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Tayyare piyangosunda kaz nan numaralar 15 inci sayfamızdadır 

ÇARŞAMBA 12 - TEMMUZ 1939 

Vekiller Heyeti Milli 
elin reisliğinde uzun 

bir toplantı yaptı 

Dost Pransada. 
ı-alsola sesler 
Andre Tardieu'nün garib ve 

münasebefsiz bir makalesi 
Eski Fransız Başvekili TUrkün sözüne inanıl

maması lazım geldiğini söylüyor ı 
Yazan : Selim Ragıp Emeç 

Cümlıurreisi gakında taggare ile 
DQnya:nm bu karışık ve kepekefl.i { 
~ Türkiye ile Fran.aanın muay. 

·. yen kıaoaatleri ve demokratik prensiple. 

gard ı·çı·n Je bir seyalıat ganacak !:!~:ı::~:~~ u ~ 'I"' . mudur. Bu derece ehemmıyetli bır ifbir. 

Milli Sefin Deyli Telgraf gazetesine beyanatları :::~:::~~E:vi7:= 
• ---···-·-·····--.. -· -·

00
- sür le görü.ye>ruz ki iki milleti birbirine '{\ 

' 
Ciimhurr--eisininl 

matbuata 
iltifatları 

An'kara, 11 (Husus!) - Cüm.hurreisi 
lnönü bu akşam yanında Münakalat Ve. 
kili Ali Çetınkaya olduğu halde Hava 
Yolları İdaresinin yen\ binasını ziyaret 
•tıniştir. Hava Yolları Müdürü Feruh 
Milli Şefe idarenin faaliyeti etrafındt 1 
hahat vermiştir. İnönü. bu izahatı mem.. 
nuniyetle karşılamış ve: · 

«~ inşallah yakında ben de tıyyar11 
t~ bır seyahat yaparım. demişt1r. 

VekiUer Heyeti Milli ' Şefin . 

riy11etinde toplandı 
~kara, 11 {A.A.) - Vekiller Heyeıl 

"Ugun saat 11 de Reısicümhur İnônünün 
liyıasetinde toplanarak. ıki buçuk saat 
~n bir müzakerede bulunmuşlardır. 
...,, (Devamı 11 inci sayfada) Milıt .'Jef ismet 1nön1l 

C: Fransız tarihinde mühim bir hAdise ::J 
• 

150 lngiliz tayyaresi 
Fransız toprakları 

Üzerinde manevra yaptı 
Londra 11 (Hususi) - Fransız top- bom:bardlıttnan tayyareleri, bugün 12 

taklan iiLerinde manevra uçuşlan yap filo halinde Fransaya hareket ~ -
inal-arına müsaade edilmiş olan İngiliz lerdir. (Devamı 1 t inci sayfada) 

iki anah çocuk 
Hakllıi ana nihayet diln gavrusunu aldı 

amma, işin hazin tarafına balıın lıl 
çocuk giJzgaı ları ı,ınde e•kl evini tstigor 

_ _, r ~\. 

lVermin dün yeni ct'ir.dc 1ıa'1ciki anasının ya1l~n~ bu.Şekttde.a{iayıp çırpınıyordu 
l'j · • • -(Yazısı 11 inci sayfada) 

M ·ı ı ı ı k u" m e bağhyaın t'abıtaları~. tekeınmül~e aid 
deldaırasyoo.lann murekkebi henuz :tu.. 

f şampiyonluğu 
Galatasarayla Demirspor 

iki maç yapacaklar 

nım.adıan, Fraruıız matbuatının bir m. 
mı, bazı falsolu sesler çıkarmaya başla. 
mıştır. Dostu dilgir eden, dÜfmanı lill. 
din-en bu kabil neşriyatın bilhassa bu. 

gi.tnlW. p.rtlar içınde yapılması kadar te. 
usıürü mucib hiçbir şey yoktur. Çönk(l 

bu nevi tahrik!tın haklı bazı mukabele. 

Atıbraı, 11 - Beden Terbiyesi Genel len yol açmasa zaruridir. Bundan da, 
Direktörlüğünün Fecierasyonlar· dairesi gene ~~erek davanın müteessir olaca. 

(Devamı 11 inci sayfada) '1 tıtbiidir. 
_ ... ...__ .......... -··--·············· .. •• .. -- (Deı>a.mı 3 üncü ıa.yfad.c.) Andr~ Tardieu 

Bekir 
erkeklere 
fiOcum! 

Kadınlardan ilıl 
günde 100 den 
fazla zehir gibi 

ceva b a Idık 
~ 

' I /) :::: 
~/ 

J 

işte üç nümunesi 
Teh.did: Erkekler Y:Jzünden ai .. 

le hayatından ürkmüş 
bulı.ınuyoruın. Bekıi.r. 

ların saçma sapan 
mektublarmı neşre de. 
vam etmeyin, yoksa 
onların bütün foyalan. 
nı meydana çıkarırız. 

'Kabahat bizde değil, 

t;i?.leri idare etmesini 
bilmiyen erkeklerde. 
dır. Bu zamanın erkek.. 
terini her sahada ku.. 
surlu buluyorum. 

• Bayan. muharrir, bizi 

erkekler aleyhine yü. 
rümeye teşvık ediyor. 
Pt!ki ateş püskürelım 

amm~ bir de işin haki
kat tarafı yok mu? 
Söyleyip yazdıklarımı.. 
za kendimizi nasıl i
nandıracağız. Bekar. 
erkeklerin hakları var. 

Bekar okuyucuların 
da iddia ve ithamları 

• 
devam ediyor 

(Bunların hepsini hugiin 8 inci 
sayfada bulacaksınız.) 

Edirnede cok 
' garib bir 

hadise oldu 
Elleri bağlı olarak nehir

den çıkarılan muallim 
" Soyuldum ,, dedi, fakat 

soyulmadığı anlaşıldı 

ı,Jemberlaynın 
nutku Roma.da. 

akisler yaptı 
Bir İtalyan gazetesi diyor 
ki : " Nutukta Munih 
havasına ve akliselime 
avdet havası seziliyor,, 

Edirnede çıkah Edirne Postası'nın 
yazdığına göre geçen Pazartesi gece - Roma., 11 - Çemberlaynin Danzig 
si şehirde, garib bir vak'a olmuştur. halkkında Avam Kamarasındaki beyana. 

Hadise şu suretle cereyan etmiştir: ~ İtalyan matbuatında geniş bir yer i~ 
O gece hava aydınlanırken gece bekçi- gal etmekte, bununla beraber matbuat 
leri Karaağaç yolundaki Tunca köprü- bu beyanat hakkında doğrudan doğruya 
SÜ altında istimdadı andırır sesler duy- tefsiratta bulunmadan içtınab eylemek. 
muşlar ve sesin geldiği yere koşmuş - tedir. 
lardır. (Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci sayfada) 

Ruslar yeniden mukabil 
tekliflerde bulundular 

Paris siyasi mahfellerine göre nihai anlaşmanın 
akdedilip edilmiyeceği henüz belli değil 

<_İnglll.L - Sovye t müzakerelerinin uzaması munasebetıle 
Ingiliz gazeteler inde çık.an bir ku.rikatıir) 

1950 se nesinde 
Halilaka - Son teklifimizi Moskövaya biraz evvel gönd d' 
Ç b l E .. k h er ım. 

em er ayn - vet, muza ere avası çok güzel değil mi? 
(YazıSJ 2 nci sayfada) 



2 Sayfa 

r 
Hergün 

" Sinir harbi ,, 

A. Ş. Esmer 

tr::!!, eçen hafta Almanyanın Dan -
~ zigde bir emrivaki yapması 

bekleniyordu. Serbest şehir hududları 
içine silah ve harb malzemesi yığıldı. 
cTurisb ve csporcu» isimleri altında 
birçok zabitler Danzig'e gittiler. Gö -
bels bir nutuk söyliyerek «kurtuluş 1 
gününün> yakınlaştığını bildirdi. Al.
man propaganda teşkilatının ~ede?, 
Danzig'de bir darbenin artık bır gun 
ve hatta saat meselesi olduğunu dün
yaya inandırma'k noktasında toplanmış 
gibi görünüyordu. 

Resimli Makale : 

SON POSTA 

=Ebedi sulh yoktur== 

Tcmmu~ 12 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduıu icin 

· Bugütt Konamadı 

Ruslar yeniden mukabil 
tekliflerde bulundular 
Londra, 11 - Nazırlardan müteşekkil 

hariciye komitesi bu sabah Çembl'rlay. 
nin riyasetın~ toplanarak Moskova mü. 
zakereleri hakkında Seeds ve Strang tn.. 
rafından gönderilen raporlan tetkik et. 
miştir. 

Bone'nin izahatı 

İngiliz ve Fransız nazırları, derhal 
harekete geçtiler: İngiltere Hariciye 
Vekili, Danzig yüzünden Polonya bir 
harbe girerse, tngilterenin de harbe gi- Tam 2 bin y:ıl evvel Atina ile İsparta arasında seneler- İnsanlar kurd değildirler. Fakat bir cemaat· bir mil-
rereğini biıdirdi. Fransız Hariciye Ve- denberi sürmekte olan bir muharebe bıttıgı zaman iki let haline geJjnce yek.diğerine düşman olarak doğmuş 

Faris, 11 - Bu sabah nazırlar mecli. 
sinde harici vaziyet hakkında izahat ve. 
ren Bone, Danzıg meselesi hakkm•fa 
Fransa, İngiltere ve Polonyıı hukt\met.. 
leri arasında tam bır anlaşma mtvcucr 
olduğunu söylcmiştiı·. 

kili de ayni mealde sözler söyledi. Av- taraf murahhaslan: sayılırlar. Birbirlerinden nefret ettikleri için değil, fa -
rupa bir harbin arifesinde gibi görü - - Artık barqıyoruz, sulh yapıyoruz, bilirsinız ki, kat takib ettikleri yol ekseriya yekdiğerine müvazi de -

İngiliz • Japon müzakerelerınin ya. 
kında Tokyoda başlaması münasebetile 
U.zakşarktaki vazıyet iyice tetkik edil. 
miştir. 

nüyordu. Fakat günler birbirini takib sulhun şiarı ebedi olmaktır. demişlerdi. Bununla bcrnbEr ğildir. Bir noktada yekdiğerinıi kateder. O n<>ktada da 
ettiği halde Danzig'deki Alman dar - o zamandanberi sulh dünyanın hiçbir köşesinde bir in- dövüş başlar. Sulhü ebedi, hattA muvakkat bir müddet 
besi bir türlü indirilmedi. Şimdi Dan- san ömründen faz.la sürmedi. Bazan bir insan ömrü için- için bile müemmen saymıyahm: ~birsiz kalır, J!.k ihti-

zigde yapılacak emrivfıkiin pek o ka - -==d=e=b=il::ııe=b=i=rk=a=ç=d=e=fa=y=ap=ılı==p=bo=z=ul=d=u.===·=======lfı=f=ta=m=a=ğ=lu=-b-=d•ü"""şe•n-=·z.====-==:::;ı:==-ıı===-=-=m~:::ı= 
Bone, son İngiliL • Fransız teklıflerine 
Sovyet tükumeti tarafından verilen ce. 
vıabı ar'kadaşlarma bildirmıştir. Bu ce. 
vab, halen temas halinde bulunan Fran. 
sa ve İngiltere luıriciyc nezaretlerince 
tetftdk edilmektedir. 

~~;~;E~~~:~:~ 
yor. Ve yaramaz çocuk gibı· sulh fa- jrçla"'s eden 
raftan olan memleket efkarı umumiye- 1 1 

sinin geçen hafta teHlşa düşmüş olma- Hind prensesi 
,---.. ······· .. -:········-········-·· ............ _, 

HergUn bir fıkra ~ 
~ Başka misafirlere de J: 

kalsaydı 
Bir ziyafette ev sahibinin bayanı l 

misafirlere hizmet ediyordu. Bir ta • l 
bak yemeği misafirlerden birine ıı • ı 
zatırken, tabağı elinden dii§ürdü. Ta.. 

j bakta bulu.nan bütün yemekler mi • 
safirin üzerine döküldü: Ev aahibl 1 
bayan müteessirdi: : 

- Affedersiniz.. bu kaza nasıl al. ~ 
du. bilmem! j 

Üzerine yemek dökülen misafir: I 
- Zarar yok bayan. diye, cevab 

verdi. Y alnı.z fUna müteessifim, gü. 1 
zel bir yem.ek olduğu belli:. Birazı da ! 

Sladgomun IJnünde 
Geceleyen meraklılar 

Faris, 11 <A.A.) - Bone, dün Mosko. 
vaya gönder~en Ingıliz • Fransız teklif. 
lerine karşı Sovyetlerin yaptıkları mu. 

ıbil teklifleri tetkik <?tmiştir. 

Nlazınn dün birkaç kere telefonla 
Fransanın I,ondra sefırj ile göl''Jştüğü 
h<ıber a1ı.nmıştır. 

Diplomatik rnahfellerd~ söylendiğine 
göre lbirçok nokt21nrda itilaf hasıl olma. 
sına rağmen Sovyet1e: yeniden bazı ta. 
'ebleri ileri sürdiiklerı için nihai nnl:ış. 
manıın aktedilip edilemiyeceği henüz 
malfun değildir. 

Ge9(!n haftalar zarfında Fransa ile 
İngilterenin pek büyiik bir hüsnüniyet 

sından dolayı seviniyor. Otoriter .dev
letlerin takib ettikleri politika taföye
si, dünyayı heyecan iı;inde yaşatmak -
tır. Gazeteleri bir taraftan darbe ine -
~nden baMetmeği hiç unutmazlar. 
Fakat bu darbe hangi taraftan gelecek? 
Ve ne zaman? Bunu söylemiyorlar. A
kıllarınca. karşı tarafın sinirlerini bo
zarak Münib arifesinde olduğu gibi, 
siyasi 1.afer kazanacaklardır. Filhakika 
böyle bir sinir mücadelesi, ilk ·zaman
lar otoriter devletlere yardım eden bir 
tabive idi. Çünkü Almanya ve İtaly:
harb için hazırlanmış ve harb yaprnay 
da göre almış görünüyorlardı. KaI'Şl 
taraftan kuvveti kahir olmakla bera -
ber. bu kuvvetler teçhiz edilmemişti. 
Bu memleketlerin efkan umuıniyeleri 
de harb yapmağı istemiyorlardı. Bir 
siyasi muharrir, İngilterenin geçen se
neki psiko1oiisini iyi tahlil etmişti: 

başka mimfirleTe kalsaydı. ~ B dam! b -ık 1 · den • u a ar, aca a u e enn çı -
~ _./ !anlan Yahudi muhacirler mi? .. Yok-

gösterdikleri, fakat yeni Sovyet taleble .. 
rinin belki de kabul ('d\1emiyeceği ayni 
mah'fcllerde ilave edilmektedir. Mi.ızake. 
relerin faaliyetle devam edeceği mrud o. 
lunmaktadır. 

Jngi/lerenin meşhur 
Çay k~alı Demişti ki. İngiliz milletinin en büyük Hind prenseslerinden, Kumari Su -

zafı, beynelmilel ahlak kaidelerine faz dira De\'i, iki tüccara olan 600 İngiliz 1 n g i 1 t e r ~ 
la riayetkar olmasındadır. İngilizler, li 1 k bo . . hk • • b. ·· nin meşhur çay 
Almanyava kSI'.Şl haksızlık yapmaktan ara 1 ~cu,~::ıt maİfl"- emrotm:n ızar ~ 

J • • • h b" .. 1 eme emn a .... ~ ır. ı.us e ış na rı- kralı Bunting ite 
o kadar çekinır1er kı, ar ı goze a a - ı.... bak lm-"- .. k eli • lb g 1 çekirdekten ibaşla. 

ıh ,_:k Al b ı· gT l'! ı CU\. uzere en sıne ce e -mazlar. Fi al\.l a manya u n ı ız ed b" 1 .... v • • •• ı 2 b k mı..+ı:r. Şimdi 6e . . m en ıraz evve yumgunu uçu j• 

psikoloj is~d:n istifa~~ etmı:tir. v ~a~a t şiline -rehine koyan prenses bu karar- y::ışında ak sa.çlı 
son aylar ıçınde vazı) et çok. d.egı mı~- dan ziyadesile sarsılmıştır. Daha çocuk bir ihtiyardır. 12 
tir: Sinir harbi, su~h cephesı~ı .U:~ls~l iken L:mdrada yerleşen prenses, bu _ tane torunu var 
eden memleket efkarı umumıvesını sı- d b" İngil"zl 1 ·şt· drr. Ynkınlnrda i1 . . . . . . ra a ır ı e ev enmı ı. 
nirlendinmıyor. Tabııclir kı kımse se - 13 üncü torunt; 
vinerck harb yapmagı istemekte değil- İtalyan politikacıları bunu bildikleri dünyaya gelecek. 
d'ir. Fakat 'kaçııJH1d·kça, harbin daha içindir ki csinir harbi> dedikleri gü - tir. On yaşında 
yakın geleceği hakkında kanaat hasıl rültü ile bir şeyler koparmıya çalış - iltell\ gazete sat • 
olımya ba.~lannştır. Binaenaleyh sulhçü maktadırlar. Filhakika bu el çabukluğu mıyı.a başlamış; bu 
devletler de eski «Hazır ol cenl!e ister- Almanyaya da, İtalyaya da rnuvaffa- mın için de 6abah. 
sen suılh ve salah> kaidesile amil olnu - kiyetler temin etmiştir. Fakat biri son lan saat 5,30 da, gazete idarehanelerinin 
ya karar vermişlerdir. İngiltere ma - muvaffakiyctini Çekistan'da diğeri de bulunduğu Fleet Streıet'e damlamıştır. 
nen de maddeten de hazırlanmıştlr. Arnavudhtktn kazandıktan sonra va - Saat sekizde bir bardak kakaoyu, kalın 
Fransa hazırdır. Tehlikeye en yakın z1yet, dtoriter deVJ.etlerin ayni yolda bir dilim tereyağlı ekmekle gövdesine in. 
görünen Polonya, soğukk:mlıl1 ğını en yürüme!erine hiç de elverişli olmıyan dirdikten sama mektebe gitmiş, 12 ye ka 
çok muhafaza eden bir memlekettir. bir çığıra girmiştir. Sinir mücadelesi- dar okuduktan sonra, tekrar gazete sat. 
Filhakika hiç birşey. sinirleri, kendi ni isteri ile malUl olanlar kazana - mıştır. 12 yaşına basınca, bir çay komis
kuvvetine itimadı oL'llak kadar takviye maz. Bunu daima soğukkanlı ve he ~ yoncusunun yanına uşak girmiş; o kadar 
edemez. İngiliz haricive vekili· geçen - sablı olan adamlar kazanır. Bun~rın çok bardak kırmış ki, patıronıı her kırı. 
lerde söyleniği bir nutukta, İngiliz de- da hangi tarafta bulunduğunu söyle- lan bardak için, aylığından 3 kuruş keS
niz, hava '~ kara kuvvetlerinin her- meğe lüzum yoktur. Daima şunu unut- me~ mecbur olmuştur. 

lstanbul Müddei Umumiliğinin 
bir tavzihi 

sa bir yangın neticesinde ev barkları 
kül olmuş yersiz yurdsuz bi~areler mi? 
Hayır! .. Bunlar, fngilterede Wım:ble - İstanbul c. l\lüddeiwnumiliğJndeu: 
don'da İngiliz Kay Stammers ile Ame· Gazetenlztn 517/939 günlü ve 3208 No: ıu 
rEkalı Alice Marb1e arasında yapılan nkushas) ı~nt 2 ncldasay(rPasının 5 ncı ve fSözün 

. . . . . ısası su unun ç Hasan ve Akzehir) 
ka&n tenıs fınali maçının netıcesını başlıklı ve Ercüment Ekrem Tal 

1 
u 

öğrenmek için sta~yomun fınünde gece çıkan yazının Piç Hasanın reisin u ı:a:n: 
lcyen oyun merak:.ılarıdır. mısın?) sualine (Evetl cevabını verdiği ve 

Çin - Japon harbine aid 
korkunç rakamlar 

Tevkifhaneden harman olarak geldiğini !U
ra! eylediği yazılmak suretile tevkHnnrdc be 
yaz zehir kullanıldığı beyan edllmektedir. 

A~ıreeuı. mahkemesinin o günku celse • 
sine ait zabıt suretinin tetkikinden 'e riya -

Çin..Japon harbi üçüncü senesine gir. set makn:mının yazısından ıınla.şıldığın:ı göre 
rnektedir. Bu vesi!e ile neşredifon bir is. c:.oın kulla.nanlarınbu maddeyi bulamamaları 
tati~·v •• b ha:ri>de· yuzünden duçar oldukları kriz halini harmaq 

.,-~ıge gore u · tablıile ifade ettikler! nnlaştlıruıktadır. Bu 
898.000 Çin askeri ö1müş, itibarla suçlunun <Hnrmanım) tablrfni cro-
775.000 Çin askeri yaralanmıştır. in kullandığını ikrar mahiyetinde kabul yan 
500.000 Sivil Çinli ölın<iş, l~tır. Tevkif ve Ce2Ja evlerinde beyaz zehir 
5o.OOO.OOO Çinli evsiz barksı.ı kalını • ithali ve kullanılması şiddetle ta.klb edlldi~i 

tır. 
ş tavzlban blldlrlllr. Ve matbuat kanununun 

48 inci maddesi mucibince keyfiyetin ilk çı· 
kncak nüshanın ayni sahife Te sütununda 
dercini isterim. 

Bu lıa.Tb şimdiye kadar Çine 600 mil. 
yon İngiliz lirasına mal olmuş, Çinliler 
294.038 mil murabbaı arazi kaybetmiş, 

Ellerinde de 1.252.162 metre murabbalık 
arazi kalnuştır. 1.000.000.000 İngiliz lira_ 
lık hnsar ollnuş, ve tahminen de 500 bin 
Japon askeri ölm~ 750 bini de :faralan. 
mıştır. 

VilAyet jandarma kumandanı v~liyi 
ziyaret ett i 

an dövüŞl'lleğe hazır olduğunu bildir - rnamak lazımdır ki maddi ve manevi Bir müddet sonr.a, Sitede bir çay ko • mayıesi iki buçuk ınifynn İngiliz lirası • 
mişti. Başvekil Çemberlayn de Pazar kuvvet sulh cephesini teşkil eden züm- misyoncusunun, mübayaacısı olmuş, 1915 dır. Mütearldid İngiliz müstemlekelerin.. 
günü demiştir ki: rede olduğu gibi, sinir kuvveti de bu senesinde de kendi başına bir şirket kur- de birçok çay, kakao ve baharata mahsus 

Vilayet jandarma kumandanlığına tac 
yin edilen yarbay Ziya, dün Vali Lütfi 
Kırdan makamında ziynret etmiştir. Ça. 
talca jandarma tabur kumandanlığına 

tayin edilen eski kumandan binbaşı Şe. 
hap devir ve teslim muamelesinden son. 
ra şehrimizden ayrılacaktır. 

_Öyle zannediyorum ki bava kuv- ta~ra~ft::n::d:ır::.::::=:=:==A=·~S=.=E=:.S=J=\f=E= .. R:==:rn::u::şt=:u::r.=Ş=im::;di=k=i~ş=ir:k:e:ti:n:in::n<l:. ::c:n::mı:·ş:=s::er::.=:tm-:=:la::l:=a:;rı::v:a:rd:=ır:.:::::;::=:=::::===:: ········-···-··························• .................. . 
TAKViM vetlerimiz birçok noktalardan dünya - .. ~ 

nm en mü'kemmel kuvvetleridir. 1 s T E R 1 N A N' 1 s T E R 1 N A N M A 1 ..----=-~-==----===--
Bunlar otoriter devletleri idare e - T EMMUZ 

Clen!ler gibi !mlÜbalagaya alışkan q1an 
politikacıların sözleri değil. ölçülü söz 
söyliyen devlet adamlarının ifadeleri -
dir. Esasen İngiltere dünyanın en bü .
yük deniz kuvveti olduğu gibi, dün -
yanın en mUlremmel ordın;u da Fran
sız ordusudur. Bundan başka ham mad 
de ve para da sulh cephesini teşkil 
eden zümrenin elindedir. Diğer taraf
tan Almanya ve İtalya. 19 t 7 senesinde
ki harb ekonomisi içinde yaşamaktadır 
lar. Bu şartlar altında provoke edecek
leri bir harb, ancak her iki memleket i 
de f elAkete sürükliyebilir. Alman ve 

Arkadaşlarımızdan biri cdün> ile cbugünJD arasında bir 
mukayese yapmış, savaş sahasında görülecek farkları 

anlatıyor. Düşüncesi tamamen yerindedir: 
- Bugün kopacak bir harbin 11€ticesinı düşünün. Be

şikteki çocuklar, ak saçlı nineler, titrek d~deler bile ön 
siperdeki asker kadar tehlike ve ölüm ihtimali içindedir. 
İspanya felllketinde çekilen resimleri görmedik mi? Sı
ra sıra kndın ve çocuk öl'üleri nasıl sessiz bir feryadla 
ağızlarım göklere açmışlardı! .. 

Bütün bunlara bakarak hükmedebiliriz ki, bugün harb 
istiyenler. yalnız falan filanın değil. insanlığm rla, me-

deniyetin de düşmanıdırlar. Bu düşmanlık karşısında 

dünya elbette kendini korumanın yolunu bulacaktır.• 

Demiş. Tamamen haldı, mantıkan haklıdır, bütün dün
ya bu arzudadJr. Kendini korumak için çalışmaktadır. 
Sulh cephesinin gittikçe kuvvetlenmekte olduğuna bakı
lırsa hedefme varmış olduğu bile söylenebilir. Bununla 
beraber balığın üzerine tepeden inen ağ hikayes! gibi. her 

türlü hesab. arzu, p lan har icinde tesadüfen pe.rlıyabile

cek bir kıvıJcımm bütün emekleri boşa çıkarabileceğine 
·biz inaruyoruz, ey okuyucu sen: 

1 STER l NAN, 1 STER iNANMA! 
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Hatayda meb'us 
seçimi hazırl.1kları 
Anavatanın şenliklere iştiraki 
programı son şeklini aldı 

Ankara 11 (Hususi) _ Ha tayda 1 arkadaş Temmuzun 20 sinde Adana.da 
• b. ı t:.ırt n sonra tek bir heyet halın-rn-eb us seçimi için hazırhklara baş - ' ır eş ~ e . . . . 

lanmıştu. de ve Büyük Millet Meclisını teınsıl e-
Ank 1 t (AA ) T un 2 3 den heyetin başında bulunacak o1an za-ara . . - emmuz w k a 

üncü Pazar günü tes'id edilecek olan tın baŞkanhgmda . olarak Anta yay 
Iratay kurtuluş bayramına ana vata- hareket edece'k:lerdır. 
11ın istiraki programı tc.sbit edilmiş - b. - .. p t· . · 
t ir. , 1 - 23 Temmuz günu. ar ının vı -

Bu programa göre: layet başkanları tarafından Hatay P~r 
a. _ ti başkanlığına tebrik telgrafları çeki-

l - Gazianteb, Mar~§, Seyhan, İçel lecektir. 
Ve Urfa Viiayetlerinin beberinden, bi- 2 - Ana vatan dahilindeki bütün 

. ri Parti ve biri de meclisi umumi aza- Halk.evlerinde mevzua uygun hitabeler 
sı olmak üzere ikişerden 1 O arkadaş irad ve şenliıkler tertib olunacağı gibi 
«bu arkadaŞ'larm harcırahları Parti 23/ 24 gecesi HalkevleriJe Parti ve be-
rnerkezinden tesviye olunacaktır. > lediye binaları aydınlatılacaktır. 

2 - C. l!. P. umuınl idare heyetin - Hatay 11 (A.A. ) - KurtulUŞj bay -
den iki arkada~. ram.mı kutlama programını hazırlama-

3 - Türkiye Büyük Millet Meclisin- ya memur komisyon devamlı olarak 
den iiç 'kişı1ik bir heyet, Antakyaya gi- toplanmakta ve yapılacak tezahürat ve 
derek oradaki merasim e iştirak ede - şenlliklerin esasını tesbit eylemekte -
Cektir. dir. 

4 - Y trkarıdaki üç maddede adı ge- Şen1ikler üç 'Sin üç gece devam ede 
Ç€-n t.e.ş-ckkOOJerden seçilecek on ~eş cektir. 

İtalyanlar 12 adadaki 
hazırlıklarını artırdılar 

Bir lngiliz gazetesi, Alman gemilerinin Rodos adasına 
harb levazımı çıkarmakta olduklarını yazıyor 

Lond_:a. 1 1 (A.A.) - «Daily Herald> 1 12 adalar umumi valisi General Gra 
~azetesının 12 adadaki hususi muhabi- ziani'nin emrile, P atmos adalarındaki 
~, bu adalarda yapılmakta olan hazır- sivil halk tahliye edilmiş ve Kalünos 
lklara g.ermi veriklig"ini gazetesine bil ,..... ·· t;: ...ı::n-.:: t ·· -m...k t · ·ı dinn kt d. a,,..sına go u..ı. uuıu:uş u,r. J.'a a sıvı 

D ~ e ır. • ha;Iktaın birQOğu, rnotörlerle Anadolu 
aıly Hierald ın hususi muhabiri, bu Tü k sahitl . .

1 
. fi k 1-

'telgraf mda diyQr ki: r: erme ı tıcaya ınuva a o 
Alın .. 1 . ıo d muşlardır. an gemı en .u.o os ıı.dasına mü -

lema<li surette harb malzemesi ihraç Nihayet General Graziani, son gün
etmektedir. Mandraki limanda t 6 İtaı... !erde, İtalyan memurlarına sivil halk 
Yan harb gemisi demirlidir. Bu gemi _ ile her tür lü mün asebet te bu1urunayı 
lerin arasında -en son sistem yedi tane mm.eden bir kararname neşreylemiş-
denizaltı gemisi de vardır. tir. 

Mısır 
Nazırı 

Hariciye 
Ati nada 

Atina, 11 (Hususi) -· l\'iısır h ariciye 
nazırı Yahya l1a§a bu sabah Belgraddan 
Atinaya vasü olmuş ve merasimle karşı. 
aanmıştır. 

'Gece, Yahya Paşa şerefine parlak bir 
~iya'fet verilmiştir. 

Romen demiryolu 

Prens 
Londraya 

Pol 
gidiyor 

Belgr.ad 11 (A.A.) - Dönen şayialara 
göre, .Prens Pol yakın~ Londraya bfr 
seyahat yapacaktır. 

Dahili~e Vekili 
şehrimizde 

An'kara, 11 (Hususi) - D::.ıhiliye Ve. 

- --- . 
• - - -- - - .... _:___ - • -- - - ---- -1.. 
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Fransız kabinesinin 
muhim bir kararı 
Nazırlar Paristen 
uzaklasmıyacaklar 

.. Paris, 11 (Hususi) - Başvekil Da. 
= ladye, bugünkii nazırlar meclis.ini 

müteakıb, Alman büyük elçismi ka. 
bul etmiştir. 

Kabine toplantısında verHen bir 
karar mucıhince, yeni iş'ara kadar 
nazır1ar Paristen uzaklaşamıyacak. 
lardır. 

Sayla 3 

ı. 

<Bastarafı 1 illd san at.) imek .su.retile bu anlaşmada fedakarlıi 
Bu kısa mukaddemeden sonra er.as 1 yapmamanın imkanını elde etmıştir. 

maksada gelebiliriz· Bu zihniyet ve mantıka karşı çok şey 
Gringoire garetesinin son nüshasında söylenebilir. Biz, daha muhtasar davra.. 

eski Fransız başvekillerinden M. Andrı? n:mı.k şunları kaydedebfürjz: 
Tardieu'11ün Türk _ Fransız anlaşması. l - 'Dürkiyenin Büyük Harbdeki hat. 
na dair bir yızısı var. Şeldı umumisile tı hareketinin esbabı mucibesi diploma.. 
sureta bu anlaşmayı tasvib eden bu yazı. ıtik n~riyat ile tamamen sübut bulmuş. 
da Andre Tardi.eu, kendisıne mahsus ka- tur. Çarlık bazinei evrakının ortaya dö. 
rıştıncı ma.ntıklu Hatayın anavatana il. !dilen esrarı, bunun en kuvvetli delilidir. 
hak edilmesini acı acı tenkid edıyor ve 2 - Büyük Harbde Fransanın mev. 
sonra Türkün sözüne inanılmaması. la. cucliyetini kurtaran milletlerden biri d.: 

· I zım geldiğini ima eden iğncli bir takını İngiltere olmuştur. Eski bir Fransız baş.. 
"•• ........................................................ müliibaı.alar ileri sürüyor • .Suriyenin a- vekilinin İngiliz milleti hakkında savur. 

M U- h İ C. tisin.den korkuyor. 1914 senesine takad. duğu bu nevi hükümler sadece ayıb de. 
Y düm eden aylarda Fransanın bize yaptı.. ğil, bir parçada nankörlüktür. 

b• • f · ıaA k ğı istikrazı ileri sürüyor ve Büyük Harb. .3 - Her g~çtiği yer üzerinde hak ırtL 1 r 1 n 1 ıde '.Iliirkiyenin o para ile F'ran.saya karşı dia edebilecek yolcunun noktai nazarını 

Salamanka 'da 100 kişi 
öldü, 450 yaralı var 

!ıarbettiğini kaydederek ezcümle diyo::- kabul etrne"k, bizzat Fransanın aleyhine 
iki: çıkar. Harb içınde Fransayı müdafaa e.. 

Türkiye ile anlaşmak iyi olmuştur. den Amerikan ordusunun, bu takdirde. 
Fakat her anla~ gibi buna da fazla bel her suretle Fransa üzerinde temellük 
bağlanmamalıdır. Fransa, her şeyi ken. iddia etmesi lazım gelırdi. 

