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50.000 LiRA Yl 
Cihangirde DUğnn Merasimi yapıl
dığı esnada mUjdelenen Bayan Ne
bahata kazandırdı. Adrese Dikkat: 

ıı.. lst:Ul1ıul E minönü Tramvay Cad- No. 29/31 

Sene 9 - No. 3095 'tazı itleri telefonu: 20203 SAU 14 - MART 1939 idare işleri telefonu: 20203 

·Orta Avrupa yeniden karıştı 
Almanya dün kısmi seferberlik ilô.n etti ve 

verdi dün akşam Çekoslovakgaga bir nota 
Alman talebleri : 1 - Slovakya mukadderatım kendisi tayin etmelidir, 2 - Çek askeri Slovak 
arazisinden çekilmelidir, 3 - Moravya ve Bohemya Alman ekalliyetine muhtariyet verilmelidir 

Slovakyanın bugün Almanya 
himayesinde istiklalini ilan 

etmesi bekleniyor! 
Hitler dün tayyare ile Berline. gelen eski Slovak 

_ Başvekilini kabul etti, Alman Hava Nazırı Mareşal 
• 

Göring de -ltalyadan alelacele Berline döndü 

Çekler de dün kısmi 
seferberlik yaptılar 

Çek şehirlerinde Çeklerle Almanlar arasında 
kanii çarpışmalar oldu, birçok yaralı var 

.Prag 13 (Hususi) 
- Sidor'un riyaseti 
altmd.:i yeni Slovak 
kabinesinin teşekkü .. 
lü.nü müteak.ib, Slo .. 
\rak meselesinin ya
lt§acağı ve bır hal su
ret.ine bağlanacağı. ~

mid edilirken., hadi .. 
seler tam bunun ak· 
ai.ni isbat etmiştir. 

Halen Viyanada 
burunan eski Slovak 
lktısad nazırı Do .. 
~nsky'nin Slovakya 
hudud~ında, bir cSlo· 
vak gönüllüler. rnüf • 
~esı vücude getir .. 
diği söylenmektedir. 
Bu müfreze, Slovak
yanıu isti.klfilini elde 
etmeg~ çal1şacaktır. 

Slovak mahfeU~te 

Garbi Anadoluda · 
fırtınanın tahribatı 

Mahsul mınta~calarında fırtına birçok meyva ağaçlarını 
söktü, iki motör ve bir yelkenli battı, 

Bayraklıda bağlar ve bahçeler sular altında~aldı ,. . 
İzmir 13 (Hususi) - Dün~.i fırtınanın j faz:tadır. Yolcular tnah~l .frJ.ntak.alarm ~ 

llıblibatı garbi Anadolun un h er yerinde 'J>twanu i {n<l sayfada} 

Son dakika 

Almanyanın notası 
ve aldığı tedbirler 

Macarlar da Çek hududu
nun yeniden tashihini 

istediler 

Londra 14 (Husust~ - Slovakyadaki 
son hadiselerle ala.kadar oiarak. dün Mü 

~ nthte lk:ı.sml seferberlik yapılmış ve 1913 
sın.ı.fma mensub ihtiyat efrad silah al
tına aJmmı şlardır. 

An1 bir surette yapdan bu seferberlik 
neticeSinde Münih sokaklarında hum ,, 
m.aıh b:i:r faaliyet başlamıştır. 

Hava daf.i topmı ve ağır bataryalar 
Salzburga ve Viyanaya doğru sevkedil
mekOOrdtir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Alman donanma 
kumandanı At~türkten 

bahsediyor 

Sahneye çıkan i!k Türk 
kadını hayabnı anlatıyo 

Bugün 7 nci ıaylamızda 
okumıya batlayınız! 

.................. --............ _.....-...-.-._..._. ...... :.-••••····················--·························-

Milli Şef Meclis Reisi, 
Başvekil ve Hariciye 
Vekili ile görüştüler 
Ankara 13 (Huıuıi)-Cüm· 

hurreirimiz ismet lnönü bugün 
öğleden ıonra Büyük Millet 
Mecliıi binaıını teıril ederek 
Mecliı Rem Abdülhalik Renda, 
Baıoekil Dr. Relik Saydam, 

Hariciye Vekili Şiikril Saracoğ
lu ile bir müddet görüımüıler • 
dir. 

Bu görüımenin yeni meb'uı 
ıeçimi ile alakadar ~lma.ına 
ihtimal verilmehtedir • 

•.....................................................................•.•.................................................... 

istanbulun ikinci 
müntehib namzedleri 
ikinci müntehib seçimi bütün memleketle beraber 

şehrimizde de Çarşamba günü başlıyacak 

• • • • 

çı 

tÜ. 

l 

l' 



1 Sayfa 

Hergün 

y •%1 Ço/c Olduıa 
Bugiin Kvnamatlı 

için 

................... ·-········································ 
Garbi Anadoluda 
fırllnanın. tahribatı 

(B~af'aj?. 1 inci !ıatıJad.ı) 
da fırtınanın birçok meyvah agaçları sök· 
tüğünü, fdanları yerle yeksar. ettiğini 
an latma'lrtadtrlar. 

Sabahleyin fzmk Kordonu denizin ta • 

şıdığı enkazla ve sandallarla ~ol~ i~. De· 
niz balıkhaneni'fl döşemelerinı sokup ge-

SON POSTA 

Resi mil Makale ı = Çabuk sirag, 

Mart 14 

Sözün kısası 
-····-

Adliyenin bir 
Tamimi münasebetile 

I!. Talu 

A dliye Vekaleti ~ütün .. mahke ~ 
melere bir tamım gondererelC 

dava?a.rın hiç bir suretle sürüncemede bı· 
r.akılmayıp, hatt! mümkünse tek bir ce!• 
sede intaç edilmesinı emretti. 
İmparatorluk rejim~nde, halka: cAllali 

kimseyi mahkemeye dü~ürmesin! > dt?dir• 
ten, davaların ekseriya uzayıp gitmesin· 
den başka bir şey değildi Müzevir bıt' 
hasm. ile 'kaırşılaşan veyahud ki zorlu bil' 
avukata çatan bir davacının. hiç bir ne
ti·ce alamaksızın senelerce, adliye kari. • 
dorla:nnda, meyus, süründüğü olmdu. 

tirmişti. 
Bayrakh • Salhane arasında bağlan, 

bahçeleri sular basmış. Seydi köyünde 
bir araba, hayvanile çayda kaybolmuş • 
tur. 

tiiiywı m.uharebemn son yınnda bir fırka rnmsız asker! ı.nsanm kalbi ve dbnağı ağır tş?tyen, bayat bi:r fototraf Adlin, mülkün esası olduğunu haklcile 
isyan etmişti, cepheyi bırakarak geri dönmü;tü. Bütün camına benzer. görtlüğünd'en w i§ittiğinden ilk saniyede tak:diır eden cümhuriyet rejımi olmuştur. 
cephe yıkılıyordu. Başku.maOOanlığm aeri biT kararı ile bu müteessir olamaz. faka< adese bira fazl!l.ca açık bınkılırsa Bugün, Türk.iye cümhuriyeti adliyesi • 
fırka öiğer fırk!ar taııaıfm<hln sarıldı, güç halle tehlıkenin gö~ge camın üzerinde yıerlıeşir, ırttk sifüunesi mümldln de· rrin huzuruna emniyeth! çıkanlar, su~lu 

Karataş kömür !skelesinde içinde 15,000 
kilo kömür bulunan AlTahkerim mo
tlSrii batmış, tayfal'arı kurtanlmıştıT. 
Telıl'kede bulunan iki motörün tayfalan 
da tahta parçalaırına sarılarak kurtulmuş. 
ıaroır. 

önüne i!eçild. BilAh.are yapılan tahlklkat gösterdi ki bu ğildir, bunun içindir k1 bilhassa gençlik. inkişaf zamanla • iseler cezaya çarpıJıacaklarını, haklı ise• 
fırkanm isyan dmeskıirı sebebi korku idi.. Korkuya ıse ev· rmızda fena misallerden çekininiz İyi muhitte yap.mıva ı:er bu hak!annın mutlaka ihkak olunaca• 
vela bir müfrezenin dehfetıe giriftar ollnası, ateş karşısında bakınız. Hele kor'ku ile cesaıret:in en kolıı.ylılda sirayet eden ğını bilerek, memJeketlıerinin adaletin• 
yılması başlar..gıç tefk!ii etmişti. hislerden oldu~u her vakit hatınmzda tutunuz.. güvenerek çıkıyorlar. 

Fırtınadan Bayraklıda bir otobüs dev
l"ilerek bir yolcu yaraianmıştır. 

-=====c~~~~~~-==~=====§-===-==§=ıı::::====~::::ıı::::=::::IB~~~~~=~J :=;:~g::~~~!~~~2 
çahşmasını yakından talrlb etmek kAn " Kemalpaşanm Ekmeksiz köyüm.ite bir 

cinayeti tahkike giden adliye heyeti yol· 
da ka!mıştır. 

Radınlar için geni 
Bir gilneı 

ı· ....................................... -., ŞIJhrete pelı geç dir. 

Fırtına Çeşme, Kemalpaşa kazaların • 
da da tahribat yapmıştır. Telefon du'ek • 
leri devribnlş, camlar lnnlrnış, kirem.id· 
rer uçmus. evlerin d'uvarlan yıkılmıştır. 

GIJzlilt1il 
i Hergun bir fıkra 
i -

Kavuıan /nglllz Cümhuriyet adl'iyesi şuurlu bir vatan• 
Reasamı IJldlJ daşın göğstinn iftiharıa kabartacak mahf .. 

1 Monteskio ile bahçıvanı 
1 

yet~dlr. Osmanh tarihi bu manzarayı bit 
bir devrin~ hiç bir vakit görememiştL 
Divanı adalete müracaat etmek. son de " 
:-.. mıı.ı.tar karanı brın yaptıkları bir ha• Kızılcaköy minaresinin şerefesi uç • 

muştur. 

İzmir vapuru yedi saat etahhürle gel· 
miştir. 

Ajansın verdiği tafsilat 
İzmir 13 (A.A.) - Dün şehrimizde baş· 

)ıyan yağmur akşam 19 a do~ şl<fdetli 
bk batı fırtın&sile beraber hıZını arttı • 
rarak gece yansına kad'ar dlevam etmiş • 
tiır. Yağmur civar tepelerde kar halini al· 
mıştır. Yarruml'ardağı bugün de karlıdır. 
Fırtınanın ş;ddıetinden Karat~ş iskele • 
sinde demirli bulunan Gel'bolu limanına 
mensub ve Seker Ali Kaptan itduesin • 
deki on tonl\ık A'llabkerim ve Karabu .. Bu yeni ioar gözlükler sayesinde cildle-
nmda demirli bulunan dört tonluk Çeş.- rine ihtimam eden bayanlar artık per • 
me motörü ve iki tonluk Tayyarebahri vasızca güneşte gezebilirler. Güzellik mü 

""- l" · n•-lanmışı3r ve batrrnolar • tehassıslannm müşahedelerine bakılacak ye1Aen ısı .,.- ~- ··-. b 1 ·· 1 · 
dır B t gem.ilerin mürettebatı kur • olursa. kadınların urun arı ve goz en· 

ta .hmaland nin etrafı güneşten çok çabuk müteessir n ş ar ır. 

Ya.IJnur ve fırtına mülhakatta ve şehir· oluyormuı. 
de bazı tahribata sebebiyet vermiştir. -----------

Bir deniz fac;asının esrarı ----------
Dun istanbul~a çözüldü 

b 1 ·ı ı •• h tı• b• .Amtra! Karpfönger Alınan mekteb ıte· eyne mı e şo re 1 ır misi dört direkl'i büyük bir yelkenli idi. 

d 1 ' k ı d 60 Alınan bahriye mektebi talebesi bu ge· 
Q an .Jf ICI ya a an 1 mi ile staja çıkmışlardı. Bundan tam on 

f 1 • · yf da) üç ay evvel gemi Avustralyadan ha.rektt 
fBastara ı mcı sa a leJdi.rii Hmd 0""-"'usundan geçerek 

Hort Fraınyke İsviçrey~ .Aero klüp> ey ~- ... ., _,. ak 
' . · 'ka il Afrikanın cenubunu dolaşac ve uzun 

adına tanzlın ettiğı sah le bır vesı e aha '1:'1- --"-t li ekti - . li.ı.; sey ttell sonra .ı:.mıe av~ ey yec .. 
Türkiyede tayyare muh~ndıs ~ yapmı • Fakat Esne avdet gemiye nasib olma-
ya kalkışmış, fakat vesıkanm sahte ol • u.A ı... .. lr. b' limanın .,.-;...r...J\ 

gü ı k ·ı mıştı. HaHcı. ~ ır J '"'o.uPA 
duğu anlaşılınca genç ve ze arısı ı e . .. . O gün bu -nd'Cir, hi bir 
birlikte bir müddıet evvel adlıyeye ve • bile görmepıişti. gu ç 

da· haber de ahnamamıştı. Gaybubeti bütün 
rllmtt ft sorguaun . · . denizcilerde heyecan uyandırmqtı. 

- 'lür~ Tilr~ıye)i çok sevıyonım. Bahia B!anco admdaki Arjantm gemisi 
Burada kalabilmemi tennn maksad!lle bu . bütü sahill . ı H b . Patagonıaının n erm., om ur 
vesikayı yaptım, dem:.ştır. bü .. ktalarını bo 

O vakiıt tevkif edilen suçlu, bilahare as. nunu~ tün no şuna aramış-

!:iye ceza ~ah'kem~sinde, tahliye olun • tı. Amiral KaTpförget'in de akibetleri meç 
m1lf. gayrı mevkuf oiarak davasına de • h 1 kal .. 1 __ , iltihak eyle • edilmi......... u aın yuz erce 5 ... u~ye 
vam ~~-. <fiğ' laşıhmştı 

Suçlu davasmı tak~b maksadll~ adli • ~il:kika ~dan birkaç hafta evvel 
yeye gelip gitmekte, gerek kendısı ve ge. p . d nd 'L~ Arj tl h b g ı-ı . ~. . . atagcmıa a ı 611.1 an n ar em.ım 
rekse kansı daıma cfeg.şık, şık ve terruz b ah ---~ A . •- d ir sey at sıc-dtil.UUcı. guırre &oyun a 
giyinmekta5rler. .. demirlem:ifti. O havalide deniz daima çı1· 

Fakat, bl.ı1ta.ç gun evvel adllyece so • gm bir hal'<k!ıdlir Gemiler çokluk oralara 
nılaıı sual ibJerine zabıtaca Horst Franyke ııı... ııa.r p. t , .. 

1 
rl nhl 

"}'e aid olmak üzere veden malumat, suç· ~~ ... b~az kt·~-__; agomnlaageimı. cdı e bi • 
. . k w:ı ır no ilb-uJU.a yosu r çın e r cıuı 

lunun asıl hüviyetıru meydana çı armış. k rta . idi buld 1 C k t . u ran sı:rn u ar. an ur aran .il• 
tli'. t . d t ~ t hk'k t midinin üzerinde yan silinmiıJ bir halde 

Zabıtanın svıçre en yap 15, a ı a Ahn . . . . . ku rd 
mticesinde centilmen tayvare mütehassı· B an-~~n ~dil~ • nuyo u. 

. . . . u ı:n.u't:'ı.ıe gemnın nyanın en azgın 
sı:nın, flDemalarda seyred len tıpler gıbı, d . :-..a... fırt tutul k b"tü. .. 

• • eruzu.ru"C ınaya ara u n mu· 
beyne!rntlıel bır yankes•CJ ve d~landırıcı rettebatile battığı anla ıldı. 
olduğu anlaşıhnıştır Ve bu malumat ad· ş 

Meşhur bir 4lim Qlan Manteskio a'!j· 
ni zamanda da çok zarif ve nüktedan 
bir insandı. Birk ış günü evin.in bah
çesinde dolaşırken, bahçıvam bahçe 
sıralarının birinde Qturmuş gördü. 

- Burada mı oturuyonun? 1 
Bahçıvan yerinden fırladı. i 
- Evet efendim. : 
- Üşümüyor musun? 1 
- Bizim kuliibenın sobası çok faz• i 

la tütüyor, içeride oturmak imkansız. 
Manteskio bir kere de kendisi gö1'-

• mek için bahçıvanın ktılilbeBine doğru 
yürüdü.. Kulübenin kapısını ta1cır • 
dattı.1 içeriden bahçıvanın kanaının 
seSi yükseldi. 

- Demin 71ediğin dayak az geldi 
galiba, içeri giTeyim; efemi>, 31.i.pü•ge 
hazır. Manteskio bahçıvanın yanına 
clötıdü: 

! reke1:rt. Çok gjyilmiş bir pırtı gibi ne taıo 
rafa çekilse o yana uzıyan, ekseriya taa• 
müllıere dayanan köhne Osmanlı kanun-ı 
Jıan ferd1erin haklarını müsavaten korıı .. 
maktan uzaktı. Cümhuriyet kanunl'an ise 
rnf'Ol•E"lt ve vazih hükümlerile vatandaş • 
h.- ~·ın kavi ve metin bir istinadgah tef' 
kil etmektedir. 

Meşhud suçlar kanununun ıneınlekete 
pek büyük faydası olduğunu, hükümle • 
rine itimad eylediğim mesle!t ad'aml~rın~ 
d.an duyuyorum. Adalette süratin cemi " 
yet ü21e'rinde her bakımd'an yaptığı ha " 
'yırh tes:iırlıer bu kanunla böyle denen " 

ln~ltel'enin tanlllllllf ressamlanndan dikten .sonra Vekaletin yukarıda bahset.. 
Henry Bishop 70 yaşında olarak 6lmüş • tiğim tamimi pek yenn.de ve pek tabii 
tür. Ressam. Londraaa dolmuş, Sladede o?cfu. 

Parlıte okumuş, yıllarca Fasta resim Haki'katl:n, ba.2lan bir takım dolaımbaq • 
- Birim evdeki soba da tüter am • ve H ed T b t Jıar arasındıan meyiana çıkarılabilme.d 

ma, ıenin ktılilbendeki kada1' de~ll yapmıştır. er n ense anrınm u ~ • için, inceden inceye tetkikatı muclb ka " 
Dedi ve yürüdü. lihsiz kuluna fÖ}U'et pek Y•Yal gelm!ş, ziyerer müstesna olmak üzere, mahiyeti 

'---·,----·---·------.-' Londnda. Pariate, Venedlk ve Plttsburg apaşik!r görünen davaların, tek bir ceı • 
Boğazından nefes 
Alan bir de/ikan/• 

da birçok aercUer açmasına rağmen, sedede karara bağlanması vatandaşl:anzı. 
san'atı llyıkile tanmmamıştır. Ancak cümhuri~ adliyesine karşı zaten duy " 
1932 de san'at akademi.sine aza seçilmış· duklan hürmet ve !tınadı ve bati min • 
tir. Eserlerinden birkaçı millet namına nettarlığı şüph~ ki takviy.e edecektir. 

lınm Co_..._._ T t ,, 1 risine aaılJnıcı. Hak masun1yet ve emnıyeti cemiyet 
a ış. UA.. a e e• e -.- · ba ~~ ı· Ad' l f '1 

nızammm şın'W:l ge ır. a et, era t>r .. 
tır. elle sade korku değil. itimad',huzur ve sev• 

Burada resmini gördüfıı,..,üz •Mektub- gi de uyandırmahcbr. Kuvvetli milletlere 
1ar ve faturaıar. isimli e&ert geçen sene ad'alet mekanizması emm, dürüst ve seri 
Royal Academy galerisinde tegh}r olun- lfliyenlerdir. Biz & onlardanız!. 

100 g111ında bir kadının 
aık dersleri 

F.r.&. 
-··---···-·· ..................... ·-·······--· ... ····---

100 yaşına 1uan bir İngiliz kadım genç Millno sergisine iştirak edilecek 
kızlan 8fk M*ında 111 dersleri ver· 12 Nieımdan 'J:1 Nisana kadar devam 94 
mektedir: dece1t oları beynelmilel Milano sergisine 

cSfze a?tb g6ırteren erkek arkadaşla· hüktllııetimiz dle geniş 5lçüde iştirake k8ıı! 

nmzı daima W!Nddildıe eevkedtniz. On· rar vermiştir. 
..._ U...Jlde hillmı hJ.alerlni tat- Türk paviyonunda her türlü mah~lll 

lan om~ _.. ve mamulAtıımzm teşhiri ıçin resmı va 
tırımz. Ben tocıemla lik tamftJlım za .. hususi müessese ve firmalar nUmuneleı 
man, JaendiBdeu nefret ettllfml ona I· hazırlmuşlardll'. 
nmıdmmf, mcat yedi .tene lllren bir in· Bu nilmuneler Türkofisçe toplanınağa 
kisardan llOIDI'& onunla evlenmfttim.• blflannnp. Ofisçe diğer hamrlık?ann q 

tamamümmaama çalışılmaktadır. 
.. başlamı~. Bunun {lzerfne doktorlar, bed --.. .. ..... - ........................ - ....... _ 

Bundan altı .ry evvel. remıini gördil • baht delikanlının boğazını delerek gü • T A K V 1 M 
ğünüz delikanlınm Sidneyde sığ bir yer· müş bir boru yerleştir~lerdir. Şimdi de 
de denize atlama neticesinde, boynu iki delikanlı kolayca nefes alabilmektedir. M A R T 
yerinden kınlmıştı. Bu yüzden boğazında Artık tenis te oynamaktadır. Yalnız es • R11J11I 1eae 

bulunan adaleler takallüs etmeğe kisi gibi yüzememekte, buna da ziyade· 1363 14 
ve ona rahatça nefes aldırmamıya sile esef etmektedir. M:t Roımt 1eae 

1 1930 

Ar•bi llODO 

U58 -Kaam 
127 liyeye bildirilmişiir. 

Dün gene davasını takib maksadile as
liye 1 inci ceza mahkemesinE' gelen suçlu. 
derhal müddeiumunıiHkç~ tedb:r alına -
ra'k yaka1arımış ve hakkında kesilen tev· 
kif müııekkeresi, kıendis•ne tebliğ edil • 
mişt1r. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI =====,----..&...=---------------... SALI 

Bu mretAle Avınıpada çevird:iğ~ işlerle 

f(5h:ret bulan serseri, firanna meydan ve
r.fbeden, yeniden Tevkifhaneye RVke
llllmJtttr. 

Gazetelerin ilin sayfalarında beş satırlık ba· küçük ilan 
gödük. 'Bır zat hüviyet cüzdamnı kaybe~rn!ş, yenisini çı • 
~cartmak için mfiracaat'te bulunacak. eısk:sirun hükmü ol • 
madığını söylüyor. Bund'Bn tabii ne ol'a.bilir? diyeceksiniz, 
doğrudur. Fakat gördnk ki bu zat kendisine ı.oyad'l olarak 

cAtatürk• ü seçmiştir. Bizim biM!ğimize göre Atatürk adı 
sadece Atatür'ke verihnişti, bil' başkasına verilmemesi k:ı • 
nunla tesbit edilmişti Şu halkle •Atatürk. adınm bir ba,. 
kasına da -verjlıniş olduğunu an?atan bu illndıT. Bir yanl1§· 
lık oJmadığına: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

GON Muharrem ,:,• LJ. 
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Serkl Doryanda 
feci bir kaza 

Maverayıerdündeki isyan! Surp Agop .mez~rhğı ~=~!0;;aY:.!~:k:!:.r 
d 

. ve askı vah sonra öldü 
• Slovaklar ne istiyor, 

Çekler ne söylüyor? 
CV8m edıyor Lüzumu muhakeme kara- 00n ..- 14•30 c1a Beyotıunda 8:~ 

... ... Dwyan4a feci bir kaza. olmuştur. ~ 
nnı Şurayı Devlet umumı Kenya valisi w halen İstanbul vilayeti Ç Yazan: Selim RallP Emet 

Asiler tayyare hücumları karşısında ric'at ettiler, 45 
kiti öldü, Filistinde de yeni kanşıklıklar oldu 

ekıerle Slovaklar arasında çı .. 
heyeti de tasdik etti Ware heyeti UMl bulWıan Bay Hüsnü. bn ve hAd bir devre aeçird~ 

-- 9ir kaza neticesinde ajır surette yaralan· • 

Hayfa 13 (A.A.) - Maverayierdünd'e 
vuku bulan muharebe esnasında ölen l
süeııin miktan 45 ltişidır. Tayyareler 1'u 

yiatı biri zabit olmak i1zıere ~ ki§iden iba
nıtttir. 

Ankara 13 (Huaısi) - Muhiddin Us • mıştu=. ten sonra yeni muhtar bir Slovak hO.· 
tündağ hak.kında Sürp Agop me7.arlıjı Hadise §Öyle olmuştur: kıimet.i kurulup vaziyetin tasfiye edil " 
yolsuzh.ığunda.n dolayı Devlet Şllrası mü} Bay Hüsnü Sedt} Doryana. gelmif ve rnesile nihayet bulan son ihtilafın k:a • 
kiye dairesince verilen lüzumu m.uha.ke- asansörle ı inci kata çıkmak ıstemi,tiı'. n§tırdığı durum sükiinet bulmuı olmak· 
me kararı umumi heyet tarafından da tas- Fakat yaınlışlıkla l nci katın düğmesine tan uzaktır. Slovaklara mşı giriştikleri 
dik edilmiştir. Muhakemeaı görülmek ü- basmış ve asansör hareket etmi§tir. Bi • hareketin akim kalmasını Alınan müda • 
zere tahkikat evrakı bugünlerde Temyiz rinci kata gıe)en asansörün durmadlğına hale ve tesirinde gören Çekler, §imdi, ı-.. 
mahkemesine gönderilecektir. cfildcat etmiyen Bay Hüsnü dı§<ın çıkmak yusiyetten doğan mantık dinlıeınez bir ... 

muhare~e büyük bir rot oynamışlardır. 

Üç muhtelif filoya m.ensub 15 tayyare bi
leti bombarchman ettikten sonra mitral-

yöz atefi altına atarak bunlan tinıa.l ı..ti
k:ametinde .ric'ate icbar etmişlerdlı'. 

~ Arab lejyonu tarafından taklb ve 

mlllumra edilıniflet"<tir. Lejyonun za • 

Diğer cihetten' Fitiltinde Kafrm, Baiacl. 
Anınba ve Rihanya mmtakalannda as • 
kert kıt'alar tarafından yapılan araştır • 
mab.r esnasında Asilerden 4 kişi ölmüş ve 
G kişi yara.lanmıştır. 

Hayfa ve Akkida, bçmala teşebbü11 e
den isi~ Şerabinin öldüriilmesini pro 
tıesto etmek üzen yapılan ~v, hemen 
wnumt bir mahiyet alnuftır. 

İngilizler Filistinin 
muhtariyet planını 

hazırladllar 

istem.iş ve asansörün hareketine devam sabiyetle Ber1ine karşı yumruk sıkıyor
etmesi yüzün<ten boşluğa yuvarlanm.ıı • l:ar. Çekleri, bu mezbuhane hareket. 

t sevkeden şey, yahıız Slovak husumeti 
ır. 

Bay Hüsnü bu sukut net•cesinde k.l(l • ~ğ'ildir. Ayni zaman.da Çek ve Slovai 

lngiliz Hariciye 
Nazırının dün gece 
söylediği nutuk 

Umum modurlukler 
mülhak bütçeleri 

hazırlandı 

bün :zıemin katındaki taşlığa düşmüş, ba- unsurların birleşmekte berdevam olma. 
şından ve vücudünün muh tel'il yerle • !arının temin eylediği yeni federatit 
rinden ağır surette yaralanmıştır. Mec- devletin saırsılmak.ta olmasıdır. Çeklf'I': 
ruh, cankurtaran otomobHı ile Beyoğlu bunun sebebini Almanlara atfediyor 

Plan yann Yahudi ve Arab Beled'ye hastanesine kaldınlmıı. fakat Slovaklara 'ka.rşı köpürürken Alman 

murahhaslarına verilecek bir müddet sonra ö?mü§tilr. da diş gıcırdatıyorlar. 
Ta Büyük Harbin nihayetın<h!n 

I..ondra '3 (A.A.) - Nazırlann bir Umumi hıfzıss·hha meclislerinin devam eden bu ihtilifm mevzuu aslıa 
Londra 13 (Husust) - Bu gece llÖr 

:ıediğ! bir nutukta İngllterenin haricl 
siy~etini izah eden Lord Halifaks, ez· 
cümle demiştir ki: 

Ankara 13 (Hususi} - Maliye Veklle
ti bazı umum müdürHiklere ai-d mülhak 
bütçeleri ha.zırlayıp Meclise sevketmiş • 
üc. Buntar arası~ Vakıflar umum mü
dürlüğünün varidatı 2, 789,500, masrafı 

2, 789,400, hudud ve sahiller sıhhat mü • 
dürlüğünün varidatı 489,500, masrafı 

488,834, orman umum müdürlüğünün mas 
raf ve varidat bütçesi ayni miktarı mu -
hafaıza ile 5,306,963 lira olarak tesbit e • 
dilm1ştir. 

kısmının iştirakile bugün toplanan ko- Ç&hşmal&rlDI hız yerilecek ğ~tim. O zaman. Avusturya -
mite-de Filistin hakkındaki İngiliz pll- . car tdlev1'et'inin varislerinden biri o 
nı tasdik edilmiştir. Plin intikal devre Ankara 13 (Hususi).- Sıhh~t w İçti- meydana gelen Çeko.Slovak.ya. yedi 

•Gayemiz, adalet ve kuvveti tevlid 
etmektir. Adil olan bir şeyi kuvvetli, 
kuvvetli olanı da adil yapmak şian • 
mızdır. Bunun için çalışmaktayız.• 

lıord Halifaks, İngilterenin bütün 
mil1etlerle teşriki mesaiye hazır oldu· 
ğunu da söylemiştir. 

Olen Rumen Başvekilinin nAşı 
BUkreşe nakledildi 

Posta, Te1graf ve Telefon, Devlet De
miryollan, Hava yollan ve beden ter • 
bi~si umum müdürlüklerine aid bütçe -
lıer de hazırlanarak Mechse aevkedilmek 
üzeredir. 

