
Son Havadisler 

AKAM POSTA 
M A R T 1939 SAL 1 lLAN lŞLERl : Tel. 20335 

ekoslovakya bir daha parçalandı 
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Köse lvanoff'un 
seyahati . 

Yazan: INJızaımadcdlıın Nazfi'ff 
Ankara, komşumuz Bulgarlsta. neticelerini elde etm~ olduklarına 

nm B:ıuvekUl Köselvanofu kabule inanmaktadırlar. Balkanların pakt 
hazırlanmaktadır. Balkan Paktı dışındaki milletleri bu imana işti. 
konsey toplantısına giderken Hari. 
ciye Veklli.nılz Sara~oğlunun §ah

ıınıda memleketimize kareı göster. 
diğl gtlzel dllikate burada ve Anka.. 
rada aynen mukabele edileceğini 

Bulgar milletine temine lüzum 
yoktur tabii. 

Biz açık gönUllU insanlarız. Giz
likapakh hiçbir tarafımız yoktur. 
Dostuz, anc=ılı: dostlarımızla konu
şuruz ve dosUımmız bizden dalma 
dostluk bcklfyebllfrler. 

rak etmekte bu imanı baltalamağa 
çalışmaktan ~ok daha menfaatlidir. 
ler. 

Bulgaristan, evvelce bu sütunda 
dikkatle kaydetmi!] olduğumuz gi
bi, bizim yalnız komeumuz değil, 

a}11l zamanda, hem de "bamukave
le" , dostumuıdur da. Binaenaleyh 
kom§umuz ve dostumuz Bulgaris
tan Baevek.ilinin Ankara ziyaretini 
Balkan mllJetlerl arasındaki bağlı. 
lığı bir kat d~a kuvvetlendirecek 
bir tezahür tmretindo teliıkki eden. 
!erdeniz. 

Dazt niye/çill'Tltı, k11ş t'C gıİVt'YCİ11i /mnk1 /J 11İ)'effori şan inlere (tkfirm(• 
ğe başladıklarım, rcsmilc beraber birkaç gii1ı cııvtl burada okuyucw 
lonmıza haber vermiştik. O gün foto muhabirimizin karşılaşttlı oriji· 
nalite meraklısı niyetçinin, tali kôğıtcıklarını farelere ve kedilere çek· 

tirtmek gibi bazı garip lasavvurlorınılan da ba1ıselmiştik. Meler bİ! 
başka açıkgöz niyetçi, bu tasavvur lordan birini çoktanbcri tatbik sah4 
sma koymuş bulumıyormuş. 
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Köse 1vanoff'un Ankara ziyareti, 
Balkanlarda çok beklerun.Ia ve mut. 
laka gecikml~ bir hAdfsedlr. Balkan 
devletleri arasmda dost mlinase. 
bs Uer kurulmasmda ve bu mlinase
betlerln fnki§afında her uman bU
yük rolll oynamış olan Türkiye 
Cumhuriyeti, Bulgaristan hakkında 
da daima çok gUzel temenniler iz
har etıni§tir. Umumt harb aonunda 
içine dUştUğU talisiz durumd:ın duy. 
duğu haklı ıstırab, Bulgar milletini 
bu gUzeı temennilerden icab ettiği 
\ e mUmkUn olduğu derecede lııtifa. 
de edebUnıek çevikliğinden mah· 
t'WD etml11 olabilir. Fakat komşu
ları için iyi olmakta çok ııabırlı bir 
ısrara sahib bulunan TUrklye, ar. 
lık umduğu neticenin geclkmlyt., 
ceğini unabilmek saadeti içinde. 
<lir. 

Hnrbler, sa},sız yabancı müdaha
leler, garb ınetropollannın borsa 
dalavereleri pakt de\fletlerinde bU
yUk bir intibah doğurmuetur. Yal
nız Balkan dışında bulunanları 

Şehirde temizlik 
mucadelesi 

~Mı~ 
Karadeniz ve 
Eğede müthiş 

fırtına 

Sıtma 
dele 

ile müca· ~ıı 

Ynnıba.aımızcla bir Bulgarlıstan 

görüyoruz ki Muşanoff'un fdarel 
maslnhn~ı siya.setinden ve Çan
koff'un saklnı arzulara. tutulduğu 

günlerden kurtulmut bulundulunu 
ihsas edeblllyor. 

Bul3arlstanm makul bir siya.sete 
ula~masmr, akslnl izah eder gibi o· 
lan blltUn h!dfulere rağmen ımır
la bokleml§ olanlar bu halden hu. 
su~ bir zevk duymaktadırlar. 

Bir Ealknn milletinin bUtUn polL 
tikasr bundtı.n b6yle, yalntz suJhUn 
ıfovamıylıı ve Bnlkan milletlerinin 
el ele verip refah eevl~·elerlni yUk
ııel tmeğe çalışmaları ile hul{iaa o
di!cbilmelidir. Dört Balkan milleti, 
B:ılkan paktmm sakafı altında ge
çirdikleri yıllnr içinde böyle bir 
mil:ıtcrek !iyasetln birçok gtlzel 

Zehirli gaz maskesi 
Ku: lay tarafmdan tanesi altı li

raya satılığa çıkanlan zehirli gaz 
maııkelerinin memurlara ikiıer lL 
ıadan User taksitle verilmeıi ka· 
tarlaşmıştır • 

ihtiyat asker yoklaması 
Tümo::ı AakerJik daireıindcn: 
15 • Mart • 939 gününe l:adar 

iloml edilece~i evvclc:ıe ilin edil. 
mit olan ihtiyat yolLama11 latan. 
bul vilayeti ıubelerinde Mart ni
hayetine bdar uzatilımıtır. 

Ytnl ~çimin başında memltketi· 
mitzn hait oldulu kıymet ve kudrtt 
göz kam~tıracak bir vaziyette bulu· 
uııyor. 

ıumnun edebilen geçimsizliklere On müesseseye tatil 
artık kat'l eurette veda ettiğimiz cezası verildi 
bir devirdeyiz. MU§terelc vatanımız 

Belediye temizlik kontrollarına 
saydığunız Ba!kanlnnn bize balı. sıkı bir ıurette devam etmekte· 
§edeceği en bUyUk nimet, bizce ba.a 
ba§a kalışımız, yabancı ntifuzlar- dir. MuhtclH yerlerde 10 dUkk~n 
dan masun bulunuıumuzdur. üç g U n d c n on gUnc kadar 

Bir yabancı koınlııyoncunun ellle kapatılmııtır. Bu dUkklnlar ıun. 
gelecek en bUyUk refahı evlerim!· lardır : 
ze kabul etnıemek euuruna ula§· Tavukpazarında KUrkçU ıoka . 
ml§ltdtr. ğır#:ia 14 numaralı fmn hamurluk. 

ta çalrpn itçilerin it elbisesi giy-
Çok çalışkan, mUııpet düııUnceli memeleri yUzUndcn , -C • lloğ. 

ve merd bir milletin devleti olan ]unda Kapahfmn ekmeklerde öl· 

ko~ devletin muhterem bauveld. mü~ böcek çıkması yüzünden .
U burada kendi.sine ve temsil etti. Baltkpazarın.da Peynirci tokağın. 
ği millete kartı nasıl blr dostluk da 22 • 24 numaralı hahk!;ı di.ikkfı
duyuJduğu.nu, bir daha ve ook YI.· nı bulaıık mahalli bulunmayııı yil. 
kından sezmek fııntmı elde ede- zünden, - Tahta'kalede Kızılhatı 
cektlr. Bu hal, baamda bulundufa da 16. 18 numarada Jeker ve ıe · 
kabinenin Balkanlarda sempati do- kerleme aul:ka'ni, .!.. Balr'lqSazıırtn· 
ğuran orlentation'u Uzerinde l rar da Helvacı sokağmC1a ı ı numara. 
için, n!'uıffe\\m Kıs ' f M~ Mf da aşçr ve i ş k e m b e c i 
yeni ~vik olacaktır. dükklnı akar eu bulunmaması yü· 

KoDl§umuz Bulgaristan Balkan ıünden, - Sirkecide Orhaniye 
paktı çerçevesi içindeki taahhUtUe. caddesinde İstasyon oteli, perde ~ 
rlmlzl haleldar etmiyecek her tnr. !erle yatak. yorgan ve yastık çar. 
111 dosUu~ bizden beklemek~ §aflannın piı oluşu, duvarlarda 
haklıdır. Bu demektir ki Bal • haşarat lekeleri bulunması yilzün. 
kan Paktı içinde bir Bulgarlstana den , - Pazartesi pazarıırda 6 ve 
biz, Bnlkan paktı dıemdakl Bulga· 18 numaralı dUkk!nlar ınuaycr.e· 
rbtandan daha çok faydalı olablli- siz çahgmaları yUzUnden, - K<:Sp. 
rlz. rUniln Kadıköy is'ke!esinde Mah-

Nizameddin NAZiF mu.da ait içkili lokanta, müşterlle. 
rinden tarife harici para al:-.•rısı 

Yalancı şahitliğe 
teşvik suçlulan 

Randavucu Atinanm 
adamları muhakeme 

ediliyor 

yüzünden kapatılmıştır. 
-o-

Beynelmilel tıp kongre· 
lerinde Türkiye 

Amerikan cerrahisini yakından 
tetkik etmek üzere tıp f akülteııi 
cerrahi kiliniği doçenti operatör 
Fahri Arel ekspresle dün ak§am 
ıehrimizden ayrılmı2tır. Doktor 
Fahri Amerike•da altı ay kalacak 

Randevucu Atina ha.1<lcındaki da· 
1 

ve göğils cerr~isi, arıımluc:.~ k<?n. 
vada şahitlik edeceklerin ifadelerini ıer kongrelerınde bulunar;.k ve: 
delişUrtme~e çalışanların muhake· te;rinievvclde toplaıacak olan 
mesine dün devam edilmic:tir. Dün· Franı z cerrahisi kongrcıııne de 
kü celsede Fatma MelAha~t isminde iıtirak edectktir . 

bir kadın dinlenmis ve aynca Süley· --o--

man, lsmail Elen adlı §ahitler de G 'mrUklerde memur 
yüzleştirilmi§tir. Bunlardan Fatma kadrOSU Vaziyeti 
Mel!hat Atina ile beraber mevkuf Gümrüklerin 1939 yılı bütçesinde 
bulunan Elcninin km Marikanın 'mühim tasarruflar vardır. I nşaat 
bir gün kendi!iini Fransız tiyatrosu 

1 
i§le:ine 100 bin lira noksan tahsisat 

önilnde görerek pasaja ça~ırdı~ını konmuştur. Bundan baş!<a münhal 
ve orada da mahkeme hakkında ba· ~veya bo~a!acak yerlere ancak yüzde 

zı §eyler söylemek istediğini fakat 10 nisbetinde tayin yapıhı.bilccektır. 
• • • kendisinin yüz vermediğini söyle· Bu suretle geçenlerde lağvedil:!n 10 

Mebus u;:ı,ek günqtcn, havadan miştir. 1 dan fazla gümrük idarecind~, aç~· 
faydalanmak gibi tabii bir hak 1 o·~ h'tl rd İ .1 d At' ta kalan memurlarla bundai bır 
mcmlclleli müdafaa etmele koda; 15er ~ 1

d ~ en 'd5;"laı eled·ıı.ı 1"
1 

mti:l:let evvel açılan imtihanda mu· 
. narun evıne aıma gı ıp i ıl!I n • fk 1 ~.,k ı k hal ı 

yiil:sck bır t'aıifcdir. Vatanda~ bH söyledikten sonra burada tanıdığı· vaıa o a... mem.ur u . .< cını 
halı kını kullan, bu vazifeni yap. • • l(a:anan nam~tlenn tayınlen im· 

kadınlardan Elenın bır gUn yol· kansız bir hale g~!miştir. 

• • • da kendisine ifadesini denişlirmesini --o--

Bir n:illeJin siyası erg:nlik imti söylediğini bildirmietir. Elen bu id· Bas1n Kurumu balosu 
dayı reddetmiştir. 

lıau zamanları inlilıap günleridir. 18 Martta verile:ek olan Easn: 
Bu sırada mliddeiumumt kendi· Kurumu baloı:u, hazırlıklarını ik· 

• • • sine yalan fa}ıadet ederse hakkında mal için 25 Mart cumnrteııi ak. 
Cumlmr;ycı Türk millelinı milli 

1 

lakibat yapılacaAım ihtar etrni~tir., ;ıımına bırakılmı~tır . 
•vletf, ., ,.nl tnrtiyttl ttmin etli. Buna rağmen E!en ~zlerinde ısrar Balo, o gece gene Maksiın ıa.. 
Vatandaı, onı4 kuvvetlendirmek, i-j etti~inden muhakeme di~:?r bazı şa· lonlar~nda v::r:k~:!• ve her yıl'.:in
lcrlctmek senin vazifendir. hitlcr i~in 27 marta kalmıstır. iden daha parlak ve muvaffak ola· 

caktır • 

Beş şilep Ereğlide barınamıyarak 
engine açıldılar 

Ewelki gece çıkan şiddetli fırtına Manisa ile Çoban ısa arasında· 
Karadenizi altUst etmigtir. Ert~li ki demiryolunun bazı kııımları aö· 
ve Zonguldak limanlarında tahmil külmU§, fakat derhal tamir edil. 
tahliye tamamen durmU§tur. Ere~li· miDtir • 
de bulunan Sadan, lkbal, Zühal. İzmir civarında Seydiköy yakının
Reşit ve Hatay şilepleri fırtına baş· da ıular bir artı.ha ile henüz hüvi· 
!ar ba11lamat limanda t:arınamı· 
yacaklirını anlamışlar ve derhal de· 
nize aı;ılmıslardır. Dün geç Yal;ite 
kadar bu vapurların vaziyeti hak· 
kında mahlm3t alınmamamıatır. 

Devlet meteoroloji istaııyonu d iin 
bUtUn limanlara yeni bir karayel fır 
tınası kopmak ihtimali bulunduğu· 
nu bildirmiştir. 

Fntınanın h:mirdeki 
zararları 
Izmir, 14 - Evvelki gece ıehri. 

rnizde ve Ege denizinde çıkan 
rn;Ithit fırtına mühim tahribat yap· 
rnıgtır. Limanda seyriıefer tama· 
men durduğu gibi bir çok motfü 
ve mavnalar da batmııtır. Bunlar 
nra&ın.:ia Gelibolu limanına nit Se. 
fer Alinin Allahkerim motörU ile 
Karaburuna ba~lı !dört tonluk 
Fethiye ve iki tonluk Tayyarıbah. 
ri yelkenlisi de vardır • 

Bunlardan lim~n içinde bulunan 
Allahkerim motörünUn batışı çok 
ani ol:nuş ve dalgalarh bir kaç 
dakfüa içinde alabora olan motör· 
deki tayfalar güçlükle kendiler:ni 
kurtara bilmişlerdir. 

Dalgalar Kordon boyundaki kil 
dmmları sökmüş ve caddede çu· 
~mrlar açmııtır. 

Civar kazalarda bu arada Çeıme 
ve Kemalpa§ada fırtına çok tahri
bat yapmıı. ağaçlar, telefon ve tel. 

... raf direkleri ıökülmilş ve bazı 
camilerin minareleri parçalanmı§-
tır. 

tzmir sahilindeki caddeler de
nizin getiıkll~i tahta parçaları ve 
çöpler ile kapanmııtır. 

Bir çok evlerin de kiremitleri 
uçmuş ve kır.lmıştır. 

Eski 
Valisi 

Konya 
Hüsnü 

Bir asansör k~zası 
naticesinde ö :du 

Belediye il:tısat ve mU!avcre 
heyeti azasından eııki Konya va· 
lisi HilsnU IUn Serkldoryan klU· 
::ı :ınee bir atan~ör kazasında vefat 
ctmi§tlr. Hilsnü asansöre yalnız 
binmiı ve durmıı.dığı halde ba~ını 

dı§arıya çıkararak demirler ara· 
Jtna sıkıştırmış ve yere yuvarlan. 
mı~tır . 
Beyoğlu haatahaneıine kaldı· 

rılan yaralı oraı:1a ölmüıtUr. 

} eti anla~ılmıy<ın sahib:ni sürük· 
lemiş götürmüştür. 

Fırtına yüzilnden İzmir vapuru 
limana yedi saat taahhütle gclmiş
t :r.tir. Ayvalıktan ..gel~ck. Bar. 
tm vapu~u ise gönderdi· 
ği bir telsizde yoluna devam C':ie. 
mcdiğini ve sahillere ığındığıru 

bildirmiştir. lzmir vapuru Mar
marada şiın:iiyc kadar görUlme· 
miş derecede şiddetli bir fırtına 

atlatmıştır. 

Bir ara zorlukla Geliboluya sı. 

ğınan vapurun yolcularından bir 
• 

kııımx korkudan buraya sıkmışlar. 
dır • 

Muğla, 13 (A.A.) - DUn şi· 

maiden esen kuvvetli bir rüzgar 
şehir içindeki bazı ağaçların dev
rilmesine ve .damlardaki kiremit
lerin yere ıdü mesine sebep olmuş 
tur. RUzgarı takiben kuvvetli bir 
yağmur başlamış ve fırtına kuvve. 
tini kaybetmişfü. Ntlf ueça zayiat 
yoktur. 

.. Belediye 1 ktisat 
müdürü değişti 
MudurlUğe iktisat Veka
letinden Saffet getirildi 
Verilen m<..ltımata göre. belen!· 

ye iktıaat ını.ı.cıurlüğUnc iktrsat ve· 
kaleti kredi. işleri müd;!ril Saffet 
tayin edilmış ve karar k~ncisine 
bildirilmi~tı:-. 

Budapeşt:: iktııaıd faküllninden 
m~zun olan Saffet ıimdiye kcıdcır 

r.1uhtelif varifelerde butu;ımuıtur. 

-o-

Bir katil, onbeş sene 
sonra yakalandı 

İzmir, - On boıı sena evvel, ech
rimizdck.i hapiahanedcn kaçmış o. 
!An Mehmet NocnU adında bir ka
til Mar~ znbıtnsı tarafından yaka
larunıııtrr. Suçlu 115 sene evvel 1z. 
mirde polislik ederken yangın ye
rinde Hnmdi oğlu İbrahim adında 

birini öldürmüş ve on beş seneye 
mahküm edilmiştir. Mahkum bir a. 
ra hastalığından bahsederek ken • 
di:!!ini memlektt hastanesine nak
lcttlrml§ ve bir kolayını bularak o. 
rndan flror etmiştir. 

Suçlu o z:ı:nandanocıri Mehmet 
~cmal milstear adıyla dolnşmıştır. 

faaliyeti 
Mücadele reisleri 

Ankarada toplandılar 
1 de e 

Ankarı, 14 - Sıtma ınUca ..;t• 
rei&leri kongreııi dün Sıhhiye I' 
kili Dol:to:: HulCısi Alııtagın b;, 
kanlığında toplanmıştır. Ant• 1~ 
vo Ankarac!aki sıtma mUcadel~e 
hd.kkındnki raporlar okunmut 

111 
umumi h·ftmııhha meclislerin 

1 
ın•' ınuntazam toplantılar yap t-. e•· hakkında alakadarlara yeni k:lır 

tiflcr verilmiştir. it 
Bazı vilayetlerde görülen 

1 
e· 

mallerin kat'i 6urette önüne g 
çilmesi kararla§mı§tır • ri 

Vilayet hıfzıssıhha meclis1~1• 
sıkııık toplanarak ırhhi mabı11~ • 

rın izalesi için tedbirler aıaca1' ı 
dır. . ı3' 

Bundan başka çeltik ,.kiııı1 ~· 
ınan: yakl13tığr için bu yolda t.-V' 
rilecek mU11aadelerdc sıhhi no 

11
e 

!arın göz önünde tutulması da 
tarafa bil~irilmigtir. ' 

-0-

Satyenin iki 
binasından haciı 

kaldırıldı 

Mahkeme, Nafıanın 
talebini haklı buldli 

6J1'1!' 
Denizbank kendisine fırı tsl) 

daki binayr fazla fiyatla 11 ,f 
Satye şirketi aleyhine bir dava_;.J 
mış ve bu arada tirketin ı;e)'V'ô' 
ve Ayaspaşa.daki iki binasına a.fı' 
ihtiyati haciz koydurmuştu. ?Jt t' 
Vekilcti ise adliyeye mUrac•• W 
derek hacizlerin kaldmlmlgttıı,,, 

dl . tll• 
temi§ ve daha evvel ken ıı ·çi~ 

!ından mevzuu bahlı iki bi.ı1~~1' 
bankaya yatırılan 146 bin bur· 
haciz konmasını ileri ıurnıU?.t '!)t· 

Dün bakılan davada gere~ tcı:~ 
nizban1c ve gerekse Satye §1'biııe 
avukatlarx Nafıanm bu tale 

itiraz etmemitlerdir. er~e1 
Mahkeme de paranın )! Ut· 

Bankasına yatırılarak binalar 1"" 
tündeki hacizin kalr.lırıımasıtu 
rarlaştırmıştır . 

-o-

Çorumda balo 
şeb~ 

Çorum, 13 (A. A.) - ıı!-'tl' 
çocuk esirgeme kuruınu zııe d 1'o' 
ne dUn rece halkevl saıon'.111ıs;O ~ 
tUmlU bir balo tcrtlb edildi· gOO ' 
~inin iftlrok etti~! bu ıınıoda er' 

ynkm milli kıyafetli kadın ":ıııl'' 
kek göze batıyordu. Sabaha 11eıJ!I 
devnm eden bu toplantı çok b~ıı· 
ve ncşall geçti. Kıyafet mU53 geıı' 
smda Tilrkan Kavuk adındtı ~ell' 
bir bayan blrlnciliği kazandı. 
dlıine hediyeler verildi. ttib etti' 

Esirgeme kurumunun te ~'lltı 
jfi bu toplantı vcsilcsllo ıcu, 5rnı -
gelirinin artmnkta olduğu S 
mektcdir. 



yat salonları 
'~· romancı ŞllkQfe Nih:ıl, 

da. lettıtınıtz yerler,. adlı bir 
~lıde edebiyat salonları ol· 

J\oe liklyet ediyor. Madame 
bı er. ıeçen yıl ıehrimizdı 

Pta r konferansta o salonların 
g 111t'da da kllmadılını söy• 

'et Gktre Nihal onu dinlerken 
'llllıntıı., Te içinden: "Simdi 
lt tıpkı •izdeki ılbf, briç 11· 

'et '-tlıibirfle yarıı ediyor; yal• 
- -L-. kla: biz, oyun aalonlarının 

1ıJ &tekiler[ kapatarak delil; 

1 O açnıadan açtık,. demiı. ':t lllonu, yani evin efendi• 
~ otrusu hanımı etrafında 

fikir, aınat adamlannın 
it bir Jtr ... Kibarlar, nya 

llıinler, evlerine şairleri, 
alıştırmalı eskiden pek 

IQ,ı: on~arı himayeleri altına 
lörtınDrler Te onların şöh· 

kendilerine bir ıeref ıeldl· 
erlerdi. Bir dilşünlin ora• 
1 Btıyiik bir salon, birta• , t· kimi tüzel, .kimi çirkin 

~ ra kara ıiyinmiı, zenıin• 
koltukları kabarmış erkek• 
~ n arasında da, o ıalona 
~ tı olmak ıereflnl birta· 

lerıe, pırlak cilmlelerle 6-
~tebıır olan kalem sahiple• 
'e kt la oralara düşen adamlar
... dır nefret ederim; hatıl 
-. llefretirn ıeçmlı asırlara 
~llır Te dilnyanın en aevdi· 
~ l'inden biri olan La Fon• 

le edebiyat aalonlanna d_. 
lçin ıaraz kesilirim. 

) "ırların Adetleri başka i· 
0ntaine'i onun için rahat 
IPıkat buıilnOn sllslii salon 
il dnetlerlne inanmak ca· 

t• • onlar piri, sanatklrı 
ili ~dikleri için delil, ıırf 

1 1• evlerine çalırırlar. 
S:llinde fikir nya sanat ada· 

llltıJıiUerinden olan insan• 
leibe diye ıösterdikJeri 

1 llır. Onun çalışmasının 
'-• .":.~ıa ıerçekten lilzumlu bir 
ı.::i..._, inanamazlar; asıl ken· 

line. insana bol para ka• 
~lllleklere kıymet nri~ler. 

t 01llar için bir süsten, 
ır:•clrınete hizmet edecek 

--1retten l>aşka bir ıey de
di bıuhltlerinin en buda· 

1a~ da lene herhangi bir fi" 
.~t'4ra tercih ederler. Hep 
~e, sanatklra karıı istih• 

11 .. \~l'J. tebessümlü istihCar• 
'~ llnat adamının, yani 

Olsun diye delil, onu ken• 
~erek utrışan adamın 
~len )'erlerin ba,ında 

illan sellr. 
kibarların, zenginlerin 
bırakın briç oynansın, 

.,._ IUı, danaedllsin; size ne 7 
~blJıbn, unıt milnakaıa· 
•~esine çalııın. Oralara, 

\...., lebeble aiderseniz, siı 
,urı~ ınuasına oturun, on• 

S:ltan,slı:ce hiçbir ehemmi 
l•'J'lerden bahsedin; si· 

......... ,_~nınn, eserlerinizin 
hU. ılz l(llilmsiyerek, 

~relerini birer biç 
~~ llıı6ettırec:ek cevap veri· 
h~"lt dilftıncelerlnln size hiç 
~~r etmesine imkln bırak 
~ •lı de onlar libi klrlı, 

fit t, ~ilerle meşıul olmala 
'-lı tınuzu, hatıl rubunuı• 

~Unıeıe mecbur oldulu• 
ı ~ ......-; fe'J'tana satarsınız. 
~ ~t lalonlan fokmuş; 

, 1..ı.?.Imamasından 1ik6yet 
1 -'llllla olursa, ıalon ıa· 
~ .... t. fikir adamlarını ıs· 
~ \aıkarıarsa üzülelim; 

'• lanat adamı onların 
._:cak brlcin veya poke

lllr. 
!faraDü ATAÇ 
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Seyyar satıcı dümanhğı 
CUMJIUBtl'ET ıuetesı.de ifa..,.. Birse• "Senar ...., 

bcdar'' batkiı altında bl• JUi JUIDll. .. Borc para ile 
tehir 1manu. takıl erdlMnedlibrl" lll111Jerek bllar leln önee ne. 
reeda batlamak llzımpldllfal tebarils ettirme. çalıttıiı bir le· 
ttmat etttcl yapmak dalyMlne dtltmllı. · 

U.:numlyetle seyyar utıcıbjm pyrlmedeal oldalanu, .. ımn 
aWduuma bosclapna, bun eenerlllk, llqıbonldulı, penMnde 
...,..tm 1ılr aaU'll9I oldaiana, .. ;rat pahahlılmda rolll ..... da. 
lana llalaa ~. Mallanlrln ba ff1J'&1' ..tıedılC clllfllWlhlr, 
bllhu8a Ttlrldyeye plea Avrapaldarm ''lıaklarmcla btttiln iyi 
.. yler lflttljlmb Ttlrlder ba mayda?,, diye hayıflanmalarmdu 
sell7or. 

htubala, p.Jl'fnledenl bir DWIDI'& c.ikerttlilnl iddia ettlil 
aenar utJcdılm tembeller iti oldapna da ll&n eden Muhiddin 1 
Birgen, b111llarm bllbuaa tehrln temlzllilnl, en&flıtm dttrilstlU. 1 
ftlnll lhW etUklerlal ele tebarib: ettlrmele UvafDUI· ı 

Ba :rumm bir yerladea de anbyoru ki Fraua, seyyar u
tıeıblı mahafua etmlı mahafuaUr ve lathamm bir Wkeymlf. 