Salamarika 1 1 ( A.A.) - Sa laman - dinden beklemeli ve daima kuvvetli bu. Bu yazıyı yazmakb M. Tardıeu Fransa 
ka civarındaki Pıenarando baruthane- lunmalıdır. Bütün anlaşmaların bundan için iyi bir avukatıı!c yapttğını sanınışsa 
si berhava olmuştur. 100 kişinin öl - daha metin bir müeyyidesi olamaz. aldanmıştır. Bilaki~. bir davayı çürü,L 
düğü ve 450 ki'iinin de yaralandığı söy me1k için bundan daha :kötü bir avukatlık 
ılenmcktedir. M. Andre Tardıeu'nün herkes •ıibi fi_ yapılamazdı. Bir millet. bir diğeri ile 

Zannedildiğme göre. infil~, ~ir pat kirlerini serbestçe neşir ve müd~faada dost olabilmek. için sevıl~ek ve ~ayılmak 
tayıcı maddeler stokunun guneşın ~a- '!hür olduğu muhakka"ktlr. Fakat hürri.. ha:ltl~a .. mahl.t olmak lazım gelir. M. 
raretine maruz bir yere konması yu - yetle nezaket hududurıun tam ha!tı :fası. Ta~ıeunun her ~yden e_vvPJ bu hsld. 
:tünden vukubullmuştur. Jında, hiç olmazsa bir parça tevakkuf e.. katı unutma':11ası .lazım gelır. M. Tardıeu. 

derek söylenebilecek ve söylenemiyecek den nahoş sozlerını gerı almasını dileriz. 

Bulgar - Yugoslav sözlerin nelerden ibaret bulunduğunu a. Sei111ı. c.1<.a-a1- ı. C11ıtl 
• • yırması çok muvafık olurdu. ' I ç 

görüşmelerının sonu 
Neş~edilen tebliğde bita
raflık siyasetine devam 
olunacağı bildiriliyor 

Vaktile, ehlisalib ordularmm Kudüse 

1 gid~rken Hataydan geçişlerini bugün İ 

çin o toprakhr üzerine bir hak iddiasına 
j vesile sayan Tardieu'nün Akdenjz hav_ 
ı zasında muhayyel imparatorluklar kuc
rnak iddiasında bulunanlardan ne lırkı 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Muğfada 

Muğla, H {A.A.) - Genel Kurm ay 
Başkam Mare~al .Fevzi Çakmak, refaka. 

vardır? Bu mantıkla Hatay! Fransaya tinde General İzzeddin Çalışlar, Mustafa 
Belgrad 11 (A.A.) - Köseivanof ile terkedersek 'lfarsılyayı Romava verm~. Muğlalı ve Hüseyin Avni olduğu halde 

Markoviç .arasmda yapılan görüşmelerJ miz, Cezayiri de kendimiı: almamız icai.ı bugün saat 12 de şehrimiu gelmiştir. 
den sonra aşağıdaki tebliğ, matbuat mü. etmez mi'"' Şehir kahraman Türk ordusunun başka. 
rnessillerine tevdi edilmiştir: / Bızzat Fransanın Büyük Harbin Si).. nı şerefine baştanba.~«t donanmıştır. 

cİki dev1et ndamı, aşağıdaki hususları nundanbl'ri rrı~dafa!I edegl'ldiği prerı.. Mareşal Fevzi Çakmak şehir metha. 
bevan etmekte mutabıktırlar: siplere tamamen aykın düşen bu nokt::ıi !inde topl.:man kadın, erkek binlerce halk 

İ _ Yugoslav • Bulgar teşriki rne.:;ai narorın ilk 'bakıstc kendtsini meydana ve Parti, belediy~ heyetleri tarafmdan 
politikasının daimi dostluk paktının ru.

1 vuran bu sabtlığından baŞ'ka bir de sj. karşılanmış, sayın Mareşalımıza mekteh.. 
huna uygun bir şekilde inkişaf ettirilme..! yasi nezakete uymıyan mühım bir tar~fı !ilerimiz tarafıncL:ı.n buketler takdim e 
sine ve derinleştirilmesine devam eJil.. 1 vardır: Bize iSTlad ettiği kah belik Ye Jn_ I dilmiştir. 
mesi Iazımdrr. giltereye tevcih ettiğı hakaret. Tarrlicu. Hailt 'kahraman ordunun şerefine t.e. 

2 _ Müm.Jsün olduğu kadar sikı iktı. nün kanaatince Hatayın bizE' iltihakı İı:. zclıürat yapmakta ve şehir bir hayran:: 
sadi bağlarla b>rleşmek iki memleketin jgiltcrenin çevirdiği bir entrika sayesinde manzarası arzetınektedi:-. 
menfaati iktızasındandır. ı mümkün olmuştur. Bu suret.le Türkiye. Bu geceyi Muğlada geçirecek olan Bü. 

3 - İstiklal ve bitaraflık s;yaseti, i~i yi kendi davasına kazınan İngılte:e, yük Erkanahrbiye Reisimiz şerefine Par. 
memleketin olduğu kadar B:ılkan sulhu- 1 Franısanın cebinden Hatayı bize bahşet. ti tarafından bir ö~le ziyafeti vrilmiştir. 
nün de menfaatlerin~ en iyi bir ;;ekıl<le ı ................................................................. _ ......................... - .•••••.....•• _. __ ..... .._..._ 
tetabuk etmektedir. 

4 - İki hükCım.ctin bütün bm~tılarile 
iyi ve dostane münasebetler idame.;i ,'\i
yasetine devam etmelen lazımdır .• 

Naib Prens Pol Köseivanofu yemeğe 
alıkoymuştur. 

Amerikanın 
Bitaraf lığı 

Sabahtan Sabaha 

Koca Rohot 
Al.manyadan yeni gelen bir meslektaş şöyle anlatıyor: 

.Roma, 11 (Hususi) - Romanya hüku. 
lllcti, 150 milyon liret tutarında demir .. 
Yolu inşaatına mahsu.s malzeme sipariş 
etmiştir. 

kili F.aik Ö.trak bu akşamki ekspresle ,.. k - k A yan anunun mu?a ere· 
İstanbula hareket etmiştir. 

- Berlindc bir hafta kaldım. Yalnız gördüklerime ve sezdiklerime göre 
Almanyada tam bir harb hayatı vardır. Konuşma!{, yazmak ve fikirlerini 
anlatmak h:.irrıyetı ortadan kal~lır.. Yaşayış ~rlJ.an harb devrini hatır. 

latacak ıekle girmiştir. Geniş Berlin caddelerinde iik.'> otomobfller resmi 
bayrak taşıyor. IHaJkın yüzde yetmiş beşi üniformalıdır. Hatta hariciye nıe • 
murları bile bir kışla intizamı ve bir askeri kıt'a disiplini ile siyah ünifor. 

malacı içinde çal~ırlar. Dost ve ahbab arasında selam ve sabah kalkmıştır. 
Büyük, küçük saçı bitmedik yetimden,.._peynir dişleri fışkırmış ihtiyarlara 
ı.cıdar her Aimamn tek selamı şudur: 

I Basın Birliği kongresi l 

.ı_ ,__ . :o B . Jiırn kon gresi azası şerefine bir öğle ziyafeti ~e. 
~Tada toplanan v asm ır ~ . . Ba ekil, Vekiller 

ıtildiğini yazmışt.ik. Yukarıdaki Tesimde,. +ıy&feta ıştirak eden şv 
~e .diğer zevat görülmektedirler. 

sini geri bıraktı 

Londra. 11 (Hususi) - Veiiingtondan 
bildiriliyor: Bugün toplanan ayan mcc. 
tisinin harici işler komisyonu, bitaraflık 

kanununun parlamentonun bu devresin. 
de tadilini istiyen Ruzveltin talebini • .:11 e 
Joarşı 12 reyle reddetmiş ve kanunu:ı 

müzakeresi~ gelecek devreye talik et. 
rniştir. · 

B u suretle meb'usan meclısinden sor.. 
r a, ayan komisyonu da Ruzveltin talebi. 
ni >reddetmiş bulunuyor. 

Salih Kllıç Juzumu 
muhakeme kararına 

itiraz etti 
Ankara. 1 l (Hususi) - Çorum VaHsi 

Salfu Kılıç Dolınabahçe hadisesi dolayı. 
sile Devlet Şfu·ası mülkiye dairesinin 
hakkında verdiği lüzumu muhakeme ka. 
ırarına Devlet Şurasına verdiği bir istida 
ile itiraz etmiştir • 

.şura umumi heyeti yakmcL:ı. meseleyi 
t etkik ıedecektir 

- Ya~sm Hitler! 
Karşılıklı oturup bir şişe maden suyu iQeoek iki ahhab bardaıtl::ınnı kal. 

dırdıkları zaman yalnız şu iki keli meyi söylerler: 
- Yaşasın Hitler! 

Alışveriş ederken ne satıcı, ne müşteri birbirlerine teşekkür etmezler. 
Teşekkür makamınd<a dudakları yalnız şu iki kelimeyı tekrar eder: 

- Yaş.asın Hitler! 

F.a.kir, zengin her .aile ocağında sabah 'kahvaltısı gayet sadedir \•e 

yemek odasında buluşan aHe efradının ağızlarından. çıkan ilk söz şu iki ke.. 
limedir: 

- Yaşasın Bitler! 
Ve Almanya, Nevyork sergisinde ~ir edilen meşhur Robot (makine a. 

dam) ın cemıyet.J.eşmiş, devletleşm~ bir ağrandlsmanı halinde böyle günün 
}imü dört saatmde. 

- Yaşasın Hitler! 
Diye seliın çakmaktad1r. 

Bu devletleşmiş rvbot kendine kattığı Çekya ve Avusturyada ayni siste .. 
mi yürütüyor. İşgaldenberi Çekyay{l gimıek \"e çıkmak yasaktır. Alm 
bo r .. ı..1 • kendi h m- an ro. 

tunun ~en amuruna ~tmak için yoğurduğu anlaşılıyor. 
Bu robot yeni değildir. Kayser devrindeki robotun h'Ortlağıdır. B:· "k 

Harhde YJ!r almış olan bizim nesH Alman roıbotunun ne olduğunu R::e. 
larden, K.resse1ertlen Sand.rıesslerine dıar ıpek iyi tanımıştır. Şimdi bütün 
dünya tıan.ıyol'. 



4 Sayfa SON POSTA Temmuz 12 

Fırıncılar birliCJi bütün luYeni E~4iyüe~. 6 mum ... ,&u ru 
fırınları hüküm ışe başladı 

Türk - Fransız ticaret anlaşması 
müzakereleri devam ediyor 

l ld 
Emniyet Umum Müdüril Şükrü Sök. 

Ve le Jaresı• a tına a ı ı:neJl&Üerin Hatay Valiliğine tayininin ta. U ~ karrür etmesi üzerine, Emniyet Umum 

Umumi kanaat yeni anlaşmanın ticaret hacmini 
arbracak esasları ihtiva edeceği merkezindedir 

Fırıncılar arasındaki rekabet ortadan kalkhğından 
ekmeklerin evsah günden güne bozulıyor 

Müdnrlü#ilne tayin olunan Adana Valı. Fransa ile iş yapan firmalara Paris
si Ali Rıza Çevik Ankaraya. gelerek ye. te cereyan etmekte olan Türk - Fran
ni vazifesine b8*1amıştır. sız ticaret anlaşması müzakerelerinin 

İstanbulluların ilk defa polis müdürü müsaid bir hava içind€ cereyan etmek
ve bilAhare vali muavini olarak tanıdığı te olduğu hakkında müteaddid haber
Ali Rıza Çevik ciciden değerli bir idare ler gelmiştir. 
6mirimizdir. Kendisıni tebrik ederken Alakadarlar yeni anlaşma ile yakın
yeni vazifesinde de muvaffakiyetler t~. dan alakadar olmakta ve y~ angaj -
menni eyleriz. manlara girişmiyerek bu müzakerenin 

Nüfus sayımı için 
yeni bir talimatname 

hazırlanacak 

neticesini beklemektedirler. Umumi 
kımaat yeni ıaıt1aşmanın mütekabilen 
ticaret hac.mini artıracak esaslara da -
yanacağını ve bunu temin edecek for
mülleri ihtiva e<receği rnerlrezindedir. 

1 Temmuz 9 3 7 de yapılıp birer sene 
müddetle temdid edilen ve vaki ihbar 

040 yılında yapılması takarrür eden üzerine müd~eti .?ite~ Türki!: ile Fra:ı 
umum! nüfus sayımı için §imdiden ha. sa ve Cezayır gümrlik arazısıne şamıl 
zırlıklare başlanması ıehrimizdckl altı. takas aı:laşması, yüzde 6~. ~ransı~ fran 

Kaliteli bozulmaDa bCI§lıya.n e1emeldeT kıadarlara bildirilmiştir. Nüfus r.ayımına gı w yüzde 35 serbest dovız tediye e-

l 
h i b birl'l · ·1 esas olmak üzere bütün ıehir ve köyler. sasıru ihtiva etmekte idi. 

Bir_ müddet evvel fırıncılar nark fia. ki iki yQ.z fırının eps u ı e gırmı de nmnerataj iıt baştanhaıa ıslah e~me. Yeni anlaşma akdedilinciye ve mü -
tına ıtiraz ve ekmek fiatlarını yükselt. olacaktır. cek ve nobanlar tamamlanacaktır. Nu. zakereler neticeleninciye kadar 'I!em-
mek için Belediyeye müracaat •tmifler, Birlik, un mübayaasını te~ elden ida. mera.taj ameliyesi için 935 nüfus sayı. muz lbidayetinde nihayetlenen eski an
uzmı boylu tetkiklerden aonra fmncıla. re etmekte, ayni dns un mubayaa ede. mında tatbik edilen talimatname tadil 1aşma ıbir ay için temdid ve keyfiyet 
nn mG!raoaatı haklı görülmiyerek, ek. rek fmnlara t~vzi etmekte ve her fın. olunacak ve yeni btr talımatname hnzır. alakadarlara bildirilmiştir. 
mek fia:ıan. ipka edilmişti. . nın i~ediği un çuvalına göre kar dağıtıl. lanacaıktIT. Belediyeler 935 talimatname. Maaınafih bu temdidden evve1ce mü 

BelediYot?nın bu kararını beğennuyen maktadır. Aradaki rekabet ortadan kalk. sini tetkik ederek şehirlerinin hususiyeti tekabilen girişilen taahhüdler iı;in isti
f~cılann ar_ahrı~da bfrl~k. vücude ge. mış olduğundan şehirde iyi evsafta ek. bakımından ne gibi hükümler ilAvesine fa.de edibnekt.e, ithalAt ve ihracatçılar 
tırdıklerini, şımdUık bu bırlığe İstanbul .. . . ihti .. "ld" ""~ ü 1 tatıstik l'mum yeni anlaşma şartlarını ögrv endikten · i · k ·~ · meğe tesadüf ediımemektedır. Birliğin yaç goru uts ... n s 
cihetindeki 85 fırının ştlra ettı5.nı yaz. Müdürlüğüne bildireceklerdır. sonra. daha müsaid olacağını Ş'ilphesiz 
nnştı'k. Birliğe dahil bulunan ~ırıncılaı ileride şehirde bir ekmek meselesi çı. telakıki ettikleri yeni şartlar dahilinde 
Be ğ1 il A d 1 k d ki fı C karnmmasını temin için; Belediyenin 

yo u e . ~a o u ya asın a nn ı. Süt fabrikası için iş yaprnağı tercih et.rn€ktedirler. 
lan da bu bı.rlı~ sokmağa muva~fa~ ol. bu işe prodiden va.z'ıyed etmesi llzım Maamafih içinde bulunduğumuz ay 
muşlaxdır. Bır iki gün sonra ,ehnmızde. dır. müracaatlar yapılıyor mühim ihraç maddelerinin istihsal ay 

Şehir iş teri: 

Franaadan iki mDtehassı• 
mimar getirilecek 

İstan:b\.ıl ~hrinin nAzun plA.nındalrl 
tafsilat projelerini hazırlaınalk. üzere 
Fransadan iki mütehassıs mimar &etiri. 
leoektir. 

MUteferrllı: 

Pariaten bir bah9• mDtehaHıaı 
gatlrlllyor 

Şehircilik mütehassısı Prost Paristen 
bir bahçe mütehassısı getirtilmesini tns. 
vib etntişti. Belediye M. z. Egleri lstan. 
bula bahçeler mütehassısı olarak Hç. 
miştir. 

Şehrimizde süt fabrikası açılAcağını Janna raSla$ğından, bundan piyıasa 
Avrupadaki f>rmalardan bir çoğu duy. müteessir olmamaktadır. 

muş ~e alAkad:r olmu.şlard~r. . Zeytinya vg ve sabun piyasası 
İngılterede sut fabrıka.;ı ınşa eden fir. • 

m.alardan birinin mümessilı dün Vali ve hararetlendi 
Belediye Reisi LOtfi Kırdan ziyaret et. M . dol .,_ · t'hl"k rtmı . evsım ayısıa: ıs ı a a ş ve 
miş, tekliflerm nelerden ıbaret olduğunu d 1~t t hh"dl · i · d h · u· .. . • evl't: aa t1 erı çın e e emmıye ı 
sor.muştur. Mumcssıle ıcab eden izahat :'b t ,11n-ı." 1.Jı.. w -..3~ il . t' mu ayaa yap.uıu"""j o uuguu.unn zey • 
wr ınış ır. tinyağ ve sabun satışları hararetlen -OtobDsler hakkında yaniden 

tet~lkler yapıhyor 

Belediye Avrupadan satın alınacak o. 
tobüslerin mazotla müteharrık olmasını 
mfuıasib görmüştü. Bu hususta Beledi. 
yeye yapılan müracaatta otobilslerin 
benzinle tahrik edildiği takdirde makine 
aksarrunm daha geq eskjyeceği ileri sü. 
ııüldüğilnden, yeniden tetkiklere başlan. 
mı§tır. 

İkinci bir İngiliz firmasından da bir miştir 
Vail Parla• gitmiyor telgraf alınmıc:tır Tel,,..af~a lstanbulda y~ .... ı.ı:,_ A abk Ed ·a w 

.. • • ""' • • "'. •• ' ~•.ı=u.ı:K yv ve reım yag-
Dunkü sabah gazetelerınden biri Va. süt fabrlkası inşa edıieceğmi duydukln. la 51 . S3 b 1 'k ti ğları 

1. · _. __ d h l d kik n . • sa unu zey nya 
mın y.uı.ı.u a utane er e tet at yap. n için, mümessillerinin tayyare ile gem. 3 7 . 36 A lık b ı 2 7 • 29 ku _ 

ak - p · 'd :ıw .. ; kta . yva sa un an . 

d
m uzıere anse gı ece6~ yazma • derild.iği yazılmaktadır. ruştan satıhna'.ktachr. 

S .. kakların temizlanme•i 
erkenden bitirilecek 

Belediye Reisliğinden Temizlik Mil. 
cfürlüğü:ne gönderilen tamimde ıokakla. 

' nn saat altıya kacar bebeme-hal temiz. 
lenmesi, gündilzleri temiı:lik amelesinJn 
toz ve topraklan etrafa aaçmameları ia. 
tenmektedir. 

ı:r. 

Dün Vıali bu hususta blr muharririrni.. 
ze şunları söylerniıtir: 

- Parise gideceğim doğru değildir. 

İşlerim çok olduğu :için fimdilik bir ta. 
rafa ~cek deiflim. 
Şehir Meclisi AGustosta toplanacak 

Şehir Meclisi bir Ağustosta fevkalAde 
içtimaını aktedecek, tramvay, tünel ve 
elektrik işletmelerinin hesablarını tet. 
kik, bütçesini kabul edecek ve beş mil. 
yon liralık istikraz parasile yapılacak li
lerl g6Men geçirecektir. 

Parti Müfettişi işe başladı 

l'ikreı Sıl4y Parti binasındaki makamında 

İstanbul Parti müfettiıltline tavJn e. ~im.iz kendisini aören bir muharrlr!ml. 
~en Konya meb'usu Fikret Sılay dün. zc fUD]a1'l söylemiıtir: 
den ittbaren tetkikler bqlaınıftır. VllL - Partimiz viJJyetleri yirmi mıntaka. 
yet Parti merkezinde ıne gu1 olan FJkret ya Wldü. İstanbul Parti müfetti§Jijine 
Sılay bazı Ylyaretlerl kabul etmiı. gaat de beni tayın ettiler. Henüz işe baılamıı 
on sekizde vUAyet Parti idare heyetinin bulunuyorum. Yakında İ.stanbul Parti 
toplantısında hulunmuıtur. Parti müfet. başkanı seçilecektir. 

Deniz işleri: 

Rumen denizaltı gemisinin 
bsmirl bitti 

Almanlar bir milyon kilo arpa 
ve buğday istediler 

Ahnanya için 5 00 bin kilo arpa ve 
. 5 00 hin kilo buğday taleb edilmekte -

Bir müddettenberi Haliçteki fabrıka dir. A1'}>3 için hazır mallara sif beher 
ve havuzlarda tamir edUmekte olan Ru- to . . 47 Aguw t 15 ı"nd tes . _ nu ıçın ve s osun e • 
men donanmasına mensub Delfınul adlı lim rt'l 'f 45 li f ' t er'lmekte -. . . . . . b' . R şa . ı e sı ra ıa v ı 
denizaltı gemısının tamın ıtmış ve u. eli 
men gemisi bu !abah Haliçten çıkmıştır. r. . . 
Rumen ~nizaltısı bugün :Marmarada a. Bu mallann 64 hektolıtrelık ve yüz
dalar açı1tlannda dalına tec:rübeleri ya. de 4 analizlHi olınası istenilmektedir. 
pacak ve bir jk.i güne kadar Romanyaya Sert buğdaylara da yüzde 4 dönme
dönecektir. ti, 4 analizli ve 5-6 çavdarlı olmak şar

Pollate ı 

Bir bahçıvan kom9usunu çakı il• 
yaraladı 

tile tonuna sif 5.f lira teklif edilmiştir. 

Koza satı şiarı hararetle 
devam ediyor 

Şişlide Hürriyet tepesinde İzzetpaşa Bursa mıntakasında koza mahsul 
çiftliğinde oturan bahçıvan Nıyazi, kom. satışları çok hararetli olmuş ve mah -
fUSU bahçıvan Mitat ve kardeşi Salih su1 hemen hemen satılm1ş gibidir. Fi
arasmda kavga: çıkmış, Salih Niyıaziyi atlar cinslerine göre 70 : 75 kuruş ara-
98ıln ile yarala~tıt'. Suçlu yakalanmı§, mıda tem~vvüç etmektedir. 
}'al'alımın mildavatı ,,apılrnış.tır. Trakıya mıntakasında da müstahsi -

Bir çocuaa tramvay çarptt Tin elinde ancak yüT.de 20 nlsbetinde 
Ferlk6yünde oturan Ferhadın g yafln.. bir mal kalmış ve bu mmtaka kozaları 

daki oflu Mestan Pangaltıda Ergenelron 58 : 60 ku~tan satı.lmıştır. 
caddamıden geç;rken vatman Mehme.. Yerli fabrrka1ar dahili istihlAk ıçın 
dhı idıaresinıdeki 114 n~ralı KurtulUf. Ye bazı fimıalar da ihracat için muba • 
Beyazıd tramvay arabasının taıııponu yaat yapmaktadlrle.r. . 
Çlll'Pilllf w çocuk yaralanmıştır. Al&cadıarle.r bu sene Fransa, İsviçre 

Yaı-ah çoauğun müdavah yapıl~, ve İtalyaya bir miktar ihracat yapıl -
suçlu w-tman yakalanmııtır. masıne imktın hb1l1. olacağını söylemek 

Bir otomobil bir ameleye 9arptı 
Şoför Akifin idaresindeki 2112 numa. 

talı otomQbil, Bakırköyünden geçerken 
bu f abı.ilcam amelelerin den Hüseyine 

t'edirl.er. 

Tuna yolile nakliyat EylQlde 
başhyacak 

çarparailc a#ır surette yarakı.Dll§tır. Almanların Tuna yolile ithalAt ve ih 
Ym'elı berayı tedavi hastaneye kald.i. raoat yapmak ürere tetkikat ysptıkla-

rılımftlr. nm ve bunun neticesi olarak bu ta -
BDyDkadade fundalıklar tututtu rf.kıle sefere elverişli §ilepler hazırladık 
Büıyülkaıe!ada Hıristos mevkHndeki larmı yaı:mıştıık. 

fundalıldar atılan bir sigara ile tutuşmuş Limammızdan Tuna yolile yapıla • 
ve yirmi metnlik bir saha y&Mıktan cak nakliyatta vasati 4 giln kazanıla -

cağı ve navlun fiatlarından yüzde 15 ı 
20 niSbetinde bir ucuzluk temin edi .. 
lereği anlaşılmıştır. 

Emniyet bak1.mından da bu tariko 
feVkaiade ehemmiyet verilmektedir-. 
Bu nakliyata EylUl bidayetinde başla-.. 
nılacaktır. 

Dış piyasalara mamul tutun 
ihraç edilecek 

İnhisarlar idaresi son zamanlarda 
muhtelif ecnebi memleketlere m amul 
tütün ihracına teşebbüs ederek, bu hu
susta ecnebi reji idarelerile temaslara 
başlamıştır. İnhisarlar İdaresi bu mak
sadra Avrupanın büyük merkezlerin -
de yeni satış ~kilatı kurmağa karar 
venniştir. Yaprak tütün ve sigaraları .. 
mızın ~ memle'ketlerde satışının ar -
tırılması için ayrılan mühim tahsisat
la. geniş propaganda yapılacaktır. 

Pirinç piyasası canlandı 
İstihsal mıntakal'arından alınan ha .. 

ıl>erler, pirinç relroltesinin umumiyet
le iyi olduğu merkezindedir. 

Son on beş gün içinde devlet taahhüd 
leri için müteahhidler fazla mal aldık
larından piyasa canlanm1ştır. 

Mersin pirinçlerinin kilosu 21 : 22,S. 
ekstralan 23, Antalya makineli malları 
24, Tosya malları 26, Bombay tohumu 
yerli rnakinelenmiş Finike malları 25 
2 7 .s kuruştan satılmıştır. 

Ankara borsası 
Açıllf - Kapanq fiatlan 11 • 7 • 939 

ÇEKLER 

Açılıt Kapanı, 

ndra 6.98 ll.93 

" - Yorl 126.67 126.67 

Par11 8.Sfili S.165 

MllAno 6.66 &.66 
~nevre 28.6626 28.5625 

Ameateradm (,7~625 67.2525 

Berlln 60.88 li0.88 

rütaeı 21.6225 21.6226 

Atlna ı.0825 1.0823 
rya ı.66 1.56 

4.84 4.34 
14.086 14.085 

art ova 28.8726 23.872li 

Budape•te 24.8425 24.8425 

Bftltreı O.ll05 0.905 

Belgrad 2.8926 2.89'.l~ 

Yolroha.ma 84.62 64.62 

";tokholın 80.655 80.555 

'fos kova 23.9()25 23JI02li 

İSTİKRAZLAR 

J 
Açılı1 

Türk borcu I pefln -
t ı III ı -
1 • I nde -

Kapaaıı 

. ................................................. ·-········ 
R.Ultilr işleri: 

hk tedrisat muııllimlerl kıdem 
zammı al11m21dıl21r 

İstanbul ilk teddsat muallimleri beş 
aydanberi kıdem zammı almrunaktadıl\ 
Kendisine yapılan müracaat üzerine bu 
işle alakadar olan Vali ve Belediye Refsl 
Lfttfi Kırdar, dün İstanbul Maarif Mü. 
düründen izahat almıştır. 

Toplantılar: 

Halkevlnde mDzik dereleri 
Beyoğlu Halkevinden: Keman, plya. 

n<>.. viyola, viyolonsel çalan amatörlerin 
Evimizdeki toplu çalışmalara jştirak et. 
mek üzere 17/7/939 Pazartesi günü saat 
17 de Evimizin Tepebaşmdakl merkez 
binasına müracnatlnrını rica ederiz. 
-······_...,._.·····--·-··············· ... --·-··---

ISTAN BUL HALK 

TiYATROSU 
Kenan GQler ve 

orkadaşlan 
Bu aqam ş .. nyol aUe 

babçC9indn 

Bu dava böyle bitti 
8 perde Mi~al revÜ•Ü Oto Keti 

ur7etul HaDI Okult9 telepati tcerlibelorl 

ç 
h 

• 



Ceyhanlılar Beylan 
yaylaf arına gidiyorlar 

Sayfa S 

C Yurddan resimli haberı8r =ı· 
Midyad Halkevi faaliyeti 

Diyarbakırda yol 
ve köprü inşaatı 

Birçok yollar yeniden ta~ir gördü. Müteaddid köprüler 

yapıldı ve münakale intizama girdi 

Ceyhan (Hususi) - Bir hafta, on 
gün evvelisine gelinceye kadar, bütün 
Çukurovada havalar serin gitmekte i -ı 
eli. Fakat şu son hafta içerisinde sıcak
lar birdenbire basttrm1ştır. 

n· 
" t ıyarbakır (Hususi) - Cümhuri -
,eten .. tokt once şehrimizde esaslı bir yol 
ğu ~· .Memıe.~c~. her bak:mdan ol~u
rn · gı~ı yol cı·ı<:tmden ele fömal edıl -
D~ bır halde bul~muyordu. Vaktile 

1~Yarbakı~ - l!:H~ı.ğ, Diyarbakır - Mar
ıie rs.eıerı nçtlm:şsa da, açıldığı gün
de~ erı tamir yüzü görmed!gi için yol 

F ecek ha;Ieri kalmamlştı. 
~ ~kat, Cümhuriyet idaresinden :ı:on
Yiik ~ıs~di ve i<;>tima1 kalk,nmanııı bil -
lerlıı azı:ı.ıııerind<ın :ılan yol ve köprü iş-

cl·.. e onem verilmiş ve Diyarbakmn 
var ·ı · lia 
1 

vı ayetlerle kazalar arasındaki e-
oıs 1 Yolları yapılmıştır. Bu cümlede!l 
ntrak 85 kilometre uzunluğunda olan 
'1aY~rbakır - Silvan yolu baştan s<Jnu
~il .adar ıslah ve t~mir edilmek sure -1h: Şose haline konmus, besi betonar-
··~ olın · · ~a ak üzere on bir aded menfez 

Pılınıştır. 

Çukurovalılar her yıl, Bürücek, Niğ
de ve Ulukışlaya yaylaya giderlerdi. Sı 
cakların şiddetlerunesi bugünlerde yay 
!acıları yaylalara gitmeğe mecbur et
miştir. Bilhassa Ceyhanlılar bir iki se
nedir. Osmaniyeniıı . Düldül . yayla . 
sına giderken, bu yıl hep Hataya gidi
yor~ar. Hergün trenle yaylacılar kafile 
kafile Bey~ana akın ediyorlar. 

Beylan, Iskenderun ile Antakyanın a 
rasında ve Gavurdağlarınm üzerinde -
dir. Hataya gidip gelenlerin anlattığı -
na göre Beylamn havas1 ve suvu iyi " , 
meyva ve sebzeleri bol ve keza ev ki -
raları da pek ucuzmuş. Zaten yirmi kü
sur yıldır hasretini çektiğimiz ve öz 
yurdumuzun bir parçası olan güzel An 
takya ve İskendenma hergün yüzler -
ce vatandaş giderek ziyaret etmekte -
dir. 

Bi_r gazeteci Bursa polis 
rnUdUrUnU dava etti daA:yrıca, SiJvanla Diyarbakr arasın -

tn n geçen Amberçayı üzerinde 135 
Qr€tre uzunluğunda büyük bir beton -
.. o. rne köprünün im;aa :1 da bitmek Ü -<.,.reo · . . 
~ ır. Dıyarbakır - Mardin volunda 
ı 2 ' t~ne betonarme menfez v; köprü, 
ŞoSe k~~om.e~re y~ni şose, a1~ı kilom~tre 
\re ha mırr, 5 kılometre kamalı blokaj 
da len yol boyunda 3500 metre mik· 

, Bursa - Gazeteci ve muhabir Hak • 
1 kı Soykan bir yazıdan dolayı polis mü

düriyetine davet edilmiş, pcılis müdürü 
Mahmud 11e aralarında bir münakasa 
çıkımş, neticede kendisi cürmümesh~d 
mahkemesine verilmiştir. Yapılan 'mu-

Diyarbakırın kıymetli eserlerinden biri: hakemede hadisede cürüm denilecek 

rı da ta ·ı.. t 
Behram paşa camisi dış kapısı bir şey görülme::iiğmden Hakkı Soy _ 

n· Ş l:ızara I yapılmışta. 
tn ıyarhakır · Elazı~ yolunda 15 kilo-

larak yeniden bir köprü yapılınıştır. kan beraet etmistir 
İstasyonla TJrfakapısı arasında 102 7 Hakkı Soykan' b~nun iizerine bir is
metre uzunluğunda ve 37 metre geniş- tida ile milddeiumumili~e müracaat e
liğinde bir parke bulvar yapılınış bu derek polis müdürli Mahmud aleyhine 
bulvar ayni zamanda iki dizi olmak ü- 'bir hakaret davası acm1st1r. ·navanm 
zere baŞ"Indan sonuna kadar muntazam rüyetine yakında baŞıan.acaktır. 

etre ve . t . . Ye nı ewı~·e, 1 O kilometre tesvi-
kil ısl;:ı.hı, 4 kilometre şose tamiri, 12 

ometre ven. ı . ka J ı şose ve kılometre de 
40o!l'la!ı blokaj yapılmıstır. Mebde'den 

m t n · ibt. w e ~e 1 c kı<;;mı r 7 metre aenisliğe 
ag cdılerek 2800 · ::ı • 

bir şekil<le ağaçlandırılmıştır. 
Jlark d" . metre murabbaı 

"· kö r;_ OŞ€nmış, ıki tane betonarme Ergani - Çermik yolunda 4 kilomet:-
da~~ ~apılmışt?r Şehrin Dağkapısın- re şose tamiri, 3 kilometre kamalı blo-

de 
:ı afıa binası öniine kadar devam e- kaj, 15 kilometre yeni şose, 20 kilo . 

n ve 'k· tıınıa ı ı tarafına beton şose kaldı _ metre yeni tesviye, 15 tane betonarme 
Çok t rı ~apılan bu yol, Diyarbakır için menfez ve köprü yapılmış, diğer ta _ 
haı. eınız ve enferesan bir tenezzüh ma mir edilecek kısımlar için de 12,000 

lı olmustıır. metre mik'abı ham ve kırma taş ihza -
to~ivarbakır . Urfa yolund.:ı keza 3 be ratı ikmal edilmiştir. 
kil arme menfez ve kör.rü tamiratı, 3 Ergani ile İstasyon arasında da ke -

onıetre c:;o·e t · · b' k' 4 k'1 t l'k · b. · lı:ıt . :. amırı, ır . ılometre za ı ome re ı yem ır şose ınşa e-
Ye ~ızı hat tashihi, ve 5 kilometre de dilmiştir. Ergani - Eğil yolunun 15 ki -

nı so<::e vap'"· · ı B 1 t · b I 30 k·ı t kp ., t ı mı~tır. . u yolun 1,5 ome resı ara a yo u ve . ı ome re -
kı•Ornetr(')ik .Yeni~chir· dahilindeki si patika iken son senelerde bu yol, e -

" 

snık 1 1 7 metrr' genisletilerek tesvive saslı bir şekilde ıslah ve otomobil mü -e . • n·arnalı blokaiı ikmal edilmiştir. ruruna müsaid bir hale konulmuştur. 
}' ıvarbakır . B!c:;mil yolunun arızalı Diyarbakır - E~il yolu haştanbaşa. 
h erleri tamam ile ıslah edi1erek ·Am - ıslah edilerek otomobil geçecek hir ha
,,_~ı:cavı üzerinde 7 tonluk bir ah:::ao le getirilmiştir. Hani - Darahini yolu 
~ODr" ' lh u ve bal:ı!{ derelerde de muvakkat yeniden aç1Jarak tesviyesi tamamlan -
~·b köpriiler :vaptırı1mıştır. mıştır. 

lu IV?rbakır - Lice - Silvan ilti~ak .vo- Yeniden açılmaya başlanan Kulp -

Erzincan valisi Arapkirde 
Arapkir (Hususi) - Erzincan Valisi 

iken Malatya Valiliğine tayin edilen 
Fahri Ören mıntakası dahilindeki ka -
za1carı teftiş ederken refakatinde sıhhat 
müdürü ve vilaye~ jandarma komutam 
olduğu halde kazamıza ~elmiştir. Vali 
yeni kaymakam Emin Köksalın az za _ 
m~da başardı.~ı faydalı işleri teftiş et
m1ş ve kazadan memnun!yetle ayrı • 
mışiır. 

