müte- !er. Bu takdirde bunların ücretleri tam ola- hakkındaki 3460 sayılı kanun hükümlerine • Nuri Congor (Adana): vabınızı neşredemiyoruz. 
bidlerln tekaüdlüklerlne mesned olan me - rak verlldl.ğl gibi bunlar tayin şartları mü : tt\bl teşekküller ve muesseseıer, ,Bcklirlar niçin evlenmiyorsunuz? diye aç- e Kazım Demirelli: 
muriyct veya rütbe derecelerine, ücretle Is - saki olduğu takdirde serbest. Lş aımağa da B) Hususi kanunlarla kurulan bankalar ve 

1 

tığum anketle ne derece isabet etmiş oldu- _ Namınıza geldiğini haber verdiğimi! 
tlhdam edildikleri müddet için yüksek tah - devam edebilirler. teşekküllerle hususi surette teşekkül eden ve ğunuz, b~ınızı kaşımağa vakit bulamıyacak mektubu aldırmadınız. Adresinizi bilmediği· 
~~rlb~u~p~~n~dı~Mdre~~n- D~uzuMu muy~ m~h-1 E~lt~~~llmlş~rmQ~Wmi~nllia~k==~=a=r=m=~~t~u~b~y=n=~=u:r:~=a==t=u=t=u=lu~ş~u=n~u~~~a~n~n;tl;z~~~~~g~ö~n~d;e~re;m;i~y~o~ru~z~.~L~Q~t:f~en~a~l:d~~~ın~ı:z·~ 
do.ki es:ıs dah!linde hesab edilecek <lerece 1929 tarihinden evvel maaşlı Devlet mcmu - d h zı · 
farkl:ırı uave edilmek şartile lklisnb edebi - rlyetlnde bulunmuş olanlardan bu kanunun ya a a yade olan milli b:ınkalar. " Son Posta ,, nın tarı·h müsabakası C> Devletçe veya mülhak veya hususi büt-
lec•klC'ri dereceler tayin olunur. merlyeti tarihinden sonra yeniden meınuri -

b ik çell idarelerce veya belediyelerce veyn yuka-
C - Yüksek tahsil veren bir mekte te en yete alınacakların fiilen aldıkları maaş ve 

rıld bendlerde yazılı teşekkül ve bankalar ta- fB t f 8 · • f d l harb sebeblle askerliğe çağırılarak yedek ı:u- bu maaşın mevcud derecelerden birine teka- as ara 1 ınc' say a a) Türk sefirinin şerefine sık sık z"ıvafet.. 
f k rafındnn sermayesinin yarısından fnzlnsınıı rd. .J 

bay rutbesinl kazanmış olanlar için <Adi 1ı - bül etmemesi halinde buna en yakın ust de- iştirak suret.ile kurul:ın teşekküller ve bun _ nını Pa.riste ~eçi. ı. Altı a.y :arisin en 
1 
ıer, balolar, donanmalar hazırlanıyordu. 

rasındakl terfi müddetlerinin hesabın a •er rece ınaaaı kendlleri için mükte~eb h:ık S"yı- k len b r s ması oldu Dort ti 
y .. !arın ayni nlsbette iştirakle 11 d b l" ço seVJ 1 1 

• a ının 1 Bu davetleri bu'· vu·· k bı'r zarl"fetle kabul Hti hizmet senesi bir derece terfi müddeti ttl- !ır. Evvelce bu maaşta geçirdiklerı müddet _ •• r e vucu u .. n .J .. 

bar edilerek tkt.isab edebilecekler. dereceler ler yeni girdlklerl dert>eede geçmiş sayılır. kurumlar ve ticaret ve sanayi odalan ve bor muhafa~smda. ~i~en ara basını gören eden Türk elçisi, bulunduğu memleketin 
tayin edilir. Yukankl fıkrada yazılı olanların evvelce salar veya satın alınıp belediyelere bağla - halk, Turk elçısını alkışlamak için koşar- adetlerine uymağı bir nezaket eseri say. 

n - Ücret.le müstahdem iken .ıskerllk hlz - bulunmuş oldukları memuriyete vahud bu - nan müesseseler. dı •. Said Mehmed E'fendi tiyatroyu ço~ dığından, şarap içiyor, zarif ve şuh Fran. 
metine girerek vazlfesile irtibatı kesllmtş bu- nun maaşca mu~d!U olan diğer herhangi bir Madde 2 - Birinci madde hükmüne giren sev:yordu •. Opeğr.a) a,k ya

1
hud .~omedi sız kadınlarının arasında, kadehini hazan 

lunrı.nlann askerliğe çağınlmıızdan evvelki memuriuete alınmaları da caizdir. Şu kadar bilUınum müesseseler memurları için 14 de - F d 1- l ., ranseze gı ece ı a şam ar, ı an ara: kralın, hazan padişahın, hazan da bı'r dı"l-
hlzmetıerl {Al bendi muclblnee h esab edll - ki, bu suretle alınanların yeni maaşları es _ rece tayin edilınl.ştlr. Bu derecelere ald aylık -
mek şartile iktisab edebilecekleri derece ile kisinden yüksek ise mafevk derecev~ terfii_ nsıllarlle tut.arı a.şa(tıdakl cetvelde'gösterll - cPadişah hazretlerinin fevkalade sefiri berin sıhhatine kaldırıyordu. 
,enlden hizmete alınmaları caizdir. çln bu maaşla muayyen müddeti İkmal et - mlştlr: Said Efendi de ~yun.u~uza gelerek Said Mehmed Efendi. 1741-1742 yıJları 

E _ CA) bendi mucibince tesblt rüllen <!e - meler! şarttır. Derece Aylık aslı 'I1atarı şeref verecekler• dıye ılaveler yapılırdı. içinde bulunduğu Paristen. unutul a 
recelerde bu kanunun neşri tarihinde rnüs - Oıauncu muvakkat madde - Muhtelif cl:ıi- 1 150 600 S~id_ Efendi Paris.te, ~lk defa ~larak hatıra'lar bırakarak ayrılmıştı. o:U~ 
tahdem olup hizmet müddetleri ÜÇ,; sene ve relerin tecık!lô.t kanunlarında mevcuo ve nıa- 2 125 500 samımı ve coşkun bır Türk dostlugu ha- Paris elçiliği, on sekizincı asır ortasında 
daha zJyade olaııl-ırdnn ehlivet!en Vek"ılet- aş em l hıısıhmn veya emsal hasıl fazlaSl 3 100 400 t p · d 
letince tasdik edilenlerin bir üst dereceye ge- veya t' lğinin i.ier"t olarak verilebllr!rci;I vo- 4 90 300 vası yaratmtş ı. arıs n güzi e sımaları, çok muvaffakiyeUi b!r Türklük propa. 
~rllmel.cri caizdir. hmdnki c;aU\hlvetJrrre mfüıteniden tnylr ec!il- 5 80 260 yüksek sosyeteye mensub dilber kadın- gandası olmuştu. 
Anc:ık bu derereıer terfi ve tnhvlllerde mük miş olanlardan ht\len mü<ıl!lhdem bulu"lan - 6 70 210 ları, onu sık .~ık ziyarete geliyorlardı. Said Mehmed Paşa, bilahare sadrazam 

te eb hak teşkil et>nez. far" hugün verilmekte olan urrntler ile mu - 7 60 170 Pariste bir cTürk mod'lSh çıkmıştı. Res- da oldu. 
F - (A, C ve Dı ~ndleri mur1blnce d"r" - v-ıırırnt tnzmin::ıthrı ayni vnılf<!dr kı\lctıklan 8 50 140 sam Koşen, Türk elçisinin on beşinci Lui 

1 
............................................................ -

c:eleri te blt edile<'elclerln almnl::ırı icab eden m;; ~ ..... ,.,. şnhı'lhrına münhnsu olmnk üzere O 40 12il taraflndan Versayda kabulünü canlan- Saç Bakımı 
i\cret hfı.len almakt.n oldukhrı ucret mikta- verlll'T''"'>lne dev m olunablllr. lO 35 100 
rından fnzln olanlır almakta ol fokları uc - on hirinei muvakkat madı!e _ Bu kqnu _ ll 30 85 d• n mua'Z'Zam bir eser yapıyor, meşhur Güzelliğin en birinci şartı 
l'etlerl muhafaza ederler ve bu ücretler bl - na bı~lı o) numaralı ccdvcldekl ı.ıemıırl _ 12 25 75 La tur. P stcl ile Said Efendinin nefis bir 
r l 1cl m ıddede y ··ıı manş derecelrrlrıden bl- yetıerden 1939 yılı zarfmcln mttvku' tutula - 13 20 60 portresini vÜl'UdC' g<'t riyor, hemen b:L 
rhı> P•!lbuk edh - "' ı, der~ceve ve etmlvrır- caklnr bnV.lı '3l savılı cedvelde c:ö~terıln is ve 14 15 50 tün Pa.-C, res.:>amlcırı, muhayyilelerinin 1 
sa bun!l en ynkııı " "'"f''"VP tı~ı 011 almakta ol- bu cedvel 1939 Mıtli vılı muv:ı-1enei umumi - Ancak birinci madde hükmune g rrrı mü- işlı) cbildi":i kadar, Turk hayatına dair 
dukları iıcrctle da hll olnınq "lVllırlar. j ye krınu'luna bağlı <L) lşorrtıl re::lvrl ) eı ine ~c;seseler kendi bıinve>1 erlnin hu uslye !erme 

G - (A, B, C, D ve El '•!i!Prı mucibince konulmuştur. j veya kadro icablarına r'.lre 14 ııncü derece- t blolar '\ 3pıyorlardı. Bu Türk modası, 
tesbıt edilecek ücret memurun almakta ol - On ikinci muvakkat nu.dde _ Mullıak but den nsağı dereceler ihd!li edilebilir. yalnız Fransaya münh:ısU" da kalmadı. 
duğu aylıktan fazla ise ar::ıdaki f:ırk ınenıu- çeli idarelerle hususi idare ve beledlvelerin 14 üncü der~edPn n~ğı lhd:ıs edilen bu Cenevizli ressam Liyotar, bütün Avru_ 1 
run aylığından her ay ylrmt beste blrl indi- teşkilftt kadroları bu kanun hüküm len dat - ı derecelere memur alınm :ı.-cıı veya gene bu de- payı Türk kıyafetinde dolaştı. Romada- ı 
ri mek surctllı- 25 ayda izalı- <'dilir. Ancak resinde tadil edlllneeye kad r hu idarelere re<'eler arnsındn terfi ettirilmesi işbu kanun ki Fransız mektebinde resim tahsil eden 
llJ '.!lUU hrın talebi uzerlne bu f rkın daha aid ve hllen mer'i olan tMlr ı rın tatbikine ı• hiıkı.imlerlne tAbı ttetildlr. 
e veı de izalesi caizdir. Bu far.kın izalesine devnm olunur. Ancak mülhak b ı• li lrtare - (Arkası var ) talebeler, Türk kıyafatinı, kendi milli 

• · tuvaletlerine tereih ettiler. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dOkOimesini 
tedavi eden tesiri mücerreb bir 

ilAçdır. 



I 

8mt POSTA 

Hatay Meclisi tezahürat arasmda 
Türkiyeye iltihak karan verdi 

Danzig 
(Ba.ştarafı 1 inci ıayfada) 

Bugün de Könagsber,gden bir Alman 
hava kıt'ası Danziga gelmiştir. Halen 
serbest şehirde bulunan Alman gizli po -

Hükôinet Hatay hakkmda Meclise 
muhtelit kanun ıayihalan verdi 

zlsinhı kat1 hududunu te kil ettiğini tasdll 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

Bugün saat on altıda Hatay meclisi 
Antakyada toplanarak Türkiyeye ilhak 
ve Hatay meclisinin fesih kararını verdi. 
Hatayın bugünkü tarmi son mes'ud cel
sesi açılınca Hatay meb'uslarmın iltihak 
kararını tesbit eden bir karar alınması 
hakkında verdikleri takrir şiddetli ve sü
rekli alkışlar arasında okunduktan sonra 
Hatay meclisi mevcudun ittifakile Tür -
kiye cümhuriyetine iltihaka ve Hatay 
meclisinin vazifesinin nihayet bulmuş ol. 
masına karar verdiler. 

Bu anda mecliste büyük tezahürat ol
du. Meb'usların alkış tufanı ve yaşa ses.. 
leri 15, 20 dakika kadar devam etti. 

Meclis önünde tezahür at 
Bu hararetli celse devam ederken di -

ğer taraftan da meclisin etrafını kuşatan 
on b nlcrce halkın alkış tufanı ve yaşa 
sesleri şehrin dört bucağına yayılıyor • 
du. 

TOrk bayrağı çekilirken 

şuyor. Hatayın duran ve hareket eden 
her şeyi şu dakikada saadetin bütün ma. 
nasile mütebessim. Bütün Hatay ayakta. 

* Tayin edilecek yeni valinin 5 Temmu-
za kadar Hatayda olacağı söyleniyor. 

Yarın akşam Antakya Halk Partisinin 
bir süvare vermesi muhtemeldir. 

Öğrendiğime göre vilayet işlerini şim. 
dilik Cevad Açıkalm idare edecektir. 

Tangün er 

Fransızlar çekiliyor 
Antakya 29 (A.A.) - Havas muhabirJ 

bildiriyor. 
Sancağın Türkiyeye ilhakına hazır -

!anmaktadır. Fransız kıt'alarının yavaş 
yavaş Sancaktan çekilmesine bugünden 
itibaren başlanmıştır. • 

Antakya 29 (A.A.) - Fransız askerı 
kamyonları mütemadiyen eşya taşıyarak 
tahliye ameliyatına devam ediyorlar. 
Fransız kat'ılarının, tahliye mühleti olan 
22 Temmuzdan evvel Hataydan çekile-
cekleri sanılıyor. 

lis teşki18tının (gestapo) şefi Himmler, . (B~tarafı 1 inr.i sayfada) 

yarın, yeni vücude getirilmiş olan Dan - ~ekline, ilamların infaz tarzına, İsken- ed:~~aenaleyh, Türkiye, surlyenln tamami-
zig gençler kıtaatını teftiş edecektir. derun limanının bütün ve::.aitile dev - yeU mülkiyesine tecavuz, dahili huzurunu ~ 

Hazırhkl ar let limanları işletmesi umum müdürlü- 1§.l veya tehlikeye koyacak mahiyette oı:, 
Varşova 29 (A.A.) - Gazetelerin ğüne devrine dair hazırlannn kanun la- veyn bu gayeleri istihdaf eden herhangi 

hareketi takbih eder ve arazisi Uzerinde b1l 
Danzigden aldıkları haberlere göre, 100 yihalarını hükfunet bugiin Mf'clise ver- mahiyetteki her harek~tl men ve icabında 
S. A •. radyo binasına yerleşmiştir. Bun- miştir. tenkil etmetl taahhüd eder. 
lar, radyonun muhafazasına memur bu. Albay Kole Beyruta gitti Madde 8 _ Evvelki muahedelerin ve a~ 
lunmaktadır. . .. maların hiçbir hukmü, 7 nci maddedeki! 