Bükreş 13 (A.A.) - Dün öğleden sonra, 
krahn. kra1 müşavirl'crinın. hükUınet a • Nevyork ve civarmda 
zasınm, yüksek devlet ricalinin ordu v• şiddetli fırtmalar 
kilise m~erinin ve müteessir bü • Nevyork 13 (A.A.) - Bır kar fırtınası 
yük bir halk kütlesinin huzurile, patrik ve onu ta.kib eden rQzgAr ve yağmur, üç 
M'r on Kristeanın naşı istasyondan Bük- gündcn'beri Neıvyork ve civannda tah
re büyük kilisesine nakledilmiş ve orada ribM yapmaktadır. Fırtına beş kişinin ö
b ne kadar halkın zıyaretine açık bıra- lümüne, birçok kimsenm yaralanmasına 
kı rnı ştır. vermiştir. 

Madridde isyan nihayet sona erdi 

. 
:Madridden bir manzara: Evlerinin tuaç asından tehrin bombardımanını se;Teden 

Ud çocuk 

Madrid 13 (Havu ajansı ...muhabirin 
den:) - Komünist isyanı, dün öğleden 
sonra komünistlerin fistiklAl mey~ • 
nında kain umumi kararglh11tmıaı 
Casado'nun kıtaatı tarafından işgali il
zerine bilkuvve hitama ermiştir. 

!\fuharebelerin vukwr gelmif olduğu 
rn ntakanın merkezinde bulunan Ro -
m nya sefarethanesi dün sabah tahlis 
ea lıni~tir. Sefarethane etrafında vu -
k u gelen ve 6 gün devalm eden muha
re e esnasında komünistler sefaret bi· 
r mm diplot!IBtik masuniyetine ria -
'J et."Ilişlerdir. 

Oükkanlnr bugün açılmıştır. Sosya
l t sendikaları radyo ile ameleye hi -
t ... b eden hey$1narneler neşretmişler 
Ye komünist isyanmın hitanuna bina· 
en tekrar i~ başlamağa davet eyle -
mişlerdir. 

'Üç gündenberi ekmeksiz kalmış olan 
halk, bugün fır:ınlarm önünde ar~ ar-

kaya dizil~rek, ekmek almak için saat
lerce sıra beklemiflerdir. 

Paris 13 (A.A.} - V:ilaru;iya'dan 
gelen haberlere göre komünistler c.att-
tha~ene' de isyan etmişlerdir. Bu ha -
ber teeyyüd etmemiştir. 

Fransızlar ne diyorlar? 
Para 13 (A.A.) - Patis matbuatı 

İspanya vaziyeti hakkında bilh4;sa 
Madrid rP.<lyosunun verdiği haberleri 
büyük bir ihtirazla kaydetmektedir. 
Gazeteler hakiki vaziyat ve bilhassa 
komiinistlerin tenkili işi hakkında kat'i 
bir fikir edinmeğe imkan olmadığı mü
taleasındadır. 

Gazetek!r, İspanyol nasyonelistleri· 
nin neşriyatına atfen komünist ihti -
lalinin henüz bastınlamadığına i§ıl*'et 
ediyorlar. 

Paris 13 (A.A.) - Resmen bildiril
diğine göre, Mareşal Petain, Çarşamba 
akşamı Burgos'a gidecektir. 

sinden sonra kurülacak a'laın Fidistin mai Muavenet Vek:Ateti, umumı hıfzıssıh· yonluk Çek mllletinin hakimyiet'i al 
ha meclislerin.in mu.ntauman toplanma -

d'evletinin siyasi ve idaıi muhtariy& federal bıx siyasi teş~kkü! meydana 
tini temin için almaca tedbirleri ih· lan ve verdikleri kararların tamamen tiımıek vadilıedir ki siyasi hud'Udlannı 
tiva etmektedir. tatbiki hususlarında ihma! gösterildiğin • min eylemiye muvaffak olmuştu. İcab 

Fmstinde ,bununla beraber, bifr de ~ bahist-e mühim bir tamlın göndermiş- da, Slovaklara en geniş ölçüde muht 
milli Yahudi yurdu bulunacaktır. hr: yet verecekti. Vakta ki Avrupada s· 

İngiliz planı yarın Makdonald tara- Tamimde fehir, kasaba ve köylerin patırtıları nihayet bulup coğrafi hud 
fmdan Yahudi ve Arab mur.tihhaslan- sıhht vaziyetin.in ıslahı ve Mevcud mah- l'ar tıeşekkü? etti- Çek zimamdar 
na tevdi edilecektir. ~arın izalesine yanyan sıhht tedbirle- da ağzı değişmiy; ba§I:ad'ı. Çeklerin Slo 
Konferansın mesaisine Perşembe gü rın alınması. aarl ve salgın hastalıklar vaklara istediklerini vermemek için i 

nii resmen nihayet verilecektir. hakkında ist.ihbarat tanzim edilmesi bil- sürdükleri mazeret şu idi: 

Çin kuvvetleri yeni 
bir şehir zaptetti!er 

Çin çeteleri Şanghayın 
Çin mahallelerine 

kadar girdiler 

Hongkong 13 (A.A.) - Yunglung
ho istikametinde ilerliyen Çin kuvvet
leri Yang'kiaşinangi zaptetntlşler ve 
Vamiatsi istikametinde ileriye yürü -
yüşl~rine devam etmekte bulurunu.ş -
~dır. 

Resmen tesbit edilen son istatistik
lere göre, geçen Şubat ayının son yan· 
rısına yapılmış olan yüz kadar çarpış
mada Japonlar 21 bin telefat vermişler 
<lir.Ayni müddet zarfında 708 Japon 
askeri esir edilmiş ve Çinliler tarafın
dan iki biıı 23 7 tüfek, t 00 mitralyöz, 
t 5 7 zırhlı otomobil, 1 3 top, 2 7900 kur· 
şmı ve 788 at iğtinam olunmu.ştur. 

Çin çeteleri Şanghay Çin 
mahallelerinde 

Hongkong 13 (A.A.) - Shang Eve
ning Post sazetesinin yazdığına göre, 
Çin mm çeteleri Japon hatlannı kolay 
ca yararak Şanghay'm ta Çin maha(lle
lerine kadpr ginneğe muvaffak olmu~· 
lardır. 

içinde 700 Yahudi m~hacir 
bu'unan b'r gemi 

uırid civarmda karayı o'urdu 
Vacşova 13 (A.A.) - Bükreşten mat

buata gelen haberlere gôre Panama ban
dtrah K.iepo vapurunun Gırid adası ci 
varında kaıraya oturduğu dün akşam Kös 
tenee l:imanına bildirilmi§tir. Kiepo Po -
lonya ve Çe'ko-Slovakya Yahudilerinden 
700 mülteciyi himil olduğu halde birkaç 
gün evvel Köstence lima,nın<i:an Filistine 
mütevecoihen hareket etmişti. 

Kaza hakkında tafsilat alınamamıştır. 

Alman donanma kumandam 
AtatUrkten bahsediyor 

(Başıara.fı 1 inci sa11fada) 
tikten sonra Almanyanın yanında çarpış
mış olan mitletlerin büyük askerlerini de 
hürmetle anmış ve bilhassa Kemal A -
tatürkte tevakkuf ederek dem.iştir ki: 

«-Atatürk. mümtaz şahsiyetinde hem 
büyük sevkülceyşçiliği. parlak bir siJah ar 
kadaşhğını, kahraman bır milli şefliği ve 
devlet kurucuhığunu toplamış olan bir 
dibi idi. Onun aıd!ı ebedi olarak tarihe geç 
miştir.• 

dirilmekte, hastalıklardan korunma t~- Çek}er yedi milyonluk bir kütledir. 
birleri ahnalan llzım gelirken, e~i vı- ki Avusturya devletınin idarl ve si 
!ayet merkezlerile kazalarda umumı hıf- rejiminden uamf dlerecede istifade 
zıssıhha meclislerinın ~u~t . toplantıla- miş)erdm. Yalnız devleijn kurulm 
nnı yapmadık.lan. vazıfelerını tamamen beraber üniversiteleri. mektebleri, 
ihmal ettikler.i ve yaptıkıarı birkaç top-

1 

kaları ve her türlü iktısacll müe 
l:antıda verdikleri kararların da tatbikini de derhal faaliyete geçmi.şlerdır. ~~ 
t akib etmediikleri kaydedilmekti> ve bu S lovaklar nisbeten dun bır seviyeye 
toplantıların sık sık yapılmas;. ve verecek hıb bu.lunaın Macar idarcs'ne sekiz 
l~ri kararlaınn ve yaptıkları icraatın Ve- tahammül etm şlerdir. Mütefekkir a 
kalete aynen yazılması istenmektedir. parmakla sayıbcak kadar azdır. N~ 

Son dakika :re, ne de tedris kadrQsu yoktur. Me 
lret crerm bir cehalet içindedir. Bu 
nin kenefi kendisini idare etmesine i 

(B"staraf1 1 inci sayfada) 
Diğer taraftan Alm8nyanın, Berlinde- Hn yoktur. Bu sebeble evvela Slov 

iki Çeko-Slova'k sefirine bir nota verdiği yetiştirmeli ve ondan sonra tedricen 
de anlaşıl.malctadır. Bu notada üç ta~eb takım h~lal'a Bahib edilmelidir. 
ileri sürülmektedir: o vad ile bu tarzı hareket karşıl 

1 - Sbovakya. kendi mukadderatını ca, Slovaklarda haklı bir galeyan 
kendisi tayin etmelidir. olmuş, ve El'1 son tezahürlerini geçen 

2 - Çek askerleri Slovak arazisinden bil hadisekr:i esnasında göst 
geri çekihnelidir1ıer. Slovakya dün muhtariyet istiyordu. 

3 - Moravya ve Bohemyadıaki Alınan buki bugün ÇıekJerden ayrılıp tam 
ekalliyetine geniş bir muhtariyet veril- tııdaı peşinde koşuyor. Çekin bu i 
melid"r. vermemek inam ne kadal' kuvvetli 

Pün Berlinde Hitler tarafından kabul line fırsatı geçiren Slovakın bunu 
edilmi~ olan adı::i Slovak başvekili Tisso husumında1d amn kat't görünüyor. 
da bu sabah Bratislavaya dönmüştür.~ ~vrupa. bu yü7.delı. yen! bir ta 

Tisso, Slovak parllmentosunun bugün- 'd'iseler dofu~tan geri kahnı 
kil top'ta.ntısında hazır bulunarak, Hit- berızer. - Selım Ragıp Emeç 

!erden aldığı sallhiyet mucibmce ağlebi 
iht1mal Slovakyarun tstiklAHni illn ede
cektir. 

* 

lzmirde iki müstakil 
meb'us namzedi 

Diğer taraftan Macar başvekili Kont İzmir 13 (Hususf) - Muha1Tir 
Telaki de d'iln gece bır beyanname neş- Muhiddinin karde~ doktor Faik 
rederek, Macar • Çek hududunun yeni - mirli avukat Reşad, İzmir müst 
den t ash 'hini ıstemi§tir. usluğuna namzıetlliklerini koym 

·················································································································· 
s.bahtan aabaha: 

Çiçek 
Bugünlerıde nefis bir bahar mev~imi geçiren Frımsanın cenub :tı 

Nicede çiçıe'k muharebesi tekrar ed'ildL Bir telgraf haberine g6 
sonu düll'yaSının en harbçi adamlanndan biri sayılıan cGöring. bu 
harcbesi:nde bulunmak. için Almanyaden Fransaya gelmlf ve bu 
muharebeyi zevkle, lezzetle seyretmiş. 

cNice. nin çiçek muharebesi her yıl bu mevsimde yapılır. Orada 
rin en cO§kun zamanıdır. Birbirinden güze? renk renk çiçekler, kuc 
sepet sepet, araba araba dağılır. Genç, ihtiyar herkes yaman bır 
Havada uçan gonçe güller, ate§i al karanfi!ler, baştan başa. 
göğüse düşer. Berrak bir mavi gök &l'tmda yerden kahkahalar yü 
vadan çiçekler dökülür. Bu aŞk, zevk ve eğlıence sahillerinde siya.si 
nn, hatta beşeri kin ve infiallerin yeri yOktur. Orada en çetm. 
t aze neş'eler yaratan bu çiçek muha rebesrd'ir. 

Harbciliği ile şöhret kazanan büyük Alınan diplomat ve askeri 
çiçek muharebesini sey.rederlten neler hİssetti? Neş'eli kahkahalar 
valarda uçuşan gü~rin. karanfillerin birer kırk sekizlik mermi o 
na teessüf edip bu muharebeyi yapanlara güldü mü, yoksa sami 
galib gelip dünyayı hep böyle görmek arzulannı hissetti mi? 

'34r: 
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Atatürk bu varının 
istimlakine başlanıyor 

\ Belediyedeki teftiş~ere 
devam ediliyor 

Dah1 "ye Vekaleti İstanbula 
yenide .. -ı iki müfettis 

Almanyaya konserve hJlinde balık 
ihrac edilmeğe b şlamyor 

Balıkçılığın inkişafı için orduda, mektelrerde ve 
müessesatta balık yediri'mek suretile balık yenil

mesinin tamim edilmesi lüzumlu görülüyor 

Belediye\ ~r Bankasından a ';nacak 5 milyon liranın 
i mi yonu bu caddenin açılmas1na te.hsis (dilecek gönderdi 

.. 

Atatürk bulvarının Yenikapı ile Un
kaparıı arm;ındaki kısmına aid proje 
Naiıa Vekale~ince tasdik edilerek İs
tanbul Belediyesine gönderilmiştir. Bu 

caride kırk beş metre genişliğinde kıs
men asfalt ve kısmen mozayık parke 

olarak in~a edilecektir. Haseki hatsta
nesinin önünden geçecek bir diğer yol 
,da, 45 metrelik bu yolla telaki ede -
ce~dir. 

Yenikapıda modern bir liman yapı
lac:lğı malumdur. Liman, Yenikapı, A
tatiirk büyi.ik caddesi vasıtasile Bey -
oğlu i1e birleşmektedir. Avrupadan ge
r ek karada" ve gerek denizden gele -

Feci şekilde yanan bir 
kadın öldü 

Dün Şehremininde genç bir kadının 
ölümile neticelenen feci bir kaza ol -
muştur. 

Saray meydanında oturan Seyyid kı 
zı Fatma, yıkanmak için su ısıtmış ve 
soyunurken esvabları ateşe değerek 
yanmağa başlamıştır. Fatmanın birden 
bire ~ırtından çamaşırlaırmı atamaması 
yüzünden bütün alevler vücudünü sar 
mış ve her tarafı yanmıştır. 

Yaralı kadın can'kurtaran otomobi
li ile Hasekı lurstanesine kaldırılmış -
tır. Fakat bütün tedavilere rağmen ha

yatı kurtarılamamış. Akşamüstü öl -
müştür. Cesed, tabibi adil Enver Ka -
ran tarafından muayene Milerek def
nine ruhsat verilmiştir. 

Travmay ve TDnel idarelerinin 
tefkilH projesi hazrr lan.yor 

Nafia Vekaleti tB.!"afmdan tayin olunan 
muvakkat bir idare tarafından işletilmek
te olım tramvay ve tünel idarelerine aid 
tıe4kilat kanunu projesinin hazırlanması
na ~larunıştır. 

Bu proje yeni Mecli.sin Nisan içindeki 
toplantılarında müzakere olunacak ve 
Hazirandan sonra tatbikine geçilecektir. 

Tramvay ve tünel muvakkat idare he -
yeti, bu işletmeleri hali hazırda eski şek
ıne idare etmektedir. Tramvay işletmes:
nin ıslahı ve yeni hatlar tesisi mevzu
ları üzerinde dıe henüz tetkiklere başlan
mamıştır. Bu tetkikler Hazirandan sonra 
yeni idare tarafından yapılacaktır. 

Beled iye rrdım cemiy 'ti için 
bir komisyon seçildi 

Belediye yardım cemiyeti nizamname
.sin·~ tadilat yapılmak üzere tetkikatta 
buhınul.m.ası için bir komisyon seçilmiş

tir. 
ReklAm afişl~ri h4 zırlandı , 

Belıe<l!iye Turizm şub<>..sinirı reklfım 

maksadile harice göndermek üzere bas
tırdığı afişler tamamlanmıştır. Arabca 
broşürferin basılması da tamamland1ktan 
sonra bunlar her tarafa dağıtılacaktır, 

Asherllk lşleri: 
ihtiyat yoklaması mO·',.,e•i uza+ı 'dı 
Ttlmen asknlik daire.sinden: 15 Mar t 939 

gününe kadar ikmal edileceği evvelce llll.n 
edilmiş olan ihtiyat yoklaması İstanbul vı
lhett şubelerinde Mart nihayetine kadar 
UZ'\tılmıştır. 

Hava Kurumunun bu akş3mkl 
mOsamere• i 

Hava Kurumu Taksim şubesi tarafından 

bu l\~am saat 21 de Fransız Tiyatroounda 
bfiyüıt bir müsamere verilecektir. Müsame -
rede birçok tanınmış bestekarların eserleri 
eslınncak. Şehir Tiyatroou tarafından üç 
perdelik blr komedi oynanacak, alaturka 
güzel şarkıla.r okunacaktır. .......... e.asiil···;fürünı·ü··bai'ösü ........ .. 

18 Martta verilecek olan Basın Ku4 

rurnu balosu, hazırlıklarım ilonal için 
2S Mart Cumartesi akşamına bırakıl
mıştır. 

Balo, o geCE gene Makslın salonla -
nnda verilecek ve her yılkinden daha 
ço'k parlak ve muvaffak olac.aktır. 

cek yolculc;ırın vapur, tren ve otomo -
bi11eri doğruca Yenikapıdaki limana 

gelecek ve buradan büyük cadde ile 
At~türk köprüsünden geçilerek Bey -

oğluna ~id!lecektir. Yakında Yenika • 

pı. Unkapanı yolunun ihzari planları 

hazırlanmağa başlıyacaktır. Belediye 

ye, un İ51.ikametinde istimlak edilecek, 

bina:, arsa ve sairenin kadastrosunu Ta

pudan çıkartmıştır. Yakında mal sa -

hiblerine tebligat yapılacaktır. Hazi -

randa Beledıyeler Bankasından alına

cak 5 milyon liranın 2 milyon lirası 
bu i"?e tahsis edilecektir. 

Etrüsk vapurunda yapılan 
tetkikat b1tti 

Bir müddettenberi Etrüsk vapurun
da tetkikler yapmakta olan Alman tek 
nik .. heyeti ç~lışmalarını bitirmiştir. 
Etrıısk vapuru birkaç gün sonra tek -
rar Mersin sefıerlerine başlıyacaktır. 
Alm·m teknik heyeti bugünlerde sıra 
ile Almanyada yaptırılmış olan diğer 
vapurlarda da tetkikler yapacak ve 
bu tetkikler sonunda hazırlıyacağı ra
porları Ankarada İktısad Vekaleti ile 
müzakerelerde bulunmakta olan Al -
mmı heyetine verecektir. 

Valinin ra hatsızlıöı devam ec' ly~ r 
Vali ve Belediye Reisi LUtfi Kırdann 

rahatsızhğı devam etmektedir. Lutfi K1r
dar bir ilti gün daha vazifesine gelemi • 
yecekt:W. 

l! eniz işleri: 

COmhuriyet vapuru Karadeniz 
sefer'erini yapıy.: r 

Denizbank tarafından İstinye fabrika ·ve 
havuzlarında tamir olunan Cümhuriyet 
vapuırunun bazı yerforınden sular sızdığı 
yazılmıştı. Yapr1an tetkikler sonunda va
purun tamirinin iyi netıce verdiği ve bir 
yerinden su alma·chğı anlaşılmıştır. Va -
pur Karadeniz seferlerine deva metmek-· 
tedir. 

Dün bir de niz kazJsı oldu 

Dün sabah Tophane rıhtımından Mu -
danyaya hareket eden Trak vapuru per -
vane sularının tesirile Şile limanına ka . 
yıdlı bulunan Sabri ve Zekiye aiıd' Alay 
motöriinün üzerine bindirmiş ve iskele 
t~rafını_ parçalamıştır. Kazada nüfusça 
bır zayıat olmamıştır. Deniz Ticareti Mü 
dürlüğü kaza hakkında tahkikata başla
mıştır . 

.'il'hlr l~lrrl : 

Belediye işlerini tetkik eden 4 mü • 
fettişin mernisi de\'at:n etmektedir. 
Günden güne teftiş sahası bü vümek -
t~ o]d~~nd~n, Dahiliye Vekfıleti ye -
nıdPn ıkı mufettişi bu ise memur et -
miştir. Böylece müfettiŞlcrin sayısı 6 
Y~ baliğ olmuştur. Müfettişler ikişer i
kışcr beleC.iyede çalışmaktadırlar. Mu· 
h~s_che hf'sablarının tetkiki bitmiş gi
bıdır. Bir iki güne kadafr fen heveti ve 
iklısad müdürlüğündeki tetkikata baş· 
la nacaktır. 

nP.ledivede yolsuzluk olduğuna dair 
yapılan ihbarlar devam etmektedir. 
Miifctti~ler bu ihbarlafla ayrı ayrı 
meşgul olmaktadır. 

Belediye müfettişleri kazalarda ve 
diğer belediye şubelerinde müteaddid 
ve~:lelerle teftişler yapmış ve teftiş -
l~ri~in neticesini raporlarla riyasete 
1bıldırrrıiş'lerd;J~. Mülkiye müfett4ş1eri, 
bc1'?diye müiettişlerinin evveJce yap _ 
mı~ olduklCTrı teftişlerle de meşgul o
lacaklardır. 

Belediye İktısat M üdürü değişti 
BP.lediye iktısad müdürü Asım Sü _ 

rey,vanm yerine bu vazifeye İktısad 
Veka!eti kredi işleri müdürü Saffet 
tayin edilmiştir. 

Yeni İsta1ıbul belediyesi iktısad mü
dürü Budapeşte iktısad fakültesinde 
tahc::il görmü~ ve bir müddet İzmir ti
caret ve iktısad müdürlüğü ile İktısad 
V~kfüeti küçük san'atler müdürlüğün
de hulunmu~tur. 

Tı:ıyin karan b<!y Saffete tebliğ edil
mi~tir. 

' 

Bir tren kazasında iki 
kişi ö'dü 

Bandırma 13 (Hususi) - Dün gece 
Bandırma garı ile sehir istasvonu ara
srnd~ iki kişinin Ölümile n~ticelenıen 
bir tren kazası olmuştur. 

Trenin gara muvasalatını müteakib 
yolculardan İstanbul avukatlarından 
Necib Kerman ve Dikiliden Ömer Be
sili oğ1u admd.a• iki yolcu trenden in
mişlerdir. 

Vapura binmek üzere karanlık ve 
fırtı!lalı bir havada demiryolunu takib 
€d~rek yürümeğe başlamışlar ve bu 
sırada arka!dan gelmekte olan treni gör
memişlerdir.. Katar makinisti de hat 
üzerindeki bu iki yolcuyu farkedeıe -
m iş ve tren ikisini de çiğneyerek feci 
bir şekilde ölümlerin~ sebebiyet ver -
mştir Hadise hakkında tahkikata baş
lanılınıştır. 

Antrenolardaki hırs1zlıklar 
hakkında tahkikat 

Belediye m·Jh;ııs~b3 teş''ilattnıs l 
8 0 memur a mac.,.k yapı ıyor 

Belediye bütçesi hazırlanmaktadır. Mu Son zamanlarda Denizbank antre -
hasebe müdürlüğü, vergilerin tam vak _ po_larında bazı hırsızlık vak'alan gö • 
tinde c~bayet edilebilmesi, işlerin zama- rülmesi i.izerine alakadarlar bu hırsız
nm::"ia bitiırilebilmesi için yeniden seksen lıkla rın tekerrür etmemesi için icab 
memur ahnmasını kararlaştırmıştır. Yeni edc'1 tedbirleri almışlardır. 
sene bütçes:ne seksen memur için tahsi- Gerek gümrük, muhafaza, gerekse 
sat konacaktır. Denizbank tarafından bu antrepolar -

Taksim ve H ;ıırb iy~deki daki bekçi ve kontrol memurlarının 
mot'ern h ::- IA lar miktarları ço~altılmıştır. Alınalrı terti-

Taksirndeki yeni helanm inşaatı devam bat rümlPsinden olarak geceleri antre
etmektedir. İkinci modern hela, Harbiye- pol~rın M:?.pısı kapanmadan evvel içe -
de şimdiki helanın yerınde tahtezzem.in ridP. sıkı b;r araştırma yapılmakta ve 
yapılacaktır. Belediye helanın plB.nını ha- gündiizder. içeriye kimsenin girip sak 
zırlamıştır. Yakında in<>aatı bir m 't h- :anmasma mevdan verilmemektedir. 

" u ea G ·· ·· k İ h · 1 hitdte ihale ed;lece'kt!r. lLlmru ve n ı~ar ar Vekaleti de 

~on günJerde Alman firm.a1an memle - 1 tir. Ahnanlaruı talebleri üzeri . 
ketımizo'en konserve balık mübayaa et - ı ne yeniden bu mevzu etrafında etüdler 
m('k üzere alakadarlarl:a temasa geçmış- yapılarak balık iStihsal:nin arttırılması 

le~di:r. Bu temaslar müsbet neticeler ver- bir yandan halkın ucuzca boJ gıda alması: 
mış ve Al.manyaya konserv-e balık ihra • d·ğeır yandan da balığın mühim ihraç 
cına ba§laınmıştır. maddelerim.iz arasında yer alması imkan· 

Bütün şimal ve Baltık memleketlerı ve ları düşünülmektedir. 

bu meyanda Alma.fl.yada balıkçılık fev
kalade il'erlemiş ve büyük mikyasta balık 
sanayii teessüs etmiş olduğu cihetle, Al
manların bu talebi hususi bir mahi • 
yet arzetmekte ve bu, Türk sularında ye. 
tişen ve yahıız bu sulara münhasır ka • 
!an balıkların lezzet ve nefasetine bir 
delil ad'deıd~lme'ktedir. 

Filhakika Türk denizlerinde ve bilhas
sa Boğazlar ve Marmarada bulunan ba
lık.bara, gerek tenevvü ve gerekse nefaset 
bakımından d'iinyanın hi.ç bir tarafında 
tesad'üf ediılememektedir. Bu, ta orta çağ 
lart:lanber.i nazarı dikkati celbetmıiş ve 
Boğazın iki sahiUerile, Marmara kıyı -
Larında 'küçük küçük balıkçı köyleri te • 
~süs ederek, sonraları buraları birer ma
mure haline gelmiştir. 

Hükfunetçe de balıkçılığı!l inkişafı için 
tedbirler alınarak Baltalimanında bir ba· 
Jlıkçılı'k enstitüsü kurulmuş ise de, dört 
profesörü olan bu enstitüye ancak üç ta
lebe cl'evam etnriş ve ancak lise mezun
larının girebileceği bu mekteb rağbet bul 
mamış ve lağvediılrn.iştir. 

Bir müddet evvel gene balıkçılığın haiz 
olduğu ehem.miyıet ve memleket lktısa • 
diyatında oynıyaca.ğı rol düşünülleırek bir 
Bah~bank_ tesisi mevzuu bahsolmuştu. 

AI'akada:rlar her şeyden evvel balıkçı
lara iyi şartlar la balık tu tıma.k imkanla
rını öğretecek bir meslek mektebi lfizım 
o1'cluğunu ileri sürmekt.edirler. Bundan 
baŞka orduda ve mekteblerde vesair mü
essesıatt.a sık s1 k balık yedirilmek sure • 
tile balık yenilmesinin tamim edilmesini 
de lüzumlu görmektedirfcr. 

Memleketimizde mevcujl seldz fahri • 
ka her ~e kadaır balık konserveleri yap _ 
rna'kta :ıse de, bu fabri:kaların fazla sü
rüm yapamamalan istihsal masraflarmıı 
aırttırnıaıkta ve pahalılık dolayısile de 
rağbet azalmaktadır. Yalnız istanbuld'an 
son iki sene zarfın~ 100 bin lirayı mü4 
tecaviz yalnız tuzlu balık ihra.ç edilmiş-

HALK L PERETi 
Buakşam 9 c'a 

KIRK YILDA BiR 
son temsil 

Çarşam b" akşamı 

ZOZO DALMASLA 

HALiME 
Bnyiik Şark Opereti 

TURAN Tiyatrosu 
Bu akşam Halk geceıl 

Ertuğ.rul Sadi Tek ve 
arlcadıılan 

İlci oyun bi rden 

SEYHAN TAŞ f 1 
Dram 1 P. 

K A T I P L E R vodvil 2 P. 

( Se ) Atila Revüaü. Miçe Pen9ef varyeteai 

Localar 100 heryer '10 paradi 10 kuruJ 

.15 Mart alc,a mı Hamiy•t Yüceaeı ve arkadafları 

A 

LALE 

Nevyork sergisi satış işleri için 
iki memur gönderiliyor 

Önümüzdeki Nisan ayında açılacak o
lan beynelmilel Nevyork sergisinde Türk 
paviyonunda yapılacak ı;ahş işini hüku
met Sümerbanka vermiştir. 

Sümerbank tarafından sergid'e satış 

yapmak üzere seçilen Sümerbank Yerli 
Mallar Pazarı müdürü Ekrem ve banka
nın ticaret servisi memurlarından Muaz
zez, biırkaç gün sonra Amerikaya hareke• 
ed-ece'klerdh'. 

Takas yolile ihracatta bir 
kolayhk 

Takas yolile yapılan ihracatta takas 
komisyonlarına beyanname verdikten son 
ra gösterilen malların değiştirilmesjne 

müsa:ade edilmemekte ve bu şekild'e ta • 
lehlerin kabulüne talimatname mucibin· 
ce imkan görülememekte idi. 

İktısad Ve'k:Aloeti mal fiilen ihraç edil'
medlen evvel takas heyetlerine yapılacak 
müracaatlar üzerine malların tebdil ed'i· 
lere'k ihracına müsaade edJl'mesini bildir· 
miştir. Yalnız bu müsaade bir defaya in
hisar edecek ve şu cruretle ihraç edilmek 
üzere haz1rlanıp beyannam.eleri verilen 
bir malın fiat tebeddülatı veya sipariş ve
renin arzusu üzerine diğer bi:r malla teb
diJ eo:ıilerek sevk.ine imkan verilmiş ola
ca}- · Bu 'kararfa ihraç mallarının takas 
yoli - ihracınd'a geniş kolaylıklar temin 
edilmiş olmaktadır. 