Oçuncu umumi müfettiş Doğuda 
Trabzon (Hususi) - Üçüncü Umu _ 

rnf Müfettiş Tahsin Uzer Doğu illerini 
teftiş etmek üzere müfettişlik kadro _ 
suna dahil memur ve rnüşavirİerile bir 
likte Trabzond.:rn ayrılınışbr. Maiyeti 
ve rüfekaslnı hamil üç otomobil ve bir 
otobüsle Do.~uya hareket. eden Tahsin 
Uzerin bu teftiş seyahatinin bir avdan 
fazla devam etmesi muhtemeldir. · 

re llda 4 kilometre :veni şose, > kilomet- Muş yolunun d~ sekiz kilometrelik bir 
tes t:sviye •slahı, 45 kilometresi yeni kısmının tesviyesi tamamlanmıştır. G 
lı vıve, ge<;id vermiven sarp ve makta- Bundan başka Nafia Vektıleti tarafın - eyvede havalar SOQUdU 
irn~erP'E're müteadrlid. muvakk~t ve da- dan verilen 27,000 lira bir tahsisatla Geyve (Hususi ı - Bir müddettenbe-

Midyat (Hususi) - Midyatta kaldı- sına da muvaffak olmuştur. 
ğı müddet zarfında muntazam bir Geçen Şubatta coşkun tezahürat vı 
program va enerji ile çalışmak sureti- sevinç gösterileri arasında açılan Hal . 
le kazamıza bir çok güzel ve faydalı e- kevi faaliyetini arttırmakta ve muhite 
serler kazandıran ve kasabaya yeni bir gittikçe faydalı olmaktadır. 
çehre veren kaymakam ve belediye re- Resim Halkevinin idare heyeti ve ko 
isimiz Akif Rahmi Kocamanoğlu bu mite azalarile ilk başkan Akif Rahmi 
meyanda güzel bir Halk.evi binası inşa- Kocamanoğlunu göstermektedir. 

Midyatta spor hareketleri 

kültürel sahada da şayanı takdir mu 
vaffakiyetler g·1stermişti. Hanrevinin 
açılması üzerine cemiyet kendisini fes· 

Midyat (Hususiı - Halen Sarayköy 
kaymakamltğma nakledilmiş bulunan 
Akif Rahmi Kocamanoğlu 9 3 7 de cA -
kın İd.manyurdu» adlı bir spor cemiye-
ti tesis eylemişti. hederek Evin çatısı altına girmiştir. 

939 Şubatına kadar faaliyette kalan Yukanki resim cemiyetin futbol men 
cemiyet Midyat muhitinde canlı bir sublannı kaymakam Kocamanoğlu ıle 

spor hareketi uyandırmakla beraber bir arada gösteriyor. 

Manisa Halkevinin çay ziyafeti 

Manisa, (Hususi) - Yeni Valimiz Faik: Töre şerefine Halkevinde bir çay. 
ziyafeti verilmiştir. Çay, çok samim.1 bir hava içinde geç.m.i.ş, nutuklar söy 
1enmiş, geç vakte kadar eğlenilmiştir. Resim, valimizle ziyafette bulun.anı 
ları göstermektedir. 

~e:· ah<ııab menfezlc.'r, Serdi suyu ü - bu sene izzetpaşa caddesinde Hindiba- ri iyi giden havalar son günlerde boz -
li1: 1~0"' 11 metrelik bir betonarme!<.~!)- ba kapısına ve oradan kalenin iç k1s - muş ve şidd~tH' soğukTar başlamıştır: 
~ ?~ metre uzunlu~ı.rnda, r 500 met- mını takiben Urfakapısına kadar turis- Sabahları her taraf kesif bir sis ta • 
Ilı lnık ablık ~mru istinad duvarı yapıl- tik bir yol inşasına başlanması da der- bakası içinde kalmakta, dağlara kar ve 

ıştır d yagmw ur yagwmaktadır. · esttir. Gerede Esentepe spor klUbU e· . . .. f · ki!~i;·arbokır : Kulp yolunda keza iZ istasyona Oa~kapısma kadar ikinci bir Odun ve kömür az geldiğinden paha lflDCI UmDml mU 8111ŞİO 
~1.J. rrı:tre tesvı~·c ıslah!, 600 metre u - istjsyon yolunun da yapılması mukar·· lı satılmaktadır. kongresi tetkik gezisi 
istlugunda 1650 metre mik'ab1ık kuru rerdir. Bu yol, bulvar şeklinde parke G kö I · d h . ~rede (Hususi) - Kazamız Es~n - Maden (Hususi) - Bir teftiş seya _ 
\>! ınact duvarı, jQ kilometre yeni tcs - olarak inşa edilecektir. Şehrin yolları BJY8 • J erm. 8 mu tar S8Çlml tepe spor klübü geçen gün Halkevi sa- hatine ~~an Birinci Umumi Müfettq 
~~, geçi~ vermiyen yerlere muvak - · hakkında buraya kadar verdiğim iza - .. ~yve (Hus~sı) - Kazaya bağlı !onunda senelik büyük toplantısını ya- Abidin üzmen ezcümle Madene de ge-
<ıtt Ve .?ıaımi ah~ab menfezler, ·Şakran hat, Cümhuriyet devrinde Diyarbakır- koylerde ve nahıye merkezlerinde muh parak yeni idare heyetini seçmiştir. lerek halkın dileklerile de meşgul ol • 
/~ uzerind~ 2~ metre uzunluğunda, da başlayan yol ve imar hareketlerinin tar ve aza seçimin~ başlanmış ve bir - Yeni idare heyeti tahrirat katibi Ser- duldan sonra baktr fabrikasına uğra _ 
a ları kar~ir, di~er aksamı ahşab o - birer kısa hülasasından ibarettir. çok yerlerde de seçım. sona ernıi§tir. vet Yılmaz, maliye tahsil katibi İhsan llllŞ# bazı tetkikatta bulunmuştur. 
-....::ı::::::=:a:::ıı::========================z==-=s===--===z::==;=======- Tanyolaç, tapu k3.tibi C~vdet Ka~rnak, ······································-·····················-

Pazar O la Hasan Bev Oi yor ki : öğretmen Safa Akkuş, Türk Hava Ku
rumu muhasibi Salın Onsal'dan teşek-
kill etmiştir. Bunlar da kendi araların
da bir toplantı. yaparak başkan11ğa Ser 
vet Yılmazı, veznedarlığa Cevdet Kay
nağı ve katibliğe de Salın Ünsalı seç -
~lerdir. 

Divrigin yeni kaymakamı 
Divrik (Hususi) - Üç senedir kaza

~zda bulunan kaymakamımız Hayri 
H -- Ozlü Bolvadin kazası kaymakamlığına 

ıl. ..._ Hasan Beyciğım sana 
~<i Y&nacağım. 

Bizim bayana bir hal 
oldu •• hiçbir eksiği bulun .. 
madığı halde .. 

hergün baıka bir §eJ 
istiyor •• 

asan Bey - Şuna kadın nakledilmiş, onun yerine de Merzifon 
değil. totaliter devlet de. kaymakamı Rüşdü Altıok tayin olun -
sene... muştur. 
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ŞU DAN ~UNDAN 
Şapka modelleri 

Dünkü gazetelcrclen birinde: 
cFloryada bir genç kızı k.açırmağa te. 

§ebbüs ettiler •• 
Başlıklı bir yazı okudum. 
Ayni yazıyı bir başk.n şekilde bu SÜ • 

twıda ie'kııarılıyacağım: 
cGünün birinde küçük bir kuzu sürü. 

ye katılmış. yürüyormuş. Sürünün etra. 
fında kurdlar varmı§. Kurdlar kuzuyu 
görmüşler; biri: 

- Şunu kaçırıp parçalasak! 
Demiş, bir baş.kası: 
- Çok iyi olur, dıye ccvab vermiı, 

fakat nasıl kaçırmalı ki! 
Kurdlar, siirü~e sokulmıya cesaret e. 

demiyorlarmış. Uzaktan uzağa kuzuya 
bakıyor, on\lll sürüden ayrılmasını bek • 
liyorlarmış. Kuzu, kurdları görmüş.. fa. 
k:at korkınamıJ- Çünkü yavru kuzu kurd. 
dan kendiil'e gelecek fenalığı bilecek ka. 
dar idrakli değilmış .. Bır aralık süriide!l 
aynlıp kendi bildiğine gezip eğlenmek 
hevesine kapılmış. O. sürüden ayrılır 
aynlınaz. kurdlar hücum etmişler ... Az 
kalsın parçalıyacaklarmış. Kuzu kork • 
muş, acı acı melemiye başlamış. Kuzu • 
nun mclemelerlni sUrüden ~itmişler .•• 
Koşnxuşliar, kurdlar ~mışlar, kuzu da 
kurtulmuş. •• 

l)oryada vukua gelen kız k.açlI'l}la hA. 
disesinin hik.Ayesı işte budur. 

* bAnlarını okuyoruz: 
cBiletlerinizi Hazımm gişesinden alı. 

cBiletlerin:iz:l Naşidin gişesinden alı • 
nız.:. 

Yakında bel.JQ daha başka ilAnlar da 
ohıyacağız: 

cBüyük ikramiyeyi kazanmak istiyen.. 

ler biletlerini Bedia Ferdinin gişesinden 

almalıdırlar.• 

cBüyO!k ikramiy! büyük aktör Ertuğ .. 

rul Mıthsinin gişesine çıkar •• 

Ağırcezada mühim bir 
ihtilas davası başladı 

•...........•....•...•..••.•. ·············•· 

Bu ilAnlan müteakib acaba böyleleri. 
Adliyeye mensub sekiz memur ve mutemed 33581 lirayı 
zimmetlerine geçirmek suçundan Ağırcezaya verildiler 

ni de okuyacak mıyız? 

cBu akşam.:. 
cŞeiıremini İn§irah bahçesinde., 

cAktör kin>. 

Ağırce~ .mah~emesi ayn son !ıl~a-ı suçlarını. tevil7 kalkışmışlar, duruş • 
nn en mühim hır sahtekarlık ve ihtı w ma va:ktın gecıkmesinden oolayı baş • 
las davasının muhakemesine başla - ka bir güne bırakılmıştır. 

cKolsı.ız Cemal ve arkadaşları tara .. 

fından.ı 

mı.ştır. Dün öğleden evve1 başlıyarak, Satiye binasının satın alınma 
akşamın geç saatlerine kadar devam e- fh t' t hk · 
den bu davanın maznunları sabık ad - sa ası ıcare ma emesme 

Yahud da: 
cÇardaş.::. 

cBeyoğlunda Tepeba~ tlyatrosun<!a) 

llye levazım mutemedi Emin, adliye 
mutemedi. Asını, asliye 5 inci ceza mah 
kem6i katibi Tevfik, levazım dairesi 

cNimet abla ve arkadaşları. 

c Tara:fından::.. 
katiblerinden Fenni İstanbul muhase

Beyaz şapka ile tezad yapan koyu be sarfiyatı muvakkate katibi Necmi * renk bir sürahi band ... Modelin bütün ile adliye levazım dairesi katiblerinden 

Bir arkacra.şıınla otobüste yan yana ~ğını yaratan işte budur. .fsmail, Cezaevi hastanesi idare memu-
oturuyortluk. Arkadapm: Ş.a~nın. elde ve evde de örülebile- ru Şerif ve hadisenin tahkikatı sırasın-

- Şu ~rşıdaki levhayı oku! reği ~yl:ruyor. Fakat malz~~yi b~l- da vefat ederek. hakkındaki dava su-
DedL Okınl k tti mak hır ış .... Bulunsa da tecrübe sahıb- kut etmiş bulunan emanet dairesi ka • 

um ve aynen opye e m: len kadar mükemmel yapmak kolay tibi Fahriden mürekkebdir Maznun -
cSayın yolcular: değildir. Bize göre en iyisi modelden lardan İsmail Şe 'f · · k f 
cOtObOs durak yerlerinde beklenmesi model diye istifade etmeli, benzerini d' w L. • ise vekufturrlı gBaynml evhuk · ıgerı~n mev ar. un ar. a 

rea olımur.ı yaptırmahdır. Yahud bu tarz bir şap -
Arkadaşım: kanız varsa geniş bir sürah bandla ye· lar.ındaki iddiaya nazaran, avans ola -

· d d rak alınış olduklan paranın evrakı res 
İfad nl h b k t nı mo aya uy urmalı. Esasen her rno-

-: e ya ışını esa a a mıyonım, del aynen alınmaz. İnsana yeni bir fi. 
dedı, iki kelimede bir imlA yanlışı var. kir ilham etmekle de işe varayan ek 

Ş.-..11- di • p - ı.m..ıet, ye cevab verdim, bfr ke. çok modella- vardır. Bu model biraz da 
limede iki imlA yanlıf1 olsaydı daha mı onlardan sayılır. 
i~y~? ~~~~~~--

Yaşlr ların modelleri 

miye üzerinde sahtekarlık yapmak su
retile 33581 lira 60 kuruşunu ihti!a -
sen, zimmetlerine geçirmiş-lerdir. 

Maznunlardan levazım dairesi mu -

temedi Eınin. bu meblağın 1 7 bin lira-

sını ihtilas etmekten suçlu bulunmak
tadır. 

intikal etti 
Satiye yolsuzluğu etrafında ecre • 

yon eden adli tahkikat en son safhaya 
ulaşmış bulunmaktadır. Müdde'umu • 
mi Hikmet Onat. dün kendisilc görü • 
şen bir muharririmize: 

- Tahkikat. birkaç güne ıtadar ne • 
tice1enıniş bulunacaktır. demistir. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =:J Dünkü celsede müddeiumumilik ma 
kamını muavinlerden Feridun Bagana, 
hazineyi hazine vekili Sami Sırmalı 

tem<lil etmişlerdir. Hazine vekili mah
kemeye tevdi ettiği bir istida ile 3 3 bin 

Bugünlerde yeniden tahkik mevzuu 
olan 4000 lira meselesi mevkuf ardan 
Malik Kevkeb tarafından tevkiflerin .. 
den bir gün evvel Atıf !:>dille verilmek 
üzere. ayni binada bulunan avukat Ek 
rem İlhamiye gönderilmiş ve Ekreın 
ilham~ neye delillet ettiğini bilemediği 
bu parayı müddeiumumiliğe teslim et" 
miştir. Bu husust.-ı suçlulardan MalilE 
Kevkeb bu 4000 liranın bir sükut hak 
kı olduğunu söyliverek, Refi B::ıyar a· 
leyhine bazı iddialar ileri sümK'kte isi 
de, Atıf Ödül ademi malumat beyan 
etmekte ve hülasa mevkufların ifade• 
leri arasında mübayenet bulunmakta• 
dır. Meselenin bir icmaddan ileri ge~ 
memesi de mümkün görülmek1€ bera"' 
ber hadise adliyece tahkik m~vzuu ha· 
lindedir. 

Satiye binasının yolsuz alım satı • 
mından doğan sabık Denizbank ile Sa
tiye Şirketi arasınd<tki hukuki ihtilll 
da, tahkikat safhasmdan çıkarak, mu -
hakeme safhasına intikal ctrni~tir. 

Garib bir mezar taşı 
cDoktor Gu • 

ben::. burada ya • 
fadı, burada öldü 
ve iyi bir vakit 
gqrrirdi. c Y azıi!.arı 
bulunan bu mezar 

• 
başı, Amerikada Maconda Roşit mezar • 

hğıntt.ıdır. 

* Garib isimler 

Otomobil benzini içen adam 
AmerikacF.a Ok.. 

lahamada yaşıyan 

Kiser fsmindeJd 
bu zat, ayaklan • 
nın fişini al • 
dığı, ve tansiyo • 
nunu indirdiği için 
otomobil bemini iQer. 

* Müsabakalar kazanan muyır 
bir at 

Amorikada Arkansa.zda Oon ailesinin Amerika. 
lı Montgomereyye 

11 çocuğun'llD iaimleri fU rnanalan ihtiva aid olan bu et 28 
eder: 

Şiddetli, Ök9e, Kar, Çekiç, Be~ 

Hoı, Genç, Ha2iran, Mayıs, Ağustos ve 
Kış. 

yaşında müsaba • 
k:a1ara girenık 

muhtelil yarış bL 
rincıliklerlni b . 
zanmıştır. ---·----.. -----···-........... ...._ _________________ _ 

L SLER 
Gazeteg~ 
Geçmlgecelı derd 
Bayan cR.:. ye: 

Mektubwıuz bana büyüik ih!tilftl. 

den evvelki nesle mensub bir Rus mu. 
harri.ıinin hikayesini okuyorum hissi. 

ni verdi. Bu mektubu bu sütunlarda 

nalı:ıledemiyecek oluşuma çok mütees.. 

ıırllim. Bununla okuyucularımın bü. 

yiik bir fırsat kaçırmış olduklarına e. 
minim. Bir, lld, üç beş karakter nü. 

mune.sini canlı hatlarla çizjlmiş ola. 
nık göreceklerdi. · 

Mademki evinize cSon Posta. girer. 

Bü«ın aile efradı tarafından okunur, 

lazta ihtiyatlı kalmak mecburiyetin. 

deytm. Sim yalnız şunu söyliyeyim: 

- Bahsettiğiniz genç hayatınızın 

fı:rsa.tı olabilir. Eğer sizin yerinizde 

bı.nlUD>aydım, yanlış adım atnuyaca. 

lmdm, silrçmeyeceğimden emin ol. 
du§um için onunla konuşur, vaziyeti 
söy1er, te'kllfinde samimi olduğu hal. 

de mua®lenln iyi bir şekilde halli 
için kendisinden likit isterdim. 

Bunu yaptıktan sonra da aile içinde 
kendime bir müttefik bulmaya çalı. 

f1l"dım. Fakat her ıeyden evvel içinde 
bulunduğunuz bedbinlik havasından 

ııynlmaya bakınız. 

· Bayan cH.ı ye: 

cGörihımekı kelimeslııi ben bil. 

hassa iki anlama alırun. Bhincisi 
frenklerln cparattre::. dedikleridir. 

Bunda görünmenin gösteriş yapma 

manasına yaklaşanını bulurum. İkin. 
ci anlam chayata çıkmak,, ecemi. 

yette vilcu.d 1sbab etmektir. Saruyo. 
rum ki kasfettiklerl bu ikinci anlam. 

dır. Bu takdirde kendilerini haklı bu. 
lurum. 

Güzel, 2tarlf «ya,amaya layık. ve en 

iyi sııfatlia.n nefstnlzde toplamış bir kız 

olabilirsiniz. Fakat fiJAn şehrin filan 
sokağının filan evinde böyle bir .kız 

olduğunu kim biJecek?. Bu vaziyette 

evde kalmak ctabiJ olmah lAzımdır. 

TEYZE 

581 lira kilsur hazine zararının tazntl
nd. talebinde bulunmuştur. 

Mahk~ tespiti hüviyet yapıla -
rak, san tahkikat açılmasına aid ka -
rarnall\.e dlrunıduktan sonra, suçlula -

rm sorgusuna geçilmiştir. Suçlulardan 
Hk olarak isticvabına başlanan leva -

mn mutemedi Emin. çok uzun süren 
isticvabı Sll"8S1nda suçunu tevile ça -
1ışrnış ve atfı: cürüm mahiyetinde bir 

ta.lmn iddialar Heri sürmüştür. 

Bumı müteaklb, mahkeme diğer suç 
lulann isticvab1anna geçmiş, onlar da 

Kızılcahamamda botun binalar 
beyaza boyandı 

Hadisenin bu cihetten mu keme -
sine asliye 1 ine\ ticaret mahkeme -
sinde baş1anilmı.~tır. Denizbank, az ... 
ledilen memurlar zamanında usulsül 
olarak satın alınan bina bedelinin Sa· 
tiye Şirketi tarafından ödenmesini i!I"' 
tem ektedir. 

Mahkemede sabık Denizbankı. Li ... 
manlar Umum Müdürlüğü vekili tem· 
sil etmiş. buna karşı taraf avul{atları 
itiraz etmişler ve duruşma talik edil • 
mistir. 

SögUd spor klUbUnUn 
çahşmaları 

Söğüd (Hususi) - Söğüdde 1925 ta· 

rihinde teşkil edilip 1936 tarihinde teS 
cil edilen bir spor klübü vardır. Klü • 

Kızılcahamam (Hususi) - Bugün -
lerde ka:zaımz cidden güzel bir manza
ra aldı. Belediyenin bir karan ne bü • 
tün resmt binalar, evler. dükkanlar be 
yaza boyandı. Bu suretle çamlıklar a - bün en ziyade futbol. temsil, musiki va 
rasına gömülmüş olan - binalar şehre okuma kollan faalıyettedir. Futboldt 

Vakit vakit yaşhlam mahsus model- çok güzel ve cazib bir manzara verdi. 
1 eri B 

. ti. civar kazalarla yapt!~ı maçlarda ekse" 
er v yoruz. ugun ~ gimiz şu rob- Belediye şehrin ümranı üzerinde her -
~ant~ ibaret takım da yaşlılar için- gün yeni bir eser vücude getirmeğe ça- riyetle ga1ib çtkm1st1r. Spor temasla • 
dır. Yanı dolgun ve olgun bir vücudü, lışıyor. nnı ekseri Eskişehır klüplerilc yap -
ilk tazeliğini kaybetmi-? bir yüzü mü - maktadır Kl" d h' · · · 
tenasib ve kibar gösterecek örnekler - Trabzonda fmdıklarda hastalık · up a ılınde hır -te kıtaIY 
dir. T b (H • . • . . sarayı mevcud olup halkımız bunlar , 

ra zon ususı) - Vılayetımıze 
Emprime robun yakasına bir firfir bağlı Maçka kazasında zuhur eden ve dan mükemmel surette istifade etm~ 

çekilıniştir. Düz kumaştan bir sentürü Ziraat Müdürlüğünce mücadelesine baş tedir. 
vard1r. ]anan lirnruıteriyadisbar haşeresinin 

Mantonun, uzunluğuna kupları silü- zararına meydan verilıneden itlaf e<:tl
eti ince gösterir. Yakasından firfirin mek suretile öniine geçilmiştir. Vakfı
görünrnesi de yüze gençlık verir. Bu kebir kausının Görele ile hudud on bir 
biçim dekoltenin çehreyi tazeleştiren köyünde zuhur eden ayni haşere ile mü 
bir hususiyeti vardır. cadeleye devam edilmektedir. ............. ....._ 

Her üç ayda temsil kolu musiki kold 

ile müştereken verdikleri cğlcnceıf 
temsilde halkımıza güzel geceler yaşatı
mışlardır. Musiki kolu haftada bir ge ' 

ce klüp salonunda konser vermektecllJ't ......... ·-·--· ........... ·······--· ---··---·--·······--- ....... _.. _____ .,,,. 

esim merakı ::B::a=c=a=k=s==ı z:':":::-rn-:-a __ s_k_a_r~a~l~ı~l~;!:~··:.._ ______________ ~~~~~~~ı 



SON POSTA 

a. -

Eğer milıverin arazi isteği galnız 
Danzig olsagdı bu meseleye bugün 

belki başka gözle bakılırdı 
Yazan: Emekli General il. Emir Erkilet 

1 Z:l:B.A..A.T I 

Islah edilmiş tohumlar 
f ~~ ve b_ereketli !11.ahsul almak için, yalnız şöyle ekip 
boy le bıçmek k~fi. değildir. Toprağın icablanna göre 

ıslah edılmıı tohumluklar da lazımdır , 
Yazan: Tanmman 

Güneşin aı:tılr ufuklara çekildiği ak- madan ekin yetiştirmek basit bir iş 
şam saatlerinde köyler benim pek ho- olmuştur . 
.şuma gider. Yolüstü bir gölgeliğe otu- Ekinrerin bildi-'+ .... ;z v~hil dah ·-
rup da d - 1 k'" dö 5u.u. -:r e a zı 

.. .. .~ oyunm~ sıgır arm oye . - yade ilkbahar sislerinden zarar gör 
nuşunu se:retm~ge bayılırım. Evıne mcsi, bu mevsimde havaların biraz da 
kon~~~~ köylü arkadaş, bu -z8fı- ısınmış olmasından ileri gelir. Çünkü 
mı bıldigı ıçın karşı sırtlardan sıgırla- hem ratıb. hem muted'l b' h · . di - . . . " ı ır ava, çı -
rın .ın gını glj~unce,. . . çeklerde çiftleşmeye m§ni olduğu ka-

- Kalk dedı, seninkıler gelıyor! dar, yapraklarda da (pas - kınacık) 

F~t ~.aı;ı:ımı~da olan. d~ğer ~öyl~ - hastalığının inkişafına müsaade ettiğin 
Danzigde Nazi liderleri bif' tefti§ esnasında ler, hır suru sıgırların ıstikbalıne ~ıt- den başaklann tane tutamaması bu iki 

A wupanın lrarb tehlikesi kay. vuırtıxyanın Tirol bil.gesindeki iki yüz sımsıkı bağlamak davasındadır. . . ~eği münasebetsiz bulmuş olaca~ar bakımdan ilai gelmiş olur. Kaldı ki 
. nağı yalnız Danzig değildir. kümr bin Almmı meselesi vardır ki an. Görülüyor ki ~yanın ~dısme ki hemen yol.umuzu kestiler. İçlerın - ~ sı.rada fazla su_ çe~ğe ve bu su 

!liııvenn yegane arazi isteği burası ol • laşılan bu me.tele mübadele usulile orta. hayat sa'halan temın ~tmek politikası .. sırf den en :a~lıs:· . • ı~e .bı:l'i.kte çek~ce~ ~ıdayı vücudüne 
•aydı ve Avrupa buhranı b 

1 
b"t dan bld'ırılacaktır. Di~er bir mesele de harbden ve harb JhUyaçlarından mül • - Köyumuziln en safalı yen cHar- sınıştirmek vazıyetmde olan ekinleıin 

di ı.. unun a ı sey. & • • •• .. anl d d-~' S x... 1 ~ ·· "del t gün •uu Danzig meselesine b"'lki b k b' Yugoeiavyadaki 700 000 Alınan mesele _ hem:dır. Lehıstanın. Almanyanm onune m ar> ır, t:Uı. c 15 .ryo U> n~a f!O- uzun mu e eşten mahrum, bir su 
c" ı "° aş a Jr ' "1 ook k"' H d b h · · de k oz e b:ıkılırdı. Fakat İf Danzigl, b"t · sidJr. Bunlaırdan başka Macaristanda, Da dı1dl!lmesile bugünle-rde kapanını§ gibi ru e ne var ı. em Harmanlar 3 u an ıçın alması nebat hayatın -
l'or. ı:: 1 mı. nimukada, Belçikacla, Romanya ve kü. görünen Ukranya meselesi de bu tarzda benim efendiye deyesim de var. da'ki intizamı da bozacak birşeydir. 
!'. ~ilvaki Almanyanm Avrupaya aid a _ çük Baltık devletlerinde yüz binlerce Al. düşünce ve ihtiyaçlardan çıkmıştır. Bu son cümle itiraza mahal bırak - ~er ne. ~lursa olsun şimdi si7Jn ara
~ taleble:i şimdilik Lehisıanda Alman man vardır ki bunların sayısı 3,5 ~ilyo. Çünkü buğday ile petrol Karade • madı. Hep birlikte oraya doğru yollan- ~ıgınız .:ısın zararından kurtulmaktır, 
En m~skun yerlere münhasır gibidir. nu geçer. Fakat bunlar muayyen bolge • nizin dolaylarınd9.t yani Romanya. Kaf. dık. Az sonra ulaştığıma cHarmanlar> oy le mı· 

az. bır milyon Almanın yaşadığı bu lerde bulunmayıp dalmık yaşamaktadır- kasya ve Iraktadır. Bu sebeble evveıa sahiden güzel bir yermiş! Y1ğan yığın - Evet! 
Ycrlerın başlıcalarını da Danzig, P·ıme _ lar. Karadenize Tuna yolfle inmeli ve Sovyet e1cinlerin, ve bugünkü çıkarlarını çu _ - Biraz evvel söylediğim gibi son 
tanya, yani Koridor ve Yukarı Silezya • HülAsa, ırk prensipleri dolayısile Al • Rusyadan ayrılacak olan Ukranyayı kol. vala dolduran köylülerin teşkil ettiği yıllarda pek ileri gitmiş olan tohum 
~ cc~ub V: ~oğu köşesini teşkil eden manyanın ıkendlsine mQcavir hemen bü. tuk al~~~ a11a_rak bu denizi. emin bir Al. dekor bile kafi bir güz~llik iken, "bura- lslahçJıığ:ı bu işi ş~yle ha~Jetmiştir: 

t_owıtz kıömur havzası teşkil ederler. tün devletlerden açık veya gizli toprak man golu halıne ptirmelidır. da üstelik doyulmaz bir akş'am rnanza~ Evvel§. her mem.leketın hangı aylarda, 
Aı:ıtlenn en büyük bir gayesinin büyük istekleri vardır. Ya Türkiye?! rası da vardı. Arannzdaki ihtiyar bizi ne kadar .ram~n sis gör~üqü muntnza-
bu an~yı kurmak olduğu malumdur: Almanyanın bir de eski müstemleke • - Canım, o torbada keklik! t,ıe şim. kendi harmanına götürüp ayrı ayrı bi" ~~~ t~bıt ~Tiyor. Boylece o yerde 
ltta da ancak Almanya dlşında fakat AL ıer meselesi vardır. Fakat bunlar iade e. di aldılar kekliği!. rer yere oturttuktan sonra, uzaklarda- kotü gunlerı.n ne zaman başladığı ve 
tii nyaya mücavir bölgelerde yaşıyan bü. dilse ve~ ana başka yerler verilse bile Görülüyor ki Aimanya Avrupa ve As. ki bir tanıdığına seslendi: ne zaman nıhaye~lendi~i rn:ydana ko
~ Alrnanları topraklarile beraber ilhak bir harbde geııe elinden çıkacaklanndan yada cihangirlik kurmak istiyor. Bu se.. _ Tez davran da gel bakalım Emmi- n.~1u!or. Sonra, çıçek mevsıminf o kö-

ek:Ie olur. Nitekim geçen sene Avus. 
0 

kendisine, Avnıpa ve Asyada, ysni ko. beble onun işi hem büyük. hem de çok oğlu? tu gunlerden evvel idrak eden çeşidler 
~a. ve Çek~.Sl'Ovakya hadiseleri hep ıuııun uzanacağı ve gücünün. yeteceği ~ ~~t6:1"· Çü~kü devrimiz, bilhaaa ~una EmrnioğJu. elindeki yabayı fırlata _ bulunarak bu yerde ziraate başlnnı -
!ıt rk siyasetın_den çıkt~ğı gibi bu seneki halard'a ha),at alanla:-1 tedar~k etm:k ıs. musaıd değildi ve ıörillıniiyor mu ~ .a • rak koşa koşa gelip güler yiizle hepi _ yor. 
Uı. ~l hareketile şlmdıkt Alman • Leh tiyoır. Bu ist.ek te bılhassa ık"tısadi . ve sırlarca evwl .~lmuı olan İngJ_liz .. Jm. mize choş geldiniz• dedf. cMerhaba• B?yle olunca. kö?'ümüzün sisleri baş 
de~afı gene bu ırk ve ilhak prensibin • sınat h.arb prensipleriııDen mulhemdır. paratorluğu bıle pmdi ancak ıuçliikle. rasirnesinden ronra bana bir şeyler di" ladıgı zamanda ekinler tanelerini çok-

kaynanııştır. Fillıakika banş zamanı her memleket tutunuyor. yesi olan ihtiyar: tan devşirmiş olduğundan mahsulün 
?la :eu. kadıwcık tafsiattaıı anlaşılır ki istediği yerlerd~n. istediği ham madd~l:- ~~~ya Avrupa il~ ya.kın Asy~n~n _ Bizim Eınmioğlu köyün en iyi bereketine de bir halel gelmiyor. Di _ 
d' nıı~,. Almanyanın Lehistandan iste • ri tedarik edebılır; fakat bu~un _ ı~ın ~kı mzamını bo~rak buralarda yenı b~ rencberidir. Her yıl ekdiğinden bire ~r taraftan erken kemale gelen bu çe-
ikıorının yalnız bir tanesini ve ilkini gterling veya dolar IA.zımdır. Bır huku • nızam kurmak istiyor. Fakat, bu. harbsu k 1 di b 1 k d' b k şıdlerde pasa dayanıklık gı'bi hassaların t ..... ,.,, . 