Me\'m, blaleree rttrk evl&dmm emellae, binlerce Ttlrk a1le.. 
alaln itine mtlteveccllatlr. l dcllalan ayn ayn tetkik edellmı 

Seyyar esnaf •da bir kontrol& tlbl tutalamu mıf 
Pollsla, ll&lkm, beledlyeeblla, ıödl, eli önllade, 110biında 

dolatan HYJ'&I' .. tıcmm, bir dttkklndan fazla kODtrola tlbl tatu• 
lablleeelf meyclalldadır. Ba kontrol blru da, her mahalleye r;ö- ı 

! re deiltebUea halkm muhtelif r;örttı n kanaatlaıma ıöre ' tetkl· ı 

ki pbl bir manayı da tqrr. Seyyar •D&f, bllytlk caddede de, ao-1 
kakf& ela utar. Fakiri de, seaslnl de, hula1 de, mllfktllpeseadl 

1 de oaaa mlfterlaldlr. • Ba bc1ar mahtıellf ıkönllnde it yapan 
eeyyar latleı, yalnız al&kadarlarm dejll, &likuızlarm bUe kon.. ı· 
trol ve tenkidi altmdadır. 

Senar .. ı.eı, kap~ demek deilJdlr. Muayyen ... hada, 
mevalmllle sön, maanea it tberbıde eahlu, maayyen yerler
de mlıterllerl baluan eaaftır. Bl~klan, toptancdarm hlma

J'eal ve neu.retl altmda ve hattı blrçoklan taelrlerln, btlytlk es .. 
u.fm, toptucılana kefalet ve krecllll altmda plıfll'lar. · 

Bash htanbalda r;örc1tlltbnils mtleueselerln çoianan ... 
ldbl önce Hyyar .. tıcıblıı: De ite batJamıttır. 

En ~ilk mllquta ticaret demek olan seyyar uhcılılı bir 
taraftu da tehrlmlzln Jalllhı ve Jnıral111 b&kmımdan, pazarlara 
mtlMlt olmamaa.aa ıöre, mahtaç oldaia bir ittir. Seyyar Atıcı, 
•almm lserlae dtlkkf.n ldruı, mlleueHlere dlllen kazaao mU.. 
kelleflretlul ve ..ıre libl maliyeti arttıracak fulalıklar koymı. 
Jaa ve h Hlı.rla dllkk&aeılarm llatlarmdan daha ucu .. tu. 
ve lılnaeaaleyh harat uemla iana temin eden vuıtalarclan biri
.ur. Ucm lataa ve bu suretle cirodan istifade etmek vul7etla. 
de ........ aenar .... hledl1e talimatına harflyyea rta:et 
mlkelleftJetlae, dtlkkblardua daha ook ballı kalır. Çtinktl ee
saya hltem•lltl yoktur ve bir dttkk&n glhl muhtelif teJler ize. 
rldne aatftılhk '1&piill«il llÇliı tiltlııln 1ararmı, iteldnln tula U
n Ue mavueae ettaneell ....ı,..ıte dtılMb'. 

Senar satıcı iter tiri& it herlncle lstllıWce 701 ~. yemlf-' 
leıfmkln, Jlyeeeklf!rlmbln, böyleDkle bUtlln malısalit ve mama. 
tıtmmm aatıww, re\·aeuu kolaylqtına bir vuıtadır. Bandaa 
bir mlddet öaee sebzeel ve yeıDIRUerln, sırt Abeıhimm kaldı· 
nlmuı ytldndea alndıklan nrarlar pzetelerla mllhlm mena. 
larmdaa Wrl olmqta. Kaldı ki senar Atıcılar obaau, hattl 
ekmebb lralarak, hua tedarikte bile millldillt ~ekecek ook 
semtlerlmb vardır. Seyyar .. tıeılar ve JUi ~ilk eeD&f, maa;r• 
fen cemiyetlere merbut, mtıatemlnea beledlyealn, ınhhat ldare
abıln koatrola altında aablt ve dllrtlst it aahlhlerldlr. 

Ne .enerldlrler, ne bqıbonktarlar, ne de perakende ha. 
ptmm ~ anaqldhler. 

Vtıs'il, parası ve ltredlal nispetinde mal alır. Mahalle mabat· 
le dolatn', lıalkm ay&klarma götttrttr, r;özlerbaha önllae serer, al. 
lllllDl teriyle .. tar, kuuur, &ile ıeçlndlrlr. Ba suretle it balar 
ve lflyle de hem halka, hem de mtıatab.Uleıe bbmet eder. llaDr, 
alcblr mala dikkat etmeme, ne veılldljbal tetldk etmezse, bakla· 

nı arunaua, dllkkln aalalbl de hile rap&blHr, kudırabUlr. Ba ·~ 1 
larla yabus seyyar •D&fı itham etmek ne h&ksnbk olur. Zorla 
.. tmı;ror ki, beiealnen alıyonan. Tartmı, terulal ayarlum"' 
koatroı edUmlt bir balc1edlr. Böyle delllse wıaf deill, alikada. 
n m•'aldtlr. 

Seyyar .. tıcıhiı Mr tembel hal"CI tel&ldd etmek pek prlb 
olar. Tüu.ı smbyu, alnllllll teri .. balatan alquna kadar inin· 
IDIJU, e\iDe yorıan, arım dinen MJ'JU .. tıeı, 'belld 1'a mem. 
1eketla • çalıtbn, en 7orea ~ )'apea lmuubr. 

Soua, bir A vrapah tiyle dedi cllşe mmaleketlmld onu 
htlkmll ve loyu1 ile tenkide kalkmak sllmlyetl de pek aeıdır. 

Biz ne aatdık koyan, ne de koca bekUyen nklre)'ls. 
Bb Wse beuerb. B11r;llakl hayat ıeraltlmlse, JaPJ"ll tar

amıza, memleldlmbla karalat bbyelllne ~in kuvvet ve lradeJI 
•e ._.... JrendlwWea hldlJenk it ı&rlrb. 

Senar .. tıeımnılaa dolayı 1ıl:d lleiemalJ• Avnpü;ra bin 
venelr, ..,._,, 'l'lrklyede aenar .. ı.cı yapar. 

NeJM, llO• sös, tlmllllk Fw laMlar bu itte •'"- •e 
müalmür blel•. Zarar )'9k. 

. . . ... ....... . il . ... . .. . ........... . .. ____ .. , __ , ... -·-- ·- - - -

Bir-teneke gaz 240 kuruşa 
satılacağı yerde nedeıı 

270 e satılıyor? 
Toptancıla.r da, perakendeciler de kum
panya ve şirketlerin iktisat Vekaletinin 
tebliği .veçhile hareket etmediklerini, 

benzini ve gazi bahalıga aldıklarını 
söglügorlar 

İktisat vekAJeti bundan bir müd· 
det önce, bir tebliğ neşrederek ıaz 
ve benzin fiyatlannın toptan ve# 
rakende fiyatlarım tayin ve tesbit 
etmiıti. Bu teblii hükümleri bir ıu· 
battan muteber olacaktr. 

Bu münasebetle karilerimizden 
biri li)yle bir şikAyette bulundu: 

"Büyük teneke ıazm çift tenekesi 
için perakende olarak 480 kun11 fi· 
yat konmuştu. ~uda 1t1bat birden 
itibaren tatbik olunacaktı. Halbuki 
tatbik edilmiyor. Üzerinden bir bu· 
çuk ay geçtiği halde buıün peraken· 
de bir gaz tenekesinin fiyatı 270 ku· 
ru~tur. Halbuki veldletin tayin etti· 
ği fiyat üzerinden bir teneke 240 
kuruş olmak llzmıgelir. Görüyor
stmuz ki arada 30 kurut fark var. 
Bu neden tatbik edilmiyor?,, 

Dikkate pyan ıördülümüz bu ~i
klyetin. buiünün mühim metele
lerinden biri olduiunu ıörüyoruz. 

Perakendecilerle &örüftük. Diyor 
lar ki: 

"Biz ıu ve benıin kumpanyala· 
rmdan eski fiyatlarla alı}uuı. Bit· 
tabi Z1W' edecek delilis. Yalım nak 
liye masrafım koysak sene 270 den 
aplı aatamayu. Zaten ıas 1izerinde. 
~ u bir ~uktan .... 
kArmm yoktur. 

Bize gaz tenekesinin maliyeti 240 
dan çok fazladır.Ne yapalım?., 
İktisat vekAletinin bu tebliği,tstan· 

blu,Izmir,Samsun, Mersin ve demir 
yoluna muayyen uzaklıkta olan bazı 
§ehirlere şamildi. Halbuki Istanbul· 
da mahalle bakkallamıda delil, bü· 
yük bakkallarda bir teneke gaz 270 
kuruştur. Mahalle bakkallarında 
daha pahalıdır. 

Bilhassa mahalle bakkalları kilo 
ile sattıkları için bir tenekesini 300 
ve hattı 350 kuruşa getiriyorlar. 

Büyük mikyasta zahire ve gaz ü
zerine iı yapan tacirlerden biri di· 
yor ki: 

"iktisat veklletinin bu tebliği 
çok yerindedir. Kumpanyalar ve ıir
ketler gerek gazı ve gerekse benzini, 
vekaletçe tayin edilen fiyatlar üze
rinden verdikleri takdirde de, epeyce 
kArdadırlar. Yani bu fiyat, onların 
zararım mucip delildir. Fakat beri 
tarafta bakkalları ve hattl bu iş 
üzerine toptancılık yapan bizleri 
mesut görmek de yanlrş olur. Gaz 
ve benzin gibi ~ylerdeki mevkiimiı, 
vasıtacılıktan ve daha doğrusu ko
misyonculuktan ibarettir. Kumpan 
yalardan şirketlerden kaça alıyor
sak, ona muayyen ve pek az mik· 

1 

yasta bir zam yaparak satıyoruz. 

Küçük bakkallann nisbeten daha 
yüksek fiyatla satmaları da mazur 

görülmelidir. Çünkü onlar teneke ile Kumpanyalara ve şirketlere söy
değil kilo ile satıyorlar. Bu gazdır, lüyoruz. Aldırmıyorlar. Fiyatlarda 
akar, dökülür, fire verir. Eğer fiya- ~nzilat tarafına asla mütemayil de
ta bunların zammını yapmazlarsa, ğilc!irler ... 
zarar ederler. Not: Biz bir kariin şikayeti üze-

Biz de veldletin bir kanunu mah· rine vaziyeti öğrendiğimiz gibi yar 
susla kendisine verilmiş haktan is- dık. İktisat vekaletinin evvelce ver• 
tifade ederek tayin ettiği bu narhın diği tebliği değiştiren mahiyette bir 
tatbik edilmemesinden dolayı hayret iş'anna biz de vakıf değfüz. Bu tak· 
içindeyiz. dirde benzin ve gaz perakende ve 

Bu . tebliği ve narhı değiştiren toptan fiyatlannm bu teblii muci• 
muahhar bir tebliğ olduğundan da hince olması lAzunge!diği aşikar 
haberimiz yok. dır. 
Şubat birde tatbik edilecefine gö- Gazın çift tenekesi 480 kuruş ol• 

re bugüne kadar üzerinden şubat mak lAzmıgtlirken büyük bakkallar 
dahil olmak üzere tam 41 gün geç- da yaptığn'mı tahkikata göre 540 
miş bulunuyor. kuruştur. Bu suretle arada 60 kuruı 

Biz de halkın, esnafın ıikAyetleri· kadar bir fark vardır. 
ne muhatab oluyoruz. Nasıl hareket Bu hususta tenvir edilmemizi all· 
edeceğimizi bilmiyoruz. kadar makamlardan rica ederiz. 

ilk mektep 
muallimlerinin 

tekaütlü!~ müddeti 
_, ı:t!'& "r ' 

Muallimler-, hl mUddetin 15 seneye 
indirilmesini Maarif ŞOrasından 

istiyorlar 
İlkmekteb mualllmlerinlıı maarif 

ıflruma bildirmek için dileklerini 
teabit etmek ve lflraya ı~nderlle
cek raporlan brarlqtmnak Uzere, 
lılaarlf memurlarmm yapt.Jklan top 
lantilar IOD& ermiftir. 

Maarif memurlan raporlarmı iltl 
bakımdan · hazırlamıtlardır. 

1 - !ılualllmlerin terfi lflerl. 
2 - tık tahsilin inldpfı için ted.. 

birler. 

Bundan bqka: 

1 - Tek&Utltik mUddetinln 15 u
neye indirllmeıd. 

2 - nt tedriaat mualllmlerlnln 
umum! muvazene bütçesine alınma. 

lan. 
3-Köyde çalıpıılarm köye bağ

lanmalan için tedbirler almmast, 
4 - Jıleaken bedellerinin arttı • 

nlmuı, veyahut kooperatif usulile 
muallimlerin ev sahibi otmatarmın 
temini. 

5 - Kıdem zamlarmm tam vak· 
tinde verilmeli. eül iadem samla. 
rmm dikkate alınman. 

6 - Muallim çocuklarmm leyll 
meccaaJ lmtlhaıılarda kazandıkları 
takdirde dlierlerlnden llatlln tutul
malan ve muallim çocuklaı1Ddan 

alman leyU tıereUerinln ucçlatıl " 
muı. 

'l - lılualllmlere y\lkaek tahsil 
kapılarmm açılması. 

8 - Muallimlerin nakil vurtat.· 
nadan istifadeleri. 

9 - Devlet bümıevinln neeret. 
tiği kltablarm ucuz olarak muallim· 
tere verilmesinin temini. 

lLK TEDRiSATIN tNKlŞ.A.FI 
tçtN 

1 - Talimatnamenin baı& ~ 
delerinin deii§tirllmesi ve 1ııa.-it~ 
kU vul.yete uydurulmalı. 

2 - nk tedrisat vaziyeUna .. 
tibat temin ettirilmeai. 

3 - İkinci devre grup uuınu, 
ve ihtisas işlerine yer verlluıe'1_. 

' - İlk mekteb kitaııJannda " 
sulı tadili.t yapılmaaı. 

5 - Türkçe tedrlaatmm takviye. 
si çareleri. 

6 - lllmıektebl bitiren çocuklar .. 
dan hayata atılanlan için ikmal ••· 
nıflannm te.alal. 
ECNEBi VE EKALLİYET KEK. 
TEBLERİ ORTA KISDILARI 
Ecnebi ve ekalliyet mekteblerl

nin orta kıamılarmda ıflradan ya • 
pılması istenen dilekler lıakkmda 
komisyonların lıuirladıklan rapor· 
lar dUn Alman lisesinde yapılan 
toplantıda okunmuıtur. Kat1 neti• 
ce tesbit edilerek Ankara.ya ~nde. 
rlleeektir, 

OIUler yaşıyor mu ~ 

G AZrl'Ell1Z ''Ölller 7&111or ma!" l 
diye ook meraklı me\-mlardan top.. 

ı. aeptyata ... byaeak. Blttül olnanafS11,. / 
amdar. lllıaaa lılr JVlacle li1le JUdı• ' 
yor: 

~te 
ilan ............ •tmalı mquf 

YWe U cevü: 

Bugün de saat 14 de ecnebi vo 
ekalliyet mekteblerl ilk ktsnn lSf • 
retmenlerl Notrdam Dösyon im IL 
sesinde toplanarak komisyonların 

hazırladıklan raporlan incellyccek 
lerdir. 

"Buntl Maltunmed, M-, t.., Vlk

tor Rllsoya neler aalablutlarf,, 

Ne aöyledlklerlal ba neptratı takip 

edince 6ireaeceifs, ama, herhalde ö7le 

teYler SÖJlemlt olacaklar ki, kota Fruaıs 

piri de db.Jafl terkecllp oalaıa lltllaak et. 
u. 

Amerikamn yardımı 

A)IJ;Rh U .DAN bllttla dlayap 1&11-
laa bir .as daydak: 

- DemokruUen yardım edecelk. 
Doktor Galle7 tarafmclu yapdaa re

ferandum netleealae sön ha prdmua 
tekli anlaplıyor: 

- Demokrullere )"ardım etmek leln 
orda ve donumunm r;öadenneH mlJbf 

Cemlana ytlzde 8S tlı 

..:.. Bayır! 

- Avrapada barit ~ tüdlnle 

- Eveti 
Ey demokruDer, uladmn: ya. 
Parum vana dldlil planılm l 

• • • 
Yanmaz elbiseler 

ITl'AIYE lçla Alman)'adaa ~ 
elw.eler ıetlrtllmlt ve teertlbeJe. 

rl ppdm ... 
IJ• sa meselesini halledlnee1e, bina

larda otomaUk mahblrled yapmeaya kL 
dar llallııa da ba Ja11111U elbl8elerd• da-
ldaak feu mı olar SUlkl f Jıllm. 

Elim bir ziya 
Eski Konya valisi ve belediye 

iktıaat müpvirler !Ryeti reisi B. 
HUınU Zadil, elim bir kaza neti· 
ceıi vefat etmiıtir. Cenaz,enin kal 
dır:lacağı güa ve saati yarın ay
rıca ilin oluna~tır. 

Zadil ailesi 
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• • ikinci müntehip namze leri lıstesı 
Beyoğlu kazası merkez 

nahiyesi 
1 - Nekki Jlikmet Gelenbeg A

' uJ.:at, 2 - Musa Hüsn!l G15kcan Dc
ledh e muh:ı~che müd{ir muavini, 3 
- Daha Alptfırk Sular idaresi mu• 
Jıasebccisi. 4 - SiikCıtl Keçeci Sıhhi· 
ye müfettiş i. 5 - Fethi lsreodinr
ıoAJu Maarif nkltleU umumi mlifettı
~i. 6 - P.!T'tev Gevher Etill Emniyet 
andıJı muhasebecisi. 7 - Eşref 

J•ıışmal cı lohisarlarda ıube Amiri. 
X !l. el~:l Can Belediye müvazene 
ııııidüru. 9 - Omer Bali Ku,lOJil fab
ı i kası sahibi. lO - Salih Mur:al Uzdi· 
it k Pro.c ôr. l t - Zeki .Alaybeğ O"
rctmcıı. J~ - Nlglr Süktıll Keteci. 
J3 · : .ualHl tsrendiynroğlu. 14 .
Scnılıuı Etili. 15 - Nimet Or. 16 -
Hüıoeyin Cahit Yalçın Sayl:ıv. 17 -
:hbım Okyar Giresun aaylavı. 18 -
Hüseyin Cavit Rize uylavı. 19 - Na
l iye Elgiin Erıurum &aylavı. 20 -
Jıhnml Bulak Toprak ofis idaro he
v~ti AzasL 21 - Ahmet Kınık Beyot
lu kaymakamı. 2 ı- Neveser Kınık 
BeyoAlu ka)'Dlakamı efi. 23 - Leman 
Hu~ııü Gökcan. 24 - lbsaa Deler lt• 
faiye müdüril. 25 - Ahmet Fahri E
TOl Haseki hastahanesi ôpentôrli. 
:?6 - CelU Erıan Ec.ıacı. 27 ,..... h· 
m. ll Hakin Or Ticaret bonası fbat 
,.e iı.talıiLilt lılt. 21 - Ahun Ziraat 
J-ı;ın ı. ıı;ı eski mildih'G. U - Rıfat Alet 
J ş ( v ı .nbibl. 30 - Ali Yaver Masal 
.Bcieı.liye millettiılerinden. 31 - Ni
yazı Ulq Belediye masraf mQmey
yfai. S2 - Ahmet Kıra Kasaplar fir· 
keli mactürh. 33 - Feridun Şnket 
Enensel Doklor. a4 - Asri Tanaı 
JstiklAI kam unu ac:krelerL 35..::. Talil 
Yucabaf Merkez nahiye müdürü. 36 
-Jlıluharrem Nalll Akdof Avukat. 37 
- Esat Muhlis Sırmalı Ambt. 38 -
Necmeddln Sad:ık S:ıylaT. 39 - Aıfı 
Fikret Derler Doktor. 40 - KadrJ 
Baym;m Hayvan borsuı komlserl. U 
- Kfuull Sesllollu Heybellada sau• 
toryom kulak, holaz, burun millehas
sısı. 42 - Kemal KoJlia &ki merku 
meİnurlanadan. 41 - Hun CamOD 
Bahri)·e mektebi 8Jretmenl. 41 -
1'eflt Şener Fırıncı. 46 - Hayri Ak· 
ytıı Seyahat acıntesl mlldtlrtL 16 -
SOrena Kadri Doktor. 47 - llitat 
Cemal Kuntay Doktor. 28 - Tevfik 
Türeıtın Umaml meclis bınndan. 
'9 - 1ıfa1rbu1e Ahmet Kanı. 50 -
Muhterem Gökmen Tıp fakfllleti !'6nl 
ken doktora. il - Nad Erim Em
razı zllhreviye baıheklml. 62 - Ce
mal aydın Olretmen. 53 - Ali Tuli 
Osmanlı bankası memurlarından. M 
- Fazıl MuUuıil Denhhankta me
mur. 55 - Behçet Gl1cer GaJatasaraJ 
lisesi mlldürü. 56 - Emine Zeki Or 
Ferlköy matl7e f'lbesinde memur. 
57 - 1\1. Ali Tuncel Mezbaha tabak· 
\ukmemanı. 68-Yusuf Böril Emek
li kolağ~sı. 59 - Sım Tulper Hay· 
van borsası mübayaacısı. 60 - Ali 
Akytlrilk Odabaşı. et - Hallın Ak
bu1ut Emllk •bibi. 62 - lbrahlm 
Hanif Denker Dahiliye mlltebassısı. 

BEYOCLU KAZASI TAKSIM 
NAHIYESl 

ı - :Reşat Etınn Emelcll. 2 - Nu
rettin Aksoy Sıhhiye müdilr muaTi• 
aJ. 3 - Cemal Tekin S87ln. 4 - Tev
fik Amir Kocamaa Umumi meclis A· 
zasından. 5 - Talp Senet Tuna Ti
caret odası nefrl)'at mildllri. 6 -
Naim lkiıer Daimi eneüınen z. ve 
nıuanıelAt müdürlüğünde milrnklp. 
1 - All nıdvan Hayvan borsası ref
ıl. 8 - Galip Ataç Sahil sıhhiye mll
dllrft. 9 - Bahattin um \'amalı 
Doktor. 10 - Necip Serdenaeçll U· 
muml meclia basından. 11 - Emin 
öıyürek Temizlik işleri mlldür mu
u'inl. 12 - Esat KallboAlu Avukat. 
13 - Hakkiye Emin Koral Um11m1 
meclis hasından. 1' - Ganime Ser
dengeçti. 15 - Kenan Çakar BeroRlu 
posta mQdQril. 1& - Hultısl Akpulat 
Taksim nahiye müdürü. 17 - Te•fik 
&mzl Kazancıııtl Doktor. 18 - JJa. 
san Hayri Tan Saylav. 19 - Sabit 
Kurt Gilmrilk muh•faıa sivil teşkl
llt Amiri. 20 - Asım So~sun Anı. 
kal 2! - Halil Hilmi Uyıuner A· 
vukat ve unıuml meclis basındıın. 
22 - Mustafa Galip Gültekin Doçent. 
23 - Bedri Nedim Gölmll lş limited 
mildOrll. 24 - Feyzullah D<>Jnıer Do
çent. 25 - Hasan Ferit Perker Sar
lav. 28 Vehbi Sumel' Kulclzemin me
nıunı 27 - Şeref Serdengeçti Sisorta 
firketi mcmımı. 2a - GAiip Abdi nı, 
doktoru. 29 - Nııim Çeşmeli 'Mühen· 
dJs. 30 - Ziya Taner Ticaret borsası 
idare he)·cti üye!i. 31 - Müfit C:ın
sunar Eczacı. 32 - Salih Alfan Oda· 
baJı. 33 - Harun Bek Emeldi. 3t -
TeThide Zaim Otreımcn. 35 - Nu· 
rJye Çavdarlı Elektrik idaresinde. 36 
- lsmall Hakin Şensöı Ticaret bor
sası kontrolörü. 37 - SelAh:ıttfn Te· 
ıer Halit tlrketJ muhasebecisi. 38 -
Setlthat!lrı Pulat Beyker tlrketf me· 
ınım.ı mfidürO. 30 - Cevat Akıska 
Cezacı. 40 - Kemal Berk !ııhis:ır
l:ırıl ı mc-nıur. 41 - \'a,·ıız Ahadıın 

Anıkat. doçent (2 - J\ecal Okan(lan llu. C .... :Emekli General Se~i~ Tilt· taL H - Y87Del Granit Miteabhl' 16 - Jtltıi Yassı'riran - Çiftot. 16 - bafkltlbi, 29 - Ali ııısa ';, 
Doçent. 43 - Cafer Tanır Kanka· san Saylav. 5 -Cevdet Ulur Gök dok l&-ZWfikar Eni!' Çiftçi. 18-Neh· HGte71n K~ TosunHy •Çiftçi. 17 - lstanbul sıhhiye mUdıırO, 
tar Doktor. 4C - KAmil Kıbna ller- toru. 8 - Bayan Liltft Kırdar. '1 - ıael Ertilu Ciltçi. 18 - ılilmln At• Mutafa Kınalı Boluköy • Çiftçi. Ali Vefa Seyhan ıabık ......... k 
keı bankllSİ İstanbul fUbcsi mQdıırL Hilaail Çalar l~baat vekill. a-Huın SOJ' Olretmen. 18 - lsteııder Ozer 18 - Murat Saalıbostan • Bakkal. ı. k Den ........ 
45 - l\lahmut Nedim Ersun T. C Ali lOcel Maarif vekili. 9 - Milker- Çiftçi. 19 - Ethem Gürkan Çiftçi. - Ali Şen Haraççı - Ciftcl. 20 - Di· 31 - .Alaf Bo2IO ~ 

,_, C 1 haaebe memuru, 32 - -Merkez bankası lstıınbul ş, mndnrü. rem Sq]aT. 10 - Raif Gllner Es.., 20 - Sabit MaJül Ciltçi. 21 - Hlk- W Sen Arnavutk~y - iftç • dakul •-~isarlarda menıut• 
46 - Recep llOfgllr Fırıncı. 47 - beledl1a telı mnavinL 11 - Haşim met Oa Otrttmen. 22-Nııml Irmak ÇATALCA KAZASI KARA.CAKÖY .uuı ____ t.tl 
Yasof Ziıa TetkJkl lUru koml510- Rafet Habr11" .Avukat. 12 - Şakir ÇiftoL U - Abldla Abl Olretmen. NAHIYESt Nedim Buradoğlu ~ 
nunda. 48 - Mustafa E~ref Ayin A· Ahmet Edis Saylav. ıs - Celile Flk- 2' - hmaiJ Dllldar OirebDea. 21 - 1 - tamall Hakkı 8. Yaııcı Kara· 34 - Nuri Demir&# 11111 
Y&&kaL 41-SellhaWn Radak ATUbL ret· Oa1U'alp Oiretmn. 11 - Tabir Halil Yapıe1oilıı Çitlçi. 28 - IW>ll eül, kamun bqkanL 2 - Şerer 