Danzig mezbahası da, gönüllü teşki _ Antakva, 29 (Suretı mahc;usada gon- ahhudlere mugayir addedlleret tefsir • 
Uıtına lüzumlu mühim miktarda et hazır derdiği~iz arkadaşımızdan) - Albay lemiyecettlr. 
bulundurmak emrini almıştır. KolE:, yüksek komiserle temas etmek Madde 9 - Yüksek lkld taranardan Tür • 

Berlin 29 (A. A.) _Havas: üzere bugün Beyruta gitmiştir. tiye tendi arazislnde ve Framl~ ~;1:~~=-= 
• zls1 üzerinde ltl komşu me e e 

Danzig polisinin AJmanyadan gelen Anlaşm~ mn metnı yet, veya rejimleri aleyhine müteveccih :t~ 
unsurlarla takviye edildiğine dair ecne- • .. . rekeUerin ihzar ve ıtaını men için mu 
bi memleketlerde çıkan haberleri tevsik Ankara, 29 (Hususı) - Turkıye - tedblrlerl ittlhaz edeceklerdir. 

F d l T" k' ile bütun Jnl etmE."k imkanı bulunamam~r. ransa arasın a imza amm ur ıye • M dd 10 - Yenl bir anlaşmamn akd 
p l l 1 • • Sur!ye arasındaki arazi mesailinin kat'ı ü~k~ kılmak mauadlle, 30 Mayıs 1911 

V 0 ;9ny(~~ a)no J'e'?10~. _ .. surette hallini mutazammın anlaşma.. :rlhll dostluk ve iyi tomşulult ltllAfı 11~ ~!; 
arş~va .. • - en.~z ~unu mu_ nın metnini ve müzeyyeJatının esasla- tem.mim anlaşmaların mer'lyetl, 15 Mar 

nasebetıle bwgun yapılan buyuk teza - b'ld" . . tarihine kadar temdid olunmU§tur. 
hürlere 70 b'.n kişi iştirak etmiştir. Mare_ rını 1 ırıyorum. 

6 22 
Ha B nedlerln ahklmı, 30 Mayıs 1926, n 

.1 .J-k' d d 1 b Mldde 1 - Fransa 30 MayJS 192 • - u se 1939 tarihll proto • 
şal Pı SUW!' ı mey anın a yapı an u zl 1929 3 M 1939 tarihli protokol • Haziran 1929 ve 3 Mayıs t 

. . d p l d . .. em1 k ran ve ayıs nl şnıada derplf olunan u • 
mıtıng e o onya enız ve must e e !arda tarif edlJmit olan hattır.: kollarla, işbu a a Ttlrklye _ surt • 
birliği murahhaslarile eski muhan"blere a) Karasunun flmditl hududa katettıtt hih mucibince tesblt :"1U:uıniyeal için mu • 
yarı askeri teşekküller vesaire mümes _ noktadan 230 numaralı tatil tadar, arall I - ye hududunun heye 

Y 1 b • · · zertnde tabdldl · teber olcaktır · 

Hargun . an iŞ ır sıllerı de hazır bulunmuştur. • ki otlak ve yaylak Jıak}anna 
P 1 d · - t ı k bi ı·.ıı· 19 Ma"'" 1939 da Ant&Qada ıınsa edilen Şu tadar ' ~· • o onya enız ve mus em e e r 16 1 ,,_ ha• ile te- 1d ahtlm mülga addedllece.wr. 
. . G 1 K . _ . . protokolda tesblt edllm1I bulunan .. taadit edile • 

go .. rUş reısı enera vasnevskı soyledıği nu - ta.bok edecek surtt.e; Madde 11 - İşbu anlaŞma 
tukta Polonyanın Baltık denizi üzerin _ Şurası muhakkaktır ki, 17 ve 27 numara- cet ve tasdltnameler m~tiin olduıı;9:'1:! 

ittifakla alınan karardan sonra Ha -
tayh meb'usl• bu bü~~J1tı hadisenin 
mes'ud manasını tebarüz ettix:en nutuk.. 
ları müteakib bando Türk İstiklal mar -
pnı çalmağa başlamış ve bu anda Türk 
bayrağı alkış tufanı arasında Hatay mec. 
lisi binasına çekilmiştir. 

Tayfur S&kmenin nutka 

rRa~tarnfı 2 nci sayfada) deki haklarını kat'iyen müdafaaya azmet ıı hudud taşlan aruındakt Gömid töyii ıa- aüratle ve en geç ol!U'Ü 22 =amelerln 
milletin iktısadi hayatını tanzim edip ona miş bulunduğunu tebarüz ettirmiştir. mamen Türkiyeye bırakılacak ve hat :ı4 nu- Parlste teatl olunacattı:;;ektır 
refah ve saadet temin etmek işini maruf Müteakiben nuzıka1ar Polonya milli maralı taştan Yenişehir - Ant9kya 1010!: teati gibıtl mer'tyete gir ·lml 

1 
usar-

Celse sonunda devlet reisi Tayfur Sök. 
men kürsüye geledek: 

d Çıkar . . Türkıye arazlslnde bıra.tarak dotruca .,.., dl'"·- ıumatal balAda la er m 
tabiri ile, cişkembei ltübra• an • marşını ve Almanya aleyhındekı rota şar numaralı hudud taşma kavuşacaktır. Tas .... işbu anlaflllayı ımza e\ • 
dığımız indi hükümlerle değil, derin, ci~- kısmı çalmış ve bütün heyetler ellerinde b) ve 419 numarayı taşıyan hudud tatın - rah murah::ıerinl vazeyleml.şlerdlr. 

Sayın yurddaşlarım, di, tam manasile Avnıpai bir ilim ve bıl.. cDeniz bizim hayat sahamızdır> ve di • da.n Askoranenln tatrtben 1200 metre ce - m:~;eada lkf nüsha oıarat 23 Haziran 1911 
hassa cilmt bir usul> ile yapacağız! ğer AlmMtya aleytıtan yazılar taşıyan nubu p.rblslnde bir noktaya kadar timall tarlhlnde tanzım oıunmuıtur. cTahakkuk eden bu mes'ud günü iyi 

anlıyabilınemiz için o zamanki vakayü bir 
defa gözden geçirmemiz lazımdır> cüm.. 
Jesile nutkuna başladı ve 1918 yılında 
başlıyan ilk «ara .günün acı hatıralarını 
uzun uzun anlattıktan sonra Hatayın ve 
Hataylının Milli Mücadelede nasıl çalış -
tığını ve daha o zaman anayurda bağlı 
bulunduğunu isbat ettiğini tebarüz ettir
di. Dedi ki: 

cBiz kurtulacağımıza Ebedi Şefin A
danadaki tarihi vadlerindenberi inanmış
tık. Büyük Şefin bu cümlesini bütün 
millet b 'lir. c45 asırlık Türk yurdu esir 
mlamaz.• 

Bundan aonra Tayfur Sökmen kahn
•an Türk ordusunun 938 senesinin 5 
Temmuzunda Hataya girdiği tarihi günü 
Ye o andan bugüne kadar geçen zamanın 
mes'ud bllinçosunu yaptıktan sonra sö -
züne şöyle devam etmiştir: 

cŞimdi bu mes'ud dak>kada Ebedi Şe. 
fin önlerinde takdisle eğilirken bize Ha. 
tay daYasını taıhakkuk ettiren Milli Şefi
sıizita de huzurunda hürmet. muhabbet 
ft f{ikranla eğiliyoruz. Yaşasın Büyük 
Wrlt milleti, yaşasın kahraman İnönü! 

Mecliste de bu cümleler tekrarlanı -
Jt>rdu: Yaşasın Türk ordusu!> 

Tnrk milletine tqekkOr 
Tayfur Sökmen meclisteki alkış fırtı -

nası durunca gene meclis kürsüs:inden 
fevkalade murahhas Cevad Açıkalına, 
albay Şükrü Kanadlıya, konsoloslara, 
Türk matbuatına ve Hataya ilk giren 
kahraman Mehmedciklere ve bu davadıı 
çalışan bütün TUrk milletine teşekkür 
ettikten sonra şunları söyledi: 

cVazifem hitama erdi. Cümleniz varo
lun aziz yurddaşlarım.> 

Diğer nutuklar 

Tayfur Sökmenin nutkunu müteakib 
eski başvekil Abdürrahman Melek ve 
meclis reisi kiirsüde yer alarak Hatayın, 
Hataylının bütün Türk dünyasının he -
yecanını tebarüz ettiren birer nutuk söy. 
!emişler ve büyüklerimize şükran telgraf 
lan çekmişlerdir. 

Asi nehrinin parlak sularına güneş son 
ışıklarını bırakırken tarihi Hatay mec
lisi dağılıyor, bütün dudaklar Ebedi Şe. 
fin o cümlesini mazi yaparak şöyle hece
liyor: 

c40 asırlık Türk yurdu esir kalamaz -
dı., 

Hataylı 23 Temmuz bayramına kadar 
aabır gösteremedi. Esasen donanmış olan 
memleket bir kat daha süslendi. Her ta • 
raf baştan bap kırmızı tam bir tuvalet 
içinde. İnsanın Hataya kırmızı belde di. 
yeceği geliyor. 

lfık ve heyecan 
Antakya ve İskenderun elektrikle df' 

süslendi. Şimdi Hatay ışığile, heyecanla 
yanan bir topraküstü cennetinin akşamı. 
nı yaşamaktadır. 

Bina duvarlarından dökülen kırmızı, 
beyaz ışıklan Asinin yorgun sularını ok. 

* 
bayraklar olduğu halde Vistül nehri ke- p.rkl istikametinde uzanır, 1>uradan, Astara-

- .. . . . . . . ne ve Kocakayrakm şartından geçerek Ko - Protokol 
Bu mesele, şu bahsettiğim goruş bah. narında gıtmışlerdır. Orada dini bır Ayın cakayrakın takriben bir tnometre ştına!i gar- k! d fU abtlm mn-

sinde böyle olduğu gibi biitün millf me. ,yapılmış ve General Kvaseıvski bütün bishıde bulunan bir noktaya t3d:ır fimale tmsa. eclllen prot.olto e 
9 

selelerde de böyledir. önümüzde halle - halkın tekrar ettiği şu yemini yapmıştır. doiru imtl.dad edecek; cu:durTnrklye, Suriye ve Lilbnan hütUme~ 
d"l k t üJıim maliye ve iktısad cPolonyanm denize olan mahrecini el. Bu noktadan itibaren hat, şato harabesinin 1 1 Türldye lle surtye arasında ara:ı.1 me-

1 ece gaye m . takrlbt>n bir tnometre •lmal\nde bulunan bir er na, alllnl tbtıva eden anlatma-
meselelerimiz var. Ve bunlar, bu mem.. de tutmak yolundakı gayretlere devam k k d rb d tr 1 tldad edecek selelerinin tat1 h Tilrt tabiiyeti• 
leketin hayatı ile beraber daima yürü - edeceğiz ve Baltık denizinden kendınıizi ~~ ;:::an ~e:~~,;kiy~ d~~r~ giderek (Şa- nın 2 net maddeal mubclbin~·-anın 3 ilnctl 

ni 1.kUsab edecek ve u a • .....,... 
yerek, artarak devam edecektir. uzaklaştırmıyacağız.> to harabeslnln garbinde) ıoın rakımlı tepeye slnde mevzuubabs hakkı hlyan ıstı • 

Halletmemiz icab eden bütün bu me - Leh Cümhurreisini'l nutku erişecektir; bundan sonra cenubu garbi isti- ::'~~miyerek Hatay vatandaşlarının aste • 
seleler bu memleketin geriliği nisbetin. Bu bayram münasebetile radyoda bir kametinde Başorta fimallnd\ Karadurai~ de~ rl v? mülki tekaüd aidatına müteallik bilcilnl 

• . d .. . . . .. . . resine ulaşan derenin yataı;ım ve n aye ibd ibra eder 
de ağırlaşan davalardır. Aynt zaman a nutuk soylıyen reısıcumhur Moscıskı de, Karaduran deresini takiben denize vasıl o- le veca en · babs -raıtı hals 

·· ki · d ·· t · · ı p 1 Yuluırıtl fıkrada mevzuu Y" şunu da unutmıyalım: Tür yenın or Danzig ve Gdynıa liman annın o onya. ıacak; id mülki ve askeri aldatı te-
r h • İ d d h'l 1 k b" h d ki 1 'f · · t b ·· b oımıyan eşhasa a ·· ı .. tara ı • atta ran a a ı o ara - •- nın ayatın a esas ı vazı esını e aruz surette tashih edllmeslne kendi hesa ına kaüc!ı eye hiçbir mükellefiyet duşm yece .. • 

zim yaptığımız ilerleme hareketine nis- ettirmiş ve ezcümle demiştir ki: muvafakat eyler. tir. Y 
betle çok fazla bir sürat temposu i~inde Karşımızda muhalifler ne kadar fazla Yukarıda zUcrl geçen ile; böl!ede, ısı Ma - 2 _ Pranms tabll,ettndetl ethuı bOtml • 
ilerleyip gidiyor. Biz yaptığımız bütün dikilir ve harici şerait ne kadar aleyhi. yıs 1939 da mesais1n1 ikmal etmiş olan ko - yenin Hatayda bulunan emnl, hukuk ft 

hamlelere rağmel'l\ h~nüz gerideyiz. Me. mizde tecelli ederse, Polonyanın istikra. mlsyon, yenl hattı arazi üzerinde tesbite me- menant De ayni ta~~::. 9:::1 :::.~: 
.... .. kü . betl h • . .. "d . . b- mur edilecektir. yenin emvall gayrtmeu.. 