1 
.. _ .. . . . . A aç a ır ye ır yo en me sor a a-

~ eder ve bu meseie bugün bir kör metin kendi parasıle ham mad~e e ... t~. • olmaz: çunkü, mill~tl~r ıçın Utiklfil ar. hm? dedi. da bulunması gözetilerek ekinlerin 0 

~ hailine gelmi[tir. Onun wbsiz darlk edebilmeel için çefid çeşıd' butun tık çok bymetlenmıflır ve eğer Almıı.n. bakımdan bir tehlikeden beri olması 
Çoztilrnesinin tek bir yolu görünüyor ki ihtiyaçlan tatmine yarıyacak olan muh.. ya, kendi gücünün buna yeteceğini sa • - Kaç alırsın Ernmioğlu'! dedim. temin edilmektedir. 
o dıa .ınüzakere yoludur. Bay Hitler kibir telif mahsullü muhtelif müstemlekelere nıyorsa çokça aldanıyor demektir. - Yılına göre: Havalar uygun gider Zaten h \'e lll k di se bire altı kadar olur. to mn ıslahçılığında ga~. mu 

gururunu yenerek buna razı olacak malik olması tcab eder. Harb zamanın • Her devlet ve m et en · ırkdaşlarını h't el . l' ltıı?ı Bu, 1:imdilik k...,tirllemez, fakat u.. da. '---,ardan mal geUrebilmekse deniz. bir araya toplamak ister. Kezalik muhtaç - Az değil mi Emmioğlu? En iyi ı e en venş 1 
ve 

0 
yerdeki şartlar i-

l'h.., ~ .... uu.nu çinde en verimli olan tohumlukları 
-.. ı.uur. lere hakim olma~a tevakkuf eder. Alınan olduğu yiyecek ve yakacağı dıa tedarik et rencberin hakkı bire altı olursa geri es meydana getirmektir. Binaenaleyh siz-

Ancak D . d"x- ü .... 
1 

d ya bundan mahrum olduğu için müstem- mek ıztıranndadır. Esas itibarile bunla. kalanların aldığı bire dördü geçmiyor 1 .. 1...._ anzıg u
5

um çozu se e ar. . . . . er ıçın yapılacak yegane çare; en ya _ 
"""11&\ndan Koridor ve Kattowitz meselele. lekelıeri olsa da bir barb halınde bunlar. ra k.imsenın b~ iürazı Y~· Ancak mu demektir. O da havalar uygun giderse kıın devlet tohum ısl h .. . 
ti &ökün edecekt' b 

1 
Al :r -1.. dan istifade edemez; itte onu Avrupa ve hafara her şeyın yalnız cebır ve kuvvet. değil mi? l-. ......... _,rak . 1 . . a muessesesıne iti'. ır ve un ar man. ~ . . . 

1 
bil ğin pefinden kanaat t k. """"lvı...u.a sıs enruze, topraklarınıza 

1 iinliğini devam eitin-cektir. Onun A_-Ya~ kara ve l::av~ kuvveUerının erışe. le o a ece e e me - Öyle~ir beyim: Bizim bu yerlerde en uygun gelen çeşidleri istemek ve 
.. ~_in Almanya, şayed Polonya ile müza • bıleoetı mesafeler ıçtnde hayat ~ ten Ç~· l bahar gelmce bir duman oluyor. Eki- bu tohumlukları edinerek, e k"l . 
~eye Y.&nftiırsa. bu ancak bütün Leh • dectili iktı9adl bölgeler arayıı:> temıne Bugun, Fransa. uırlarca neiltereye re nin tam tane tutacağı 5ırada olan bu veda ebnektir. s ı erme 
~ ve ayni zamanda bütün Orta AY. sevkıeden politikanın 1ebeblen bunlar- kabetten sonra nihayet çıkar yolu. uyuş. duman yüzünden bereketli mahsul a --~ . . .. dır mak ve onunla beraber yüıilmekte bul. . _ Bittabi iyi tohumlukları buld~ktan 
....._ lneselelennı gorüşmek için olacak.. • . • laımyoruz. Baloyorsun. ekin guzel ge- da 1 d . 
'1l'. Almanya bugün Macaristan, Roman • muştur. Demzlere hakim olımyan, Por. li . d tan . b" .... -:-}" sonra on ann aıma iyi kalmasını 

k 
. Ho'~-da Bel :ı __ gib. . şıyor a. esı ır Hu u dolmuyor· temin ed k t · 1 11 ~ A1rn L h" ya, Yu.goslavy.. Bulgamtan. Tür iye ve tekiz, MW ve çuı.a ı nıce dev. alık olu or. ' ece emız eme. tıÇlama, seç-

dı anya e ıstandan istc~iklerini al. ilh. den iste·mw ıo:eyleri hattl mu.kabil- letler var ki anlaşma ve uyupna saye • ç y . . . " rne tedbirlerine devam etmek de unut-

d 
ktan sonra başka arazi taleblerı· olma • ....,.. s Bu sırada ihtiyar il b k k w b' ti le.rinde pam venrteden, yani mübadele sinde rnüsteml'ekeler tutabilmektedir. O- . . -· • _Y_

1
zume a ~ra mıyacag:ıruz ır nokta olmalıd1 r. 

Ve ~nı .söylüyor. Fakat ister Zigfrid hattı yolile, temin edebilmektedir. O halde. nıun için Almanyanın müstemleke sahibi c:~ ~ıyecegun bu ıdı.>. deme_k ıster Sözümü bitirince ihtiyar: 
.\.ı ıster Alman • Fransız uzlaşması onun bir de haya't sahaları meselesi çıkarıp ya- olması için mutlak denizlere hlkfın bir ?1bı bır poz aldı. Ve yemden dinleme - Anl sas ve Lo .. ind ki 'hA ki ik ld -.. .. adın ya _Emmioğlu? dedi. Bı'z 
"-"ası ren u.zP.~ e t_arı. ı ve_ ır_ ' km - ··-:ı.. "'omc:nlan Lorkutmakta ve donanma yapmasına ihtiyacı yoktur ve ge o.yu .u. ı.. "'<lv nı b k ne d ..... ,......._ & ~- .... ıuugunun rencberi değiliz. İki saat öte· 
~elk· . ıa~. a o un en sılmış mıdır.. tıelAp vermekte ne mana vardır? Bu hu. onun. ban§ va müzakere yolile müsteın. Ekinlenn tane tutmaması hakikaten · d h .. kiim ti bı. ı şımdılik evet, fakat Alrnanyanın susta diiciinmeli ki, bu mübadeleli Al • leke edinmesi ıhtiınali daha kuvvetli • mühim bir meseledir. Bidayettenberi m~~ e u. e n mükemmel bir llim "' ey l l ~- kus muessesesı çalışıp dururken bir bura -
tf>'.!._ea1.~t erden c.h. e~ olar.ak.feragat et. man .,,,.,ver'• usulü ancak barı• vakti j§. dir. Bunun için d• her_,eyden evvelce. ursuz gelişmiş bir ekinin tam ke - da hAı~ .Jl..:ı •• ~ı.. k - N kim A'""l "9 ~ a cı e:ııu goreneğimizle uğrnşıyo 
İll'op nanma gnçtür. ıte Alman l'er ve bir muharebe halinde meseli Ro. birden ve yukanda tanf ettiğfıniz şekil male erişeceği sırada, sis gibi kolay ko- ruz. 
aacı aganda edebiyat istatistikleri Fran. manya, Yugoslavya w Türkiyenin mut. de, hayat sabası edinmek hevesinden lay önlene.miyecek bir tabiat arı%8Si1e 
ler a 0,700.000) Alman göstermektedir. laka lrend'isile beraber olacağını ona kim- v<ızgeçmelidir. Çünkü Almanya Versa} mahsulden kalınası. elbette can sıkıcı- Ve Öonra bana dönerek: 

' se feımin edemiyeceğlııden bu usul sakit muahedesini yır~ı" Avus'turya ile Sü. dır. Yurdumuzun bilhassa denizlere ya - lmez sağ kalırsak, gelecek yıl 
de 13~ndan baŞka tsviçrenin (4.153,000) oltı!". Bunun için.dır iki Almanya bir detlerl harbslı ılbak edebllmif ve Me.. kın yerlerinde pek şikAyet edilen bu b~ harnı:ında ıslah edilmiş çeşidler de 
ilin. ıbaret ahalisinin 2,9 milyonunu, ya. haııbde kendtsiı\e ister istemez ekmek, et, meli geri almıştır. Danzig, Ponıeranya hale karşı şimdiye kadar kesin bir ted- goreceksin beyim!. dedi. 
'•~arıdan fazlasını Alman addediyorlar sıibze, petrol, [<rom, maden vesair ken • ve Kattowltz düğümleri gibi nrlstemle. bir bulunamamıştı. Fakat c!obum 18 • • Sözünde durup durmıyacaiiJnı, ar • 
laı-ı Unların anavatan dışında yaşama _ clisindc olmıyan veya az bulunan her şe. keler meselesi Jçin C!e anlaşma ve ~ü • lah işi> nin pek ileri gittiği şu sen yıl- ~!~ ~:a Y~-~z:.uıyı vadetti. •Hnr -
~~ manasız buluyorlar. Bir de Büyük yf verecek memleketleri daha ban§ vak- zakere yollan açıktır. Alınanyanın mut. 1arda sisin ekinlere zarar vermesine döndük. gu uşerek kalkıp köye 

den sonra f talyaya geçen eski A • tinden hükmü altına almak ve kendisine (Devamı 10 _uncu sayfada) mani o1mak, daha doğrusu; sisten kork 
Tarınıman 
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(''Bekarlar, niçin. evlen.miyorsa.n.a.z? ,, J 
Bekar er~eklerin iddia Kadınların cevabları 

ve ıthamları 
' 

Bunların arasına bir genç kızın erkeklere hak ve
ren şayanı dikkat mektubu da karışmış bulunuyor 

Anketimiz, arkadaşımız Suad Der -
vişin genç kızlarımızı ve kadınlarımızı 
bek.ar erkeklere mukabeleye davetile. 
üzerine gaz dökülmüş bir ateş gibi par
layıverdi. Suad Dervişin işaretile her
gün bekAr erkeklerden sütun d1,luları 
giteJn gören. muahaze edilen kadınla -
rımız erkeklere yaylım ateşi açtılar. 

Bir okuyucumuıun dediği gibi Suad 
Derviş kadınlara. bekar erkekler aley
hine kazan kaldırttı. Hergün gazete
ye iki tarafın yekdiğerine ateş püskü -
ren yüzlerce mektubu yağıyor. Fakat 
anket bazan cidden garib neticelere de 
vanyor .. Mesel§, dün Ankaradan l:ıir 

genç kızımız mektub yazmış .. Bu nıek
tu:bda Suad Dervişe hak vereceği. be -
karlara hücum edeceği ıannedilir de -
ğil mi? .. Bilakis .. Bu genç kızımız, ha
kikatin bekar erkeklerin yazdıklarının 
ayni olduğunu itiraf ediyor. Binaena -
leyh ben bu mektubu erkekler sütunu
na, yani buraya alıyorum! 

Beka, erkeklere göre kadın, erkeği bu 
vaziyette görmek istiyor 

gun döndüğü vakit san bulanlar az 
mı? 

Kimbilir belki de severek aldığı ka
rısının canım ~ları bir cımbızla yok 

Bir kadın okuyucu tehdid ediyor: ''Bu saçma sapan 
erkeklerin mektubları neşirden vazgeçin, yoksa 

bütün f ogalorını me11dana çıkarırız~' 
e S. H. <lzmir, Güzelyalı): 
Bekar erkeklerjn anketini uzun za. 

manldanberi okuyup sinirleniyor, fakat 
büyük bir sabırla bu yazıların elbet tıe 

sanu gelir diye bekliyordum. Fakat ya. 
nılmışım. Bekarlar hala cevab vermekte 
ve bizim için pek ağır ithamlada bulun. 
mak!tadırlar. Bunları susturmak sırası 1 
geldıi, hatta geçti bile. 

Kadınların evlerine merbut olmadık. 
larını, ev işi yapmadıklarını, kanaatkar 
olmadıklarını ne ile isbat edebilirler? 
Biz ev kadınıyız. Han~i kadın yavrusunu 
bırakır da gider bir başka adamla yaşar. 
Bunu yaıpabilecek kadın binde veya iki 
binde birdir. Buna d.a ırebeb gene erkek. 
tar. Ailesini ihmal etmişt:r. Yavrusunu aç 
ve sefil bırakımıştır. Kadın bunun içjn 
evini belki bırakır. Fakat erkekler jçin 
evladını bir başka kadın için terketmek 
mesele midir? •• Bunun bir mesele olma 
dığını biz bi~çok misallerile gcrdük. 

Kadınlara giire erkek, kadını bu. 
vaziyette görmek istiyor 

l 
Size tekrar rica etli.yorum. Şu bekAı°

J,arın saçma mektubları artık neşr~d~ 
mesin, yok.sa biz de erkeklerin biltilll 
:foyalarını ortaya koyanı. 

e S. F. (Ankara): 
Genç kızlar cn.e duruyorsunuz> şeKI111-

deki ikazınız bana da bu yolda söz sÖ'J• 
lemek için cesaret verdi. 

Anketi yaltnız enteresan bulduğum J. 
çin değil, en mühim içtimai bır derdhnit 
olan evlenmenin ne gibi sebeblerdcn oJ.. 
madığıru, oluyorsa da ne gibi sebeblerl~ 
devam edemediğini anlamak için takib 
ediyordum. Maalesef şimdiye kadar ya
pılan şikayetler, edilen isnactlar hakiki 
ve ciddi bir neticeyi ortaya çıkarmaktan 
çok uzaktır ve kızlarımıza haksız olar~ 
yapılan ithamlarla doludur. Bu şikayet.. 
leri. yapanlar evlenmemek için ortaya at. 
tıklan sebebler üzerinde hiç te esaslı 
düşünm~ görünmüyorlar. 

Nusret Safa Coşkun 

e Leyla Erişirgl,1 (Ankara, Yenişe. 
bir) 

olmuş ve onun yerine yeşil· kahveren
gi, siyah kalem boyaları kaim olmuş -
tur. 

Mesela ben :tç yıl ayrı kaldığım bir 
şehre döndüğüm zaman arkadaşlanrndan 
birini evlenmiş buldum. Ziyaretine git. Böyle bir milletin kadınına ev işi bile. 
tiğim zaman onu mutfakta çamaşır yı. miyor, denemez. 

Erkek'lerimiz, bizlerden şikayet etme
den evvel bu zamanın kızlarının da nelol 
istediklerini, neler bekiediklerini, ncletıı 

den şikayetçi olduklarını bir düşünseler• 
Hiçbir asrın genç kızlan bu devirdeıd 

kadar müşkül şartlarla karşılaşmış de
ğillerdir ve hiçbir devirde de ev len.nıe 
kızlar ve erkekler için bu kadar ürkütU.. 
cii bir mahiyet almış değildir. 

cBayan Suad Derviş, yanlışınız var .. 
Evet, yazrlannızda yanlışlar var. Ve .. 
siz yazınızda yalnlZ bizleri erkekleri it
ham etmek için zorluyor, körüklüyor -
sunuz. İtham edelim, istiyorsunuz; on· 
!ar nasıl bizim aleyhimize yürüdülerse 
biz de onlann aleyhlerinde ayni yol -
dan yürüyelim ve yazalım. Peki işin 

bir de hakikat tarafı yok mu? Söyle -
yip yazdı'.kları.m1za evveli kendimizi 
nasıl inandıracağız? 

Evet, bizler dikiş· ev işleri öğreniyo
ruz. Bu evleninciye kadar olan h~di -
seler •• Evlendikten sonra mut!akta ko. 
casına 'kendi elile yemek pişiren kaç 
genç kız tanırsınız? 

Ve gene sorarım ki: Kaç genç kızı -
rruz çocuğunun başında beşik sallar 
bugün? Y anlışlarımz var demedim mi 

kar gördüm. Halbuki oldukça zengin bir Moda meselesine gelince bundan elli 
ailenin kıızı idi. Evlerind~ hizmetçi vardı, sene evvel giyilen kıyafetle sokağa çık. 
o hiç iş gö:rımez, kim bilir belki de mutfa_ sak bu kıJ.ığımızla gene ilk alay edecek 
ğın ne tarafta olduğunu bilmezdi. Fakat olan insanJıar erkekler ola<:aktır. 
evlendikten sonra mütevazı bütçesile ol. Biz ke~izle alay ettirmemek için 
dıikça !l'lahat yaşıyabilmek için evmm her sene değişen modaya uymak mecbu.. 

Çünkü; evlenme maalesef bir kısı.ıJI 
erkekler ve belki de mühim b:!r kısım er .. 
kekler için ticari hır mahiyet almakta. 
dır. 

her işini kendi görüyordu ve hayatından riyetindeyi.z. 

Bahsetmiş olduğunuz anketi maale
!le'f taki:b etmek, okumak zevkinden 
mahrum oldum. Yalnız ben sizin yaz
dı.klarımza cevab vereceğim burada .. 
İzmirli arkadaşımız: 

•Erkekler modaya uymazlar mı?-. 
diye sorduğu bir sualin cevabını gene 
kendi kendine vererek ezcümle: cEs -
kiden şalvar. dar paçalı pantalon giy -
diklerinden-. dem vuruyor. Güzel! 

Öyle zannediyorum onlar bizim mo
daya uymamızdan şikayetlerile ene -
den çarşaf giymiyorsunuz? Neden fe
race. ~ah ortada yok!-. cternek iste -
miyorlardır. Onlann (moda) dediği şu 
bizde ifrat halini alan hastalık olsa ge
rek! Ben böyle anladım yazınızdan .. 
Müsaade edin şimdi ben size sorayım: 
Haksızlar mı? ... 

Sabahleyin çıkarken siyah bıraktığı 
kansının saçlannı akşam işinden yor-

size .. 

Ben de genç kızım. Yarın beliti de 
ben de bir aile yuvası kuracak ve bir 

memnundu. 

Biz feda.karız. Kanaatkarız. Bir aile 
kadınının hayatı uzaktan belki kolay gö. 
rünür. Fakat hiç te öyle değildir. 

aile reisi olacağım. Bu benim son mo- Benim 1:ıa.nııdığım dört çocuklu bir aile 
da csiXlamen renginde> elbise giyip,, vardır. Bir gün hep beraber gezmeğe 
dudağımı 0 renge boyamağa ve ıı.yak- çıktık. Akşam dönüşte eve gelinince ko. 

k b .. k . t'h b etmeme mani o· ca yorgunluğunu gidermek için bir şez. 
a ıını orne m ı a l d K ~ .. .. l'" b 

l b ·ı k . ., H 1 ki onga uzan 1. aumcagız sus u esva mı 
aşı eoeh 1.:ır:!1'. . ayır~ amlyac~ ··• çıkarır çıkarmaz mutfağa gitti. Yemek 

u a ın-: sızın yan ışmız va · haızıırladı. Bu sırada ç~cuklar huysuzlu. 
Aile yuvasına merbut olmayışımız - ğa başladı. Yemek yedi, sofrayı top1adı. 

la bizi itham edenlerin kasdleri: Ya • Çocukları uyutmağa çabaladı. Nihayet 
rın çocuğumuzu ne idüğü belirsiz hiz
metçiler elinde bırakıp arkadaşlanmız 
la Robert Taylor'un filmlerine gitme
mizden doğduğu da muhakkak! Evet 

oturdu: 

- Öf yoruldum, dedJ. 

İki' saattir şezlon.gta dinlenen kocası 
sert bir sesle: 

- Ekmek parası mı kazandın, yoksa evimiz temizdir. Biz onu moda, sine -
ma, misafir kıabul etme ve gezmeler a- sırtında taş mı taşıdın? d:ye biçarenin 
rasında bile kirli, dağınık olmasına ra- ~.ine bağırdı. Bunu kulaklarımla iş!t. 
zı olup ihmal edemeyiz. Kocaınızm baş tim ve aile hayatından ürktüm. 

ka kadınlarla alAkadar olmasına gelin- Türk kadınlarının hepsi mükemmel 
ce: Bu da gene kendi ihmalimizden birer ev kadınıdırlar ve san'at mekte. 
doğmuyor mu? Öyle arkadaşlarım var binden iki yüz talebe mezun olunca ye. 

(Devamı 10 uncu sayfada) ri.ne dört yüz talebe müracaat ediyor. 

Edebi ıetrik.amız: 12 kada bıraktığımız Vildanı yanımızda 

r:: a m m • görünce ikimiz de şaşırd? k. Genç kadın 

ltf/ fA y lD E 1( ff1 lD o s T bizi gafil avladığına memnun çocuk 

a o 1 Cl ~ ıu Cl "1v gibi s;.~~~rı~:. aldattım! diye dört dö-
nüyordu. 

1--2JUJ!han Cahid Bu işe mana veremiyen Osman beye 
. otomobilin arka tamponunu göster -

Onu filrrinden vazgeçirmeyi düşün -ı - Bir hafta da Vedad beyı yakala- dim: 
medik bi1ıe. Osman bey yanıma geldiği yıp getireyim. İster misiniz? - Biz farkında olmadan buraya tu
zaman sordu: - Yakalıyacağınıza eminim. Vildanı tunmuş olacak. Bakın Panaması da ha-

- Nasıl oJdu da kandırdınız? O çift- kanclırdı.ktan sonra.. la oı-ad'a asıh. 
11.kıten nıelret eder. Osman bey kızının keneli· isteğile Osman ·bey başını salladı: 

- Kendisi arzu etti. Yolladığınız he- çiftliğe geldiğine bir türlü inana~ıyor _: Muhakkak konuştuklarımızı da 
diyeyi apartımana bıraktığını zaman o hall·~uld genç. kadı.run b:U .arzuyu gost:r- dinledin değil mi? 
kadar memnun oldu ki tekrar çiftliğe mesı~e benım .~ıç .. tesın~ yok. ~enım Top gibi habasınm kucağına atıldı: 
geleoe'k olursam kendisine haber ver - aruadıgım hergunku makinele.şın~ş ha- - Vallahi çok istedim amma moto -
-~.a ,Jt ledi So b h b yattan bıkan genç kadın bu çıftlik ge- rün gürültfüünden duyamadım. 
ıuııt::ı.lll svy . nra en a er verme· . . . . v. • • . • • 
d k d1 telefonla bugün beraber git- zıntısını sırf bir degışıklık olsun dıye Dedim kı: 
en mı: istedi· istedi. Köyde oturanlar için ~hre in- - Bilseydim. size bir ceza yapardım. 

me S • b lmedi' mek ne ise, şehirdekilerin köye gitme- - Ne yapardınız? 
- Oleyman dıey nde~b gektık Or. d !eri de ayni şey. Vildan gibi şık, zarif - Yol Ustünde bir çukur vardı. Su 
- Onu şehir ~ a ıra . a a . . . . k dım. 

bir D" ü t al v ve ınOO.ern cern.ıyette yetışmış bır genç toplanmış. Oraya girer, çı ar 
yapısı v~r. on ş e · acagız. kadın için İstanbul hayatı da pek eğ- - Yapamazdınız? 

- T~ıgınıza ben de memnun ol- lencell'i olamaz. Ve hissettiğime göre - Sebeb? 
dum Vedad ne alemde acaba? kendini tamamile işine ve mesleğine Kurşuni gözleri biraz daha duman -

- Onuru:a da dün görüştük. Bana veren genç kocası da ona iyi bir arka- landı: 
matbaaya gelmişti. daş olamıyor. Genç kadının kabına sı- - Çünkü .. çünkü si?. bir kadının an-

- Çapkın klmbilir ne kadar meşgul- ğamadığı belli. Bu çiftlik gezintisi de cak hoşuna gidecek şeyleri yapacak bir 
dur. ne yaptığını ·bibneden fakat sırf bir şey erkeksiniz. 

Şeflk:atli lbaba: evlad!larından bahse- yapmış olmak için hissedilmiş bir ih- Ve göz kapakları ağır ağır indi. İnce 
derken adeta sıesi titriyor. Onu mem- tiyaç. kumral kaşlarile altın başı kaldJ. Ne 
nun etmek için dedim ki· İç bahçeye girdiğimiz vakit epey ar- cevab vereceğimi şaşırdım. Osman bey 

Bütün aTkadaşlarım namına çok çok 
rica ederim bu bek!r erkeklerin saçma 
sapan mektllıblan gazeteye basılmasın!. 

Yuvaya merbut olmıyanlar kadınlar 
değil, erkeklerdir. 

Çok defa görüyoruz ki kadın eteğine 
yapışan bir, kucağına tırmanmış iki, kar. 
mndıa taşıdığı üç yavrusile kan ter için. 
de yüııümeğe ç.abalaırken yanındaki er. 
hk onunla meşgul olmuyor. Karşıd:m 

gıelen bir kadına bakıyor. O geçtikten 
sonra da başını çevirip arkasından uzun 
uzun gözlerile tüib ediyor. 

Tanıdı:ğımız bir bay var. Dört çocuk. 
lu.dur. Dört çocuğu ile, karısını evde bı.. 
r.akmış, ~arıda. Hergün bir başka ka. 
dınla dolaşıyor. Kendi tabirince cotlu. 
yor.muş!> 

Ve eve geç geldtği zaman karısı: cNe. 
rede idin?~. diye sorarsa tepesine inen bir 
yumruk bu suale cevab oluyormuş. Bu 
temiz ve namuslu kadın, sadakatsiz ko.. 
casına gorduğu he-r 1Uale böyle bir cevab 
alıyormuş. 

Eı:ıkeklerin yaptıklan ve bizim bildik. 
lerimiz saymakla bitmez ki~ 

kıskıs gülüyordu. Şakaya bozmak iste
dim. Bulamadım. Babası yanımızda ol
masaydı belki uzun bir bahis açılacak
tı. Sükut edişimı mana31z bulan Osman 
bey her vakitki gürültülü kahkahala -
nna başlad1: 

- O belli olmaz küçük hanım, dedi. 
Erkekten her zaman iyi hareketler gö
ren kadın pek mes•ud ~ayılmaz. 

Ve ikimizin de sersemleyişimizden 
istifade ederek kollarımıza yapıştı: 

- Haydi gevezeliğin yeri değil. Ha
vuz başına. 

Ve başını kızına çevirerek devam et
ti: . 

·- Sen istersen içeri gir. Mistengete, 
şovalyeye istediğin ~yleri söyle. 

HaVU2 başına geldiğimiz zaman Vil
dan: 

Evlenmeyi iyi bir yuva kurmak. on11 
devıa.m ettirmek değil, bfr servet ve ark• 
sahibi olmak için yapanlar o kadar ç~ 
ki ... Karakterini, aslını, neslini, hattl 
yüzünıü görmeden evvel: cBabası ban' 
ayda ne verebilecek, bu kızın ne gibi ge.. 
liri vıa.r!> diye işe başlanırsa bu işten hS.. 
yıdı bir netice beklenilebilir mi? 

Evet erkeklerin btr kısmı izdivacı btı 
şekilde yapmaktadır. Bır başka kısım dl 
vardır. Onların evlenmesi d'e tesad'JfÖO 
eseridir. Yani bir yerde bir kız görürleı\ 
Yüzünü beğenirler, hissiyata kapılıp ka
rar verirler, yani gene esaslı düşümn.eJıt 
ler. 

Esası bozuk olarak kurulan böyle rnit• 
hinı bir işin sonunun da öyle gitmesi 
tabiidir. 

Erkeklerin en büyük hatası evlenmeyi 
her şeyden evvel bir l{elir, yahud bir te. 
sadüf meselesi telAkki edışleri, eğer cidıı 
di d'üşünıerek işe başlasalar, hiç te jnJd.ı 
sara u~amazlar. 

(Devamı 10 uncu sayfa.da) 

Geçen seferki gibi bez koltuklara ya' 
landık. Osman bey: 

- Bu yüksek kestane~erin çerçeve -
lediği bu havuzlu çiçek bahçesi o ka ' 
dar hoşuma gidiyor ki. 

Serin rüzgarın yelpazelediği bu ye ' 
şil gölgeler altında suyun şırıltısını dlJJ 
lerken gözlerimi kapayıp başımı din ' 
lemek istiyonını. Muhakkak ki Osmst' 
bey yaşamanın asıl zevkini keşfedeSJ 
hir adam. 

O, kızının nasıl olup da çiftliğe gel' 
diğine hala şaşıyor. Ben bu serin ve se' 
vimli bahçede unutulup gitmeyi dilştr' 
nürken o ellerini dizlerine vura vut' 
söyleniyor: 

- Garib şey. Tuhaf şey .. Vildan şl' 
bir eğlencelerini nasıl oldu da bıralC ' 
tı. 

- Benim zaten işim var! 
Diye yanunızdan ayrıldı. Camlı ka - LAkırdı olsun diye: . 

pıdan içeri girdi. - Pek bıraktı sayılamaz, ded'im. V 
Havuza yaklaştım. Akan sudan elle- ~n d~nüp ~üleyman beyi de alıp )30' 

rlmi yıkadığımı gören Osman bey o - gaza gıdecegJz. 
muzlanmdan yakaladı: Ve- gülerek ilave ettim: 

- Affedersiniz Cevad bey. Vildar. - İster misiniz Vildan hanım sizi dl 
bana her şeyi unutturdu. Haydi içeri kandırsın. Beraber dönelim. 
girelim de yıkanınız. . ~ukadd~s. bi~ emanete el sürülJXli1f 

Genç kadının arkasından gitmemizi gıbı baŞ'l dikildi: 
doğru bulmadım: - Onu yapamaz ya. , 

- Hacet yok beyefendi, dedim. Yalnız Yeşil gözleri bulutlandı. Başını telC 
eDer'l.ml. yıkayacağım. Sonra emrinizi rar koltuğa bırak.arak devam etti. 
yerine getirmek mümkün. (Arkası var) 
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[: G C N C N A D A M LA R O ~ ( Ta.rihten Sa.yf'a.la.r ) 

Fransanın en güzide Hara HaudaroülU 
denl.zcı·sı· · Amiral Darlan r~:;;; lbra;in .. :.ıim lılarain. ,.~~--;,,,00-;;~~:;: .. ~:~:: .. ;:;;:~ 

e 1 •ılah':ı .arıldıgı ~an Kara Ha.ydaroglu Melımed, henüz on yeJl 
yin olunmuş, bir müddet sonra da Uzak- i )'~fın a tarif~ ~IJ' çocahta. Sandıklı OVtıftllda Anadolu Beylerbeyi· 
şantaki Fr~ don.anması er.kAnıhar • 1· nı bozmuı, ~~tün Anadolaya lıaftf kavarmağa baılamq, 6u .eler, Bugün Akdenizin en~ deniz kuv .. 

\'etlerinden 'imine malik bulunan dost 
Fransanın cAkdenb: filosu başkumanda
llb Vis Amfra:l Darlan Fransa bahriyesi. 
ilin en güzide simasıdır. 

biyesi riyasetine getirilmiştir. kenclısı de memleket i"" ba alet halini almqh. 

Birçok haırıb gemilerinde kwnanda ey. \..... ·-· .. .. .... - ..... _ .... .-/ 

7 Ağustos 1881 tarlhlnde Nerac'da 
t!fuıyaya gelen amiral bwgüın 58 yaşın • 
dadır. 

Bahriye mektebini çok iyi derece ile 
lk:rn.aı eyledikten sonra ta'llblkat kursla. 
l'Lnda bul~ ve bilAiı.are erkanı har .. 
'biye sınıfına dahil olmak üzere yüksek 
akademiye girmiştir. Buraıd!an topçu er. 
kanıharb zabiti olarak çıkım.ıştır. 

Akademiden meztm olur olmaz hemen 
filoda mühim bir vuife alarak Fransanın 
Uızak deniı.lerde bulunan müstemlekele • 
tine gitmqtir. 

ledfkıten sonra ikinci .saf:fıharb filosu er. 
'k:An:Jharb ıreisi olmtıfhır •.• 

Rütbesi ıgittikçe yükselmiş, sıraslle 

Edgar Qu1™!t, Jeanne d'Arc kruvazör • 
lerlnin kumandanlığını yapmıştır. 

Bu vazifeleri müteakib bahriye tatbi. 
ka't mektebi müdüırlüğüne getirilmiştir. 

Amiral olun~a 10,000 tonluk gemiler • 
4.en mürekkep bulıunan bi:rinci hafıf filo 
Wanaındanlığına tayin edilm~ştir. 

Nıb.ayet vis amiralhğa terfi eylemiştir. 
Bu muhtelif riitbe ve va.zif elerde bulun. 

Saıbahm alaca karanlığmd• bo atlı 

olduk!.aırı iyi aayılamıyordu. Sandıklı o. 
vasın'l çeviren dağların arasından ovaya 
açılan dar vadilerden hJrinde, bir dere 
kenarından gidiyorlardı. Atlann ayat ıe. 
Jeline, gem ve özengilerin: çıkardığı ses .. 
lıen! ara.sıra bir öksürük, yahud kısa, bo. 
ğ\ılk cümleler karıııyordu: 

- Bre Ak.yakalı oğlu... Gel bir altuı 
vereyim o ıarı _çizmelere .•• 

- Satmam.. benim Süğlüne vereceğim 
onlaırı ben ... 

- Zar atalım mı Benliye? 
- Sabah olsun, bıçak ta oynatırız! 
- Topuklu, gayri niyet ettim k6~ 

Son yirmi beş yılın meıhur cinagetlerl: 'l l varmağa ... 
- Eh, en.seleninıen sırtmdnn bir da • 

vu1 derisi çıkar •• Kaybolan giizel kad1.n 
ihtiyar adam Morg müessesesinin salonuna 

bir çı'1hk kopardı, ellerile yüzünü 
girince korkunç 
kapadı 

- özledim bizimkileri •• Yusuf yür0. 

meğe başlamıştır. . . . 

- ..... . 
Atlının biri de, sazına hafifçe dokun -

durarak bir Köroğlu türküsü aöylüyor. 