35 
_Ali Rıza Öker Beti~ 

50 - Oıman Sunt G6knıen Tllecar. Tanar Ordirıarytı.s profeslSr. 15 - BO:rilktonab Bakkal. 27 - Şerit De- Şea Ormanlı • Çiftçi. 8 - Sfllcymaa satf-
51 - Yusuf Ziya Öni' Denizbant es- HOaıtO Alath Umuml mecUs hamı· tınnencl Çiftçi. 28 - Caıar Oıti1rk BeJırat _ Çiftçi. 4 - Yuaur Karaman· arif memuru, 38 -
Jd mildllra. 52 - Refik Akif Hava. dan. 16- Mustafa Se•ket Yunt A•u- Ciftet. 29 - Yakut» TtUOn Damızlık- dere V. memuru. 5 - Şerife Acar Galatasaray ilk okul_ ..!11111 
suı ıirketinde memur. 53 - Mustafa kal, umumi meclla lzasuıdaa, 17 - ça. 30 - Şeref K. Kalkan ÖJretmcn. Karaca köy - Muhtar. 6 - Cemtl Hi- 37 - Şuiye Angun ~j 
HamdJ BeyolJu hutahaneai ecaacıu. .W Jbn Anır ATIJkaL 11 - Etref ~ı - Etbenı Kılıo Çiftçi. 32 - Meb- sarbeyll .. Çiftçi. 7 - tskender Cilt· !ilci okul başöçetm...ı. ,_ 
54 - Senet Ttıi'eglla Doktor. ~5 - CeTat Veıırfn. 19 - Ekrem Tur U· met Balkın. 33 - Emin Eriç BakkaL Ukk&y • Çiftçi. 1 - Ali )futa lstrmn· Htlsnll Keseroğlu beledİYf 
Rıfat Tilregiln Mühendis. 51 ..- HA-1 muml mecllı hanııdan. 20 - Halli 31 - Mehmet Fıçıcıoııu Çiftçi. ti - ca tamun ba,Jcanı. 9 - Arif Karaca- __ 

1 mU Perker Telefon idaresi müfetUşl. Yatarolla Ummrıl ıneclis hasından. Asım Eftgln Cinlik sahibi, umumi k6y nabi)•e kAtibi. l& - Halit Akay leri müdürü. 39 - E§~ 
~7 - Halli Karaarslan Belediye şube 21 - Hamdi Dikmen Saylav. 22 - meclis Azasından. 38 - İsmail Ercan lstranca tecimen. tt - Kadri Eren oğlu belediye hukuk itleri 
memura. 58 - AleIAhat Gönç 12 uci Saime SenoseL 23 - lbrahJm Çolak Çirtçf. 37 - Ahmet Altınkoç Kuyum• Alaton • Çiftti. 12 - Ahmet Celep- muavini, 
okul 61retınenlerlndın. H - Blilal Saylav. 24 - Mehmet Tanyeri Em· cu. 31 - Jtımıf Ersin Ctftd. 39 - kBy. Çiftçi. 13 - Basri Slns - Cırt· 40- Cevdet Kun.tM rn d 
Nemli Tlc:ıret odası reisi ve umumi niyet ikinci fube müdilrQ. 25 - Fev· Ahmet Okya7 ArabacL 40 - HOaeyin el. 14 - Necntl Öztilrlc Kırncaköy - c1sJ1f " 
meclis Azasından. 80 - ILrahlm Ke- zl .Cin Eczacı. 26 - Murat Fortuıa DJnçer Çiftçi. 41 - Rıfat Göktürk Bakkal. 15 - Galip SJmtek Karaca· umumi meclis uasın tal 
mal Ba7bura Emekli yarbay. 81 - Tüccar (umumi meclis Azasından). inci. 42 - Hüseyin Akbulut Ciltlik köy. Çiftçi. 16 - Omer Genç fstran· , Mazhar Özveren Kaba _.p 
Fehmi Peker. 62 - Hüsametlin Ef.. 27 - Mllnlr Hilsrn inhisarlar umum sahibi. 43 - Murat Yılmaı Çiftçi. ca. Çiftçi. 17 - Fikri Yilksel htran· ağı-etmenlerinden, 42 -
durak A•ukaL 63-Abdullah Maıhar mldGr muavJnl. 21 - Bayan Abdtll· SIL?YRI KAZASI SINEl\Lt - ÇANTA ca • Çlrtçi. Öuk miJll aaraylard& 
Ellgür İnhisarlarda memur. 6' - muHallp Öker. tt - Sadettin Ferit NAHİYESi CATAI.CA KAZASI e. ÇEKMECE '3 - Şaban Atar ev~_. 
Şem:ıcttin Günal AvukaL 65- Emine Talay Saylav. 80 - Muıaffer Saylav. 1 _Mehmet Köylll Çirtçl. 2 _Mu· NAHIYESt '"'' 44 _ SelAml h:aet ~. 
Saffet Taht Sbel ıaa ~lrketinde şef. 31 - Esad GOı;han Doktor, profes3r. •-. 
ee - J>akiu Marmara Alman mekı.. 32 - Mehmet Ali Xırca Sitil Terat- harrem Ozeı- Clnçi. 8 - Ali Yılmaz l - Jlefet Ertekin Kamun h•ıkanı harrJr umumt meclis 
binde öirelmen. G7 - Mediha Kara· ki lisesi mlidOril. S3 - Saffet Ceylan inçi. 4 - Rüstem Enıtn fitçi. & - ve umum! meclis Azasından. 2 - Nas· 45 - lsmail Hakkı Anda'...., 
k07UD. G8 _ Aziı Ak l!muml meclia Oa-tmea. S4 _ Refet Ana.lanı Ol· Sabri Öqflr Kömllrcll. 8 - Mehmet ret Eken ZOrndan. 3 - Mltbat Akın· l1 ~-.. darma albayı, "6 .f 

••v K".·e Kömüren. 7 - Ramazan GQ.-en B k .. J ' - Sadı,_ O••r BakkaL Ja.M -.. • .rt t' Aıasınd:ııı. 69 - Ahmet Öıkaynak retmen. 36 - Müfit Saner EmeklJ u"' cı 8 •• • "' .. _, dm kli binu-s·• 
Çiftçi. 8 - Mustafa Yalcın Kömür 6 _ Mıtlk öüaya Bakk•J. 6 - Mua- Apay eme ...... 

Emekli. 70 - İbrahim Akdolan Be- mWkl)'e mUfelliti. 36 - İsmail Mem• Ulccan. t _ Süleyman Ozkan Cift· lafa Gürel Muhtar. 
1 

_ lbrablm l· Baha KAmil Gözllm bele«W:. 
yolla orta okul mQdOrG. 71 - Hakkı duh Allar Emekli. 37 - Mustafa Hak· Olk 1' 
Cenap DemJrra, Doktor. 72 - Halit ,_ Nal,.acı Klm7aker. 38 - Cavid çL ıo -Ahmet Dıı~oran Dejirmenci. nan Ha:ıcı. 8 - Sabire. t - Hakkı rakibi, 48 - thaan ':.,,~MiL 

.il& " 11 - M•hmet C•len rırt .. 1. 12 - n. s o k ba•'-anı. 10 - Hasan Do- c.. k trol IJDl'.-ı Fahri Muaııım. 73 - Hatim Cemal Ekim tnblsarlır umum mftdtlr mua- "' " "' " ezer ca .... bank .,ıetme on ...... ı 56 
Elektrik idaresi mühendisi. 7' - T1DJ. at-Ztn Karaca A•ukat. 40- yas Enıtn Bostancı 13 - lluıtafa U· ltu Amavut clftllll aahtbt. 11 - ifa. - ZilhtU Kanau lsta.nOUo 
Abrnet Halim Tür:ır. 75 - Silreyya Emin Görk Emekli subay. 41 - Ta• murköyJil Çiftçi. 14 - Recep Orhan llt E,kınozlucll Ekffnoa DereklS>• ;{~tırıeısL 

Bak,·Aı 11:. - Ali Co•"uR Ko)"Uncu ,.lntlli .. hlbL ı2 - Ethem ~-kinoz· cU ilk okul bae~.... .. ...... Genca Saylav. 76 - Suphl Artel U· nk Korta)' Beledlye istaUıtik müdü- - ' " .,.. . ... ..,. r ...... ,.ı •-A--bul .,.,.... 
mwnl meclis hasından. 77 - Fuad rü. 42 - Milat Yenel tohisarlar a· 1S - Halit Tuncel :Emekli l'ib:baıı. luıil Ektiııos Çiftçi. ıa - Mnıta il Halit <L1DJU.D uwuı 0fJ111. 
Arsan Olretmen. 78 - HDseytn Sa• mum mlldOril. 43 - Samih Tl1rkdtr J 1 - Süleyman Deli XömDrcO. 18 - Erol Muhlu. 14 - Ahmet Yılmaz mUdUrU. ~1 - Kemal 
lor Doktor. 70 - Halise Leman Kô- lan Belediye Zat itleri m0dl1ri1. H - Ahmet Akın Bııklca1. 19 - Aruş ı\ksu Muhtar. 15 - Nuri Sa)•da Çlft

7
ti. l~ - fikiaşt& tekerci, 52 - -A 

A.&,_ 1:'1-'-trik lda I d Do at Z•hlre tüccarı. Ahmet Uslu Ocak başkanı. 1 - e· Un Baburtekm' Ere"'li k~ seç. 80 - Seref ..- ""'- • Dr. Cent Kerim nce ayı çe • M k mal Batuı" Zftrradın. 18 - KAmll 6 
resinde memur. 81 - Mustafa Sen- C5 - Mahmut Nedim Gül Emekll. Çatalca Kazaıı er ez Ytıctt Ocak hatknı. 19 - Bekir Er keti memurlarmdan 53 -:-
l(ClJi Emekli subay. 82 - Ahmet Ce- 46 - Saiill Bosok Sa>·lav. 4 7 - Mus· Nahiyeıı· dokto 5' 

ı t llQlıtar. ŞUkrtt Kunt r. mal llaradollu Kuımpapda ıekerc • tafa Sancar Emekli. 48 - shak Sun-
1 

_ Ha>Ti Ugur Umumi meclis A- M k Bankdl 
83 - Ahmet Adem Göldiln ÖRret- ...... DO•kDnlerevf muhaıebeclsl. 49 - Bq•kta Kazaıı Merkez Kurban er ez . 

e-· v zasındaıı. 2 - Zi11 Ertaft Belediye 1 § öm L"tf ,.,,1ııa --· 8C - Batına Kızılay Arnbacılnr Kemal .,._ldeTiren ŞMl Nahiye mG- • • 53 - er u ı ~ ": .-.1 
.__ Ull ., reisi. 3 - Salim Uıel Deltrmenct. Nahiyeıı ~. 
kltibi. gı; - Abmet Fahri Dem ircan dQrL 50 - Niyasl YQcel Emekli la- 4 _ Nacl Çanı Çiftçi. 5 _ Snket GQr tura tliccan, 56 - A. ;-ı:1 
MObendia. tanbul cvkAf rnildl1rü. 51 - Ahmet Zahireci. e _ JıL Nuri Gilner v. me• ı - General Kiıilm Olalp AY· tmtqlar Sütçiller ~ 

BEYOCLU KAUSI .GALATA Hamdi Başnr Silngerciler tirketinde. nnıru. 7 Neylr Upr. g _ Rebia Ta· lav, 2 - Huan Qmıll saylav, bık reili, 57 - lhaan 'O~ 
NABlYESl S2 - Sellhattln Yarıı Kocaell U)·la· b-.. Manifaturacı. " - Münevver ö- Dr Ref'k la ' &llp I~ ı - Nuri Zorel Milteahhit. 2 - ls- vı. •• - Aıım Dikel Osnıanh b1n1'a· - " 3 - • 1 uy v, - llk Bankası memur 

11~ r•n. ıo - SablhaErrun. t1 - Cemal Se t ..... il: - u • ....1 ...... v 1 aJl H kkı A.__uı.-lr mel Somer Eczacı, klmyaker. 3 - n rami maamellt mfldtlrtl. H - " rve u,, .. v, ., naı- -· - mı a KW-'"" 
Sa:.ai 1Urk6lt J>enlı lntut mlitaahhJ. ueh-- S6mer S.wla\', &5 - Behi~e BOyOltGıer EmekJI. 12 - Osman ot· la"f', 6 - 1amail Hakkı 1&ylav, binb1111111 Be§iktal Spot 

u • au•• , cay JUtip. 13 - Demir. El' Bı~kaL la 8 _,,, 
di. 4 -Şıtl~ B~~lz in111at IDA- GGMr .. M~ Nalmt Yawffhı .. 1-7 - 14 _ Huan Alna Bakkal l5 _ Meh· 1 - Zi~ ~ M1 V, GWer apart. N, l. 
teahhlrll. 5 - F•tbl Erden Bakteri· Muıtaf• Tuah Avukat. 58 - Salt Ya· met Olretınen. 16 _ Refel Tflrkollu -Jıtk.lA" ~~li aaylav& g -Keh. 
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yoloı, doktor. 8 - Gani Ankotl Tile· :,ar şı,u h.nterl-rkAtfbf. rıt - 5erif r-aır• ...,. ..:. Uiıallicfeiı' O'°'relaıen. met Emin Yurdakul •Jla.v 10 li.ı.f 
car. 7 - Me•hlbc Aralton. 8 - Hils· Atabek Emekli sub113•. 8() - Mubılne ""' •'" u • ' ilk okul yardım bir 5• 
al Arsan .Ecaacı. D - Hikmet Tüzer ..... 61 - Hurfwe Oneı S.Jhı•. 12 JS - Cem•I Aral Ölretmen. 29 - - Ali Rıa Vııal Beeiktaf Xay· - Cavit Uru emekli 

~ ' Şerif Tuna Tahsildar. 20 - Hatice 1r 11 Zühtü Çubukçu -..ı1r. 
Aftkat. ıo -Bı1111 Aluua Tüccar. - Fatma Manyas. 63 - Mahucemal Pamir. 21 _ lsmail Alta Ciftçt. 2! _ ma amı, - • ocak bqkanı 61 - ".....-et 
ıı - Hayri Algi\ner Emel.:11. 12 - Arıen. H - Zihni Uıtekht OJret· Jiilseyln Kanlı:aJ• Çiftçi. 23 _ Maa· oğlu Belediye muamellt mtıdilrU ı., Bankası~ veznedar• 
A. An Yeniçeri Fırıncılar cemiyeti men. 85 - r.tltfl GlllA Umurnt meclis har Sezer Uva yenice köyünde muh· ve ilçe baıkMI, 12 - Etem Akit t Sarp gttmrllk meDI 
ıenel tekreterl. 13 - Nedime Yeni- Azasından. 81- Nihat 'Rtıa Emenıe11 tar. 24 _Mustafa Gükmen Tecimen. Battalgil Dr. umum! meclia ..._ :S- Ome.r Uça.mu pi 
çeri. 14 - ?duıtaf• Nezih Tukel Tüc- Denilbmnk mQfetti,ı. 67 - Naılf Sl• .... _ All A,..,00 Cift,.i. 2& _ Adem dan 13 Bava"' J'ah1re Bat. et 
car, müteahhit. U - Suad Karaos· rel S.ylav. ıı - Hulki Çakır Afyon - ,,. " anı ' - .,- de memur 64 - MebıD 
man Tüccar. 16 - Yakup Yıldınm inhisar nıemwıa. 89 - Sabri Atayol Şerif irtçl. 27 - Zeynel Dömneı Mnh· talgil Doçent. 14 - Halil Kara. ""' ' t od meJll 

tar. 28 - HQseyin Muhtar. 29 - Re- mızrak Dr. Maarif llhhiye mU _ rüst ucare ası . G~·-•" TOccar. 17 - lbnblm Fevzi Çelik Tüccar. 70 - Mazhn Resim Alpsan cep GOn•y Bakkal. 80 _ Ali Oısoy ~A- ııuc u· Azmi UJPW 
Galata n ye mu nı. - ~ .. OJretmen. 11 - Nazif KAıım ra O çın ı 1., .,.... "' ~na. ,... ahi "dil-" 11 r.:.ıa.ı E d "e»ı-ı, 111: - Jt.-!# İyicil Avukat wa.u, 'UU - .-. sın-~ 
Said Beker AvukaL 19 - Asım Ker· Umumi Meclls basından. 72 - Na. Ciftçf. 31 - Ethem ıkan ç • umumi meclis azaamdan, 16 - mlsyoncu, 66 :- ... ...ıı 
menli Doktor. 20 - Kimil Binsöı rcllln Akdemir l\ıımun sekreteri. 73 32 -Ahmet Köp Ciltçi. 33 - Ahmet Hamdi Ruim BUtttn umumi rnec Hocapap. malıye ta~ .. of'~ 
öArctmen. 21 - Halli Göksu Deniz- - Jsmail Hakkı Başak T. H. K- di· Hulrısl Ard:ı Emekli öQretmen. 34 - muru, 67 - Niyazi v-Jıl, r 
btınkta memur. 22 - Kemiletthı A· rekt•rü. 1' - Etem lııet Onl Gemi N•irn Çiftçi. 3S - Ahmet Şirin_ E· Uı ar.umda.n, 11. - Htltmti Ar. ,_,,dar .. ~ ceza. baOkld~ 

k u meldi. 36 - Süleyman Pilat Demırcl k .. k k gileri itiraz ko •w '"6.... tel""'. ı tasun Ca. N. Hava kurumu bat Hı. kurtarma şirketi mlldftril. 7~ - Sft· •
1 

_ Oıımın Kuyaf Bn'ltkal. 38 _ 0 uanç ver • • Silleyman Bazı emekli -:' J 
23 - Şerif Tragay Deniıbankta. 24 Jeymnn CA:rtrh Emekli aubay. 71 - ;ı misyonu uuı ve halkevi batka- ')ltlf'J 
- V•sfi:Jo Loıter. 2i - Naci Oreıı· Hulki Ozon Umumi meclis Aınından. Sadık Dinrtt B•Ual. nı, 18 - Ru,til Dik Beyoğlu 13 ocak bqkam. 69 ~ i ft ~ 
raan Mühendis. 20 - Hulki Subaşı 77 _ Ekrem RüJlii Altepe Emekll CATAf.CA KAZASI BOYAL1K UncU okul bqöfretmeııf. 

19 
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Esnaf kAtibi. 27 - Yaşar Yazıcı h- yüzbafı. 78 - Mehmet GOrler Sili NAH!YESI Abdülkadir Karamlirlel avukat Sllleyman Tamer Ttı 
tanbul saylavı. 28 - CellU Yükselen milst:ıhslli. 79 - Faide Esendal U· ı - Snki Varal Boyalık .. Çiftçi. . 

20 
nımunda meur 71 - ~ 

lnbi~arlarda. 29 - Durdane Orhon. muml mectlı insandan. 80 - Resim 2 - Hüseyin Çavuş Cllinıir • Çiftç~. umOr.umlSal~n:_eact~ı:~ Y~dok,tor, -21 ~izanoğlu tüc~ - ')lot 
30 - Cemil Arıkan Denl&bank miip· Bapra Sayln. 11 - eew Memduh 3 - Saip Günıör JfadımköJ • tecı· MI 1.41.& &&lü - kh 72 lbslJI 
virlerinden. 31 - Emin Taner 49 uıı- öset Ölretmen. men. 4 - Kadri Cnltı Çatalca • Xa· _ Mahmut .Al~itepe Ttırk bava gı bat ı. -~ 
ca okul Qiretnıenlarhıden. 32 - Ha- mun ba~kanı. 5 - Mehmet Salim Se- kurumu piyango mUdtlrUlğünde hayvan. bonuı. _ 
san ursoy. NAHiYESi y ı memur, 22 - Nail Halit Tipi ec.. ,.-eyzı mırore-

G.. 33 _ Mellh•t' Gürsoy. DEYo<iLU KAZASI HASKOY ı·lm Boyahk • Cifld. 6 - Mu"tafa 'il' De - - ~ 
J SelA i F Tll o ilacı Matlı - CIRçL 1 - llau 1 maı kll 1' llısan a.,rif ~.il 

34 - ııettin . ~ .eray ~c r. 1 - Mustafa Faik Af~ın Umumi Oalabanbanborn • Çiflçi. 8 - Osman sacı, 23 - Nuri Karaoğlu Odun eme • ~ c;()ılılP""' 
sanayici. 

35 
- K'mıl N~yman Uma- meclis hasından. 2 - Saphi Soykan Gllner Baklalı. ötretmen. ıo - Yo- Ulccan, 24 - S. Recep Tqçıof. allim, 75 - !amet 

mi mecJlı hasından. 31 
- AbdOlkb· Sahil sıhbl7e id ... eainde memur. 3 - sar Bitırlç Terkos • ôlretmen. 10 - ıu ecza.er, 2=s - Şakir Onq oclmı lediyede memur. 

dir Bayraktaroila Memur. 
37 

- • Refet Özel lıleıhaha saymı memlll'U. Jlüse ... ·in fenerci Karaburun - Çiftçi. ah Bol 79 Pakir.e .Arkut 

:~ :S~'F~~~::.a:e~~== .::. 4 - Kemal O.kan ~~blsmrlarda ~·· 11 ..:. Ferhat Fenerci Ta1akadna • :=:: _:-~t r;:nkan bed:: 19 un: okul ba§Öi"~ 
. d .,n -Ali Niyazi Kay· mur. 4 - )lchmet Bıl al Buz fabrıka· Deatrmencl. 12 _ Raırıp Barkut Do- x..ıı Sami AI h TUr'--1• ~ kaskı :eıııekliarkı. ~ "0 lg-all sında elektrik fCIJ. 8 ,._ Adil A'kın val"ı'k • K"mun bı•kını. 13 - ibra· terbiyesi genel direktlSrlU&;. eL p an p.u 
na ..:.me omıser. • - ... , . O B ı " • " krim f-~- ı-1 28 - ffik heyeti uuından, H kkı Demirso ?derkeı bankası ve&- Komisyoncu. 7 - Naıl zkan e e- İılm Serim Boyalık • Bakkal 14 - 'INC!ruyonu re&e • $ 

~~,ı-~~~42 - ~~~~s-~~~~i·ietih~i~Uiniuk~~i~~~~-~s~~~h~a~timi~~uin~.~~~t~&~lki~~iCi.ia~iPi.ii~~~öi~~uiru~l~~~~~~<D~ni~~~~ Meh et ı-· lek Sa dalcılar cemiyeti 12 ncl okul ölretmenlerlnden. t 
m e n b Ahmet CQ1kun Et nakliyat şirketi ba, 

:;'.'!• •_:-ı!~!;!:•:ı.ı U.:.:~.:; klllbl. ıo - a.ıt Akaydm Bu• tabd· y ARIN AKŞAM J>iin7a edebi)'atuun pheaerlerindell 
kumandanı (emekli general). 4l> - kası Jdare memuru. 11 - Meliha Ay· E K 
Fah l DGl Tüccar. fi - HüaeyİQ lfıAım Hayvan bors:ısında memur. 12 M E L ve li _, 

r en - Ati Açıkalın Tiicar. t3 - Yusuf DAHi GÖTE'nin büyük bir nea ~I 
Akma0n ;!etmüccar. !! : :::::~::~ Baykal Kuledibi maliye tubesi me- K M A C E R A iiii' 
dem •• 