Hollanda ve Bari panayırları 
Holaındada kırkıncı Ütraht ilkbahar pa

nayırı 14 Martta açılarak 23 Marta kadar 
devam edecektir. 

Bari Şark panayırı da 2 Eylıllde açıla • 
cak ve 21 Eylülde kapanacaktır. Alaka • 
darlar Türk firmalarını bu panayırlara. 
iştiraıke davet etmişlerdir. 

ŞEHİR TlY ATROSU 
Tepeba,ı 

Dram kısmında 

ANNA KARENiN 
7 tablo 

YARIN---.. , 
Matinelerden itibaren 

AL BAZ AB 
sinemasında 

Kim Öldürdü ? 
Meşhur Çinli Hafiye 

.... ....... ........ .. ......................................... 1 antreoolarJaki bu vak'alarla vakından 
Elf M BiR ZIYA aliibdar olmuş. Gümrükler başmüdü- Ses Makineleri, Sinema 

E k. K li . ri.i Methi bu hususta Vekalete izahat tekniğinin en ıon icadı CHARL!I CHAN 
.. s l. onya va sı. ve beleciıye iktısad vermek üzere Ankc:ırava gitmiştir An· 1939 Modeli KATHER1NE de MİLLE tarafından 

ml~şavbı·:ıer,_~~~i reı~i ~ay Hüsnü Zad~l trepolaTda çalınan İn~iliz markalı. men WESTERN ELEK1 RIK dir Fox 20 Century'nln Fransızca söz-
e ım ır ıu:ıza netıcesı vefat etmişti,. . . . lü Heyecanlı ... Spor ... Oenollk ve 
C . k lıd . :r.a • .. ·· dı1lerın pıyasada çok ucuza satılması ~-•••••••••••••" ~-- Dehşet Filmi Başlıvor. •-rll enazenın .

1
: ırlı cagı gun ve saat ya- üzerine mevdana çıkan Sirkeci antre- ,, rın aynca ı an o un.acaktır · · ----------------------==-

. posundakı hırsızlık vak'ası etrafında B ·· S A K A R Y A 
........................................... z .. a.d •• i.1 ••• a.ı.·1.e •• s.i····· yapılm.aıkta olan tahkikat. henüz neti - ugun sinemasında ••••.._ 

23 Nisan Çocuk Bayramı ve onu takib 
eden Çocuk haftası Yurdun en büyük ve 
on Ueri davası olan Çocuk meselelerini 

1stıınhulfl n Hk defa R ONA L D C OLMA N'm 
celenmemiştir. Zabıta, Gümrükler ve Muazzam temsıli : Fransızca sözlü 

1 D(>11i.zbank antrepolarında bu hırsız - G A 
1
• B u F u K L A R 

lığm ne şekilde ve kimler tarafından 

1 
yapı1dığını ehemmiyetle ara~tırmak -1 ------------..._---! tadır. ~--• Filmini mutJaka görünüz. Fiatlarda ıam yoktur. 

önünüze koymaktadır. 



14 Man 

Balıkesir hergün biraz 
daha güzelleşiyor 

Şehrin üst kısmındaki çamlık tevsi edildi, 
iki havuz ve bir park yapılıyor 

büyük 

Balıkesir A tatiirk parkı 

Balıkesirden Manisa muhabirimiz ya - j Milli Kuvvetler caddesi~de Iş Ba~ka -
,zıyor: Şehrin güzelleştirilmesi için be - sı tarafından modem bır banka bınası 
Jediye çalışmalarına devam etmekte, A- i~a ettirihniş olup müessese yakında 
tatürk parkında güzel bir Atatürk ma • bu binaya nakledecektir. 
dalyonu yapılmıştır. Dört bir taraftan Halkevi faal bir halde bulunmakta. • 
görülen bu eser cidden çok zarif bir hal- dır. Şehrin bütün semtlerine hoparlör 
ded.iT. 
Diğer taraftan 8 bin metre murabbaı 

bir saha dahil'inde yapıla11 fidanlıktan el 
de edilen fidanlar halka tevzi edilmekte
dir. Belediye bu yıl köylüye ve kışlala -
ra 25 bin meyva fidanı tevzi etmiştir. 

Şehrin üst kısmında bulunan ve evvel • 
ce dik;lmiş olan çamlığa daha 300 çam 
ilave edilmek suretile bu sırt daha ziya· 
de çamlandırılm.ıştır. Parkta yapılmakta 
olan muazzam yüzme havuzunun inşa ve 
ikmaline çalışılmaktadır. 
Parkın antresinde gizli tenviratlı üç 

medhalli fevkalade bir betonarme kapı 
yapılmıştır. Atatürk parkına ilave edi • 
lecek olan işler meyanında modern bir 
stad yaptınlması da vardır. Caddeler be-
1edtye fidanlığında yetiştirilen ve yaz 
kış yapraklarını muhafaza eden ağaç • 
hırla tezyin edilmektedir. Hükumet bi • 
na.sı önünde büyük bir havu.z ile park 
yapıhnaktadır. 

İtfaiye modem olup kadrosu tevsi e • 
dı1miş ve mevcud itfaiye malzemesine 
iki arazöz ve bir aded 16 metrelik çelik 
fstina:dsız merdiven ilave edilmiştir. 

konmuş ve muntazaman neşriyat yapıl -

mak suretile halkın tenvirine başlan -

mıştır. 

Balıkesirde spor hareketleri! de canlı 
bir haldedir. Eskiden mevcud olan üç 

klüp birleşmiş ve Tekspor namını alınış

tır. Bu klüp muntazaman maçlar tertib 
etmektedir. Bu hafta klüp menfaatine 
bir deve güre~ tertib edil'ıniş ve klübe 
oldukça bir geli:r temin etmiştir. Genç .. 
liği kahve köşesinden kurtararak sine .. 
sine çeken klüpte degerli oyuncular ye
tiştirilmektedir 

Çorlu köylerinde 18 Mart 
bayramı 

Çorlu (Hususi) - 18 Martta kaza -
mızuı Velimeşe, Seğırmm, MiSinbi, ve 
Muradlı köylerinde bütün Çorlu köy -
lüleri toplanarak milli ve mahalli oyun
lar. eğlence ve güreşler tertib edilerek 
b•ı zafer bayramı bu suretle kutlulana
cı:tğmdan şimdiden hazırlıklarına baş
lanmıştır. 

Lüleburgaz Yeşilova klübünün temsilleri 

Lüleburgaz Yeş:tlova spor klübü tem sil kolu gtinlerdenberi hazırladığı 
cKartal> isimli piyes 1200 kişi tar,;dlı. nelen seyredilmiştir. Resim temsilde 
rol alan gençleri göstermektedir. 

Bursadan Uludağa 
havar hat yapılıyor 
Nafıa Veka~etinden bir 

heyet Bursaya 
tetkiklere gönderildi 

Bursa (Hususi) - Uludağa bir hava 
hattı yapılması için tedkiklerde bu -
lunmak üzere Nafıa Vekaleti şehrimi· 
ze bir heyet göndermiştir. İsviçreli mü
hendis Hug ile Devlet Demiryollar1 in
şaı:ıt dairesi basmühendislerinden Re· 
fet Ünal V':! nafı~ müdüıii İsmail Rem
zid~rı mürekkeb olan heyete Dağcılık 
klül-ıünden mühendis Latif Osman da 

1 
refakat etmektedir Heyet valimizi ma· 
kamında ziyaretten ve belediyede ev -

1 veke bu ~ava hattına aid mevcud dos-
y~yı tedkıkten sonra Uludağa çıkmış • 
tır. Orada arazi üzerinde tedkikler 
yaptıktan sonra neticeyi bir raporla 
Nafıa Vekaletıne bildirecektir. ---- -----
Orhangazidelll 
Cinagetin faili 
Orh:mgazi (Hususi) Görle köyünde 

kahvede arka r 

Y ozgad hastanesi çok 
fay dalı hale geldi 

Hastanede Y ozgad ve ha valisindeki hastalardan başka 
civar vilayetlerden gelen hastalar da tedavi görüyor 

Yozgad Memleket hasta nesinin önden görünüşü 

doı§larile oturur
ken Habil ismin· 
de biri ta rafın -
dan öldüıiilmek 

maksadile kur -

Yozgat (Hususi) - Vilayetimizde hüsnü muhrlfazası vilayetimiz vakıflar 
göze çarpan hayir müesseselerindıen idaresi taTafmdan temin edilmektedir. 
birı de Memleket hastanesidir. Hususi Bu eserlerin b.aışmda vilayet merkezin
muhasebenin binlerce liralık fedakar· deki büyük cami gelmektedir. Camiin 
lığıle meydana getirilen bu modern yapılış tarihi 200 sene kadardır. Bu 
hastane vilayetimizin sıhhat işlerini eser hakikaten çok şık ve iç tertibatı 
tamamen karşılamış bulunmaktadır. tezyinatı güzeldir. Damad İbrahim pa· 
Yozgat hesabına Avnıpadal ihtisas yap· şanın Nevşehirdeki camiinin taJklidi ve 
j tırı!R!l dahrnye mütehassısı Ziya Ta - fal{at ondal'l daha muhteşem yapılmıs
na-ı, operatör Hayri Kağan, nisaiye mü· tır. Bu kerre bu güzel eserin tamire 
.tehassısı Mükerrem S~ol ve rontgen muhtaç kısımları yaptırılmış ve içeris\ 
mütl:"hassısı Ahmed Talaslının alaka ve yeni halılcır ve elektrikle tezyin edil -

şunla başından 

ya ra lan dık tan 
sonra Habili öl 
düren Osmalf 
Bursa alğır ceza 

1 
çahşma ları vilayetimizde şükranla kar
şılnnmakta dır. 

miş buhmmaktad1r. 
Yozgat umumi m eclisi topJanhlan 
Vilayet umumi meclisi toplantıları· 

na devam etmektedir. Bu yıl vilayetin 
sıhhat, maarif. nafıa işlerine ehemmi· 
yet verilecektir. Şehrin elektrik şe -
bokeslnin daha genişletilmesi ve esas
landırı1rrınsı ve şehrin sularının kana
lizasyonunun yaptırılmasını temin 

mahkemesinde muhakeme edilmek Ü· 
zere buradan şehre götürülmüştür. 

Resmimiz katil Osmanı göstermekte • 
dir. 

Çorluda hayvanmlık 

H?.sUn.emiz vilayetimizden başka ci
var vilayetler hastalarını da tedavi ve 
cclhetmektedir. Yalnız bu modem mü 
essese vilayet hususi muhasebesi tara
fından idarE: edilmekte ve yıllık masra· 
fı hususi muh<'sebe bütcesi üzerinde 
tesir yapmaktadır. Halkımız bu mo -
dem müessesenin Sıhhat Vekaleti em· 
rinP alınmasmı. ve bu suretle tam teş
kilatlı bir heyeti sıhhiye kurulmasını 
istemekte ve bu hususta teşebbüsatta 
bulunulmaktadır. 

Yonatta eski eser ler tamir ediliyor 
Yozgatta evkafa ait eski eserlerin 

kılmak üzere belediyeye yardımda bu· 
lunu]acaktır. Değerli valimiz Feyzi 
Gürel bu işleri başarmak için çok me
sai sa!"fetmekte ve vilayet mekani7 ma .. 
sı tam bir faaliyetle idare edilmekte • 
dir. 

Çorlu (Hususi) - Kazamız veteri • 
neri Kazım Engin ve hayvan sağlık 
memuru Ömer Bozkıı· tarafından 936 
senesinde 5500 hayvana dalak aşısı 

yapılmış, 634 sığır, 175 beygir, 53 
mandaya eneme ameliyesi yapılmış 

Seğmen, VeJ?meşe, Misinli köylerinde 
aşı:r durağı yapılmış, 9 köyde 986 at 
mallcin yapılmak suretile muayeneden 
geçirilmiştir. 

Kırklarelinin Pulos nahiyesinde Bigadiç tarım kredi kcoperaf fi 
acı bir ölUm umumi heyet top'an ·r sı 

Pamryırrla açılan ehli hayvan sergi
sind"' de ba lı::ımı iyi görülen hayvan sa
hiblerine 1260 lira mükafat tevzi edil
miş. 

Ve gene 9~8 senesinde Çorlu mez -
hah asınna 1 O 77 sığır, 3 2 4 dana, 16 3 
manda, 46 malıft. 2335 koyun, 6586 
kuzu, 601 keçi, 154 oğlak ki cem'an 
11 288 baş hayvan kesilmiştir. 

Bunlardan başka bir kaç köyde de 
hayvan mer.arlığı yaptırılmıştır. 

Kırklareli (Hususi) - Yeni bir ev 
ya(ptırarak mes'ud bir yuva kuran .kö· 
yün oJdukça ileri gelenlerinden Meh -
medin 20 yaşlarındaki genç ve güzel 
kansı Sabriye bir kız çocuğu dünyaya 
getirdikten 24 saat sonra çırpına çır · 
pına ölmüstür. Kızının doğum habe -
rini alan annesi torununa hazırladığı 
ç.ıı.maşırlarile sevine sevine köye gel-

mis· fakat kızının evi bahçesine girdi· 
" 

ği ?:aman kalabalık arasında kefenlere 
s:!rıhnış cenazcyı görünce saçlarım yo· 
lara k feryad etmeğc başlamış ve bayıl
mıştır. Vak'a mahalline müddeiumumi 

Balıkesir varidat müdUrlügU ve hükfunet doktoru gelerek cenaze ü· 
İzmir defterdarlığı tahsilat kontrol memur- zerinde otopsi yapmıştır. Doğan yavru 

!arındım Sabrı Çetinkul 40 lira maaşla Ba- e~'cn y'isamaktadır. 
llkesir varidat müdürlüğüne tayin edilmiştir. ·-·--- -----

Zonguldakta unuıu ·muş eşya 
Kaşta ilk kar 

Kaşt3. bademıer çiçek aç.mı., ve bahar ha
yatı ya~anmnğa başlanmış iken, dün, mev
simin ilk kaı Asaz dağlarına düşmüş ve ha
ktkl so~uklar başlamıştır. 

Big~iç (Hususi) - Ortak sayısı 42 
yi bulan nahi~rcmiz ~&lrım kredi koo • 
peratifi bu defa yıllık umumi toplş.n· 

tısını yaparak kooperatifi aUıkadar e • 
den rnesleler üzerinde görüşerek fay-
da 1ı kararlcıcr verilmiş ve yeni idare he
y~ti seçilmiştir. Reisliğe Mahir 0 1cum, 
az3.lık!ara Mehmed Sılay, Cafer Özvi
ğit c;eçilmişlerdir 

Kooperatif muhitte çok favdalı bir 
kredi müessesesi hali.ne girmiş bu t::e
ne ()rtaklara 40 bin lir,a'I ikrazatta bu -
lunmuştur. Kooperatif müdürü Ömer 
Erl{alm ve idare heyetinin müsbet ra~ 
lışmaları neticesi verilen para tama -
men tahsil edilmiştir. 

Çağı~a bir çocnk yandı 
B:ılllcesirln Ça~ış nahiyesinin Kanlıkavak 

köyünde Hasan karısı Emlnenin yedi yaş -
larındaki çocuğu Fatma ocaktan üzerine 
sıcrayan kıvılcımla feci bir şekilde yanmıcı, 

ve baygın l)lr hale gelmiştir. Yarası tehll1t~U 
görülen çocuk memleket hastanesine getl -
rllmlşttr. 

İs-tanbuldan Zongulda~a giden Ül -
gen vapuru yolcuları tarafından iske
lede 2 çuval eşya unutulmuş ve emni
yet dairesi11e teslim edilmiştir. Sahibi 
kim ise almak üzere Zonguldak Vila -

1 yeti Emniyet Müdürlüğü üçüncü kıs· ı 
ma müracaat eylemeleri. rica olunmak 

( _____ A~y~v_a __ ll_k __ H_a __ lk_e_v __ i __ te_rn __ s __ iı_ıe_r_i ____ ) 

~~ 1 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey, Madrid et
rafında hala muharebe o -
luycxr amma .•• 

. . . Artık Frankocular 
muzaffer old'ular, den.abi.. 
lir ..• 

. . . İspanya kızıla boyan,. 
maktan kurtul.d'u:. 

Hasan Bey - Hem har
biın devam ettiğini söylü • 
yorsun, hem de İspanya 
kızıla boyanmaktan kurtul
du , diyorsun? .. Anlamıyo • 
ru.m, doğrusu! 

ayvanKLlin yazılıyor: Halkevimiz gösterit kolu c Mahcublar • adın
daki komediyi oynamış ve fevkalade muvaffak olmuştur .. Bu temsil 3 
gece devam etmiştir. Resim cMakcubl ar.dan bir sahneyi göstermektedir. 
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BÖR TÜP 
A ramıida yaşar, her vakit ya- Etrüskün; bacasından uskuru.na kadar 

nıbaşınızda görünür, çok az neden yapıldıklarını, nasıl yapıldlk • 
dinler, çok fazla söyler. lannı billr. 

SelAm verirsiniz, selAmınızı alır al· Sanki 0 bir ına!cine mühendisiymiş, 
maz günün en mühim meselesi neyse ondan başka bu işten anlıyan yolanu., 
ondan bahsetmi!ye bakar: da onu çağırmışlar: 

_ Çemberlnyn'in son seya.Mtinrle - Gel birader bu işten anlarsın, fU 
nerelere gittiğinl, neler konuştuğunu vapuru bir iyi kolaçan et! 
bilir misiniz. Demiş~r. o da bunun üzerine ~'k -
S~zünü kesersiniz korkusile, nefes mış görmüş, f;ğrenmiş tarzda; şaftın 

eğriliğinden, kazanın yamasından, ba· 
almadan kelimeleri, arka arkaya di • can:n çatlağından bahseder. 

zer: * 
- Bu seyahat tam manasile ıiyasi i- o, gazete ha'Vadislerinin, makalelerin 

dl. Almanya, İtalya, İspanya mesele • tahtında müstetir manayı da pek iyi 
lerlle alA~ar. Çemberlayn' ffilanca sezer .. Herhangi bir havadisi okuduğu 
yerde filan kişi ile bir odaya kapandı. zaman başını sallar: 
Neler konuştuklarını baştan sona ka· _ Yazamamışlıir: 
dar anlatayım.. y ı - azamamış ar .... 

Sanki Çemberlayn'in şemsiyesi b - İzahat verir. İşin aslı daha başka 
dar ona yakındır. Sanki filanca kişi ile türlü amma çekinmişler.. Eh, çekin • 
odaya kaoandığı zaman o zatı muhte - melerine de sebeb v~. Her öküzün 
rem de odanın bir köşesindeki par,,'V'a· altından bir buzağı çıkarmak arzusile 
nanın arkasına saklanmıştır ve konu· söyler, aöyJer, gene söyler. 
tulanlan duymuştur. Bir mak"leye göı gezdirirken gü -

* lUmser: 
Kolunu:m dürter: - Bunun manası var? 
- Çekoslovak meselesinin içyfizfinü Makale muharririnin aklına gelmi • 

bilfyor mu!Ull . San,aı hele anlatayım, yen, ve işitse hıl'yretinden donakalaca
Hitler, bu işte büyük rol oynadı. Bunu ğı hi!' tarzda makaleyi te~ir eder, izah 

Yeni süsler 
Kaympederinin ölümüne sebebiyet 
veren bir kadın muhakeme edildi 

Suçlu kadın ihtiyar ve mecalsiz olduğundan kayınpe-. 
derini sopa ile dövmeğe kudreti olmadığını iddia etti 

Dün, Ağlrceza mahlremesinoo, ka· 
yınpederinin sopa ile ölümüne sebe -
biyet verdiği iddia edilen Ayşe Aksu 
isminde SO yaşlarınd,ır bir kadının du· 
ruşmasına b~lanmıştır. 

:llddiaya göre, suçlu kad'ııı.$ı kocası 
Ala~ddinle, kayınpederl arasında ihti· 
lafı. bir tarla meselesi yüzünden hu -
sumet v~rdır. Bu meseleden çıkan bir 
k:ıvgada Ayşe. kaympeder~ Hilseyine 
sop:ı ile vurmuş, Hüseyin bu darbeden 
mütee!;sir olarak düşmüş ve Blmüş • 
tü-r. 

Dün. mahkemede yapılan sorgusun· 
da Ayşe, hakkındaki iddiayı fidd.etle 
redriedcrek: 

Vezirhmlda, münasebatta bulundu • 
ğu Şefika ismindeki kadım yaralamalt 
iddiasile, mahkemeye verilmiş, duruş
ma sırasında dinlenilen bütün şahiclle:r 
s11çlunun kadını bıçakla yara)adığırul 
söylemişlerdir. 

Yalnız Marko ismindeki şahid, Şefi• 
kan1n düşerek yerdeki bir teneke pal"" 
çasından yaralandığını iddia ve bun• 
da ısrgr etmiştir. 

Bunun üzerine hakim, Marko hak • 
kında yalan yere şehadetten dolayı 
tevkif karan vermiştir. 

Poliste: 
- Ben kayna-tamla ne ağız kavgası 

yaptım, ne de başına sopa ile vurdum. Bir beygir (jrkmesl iki klflnln 
Zatfm hasta bir kadınım. Sopa ile kay· yaralanmasile neticelendi 

natamı dövmeğe mecalim mi var?.. Dün Dolmabah~de bir atın ürkmes! 
kimse bilmez. eder. 
S~nki eir akşam evvel Hitler onu - O kimdir? 

Yukarıdaki: Yeni ve güzel bir garnitür Hüseyin herhalde ha5talanmış ve öl • yüzünden iki kişinin yaralanmasile ne • 
mü.ş olacak. Ben hA.diseye sonradan tioelenen bir kaza olmuştur. 

karşısına almış, ne yaptığını, ne etti - Diyeceksiniz .. O bir tiptir. Aramızda 
ğini baştan t0na öğretmiş gibi konu - yaC?Iyor. Fakat tipin adını koyamadım, 
fUr. dedikoducu mu? Müvesvis mi, müfsid * mi? Herhalde bunlardan biri, ydfiıud 

olan galon dore, bilhassa .siyah ve koyu 
renk elbiselere çok yaraşrnaktadır. 1-{o -
delde bu şerid, bir plastron şeklinde di
kilmiştir. 

mnttaH oldum. Hadise gUnü, kayna - Beşiktaştan Karaköye at üstünde giden 
tam kocam AlB.eddine ve bana sövüp Mehmed, birdenbire gem: azıya alan hay .. 
sayıyordu. Fakat, kendisine cevab ver- vanmı teskin edememiş, yere yuvarlana .. 
medim. Eve gittim. Sonra, caminin ö- rak vücuoonün muhtelif yerlerinden teh .. 

O. ycJlmz harici siyasetle değil: da - dıı her üçü birden! 
hi1<1e olan bitenler.le de alakadardır. İSMET HULfJSt 

~ağıdaki: Moda olan garnitürlerden 
biri de ponponlu saçaklardır. Bunları en 
güzel şekilde gösterebilme:t için fazla-

nünde yere düştüğünü haber aldım. ?ikell surette yaıralanmıştır. 
Demiştir. Hayvan, baiı boş kaldıktan sonra koş .. 
Muhakeme, şahidlerin celbi için ta- mağa başlamış, 0 sırada yerleri süpür ,. 

Bunları biliyor mu idiniz ? 
' 

sına gitmemeli, çok azla da kalmamalıdır. 
Ve yerini dikkatle seçmelidir. Çünkü: ol
dukça göster'şli bir süstür. Bilirsiniz ki 

--- gösterişi olan şeyin iyiliği kadar göıe 

lil< edilmiştir. mekte olan be!ediye tanzifat amelesin • 

Satie davası yeni bir sc.fhaya den Abdürrahmanı çiğnemiştir. Abdür .. 
· d" rahman sağ güzünden yaralanmıştır. 

Kemiklerimizin kireç ihtiyacı Bir çocuğun kuvveti batması tehlikesi de vardır. Burasını u - gır 1 Va'k'a mahalline yetişen zrıbıta memur• 
nutrnamalı. 

BiT' çocuğun ke
miklerinin adam
akıllı teşekkül e
debilmesi için gün
de beı santigram 
Kalsiyom temessül 
wtmesi lizımdır. 

Ancak bu suretle
ıir k.l yavrunun 
hareketlerinde bir 
canlılık baflar, i.n-

Yeni doğmuş bir •,,, Ponponlu saçak, aşağıdaki modelde en 
çocuğun ellerinde · şirin bir tnrzda kull!tnıimıştır. Elbiseye 

Denizbankın müracaati üzerine u • lan yaralılaın Beyoğlu hastanesine kal • 
su1süz şekilde satılan Satiye binası dırbnış}ardır. 

kuvvet, kendi a- adeta gençlik vermiştir. 
ğırlığını tartmaya -- - ------

--
münasebetilc Satiye şirketinin Beya • 
zıddaki binasile Ayazpaşadaki atelye-
sin!! asliye 1 inci ticaret mahkemesi -

Şarkı sByltyen bir adamı 
bacanath yc.ral, dı 

-----
kafidir. Bunu uzun Her kadın bilmelidir 
yıllar çocuk müte- Tahta mobilyalaMnm cilalı ve temb. 

nin kararile tedbin ihtiyati konduğu- Hoca Giyaseddin mahallesinde Maslalt 
m c:tık sokağında oturan Muharrem şarkı s0y • nu yaz. ı.. . 

::-.... 
' 

hassıslığı yçan 09 Amerikalı doktor tutmak için şu tertibı yapınız: Bir ölcü 
keşfetmiştiır. Çocuk bir cismi kaldırmağı kırmızı şarap, bir ölçü de zevtinva~mı 

i'drıak edecek halde bulunmuş olsa, kendi karıc;tırınız. Temiz bir bezi buna batırıp 

ııkretlııde bir yavruyu kaldll'mak kudre- silini7 

ldfaf hareket halinde devam eder. Kalsi- fuı.i ilctisab etınif bulunacaktır. * 
1om tıemessill etmiyen çocuk çok cılız * CilAsı uçmuş rugan ayakkabılanmza 
bir şekilde büyür, hastalık üzerinden hiç eski parlaklığını ve!'l'l\ek için önce liind-
lııir zaman eksik olmaz. Pipo içenler sağır mı O'Urmuş? yağile her tarafını yağlayınız. Sonra da * bir müddet kaynar su buharında tutunuz. Nevyorkta bir doktor. doktorlar cem.i-
Eger doğduğumuz zamanki gibi yetinin senelik toplantısında verdiği bir '* 

büyüyecek Olursak... konferansta, pipo içe:ılerin ekseriyetle Halıları güvedn korumak icin soğuk 
Yem doğan bir çocuğun ilk aylarda . . . mevsimlerde budaksız bı!' sopa ile iyic~ 

pıponun çubuğunu dışlerıle fazlaca sık • d" 1. 'lkm li :f 1 1 H 
1 ıöstenfiği neJVÜnema kabilıyeti ayni SÜ· ovrne ı, sı e , ırça .ıma ı . avn ar 

ntle devam edecek olsa, iki senenin so- tıklarım, bu yüzden sağırlık hAdiselerl • ısınmağa baslayınca Üzerlerine ince tuz 
nund:a 27, üçfincü senenin sonunda da 81 nin, bu gibi pipo içenler arasında fazla serperek süpürmeli. son::-a bir litre sıcak 
kilo gelmesi Mzımdır. olduğunu söyle~i§til'. ruya bir çorba ka~ığı tcrcbenthine katıp 
-······•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .............................................................. eritmeli. Bu Sllya fırçaVl batırıp güze Ice 

y fırçalamalı. Bu usulü fazla güneşli oda-
1 larda her ay bir defa, 87 günesli veya J?Ü· 

nes.c;iz odalarda altı haftada bir defa tek
rarlamalı. 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Malatyadan •H. S. T.• Rüzgar im

Dlile n1ektub yazan okuyucuma: 
Kızım, 

* Halılara dökülen mürekkeb lekelerini 
temizlemek için mür~kkebli yere hemen 
yakacak ispirto dökünüz. Arkasından 
yünlü bir bez parçasını üstüM bas~ınp 
ispirtoyu içiriniz. Mürekkebden eser krıl

mayıncaya kadar bu hareketi tekrar edi
niz. 

* Bilhassa çok güneşli oda1ard:ı halıların 

Naf·a Vekaleti tarafmdan mahke - J.emiş, bun'O~n muğber oian bacanağı Şa• 
meye yapılan bir rnürac&~t üzerine ha· hab tarafından bıçakla yaralanmıştır. 
dise yeni bir safhaya girmiştir. Suçlu Şahab yakalanmıştır. 

Bu münasebetle, dün asliye birinci Sckekb r.lra atan iki 
ticaret mahkemesinde yapılan duruş· serhof yakalandı 
mada, Nafıa İda4resi vekili müracaat se Dün Ayvansarayda umumi istirahatJ 
beblerini hülasaten, şöyle anlatmış - selb ve sokaktan gelip geçenlere sarkm• 
tır: tılı'k eden jki sarhoş yakalanmıştır. Ay .. 

- Mahkemenin tedbiri ihtiyati koy vansarayda Şehidmümtaz sokağında otu. 
duğu binalar, Nafıa Vekaleti tatarın • ran Sadi ile gene Avvansarayda Kilise sq 
dan 1 46 bin 100 liraya istimlak olun - ka~ında oturan Hasan kendilerini bile • 
mu~tur. Fakat, tedbir kararı oldukça miyecek kadar içtikten sonra kolkol~ gt. 
fora,ğ' muamelesi yapıiam;.{ıı.aktadır. ırerek caddedle nA.ra atarlarken memurla .. 
Bi7 Satiyeye verilecek istimlak bede- nn müdahalesile karako?a götürül'müş .. 
li ola'l 146 bin 100 lirayı Ziraat Ban· lerd'ir. Sadi il'e Hasan mahkemeye veri?. 
kacma yat1rdık. Binalara konak\ tedbir mişlerdir. 
kararımn refi ile bu para üzerine vaz- Elr vapurda kııçak e,ya bulurt'u 
mı, bu suretle ferağ muamelesinin ic· 
rac::ına imkan bırakılmasını istiyoruz. Evvelki gün Sarayburnuna gelen bir 
- Ru taleb karşısında, mahkeme De - vapurun tayfalarından Ali adında biri 
ni.,'>ank ve Satiye Şirketi vekillerinin kayık~ Bey'koza çıktığı sırada, vaziyetin. 
fikirlerini sormu itiraz etmemişler - den şuphelenen mu~af_:ıza memurları ta-
d' ş, rafından aramada, usfnde Romanyndan 

ırN. +· d . ti 1~k bed 1. . M ~- ahnnıış bazı kaçak eşva ile ecnebi sııga .. 
€' ıce e ıs m c.ı e mm erKeZ v 

' • . . ralan bulunmuştur. Kaçak mallar rn.üs~ 
Bınkasına vatı:rıldlgı takdı.rde Satıve d edil . A ~ h kk ""' k ı k.b 
oin~larrınn konulan t<tdbir lkarann.ın t erb 

1 
mış.eo+ .... u a m.ua anun ta ·ı a. 