K 
du: 

- . anm ftç gündür kayıb komisE'r ı layısile karım kandmlmış olabilir, de • ı duk. Birdenbire ıu dolablarına bjr ır·y ta.. İnişe gidince ceylAn inişli. 
ttlendı!. mekı istiyorum. Bilhassa evime gelen mi. kıldı. Bir de baktım ki, bir kadın cesedi. Yokuşa yukarı keklik sekişlL 

Bu sözü aöyliye-n, •llı yaıla:mda ka • safirlerden şüphe ediyo:-urr.. d:ir. Yüzü, gözü param parça olmuş .. ili • Karakuş oyunlu, bozkurt b~lı. 
da!' bir adamdı. Boyu. uzun, omuzi:nı çö. - Karınızın kaçmak ihtımali olan bir şemed.im alimallah •• öyle duruyor. Çoluk. Kız yeleli, alnuı gözfü kıratım benim. 
kil'ktü. Baıu..,.arı, ·:Utüste birk:ı~ rece u. erkek rnevcud mudur? çocuk feryada başladılar. Yemin e.ieriı."ll Miladın 1648 yıh baharının bir sabahı, 
)"Uınıan:uf kiınseletinlti kadar bularıktı. - Bu, bence meçhul olan bjr cihettir. ki, benim hiç bir §eyden haberire yoktu:-. idi. Sandıklı dağlarından adını hilmedi. 

Komiser bir .iskem!l'yl iıaret etti. bu hususta bir şey söyliyemem.. Komiser zıle bastı. Gelen polise: ğimiz kır çiçeklerinin kokulan ile dolu 
- Oturun!. - Fotoğrafı var mı:'. - Tahsin ve Remzi Efendilert• .söyle, selin bir rüzgıtr esiyordu. 
Adam oturdu. Ve anlatmıya başladı: - Evet va.r, buyurun. çabuk buraya gelsinler!.. Gür, takat körpe bir ses bır aralık ba. 
- İlk kanın sekiz aene evvel W!fat et. Yaşlı adam, avucunun jçinde duran Sonra bahçıvana döndü: tırdı: 
~n sonra üç sene beklr yaşadım. Be. küçük bir vesika fotoğrafını komisere u~ - Haydi sen git, kimseye bjr şey söy. _ Hey! .. Tahtasakal •• daha ne kadar 
lk:irlık, evlilik hayatına alışmış insanlar za't'tı. leme, biz şimdi gellyoruz. var be?. 
~ müşkül bir şey. Fakat gerek tc:>escıü. Komiser fotoğrafı eline alarak bir müd. Komiser yanında iki polis olduğıa hal. Talhtasakal, bu ıemtl çok iyi bilen blr 
rüım, gerekse münasib bir kadıncc.ğız bu .. det baktı. Bu hakikaten çok genç ve çok de bostana gittikleri vakit bahçıvan kan. yürülk. kılavuzdu: 
lamayı.şun üç sene bekA.- y~arnağa be. güzel ve ayni zamanda fazla şirin bir ta. sı ve çocuklanm kuyunun başında bul . _ Geldik beyim efendim! •• 
ni ınecbur etti. Nihayet eı dostuı. yardı • ze idi. Resmi masanın üzerine koydu. d~a.r. Bostan dolabının teneke kovala • Dedi. 
Jnil'e evlendim. Beı .sene oluyor. Talihi- Sonra adama: rına takılml.J bir insan cesedi kuyuya Bir değirmen, sonra bir değirmen da. 

K k ~li . t .f d" t"z dedı" dn)h.., sarkıyordu. Üzerinden sular llZa?'I rne bu da iyi bir kadın çıktı. Ara:nızda - arınızm eş a m arı e ın '' • vg•.... ha geçtiler. ~lir müddet bir ura kavak 
lbir defa bile geçimsizlik olmadı. Her ne Adam, gôzlerın'. tavana dikti. Karısı • bu cesedin birçok yerleri dökülmüş ve ağaçlarının altından ilerlediler. Sonra. 
ise bunların lüzumu da yok ya, üç gün nın, renk ve şeklini anlatmıyıı b:ı~ladı. parçalanmıştı. Yüzü tanınmaz bir halde içinden yürürliH·' -·· ··~ ~; hirci"nbire qe~ 
evvel aqam üzeri eve geldiğim zaman - Saçları ku: .. raldır, gözleri açık k:ıh. idi. Saçlarının bir kısmı dökülmüş, altın. . "iverdi. Sandıklı \>Vası, bütün gü • 
lraxımı bulamadım. Belki komşuya git • ve rengidir. İne·~ uzun burunlu küçük dan bembeya:z bir deri çıkmıştı. Çürümüş ze11iği ile gözlerıı.11 . .., •. un~· ~erilmişti. 
ını~ir diye bekledim. Fakat gelmed:. ağızlıdır. Yüziinün gözlerine yakın kıs • elbiselerinin bez parçalan yer, yer vücu.. Kılavuz yürük ile beraber en önde gl. 

T?l- k mında çok ufak kumral benekler, yani düne ya.pış:mı.ştı. Boynunda, çürüm~. si. den, derisi gu .. neşten pul pu_• .. anmıı, ko. 
.o..umiser, suallerini teker, tC' er srr. b .r 

ırnıya başladı: çiller vardır. Orta boylu, balık ,~tinde • yah'Iarunış kalın ir ip sarknyordu. Bir yu kumral saçlı, tuvana bir delikanlı. ö. 

- Karınızı evde bınkıp dışarı c;ık1.ı -
lmız son gil11 aranızda hiç bir vak'a geç .. 
Dıiş mi idi? Yahud daha evvel?-

Adam bqını ikt tarafa salladı. 
- Hayır!. dedl. 
- Peki, nereye gitmi~ olabilir?. 
- Git.met llıtimaD olan ne kadar al: • 

bab ve akraba evi varsa birer, birer a • 
l'adı.m. ttç gündür zaten bununla uğra • 
'1Yorum, fakat yok.. yok •.• 

- Kiannızdan f!ipheniz ıar mıdır?. 
- Ne gı1ri?. 
- YanL. g~zf\ dıprıda mıdır acaba?. 
- Hayır- hayır, böyle l-ir şey olamaz. 

O öyle bir kadın defl1di. Fakat ... 
- Evet devam ed.iniı1 •• P' akat .• 
- Yam runu demek istiyorum ki, ka. 
~ henilz fazla gencdl. 

- Kaç yaşındadır?. İsmi r.edir?. 
- On 1ekJz .• Adı. Mediha!. 
- On sekiz ise, evet biraz fazla ııenç • 
Adam başım Cinünff eğdi. Gözlerini dö. 

ten1E tahtasının üzerinde gezdirerek tek 
l'ar söze başladı: 

- İşte. aramızddl b'ı1 yq farkı do • 

dir. Hatta, bir kolunun bilelloi ~zerinı:Jt? çok taırafları çıplaktı. İğlrenç, tahammül ·ı b ı. tın ü s zengı ere asara& a ın stünde aya~a 
açık, kurşurıt renkte büyük bir ebem fev.kinde fena bir :troku etrafa yayılıyor • kalktı. Gözlerini Sandıklı ovuının üs _ 
vardır. · du. Komiser ve polisler ellerile burun.. tünde gezdirdi. 

Komiser bu izahattan sonra: laırını tıkadılar, yüzlerini buruşturup İleridıe, ovanın ortasında serpilmi 1 
- Peki, dedi. Artık gidebilirsiniz. İn - gözrerinj kırparak bir müddet cesede ateşler, küçük bir ordunun orada 1!~~ 

şa1lah yakın hır zamanda buluruz. dedi. baktıl3:. ta olduğunu gi:i.steriyordu. Gözlerini bir 
Adam ağır, a~ır kalktı. Kapıya doğru K~er, baı'hçıvanı. karısı ve çocuk • müddet bu ateşlere diken delik nlı bir 

yürüdü ve dışarı çıktı. lariie beraber !karakola götürdü. Vak'a • ır.Klddet te, sabahın alaca k alı;. d 
dl. · h b ..s...- ....u: , aran 6 ,n a 

Komiser odada yalnız kalınca, keneli dan a ıyeyı &ı eru-.u- .::uı. güzelliğine doyum olm1yan Sandıklı ova. 
kendine söylend'i: · * sını ve dağlarım seyretti. Burada lft'k 

- Zavallı adam! Adliye tabibinin verdiği rapora göre, ce. ~= adında bir halk ıairini hatırlıya • * sed beniiz <>n .sekiz. on do.1ru2 yaşlarında 
Aradan altı ay geçti, ne kaybolan ka - bir kadına aiddi. Tahminen al'tı •Y ka • 

dın bulundu, ne de müsbet bir haber bir dar evvel 'boğazından iple boğulmak ıu.. 
ipucu elde edilebildi. Bu müddet iı; 'r.de retı1e öldürillmüş ve bilAhare ıkuyuya a. 
kayıb kad1nı~1 kcıcası sabah, llkşam ol - tıl.nuştı. 
mak: üzere gt.inde iki defa karakola uğ .. Cesed, 'hüviyetinin tesbiti için tefh.ir e. 
ruyor haber soruyordLI. dilmek üzere morga kaldıınldı. 

Bir gün civar bos+anların birind'c ça • Üç güln sonra, Şehremini polis kbmi • 
lışan bir bahçıvan telaş ve heyecanla ka. seri masasının gözlerinde bir evrak an • 
raıkola gelerek komiser cfcndıyi ~örm"k yordu. Eline küçük bir n-ot ~~. Bu, altı 
istediğini söytedi. ay önce elli yaşlarında !kadar bir adamın 

Komiserin yanına alınan bahçıvan eıJ, esrarengiz bir ıekilde :kaybolan ve bir da 
ayağı titriyerek anlatmıya başlad1. luı buiunamıyan karısının eŞkaline dair • 

_ Bir saaı evvel kuyudan w çekiyor. (Devamı 10 mıcu uyfada} 

Senıin yaan ktıa benze1 
Bir sevdalı başa benzer,' 
Çok içmif ıarh?şa benzer. 

Duman eksilmiyen daği.ar, 
A dağlar, ah ulu dağla'". 
Eşinde" ayrılan dağları. 

* Selviye benzer meşe$j, 
Deli oıup aşka düşesi, 
Top top olmuş menekşesi. 

Burca burca kokan daölnr, 

A cJadE4r, alı ulu daqla,·. 
Eşinden ayrılan dağlar!. 

* Mor mnekşe bol/Tlu-ıt eğmiı, 
Ya.vracığı su.ya değmi~, 
Y azı.n yeşil kemha geçmiş. 

Kışın iade giyen. dağla;·, 
A dağla.,., ak ult4 dayla~, 
E§indfm aynla.n dağlar!: 

* Ben bu dağdan geli.o geçtim, 
Boz bulanık suyun içtım, 
Ben ydrimden ayn düştüm. 

Gördünüz mtl boktın dağlar, 
A d.a4lar, ah u~u dağlar, 
Eşin.den a1JTılan dağla .. '. 

* Yükseklerde yurd'!Jıı mu var, 
Şahinlerin, k'ı"'d~.ın. mu ııar, 
Bencileum d~rdiy mi var? 

Göz 1141lan akan. dağla~, 
A dağlar, ah ulu dağlar, 
E§-tnde" ayrııan dağla'I'' •• 

Sandıklı dağlarının serir.. rüzgarında 
t-Op top olmuş menekşelerini koklıyan vo 
henüız on yedi, on sekiz yaşlarında ola'!l 
bu geaıç atlı, bil~hare müverrih NaimA e.. 
fendinin •vezır Ahmed Paşayı Sandıklı 
ovasın<Wl gafil yatarken bir gece yüzden 
mü'tecaviz İtoğiu it ile ılgar edip vezırt 
mezburu basıp şebhun eyledi• 1.iiyeccıt 
Kara Haydar oğiu Mehmed idi. 

Anadolu zaünw kadıi arın, cahil ve 
hunhar vezirlerin korkunç pençeleri al • 
tında inliyordu. Köylünün diş.inden, ~ır • 
na:ğından arttırdığı birkac; parası ve am. 
barlarına tohumluk diye sakladığt azıcı'Ji 
zahiresi elinden alınıyordu. Kadılar, p:ı. 
şa1ar, beyler, cEssultan, İbnissultan, suı.. 
tan İbrahim Han bin Sultan Ahmed 
Han. ın tehveti ve delilikleri uğuruna 
memleketi bir baykuş yuvasına döndür .. 
mekten çekinmiyorlardı. İbrahim, dalka. 
":11k1fınndan Voyvoda kızının söyledığl 
bir masaldaki bir Hind yahud Çini Ma!;in 
paaışahma benzemek ic;in, sarayının bir 
salonuım, duvarlarına. tavanına vann ~ 
cıya kadar samur He kaplatıyor: boynun. 
de devrinin en büyük türedisi Cjnci Ho 4 

canın muskaları, amber haplan yutaral 
ve kuvvet macunlan yiyerek sevgilile • 
rine w gözdelerine esvablar, mücevher. 
ler ve klşaneler dağıtıyordu. Bir tııraf. 
tan Girid cengi başlamış, bütün §iddPtt 
ile devam ediyor, di$!er taraftan memle • 
~t~n idare v~ inzibatı bozu'Itnu~ yer y~ 
tünyen eşkıya, İbrahimir. yıktırttığı 0 • 

caklanı incit' <Ükiyordu. 

Bu büyük anarşi devrınde Hamidelinde 
Kara Haydar adında bir charanıh r · 
~~ O ure. 
U""'jW• ranm çiftlik çubuk sahibi zengin 
ç!ftıçil~nden ol~? Kara Haydar ağa, za. 
lım bir kadıyı oldürerek da~a k 

· ö çı mış, 
sonıra kan kanı kovalamış, o havaliyi ka.. 
sıp kavurmu§tu. Bir gec·~ Uluborlufla 
me~ın- Velibaba Bektaşi tekkesine m· 
safir olmuş; fakat orada pusuya düşü:u: 
l:rek uyurken yatağman öldürülmüş -
tü. Yanında btılunan on yedi yaşındaki 
oğlu Mehnıed, kaçmağa muvaffak olm•J" 
etra:fına babasının en azılı adamların-

(Devamı 10 uncu sayfada) 



10 Sayfa 

1 m:o Oğr8f tahlilleri-

Neş'e ve ümidini muhafaza 
edan bir tip 

fsta:nbulda.rı. Sıt 
1cı karakterini so .. 
ruyor: 
. Keder verici 
veylerden uzak 
kalmak ve haya • 
tını neş'e içinde 
geçirmek ister. 
Söylenenleri ça " 
buk anlar ve tat • 
bika çalışır. Etra.. 
fına enmiyetsizlik telkin etmez. 

* Orta tahsilini bitirdikten 
sonra anlaşıhr 

OrtaJ.:öyden Bel. 
kis muvaf/ak ola. 
ca$1-ı mesleki sanı.. 
yor: 

Henüz okuma 
çağında elanlar 
tahsillerinin orta. 
lnrına varmadan 
me.sl!"klerini ta. 
yindc acele etme. 
melidirler. Bu, 
daha sonr.al~ anl~lır. 

* Mütehammil bir tip 
IJ ı1 1 c b u ' .. 

gazdan 1.'-Ichmed 
Özçiıı ka,·akterini 
.soruyor: 

Hayata k~rşı 

pişkin ve babacan 
ca halleri vardır 

arkadaşlarının şa. 

kalarına dayan 
makta, nazlarını 

çkmekte taham • 
mülhi olur. Menfaatlerini teminde de • 
vamh hareketleri görülür. 

* t.linden iş gelen becerikli bir tip 
E s 1: i ş c 1ı i r. 

den Alımed Fi§ek 
'araktcrhıi soru • 
OT. 

Serbestçe ko • 
~uşur, fikirlerini 
açıkça söyler, söz. 
leri batmaz, ta • 
hammülü vartiır. 

Çabuk kızıp men. 
•ıaatlenni terket • 
gıer.. 

~ffig@ 

Arkadaşlarmdan geride kalmak 
istemiyen bir Bayan 

Ankaradatı L4. 
tife karııkterinı 

soruyor. 
Başkala. 

rırun minneti al • 
tında kalmak is • 
temez. Uğraşır. 

çall.Jır. arkadq • 
larından geri kal • 
m.az. Haksızlık • 
larla karşılaJll'S& 

sözünü esirgemez. 

* Cesur gör Un mekten hoşlanan 
bir tip 

Ankaradan Mu,. 
s11 Erdemir karak. 
te00mi ıoruyor: 

Kendini gös • 
termekten, cesur 
tanınmaktan haz • 
zeder. Kolaylıkla 

kavgacı olabilir, 
iğbiran devamlı 

değildir. Bapndan 
geçenleri müball. 
ğalı olarak ve kendine ehemmiyet ve • 
rerek anlatır. 

* Agırbaşh bir tip 
Ankaradan Ek.. 

reın Öztoprak kn. 
rak:enm soruyor: 

Az söyler, her • 
kese sokulmaz, bq 
kalanna pek gU • 
venmez. Sözü tok 
ve acı olabilir. 
Kımseyi aldat • 
rnak istememesinı! _ 
mukabil aldan -
mak.tan korkar, hesabını bilir, israf yao. 
maz. 

* Bir turlu konuşan bir tip 
lıtanbul.. 

dan !ıle1ımed 

Tunçe", J:arakte. 
ritti soruyor: 

Sözünü değiş. 

tirmeksizin .fikrin.. 
de ısrar eder ve 
inadcılığa sapar, 
şahsın:ı aıd küçük 
mesleleri izzeti 
nefsile a15.kalan. 
dımınlda acele eder. 
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iih&.<J~~~~~~~ 

SON POSTA Temmm 11 

Son yirmi beş yıhn 
meşhur cinayetleri 

(Baştarafı 9 uncu sayfaclıa) 
di. Komiser d~üne, düşüne btı eşklli o -
ikuduktan sonra bir polis çağırıp, Ereğli 

Bekar erkeklerin iddia 
ve ithamları 

mahallesinde 86 numaralı evde oturan (Baştaralı 8 inci sayfada) mes'ud bir hayat yaşadım. Neticede a· 
Fethi efendiyi alıp getirmelerini söyledi. dır ki, sabahleyin yataktan kalktığı k.ı- di bir sima ile cürmümeşhud halind• 
Adamı yarım saat conra getirdı1er. A. yafette, akşam~an .. ~~ k~calarına kapı- yakaladım. Üçüncüsünde, esnaf çocu· 

radan on senelik bir zaman geçmiş ka.. yı açarlar. Pekı, duşunelım: Yorgun ar- ğu olsun, belki muti olur. dedim! E 
dar ihtiyarlamış, daha çökmüştü. gın, kafasında binbir düşünce ile işin- vimi soyup İzmire kaçtı. Orada bir baş 

Komiser hiç bir l)aşlangıca lüzum gör .. den dönen erkek karısını temiz bir kı- kasile düşüp kalktı. Şimdi ~ .• ünızım. 
med'en şöyle söyledi: ~fette güler bir yüzle karşısında gör- Evliliğe lanet ederek bi: kenara çe~il· 

_ Kannız.ı hala bulamadınız değil mi? mesi tabii bir hakkı değil mi? dim. Bir daha evlenmege tevbe ettım. 
Fakat biz bulduk. Soruyorum: Bunu kaçımız yaparız? 1 Gözüm korktu. Emniyet ve itimadım 

Adam ba,§ını avuçlannın arasına ala. Kaçımız yapabiliriz? kalmadı. Müteaddid deialar yuvası yı-
rak haykırdı. Erkeğin karşı.sına akşamleyin temiz kılan bir erkek istikbali mahvolmuş de 

1 _İnanmam!. çıkmak için muhakkak sik!amen ren· mektir. Bu zamanda devamlı yuva kur 
Komiser hiç aldırmıyarak kapıya doğ. ginde bir elbiseye. dudak boyasına ve mak kabiliyetinde kadın pek kıt.> 

ru yürürken: ayakkabıya mı ihtiyacımız var? Er - e Zeki Yaman (Osmanbey, Şaimi • 
- Benimle beraber gel.iniz! dedi. kek bir basma entariyi kendine yakış- gar sokak) 

+ tıra'bilen temiz bir kadını muhakMk cBek.ar sayılmam. Evli de değilim .• 
Morg binasımn taş hücreierlnden biri. ki diğerlerine tercih edebilecek hilkat- Yanın E!vli olarak cevabımı neşrediniz. 

ne girecekleri sıt'ada komiser kapının ıs. te yaratılmıstır. Genç kızlık hulyala - Çünkü henüz refikam cariyenizle mah 
nünde durarak yaşlı adama döndü: rımızı mahveden erkeklerin yerine i- keme<leyiz. Bittabi günün birinde ha· 

- Ka:rınız bu odada!. çimizde aile yuvası. aile saadeti diye - kim ayağınuzın bağını çözecek. O za · 
Dedi .. ve adamı arkasından içeri ittl. rek evine koşan ve bu düşünce ile ev- man tam bekar olacağım. 'Iekrar evle

Sonra kendi de girdi. İhtiyar adam kor. J nen eı'kcl<llerin emellerini burun!la· necek miyim? Birdenbire hayır de · 
kunç bir çığlıkla hay'kırdı. Enerini yü • r ndan fitil fitil getiren hemcins1~rimiz mem. Bu şartlan haiz bir kadın bulur· 
züne kapadı. az mı? sam, kör olsun, topal olsun, evlenece · 

KomiseT'., cesedin incelmiş, derisi so • Niçin iki taraflt düşünemiyorsunuz? ğim. Fakat bilmem bu şartları hab 
yu1muş ve rengi uçmuş kolunu tuttu. Bi. Bizim sayısız meziyetlerimiz oldu • bir kadın yeryüzünde bulunur mu'? .. 
!eğinin üzerinde belirsiz 'bir gölge gibi ğunu kabul eden siz onlan niçin tama- 1 - Allah rızası için, kırk yılda bir 
duran ebeni» işaret ederek adama seslen mile meziyetsiz bir halde bırakabili - kere de benim dediğime cpeki!> diye · 
di: yorsunu<'? Kendimizi müdafaa neye cek! 

- Karını tanıdın dJeğil mi? Bak .• bak yarar. biz onlan, onlar bizi bilmiyor 2 - Hanım. bu av biraz sıkıntıdayı1' 
bneğindeki c:Bcn> bile hAli duruyor!. muyuz? ayağımızı denk alahm, dernek icab e · 

Cesedin 'kolunu 'blraktı. Yüzü avuçla. Sütunlarınıza geçireceğiniz dört genç derse. sen sigarandan, kahvenden kes, 
nnın arosında saklı duran ad'a?llın ya. kız mektubu onların hakklmızdaki fi- tramvaya, otobüse binme. ben robumu 
nına giderek: kirlerini değiştirebilecek mi? Ve zan- isterim! diye tuttunmyacak. 

- Söyle, dedi. Onu sen öldürdün değn nediyonnusunuz ki, ;!ene !'Ütunları - 3 - Bu akşam çok yorgunum, dedi-
mi? Onu çok seviyordun. Kıskanıyordun. nızda yer alan dört erkek mektubu da ğirn zaman, hayır, illaki Bü ·~kderede
Çünkü o çok genç ve güzeldi. Şüphele - onları temsil eder . . Ek.c;erisinin hak - ki Gardenpartiye gidelim. diye ayak 
niyordun, fakat, yakalıyamıyordun. Nl. kırnızdaki düşüncelerini bize bildirebi- diremiyecek! 
hayet bir gün, onu çapkın bir delikanlı. lir ve biz de buna üzülürüz? 4 - Hanım. şu siklamen reagi, du 
nın ~~arı arasında buldun. Çılgına Hayır!... .. daklarını ham pancara çeviriyor. sanı 
crondün. Urerlerine atıldın. Fakat deli. Onların da, sızın de yanlt~larınız hiç yakışmıyor. hatırım için sürmevi· 
lcan'lı kaçtı. Karının inqecik boynunu var. Hürmetlerimle .. • ver, dediğim vakit. sana ne, keyfim öy 
~armaklannın arasına alıp sıkmıya bq. * le istiyor. demiyecek. 
ladın. Sonra eline bir ip geçti. Onunla Gelelim beklrların cevablarıl18: S _ Sokakta. herhangi bir vaziyet 
boğdun. Bir gece yansından sonra, karı. e Süleyman (BeşiktRŞ tramvay cad karşısında· elalem içinde sen ~ biçım 
nın soğumuş cesedini omuzlıya.rak evin desi 2 numara) erkeksin! diye bağırmıyacak. 
arkasınd'aki. ~os_:ana gittin ve k~yuya c43 yaşındayım. E!vevm bekanın. 6 - İki günde bir traş olarak kime 
attın. Erte& gunu de ~akola gelip ka. Şimdiye 'kadar birçok kadınlarla tanış- süsleniyorsun, haftada bir traş olsan, 
rınm kaybotdugunu, ibrrçok yerlerde a. tnn v~ evlenmei!e karar verdim. Bi _ ne çıkar. diye yüzümün kıllarına ka
radığın halde onu bulamadığını söyle • rincisiJıe evlendim. Bir kızun var. ı 4 ldnr müdahaleci olmıyacak. 
din, öyle~eğil mı? İtiraf et, belkı vicda • sene hayat sürdüm. Havatm acı bir cil- İşte ben bunlar iç:n ayrılıyorum. Bun 
nın da böylece rahat eder!. vesi bizi ayırdı. ~inci karımla üç sene J::ır icin evlenmİ"P<'~iHrn.• 

İhtiyar adam sessiz hıçkınklarla sar. _ - --====== 

sııa_:_ -:ı:: :,""~~ ~y!e oldu. Onu kadınların ceva bları 
ben boğdum. Ben oldurdum. 

Dedi. Ali Kemal 

Alman ti'f P.bleri ve 
harb ihtimali 

(Bast:ırafı 8 inci sayfada) terek ve büyük hır kısmı da erkekler. 
İzdivaçta ~ mühim olan şey yetic;iş dedir. 

şeraitinin birbirine azami derec~de uy. Bizler bu zamanda kendini saydıra. 
gun olmasıdır. cak, aile hayatında yol gösterecek kuv. 

(Baştarafı 7 nci sayfada) 
Babasının evinde sened~ hiç olmazsa vetli eller istiyoruz. Buna malik olma 

iki yeni şapka yapmağa alışmış bir kmn sını bilen her erkek, evlenmekten kork. 
lak ve ancak harble hallolunacak bir me. evleneceği adam ona senede bır şapka mamalıdır. 

selesi yoktur ve kalmamıştır. Danzig için dahi yapmazsa 0 zaman onun isyan et. 
har.b. hem de büyük bir harb çıkanruık mesi neden kıza atfedilen bir kusur olu. 
lazım olduğur..,;ı Almanyanın kani oldu • yor? 
ğunu zannetmek mantıksız olur. O hal. . . 
d h b · · ıs ha b lmad k-'-- ~te bekarların anketıne cevab veren. e ar nıçın o un, ve r o ı ""'"' 

d h b -\..-·- h t sah ler böyle isyanlar karşısında kalan er. sonra a ar e m:uu;w. aya ası e • 
d. k d k d'l.ğ' d k t t irekler olacaktır. Biz de onlara şunu de. 
ınme av ası en ı ı ın en su u e • . . 

'?I riz ki: Evlenmek demek yalnız bır kadı. 
mez mı. .• k d k . d. 

Frkrirnizce Almanya :için ve bütün nı koluna takıp gezme eme değıı ır. 
dünya iç.in refah ve necat yolu accak Kendine güvenmiyen evlenmemeli. 
normal siyaset, saygı ve anlaşma yolu • yahud da kendi vermek istediği hayata 

tamamile intibak. edebilecek birini ara. 

Kocasının hüsnüniyetini, evine bağlı. 

lığını gijren hiç-bir genç kız tanvvur e. 
demiyorum ki elbisesinin sayısı üç ol. 
mad'ığı için, haftada ikiden fazla sinema. 
ra gidemediği için evinde tatsı7Jl.ı'k çı. 

karsın. 

Bizleri idare etmesini bilmiyen sizler. 
siniz. Ydksa kabahat bizlerde değil. 

Not: 
:İstanbul gümrük şeflerinden Bay Nf .. 

hat Eren im.zasile mektub yazan okuyu. 
dur. Almanyaya, diğerleri gibi, hol yiye .. 
cek ve kafi ham madde tedarik edecek yıp bulmalıdır. cuma: 
yegane emin yol da budur. Beş seneden. Bu zamanın erkekleri her sahada ku. - Mektubunuzu aldım. Genç kızlan. 
beri Avrupayı kasıp kavurmakta olan sı.ırludurlar. Evlendikten sonra da karı. mızı yevmi gazet~ okumamakla itham 
tehevvür ve tahakküm politikası yerine, lanna, evlerine kafi derecede sadakat ve sadece, hafif resimli mecmualann ve 
barış ve asayi~ ıçlnde yaşamak arzusu göstermiyorlar. Kadmlan en fazla isya.. ecnebi dilinde çıkan sinema mecmmı. 

Füh ı . D 1 . diin ğl ~- na. yolsuzluğa sevkede:ı de bu oluyor. lannın karii olarak telakki et. rer erın ve uçe erın a arml.N . . . 
1 b . d. d'Y• _ A . Evlendığınin ayında kocasının ilimalı mekte ne kadar haksız oldutı,ı. 

esas ı ır yer e ın ıgı gun vnıpada sı. .. - d - d'"k kad l , k diJ · 
~·hı t hd·d· . k" d yuzun en gozyaşı o en ın ar az mı. nuru onıara en ennı nruda • 
ıa arın a 1 ı ım anına a varılmış o. . - . . . 
1 k. A A bü. " 1..r. dır? ""' faa edebılmelennı tern.ın 2çin gazetedeki 
ur ı v.rupanm, syanın ve tün ıa.u- ··ıu rd·-· - d w - .. 

· k t1 ·· ·· · t b - ı F Bu hayat böyle de\•am .eders<? o kızdan su numu ve ıgımı yaz ıgım gunuen 
renın u u gunu ış e ugun o ur. a. .. da 
ik t · la b k ld ·k b .. kocasının bütçesini düşünmesj miivaze. bugune ka r aldığım mektublann sayı. 

a ınsan r u a ı a ı en unu gore • 
1
. ha ~--t ,_ . . b da f' d k" sı isbat etmektedir. 

ceğimiz maalesef çok şüphelidir. ne ı 1"€'M: eıuuesı, ıca ın e a ar o. .. 
u. E. Erkilct labilmesi nasıl beklenilir? Tür~ genç kızlannın, bug'jn Türle er • 

----------- Bu mmanın genç kızlan her zaman. Jreklıen tarafından bu kadar tanılmamış 

Tarl.hlen sayfalar dan daha çok mes'ud olmağa layık ve et. olduklarını görmek, hakikaten bizi mti. 
rneğe hazırlanmış b1r haldedirler. Evm- teessir ediyo~. 

(Başta.rafı 9 'W1Ct.L sayfada) de bir çorba pişirmemiş ne kadar genç Türk kızlan aleyhi.nde soylenilen di. 
toplamış, rur gece Velibab:ı tekkesini bas lnz taneyurum ki evlendikten sonra evin.. ğer bütün sözlerde onlann ekseriyetımn 
mış, tekked~ bulunanların hepsini kılıç. de muntazam bir ziyafet verecek kadar değil, oancak bir ikisınin ku urunun ek. 
tan geçirmişti. Isparta dağlarından Ay • yemek pişirmesinı, evine, çocuğuna tam seriyetine teşmili neticesidır. 
dın dağlarına kadar Saruhan !ilini, Ak • olarak bakmasını -öğrenmiştir. Tenkid etmek kolay, fak!lt tahlil ve 
şehir ve Ilgın taraflaruıı dolaşarak kuş Ne kıada.r iyi ve her ~eyi yapmağa ha. teşrih etmek güçtür. Evvela Turk kızla. 
uçıtrtlffi'a7.. kervan: göçürtmez olmuştu. zır kızlar tanıyorum ki evlendikWn son. rını ·hüsününiyetle tanırnağa gayret e. 
N°may~ bacılardan milrekkeb bir ker • ra uğradı.klan sukutu hayalden kendı1e. derseniz, böyle haksızlıklara <iüşme1 1• 

vanı vurmuş, Anadolu Beylerbeyisi Ah. rini tophyamıyarak tenkid edilecek hale niz. Size bundan soora hukümlerinizde 
med Paşa bu genç, hatta çocuk şakinin gelmişlerdir. · istical etmemeıtizı ta\sıye ed rsem b ns 
tenkiline memu:- olmuştu. Görülüyor ki kabahat yalnız bizlere güccıunezsiniz değil mi? 

(Arkası vor) :yük'letilemez. Eğer kabahat varsa müş. Sttad Derviş 
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12 Temoıu:ıı SON POSTA 

Vekiller Heyeti Milli Şefin reisliğinde 
uzun bir toplantı yaptı 

Edirne de çok g arib 
bir hadise oldu 

( Baştarrıfı 1 inci ıayfadn) 

Bekçiler, burada çamurda gö":ü~ü~ 
· B ı elleri bağiı bir adam görerek kendısını (BCl§tarafı 1 inci sayfada) • sebetle Türkiyenin, Bulga:ıstan~ k ~ çıkarnuşlar ve bitkin bir halde bulduk-

Cümhurreisinin beyanab kan Antantına iltiha.k~nı g~r~.eyı ~o her !arından doğruca hastaneye gönder -
tediğini ve bunun ıçm Tür bıyenın enın mişlcrdir. Yi.izUndeki çamuru temizle -İzrniroe müntcşır cYeni Asır• gazctt>- 1 ış olduğunu ve u gay b. . ... 