811
• • muru. 14 - Rııa Bayraktar Emekli Sinema11nda A $ ~ 

Sayman Profesör. 41 - Ali Rıza~- bl b ıı:. _ Recai O!ıaç Muamele ş 
l b. ıu OA ı en 50 KAıun Turk n Afı. - IJ 1 b" "k A e~ ıO&ıtl tirem • - fab- \"8 istihlak vergileri memuru. l6 - v t ın uyu 
T.....,. 6I - Mun1 Haa Külo ATnl Çelea E,..kll Ilı. 7hbattlL 17 e nı=t A!!!tt. nı=t 
~~~~·~;:~~~i.5~ı ~ ~~~ı~:Y~~= ~~~ ;; ~~a~~Y=~~;~~1E~~k~1~:aasş~~~ U \9' U (Framızca aözlii)y·~ 
zacı, kim)·a~er • . 5' - ~nı Saydam. nabb'e mildüril. 11 - tbun iyem d 1 
5a - uusnu Görkey Emeku Teıaraı ,.. h b . ı 20 Mebril Cha ı tt A . V Verter Pı·erre R·ıchar 
müdürü. 56 - Sadulluh Aktar Tüc· MezSba 

11 ;0.!~e %11n~l okul ôjret:J r .. o de nnıe ermay roJIDcfe _.-_. ...... 
car. 57 - Zeki Oqün Kolordu vu- re una e1.,. u - ro un e 7 -t..ıı-Iabili" Tel 408ô8 

d ır.o - ..: .. rif Barutçu Odun meni. arın gece için localar &atılmıotlr. Koltuklar buaünden oıuuı r. : 
ne arı. _, ,,.. s·ı· · v - M k z Tuccarı. 59 - Tevfik S•ncar Emek· J tvn ~zast er e 
li yüzbn,ı. 80 - O~an 0.?1811• E· Nahiyesi 
mekli memur. 61 - Nuamettın Uıler 1 _ Yusuf Çolal BekdiJt reisi. 
rakıim cczahaaesl sahibi. 62 - M Hl· 2 _ Mu5a Tüfekel Mahalle mlitnessllL 
mit Pckc:ın Zlra:tt bankası mudür 3 _ Ziya Altınorak Bosna çiftllli sa• 
muavini. 63 - Ha>·rettln Kır Do'k· hlbl. 4 - - Hayllar Arslan S:ı mıın tile· 
tor. 84 - Mehmet Yusuf Erıene Em· carı. 5 _ Eşref Uluşahin Ter:ı:i. & 7 
1~1' sahibi. Sftleymaıt öıer Bakkal. 7 - Sırn Dın 

BEYOCLU KAZASI SISLl çer Balıkçı. 8 - H. Bahattin Hases1d 
NAHlYESl Baklı:at. 9 - Ali Özgür Bakkal. 10 -

l - Cevdet Kerim lnceda>"ı Sinop Akif Ostilrk Çiftçi. ıı - J:şrf'f Dlit· 
sa)'la'f'L 2 - LCıtfl Kırdar btanbuJ men Otretmen. 12 - Rcmıi Gürakın 
,·allııf. 3 - Abdfılmtıtıalip Oker ,ny- T3alcı. ıs - lltb1ttet ı<ııragülle Bak· 

SAHRA BEKÇiLERi 
Franıızca ıözlü bir sinema harikası L bl( 

Jean Pierre Aumont - Şarl Vanel - Marta a 
Önümüzdeki Perıembe aktamı J p E K ıinema•ll'~ 
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HABER'ın 

Güzel gözler müsabakası 
1 l!i!IEM@Jirij@LŞirMBIR 

Senenin en büy\ik eileneeli ve mükafatlı 
~ 

müaabakaaıdır 
Birinci 
sanayi 

beş. yıllık 
prograr1ıı 

Numara: 68 

0..111ea1armuu daiıt.nlmıı:s miklfatlana luJmetl 800 llra71 

l ......... 
80 Ura IDJmdnde Mr n4yo, tm.*al bile tabnlan klymetU eeb . ' 
ekol uatıert. mUfUD1!-l&r, elblsellkler, lsteall• eı1a11 alabil-
~ ..aJıl7etlal ......... IO, 15, 10 Ura pbl para laJmeu.tı un. 

llnllıtelU n etJU1 n .an. 

Mllsabaka kupon 
HABER 

No: 60 • 60 
U.1.939 • H.3.939 

Müaabakar.ııza İt· 
tirak ediniz ve ku
ponlanmı:a topla • 

yuuz 

lsfan~ul ikinci münfehip 
namzetleri listesi 

Bandırmada bir 
tren kazası 

iki kişi ezilerek öldU 
Bandırma, 14 - Evvelki gece gar 

ile şehir istasyonu arasında bir tren 
kazası oım·u~ ve iki kişi feci surette 
ölmilftilr. 

Yüz 
sarfile 

Iiiilyon lira 
tamamlandı 

Bu planın tamamlanmasile ·senede 
7 5 milyon liranın memlekette 

kalması temin edildi bmir treni Gar istasyonuna ıir· 
dili nman yolculardan lstanbulda 
Tünel hanında avukat Necip Ker· 
man ile Dikilinin me,rutiyet mahal· Aılkara, U - l93' de bqlıyarak Y'ul bu u.ııa)'ilere alt • maddeler 
lesinde oturan 80 ya~annda Omer bu yıl tatl>ilu hitam bulu blrilld içi.il ıimdlye kadar harice her BŞne 
Be8ili otlu trenden inmitler ve va· bet yıllık 1&nayi proıramtDJD nı. '15 milyon liramı& ıitmle oluyordu. 
purda yer bulabilmek için ıece. ka· hayetlenmeai yakında bl1yUlı.:. me- Dıter tataftan yelli lıeı aenelik 
ranlıltnda tren yolunda ilerlemeğe ruiıDle lcuthdaııacaktır. proı~ huırlaıımuı da bltmlf· 

bışlamJtlırdır. Fakat arkalanndan Dokuma, aellilloı, 1eram1k, kim. Ur. ProftUl muhtevıyatııuıı Y•PL 
gelen tren ikisini de altına almış ya vt madea aanay!ltl'IA4eıa. mU• lacak nıerulm. ııruırula llb edil· 
ve eserek derhal ölQrnlerine sebeb nlı.:.keb olan bu llk prolf'Ull tama· meal muhtemel41r. 
olmuıtur. Hldi9e tahkikatına ba~an mtıa tatbik edilmlf vt )'W'dun ınuh· Yeni Proatanıda bllhuaa maden· 

ıtır tıllf klSteleıilıde lıu aanayller. alt ellik ve madenkamnru ocakl&rlllDI 
(a., hnll ' IJlol4e) Bakırkö., Ka ••aı Merkez mı • 1tteutmealn1 ehemmiyet nrtlmek· ı - muhtelif fabrikalar kunılmqtur. 

'.AŞ KAZASI ARNAVUT Nahiyesi ------------ tı •• yur4&ta kurulacak elekttllr 
KOY NAH1YEB1 ı _ Gafur Soylu BalurUJ kayma. s.. d Yı.ıkardakl beı aanayilD kurulma. ıantratlan 1le nıahnıkat, ııda 

\:...Emin Draman 1&ylav, 2 Umo,2 - s.Jlm B!loJ C. H, P. ilçe Urpagop avaSI 11 ıoln lOO IDllyoa lira ıorfe4!1ııolr llWld•l•ıt, lt!ıoya, ınlluıallt ff d•· 
Namık Boroy umumi batkanı •• umumi meclia hasından. Ur. nlacillk l&lla)'ibdn ~lllllllllldıkl beı 

, 3 - FUırtt AUı C. H. P. ilçe yln· Ankara, 14 - Devlet ŞQrası mW· Fakat bize yalnız bir Hilede p• yıl içbult tamuııen t .. eıkUl eclec. 

• Yınn akpm saat (20.30) da il· 
niverlite fen fakültesi profetörlerin· 
den Kerim Erim Eminönü halktvin· 
de (llliyat prensibi) hakkında bir 
konferans \'erecektir. 

• Bu akpm Btjiktaf halktvinde 
saat 20 de bir halk konseri veriltcek 
tir. Halkevi balkanı Hükmü Arkölc 
milli vuifelerimiz hakkında bir hi· 
tabede bulunacaktır. 

• lstanbul valiliiinde münhal bu· 
lunan ikinci muavinliie tayin edileıı 
dahiliye ıube ,eficrinden Muıafü; 
Akalına dair karamamı yQkltk tar 
dikten ıeçerek ttblil' edilDıietir. 

•Yedek Subay okulu havaabk 
muallimi emekli Yiltbl~ı Nuri Kf. 
ııllcanat Devlet hanyollan tan• 
meydanları mütehanı!lıtuıa tayin 
tdilmittir. 

• Kanadaya saWaıı tütün i§lerl 
'le Londrada tiltünlerimlıin aürilmü 
nü temin için Londraya &itmiş olan 
İnhisarlar wnum müdürü . Mitat 
Y enel hafta aonunda ~htimiule bek 
lenmektedir • !f. ~dan, 3 -Ftkri Oran luinıt'u lıaıından. 4 - Ahmtt Cevdet kiye daireti.nce eaki İstanbul vali vt tlrd1fi menfaat 75 milyon llraclır. it mUjdelenmtkttclir. 

,., • . ,,,__ ..,_.piyango genel direkt&' Ölf(lr C. H. P. İlçe yönkurulu Aııı· beledive reisi Muhiddin Ostündal _______ _..;..;__ ____________ _ 
'"AW, ' - Bacan Baari GQr aından. 5 - Abdülkadir Erdalan c. bakında SQrpaaop mesarlılt işi do• B 1 B k 1 E k • Nisanın on ikisinde açılacak o· ~7'7 nahiye mUdUrU, 5 - H. P. İlçe yiSnkurulu Alasından. 8 ~ la.,,.ile verilfll muhakeme kiran U g 8 r JM ve İ İ trü $ V 8 p Uru- lan Milano serıisine hük.Ul'nttlmizin ..._-'il Ziya Dıraman avukat vı Ihsan Onol C. H. P. Jıçe y6nkurulu J·- . . -y de ittiraki kararla,tınlml§tır. Nü· 

,_ balkanı. 6 - Ahmet Fe.. A•mndan. 7 - Rauf Barlas c. H. P. ~~heyet tarafından ta9dik edıl· Perşembe sabahı • t• muneler ay 90nunda ıönderilf«ktir. 
~bıır U avukat. 7 - Zokl10 ~!" K~ı~~~. ~~i::!';'i.!.-;;.ı!':: =~tor. Davaya yakında boılıınacak· şehrimize geliyor n Un Va z 1ye 1 • Yenilene bUtpsinl huırlayarak 
.. Y llktlc!ar km aanat mek ıaatndan. t - Galip Bahurar G6ter Bulpr bafvekili KGleivuofun Mu~ı.zenııizli~in gideril· ~~~'fbu1·;:=:~~8:ı1:; 
-... ~ mlldllril, 8-J'itnat GU· llyönlnırubı n umumi mecllı 111. karpl 1çbl bir h mlSI l'.Arll8fl aranıyor daha alınmasıtıa lüıwn ıöstermiıtir. 

naı okul bqölretmeni, 9 ıından. ıo - .Muntter Kalıç GlrHun aDJDUI propanı •· v- • UnfvtrSite konferans serisinden 
~8aınıa Artun 25 inci okul öf. sa1Jnı. 1t - Saml1e Bitim G. Bıh·' 1,ilnden Muhtar, 9 - Oami.n Ak· lll"laDmlltır. Perı-mbe SUnll mem- Etriisk vapurunda Alman müte· olarak buıün eaat 18 de Dr Kesler 
l'~erlııden, 10 - Meıımet tit~t G&ktrl~ h~f!tllresl. 12 - T•h· IOY Kı.cbldSy muhtarı, 10 - la.. ıuetımhin milafiri olacak Bulpr bas!ll~? ta~(~ yapılan tetkik· tarafından "millet karakteri,", mevıu 
~ tilccar u _ Dmil ö ıılrı Öillfn C. ft. Y. f Yıutnaralt l>caıc mail ~in bdıköy reçber ıı - Baptklll içkı Jwiciy9 vüll.U t1. ler bıtın~ilinden vapµr bu haf· lu bir konferans verecektir. 
~ k • ' • .. hllıtanı. ıs - CelU Atef c; lJ. •~ ın.evt.o ,c_.:. ii ili ..._,; c&ret ve ~bcmcWiJk '4a1till .... taAa fer acak V " 
t."::.cOJnisyoncu, 12 - Ekrem ı n1unraıı ecak baıkanı H - t\aut ,,_ ~\1114>11& ı.auıft lıia.~ Wıadd Jl'lktü' ölt4ctaif aJh 

111 yapamıx tırıı apur- • Ecnebi ekalli ~ ekl pl l ~ Bebek poeta ?DlldU • Tartrman Doktor. 15 _: Necmettin le4ıye aubl, 12-- Kurat Oldtli :=a.r ta in e tir Fikre; düi. ~"·~D OnQne p;- muallimleri Maarif ~:ıa ~aS:r 
~ 13 - AAmı ÖZden emekti al· inhisarlar baımCldllrQ. ıs - Memduh Samanlı JdSyQAdt tuber, 13 - A Y di1mJf • mek ıçın üst ıuvertede bulunan tah· hamlamak üzere soırı toplınttlarınr 
~~ 14 - Ekrem Değer Oatro Onıer Emekll Gllmrilk MQdllrO. 11 - sll HQlllr Kaplıcalarda fQfGr, Osdolu, bu ~~ A1at.radan liliye sandallarmtn alt ıuverıeye dün yıpmıalar vt rlf>C?N tnbit ede-
~lll't tfttnıı şirketi muhufbf, 15 Rami Dasıtran A•ukat. 11- Mtbmet H- Nlyut Sever Akköy muhta ııhrtmlle celwttir. Bu akt&m yerl11tirilmt1tri dütünü~ir. rek vkllete 1öndemufletdir. 
lıL ~ ~el Arnawtköy na. AJl BQge Elektrik fen memuru. 11 - n, 15 - Hllleytn Oltllrk Yalo - Butıat sefiriyle hlrli.kte i:dlrneye Vapura bir fazla kuan il&vesi kati • D-iktac Barbaros türı..-:-:. 
:"1' lcltıb· Halim Perl•• Ardın Emekti karma• a;. lalllk -. 1l4eceklır ve X~elva11of\l orada ~ " un.uuu "J ı, 16 - Dunun Ako .. kam. 20 - Zühtn Atasof Barutha11t va e gl, 11 - nulm ICo • k la olarak kararlqmqtır. Bütün tadilt.t etrafuu ~Aein verilen lltlmllk 
'-t tuccar, 17-Necip Hancı tile memurlarından. 21 - Tahsin Altay tal Blmalık kOyU muhtan, 17 - a~ıyac~ rdl:ıitnı tık flbrimiıde yapılacaktır. Aynca~· karan Dahiliye vekilıtlnce tasdik 
"1ı!_ 18 - Kıymet Pekdefer Be. Baruthane klmyaker. 22 - Osman Ahmet Şerbetçi Kblmiye köyU ~ pr ve ve re umı manyada inp ~iltn \'apurların ln· edilettk belediyeye aönderflmiıtii. 
d:."f 89 uncu okul öfrtmenlerin Resnell Clltllk ıahlplerlnden. 23 - muhtarı, 18 Tallt Atalay Yalova.. hlınıl olan tren, ı>ert•m~ &Unll ailiı Loydine kontrol ttlirilmHi bty • lzmir lise&inden yetitenltr kutu• 
t:'!-19 - Makbule Tgnu Betik· fmadtttln Ttlrk ticaret bankası m .. da dava vekili, 19 - Zeki Cive • sabahı aaat 10·40. da •8.irk~ıye var· nelmilel usulden iken ntdtn bunun munun tertip etıili Ep ıecıesi 18 
., 21 ,_.... auarlanndan. 24 - Haydar Kıııltan tek y loV d h 1 uh '"- !IUf olacaktır. Mısafırimlde birlik.. · martta Maksim saı ntannda yapıla 
lr - -~' okul bl.tofretmeni. Emekli blnbatı. 25 - Mustafa ı-:rall a a a uauı m a•- lt Mkil Bwıar ıueteclal de m~m. yaptmlmadılt tahkik edilmektedir. ~ o • 
'"l'tal Kaza 

1 
M k Eczacı Memuru, 20 Bayram ölkan Çen. • 0 caktır • 

• 1 • er ez BAK.IRKOY KAZASI \'EşJl.KOY giler ldSyUndı reç'ber, 21 - Ha· leketfmlal ııtmekte4lt. Sof)'& tlçl· Darphaneden' . Tıbbiyeliler bayramı b\llÜıl ot' 
t Nahiyeıı NAHiYESi san Çam Yalov&cla bakkal 22 - ınlz Sevki de ayııl trenle ıehriDUıe ledeh tonra saat 15 de nnlvent, 

'-...._-...Bahir Ostrak Kartal kay· ı - Kadriye Can kat Operatör Bay Ferhat Erdofan Yalo\'ada 'tı.ıha • ıretecekUr. konftrans $alonunda kutlanac:K, 
~· 2 - Şerafettln Öııer u. ~f~radın eıi. 2 - Saime Erem Bay flyeci, 23 _Kulum Pala Yalo. Mll&flr b11vekll fltuyonda Yali para çalanlar toplantı rektör tarafından~·~ 
~~ ıııecllı uumdan, 3 - lb. Alı Rızanın eşi. 3 - Hayrettin G6çen vada bakkal veya • o ıamana kactar Hllıttmblt tır. 
~ Özçhı noter. 4 - Necati Hariciye haıinti enak müdürllilün· YALOVA KAZASI ÇINAR ıeçmedlli takdirde - muaWd ve ta. iki işçi yakalandı • 1939 ttpinievvelinde Cenewrede 
~ zürradan 5 - Mahmut den emekli. 4 - Ziya Erdtm Beledi- AHl CIK tanbul kumandanı emniyet mlldll- top~anacak olan MilletlerlrUI •IWIL. ıı....~k . : ye ıular ldart1l mlldllrn. 6 - Ziya N YBSt • Polis Darphaneden para çalan iki AJl1 'ti ahıreeı, 6 - Rıa Er· Slpablo&lu Antalya umumi nakliyat 1 - Feciriye Acar Yalovada rU tarafmdan karşılanacaktır. . hınıı yakalamııtır. Darphane itÇi· hayalı kongresi,,nde h~ 
llltt, ınento fabrikumda maki • ıirktli idare meclisi reisi. 6 - Hilmi MUftU Yakup eıi, 2 - lamail Ça Valinin mlkaıı 1t«S1elvanofun re. !erinden olan bu iki kiti ceplerine tarıhndan okunacak rapor huırlan 

8 
7 - Fikret Erukan. Nam Barlo Tüccar. 7 - Hilmi Giir- kar Teıvikiye kö)'ilııcle reçber, 3 Clkaama ve kerimesine birer buket ıümü~ 25 ve 50 kurualuklardan dol· maktadır. 

)ıı.._ ..... Kemal Bayraktar komia- ıAn Zahire ve tiftik tüccarı. 8 - Sait _ Süleyman Allan Çınarcık kö • verecektir. tıtaıyobc!a bir kıt'a aı- durarak dıprı çıkarlarken üzerleri • Taksimde rapılmakta olan yer 
dl~ 9 - Abdullah Ekim bele. Kurtuncu 1stanbu1 bcledb·esl sıhhiye O ker aellın duracak, bando Bulıar altı halllarmm inaptı ileri! 
t.. )t t....ı·aı' 10 - Salih T•nırör ta- mildilril. 9 - Rtmıi Arsan Tüccar. yilnıde tüccar, 4 - Sait zkan aranmıı ve iı meydana çıkmı,tır. dı'r. Bunlar bittn .... n !"""-
Pli •l:: - '"' k kö .. d b k ve lstlklll marşlarını çalacaktır. IA\-.. .,..,. .... 
L -Utett'. . ıo - Mehmet Sipahlollu Antalya nak ylnarcı yun e ak al, 5 - Tahkikat yapılmaktadır. daki haltlar kaldmlacak ve • 
"._L-:'"""'l§ı, ~.ı - ~ik Kolay. liyat anonim şirketi murabbaı bası. Ahmet Aslın Çalıca köyünde. reç Bulıar baııveklli ve yaııtbdakller -o-- ~·edekilerin yerine de l'tralh haltir 
"'1~yoloJı cıatituaU mll - ıı - Necati Giintnçer Halkalı Ziraaı ber, 6 _ Mehmet Baıkan Koru akşam saat l9,4s te huıuıt vapur· Beynelmilel bir dolandırıcı ınpsına ba,ıanacakttr. 
'tıbi 12 - Sabri Yula 1"ahrirat okulu öiretmeni. 1:ı - Ali Kaııın köyllnde reçber. la Haydarp&1aya seçecekler •• hu •Takas talimatnamesinde tadillt 
~~13 - Yümnü Uğur emek. Dallı Makinist <De,·let han yolların· YALOVA KAZASI KILIÇ 1'111 trenle AnkaraJ'& Pltolkltrcllr. tlYkif edildi yapılarak, beyannamede aölterillft 
~ y, 14 -Şakir Ofleııer 'Oe da). NAHlYESt tllr müddet evvel tıvlçreden bir malın bir defa~·a mahsus olmak 

..1.,, ft Bankası vezrıedan, l~ BAKIRKÖY KAZASI MAHMUTBEY l _ Tevfik Enfhı Çokur kö _ car. tehrimill ıeleıı Hont Eliç lalmll üzere cinsinin d~jtirilmesine mll· 
n..,.~ Badur gtmento fabrikam NAHiYESi şlLE KAZASI AOVA saade edllml$tir • 
ıl.~k 1 _ Talip Yarkutay c. H. P. Mah· yünde reçbet, 2 - Hulfıal Demir NAHiYESi Almall tebulmcSan Wr eoaı'bl dUıı 
~.. DıUdUrU, 16 - Ralf Köy nıutbey 1.amunu ..... fkanı. 2 - Vehbi TaşkX...rU kfSutt muhtarı, 3 - Veh Halil dm 2 adUyedı teYldf tcWmletlr. Dl"H 

0
DA: l~" bak .. -rl ı jl Ut h .. ... ".l' ,... 1 - Ay tüccar, - ~" 

1 ı.oı:: yo 0 m e anısı, Ozbek Vldos kö>·il muhtarı. 3 - Ca- bi Yalçın Kılık köytınde reçbtr, Bu acl&m uaunea bir samaıı ev· 
la ..... lı-et Yalgın komisyoncu C H P ·u h tb .. M h "-- De d Şükrü Toprakçı tUccır, 3 - Hu. •Çin h~,1 • .11.--u tarafından '-At. ' ... • rer Ertelen • • .... a mu e1 aa· 4ı - e met vauy re kövUn e vel ta~re mUtebaullt 1thadet w ıa\lluc •w 
it... 'ra.ııi '•-- uh ÖL 1 J(ksi Öf.demir fırIDCI, 4 - 'Cema) u• ~ ..__ ·· r .uıuuud 

6
.t avu • munu sekreteri. 4 - Milmln Salkım re~ber, 5 _ "-er ,.afn Yalova namellylı tthtlmlıde bir mUıue. türel bir vuife ifasına menur edll· 

ııı...... ""qa b k 19 K hr c H p M h tb y ka unu baıı "'\' ._., Erkan tüccar, 5 - Nazif Koca • -: ol D K o .. • .. 
9

-'llnde bu ~ °'>ı aı anı, - • a a • · · • a mu e m · SUleymanbey mahallesinde, 8 - st-de .. .ı-ata baflaılltı ve sonra uu~ an r. an ... ı .. , ~ • 4ıflt beledi · • ~ ı; - Abdullah Boıkurt C. H. P. Mah- man muhtar - çiltçl, S - HUse- ,. .. - lunmaktadır. •- ye reıaı, -
1 

k 
6 6 

M" in Mustafa Darıcalı Gacık kaue,.. • . GUl d 8 E . da ellndekl dip~anm aabteıı.:ı.c an- • Fransu .. .,.,.ti'tu··.,.u·· .... .,. ___ .. __ ı.:•~ cvıd D D 11 U. mu bey amunu ıısı. - um ,...... yın er kun uracr, - mın •• ~·· • -..1M1a.wu1 wu-
2t u~k •• · ~-.:._~ bm SeYinç Avaı muhtarı. 7 -Tahsin O· de reçber; 7 - Orhan Glln.ey L&. ~ur tUccar. ıa,ılarak adliyeye verilmiıtl. ıof ve sosyolog Luclen Levy Bn1bl, 

- uc enya '-YVli- •I· nen Ytnlboına ocak başkanı. 1 - ledere köytlnde -ber, Dlln bu yol4akt 1·lnl taldp et • dün vefat etmictir. Mumalleyh 1517 ~~ 22 S ddık Alt .. • --~ ŞiLE KAZASI Al..A.CALI "l JI 
!!» ~ - ı moz Halil Kırcıt Mahmutbey lcamunu ye- Şile Kazası Merkez NAHlYESt mek uıere ttanaıyla birlikte adliye- senesinde Pariste dolmuatu. 
"l ~~ •nıeklf, 23 - Cevat '1\an dek Azası. t - HGile)'İR Suba•ı Ha- N h. \'e relen Ellç zabıta tarafmdan tev. • 111i1liı dorninyonfar nuan diln 
~ento fabrikasında -f. 24 zlnedar ellfiiiU sahibi. & ıyeai 1 - Şevki Erbey kamun bae- akc~m necrettig"i bir beyannamede, - kif edlhnlftlr. Buna ıebeb, Jı~re ~ "" 

"1.~:"' im Çolpan Yakacık köy Yalova Kazası Merkez ı - Vahip Afıcı Parti başka •. kanı çiftçi, 2 - Emin ocak bae. yakında Inıiltere ile yeni Zelanda ..:~ k "ft · 3 M h' ti Er 1 hUkf1metl nezdinde yapılan tahki· A tu 1 ela • _, __ 
11, 2S - Mümtaz Zezel Sa. N hi . nr, 2 - Halet Tannkul tüccar, anı çı çı, - u ıt n o ve vus raya arasm yenı 6JIC" 

a Ye.ı · tU .. H kk if • .: 0 katta bu adamm beynelmilel yan- landada bı'r kon'--•" aktedı'l--. 

t 
aıhhat memuru, 26 _ 3 - Şevki Günay dava vekili, 4 ccar, "t - a ı ç tçı, iJ - ı- ıcıA&.1:1 ~· "" & ._ kelicl w dolanclırıcılardan biri ol- &rı'nı· bı'ldı·~~'-t-.a:. ~-•.-...... bı'l· 

l"a\, ~iz emeklı' doktor, 27 - 1 - Nuihe Çulha Yalovada - A. Remzi Acar Hava kurumu man Bayılcı ocak başkanı, 8 ...... "' r~ 1NU.ıwuaa11110w. -.qw d ,;.,•nun anl• "'tlmaııdll' hassa müdafaa bakunmdan mü.et~ al'~ Belmwı. SWeymanbey mt.haleaiııde emek- şube sekreteri, 5 - Ahmet Ça- hmet Cevdet Koç ocak başl:anı u .. - - · rek meseltler aorn,alecektir. ;ı• 
ltııı - kadri zürradan, 29 _,j u o.man efi, 2 - Jrfan özelli yır tüccar, 6 - Mehmet GUl tUew zUrradan, 7 - Faik Ertan hatke. Zahir GUvemli · • lngiltere ile Almanya arasında-
~ l!:rdtnç, zürradan, 30 _ Yalovada belediye doktoru, 3 - car, 7 - Abdullah Şentürk Ak. vi bt,kanı maarif 1,yarı, evlendi ki iktlKdt münuebetleri lnkipf et· 
~l~ Akdofan zUrradan., 31 - Ziver 'l'lU.ıel Yalovada eczacı, ' - qekese muhtarı, 8 - Salih Cot- ŞlLE KAZASI TEKE tlrmek ilıere Alman endüstrilsi 
il'~~ Bilgtner ztlrradan. Hida)'lt Birtan Yalovada t.Uccar, kun tilccar, 9 - Emin Yıll)laz NAHlYESl Kıymetli muharrir ve ressam ar· murahhaslar!~le müzakereye.&iritt-
·~'l'.\L "' .. " .. ~ s .. , ... NDL 5 - Kulum Tecimer Yalcm.da Kabakoı köyü muhtan 10 - HU 1 - ZUhtU Bunal kamun baş. kadatınm Zahir Gilvemli ve Meliha cek olan lnatlıı endüatrilerinin mü· ~ AaA • • • Sa 13 rt _.,..,. (d<1n) nikihtaıı- messilltti Berllne hareket etmt§ler-
t ltA NAB1YE81 bakkal, 6 - tamail Hakkı YU. aeyan Engın tüccar, 11 - Cemal kanı afretmen, 2 - HU.yln E. rp ma •-- dir 
~ laban Aksoy aUrradan, 2 r11k Yalovada bakk&l, 7 - Ali • Sanal tUccar, 12 - Huan Gtll rol ocak ba§kanı qiftçl, 3 - İl· d.ılır. iki mtllektaOft saadetler dile- ; Papa, dün ecnebi memleketledll 

tiıı n. kaçar sllrradan. 3 - Ra. met Uıttl Yalovada bakkal, 8 - 13 - Haaan önen dava veldU, matı tnua tllccar, 4 - Zekl S.ra. ns. h..r heyetlerlni ft bi1haM Cin 
~key zilrradan Baaan Aksün Haeı Mehmet kö. U - Alt Ktıctık Kapatıcı ttıc· kan yatı okulu b&'6fretmenl, - HABER - heyetini kabul etmittir • 
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filosu lngiliz 
Uzakşarkta 
manevralara 

büyük 
başlıyor 

Olüler yaşıyor mu? 
ir.et:kDk cedlDec•k meseleBer 

41 
RUH var mıdır, yok mudur? timi usullerle tetkik ve tesbit ediJılıİf 
olmak prtiyle varhğının reddedilemez delilleri nelerdir?. 

Lon<l.ra, H (A.A.) - Singnpur- ı protesto etmiş olduğunu beyan eL 
dan gelen h!'lberlere göre, lngilte- 1 miştir. 

nsında yapılrruş olan yüz kadar çar· 
pı~mada Japonlar 21 bin telefat ver 
mi~lerdir. Ayni müddet zarfında 

708 Japon a~eri eşir edilmiş ve Çin 