! k b ü . , a aş anını"~. kalrnrılara , u para zen~ vazı ve 
ferac muamelesinin yapılması :için de Bir tramvay bir rdııma çarptı 
va.,.ivetin TRpuya bildirilmesi ınatıke- Dün Beyoğlunda Hava sokağında otu .. 
m~r-e kara!'laştınlmıştır. ran LAtif Taşkıran, İstiklıll caddesinden 

B• 1 h"d t k'f d'ld" geçerken, 2703 sayılı vatman Mehmed 
lr ya anCI Ş3 1 8V e I 1 Orahn ida.resin@ki tramvayın sademe .. 

Dün, Sultanahmed 1 inci sulh ceza sine maruz ka1arak sa~ bacağından ya • 

Dünyada he.rşey unutulur, nite
kim o da gün gelecek bu hali unu -
tac*tır. Böyle zamanlarında tesel • 
liye, şefkate muhtaçtır. Sen bu işi 
peUll yapabilirsin. Onu dostça te-

Senin bu halin uzun müddet devam 
etmiyecektir. Eğer bugün aklına ge
lenleri yapacak olursan ilelebed ra· 
hat yaşamak senin için nasib olmaz. 
Evinde güzel güzel yaşa•, eğer müm
künse kısa bir müddet için bir baş -
ka yere gitmek, hava değişikliği Ü· 

zerinde iyi bir tesir yapar. Eğer bu 
mfünkün değilse mümkün olduğu 

kadar eğlenceli yerlerde bulunma -
ya, yalnız kalıp düşünmemeye dik· 
kat et. Bik herşey a:ı zamanda na
sıl düzelecek. Nasıl gene kendi evi
nin eskisi gı'bi iyi erkeği olacaksın. 
Senin gibi yuva kurmuş, bir insan 
için daima maceradan kaçmak, ma
kul olmak elzemdir. 

yerini daima değiştiriniz ki güneşe ma
ruz kalan yerleri çabuk solmasın ve hah
nın her tarafında renm bir olsun. 

hakimi Reşid, bir yalancı şahid hak- ralanmıştır. Suçl'U vatman yakalanmış. 

1elli et. Ayni halin senin başından 
ıeçmlş olduğunu hatırlat. Dünya 
bu, ne unutulmaz ki! Fakat bana 
bahsettiğ'n Verterlerden filan oruı 
pek bahsetme! 

* Beşı'ktA§ta •N. N.• ye: 

Çocuğum, sen de farkındasın ya, 
bu vaziyet senin biraz sinirlerini 
bozmuş. Benim ağzımdan kendi ken 
dine verdiğin cevrAJı bir kel'e de ben 
tekrarlamıyorum, fa.kat o cevabı 
aıüteakıb sorduğun sualler üzerin • 
de birlfkte düşünelim. Makul bir 
bı!llan hiçbir zaman senin yapmak is
tedıklerini yapmaz, düşünmez bile. 
Bir kere şunu gözönüne getir ki... 

* • Ankarada Yenişehircle •P.K.• ye: 
Senin yapmak istediğin fena şey

dir. Hell'en bundan vazgeç. Yıkılan 
bir yuvanın enkazile bir yenisini 
kum1ak mümkün değ.ildir. Düşün 

ki bir de çocuk var. Ne kadar çabuk 
olursa o kadar çabuk. Bu alakayı 
kE>s ve kendine başka yerde, daha 
başka bir kısmet ara. 

TEYZE 

kında tevkif kararı vermiştir. tahkikata başlanmıştır. ........................................................................................... , .................. _______ _..... ......................... ·--······ ................ . 
Bacaksrzın maskaralıkları: Tut.WJ 



Tarihte Garib Ve Sahneye çıkan ilk 
Türk kadını hayatını 
"Son Posta,, ya anlattı İnanılmaz Tesadüfler 

( & ) nın uğursuzluğu ·: 
Abbasi halifelerinin &, 
12, 18, 24, 30, 36 ve 
1 ncisi katledilmişlerdi 
~uncu 
abdUlhamid 

Mustafa ile birinci 
zamanmdaki 9 

sadrazamın hepsi Mehmed 
ismım taşıyordu 

1 
Yazan~ 

Reşad Ekrem 1 

s üley:m.aın Faik Efendi risalesin

dıe yazar: 
Emevt halifelerinin birincisi Muaviye 

t/4. Bu allen!in bu i.1k kolu ikinci Muavi
fe d!lle münkıariz ohnuştu. İkinci kol Mer
Wen ille başlamıştı. bunlann da sonuncu-

*1 ildınci Mervan olmuştu. 

:t1k Abbas halifesi Ebül-Abbas Seffahın 
Uıl adl Abdullah idi. Abbasilerin son ha
IJ:fesinin asıl adı da gene Abdul1ah oldu. 

Fatı.ırme~ halifeleğini ilk ilan eden 
fahdutlıa.h Elıne'hdi idi. lt'atunilerin so
ııuncusunun adı da gene Abdullah ol -
ınuştu_ 

* Çok gaıib bi'r tesadüftür ki. Abbas! ha· 
lfelerinin her altmcm ya hal'ed'ilmiş. 
phud da katlolunm.uşlardır. Altıncı ha

lle Emin hal ve katledilmişti. On ikinc: 

Komiser: ''Sahneye çıkan sensin, hal Yürü bakalım 
karakola! Yoksa saçlarından tutar, vallahi sürüye 

sürüye götürürüm t" diye bağırdı 
Anlatanı lamel Haliıai 

Sahneye çıkan tik Tl1rk JradıniM brp 

karfıyayız: 
cO .a.nı ben hiç unutmam. eliyor, birind 

perde ~ ikinci perde ananda, 8lhnade- ı 
ki odamın kaplSl vuruldlL Kapıyı açtım. 
Kınar.la Şeb~ ıörd:üm. Her ikW de te
lqlı idiller, Kın.ar: 

- Seni sakhyacağım Afife g~·J. dadi.. 
- Beni nıeye aaklıyorswıua. Ben kim-

den sak.1a.nıyoru.m? 
Diye bağırdım. 

teıdar tayın· etmişti. Devri.n zarif.· .şairle-ı m. ·ş.ti .. n. iya.rbe. kir valisı .le. Hanya vali- - Polisler geldiler, Mıni ~l • 
...7 M tafa di - Beni go"t;;..,.--'-1- mi. nereye?. rinden biri de şu mısraı söylemıştı~ s nın ısianlen ue us ı . . ....,,~ 

Çcılıcak zurnasını ~' cebinden K'l- * Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi Salmettin kapw eüm aüm vuruluyor .. 
ragöz. idt Amedcinin Mustafa Mazhar Efendl, du. Gözucile baktım. Repıcl Nuri. Hüle

çavuşlar katilbi.n:in adı Mustafa Resmi E- yin. Suad, Ha?id Fahri onda idiler. lta
fendi. piyad'e mukabelecis!nin adı Mus- pıyı açmak istıemiyorl.&rch. fakat cbpr· 
tafa Şeci Efendi, aTabacılar kiübinin a- dan o kıada.r hızlı vurdular ki bpıJı aç-

* tbrahimiın gözdelerinden Şekerpare ka-
dının nüfuzu ile Pmnççizade yeniçeri a
~ tayin edlilmişti. Diğer bir zarif şair 
dıe bu fırsatı kıaçınnamış: 

Ameli sükkn ile oldu pirincim zerde! 

dı Seyid Mustafa Efend'i idi mayıa mecbur kıaldılar. 
o sırada Tuna seraskeri de Alemdar Ben gene odamdayım. takemlede otu· 

Mustafa Paşa idi. ruyorum. Uzun boylu bir komiser, arka-* Üçiincü Selimin hal'ile neticelenen smda da biırkaç potiı var. Bana yifecek Demişti. * kanlı ilhtHa1in sergerd'e!Ji. Karadeniz bo- gibi baktı: • 
Gene garub tesadüfl.erdendir. On ye- f°"'ı71 V'ımakl·aırından Kabakçı Mustafa idi. - Oyuna çıkan sen amiaT 

dinci asır defterdıarlanndan Etmekçiza- Kabakçının sa~ eli ~rinde olan arkadaşı - Benim. ne ol.acak! 
dıe Ahmed Paşa azledilmiş. yerine Yah- da Kazancı Mustafa· idi. Bu fegad'da en - Y'ürü karakola! 
tdlmpan Abctü1kerim Paşa tayin edil- mühim rolü oynıvanlarchm biri de Ham- - Benim karakolda ifim yok! 
mift1.. maloğlu Hafız Must.afa a~a icf't. Selimin - İşin orup olmadığını karakolda an-

Etmekçizade ile Yahnikapan 1aka'Ll:1- verine de dörd'üıncü Mustafa tahta çıka· !arsın. 
nnuı yanyana gelişini de kaçınnadılar; rılmıstı. - Ben gidemem! 
uzmı zaman meclislerde nükte ve zarafe- * İhtiT81ci1erin ileri gelenlerinden bir - Gidersin! 
ıe misal oTa-rak şu be~ dolaştı: zorba da Mustafa Ca~ adında birl idi, - Gitmiyeceğim! 

Afifenin. o zamankl nıi~ Mri 

yürüyoruz. Afife bizi beklişot'. Tiyatro 
inkılibmm yaıpyan. fakat nerede old.uğ9 
bilimniyen bu. kahramanını bir an evvtl 
görmek için, iQim içime aıjımyor. Şehza· 
dıeba.şında bir sakala sapıyoruz. Bir evill 
önündeyiz. bi.r odadayız n Afife orada.. 

* 
Etmekçizade kıldı dünyayı nline mALh+~. sekbanbası tam edildi. - Gidersin, seni saçların.dan drilye 

tiattfe Müstein keza hal ve katlolunmuş- Ah4r ıunatı levlet Yllhnı kcıpcınm old,.ı! O vakit, yenıiQeri 7.orbalarmdan olup sürü~ götürürüm. * Gal'a.ıta yakasını kasıD kavuran bir str- - Götür de ~reyim. 

Afife bana elini uzatıyor-: 
- Ben çok unutuldum. 
Gözlerinde yaşlar var: 

fıp.. Ondan sonra on sekizinci halife Muk
tiadiır ilci defa hal ve sonra katlolunmuş, 

J1rmf dördüncü haiife Tabı hal, otuzuncu 
~e Raşid hıal ve katlolunmuştu. Otuz 
llıltmcı halife Müstıansir zehirli bir niş -

ler1e öldürü1müş. kırk ikinci halife Mus
i'smı. Hüllga tarafından idam olun-
ilmştur. 

Tarihin cidden garib tesadüflerinden perde de kahveci Burunsuzoğfo Mustafa - Ben seni götilrüp taı odaya kapa-
biri de üçüncü Se1!im ile dördüncü Mus- idi. yım da gör. 
tafanın zaman1annda. küçük ve büyük * İhtil~Jden sonra Bursalı Mustafa E- - Sen bem, tfmdi gMO.rlirsüıı. fakat 
~let ricali ve memurlan ile halk ara- f~ndi rikabı hümayun kethüdaSl, Mnsta- omdan kurtulduium an ıene beni bura
sında şöhret kazanmış birçok kimselerin fa. Nazif Efendi Tophane nazırı. Mustafa da, sahnede göreceksin:. 
adının hemen hep Meustafa oluşudur: Tahf.r Efet'ld' kapıcılar kethüdası tayin Artık tahammtııüm kıl!DNtl•fl\. Ava-* Belgrıad kalesindeki yeniçerı yamak- ect:lrnis?ero• . Nisancı Hacı l\'ustafa Efen- zun çıktığı kadar balırdım: 

- Fakat unutmayanlar. beni hatırb
ya.nlar da oluyor. 

Gaze1ıed.en keıi:lıni§, buru§IIlUf bir yazı. 
yı çanta.smd.an çıkarıp masanın 0.zerint 
koyuyor: 

- Hıa!id Fahrinin bir sene evvel Soa 
Postaya benim hakkımda yazdığı yazı! 

Gene gazeteden kesilmif bir yazı: 
Jaın, serkeşliklernden ve ahlaksızlıkla- rl'ive de vezıaret tiitbesile sadanat kayma- - Çık dışarı! * nndan dıobryı Belgrad.dan kowlmuşl81'· kamlı~ veril'misti. * 

· ~bbast 'halifelerkıden MustA.slm, sekiz dı. Sergeıdelerinin adı Köse Mustafa idi. * Bu brşık dıeviTde e! altınetıın bfr Sahneye çıkan Ut TO.rk tadını Afifeyi 

- Bu da ta:nımadığım bir muharririn 
yazw. beni düşünmilf, benim adımı yaz
mış! 

., sekiz günlük doğmuştu. Abbasilerin Bu adam. 1210 da Rumelinin meşhur çok entrikalar çevirenler~n biri de Şah görmek. onunla konuşmak. onu dinlemek 
llillki.rlnci halifesi oldu. Sek.iz yıl hilafet mütegallibe eşklivas•ndan Pazvandoğlun- sultanm kocası Mustafa Paşa idi. isti.yordum. Sahnemizin en büyiik inkı
pptı. Sekiz erkek ve sekiz kız çocuğu den istimdad etmiş. Belgradm yen1çerl * Dördüncü Mustafanın en sevgili libmı :y.aratan kadın ıaJdır. Bulundu· 
llinyaya geldi. Zamanında sekiz şehir atası buhına11 Çelebi Mustafa ab ile an- ll~zde1erf Cüce Mustafa, Müsahib Neyzen ğum şehirde yqıyor, fakat onu bilmiyo
let'horundu. Hayatında sekiz köşk yap- l•aşmıs. yamakhır ve yard1m.cı eşk.iya ile Mustafa Bey, Ham.maloğht Mustafa \.e rum. Tammıyo.rum. Yerini yurdunu bi% 
antı. Betgrada girmis, R~1""'d muhafızı Şen- Raıfı7. MusfJafa idi. türlü bulamıyorum. bu olaealc teY mi? 

cTannnadığı muharrir• in yazısına ba.. 
kıyonım. Yazmm altında benim imzam 
var, utanıyorum.. wıutulmuş Afifeyi ha
tırlamış olan yalnız Halid Fahri, ve Mh 
reyı biır kere bii• sahnede ıörnıiyen be-. 
mi olacaktık. * gült Mustıafa Paşayı kalede muhasara et- * ÜM\ncü Selimi bo~an katillerden bi- Bir muharrire sordum; * 

tn.'iş idi. Belgraıd muhafızının imda .:ıına ri de Bostancı Mustafa idt - Sen Afifeyi tanır mı:Jdm? Afi;fe anJatıyor: 
Yıtdırmıdan sonra Em1r Süleyman ile 

Musa Çelebiyi hükümdarlar arasınd'ıa 
aymıyan eski müverrihlere göre birinci 

ilhmed, on dördüncü Osmanlı padi~ah1-
Bır. On dört yaşında cül-0.S et:niş. on dört 

Bıme padişahlık yapmıştı. Bugün kendi 

afuna nisbetlıe anılan İstanbuldaki meş
liur camisinin altı minaresinde 14 şer~fe 

'18rdır. 

* 
Mcvranıanın oğlu Sultan Veledin o~lu

b.un oğu11annın adı Abdülcelil ve Ab-
ifülcemil idi. Birbiri arkasından Mısırda-
11 mevlevi dergahına şeyh olmuşlardı. 

Rumeli val.isf Selanildi Mustafa Pa~a * Alemdu Mustafa Pasn sadrazam ol- - Tanımaz olur muyum, onu sahnede cNereden başlıyayım. ne ıöyliyeyim.. 
memur olmuştu. • dt.Wı va~·t veniçerıi: al!alt~ına Mustafıı göıdüğiim ~ ne kadm' çok aıtqta- bilmiyorum ki! Kaç sene geçti. Belki çok * O sırada timar ve zaamet na'Zırının ağa a-Oında bir :z:at, hekimbaşılılta Musta- rnıştım. az; belki bir asır. Ben o zaman henüz oa 
adı Mustafa Rasih efendi idl. Rumelide- fa MPs'u1 Efendt telhiscili~ Zaralı - Şimd!i nerede? dnrt ya.pmda idim. O devrin tiyatro~ 
ki dağh eşkiyası üzerine gönderilen kı- Mustafa Bev. karakulakl'ı/t:ı Kara M~- - Kim bitir öldü mtl. b1& mı? tebi olan Daırülbedayiin Türk kızlarım 
tıa.atm kumandanı da Haseki Mustafa ağa tafa, sekbanıcedid bmbaşılığına Arnawd Şehir t~trosu arti8tlıerinden birin• tıa?ebe olarak mektebe aldıklarını duy: 
icft. Mustafa a~ tayin otunm.uslardı. sordum: muştum. Müvahhid ve Raşid Rıza tavu. * Gene o yıllaT içinde Anadolud~ fce1 * O zamanlar taFa Ayanlannın kadir - Acaba Afife nerededir? sut ettiler. Nemlka ve Uıvıye adlı iki ar-
mımakasında Gölgeli Mustafa adında b:T vıe kwmetfori cok yüksekti. Bunlıır ara- Dudaklannı büktü, omuzl&rını silkti: kıadaşınu da ikna ettim ve biz DarlI 
şaki ti.il"lf'm~!l'ti. sın.da da dömiinün adı Mustafa idi: Çer- - Kım bil'ir? dayti heyeti edıebiyesine çıktık. * l'.211-1212 yıUannd3 Rum.elindeki m.e-n avam Mustafa Paşa, Hasköv Ayam Bana demişlerdi ki: Psaltl direktördü. Heyeti' edebıye 
dıağh eşk'vasının en meşhU"rlan Kara Mustafa ağa. Bilecik Ayanı Kalycmcu - Eyüb Sabri eski ve yeni hemen he- bulunanmdan ha11ırladtklarımın isi.mlfır,t.; 
Mustafa il'e Den Mustafa idi Bunla.nn ü- Mustafa. fzn'k Ayanı Mustafa Bey. men bütün artistlerin adrulerini. bilir, rıni söyliyeyim: Reşad Nurı. İbnirre 
zerine de Rumeli valisi Mustafa Paşa ile * O devrin ~kayiini zaptedi:p yazan bir kere de ona 90r! Ahmed Nuri, Savni. Yahya Kemal Ha 
Bo..cma val'si SiUhtar Mustafa Paşa eön- da Babıali rica'l!inden Mustafa Necib E- Eyüb Sabriyi gördüm. Afifeyi aradı- Fahri, İsmail Cenani, İzzet Melih, Ya 

Sultan Veled".'n kızmın oğul.Tuırının aıi- derilmlsti. Bu kuvvetler az görülmüc:ı fendıi ohnustur. Reqad Ekrem ğıını kıendiısine alSyledim~ Kadri, Mehmed Ranf, Hüseyin Suad. 
•-·n da Oetaleddm ve Cemaleddin idi. "' .......................................... ~.................. - Adresini bH:tyo!'dtım, mıına fiındi o- mı· (baba), Refik Halid. 

Bunlar da birbiri arkasından Ed~medeki 
nıevlevi dergahına şeyh olmuşlardı. 

_ Se1An'i'k valtsi Mustafa Paşa da eşkiya ü- k"I 
zerine sevke<fflrnişti. 250 bin 1 0 yapak Satıldı rada değil fakat ben arar bulurum. Mektebe kabul edildik. Ben mun 

Tarih'tn gariib bir tesadüfü Mısırda 

2lMUice?ı'flin öPdüğü gün Edirnede Cela-

lo&lin ölmüş, Mısırda Abdülcemilin öl
i!nğü gün de Edirnede Cemaled!din öl
müştü. 

* Üçüncü Mustafa ile birinci Abdü1ha
mld zamanında birbiri arkasından dokuz 

pa.drazanun ad1 hep Mehmed obnu~tu: 

Danacı Mehmed'. Paşa. Muhsinzade Meh

IDıed Paşa, İzzet Mehmetl Paşa, Derviş 
Uehmed Paşa, Darandeü Mehmed Paşa, 

~f.at Mehmed Paşa, Silahtar Kara 
fılehmed Paşa, tekrar izzet Mehmed Pa
,.. Yegen Mehmed Pa§a. 

* 

* Naıpofyon Mısıra çıktığı zaman ken- Pamuk için piyasada ehemmiyetJJ ta • Bu, emekli tu!Bat artia~ Af~Yi andı. mmı derslere devam ediyordum. Be 
disine karşı il'k sevkedi'fen kuvvetlerin Jıebler vuku bulmaktadır. Yeni bir firma ~:den sordu ~e ~ b.:r.iüı:yettdefa re bel'aber giren arkadaşiarını çeki 
kumandamı Köse Mustafa Paşa idi. Na- tarafından Alm.a.nyaya 200 bin kiloluk ya- g ~ za~an, m tees11r va e: Ler, kız talebe olarak tek ben ka~,.·~!lıl!I 

. . . - Afıf eyı çok aradım, çok sordum. fa- Bir sene sonra bana: 
polyona MıS'lrdaki kuvvetlerlıe karşı koy- pak satılmıştır. Bu parti ıçın Anadolu kıat bulamadım'. 

- İmtfhan ver, artiat 'namzedi ol ma~ ca1ı9an da EmtMilhac Mustafa Ket- manan 57 ve Trakya maJ.:ları 68 lnmış • . . . 
t H b tesllıni f . t .1 '...+' Ded'i. Kendl!S'lne burada tıe-k.Jdlr etme- Dedı'ler Sahne mı· tihanında Tahsı'n 

hüda o~mustu. G-ene bu askert harekatın an am urg ıa verı mı~.ır. . bo bil' r- · 

lrumıandanlannd'an biri d'e Arnaıvud Mus- Bundan baş'ka gne Almanya için 52-53 yı rç ıyorum. hddin cBakibe• smdekıi Leyli rolünü 
tafa P~a idi 1ai Fransızlardan Arişi zap- kuruştan Ana.dolu cinsi 50 bin kilodan * mıştım. Beni a!k:ı~ladılar: 

f 1 b t 1 t Bir gün biT mecliste l}ebtr tiya1rosun- - Sen bizim yıldızınuzsınt 
tetti.11-: S'lrach cephane ateş alını\\! ve as- az a ir parti sa ı mış ır. 

61 
Y ·ı "f "k "h d dan Naşidden, erbk, 1cadm artı.tlerdton Di'ye bağınyorlıardı. 

kerile bera'ber telef olmuştu, 400 bin kı o tı tı 1 raç e ili yor bahis açılmıştı. Bu arada 961 sahneye çı- * * Bu d'evrin güzide ricalinden biri de Tiftiklerin İngiltereye hususi takas yo kan ilk Türk kadınına intikal etti. O giin Bütün emelim sahneye çıkmaktı. O 
defterdar Çel'ebi Mustafa Reşid idi, ki lile ihracı anlaşması piyasada fiill tesir- tanıştığım İnhiısarlar kuta fabrika& mÜ'- man maarif nazın olan Rıza 'Tevft 
tarihte Köse Kethüda adı ile meşhurdur ler yapmakta berdevamdır. dür muavin'i Mwmfer: sahney çıkmama müsaade ettiğini de * Gene o tarihlerde ~ülislam Mus- Evvelce yeni mevsime kadar almamak - Ben Afifeyi çok iJi tımırım. Ayni remişlerdi. Ben sevinc·mden duraJDJ 
tafa Aşir Efendi, darbhane nazm ~us- kaTS.ruıı veren Sovyetler bu vaziyet kar- mahaUede doğduk sahneye çıkacağım diye çı1dınyont'IUll 
tafa İffet Bey idi §lSlllda kararlarını değiştirmişler ve 100 Dedi. Ben hemeD IOl'dmn: Fakat o arada kabfne değişmiş. Rıza * 1216 da adaret kaymakamlığına ve- hin kiloluk bir partiyi 125-130 kunıJ ara - - Afifeyi görmeyi çok mttyorum. aca- file yeni kabineye alınmamıştı, 
ziı'Ifk rütbe.t verilerek çavu.şbap Musta- sında. Fob İstanbul mübayaa etmiş • ba şimdti nereW _ sahneye çıkmam da bu yüzden geri 

On Y'!dfnci asır vüzerasından Zurnazen fa Bey tayin olumnupı. lıerd'ir. - Kendisiru bulurum ve mmı. ıörilt- cJı. Pek az delil, 1ıam. bir sene bek 
,-.mafa Paşanın sadareti birkaç saat sür- * 1217 dit ,ehremiııliğine Derviş Efen- 3 gün za.rfında piyasadan İngiltereye tilriirüın. * 
~· ve sardlrazam o1arak bir tıek it d:lZlde Mustafa Beıy, sadaret mektubcu- ihraç için satılan tifıikJArrin miktarı da * Darilbed!ayi o zaman. haftada bir 
1J1Pnı1. XvaıBz Mahmed EfendiJi def .. lulum Mustafa Be!lk Efendi taJin edil· 300 bJaı ktioyu bulımufta Yıajmurlu bir illa )(11...._.. berabet (.Dn&ma 10 u11e11 ...,,,., 



S Sayfa SON POSTh. Mart 14 

Dünyanın beş bügük zengininden biri Son senelerin en müthiş katili 
Fransada muhakeme ediliyor TENEKE KRALI Muhakemeyi takib için ta Japonyadan ga

zeteciler geldi, mahkeme s11lonunda yer 
t11tanlar bu haklarını 100 er liraya sattılar Bu adam bugünkü müthiş servetini ne sayede yapmıştır, 

bilir misiniz? lşlediQi bir hata sayesinde! 
Pa:r!.i6 11 (Mart) - Veidmanın muha • 

kemesi başladı, bu, bir Al'mandır, bir se
neden de kısa. biır zaman içinde, sırf pa
ralannı almak için 6 kiş\yi öldürmüştür. 
Şimdi yarını düzüne suçunun hesabmı 

vıereoektir. 

du. Dün gareteci?eri çağırdı, hepsine ay .. 
n ayrı yerleriıni gösterdı ve başka bir ar· 
zurarı olup olmadığını sordu: 

Dünyada sayısı dördü, beşi geçmeyen 
büyük zenginlterden biri Panıte yaF. 
Her sabah Şanzefüede yaya bir gezinti 
yapar. Öğleleri yemek yediği • ne de
mokrat bir yemektir bu! - lokantada onu 
gö.renler hiç demezJ.er ki bu adam, Ame
rikarun ctac.sız krallar~ ı gibl bir para 
kralıdır. 

Mister Si.mon Ratino - bu mes'ud in
sanın adı budur • otuz beş sene önce Bo
l'ivianın payitaıhtı olan La Pazda büyük 
bir şirkette ufak b:r tahsildarrmş. Bütün 
gün metel"ksiz yerli1erle küçük maden 
ocağı ve koru sahiblerinden şirketin ala
cakl:anru koparmaya çalışır. aybaşında 

da azacık bir maaş alırmış. 
Şirket bir gün kendisini Hilarion Arce 

adında bir borçlusundan 195 sterling tu
tan borcunu istıemeye yollar. Arce'in on 
parası yoktur, fakat şirketi müflis rnüş
terile.re aman vermiyeccğini de bilir. 

Ne yap.sın, düşünür taşınır, nihayet 
Patinoya şu teklifte bulunur: 

cEvet şi:r'kıeti.ni:zıe 195 sterling borçlu
yum. Fakat bunu nakden ödiyecek vazi
yette değilim. Ufak bir maden o.:ağım 

var. Borcuma mukab;l onu size vereyim. 
Zaten dünyada başka da bi-r malım yok. 
Patronlarınız beni mahkemeye de verse
ler daha fazlasını alımazlar.> 

Patino bu teklifi amirlerinin menfaati
ne çok uygun bulur. kabul ed1!r ve he
men oracıkta tapunun feragını imzalar. 
İyi bir iş gören bir insanın neş'esi!e de 
doğru patronlarına gider, meseleyi an
latrr. 

Fa:kıat yamldığını anlamakta gecikmez. 
Şirket sahibleri onu, umduğu gibi, tebrik 
edoeoek1eri yerde ifinden çıkarırlar. U
mum menajer: cPatino, der. artık hizme
tinize l'üzum ;k.ahnadı. Bugün 195 sterling 
yerine on pa11a etmez bir ocak tapusile 
d'fuıdünüz. Sizi işinizde alıkayacak ol
sam. kını bilir yarın da başka bir borç
ludan uyuz bir eşek mi getirirsin. ne ya-

• 
O 

stediği de oldu. Her vakit ken· 

dlıine karşı tehalük ve inhimak 
göst-:?ren adamm bu 5efer bu türlü so
ğuk davranmasından muztarib olan 
Viyoletin hüngür kilngür ağlamasına 

aldmş bile etmiyerek, kanapenin ü · 
zerinde yalnızca sabahladı.. 
v~ ertesi gün, erkenden fırlayıp, ilk 

vapurlardan biri ile Üsküdara geçti, 
oradan da bir paytona atlıyarak Top
hanelioğluru1 çıktı. 

Belediye bahçesi kapılannı henüz aç· 
mıştı. Bu erkenci müşteriyi hayretle 
karşılayan garsonlar onun şişen göz 
kapaklarından, yorgun ve düşünceli 
tavrından bir maceranın kahramanı 

olduğunu anladılar. 

Memduh, öğleye kadar kah oturdu, 
k!h bahçenin muntazam ve çiçekli 
tarhlarının arasında dol~tı. Ç'olü sa
r.anı koyu karanlıklar içinde yolunu şa
şırrnL, bir gurbet yolcusu gibi, gönlü
nü aydınlatacak seher yıldızının doğ -
masmı bekliyordu!. 