. 1 ·1 •csı Deyli Tel. zaman ça ışm d k" ··midıni hala kes. dikten sonra bunun beden t:r ıyesı og-
11 tanınmış ngı ız gaze~ .. tahakkuku hakkın a l .. u d., retmen1"-rinden Bahri oldug-u anlaşıl -f . . c·· h rrc; ... İsmet İnJ. d - soyle ııer u: gra gazetesının um u ·- . ..,.. memiş bulun ugunu •• 
nü ile yapmıj olduğu mühim bır ~u.a. 1 T ill tine mesaj mıştır. 
k M-ı ·k t şudur ngı ız m d ,.. .. __.hurre· ... '! Vak'a kahramanı hadiseyi, şöyle nak atı neşret.Dıektedir. u a a . . Konusmamızın sonun a •-Um ., , ı..~ dd 1 nde 

•Cümhurreisi.. İsmet İnönü, benı k~- . :o • , "bl: ğ edilmek iızcre }etmiştir: Saat bir on ~~ ra e erı 
bul buyurmak suretile. bana büyük ~ır İngilız mıUctın~ 1 

·' etes:ne aşağıdaki içkili bir davet dönt:şünde bir arkada
Şerer verm1ş oldular. Kendilerine teşeıc. Dail~ Telegra~n gaz ' şile eve kadar gelmi~, ayrılır ayrılmaz 
kürlerimi söyledikten sonra Atatür~ t~- mesİaJı .v1 _erdıl·enr. . e Türk milletinin mu. meçhul bir !::ahsın hücumuna u~ramış, 

ımrn c ngı ız mı etın .. . 1 k .. .. yum· rafından ~sı:ı edilmi~ bulunaı1 reJ bbetli 1.. ı tebJiğ etmenizi sizden bu adam uzenne atı ar:-:ı yuzune 
ayni kalmakla beraber buna daha de. h.a d ~e atu:·uz milletinın Türkive rukla vurup derhal kendisini 'Jnyılt 
rndkratik bir veçhe verrr.iyc gayret et. nC:cı he e~ımt: .,ne ı~ttı·fak 'ikrine karşı gös. mış, ayni zamanda a~zına da bir bez-

l d ğmı um urıye 1 ı. • . . . .. ı tiğini söylemenin d~ğru olup o m:ı ı tcrdiği samimiveti memnuniyeti•• ırnr ı. le tıkayaraK. ıstımdad1na _manı o muş, 
sordum. Bana şı. cevabı verdiler: 1 dk B ·ıti!akı ilham t·dcn siyasete di~er biri de kollarını ba~lamış. mual-

BÜgünkü rejim ~. ıt • d·g~~ hı arare;li müzaheretten dolayı l lim bundan başka bir şey hatırlamadı-
1\r r,oc: er ı ı . b d · d ni-

•- Rejim.ın, halkır. nefinı'.) ve ha -, İngiliz matbu tına bilhassa teşekkür e- iTmı, yalnız yold.1 ?~~ ~ra a :ı. gkı enrehre 
tara~ndan mu··rakabe edilmeğ~ Jnatu · bi tıkırblar hıssettıgını ve anca 

JJ ı derım. • d. r . f da bulunmak ltibarile bidayetten beri '." cİngiliz mılletl, ittifak hakkındaki his. atıldıktan sonra ken ıne ge. ıp ı; .:m ' -
rnokratık bir esa 1 haiz olduğu şüp~es1z- si deruhte etmış olduğu vecibeleri veri. da başladıi'pnı, nihavet ceb:ndeı<~. otu?. 
dir. Geçmisten tam bfr ayrılış teşkıl et. n; ge1irm,,.kteki arzusu kadar samimi o. lira ile lrol saa";inin aşırıldıgını soyle -
~si ve bunun milletin atisı için hnY~.ti lan Turk mi!letmde en sadık bir mütte. miştir. 
ehmnmiycti haiz bnlunmas~ dolayısl e fik bulacaktır. Ikı millet arasında mev- Zabıtanın derhal vaptığı çok r;ıkı ve 
rejimin tatbikatında başlangıçtan i~b~- cud olan eski dostluk bütün o çetin yıl. ciddi tahkikat hadic:;nin hiç de bu yol· 
ren az çok sıkı davranmak icab etmışLı. ların devamınca köklerini Türk mılleii. da cereyan et:nediğıni {{Östenniştir. 
Lakin hiçbir zaman ceb;r ve şiddet kul. nin kalbinin derınlikıerinde muhafaza Nitekıim zabıta, muallim Bahrinin .:> 

lanılm.ımı~tır, ve rejim daima ·he~ şeye, etmiştir. . ece saat üç sıralarında ne~ir kenarın· 
teşkilatı esasiye kaşesıni ver°'.1ş ol:n Memleketlerimizin her .sahadakı kar. ~a dolaşırken askeri :ievriyeler tara -
Büyü'~ Millet Meclisi yolile tntb1k edıl. şılıklı menfaatleri ~a.mına .ve rıhan su~- fmdan yakalanarak hüviyeti tesbit o -
?niştiı. Vaziyet inkişaf ettikcc rejimi ye. hünün muhafazası ıçın hızım elele ver". lunduktan sonra bırakıld·ğını, devri~·e
ni hal ve şartlara uydurmak zaruret voe rek ilerlememizi l'Jijmkün kılacak o:a~ı deki altı şahidin ifadeleri ve öf!retll1€n 
imkaru hasıl oldu. Ve mesela, Hiyase~i- bu dostluğun yeniden ~nlanmasına ıtı. Bahrinin bunl:ırla yapılan müvacehe -
cüırn.hurda vukua gel<>n değişiklik mı.ina. mad1a intizıır etmekteyız.> 

1 
~le tesbit edil:niş ve vak'a mahal11n-

sebetne yapılan serbest intihcı.b ve son Mili Şefin Türk matbuatına dee za'l...·taca Y. apılan taramada kendisine zamanlaroa Mecliste blr Müstakil Gru. uı 

pun 'teş'kilı hallerinde olduğu gibi halk, iltifatları aid bulunan markalı cüzdanile kol saa-
tcdricen idarede daha vasi bir iştirak Ankara. 11 (A.A.) - Türk Basın Bir. ti bulunmuştur. Muallim Bahrinin ifa-
hissesi kazanmıştır. Bütün milletin hür- liği kongresinin toplantıs~ _mü~as~~ın: de~indeki israra rağmen işin bir. ~ar .. -
riyetJerin tedricen genişletilmesine kar. kongre reisi ~ahiliye Vekıl~ Fa~k. ~ztral manyolacıhk veya ~aya:a kasd gı~ı h:ı
'1 olan mukabele tarzı, beni bu m~sa- ile Riyaseticümhur Umumı Katıhı Ke. dise ile kat'iyen alakadar olma?H~ı ~n: 
imde teşvık etmiştir. Gerek halk ve ge- mal Gedeleç arasındtt aşağıdaki telgraf. Jaşılını.ştır. Kendisinin suva gırIJM?sını 
rek matbuat tenkidin ve mütalea derme- lar teati edilmıştir: veya ablmasını icab ettiren esrar da 
Yanmm caiz olabileceği hududlar husu. Kemal r;ede7ec ~ . . çö1;;1ırnek üzeredir. 
sunda şayanı takdır bir kavrayış göster. Riyasetic:ılmhur lnn•~mt Katı!n ---

Sayfa 11 

Çemherlaynın nutku 
Romada akisler yaptı 

(BCl§tarafı 1 inci -;ayjada) 

Popolo di Roma gazetesinin Lond.ra 
muhabiri eliyor ki: 

Ç<ınıberlayn beyanatına drı:ımatik bir 
§ekı1 \118rmektcn sakınmıştır. Bu beya. 
nat, son deb Haliiaks tarafından yapı. 

lan beyanatla mukayese edilince, müvn. 
zeneli gözüküyor. Hatta Münih havııs:na 
ve akli selime avdet ese:i seuliyor. Lon. 
dradaki müşahidler Çemberlaynin nut. 
kunun vaziyete yeni bir şey k.ıtmachğını 
ve vaziyetin hiç değişmediği kanaatin_ 
dedirler. 

renin tasavvurları hakkında hiçbir §Üp. 

he bırakmıyan başvekilin sözlerindeki 
ölçülü ve kat'i ifadeyi tebarüz ettirmek. 
tedirlcr. 

cTimes> gazetesi, diyor ki: 
cBu beyanattan sonra Danzig hakkın. 

da İngilterenin aldığı vaziyetten şüphe 
edilemez.> 

Hitlerio eaki bir arkı.d şınm 
makalesi 

Paris, 11 (A.A.) - •Petit Parisien. 
gazetesi, evvelce Hitlerin samimi iş ar. 
kadaşı olan eski :Danzig ôyan mecHsi re-

Almanlara göre isi Hermann Rauschnigg'in bir makale. 
Berlin, 11 (A.A.) - cVölk1scher Beo. sini neşretmektedır. 

bachter:ıı in bu sabahki nüshasındaki Bitlere yapılacak olan sulh tekliflerin. 
manşet şudur: de müt.eyakkız bulunulmasını tavsiye e. 

cÇcmbcrlayn, Polonyaya destek olu- den Rauschnigg, şöyle demektedir: 
yor, halkın kendi mukaddcrntında kcn. cHali haı~rdaki buhran bir çıkmaza 
disinin karar vermesi haıtkı üzerinde bir scı.prnış gibi görünüyor. Çünkü Hıtler ge_ 
kelime bile söylemiyor.~ çen yazdanberi sıyasi: vaziyette hft.gl o. 

cDcutsche Allgemeine Zeitung. un lan büyük değişikliği henüz anlamamı§. 
başlığı da şudur: tır. Bu anJamayışın ne'ticelerı feCl olabi. 

cPolonyaya yardım. Yanlış ve sahte lir. Demokrasilerin be~natı1 bazı ihtar. 
bürhanlar.> ları tazammun e!tiklerı zaman bile şarta 

Bu manşetler, Alman matbuatının muallak vaidleri ihtiva etmektedır. Bu 
Çemberlnynın nutku karşısındaki mem. beyanatta inadcı bfr parteneri ikna et.. 
nuniyetsizliğini. ve sinirliliğini göster. mclc istiyen bir eda vardır. Fakat beya. 
meğe kafidir. qatm muhaıtabı kendisinden be'klenPn. 

Völkischer Beobachter. nutka tahsis şeyin tamamiıe aksıni yapmaktadır. 
ettiği yazısında ise diyor ki: Çünkü o, bunlan bir zaf eseri, felce uğ. 

Danzig m9c;elesi, bir Alman meselesi. rıyan bir iradenin ifadesi addeylernek.. 
ctir ve Londrada Avam Kamarası kürsii- tedir.,. 

sünden söylenecek hı: nutukla halledile. SilAb sevkiyatı devam ediyor 
mez. Bu nutuk, bjzzat İngiliz başv:kiJL Danzig, 11 (A.A.) - Geçen gece de. 
nin istediği .. sü.kfuıet haıvasının . vuc~d nizden Danzige yeni silah ve mühim. 
bulması.na manı olmaktadır. İngıltererun mat gelmiştir. Bu malzeme Svhichau tez.. 
aldığı bu l-ıattı hareketin Polonyalılar gfıhlannın depolarile elektrik fabrikası. 
üzerinde yapacağı tesir, fi~clidcn gö~k. na ve belediye salhanesine yerleştiril. 
mekt<'dir. Bu nutuk, hak\katte İngılte.. miştir. 

renin istediğı vaziyeti ihdas edecektir. Ruzvelt tavassutta mı bulunacak? 
İngil~renin isteğı ise Almanya - Polon_ Londra, 11 (A.A.) - Ruzvelün he.sa. 
ya anlaşmazlığının daha ziyade vahim.. 

hına Danzigin vaziyet.mi tetkik etmekte leşmesidir. olan James Biddlesin serbest şehre gel.. 

f ngiliz ma tbuabnn tefsirleri mesi münasebeti1e gazeteciler arasında, 
ınişlerdir.> Bugu-n toplanan Basın Birlg~n:::~e- Millf kOme Hat.yın iltihakı f 

1 si mesaJsfne başlarken Büyük Milli Şe - şam p·ıyon ug\J u Kendilerine Hataydan bahsettim. Bu. lerine karşı olan sarsılmaz bağlıhklannı 

Londra, 11 (A.A.) - Bütün İngıliz Amerika Cünıhurreisinin Danzig ibtUL 
matbuatı, Çemberlaynin beyanatını fında tavassutta bulunıruığı teklif edece. 
me.nınuniyetle karşılamakta ve İngilte- ğine dair bir şayıa dolaştnah"tadır. 

nun, evvelce tesblt edi~ene münafi olarait • 
Yeni bır mustemleke siyasetinin başlan. hararetli tezahürlf'r arasınd3 izh u ve ( Bafrarafı 1 inci ırıııjada > 

bunu arza riyaset dıvanını m~mur eyle. başkanlığından a.şağıdakı not vcnlmiştir: gıcı olduğuna anır işa:ı edilen ve ortaya b 
,_ d.kk tı · · lb tt·m miştir. 35 er puanla milli küme maçlan a. atlı.an l·iva)etlere ı a .erını ce • e ı • 

d t Keyfiyetin ve bu şerefli vaz1feyi ifa ıııında kalan Galatasaray ve Demirspor .Bana Hatm .n Türk sınırları kine av c :r 

iki analı çocuk 
Bütün muamele ikmal edildiği halde l Nermin çığlıklar içerisinde merdiven. 

evvelki gün gene asıl anasına teslim e- !erden indirilirken, adliye korıdorlan11-
dilemiyen iki analı küçük Nermin, dün da topkı.11>an halka, gürültüyü duyaraK 
mahallebici Ali tarafından tekrar lcra sokaktan içeriye lroşanlar da kanşmıştı. 
dairesine getirilmiştir. Çocuk, kapJd.ı hazırlanan otomobile bin 

· · ederken duyduğum büyük saadetin ebe. taikımlanndan hangisınin '3JllpiyonluJa etınesirJ mucib olan hususi sebebler ol. . 
di tazimlerimle beraber Ulu Şefimize ar. hak kazandığı vP.saik ve mevzuat :izerJn-du~ruuu söylediler: • il b - Ge l DL 
zını rica ederim. den tetkik etmeıc zere ugun ne 

•- Hatay F'ransa ve Suriye ile olan Türk Basın kongresi reisi rektörlük binasın& toplanan yüksek hL 
ınüna6ebet1erımizi zehirliyen müzmin Dahiliye Ve1~ili Faik ôzt-rak kem komitesi ve_ futbo! teknik heyeti a-

bir mesele olmuştur. Onun halli, bu mü. Sayın Bay Faı'c öztrak zalarile federasyonlar dairesi başkanın. 
nasebetleri senide"l memnuniyete şayan Dahiliye \'ekili ve Ti:~k Basırı dan mürekkeb heyet vaziyetı inceliyerelı: 
bir şekilde sıkı ve sağlam bir mesnedP. kÖnqre:ri rei~i gol averaj usulünün memleketımizde su. 
raptetmiş bulunuyor. Ancak bunun yeni Basm kongres;nin ıfade buyrulan te. reti tatbikine aid olan mevzuatta kr.ti 
bir ın'üstcmıeke siyasetine delalet etti. miz ve asil duygularından Reisicümhur derecede vüzuh bulamadığından bu bah. 
kini söylen.ek hata olur. Komşuları ile Milli Şefimiz tsmt-t !nönünün p~k 1::11- da verilen 'kararda mündemiç esbabı 
.karşılıklı itımada dayanan iyi münase. tehassis oldtıklarıru ve çok değerlı Turk mucibe dairesinde müsavi olup bu ikı ta. 
betler Türkiye için arazisini genişlet. basınının seçkin ve sayın mürr.essillerı.. kınım birisi 23/7 /939 tarihinde fstanbu1-
ınekten daha kıymetli ve daha lüzumlu. ne teşekkül', gplftm ve muhabbetıerinh da Fenerbahçe stadında ve diğeri 30/7,' 
dur. Çünkü, bugünkü arazi hududları iblağını emir buvurduklannı derin say. 939 tarihinde Ankarada 19 Mayıs stadın. 
içinde kendine uzun seneler yet~cek gılarJmla sşzederim. da oınt.k Ü2ere birer defa maç yapma_ 

1 Umumt Katib Ianna milttefikan karar '!ermiştir. Ka. ınP-Qaalelcri vardır. Geçmişte müstem e. 

1 -n:. Kemal Gedeleç rar suretleri aynca alakadar bölEre ere \eler 'lfüklyeye pahalıya malolmuştur. bildirilecektir. (A. A.) 
Ve bunlar Türkiyenin varlığı için haya. ~ 

tt ehemmiyeti haiz olan kaynaklann in.. Fransız tarihinde Tekirdağlı Bulgar pehlivanını yendi 
kişafı ve vaziyetinin takviyesi hususuna Bürhaalye, 11 (A.A.) - Tekirdaglı 
cidd1 9\ll'ette engel olmuştur.> oh· b. hAdı·se ile Bulgar Kiro arasında 9 Temmuz Pa. 

TOrk • lngiliz ittifıkı m im ır zar günü Bürhaniye sahasında yapılan 
.. Reisiclimhur, İngili:: _ Türk beyanna. (BCl§tarafı 1 inci ıtıyfada} serbest g.ireşte Tekirdağlı kazanmıştır. 

inesi ile müstakbel ittifaktan l>ahsedt:r- F·ı l rdan bir kısmı Orlean, diğer GüreJ muhitte çok alaka uyandırmış ve 
~n İngiltere kuvvetinırı Türkiye için ne k 

1 0 
:_ Bordo'ya kadar gittikten son- 1800 seyirci tarafından zevkle takib edil. 

L --"' T .. k" ku , ısını UC:i •• 1 a·r miştir 
ILQQM" e'hemmiyeti varsa ur ıye ~ V\ e- ra tekrar İngiltereye dönmuş er ı · • ---------
tinin de İngiltere içın o derece m:him 150 tayyarenin iştirakile yapıla~ bu 
ol"'·""· !kanaatinde bulunduklarını so_rle- ÇUŞ'U çok muvaffakiyetli ol-wuıgu manevra u , d

0 t ı er: . . muştur. 
•- İn,gilterenin J\kdenizdeki v~z~vetı Hafif bClmbard:ııman tayyarelerinin 

zata uğrarsa Türkiye bunun ::lksulame. . . 
4 

saat, ağır bombar 
linden m~tecssi:- olur. Her iki memlekc>- gıdıp. gelme uj~ in ·se 6 saat sürmüş 
tin gayretleri birbirınin ayni, yani sul. d.:man tayyare enn 1 

hUn muhafazası olrlu{!u için karsılıklı tur. . İn T 
lllenfaai!Ieri namına eski zamanlarda ol. 14 Tenunuz şenliklerıne gı ız 
duğu gı."'bi gene yanyana mevki almaları askerleri de iıtirak edecekler 

Yug0Bla11 Elçisi 
Ebl'di Şefin 
Kabrini z iyaret elti 
Ankara J ı (A.A.) - Yugos1avya -
ın yeni Ankara elçisi Dr. Ilıya Şın -

~enlkoviç refakatinde elçilik erkfuu ol
duğu ha1de bugün öğleden önce _Ebe
di Şef Atatürkün Etnoğrafya Muze -
sindeki muvakkat rnedlenini ziyaret ey 

•- Yavrum, yıllardan sonra nihayet müşkülatla bindırilebHdi ve kendisine 
sana kav~bildim, gel seni bağrıma h:ı. gene eski babasının ev.ine götürüleceği 

anlatılarak avutuldıı. sayım.. 

Senelerce mahk0meierdı.! uğr:ıştJktcn 
sonra, cNennınciğ;. nın kendisinden 
doğma olduğunu Türk hakımlik.lerınin 
yüksek v:icd'an ve Türk kanunlarının a. 
d'il hükümleri karşısında ishat edebilen 
zavallı ana, Fatma İlhan dün 5 incj icra 
dairesinde, yavrusunu tesJim alırken 
böyle sövlüyordu. 

Fakat, genç kadının gözyaşları arasın.. 
da bnından ve canından yoğurup çıkar. 
dığı yavrusuna uzanan elleri boşta kaldı. 
Küçük Nermin uzun bir intizarın bütün 
üzüntüleriyle titriyen bu ana hitabı kar_ 
§JSlllda, bir çığlık attı ve. 

- Ben, eski babamı istiyorum. 
Diye haykır~ğa, ağlamağa bCl§ladı. 

Yıllardanberi Nermini;ı ke!ldfsfne aict o. 
Jup, kansı Nezahetten doğma olduğunda 
ısrar eden, fakat sonunda davayı ltaybe. 
den mahallebici Ali bile, bu hazin man. 
zaraya fazla tahammül edemedi. Küçük 
kıza bir buse kondurduktan sonra, etra. 
fa toplanan meraklı kafile!>mı yararak, 
kalabalığın arasından kaybolup gitti. 

N a/ ia Vekili 
Zonguldağa 
Gidiyor 

Küçük Nermin sonunda öz anasının 
~vine kavırşablldi, fakat nasıl? Bunu 
dün Son Posta fotografçısı tarafmdan 
çekilen rcsimıer, k Hı derecede anlatı. 
yor • 

Bedbaht ana senelerce çelrtıği hasrete 
ve elemlere şimdi yavrusunu kendisine 
alıştıramamanın a7abını da katıyor. 

Suriyede yeni rejim 
• 

Şam, 11 (A.A.) - Fevkalade komi. 
serliğin son kararnamelerile ihdas edili>n 
yeni rejim çerçevesi dairesinde faaliye. 
tine başlıyan cciirektbrler meclıs!> bu. 
giin ilk toplantısını yapmış ve bütçıe a. 
çığını kapamak için müteaddid tasarruf 
tedbirleti kabul eylemiştir. 

Direktörlerin adedi 9 olarak tesbit e. 
dilmiştir. Başkanlık ve dahiliye El-KL 
tib..Bahic'e tevdi edilmiş, hariciye işleri 
dahiliyeye bağlanmıştır. Milli rnüdafu 
işleri doğrudan doğruya mandater devlet 
tarafmd'an görülecektir. 

İtalyanlar Tirolden 
ecnebi tebaalarını 

çıkartıyorlar ~1'1ridir.,. • . . Di ·er taraftan resmen bildirildiği ~ cİngilterenin mecburı askcrl1k hızme. ?,' B t' . sukutunun 150 ncı 
d Tü k. k ne gore, as ıym 

tini kabul etmi~ olmaÇüıııın ka_n k r ı~~ ~ yıldönümü münasebetile 14 Temmuz -
~un olmuştur. n u, .. uvbvek ~r da Pariste yapılacak olan milli bay -

lerniş ve bir çelenk koymuştur. 
An'kara, 11 (Hususi) - Nafıa Vekili Londra, 11 (Hususi) - İtalyan ma. 

Bu zi'yaret esnasında Ankara Em 
niyet Müdürü Şinasi Tolga da hazır 
bUlunmuş ve bir polis müfrezesi ra -
simei ihtiramı ifa eylemiştir. 

General Ali Fuad Cebesoy yann Zongul- kamları, uzun senelerdenberi Tiroide 
_ dak ve havalisine hareket 'edecektir. yerleşmiş olan İsviçre, Fransız. Holanda: 

Lllgiliz ordusu sulh cephesının e ası 1- • • k rl geçid res-
. ram şenlıklerıne ve as e 

çln elzem.dır. . .. . mine. 50 İngiliz tayyaresinden rna~da, 
•Bu yı-ni münasebetııı Türkıyenin ha. uht rt t gı·uz askeri kıt'alan da ış -

b hazırdaki ticaret sistemini serbest mal m k eedı nk.l ro· 
r. d et tira ece e ır. 

ll\'U;badelesi halıne getir1:?et!: y~r ım - Erkanıharbiye mnurn reısı Lord 
inek husu~unda da büyuk umıdler bes- G<>rt· hava kuvvetleri umum kuman

leıımektedır.> İ Tz harbiye ve bahriye nazır-
Nihavet Refsiciimhur Balkanlardaki danı, ngı 1 kuman...ıA-- da 

.J , - larile donıanma umum ı.uı.uı \>'auyetten bahis buyurdular. Bu muna. 

bu şenliklerde hazır bulunacaklardır. 
Lord Gort, Ciimhurreisi Lebrön'ün 

milli ıbayram münasebetile Elize sara
yında vereceği ziyafete de, aynca da
vet edilmiştir . 

Kendisine Vekiletin ID'.itehassısları refa.. ve· İngiliz tebaalarına 2~ saat içinde TL 
kat edecektir. Bundan maada İngiliz li. rilü terketmeleri için emir vennişlerdbo. 
man mütehıwısı da şehrimize gelmiş bu. Bu tahliye eınrınin sebeblerı izah e. 
Juııduiundan Nafıa Vekilinin bu seyab~ dilmeınektedir. 
tine iştirak edecektir. • Ro.madaki İngiliz, Fransız .seiirlerile 

Nafıa Vekili, bu seyahat esnasında İsviçre ve Holanda elçileri bugün ayn 
Karadenizde kömür ihracı için kurulma. ayn Kont Cianoyu ziyaret ederek, veri. 
ıa mUkarrer limanın yerini de tesbü et. l~n bu emrin sebeblerıni üğrenmek ist"'. 
mif olacaktır. nıişlerdir. 
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Samiye, 
Mektubunu ald ım. Bana ne zamar. 

öneceğimi soruyor v~ artık beni gore -
vin geldiğinı çok candan ve samimi 

özlerle tekrar ediyorsun. 
Sana bu satırları yazmamak, verdiğim 

at'i kararı sana bildirmeden aramızda. 
· bağı yavaş yavaş gevşeterek kopar • 
ak isterdim; fakat senin her ha f~a ha • 

areti artan mektublarına daha fazla ta. 
ammül etmeme imkan yok ..• 
Hayır Samiye, artık sana, evimize, on 

enelik yuvamıza avdet etmiyeccğim: bir 
aha beni görmiyeceksin, benden bahse. 
'ldiğini işitmiyeceksin ... Hatta, sana izi. 
· kaybettirmek için memuriyet Ve va • 

· bile değiştiriyorum. Yalnız, resmJ 
ekilde benden ayrılmak istersin diye sa. 

avukatımın adresini yazıyorum. O, a. 
amızdaki kan kocalık bağını, sen is~er -
n, koparacak ..• Bana gelince, a~tık bu. 

bunun hiç, amma hiç bir kıymeti 

ok: Mademki sen bu bağa rağmen beni 
datmağa cesaret ettin ••• 
Görüyorsun ya, bütı.in nedametir.e, sa. 
imi göz yaşlarma rağmen seni hitla af. 

eck!-miyorum: senin bugün doğru söyle. 
'ğine kanaat ettiğim halde gene o vak'a. 
hatırımdan çıkaramıyorum. Bu şerait 

ahilinde ikimizin bir dam altında yaşa. 
amız, hir sofrada karşı karşıya yemek 

ememiz, ayni yastıkta yatmamız nasu 
bil olur? 
Keşki başından geçen o vak·ayı bana 

·ç anlatmasaydın? Keşki e\•imize sa • 
· i bir dost gibi giren en eski arkad:ı. • 
ımla bana hiyanet ettiğini söylemcsey • 
'n! Hiç olmazsa karımı ve dostumu bir 
nda kaybetıniş olmak felaketini duy • 
azdım. Fakat sen bunu nasıl yaptın Sa. 
·ye? Nasıl ve niçin yaptın? 
İşte iki ay evvel, sıcak bir &ecede, evi. 
"zin Marmarayı gören tarasasında bana 
aklaşarak söylediğin s(>Zler hala kula. 
ımda: 

- Bu büyük _günahı sana söylemezsem 
"leccğim Fahir: bir sen°edir bu vicdan a • 
abı beni durmadan kemiriyor. Evet se. 
i aldattım ve İhsanla aldattım. Fabt 
ana yemin ediyorum ki yalnız bir d~fa ... 
e ondan sonra da o gitti, bir daha seni 
e beni görmedi. 

Geçen kış senin Avrupada seyahatte 
olduğun zaman bir akşam, her vakitki gi. 
bi yemeğe bize gelmişti. Bilmiyorum ni • 
çin ikimiz de çok neş'eli idik. Yedik, içtik; 
belki de biraz faz~ac1 içtik ve ... 

Hayır Samiy:J; bu sözlerden sonra se. 
sine dolan hıçkırıklar:-. işitme1' :r,te,.,.,iyo . 
rum. Biliyorum, senin namuslu ve dürüst 
bir kadın olduğunu ve söylediğin gibi b~. 
ni, zayıf bir dakikana kurban ettiğini bi. 
liyorum, buna inanıyorum: lakin seni af. 
fedeıniyorum. 

Bu müthiş itirafı bana yaptıktan sonra 
senin, bir senedenberi yüzüme bakarken 
korkak bir çocuğunki gibi titriyen dudcı k.. 
larının silkOnetini bulduğunu, gözlerinin 
paTlakhğına ka\'uştuğunu gördüğüm ve 
senin çektiğin uzun işkenceler senin ka • 
dar üzüldüğüm halde kabil değil seni af .. 
fedemiyorum. 

Demek bir senedenberi sen... Hayır, 

artık bunları düşünmek, bu müthiş sah. 
neyi göZJÜmün önün~ getirerek hırpalan • 
mak istemiyorum. 

Yalnız ben de senden bir şey lstiyece. 
ğim Samiye; o itiraf! yaptığın akşam, me. 
deni bir insan olduğumu, okumuş ve gi)r.. 
gülü bir adam gihi yaşadığımı unutarak 
seni dövmüştüm... Bunun için beni af .. 
fet ••• 

On senedenbe::i karşılıklı sevgi Vf: em. 
niyet' üzerine kı:rn:muş mes'ud bir yu ~ 

vanm birdenbfre yıkıld'.ğ!nt h;sst:·trnek ne 
müthiş bir şeydir bi:iyor musun? Sana 
inanıyor, seni seviyordum. Bird€•nbire se. 
ni kaybettim, en senelik yuvam yık!~dı ve 
hayatım bomboş kaldı! 

Hayır, o akşam birdenbire bunları .:iü. 
şünememiş ve birdenbire içime do!an 
vahşi, iptidai, hayvani bir hisle sana hü. 
cum etmiştim. l~llerime bakıyorum Şimdi 
parmaklarım arasında h~. ı:\ senin saçla .. 
rından kalan teller var gibi. .. 

Niçin o gece seni, saçlarını koparacak, 
vücud'ünü bereliyecck kadar dövdüğüm 

halde ağzından bir tek şikayet kelimesi 
çıkmamıştı? Niçin kendini bana karşı 
müdafaa etmemiş tın? 

Şimdi uzaktan o dakikaları düşünerek 
kend!imi haksız buluyorum· 

- Bir vahşi gibi onun vücudünü di ~ 
dı1tliyecek yerde hemen şapkamı alıp 

kaçmalı idim. Kendini bilen medeni bir 
adam öyle yapardı ... 

Bunun için senden af diliyorum Sa • 
miye ve tekrar ayni hataya düşmemek 
için artık seninre bir dam altında yaşa .. 
maktan kaçıyorum. 

Sen beni belki affedeceksin, sık sık ge. 
len mektublarınin ifadesi bana bu ümidi 
veriyor; ancak ben kat'iyen ... 

Çok çalıştım, seni affetmek için ken .. 
diıni çok yordum. Bütün tatlı günleri -
mizi, mazimize aid binbir güzel hatırayı 
lt:elkra.rladım. senin bütün meziyetlerini 

birer birer saydım. senin gibi bir kadına 
malik olmak saadetine erişen bir erke • 
ğin birçok fedakarlıklara katlanabilece. 
ğini ileri sürdüm: lakin bütün bunlar, 
beklediğim ve istediğim neticeyi verecek 
yerde beni bilakis vahşi biı· hayvan gibı 
kuchıırttu ve hatırladığım o unutulmaz 
saatler için. senin başka kadınlardan ü~ 
tün olduğunu biJdiğim için seni affede • 
medim ve hala da edemiyorum. Senin bil 
gün, velev'ki bir saat için, benden başka 
bir erkeğin kollar! arasına düştüğür,ü ts
savvur etmek bile beynimi ve vücudümü 
alevler içinde yakıyor. 

Seni unutmak, sana aid her şeyi ~mu+ .. 
mak ve onlarla beraber senin hiyanctini 
unutmak istiyorum ve bunun için artık 

senden kat'iyen kaçıyorum Samiye; se • 
nin mektublarm bi!e artık bana .~elemi. 
yccck; aramızdaki yolları tamamile aşıl . 

maz ~ir uçurum haline sokuyorum. 
Belki bir gün unutur ve sükUnet bulu. 

rum; belki bir gün varlığımı ateşten bir 
gömlek gibi saran bu müthiş düşünce ya. 
vaş yavaş benden uzaklaşır ve rdhat n~. 
fes alabilinm. Bı;. ümid de olmasa bilmi. 
yorum nasıl yaşarım ben! 

Nafile bana yazma; nafile bana: 
- Ne zaman doneceksin? Sensiz ya 

şıyamıyorum artık; seni bekliyor, seni 
çağırıyorum Fahir; gel... 

Gibi beni büsbütün çıldırtacak sözler 
söyleme ... .. 

Sana gelmi:tcrum, gelmiyeceğim Sa • 
miye ... Senin alçaklığını, senin bana bi .. 
gün hiyanet etmiş olduğunu unutamıyo.. 
rum ... Hayır, affedemiyorum ve ölü:ıci. 
ye kadar da seni affedemiyeceğim, anlı • 
yor musun? 

Bandırma (Hususi) - Bugün şehri- misafirlerimiz sabahleyin Halkevi ta • 
mize Tekirdağ Halkevi azalanndan 118 kımile ıbir futbol müsabakası yapmış • 
kişiliık bir kafile gelerek Bandırma !ardır. Maç çok samiml cereyan etmif 
Halkevine misafir olmuşlardır. Tekir • ve neticede Bandırma Halkevi 3-1 ga· 
dağlı misafirler Şehidler Abidesine me- lib gelmiştir. Oyundan sonra m isafir • 
rasimle çelenk koymuşlar ve tehrin 
muhtelif yerlerini gezmişlerdir. lerimiz otobüsle Erdeğe giderek ora • 

Ayni gece Halkevi salonunda bir mü dan Tekirdağına hareket etmişlerdir. 
saınere ·vermişler ve cHissei pyiaıı. l - Resim Tekirdağlıların Şehidler lbide
sim1i vodvilde çok muva.ffak · olmuş - sine çelenk koymalarını göstermekte • 
!ardır. O geceyi şehrimizde geçiren ct.r. 

Tokad Kazova sulamasının temeli abldı 

Tokad, (Hususi) - Kazova sulaması temel atma töreni yapılmıştır. Resim 
törenden evvel Vali Salahaddin Üner, Tokad Meb'usu Sıdkı Atanç, Samsun 
Sular Müdürü Sabri ve halkı göstermektedir. 