liler tarafından iki bin 237 tüfek, 
100 mitralyöz, 157 zırhlı otomobili, 
13 top, 27900 kurşun ve 788 at iğti
nam olunmuştur. 

Ruhun varlığır.u ve ölümden sonra da yaıadığını söyliyenler, dl-
valannı fÖyle i.bat ediyorlar: ölülerin ruhlan bize rü~ 

renin uzak şnrk filosuna mensub l\omünistlerden Gallaeher, §U 

25 harb getnisl önümüzdeki hana suali sormuştur: 

veya hayal • hayalet teklinde görünmektedir. Olmıyan ıbir fey görünmiyeceiİ"' 
gÖ:e, mademki göriiı:ıüyorlar, o halde vardırlar, ya§ryorlar., 
Bu i:ldia doğru mudur?. 

' 
Singapur sahil müdafaa bataryala- "- Harbin başlangıcmdanberl 
riyle müızterck mnncvrıılnrda bulu. İngiliz emval ve emlakine ve 1ngi
nacaktır. liz tebaasına kareı yapılan taarruz-

Bu manevraların hedefi, geçen lar dolayısile Tokyo hükumetine 
sene yapılmış olan sahil istihkam. kaç protestoname gönderilmiştir?., 
larının tesirlerini tecrübe etmektir. Butler, §U cevabı vermiştir: 

Japonlann afyon ticare

tile mücadele 

lspirtizma nedir?? Masalar nasıl döner, niçin dönmez? Me~ 
t•İr Viktor Hügonun iki senelik masa tecrübeleri, Hazreti )i"" 

hammet, Musa, ha, Viktor Hügoya neler anlatmıılar?. 

* lngilterenin 22 protestosu "- 22. Dokuz meselede Japonlar, 
Lond.ra, 14 (A. A.) _ Dün a- özUr beyan etmişlerdir. Dört me. 

vam kamarasında kendisine soru- selede bize tazminat vermişler ve 
lan muhtelif suallere cevab veren hukukumuza riayet ''aadinde bulun 
Butler, İngiliz tebaasının emval ve muşlardır. Üç meselede de bize .hu. 
emlAkinin mutazarrır olmasına se- kukumuza riayet e<lileceğinl yeni -
bebiyet vermiş olan 22 hadise do. den temin etmekle iktifa etmişler
layısiyle Tokyo hükumeti nezdinde dir.,, 

Honkogn, 13 (A.A.) - Shang E
vening Post gazetesinin yazdığına 

göre Şanghay civarında harekatta 
bulunan milli Cin çeteleri Şanghay· 
daki bütün kumarhanelere ve akşam 
kahvelerine talimat vererek Japon 
zehirini satıp vatandaşları zehirle
memelerini emretmi~lerdir. Bunlara 
Japon himayesi altında çalışmakla 
dolayisile Japonlara yardım ettikle
: i ihtar olunmuştur. 

Bir inun uçabilir mi?. Tarihte geçmit uçma, havaya yükıelol' 
vak'aları ve bunların ilmi izahlan. Medyornluk bahisleri. Medroı' 
nedir?. Nasıl medyom olunur? Ruhlarlıa temasta medyomlaJ'9,;. 
çin lüzum vardır? • 

yapılan protestolardan sonra lngiL Japo:ı telefatı 21 bin ... 
tere htikfımetinin Jenkin hastane - Hongkonk, 13 (A.A.) - Yung· 

ProEesör Sansk'in yazı serisinde, sadece tüyler ürpertecek meraklı ve heyecanlı vak'alar aaJr. 
le:Jilmiyecek, Eısan kafaunın da.ima sorduğu bir •-le ıbucünkü malıill}&tımızın hududu ~ 
!inde cevap verilecektir. 
Profesör, yazıl.arma batlarnazdan evvel, okuyucularına soruyor: ıılnin bombardımanını, şimali Çinde lung -ho istikametinde ilerliyen Çin 

Japon dövizinin tednvül mevkiine !mvvetleri Yangkiaşinangi zaptet· 1 - Tam bir vüzuhla gördüğünüz aynen çıknut rüyalannız vannıdır? • 
2 - öleceklerini d:ıha evvelden IÖylemiı ve söyledikleri tarihte ölmüı kimleri ta."\ıy->rsunt••1 
3 - Baıınızdan gec:miı, vukuundaı:ı evvel duyul.ln hiılerinİ2e ait vak'alarınız nelcrdit !. 

... 
konulmuş olmnsmr. Tiyençin imli.. mi5ler Ye \'amiatsi istikametinde i· , 
y~ mmtakalarrndaki vaziyeti ve !eri ylirüyüşlerins: devam etmekte 
9ftuntah ve Polton'un depoları- bulunmu~lardır. 

:run Japonlar tarafından müsadere Re.:;men te bit edilen son stati tik 

Aynı gazete, bu münasebetle Çin 
milli çetelerinin Japon hatlarını 
kolayca yararak Şanghaym ta Çin 
mahallelerine kadar girmiye muvaf
fak olduklarını ilave ediyor. 

4 - Hayatınızda ,ahsi olarak uğurlu veya uğursuz saydığınız neler vardır ve bunlerın ıebeP• 
leri hakkında tahlillerinizin neticl"si nedir? • 

edilme!lni daha geçenlerde yeniden lere göre, geçen şubat ayının son ya· 5 - Yakın ölüferinizden :Üyanızda veya hay~J~t ttklinde gördüklerinizin size aöyledilı• 

Atatürkümüze 
Almanlann 
hayranlığı 

Vaydman'ın muhakemesine 
lerinden aynen çıkanlar oldu mu? • 

V"- - - --- -- -<Nrl 

Fransada altı kişiyi öldürm:k söylemiştir. 
suçu ile tevkif edilmi~ olan me~ Bundan sonra reis tarafınlJan 

hur "Faris canavarı,, ve "Öldürü- cinayetler birer birer anlatılarak 
Ç e k o s 1 o va k y a b i r d a h a p a r ça 1 a n d ı 

Berli'h, 13 (A.A.) - Donanma 
kumanu':ını amiral Raeder dün ordu 
günd rnünasebetile söylediği nutuk
ta büyük harbin tanınmış Alman 
generallerini yadettikten sonra Al· 
mı-n~anın yanında çarpı~ış olan 
milletlerin büyük askerlerini de hür
m~tle anmış ve bilhassa Kemal Ata
türkde tevakkuf ederek demiştir ki: 
"- Atatürk, mümtaz şahsiyetin

de hem büyük bir sevkulceyşçi, par
lak bir silah arkadaşlığını, kahra
man bir milli şefliği ve devlet kuru· 
c'uıuğunu toplamış olan bir dahiydi. 
Onun adı -edebi olarak tarihe geç
miştir. 

Eski müttefiklerimiz bizde min" 
nettarlık hi ]eri uyandırıyorlar. Bize 
" ka~ı mertçe harbedip kendi kanla-

riie vatanlarına karşı olan vazifele
rini ödemiş olan milletleri de unut· 
ma,k istemeyiz.,, 

cü,, Vaydmanın muhakemesine Vaydmana dofru olup olmadığı (Baştarafı 1 incide) 
bir sene süren tahkikattan sonra sornlmu~tur .Vaydman, bunları !erce Hitler ve fon Ribbetnropla gö-
başlanrnı§tır • işaretle kabul etmiş, yalnız: rü~müş, Slovakyanm yeni başvekili 

Malumdur ki Vaydman, cina- - Lesboru öldürdünüz mü ? .•. Sidora telefon ederek salı sabahı 
yetlerinden beıini itiraf etmi!, Sualine: Slovakya meclisini içtimaa çağır-
yalnız birini ,arkadaşı Milyonun - Evet, diye cevap vermiştir. masım söylemi_stir. 
işlediğini söylemiş ve bun.da israr Diğerlerini de inkar etmemek- Resmen başvekil olan Sidor, ka· 
etmiştir. MilyorJ::lan baş'ka Jan le beraber bunlar hakkında hiç bir nunuesasi noktasından hiçbir resmi 
Blan isminde bir diğer bir arkada- izahat vermemektedir • sıfatı bulunmıyan bir c:ahıs tarafın
şı ve bunun metresi Kolet te kati. Katilin avukatı onun cinayet • dan önderilmiş hakiki bir Ultihfu 
lin suç ortağı olarak mahkemeye lerini izah cJJerken : tom)\arşısmda kalmıştı. 

sevkedilmiştir. Vaydmanın iddia. - Vaydma~, Amerikan dansö~ Çekoslovakya cumhurreisi Emil 
sı 'üzerine· Milyon da katil suçu ile Jan De Koveni öldürmesini en feci IIacha, v?ıiyeti kurtarmak için son 
itham olunmaktadır. Jan Blanla cinayeti olarak kabul etmektedir, bir gayrette bulunmuş ve Sidor, ze-
Kolet onrara yardım etmekten suç ilk günkü celse bu kadar kal. \'ahiri kurtarmak için diyet meclisi-
lu görülüyorlar • mışt·r. Mahkemede, davada şahit ni içtimaa davet etmiştir. Sidor, ac-

Muhakemenin ilk celsesi pek o~arak dinlenecek olan yüze yakın zini anlıyarak ayni zamanda müf
faydalı bir netice vermemiştir. isim okunmuş ve bunların dinlene- ritlerle uyu~mağa karar vermiş \'e 
ira, mahkeme reisinin her sordu- ceği günler tesbit edilmiştir. siya"i mücrimleri serbest bırakmış
ğuna Va}ı::lmanın cevabı: Onun için, muhakemenin bir tır. Bunların en meşhurlarından biri 

"Hatırlamıyorum., veya ''cevap ay kalar süreceği tahmin olun • olan Sano Mach, derhal bir nutuk 
veremiyeceğim., ,olmuştur. maktadır • söyliyerek Slovak istiklalinin bugün 

Muhakeme başladığı zaman re- 700 Mültecinin bulundug"'u ilan edilecevini ihsas etmiştir. 

hariciye nezaretine gitmişse de bir 
tUrlU kendi!iııi kabul ettireme.mi~. 

tir. Her müracaatinde kendisine Al. 
man hariciye erkanının mühim kon 
feranslarla meşgul oldukları cevabı 
verilmiştir. 

Öğrenildiğine göre İngiliz sefiri 
Henderson da Alman hariciye er -
kanını gör;meğe uğraşmışsa da mu
'Vaffall bl~amf;tıJJ l C .Jr 
• 1 • 

Almanyanın Prağa notası 
Bcrlin, 14 (A. A.) - Havas: 
Eski Slovakya başvekili Tisso, 

Hitlerle bir saa~ten fazla konuıt • 
ınuştur. 

Dolaşan bir şayiaya göre, AL 
manya Praga bir nota göndererek 
Slovak kabinesinin bütUn salli.biye
tile Tisso tarafından teşkil edilme
sini ve merkezi Prag hükfımeti ta
rafından tayin edilen bütün nazır. 
ların uzaklaştrrılmasını istiyecektlr. 

isi, katile hitaben: Tisso, dün akşam saat l 9 dan 22 
- Vaydman, demiştir, siz altı v~pur karaya oturdu ye kadar Hitler ile görü5tükten son- Slovakyanın da lideri Hitler 

seçimi yann cinayet ve altı hırsızlık, yani on Vnrşova, 13 (A. A.) - Bükreş- ra tayyare ile Viyanaya hareket et- Bcrn, 14 (A. A.) - Havas: 

ikinci müntehip 

b h b 
iki suçla itham olunuyorsunuz ··· 1 ten matbuata ·gelen haberlere gö- mi1tir. Mumaileyh, oradan otomo- Viyanada eski Slovak nazırlarm. 

Sa a aşl lyOr Buna Vaydman sade başını müp re, Panama bandı,:alı Kiepo vapuru- bille Bratislavaya gelmiştir. SIO\>ak dan Durcanskinin nezaretinde hali-
1 _... BaştaraJı 1 ıncidı hem bir şekilde sallıyarak muka- nun Girid adası ciTarında karaya nazırları, burada fevkalade bir içti- hazırda bir "Slovak lejyonu" vücu-

Ayrıca inlih:ıbı mclıus:ın teftiş he bele etmiştir • oturduğu dün akşam Köstence li- ma akdetmişlerdir. da getirilmektedir. Lejyonq te§kil 
:reli nrasınd:ı d:ı şu suretle, :ızife tak- Vayclmanın avukatları arasında manma bildirilmiştir. Kiepo Polon- lyi mah1mat almakta olan mahafil edecek olanlar, iş bulmak Uzere 
si.!Pi :1 ııpılnıı~lır. A mi Y:ı~ız Adalar meşhur avukat Mor o Cafferi de 1 ya ve Çekoslovakya yahudilerln- Slovak, hükômetinin bugün parla- Almanyaya göndcrilmi§ olan 5000 
.k:ız:ısında, l\üınil X:ı:1nıan BcyoJlun- vard.:.r .. Hakimin sualleri .k. arıısın- den 700 mUlteciyl hlmil •. o. lduğu mentodan yeni mfü;takil Slovak dev ameledir. 
da_, Bican U:ıi{cıoğlu Falih \C E~iir> d k- d 1 1 t k h ld b. k u 1 K t H 
1.... 

1 
tl 

1 
a su ut e en suç uyu soy e me a c ır ac g n cvve os ence ı letı'nı·n tee"su··st··ınu·· kabul etme"in·ı ta· linka muhafrzlarınm eski crka-

.ı>~a arrn a, ·erit Cemal S:ırıyerde, r-
Dq_yan H:ıkiyc Koral , c Samih Tiirk· için o da çok çalı§mış. f.akat ağzın. lima~.ından Fili.stine mliteveccihcn lep ede~ini beyan etmektedir. Bu nıharbiye reisi :Murgas, Viyana rad 

muhtemel olduğunu ve bu ilh~ 
Polonyanın büyük bir uıcraııY' 
tc~ekkülü ihtimali karşısında d.Jf 
makta olduğu endişeleri teskitı "' • 
deceğini ve müşterek Polonya 
Macaristan hududu hayalini t~ 
kuk ettireceğini ilave etmektediC" 

ler. ~ 
Slovakya, müstakil olduğu 

dirde Karpatlaraltr UkranY'tfı 
t~mamiyle Çek devletinin sair ~ 
samından ayrı olacak ve bisll 
müstakil kalmakta güçlük çe1'1" 

tektir • 

Göring ansızın Almany•1' 
döndü 

•• Roma, 14 (A.A.) - lla"'~ 
Dün öğleden sonra ansızın S 

t e· Remodan Almanyaya hareke tı 
den Göring ile refikası, bu a)'~• 
23 üne kadar İtalyan Rivierasıl1 ıs 
kalmak niyetinde idiler. Bunda 
sonra Roma ve Libyayı ziyaret e
deceklerdi. 

G··ritl' San Remodan ayrılırken o~ 
italyada ikametinden memnun ~ 
dığını ve ya'kında tekrar geıı:ıı1e ··y~ 
tasavvurunda bulunduğunu s0 

miştir • 
t· 

Göringin birdenbire hareke~ ~. 
mesi, siyasi Roma mahfellef·11 

büyük bir hayret uyandırrnııtı;~ 
Almanya sefareti, bu ani ııare··r 
tin sebepleri hakk nlJa bir şey 50 

leme!~ istememektedirler • dqğan J~minünli k:ızasıııd.ı, ı.Ielımet dan başka bir kelime almağa mu- hare ... et etmlştı. 1 yeni devlet, Tisso tarafından idare yosunda bir nutuk söyliyer.ık Slo. 
Al!. Gokcc Cskü~lır ,.e 13c~koz knz:ı· vaffak olamamıştır • J:aza hakkında tafsilat alınama- 1 

Milecek ve kendisine devlet reisi vakya ahalisini isyana davet et • 
J:ırı!1<l:ı, Heş:ıt B:ışk:ı~n Katlıl,ü:1·ün<lc, Avukat, okuduğu müdafaasın • mıştır. dcnı'lmı·)'ecek, "m·ıılet babası,, denı·- miştir. Alman ordusu hareket' 
Zü'iitil Çulıukçuo:Uu Hcşikt:ışt:ı, Te\"-
f 

.,, A de Vaydmanın, altı cinayetten an- M d .
1 
t 1. ~· lecektir. Mumaileyh bilhassa demiştir ki: hazır 

ceklcrdir. cak dördün.den mes'ul olduğunu ım r 1 Bu mahafi1. yeni devletin totali- "- Yüksek führerlmi:t Adolf Berlin, 14 (A.A;.) - Havas ,. i!f 111(",I l;aJ, ırku) Ünde rnzire güre- a rı es o uyo 
lntihalıa yarın sabah lı:ışl:ın:ıcak \'e Madrit, 14 (A.A.) - illi mü. ·~r olacağını ve Tissonun yanında Hitlerin himayesi altında Slovakya- jansından: 

ayın l9 uncu nk,:ııııınd:ı hitirılecek- Galatasaray cinayeti :afaa meclisi 1~15 ve 1916 d· "Zırlar değil müşavirlerden mürek- nın kurtuluş saati çalacaktrr.,, İyı· maluAmat almakta o.la.n ~ 
tir. A:1 ın yirmisinde <le re:1 !erin t:ı'i- (B f 1 . .d l ... .1• t Slovakya başvekili Sidor, Murgap il"" 
nifleri bitmic olması liizıın«clıııcktc· aştara ı ıncı c ımlu ihtiyat efradı ile muav ' D bir grup bu unacagını ı a\·e e - hafil, yekunu 200.000 kışıye .~ .,. ., . ı derhal :ızlctmi~tir. "7 
dir. Ta•ııif nclicesinde ikinci rııünll ı 'mndıın Uç gün evvel kız karder ·vislerin ''ikinci grup,, una mc· ~ktedirler. !iğ olan 14 Alman fırkasını~ ısıl 
hlplere inlih:ıp nıozlıat:ıl:ırı yapıl ıısafirliğe gelmiş ve dün akşam 0

> efradın terhisine karar ver Halihazırda askeri ku\'\'etler, Bra· K 1 k noktada taahşşüd etmiş oldugıJ1 verilecek Ye mebus seçimi için nw ri Esma'-·a "ine a•onl teklifleri ; f · 1 d · sa · · t min et arpat araltı U raynaıı k t o ,, ,, ,, . ır • · ava a nızam ve a yışı e - ve bugünkü salı sabahı çc o. • 
:kezden gelecek emre intizar olun:ıc:ı :ıfa hiddetle tekrarlamı" ve Hac::; · ır· ı K d b. '·ted' 1 Macaristana veriliyor ,, ,, Y4ıra ay assa o, ecne ı gaze~. el\ ır er. va'kyada harekete gcçcceğinı • 
tır Beşıkt:ış, K:ırtnl, Bakırköy, Yola' r. len derhal ayrılmasın .söylemi.§Uı :.re Madri.::l şurasının "harbi tas- ! Caddelerde nizam ve asayiş hal· Bertin, 14 (A.A.) - Havas a. tihbaratına atfen bildirmekte 
Şile, Ç~t:ık:ı, Sili\'ri knzalarıntl.ın Esma ise bu sert sözlere kızml§ ve: iye,, ye karar verdiğini söylemi, kın yüzde 30 unu teşkil etmekte olan jansmdan: 1 de bu istihbaratı teyid cd 
güsterilcn ikinci müntclıip n:ınızct- "- Sana ne, ben istediğim gibi ve şunları ilave etmiıtir: Almanlar tarafından temin olun- Salahiyettar mü~ahitler, Fede. mallımat almamıştır. 
!erinin isiııılnrini lııı•ıiin nrşrcdh o yaısarım, sen buna karı.samazsın,, ''- Frankonun ne suretle ha- maktadır. ral Çehoslova1•ya devletinin statü f k D d LeiP'i 
ruz (•lordu· ııc'ı' s:ı,•fnıııızcl:ı lıul"c ıl d' k ki k · · k d ... · h ·· b·ı · · • · 1 ı • ... ·· " d'l k ·· Al Bu 14 ır a, res en, · ' · • •• · " · ' ıyerc uza aşma ıstemıştir. lo'a- re et c ecegını enuz ı mıyoruz. Sıvac:ı v::ı:ı;wcu" \'l' :'l'l "" ""1 t '" Junu ta ı ettme uzere manya. . . . · UÇ ) . : . - . . • • ,. . ve Vıyanada tahşıd edılmış 
sınız. l:at kendini ka) b:ıdcn Hasan derhal Mümkün olursa şu iki esas ldahi.. ~ıklıklerm "U:'at , .. ,, c:ddetı :ı tında 1 nm yakır ... a kat ı hır hareketle . d'l . . ı:;ıs 

· · · · · • S -'· .. :1 . . du halınde ceme ı mıştır. 
Lehi.Standa müfrı·t mı·ııı·· kız kardeşinin üzerine atılmrş ve linde ıerefli bir sulh akdetmek is- ezılmt!'; bır hale gclmı" o.an lo\· cı.ı<· :nı.:. ahale edeceğıne ~anı bulun - d fl . . B on:» 

.~ . . · · kaları nhe e erının orn 
cebinden çıkardığı brçağı rasgele tiyoruz: İspanyanın tamamiylc lar. buyU!: bır <-ac.kınlık ıçındedırlcr. -noktadrrlar . . ld w •• ıerxıe 

yetperV9r talebenin yerine saplamağa başlamıştrr. Ka- müstakil olması, mukabelebilmisil <;.ekler, al"lr::n1 ~ Slovak a~azi::ıini M:ı.amafih siya:ıi m~h:.fil, Al- ~·ratıslava 0 
ugunu soy 

faalİJ8tİİ0 mücade~e dının acı feryatlar~na koşanlar o_ tedbirleri alınmaması .. ., terketm:!l~tedirie:-. :nanyanm Prag hükumetine bir ır;913 f genç! 

L 1 ( ··ı .. b. h ld k 1 · · d it 1 .J • t Dil b 1 d0 d · · ·· ·· d ltı u··ıtı·matom vermı-.ı oldugwuna daı'r sını ına mensup :-.•ov, 4 A. A.) _ Yüksek nu yarı o u ır a e an ar ıçın e a yan or.;ıusu zayıa ının n "" ıyc aır<'Fı onun e a :r ansızın Münihte silah altına 
mekteblcrde tcrrorizm hareketinin bulmuşlardır. resmen bildirilen miktarı kişinin öliimUne sebebiyet vermiş olan ~ayia hakkında ademi malU- sl • tre 
tenkiline devam <'den cmni'-·cti u- Esma Haseki hastan"sine kaldı- R H (A A ) N 1 olan infilfıkh!n b:ı .. ';a Tuna küprti'!li nat beyan etmektedir • rılmış o!Jukları ve a ,ten )l ,, '- oma, · · - eıro u- . . w rin Viyanaya gitmek üzere 
mumiye mem_. t ~:ılcbe tca\'Ün rılırkcn, bilhassa karnından aldığı nan resmi bir tebliğe göre, İtalyan üzerim.le ve l-Jlinka meydanında clR M ... kerrer tekzıpkrc ragmen . . . haber 
a · • k 'h b 1 d h ti (" k 1 k h d d d Al 1 nıhten hareket ettıklerı CEm1Jyetindc, politcknik mektebin- derin yaraların tesiriyle yolda öl- gönülltilerinin 1ıpanyada 13 ıubata bırta ım yom a. ar a a pa amış .,.e os ova u u un a man a- ı . . 
*• mili ,arttnhl naşiri efkiırı olan mU3tür. Hasan hadiseden sonra fi- kadar uğradıkları zayiat eudur: tır. rın askeri harekat icra etmiş olduk nlmektedır. uııilS 
"Slovo Narodovo" gazetesi iJare- rar etmişse de, Kazlıçeşmede yaka. Ülü; 1~7 subay ve 2793 asker. Berlbde kabul edilmiyen l:ırına ıJair olan şayia isr:ır ile or. Zannolunduiuna ıörc ?ti ,. • .ı.aşl 
hanesinde "Ye mczkQr parti azasının 

1 

lanmıştll'. Hadl!e tahkikatına mild- Yaralı: 889 subay ve 19819 uker sefirler· tada dolaşmaktadır. askeri makamatr, hususı ei'· ·"ıet• 
evlerinde arnştırmalar yııpmL7lar - ~iumumi muavinlerinden Hikmet Kay.ıp: 6 subay ve 108 asker. Çek~lovakyanın Bertin sefiri Vo. Müşahitler, Karpatlaraltı Uk. id kamyonlara vaz'ıyet ctııU> 
dır. clkoymugtur. Esir: 5 subay, 361 asker. jtech Mastny, dUn öğleden sonra ranyasının Macaristana ilhakı dir • 



Eski Siyam kralı nasıl 
vakit geçiriyor ? 

\~:: te, hükümctle arasında çı- nız, kendWnin de kabul ettiğine 
~ ihtilat üzerine, istifa eden göre, lualm Siyamla mektuplqma
'be haıı Pradajipok, karısıyla ama mUsaade edilmemektedir. '°' r, İngilterede yaşamaktadır. Malimıdur ki bugün Siyamda es. 
'~erde, memleketinden ken. ki kralm aileainden 10 yqmdald 
~ dai C0~derilen paranın kesildiğL bir çocuk, kral illn edilmlftir. Fa. 
~ r hır haber verilmişti. Eski kat memleketi bqvekll idare et • 

bluıu tekzib etmektedir. Yal- m~kt!dir• 

.... Biram kralı, k&mıyla beraher, lnıtı~rec1e1d evlerbaln ba11~eslnde · - Eski kraliçe gllllyor _. 

"'- l'lh T b i r sırrın düflOmünü ç özen k itap 

ispanyanın deli 
kraliçesi akıllıymış ! 
~nın, kocası atdtikten sonra, dul kadınların güneş 
'91 görmelerini kanunla yasak ettiği doğru mu ? 
'Ya tarihinin dört yüz asır

eararını muhafaza eden bir 
eı ~ .\lnıan tarihçilerinden Mi. 

l'aodi'nin yeni çıkan "lspan. 
~ deu kraliçesi,, islmli bir kita
eıı 'Ydrnl:ınmt§tır. 

s J:ın, Kristof Kolombu U: eden İspanya kraliçesi t
krı lle Ferdinandın 1479 da do. 

{:~ !arıdır. 
a 

1
• ıe_ki ve tam bir kraliçe va

il~~b o.Jan prenseı:in haya
llt Ylrıni beş aenes,i gayet 
~il teçınişti. On yedi yaşmday
iJ rgondiya hüklimdarı güzel 
U: evlendi. Çok mes' uttu. 4 •,t oğlu oldu. 

ğan asabi halleri, tahtı ele geçir
mek için fırsat kollamakta olan ba
basının ve oğlunun, pli.nlarmı ra • 
hatça tatbik etmelerine yol açtı. 

Ağızdan ağıza kraliçenin sinirleri • 
nln bozukluğundan, akıt muvazene
sinin sarsıldığından bahletmeye 
qladılar. Bu sözler, bU,Uyı büyU

ye kraliçenin tam bir deli olduğu. 
iıa, bu gidişle İspanya1Z f ellkete 
~llrllkliyeceğine kadar ~ 

Bu sırada vukubulaft t>~ f ellket 
kraliçe Janı bllsbUtlln sanır., 1~06 
da, yani İııpanya tahtm& oturduğun 
dan iki sene sonra çok sevdiği ko
cası öldU. Ve birkaç ay bile geç-

meden, babasmm ve oğlunun en. 
trikalarrna kurban giden kraliçe, 
delilik damgasile Tordeailla kalesL 
ne kapatıldı. En akıllı bir insan bi
le, tahtından, çocuklarından, bütün 
sevdiği gcylerden, hattl sadık a -
damlarından bile uzaklagtırılır ve 
ıssız, korkunç bir kalede sert as.. 
kerlerin elinde bir zırdeli muamele. 
si görürse, aklmı kaybetmez de ne 
yapar? 