* Hürmüz. onun gönderdiği cevabı al-
mı.ştı. Ve zaten analığının direktifleri
le hareket ettiği için, derhal ona götü~ 
rüp vermişti. R~nA, memnun olarak: 

- Eh! demişti. Herif burnundaın ya· 
kalandı .. şimdi artık zokayı sonuna ka
dar yutturalım! Demir tavında dövü • 
lür.. o gP.lmeden biz kaçalım. Gelsin, 
bulamasın. :Biraz daha alevlen.sin ki; 
bir daha elimizden kurtulamasın. Hay· 
di, kız. ha1.ırlan. Çarnlıcaya, Huriyenin 
evi~ mi~&fir gidelim. O, bizim peşi -
mizden gelir, görürsün. Erkek kısmı 
çok enayi olur. Bunu öğren, işine yaraır 

yavrum. 
İşin ~ yüzünü Beberuhiden de ı5ak

lamışlardı. Zaten, Hürmüzün ağzından 
Memduha gıden mektubu da yazan o 
idi. Lakin, iyiliğini ve himayesini gör
düğü RAn!ya bir köpek kadar sadık 
bulunan ihtiyar kambur, Memduha 
hakikatin bir zerresini dahi seı<lirmi· 
yere\ o btldiğimiz Hianı kullanmıştı. 

1 
- Gazeteciler tarafmdan görülmiye:n. 

ve yazılmıyan vak'a halk kütlesi için gay. 
ri mevcud dleğil!dir, diyordu. 

Muhalreme c Versay> da göriilüyor. Pl· 
rise nazaran Versay. İstanbula nazaran 
Ba.kıl'kö~ benrer. Tren, tramvay, oto -
büs, otomobille 45 dakikada birinden dj. 

ğerine gidebilirsiniz. Eski zamanlarda 
Fransız 'k.rallıannm sayfıyesi olmakla 
meşhurdu, elAın da cHükümdar şehri> a
dına. taşır, fakat ıadliye sarayı Parisinkine 
benzemekten uzaktır. Hele cinayet mah
kemesine tahsis eıd:t.Iıen salonu onunki ya,. 
nmda nihayet bir klübün konferans sa • 
lonunu andırır. Bununla beraber bu sa -
lona (214) dü gazetecı, (100) ü şahid. 

(60) ı sivil polis. (150) si de dinleyici ol
maJc üzere 500 kişin;n sığması ?azını. 

Gazeteci kafilesini fotoğrafçı ve sine ~ 
macı kafiDesi takib etti. Onlar için ce hu .. 
susi pr~zler yaptırtılmıştı, ziyanın geliş 

tstikametiıne göre yerl'er ayrıhnıştı, on • 
lara 1d'a ayrı ayrı izahat verildi. 
Matbuatın memnun olduğunu söylemi· 

ye lüzum yak. Fakat dinleyiciler için böY. 
le bir iddiada bulunm1ya cesaret ede ,. 
mi yorum. 

Bir sandalye 100 liraya 

Bolivyamn merkezi La Paıdan bir manza.ra 

parsın? Hıem haberiniz olsun, eğer bu ı Göstıerdiği Amerikalı mühendis ona: 
195 sterlingi biıze yirmi dört saactte öde- cMösyö Patiıno der, bunlar tenekedj.r. 

• mezseniz bir iki sene hapsi göze alın.> Dünyıanın pek az yerinde çıkar. Hem &i-

Patiınodıa 195 sterling ne gezer! Bereket 
karısının amecası cyğeninin adı lekelen
mesin> diye bu borcu öder de onu hapis
ten kurtarır. 

zin getirdiğiniz nümuneleerde yüzde alt
mış saf teneke vaır ki bunun şimdiye ka-
dıa.r bir eşine daha rastlanmış değildir. 

Biır nevi ye-ı'i bir dünya rekoru.> 

Gazeteci halhn gözü ve dilidir 
Burada size karakteristik bir noktadan 

bahsedel!i.ın: Sırf Veidnıan'ın muhakerne
&Lni taki.b et:rn.ek üzere Parise Japonya 
ille Brezilya ve Amerika da dahil '>lmak 
prtHe dünyanın her ta.rafınd·an. gazeteci 
kafilesi getdi, buna Fransız matbuatı -
mnkini de Have edince matbuat mümes
sillıerinıin sayısı 214 dü buldu. Bunlan ne
reye sığdırmalı? 

Fransada cinayet davaları, hele meşhur 
hadiseler dE binlerce kişiyi cezbeder, d<? 
vetiye sahibi na:d'ir bahtiyarlar haricinde 
içeri girebilmek, sıraya tabi olduğu içinı 

kapının önünd'e bir gece evvelinden y6'6 
al1anlar yüzlerle sayılır. Kendi yerlerine 
bir başkasını pa.ra ile nöbete sevkedip tam 
zamanında onun yerine geçenler d~ olur.: 
fakat bu defa bu şekildlen kaç kişi isti 11 

fade edebil'ecek. tahmin edemiyorum. Ka .. 
nuna göre muhakeme alenidir ve sara 11 

yın kapısı mutlaka açılacaktır, fakat içe. 
l"i kaç kişi girebilecek? GöremiyeceğLn, 
s~llyemiyıeceğim. Bununla beraber bU 
sabah bir ıwka1daş: 

İşsiz bir tahsildarın elinden ne gelir? Patin.o mühendisin laboratuarından çı-

Bi!' tahta böbne yerinden kaldırıldı. 

Bir koridor genişletnd:r, mutad üzere ee
yirciloere bırakı~ olan sahanın bir kts
mı i1e bir memur köşesi de gazetecilerin 
imtiyazlı mınta'kasına ilave edildi. sonra 
bu mıntakaya yeniden sıra v<: masalar 
yaptırıldı. Fazla olarak sarayın iç tara
fmda gazetecilerin istirahat edebilme • 
leri, rahat yazı yaı:abihneleriı için iki ta
ne büyük salon ayrıldı. Fakat matbu.ata 
verilen ehemmiyet bundan ibaret değil: 

- Tek sandalyeniın fiati 100 liraya çıJO. 
tı, amma bulmak kabil değil, diyordu. 

Pati!no boş düşüncelerle vakit kaybet- kınca derin bir heyecana düşer. Evet te
neke kıymetli brr maden sayılamaz am-mektense iS'ter istemez kendmin olan şu 

ocağı hiır göreyim, der. Ocak hemen he-

men çıkılamıyacak kadar sa.rp bir dağ 

tepesindedir. Bereket versin yanı başın
da ufacık bir kulübesi de vardır. Kan ko
ca ya·lnız başlarına bu kulübeye sığınır
hı.r. 

Hummal'.ı bir çal!§madır ba§lar ve ara
dan hafta1ar geçer. Bir sabah kazdı.klan 

yerden maden gibi pırıldayan bir takım 
lirli külçeler ç!ktığını görürler. P~o 
bunların ne olduğunu anlamak için der
hal alır, şehre iner. 

ma kaıç büyük san'atın vazgeçilmez b:ir 
unsurudur da. Sulh vakti konserve kutu
larında, muharebe zamanı harb techizatı 
1çin hep o kuUanılmıyor mu? 

Karısının amcası - hani evvelce ıirke
tin borcunu t>diyen - Patinoya gene bir 
lyiJ'k eder. Ocağı işletmek için ilk elden 
1Azım olan 300 sterlingi verir. 

Patiırıo ile k:aırıaı ocağın bulunduğu da~ 
başında iki yıl tarilci dünya gibi yaıar
lar. Birkaç yerli ameleden başka insan 

(Devanu 10 uncu sayfada) 

Bizzat posta idaresi de saraya husust te
lıefcm ve telgraf hatları getirtti, sırf gaze
tecilerin 'kuilanabtrrneleri: için 24 tane 
tıe1'efon kabinesi yaptırttı, telgrafhaneyi 
de emirlerine verdi. 

Haftalarca evvel başlamış olan bu hıı
Zll'l'lğı bizzat mahkeme reisi takib ediyor-

Son Posta'nın Romanı : 7 4 

.. Ah ne baygın bakışın var, 
~.~ f ' j ı Uk: !f!J rw g:ılf« oP. Ll 00.tl l· :~ô~:o 

rs::elul<~ a beıtaz şemsıYelı ! ,, '~:~~. 
lecanını belli etıne -

tubta beyan eyledi- den, her yeni sima-
ği sevginin de aslı yı tetkik haddesin -
faslı yoktu. RAnA o- -ien geçiriyordu. 
na sevmemeyi, h19 İkind~ okunur -
bir erkeğe bağlan .. ken, kalabalıkla -
mamayı çoktan öğ- şan bahçeye henüz 
retmişti. Kız, mu • ne RAn! gelmişti, 
kabil cinsin men • ne de Hünnüz. Mem 
suplarıru, kim olu~ duh deli olacaktı. 
sa olsun düşman Perişan kafasının i-
bellemeğe alışmıf • çinde bin türlü ih • 
tı. Erkeği o, zul • timal karşılaşmada 
rnün her türlüsüne idi. Acaba kpftnbur 
1Ayık ve müteham - yalan mı söylemiş -
mil bir hayvatn bili- ti! RfuıA ile kızı 
yordu. Erkek zen • Çamlıcaya değil de 
gin ise soyulur, düş· başka yere mi git-
künse, üzülür, zor - mişlerdi Yoksa ev· 
lu ise, ne yapıp ya· de idiler de, başka 

pıp mat edilir bir 0 bir 1 d k d i k'ld' d"nd.U bakt bir misatir bekle ~ 
mahlUktu. Ona muzuna e 0 un u, r ı ı, 0 

' ı, dikleri için ~i bu 

kat'iyen yüz vıermeğe gelmezdi. Gönül emindiler. Ve ona karşı kullanacaklan t11ır:M1 mü idare ettirmişlerd1? Veyahud da 
vermiye hele hiç! Hakiki kadın, onu tAbiyeyi çokf.aln hazırlamışlardı. Hürmüze hitaben yazdığı mektub ana-
ayaklannm altında, kirli bir paçavra * sının elin~ geçmişti de, henüz başlan-
gib~ sürüklemesini bilen ve becerendi. Öğle oldu .. biraz daha vakit geçti.. gıcınıia bulunan bir münasebeti birden 

İşte Rana, Hürmüzü böyle bir mek- gittikçe sabıraızlanan Memduh zaval- kesmek maksadile Memduhu nazikAne 
tebde yetiştrriyordu. Ve Allah için, şa· lısı ne yapacağını bilemiyordu. Bahçe is+i~kaJ. mi etmişlerdi?. 
kird hocasına taş çıkaracak bir kabili- henttz tenha idi. Garsonların, b.Jhçı - F:irkmda olmaksızın Hünnüzü kıs~ 
yet göstermekte idi. Herhangi bir arja· vanların kendlsile alay ettiklerinin far- kanıyordu. İçine, kıskançlık denilen o 
mı kafese koydukça, ne zamandır göz- kında olmıyarak, gül fidanlarını yoklu- yaman, o katil kurd habersizce girmiş
lediği oyuncağa kavuşmuş bit çocuk yor, havuzun içindeki kırmızı balıkla- ti. 
sevinci ile adeta çırpınıyordu. rın ba!~ınrla durup uzun uzun seyredi- Seven adam, nazarlarına çarpan, ya-

Bıt sefer de, Meınduhun mektub tu- yor, zaman öldi.inneğe çalışıyordu. hud ki hı?fızasmda uyanan her yeni 
zağına düşmüş olması onu çılgıncasına Derken, kapının önünde tek tük ara- hMiseden sevgilisin'i alAık.adar eden 
sevindirmişti. Ana kız, Cumayı sdbır- ba.ar durmağa, bunların içinden ka - ah~{am çıkarır. Kıskanan insanda bu 
S!z1ıkla beklemişlerdi. Millet bahçesi- dmlı, erkekli geziciler inip, bahçeye hükilrrıler ekseriya menfidir. Kalbine 
ne gider gitmez, Memduhu orada, ken- yayılmağa b~ladılar. Her ayak sesine, doğan her şüphe çiğ bir yaranın için
di ellerile konnu.ş iibi bulacaklarına zavallı Memduh kulak kabartıyor, he- de dlJnen ~•mçer gibi mütht., ·bir ıztırab 

Şimdi size hadiseyi anlatayım: 

1937 yazı 
1937 yılı Temmuzunda Mıs Jan dö Ko~ 

ven isminde Amerikalı genç bir dansöı 
biraz dinloemnek içın halası ile birlikte 
Parise gelınişti, Parisin mükellef otelle. 
rinden birine yerleşmişti. Bır sabah so 11 

kağa çıktı ve bir daha otele aönmedi. 
Dansözün ha.lası kızın bir sergüzeş~ 

atı~dığı zannındaydı. İlk gece ses çıkar • 
mad!ı. Fakat yeğeni ikinci gece de gö " 
riinmeyhıce polise haber verdµ. Zabıta 
kızı aradı, b1r türlii bulamaıdı. Aradan 
haftaTar geçti. Derken meydana bir ıpuıı 
cu çıktı, genç kızın cebinde bir seyyah 

(Devanu 1 O uncu sayfada) 

verir. BöyPe anla,r;d'a, aşıkın şuuru ha ııı 

lelda:r olur. Muhakemesini kaybede!\ 
mantığın ne olduğunu unutur. En ina• 
nılmıyacak şeyleri ihavsalas! kol.ayca. 
kabul eder. 

Memduh, en kötü ihtimalleri aklına 
geti:N>rek kP.ndı kendini müteellim ed:t
yordu. Bahçedeki neş'eli kalabalığın 
arasına katılarak, lakaydane piyasa 0" 

diy0r gibi görünüyor, fakat üç beş adım 
atar atmaz gene tekrar gayri ihtiyati 
kapının önüne geliveriyordu. 

Se-mtleri Çamlıcaya uzak olanlar av
dete başlamışlardı. Kalabalık yavaş ya· 
vaş ~yreliyordu. Delikanlı artık ilmi• 
dini kesmek üzere iken, kapının önün~ 
de rtur~fa tı:-mizce bir kira arabasından 
iki süslü hanım indi. Memduhun yüre• 
ği o anda hızlı hızlı çarpmağa başladı<c 
Bu gelenlerde Rana ile Hürmüzü ta 11 

ınıştı. 

KP-nara çekilip onlardan bir iltifat 
bekledi. Lakin tam o esnada Üskü<laıı 
mutAsarrıfmın faytonu arava girdi. O 
geçip gidinceye kadar da Memduh sev,. 
gilisinin izin: kaybetti. · 
Arkalarından deli gibi atıldı. Nazan 

dikkati celh<>den bir istical ile bahç&" 
,... .. ., ~r '~.....,-ı.~cıı tarhlan arasından se • 
ğırtiyordu Ta nihayette, büyük ha1\'U" 
zun hi7asınıia kendilerine yetişti. 

Soluk soluğa idi. Etrafına bakınıp, 

yerin tenha olduğunu müşahade eyle· 
dikten sonra, Ranamn yanma sokuldm 

- Burada mısm1z? 

Kaıdm or..u görmemiş gibi davrandı. 
Cfüi bir hayretle: 

- Av! dedi. Korktum .. siz mi id"nia 
Memduh bey? Buralara da gelir mist .. 
niz.? 

MPmduh bir yalan atmağa lüzum 
gördü: 

- Burada bir amcazadem v~rdır. A'w 
rada ~ırada misafir gelirim ... 

Ve şu sözleri ilaveden kendini alı • 
koyamadi: 

- Memnun oldum bu tesadüfe. 
(Arkası var) 



ise er 

(Yakanda) : İlan 
Veliahdl ŞaJıpur 

Melımed Rna, Mi
sil' Prelnarııi Fevızi -
ye De evlenmek ü
Hre 3 Martta K:a
lıireye YIU'dı. Ba 
münasebetle Pren -
ses Fevziyen.in son 
rrısıninl d<l"cedi

yorus. 

• 
(Yan.da) : İtalya 
hariciye nazm Kon& 
Claao, .... ,..._._ 

de· Vaqonya p& -
ti. Polonya harici • 
ye nazın Bek'le İ
talya ve Lelılstaıu 

alika41ar eden me .. 
seleleri ıörüşlü. 

Rewntmls, Konta, 
bitin dünyada a • 
ilin ıa,mıd) an ba 
ıdyare& esnasında 

p.t.erlyor 

Iszntht ..,..._ ,.t aHuı madealerl 1t1rçek iptidai şehJıteriB medeniye& Dl -
alll • • ı.tMatd m MIMb olm8"w. GÖl'düfiiais şehirde Ok defa olarak Mr 

.._ w bir llnema afllmq&ır. 

tnrHten Krala, Londnda sehlrll ras hü
eumlanna kartı J11pılall ~ 

bhinl dJue& eıUJor 

Alman devlet reisi BHler, aordiplomatıp 
bir ziyafet verdi. Resimde kendlainl lnıll· 
ten seflrfle kOD8'UJ'ken IÖl'İi1Ql'llllUD 

- Fotognıf çıkcırtmavıı al'f'k oldvsfu 
ne kad.tır belli/ ' 

- Canlan ııkılmuın diye uerlerim 
c:leOiftirdim. 

Hoş Sözler 

Aramızda teklif mi 
- GeI seniııh! fU meyhaneye jid 
- Ben gidemem. 
- Neye? 
- Param yok. 
- V61"S1D paraın olınasın. araı 

tekltf mi var? .. Ben davet ediyorum. 
- 'Mahcub oluyorum. 
- Yo'k canım. ni:!ye mahcub o 

ben rakı içerim, sen karşımda c 
amma nıkı içıne7.Sin! 

( KARIKATÜRLO FIKRALAA ) * Ne gibi olacas: 

Ayni hesab 
Erlteği.n saçları yoktu. Bapna peruk 

takardı. Kansı bir 
gün: 

- Bu ne çirkin 
şey, dedi, ba~ka ~ 

~ ... tf.l..._--' 
bir insanın ıaçla-

rmı başında tqı. 

yorsun. 

Erkek düşündü: 

- Peki amma, dedi, sen de sokağa çı

karken kürk manto giyiyorsun. Başka bir 

hayvanın derisini üzerinde taşıman çir· 

kin bir teY değil mi? 

* 
Güç şey 

Karı.sı ölmüştü, bir ay sonra baldızile 
evlendi. Bir arka
iaşile konuşurken 

yeni karısı geçi
yordu: 

- Kann ölür öl
mez, baldızınla r.e
ye evlendin san
ki! dedi. 

- Bundan daha tabii ne ola bilir ki, 
kaynanama alışmıştım. Yeni bir kayna
naya alışmak o kaiar güç şey ki .. 

* 
Sonra 

Kan koca 'kavga etmişlerdi. Erkek 
hiddetli idi: 

- İkide bir, de. 
di, bana benden 
eVV9llti kocandan 
mı bahsedeceksin? 
Kadın kocasının 

yüzüne baktı. 

- On gün sonra varacağ1m kocamı bil

miYorum ki ondan bahsedeyim! 

* Ne yapabilirdim ? 
Daiına kocasından §ikayet eden kadına 

sordular: 
- Kocanız hAll 

yola gelmedi mi? 
- Hayır. 

- Hiç bir çare • 
ye baş vurmadınız 
mı? 

- Elimden geleni yaptım. Evde başına 

atıp kırınadıjım bir tek tabak kalmadı. 

Daha başka ne yapabilirdim!. 

Muhayyer 
- Bayan sizin attığmu teYler daya

nıklı mıdır? 

- Emin olabi
lirsiniz bay, ne ıll• 
tarsak. garanti ve
ririz. 

- Garanti veri-
riz, diyorsunuz. 
amma. geri getiroiğimiz zaman böyle bir 

teY .söylediğinizi bıklr ederseniz •.• 

- Kat'iyyen bay, ıimdtye kadar ma

ğazamızdan öteberi alan ınü§terilerm 

Kansını çok seven söyledi: 
- Karım yanımda değilken bir 

sanlık hissediyorum. 
Kansını hiç sevmiyen de söyled' 

- Ben de karım yanımda iken b' 
sanlık hissediyorum. 

- Ne gibi? 

- Ne gibi olacak, gönül rahatı cıen 
şeyi bıtıamıyonım. 

* Ayyaşlar konuşuyorıar 
İki ayyaş konUfUyorlardı.. ayya 

biri: 

- Ben sarhoş olduğumu hiç 
hepsi geri getirdiler ve biz ees çıkarma- mam! 
dan kabul ettik! Dedi, öteki merak etti: 

* 
Nereden bildin? 

Çocuğu olan, arkadaşın1 haber verdi: 

- Karını doğur

du. 
Arbdaşı sord1J: 
- Çocu~ erkek 

mi? 
- Hayır! 

- Öyle ise kız. 

- Demek içki aeru sarhoş etmiyor. 

- Ediyor amma. sarhoş olduğum 
manı ayıicfığım zam.an hatırlıyamıyo 

* Teker teker bakhm 
Uşağını kibrit almaya gönderirken: 

nu da söyl~: 
- ~ sefer aldığın kibritlerin 

sı yanmadı. Dik'kat et, fimdi a?a 
kibritlıer de öyle olmasın! 
Uşak gitti. geldi: 

- Nereden bildin, ben hır kızımın dün- - Kibrit aldım. dedi, hiç te geçen 
yaya geldiğin i kimseye söyıemedimdi ki fer aldıklarıma benzemiyor, gayet i1tf; 
duymuş olabilesin! 

* 
Bilmem 

- Dün gece tiyatroya gitmişsiniz 3y
le mı? 

- Ev~ bayan? 
- Tıyatroda ne 

oynuyordu? 
- Bihnem! 
- Bilmem mi 

dedinız ... 
- Evet .. ben tiyatroya girerken çok 

yağmur yağı~ordu. Kapının üzerindeki 
ilanı okuyıamadım. 

* 
Şaka değil mi ? 

Yeni nip.nhlar konuşuyorlardı: 

- Beni çok sev
diğine nası! mana
yım? 

- Neye inanmı
yorsun, senden baı • 
ka kimi ıevebili· 

rim ki! 
- Ya benim hi~ servetim yoksa .. 

- Gene severim .. amma bu ıöyledilin 

saka delil mi? 

- Nereden anladın? 
- Güç bir ,ey mi. hepsim teker 

yaktım. 

* Sakın irsi 
Kadınnı çocuğu olmuyordu. tt: 

i:çinde idi. Bir doktora gitti. Doktor 
du: 

- Sakm bayan bu hal irsi olmasm 
nenizin çocuğu olmuş mu 1 

* Ay hilal haline 
Meraklı adam, rasadhane mü 

gördü, sordu: 
- Affedersiniz, çok merak edı1 

&izi görüp sormak istiyordum. 
- Sorunuz! 
- Ayda i.mmılar var mıdır~ 
- Bi&ımez ki .. 
- Eğer varsa ay hiW haline 

zaman ne yapıyorlar? .• 

* Ben çekmiyorum 
Çocuk kedinin kuyruğunu 

Annesi gördü: 

- Kedinin kuyruğunu çekme! 
Dedi. Çocuk annesine döndfi: 

- Ben çekmiyorum anne, ben 
elimle tutuyorum, kedi kendisi 

- Mademki burada karşıla§tık doktor, kara~ertmde11 
Nhatsızlık hiasediyonım. Ne yapayım onu ıijyleyims. 

- Hep kabahat Nde bayan, ameU~ı1t olduktan 
bir kaOıda yazmadığınız için pensimi bulmam 
lefti. Teker telcet- hepsmm kannlannı açmam " - 80JIU"UftWI bcıı1an, muayene WJıkn. SlSylerim. 
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DOnyamn beş büyük zengininden 
biri TENEKE KRALI !'Urki19 radyo difüzyon podalan 

Ankara radyosu 

Son senelerin en müthiş katili 
Fransada muhakeme ediliyor 

(Ba§tarafı 8 inci sayfada) 
1fi.zü görmezler. Sabahtan akşama kadar 
1durup dinlenmeden çalışırlar ve nihayet 
!btr vagon dolusu teneke çıkarıp aatarlar. 

bulunur ve beş sene sonra • gene kendi 
saye&nde • sulh imzalanınca, Paristeki 
ımıhteşem şatosunda. hO.kU.metinden §U 

telgrafı alır: 

Bu para ile Patino ocağın sağında, solun· cSulh yolundaki gayretleriniz muvaf-
da yeni yerler alır. İk.ı yıl sonra işçi sa- fakiyeıtle neticelendi. Milli Bolivia kon
yısını birkaç yüze çıkarır ve her hafta gresi, kıy.metli yıararlıklarımza mukabil 
{(La Paz) a vagonlar dolusu ~eke kül- size cBoliV:iaıun 1 numaralı vatandaşı• 
~ yollamaya başlar. ünvımını tevcih etmiştir. 

En para gördü diye siyasetini değiştir-
mez. Gene sabah karanlığından akşam 
karanlığına kadar işçiler!'! beraber çalı
§11" ve hergün biraz daha arazi alır. Du· 
y.a.n'!ar: 

* H~ra bir deli"kanlı kuvvet ve faaliyeti· 
ni gösteren bu adam, birkaç ay evvel Pa~ 
riste altmış beşinci doğrun gününü kut
luladı. Memreketirıe şimdi de Paris sefiri 
sıfatile hizmet etmektedir. 

cPatino aklını mı kaçırdı nedir. zavallı 
:A11ahın dağında durmadan taş toprak sa· 
ıtın ahyor. Öyle yerde insan değil, hay-
van bile barınmaz• derler. Patino dünyanın en zengini değil, bel-

Fakıat günün birinde czavallı• denilen ki en talıhlisid'ir de. tlç kızı ve bir oğlu 
P.atinoyu umulmadık bir ziyaretçı gör- İspanyol, Fııansız asilzade ve zenginlerile 
meye gelir. Bu gelen. Nevyorktaki bü- mes'ud iızdivaclar yapmışlardır. 
y:ilk (Guggenheim) bankasının milmes- Simon Patino geçenlerde kendisine 
Şil'idir ve eski tahsUdara bırleşik Ameri- cömrünün en büyük saadetini ne vakit 
kanın en büyük maden tröstünden şu me· tattığını• soran bir gazeteciye şunları 
sejı getirmektedir: söy1ıemiş1iir: 

cMadenlerinizi almaya hazınrz. Kıs- cEn mes'ud günüm. servetimin bir mil-
:ınen işletilmiş oldukları için değerinden yonu bulduğunu gördiiğüm gündü. Mil-

• fazla bir kıymet teklif edıyoruz.• yon er oldum diye, sanmayınız. Hayır o 
P.atmo mesajı okuyunca sorar: gün, vaktne tahslldan olduğum eski şir-
- Ne kadar veriyorsunuz? ke1in menajerf.ne fU telgrafı çektim ve 
- Ya.nm milyon d.olar. tıath tatlı öcümü aldım da onun için ... 

Adamcağız kulıak.l'arına inanamaz. Na- (Nasıl IIifarion Arce maden ocağı 195 
sı1 inansın. üç yıllık çauşmay&. karşı ya- sterling ediyor mu imiş? 

!mza: ;oım milyon dolar! Hemen Amerikalı mü
roess'lin imza için uzattı~ Uğıdı kapat' Koğduğunuz tahsildar S. P.) 

._ DALGA UZUNLUÔU ·1 
ınt m. ın Keaı. tlO Ew. 

'l' .A.Q. 11,H at. 15195 Kea. 20 ıtw. 
T .A.P. 11,70 m. MM Kca. 20 Jrw. 

(Başta.rafı 8 inci sayfada) 
çek ~rl varth. bu defterin bazı yap
raklan muhtelif müesseselere para mu
'kabil:inde verilmişti. Fakat kim.in tara • 
fmdaın? •• bir türlü anlaşılamıyordu. 

SALI - H/3/39 Gazete ve poliı •. 
12.30: Proitram. 12.35: Türk mftn~ - Pl. Fl'anSI.% gaze1ıe1ıeri polisi gevfeldikle it-

ııı: Memleket saat Ayan, ajans, meteoroloji ham etmi~ b~"Iıadı.lar. Bununla beraber 
haberleri. ıs.ıs: Müzik (Da.ns m~ - PU -. 
13.45 - 14: Konuşma <Kadın saati). 18.30: polis kızmadı, hiç bir gazetede tek bir 
Proğram. 18.35: Müzik (Senfonik plikla.r). tekzib veya müdafaa görmedim. Birkaç 
19: Konuşma (Ttırk!ye postası). 19.15: Türk yıl evvel tekaüdlük hayatına çekilmiş o
mtlzlği (Halk musikl.sl - Tanbura.cı Osman !an, Parisin en değerli polia müdürü Le
p~hltvan) 1915: Türk müziği (Ka.n'!lk proğ- pinin meşhur bir sözü val'dır: 
ram - Hakkı Derman ~ arkB.daşlım). 20: _ Garetıe bizim en kuvvetli ya.rd'ımcı • 
A1ans meteoroloji haberleri. 7.traa.t borsası 
rrıatL 'Zl.15: Türk müzlltl. Çalanlar: veeı _ mızc?ır, hazan haksızlık eder, fakat ba • 
he, Resad Erf'r, Cevdet Koza.n, Kemal Nt - zan da öyle bir ipucu bulur, öyle bir mu
yaZ'l. Seyhun. Okuyanlar: Sadi Hoş.ses, Me - hakeme yürütür ki. onun ukasından ha
lek Tokgöz. t - Osman bev - Saba. pe'irevi. 1ciıkati kıeşfederiz, ödeşmiş oluruz, demiş· 
2 - Dede - Saba sarkl: Gftcıevle gel btllbi\1- ti. Bu defa da öybe yaptı, susarak. oku -
leri. 3 ·- Hfünfi dendi - Bestenidr şarkı: yarak. düşünerek a<r.am.ıya dievanı etti. 
Cok sürmedi. 4 - Tanbuı1 Mustafa - Bir es-
mere gönnı verdim. 5 - Re~ad Erer - Tak - 2 nci cinayet .. 
sim. 6 - s Kaynak - Şevkefza şarkı: Du - Aradan 2 ay geçmişti. Bir Eylul saba· 
rup ta bir bakızın. 'T - Said dede • Şevket- hı Paristen yelpaze halind'e muhtelif is
zo. saz .9emat.ı;l. 8 - K~zım Uz - Kanı de~I. tikametrere aynlan milli §Oselerin birin .. 
9 - Rahmi bey - Blr sihri tarab. 10 - Muh- de, yan devrilmiş bir takın otomobili bu· 
fü Sabahaddin - Bahar geldi. 11 - ......... - l 
S'lz St!mıılsi. 21: Memle'lret saat ft.ya.n. 21: hmdu. çinde kafası kurşunla parçalan • 
Krmuşnıa fHukuk Uml yavma kurumu). mış bir cesed vaniı. Tahkik ettiler, bi • 
21.15: F~"ham. tahvll~t. karıı:"ıivo - nukut bor çarenin adı Kufi idi.. Fak.at kimin tarafın.
~.,qı <füıtL 2ı.2s· Neııell plaklar - 'R.. 21.30: 
Müzik <Radro orkestra."1. - &t: Prıetorlus). 
1 - Grctry - Mottı: Balet ı;üiU. a) Tambo-

ur!n. b) MMl•ıetto. c) Gi~ıe. 2 - Antonlo 
Vlvaldt: ConC"Ptto Gro~ sol minÖT, op. 3. 
Nr 2 Adn~ıo e Splccato - Alle~ - Lar -
l!het•o - Allee-ro. 3 - J. Havdn: Senfoni do 
minör, Nr. !l5. a) Allegro Moderato. b) An-

dan öldlürülınü.ştıü; polis tekrar tahkike 
giırişti, fakat ortada en küçük bir iz bile 
yoktu. 