deniyete hiç olmazsa ougun nıs er nnı ve ba rı vazıyetını ı ame ıçm en U- B U ta-' edil h ttı •t•stnde bu- 1 ...... .,, mutablllnde tamamlle 
• • • • • A • u sure e ,,,n en a n u "' yon Fransız ·-· k 

içinde, ayak uydurabilınemız içın, cılam. yük fedakarlıklara hazır bır halde sar. lnnan arazl en geç 23 Temmas t939 a tadar Türk btıtOmettnln millkiyetlne ıeçece • 
siz bilgi> yi, cmetodsuz fikr• i bir tarafa sılmaz azmimiz de o derece fazlalap - Franm tunetıeri tarafından tahliye edile- tır. ltal 
bırakarak, sağlam metod ve iyi etüd üze_ caktır. Karada ve havada kuvvetli olan eek ve ayni tarihte Fransız matamatının e- Prot.otolda menuuba:b:e~'::~ ve: 
rine kurulmuş dü~n kararlarla, dos - bizler bahri eserimizin daimi surette te. llnde talan salAhlyeUerin devri de ikmal e- amelltı hiçbir vergiye 

' dil i b lunacattır bir aaraı.sız yapılacaktır. 
doğru ve mütemadiyen ilerlemek çarele. rakkisini temin etmek ve Polonyanın de. m ş d u 

2 
_ ~el maddenin aon fıkra _ m 

rini aramıya mecburuz. Aksi bir usul ile nizdeki milli vazifesini yenne getirmek aı:.1 ı:evzuubaha arazide mtıt.emettın Ha- Payu • f.kenderua hatb 
yürümek, bizi daima, büyük müşkülat ile için denizde de kuvvetli olmak istiyoruz. tay vatanda.,lan Türkiye tabllyetini blhak - PayM _ İskenderun demiryolu battı, ~~ 

• r'lyete vaz'ından itt....-
karşı I aştırır. Kuvvet darbesıoe karfJ tın lktlsab edecektir. prototoliln mevtll me da bu ha' • 

Yukanda'ki misal ters gördüğümüz Paris 29 (A.A.) - Bu sabahki gazete. Madde 3 - İtlncl madde mucibince Tür- ren 30 günlük bir mühlet zarfın,. l T8ılr 
' . . tlye tabllyetınl itUaab eden 18 ya11nı müt.e- i ı tmesin1 derubde edece .. 0 an 

şeyler arasında yalnız bir tanesıdır. Bu Ierin Danzig meselesi hakkındaki yazı - cana olan klm8eler lfbu anlaşmanın :nerı _ i:vı!t e DemlrYollan idaresine teallm edile • 
tarzda ne kadar yanlışlarımız var ve, ları: yete glrdlRl tarihten ltlbar~n e aylıt bir cettır. 
Yarabbi, bu yanlış görüşlerden kurtul - F·garo gazetesine göre, Danzige gelen müddet zarfında Suriye veya Lübnan tabll - Devir ve tool1m muamelesinin şetli: 
maya da ne kadar muhtacız! 2000 Alman, Vistülü geçecek Alman or _ yetlnl ihtiyar etmek hakkını haiz olacak - dar iki idare arasında tesbtt oıunaca 

dl ~ . . c23. dularına vakit kazandırmak için Polonya larBdır~d __ h ... •·tlf d tmet ı.- d 
U ,~!-- U!a.e... .. k"l dil aı. a mezıı.~ a ... ~an ... a e e 1 k mbı·ı ka"gı-' ının 

.,z.u,n 7F ,., ordusunu durdurmak uzere teş J e en tlyen kimseler ıtametglhlannın merbut bu- s a 
gönüllü müfrezelerini talim maksadile lundağu idari matama bu husuata bir be - tarihinden bir y.aprak 

Avukatlar arasmda bir anket sevkedilmişlerdir. yanname tevdi edeceklerdir. Kendilerine bir (D··taraf1 • anca gyfada) 
Petit Parisien gazetesinde Bourgues makbuz verilecektir. Hakkı hıyarı istimal e- ~ 

1 
k lmış ar<br. 

(Ba~tarah 8 inci sayfada) 
de bu ahkamın tatbik ~dilememesidir. 

Bunun içindir ki hakikatte malın sahih; 
olan borçlular bu malları muvazaalarla 
borçlu olmıyan yakınlarına, akrabaları. 

na devrederler. O malda diledıkleri gibi 
tasarruf ederler. tı hacze gelince bizim 
değil diye işin içinden çıkarlar. Hergün 
başında bulundukları. kazançlarını ceb. 
lerine yerleştirdikleri dükkinlannda, 
müesseselerinde ve hergün yatıp kalk
tıklan evlerindeki mallarının değeri bin
lerce lirayı geçer, giydikleri kostümlerin 
değeri yüz liradan apğı değil. Buna mu
kabil de elle:ini, kollarını sallıyarak ge. 
zerler ve borçlarına karşı bir metelik te 
ödemezler. 

Yazıyor . denlPrln llsteler1, mümkün mertebe kıaa fa- temsili resım1er o ara yapı 
· ı · ~ b" "k sı"malar resme-

Efk• . 1 . . -ıt h'd .. sılalarla, Fransız konsolosluğuna tevdi o u- Bazan da tarihı uyu 
arı umumıye erının mu e ı mu- kt d meseli Fransa 

h 1 . __ _,_ ı L d naca ır. d"lıniştir Bazan a, 
za aret enne ııuu.oar o an on ra ve Madde 4 _ 1tçüncü maddenin ahtlnıma ı · ttçün .. Hanrinin kağıcl-
Paris hükıime~leri Mihvmin Danzigde tevfikan hakkı bıJarlarmı ıatımal eden kim- Krall~~n :ıotoji kahraman • 
olsun, başka bir yerde olsun her ye!li seler. müteaklb 18 ay artında ikametglb - lan gıbı. suratlar 
kuvvet darbesine karşı koymağa azmet. lannı Türklyenln barielne natıetmete mec- Ianndan s~~ş~~~· . ise, kral • 
mişlerdir ve bu azimlerinde sebat ede _ bur olacaklardır. Fransız buyuk ihtılalınde 

kl dir. İngiltere ve Fransa şimdi al_ Bunlar. mutuarnf okluklan emvali pyrt- 1 (papazlar), kraliçeler (mlar) 91 
ce er . Y menll:uleyi taaftyeye mecbur olacaklar ve her ar • anl ) tamamen kad1rılımft 
nız azmetmış olmakla kalmıyorlar, ayni türlü menkul mallartle hayvanlarım elden valeler (ogl ar .. ka • 
zamanda bütün ihtimalleri en büyük so- çıkarmak ftya beraberlerinde göttırmet hu- yer1'rine adalet:• cmusavı;:;• ~ 
ğukkanhlıkla karşılıyacak derecede- 'kuv auaonda aerbeat olacaklardır. nun•, ciffeb, churriyeb gi t 
vetlidirler. Ballda mevzuobaha tasfiyeden mütebu - mefhumların timsalleri yapılmış ır. 

. • Hitl • . d I • • aıl meballl. Türkiye Cümhurlyetı Mertez Bepd Ekrem 
Musolını, ere ıh • tavnye ftti Bankası İskenderun şubesinde bir bloke he- .... • ·-·,-·--·-· -

Londra 29 (Hususi) - cTimes. gaze_ saba yatırılacak ve bu meballiln tarzı nakli - •• ·-·-- " ' 1 
tesinin Romadan aldığı bir habere göre, Türk ve Fransız büktimeUerl arasında bu - T /\ K V M 
geçen Pazar günü Mussolini ile Hitler a. ausl bir anlaşma ile kararlattınlacatur. 

d b' gö ... -Mm'le yapılınıştır Bu maddenin blrlnol fıkrasında meztUr H fı.. z 1 R AN 
Kısaca; yapılacak işler şunlardır: 

1 - Tahsil için hacizden başka 

rasın a ır & -y··· · kl.nuielerin ellnde bulunaın Tllrk paraaından 
bir Romadaki salihiyettar mahfeller bu gayri meballl işbu anlafınaya mülhak Pro- R.-i .... 80 ~r-

haberi ne tekzib, ne de teyid etmekte - ae - Verbalde tesbit olunan şekUde ihraç olu- ...M -
müeyyide vaz'ı. 

2 - Takib yollarını basitle§tirmek. 
3 - Müddetleri tenkis etmek. 

4 - İstihkak davaları usulünü basit. 
leştirmek, bunlarda çok hassas olmak ve 
tehiri ioralan esaslı teminata raptetmek. 

5 - İcra hAkimlerinin bir kısım sula. 
hiyet ve vazifesini tevsi bir kısmını orta. 
dan kaldırmak. 

dirler. Ancak şurası pyanı dikkattir ki, nab!leeetUr. ...;:. Ree•' .. ,. llıs&r 
geçen hafta Mussolininin memleket da _ Mr.dde 5 - 2 ncl, S ilncü ve 4 ilnctı nıadd.., ıı:,__ı.._;1;;9~3~9~~--·--.. 
hili. d ki uhtelif ..vahatlerinden bah _ ler ahUmının tatbikından mütevellld bC - --- C U M A 

n e m _,, tiln hususatta evll tadınlar, toca1anna ve 18 __ _.. ... -~~~~~:-T'IMiwrlr 
seden İtalyan gazeteleri. Duçenin Pazar yaşından a.taJı çocuklar, ebeveynlerine tlbi GONEŞ Ce. Evvel 
günü nerede bulunduğu ve ne yaptığı olacaklardır. 
hakkında hiç bir şey yazmamışlardır. Mae.de 6 - Pransa htitfunetl, Fransız dev- s. , . · 12 

Hitler ile Mussolini arasında yeni bir letıne aid bir araa iizerinde tün l?ulunan ve • S2 
'Tkat yapılmı..cz olduğuna inanan sa _ olduğu glbi idame edilecek olan lakenderun o .'1 

mu a -s askeri mezarlığının bakım ve muhafuaaı l- vfl• flrl•d• 
yısı pek ınahdud İtalyan ileri gelenleri, c;in bir bekçi ta;,tn.ıne haktı olacattır. u. '· J 1 

Alrfa111 
o. 

6 - Muhasebeyi tanzim etmek. 
'1 - fcralardaki çalışma tamnı 

bu mülikatın olsa olsa Danzig meselesi Madde 7 - Tiirtlye, ~o Mayıs 1928 tarlhll ). . ı .,, ıs . ' 
ten. hakkında cereyan ettiğini ve Mussolini.. ltillf, 22 Haziran 1929 tarlhll protokol ve 3 z. u 2 J >S .J 

· Hitlere itidal tavsiyesinde bulunmuş Mayıs 1930 tarihlt protokol ne tarif ve lfbu E. " 

46 Jl 
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sik etmektir. 
&ftb&: Celll Bmarlotlu :~uğunu söylemektedirler. an18,fJDa ile tashih edilın11 olan hatbn, ara -
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Mari Dür~ cinayet mahkemesinin 
rşısına çıkarıldığı zaman zabıt katibi 

olis tahltikatına dnir evrakı gözden ge. 
iriyor, ötesini berisini yanlış okumamak 
çin evvelden egzersiz yapıyordu. Me. 
aklılar birbirlerine: 

- Kocasını öldüren kadın işte bu! 
Haberini veriyorlardı. Müddeiumumi 

übbesınin geniş kollarını topladı. H&kim 
adam Düranı tepeden tırnağa kadar 

·· zdükten sonra: 
- Soracağım suallere cev.ab veriniz! 
Diye ikaz etti. 
Madam Düran çok sakindi.. sanki ko. 

asını öldürmüş, günlerdenberi istintakı 
apılmış ve şimdi cinayet mahkemesin. 
e cinayetinin hesabını vermiye gelmişe 
iç benzemiyirdu. Hfıltim; mutad sualle. 

re başlamıştı: 
- İsminiz? 
- İsmimi karaQtolda sordulıar, daha 

evvel sizin gibi cübbe giymiş biri druıa 

sormuştu. 

- Uzun söze lüzum yok. İsminiz? 
- Mari! 
- Kocanızın ismi? 
- Dürandıl 

- Dyrandı mı, yoksa Düran mı? 
- Öldüğü için. yani şimdi kocam ol. 

madığı için Dürandı dedim. 
- Kocanızın ismi Düran! Kaç yaşın. 

dasınız? 

- Bunu neye soruyorsunuz, ben bir 
başka.sile evlenmek istediğim için koca. 
mı öldürmüş değilim ki! 

- Madam Düran, bir kere daha tek. 
rar ediyorum. Ben ne sorarsam, ona ce. 
vab verin"z .• fazla tafsilat istemem. Kaç 
yaşındasınız? 

- Fazla tafsilat istemediğiniz için ayı. 
nı, gününü söylemiyorum. Kırk iki ya. 
§lmdayım. 

- Kocanızı öldürdün:iz. 
- Öyle diyorlar. 
- Yani siz kocanızı öldürdüğünüzü 

kendiniz bilm"yir musunuz? 

- Bile bile öldürür müyüm hiç mös.. 
yö. Düsünün bir kere ben bir kadınım.. 
hem de gayet sakin yumuşak bir kadın. 

Dinleyiciler arasında bir gülüşme baş. 
lamırtı. Hakim çıngırağını çaldı: 

- Şimdi hepinizi dışarı çıkarttırırım. 
Madam Düran atıldı: 
- Hakkınız var, mösyö, ben de sizin. 

le beraberim. Bu kadar insanın bizi bu. 
rada rahatsız etmelerini hiç doğru bul. 
mtfrdrum. Herhalde sizin yumuşaklığı. 

:r zd n istifade edip buraya doluyorlar. 
B n de böyleyimdir ya .. evime gelen mi.. 
safirleri kovamam. 

- Siz fazla konuşuyorsunuz madam. 
Ben ne sorarsam ona cevab vereceksiniz. 
Anlatın ba'ka!ım şu vak'ayı. 

- Hangi vak'ayı mösyö? 
- Hangi vak'ayı olacak, kocanızla a.. 

ranızda geçen vak'a .• 
- Nasıl söyliyeyim bilmiyorum. Ben 

•Son Posta» nın edebi romam: 62 

yirmi yaşımda idim. Annemin, babamın 
biricik kızlanydım. O zamanlar beni 
kimler istememişlerdi kimler.. bir terzi. 
nin çırağı v.ardı. Hani tığ gibi delikanlı 
idi. Günlerce peşimde koşmuştu. Hele •. 
Jean, hani ekmekçinin yanında çalışırdı. 
Bana varmazsan ölürüm; diye bana mek. 
tublar yazmıştı. Ona varacaktım amma 
ölecek mi diye merak ettiğim için varma.. 
mıştım. Sonradan öğrendim, ölmemişti. 