12 Temmuz 
l:ı:::-

.Son Posta» nın tefrikası: 26 

SON POSTA Sayfa 13 

/Veşatllblld sarayı 
\. l ı a nm asırda lstanbula gelen BohemyalJ ı 1 Baron Wratislaw'm hatıraları: 5 --

Türkçeye çevJren: Süreyya Dilmen 

.. F~cireyi, hemen sa~ların~an .~ü -ı İşte o zaman, Ata efendi Musa pa~a-ı Her ~abalı _erkenden amelelerin başı· 
l"Uyup Babı meşihata getırmelı.. kuf - nın kulağına eğildi: na geçıyor, a~amlara kadar t0z toprak 
~fetva vermeli .. Sonra da bir mer- - Sultanını! .. Mesele, kıvamına gel- içinde yuvarlanıyordu. 

Paşa konakları 
~be ters ·bindirip Sultanahmed mey- di. Artık, mGbarek ağz·nclan baklayı Neşatabad sarayınm o ce.:;im bahçe - Şimdi ~u !azılaı:mı "oI_ruy~lar m~- ler ve bu kadarını kafi addederler. Bun 
danına getirerek, Dikilitaşların altın- çıkar. si, alt olmuştu. Şimdı, Ortaköy sahille- hakkak ki boyle bır hadısenın geçmış dan dolayıdır ki -bazı büyük şehirler 
da, ha~ka recmettirmeli. Dedi. rinden başlıyarak, arkadaki yüksek te- bulunacağına ihtimal vermezler ve müstesna- Osmanlı diyarının her bu-

Diye, söy)ıeniyordu. Musa paşa dil avni fikırde idi. Par ~ peye doğru yepyeni bir alem vücude inanmazlar .. fakat benim için kendi cağında ıböyle eski konak ve saravlar 
Hafid efendi de öfke ile köpürü - maklarında ?i.i:rrır i.i.1 ve yakut yüzükler geliyordu. gözlerimle görülmüş . bulunması dola- pek güçlükle bulunabilir. Büyük. ve 

Yordu. Ve o, daha zalimane düşünü - parıldayan s:ı,f' elini yukarı kal~lırarak Defterdar burnunu teşkil eden bu ~sile bir haki~ttir. Ileride, ~ıra.~ı ge- belli başlı şehirlerde görülenler ise pa
Yordu: hiddet ve heyecandan bir bayii yorul- zarif yamaçtaki karmakarışık ormanın nnce, anlatacagım gene kendi gozle - şalara veya sair devlet adamlarına aid-

- O oeza, azdır efendim, az ... İlci- muş olanların sözle:-iııi ke.stf · perişjanlı~ ıslah edilmiş.. yılankavi rimle görülmüş gerçek bir hadise da- dir. Bu adamların cidden çok aüzel ve 
Binin de avret yerlerini kesmeli .. bu· - Efendiler hazeraL.. Bı :ş yere, yolları ve küçük küçük meydancık - ha vardır ki o da biz tersane zindanın- muhteşem ev ve debdebeli k~na]dan 
fU.nlarına geçirmeli .. kızgın bir bıçak· nıefeslerinizi niçin hcdredcrsiniz? Bu, larile zarif bir park meydana gelmişti. da iken bir Alman tutsağına bin sopa vardır. 
[a, aheste aheste derisini yüzmeli. aşikar bir meseledir.. füırayına b:r Melling, binlerce ve binlerce leylak atılmış olmasıdır. Halk fae aleiacle evlerd-?, daha fakir-

Diyordu. frcnk oğlan: kapıyan hemşiresinin bu ve akasya fidanları getirtti. Bunları. Yukarıda, güzellikleri, temizlikleri leri de kulübelerde otururlar. Büyük 
Mecliste, sükunetini muhafaza eden rezilftne hareketine ;tbt. Y'Jman bir pa- sarayın .şimal cephesindeki büyük ha- hakkında kafi derecede malfunat ve p;ışalar ve zengin adamlar bahçel~re, 

iki kişi vardı. Biri, Musa paşa .. diğeri disahtan ne bekıersiniz7. Eibet, deccal vuzun kenann;ı diktirdi: tafsilat verdiğimi zannettiğim bu gibi hamamlara, Rtlara, güzel kadınlara ve 
de, Ata erendi idi. çıkar . . Bu gidişle, o dahi azdır. Şimdi burada, estarengiz bir ağaç hamanrl.ar Sırbiya, Trakya ve sair Türk elbiselere çok para sarf etmektedirler. 

Bunılar da öfkelenmemiş değiIJıerdi. Dedi. kütlesi husule geldi. eyaUetlerinde pek çoktur. Çünkü ya- Bunların maiyetleri de kendi1<?rinin 
Hatta Musa paşa, sol tarafma eğilerek, Musa paşanın bu ;;ôz!erl, odo::ıın or- Başta Hatice sultan olmak üzere, ş-ay~lannı kur'amn emir ve nehilerine rahatlıkları için derecelerile mi.i.tcnasib 
Yarı. ciddi ve yarı şaka bir eda ile; tasına dtişen bir yıld~r:m tesiri husule herkes bunu merak ediyor .. yüzlerce göre tanziın eden Türkler hergün yı - evler yapt!rmaktadırlar. 

- Şu kaltağın yaptığı işi görür mü- aetirdi. Herkes sustu, bu sözlerin so- senelik kıymettar ai1açlan. bile kö - kanmak mecburiyetindedirler. Haki -
Siin?. Mademki cam, güçlü kuvvetli bir ~unu dinledi .. ve bu ırii~M~ yıldırımın künden söktürüp attıran, bu qarib katen,. evli Türk ka~ınlan b~ ba~yo Şehir içinde gezerken bir 'rürk iba • 
eı1kek i;temi1ş .. Rumelihisarındaki le- korkunç tarrakasın~ bekledi. san'atkarm, burada böyle karma karı- yerlen~d.en daha mustesna bır şekil~e dethanesinin önünden geçtik. Bu ma • 
~ent giıbi yamaklar ne güne durur... Fakat kurnaz vezi'·· sözü burada bı- şık bir orman vücude getirmesindeki müstefid olmaiktadıırlar. Erkekler Ole; bedin iç~dC: on kadar adam, ortada bu 
Hiç olmazsa, günahı az olurdu. rakmakla iktifa e. ti. .. Sarayına bir sebebi öğrenmek için sarayın her kö - ııevcelerinin öl'iim tehlikesini göze al- ~~nan 'hırını clele vererek çevirmişler-

Diye söy'lenmişti. frenk oğlanı kapıynn benı~'.:~<n:n, b~ şesinde hararetli münakaşalar cereyan madı~ça h~~ bir er~eŞJn girmiye cür:et ~1• Bu~un etr~~ında,, başlarını ~;t~a. so-
Ata efendi bu söziere karsı da sü - rezi1ane hareketine a!.ı .,,-ummak:a it - eyliyordu. edermyecegı, bu gıbı hamamlara gıt- ~. ç.:vırerek ' .... (Al.ah hu ... ) dıyerek 

' ~ 0 
• l · ·· t • tın· k1 · · donuvorlar -r·· k' · b' · h · küt ederek, yalnı7. başmı bir tarafa e- ham edilen padi~a h üçüncü Selime ne M~Iling, sarayın her sınıf halkını m: ~rı:ıe. mumanaa .. e ıy:ce erını . v • ur ıerm. ız: ıza et t~~ ., 

ğip acı acı gülümsemek!e iktifa etti. vapmak Iaz:m geleceğin~ ~lair bir şey alakadar eden bu san'at oyunu kar~ı - -hını ızd1vacta- taah~ud. etmış bulu: lerıne nazaran bu şekılde ıbadet eclılır .. 
Dinsizlik, tmansızhk, hayasızlık, !la- sö_vlemedi. .. Onu!1 ha~kında <.•erilecek smda, yalmz gülmekle iktifa ediyor .. nurlar. Kadınlar ?u ımtıyazı, d~ha .zı.- ken bu adamlardan biri kendinden ge .. 

nıussuı:luk vesaire gibi manalarla tef - hükmü, dinliyenlerin hiderine ve mu- bahçenin balmumundan planını tak • yade: ~uhaırrı.medın bu ı:nevzu. uze~ı~- ç~r:,k uyukla~sa ve bu esnada bir rüya: 
sir edilen bu meselenin münaka~ası, hakemelerine terket•i. dim ettiği ~ün, yaptı~ı gibi; de vakı peyg~be.rane bır emrıne ıdı: gorurse ~~ .. ruya~n sıdkına inanırlar ~ 
saatlerce devam edebilirdi. Fakat bahis * - Bu, benim san'atımın bir sırrı ola- naden eılde etmıştırler. Ve esasen ken mış ve gorıılen ruyanın sıhhati de w ... 
b~rdenbtre mecrasını değiştirmiş .. ~mü Misafirler, bıı harnretlf bar;!!! ü:teri- caktır. (Arkası var) ~lerin~e de terr:~zliğe karşı aşk derece- manı gelince zahir olurmuş!. 
zıka bandosu) na intikal edivermişti. ne, birer a~lama n.1 ~ ~erbetl içerek da- ..................................................... ·-·- - sınde bır t.e.mayul mevcuddur. Gene bu gezmeler esnasında bir hl .. 
Zamanın uleması arasında kendisine ğıldılar. Musa paş ı i~e Ata ef<.'ndi baş- r-- ' Bırinciteşrinin (1) 11 inci günü Cu- ristiyan kilisesini de ziyaret ettik. Bu-

(Allfune) Unvanı verilen ve (Siyeri ke- başa kald;. e· d kt unluk maya rastlıyor ki bu, Türklerin, bizim rada daimi bir rahib yerine kalvinistik 
bir) gibi mühim bir eseri büyük bir Atn efe1ıdi, pa~an·n yGıfine bakarak. lf 0 0fU0 g Pazarımız gibi tatil günüdür. O gün bir vaız bulunmaktadı r. Bu kilis<mhı 
:rnuvaffakiyetle tercüm<::? etm~sinden gevrek gevrek gül"'imsedf: notlarından Beylerbeyinin ibadet için muhteşem ve yüz elli basamakla çıkılır yüksek bir de 
dolayı haklı olarak kendisine yüksek - Peh .. neh, sultan:m Bek~a:-ı ç·. müdebdeb bir alayla camie gidişini gör çan kulesi \'ardır. Bu kulede bir a~ 
bir şöhret temin eden hoca Münib e - kardınız anım~. pir çıkardımz ... amma, dük: Alayın başında üç yüz atlı yeniçe- çalar saat vardır ki Osmanlı ülkesin • 
fendi, (M~zika bandosu) nu teş~.n e - bademası için ka·f dikkat bm·urun. K a /b çarpıntıları ri.' birço~ ça:'llşl~ .v: bunlardan s.onra de ilk ve son çalar saat budur. ÇiinkU 
a:nıer? lanetler okuyor.. ve şoylece Zinhar, ilf'ri gitmeyin ... Olabi.lir ki, Kalbdekl fazla çar-pıntıların §Üpheslz ·b~rk~ç yuz sıpahi gıdıyordu. (2) ~ıpa - bu memleketin baska yerinde büyült 
soylemyordu: bir taraftan patlak vıo ... :r .. m::ıksadm ha- mühim bir kısmı uzvi bir afete, bir hasta- hılerıo. ardından altın sırmalı elbıseler çalar saat yoktur. Yalnız bazı Türk bü-

- Bu gidişle, kAfir icadları ilikleri _ sıl olmasına hir ~n ~el zuhura gelir . . . lığa merbut değildir. Mesela birçoklarımız i~inde vekgüzd~l .bi_r at ~zeti~ndtek~başad~e- yüklerinin evlerinde hiristiyan dostları 
. Sarhoşu, b1rakaıır1 ... yıkılıncaya kadar da heyecan hlssettikleri, korktukları, hır.s Iıyor ve en ısını maıye a ı e ı - t f d h 

lnıze işliyecek .. · Bütün bunlar, kıya - . ve asabiyet zamanlarında birdenbire da- d ara ın an etliye olarak gönderilmiş 
t )" gitsrrı. yor u 

ıne a arnetleri değil mi? .. Ahir vakitte rabanı kalo a.dedi aıtar. Veyahud süratıi · . . duvar saatleri bulunur. Hatta bazıları 
çıkacak olan (Deccal), işte bu çalgı ta- Dedi. harekat, koşmak sıçramak gibi hallerde Bunlar ca~ıd: ıki saat ka~dılar ve bunları kullanmasını bile bilmezler. 
kını d b k b. d -·ıd· K' de adedi nabız artar. Bunların ha - çıkışlarında aynı torenle konaga avdet H lk - k" 1 . . .. .. .. .. 
tab m .~~ aş ~ ır şyeyk egbı. ır... ı- HATİCE SULTANl"lıl SARAYINDAKİ ricinde a.sabi hallerde, iı:ıteriklerde, nev- ettiler. a ın çoglu .vad ıt erını gunduzun gu • 

ışerıuıe, yen var. a ın ır zaman- F .\ ·\I j vrw T rasten1k.lerde de kalb çarpıntıları artax. . . y neşe, gece en e ay ve yık!ızfar:n ha ., 
d . • • • ~ Nlh tb t d - Yemekten sonra, kale gıbı, sag tara- kA a bu bıdat, gayretullaha dokunacak, ayet ka ç;:ırpın ım ogrudan doğru- f d T k d b. t re atına bakarak anlarlar. Hele küçük 

Ya uzvi ue~~ merbuttur. M".~eı" uzvı ın an rreçen unanın enarın a ır e k b 1 rd 
artık kıyamet alametleri, zuhura baş - Sözlerini, d:nliven ıere inandırmak "" "'' " .. ~ k d 1 b 1 h asa a a a müezzinler vesaire cami 
1ı k B l" tl d b' . ..:ı kalb hastalığt vardır. Kalbin kapakları pe uzerıne on uru muş u unan şe - hizmet' d b 1 d 

1 yaca . .. u a ame · er en ırı suuur için, dört karısının (talakı selase) il~ hastaıanm~tır. En ufak bir harekette · v 'tt'k B d h"l" b ın e u unan a am ar. saati en 
:ı..: b' :. . k b: ~ _ rı gezmege gı ı . ura a a a azı es- . .. .. 
~, ır gun bu muz1ka ta ımı .r so (boş) olmasmı ilerJ sUr€r::k yemin e- bir cehidde darabanı kalbde tezayüd htl.· k' M b. 1 .. ··ım kt eli B gayrı vasıtalarla ve olrulerle vakitlerinı!ı 

11 1 H t d ı acar ına arı goru e e r. u = 
kaktan geçerken, bunun sesini işiten - den Aygır imam, ya 1a?'I söylüyor .. ya- 5 0 ur. asa a nefes darlığı görülür. ş.a.hı'r hakkında uzun boylu tafsı'la"ta gı·- anlarlar ve buna görE: ibadet zaman • 
ı Renk kah sararır kiUı morarır ve hasta " · 1 er, başlarını pence~elerdeı: ~:şarı uza- lan yere yemin edi.yordıı . tam bir natamamiyeti kalbiye A.ruı gös- rişerek kariimin başını ağrıtmak arzu- arını ayır~,rak camilerin dışın:la, :is • 
tacaklar O anda, mıntarafıllan, bu uza Vakıa Hatic€ sul~1n. r"s~an: Melling- terir. Bundan baska damar katılı~ında, d d -·ı· a·· d"kl · · ·· 1 k tuvani şekı.de yapılmıs bulunan ve • • .. •• ı:. sun a egı ım. or u erımı şoy e ı- . ., .. · 
nan başlardan bırer bcyuk boynuz zu- ten ders almıya başlamış~·. Fakat bu verem haötalığında, Md entanı ha.stalık- saca yazacağım: (mınare) denııen yuksek kulelere çı .. 
hur edecek .. bu muıikanın sesini din - ders sahnesi, saruvın I:i~ tenha odaı::ın- !arda adedi nabı.ı ve daraban çok artar. Buclin şehri çok güzel ve ıatü bir karak yükse!{ sesle halkı Cenabıhakka 
leyenler. , başlarını pencerelerden içeri da, bu genç frenk ile ba~ba~a ve dizdi- Herhalde bir kalb çarpıntısı menşei ne- yerde, çok verimli ve meyvası bol bir karşı .iıbad.et. e.tm. eğe davet ederler. I3u 

k reden gelirse gelsin tetkik etmek ve se - d 
~ emıyecek... ze geçmiyordu. HattJ Mellin~~· Hatice ·beblnl bulduktan sonra tedaviye başla - mıntakada, bir tarafı üzüm bağlarile avetın bırıncısı sabaha karşı, tan yeri 

Münib efendi, bu sözlerıni teyid et - sultanın sesini bıl~ işitmıyordu. mak ıazundır. Ben bizzat bazı kalb hıuJ - k8plı, öbür tarafı ise Tuna nehrine na- ağarmak üzere iken: ikincisi, güneşin 
ini~ olmak için birçok arabca sözleı Melling ile sultanın aras•ndn. b\r ka- ta.lığına tutulmu~ bulunan gençlerde ha.s zır kayah bir tepe üzerine kurulmuş - doğumu ile batımı arasının ortasında, 
dizip dlö'küyordu. Asıl garibi ş:ırasıdır fes paravan bulunuyordı_ı. Hoc:a, para- :.~~:ı;1~ıa~r~~::ı1~:~~ v~:~~;!~ :ıd~ tur. Nehrin öbür yakasında da (Peşte) üçüncüs\1 akşam üzeri, dördüncüsü, gU 
ki, bu sl5z~eri dinley.~n ora~aki <uıe .. • vanaya yan dönmüş olara1<:. ders veri- raca.atlarında. uzvi kalb ha.cıtahğını tesa- beldesi görünmektedir. neşin gurubu esnasınd~ ve sonuncusu 
~~) ~e?diler de •. mut~madıyen bu bu- yor .. talebe. bu dersi büyük bir dik - düfen teşbts ettim. Her şey bir sebebe Budin'in arkasında ve yanlarında ge da yatma vaktinden biraz evvel yapı • 
Yük (alım) i tasdık ecliyordu. katle dinliyor .. şayed bir şey sormak merbut olduğu gtbi daraba'lı kalbde te- niş Macar ovaları uzanıp gitmektedir. lır. Bu maksad için minareye ~ıkan 
Şu ulema meclisinde, kimin kimi kan icab ediyorsa, Buna Hayreddin ağa va- za.yüdlerde baıı:an ehemmiyetsiz fakat Bu ovanın bir yerinde vaktile Macar müezzin, sesinin bütün yükseklig~ ile V" 

dır h . . t 1 k a· d bazan çok mühim sebeblere merbut ola- ~ 
dığı belli de~ildi. Sanki. ':?~~nm sı a ı e ıyor u. bilir. Dikkat etmelidir. krallarının intihabı için halkın topfan- kulaklann.ı ellerile kapamak suretHe 

ruhu, meçhul bır kaynaktan do~u.len Hayreddin a~a, Ayğır İmama vaziye- dığı hususi bir yer mevcuddur. bağırır ... Istanbulda olduğu gibi ha 
1 

fesad zehirlerile işba haline gelmıştı. ti böylece nakletmişti. Fakat. kalbinde cnab ı.tıyen okUJucul&nmın pOata Budin şehrinin kenarlarında öncele- yatları sulh ve sükun içinde geçenleı 
Bunların hiç biri, muzika dinlemek- fitne ve fesad ateşleri kayn•yan Aygır pulu yollamalannı rtca ederim. AU1 t&t· ri Macar krallarının veya asilzadele - günde yedi defa ibadete çag~mhrlal'\ 

I. M k - d b" "k d1rde istekleri mukabel&m kalablltr. ıe.. insanın başında boynuz hasıl olaca - marn, usa paşanın onagın a uyu .J rinin. ikamet eyledikleri mu·h· teşem me- Bu davetlere herkes değilse bile me ~ 
1 bir revac bulan dedikodu1ara cıla ver- b 1 t F k t b b 1 gına inanacak kadar budala olamaz ar- anı yapı mış ı. a a ugun un arın murlar; işsiz insanlar, yüksek rütOell 

dı. Fakat öyle bir maksad etrafıncia mek için yalan söylemiş .. ve, dinliyen- bir çoğu yıkılmış bulunmaktadır. Ba · kimseler, tacirler icabet ederler. 
toplanmışlardı ki, bu maksa:lı ortaya leri bu yalana inandırmak için ~e. dört N b t • 1 zıları ise kalın direklerle desteklenmiş (Ark ) 
atmaktan çekinerek, kendi uydurduk - karısının nikahı üzerine yemin etmiş- ö e ÇI eczane er ve Türk askerlerinin ikametine tahsis ··--··-····· ............................ ~~:.~~~······-
ları adi, basit ve süfli yalanlara, gene ti. __ .. ..,__ edilmiştir. Bu askerler ise, gün1ük yi -
bizzat kendileri inanıyorlardı. Fesad erkanı arasında bu ;iz:i V'Jlkan ıa!':r~ece nô1ıetçi otan eczaneler şun • yecek ve içecek ihtiyaçlarını ancak kar 

kaymya dursun, Hatice sultanın sa ~ ı b·ı k k d .. t 1 kt 
Mlinib efendinin (ilim ve irfaı1 ~a 

kirdi) olduğu halde, zeka kuvvetile o
nu kat kat geçen Ata efendi, daha ha-
la bu hararetli bahse can ve gönülden 
iştirak etmiyor.. sağında ve solunda e
sen hiddetli taassub kasırgasını -tıpkı, 
geviş getiren bir deve gibi, gözlerini 
SÜze süze- temasa ederek, tatlı bir te
bessümle dinliyordu. 

(Frenk icadlarına meyil ve muha b -
bet gösterenler), bol bol tel'in ve tek -
fir edilmişti. Ve nihayet bütün fikirler, 
ııu nokta üzerinde birleşmiş: 

- Bu gidiş.le, ilem haraba varacak! 
DenUmjli~ 

İstanbul dhrtindckJJer: şı aya ı ece a ar ucre ama a ol -
rayında mühim bir faaliyet ba~ göster- Şehzadebaşında: ıi. Hakkı), Emlnö - duklarından oturdukları yer1eri tamir 
di: nünde: cNecatl Ahmed), Aksaı-ayda: ıSa- ve termime ne vakitleri ve ne de na -

Melling, (hayal) ile (hakikat) ara • rırn), Alemdarda· ısırrı Asım>. Beyazıd- kidleri vardır. Yağmurlu havalarda bu 
sında çırpınıp duruyordu. Kendisi, da: <Belkisi, Fatihte: <EmiJyadl), Bakır-

köyünde: (İstanbul), Eyübde: cEyiibsul- evlerin damları akarsa içindekiler bu-
Hayreddin ağayı nefis şarablarn alış - tan>. na pek o kadar a1dmş etmezler; gerek 
tırmıştı. Buna mukabi1 ° :fa, Haynddin Beyoğlu cih~Undekiler: atlarını, gerek kendi yataklarını akmı-
ağanın afyonlu macununa alışmıştı.· · istiklal caddesinde: <Galatasaray), yan ve damlamıyan bir köşeye çeker _ 
Yalnı;-., korku1u rüya görmemek için Kurtuluşta: <Kurtuluş), Maçkada: (Fey-
macunun derecesini fazla kaçırmamı- zil, Galat.ada Cİkiyol), Bc~:kt.ışta : csü-
ya dikkat ediyor .. bu sayede, uykuları- leyınan Receh\. 

Boğaziçi, Kadı koy ve Adalardakiler: m sabahlara kadar Hatice sultanın aş-
Kadıköyünctc : (Hüsnü, Rifat), Uskü -

kına dair rüyalarla geçiriyordu. darda.: !Ahmediye), Sanyerde: (Asaf), 
Genç ve haya1perver san'atkar, ayni Adalarda: <Şlnası Rıza) . 

zamanda işlerine de büyük bir gayretle 
çalışıyordu. '-----------------,.) 

(1) Burada birdenbire Eylül ayından İlk -
teşrin ayına geçilmiştir. Ve bundan ötesi hep 
bu suretle devam etmektedir. 

(2) Yeniçerilerin yaya, Sipahilerin ntıı kıt
alar olduklarına göre mti'ellifln Yeniçerileri 
atlı ve Sipahileri piyade göstermiş olması bir 
zühul eseri olsa gerektir. Mütercim 
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Yazan: 1:1-.ı 4d.nllD Gb 

Esir Kralın yemini 
. Türkler f~d!e ve tazminat mesele - .. Yenf sultan intihabı hakikaten çok kere ve hareketine boyun eğeceklerdi. 
~de çok .fiııce.nab davrandılar. Kral guç ve muhataralı bir ~di. Ne o ursa olsun gonüllerde bu kadına 
Dımyatın ıadesinden sonra yansı ~ Boş kalan tahta o kadar çok narnzed karşı büyük bir hayranı vardı ve onun 
mide ~ yansı da Akkada teslrm edı1- gösteriliyor ve bu mesele etrafında bir cazrbesi önunde bütün ihtiraslar susu -
mek şartilıe cdört yüz bin altın> vere- bfrine o kadar zıd ihtiraslar çarpışı - yordu. 
cekti. Ayrıca Dimyatta bulunan ha! - yordu ki, basiretli devlet adamları * 
t.aJ;ır ve erzak haçhfara bırakJlacaktı. meml ketin biiyi:ik bir ihtflale sürükle- Bağda<i Halifenin Sarayı 
HaçTtlar bu çok müsaid şeraiti sevinçle neceğini muhakkak !ayıyorlanL Abbasilerin son halifesi Elmustasam-
kabrdl eUtil'er. Sı-ra yemin meselesine Turanşahm katli fle Eyubilerin Mı - mübillah vezirine emretti; 
gelmişti. SIT koin sona ennek:Je- beraber bu aıle - - Melik Nasırın adamları ile görüş-

Sen Lui, Maitre Nicole sorda: den Suriyede Frakta hüküm süren bil"- mek istiyuI"Urn> 
- Türlder: ne şekilde yenin etmemi çok prensler vardı. Vezirin, derhal halifenin huzuruna 

istiyorlar? Eyubilere taraftar olan ve Turan·a - çı:kaııfrğı ıki genç okuyucularımıza ya-
~~ Ni<:Ct yemin şeklini okudu:. hm öldiirülmesine fçerle~ hlr kısım bancr değildir. Maruur İbni Mansur ve 
« .. Is:lfünlarla j-.raptlan bu mukavele - ha:ık ve ordu ıçinde cSaliFıiJenı denilen Şair Haldun. 

de nakzıı ahdedem Y...esihi. annesini. ha.- bir parti 011 prenslerden birmin ahta Turanşahın katlinden sonra Şama ka 
variyun ve- azizleri :nkar eden hıristi - geçirilme rnt istiyordu. Buna mukabil çan ·sefahat arkadaş. an şimdi Mısır İn-
yan gibiı kiflır olsum- hüküm ve fktidar KöTemenlerin elfnde cm ee Köleı:nenler aleyhine büyük bir 

- Sonra. kfr. Fa:Kat KOlemenler de iki kmna ay- intikam hazırlıyorlar. Şamda hazırla -
- c.--.• Salibe tük~rüp listüne basan: nfdr: nan bu hareketin baş!nda Turanşahın 

hiristiyan gibi Allah•n lanetine uğra - Aralarında Ture Frusamettin, Sev - akrabalarından. Haieb Türesi Melik: Na 
sın.. fettfn Bahadır ve Seyfeffin Kotuz h~ - m- varr Halife de bu fitnenin fahri re-

sen L1.1i yerinden sıçradı: lunan of rinci kıSlm Aybeyin nakfmiye- i3i. Karşısında kemali edeble diz çöken 
- Yok ben bfiyle yemin edemem. tini istiyOT; RK:tay, Baybars ve. arka - fesaclcrlara bir peygamber edasile hitab 
Gene taassub damarları kabarmıştı. d~fan ise bcna Ş'lddetTe muhaıef e - ecli or: 

Metr Nikol: dlyorfard'r. Bu vazıyet ka~-,nc.tı aca - - Kahireden bu,gün bir sfıi geldi. 
- !'te yapıyorsunuz -diye ç_ırpındı.- ba Mısır İncf3i • ne düşünüyord ı~ Hu ?ı.fukamı hilafetten yeni sultanın tas -

Emirleri zorla ikna ettik:. Zaten hep - noktaya geTmre, bütün düsünceler du- dikini niyaz edivorlar. 
sinin gözünü kan bürümüş, emin olun rakhyor, onun verece~f hükme hrç fdm - Ne cevoı.b verd'niz ya Emirelmü-
ciimlemizi kıbr kıtır keserler. se Hraz etmek cesaretini kendm~, bu- minin? 
Diğer prensler ve papaslar da işe mi.ıı lamı ordu. - Cevab yazmadan önce sizden Şam 

dahale edince ~ral yemine mecbur ol- Birkaç gün içfndeo 'bu ihtilaflar o de- daki hareket hakkında: biraz izahat al
du. Fidyenin yarısını verdiler ve ge - r::e:. kızı?tı ~ _nillayet bir t-op antrda mak istedim Nasıl bu iş muvaffak o -
mflerine binerek Dimyattan A:.kdenize buyuk hır gunritii çıkt'L Meseleyf ı;ene lacaık nn dersiniz? 
açı1dı'lar. ESaretten kurttrlduXtan sonra k:ıTuç halledecekti. Hançerler çek'lip, 
kendilerini bu kadar kolaylıkla brra • küfii:rle:r a..vımlurken teLi"şiıı lnT ses 
ikan Türklerin bu a1icenablıkJaTile afay yükseJ1di: 
ederek: - Melike geliyon!. 

- Biz olsak bir Itrah bu kadar ucuz Kollar ve krhçlar düştü. Yüzler aı -
bırakmazdnd diye gülrnuşierd;. çıl<h. Herk susınırştu 

İşte yedinci haçlr seferi de bu sekil! - - için. kavl!a ediyorsunuz? 
de niha:y.et buldu; - Hiiküındar futihabında iht' · f var 

- Allahtan inayet ve sizden ruhsat 
sadır olursa muvaffakiyetimiz muhak
kaktrr ya Emirehnfiminin. 

Melik Nasrr çok muktedir bir genç, 
bütün Surlye ona biat etti. Herkes Tu
ranşahın kanını (aleb edivor. Banlbek 
ve Aclund:m muvaflk cevablaT aldı!t. 

(Arkası va!') * - Hükümdar mı? Bö le mi .seçi' r? ·-.................................... -.................. __ 
.. Türklerin böy'le mühim rşler· prll". k 

Haçlıların Faraskurden hareket et - için bir kurultay topiadıklarun ne ça
tikleri günün akşamında, dilenci kı - buk unuttunuz. 
yafetinde fld kfşi karanlık yo1larda giz Derhal bir kurultay topland! Herkes 
lenerek biran evvel şehirden trıaklaş - a kadar m.emmındu ki ilk is Melllr<>yi 
maya çall.Ş7.yorlardı. alkışlamak oldu: 

:r. · hayli yürüdükten sonra bir. taş _Yaşasın Melike. 
yığınının üstünd'e- durdu1ar. Burası es· _Varol~ 
![{f bir .şehir haTabesi idi. Uzakta Köle- - Biz daima başımızda seni görmek 
menforin çadırlan görünüyordu. Önde isteriz. 
giden~ - Yaşasın Emiretülmüminin. 

- İştcı burası m.üsaid -dedi- artık pa,.. Şeceretüddür. ittifakla Mısır hüküm 
ralan paylaşalım. dar.11ğına seçilmişti. 

- Fakat senin aldrğın. kifi değil nrl * 
ya Şem'un,, niçin benim hisseme. karıı - Uzun harbler, ihtilat ve ihtilaflar.dan 
şıyorsun? . • 

- Haksızlık ediyorsun ya Mansur ~ bu Mmr içıIL gerçekten tatl bll! 

0 
torbayı:. ikimiz için veı:dileı:. sukfın devresi oldw 0 tahta o kadar 
_ Lakin ben: olmasam. hiç bir şeye hazırlıklı ~ olgun bir halde çıkmıştı 
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muv:affak olamazdın. 1d, buı zenginı. ülke birkaç ~1: içinde SOLDı\N s~l1A: 
_ Ben de olmasam bu serveti kim ref.ali ve Asayışe kavuştu. O Islam ta - ı - l(ed«t" - Scınucdl. btr R oı. kışın ra-

verecıekti sana" r.ihinde nartuna hutbe: okunan yegane tan 
· k d d t 1. 1 ln: E · :r - Hayvanların evlen - Llmımlu. 

- Ben zaten haçlılarla müzakereye a ın 1· s am ar ya ız ona: ~ ~ mıre • 3 - Bol oımwan - Uzayıp cıtme. 
giıişmic:tim. tülmüminin> dediler- . 4 _ Etrad _ Ceın1 edatı. 

_ Sen ar.tık fazlır gf d1yorsun ya ve _ Bas~_?ığL par.amn hır taı:afında bes- 5 _ Qa.ğırm:ı.k. 
led? Kendini Turanşahın zamanında mele dıgeı:: tar:f~. da .. Arabca: cE.~- 8 - Sağlam - Kam~. 
mı zannediyorsun'! Şimdi Kölemenie - ~t.t:ı~amiv~tuss.~lih.::ve~u M{'lıkef.fil ~ = ~za:a ~~=anlıJı:. 
ri çağırır seni teslim ederim. GUnler - muslı~n :ralide.tülmu:~u:n:ansu~:ı Ha- 9 - Bugünden evvellli gün - İatlfh•• nı-
denherJ seni arıyorlar zaten. fil Halifetun Emlı:elmum.mın> cumlesi dUI:.. 

Mansur, sapsan olmuştu. vardır~ 1 ) ıo - Gen1'ltk - sotuk meVlim • otsl1. 

_ Peki al -dedi- paranın yanmıı ve- İdaresi meşrutt bit. hükfunete benzi - YUKARDAN AŞACİ: 
riyonım. yotıdu:. Devlet itle.rini daima bir mec - 1 _ Taıtıl _ Yennm yeme)[lertn 11Umoldu-

. şenrun: isfudiği parayı aJ.ımştıı Aya • liste müzakere ettirir.., kendi perde ar- ta yer. 
ğa ika!ktı. kaBından müzakereleri takib eder ve O· 2 - Bafkası • Rabı~ eda.tı - Şeref. 

_ Ben arım gjdiyoruıtL Yakında na:. göre: kararnu ~tirdi. Bununla be. - 3 - Slra.J& ıı1rm19 - Afa1'M haıleatnin bl • 
Mısırın en bü ... m~ adamı olacağım. Bir rab gene tatlı bir' isUbdadla gönül • rincl ra.kaml. 