Gazeteler bir hafta kadar sabrettiler, 
soma tekrar feryada başla:d'ılar. 

Fıakat kiarısı onu durdurur: 
- Kabul etme, Simon, malımız en. az 

eD.i milyon değmese, Amerikan tröstiı 

beş yüz bin sterling teklif etmezdi. 

-·--····················································· ,_, ____________ , 
1 
<hnte. el Menuetto • Trio. ~) Final, Vlvace. 

I 'ı 4 - a P'. Mtlll'Olı>ro: Dört İnvansyon <4 İn-

Fransada. cşoförı. son zamanlarda cina
yet teşebbüslerine en fazla maruz kalan 
bir kurban haline gelmişti, bir müşteri 
bir taksiye biniyor, tenha bir sokakta şo
f örii öldürerek parasını alıp kaçıyordu .. 
artık şoförler geoe şeh.iır d'lşın.a çıkmaz ol
muşlardı. 

Ankara borsası v:tnzlontl. a) Alle~ro Grarloso, Leggiero. b) 
Allegro Gra:ı'.'o.cıo. el Andante. el Allegro Fe8-
to.';h. 5 - Marcel Poot: «Ouverture Joveu -Patino karısının omzunu okşar: 

- Ne o?ursa olsun, ben imzalıyacağırn. 
SenJn bu ıssız yerlerde didınmene daha 
iıazla daıyanamaın. 

M adam ıülıer: 
- Ya ben bu çalışmadan ho§laruyor

sam. Kuzum Simon im.zah.ma. Gbrecek
sm, birkaç sene içind'e, Cenubt Amerika
mn en zengini sen ol.aca.ksın. 

* 
Aradan üç yıl g.eçer. Patino bu ııefer 

Nevyorka • karısının da muvafakatini a
larak - Guggenheim grupunun teklif et
tiğİ ikinci bil' mukaveleyi i.mzalamaya 
gider. Bu mukave!eye göre, kendi ma
amı ocaklarını işletmek üzere açılacak 
ıoJıan tröstün direktörler meclı\'sıine reis 
olur. Hisselerin yüzde ellisi kendisine bı
rakılır. Yüzde ellisine mukabil de Gug-

- ···----
AC'tht· kapımıt fiatla ı 13 - 3 - 939 

Ç t.: K 1. E R 

Açıd' KB;> " . 
LondA L,93 5,93 

Mn-TOI') :.:6 40 ı:6 40 

Par\a :- .. 1'>~6 S,.>1>23 

'.tUlM 6 65 t,65 

Cenen• ~8,747r; ~8. 74, 5 

Am.rt•rdaaa 67.1425 67 1~2.) 

.. rtt. 6(), 717ö 50,7175 

llırGbtl ~ J lıl ö 1.1,2/ii 

AUD& ~.l.Slo l,t.8'.!J 

'°'" l.iı6 1.b6 

Pn• • .3325 t.33~5 

M&drlcl b-93 5,YJ 
Vartcna ~.>·846 13.345 
a .. pefM 4.4,!1675 24.:16.5 

•Urret l,~050 il, lf050 

.. lcnd i,8376 ll,öJ7f: 
1' ollıobama !14 6ı M 62 
8M>kholm ~.l).:ıl() 30 63..6 
Moekon .. ~.8ô2Ö 2J,81);lö 

gsnheim grupu yeni yerlerin alımnası ve ._ ______________ __.. 

f;§'Detil'mesi için icab eden sermayeyi, ko- 1 8 T l .K B A Z L A 8 

yar. 
Madam Patinonun üç yı! önceki keha

neti roğru çıkar. Mukaveleyi iınza eder 
etmez - son madde mucibine~ - Patinoya 
mı.'kden (50) milyon sterling verilir. 
Kıan koca artık dağda çalı~ktan vaz-

geçerler. Simon Pat;no uzun bir dünya 
7o!culuğna cıkar. Altı ay soma BoNviaya 
döndüğü vakit dünyadaki bütün teneke 
ocaklannı içim~ alan bir cJJünya teneke 
b rTiği> ni kurmuş ve başına geçmiş bu-
1unmaktadır. GE'n ·ş maden ocakları rahi-

Fel~menk kralicesi Wilhelmina da a-
r arasmd dır. Bu birlik yirmi yı.ldan 

fazfa bir zaman en mühim san'atla.nn 7.a

ruri bir unsuru ol!:m bu ham maddenin 
~stihs fuıi ve fiatlarını kontrol ve djkte 
eder Bütün azalan büyük büyük servet
ler vaparlar. Patino hepsınden daha zen
gin olur. 

"Fakat Patino valnt7 para ile tıatmin o
lunacak 'bir adam değ'!dir. Milyonlara 
sah'b olduyu halde mühendis diploması 
alsın d've La Paz üniwrsites1ne girer. 
Muht $errt şatosunci1. ec;i az bulunur bir 
kil ib'lı.,ne kurar. 1'' ki basit tahsildar 
bu "n c;ad ,.e mad,.,I" bahsi üstünde her 

, 

T'.,. borcu t pe"!\ 
• • 111 • 

& udeli -· 

Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöhetçi olan eczaneler şunlar· 

dır: 

İstanbul dhetindekller: 
Aksar::ıyda (Sarım), Alemdarda (Sır

rı Asım), Beyazıdda CBelkls), Samatya
da <Rıdvan), Eminönünde (Be§ir Ke -
mall, Eyübde (Hikmet Atlamaz), Fener
de <Vltam, Şehremininde (Hamdi), Şeh
zadebaşında Cİ. Halll>, Karagümrükte 
(Kemall. Küçükpazarda (YorgD, Ba -
kırköyünde <Hlla.J>. 
Beyoğtu cihetindekller: 
İstıklfı.l caddesinde <Dellasuda>, Ga -

la tada (Hüseyin Hti8nü), Taksimde (Li
monclyan ı, Pangaltıda (Nargllecı)t;ln>~ 
Beşiktaş ta CNall Halid). 

Bofaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: ... 
Üsküdarda (Sellmlye), Sarıyerde <Nu

ri), Kadıköyünde (Moda, Merkez), Bü -
yükadada CŞinasl Rıza), Heybelide (Ta
n aş). 

su 1e cevab verebilı>cek dei?erlı bir mü· 1.. , 

.__, ________________________ __, 

t.eh ssıs d Y•ı. avni 7amand.'.l tam rnana-
sile münev' r, sevimli bir centilmendir 
~. 

:R tmo memle>k~tin.e büyük hizmetler 
etmiştir. 19'>0 de Bohvh bütçestn.de mü
h b'r .açık görülür. Bu açığı kapamak 
ipin sermaye sah'b!erine ağır vergiler 
konulur. Toplanacak vergı mecmuunun 
on.da dokuzunu Patinonun. kalanam da 
"1.ğer sermaye sahiblerinin ödemesi. ~art 
koşulur. 

1932 de Bolivia Paraguay ile- harbe tu
ftıştuğu sıroiarda Patino Pariste bulun· 
maktadır. Derhal hü kftmetine (39) mil· 
yon stıer1ing gibi mühim bir yardım.da. 

Dolmabahçe Hava Gazı 

KOK 

l-
KOMORONO 

tercih ediniz 1 

Akba kitabevi 411111 
r dilden kitab, gazete ve SON 
STA'nın Ankara bayiidir. Under
d mak1ne16r1nin de acentasıdır. 

ı:eıt (Şen uvertürL 22.'.ro: Mii'7,\k «meretler) 
Pi. ~: Müzik {Cazband - P}). 23.45 - 241: 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. <1••·······················•••••••T•••• ........................ _ 
Sahneve c•k!ln ilk Türk kadıfll 
hayatmı "Son Posta,, ya an'attt 

(Baş tarafı 7 inci sayf(l,da) 

Kadıkövdeki ApoUon tiyatrosunda gün
düz kadınPara, gecesi de erkeklere tf'rn
siller verirdi. Ben bir gün oraya gittim. 
Hüseyin Suadı gördüm. İlk sözüm şu ol
du: 

- Ben sa:hneye çıkmtyacak mıyım? 

Hüseyin Suad, dikkatli dikkatli yüzü
me bakmıştı . 

- Nasıf çıkabnirsin. izin verirler mi 
ki! 

- Muhakkak izin mi almak lazım, t
zinsi'z çıksam ne olur? 

Hüseyin Suad gözlerini gözlerime dik· 
iı": 

- Sen demir gibi olınalısın! 

Dedi. 

- Demir gıbiyim. 

- Sahne~ çıkarken ke1'1eni koltuğu-

nun altına -alınan lazım. 

- Beni öfdürseler de sahnede öldürür
ler. 

Çok sami::ınt idim. BunJa.rı çok iiçten 
söylüyordum .. fakat benim bu cesaretime 
'karşı gene Hüseyin Suad tedbirli hare. 
ket etmeyi muvafık bulmu~ olacak ki: 

- Hel'e biır kerede bütün arkadaşlar 
'biı'likte konuşalım. Sen mektebe gel. 

Dedi. 
(Arka.!ı var) 

·······························-·· ... ························ 
İlan Tarif em iz 

Tet sütun santımı 

ıahile 400 kuruı 
aahil• 250 n 
•ahile 200 » 

Dördüncü ıahile 100 » 
1, ıahileler 60 • 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda illıı yaptıracak· 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
fstifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa illn.lar için ayn 
bir tarife derpiJ edilmiştir. 

Son POlta'nm ttcarl !l.&ntarı:ıa 
aid işler için §11 adreıı müracaat 
edilmelidir: 

tu.neılılı: KoilftiU llrke&a 
J[a.hnmanzade ll&Q 

.&nbn eaddtll 

Bu itibarla Kufinin öLünıü Amerikah 
dansözün gaybubetinden daha büyük te~ 
s:ır yaptı. Amma gene katili bulunamadı. 

3 üncü cinayet 

Şimdi İl'k.teşrin ayı içindeyiz: Ma-d'am 
Kerier isminde bir genç kadın kocasile 
kavga ed'iyor, ondan ayrılıyor ve gaze-
telıere ilan vererek iş arıyor, derken bul
duğunu söyliyerek evinden aynlıyor. Ne
reye gitmiştiT? Bilen yok. Hısım akra • 
bası telaşta, M"anıyor, o da kayıblann 
arasına kanşmıştır. 

4 üncü cinayet 
Gene İrk.teşrin.deyiz: l .. yın 16 ncı günü 

Leb!oud isminde b.iır tiyatro artist ko • 
m.isyoncusu. Em.brezaryaı ortadan 
kayboruyor, o da bir cina·yete kurban git
miştir, fakat öldüren kim? 

Pollis suaıle cıevab verm~kten lciz ka -
lıyor. 

5 inci cinayet .• 
İkinciteşrin 1937. 
Parise iltica etmiş bir Alınan, From

mer isminde bir genç bir akşam oteline 
dönmüyor. Arasıra gelmediği vakidir, me 
rak etmiyorlar. Fakat gaybubeti uzu • 
yor, ayın sonuna doğru bir daha dönmi
yeceği anlaşılıyor. O da bir cinayet.? kur· 
ban gitmiştir. 

6 ncı cinayet .• 
Gene İkindteşrin 1937. 
Lesorle iSminde b'İJI' ev teNalı öğle üze· 

ri yazıhanesinden çıkmış. bir daha dön
memiştir. Evin~ merak ediyorlar: 

- Acayib, oevabını alıyorla.r. Bir müş
teriye bir köşk göstereclkti., ıonra evine 
dönecekti! 

Telaş, polise relefon. tahkikat.. hiç bir 
netice çıkmıyor. 
Şimdi de hatırı.metadır, biT' gazetedıe bir 

liste görmüştüm, 12 imni altalta &ırala -
mış: 

- 8 ayda Pariste yapıl.an cinayetlerden 
12 tanesinin katili. bulunamadı, polisi uy
kudan uyandırmak lazım, demişti:. 

Polis gene sıe.s çıkarın.ad\, fakat bu al
tıncı ctna)'€t sayesinde, cezasız kalmış 12 
cinayetten 6 smm fa.itini buldu. Bu. 
Veidmıa.ndır. Nasıl ele geçtJı? Bu pek ba. 
sitti:r. 

Bir cinaiyat profesör.1: 
- Dünyada fb:tiyatmzhk yapmıy.an hiç 

bir kat'il yoktur, demi§. 
Vel'dın.a:nı oezumı görmiye JeVkeden 

'Cl'e yaptığı bil' ihiiyatsızlı.ktır. 

Veidman ev kam.iıyonCUIU ne tanış • 
mak ve ona itimat! telkin etmek lçln biır 

dost vasıta.sile ele ge-çtrmif olduğu mevki 
sahtbf bir a<imıın kaırlvizı:lttni t avsiye 
mektubu halinde bu komisyoncuya veri.-

yor, kart komisyoncunun yazıhanesind• 
k.alıyO!" ve güzel bir ipucu teşkil ediyor. 

Veidmanın tevhili .. 
Polis bu kartvizitin izini taki:b eder -

ken. Par.is civarında bır köşkte oturan 
bir ecnebi ilıe konuşmıya lüzum görüyor, 
daha 6 cinayetin katilini bulduğunu ken
tl'J.si de aıniamış değildir. Sadece ev ko • 
misyoncu.sunrun gaybubeti etrafında tah
kikat yapmaktadır. 
Köşke iki sivil polis yolluyor, polislf"r 

kapıyı çalıyorlar, bizzat Veidman açı • 
y<H: 

- Buyurunuz baylar. 
Polisler içeri giriyorlar, ve birdenbire 

katilin rövelveri karşısında kalıyoırlar ve 
yaralanıyorlar. -Fakat yaralan hafif, iç
l~den biıri caın havlili! masanın üzerin
dE duran bir demiri Veidlnanın kafası 
na indiriyor. Artık katil tutulınu~ur 

Suç ortaklaTı 
Veitcbııanın bh-i kadın olmak üzere ilç 

tane suç ortağı vardır Bir tanesinin adı 
Mfiliovdur. Cinayetlerin biı'ini yapmıı 

otmalda müttehimdir. Diğeri Blarnhr, 
sulçuyu saklama cürmünden ınaznundur, 
üçüncü suç ortağı ise Triko isminde bil' 
kadındır, o da çalınmış mal. saklamış ol
makla zannaltı.nıd'adır. 

Veidman kimdir? 

Verd.trnan 1908 senesin.de Frankfortta 
doğm~. 16 yaşında lise)'\ bitirmiş, bir 
moda mağazasında çalışnuya başlamı~, 

sonra AımenK.aya gitmiş, Kanad.ada bir 
çiftlikte çalışmış, hırsızlık ettiği için 
memleketten çıkarılmış, Alınanyaya dön
müş. orada da bİr hırsızlık cürmünden 8 
sene hapishanede yatmış. suç ortakları • 
nın ilkiıni de orada tanımıştır. Fransaya 
ise ~portsuz olarak gelmiştir. 

/ih celse .. 

Tahmin edildiği veçhile ilk celse iddia
namenin okunmasına ve bir de hüviyet
leri!n tesbitiaıe inhisar ettı. Veidman ga .. 
yet l'akayd' ve soğukkanlıydı. Eğer janı. 

darmaların arasında olmasaydı, arkasın· 

daki J.aciverd yeni kostümile nasılsa yM 
bul!mu.ş bir d;n1eyici sanılacaktı. 

Reisin suallerine tek kelime ile cevab 
veriyordu. Yalnız evet, hayır, diyordu. 

ee:rsenm sonunda dikkate dıeğer, bir 
hAdise oldu. Avukatlardan biI'i: 

- İki sivil polis içeri girdikleri zaman 
Veidman kaçabifmek imkanına malikti. 
Neden buna teşebbüs etmiyerek ates aç· 
mıştıır? diye sormuc::ın v,,:..:ı-

lime ille oevab vermekten çıkaıran bu sual 
oldu: 

- İQeri.'d'e birisi. vardı, onun kıaçma.suu 
temin etmek istiyord'Um. Nitekim silah 
sesini i'Şitince tehlikeyi anladı, arka pen· 
cereden atlıyarak kaçtı, dedi. 

- Kimcfir bu? 

- Söyloemiyeceğim. 

İnanan olduğunu sanmıyorum. Celse bu 
son kelime üzerine kapandı. Size bun • 
dan sonraki muhakeme celselerini bildJ.r .. 
miye devam ed'eceğim. .. ........................................................... .. 

So 
Yevmi. Siyasi, Havactia ve Halk ıazeteaı 

Yerebata.n, Çatalçeşme soltat, 25 
İ S TANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize üddir. ----

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

~ene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TO'RKİYE 
----

1400 760 4UO 
YUNANİSTAN 2J4J 1-..~v 710 
ECNEBİ 2iıJ • 800 

Abone bedeli p~indir. Adrea 
değiştirmek 25 .lrur·l§tur. 

1 
Ay 
.Kr. 

100 
270 
fiOü 

Gelen evrak geri verilmn. 
llônlcudan mes'uliyet alınma.2. 
Cevab için mektublara 10 kuru,ıuk 

Pul ilAve.si llzım:iır. 

~···················--··················· ······· İ Posta kutusu : 741 İstanbul ·ı 
i Telgra1 : Son Posta 

' 

Telef on : 20203 
• I .............................................. -~' 



14 Malt 

Orta Avrupa yeniden kanştı lstanbulun ikinci müntehib namzedleri 
(Baştarafı l inci sayfada) Yeni kabineden dışarı bırakılacak olan (Baştarafı 1 inci sayfada) Haill Şeker <tetercl), H~ Sencer (emekli 

Slovak parlamentosunun yarınki cel • nazırlar, Slovakyanm federal devletten Refıot Anntaras (öğretmen), Müfid saner Dz. binbaşı), İsmail Hakkı Karadağ (ban- ~e=:~>Fa~~ne!::~:~ (Arabacılar kA.ttbl), 
... ın.ıe. Slovakyanın federal! devlet sis- ayrılmasına ve Alınaıı nüfuzuna aleyh • (emekli mOlklye mftfetUşD. t.mao Memduh ka memuru), hmaıı Hakkı Korur (emekli B "l <"'.?hencllsl: • 
-e bağlı kahp kalmaması mesele& tarclrrlar. Allar <emetm. Mustafa Hakkı Nalçao (kim- "'- blnb .. ıl, Kemal Gözen (emekli n.. hin. e;yog u lrazan Hıukoy nahıyeıı 
kararlaştmlacaktır. ,.,.,,, ca..ıd Ekim <İnhisarlar mnum m~ • o..,ı, Muhk!dln T6mer (T. H. K. muhasebe- Mustafa Faik Aokın (umumi meclliı au. 

Berlin :makamları, S!ovakyarun kendi dür muavini), Ziya Karaca (avukat) Emin cW>. Nail Ta&aroğlu (emekli Dz yarbayı) sından), Suphl Soykan <memur), Refet Özel 
Çekler Slovakyaya mfitemadiyen mu:ka<Meratını kendıisıni.n tayin etmesini Görk cemekll sübay>, Tank Kortay '(bele_ Nu3ret Bllgln (doktor), Mahmud ~bil Cmon~ <mezbaha memuru), Kemal Özkan (lnhl • 

asker yoll~yorlar ve Slovakyaya en geniı bir muhtexiyet diye ıstatı.tlk mlldürül, Mltha\ Yene! ıtn • t!lrl, &llhaddln Tugal (emekli deniz bin • sarlarda memurl, Mehmed Bli!l.1 (buz fab • 
verilmesini istemektedirler. hls:ırlnr mnum müdürQ), Samlh Türk~an başısı), Süleyman Firuz (tüccar), Snfl Nllz- rlka,sındn şef), Adil Aşkın <tomlsyoncu), 

Engerau 13 - Çek kıtaatı bura civa .. uv.., h Nal Özkan <b ı dl 
Ç

ekoslovakya a Çeklerle Almanlar Cnı>le~lye ,;at lşlerl mQdürü>, Dr. Cevad Ke- et Tok.söz (baytar), Şevket Arıkan cemek- k · . e c ye memuru), Behice T n· 
nndaki Tuna geçidini kapamışlardır. Bu rlm Int>edayı (doçent), Mahmud Nedim Otu ll Dz. sübayı), Tahs1n Doğsun ctüccar), Veh- er (öğretmen), Ahmed CO§kun Cet §lrketln· 
tedb re rağmen Slovakyadan kaçıp bu - arasındaki hidiseler <emekli), Salih Bozok (saylav> MU!tafa lbJ Erten (başöğretmen) Yahya eemn Aker de), Ralf Akaydın (buz fa.brikası memuru>, 
raya gelen mülteciler Bratislavaya ve Ber!ln 13 _ Gazeteler dün •kahra· Sanc1f (emeklll, ishak Sungur Ô>iişkOnler· (b .. 6Rret.menı, Zekerly~ Adlıo ıu (emekli Melih• ..,...,_l!m (hayvan borsasında), Atl 
Blu - d. Ç k kvi 1 evi muha.sebecısn, Kemal Dağdevlren (Şişli sübay). Zihni Gtındüz (başöğretmen) Edip Açıkalın Ctuccar), Yusuf B ykal Cm llye 

maneuye mutema ı)en e ta ye man ar günü> nü tes'id etmiş olan Çe- nahlye müdilrü), Niyazi Yücel (emekli ET- öztaynak (aTUk&t), Fehmi Erman (~ekil m"murul, Rıza Bayraktar (emekli blnba ı), 
kıtaatı ve tanklar geld'ğini bildiriyorlar. ko·Slovakya Almanlarının hasmane ni kaf mndürü' . Ahmed Hamdi Başar cstın _ memur>. Sadiye Tok.söz, Hasan Fehmi Ta _ R"<'al Olgaç <~aliye memuru), Avnl Çeleıı 

Çeklerle Slovaklar arasında dal•ra, hücuma maruz kaJnruı olduk· rmlier şirketinde), SaJ•haddln yargı <•Y· ner <umumi meclb azasından), Hllml Çoker «me>ll Dz. yuzb.,,.,l, Azmi Azak <emekli çarpıımalar !arını bu nıdalann Hitler ve Almanya lavı• Aslın Dikel ı Osmanlı Bankasın dal, (memur l. Muammer Çoker (montörl, vas.ı Dz. • bln~aıwı • ~alld A,Yanoğlu <emekli na • 
aleyhine tevcıh edilmiş oldugu· nu, ga· MeJ1mcd Somer (sayln>. Behice aüner, Nal- Erkman (eczacı), Müeyyed Erçetin ceem- hly. muduru>, Ihsan Iyem <mezbaha mu • 

Roma 13 - Messagero gazetesi Hlinka me Yaşaroğltı fustafa Turıalı (avukat) Sa- cı), Osman Gençer <mühendis), Seniha Be- hnsebec.lsl), Mebrure Suna (öğretmen). 
muhafız teşk'latının Bratislavada Çek - malı haçla bayraklara karş:ı bilhassa nld Yaıı1?' tŞ I! Halkevl katibi), şerır Ata _ nice, isman Hakkı Kôseç (keresteci), Hüse- Beyoğlu kazası Galata nahiyesi 
Jerle yapılan müsademede on dokuz ölü Brno'da ateş edilmiş olduğunu da yaz- bek CemekU süb:ıyl, Muhsine l!:dls, Huriye ytn Fehmi Ayral (belediye varidat mümey- Nuri Zorel Cmüteahhid), İsmet Somer cec-
verm" ş olduğunu büyük harflerle teba • mak' adır !ar. Ön ez ("8yla v ı. Fabna ManvM, Mahucemal ylrll. Nlzameddln ÇaJlbyan (bakkal), Tür- oan), Sadi Blrkök (deniz mfiteahldll, Sahn 
rilz ettirmektedir. Alman istihbarat bürosunun Brno. Aygen, Zihni Uztckln (öğretmen>. LQtft on- k"" Ne!JU (mezbahada memur), Memnune Blr•ök (deniz müteahhidi), Fethi Erden 

dan aldığı bir telgrafa nazaran dün lft. Cumumt meclis azasındnnl. Nihad Rıı.a Özköker, Abdülhalim Babacan Cemekll Dz. Cbaktertyoloğ), Ganl Arakon (tüccar>. Mev· 
Slovakya hududundaki Alrran Emen gen menlzbank miıfettışll, Nazif 81 - albay>, Sabri Saydam <memur), All San hibe Arakon, ~üsnü Arsan Cec , cı), H k .. 

kuvvetlerinin hareketleri Çekler nümayiş yaparak cyaşasın Kı- rel (saylav>, Hulki Çakır (inhisar memuru), CDenlzbankda .şef). Bekir Tanrıöver (sebze met Tüzer (avukat>, Hasan Akman (tüc • zıl cephe, yaşasın Stalin, y~n Be- Sabri Atayol (tüccarl, Mazhar Besim Alp • taciri), Vasıf Sun (elektrik ldareslnde şef), car>. Hayri Algüner (emekli), A. Alı Yen!. 
Berlin 13 (A.A.) - Almanya - Slo • neş:ı. diye bağırmışlar ve sokakları do- san <öğretmen), Nazif K(ızıın Erad cumumt Macid Maşuk Özlevend (elektrik ldarcstnde çeri (fırıncılar genel sekreteri), Nedime y .. 

Takya hududundaki Alman kıtaatının laşmışlard!r. meclis azasından), Nureddin Akdemir Cka- tef>. Sabri Atat (emekli memur), İzzet Ay(- nlçerl, Mustafa Nezlh Tukel (tuccar), Suad 
hareketleri hakkında kendilerinden istif- Olmutz l3 (A.A)' _ D. N. B. : mun sekreteri). İsmaU Hakkı Başn.k (T. H. gen Cemekll Dz. yarbayı), SalA.haddln Abaç Karao~an (tüccar), Yakub yıldırım Ctüc-
llllrtJa buhınulıuı saHihiyettar meho.fil. D" K. direktörü). Etem izzet o.sal (gemi tur • (emetll Dz. y:ırbayu, Ahmed Konca (emlA.k car), Ibrahlm Feyzi Çelik (Galata n h119 

un akşam, Masatryk meydanında tarma mftdür\ll, Sftley:man Çayırlı (emekli sahlbl), Sallhaddin Aslan (Denlzbankta me müdürü), Celdl Said Beker (avukat), &ım 
bunlann Viyanada yapılacak muazzam Çekler bir genç Alınan grupuna teca - sübay) Hul!tl ozon <umum) meclis azum _ mnr>. Kerim Ayür Cteıeton memuru), Mu- Ke!'Inenll (doktor), KAmll Bingöl <ö~t • 
ıeQid resmine aid hazırlıklardan başka vüz ederek dövrnüşlerdir. Çek polisi işe dan). Ekrem Rüşttı Altepe cemekll ythıba _ hlddln Barım <emekli sübay). men), Halid Gök.su <Denlzbankta memur>. 
bir şey olmadığını ve bu geçid resmi es - karışmış ve tıpkı Beneş :rejiminde ol • şı), Mehmed Gürler <süt miistabsUll, Fatde Beyoğlu kazaaı Takıim nahiye•i Kemaleddin Atasun (Hava Kurumu nah! • 
ın.asında Führerln bir nutuk söylemesi • dull'u gibi taarruza uğrıyanlan tevkif F..ır.ındal Cumumt meclis azasından}, Rastın Reşad Elgih\ (emekll) Nureddin Ak.sotY ye başkanı>, Şerif Tragay CDcnlzba ta.)