İşte bu Düran da bunların arasında idi. 
O da bana aşıkttı. İlk evvelleri yüz ver. 
memiştim. Fakat sonradan nasıl oldu bil. 
mem .. bana hoş göründü. Annem razı ol
mamıştı amma, babam onunla evlenme. 
mi münasib buluyordu. Çünkü benim gi.. 
bi güzel bir kızı olmak tehli-keH imiş .• 
biran evvel baş göz etmek icab edermiş. 

Hakim sinirlenmişti: 
- Madam Düran, henüz evlenmediniz 

bile, eğer cinayete kadar böyle uzun an. 
latacaksınız. Epey uzun silrecek sanırım. 

- Kısa keseyim mösyö.. esasen uza _ 
yan sözü hiç sevmem. 

Samiinden biri kendini tutamadı: 
- Belli! 
Dedi. Hakim çıngırağı çaldı. Madam 

Düran arkasına döndü: 
- Mösyö demin de çıngırağı çaldı. 

Hizmetçi gelmedi. Bu ne iştir •• neredesi. 
niz, kulağınız duymuyor mu? 

Haltim de gülümsüyordu. Fakat bir. 
denbire bütün cidd1yetile mad.a.m Düra. 
na hitab etti: 

- Söyleyiniz madam .. mümkün oldu. 
ğu kadar kısa .• 

- Ne diyordum. Ha .. Düranla karı ko. 
ca olmuştuk. Düran, akşamlan içki içer. 
di .. ilk zamanlarda içki içince beni karşı. 
sına oturtur, cben1m güzel Mariciğim> 
diye yanaklarımı okşardı. 

- Bunlar bize aid değil madam. 
- Yok mösyö, bunları söylemezsem 

bu işin nasıl olup b.ittiğini de söyliyc. 
mem. 

- Peki amma kısa .• 
-. Kısa olsun.. ilk zamanlar işte 

böyle idi. Sonraları yani ben yaşlandıkça 

gene ayni suretle devam etti. Fakat ufak 
bazı değişiklikler vardı. İlk zamanLarda 
elleri yüzüme gayet hafif dokunurken 
sorıraları sert sert dokunmaya başlamış• 
tı. Sizin anlıyacağınız artık okşamıyor, 

tokatlıyordu. 

- Her gece mi? 
- Evet her gece. 
- Siz buna karşı ne yapardınız? 
- Hiç!. 
- Kocanız sizi dövdüğü için polise 

müracaat etmek aklınıza gelmedi mi? 
- Hayır.. ben intikamımı alaca11ctım. 

- Bu doğru mu, memlekette adliye 
var, polis var, böyle meseleleri bunlar 
hallederler. 

- Annem ikide bir, civin kirli ç~ma. 
şırı evde yıkanır> derdi .• ben de onun gi. 
bi düşünmüştüm. 

- Her ne ise çok fena düşünmüşsü. 
nüz. Devam edin! 

- Kocamın bana vurduğu tokatları 

günün birinde ben de ona vuracaktım. 

Ödeşmiş olacaktık. Fakat o kadar çok 
tokat yemistim ki.. sayısını bile tutamaz 
olmuştum. Elimle ona vurmakla intikam 
almış olmıyacaktım. 

- Ne ile vurmayı düşünmüştünüz. 
- Havan elile .. fakat bu da biraz teh. 

!:keli idi. Ben havan elini kaldırmadan 

•kocam elimden kapıp kafama indirebilir. 
di. Tam on sene tokat yedikçe, onun ha. 
van elini elimden kapıp kafama indirme. 
mesi için ne yapmam lazım geldiğini bul. 
mak iç·n kafa yormuştum. Nihayet bul. 
dum .. ve bir gece o sızmış bir halde u. 
yurken iğne ipliği aldım ve onu y~tak 
çarşafının içine sıkı sıkı diktim. Havan 
elini elime aldım, vurmaya başladım. Bit 
vurdum, iki vurdum. Ne kadar vurduğu. 
mu bilmiyorum. Kıpırdanması bıtinciye 

kadar vurmuştum. İnanın bana mösyö .. 
ben sadece dövdüm, öldürmedim •• 

Maznunun avukatı hakimden söz is
tedi: 

- Vekili bulunduğum madam Düranın 
bir kere de tıbbı adlide muayenesini is. 

ti yorum. 

Orman Umum Müdür ·· ğilnden: 
Beş muhasih alınacak 

Umum Müdürlüğe bağlı Devlet Orman İşletmeleri Revirlerinde istihdam edil. 
mek üzere ayda 150 lira ücretli daha beş muhasib alınncaktır. 

A , Şartları şunlardır. 

1 - Memurin kanununun 4 üncü maddesi şartlarını haiz olmak. 
2 - Yüksek Ticaret mektebinden mezun bulunmak. 
3 - Umurnt muhasebe ve sanayi mu hasebesile devlet muhasebesine vakıf 

bulunmak. 
B > Vazifeye alınacak muhasiblere aylığından başka ayrıca ayda 15 lira mes. 

ken bedeli verHecektir. Şu kadar ki Um um Müdürlükçe mahallerinde ikamet. 
gfilı gösterildiği zaman bu bedel verilmiyccektir. 

C > Muhasibler kıdem kazandıkça çalışma vaziyetleri ve kabiliyetleri de na. 
zan dikkate alınarak devlet memuru hakkındaki mevzuatın tesbit ettiği müddet
lere kıyasen terfi ettirilecek ve Umum Müdürlükçe tayin ve Ziraat Vekaletin. 
ce teebtt olunacak miktar üzerinden maaşları arttırılacaktır. 

Talib olanların evrakile birlikte 10/7/939 Pazartesi günü akşamı saat 17 ye 
kadar Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaatları lazımdır. c4732a 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku
luna ait bazı izahat ve Okula kayıt 

ve kabul şartları. 
1 - Hastabakıcı hemşire yeti~tirmek üzere Ankarada M. M. Vekireti tarahn

dan cOrdu hastabakıcı hemşireler okulu> açılmıştır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu o kuldan mezun olacaklar, memur ohıp 

tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hastanelerinde yapa

caklar, ondan sonra arzu ederlers~ memleketteki bütün sıhhi teşekkalle.r kendi
lerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş lira harç
lık verilecek ve iaşe ve ilbasları tamnmt-n okula aid olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17.5 asli maaştan başlamak 
üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu zaman dahi iaşe. giy
dirme ve banndınna orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/Eyltil/939 da tedrisata başlıyacsktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul şartları şunlardır: 
A - Türkiye cümhuriyeti tehaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müsaid 

bulunmak cbunu herhangi bir hastane heyeti raporu ile tevsik ettirmek ve ev
raka bağlamak lazımdır.> 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden 'yukarı olmamak. 
D - Kendisi, ana ve babası i!f et ehlin den olmak cBu vaziyet polisçe tevsik et· 

tirilerek evraka bağlanacaktıl'.'.> 
E - En az orta okul tahsilirü bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gördü -

ğünü isbat etmek ctasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir.> 
F - Evli veya nişanlı bu~unınamak cevvelce evlenip boşananlarla kocam 

ölmüş olanlar kabul edilir. Buna aid medeni hali bildirir müsbet evrak keza 
eklenecektir.> 

G - Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut evlenmek 
suretile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkandlığı yahut altı senelik mec
buri hizmetini yapmadığı veyn tamnmla madığı veyahut sıhhi sebebler dışında 
okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk et tirilecek mekteb masraflarını tamamen 
ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların ta mamen doğru olduğuna dair Noterden 
tasdikli ve kefilli bir taahhüdname verme k. 

8 - Bu evrak sahibleri okula imtihan sız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı -tamamla mayanlar bunları Ankaradakller M. M. 

V. Shh. İş Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler Valiliklerine, Kazadakiler 
Kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile M. M. Shh. İş. D. ne yollanacak· 
tır. MüraC'aatlann 25/Ağustos/939 da sonu alınmış olacaktır. 

10 - Talihlerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri ayni makamlar 
tarafından kendilerine bildirilecektir. -

11 - Kabul edileceklerin okulun bulun duğu Ankara'ya kadar sarf edecekleri yol 
parası kendilerine aid olacak ve cM. M. V. Shh. İş. D. ne hitaben yauıcaklnn 
dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. cl016> c3559:. 

Türkkuşu lstanbul lspekterliğinden: 
Türkkuşu üyeleri Temmuzun ilk haftası iÇinde kampa .gönderileceklerinden 

son muamelelerini yaptırmak ve hareket gününü anlamak üzere bütün üyelerin 
3 Temmuz Pazartesi günü saat 17 ye kadar müracaatları. 

Pazartesi günü müracaat etmiyenlerin kampa gidemiyeceklerdir. c4745, 

- Her şey normal şekilde cereyan larını sarı saçlarını okşuyordu. Bir ara, zatmış, o da torununu göğsüne basarak 
etti! Tosun gibi bir oğlumuz var anne! hiç farkında olmadan dudaklanndan şu gelinine samimi bazı sualler sormıya 

- Onu görmiye geldim. sözler döküldü: başlamıştı. 

Feridun bir kapı açarak kısık bir ses- - Feridunun oğlu .. benir torunum... Süheyla hanım torununu beşiğine 
le annesine: O esnada buruşuk göz kapakları açı- yatJrmıya gittiği zaman Feridun karı-

- Kuzum anne yavaş yürüyün; biti- larak bir çift iri siyah göz meydana sına yaklaşarak uzun uzun saçlarını öp-
şik odada Nerime uyuyor. dedi. çıktı. tü. Genç kadın, kalbinde yeşeren ilk 

Yazan: G'(}ztN DALMEN Süheyla hamm bir şey söylemeden - Nerimenin gözleri.·· Bense çocu- ana hislerini duyduğu dakikadan beri 
Bir ilkbahar sabahı erkenden kapısı- !halde, sırf Nerimenin arzusile yapıldı- başile cpeki• işareti yaptı ve içeri gir- ğun babasına benzemesini istiyordum. SüheylU hanımı, Feridunun anasını 

~a ;u~lduğunu ~uy~ak. gö~erı;.ı aç- ğı için SilheylA hanını buna hiddet et- dikten sonra beşiğe yaklaşarak bir iki Feridunun mes'ud yüzü tekrar kapı- affetmiş ve onun bütün hareketlerini, 
ı. erı un annesıne, erıme n ır er- mişti ve buradan her defa g""'işte içinin dakika bu :kırmızı et parçasına·baktı. dan göründü. Bu sefer genç baba anne- fk t' k k 1 ğı b ,, 1 k k .. d.. r a·"· . .. . -y ana şe a ıne ve ıs anç l na 851Ş a-
e çocugu unyaya ge ır ıgını muJ- öfke ile coştuğunu duyardı. Fakat bu- Birdenbire 'kalbi sıkışmış, göğsü he • sine daha büyük bir sevgi ile yaklaştı mıştı. Onun kapıdan çılonasına baktık-

delemek için hizmetçisini göndermişti. giln bunları dilşünecek halde değildi lecanla kabarmıştı. Eğilerek yavruyu ve sıcak bir sesle o hitab etti: tan sonra kocasına dömlü. 
SüheylB. hanım yatağından doğrula- ağır adımlarla og"lunun evine giderke~ kucağına aldı. - Nerı·me çocugu" ı"stiyor ann""·, sı·z .. k v - Annen çocugumuzu sevecek ve 

ra sadece: büsbütfuı başka şeyler dilşünüyordu. - Maşallah gürbtlz ve güzel bir oğ- götilrmek ister misiniz? b€1ki de onun yüzünden artık benden 
- Öyle mi? pekala ..• demekle ikt ifa Mermer merdivenlerden çıkarak Bül- lan! Büyük annenin kalbi, 'birdenbire bil· de nefret etmiyecektir Feridun. 

etti. bUl yuvasına girdi. Sofada her şey yerli Gözleri bi1Aihtiyar şefkatle yaşar - yük bir saadetle çarptı; artık oğlunun _ Buna eminim sevgilim ve ben de 
Hizmetçi çıktıktan sonra tekrar ya- yerinde duruyor, bütün gece teııışlı sa- m1c:tı. Ayni bakışları oX.luna tv:.vı"rdi. t k 3• d. · d t tt·~nı 1 ~ " ıs r e rar ~en ısıne av e e ı15• an a - küçük yavrumuzun böyle bir mucize ya-

tağına yatarak uzun zaman gözlerini ta- atler yaşanmış bir evden ziyade, kıy- - Erkek olduğu için sevindin mi? mıştı. Küçük yavruyu ~ğsünde sıka- ratmasını bekliyorum. 
vana dikip düşüncelere daldı. Zihnin· metli bir hastanın uyku.sunu bekliyen - Çok! rak annesine götürdüğü zaman genç 

den acı ve tatlı bin bir düşünce geçi- bir sessizlik hüküm sürüyordu. 0 sırada yanda1d kapı açıl&rak bir kadının yüzünün de çok mes'ud bir te-
~·ı:ırdu. Nihayet ag" ır ağır yatag" ından b ·· 1 aç ld gıw •• dü SilheylA hanım mütereddid gözlerle hasta bakıcı çıktı, Ferlduna yaklaştı: essum e ı ı nı gor · 
kalkarak gı"yindi ve iki ev arasındaki Memnun mu ? etrafı ararken yavaşça bir kapı açıldı; - Hanım efendi uyandı; sizi glSrmek - sunuz anne 
dU\·arın yııktır:ıılınas1le birleqen aesim - Çok memnunum; to3Un gibi bir oğ-

gürültü etmemek için ayaklarının ucu- istiyor. -
bahÇ€yi geçerek oğlunun evine gitti. . . . lan maşallah ... Ya sen nasılsın kızım? 

na basarak yürüyen Feridunun yorgun Feridun koşarak kansına doğru gı- _ Çok iyiyim anne, teşekkür ederlm. 