Betbaht kraliçe de, kalede geçir
diği kırk seneyi mlltecaviz bir za
man zarfmd• her glln biraz daha 
muvazeneaini kaybederek, yavq 

(Deoomı ıo ftCI& aayfadJJ) 

7 · 

~ t\ ZAN: L. Buse h 35 Yıhnı vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

·' Benim en büyük sihir kuvvetim diri insan 
kanı içmektir ! ... ,, 

·- --- ·- . .-.......- .,. 

Hermit adalan ytrlilerinin uzun styalıatlert malıstl$, çok tarif vt mü ktmmel, siya1ı pullu kayı~lan 

........ ~ 
- 67 -Duk-Duk felsefesinin bu izahına 

hayran kalınmaz mı? Duk-Duklar 
tabiat hadiselerini ne garip bir su· 
rette izah ve garip itikatlarını ne ta· 
bit bir surette isbat edebiliyorlardı? 

Bir insanın birkaç canlı olabileee
ğine, ölmiyeceğine inanabilmek için 
tabiatte kertenkeleyi, yani yansı ko 
parlmca ölmiyen, kuyrulu da ken· 
disi de birer tarafa kaçan kertenke
leyi delil olarak J,ÖSteriyorlardı? Oy 
le yal.. Tabiattir. ıı,r~asııi hayva· 
nm yansı kese1"9eniz derhal ölüyor! 
Fakat kertenkele ölmüyor! .. O halde 
bir Duk-DUk sihirbazlarının efsun· 
larile kertenkele haline konulduktan 
sonra ayni kabiliyete neden inanma 
sın? O da bir kertenkele gibi kesil· 
diği halde pekala gene yaşıyabilir, 
gene kesilir, gene yaşayabilir! .. 

Melanezya insanı gibi basit bir in 
sanın ilk bakı,ta son derece bedihl, 
son derece makul ve mantikt görü
nen bu hldiseye derhal iman etmew 
mesi hakikaten mümkün mü? 

Duk-Duklann esrarının pek ~
tanca konulmuş, tabiat Mdiseleri· 
nin pek kurnazca izahları üzerine 
istinat ettirilmiş şeyler olduğu an-

laşılıyordu. Büyük bir merak içinde 
Pohuya sordurdum: 

- Peki, sor bakalım .. demin ken· 
disi bize ben (cin)im, dedi. Kerten· 
keteler de cin midir? Yoksa Duk
Duklar hem kertenkele, hem cin mi· 
dirler? 

Sihirbaz gayet mağrur bir tavır
la: 

- D'*-I>llklar tstiyeı:ek de, ker
tenkeleler gibi yanlarını terkedebi
lirler !.. O vakit insanlıktan çıkar
lar, cin olurlar! tekrar yanlarını bu 
lur ve tekrar insan olurlar! Kerten· 
keleler de öyledir! Yanlan koparıl
dığı zaman derhal deliklere kaçar ve 
yerin dibine giderler. Çünkü cin o
lurlar! Onun için hiçbir D~Duk 
bir kertenkelenin kuyruğunu kopa· 
ramazl 

Pouaya: 
- Peki, sor bakalım herife ... a~a

ca başaşağı astıkları adamlardan 
böğrüne bir kargı saplanmıl1 ola
nın kanını neden içiyordu?. Diri bir 
insanın kanını içmek gibi bir zulmü 
niçin yapıyor? 

Pohua bu suali de sordu. Sihirbaı 
sert bir yüzle şu cevabı verdi : 

.L Benim en büyük sihir ktıVVe4 
tim diri insan kanı içmektir!. 

- Biçare bir adamın kanından 
mı sihir kuvvetini alıyor? .• Biçare 
bir adamın kanında ne sihir kuvveti 
~·ardır? .• 

Sihirbaz bu sual karşısında tekrar 
mütereddit bir hal aldı. Etrafma 
patlak ve kanlanmış gözlerile fq· 
km şaşkın bakındı. Sonra tekrar bi· 
ıe doğru iğıi gözlerini ~erek: 
-· Her insanın bütün sihir kuvve

ti kara.ciğer ve dalağmdadırt.. dedi. 
insanın vücuduna giren cinler ora'" 
larda yaşarlar!.. Çilllerin en '°JC 
sevdiği, en çok kuvvet aldıkları yer 
ler buralarıdır. Onun i~ bir in .. 
sanın diri iken karaciğer ve dala .. 
ğından kanını içerek o insanın bü .. 
tün sihir kuvveti alınmış olur!. Cin"' 
ter bu kanı içmi3 olan insanın etra .. 
fına toplanırlar! Ben yıldızlardaki 

bütün cinleri her zaman etrafa topo1 
layahilmek için daima bu kandan 
içmiye mecburum! Onun i~n içi'" 
yorum!.. 

Pohua, sihirbazın ağzından korka 
korka bu sözleri bana naklettikçe 
hayretim gittikçe artmadaydı. 

15()4 de arka arkaya dört 
~ öiümUn sonunda, Jan 
l'd k~liçeai illn edilince, ta. 
) ~bıre döndü. Çok sevdiği 

1 Kızıl G61ge HABER' iN RESiMLi ZABITA ROMANI· 
izah ve itikatlarına gö-e bu vah§i 

ve hunhar sihirbazın kan içoıesin· 

deki mantığı gayet hakir göPUnme-
yor mu? 

~lldisinde uz.aklaşmağa 

ıc~': Bu soğukluğun önline 
l'd Çın Jan tUrlil çarelere bq. 
t u. Belki, normal bir ka
~Yet tabü görillen kıakanç-

-~ lldini beğendirme arzusu 
tdj tin bir kraliçe tarafından 

lince göze batacağını he. 
ar.ıaıtı t b· a hata clmi.şti. Fakat 
~ ır kraliçe de kadındır, o 

~ ı.~ ~ıoıkanır ve nefret eder. 
"'ilçenin kıakançlilitan do_ 

Deme~ oluyor ki Duk-Ouklar in
sanı ve- ,ahia:t ııaaıseıenni izah et .. 
mekte Meli~·alıtardart bu cihet• 
!erde ayrılıyorlar. Bu gizli cemiyet 
mensupları dünyayı daha iyi ve da
ha doğru izah ettiklerine kanidiler. 
Onun için bu hurafe!erden mürek· 
kep (ilim) !erini bir (sır) halinde 
gizli tutmakta, diğer insanlardan 
görünürde pek mahirane kurulmuş 
olan bu tabıati anlama noktai naza· 
nnı gizlemek suretile de kendilerin .. 
de bir üstü.ılük gönnekteydiler! 

lfalbu!>i, hakikatte, hiç şüphe yok, 
bütün bu g:ırip fel efe ve sırların 
hakiki mahiyeti, Duk-Duk sihirbaz
larının kan içme ha<:taları, müf teris 
insanlar 01maıarından başka bir şey, 
olamazdı. Taze ve diri iman k~nı 
içmek son derece şiddetli, ağır, \e 

rnhşiya :ıe iht ira"\ e i ~tihalarmı bi>y 
1e ~a:-ip i za'1l:ırla mıhı·' Jeı: irkat
la ra bağhyorla:-dı.. Pohuay~: sor
durdum: 

- Peka'a! sor ba1rnhm: O rm i
;erken içine karı~t ırdıkla·ı Iı~'1ddc 

ne.lir? 
Sihirbaz bu suali işitir işit~ı~z ib· 

lisçe bir giilüş1 e güldü: 
- O mu? o Gm ir • l\loneadır! de

di.. 
(Devamı var) 
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18 - Yazan: ~saf ~eo~e 

Vaızaın: DklmDm 

Birbuçuk saat sonra uzaktan Karanın 
atını boş dönerken gördüler. 

- Rels, dedi. Bize ettiğin bil - Osman olmugtu. İçinden bir hi8 onu vet ve metaneti, onu ölüme götU
yilktUr. Fakat senin yerinde olsay- haykırmağa teovik ediyordu. rememiştL Yavat yavat kendine 
dmı velinimetime küfranda bulun_ - Asker, inanmayınız, o bir ca- geliyordu ve her ıelloinde yanı ba
m&.Zdım. Merdlik etmedin ama, bize austu ! ımda ağlıyan Cemileyi görerek bir 
yardımın bUytlk. Ben aenin sırrını Ama, bunu baiıramazdı. ÇUnkü huzur ve teııelll ile tekrar nlıyor
bir hatıra olara.k muhafaza ede- Cem1le bu ruhu taahih etmlı. Bey. du. 
ceğtm. Allaha yemin ederim ki şehirlilerin lehine çevlrmlf, bu ma- Bu qk, blnbir gece masallarında 
benden b113ka kimse bilmJyecektir. htyetl hUnkA.r aleyhine tezahür et.. ki efsanev[ aşklara benziyordu. 

Ama, artık bl ısayılrrem. Bu igln tirmlıU. Ona ca.ıut derneğe diU v&- Abdurrahm&nın Beyeehide bulu
sonunu getirmek IAzmı. ramazdr. Ama, erkek olmadıft loL nutunun ikinci gUnU, artık ta.maml-

Haydl, Murad baıtrlanıyor. Bqı. klrdı. Nitekim 'i§te kaçm11tı. Ve le kendine gelmlf denebillr bir hal
Illl%8. geç ve ilya.nı ya blr kat'l za- bunu g~termek iQln de atmı geri- de. Hata. bugtın ilk defa Cemileye 
ferle veya mahvolarak bitir. ye g~ndermifU. 1 dönerek : 

Senden bu beklenir. Hepimiz, bll- Ata yaklaıtıklan zaman yine en _ Senin · gUzel ellerin yara.mı 
ttl.n Ulke 11enln admı btlir, ama, 11eni fazla hayrete dllıen kanbur oldu. eıı.rmaaaydı, ben ölUrdllm. Seni ıim-
tanımazdım. Kara, atın Uzerinde omuz bqm.. dl daha !azla eevlyorwn Cemile! 

Kara Abdurrahman için ılmdl :fan kan 11WL?'&k iki kat yatıyordu. demiıt.ı. 
yapılacak yegA.ne tt, hakikaten ka.n.. Cansız gibi !dl. YtlzUnde blr damla 
burun dedifi olmak gerekti. Ama, kan. kalmamıotı, hala yara aızıyor
hll &ğlzda kolay, fllllyatta ne gtlç du. 
gey olur. HUnklr Muradın karıısın- Aeker bafrııarak atı çevirdiler. 
da kendillne ok atar bir halde Ab. Karayı omuzladılar ve derhal bir 
durrahmanı gl>rmest, ona ne dere- çemenliğe koyarak ye.ruım eoğuk 
ceye kadar hayret verJr.se, Abdur. su !Ie yıkaddar, sardılar. ı<rmız 

rahmanı da o dereceye kadar hica- lçirdiler, ve yine omuzlarmdıı. ka. 
ba dUşllrUrdU. rarg3.ha götürdüler. 

Abdurrahman için burada da bir 
demeye ihtiyaç hasıl oluyordu. 
Nasıl ki fclAketler bfrbfrfnl takip 
ederse, de!ıise ve hileler de böyle 
birbirini +.atıp eder. 

Hastalık lddl& edemezdi. Aklma 
bir tedbir geldi ve bunu yapmağa 
karar verdi. Batka bir ıellmet ça. 
resi bulamamıştı. 

Atma atladı ve hilnklr orduııu

nun mevzllerini tek başına tetkik 
edeceğlni aöyliyerek hUnklr tara. 
f%na at eUrdU. 

Ma.halll harp azası, reislerinin 
yarasını ve vaziyetini vahim gör
milş ve tedavi edilmek üzere Bey. 
şehire sevkedilmesini tenıtp etmiş
tl Kara Abdurrahmanm yerine Kö. 
se Selçuk muvakkat reiı eeçildl ve 
iki atll Karayı Beyıehire nakletti
ler. 

Kanbur Osman, bu vaziyetten hJç 
bir ıey a.nla.mamıttr. Bunu Karaya 
d:a aoramamrştr. Ne ollnuttu,"btı' ya.:; 
rayı neı:ııden aim.rotı, • .eıe~o .bUYiikı 
bir vak& katıııımda kalmıpa. böyle 
yaralı bir halde kendialni nuıl kur
tarabl.lmitti ? BUtlln bunlar meÇ. 
huldtl. Fakat halk, '1.:ah cdem~lği 
hadiseleri efeanelegtlrir. 

Abdurrahmanr ziyaret edenler 
çoktu, ama, Cemile bUtUn bunlan 
mUnaaip birer tarzda savıyor, onun 
la. baıııbıı.şa kalmak frrsatınr . hiç 
kimselerin lhlAl etmemesini istiyor
du. 

Bir taraftan da §ehirde büyUk 
bir h~yecan görülüyordu. Cemile
nin gizlemesine rağmen Abdurrah
m:mm kulağına kadar intikal eden 

Çapraz eğlence: 

t ,-----
1 t-lt--1~-t-T-

bu heyecanda tehir yerd~n göğe 

kadar haklı idi. 
Muhasaranın ildnci gUnU, bUnkA.r 

Murad eehrl istilAya karar vermiı. 
Bunun önUne geçmeğe kimsecikler 
kadJr değil. HUnkAra kaf'1I ilk :za
feri kazanan halk ordusu da geriye 
pUskilrtUlUp gehrln kaleleri içine 
defolumu,olardı. 

Hlinkar, kaleyi 11armt§, bir dam
la yiyecek sokulmaması için irade 
etmişti. 

Böyle vaziyetlerde halk daha çok 
mu acıkıp daha mı mUıtehllk olu
yor, nedir, anbarlarda mevcut ;ı,iye
cek tükenmi.§tl Halk, haklın sara
yı önUne toplanıp haykırıyorlardı. 

Haksız da değildiler. Bağırıyorlardr. 

- Bu ne zamana. kadar blSyle 
devam edebilir ? Açız, hastayız, or
dumuz yok, kuvvet.lmlz yok. Bu kıı,
le i9inde ne zamana kadar Osman
lılara mukavemet edeceğiz. Hepimi
zi kılrçtan geçtrmeğe ı!lebep olacak
sınız! 

Kale kaprlarmr açmız ! 
(Devaını var) 

gi, 12 - Mısın'n hayat kaynağı -
Siz (femkçe "yokluk,.) • bir deniz 
vasrtasr, · 

Yukardan aş~ı: 

1 - Meşhur bir Fransız mareşa1ı, 
2 - Çiftçi aletlerinden biri - bölük, 
cemaat. 3 - Gevşeklik • çok isteni· 
len, 4 - Çıkrlamn aksi, 5 -- Ça· 

· tısına · ~ark hudutlarımıza yakın 
bir mevki. 6 - Yetimler aylığı, 7 -
İntikam - tutma vasıtamız - dr~an 
(hariç için kullanılan kelime) 8 
- Bir nevi yemiş - işaret (öz türk· 
çe) 9 - Bir nevi ~ı örgüsü - Sümer· 
1 ilerde Allah • çiçekler üstündeki 
~abah görülen su habbeleri (tala(· 

Bu hareketi Kanbur ôsmandan 
gayri herkes bUyUk bir kahraman
lık gibi te!Akld ettiler. Reiılerine 

daha kuvvetle bağlandılar. Onun 
ufukta kayoolan atmt ve ıeklinJ 

hayranlıkla ıeyrettUer. Ama, ha. 
di9en1n içyUzU bayle de~di. Bu 
üzerinde hilnk!r ordu.auna bir va
zifeyle gittiğinl ııöyliyen adam, bll.. 
akls hUnk!rdan da, yardan ettiği 

memleket a.ekerlnden de korkan 
bir gtinahklrdt. 

Bu hadiseyi de dervişlere, cinle
re, perilere atfederek 11:aha çah&
ttlar. 

Fakat Kara Abdurrahman Bey
aehrine varıp hakim sarayında te
davi döşeğine girdiği saatte hU.n
kar Murad askerine irade ederek 
Beytehrlnl muhaura etti. 

Soldan saia: fu~a g?re) 1_9 - Büyük bir ~ngiliz 
ı - (Sfenks konuştu)nun büyük müzesı - aşagt, 11 - Raşe (turkçe) 

muharriri, 2 _ Kapılarımızın önün - -~lfil<ası .bulunan, 12 Derakap - bır 
den geçirilerek c;atılan bir nevi temiz goz rengı, 

Birbuçuk ıaat sonra, uzaktan 
Karanın atmı bo9 dlSnerken gördU
Jer. Asker ata. doğru 11eğirtti. 

Kara öldUrillmllş veya esir m1 
edilmişti? Bfrbuçuk saat önce 
oa.hlanan atı Uzerlnde bir heykel 
gibi kahramanlığa ko!IAn Kara. yok. 
tu. 

Bundan en çok ürken Kanbur 

Haki.nt earayında. bu hadiseden. 
en fazla. azap ve teeuUr duyan söy
Itımeğe ne hacet! Cem.ile, yaralı

nın başı ucund8!1 bir dakika ayr1l
mamakta, geceleri uyumamakta. ve 
her dalıemda gözlerine dolan 
yaşlan tutmakta, hınçkıra hm._ıtıra. 
ağlamakta idi. 

Kara. Abdurrahman, hakikaten 
ç6k kan kaybetm~ti ve fakat kuv-

leyici nesne - beş kuruşun eski adı, 
3 - Yola ait - bir kadın adı. 4 -
Azlıklar - küçük üstüvane şeklinde 
bir tarafı kapalr cam boru, 5 -
Atf edatı • yağlama (talaAHuza gö 
re iml~sr gözönünde tutulmalıdır), 
6 - Atinamn frenkçc adı • şöhret, 
7 - Şatrançta şahın yapayalnız 
kalışı (arap tabiri) - mallar - bay· 
ram. 8 - Olen papa - bir nevi re· 
miz ki bir şahsiyeti veya cemiyeti 
işaret eder - basit (alayi~ten uzak), 

9 - lzmirin yerli tipi - yedirme -
bir nota, 10 - Şehrimize gelen bir 
macar futbol klübü, - bir nevi ölçek 
11 - Aşiretler - bayra~ımızın ren· 
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Esad efendi o alqam Beruta vı\. 
ııl oldu ve hilkOmet konağmın al
tındaki zindanda. tam 28 glin vapur 
bekledi. Berutta temmuz sıcağmda 
elll beş yaşında bir adamın zindan
da. çekeceği azabı tasavvur edin. 

Annem bu ara birkaç defa. Beru. 
ta giderek babamla daha serbestçe 
görüşebildi. Fakat beni bırakmadı. 
lar. 

O sıralarda Berutta bulunan yu
karda. birk8ç defa ismi geçen Fe
rik Şevket p~a merhum bir 8epet 
yol erzakı yaptırarak ferik linifor
masiyle baıbamm ziyaretine gitmiş, 
Berut valisi Nflzım paşa buna mlni 

olmağa çalrşmrştrr: 

Damat Celaleddin paşa 

- P8.§A?ll bu ziyaretin eb:e zara. 
rı dokunabilir. Beniin de başım der~ 

de uğrar. 
Şevket paşa mukabele etmif: 
- Paşa, ne yapsanız, ben Esad 

efendiyi göreceğim. Siz vazüenizi 
yapıp yazınız. Belk.1 kısmet olur da 
Eııad Efendiyle ayni :vapurda Trab
luııgarba gideriz. 

Esad efendinin böylece yanına. 

rireJı Şevket pa.p eaatlerce oppn
la görüşmüş, bu vaziyet mabeyne 
yazıldığı hıı.lde ses seda ._ıkmamıe. 
ur. 
Babamın tevkifi üzerine Şanıma. 

arif mildUrU HUeeyin Avni bey te~
kilata vaziyeti bildirmieti. Bağda. 
da da telgnf çekti. (Telgraf Re
ceb p~anm yaveri binbaşı Şevket 
beye gönderilmişti. Bu zat bayan 
MUfide Feridle hemşiresinin baba
sıdır.) Telgraf şu mealdeydi: 

"Pederimiz ağır hJlstadır. Ameli. 
yat yapılmaktadır. ,, 

Bu tabir Esad efendinin Fizana 
siirUldUğünU bildirmekteydi. Ertesi 
günU Osmanlı bankasile iki yüz li
ra gönderildi. Srrtabibe (yani Trab. 
!us merkezine) ricada bulundukla
tt bildirildi. Baruta ikinci gidişlnda 
annem bu parayı götürdü. (1) 

FİZANDA S'URGÜN 11.\l:'ı\TI 

1313 s::m~si temmuz nihayetinde 
aürgtinlerc mahsus hususi vapur, 

Beruta geldi. İçinde "postne~ini 
di fC me§ayih" ten şeyh Nail efen 

kardeşi lsmail Hakkr Bey (FiZall• 
da menfi olan tıbbiyeli Nazroi beY 
bu zevatın eniştesidir. lsmail :flsl'· 
kı bey bilahare şurayı devlet az-\ 
ve reısı olmuştur). On bir de trb· 
biye ve harbiye talebeı;i ,rard'· 
Meşhur hürriyet m~cahidlerindE::\ 
Kanbur Fazlı bey de zannederilll 
bu kafileye dahildi. 

Esad efendiyle eınektar ve sadı.lt 
uşağı Süleyman da bu vapura. bill' 
diler. Yirmi beş gUn sonra Trablu!· 
garba muvasalatlarrnı suıeyxnaıı 
bize telgrafla bildirdi. 

Trablusgarbda Esad cfendüi 
jandarma dairesinde kaleye har· 
eettlier. lemini hatırhyanıadığlr.l 
binbaşı cemiyettenmiş. m:mdisil11 
SU!eymana tan1tmı1J, o da bab~ 
haber vermiştir. Biraz sonra glı·1 

cemiyetin Trablusgarb reisi, Tralr 
lusgarb istinaf ceza. reisi çerke5 

Hacr Raşid bey merhum, babıılll1 

ziyarete gelmiş ve yanında bir nıU0• 
det kaldıktan sonra: 

- Merak et.meyiniz. Deınlştif· 
Yakında bizler de geliyoruz. . 

Bir iki gece sonra Esad efendi· 
nin kaçmaıın ic;in hacı Raşid bey ter· 
tibat. almış, ip merdivenle kaleden 
inerek yakında bekliyecek bir ttıı:. 
yan teknesiyle Maltaya gidecc~ 
kendisine haber verilmiştir. J,l'alCS. 

Esad efendi yaşı dolayısile 'b5Y1eı 
bir firar teşebbU.Sünli göze atdn"' 
mamrş, veya her seferki gibl )1.il· 

et· hat paşaya uyarak firarı kabul 
memiş, kaçmak mUkün olursa bil" 

nun Fizandan develerle TuJlulı; 
gitmek şeklinde olma.sına karsr 
verilmiştir. "!-

Çölde kafilesiz yola. çıkmak 0 

mek demek olacağı için bir a~· k9" 

dar ıka!lle beklenmiş, nihayet l.C~ 
van kurulunca hareket edilerek 
günde deve sırtında. Fizana nıu1'' 
salat mUmkün olmuştur. 

46 Orada menfilerin ve bu nıe}ra.Jl 
babamın büUln paraları attıl1'111~ 
ayda muayyen bir miktar par&! 
verilmek §artiyle kasabada. otıll"' 
masma müsaade edilmiştir. 

Esad efendiden iki ay sonra d'ı 
vaadi veçhile, filhakika, Hacı ıı;: 
fid efendi menfi olara.k Fizan~ g 11-
miştlr. Esad efendi, cemiyetın cı 

tanbul merkezi umumi reisi ll~. 
Ahmet beyi Fizanda. mahpus b .ıı 
muştu. Hacı Raşid bey de gcldilıtt._ 
.sonra firar çareleri araştırtlııt3~ 
başlanmıştır. . 

ı· 
Bir deveciyle ~1Jnusa geçrnek ef• 

çin pazarlık edilerek uyuşulrnU~· • 
yalarını kaçarken almak üzere k~ 
saba haricinde kumluk bir >~e
gömUşler, fakat deveye binecek,., 
ri sırıı.da cürmümeşhud halinde )tt• 

kalnnmrşlardır. Bilahare firBr J\ 

şcbbii.!ılerini Arab devecinin f~~ 
mutaııarrıfı, Abdlilhamidin eıı .8 
hendclcrind~n Arnavut Receb bC) 

B3.§mu sallıyarak; 
- Olur, olur, dedim. 

ihbar etliğini öğrenmi~lerdlr. dil~ 
bulunacağına göre söyliyebilirim. Bu zatın Bu firar teşebbUsU Esad efen ol-
adı Osınandır. Hacı Raşid bey iı<ln bir felal<et et 

Kafamda tek bir isim çınlıyordu: Meli· 
ke. Hiç şüphe yok bu iş onun eseriydi. tz
mirde onun yanında gördüğüm adam, sev
gilisinin resmi ellerin elnide kalmaam diye 
bu tabloları satın almıştı. Hele, bu tablola· 
nn benim gibi Melike ile çok yakından ala· 
kadar olmuş birisinin elinde kalmasını is
temezdi. 

Bu netice içimde unulmaz bir yara açtı. 
Belki Melike de sergiye gelmişti. Fakat ben 
onu görememiştim. Felfil<et bu kadarla da 
kalmıyor .. Bundan sonra Melikenin resmi 
atölyemin hüznünü gideremiyecek. Harabe 
çocuğu artık hayatımdan ebediyyen silindi. 

Bundan sonra bir insan gibi yaşamama 

llnkln yok artık .. Yıllardanberi ilk defa o· 
larak ölümü düşündüm. Olilm her hülyarı 
unutturur, her ıstıraba son verir. 

Ben düşüncelerimin derinliğine gömülür· 
ken memurlar bana çeki uzatıyorlardı. 

Yüzüm kıpkırmızı oldu. 

Seviilisini &atan bir insan kadar utan
dnn. Bir dakika parayı almamak, onu bir 
h3yrr cemiyetine bağışlamak daha doği'U 
olur diye dilşündüm. Fakat belki bu çeke 
I\felikenin eli dokunmu5tu; kağıdı aldım ve 
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içimden "bunu sevgilimin mukaddes bir ya 
digArı diye saklarım .. dedim. 

Çeke baktım. üstünde Istanbulun en ta· 
nmmış avukatlarından birinin i.ınza31 var· 

dı. Sordum: 
- Bu adam ya\nıı mırdı? 

. - Evet. 
- Yanında bir kadm yok m ırdu? 
- Ha~·ır. 
- Garip ~ey .. Halbuki ben resmin bir ka· 

dın tarafından alıııacoğmı tahmin ediyor
dum .. Belki de bana modellik eden kız aldı 
sanıyordum. 

Memurlar "zavallı galiba sevincinden çıl 
dırdı .. manasına ge!en garip bir gülüşle 
biri birlerine ba':tılar; iç'e; inden biri: 

- Azizim. dedi. Bir köylü kızda bu ka · 
d3'" pl"a ne :rzei·? 
Aitık su_t'.lm ve hızh hızlı sergiden uzat\· 

ıa:tırn. 
• • • 

Eve bir d~li gibi döndilm. Yumrukl:ı. ınu 
ba,ıma vura~a!( söyleniyo~d:..ım: 

- Budala •. Saadetini elinden kaçırdın . 
Şimdi masallardaki tafüiz ~ehıade gibi ara 
bakayım .. 

Umitı;iz düşünürken. aklıma çeki veren 
da,•a ,-ckilini gidip bulmak geldi. Avukat 
beni nazikane kabul etti. Mak5arlımı an· 
tattım: gene nezaketle: 

- Çok mai'!tır görmenizi rica ederirn. de· 
<li. Bu bir meslek ~ırrıdır. bilirsiniz avukat· 
tar me·lekleri ic.abı birçok sırları ö~ıenirler, 
fakaL söyliyemezler. Yalnız size şu kadarı 
nı söyliyebilirim. t~irden hüviyetini bil· 

diğim bir zat bana telgrafla müracaat etti. 
Galata~may gergisinde teşhir olunan tablo· 
lann her ne fiytla olursa olsun satın alın

ma~t·ıı ,.e bu işin gizli tutulmasını rica et· 
tL Ben de arzusunu yerine getirdim. Tab· 
lo!arı satın aldım ,.~ gônd~rdim. 