1 

..ın mulrtemel bulundui:unu beyan et • B,...ra ı .. yıavı, Celll Memduh Öget «it • (mhhlye mftdftr muavınıı,'eemaı Tekin (say- Vutlye Lostar. Nael Örenman (mfihendbl, 
mektedirler. etm'ştir. retmenı. ı .. ı. Tevfik Amir Kocam .. (umumi meells Hulkl Suba'1 <esna! klUbl), Yaıar yazıaı 

Prostnitzde komünistler Almanya ve Beyoğla kazası Merk~:ı nahiyen azaaındanl, Tatp servet Tuna (Ticaret 0 _ <saylav>. CelA.1 Yükselen Unhlsarlarda), DGr 
Slovak Baıvekili Prag'a gidemedi on

1
1n ri.iesac::ı aleyhinde ağır ithamları Meklrl Hikmet Gelenbeg <nukl'ltl, Musa daıı neşriyat müdürü), Naim İklzer (müra- dane Orhon, Cemll Ank~n (Denlzbank mii • 

Prag 13 - Merkezi hüldlrnet ile isti • ha·~ beyıınnameler dağıt:rnı.ılar ve hal Hüsnü GllkCRn (belediye muhasebe mftdl!r kıp), Ali R>dvan <hayvan bo"ası reis!\, oa- •~rlrll, Emin Taner Col!retmenl, -
prelerdc bulunmak üzere bugün Praga kı Almanlar aleyhine tahrik etmişler- muın·ln\), Bdha Alptürk fSular İdarem mu- llb Ataç <sahil sıhhiye müdürü), Bahaed - Gursoy, Mel~hnt Gilrsoy, İzzetin SelAml ıı.... hCl!'ebecisl), Sükfttl Keçeci (sıhhiye mQfet _ din Lfttfi Va malı (doktor), Necib Serden - ray <sanayici)• Kamll Nayman <umumt mııt 
selmesi beklenen yeni Slovak başvekili dir. tlşl\, Ff'thl İı;fendlvaroğlu CMaarlf Vet.Metl geçti cumumt meclis azasından), Emln öz _ lls aza.sındanJ, Abdülkadir Bayraktarothl 
Sidor, hadisel'erin süratle inkişafı kar - Bratislavada meçhul kimseler Al - um 11mi müfettışll, ·Pertev OeYher Etlll <Em yürek <temlz.Uk ışıerl müdür muavlnl), E _ <memur>, İsmall Hakkı Ongur <tnhlsarlard9 
fJSlnda bu seyahatten vazgeçmiş ve Slt>· rrumların yaptıklan büyük tezahür es- nJrt Sandığı muha_,ebeclsl), Eşref Paşmak- sad Gallboğıu (aukat), Hakklye Emln Ko- memur>, Falk Kaynat (Merke-z Bankası ftm 

nkyada kalınağa karar vemı1ştlr. nasında b;r bomba atmışlardır. Bu nü- çı Onhlsadard• oube lmlrll, Necati can (be ra1 <umumi meclliı a...,ndanı, Ganime Ser· nedarıl, Ali Niyaz! Kaynak <emekli kom! • Başvekil Sidor, bu sabah eski başveldl · · ,. k d 
1 1 

ledlve müvu.ene müdürü), ömer Ball Chş- dengeçtl, Kenan Çakar (Beyoğlu posta mil- ser), fsmall Hakkı Demlrsoy <Merkez Ban • rnayışe ış.ıra e en A man ardan bir tüyü fabrlkft.~ aahlbU,' Salih Murnd UııcW- dür1U, Hulflsl A1ı:pulat (Taksim nahiye mü- kası veznedan), Yaşar Demlrsoy, :Mehmecl 
Tisso ve diğer separatist Slovak lider - kıS'nı Cümhuriyet meydanından geçer lek Cprofesörl Zeki Alaybet Cö!tretmen> dürü), Tevfik Remzi Kazancıgll <doktor> Felek (sandalcılar rels1), Cemal ErduraG 
ler.ile görüşmüş. fakat bunları Slovak • ken de gen~ bir bomba patlamıştır. Nlg~ Sültt\tı Keçecl MuallA İ.!fendtyorotıu' Ha'!an Hayrl Tan <saylav) , Sabit Kurd <gürri Cmuşamba.cıl, Emin Yıazgan Ceskl mEft'm yanın federal devbet çerçevesinde kalmam Tirnau istruyonu civarındaki fahri· Semine EtUI. Nimet Or. Hllseyln Cahid Yal~ rtıt muhafaza stvn teşkllAt Amiri), Asım kumandaml. Fahrl Dölen (tüccar), Hüse • 
hususunda !ima edrnı•mlıtir. kada da bir bomba patlamış ve mühim çın <••Y1a». Khmı Okvar (Giresun sayla- "'"""n (avukat), Halil Hilmi Uyguner (aTU· yln A!mıan <tticearl, Mllveddet Erdem öl• 

Eski Slovak Ba•vekı·ıı· n.,.rıı·.,tJe ha~ar yapmıştır. Til, Riıseytn Culd CRlze saylaTI) Nakiye kat), Mustafa Galib Gültekin (doçent) Bed- retmenl, Hilsnü Hamid Sayman (prof ör>. v r. ElgOn <Erzurum saylavıl İlha~l Bulak ri Nedlm Gölmll <İş limited mlldllril),'Fey _ Alt Rıza Çelebloğlu (öğretmen), KAzım Türk 

Diğer taraftan eski başvekil Tisso, be- Bittabi bütün mikasdlerln faillerini <Top<ak Otı.•lndel, Ahmed' Kınık CBeyollu sullah Doğuer Cdoçentı. Hasan Ferid Per • (tnccarl, .Murad Han (kablo fabrlkaBı .. • 
raberinde Slovakyada,ki Alınan ekalliye- karışılıklar çıkarm.k lsıtyeo Çekler knymakamıı, Nev ... r Kınık, Leman Hlla. •rr <,.ylavl, Vehbi Sunar <memur), Şeref blbll. Mumla &tkı Tekell (avukat), llall 
tinin mümessili Burkcnsky olduğu halde, arasında aramak !Azımdır. nO 06kcan, İhsan Değer cıtıaı..., mQdUrlll &rdengeçU (ıılgorta flrkeU memuru), Ga· S~ydam <ec.aeıı, Zehra Saydam, B-

Hl

tl . ~ ti ü b Son hAdiseler dolayısile halk arasın· Ahmed l"ahrl Erc.1 <Haseki hest~ne.st opera~ llb Abdi (dlş doktoru>. Naim Çeşmell <mtı- Gortey <emekli telgraf müdürü), Sadullab 
'erin uö\'e zerine ugün ö~led\?n - törül. CelA.1 Ergun Ceczacıl, İmnall Hakkı hend\s), Ziya Taner cncaret Borsası idare Ar.tar (tüccarı, Zeki Ongun (kolordu veı • 

sonra tayyare He Presburgdan Berline da galeyan gittikçe mmaktadır. Or <Tlcaret Bor~a.sındal, Ahsen <Ziraat Ban~ t.eyetl üyesi), Müftd cansunar Cea:ııcı>. ~~d~ı), Şerlf Barutcu (odun tüccarı), TeT• gitmiştir. 50 yaralı kası eokl mfidürlll. Rllnt At.et (iş e..ı ıahl· Salih Al§an (odabqıl, Harun Bek <emek • ancar <emekli yfizbaııı, Osman özman 

Yolda, b!r mildc!et V!yanacb tevakkuf Viyona 1.l (A.A.) - İklaudan gelen hll. ~il Yam Masa! Cbeledl,. milfet- • 111, Tevhid• z.ım <61.ret.menl. Nurlye Çav- (emekli memurı. N1'ameddln Diler <ecsaeıl, 
eden Ti990, halen Viyanada bulunan es· haberlere göre, Çek jandarmalannın rlndenl. Nlyıud uı .. (beledi,. mıım.,,.ı.ıı dar!> <elektrik ldıırP•lndel. tsman Hall> B•mld Pekoan <Ziraat Bankası mftdfir nuı
ki Slovak i'ktısad nazın Doçansky ve taarruzları karşısında onu ağır olınak Ahmed Kara (kasablar şirketi mOdür\ll Fe~ Ş!ns&& cncaret borsasında), SalA.haddtn ;vtnti,ErgH!ayre~~A~ır (doktor), Mehmeıl rldun ~evket Evren.sel (doktor) Asrl Tansı Tezer (Hallç şirketi muhruıebeclsl), 8all • usu enç sahlbl). 
•IDinka muhafıtlan teşkildtmtn eski şe- ü-ı::ere 50 Alman yaralanmıştır. (htllrJAl kamunu selı:reterll, TaİAt yucabaş haddin PulRt <Bevkeı şlrketlnde memur), Beıiktaı kazası Arnavudköy 
fi albay Murgaş ile ~örü~müc:tÜT. İk!au 13 .CA.A.) - SüngüJü Çek as- <mı>rltcz nahlve mOdOrül, Muharrem Nanı Cev:ıd Akıska <eczacı), Kemal Berk <inhisar- nalıiyen 

Birkaç gündenberi Vivana rad'\•osun • kcrJcri bugün öğleden sonra, sokaklar- Ak'4o& CAvul:nt , ~ad Muhll.s sırmalı CAvu- larda memur), Yavuz Abadan (avukat do- Em!n Draman (saylav), İhsan Namık So
dan S?ovak halklna h't:ıben :nutuklar söy- d!l dohısmışlar ve Almanlara mütema- kat), Nccmf'ddln Sadık <Sayltlvl, .Mhı F1k- Ç"ntl. Recat Okandan Cdoçentl, Cafer Tay- rov cumumt meclis azasından). Fikri oran 
!.~ DoçanSky ve albay Murgaş, Slo • d'vPn fena muamele yapmıc:lardır. ret D<>rler (d.,l(torl Kadri Bayman (:hayvan yar Kankatar (doktor), KAmll Kıbrıs (mer- Cp1ye.ngo direktör muavlnl), Hnsan Ba.wl ~ tY.ırsıuıı komtsern. KAmll Sesllotlu <doktor), 'kez bankası İstanbul müdürü), Mahmud Gfi: CArnavudköy nahlye müdürü), Yusuf 
Takyanın Çekl'erden avnlmac:ını ve Hit- Çek markc:istlerin de silahlandıkları Kemnl Konlz {eski merkes memuru) Ha _ Ne11m Ersun (merkez bankası İstanbul iŞ. Zlyr. Draman (avukat), Ahmed Ferld B bal 
terin hima~ aıl1ın·.;oa müstak!l bir dev- haber alınmıştır. Vazivet Ç<)k gergin - .sıın Cın.cıon tbııhrlye mektebi ö~rehnent), mlldürü), Receb Hoşgör '(fınncı), Yu.sut Zl- (avukat', Zeltlye Kocabay (eski mekteb mi
~ ohrrak yaşamasını istemekte ve Prag di,.. Yeni müsademelerin vukuundaın R0cı1d Sener (fırıncı), Hayri Atvüz (aeya • ya Ctetklld ltiratı komisyonunda), Mustafa dü:-i\), Fitnat G\lner (ba.şö~retmen), s 
hD'kUnıetinfn b'Otün harP.ketierinl şiddet- korkuluyor. Gissebelde tevkif edilen hat !'IC'"rıtası nıiidt\r\lJ. Süreyya Kadri <dok- Enver Aylav <avukatl. Sallha.ddln Radak <a- ha Artun (öğretmen), Mehmed Kınacı Qo. 
le tenkid etınektecHrler. Almanlar meçhul bir tarafa gönderı'l - torl. Mttat Cemal Kuntay (doktor), Tevftk vukat), Osman Bunl Gökmen Ctllccar), Yu- car), KA.ınll Özkent Ckomlsydncul, F "!"e1ll Tü~,.gün Cumumt meclls aza.~nndanl, Mat _ sut Z!ya Önlf (Denizbank eski müdtlril), Kıırabıırcak (poSta mfidürfl> Asmı ö dell 

Hitlerle m ]J'rpt mişlerdir. Orada Almanlardan birçok· bule Ahmed Kara, Muhterem Gökmen Crönt- Refik A'klf CHavagaz1 flrketlnde), Mustafa Cemekll albay>, Ekrem ne~er c°ştrket muhul-
Viyaııada temaslarını bilir<l 'klen sor:· larnıın yaralandığı bildiriliyor. Çek ••n doktora>. Nael Erlm <doktor), c.maı Hamdi <eezarıı. Servet '1"1reglln <Dr.l, Rl • bil, 69llm Tunçel <Amavodk6y nahiye k& jand~ malan burasmı muhasara altır Aydın Cöğretnıenl, Al1 Tull <t>anka memu _ fat Türegün <mühendis), HA.ınld Perker <te- tlbl), Dursun Akbay (tüccar), Neclp lnncl 

ra tekrar tayyan! ile BerliTIE: giden eski na almışlardır. Halk, civar ormanları ru), Fanl Mutlugll <Denlzbankta memur) lefon mtifebttşn,Halll KıaraMlan <belediye CU\ccarl, Kıymet Pekdeğer (öğretmen> Malc• başve'kıil T'sso, evveld hariciye nazın fon kacı~maktadır. Be!'ıçet atl<:cr (Galatasaray llaeıs1 mMtırtu: :en;~~~ Mel:haodt Gön?_. Cö~İbretmen), Mltat bule Tınas Cô~retmen). ' 
Ribbentropa mülAki o1muıı ve bilahare Emine Zeki Or <Feriköy mallye şubeatnde em care ası reJllı), rahlm Kemal Befiktaı lra%tU1 J!erkez nahi,.,;ı 
Hitrer tarafından kabul edilmiştir. Bu Çek hilkQmeti knmUnistlen sllab mı memur). M Alt Tuncel (mezbaha tahakkuk Baybura Cemekll yarbay), Fehmi TeJter General Kı\zım özalp (saylav) Ha.san oe-

1 dağıtıyor? mf'Mıtml, Yııın:f Bört\ <emekll Jrolajtası). Sır- Hi\sa., meddln l!!rdurak (avukat), Abdullah ml <aaylav), Dr. Refik (saylav),' Edip .._ • 
mft A'katta fon Ribbentrop ta hazır bu • p .... g 1~ (AA) E . b 

1 
rı ı-uın3r Chııvvan bor:-- m"bayaac•-> MP.?:har Ellg1tr (tnhisarlarda memur). Şem- et ( 1 ) Ha d ( 1 ) •- "-lu •Q " · • - mın men a ardan ......... u -· , ddl " v s:ı.y av , y ar say av .1.5mall BalDti nmuştur. alınan malfunata gorc Çek makamntı Al\ Ak,•ürük <odaba.$ıl. Hallın Akbulut Cem- se n Gunal (avukat>, Emlne SafTet Talu ltı (saylav), Ziya Kanımtırsel '<saylavl _.. 

Mül'Akattan sonra noc:rPdi en kısa bir lfı.k sah'bll. İbrahlm Hanlt Denlcer (doktor). (Shel gaz ıtrtetlnde şef), Pakize Marmara lclr Kalell C-ylavl,Mehmed T:<-•n Yu da 

t 

Brunoda eski kmnilnist teşkilAtı mensub- (öğretmen} Medih K k Azl Ak .... .c.uu 
resm tebl'ğ<le,, mu:ıllakt3 kalan baZ\ me- larına askeri tüfekler drığıtmağa başla _ Bt!voi!la kazan Kasımpaf'I nahiyen (u'Tlumt m~ll.s aza:ınd:~. o;;:::;ed Ö1.:ay _ kul (saylav), Alı Rıza Ünal (Beşiktaş ta1 
oel<>lerin tetk k ed!lt!lğl bildırilm.ektedir. nuştır. Almanlar tanıfından ikamet •· Adile Panko!!lu <ökret.menı, Ahmed öı • nak <•meklll, İbra~lm Akdoğan (okul mO- makam». Zfi.l"Q Cubukçuo~lu (belediye M l Gö . l }A I me., (P.metll binbaşı), B:ısrl Levend Cemet- dtlr\ll Hakkı Cen b Demlrtaş Cd kto l H arrıelA.t m\ldurü), Etem Aklf Battalgll d 

areıa nng a e ace e diılmekte oloo diğer fehı~erd~ de ayni su- 11 kl\tlbl, Ayşe Sllkrlye ÖZkaynak, oemaı Ud hhrl <muauıı:>. Haşım Cem~l (~~ktr~; toıl, Fahire lJattalgll cdoçenU, Halll 
Br:rline döndü rette !hareket edildiği anJ.aşılıyor. Yeni 01.ir (ıometlt ad!lye memuru>, Dll!~ad J!Men, mllhendls1'. Ahmed Halim <tüccar), Bürey- mızrak (doktor maarlf sıhhiye müfe 

Berlirı 13 (Hususi) - Cenubi fı.Jyada hAdiselerin Alman nuntakalarında gir' • Et.em fa.et Ben.ce <muharrlrl, Fehmi Do • 1• Oenca <sayl8'l, Suphl Artel <umum) mec Arif lylcll (avukatı. Hamdi Rasim 
llç hafta ka>c!aT lstirahal edeceği bildiri!- şilmek istenen Çele: ledhiı hareketinin bir pn remel<!! maliye memuru), Fethi Dener ıı. a•.-ındanı. Fuad .man <atretmenl, Hfi <umumi meclls ua.•ındanl, HftkınO 
mi l M la·· . b b!lslan"ICl sayılabilir. (manlfatuncı), M. Alt Kızıldemlr (emekli aeytn Salor (doktor), Hallse Leman Kôseç (Halkevl başkanı), R\lştil Dlk (başötm 

§o an ~a orıng, u akşam ansı- -- "" deniz sübayıl, Nejad Abrak ctumOsJoneu), Şer~f .Vat (elf'ktrlk memuru), Mustafa Ben- nı!"n), Abdülkndlr Karamilrsel (avukat • 
zın Berline dönmüştür. Çeklerin Alman hududunda aldık1an F"thlye Erçetin. Fende Erten <öğretmen>. gelll (emekli s\lbay), Ahmed Cemal Murad- mumt meclis azasından), D. SalA.haddln Tı 

Resmi mahfel~r, Görıngin dönüşü hu- tedbirler Hasım Klınn Gönll~ (emetll Dz. btnbqı), otlu (sı>.lı:ercl) Ahmed Adem Göğd- C~ _ kal (doktor), Mahmud Alçıtepe (Plvan~ 
ousuncla hltbir şey sôylememeırtedirlet'. Viyana 13 (A.A.) _ lk!.aud'a Çoklerln · un ° mftdl!rHlğftnde memur), Nail Halld Tipi -bed h-kfuneti. p risle d mı zacl), Nurl Karaoğlu (odun tüccan), 8 .... 
Maahaza bunun, Slovakya meselesile a • bugün 6R en son.n. kısmt seferberHğe u a ai surette tıemu- hına.n Macar hariciye nazın Kont Cald ceb Taşçıotıu Ceczacı), Şaklr önet 
!Akad.ar olduğu anlaşılmaktadır. teovessül ettfkleri müşahede edihniftlr. tadır. de bugün hastanederı çıkmış ve hariciye tllccanı, Fahreddin Bolen (doktor) 

Hitler Viya••Y• hareketini lklauya ru batarya hava ndldolaa topu Sa!Ahlyetlar İngiliz mahfoilerlnin b • nezaret'ne l!"lerek vazifesi baııruı geç • Bal>.an ( .. krlm federasyona Telsi), ~ yerreşttrlbni.ştir. Civar tepeler topçu ve naatine göre Slovakyadakl vaziyet. Çeko- miştir. Baltan <H. P. Uyenkurul başkA.tlbl), Al -
tehir etti Jruvvetli piyade m0fre7.eleri tarafından Slovakyarun müDd tamami~tini garan- Budapeşteniın bazı siyasi mehafilınde B:uıslu rbıt.ınbul sıhhiye müdüril), All ~• 

Berlin 13 (A.A.) - Hitler, An•lusun ~şg·' --N.l-..ıye 'L-•,-nmıştır. ti tmi , t 'lt ..._ be 1 ctu fa S
0

yhan), (sabık valilerden). Asaf Bollm ~ " a.ı: C',uw• uaı.-w. e ş oıan ngı ere ve r ransayı ha • yan o un ğuna göre, Slovakyanın AI- ( ı b .. :rıld&ıümli fOn!iklerine iştirak etmek u. Den' an. memuru). Hallm yurdcıkıı Bratillavada .rekete getirecek mahiyette değildir. Ge- man himayesinde müstakil bir d~vlet o- hl~arlnrda memur>, Nedlm Muradotlu 
sere, gitmek tasavvurunda bulunduğu Vi-

1 
(A ranti, ydnıız hariçten yapılacak olan bir larak ilanı bi.r saat meselesidır. :meldi albay), Nuri Demlrağ <mtıte,alllalGI.~ 

yanaya henüz gitmiş değil<lir. Slyast me- BraUsla.va 3 .A.) .- Burada va • taarruz vUkuunda mevzuu bahsolabll'lr. Ayni mehafilde, Karpat Ukranyası me- Ali Rıza Öker (maarif memurul, Baff bafı1t bunun Slovakya hAdisesinin neU • ,ziyet gitgıde tıeh1!.U:t1 bır tekil almakta - selesinin de Atm p 1 na (Galatasaray ilkokul dlrektör1i), ...... ~il -ı olduğunu beyan elmekted' dır. Alqam ft:oerl Çek ası.e..leri her tllrl11 Macarlann noktai na7.an anya • 
0 

onya • ll'laca- Angun <baoll!lretmenl. Hllann Keaercıll 
, ~. lihtfyatı elden bırakmışlardır. &dorun Budapefte 

13 
(AA) Ç k Slo ak r:istan arasında ha\ledileceğı ilave olun- leı'!tye fen nıtıdürftl, Eşref Payaslıoll a.-

Prag da vaziyet vaziyete hA'ldm olmadığı an.laplıyor. Çek . · · - e o- v · maktadır. ledty~ hukuk müdür muavınn. Cevdet~ Pra yadaki Macarlarm Prag milnu•1mm olan F z1 fk • ter (mühendtsl Mazhar özveren (~ 
g 13 (Husus!) - Merkezi hüldlıriet knuı.tı şehrln mühim noktalannı iş~al Kont Estıerhazi Slovakya bqvekih Sidor • ramı ann ı n mf'n), All Rıza 'özaıc <memur>, Şaban 4 

bugün öğleden sonra uzun süren bi.ı- top- etmfştir. Turuı keJ>rll~nOn karşısında ile göriişt{lkten sonra ansızın Pragdan Bu Patis 13 (AA.) - Fransız matbuatı tar <Evtaf memuru), SelA.ınl İzzet 
lantı yapaıraık. Slovakyadakı vaztyetl tet- mü2Je binasına mitnlyözler yerleştiril _ dıapeşteye hareket etmi§tır Çeko..Slovakya vaziyetinin inkişafını bü- (Ml

1

harrir), ismall Hakkı Andan (911-ıt,~ 
!lc!.k etmiştir. miştir. Kışla: avlularına elli kadar tank . . • . yük bir aJaka ile takib etmektedir. Mat- Jandarma albayı), Nuri Apa.ydm ·f•illlllllU 

Israrla dola.şan şayfatara göre kabine- getJrilmi§th". ~.iığer taraftan ~ğrenıldiğine göre Mı- buat umumiyet itibarile, bu işte, Alınan- blnbaşıl, .Baha KArnll Göztım (beledlJ8 

de baz:ı. de~ildikler yapılacaktır. Milli 1 T I rl fikri caristana iılhak ohınan mıntakanın :mdmes yanın pannağmı gömıekted' rakıbı>. ~an Özkaya <Denlzbankta ngı ız e D sili ve eski Çekoslovakyadaki M li . r. mu:>, Zuhtil Kansu <ooşö~etmen> _ _.. _ __ , 

müdafaa nazırı Genera!
1 

Sirovi ve diğer Londra 13 (H'll8Wd) _ Slovakyadaki deri SzuU~ Br t' 
1 

. ~ca.r • .. Jour ga1JeteSt, Sfovakyanın esas itiba- Tekin (Tıbbı Adli müdürü), Kemal VUlllllllrN 
birkaç nazırın değişmesi muhtemeldir. hldlsel'eri va'kmdan takib eden t gir N"h h a ıs avaya .gıtmıştır. rile Macaristanaı ~ltihakı lazım geldiği Cşckerrn, Nlzameddln Baburtekln 

n ız 1 ayet, astanede tedavı altında bu- mütaleasmı Heri sürüyor. memura), Emin Şükrü Kunt <dok 
(Arkası _,, ,:.,.J•F 



12 Sayfa 

Ben onu sevmiyordum; fakat onun be· 
ni: sevmesi, hava gibi. su gibi mübrem 
bir ihtiyacdı benim için... Bugün, öm· 
rümde ilk .defa olarak kendimi yalnız, 

yapayalnız duyuyorum ve üşüyorum. 
Evet üşüyorum; onun uzaklardan beni 

sevmesi, benim patırtılı, eğlenceli ve 
sevgi He dolu hayatımı ısıtırdı. En meyus 
dak kalarımda, kendimi en yalnız his· 
sett "ğim anlarda onu düşünür, kendi ken· 
dime: cBeni seven birı var!> diyerek te
selli bulurdum. İnsanın şu koskocaman 
dünyada, etrafını ~ran yüzlerce kişiye 
rağm.en yalnız başına kalınası ne feci bir 
boşluk! 

Onun beni sevmeğe başladığını anla
dıgım zaman on sek!z yaşımda idim.. o, 
on beşinde vardı. O sen.? yazı Maltepede, 
teyzemin yanında geçtrmiştim. Benim 
teyzem onun yengesi olduğu için orada 
t.ıanıştık, konuştuk ve bütün bir mevsimi 
beraber geçirdik. Ben onu sevmemiştim: 
fakat onun bana bağlandığını her halin
den anlamış ve o zaman. niçin inkar ede· 
ylın. buna gülmüştüm. 

Seneler geçti... Vakit vakit birbirlmi· 
zi görüyor, gene uı:aklaşıyorduk. Lakin 
onu her görüşümde gözlerindeki ümid
siz sevginin daha derinleşt:ğ!n• ve bana 
ölümlere 'kadar sürükl:yecek bir aşkia 
bağlandığını anlıyordum. 

Garibdir, Güzinin beni bu derece sa
mimi ve menf.aatsiz b!r aşkta sevmesi. 
beni ondan uzaklaştırmaga kafi gelmişti. 

- Varsın o bana gene romantik bir 
sevda ik bağlansın; ben yaşamak, gül
mek, eğlenmek ve benim anladığım ma· 
nada sevmek ve sevilmek istiyorum. O
nun bu sakin, bu içli ve sessiz sevgisi be· 
ııi tatmin etmeğe kafi değildir. Ben et
rnfımda hareket, nef e ve hayat istiyo
rum. 

Güzin niçin böyle içlı ve sessizdi? Bu
nu biliyordum ben: fakat kendi kendime 
b lle itiraf etmek istemiyordum. Bugün 
artık bunu gizlemekte bir sebeb yok: Be
n[ seven o kızcağızı haşın ve kalbsiz söz. 
!erimle hırpalamıştım ve benim alçakça 
sözlerime karşı o, gözlerinde mağrur bir 
ifade ile şu cevabı vermişti: 

- Sfaden aşk dilenmıyorum Bü?end 
Bey; beni sevmemekte serbestsiniz; fa. 
kat benim sarniınt hislerime müdahale 
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etmeğe de hak'kınız yoktur. Ben ister se- çiçeğe konan bir kelebek gibi koşup uça· 
verim. ister sevmem; o bana aid bir şey- cağun ve Güzin beni her zaman müşfık 
dir. ve içli kal bile seveo~k ... Aldanmışım. 

O günden sonra Güzinle bu mevzu Ü· Sarışın, mavi gözlü, tom.bu~ denecek 
zerinde hiç konuşmadık. Ancak. senede 1 kadar etli bir kıza aşık olınuştum. Bu kız, 
birkaç kere onu görüyordum. Gözlerinde belki de kanl'ı canlı olmasından, pek 
ayni derin ve içli sevg~ yaşıyordu. Bir neş'cli ve şakrak bir güzeldi. Onunla iki 
defa ona bir baloda rastladım ve kendi dakika beraber olup ta hayatı sevmemek, 
kendime onun güzel bıT kız olduğunu iti· dünya:yı pembe tüller arkasından gör. 
rafa mecbur kaldım; fakat ben binbir memek imkansız g;bi bir ~eydi. Son sene· 
kadınla danseder ve eğlenirken o yenge- ler içinde birdüzüye esmer kadınların 

Si ve amcası ile bir masada oturmuş, dal· muhteris sevdalanndı:ın yorulduğum için 
gın ve acı gözlerle ortalıih seyretmekten bu yeni macera bana pek hoş göründü ve 
başlra bir şey yapmamıştı. Hatt5. .. hatta. genç kanımın bütün ateş ve neş'esilc ona 
benim dansetmek için kend;sine yaptı· bağlandım. 

ğım teklifi bile. başka bir dünyadan ge~ Vefasız, hain bir kadınmış... Bir ay 
len sesI~ reddetti. geçm{!den bent aldattı; başka bir erkeğe 

O gece, bir kadından ötekine giderken uçup gitti ve ben hiç beklemediğim bir 
bird'üzüy~: cBeni seven biri var, bun- zamanda gelen bu darbe ile cidden sar~ 
Jann hepsi geçici eğlenceler!> dediğimi sıldım: fakat, her zaman olduğu gibi ge
hatırlıyorum. ne kalbimin gizli köşesindeki Güzinin 

Onun beni sevm"kte devam etmesini hayali beni teselli etti ve ebeni seven bir 
istiyor, aksini düşündükçe bütün mev- kadın var!• diyerek onu bulmak istedım. 
cudiyetfuıin garib bir heyecanla titredi- Senelerden.beri ben, iki macer:ı arasında, 
ğini. ~çimden isyana benıiyen bir hissin onu görmek vesileleri icad ederdim. 
coştuğunu duyuvor, fakat ben onu seve- Gece, teyzem.in Divanyolundaki ap:ır· 

miyordum. İstiyordum ki ben bir kuş gi- tımanına gittiğim vakit ortalıkta büyük 
bi daldan d'araı ucuo e?!lenevim, şarkı söy- bir heyecan farkett:m.. Işıklar yanmış, 

liyeyim. hercai ömrümü ı:;üreyim amma hizmetçiler bir odadan ötekine koşuyor
o gene uzaktan beni düşünsün, beni sev-1 Ja.r. ı...,,r 7.f!'man müteva7.1 sofra birdenbire 
sin! mükellef bir ziyafet masası haline kon-

Esasen. senelerden ben kaç defa hi1 muş. 

kadını sevmiş ve kaç defa kendimi aşk _ Mutlaka misafir!nlz var teyze; bu 
yüzünden zavallı hissı>tmissem, onun ma- akşam gideyim; başka bir giin gelir·m. 1 
nevi varlığına sığınarak teselli buluvor, N ·· bet b _ .. - e munase canım: sen ya ancı 

butun ka-dırı1arı m.anasızlıkln. hainlikle ? s f b' tab k ·ı· d · . h .. .. ı mısın. o raya ır a ı ave e erız, o-
ıt am ettij'.,t:im zamanlar, gene onu duşu- hır biter, misafirler de tanımadığın k'm
nerek: reler değil ki. .. 