İçeride Süheyıa hanım, yavruyu bin 

bir itina ile beşiğine yatırıp yüzünü 
inoe bir tülle örttükten sonra yanına 
oturmuş, gözlerini ondan ayıramıyor 

ve dudaklarında mağrur bir şefkatle 
kendi kendisine tekrarlıyordu: 

Aradaki duvarın yıkılmasını Nerime fakat mes'ud yüzü göründ'O. Genç adam dince SüheylA harum kuc~dakl be- Feridun uzakta, mütebessim gözlerle 
i~teıı:işti. Bu ~:ğiş~klik ~ ~ahç~yi ye- annesine yaklaşarak elini 8ptlikten bekle yalnız kaldı. Gözlertnl ondan a- bu manzara}'l! seyrediyor ve bir kelime - Bu güzel çocuk Feıidunun yavru-
~! a 1açlarla golgelıyen buy\.\k hır park sonra onun lbir şey s8ylomesina meydan yıraınıyor, pnrma.klarlle bllAlhtlyar s5ylemiyordu. Netime yavrusunu öp - sudur ... Bana büyük anne diyecek! 

haline sokarak cidden güzelleştirdiği vermeden şu sözleri söylod.h yavrunun pamuk g1b1 yumu§ak yanak- tilkten sonra tekrar kayinvalidesine u- SON 
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AIİCI SUlTAN 

Kızıl laassub 

SQ& 13 

1,aron~r,l~ 
istibdachn emelleri 

Ona daima kesi/ece~ bir baş, yahud asılacak bir adam 
lazımdır. Cümhuriget şekli istibda~ın iıine gelmez 

Tercüme eden: HDs' ( ~ Cahıd Yatçı 1 
İçeri giren uşağa: j rinde bulunan bazı kimselerin şeytan kaleleri ele geçirmektedir. Bu gidişle, " I b it' d besldiğini görmeğe alışkın 
_ Tez, imam efendi hazretlerine aş- gibi iğvalarma uyarak frenk adetleri - günün birinde, payitaht olan şu ş~hrı Türk askerleri her şehirde bu turlü ana ıma Tü k M ra ~sılerini tcch'b 

lama bir nar şerbeti ... Tembel bardağı ne temayül buyuruyorlar. Bu hal, ne dilfıra bile, küffarın tehdidi altına gu·~- bir ihtikar imtiyazına maliktirler. bulunan bu .. r t 
0göstereceğimı dil. 

( l ) ile olsun... islfımiyet şıarına ve ne de sa~tanat cektir .... Onun için bu ahval~, tezce bır Onların vahdetleri ve ittifakları h.~su~unda lamdıu~aa. kumandanlığını ba-
d d W•1a· I · 14 t bulm k ektır h · · 1 hı'le ru- ınındu. Top sı ve Diye emir verdi. vakarına uyar işler en egı ır... marn çareı se etme a ger A • azınenm zararına o an .,.- tevdi etmek istediği ordu yalnız g6. 

Fakat Aygır imam havadis vermiye o efendi hazretleri, bu gidişle alem ha- Bu defa da, Musa paşa Ata Mollanın hunu besliyor. Hükumete bu. ıa. n~ll"lerden mürekk.ebdı. Kendi ma.Jyeti 
kadar ~tihalı idi ki• nar ~rbetinin gel- raba varacaktır, buyuruyorlar .. Hal - sözünü kesti: dakatsizlik bütün Cezayiribahrisefıd 18- nu u d 'eli Ordu şan ve şeref 

't f d Ç b 1 bTr? h'll · d .. kt d Buralar. de bu meyan a 1 
• . mesini beklemedi. çinden kaynıyan buki, memleket çoktan esa a varmış- - are.. u çare ne o a ı ı · 1 erın e goze çarpma a ır. aşkından ziyade yağma arzusu ıle mell>u 

garib bir hisle söre girişti: tır ... Ve eğer filhal bu derde bir ilaç bu- Dedi. dan hububat ihracatı gayri meşru bir ti-
b edi görünüyordu. . 

_ Aman, efendim aman... Neler, Iunmazsa, devlet ve milletin harabı, Ata Molla, birdenbire ceva vere - carete temel teşkil 'yor. Paşanın bir kere mnvafiakiyet tem.an 
neler de .. maydanozlu köfteler.. Ne- muhakkaktır ... Zatı alileri ne buyurur- merli. Çünkü, zihninde henüz ha~al. ~a- Padişah ta bir hububat inhisarcısı o:L ettikten sonra hem wan ve ş:refi ~e~i~ 
uzu billAhi taalA .. insanın uruku asabı- sunuz, Münib efendi hazretleri?. linde bulunan bu (çare), daha !ayıkıle duğu için pek şiddetli ahkam vazetmişse semeğe hem menfaatinı düşunme~e :~ta 
bını galeyana getirecek şeyler... O zamana kadar, derin bir. sükut t~belJür edememişti. O~u~ için~. ~analı de onll'Il .gösterdiği şöhret bile bir fayda dadını farkettiın. Bu yüzden otorıtcSJll~ 

AtA molla, sabırsıkla, harekete gel- içinde, elindeki tesbihi çevırmekle bır şekilde boynunu buküy .~fonıb e - temin etmiyor. Bu ihracatı men'e memur ehemmiyet vermiyor, kendisine söz getı. 
di. Yanındaki boş yeri göstererek: meşgul olan Antebli Münib efendi ha- fendi ile Aygır imamın yuzune baka - olan cgaliote> !arın kumandanları kaçak rebilecek hareketlerde bulunuyordu. Bir 

- MevlAna!. Hele bir gayret göster .. fif hafif başını sallıyarak mukabele et- rak: .. , ihracatı teşvik hususunda en başta geli.. müddet onun maruz kaldıkları zorlukla. 
şurayı teşrif eyle ... Pek dolgun görü - ti: - Çare .. (Şer'i şerif) e dort eıle sarı- yorlar. Buna mukabil peşin olarak bir l'8 ve yaptığı ısrarlarll aldırış etmedım. 
nüyorsun. - Hoş buyurursunuz, sultanım ... larak bid'aHerden içtinab ~~ek.. ve mikiar rüşvet almaktadırlar. Galiote'un Nihayet bana tevdi edilen bu garib vazı. 
Aygır imam, güçlükle yerinden kalk- Bir takım hid'at1er, alıp yürümektedir. sarayı hümayunlarda baş gostere? ah- hangi mevkide nöbet bekliyeceği, kaçak- feyi kabul edemiyeceğimı., etmemek ll

tt. Kapıya bakarak, ihtiyatlı bir lisan Bun]ara da, zatı şahanenin hilmiyet ve lfıksızlikların önilt1e geçilerek bır fe- çı ıgemiısinin nerede mal yükliyeceği ve zım geldiğini söyledim. Fakat o bu se 
il&: sükutu sebebiyet vermektedir... sada meydan verilmemektir. ne kadar zaman kalacağı kararlaştırılı. bebleri takdir edemiyerek suiniyet eseri 

- Dolgun demek de söz mü, efendi Bu mühim dedikodu mevzuunda, Ata Diye, mukabele etti. yor. Türk gemileri sahil zahireleıini nak.. olarak tekliflerini reddettiğime htlkmetti. 
hazretleri .. nerede ise, yıllanm1.ş sirke Molla, tamaımile içini dökmek fırsatını * !ediyorlar. Rumların ve Türklerin gemi. (Arkası var) 
kilpil gibi pathyacağım. kaçırmak istemedi. Münib efendinin sö- Halbuki (fesad), bi~za~ Ata Molla- leri bu işte kullanılıyor. Galiote hiçbir ............................................................ .. 

Diye, mınldandı. zünü keserek son mütaleasını da şöyle- nın dimağında yerleşmıştı. Ve ?~ ada- şey görmüyor. Hırs ve tamahta bu fır • 
Sırtından, vaşak kürkünü çıkararak ce sövledi: mm kalbini, için için kaynıyan hır vol- sattan istifade ederek her türlü kaçak.. 50 yaşında 

Olmama rağmen 
sedirin üzerine attı. Atl Molla ile Mu- - ·Maksad, haşa, zatı hümayuna dil kan haline getirmişti. . .. . A çılığa koyuluyor. 
sa paşanın arasındaki boş yere yerleşe- uzatmak değildir... Amma velakin, Kendisi, seneıe:denberı şe.vh~.ııs:.am- Sahillerde ağaç kesilmesi de ayni sn. 
rek; sırtım Bilecik çatması yastığa da- ahval de, gün begün vehamet kesbet - lık peşinde koştugu halde, hır turlu. bu rette yağmaya uğramaktadır. Memleket-
yadı: mektedir. Mintarafillah, orduyu hü - arzusuna nail ola~ıyordu. !1'rıl?ukı o, te en nüfuz sahibi kimse bu umumi or- SOLMUŞ 

- Oooh!.. rnayun hiç bir tarafta galebe cöstere - bu parlak v.e .~~flı memurıyetı, adeta manlardan istifade hakkını kendisine in-
memektedir. Küffar ise, hergün ehli hir (hak) gıbı ıstıyordu. hisar ettiriyor. Keresteleri kaçak olarak BiR CIL TTEN Diye, geniş bir nefes aldt. 

Musa paşa, temkinli hareket ettı: islama muzaffer olup hududlarda nice (Arkası var) satın alanlar daima daha iyi fiatla satın 

S 
sıı hukuk mahkemesinde . almağa ehemmiyet verirler. kaçakçılık - Hele biraz sabır buyurun. Uşak 

gelsin de. gitsin. 
c Dedi. 

Uşak, parlak bir gümüş tepsi içinde, 
büyük bir Saksonya bardakla nar 'jer
lbeti getirdi. Boğazına son derecede 
d~kiln olan Aygır imam. koca bardak
taki şerbeti bir hamlede içti. koynun
dan çıkard1ğı kenarlan sim işlemeli 

yağlık ile bıyıklarını silerken Musa pa
şa uşağa: 

- Kapıyı çek ... 
Diye, emir verdi. 
Uşak kapıyı çeker çekmez, Aygır 

imam Hatice sultan sarayında cereyan 
eden hAdiseyi anlatmıya başladı. Baş 
ağa Hayreddin ağanın şikayetlerine bir 
çok ilaveler kattı. Muhatablarını, derin 
hayretler içinde bıraktı. 
Aygır imam bunları naklederken vic

danında en küçük bir hicab ve ıztırab 
hissetmiyordu. HattA, aleyhinde bu ka
dar söz söylediği Hatice sultanın, ken
disine ihsan ettiği koynundaki çil kuruş 
kesesini bile aklına getirmiyordu. 

Bir fesad volkanı gibi gürliyen Aygır 
imam, nihayet sözlerine şöylece hitam 
verdi: 

- HülAsai filmana.. Hayreddin ağa, 
makul söyler ... Cümleye malfundur ki 
Hatice sultan, elhak. bir fettanı dev -
randır. Kırdığı kozlar, bini aşmıştır ... 
Amma vellldn, balık baştan kokar. Ge
rek.tir ki, saltanat makamında bulunan 
biraderi, kendisini biraz çekip çevir -
meli .. bu gQna edebteı hariç hareket -
lere yol vermemeli ... Görünür ki bu gi
dişle, Alem harabe varacaktır. 
Şimdi .. bütün kaşlar çatılmıştı. Musa 

paşa ile Atl Molla ve Münib efendi, 
ayni mesele hakkında .derin düşüncele
re dalmışlardı. 

Uzunca siken bu silldUu, Musa paşa 
ihlAl etti. Manalı bir tebessümle AtA 
Mollanın yüzüne bakarak: 

- Ne buyurulur, mevllna?. 
Dedi. 
Atl Molla, dudaklarmda beliren şey

tanı bir tebessüm.le cevab verdi: 
- Doğru 9'Sze ne denir, devletlim?. 

Bu gCına ahvale müsaade ve müsamaha 
ede:rı, hod Sultan Seliın han hazretleri

dir. 
Dive, cevab verdi. 
Bıi" sözler, orada birleşen fikirlere, 

bir cilAdan ibaretti. Netekim bu baş
langıçtan sonra, Atl Molla, daha hara
retli bir Msan ile s&lerine devanı ettı: 

- Zatı hftmayunları. her nekadar 
(Melek sıfat) ise de, nezdi şahanele -

(1) BüJWı Wdülan <.tembel bardaAı > 
derlerdi. 
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Soldan sağa ve yukarıdan aşalı: 
1 - Esmer Fatmaya da. öyle derler, bir 

böceğe de 

ıvas a ye n. . k" f . k d' . li . ah 
Sivasın örtülüpunar mahallesinden Teber ruhunu ın ışa ettirere ısıp nı m -
oğullarından Hacı Ham oğulları Abdülkadir veylerler. Devlete kalan kar pek mah. 
ve Halis ve Zeliha ve Hatice vesaire ne Türk- dud bir raddeye düşer. 
men oğullarından Alinin oğulları Turan ve Selanikten hareket ettikten ıonra, 
Ayişe ve Şemsi ve Fatma ve Ma.kbule vekil- . . p N ·e 
ıeri avukat Ekrem tarafından esasen sıva- Saınt George d~ Squıre, aros, axı • 
sın örtülüpunar mahallesinden Oögdünlii o- Sira adalarını ziyarete gittim. Gerek bu 
ğullanndan Halli Bey torunu ve Abdullah adalar, gerek Cezayiribahrisefidi doldu. 
P'evzlnJn. oğlu süvari yüzbaşılığından nıüte- ran sair adalar ya efradın hassıdırlar, ya
kaid ve Istanbulun Beyoğlu tarafında Cıhan 'hud doğrudan doğruya kaptan paşaya 
gir mahallesmin Cihangir sokaAında. 68 nu- tt.b'd' 1 F k t h 'ki t kd'...ı de müL 

1 h ed müsteciren oturmakta. bulu- e1 1 ır er. a a er 1 a ıaıe r 
mara ı an e t k nıf . • Tü' k bi · · nan İh.cıana tapu kaydlnln tashihi davası l- ere me aatlerı bır r za tını ora. 
kame etmiş ve müddeialeyh İhsanın ikamet dan uzaklaştırmaktan ibaret olan aha!i 
gAhı meçhul kaldığından 11Anen tebligat 1- adalarını iltizam etmeğe teşebbüs eyler. cBütün- dostlarını; bu derece genç gllı 
tasına karar verilmiş oldu~undan muhake - ler. Hal1buki istibdadın da bazı iddiaları _ _,._ 6'>ht neler yaptığımı soruyorlar 
me gilnü olan 19-7-939 Çarşamba günü saat emelleri vardır· ona daima kesilecek runm.:• ~ devri-
n de Sıvas asliye hukuk mahkemesinde ha.- ve · Takriben aç ay evvel, ~ nc.i sene~ 
zır bulunması için davetiye ve istida maka- bir baş, yahud asılacak bir adam lazınu 'k . . misafırlerun g~l.ınf.ştL 
mın:ı. kainı olmak üzere ilA.n olunur. dır. Cümhuriyet şekli yahud cemaatler yemi tebn ıçın rt "d' Gelenlerden T . esmer ve se ı ı. 