Bu z:ıtın adresini bnna vere'.Jiliı rni i· 
ni:z? 

- !\·1~"lle3ef imkanı yok .. 
- t~mini söyliyebilir misiniz? 
- Ayni isimde lzmirde yüzlerce nc!am 

Ba,ka bir şey öğreııcmedinı. Ynzıhane- muııtur. ÇilnkU derhal Hacı AhJ.llıı1' 
den ~ıkarken büsbütün meyus değildim. beyin bulunduğu zindana. a.tıııır _, 
E . J rl~~ lımde bir isim Yardı.. Bu ismi ıtnirde a- pnra!!ız: bırakılmışlar, çamM1 ıı· 

ı .. ~ce ramak l~zım geliyordu. Ben de zmire gi- bfz:r.at kendilF>ri vıkamıık, yı) . , 
deceğ'm. tıpkı ma~allardaki ayaklarında lıırinl krnclilcri r;iı;:irmek mccl:'urı 
demir çarık, dinde demir asa se,·gilileri 'xcflnrlc kalınışlardır. dt' 
pc~inde dolrı~an dertli fı~ıklar gibi.. Blrnr. sonra Afrika hUmrrıa"\ıı\• 

nilcn 111tmııya da yekalnndıkl" rt• 
* (· (: dan gllna1Jtn yatağa diişUp 40 d:,tJ• 

1:-.mirc gitm"dcn evvel Ye~ilpınnra bir de· cc hırarctlc kJvrnnm:ık nıuııl 
la daha uğ adım \C orada kırk~ckiz saat ne uğmmırlaratr. 
kaldım. 

J3u ~fer Zeynep lıi'ilanm C\'İni bomho~ 

hulciunı. llıt i~ nr körlli kndın da. nere~'e 
~itti~ini kim eye ı;öyleme:ien gitmi~lı. 

Gökyföü. yamaçlar. ufuk. hava her ~ry 

M~like ile doluydu. Her köşehaşında, Yeşil
prnarın yosunlu yalağmda, kadid kollarını 
ruıgaila la ~a·ıaran aga·;lar da. yerd~ bi· 
ril\mi~ kuru yap.ak yığınlarında hep var .. 

· Ha"abe!e-e kadar çıkamadım.. Çünkü 
rollar çok çamurlu .. Fakat kararmış yıkık 
dlYarhr u~aldnn bana ~eslendile:: 

l\folike bura·ıa· yok! 
Cıözl~:-ım ~·a'ilt. es!•i hatıraları aradım dur 

(.·1m. ZaYallı ben. 
(Devamı ııar) 

~'o· 
( 1 > Receb pıısıı. llo Çerkef .,~· 

dnllah pıı'a t'1nıf arloı.datıyke~ptııf' 
ı-aılnn blrlblrlcrlnc dUşınan ° tflıtl'' 
Jarclır. l:lraz ıııonra Yemen ~oJlfll 
d:ınlığma 1ıı~·ln olunan .4 ,'ffotf' 
pa'a~·ı, babam da tabii hlc ,e tıfe'-lı 
ıll. OmrUnıle yaz<lıiı yeı;t&ne ıı-' 
bu mtlnMebotle onun hakkıtu!• 
l """ nlmı-.tır: ~ 

DNllm tarih n1t.mr aı?fnl ~eJ 
btıY1' .... · 
~arfl"' · ı 

Atıl <'Y kahpe ÇcrlH'" .. ·llı4•• 
bir yrn• ı. 

.... 
1 
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• • • 
Alt ~ şarn )• 
l\\a.<iırn eıneğine kadar sokağa 

Qq'v\ılı.ı.n-ıu' Banyo yaptım. Soma 
~.'.'arak d~~rladrm. Yatağıma 

ltı:lfı~ıeti ŞUndüm. 
ıır ttı 'l'ek g" l" . t :-ıı,; ı. 13u . . oz uye çok tesır e -
;~ I§t b ~; lan h e aşım tehlikeye sok-
~ltıı:li ne 

0~1arınuyacağı aşikardı. 
!i a~( ile~ ?a:aktı? Söylediklerim 

~~eleeek e. &ozlüyti ayırrnağa ka
tn.ıyct·? 

~ Y1r. B" 1 

\ ~layftanoy~.e olamazdı. Tek göz-
~ betli et ~Uphelense bile bunu o
~~ \re t~~e~ekti. Onu gözetle-
ec~lt, h~ct·'~lı .bulunmakla iktifa 

1~nın bütün mesuli-

13 

HA B E R - Aktam Poıtaaı 9 

• 

Bir kadın sebep oldu .. 
" ... Yarabbi!.. Bu hadise, haya

tımda ne kadar, emsaline benzer 
bir şekilde başlamıştı. Bununla be
raber, nasıl, bütün ömrümü doldu
ran bir vüs'ate malik oldu. 

O zamanlar, Erenköyünde otu. 
ruyortduk. Bir yıldönümü müna
sebetiyle, tanıdıklardan birinde 
toplandığımız akşam, onu bana 
takdim ettiler. Kendim, frtraten 

Yazan : Zahir Güvemli 
ta§trken onda en ufak bir "üzerin
de ıdurulmuş noktaya., rastla
yamazsmız 1 Yüzü o kadar silik 
intibaı bırakır gibidir. Ha1buki ..• 

Selminin bugün düşünüyorum 

da, bütün sihir ve füsununun mü
kedlder duruşiyle tam bir zıddiyet 
teşkil eden şakrak konuşmasından 
ileri geldiğini sanıyorum. 

Bir kere konuşmaya başlayınca 
nasıl emsalsiz bir güzelliğe varıyor 
nasıl erişilmez bir tezadlar toplu
luğu haline geliyor.du. Tasarlaya
mazsmız. O anlarda kendimi yok. 
!ar, zaafımın derecesini iskandil 
edert::!im. 

rın köşklerinin bahçesinde geçti ... 
Kibar insanlardı. Yalnız, tanışıl

d:ktan sonra, esefle ritir~ edeyim 
ki, annesi bana ktzıyla başbaşa 

kalmak fırsatını asla vermedi. 
Genç dulun bu istibdadı, ondan 

kolaylıkla uzaklaşabilmemi müm· 
kün kıldı ama, neye yarar. 

Zaman, kısa da olsa; ıür'atli 

geçiyordu. Bu süratli geçen kısa 
zamanda bile, Selmine, o irıısan in
cisine hakkında beslediğim emelle
ri anlatmak imkanını yarattım. Bu 
gayet müşkül oldu. Annesinin hu
zurunda bile, kendime hakim ola. 
mıyacak kadar onu seviyordum ... 
Benim gösterdiğim ifratkar te
heyyüç, bir daha ele geçmiyecelc 
şekilde uzaklaşmasını, mukadder 
olan akibetini hızlandu:idı. 
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tulmak için çok uğraştılar. ~a

reler aradılar. 
Evvela kurmağa çalıştıkları 

memleketlerini taarruzdan ko-
rumak için, etrafına kalın bir sur 
çevirmcğe teşebbüs ettiler. 

Bu surun inşası bitmek üzere 
idi ki (Esmer adam) rn bir akı
nı ile tarumar oldu. Doğrudan 
doğruya şatoya, Katonasycnun 
kalesine hücum etmek teşeb -
büsleri de büyük zayiat ile neti
celendi ve bir fayda vermedi. 

Zavallılar nihayet imarı için 
çalıştıkları adalan terke ve baş
ka yerlere hicrete mecbur kaldı
lar , 

Bu sırada, Venedik adaları ü
zerinde yaşayan halk arasında 

Mark isminde güzel bir delikan. 
h vardı. 

Mark, gayet güzel bir kızı se
viyor ve kız taraiınkian da sevi
liyordu. Sevgilisinin ismi de Ci
yovana idi. 

Bu genç kızı, Katonasyo esir 
olarak aldı ve diğer kadınlarla 

beraber 'kalesine götürdü. 
Mark, büyük bir teessüre ka. 

pıldı .. Fakat vatandaşları gibi 
neticesiz ağlamalara, inlemelere, 
feryadlara buğulmadı. Bu ağır 

ve öldürücü !darbenin altında ne 
yapacağını yalnız kendi bilerek, 
intikam hislerini kalbinde sak
layarak yaşadı, 

İntikam alacatı:tx? 'Fakat na" 
sıl? .. 

Kaleye yaklaşmak, §3.toya gir• 
mek imkan haricinde idi. Biça. 
re delikanlı sevgilisini kurtar
mak için çareler düşünürken 

seneler geçiyordu .. 
Sevgili Ciyc·vana kimbilir ne 

olmu§tu?. 
Bu sıralarda Katonasyo, (E:s

mer adam(, Venediğe yeni bir 
akın hazırlamağa başlaldx. Ha. 
zırlık bitmiş ve erteııi günü hü
cumun yapılmasına karar veril
mişti. 

Temin edildiğine göre gece 
gece yansı Katonasyonun hami. 
si şeytan Esmer adamın yanına 
gelmiş ve ona bu akından vaz• 
geçmesini tavsiye etmiş. 

(Katonasyo) şeytana kızmış: 
- Niçin? diye sormuş .• Evet 

niçin, niçin bir çok defalar ol· 
duğu gibi bu sefer de akımmı 
yapmryacağım .. 

Niçin, h::-şalan hazinemi dol. 
durmxyayım? Usandığım, bıktı• 

ğım kadınların yerlerine ldiğerle~ 
rini getirmeyeyim. 

Şeytan cevap vermiş: 
- Niçin olduğunu sana söy. 

liyemem. Yalnız şu kadarını bil 
ki Sen Mark bana kat'i emirler 
verdi. Çok kuvvetli azizlerden 
olduğu için ben ondan korka
rım. Anlaşılan V~nediklileri hi-

mmo? diy~ geeler lduyduğunu 

sandı .. 
Genç kız kalbini kaplayan bü

yük bir ümid ile düşünüyordu. 
- Orada Mester.deki küçük 

evin samimi çat1sx altında kendi
me bir kardeş, bir anne bulaca
ğım .. Evet, Juanayıl Alicenap 
Juanayı bulabileceğim.. Muhte
rem ihtiyar ld'a orada ... Belki ö
teki de gelir. Ah, onun bir bakı
§I bana bütün teselliyi vermeğe 
kafidir. 

Bu düşüncelerle kuvvet bulan 
Biyanka bir saat mütemadiyen 
yürüdü. Birden karşısına bir or
man s;ıktr, dehşetle durdu. 

Orman geni§ti ve derinldi. 
Gecenin karanlığı arasında 

korkunç gözüküyor, derinlikle
rinden akseden uğultular genç 
kızı ürkütüyordu. Maamafih 
azminden geri dönmedi. Yoluna 
devam cıderek ormana girdi, yü
rüdükçe karanlık ziyadeleşiyor
du. Nihayet bir noktaya geldi ki 
artık his; bir tarafını göremez ol
du. 

Mecburen durdu. 
Böyle bir ormanda, bu derece 

korkunç bir karanlık içinde en 
cesur erkekler bile korkudan 
titrerdi. 

Halbuki Biyanka bir kadındr .. 
Maamafih bir müdd~t benliğini 
sarmağa başlıyan korkuya mu-

kavemete çalıştı. 

Birden yanından bir geyik sıç
rayark kaçtı .• Bu sanki bir işa
ret gibi oldu. 
Ormanın içirılde sessiz sad.a"Sız 

uyuyan bütün canlı ma.hlUklar 
birden kaçrşmağa ve 'bağrışmağa ' 
başladılar. Kimi uluyor, kimi ıa
lık çalıyor, böğrüyordu. 

Biyanka korku ve dehşetten 

aklını kaybedecek dereceye gel
di. Şuursuz bir halde koşmağa 

ba§ladr. 
Zavallı kız mütema.diyen ko

şuyordu. Ve yahut koştuğunu 

.zannel:liyordu .. 
Artık emin olmuştu. Bütün bu 

gürültüleri yaptıran, ormanı alt 
üst eden ve üzerine doğru hid
detle gelen ormandaki esme.r a
damdı. 

Ormandaki esmer adam bir 
nevi efsane idi. Deniz, sahra, or• 
man, harabe gibi bütün dmüte
nahi ve ıssız yerler.de bulunan 
bir harafe, mevcut olmıyan bir 
şey daha doğrusu çocukları kor• 
kutmak için icat edilen bir uma
cı. Bu asırda bu efsanelere inan· 
mak buldalahktır. 

Fakat hikayemizin geçtiği de
virde bunlara inanmak, itikat et• 
mek adeta dini bir mecburiyet
ti. Her ormanın kendisine göre 
bir efsanesi ve bir de esmer a.da· 
mı vardı. 
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·ıspanyanın .defi tıe kadar benıı 
kraliçesi 

( Baştaı af ı 7 incide) 
ya\·~ delirdi ve yAtml.f altı Yatım.. 

tla öldüğü Mman bir mecnun<lu 
farkı yoktu. 

Ö!dügü zıımaıı deliydi. Bu, doğru. Tamşvar katile • • re ısı 
Hakem 

Şazi Tezcanı 
Takdir 

1 
I 

Alman tarih!;i de bu hakikati kabul 
t'dlyor. Fakat ltnJeye kapattlarğı 

zaman deli denllmesine 1tir37. cdL 
yor. Meşhur kraliçe İ7.abellar.ıo z\!
ld v~ giizel km l:cndi haline t::ra
ktlma:ıaydı, herhalde çok nıuktedir 
bir kraliçe, belki !ngilterenin Eli. 
ıabeti kuvvetindo bir hükümdar O

labilec11ğini ispat edecekti. 
Şimdiye kadar yazılan lepımya 

tarilılerinde, onun deliliğim ispat 
içln turlü gülünç ve acıklı hikAye
ler anlatı1rr. Kocasının ölümünden 
sonrn, g1lya "kendi kendine bir ka
nun ~armış. Dul kadınların gü • 
n.~ ışığı görmel~rini günah sayar_ 
mı, \"e gündüz sokağa ~ıktlğı ıa

man ikl tarafında mcşnteler taşı

tı~?~; güneşi görmesin diye! 

R-Omıı.nya profesyonel lik talcmı.... 

larmdan Tamı,var uzun bir seyaha.
te çılonı~. ve bu meyanda Kudliı, 

İslrenderiye, Kahire \'e Ankaraya 
uğradıktan sonra İstanbul muhte. 

ediyot 
Tilrkiyede ta.kmumız gok gü.ıel bir 
lıüsnü kabul görmüştür. Fe.ka.t biz. 
zat Tam.şvar kafile reis.inin ifado • 
litıd!!n anla.şıtdığmıı. gfire, Mısırda 

gördill~lerl Yu.'!uf Muhamnted isinı. 
n beynP.lı:rJIE'l hakem de dahil ol ,.. 
duğıl belde en lyl ha.kem htanbul. 
dakl son maçm hnkemı Şazi Tezcan 
dır. Futbolde en mühim şey olan a
vantaj kaidelerine riayet ederek 
maçı 1lksat.ma.dan idare f!diyor de. 
nilmektedir. Futbolclllerimiz Tür -

Yukarki reeirn iyi bir O.tiye nam.

1 

mcktedir. Şiilün falııo!anışı dolayı. olan blr tali eseri olarak dt 

zcd olar.ı Set kalectsi Franııua'nın aile topu ellerinden kaçman Fran· ayağıyla. kurtarıyor. =~·o 
. • • me belmt, nekadar be.ıu»J 

ço~ tahli bir plon.Jonunu teıbtt eL 1 aua, hiç de meharet denem.ıyecek, mi 
1 

liti ile de bir maç yapmıştı. 1ki ay 
süren bu turne esna.sında l3 maç 
yapan bu takı:m &ltı ma.c;tıı. gallb, i· 
kisinde berabere, beşinde meğ)(ıb 

o!ınuştu. Tamşvarlılar turne rapo -
rumı R<>manya millt küme relıi 

VJrjil Stellaya tevdi ettikleri za • 

İbrahim Kelle 
va monitörlUk meseJesi Milli küme dışın 

kalan 
man <>rada bulunan Universul Ku- kiyede her :;erden fazla iyi 
rantol isimli spor gazetesi muha • lanmrı ve alkış1anmI[jlardrr. 
biri milli küme reilinden şu malü-

on lkD kllüp bnırueştnrıoer 
Koca~mm tabutunu açtrrarıık ce. 

s~i kucaklat- ve öpermiş. Ha.tt! ta 
but bir manastırda. dururken, rabi. 
belerden ölü kocumı k:ıs1uınarak, 

bir gece tabutu. ora.dan kaçırtmış. 

aıtıya lndnırnuc:D ı 
Müsabakalara gelecek hafta başlanacak 

Alman ınU.verrih, delilik isnadını 
gen!; yaşmda dul kalan her genç 
kadmm tutulabileceği bir asabf bub 
rana atfediyor. Koca:ımm cenazes!, 
1spanyanm §imalinden cenubuna 
na.kledilfrken, uzun gece yolculu -
ğw:ıda, kraliçede papa.slıı.rla bera
ber gitmiştL Şimdiye kadar blr de. 
illik cmares! sayılan bu hareketin, 
F.Uipln vasiyetnamesini yerine ge_ 
tinnekten ba~ka bir şey olmadığını 
ybıe hu yeni kitab ispat etmekte
ıfü. Ş.imdiye kıt.dar yazılnıDJ olan 
l1p:uıya tarihlerinin yarım uırlık 

hlr ıeafba.smı tamamen değiştf.rme
~r itibn:-iyle bu k1tab, tarllı meıak. 

ı;ıan ara.ıncda btlyUk bir allka ile 
ka.rşı~tır. 

mah alm~tt?': 
••;aa.na verilen rapora göre bu se

yahat Romen futoolU Jçiıı millcem. 
mel bl.r propaganda ve.sile.si olmu§
tu!'. Taqvaıın lıu turnesi esnasın~ 
da. ıerek Mmrr ve ıetelt Filistin ve 

Romanya 
Futbol milli takımının 

Cenubi Amerika 
turnesi 

Yugoalavya futbolünden sonra 
Romanya. futbolil do 'bugün kendi. 
sinden en fazla bah:sediien memle • 
keller haline yükselm.ij bulunmak
tadır. Bu da, her 5e,Yden evvel mm~ 
taka Ye klüb fdarecilerlnln mükem
mel meS&i ve gayretler:lnln blr ma.h 
11110. addedilmektedir. Zira dııhfil 

Ad mira 
Fransada maç 

yapacak 
İstanbulun da çok iyi ta.rudJğ1 e"· 

ki Avusturya (yeni Ostmark} ta • 
kımlarmdan meşhur Admir& Fran. 
saya giderek orada 23 niea.n tarl· 
hinde Ruvanla oymyacaktrr. Bu ta. 
rihten sonra Admlranrn Kırmızı 

şeytııula!' isimli klUbte de bit' mU
sııbaka yapmur muhtemeldir. 

Mqhur tenis şampiyonu 

Von Gramm 
Profesyonel olmak istiyor 

İbrahim Kelle 

Dünkü gazetelerde teessür\e o. 
kudufumuz kuıa. bir haber ~ıktı. 

İstanbul, Anadolu yaka..sı futbol 
monltörli Beykozlu lbrahlın Kella
nin vazifesine nihayet verilmiııı. 

Beden terbfyesl umum nıüdilrlil· 
ğil tarafından verilen ve blrkag 
gUn evvel nenretti.;rimiı milli 1..iimo 
l.alimatn.anıesinde yazılı olan beden 
terbiyesi kupa.ı maçlarına bafla
;.nak ilzere birlnci lik klUpleriyle a. 
'o~lliyet (sabık gayrlfedere) te~ek-

Ullcrin ınurahhasla!'ı <JUn aksam 
lllnto.ll'a merkezinde toplandılo.r. 

lçtJmaa riyaset eden mı:::ıtaka mü· 
llir \'<.>kilı Muhtar, eka11iyet takım. 
at1 iz!smdan bir kmmmm lisanslı 

olmasI ve malüm 'karar yUzilndcn 
bu klüplerin t.run bir futbol ekipi çı
karamıyacağını gözönUnde tutarak 
ııınumt merkeze mUracaat ettiğim 
\'e aldığı mfüıbct cevab üzerine 
• talimatnameye uymamakla bera • 
ber • beden terbiyesi kupasına b. 
tanbuldan on iki klüp yerine lmn
lıı.rt ikişer ikişer birleştirerek Rltr 
kJUbün iştirak edeceğini söyledi. 

Bunu kabul eden kliıb 111 

lan da gene rnUaUrtuğüıı h 
ğı birleşme şeklim.le nıutsb 
dtlar. Bu suretıo lttanbu'ıı 
rıı., Şl15Ji - SUleymaniye, 
T. Y. Y. K .. Hil!l - xurtul 
smıpasa • Galat.ııı:ıpor ve to 
Arnavutköy ~lüpleri bEJdeJ' 
yesi knpaeı maçlıınna gi.r1I' 
re birle5mJ1 oldular. 

Gene dünkü tcplantıdı 
Bozkurt, Kadıköyspor,. Deci 
klüplerinin de ikinci ktiJ?l 
n:ıdoluhisar, Beylerbeyi ~e 
gcnçlerla beraber bir ikiJlcl 
kilini! de karar vertıdi. 

SEHİR TlYATROSU 
14·3-39 Salı akşamı 

20.30 dil 
"J'rpelJ<ı'ı Dram Kıımr: 

ANNA KARENiN 

ve hariCt bütün temaslar için elin~ Kahire, 13 (A. A.) - BurRda bu
i! 4 n fttUn 1tolaylığı esfrgemi. lunmakta olan Von Cramm, AmC'!i· 
Y9't btl ~~n ualamıda Jta ve l"UStralranın kendisinin pa.: 

p.rofeayonelliği de kabu! .-derek da· s:ıportunu vize etmeleri takdirinde 
ha parlak n4'Uceler elde etmeğe uğ, bu meınleketlerde yapılacak şampi
rnşıniktadırlal'. yonluk ı:nUsaba.kalanna iştira.le d .. 

lbrahi1J1 Kelle, 25 ııenelik çok 
temiz bir ıpor mulsi olan, kendL 
~ini. herkese aevdirnıi' çsl{lkıı.n ve 

dürüst bir sporcudur. Kcndiai oıım. 

Beden terbiyesi kupasın• 
takımların müsabakaları h 
hiyetto görUldüğU için ecne 
a.sı elemanların f~tiraki ı:ııe 
değildir, yalnız ekalliyet. 
g!lyrifedere) takımların US 
vunculnrr (me.ııe!A Fene.rll 

ta da olsn, geçen seoc monıtörlUl< dis valnt1. Fenerde, Şişlicll'11 
• 11 vaıİfc!!ine tayin edilmiş olması bi· diç ~ alnız Bey'kozda, per& 

0 

""' __ __._ _______ .......,_ 
, 1 

HALK OPERE11 
.Bıı .akş:un 1 da 

RIBK ~ILDA BtR 
(Son temsil) 

piyada ve birçok eeyahatıerc git w 

miJ olması, muhtelif defalar tem3.i· 

it msçlarda taJının.larda yer almış 

bulunması, ndamaktllz yaşlanıncaya 
kadar tam bir spor a§kı lle eahalar 

öa bilfüI spor yııpmuile de ıpora o 
lan büyilk bağWığmı göstermjgtlr. 

laistisna herkesi memnun etmişti. ~ralnız G:ılatasara;rda) n)'11 
Şimdi bütun monitörler yerinde lardır. , 

dunırken , beTkesten :ıı muş alını Bu klüblf'r umum J'lludil 
ve herkesten çok c;alt~ıın lbrahim izin almadıkça • hususi 
K~lle gibi bir srorcuyu, hiç brk • bile olsa · başka mü.sa 
lenmedik bJr anda vazifesinden u-

Çarf4Dlha a'k,amı ZOZO Son gelen haberlerden anlıyorus 
• O.ALMAS'ın iştirakiyle (HAL1~E) ki P..omanya tutbol federasyonu, 

Büyük Sark Opereti mllll takı:mr:nt buglln tnglltereden 

• ~ .,. TURAN TiYATROSU . .BOnra en ~zel ··e çetin futbol OY· 
~ I; Bu aktam (Halk O"CUi} myan bir cenubt Amerika memle. 

1 j ErtttJrul Sadi Tek ,.e ketleri turnesine <ilkarmak ni~·e • 
A ıırkadaşları Seyhan toıtı tindedlr. Romenler "kaybetmek bir 

mek niyetinde olduğunu beyan et.: 
ml§tir. Mtınıaileyh, bundan başka, 

bu smıda. kendisine l;'l bir taklit 
yapıldığı bıkdlrde profeayonel ol • 
ınak tasavvurunda bultmduğunu 

aöy1emif, Vembldon mfiı!ıab:ı.kalart • 
na i§tlrak etmek niyetinde otmadı
ğınt ve Daviı kupası için yapılacak 
mnaabakalarda Almanya;'l temsil 
etmiyecefini Ulve etmiştir. 

mıyacalı:tır. 
zakla§trrmak neye kab l'tmiştir an 1' 

Beden terbiyesi kupası 

ve K6.llrı1tr - . 
(Sc) /ı.till Revüsü _ MJşcl Penccf s:y ~=ğil, ka!bedcrken dıkkat e • 
Varyetesi. (15) Jfarl akıamı Hanıf11d dip ognnmege ça.Jleacağız., di::or_ 

'Ylfct~es ve arkada~ları... lar. 

KAHRAMAN HA YDlı""D 

Biya.nki bu esmer adamların 
t;;·,.:;j·clcrl::i Juanadan dinlemiş, 
Vencı:E!rtc iken bile iJitmi!ti. 

' Binaenaleyh (Esmer adamın) 
bilcumuna, tararruzuna uğradı

ğından .zerre kadar tereddüt et
medi. 

Kulağmuı dibinde bağıran, al 
ğa~ları gövdelerinden sarsan hep 
o idi. 

(Esmer aklam) lara ait bütün 
hikayeleri, bütün efsaneleri di
mağında. topladı. Kendi vaıiyeti 
ile bu hikayeleri mukayese etti. 
'.Artık ümidin! kesti. Ayağını bir 
ta§a çarptı, sendeledi, diz kapak
lan üzerine düşr.i. Baımı avuç-
11.n içine aldı. Titriycrek bekle
di. Ormanda es.ıner ald~ın mt§· 
tı;n darbesine mütevekkitane bo
run c~iyordu. 

.. i • ~ . . 
Vene dik halkım heyecan "Ye 

korkuya dii1lircn (Esmer adam) 
masalı ~k eskidir. Ta Vcncdik 
?:Chr!nin kuruluş tarihinden baş· 
lar. Çok evvelleri Venediğin .,u
glinkU bulunduğu mevki • efsa
neye göre - geni1 bir ldenizmi~ ... 
Biyankaya dehşet veren ormıın 

bile su imiı .. Yalnız, bugi.in or· 
manııı ta.-n ortarama tcı:adüf eden 
\ 

bir yerde br;alann üzerin~ ku· 
l'tlmuı dlrt kuleli bir kale var
·ınıı. 

bir haydut, bir dere beyi oturur .. 
muı. Maiyetin>de yüzlerce ısiJah
fÖr ve bit o kadar da hizmetçi 
varmış. 

Katonaıyo, ekseriya büyült ve 
geniş gemilere binerek ve mai· 
yetini alarak, kalesiOOcn çıkarf 

denizlere açılır ve yeni kurul· 
makta olan Venediğin ü.ıerinıt 

beta gibi saldmrmıJ. 

Bu gemilerin her çıla§ını gö· 
ren kadmlar feryalda ba§lar, er
kekler ümitsiz bir mukavemete 
hanrlanır, velhasıl herkes ~~ku
sundan titrermiş. 

ÇünkU Katonasyo ,kalesinden 
ancak çalmak, vurmak, kasıp 

kavurmak için ç.kar, merhamet 
vo aman nedir bilmezmiı. 

Taarruzun hedefi. yalnız ye
ni canlanmağa baıiayan Vene· 
dik şchriymi~.. Çünkü bu şea• 
rin kuruluşu 'kendi .nüiu.ıunu 

kıracak sarurm.-ı. 

Her üç, dört ıencde bir, bil· 
tün adamlarınt, siıah§örlerini a .. 
lır, faal ve çalışkan balkın üze· 
rine kanlı akınlar yapar, müt:. 
madi bir çalışma neticesi sene
lerce çalışarak meydana getir
dikleri eserleri, evlerini, tarlıa
laruu yakar, yıkar, çoluk ve ço. 
cuklan keser.. Zulmü altmCla 
inleyen, feryad eden kadınların 
için.den en ıüzellcrini seçerek 

Be~koz klilbUnU tnu\"affakıyet. 

terinin çoğunu İbrahime medyun. 
dur den&e mUba1'fa edilmenıiıı O· 

tur. 

Jıyamtyoruz. 

Bütün apor ıevenlerl Uzen bu va· 
zlyet~ umum mU.dUrlük al.B.kadar 
malı:amlannm hemen meşgul ola -
rak, lbra.hi.nıin eski vazifesine iade 