'J ...-. 4 - 9an'&t - O:lt.nuı iıa\ duftl'l. 
işin ~se bana uğra'. HAydi boşca leı!de- hüküm sürüyor. meclis ve devlet 5 _ Vidalıa.nmıı 
kal! adam1an heıı zaman: onun arzusuna gö- 6 _ Elekten ıeçırme _ lstamblldt btrn. 

_ Gu'Tu gü'le baba! re hareket. ediyoıılarcID. Vergileri azalt- 7 _ Btittin _ o:fanm ft.lt duftl'l. 

.. Birbi:cleı:ini kucaldadıiar. Şem'un ması. fubxaya bakması halkı çok se - 8 - Rftstıemtn babam • Klni. 
bir adını attr. Birden boğuk bir feryad vindirmi ti. Mısır.hlann cMahmel> d9- t - Blr yerde eR.tmenkı verdttı baa. 
kopararak--... v-Joldı. Mansur, baba: - dikleri Kibeye surre göndermek usw - ıo - Emreden - Dir mevsim. 

"' -- J" ~ lndmacanm balledllmlt tôllı 
sun tam iki iüreğinin: arasından vur' - lünü icadı eden. de o oldu. 
muştu. Hey:besini. sırtlna yükledikten Atabeyi.iğe Aybeyi getirdi. B~kn V4• SOLDAN SAÔA: 

sonra sevhıçie ellerini uğlışturdu: zife.Jerle- taltif olunatli Aktay ve Bay - ı - Bata geldi~ 
_Şimdi &gru- ll .. ~...ı ... r bars buna içerlemekle. beraber tabi! 1 

- Afiye\ - Aza 
~....,,"""' 3 - Fllln. - Avaz. 

lkind kısım 'boyun eğçfiler. Ona md içmişlerdi bir 4 _ Aya.Jet -Aza. 

-1-
Şimdi hü.kıilrndar kim olacak?' 
T11.ra.nıpliın öliim liaberi etrafa: yayıf

CJrJi;tacı saıu:a arlık herkes bu mflnhem 
mesele ile meşgul oluyordu. 

(l) ~eret1lddll'r'lm Melli' 88.Iihten bir ol
ıu o&nu.ş, H8Jil adını tqıya:n ba çocuk küQIU: 
iken vefa.t et'mJft;t!. M'l!ır İhciBl h6ktlhıd&:r 01-
d\lktan sonra ımmsma c'Ofmnl Baltlr bU: -
meslh1 filve ettt. 

15 - GeneD&l - En. 
8 - Bt - Ta.y - ıt. 
'l-Rı.-A-L-Aai 
8 - Da.va. • Esmer. 
9 - baz etmek. 
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Temmuz 12 

1 Son Posta 1 S POR 
Yttzncnıerimizi niçin yabancı 

unsurlarla karşılaştırmıyoruz 
Türk yüzücüleri geçen senelerde Macar, Bulgar ve 

Mısırlılarla yapbkları yüzmelerde çok üstün dereceler 
almış'ardı, bunu gözönünde tutmalıyız 

İstanbul su sporları ajanı, mevsim L. 
çinde yapılacak müsabakalar dolayısile 
geniş ve muntazam bir program neşret
ti. Yüzme., yelken, kürek ve su topu gıbi 
dört muhtelif hareketi. birkaç ay içme 

toplamak suretile hazır1anan su sporları 
progrann dikkatlıce tetkik edilecek o. 
lursa güzel, makul ve hesablı bir şekilde 
yapılmış zengin bir program olarak göz. 
!erimize çarpmış olur. 

Yalnız, programın inceden inceye tet. 
kikinden anlaşılacagı üzere bir noktası 
üzerinde durmak ve bu müna ebetle de 
bir noktaya temas etmek istiyoruz. 

Hemen bütfin spor şubelerimiz iyi ve
ya kötü mevsim zarfında müteaddid ve 
muhtelif, ecnebi temaslarını, faaliyet 
programı içine aldığı halde, su sporla. 
rında bu noktanın neden ve hangi sebeb. 
le .ihmal edilmekte olduğunu anlıyama .. 

dık. 

Yalnız bir defa festival esnasında, kim 
bilir hangi mfüeşebb ·., delalctlre şeh. 

rimfze davet edilmiş olan Macar yü~ü
cülerinin yapmış oldi.lğu musabakalan 

hariç tutacak olursak, teşkilatın elile her 
sahada helll'!'n hiç yabancı bir temasıa 

şahid olamadık. 

Son senelerde yüzücülerimizin elde 
ettikleri derecelerı ve bilhassa Macar
lara karşı alınan yüksek muvaf!akiyeti 
g.özönündc tıutunuz, bu sa-hada yapılacak 
beynelmilel nilisabakalarda mahcub ol. 
mıyacağımıza emin olabilırsiniz. 

Geçen sene gene festival münasebeti. 
lı! Beledıye tarafından davet edılen Mı. 
sırlı ve Bulgar yüzücülerin, sporcuları. 
mız arasında iyiye yakın bir deı ece bile 

ıalamadıklan: dla hesab edilirse kanaat. 
lerimizde haklı olduğuımll teslim edile.. 

bilir? 

Her ne kadar, beynelmilel müsabaka. 
lar için müsaid bir 'I: ii7m" havuzu olma. 
dığı düşüncesi de aklımıza geliyorsa da, 
Taksim stadında futbol maçları, Robert 
Kolejde büyük atlı>tiz,m bayramları mu. 
vnffakiyctlc yapıldığı gı'bi, Şeref stadın.. 

dakf yüzme havuzunda eh pekala bu ne. 
vi müsaba'kalar yapmak miimkUn ve ka. 
bildir. 

Senelerdenberi birbirlerile yarışa ya.. 
rışa artık müsabaka yapmak zev'kıni bile 
kaybetmiş olan yüzficülerımizin, en 

• 
yüksek derecelerini ortaya koydukları 

zaman~ hiç değilse bir defa beynelmılel 
'Olmak, ne biloyim, yabancı bir müsa
bıklıa yıar:ışmak zev'kini elde etmiş bu. 

lunmak gibi bir sporcunun büyük zcv .. 
kini onlara vermenin de artık zamıını 

gelmiş olduğunu takdir ve kabul etmek 
liizımd1r. 

Ytlzmeyi, yelkeni, ldıreğt ve nihayet 
su topunu mi?vsimin en müsaid zaman.. 
lanna ayırmış olan İstanbul su sporları 
ajanından, bu müsabakaları muvaffaki· 
yet.le başamıasmı temenni ederken. fe. 
derosyonun da bu programı harict mn. 
sabakalada süslemesi için kendisine yar .. 
dim etmesini, bu cazib sporun bıraz da.. 
ha canlarunası için bu nevi çarelere bal 

vurul'nıasının faydalı olacağını kat'iye• 
le söyliyebıiliriz. 

Ômer Beıim 

Balkanh atletler şehrimizde 
toplanıyorlar 

Atletizm Fed'erasyontt tarafından ha.. 
zırlanan beynelm t etızm müsabs· 
kalan Pa.zar günü Rumen. Mısır. Yunan 
voe Türk atletleri ar.asında Kadıköy sta
dında y~ılacaktır. 

Balkanların hemen en kuvvetli atlet.. 
Ietini bir araya toplıyacak olan bu mü· 
sabakalar için c;ddi bir surette hazırlan
mış olaın atletlerimizin kuvvetli rakible.. 
ri karşısında iyi hır derece alnıalan, ve 
bazı rekorlar yapmaları ihtimali ço~ 
kuvvetlıdir. 

Mevsim zarlmda iyi d'ereceler yapstı 
atletlerimizin, Balkan oyunlarındaki kıY• 
metlerini meydana çıkaracak olan btJ 
müsabakaların, müsavi kuvvette atletle! 
arasında yıapılmış olması, 16 Temmu• 
gününe büyük bir alaka toplmnaktadıt· 

Misafir atletlerin hepsi bir iki gün• 
kadar şehrimizde olacaktır. 

lngilterede lig ve kral kupası 
şampiyonları karşı karşıya 
Her sene adet olduğu üzere !ngilter' 

birinci lig şampiyonu Everton ile, kral 
kupasını kazanan Por1smouth takımı ., 
ııasındalki şild maçı on altı BirlnclteşiD' 
de Goodisonparktaki 'Evertonun stadı• 
da yapılacalrtır. 

[ Joe Louis -Galento maçı 1 

Zenci lbobör Joe Louiain, iki tonluk 4 numaralı resim: lleyhanaci bdJllJ 
me~ bob6r Qelent.oyu tSnik Yediii yUmrUk1ardan sersemle:ma tJI 

nakavtla mağlıl.b etttı;ni biliyorsun\U. halde, yere yuvarlanmak ;aeıanr. 

Ytrl<arıda bo heyecanh maçın son saniye. 5 numaralı resim: qalento. hem il'* 
lerini gıörüyormııuz. hem da hakeme sarılmıştır. ~ 

Dördünoü ravunddayız. l.;J numaralı müvazenesini bulup ~ aıtJlf>' 
resim: Zenci boksör bir kaplan gibi has. ne fayda?. 
mınm üızerine atılarak yumruk üzerine 6 numaırah resim: Gelento ma9 P~ 
yumruk indirmektedir. 3 numaralı re. cı* ibir ha.ldt ~ldlr. Teblk ısı*IJ.~ 
sim: Hakem, miidatrale ederek, Louise ile mağli\b olmuştut. Men.ecen JteJ14)İ61 
çe*ilme!inf lpret ediyor. rtnpın iıulinnela ça!kpyar. 
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DOSU~ 1 Ankara Radyosu 

27 nci tertibin 3ncü keşidesi bugün 
bitti. Kazana.n numaraları aş_ağıdaki 

sütunlarda bulacaksınız 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kc,,. 120 Kw. 
.A.Q. 19,74 m. 15195 Kca. 20 Kw. 
A.P. 31,70 m. 9405 Kc;:;. 20 Kw. 

ÇARŞA~IB.~ 1217139 

50.000 lira kazanan 132290 10943 1225 30443 23025 
111998 7592 14167 21316 32490 
28284 1373 25640 781 34200 
36072 20326 19021 9454 39201 
15158 21542 7549 10130 58~8 

13371 35971 21382 201 27825 
8854 17179 29598 13354 31493 

12.30: Program. 12.35: Tiirk müzliU - Pl. 

8 
13: Memleket saat ayarı. ajans ve meteoro-

. loji haıberleri. 13.15 _ 14: Müzik <Riyaseti 
22810 .. B d ·..... K" ) Cumhur a.n osu - Şef: !usan unçer. 
23776 ı - Meyerbeer - Le Prophete operasının mar 
23170 şı. 2 - Llncke - Mehtab (Vals.) 3 - Saint -

2307 Saens - Kıı.hra.manlar mar.ıı. -ı - Pucclnl -
.~2862 Mad.ame Butterny operasından fantezL 19: 

730 Program. 19.05: Müzik tMoza.rt'ın iki üver-
2750ü türü - PJ.) 19.15: l'iirR: müziği ıincesaz fas

lı.) 20: Memleket saat ayarı, ajans ve mete-

Istanbul Emniyet Sandığı 

938- 269 
Müdürlüğünden: 

M Evvelce OskOdıırda. Bulgurlu mahııllesinin Oçpınar cııddesinde eski ı, ı 
U. 1 MU •. ı Mo. ye~ı- 18. 18 No. lu mattbahçe ve mnştemilat ahş ,ıp köşkte 

oturmakta _ık.en .şimdı i.kamotglll11arı nrnlO.m olmıyan, Bay Mehmet Salih ve 
Baytın Serıteye ılan yoJıla son tebliğ : 

Mutasarrıf olduğunuz yukanda adresi yazılı gnyrimenkulU birinci derecede 
jpotek göstermek surelile ve 10452 hesttp No sile S8ndı.\oım d ~•d 
( 4-00) r k 23 3 3 • E; ız en aı ığı.mı 

. ·~ . ıraya .arşı - - 9 1 tarihinde yuka"rıdıı adresi yazılı gayrlmenkulO 
bmncı derece ıpotek göstermiş idiniz. 

r/ 7; 2 ~ 938btarihine ka.dar . ödenmediğinden ftıiz ve komisyon vesalr mas
rıı ar a era er borç ımkturı (11133) lira (66) kuruşa varmıştır. 

Bu sebeble 3202 No. lu kanuna mnsteniden yapılan takip ve aç k tl r - d . ı ar ırma 
ne ıcesın e mezkOr gayrımenkul 1125 lira bedelle sandık namına kk t 
ıh l d·ı · t ' muva a en a e e ı mış ır. 

işbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 938/269 No. He Sandığımıza 
n ı nracaatla borcu ödemediğiniz tnlcdirde kat'i ihale karan verilmek üzere 
dosyanın icra hakimliğine tevdi edileceği son ihbarname mukamına kaim 
olmak üzere nan olunur. (5105) 

4745 
5013 

30557 23421 221n 38574 
7105 3126 1960 1881 

30 lira kazananlar 
oroloji haberleri. 20.15: Konuşma. 20.30: ---:_-:------=-------------------
Türk müziği: 1 - Salahattin Pınar - Hüz- Şuhut Belediye 

Sonları ( 58 ) raknmla•ile nihayet. zam şarkı: Aşkınla sürünsem. 2 - Satt\ha t-

lenen bi.itün biletler 2:} şer lira, onda bir 12768 26515 10624 8615 36069 7020 tin Pınar - Hüzzam şa.rkı: Seviyordum onu. 
h.csabile 2 ~er lir,1 amorti kazanmışlardır. 29472 3809 12276 32599 23535 31492 3 - Faiz Kapancı - Hüzzam şarkı: Büklüm 

15. 000 11.ra kazanan 38080 16290 29440 28583 39031 3025 b~k:üm sırma saçın. 4 
- ······· · · - Halk tür-

Sonları ( 57 ) rabm::ırı!a nihayet. 
lenen bütün bile:~1er 20 şer lira, onda bir 
~sabile 2 şer lirn amortı kazanmışlardır. 

12.000 lira kazanan 

" 84,, 23129 kusu : Karanfil oylum oylum. 5 - ... .. .. .. -
6430 11226 34013 7879 ~H -ı- Keman taksimi. 6 - Cemil bey - Muhayyer 

36940 23306 26511 22823 1770 18904 pe.c}rev!. 7 _ Ta.nburl Ali ef. Muhayyer şar -
3324 1478 23542 2093 13704 8748 kı: Feryada ne hacet, 8 - 'Arif bey - Mu -

36651 35749 29747 30475 20593 28378 hayyer şarkı: İlthnas etmeye yare. 9 - Şev-
29100 1344 26679 2LH8 12734 14937 ki bey - Muhayyer şarkı: Hicran oku sinem 
35195 31'.374 29727 32611 16988 18519 deler. 10 - ......... - Muhayyer saz semaf.51. 

36524 34774 9786 21628 16654 37218 21.10: Haftalık posta kutusu. 21.25: Neş·eu 

3459 9093 32119 30399 26263 2523 plAklar - R. 21.30: Müzik ısaksofon solola -
19606 2503 !i040 33215 9·104 932? rı - Nihad Esengin.) 22: Müzik <Küçlik Or-
21549 16001 36453 17939 8781 1777E kestra - Şef: Necib Aşkın.) 1 - W(l.lther 

4744 5?3 3 968 2 23318 1
c:303 Schrader - Akşam üzeri (hazin parça.) 2 -

~ 7 7 75 · ;ı Ganglberger - Küçük flüt için konser parça-

Reisliğinden : 
1 - Kapalı zarf ve pazarlık usulleriie evve'lce mii.nıabsaıya !k:o.nulup talib zu. 

hu:r etrn.emıesınden dolıayı bu defa şartnmnesintle değişiklik yaıpıff.aır.aik ka al 
zarf usul1i1le yıeniden müaıakasa:ya konulan 17723 lira 49 kuruş bedeli keşifli ş~~d 
kasaıbas:ı.mn elektrik ve mıa!kme tesisatı 10/7/939 gününden lb ara:k ~ yedi 
gün müddeıt'lıe eksiltmeye konu1muştm. 

2 - İhallle Şuhud belediyesinde topkman encümen tanafındaın 20/7/939 günü. 
ne müsad'ıü Perşembe güın.ü saat 15. de y.apılaca!ktır. 

3 - Muva{kı'kat teminat 1422 lira 26 kuruştuır. 

4 - Bu işe aad oJıan pr-0je, hüalsa.i keşif mafae:me montaj şaırtnıam.e.leri hesabat 
ve müın.atkıasa şa.ııtnaıı:neıs, mukavele projesi bİı'r liro. ıı:nukıabilindle Şuhud Bel~i
yesiru:ilan allamr. 

5 - İstekli olıaınıl!aır Nafia Vekalıetinden aılınış En'Steletörllü.k ~kası ve buınıa 
mümasil f.ıe.'>isaıt yıaptığma dair alınm1ş bo.nscırvislcrini .ihaileıden bir saat evveli. 
ne kadar Bc'J.Wliye Enciiınıe:Aine makbuz mu.kaibilinde tevdi e'tmEII'Cıri veya post; 
ile göndermeleri ilan o1ıuın.uır. c5020ı. 21455 29042 32375 25785 258:3& 18746 sı. 3 _ Ganglberger _ Berum küçük Teddl 

19610 39295 17917 2609° ü"l70 7973 , __________________________ _ 
0 ayım. (Saksofon parçası.) 4 - Fi'itz Rcck - • 

10.000 lira kazanan 

3.000 lira kazananlar 
1661 23128 

~.ooo lira kazananlar 
4251 27862 

39859 18996 
500 lira kazananlar 

35992 
5217 

38126 
18949 

37369 13899 1349 13331 1816 
30187 21397 23807 28436 31047 
6243 11139 26773 19964 1175·1 

5054 2422 16733 35213 30158 31693 tenwald _ Grizlngde potpuri. 5 - Gerhard 

18994 26342 13288 7177 22351 9927 Wlnkler _ Donna Şikita - İspanyol üvertü -
29564 19139 14322 18:i6 15624 6207 ı·ü. 6 - Rlch. Heuberger - Şarkta süitinden 

14812 14567 34965 2425 14fi77 28534 Rakseden kızlar. 7 -- Adolf Grunow - Ber -
28622 10826 26235 35343 8164 16666 Un Viya.na valsi. 23: Son njans haberleri, 
16617 2407 11744 20562 l6l7l 28493 zira.at, eshn.nı, tahvilat, kambiyo - nukut 
15898 8674 30016 234Hi l3BS 5812 borsası (fiat.) 23.20: Müzik <Cazba.nd - Pl.) 

840 
23.55 - 24: Yarınki program. 17188 8Ş46 2608 16281 22186 

38271 29306 2fi086 34456 ı:ı222 19731 
36721 31515 4540 24033 8832 7720 
12749 18932 19884 32111 24358 39796 
30792 6278 22064 38570 15347 16661 
24714 12514 14117 26~39 20342 22271 
31789 23573 13267 1~110 36476 17159 
38761 17093 21478 4678 2265 22124 
30837 20582 1994 
31424 38119 35712 
31431 13604 4536 
29224 18377 23230 
10361 35303 20335 
2058 13064 24185 

30056 17~01 14577 
17401 2011:~ 2470 
5309 14857 213$3 

20579 1G680 4171 
30603 39276 29053 

1563 20225 11710 

20.000 lira mukafat 
İk-ramiyelerin hepsi çekildikten sonra 

numara dolabından 40 numara daha çc • 
kilmiş ve a.ş:ı~ıdaki numaralar 5 şer ~·:.iz 
lira, ondn bir hes:ıbile 50 şer lira mfıkdfat 
kazanmışlardır. 

214!7 23969 22883 7395 12529 10902 
~560~ 2378 22026 2958~ 38814 298 
10256 37391 12317 33ll9:1 30123 33083 1 

BUGON 
KUMBAllASINA 
~~Oll~ATAN 
K ÇOKEL 

2 OD 1. k 1 7680 11253 1166 13198 24098 6505 
ıra azanan ar 23693 30058 17370 2253 as211 18494 

14982 
28582 

12553 8472 17320 1377 
6561 3666 24252 8937 

9089 19405 28481 31167 22637 12084 17137 
15022 16035 19824 35016 1871J 

8970 
aı101 
150f:l3 
14372 

14077 123~8 7413 20389 12278 
8865 17350 12290 13922 12260 
2542 11178 258(i-l 522() 34215 
5520 34490 14562 8952 

100 lira kazananlar 
6217 34874 25243 30363 21300 11600 

20056 27655 2425 10125 3~793 2155E 
2375 38390 297-13 27048 13227 27071 

14589 4089 8844 35456 26915 6895 
32530 17176 30638 33969 39461 11183 
33692 4172 ~4819 2428~ 26663 17572 
20241 4841 35761 23409 30715 19726 
10651 11814 3055·~ 

2161 
217~ 
34810 
13486 
16042 
32&ı5 
27195 
31005 
17263 
12252 
14285 

50 lira kazananlar 
12?11 11297 813:)9 37171· 2157 
26473 2:ı99 7H3 ~1972 18380 
22638 1047 39718 21201 3388 
2779 17374 4642 llfı36 23107 

37604 21314 2.323'1 28157 5113 
10070 9264 30991) 14211 33596 
25383 34979 39930 S:j03 29995 
9786 353H. 7402 9316 2071 
3059 23400 30566 ı:.m62 29111 

27050 7694 25579 22995 6450 
14043 26684 493R 14160 ln803 

10.000 lira mukaf at 
19996 

Numara .:lolabından en son hir nu~a
ra daha ı;ekilmiş ve bıı bilete 10,COO lira, 
onda bir !ıesabile 10{1!/ lira mükafat isa -
bet etmiştir. 
··~················································ 

Tesis tarilii : 1888 

• 
idare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyecleki Şubeleri: 

1STANBUL (Galata ve Yenicarnf) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanidandaki Sr•b,.f eri ı 

SELANİK - ATtNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

5571 
25sıs 
22153 
18753 
806() 
2586 

8933 32669 18096 37776 27665 
24266 21974 18233 12642 2~112 

34144 21250 36856 27863 4996 

~~~ ~~= ~~~ ~~~ ;~~ --=:::::__.ı ' 
1772 2956 21906 20435 29446 ~~ 

ErtuOrul Sadi Tek 
Heybeli11.dıı iskele 

Gaz noııuada bugeca 

EGE TIYATROSl 
NurJ Oençdur 
ve arkadaşları 

ÇAMSAKIZI 
12 Temmu:ı: Çarşnmba giinl 

akşamı Nnrlıkııpı Şafalı: 
sinemasında 

vodvil 8 perda 
okuyucu Ayıel 

Cell~d Kııra Mustafı 
Murad Şamil varyeteıi 

.YAWN 
ÇEK DEf.TEllfNE 

IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAK-TIR 

T0RK(Y 
rş 

f>ANKASI 



16 Sayfa Temmuz 1.1 

~Sil Daima 
Kurul•• tarihi 1 '888 .. D ma TRHTR

HURULRRDRll 
il urlu/unuz 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajau adedi: 26J 

Zirai ve ticari her nevi nnk• muamelelePI 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
rnüstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 

iKRAMiYE VERECEK 
Zıraat Bankuında kumbaralı Ye ihbarsız tuarru.f buablarında en u 

50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile apiıdakl pllna 
161'9 ikramiye dağıtılacaktır: 

2 şaheseri, bütün dünyanın en 1 1 
mükemmel güzellik müstahzarlarıdır. Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfii llinlan 
Öteden~ri memlek~~~ kfuar Alemin~ ~-----~------------------~·-------------------~----~~~ 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00() Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,00() u 

40 " 100 " 4,000 o 

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

DiKKAT: H ... blanndaki paralar bir sene içinde SO liradan qaia 
dü.pniyenlere ikramiye çıktıjı takdirde '1 20 fazlasile verilecektir. 

Kar'alar MDMe 4 defa, l S7Jtl. l Bi.rincikinun, 1 Mart ve 1 llulna 
fUilalerlade çeklleeektir. 

takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde 

saklıyan en ciddi ve şayanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kadmıar için 
zaruri bir ihtiyaçt~. Cildin letafet 
ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve 
acıbadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin eder. 

Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta. 
mamen iıale eder. Traştan sonra cilde 
lltif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

, BAKER mağazalarının sattığı 

300 ton Toleol alınacak 

Tahmin edllen bedeli 90,000 lira 
olan 300 ten toleol Askert Fabrlk11· 
lar Umum MOdOrlnğQ Merkez Satın· 

alma Komisyonunca 28-7-939 Cuma 
günü saat 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname 4 lira 5o kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminab olan 
6750 lirayı ve 2490 No. lu kanunun 
2 ve a ncQ maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına n bu 

ııte alAkadar tüccardan olduldanna 
dair ticaret odası ve11kasfle mezkQr 
gün ve saatte komisyona mtıuca-

atlan 115124• 

1 1 1 
koslQm ve pardesOler, emsalsiz 

lstanbul Komutanlığı ilanları bir biçimdedir. 

... --------------------------------------------------------1 h ıt le gQnQ talibi çıkmayan Selimi- İhale gOnQ talibi çıkmayan Çatalca SAGLAM 

İstanbul :lkin;i İflas Memurltıfun -

dan: 
Bey~lu İstiklM caddesinde oturmakta ve 

ltrlyat ve boş ~işe ve saire t1caretlle mqgul ye garnizonundaki birliklerin ibti· 
yacı olan 150000 kilo sığır veya 
keçi etlerinden flatı mnsait olanı 

ıatın alınacıtkhr. Pazarlığı 1-1-Tem· 
muz· 939 Cuma gOnU saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen kıymetleri 

sığıretinin 49500 liradır. ve keçi 

etinin 46500 liradır. tık teminatları 
sığıretinin 3713 lira keçi etinin 3488 
liradır. isteklilerinin ilk teminat mak
buzu veya mektuplarile 2490 sayılı 
kanunun 8 maddelerinde yazılı ve
sikalarile beraber belli gtın ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık Satın· 
alma komisyonuna gelmeleri. c5122• 

mDstııbkem mevki birliklerile bas
tabaneslnln senelik ihtiyacı olan 
18800 kilo koyuneti satın alınacatk· 

tır. Pazarlığı 14 -1'emmuz - 939 Cuma 
gOnQ ıaat 14,30 da yapılacaktır. Mu-
hammen kıymeti 6580 liradır. tık 
teminatı 494 liradır. Şartnamesi her 
glln komisyonda görlllebilir. İstekli· 
lerlnln ilk teminat makbuz veJa mek
tublarile 2490 sayılı kanunun 3 mad· 
delerinde yazılı vesikalarile belli 
gün ve saatte Fındıklıda Komutan

lık Satımtlına komisyonuna gelme
leri •5123• 

r 16 Temmuz 939 Pazar günü '\ 

Hereke Fabrikaları Sumer Spor klUbU menfaatine 

BIJlk Pebllvan llreşlerl 
Başa 100 Lira - Başaltına 50 Lira 

ŞIK 
UCUZ olan Refael Amonun ifliu 7-7-939 tarihin· 

Hali hazırda piyasamızın en zen- de açılıp tasfiyeut·.ı a.Ji şekilde yapılmuı • 
glo çeşitleri, her yerden ucuz fiat na t:a.ra.r verllmtş olduğundan: 
ve mnsait şartlarla satılmaktadır. ı - Mufllste alacağı olanlann Te 1stlh -

-.m•••lllllliı•••••••••t1' tak iddiasında bulunanların alacaklarını ve 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıl 

Merkezi: Bedin 

Tirlıiy• pıbcleri: 

Galata - htanbul • İzmir 
Deposu: ı.t. Tütiln GümrütQ 

* Her türlii banla İfİ * 

istihkaklarını ilandan bir ay içinde 2 nci 
lflAs dairesine gelerek kaydettl!i'1eleri ve de· 
lillerlnl (sened ve defter hWAsaları ffaalre> 
asıl veya musaddak suretlerini teTdl eyle -
mel eri. 

2 - HllA.fına hareket cezai me.s ulfyeti 
müstelzim olmak üzere müfliain borçlarının 
ayni müddet içinde kendllerinl n borçlarını 
blldirmeleri. 

3 - Müfifsln mallarını her ne nretıe o • 
lursa olsun ellerinde bulunduranların o mal
lar üzerindeki hattıaıı mahfuz talmak f&l'· 
tlle bunları ayol müddet içinde daire @mrt-
ne tevdi etmeıerı Ve? etmezlerae makbul ma
ttretlert bulunmadıkça. oezat mea'uliyete 
uğrıyacakları ve rüçhan haklarından mah
rum kalaca:kları. 

4 - 18-7-939 tarihinde Balı giin1l a.at ıı 
de alaca.klılann ilk içtlmaa gelmeleri M müf 

ZAYİ - 5950 numaralı arabacı ehllyetna- Us ile mü~terelt borçlu olanlar n .tetıııert -
memi zayi ettim. Yenisini çıkaraca~ımdar. nln ve borcunıı tekeffül eden aalr tımaele _ Ortaya 30 Lira - Desteye 20 Lira 

Güreşlere Ttırkiye BaıpehliYanlan iftirak edecektir 41_,, eskisinin hüloniı yoktur. rln toplanmada bulunmata baklan oldutu 
Kemahlı Yakub oflu Ahmed Tokdemir ııAn olunur. 

İstanbul Belediyesi . 
lstanbul Elektrik, Trall'vay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
Tramvay hareket mnstabdemleri için 1500 metre kışlık elbiselik ve 750 

metro paltoluk kumaş satın alınacaktır. 
Alakadarların tekliflerini 2.J. Temmuz 1939 P.ız&rresi gllnll saat 12 ye kadar 

kapalı zarfla ve c Tramvay kısmı • kaydlle Umum MOdUrlUğllmUze gönder
meleri ıozumu ilAn olunur. 

Bu işe aid şartname Metro hanının 4 Uncu katında tramvay levazım 

dairesinden pıuasız olarak alınabilir. c51 o3• 

Balıkesir W-emleket Hastanesi Baştabipliğinden : 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş: Balıkesir memleket h~tanesi için mübayaa 

edilecek 3580 lira 10 kuruşluk c<lviye, pansuman malzemesi ve bakteriyofoji 
levazımıdır. · 

2 - İhale 24/7 /939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Vilayet maka. 
rnında müteşekkil Encümeni Daimi huzurunda icra kılınacağından istekliler yu. 
kanda ) azılı gün ve saatte muvakkat teminatı olan % 7,5 nısbetinde 269 :irayı 
vattrdıklannıı dair makbuz veya banka mektub1arile Encümeni Daimiye vı:.• lis. 
te muhteviyatı ile bu husustaki şeraiti öğrenmek istiyenlerin Balıkcsirde En~ 

cümoo bürosu ile Memleket hastanesine ve İstanbul ve izmir Sıhhat Müdürlük-
lerine müracaatları ilan olunur. c4992. 

TIFOBIL 
Dr. IHSAN SAMI 

Tıro ve paratif o hastalıklanna tu
tulmamak için ağızdan alınan tlto 
hap!andır. Hiç rahatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 50 Kr. 

. 
ZAYİ - İran sefarethanesinden aldığım 

pasaportumu. hüviyet cüzdanımı zayi ettim. 
Yenisini alacağımda'l eskisinin hükmü yok -
tur. 

Basan Naib 

ffi 
Akba kitabevi • 

r dildP.n kltab, gazete, mecmua 
ar. SON POSTA'mn Ankara ba
dir. En iyi kırtasiye malzeme-

•••• si mevcuddur. ~ı•-" .... .. . ..... _... ___ ..._...... ....... __ ........ __ 
Son Posta Mnthaası 

Ne§rıyat Müdürü: Selim RagıP. Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

(19178) 

• 

llan Tarif em iz 
Tek a1ltun aantımı .........................• 

.ahile 400 hnıt 
sahile 250 ,. 
sahile 200 • 

Dördünci sahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son sahile 40 ı. 

Muayyen bir müddeı zarfında 

fazlaca miktarda ilin yaptıraak· 
Iar ayrıca tenzilitlı t~rifemizden 

istifade ede<:eklcrdır. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edılrniştir. 

Son Pocfa'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilrne'ıdir: 

İlancılık ltollektlf Şirketi 

3 kalem kösele ve vaketa alnwc:ak 
5 ton sarı vaketa 
5 • sarı sabunlu kösele 
0,2 • kayasalık kösele 

Tahmin edilen bedeli c25,500> ün olan 
yukarıda cins ve miktarı yazılı vaketa 
ve köseleler Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satınalma komisyo • 
nunca 1/8/1939 Salı günü saat 15.30 da 
pazarhkla ihale edilecektir. Şartname 

eh lira c28. kuruş mukabilinde kDmll • 
yondan verilir. Talihlerin muvakkat te 
minat olan cl912• lira c50. kllrUf 'ft 241 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde 
ki vesaikle komisyoncc olınadıtlarma va 
bu işle alakadar tüccardc.n olduklarııır 
dair Ticaret Odası vesikasile me-.Jalr gun 
ve saatte komisyona müracaatları. 

c5054. 

UZEL 
Büyük Anneler 
Genç ve taze görünmek 

için bu basit usulü tec
rübe ediniz. 

Yirmi senedenberl kullanılmakta 

olan meşhur (Yağsız) beyaz renkte 
ki TokaJon pudrasının mahrem for
mnınne takim ve tasfiye edJlmif IOt 
.kreması ve ZeytinyıtJ, sair kıymetlJ 
cevherlerle karıştmlmaktadır. Bı 
kreın cildinizi aerlan beıler n gen~ 

leştlrir. Ve tenin burutukluklanın , ...... 
11ir gayri san maddelllılni giderir., 
cildi taze Te nermln kılar ve net.le bl6, 
koku hırnkır. Fazla • ılların faaliy& 
tine nlhnyet verir. ~ugOnkQ inanlar 
bir kaç ıene enelkU~rine nuaraa 
daha t[Ozelleşmfş bir haldedirler. 
MOtehassıslttr bui!' şayftnı hayret te
beddtılOn sebebini umumiyetle Toka
lon kremin islıalaline. atfediyorlar. 
Aylık sarfiyatı hemen bir milyon 
vazo) u bulmaktadır. Slı de hemen 
bugUnden kullanmeğa başlayınız. Ve 
her sabah daha genç gOrOnQnOI. 
Memwwiyetibahş semereler garantJll· 
dir. Aksi balde paranız iade oluuur. 