şekli istibdadıiı işine gelmez. Ona bir ~nım ınların. cildm unsuru olan 
Geyve sulh B. Mahkemesinden: 
~yven1n camlkeblr mahallesinden öıü 

Bürhan karısı Makbule veklll da va vekili 
Muhsin Yazıcıoğlunun İstanbul Galata Hav-

Primat, ikinci derecede bir despot ister. bır çok kad mi . jstimali ile memnunl• 
Bu mevkii elde eden ruh, istibdadın a. Tokalon kre nın 1. ttiklerini öğren· 

tbahş semereıer e ae e 
mid:lerini hiÇbi.r zaman boşa çıkarma.. ~~ Benim mütereddid oımama rağmen 2 - Büyüklük - Çok iyi. 

3 - Rahat olmıyan 
4 _ Gözleri görmlyen _ Trujkınlık yapan yar han numara 86 da Hayri Bıçakçı ve Va-
5 _ insanı iba1}tan çıkaran _ Vlllyet sUyakovldls aleyhlerine açmış olduğu ıstir -
6 _ Endaht et.sene _ Eskiden mürekkeble dad davasının Geyve sulh hukuk mahkeme-

mıştır. ım:.be tıneğe karar verdım. Her ak· 
Syradan kalktıktan sonra Romanie tecru ~ aman yatmazdan evve! pembe 

yazılmı.ş yazıları kurutmak için dök - since icra kılınan açık duruşma ve muha -
tükleri toz kemesi sonunda: 

7 _ Vazife _ Boyuna konulan örgü, ya - Müddeialeyhle.rden Hayri Bıçakçının ma-
hud kuma1} halli lkametglhı meçhul olduğundan mu -

8 - Tuncellnin bir kazası maileybe llAınen t.ebllgat ;rapılmlf ve yapı -
9 - Kırmızıya benzer renk - Az sıcak - lan tebligata ratmen .. tendlsl gelmemi§ '" 

H t ld kanun1 bir vekll de gondermemiş olduğun -ayre n ası 

ıo - Göz - Salatalık dan H. U. M. K. nun 398, 400 ve 4-01 1ncl 
Geçen bulmacanın halledilmiş teld maddeleri muclblnce hakkında gıyab kararı 
ı _ Çanakkale verllml.§ -ve bu babdakJ mahkeme 13-7-989 
!Z - Abide _ Dava tarihine mUsadlf Perşembe günü sa.at 9 a 

Na.palisine doğru ilarledık. İsmini taşı. şam mun az k l kreminı ve sabahlan 

Yan ve Lepante körfezi ile birlikte Mora renkteki To a on ı beyaz renkteki 
da dralaıımadan evve 

yanmadasını teşkil eden körfezin niha. pu ını kullanmağa başladım. 
yetinde kain olan bu tehir o zaman Av- T~lon ~onra. cildimin yumuşayıp 
rupa Türkiyesin.in bu kısmını idare eden Bır ta:: ve bir hafta nihayetinde da
paşanın ikamet ettiği merkezdi. Arna. taze eş .. d".ıti;mü hissettim. Butjn, 

ha genç görun u6-·· anı 
vudlar Morayı Rus istilasına karşı mü. 

8 
oluyoc. 0 derece cazib ve şa.~ 

dafaa için oraya geleliberi hüküm aüren ~çyr!t bir seme~ elde ettim kldi ~utün 
.. . k lm k i . 'lla 38 aında o ul!iumu tecavuz ve taaddıyattan urtu a çtn dOltlarıDl ancak ya. 

bu paşa buraya ilticaya mecbur olmuıtu. söylüyorlar.• nk ki T 
Babıalinin başından defetmek istediği bu Cild umuru olan pembe. re te ; 

4 _ Nane _ veıı mahkemede bulunması veya blr vekil gön - kuvvetler yalnız mütedahil matlublan kalon treaıınde Viyana ~nıvers:,s-L ~de 
6 - Ki - A - Ses - N dennesl, ak.sl takdirde gıya.ben hüküm veri- tesviye edilmek ıartile terhls olunabile. fesörlerinden doktor. SteJ~al i ~ıhsal 

ı - Yazan _ Adem talik edtımiJ1 olıduğundan yevmi mezkftrda 

6 - A - A - Süt - B leceğl 11A.nen teblit olunur. (18850) ceklerini iddia ediyorlardı. Halbuki bil- ç ba,rvan}arın cildlermden ıs • 
7 - Ya.kmak - Kab killnet tedahülde kalm11 istihkakları ver. pile Bloceb tlblr edilen ve tıpkıhhms: 
8 - Mil - Kutuda V c mBphih senç ve sı a-. 
D _ AıA. _ it _ Ret İstanbul ikinci fflls MemuTluğundan: miyordu. Padi§ah her ,eyden evvel emir.. cild'"btlrtwtne , cevh ler hüllsul 

10 - Kemanı - Um. 17161935 tarihinde iflAsına itarar veri. lerine itaat gösterilmeaini istiyordu. Ar- 91nP ve kıymetli ki ;r'ls!Z) Toka1ıım 
----·········-· ....... - ...... _. ..... --- Be ,.1 d 'f navudlar lle paralarının verilmesi tale- vaııdll'· BeyU renkte a e saf Zeytin• 

lerek işi biten Y0a un a maru aturacı binde idiler. Bir taraftan da iddialan ve trenıiJıde i8e tul kremi v lar var= 

Nöbetçi• eczaneler Nikola Gulandris hakkındaki ifiAsın ka.. küstahlrklan artıyordu. Bu İfİ mftzake. yalı 98 .- belJ,eylci = ltullanUU.: 
panmasına 28/6/939 tarih-inde karar ve. reye memur olan pqada ne para vardı. )luııtaza!DAD her iki n bir cild tembı 

--·--,- rildiği ilAn olunur. (18860) ne llzım olan kuvvet. İltanbuldan pıen Aç& yumupk. 46f ydalı ıemeresi 11• 
Bu ıeee nöbetçi olan eeuneler fllll - emirler i§in biran evvel bitirilmeaini tebı. eflnfl oıacaJrınnıı. a ız iade oluna. 

İstanbul İkinci tflis Memurluğundan: liğ ~rlardı. Arkuı getirilemJyecelJ rantidir· Akli halde paran lardır: 

İdanbal clhetindekller: 
Şehzadebaşında: (Üniveralte), Emin -

önünde: Ulasan Hulfuri), Aksa.rayda: (Sa 

nm>, Alemdarda: (Sırrı Asım), Beyazıd
da: (Bellda), Fatihte: (Ernllyadl), Ba -
tırköyünde: <İstanbul), Eyiibde: (Eyüb
sultan). 

Beyolla elhetlndekller: 
istlklAl caddesinde: <Galataaaray), 

Cümhurtyet caddeslnde: <Kürkclyan), 
Flruzağada: (Ertuğrul), Şişlide: (Asım), 
Takalmde: (Kemal), BC41ktaşta: (Süley
ma.n Reoeb). 

Boiuiçi, Kadıköy Te Adalardakiler: 
Kadıköyüınde: <Büyük, Yeldeğlrmen1,) 

Üsküda.rda.: CAhınediye), Sarıyerde: <A
saf), Adalarda: <Şinasi Rıza.>. 

12/8/934 tarihinde iflAsına karar veri- zaman daima mflnasebetsiz ve yeniı dü. caktJrca_:::_·:_ __________ ~ 
len Murad oğlu Hacı Yuvanın tasfiye mU- ten tektük fiddet hareketleri uileıi itti. - dan 
amelesi bitmiş olduğundan iflAsın kapan.. faka 11eVketmekten ve birleştirmekten latanbal ikinci tflAs MemmJuima • 
masına 28/6/939 tarlhinde mahkemece başka bir şeye yaramadı. Asiler bu kraL Kadık6yilnde Caferağa mahallesinde 
karar verilınif olduğu ilan olunur. lığın payitahtı olan Tripolitzayı ıaptet. kta ve evvelce zahire ticaretile if~ 

(18858) tiler. otunna 
--· iken ınAsına ıtarar verilip 

İstanbul İkinci tflas Memurluğundan: 
22/6/936 tarihinde iflSsına karar veri

len tstanbulda Handan hanında 14 NC\. lu 
yazıhaneyi kanani ikametgAh ittihaz e. 
den Hindi Oğlu Osmanın tasfiye muame. 
lesi bittiğinden lflAsın kapanmasına 28/6/ 
939 tarihinde larar verildiği ilan olunur. 

(18862) 

Paşanın çekilmesi o 11rada ihtiyatın 10- tigal etm.-... 
zum gösterdiği bir tedbir idL Fakat Ar. 19151939 tarihiDde iflhm açıldığı ilan <>-
navudlardan korktuğu kadar Babılliden Mazhar Cemal hakkındaki iflAsın 
de endişe ediyordu. Vaziyeti mütküldü. lunan b t 
İstanbulda ba§imrahor olduğu sırada ka1dırılmasına ve borçlunun ser es çe 
kendisini tanımıştım. Burada Tripolitza- tasarJ1ÜU için malların kendisine iadesi. 
yı muhasara bazırlıklarile meşıul buL ne 29161939 tarihinde karar verildiği HAn 
dum. Padişahttı faaliyetimden istifade et.. 
tiğini ve askerliğe taallük eden işlerde olunur. <18859) 
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Yazan: Hasan Ao.nmı tib 

İhtişamlı zevk geceleri 
Hatta bir prenslik bile .. düşün oğ-I havuzdan yan açılmış bir lotüs kopa - bir hakan, Hayamı, Gazaliyi gölgede 

lum! Ben Şem'un sen İbni Şem'un ol - rarak gazalinin bir şiirini .okuyor. .. bırakan mütevaZlı.... bir şair, değerli ve 
duktan sonra Fransa Kralının kurtul - cAh Lotüs! Ey kapalı çıçek, bugun fedakar nedimler, latif bir ahenk! Fa-
ması bir gün me.selesidır. iştiyaklarım.la ve göz yaşlarımla kendi- kat bir eşy eksik, bu latif ahenge fil dişi 

_ Yok bu 0 kadar kolay değil baba! ne doğru gittiğim sevgilim nerede olsa ayaklarını uyduran nazlı güvercinled 
_ Rica ederim. Kendini naza çek - gerek?• Genç prens: 

me! Sultanın nezdinde ne büyük bir c Sarı saçlı mıdır? Esmer midir? Ben- - Hakkın var Haldun -diye haykırdı-
nüfuza malik olduğunu pek ali biliyo- den bu kadar uzak ve ayın şu esrarlı ben de senin gibi o yokluğu seziyorum; 
rum. Bu işde muvaffak olursan çok şey nuru altında şu dakikada neler düşü - fakat dü.şün ki saltanatımın henüz ilk 
kazanacaksın. Kral Türklerin elinde bir nüyor?.• haftasındayım, daha tam manasile is-
felakete uğramadan harekete geçmeli - Mansur haykırdı: tirahat bile edemedim. Biliyorsunuz ki 
yiz. Herifi ya gizlice kaçırırız veyahud - Yeter Haldun, artık bu hasret tür- l•'araskürde latif bir köşk yaptırıyorum. 
sen Turanşahı kandırarak satın alır - külerini kes! Bizi meçhul sevgilerin pe- Bu köşkte dünyanın bütün güzellikle
sın. şinde sürükleme, -şarab testisini göste- rini hayatın her zevkini toplıyacağ1m. 

_ Kaçırmak kabil değildir demem rerek- biraz da şu önümüzde duran şen Ferganenin en güzel gençleri, Şamın 
fakat bizim için çok tehlikeli. F'idye sevgiliden bahset! en nefis kızları sarayımı süsliyecek! 
meselesine gelince Turan.şahı belki 'bu Sabih tekrar Turanşahm kadehini Fakat bütün bunları yapabilmek için 
na ikna edebilirim. Onun da bugünler- doldururken Haldun testiden boşalan büyük bir servete muhtacız. Son ayla
de paraya ihtiyacı var. Fakat Kraliçe şarabın çıkardığı sesi işaret etti. nn mühim masrafları hazineyi tamta-
bu uğurda epey fedakarlık etmeli. c- Sevgi şarabının kasesini benim kır E'tmiş. 

- Krali~ kocasının kurtulması için avucuma koy ve nağmeni bülbül zem- Mansur, söze karıştı. 
her fedakarlığa katlanır. remesine karıştır! Eğer nağmesiz şarab - Elinizin altında sizi Karun kadar 

- Şu halde düşünelim. içmek caiz olsaydı kadehi doldururken zengin edecek iki servet membaı oldu-
Artık gün ağarıyordu. Şem'un ayağa şu ahenk hasıl olmazdı.• ğu halde niçin bunlardan istifade etmi-

kalktı: Turanşah: yorsun uz? 
_Bir mesele daha var; beni bir kere - Ya~a -dedi- şimdi güzel söyledin - Hangi definclerden bahsediyorsun 

ikra la görüştürebilir misin? Din aşkına ya Haldun! ya Mansur? 
aptala dönen bu adamlar üzerinde za - Mansurun bir işareti ile saz başlarken - Birincisi rahmeUi pederinizin se-
ten büyük bir nüfuzum var. Eğer bir Turanşah artlk mestolmuştu. Gene ge- nelerdenbcri topladığı servet; niçin bu 
kere de onları mahpeslerinde ziyaret e- veze şairin sesi yükseldi: kıymetli mirası üvey annenizden ist.e-
debilirsem beni ruhuHrudüs yerine ko- - Bu zevk gecesinde her şey var. miyorsunuz? 

yarlar. Dü--::ı1ny1ıı:a.:y:.:a:::::şe=r=e=f=v=e=r=e ... n=ş=a=n=lı=v,;,e=c;;ö;.;.' m;.;.e~r,,;;d~==:ıı::::===-==:ıı::::(=Arkası==-==v=a=r )== 
- Bu kolay fakat beş on gün bekle-

mek lazım! Sultan kralın muhaftzlığına 
en yakın arkadaşımı tayin etti. Fakat 
şimdi etrafı kalabalık; Kölemenler var, 
onlar bir çekilsin kolayını buluruz. 

- Bin yaşa oğlum! Sen gerçekten Be
ni İsrail hükümdan olmıya llyıksın ar: 
tık tamam.ile anlaştık. Şimdi kimseye 
görünmeden kaçmalı. Fakat seninle bir 
daha nerede ve nasıl görüşebilirim. 

- Her Cumartesi gece yarısından bir 
müddet sonra beni burada bulabilirsin. 
Bu taş yığının üstünde. Fakat merak 
ettim. Etrafta yüzlerce nöbetci varken 
buraya nasıl geldin nasıl gideceksin? 