edilmeelnl temenni ediyoruz. 

Böyle bir &alısın diğer monitör • 
lerin ysrT!'I kadar Ufacık bir maaş .. 
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]arak kalesine dön~"ı.niş. 
Bu lcanlı seferler hayduda 

bahalıya malolurtnu§. Çünkü her 
defaaında adamlarından çoğu 
ölür, bir kısınr da yaralı döner
miş. 

Katonasyo, Nğ ve aaliın dö
nenlere, aldığı vurgunlardan 
bol bol para, kadınlar hediye e. 
ldcr, yaralananları da bir gemi
ye doldurur, Orfano kanalı ağ
zına kadar gönderir ve orada ge
miyi batır.tınak auretiyle topu. 
nu birden boğdurunnu~. 

Katonasyo. bu acele -ceıa ve 
idam usulu ile maiyetine yara
lanmanın da bir hata olduğunu 
anlatmu iıtenniş. Akmın icra
sından sonra Venedikliler lde
niz ortasındaki kaleden bir çok 
acı fcryadların yükseldiğini du. 
yarak deh~et içinde kalırlarm!§. 

Bu feryadlar esir edilen ka
dınların kendilerini müdafaa e. 
derlerken Umitsiıliklc fırlattıkta
n imdad scslcriymit. 

Zalim haydudun mağlup edil~ 
m:z kahir kuvveti ve zulmü 
k~r;ıs nda aciz kalan V enedik 
halkı tekrar büyük bir cesaret 
Jc yıktlan, yurdlar-nın inşasına 

başlarlar ve aciz içinide kapanan 
yumruklarını Katona.sycnun ka
lesine doğru lanetle eallarlan:nıı. 

Efsanenin anlattığına göre 

cenup istikametlerine nazır dört 
tane kule var<l1. Bu kulelerin her 
birinde akından esir olarak geti· 
rilen kadınlamı en güzellerin
den bir tanesi hapsedilmi§ti. 

Her akından sonra kalede 
f(>yle f eei bir ·ınuamele başlar

dı: 

Katonaayo, p.tosunun geniı 

;neydanma aldığı bütün yağma 
tfyaamı ve esir ettiği Veneldik 
dilberlerini toplar, için.de en gti. 
::ı:ellerinden dört tancsmi ayırır. 
Geri kalanmı maiyetine terke· 
derdi. Sonra kerıdine tahsis etti· 
ği kadınlardan birini etinden 
tutar, sürükliyerek, itip kakarak 
~ark kulesine götür, ve burada. 
daha evvelki akıd:fan kalan za
vallı bir ka.dınt yeni e&irtnin 
karşısında saçlarından yakalaya. 
rak bıçağı ile &ll'Uağım kopar.r 
bu suretle kulenin yeni misafiri
ne yer huırlamt§ olurdu. 

Diğer . Uç kulede de ayni za
lim ve k.c-rkun; muameleler ya• 
pılırdı. Bu vah§iyane ve kanlı 
hareket hemen her akının so. 
mında yenüetirdi 1 • 

Tüyleri ürcprten .ıulüm ve 
vahşeti. uzun ve siyah sakalı, 

korkunç siması ile Vcnedikliler, 
Katonasyoya (E1mer adam) a .. 
dını vermi§ler&. 

Zavallı ç~.l·şkan Venedik hat. 

maları önümüzdeki haftadll 
ren mlll! kUme maçıarınds.Jl 
ayni sahalarda oynanacak 

tık hafta: Top kapı - >Jlll 
muhteı:~i Şişli • SüJeyrn~:ıi 
Pera • ts~nbulspor ıı:ub 

13 
tuluş _ Hilfil karışığı ıie, $ 
T. Y. Y. K. mubtcliti de 
§a w Galata.spor karışrğt ııe 
cakttr. 

Hakemlerin antren 

M.illi küme maçls.~a. ıd 
olm.a.k üzere ıehrirııııde 

,..;;nllJl 
hakemleri per5embc 6-:, 
baren antrenman ys.pnıaP 

11 caklaraır. Bu idmanlar G;ı.ı 
klübü salonunda yapılaca t . pb 

Hakemler i~in bir k)u tJ 
dilm.esi fikri de ortaya • 
lunmaktadır. 

Macar tak11ııt 

Uypeşf 
Hamburga gidSO 

Macaristan profesyoııe~ o 
lruvvetli takmıtn.rtDdaJl b a
hir vesile ile tswıb~ .ııY 
Oypoııt bugünlerde .AJJı:l ~ 
derek orada Hanıburi 
!& k11r3ılapc&ktll'· 
~ 

re 
Bir yazma dUnya 

..... ~ 
Nevvork 13 {A . .A.J e ' 

500 rr;ctrc' serbest yüzıtl ~ 
rekorunu 5 dakikıı, 5Ô <JjtdJ1e j 

da kTrm~trr. Ytne ketı 6 d' 
lan bnnd.'ln evvelltl rettor 

57 sani e S-10 idi. 
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, Ankara radyosu Bu süt kreması 
sayesinde 

.............. ! 
11

Pastil Antiseptik 
'tCRJ\lYE HAl>\'O Utl:UZ\ uN 

ttırkı POSTAl.ı\RI 
l>AL ile Uadyosu - Ankarn Jladyos1, 

GA UZUNl.UGU: 
IO~G39 nı. 183 Rcıı./120 f\w.; T. A. Q 
31 '~~ m. 15Ul5 l\cs.120 J\w.; T. A. I' 

•10 ın. 9Hl!i l\cs.120 I\~. 
12 TCırnın: S\ \Tl'ı'l.E 

·1 10;:9 - 1s.3.ıo:rn 
!\\~I \J.1 \LlK PHOGRA:\I • No. 16 

•1 - J4.3.l039 
~ 12.3'1 Prosrııın. 12.3~, Tiirk ııım.:i· 

usulü 

50 yaşındaki birçok ka
dınlar ancak 30 yaıların· 

da görüneceklerdir. 

Oklarla işaret edilen yer
lere tatbik ediniz. 

Sonra da bütün yüz ve 
boynunuza aürünz. 

Buru5ınuş, solmuş \'C ftt'\'Ştıni' bir 
C'ildl tnzrleylp gcnçlt~lirnıek ıı,:ın 

İ)IC size hıısil hir ual: Takim ,.c tn~
(iye ecfllmi, l.ıir ıııiklıır ~iil kreması· 

nı bir miktar suf ze~ liınaRı ile ka· 

Bütün göğüs hasta· 
hklarına yol açabilir 

Fakat bir tek 

GRiPiN 

Baş, di~. adale ağrılarile diğer ağrılan en kısa bir zamanda \C en kat'l 
~kilde dindirir. Nezleye, soğuk algınlığına, gripe ve cm ali hastalıkla· 

ra kar ,.ı bilh~s.~a müe~sirdir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin t a klid ve 
benzeri vardır. GRlPiN yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle reddediniz. 

· • Pi. 13 Memleket :laoı o)arı, n
l 

11
'- nıctcoroloji haberleri. 13.15 Mü. 

ı CDans nıiızi~ı • pi.). 13.45 - 14 
r~oru~ma (Kadın snnli). l 8.30 l'rog· 

19!lı: 18.3j Miizık (Senfonik plılkluı ) . 
l' l\onuşma (Tilrklyc poıılası). 19.lfı 
tıug, nıtızıği (H:ılk musiki i - Tunlıu
l snıan l'chlh-on). 10.35 Türk mii
ltısı O\orışık program • Hakkı Vcr
oran \'e ıırknd:ışl:ırı l. 20 Aiırns, mele· 
h~;oji haberleri, ziruut bor..,:ı:.ı (fi· 
\' · 20.15 Türk ınü.dı!i. Çıılunlıır: 
1\ CCihe, Hcşat Erer, Cc,•dct Koıan, 
s::aı Niyazi Se)'hun. Okuyanlıır· 
Ilı 1 lio~se!I, Melek Tokgöz. 1 - Os 
~n bey • S:ıbo pcşre\'i. 2 - Deıle • 
a a şarkı • GOşcylc gel bülbtillerl. 
C ~Hüsnü efendi - nestcnlı;ür ş:ırkı • 
~ sürmedi. 4 - 1'onburi Mustnru -
tır esnıerc gönül verdim. 5 - ll<"şoı 
~ r;r ·Taksim. 6 - S. Kıı~ nıık - !;İC\" 
~ za şarkı • Duruplo bir bakışın. i 
8 _::ı~~ dede - Şe\'kefzn saz semuısi 
l'lıl J\u:ıım Uz. Knnl dellil . 9 - Hulı· 
li bey - Bir sihri torob. 10 - l\luh. 
S s Sabah:ıdtlin • Bnhnr geleli. 11 -

2: 2 ~eınalsi. 21 l\leınlcket s:ıal ayarı. 
ru l\onuşm:ı ( llukuk ilmi ) ayına ku 
l' lllu). 2 l.15 fühom, tolwilul, k:ııııhi· 
it~: nukut borsası ıriyoı>. 21.25. 'e 

0 
k fıUtklar. n. 21.30 Müzik (H:ıtlp .. 

Gt estr:ısı • Scf: Proctorius). 1 -
lJ rı'try • l\lolll: B:ılet süiti. a) Tnmbo· 
~ n. b) Mcnucıto. c) Gisuc. 2 - An
ııı?10 Vi\'oldi: Concefto Grosso sol 

rı)lınnı7. Sonra hcp5ini iki kı-ıım en 1;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;; 
ıyi kremn ile karıştırınız. Ru halita, 1 

ciltliıniıi lıcslcyiı> tuırtc:-lir<'rcl.: ve ••••••••••••••••••••İiiı-.-.-•••• 

~tıör, op, 3, Nr. 2. Adagio c spkcalo 
~ llesro • J.orı;hctto - Allegro. 3 -
&)11l'dn: Senfoni do minör, Nr. 95 
c) Allegro moderato. lı) Andıınlc. 
( Menucııo - Trio. ı,:) Final, \'iv:ıcc. 
,,~ G. F. Moliplcro: Dört iıwnm;~oıı 
lt 11\"cnzioni). o) Allegro grıııio o, 
~ i!Ricro. lı) Allegro grazıo,o. d An· 
~nıe. ç) Allegro fcsloso. 5 - l\lnr
~l fıooıı: "Ouverturc Joycusc" (Sen 
lıl~ttur). 22.30 Müzik (Operetler • 
<4 • 23 Müzik (C:ızh:ınd • Pi.) . 23.45 
il Son :ıjans hnbcı teri ve )'nrınkf 
toGraın 

:\" ab~ncı Radyolardan 
P Seçilmiş Parçalar 

ıı li.~oo~amdal.l vakitler Tiirl:iyc saa· 
oıQ ·crınc ı•c ıifjlcdcn soııral:l ıaal 

l'Q/• • ııcrilıııiştir: 

ÜflJ:RALAn VE .sm-a:o~ı 
S, KOXSEIU.EHl 

1\iinigsbcrg: "Tnnlınurcr'' 
• (\'ngnrr). •>.5 
/: Athonc: "Ayda" (\'trdi). 

1.te rarıırı: vodvil artisti Matıııa:cl 
1104: 

1:clöv pa:cır oiinn JJriibcl rad
llıııı ılc neırcdilw vur11ctc proora-
a.3~ iştirak etmiştir. 
o. lludnpeştc: Operadan nakil. 
o.15 V:ırşol"a: Mignon" l'fhomas). 

Ocromünstcr: "Bilıttcnıiş sen· 
9 as fon i" ( Şıılıcrl). 
ıo. l>rag 1: Senfoni (Mut:ırt). 

Iloına gr.: 12.i!ü l.uhdra (~.) 
ıo,a0 "M:ıdonn:ı Orctla" (Hiccllelli) 

Strasburs: "Altın lıoro:ı:" 
() lnimski Korsakol"), 

6.5DA. ~!l'SlKJSl YH KONSEnl.ER 
'·~O \ nrşo,·n: Eski musiki. 
,~0 Strao;hurg: füııı şarkıları. 
~:~O \'i>·nnn: Hnr-p, keman, şarkı. 
O, ı-.:anoll ıır.: Oncrtl aryaları. 
o ao ı:Yreı: Als3Cl' halk ,arkıları. 

ıo.ı 5 .N:ınoli gr.: l\cmnn koıucri. 
lQ ~I) J~:cslav: Sonııtlar (Deeıhovtn) 

\ •l::no: KuartN (nossinil, 
t, Srrcn:ıt (:\loznrtl. 

<Gece y. ııonra) ~ıuıtg:ırl: 
ıı \ . Oılozıırt). · 
2 ·,/1~ :\il SiKi YE OPEHETl.lm 
~ n:ıd lo P ıı'İ's : Bando. 
~ l;'i \ a rşorn: llolk orkc rıısı. 
&~5 llrcstuY: Hafif p:ırçulıır. 
9 ı5 ~rağ 1: B:ındo kon eri. 
~ 2:; 1 r ııl.rurı : Potpuriler. 

Bcrlin (uzun el.): Hııfıf par· 
ıo. ta hır. 

iıı:ıııılnı:ız hiı· giizellik lt'ınin edcl't'k· 
tir. 

Bir aktris 1ıenı,:lik nıarızar:uını mu
hafau ''e idame için bu lıasit u~um 
tatbik elmiş \'C iO ya,ınd:ı grnç \.:adın 
rollerini oynnmışlır. Erzııcını7. ıhı hu 
lı!llltayı size ihzar edel>illr.Falrnl ınuh 
teYiyatı ftZ miklarılo olnrnkl:ı beraber 
pah:ılıra mal olur. (Ya~,ız) beyaz 
renklr.kl ·ı oknlon kreminin leı'\:ibin• 
de ı;nf zeylln:r:ııtile ih.,nr edilmi5 süt 
kreııı:ı~ı ınewııtlıır. Cildinizi besle
mek için en ıniikeııııııel ,.e hakikt bir 
cilt unsıınıciıır. Her hıılde ınemnuni· 
yetb:ıh~ seınt're:.i gııl'lınlidir. Aksi hal 
de par:ı1111 itıılc r~lill'bilir. 

1) .. Dr. Suphi Şen ses • 

I 
/ drar yollan lıa~tallltları 

mütehassısı 

Beyoğlu \'ıldıı sineması kar 
~ısında Lekler ıtpartıman. Fa 

kirlere pata ... 11. Tel. ıt3924 

ZA Yt - htanbul lthali.t gümrü· 
ğünün 3076 numaralı beyanname· 
sine ait 420888 numaralı güffirllk 
makbuzu iayi olduğundan bir ye· 
nisi çıkarılacağı cihetle hUkmü ol .. 
madığmı ilan ederiz. 

lbrahim Baştimar ı·e Şsı. Korozo 
diilme fabrikası ( /(./. 12) 

Jl~fiC pnrtıılıır Ye dıın~ hna
ları. 

nA:-;s ~mstKtsr 
!l.30 Koloııyıı; ı ı.:ıo :\ııpoll ıgr.; 

12.15 Turlno ıtı-.; 1:!.'.!:i 1.onılra (R.); 
1 l.ondra (~.). 

Y.\J\\'ETI~ YE Kı\DAREJ.lm 
l 1.l:J Posıe Pariıdcıı: Y:ıryctc. 

il l fı Jstokholın : Kuharc. 
Pln:s. T\O~fE1'ANS YE 

l\ONl'Ş:\IAJ .. 4,ll 
f' .10 Bcrumunster: Milletler Ct'mi-

!l . ~o 

10. 

yeli l'DJlOnt. 

ı:uo 

1•<>1tdra (N.) : "Pleue Tenl·· ıo. 
ıı.a0 her'' (Musiki koıncıfroıi). 
~ok Almıın istıısyonl:ırı: 

ll:rnıhurg: ' 'Erıric~ Cıınıso'', 

Frnııl.:fıırl: "Güthe'rıin itnç
lij(", 

Tıırlııo 111'.: t' c; perdelik piyes. 
Uuclııpt'şle: "Balı~ıc" (Crnn· 

)>JZCU). 

?tıe\1: - ldaremlzin Cibatl Tlitiln ve Kutu Fabrikalarında halen 
~~i ~l olanlarla Mayıs 939 gayesine kadar "160.000" kilo birike
t!crı r> <ı.hınin edilen tnhta parçası evvelki ihale feshedilerek yeni-

~Zatlıkla arttırmaya konmuştur. 
''SOo·· - Muhammen bedeli beher kilosu ''50" nntim hesabile 

ıı;e % 15 teminatı ''120" liradır. 
tıı.at 

10 
- Artınna 18- 3-939 tarihine raatlıyan cuınartcıi gUnU 

'1eki 
11 

da Kabataşta Levazım ve Mübayant aubesi mildüriyetin. . ı;t~ komisyonunda yapılacaktır. 
•ehiltr (- 'l'ahta numuneleri Cibali ve Kutu fabrikalarında rörü. 

. 1671) -

• 
1 1 .A.. 

an . :,, 

KURTUI:UŞ YAPUR ACENTALIGINDAN: 

SVANETlA., rnotörlü lüks po ta vapuru: 
17 mart lf\39 tarihinde saat 12 de Odesaya 
23 mart 1939 tarihinde saat 10 da Pire, Haila, Port Saide 

Her türlü yanıklar, kan çıbanları, tra~ yaralan, meme iltihap· 
lan ve çatlakları, koltuk altı )ıba nları, dolama, aknclcr, çocuk· 
ların ve büyüklerin her türlü deri iltihapları. 

VIROZA en çabuk ve en emin bir surette tedavi eder. 

. · Devlet Demiryoi1an ve Liman lan 
~ işletme Umum idaresi ilanlan 
15 Mart 1939 tarihinden itibaren: Munhasıran lskenderundan 

;Halebe veya Halebin cenubund& herhangi bir ista~yona ve bilmu. 
kabele nakledilecek emtia ve eşyadan; sınıf farkı olmaksızı:ı Pa
ynııı -- Meyd:mıckbez mesafesi igirı ton başına maktuan perııken.. 
uc (276) en az beş ton ücreti verilmek 1'artile (207) ve en az on 
ton ücreti \'erilmek şartile (172,5) kuruş ücret alınacaktır. Faz. 
la tafsilat için istaı-yonlara müracaat edilmelidir. (16G9) 

•• 
* * * 

!\f uharnrnen bedeli 'i54 lira 70 kunı~ olan 1000 tura deri dikme ip· 
liği 30.3.1939 per~mbe günü saat !.0,30 on buçukla Haydarpa.ada 
gar binasındaki komi yon tarafından açık eksil~me u ulilc satın alı· 

nacaklu'. 
Bu i~ girmek i tiyenlerin 5661 kuruşluk muvakkat teminat vcııne· 

!eri \'e kanunun tayin ettiği Ycsaikle birlikte eksiltme günü ~aatine ka· 
dar komisyona müracaatları lf\zırr.dır. 

Bu işe ait §artnameler komisyondan parasıı olarak dağıtılmakta· 
dır. (1662) · 

. ' ' 

Soğuk algınlıfı, netle ve teneffüs 
yollariyle ıcçen ha talıklardan 
korur, grip ve boğaz· rahatsızlık· 

larında, ses lmıklığında pek fay
dalıdır. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
BEYOÔLU • ISTANBUL -1 

MiDE ve BARSAKLARI 
Kolaylıkla Ye müU) im lıir şekil· 
de boşaltarak roh:ıtlık ve ferah· 
lık verir. Yerini lıılınıy•n ınil· 
ruasll nıü~~:ıluarlarc..l;m dalın ça· 
Lull, dıılıa J.:olııy \C cfıılııı k!ltl hir 
trslr icra eJcr. · 

in k ı b ·az 
Mide ekşilik ve ) arııııalorııı ı 

ıhlerlr. Mide ve Lııırsııltları nlı~
tırıııu: Atıııüd:I tal<lıalılc ve lı:o · 
kuyu cletetlcr. llAZbısızı.lf\, 
Şl~KlSl.IK, bt'l.A~TI, gıız, 'oıı· 
cı, MfDE H07.t1KI.l'<Jl', B.\11· 
SAK A1'Al.lfff, l~KIBAZ, SAHi · 
J.lK, Sı\Fl\.\, karaciler ve hulüıı 
nıiJe 'fe barsak rahılsızlıklarııı· 
da kııllınınıı. 

Devren Satı l ık Lokanta 
Ankara Bankalar 

Cadaesindeki Çİ FTLiK Lokantuı 

Demirba§iyle beraber talibine d~vredilccektir. 

Alakadarların 20 Mart 1939 tarihine kadar ıartnameyi cör· 
mek ve fazla izahat almak üzere a§ağıdald adreslere mUraca. 

atları rica olunur. 
D evlet Zir.at lşle!meleri Kurumu umum müdürlüğii. 
Y eni,ehir • Bankalar kartıaı - Ankara. 
Devlet Zirıuıt işletmeleri Kurumu Orman çiflliii -
Ankara. 
Devlet Ziraat l~letmeleri Kurumu İstanbul bürosu. 
ls ta11bul • Bahçekapı Kutulu !Vln 2 inci kat . 

Galata Yolcu Salonu kar~ı ında Tahir Han 5 inci kat 

1 Telefon: 44915 
w.WWWWUDIAIUCZ.IAllWWWB::caamın::m".''W" .. 5 .. i~CA-nw:-•w•ıa •• ••• 



Son Havadisler 

POST 
15 MART 1939 ÇARŞAMBA !LAN 1ŞLERt: Tel. 20335 

---==-==--===========!'==========:================================-

Çekoslovakya Alnıanya 
edildi tarafından . işgal 

Bohemya ve Moravya, Almany8nın 
muhtar bir viliyeti olacak 

9ek Cumhur Reisi her türlü mukavemeti ı 
~kansız ·görerek Almanyanın emirlerine 
ftaat edip sabaha karşı Berlinde bir 
~laşnıa imzaladı ve Çek milletinin mükad-

deratım Hitlere tevdi etti 

Prc§lğ 
1'aggarelerden atlayan 

Paraşütçü taburlan tarafından 
işgal edildi 

ordusu silahlarını Almanlara teslim 
iyor. Zabitfere üniformalarını çıkarmak 

.... emri verirdi 

Macar 
OrdlYl~lYI 
Karpatlaraltı Ukraynasmı 

işgale yürüyor 
:e~osıovakyanın bu parçasından 
6 Lehistana da bir kısım arazi 

-- söylenmektedir 

Romanya 
verileceği 

Hitlarin 
beyannamesi 

" J>aril, 15 - Milnih anla3J11aaııım 
jlzerinden henUz altı ay kadar geç-
ınilkeıı. orta A vrupada yeni bir AJ .. 

Eya devletinin parçalanmıt son 
li de ortadan kalkmıştır. 

Londra ve Paril, !talyanm Fran. 
• aadan talepleriyle mqgulken Milı. 

,.1 verin Bertin kutbu A.nt bir manev• 
~ 

ra ile orta Avrupada harekete geç· 

ç,~ mi§, Çekoslovakya ortadan kalkı-
ııa.,,mn,. son reisicumhuru vermi§tir. 

Haha (Devamı 4 ün..üdt), 

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

davet edilecek 
0
9ili2 Nazırlarından biri de bu ay 
~na doğru Moskovaya gidiyor 

1 ltinci münte1ıip seçmek üztrt Sullana1ımette Firuzağa camii önünde ki ve Çarşıltap.doki sandıklara rey Zerini olan votaridaşln .. • 

Prof. Sanerk 
Haber için çok merakh 

bir yazı silsilesi 
haıtr&dı 

Oluler 
yaşıyor mu? 

Öldükten sonra 
ne oluyoruz ? 

et 
Rüyalarımzm en ilmi 
esaslara istinat eden 

metotlarla tahlil ve 
tefsirini ister misiniz ? 

co 
ıs inci iayhmadaki tafıilab 

cıkuyunuz. 

ikinci müntehip 
seçimi başladı 

Her tarafta halk, valandaşhk 
vazifesini yapmak üzere 

rey hakkını kullanıyor 
İkinci müntehib seçimine bu sa- yata başlamışlardır. 1 Belediye daimi encümeninden 

bahtan itibaren memleketin her ye- Kazalardaki rey sandıklan süslen- Tevfik, Hakla, Emin, Avni Yağız, 
rinde başlanmıştır. miş ve bayraklarla donanmıştır. (Devamı 4 üncüde). 

Her tarafta, 18 yaşını bitinniş o-

lan vatandaşlar intihap dairelerin- •••••••••••••••••••••• 
deki sandıklara reylerini atmakta-
dırlar. 

Parti umumi merkezine vilayet-, 
lerden gelen malQmata göre yurdwi 
hel yerinde intihap faaliyeti büyük 
hararet, alaka ve neşe ile devam e~· 
m~tedir. Bütün vilayetler gazete, 

ÇERÇEVE 

Mistik 

................................................ 
~ mecmua gibi neşir vasıtalarında in· 

----------- tihabm devamı müddetince bu hd· 

Ben bazı meflnımlara adet& aeırmı. Sahte borç ..cnedlle malı mlll..ı 
kll haczcdJlflt sokakta bırakılmıt, soyla bir insana acır pbl. (Mistik)' 
liıefbumu da bunlardan. 

Garplı bir mani. alleşlDden gelen Cmlatlk) mefhamaan bizzat 
:Avrupada çektlif J&nhf anlafılıiaa çllesl, birkaç yıl enel bir F1'U11a 

BugUnkU sayımız 

16 
Sayfadır 

8 incideki radyo sayfamızda haf ta
nın programlarım, radyo haber ve 

resimlerini bulacaksınız. 

susta neşriyatta bulunacakları gibi 
şehir ve kasabalarımızdaki bütüıl 
parti ve halkevi merkezleri donatı!· 
mtş oparlörlerle ayni zamanda halk 
hatipleriyle ve diğer vasıtalardan da 
faydalanarak cümhuriyetin feyizli 
semereleri, cumhuriyet halk partisi 
prensipleri ve inkılap esasları "e 
bu intihabın memleket ve millet için 
haiz bulunduğu büyük kıymet \•e 
mana hakkında söz ve yazı ile neşri-

' muharririne ne ağır §eyler söyletı}tbtl. Fransada hile kolaybk1' anlat•· 
lamıyan fraasızca bir kelimenin gerisbidckl mefhum, Türldyecle ne ha· 
le gelir, hesab edin l 

Şu (mistik) mefhuma, ne esrarb bir otomobildir ki, kimse onu 
kullanmaktan iciz olduğunu itiraf etmeksizin her kes içine atılıyor, 
\"ar kun etiyle gaze basıyor n mana te~zübüne çıkıyor: 

- Filin adam mistik, falan deill; fllln görüş mlattk olamu, fa.. 
Jan telikld mistiktir. 

Bizde (mistik) delilctl üzerinde düşWen müşterek hata, onan din 
softalığı manasında almmasıdır. (Mistik), aslında dJnlerdea çıkma 

bir mefhum olduğu hald,., felsefenin (.')iade mii,.Jılıu mcuuundan 
ayml edllmlş, herhangi bir me-uua tatblkı kabil bir düşince \ ' C duygu 
tarzı olarak slstemleştlrilmlştlr. Allaha inanan 'c lnanmıy:ua Ud 
adam, ayni zamanda mistik olabilir. Aclıunına göre inanan mistik dc
iUdlr de, lnanmıyan mlııtiktlr. Meseli dindar şslr llehmet Akif mhtlk 
delil. fakat dinsiz pir Ahoıed Kud!Ji mistiktir. 

Namütenahi derin u scyyallyctll bir karakteri olan mistik görü· 

ıiln, llıni bir öz hallnde tarifi: 
"Herhangi bir şeyi, bir maddeyi, bir hidl"eyl, ona saran akli 1'a· 

nanlar dışmda tefsir etme1', onlarda blN'r le: yilz aramak, deliletlerin. 
de gizli bir müessir ıırn bulmak ... ,. 

· Büyük Fllosof •rpon, (Din \ 'C ablikın iki kaynağı) ltılmll e.erin.. 
de, yaratıcı kudretin yalnız mistik görti te bulumluj:;unu kaydeder. Zira 
mllltlk görUş maddeyi aşmak, eşya \"e bidltıel"rln ma\ erbma .ıaı
mak bamlesldlr. Demek ki milccrred pliinda (mistik), l•atıyct ve mu· 
ayyeniyetten uzak, içine her m\ zua alahllcek bir J;öriiş tal'Z1 t Onan 
lcladlr ki bir yerde İnbtik bir tefekkür n taba"•Us eduı uer nmea 
..... sonnalıdır: 

~ lt're Sovyet harlel)'9 t:tıs ıaman yapılacaktır. Buıün 1ran Şe1ıinfa1n Majatı Rua PıTılninin 4olUM )'t14önü1ııiJdilr. 
~· 115 (HusUll) - Haber !Budaoll tarafmdan Moüovaya ait-. 

' '"et l.ıt\'fnot yakında ı.onara- Bir Sovyet nazırmın Londraya ilk Bu münaseblllı şılırimiz4tl.i lrn kOrLtoloslulunda 4a bu sabah saat 
'~lece1rttr. Bu davet r ea. cıpa eeli§i olacak olan bu .dyarete 10 dan 12 ye lıadar bir /lohul rısmi ltrliP.. ediı.i.r. ba1_1ıomttıloı. tıbtii--

- Bu mlleerred (mistik) telli mlphhu het1ef w PJI! ae1111f 
Blrtalmn fikir tutumbacılatı mtıd:!kte mUeu1n1 aynt 8PY zanntt11-

haricı ticaret nazın ıu. (Devamı 4 üncüde). im kabul etmi1tir. 
7oı:. - Necip Fazıl KISAKOREK 