- Sen babanın tarihi ve eski eserle
re ne derece meraklı bir adam olduğunu 
wıuttun mu oğlum? 'Eski Fatımi hü -
kümdarları saray ve köşklerinin etra -
bndn dalına serdab denilen gizli yeraltı 
yolları yaparlardı. Bu köşkün bahçesin
de de cElhakim> zamanından kalına 
böyle bir yol mevcuddur. 

- Yamanı;ın baba! 
Hala cam kırıkları gibi ışıldayan göz

Jerile, oğlunu bir daha tepeden tırnağa 
kadar süzdü: 

- Hoşça kal oğlum. 
~m'un karanlrkta ufak bir çıt bile 

çıkarmadan kaybolduktan sonra, Man
sur hiila oturduğu yerde dişlerini gıcır
dattı! 

- İblisin ta kendisi! 

* c- Saadetinin çiçek açtığı bugünde 
niçin elin sevgi şarabının piyalesinden 
uzaktır. Kalk muhabbet şarabı iç! Çün
kü zaman gaddar bir düşmandır ve bir 
daha böyle bir günil ele geçirmek güç 
dl ur. 

Sabih bu rübaiyi okurken Mansur 
Turanşahın altın kupasını dolduruyor. 
Gene coşkun bir zevk Alemi, büyük du
varlarla çevrilen bahçede ve fıskiyeli 
bir havuzun yanı başında zengin bir 
sofra kurulmuş, meş'alelerden çıkan 
duman rfizgarsız havada dümdilz yük
seliyor. Gökre in~ bir hilal var Bahçe
nin bir köşesinde eski bir Fıravun hey
keli, belki Ramses beliti Hafren meşhur 
bir hükümdar. Binlerce yıl evvel ken
disinin de sürüp ~eçtiği bu aleme ibret 
ve hayretle bakıyor. Turanzahın sevgili 
nedimleri bu gece sultanı zevk ehram
fannın en erişilmez bir' zirvesine çı -
karmak için söz birliği etmişler. Fakat 
bu birlikte, toy hükümdarı karanlık 

Iibirentlerde ~oşturduktan sonra Nil 
bataklıklarında korkunç akibetlere sü
rUkliyen hain bir maksad gizli. 
Aldığı ihsanın sevincini yüzünde halA 

sarı bir yaldız gibi taşıyan şair Haldun, 

Beyoğlu Yakıtlar Direktör:ugu 

Miktarı 

illnları 

tık pey 
Lira Kr. 

Birinci nevi burma dağlıç. 1800 _ 2000 58 50 
Sürp Agop hastahanesine alınacak yu kanda yazılı etin mübayaası açık ek. 

siltmeye konulınu.1tur. İhalesi 3/7 /939 günü saat 14 de yapılacağından istekli-
lerin Müdürlüğümüze müracaatları. (4275) 

Kurulu, t.rihl ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve tlc•rt tıer nevi banka muamelel ırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Zlraat Bankuuıda kumbaralı Ye ihbarsız tuarrul he.sablannda en u 
50 liras! bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaiıdaki pllna 
ı6re ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DiKKAT: He.ablarındakl paralar bir sene içinde SO liradan aşalı 
dü.pniyenlere ikramiye çıktığı takdirde '1 20 fazlasile verilecektir. 

Km'alar ....... 4 defa, ı Ey16J, 1 Btrineikinun, 1 Mart ve t llulnm 
tulhl.t.cle~. 

Haurac ~o 

inşaat ilanı 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 

1 - lzmitte yapılacak klor fabrikası ile buna rııüteferriğ işler vahidi rıat esa.. 
sıil• ve kapalı zarf usulile eksiltmeye kon muştur. 

1fbu inşaatın muhammen keşif bedeli 569.800.- liradır. 
2 - Ekst1tme evrakı 25 lira mukabilin de Sümerbank İnşa.at Şubesinden alı. 

nabilir. 

3 - Eksiltme 17 Temmuz 1939 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Sümer. 
bank Umumi Müdürlüğünde yapılacakhr. 

4 - Muva'kkat teminat miktarı 26.540.00 liradır. 

5 - İstekliler teküf evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış oldukları bu ka. 
bı1 işlere, bunların bedellerine firmanın teknik bir teşkilatı olup olmadığına var. 
sa kimlerden terekkilb ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına 
dair vesikalar ve malumat koyacaklardır. 

6 - Tekliif mektublarını havi zarflar kapalı olarak ihale gün:i saat 15 e kadar 
makbuz mukabilinde Ankarada Sümcrbank umumi muhabcrat şubesi müdür. 
lüğüne teslim edilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat evveline 
kadar gelmiş ve zarlın kanuni ıekilde kapatılmış olması laı.ımdır. Postada vaki 
olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. 

8 - Banka bu inşaatı dilediii. müteahhide vermek veya bu ihaleden tamamen 
sadı nazar etmek hakkını muhafaza eder. (2649) (4720) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I _ Cibali tütün fabrikası için alınacağı evvelce ilfın edilmiş olan (3) aded 

yüksek randımanlı sigara makinesi muhammen bedeli sif 28.000 liraya çıkarıll'Wf 
olup yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

II - Eksiltme 14/VII/939 Cuma günü saat 10,30 da Kabataşta Levarun ve Mü· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat c2100. 
liradır. 

111 - Şartnameler hergün sözü geçen şube ile Ankara ve İzmir Başmüdür
lüklerinden 140 kuruş mukabilinde alına bilir. 
ıv - Mübayaa olunacak makineler Molens, Stand&rt. Mililer, Skoda fabrika

ları mamulatından olacaktır. 

v - Eksiltmeye iştirak edenler fiatsız tekliflerini% 7,5 güvenme parası mak
bum veya banka teminat mektubunu havi kapalı zarflarım eksiltme için tayin 
edilen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkUr komisyon başkanlı-
~a makbu~ bukabilinde vermeleri llzı mdır. (3697) 

---
Cinsi bılktan Mubam- "- 7,5 eksiltme 

men B. teminat şekli &aab 
Lira Kr. Lira Kr. 

Galon mantan .SX26 Eb'at t.OO:l.030 A. sif 10.0JO.- 7JO. - Kapllı Z. 1 
Şarap 

Lıtor 
• 46X24 • 1.500.000 • • 10.950.- 821. 25 • • 16 
• 23XS5 • 500.000 • • 4.750.- 3.56. 25 aoık eki. 16,80 

I - Şartname ve kalite nümunesi rnuciblnce yukarıda miktarı yazılı 3 cim 
:nantar hizalarında g<Rerilen usullerle satın alınacaktır. 

n - Muhammen bed~li. muvakkat teminatları eksiltme §~kil ve saatleri hiza
lannda gösterilrni~ir. 

III - Elksiltme D/Vll/939 Sah günü Kaba.taşta levazım ve müıbayıaat şubesin.. 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

VI - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
v - Kapalı zarf milnakasasına iştirak edecekler, mühürlü teklif mektublannı 

kanuni yesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya bıınka teminat mektubu. 
nu ihtiva edece'!t kapalı zarfia.rın eksiltme saatlerinden birer saat evveline kad'ar 
komisyon başkanlığına makbuz rnuka bilinde vermeleri, açık eksiltmeye iştirak 

edecekler de 01., 7,5 güvenme paralarile mezkQr Jromisyona gelımeleri. (4403) 

1 İ&tanbul Eelediyesi llinlan 

İlk teminat Muhammen bedeli Bebe:- kilo :Satı Kilo İsmi 

900,00 
1040.25 

732,38 

1075.88 

474,38 

( 
( 

12,000,00 
13,870,00 

4,375,00 
1,920,00 

( . 1,125,00 
( 500,00 
( 
( 
( 
( 

( 
( 
( 
( 

( 
( 
( 

180,00 
750,00 
375,00 
540,00 

7,600,00 
2,700,00 
1,125,00 
1,840,00 

1,080,00 
3,850,00 
2.475,00 

0,40 
0,09,5 

30,000 Kızıl karaman eti 
146,000 Ekmek 

0,25 17 ,500 Pirinç 
0.16 12,000 Kuru f asulya 

0,07,5 15,000 Patates 
0,05 10,000 Soğan 

0,30 600 Salça 
0,15 5,000 Yeşil merclmet 
0,15 2,500 Nohut 
0,90 600 Kuru bamya 

0,95 8,000 Sadeyağı 

0,30 9,000 Sabun 
1,25 900 Tereyağı 

0,46 4,000 Zeytinyağı 

0,27 4,000 Zeytin tanesi 
0,14 27,500 Pastörize süt 
0,11 22,500 Çi süt 

Beher tonu Ton 

1 

525,00 7,000,00 14,00 500 Kriple Maden kömürQ 
Beher metresi Metre 

402,00 5,360,00 0,40 13,400 Amerikan bezi 
DarüHicezenin 939 mali yılı ihti)ll'lcı iç in lüzumu olup yukarıda tahmin bedel. 

Ieri ve ilk teminat miktarları yazılı muhtelif mevad yukarıda-ki tasnif veçhlle 
ayrı ayrı kapalı zarf eksiltmesine konul muştur. İhale 12/7 /939 Çarşamba günü 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameleri Zabıt ve Muamellt 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talihlerin 2490 numaralı kanunun tarifatı 

veçhile hazırlıyacakları kapalı zarflarını lhale giinü saat 14 de kadar Daimi En. 
cümene vermeleri. ( 4577) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan : 

ı - Gümrükler için muhtelif boyda 950 tane milli ve gümrük bayrağının 
15(1 /939 Cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasarlanan tutarı 2902 lira 50 kuruştur. hk teminatı da 218 liradır. 
3 - Şartname ve ıall nümunesi komisyondadll\ Gör,illebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzu ve kanunt ve&Htalart.. 

ıe birlikte Galatada eski lthalit Gümrüğündeki Komisyona gelmeleri. ci'fO& 
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30 Haziran SON POSTA Seyia ı,, 

DİKKAT: 

EN BİRİNCİ KAN, KUVVET, IŞTİHA ŞURUBUDUR 
FOSFARSOL'u, bütUn kuvvet şuruplarından ayıran başhca hassa: Devamh bir surette Kan, Kuvvet ve iştah temin 

etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. ' 

"KODAK" 
··BRAUNİ" JUNIOR 620 
Hatta yeni başlayanlar 

bile çok net ve parlak 

resımler çekebilirler. 

"KODA K VER 1 K R O M " filmi ile 
1 1 

hiç bir poz zayi olmaz 

MAKBUL BİR HEDiYE 
8 pozdan 

daima 

8 resim 

Bütan K O O AK satıcılarından arayınız 

ve ya tu adrese muracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ılanları 

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

lan 250 ton Elektrolit Bakır Askeri Fnb" 
rikalar Umum Müdürlüğü merkez satın. 
alma komisyonunca 14;7/939 Cuma günü 
nat 14,30 da pazarlıkla ihnle edilecek. 
tir. Şartname (8) lira (75) kuruş muka. 
bilinde komisyondan verilir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan (10.000) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele. 
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıkla. 
nna ve .bu işle alakadar tüccardan olduk. 
!arına dair 'l'icarct Odast vesikasile mez. 
k11r gün ve saatte komisyona müracaaL 
ları. (4540) 

100 ton Elektrolit Ttıtya alınacak 
Tahmin edilen bedeli (23.000) lira olan 

100 ton Elektrolit tutya Askeri Fabrika. 

lar Umum Müdürlüğü merkez satınalma 
komisyonunca 14/7/939 Cuına günü saat 

14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna" 
me parasız olarak komisyondan verilir. 

Talihlerin ınuvakkat teminat olan (172:1) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

maddelerindeki vesaikle komi&yoncu ol 

madıklanna ve bu işle alakadar tüccar. 

dan olduklarına dair Ticaret Odası vesl
kasile mezkur gUn ve saatte Kom·syona 
müracaatları. (4.54~) 

1 

1 fstanbul Komutanlığı ilan lan 1 
Çatalca müstahkem mevki birlikleri 

için şerait ve evsaf1 dahilinde 50,000 kilo 
saman satın alınacaktır. Açık eksiltme ile 
lıalesi 5/Temmuz/939 Çarşamba günü 
aat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen 
kıymeti 750 liradır. hk teminatı 57 lira -
dır. Şartname6i her gün komisyonda gö. 
rülebilir. İsteklilerinin ilk teminat mak .. 
buru veya mektublarile 2490 ıSayılı ka .. 
ııunun 2-3 maddelerinde yazılı vesika • 
larile ıber®er belli gün ve saatte Fındık. 
lıda koınutanhk satınalına komisyonuna 
~lmeleri. c4264> 

Çatalca müstahkem mevki birlikleri 
hayvanatı için şerait ve evsafı dahilinde 
60,000 kilo kuru ot satın alınacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 5/Temmuz/939 Çar. 
şamba günü saat 15 te yapılacaktır. Mu. 
hamınen kıymeti 1200 liradır. İlk temi • 
natı 90 liradır. Şartnamesi her gün ko • 
misyonda göıiil®fllr. lrtekıirerinln ilk te. 
minat makbuzu veya mektublarile 2490 
sayılı kanunun 2.! maddelerlnde yazılı 
vesikalarile beraber belli giln ve saatte 
Fındıklıda lrornutan:hk satınalma komis. 
yonuna gelmeleri. c4265, 

lstanbul Defterdarlığından : 
Keşif bedeli 
Lira"' Kuruş 

Defterdarlık binası içinde betonarme, döşeme vesair tamirat i~: 9756 02 
Yukanda yazılı jnşaat ve tamirat hizasındaki keşif bedeli muhammeni üze. 

rinden açık eksiltme suretıle 6/7/39 tarihine müsadif Peı,embe günü saat on 
dörtte ihale olunacaktır. Talihlerin (7~2) liralık teminatı nakdiye veya banka 
mektubları ile beraber en az beş bin liralık bu işe benzer i§ yaptığına dair ida. 

relerinden alacakları vesaike müsteniden İstanbul VıilAyetfnfn eksiltme tarihin. 
den sekiz gftn evvel almış olduğu ehliyet ve 939 yılma akf Ticaret Odası vesika

larile ihale ıgünü Dcıherd°'1ık Milli Emllk Müdürl",..;',.,de müte-.ı.ı.n Xo · ........ ~ mıs. 

yona müracaatları. (4431) 
f 

• 

llan Tarif em iz 
Tek dtun aantımı ···················· ...... 

.alüle 400 lan,, 
sahile 250 » 

Vçündi .ahile 200 » 
Dördancü sahile 100 » 
I ç ıahilela 60 » 
Son ıahil• 40 » 

Muayyen bir m{lddet zarfında 
fazlaca miktarda ilin yaptıracu. 
ıar ayrıca tenzilAtlı tarilemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, Yarını 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayrı 
bir tarife derp[f edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari iIAnlaruıa 
aid işler için şu adrese müracaat 
edil.nlelldir: 

tılneılılt Kollelrüf §lnea 
~llaıa 

AD.kara ..... 

.. 
Satış ilanı 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Cemile tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24877 ikraz No. sile borç alınan 

paraya mukabil sekizde beş hissesi birinci derecede ipotek gösterilmiş olup bor. 
cun ödenmemesinden dolayı işbu ipotekli .sekizde beş hissenin sat~a~na. karar 
verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından (4300) lira kıymet takdar edilmış oNn. 
Sultanahmedde Alemdar mahallesinin B abıhümayun caddesinde 378 kütük 48 

ada 8 parsel eski 148, 148 Mü. 148 M. yeni 170, 172, 6 kapı No. lı önü Divanyolu 

caddesi, sağı 12, 7 solu 9, 15, 16 ve Şekerci Ali sokağı, arkas! ll parsel No. lı ma
haller He çevrili altında dükkanı olan iki evin evsaf ve mesahası aşağıda yazı "' 
lıdır: 

İki ev ve bir dükkanı müştcmil işbu gayri menkulden dük~iin Divanyo~ 
caddesinde 158 taj No. sını ve evin biri yine ayni cad<iede 160 taJ No. sını ve di-
ğer evde bestekar Osman sokağında 6 taj No. sını taşımaktadır. .. .. 

Dükkan. Kırma demir kepenkli zemini çimento ve ahşab tavanlı olup ustun.. 
de bir odası vardır. Odaya çıkacak sabit merdiven yoktur. 

160 No. lı ev: İşbu eve ahşap kapıdan girildikte zemini beton bir antredir. 
Zemin kat: Taş merdivenle çıkılır bir sofa tlzerinde bir oda ve bu odadan ay. 

dınlık mahalline çıkılan bir kapı ile ittisalindeki diğer eve açılan ve halen ka
palı bulunan bir kapı, bir kömiirlük, bir hela ve sarnıçhr. 

Birinci kat: Ahşab merdivenle çıkılır bir sofa üzerinde iki oda bir heJadan 
ibaret olup cadde üzerindeki oda yüklü ve şahnic:1idir. 

lkin.ci kat: A'hşab merdivenle çıkılır sofa üzerinde ü'ki oda bir hela olup cad.. 
de üzerindeki oda yüklü ve şahnişlidir. 
• Çatı katı: ~ab merdivenle çıkılır bir sofa ve bir odadan ibarettir. 

Bestekar Osman sokağmda 6 No. tu ev: Ahşab kapıdan girildikte bir ta lık ü. 
zerinde bir kömürlük, mutbak gibi kullanılan bir aralık ve bir musluk tası var
dır. 

Asma kat: Ahşab üç basamak merdivenle çıkılır ufak bir antre üzerinde bir 
oda ve bir heladır. 

Birinci kat: Mşab merdivenle çıkılır küçük bir sofa üzerinde bir oda ve blr 
helAdan ibaret olup sofada bir musluk taşı vardır. 

Üst kat: Ufak bir antre üzerinde bir odadır. b 1 nn 
Umumi evsafı: Her iki evde elektrik ve terkos tesisatı mevcud olup na a 

beden duvarları kar.:gir dahili aksamı ahşabdır. Ve evler tamire .muht.açt1ır. ıı-
bb ·· ne bına ar ~ Mesahası: 121,5 metre murabbaı olup 103 metre mura aı uzerı 

şa edilmiş ve mütebakisi nydınlık mahallidir. . . 
k 1.. k' de bec: hıssesı Yukarıda hudud, evsaf ve rnesahas1 yazılı gayri men u un se ız ~ 

açık artırmaya konmll§tur. 
1 - İşbu gayri menkulün aı:tırma şartnamesi 10/7/939 tıa~hinden itibaren. 937/ 

ı . . . n ki ~arasınd2 her.Kesın 
1649 No. ile stanbul dördüncü icra daıresının muayye k . t' 1 görebilmesi için acıktı ... ilanda yazılı 013 nlardan fazla malfımat alma ıs ıycı~ ~r 
. . ı· · e m.irecaat etrnelıdll'. 
ışbu şartnameye ve 937/1649 dosya No. sile memunye ımız . d a 

. t' ('f. 7 5 nisbetın e pev vey 
2 - Artlrmayrı iştirak için yukanda yazlı kiyme ın ı0 " 

milli bir ba!lkanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). . 
· ffak hakkı sahıb • 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla. diğer alakada~ların. ve ır 1 
fa dair olan 

lerinin gayri menkul üzerindeki J;ıakları nı, busu~le faız ve makısra . b"telerile 
. . .. ~ndı- evra mus ı 

iddialarını işbu .ila?l tarihinden itibaren yırmı gun :,-· - ta u sicili ile 
birlikte memuriyetımiz~ bildırmele.ri irab eder. Aksi halde hakları P 
5abit olmadıkça satış bedelinin pavla;jmasından ibaric kalırlar. . . kumll§ 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırmn şartnamesın~-~ lu. 
ve lüzumlu malftmat alınış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve 1 1 ar o 
nurlar. 

.. .. t 14 den 16 ya kadar 
5 - Gayri menkul 10/8/939 tarihinde Perşembe gunu san n çok artı.. 

tstarrbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldıkta_n 5e~n;~ ~ini bulmaz 
rana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen ıoymctın b' 

1 
p ta bedel 

veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer al!ıcaklılar u un;an fazlaya 
bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuun

15 
"n d 3 k .. e artırm'\ gu 

çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalma uzer 
6 

, kadar İstanbul 
temdid edilerek 25/8/939 tarihinde Cuma günü sa~t U d_cn_ 1 ~ 0 lacağına rüç _ 
dördüncü icra memurlu~u odasında arbrma bedelı satış ıstıyendı~la. al'lcaklan 

·1 t m'n e ı mış ' 
hanı olan diğer alacaklıların bu ga)'P m('n'kul 1 e . e 

1 
edilir Böyle bir bedel 

mecmuundan !azlayn çıkmak şartile en ~ok artırana ıhale · 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve sat•ş talebi düşer. er·len milhlet 

k' e de:iıal veva v 1 

6 - Gayri menkul kendisin~ it-ale olu nan ı.ms ·. . d · •vel en yüksek 
· · d k f h l rak kendısın en e' JÇın e parayı vermezse ihale ararı es o una 1 5

., ona razı o]. 
d 11 ımağa razı o ur .. • 

teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be e e a , çıkarılıp er. çok 
maz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle artırma~ a . . •" 5 den ha.. 

. k en gu"nler ıcın ,r 
artırana ihale edilir. İki ihale arasındakı far ve geç 

1 
"k ın memur ye. 

sab olunacak, faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet ka m .... sız 
timizce alıcıdan tahsı1 olunur. (maddı.- 133). h ·rmi se 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu .. ferağ abrcrdınu''ryı~Ulte : 
e·mıye mec u · ~ 

nelik vakıf, taviz beielini ve ihale karar pullarını v. • .. • llid beledm. 
k. 11·1· resrrunden mu.eve ';;f'" 

ra ım vellıfler tenvirat ve tanzJat ve te ıuıye t bedelinden tenzil 
rü . 1 a"d olmayıo ar ırma 

sumu ve mO.terakim vakıf icaresı a.ıcıya 1 
• • t b ı dördüncü icra 

olunur. İ§bu gavri menkul yukarıda gösterilen tarıhte stan u . da'rsı'nde satı 
· . .1 art rma c:a .. tnamesı ı .. 

memurluğu odasında işbu ili\n ve gösterı en ı 11 -

lacağı ilin ohınur. (4715) 

1 b t Elektrik işleri Münakalat Vekaleti stan u 
Umum Müdürlüğünden 

·· kse 'ki lira tutan 36200 kBo 
1 - Muhammen bedeli 3982, üç bin dokuz yuz se . n 

1 
ulile satın alına-

siyah mücerrit kıitle ('7.ift) c. 1. F. İstanbul açık eksıltme us 

caktı.r. ltrn b kuru..+ur. 
2 - Muv_,_, __ t t . t 298 65 iki V:.iz doksan sekiz lira a ış eş ~· • 

dAAö emına ' ' :' . .. - M tr han binasının be.. 
3 - Eksllrtme 24/VII/939 Pazartesı gunu saat 15 de e 0 

-'--'ltme komisyonunda yapılacaktır. 
a;,.,ci katında •--lanacak olan arttırma ve t."IU>1 -~ -.. ~· -.... . M"" dürlüğünden parasız ttı\.k-

4 - Bu 1§8 ald şartnameler idaırooın Levazım u 

rik edilebilir. .1 ilan edilen 
5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve nu.wakk.oat teminatlan 1 e 

IÜll ve saatte Kom!syonda hazır bulunınal.a.rı. (4499) 
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DiKKAT 
lrlpbl lmtalan.aıa lzerllle resimde 

Qlnlltlalz şekilde kabartma 
pullar Uive edUmlştlr. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve 
pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

1 • 
Bütün levazımahnın • 

En zarif ve mOntehab çeşitleri 
Yalnız : B E Y O G L U N D A 

KARLMAN PASAJINDA 
Mayolar • Pijamalar 

Şortlar - Bluzler 
Şapkalar - Burnuzlar 

Çantalar • Şeımiyeler 
lkthklv • Oyuncaklar 

Ayakkabılar 

Güzel di4leriniz mi vardır? Af erin ... 

Fakat t>unlan dalma eaQlam olarak muhafaza 

etmekle mükellef olduQunuzu unutmayınız ı eı

naenaıeyh. sat>ah ve akşam aıa Gıees dl• ma· 

cununu kullanınıa. eovıece dlşlerınızın gOzelllk 

ve slhhab emsaıaız oıacaktlr. 

R 
T ra§ bıçakları memleketi· 
miıde dahi en çok sevilen 

mO•••••••ldlr.; 

Kaput Bezi ve iplik 
Maf atya Bez ve iplik 

Fabrikalan T.A. Şirketinden: 
Yeni tesif:ıatla faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın 

Poker Traş Bıçeğıdır 

Silindirli 75 ve 90 santim B. 
(Tip 2 çlfçl) kaput bezi, 4, 6, 8, 
ıo, 12, 14, 16, 18 numara vater ip
likleri imalatı plyasaya arzedll· 
miştlr. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara AtatQrk bulvarı And 
apartıman No. 4 daireye mnracaat 
edilmesi. 

a -açllmıştlr. Meşrubat Nefis, Soğuk ve Ucuzdur. 
KOprU ve Beşlktaşdan gidip gelme birinci mevki bllet ve kabine Ue Plaj 

'----~ Ocretl 40, diaer iskelelerden Ba kuruştur. ------
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Son Posta ~atbuaı 

Neınyat MüdürU: Selim Ragıp Emcg 
SAHlPLEBi: S. Rcıgıp EMEÇ 

A. mcr.. UŞ~ lCl..lOU. 

' K0tf ÖKSU PLAJ 
GAZiKOSU 

VE 

1 - Knçnksu PlAj ve Gazinoau Temmuzun 1 net Cumartai 
gftnünden itibaren umuma açdacak ve bfttlln vapurlar o günden 
baılıyan yaz tarifesinde yazdı olduğu ilzere yeni inıa edilen Kü
çilkıu Pllj iskelesine uğrayacakbr. 

Bebek ile Küçilksu Plaj ve iıkeleai ar&1ında daimi •mette 
gidüp gelme için sureti mahıuıada bir •apur tahlis edileeeji pbi 
bu iki iskele araaında binek otomobillerine mahlu• araba vapuru 
ıe"i•i de birkaç ıı§n •oma baılıyacakbr. 

Pazardan mada günlerde her ukeleden Küçllkıu plAjına ıidfip 
gelme (Kon bine 1 inci mevki vapur ve plAj da duhuliye ve ka
bine ücreti (33) ve, yalnız Bebek ile plaj aruında 27 1/2 kuru,tur. 

PLAJDA LOKANTA 
2 - PIAj gazinosunda. yemek için de (Konbine) bilet ihdu 

edilmiştir. Gidfip gelme vapur ve pllj Ucretlerile nefiı 3 kap 
yemek bedeli olarak yalnız (95) kuruş tediye edilecektir. Plij 
gazinosunda hergün lSğle yemeğinde, öğleden sonra Ye gece ya
rısından sonraya kadar 11 kiıilik mükemmel bir orkestra takı111ı 
en güzel parçalar çalacaktır. 

3 - Köpril, Kabataı, Bepktaı iskelelerinden Salacak plAjma 
kezalik (Konbine) bilet, ücreti (33) kuruttan ibarettir. 1 
TENEZZOH SEFERLERİ 

4 - Elektrikle tenvir edilmiı 7 4 numaralı vapurumuz Tem
muzun 1 nci Cumartesi gflnlluden baılıyarak her Cumartui rflııil 
(Hava mliuid oldukça) köprDden saat 14.30 da kalkacak ve iki 
sahilin bqlıca iskelelerine uğrayacaktır. 

Vakurda kıymetli un'atkArlarımudan Bay CEVDET KOZAN 
ye kemani SADi IŞILA Y'm tertiplerile Bay ve Bayanlardaıı 
mtlrekkep yfikıek okuyucularımızın da bulunduğu 

8 KiŞiLiK MÜKEMMEL BiR s~z 
HEY'ETI YARDIR. 

Vapurda Rahmi Alkan idaruinde (CENYO Lokanta11nm) ehYea 
fiatlı fevklllde nefiı blifeai me•cuttur. 

Vapur ücreti herlıe• için ('15) lıuraı olup 
Pasolar mutebrr değildir. 

Yarınki Cumartesi günü umuma açıhyor. 
Hergün öğle yemeğinde, 6ğleden sonra ve gece yarısından IODl'aya 

kadar 11 kiıilik mlkemmel orkeatra ve numaralar 
Köprüden ve her i•keleden birinci .mevki Yapur iidip gelme plljda 
duhuliye, kabine ve banyo Gcreti dahil 33 kuruı, öile ve7ahud 

aktm yemeii de beraber 95 kurUJtur 