- Vefalıları da var .. sevdi~? erkekten İçimde, Güzmin de davctlHer arasında 
mukabele görmediği halde gene ona bağ- olması ümidi canlanmıştı . Fazla merasi· 
Iı kalan müstesna :uhlu olanlan da var ... me bakmadan ve naz etmeden yemeğe 
diyordum. 1şte bu iti.mad bana tek"Tar kalmağı kabul ettim. 
kuvvet veriyor, yeni baştan yola düzüle-

olduğunu rek başka bir sevgi, başka bir kadın arı- Beni bekliycn akıbetin ne 
yordum. nasıl tahmin edebilird'iml 

Hiçbir zaman, bu buhranlardan kur
tuhnak için Güzine kosmak aklıma gel
medi. Onu, en kıymetli hazinesini giz!i 
hir yere gömen bir hasis gibı, daima var
lığımın en gizli ve derin köşesinde sak-

Biraz sonra eniştem. onu müteakıb de 
bir yabancı kan koca geldiler. Herkes 
birbirinin yüzüne sevimli, mes'ud bir 
gülüm.c;eme ile bakıyor ve her kapı çah· 
mşında birb'rine: 

lıyordum. - Onlar mı? diye soruyorlardı. 
Bu vaziyet ömrümün sonuna kadar Sabırsızlıkla beklenen bu misafirlPr 

böylece devam edecek sandım; ben her kimdi acaba? 
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Devlet Demi':,!!lları ve limanları işletmesi Umum idaresi ila 1,arı 1 
15 Mart 1939 tarihinden itibaren: Münhasıran İskentierundan Hal.ebe veya Ha

lebin cenubunda herhangı bir istasyona V'C bilmukabe!e nakledilecek emtia ve 
eşyadan smıf far'kı olmaksızın Payas • Meydanıekbez mesafesi için ton başına 

maktuaın perakende (276) en az beş ton ücreti verilmek §artile (207) ve en az 
on ton ücreti verilmek şartile (172,5) kuruş ücret alınacaktır. Fazla taf.silit için 
istasyonlara müracaat edilmelidir. (1669) 

ile S BAH, ÖGLE ve A A 
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her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçatayınız 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
~~ turist~ yollan inşaatına aid eksiltme ilanında müteahhide 938 malt yı. 

lı ıçmde 100 bın ve 039, 940, 941 yılları Jçinde dörd'er yüz bin lıra tediye olu
nacağı yazılmış ise de ancak 4 müteakib sene içinde yapılacak tediyat mikda· 
rının inşaat bedıel'ini aşmaması pek tabii olduğundan sureti ilana nazaran 941 
senesi içinde 400 bin lira tediye edilmeyip o sene içinde inşa.atın yekfuı bede
lini itmam edıecek kadar tedıyatta bulunulacağı vukuu melhuz iltibase binaen 
tasrihan ilan olunur. cl667. 

SPORCULAR 
Düştünüz yaralandınız 
Mikroplar üzerinde 
Ôldürü ü tesiri haiz 

V·Ro .... A PATI 
1 "- süriln~Jz. 

ve Tekrar Oyuna Başlayın 

Bunu anlamakta gecikmedim: Güzin 1 parla:k bir saadet ışığı onları canlım<iır· 
ve.. nişanlısı. .. 

Ye.mekten evvc?, sofrada iken ve son~ 

radan saat tam on ikiye '.kadar Güzinle 
birçok defalar nazarlarımız çarpıştı. Her 
defasın-da ben iliklerim~ kadar titred:ği

mi hissettim ve ömrümde ilk refa bu gP.· 
ce ona, senelerdenberi beklediği ve di· 

lendiği alaka ile baktım ve gene ilk defa 
olarak o benimle alakadar olınadı. 

mıştı. 

cBeni seven kadın, ın bu akşam ebe
diyen benden gittiğini anladım ve içimi 
derin, sonsuz bir l'T'.atem, öksüzlüğe ben
ziyen bir hicran kapladı. 

Yarın ki nüshamızda: 

Annemin mektubu 
Yazan: inci ÔZkurt 

Göz?erindeki yıUardanber! görmeğe a- "-. 
hştığım o içli, o derin bakışlar silinmiş, --------------""' 

('Son Posta,, nın ~'-~ 
Edebi f Y ~ 

Romanı: 16 

kfımet sürecek ve karısını da istediği sındn• bir saniye afalladı. Cevadın 
gibi sevebilecek. alelacayib bir mahluk olduğunu, ondan 

Evet karısını istediği gibi sevebile- her şey bP.klenileceğini bildiği halde 
oek. burası muhakkak; fak:\ sevecek ·o bile şaşıp kalmıştı. 
mi? Hakikati itiraf etmek Iazım gelirse Sımin uz:ık akraban olan gelin hanı
Cevadın nişanlısına karşı çok tutkun ma, o '{Üzel ve şirin çocuğa gelince, 
bir hali yok. Asıl garibi, Mualla da o· maddeten ve m~nen onun hakkında 

cukluk arkadaşıyım diye ortalığı altüst 
eden Belkıs hammefendi... 

Fakat Mu<i!la başka bir devrin kızL 
ŞayE"d Cevad onu ciddi ve samimi bir 
surette sevmezse o, cidden ıztırab çe
kP.Cek... Maamafih, onda efendisinin 
her emrini yerinr. getirecek, onun ge
çi<'i kaprislerine boyun eğecek ve onu, 
bii.tün kusurlarım görmiyerek köri\ 
köriine sevecek bir halde görmedim. 

A'.. na pek aşık gibi görünmüyor. söyliyecek hır söz bulamıyorwn. Hayır, 
it' /~ Birbirlerini çok aıoz. tanıyorlar diye- otıa cçocuk» demek doğru değil. O tam °'"' / cek~in ... Evet amma biz şimdiye kadar manac;ile b!r genç kız, bütün saffet ve 

,,. Cevadm rPSll'line bile aşık olan kadın- incE"liğini ruhunun bütün ateş ve ma-
,,~~ fütkleıten : ları görmeğc ah~hğlmız için bu genç sumiyetini gözleriJe herkese anlatan 

;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;-;;;;;;--~--iiiiiiii-- Muazzez Tahsin ;;;;;;;; kı?:ın da daha ilk günden gözleri kama· tam bir genç kız. Acaba Cevad bu ha" 

bar adam tavrını almıştı. Gözleri bir şıp onu sevmesini bekliyorduk. zinenin kıymetini bilecek mi? Ömrünü 
düziye CPvadın peşinde idi. Manh,•za, Cevad da ona karşı soğuk- kadınlar ara.c;mda geçirmiş ve dünya

Göl'Üvorsun ya, dönüp dolaşıp gene 
şüph1.:?!erime, korkularım~ avdet ediyo
rum Cev:o>dla bir aralık yalnız kahı: 
konuşmağa çalışacağım. Belki de onun 
hakiki hislermi anlıyabilirim. 

Fakat .siz hilkaten o kadar yüksek 
v1 asil bir kızs•nız ki herhangi bir va· 
Liyette ne gibi bir tavır takınacağınızı, 
ne gıbi sözler söyliyeceğinizi pekala 
bilırsiniz. 

Mual1a hafifce kızardığım hissetti. 
Nı anlısının bu ilk komplimanı idi ve 
bu iltifatla beraber gelen derin bakış • 
iJ.ar kalbine c zamana kadar hiç tatma
dığ• bir ze\•k ulaştırdı. 

vıı 

l\IÜFİD BEYDEN N İLE HANIMA 
lUEKTUB 

c Sana t:m mektubu yrıtzarken benim 
hayretimi ve şaşkınlığımı görsen sen • 
de aşardın karıcığım. 

Iznıite gidt:rken Cevadın bize • ona 
accıyib adam demekte haklı imişsin! • 
ne hüyük bir sürpriz hazırlamış oldu • 

u kat'iyen tahmin edemiyordum. 
Ce ·adın bana kat'iyen güzel bir ka -
d nla evlenmek istemediğini söyledi • 
ğm biliyorsun; halbuki... 

Hwır. sPna başından başlıyarak her 
ı anlaıtacaaım. Bugün, öğleye doğ • 

mcam Refik paşa ve haremi, Naz
ın e knr1sı. vengem Naime hanım, 
C dın en ~amimi dostu Ahmed bey 
v ben İzmite vardık. Garda Nedim 
b bizi karşılaıdı. Adamcağızı görsen 
tnnı\ amazsın artık. Büsbütün değiş • 
nı ş eski saltanat devrine mahsus ki -

ça .. Bu hal göz önünde oldukça bu ev· nın bütün zevklerini almış olan bu 
Otomobillerle Nedim beyin evine lenme isir.e tavassut ettiğimize iyi mi bıkkın adam acaba bu temiz kızın te-

vı:trdık. Kapıda bizi Neyire hanımla d .. b etti'< bilmiyorum. Ceva ın yuzü ana miz ruhunu. ateşli ve hassas kalbini 
Mualla karşı!adılar. Cevad hemen on • k ı bup\in her zamandfln apalı ve esrarı anhyabilecek mi, yoksa ona ıztırab 
lan annesine ve hepimize takdim etti. .. kd' ed göründü; hfltta nşanhsını ta ım er· çektirecek mi? Acaba onun her şeye 
İşte b!ırada tam bir tiyatro sahnesine - b kem yüzüPde alay eden ve eglenen ir hakim kafac;ı kalbini tamamile öldür -
yakışac."ik bir hal oldu. Hepimizin göz· mana, dudaklarında muammalı bir gü- d- .. ? 

lerimiz. karşımızda harikulade bir gü· lümseme vardı. Onun bu halini hiç sev- u mu. 
ll 'kl ld · ı t k Doğrusunu söyliyeyim mi? Onların ze ı e pm ayan genç nışan ıya a ı- mediöimi bilirsin. 

l k 1 S · t · ed · k' ı-. birleşmelerini büyük bir korku ve te· 
ıp a mıştı. enı emın enm 1, se- Belkı de bu parlak muharrir, nişan· 

ı a b · ·· ı l"'t'f b k ·· Jaş içinde karşılayorum ve eğer geri ne.er en en oy e a ı ir ız gorme • lısına bakmı gözlerdeki hayretle eğle· · • 1 dönmek icab etse Cevade bu sefer 
miştim. Dört sene ıçinde Mualla nası niyor, bizimle alay ediyordu? Kimbilir! 
d -· · ı H 1 h 11 · · ·· ı Gfı Mua1ladan kat'iyen bahsetmezdim. 
egışmış. e e a ennı gorsen. ya Anne~ile ablasının bu genç ve güzel 

kırk yJldanberi bir prenses h.atyatı sür- kadını kıskanacaklarını, bu yüzden uy· Şimdi birazda burada nasıl yerleş· 
müi gibi tabii. Biraz çekingen olma.c;ı· ku ve rahatlarını kaçıracatclannı bili· tt.P.imizden bahsedeyim: Dilğü1' vesi
na rağmen ne sevimli, ne cana yakın yor ve belki bundan gizli bir intikam lesile Nedim beyin evinin Cevatlın 
şey! ve sevinç duyuyordu? himmetle tamir edildiğini biliyorsun. 

Bu manzara karşısında herkesteki Acaba onu Beykozdald çiftliğe mi Meğer burası eski paşaların rahat et· 
hay~ti tasaıvvur et! Hele zavallı Nai - gömecek? Nikah dairesine gitmek için mek ve tatlı bir ömür sürmek için yap· 
m~ yengemin hali görülecek şeydi. otomobillere binerken Ahmed beyin tırdığı cesim bir konakmış. Döşenip 
Yaşına rağm<-n hala güzel olmakla be- Cevadın kulağına eğilerek şu sözleri dayanınca muazzam bir ev oldu ve he-
ra ~r onun taze ve parlak gelini ile boy söylediğini duydum: pimiz ayn ayrı odalara yerleştik. 
ölçüşemiyeceği aşikardı. Bunu kendisi - Bize ne büyük bir sürpriz hazır- Biçare Nedim bey Cevadın onlar için 
de anlamış olacalk ki, her zaman his· Iı:ımışsın Ccv.ardcığım? Seni gidi esrar bir kurtarıcı olduğunu benden gizle· 
Ierini harice vurmazken bu sefer biraz kumkuması seni! Genç kannın İstan • 
ort;\ya atmağa mecbur kaldı. Nitekim bu1da salonlarda bir yıldız gibi parlı
bir~z sonra Ahmed bey kulağıma eği· yac;ığmı biliyor musun? 
lerek şu sözleri söyledi: Cevad H.\zumsuz bir sualle karşılaş-

- Ç'..ok şükür ki annesi Cevadın üze- ınış gibi omuz silkerek kısacaJ cevab 
rinde müessir olmuyor. Yoksa bu za. verdi: 
vallı genç kızın bir cehennem hayatı - Yanılıyorsun azizim, kanın o mB.· 
geçirm~inden korkulurdu. Ne ise kf nasız salon hayatma karışmıyacaktır. 
C~vad kendi evinde başlı başına hü - Zavallı Ahmed bey bu cevab karşı· 

medi. Onun memnuniyetini gorunce 
zavallı Muallanm kendisini ailesi uğru· 

n.'l feda etmiş olması şüphesi içimi bir 
ateş gibi yaktı. 

Cevadla evlenmek mi bir fedakArlık 
Bunu işiden bir çok hanımlar belki de 
benimle alay edecekler, beni deli zan· 
ncdecekler değil mi? Hele Cevadın ço-

Gülüyorsun; bunun kabil olamıyaca· 
ğmı söylemek istiyorsun değjl mi? 
Hakkın var. 

İşte yemek saati geldi yavrum. Mek
tu'bu'llu kPsiyorum. Neyyir hanım ve 
güz<>l Mualla sana kucak kucak selam· 
lar ve muhabbetler yolluyorlar Neyyir 
hanım düğlin haızırlıklanna dalarak 
birnz hasta~ığını unutmuş gibi ... 
Onun anne kelbinin bu izdivac yüzün· 
d~n hiç bir korku geçirmediğine şaşı
yorum. Mutlaka o da, kocası gibi, Ce • 
v-ıdm tesiri altında kaldı. Ne göz ka • 
m~şt.ırıcı çocuk şu Cevad! Ben bile bazı 
bazı onun kusurlarını göoniyecek hale 
geliyorum Maamafih, bir kızım olsa o
mı vermekte tereddüd ederdim: 

.Ta!e çok sevimli bir kız olmuş. "!elt!' 
Biilen<Je bayıldım . Pek şirin bir oğlan 

ne rie terbiyeli görsen. Onda Muallanın 

derin ve temiz gözleri var. Fakat yav· 
rucağın sıhhati biraz bozuk. Buna rağ
men tayyarPci olmak hevesinde. Hal

buki babas· bu mesleğin onu çabucak 
öldüreceğini söyleyip buna mani olmak 
istiyor. 

Mektubumu kc.'13iyorum. Öbürüsil 
gün sana bütün tafsilatı ve yengem 
NRime hanımın yeni gelinini nasıl kaır
şıladığmı anlatacağım. 

(Arka$& var) 
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TTAL GAZİ 
Yazan; 

övüş başhyor! 
Çokluk itibarile, Tütk ordusundan j 

fazla göriinüyorlardı. Ve anlaşılan, 
Tlirk1ere gaıebe edeceklerinden o ka
dar emin bulunuyorlardı ki, çadırları

nın önlerinde şarkılar söyleyip çalgılar 
çal11rak hora tepiyorlardı. 

Bu hal karşı~mda, Ömer beyin kalbi
n~ bir endişe girdi. 

- Görülüy0r ki düşman askeri, biz
den çokluktur. Ve hem de ekserisi, gök 
demire garkolmuştur. Acaba z.aıfer, bi
ze nasib olur mu? 

Diye, söylendi. 
Abdüsselam, derin derin içini çeke -

rek: 
- Hay, o oğlana ne demeli bilmem 

ki ... Yok yerP. başımıza bir iş çıkardı. 
Rahat ve huzur içinde dururken, bizi, 
ateşe saldı. Kendisi de, başını alıp, kim
bilir nerelere kaçtı? 

Diye cevab verdi. 
Ab<liilvehab doğru söyler ve sözden 

de çekinmezdi. Abdüsselamın bu ce • 
vabından hiddete geldi. 

- Be Abdüsselam!. Yazık ki serdar 
obcak~ın. Niçin böyle söylersin?. Hü· 
seyin Gazi şehid olduktan sonra, küf
far bizi hiç~ saymıya başladı. Hergün 
geçtikçe, 'ımnıklığmı arttırdıkça ar • 
tırdı. Hüseyin Gazi her sene onlardan 
harac alırken, şimdi, onlar bizden ha
rac istemiye kalktı. Şuna emin ol ki, 
Battal Clenilel" oğlan olmasaydı, gü
nün birin<~e Şemas, askerini toplayıp 
gene bizim kalemizi basacaktı. O za
mal'l. ne olacaktı?. Battaiın kaçtığını 
söylü:vorsun. Acaba, o oğlandan mı me
ded umuyorsun? Mademki serdarlık 
vazife.sini üzerine almışsın. Şunun bu· 
nun lafım bırak da, şu cengi nasıl başaı 
racağını ve düşmana ne tedbir ile ga
lebe çalacağım söyle. 

Dedi. 
Serdar. Abdülvehabın bu tok sözleri 

karşısmda ~iıkut ~ti. 

* Ertesi sibah, namaz vakti Türk or• 
dusundaki müezzinUe.r eMn okumaya 
başladılar. Askerler kalkıp büyük bir 
cemaatle namaz kıldılar. Düşmana za
fer ve g.alP.be ihsan etmesi için, Cenabı
h3kka yalvaroılar. 

Ömer ibey zırhJnı givdi. Atma bindi. 
Muharebe davulJannın çahnmasını 

emretti. 
Şemasm ordusu da davullar ve boru

lar ~larak meydana geldi. Piyade or
tada k~lıp zırhlı siivariler iki yana 
geçti. Artık iki taraf da hazırlığını bi -
tirmiş.. sıra. o devrin usulü veçhile 
muharebeye ba~lmnıya gelmişti. 

EvvelA. Şcmas ordusundan pürsilah 
bir pehliv;ın ortaya çıkarak; 

- Hey Türkler!. Boş yere savaşma • 
yın. Görüyorsunuz ki, her biri yüz kah
ramana bede1, bin1erce Mkerimiz var. 
Gelin, inad etmeyin. Talr,1vurumuz Şe
masırı dHPklP.rini verin, kan dökmeden, 
dönüp yurdunuza gidin. Yok eğer, 
wmleniz de ölümü göze aldı iseniz, 
kar~1ma çıkacak bir pehlivan gönde • 
rin. 

Diye, o zam.rmın usulünce (er) dile· 
di. 

Örrıer bey, yanındaki pehlivanlardan 
birini meydana saldı. İki pehlivan kar
şılaştı. 

Türle pehlivMı, kılıcını çekti. Kal • 
kanını ileri tutarak bacaklarını gerdi. 

- Dılediğin er, benim .. hamle, senin

d!r. 
Diye, 3eslendi. 
Düşman pehlivanı, elindeki süngüyü 

havaya kaldırdı. Elinde, bir kaç defa 
tarttı. Türk pehlivanının göğsünü ni· 
şan ~larak, kolunun bütün hızi ile, fır
lattı. Yıldırım gibi gelen süngü, az kal
llll peh11vanın göğsünü delecek, arka
sından çıkacaktı. Fakat Türk pehliva· 
nı, elindeki kalkanı o kadar maharetle 
idare etti ki, süngü kaydı, üç adım sa
ğa fırladı. 

Türk pehlivanı, korkunç bir nara at· 
tY. 

-- Pek dur, pehlivan.. şimdi de, 
hal'Ille benim. 

Jiançeri kabza.sına kadar htU mımn gôD.O.n. ıcıpıa& 
Diye bağtrdı. Elindeki eğri kılıcı ha- Birbirinin arkasmd ık ehli _ 

.. t·· d -~- d.. an ç an p 
şınm us un e savurar;:ım., u.şman peh- vanlar meydanda bö ı ··b 
1. ·· · t ld ' Y eec mu areze e-
ıvanının uzerınc a ı ı. derlerken Şemnıır. d k 

, ,a.-;:, or usunun ar asın-
Meydan da, korkunç bir mübareze daki tepede, hiç kimsenin farkında ol-

b~~lariı. ·: ~ı~ıç ve kalkanlar mü tema· madığı bir hal cereyan eyliyordu. 
d!yen :pırbırı.n~ çar~ıyordu. Kanla i- Tepenin üstündeki kayalann arasına 
ç'.nae kalan 1kı pehlıvan, topraklar i - yedi kişi saklanmıştı. Bunlar, hem 
çmde yuvarlanıvordu. meydandak· k l d"" .. 1 . . ~ ı an ı ovuşme en seyre· 
.Ernwnı peh1~.vanm ~llandığı ağır diyorlar, hem de konuşuyorlardı. 

Bmms kılıcı, Turk pehhvanının kul - Bu yed· 1· k' · B ttal T · 1 d • · ışı, a , avabıl ve 
a.~ ıgı na::ın Şam kılıcını parçaladı. Cüfde Gazi ile dört oğlundan mürek-

Turk pehlıvanı, kıl1çsız kaldı. kebti. 

. Bu ~ali görünce, ~.emas~ ordusun • Tavabil ile arkad
0

aşlan, Battalı ara-
~an aıkış sad.aları yukselmiye başladı. mak için yola çıktıktan sonra, hakika
Ilk muvaffakıyet, Şemasın pehlivanın- ten, Devzade Aşbra alışık olan Tava-
dc! k<tl<lcaktı. b'l· k" t · .. . ı m ze ı a ının sayesmde Battalın izi-

FaI:v~ Turk pehJıvam. çevik bir kap- ni bulmuş~ar, arkasından yetişmişler
lıın gıbı yaııa ı:;ıçradı. Kılıç hamlesin - di. 

dPn, kendi!"i ku_rtard:. Sonr~, yay gibi Battal. an.nesini yalnız bırak,a.lrak pe
fırlı~arak sol elındekı kalka'11ı, Ermeni şinıfon gelrliği için, Tavabile çok hid -
pehhvanınm kafasına çarptı. Onun bir detlPnmis VP onu tekdir etmek · t · • 

l . •· d · . · ıs emış 
~n ser~em ıgın. en ı~tıfade ederek, be - ti. Fctkat, Cüfde Gazi ile oğullarını gör-
lındeh harıçeıı çektı. Kabzasına kadat, düğü için de o kadar sevinmist' k' b h .. • .. 1 > ı ı, u 
asmının gogsune sap adı. Sonra ... Şe- sevincinden dolayı, Tava bili tekdirden 

mas O!'rlusunun karşısına dikilerek: vazgeçmişti. 
- Bn, gitti.. başka eriniz varsaı, mey- Birbirlerile öpüştükten ve koklaş -

dana cıksm... tıktan :::onrr oturmuşla · kl . ~ • · ·"" r, yapaca an 
Dıye, bagırdı. işi konuşmuşlardı. ( Arka.ı>; var) 

1 Kaşe 

Sizi 
günlerce 

ızbrab çek. 
mekten kurtarır. 

En f iddetli baf, dif adale aörı larını, Dfütmekten mOtevellid 
bütOn sancı ve sızıları derhal keser. 

Grip, nezle, soS)uk algınhAı, kırıkhk 
ve romatizmaya karşı ÇOK mOesaircıir. Mideyi bozmaz, kalbi 

ve böbrekleri yormaz. 

Aldanmayınız. Rağbet ~Ören her şeyin taklid 
benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Son Posta'nın tefrikası: 57 

Baron de Tott'un hatıraları 
pi : @'"·"-"'·"'·'"'"'="'· :cxx .... i!!!@7 .. ""'""-""' ---~·j 

Tatarların hayreti 
Yaptıgım elektrik tecrübeleri beni Tata~ların nazarında 
bir sihirbaz haline sokuyordu. Bütün şehir gaplığım 

harikanın havadisi ile çalkanıyordu 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçın 
Yemek iki yuvarlak maga üzerinde ye~ M. Rusin'in bu muhavereyi bana an~ 

niyordu. Sofranın birini Kam'ın önüne latırkeın gösterdiği ciddiyet onun bütün 
kurarlardı. Bu ya.lnu ha§metpenah Ta- tuhaflığını bütün bütün bariz bir halQ 
tara mahsustu. Yalnız başına yemek ye- sokuyordu. Yeni mi.sabrleri salona çı. 
mek onun mutadı idi. Bu teşrifat kaide- karttım. Orada, mistik bır ibadetin bü. 
sinin ya yaşlan itibarile temeyyüz et- tün hü.rmet ve sükılnile yarı daire şek! 
mif, ya hükümranlık hakkını haiz sul- linde toplandıktan ronr~ ark~daşlarının 
tanlar hılkkınd.a bir iıtisnası olarak kabu] fi'k;rlerine tercüman olan "'...i!rkes hatil:J 
olunmuttu. tercümanıma yaptıtı k1:r.~:h ··IT•ları ba• 

Ayni odada kurulmuş olan ikinci sof- na da tekrar e~+~. Nu+ku 6av.·t ciddi bi• 
ra Kam'ın yemeğe kabul etti~ zatlara surette dınledi.m. Ben de b'.lmukabele bü1 
mahsustu. Ben kazaııker ve Kaya Mirza tün Çerla!sistan hakkında gayet nazikd· 
ile bu sofrada yemek yiyordum. ne şeyler söyledim. Sonra, onlarda elek-

Maksoud Guerray hergün kadı ile a- tr'iğin hatırasını derin surette bırakınağ~ 
r.amda çıkan ufakte!ek mübahaseleri kı- hazırlandım. M. Rusin de mutad nezake~ 
Zl§tırmaktan pek ho~lanırdı. Bu müba- ti ibraz ederken kendilerini evıme celbe1 
h.aselerde kadı yürüttüğü muhakemele· den muci2Je fi!krini takviye edecek sözle:ıı 
rin isabetinden ziyade efendi.sini eğlen- söyliyerek eğleniyordu. 
dirmeğe ehemmiyet verird\. Vaziyetleri- Bu şerait altınd'8. kurbanlarımı intihalS, 
miz o kadar farklı idi ki hük:ümdann te- etmek benim için pek kolay olacağı tah~ 
veccühünü c~lb için ayni vasıta,ları isti- min. edilebilir. Seyı.rcilerden her biri sır~ 
mal edern.ezdık. Fak.at ben Karo ın hoşu- ile bu kurbanların arasına katılmak isti~ 
na ~trn.eği temin ~decek çarele~ ihm~l yordu. Zava.tldara bazan acıyordum. Fa1 
etmiyordum.. Donanma fışekleriru sevdı- kat onle.r cehennem azabı çekmekle be• 
ğine dikkat etmiştim. Fişekçilerinin c~- raber gülüyorlardı. Çerkesleri ancak ga"' 
haleti onun bu arzu.sunu pek az tatmın ..... ·.J.J~li . tih 1 b kt \~ 

y'C'~ şı"w:~ ım an ara maruz ıra ıA."' 
edebiliyordu Aletler yaptınyordum, t ad k" b" h ld · . an sonr ır ı memnun ır a e yer~ 
malzeme hazırlıyordum. adamlarıma ışi le · ·· d b"ıd· F k t ı ki "kl .. . . nne gon ere ıı: ım. a a e e rı e1 
oğre-tıyordum. Artık arzumu fiile çıkara- diğ. k. 1 bunl l'd 1 K , ım aoın ıınse er ar o u ar. en• 
bileceğimi gördüğüm zaman. Kam dan <lime daha az parlak fakat daha faydalı, 
doğduğu gün şenlik yapmak müsaade- ,,.,.. kit g . . k b 1 • 

uır va eçı.rme ça.resı arama6 a aş a; 
sini rica ettim. Onlar dumanlı fişekler, dnn. 
kf5tü kötü patlangıçlar ve kand.lllerı Adi 
hava! fişekleri görm.ele alışkın oldukları Hep arkamda taııdığım ü.ruformam e~ 
için benim yaptıklarım büyük bir mu- kim.işti. Kendi kendimin terzisi olmağ~ 
vaffakiyet teşkil etti. çalışıyordum. ~zel bir Arab beygirint 

Kam yaktığım küherçileden dolayı ll'raruıız wıulü bı.r eğer takımı yapmakj 
bana teşekkür ettikten sonra, şenliğin hevesine de düştüm. Eu beygire Tata~ 
pek az devam etmiş olmasına naziklne eğeri vura.mıyordum. Çünkü onun şek~ 
esef edeceğini tahmin etmiştım. Buna 1 aüvıariyi beygird~n çok uzak tutar. B~ 
cevab te§kil etmek üzere bazı elektrik kolay bir i§ değildi İptida aletler yap1 
tecrübeleri yapmağa hazırlanmış bulu- maktan i§e başl:amak !Azım geldı. İğnelet. 
nuyordum. Bu oda içinde küçük bir ateş hazırladım.: Bütün parçalan tanzim et1 
tqkil edeoek ve o akşamın miltebaki sa- tim. Nihayet klllnızı kadüed.en bir eğeıt 
atlerinde bizi eğlend.irecekti. yapmağa muvaffak oldum. Her şeyi bir~ 

Bu hAdisenin ilk neticeleri o kadar birine uygundu. Kam ile ilk tenezz:ih~ 
hayret tevlid etti ki ıihınlerde doğmağa çıkışımda bu takımı kullandım. 
başlamış olan sihirbazlık zannını izale Bu prens bütün tenezzüh ve eğlene~, 
etmekte epeyce zorluk çektim. Her tec- !erine beni kabul etmek lUtftinde bulu• 
rilbe bu zannı derece derece artırıyordu. nurdu. 
Maamafih Kam sözleri.mı anla:mı.ş gibi ( Arka.~ı va1·) 

görilndU. Bizzat elektriklenmek istedi. • .......... -.- ....................... .................. .. :ı 
Ona mutedil bir surette elektrik tuttur- ,.. "' 
dum. Fakat mukarriblere hükümdarı 

memnun edecek ve eğlendirecek surette 
muamele ~iyordum. 

Ertesi günü, bütün şehir yaptığım hari
kanın havadisi.le çallt.andı. Ertesi gü~ 
lcri Kam'ın nezdindeki tecrübelerde ha
zır bulunama.ıruş olanların meraklarını 

teskine tahsis etmek lhım geldi. Birçok 
kişi b!:rbirini müteakib yanıma gelerek 
bu tecrübeleri kendileri ve dostları üze
rinde tekrar etme.mi rica eyledller. Her
kes ayni surette hayretler içinde kalmış 
bir halde y.a.nımdan avdet edtyorlardı. 

Her bi'ri elektr'iği methediyor ve merak
Marın aded!ind gittikçe artınyordu. 

Maam.afih bu şöhretin mahzurlarından 
yoruhnağa ~1adıın. Bir akşam. bundan 
M. Rusin.'e ş!klyet ediyordum. O da be
nim kad6r sıkılıyordu. Birdenbire arlta 
arkaya yi'r:mi fenerin bizim eve doğru 

geldi.ğıiııi~ kıapıda durduğunu gördük. 
Demal M. Rusin'i göndererek maba.dla
rı ıne o?duğunu sordurdum. 
İçlerinden biri şöyle .slSyled1ı: 
- Biz Kam ne.Minde rehine olarak bu

hmaR Çerkeı min.ala.rma. .tizin be~
ıhı (1) canı istıedi~ zaman yaptığı han
kalan işittik. Peygamberin vilAdetinde~ 
beri b<SyJe mucizeler göril!:memiftir. 0 -
m.m. vefatından sonra eh insanlar bu mu
c~Iere fllhkl olma.mışTu.rdır. Ta.rafımız

da!ı rıca edk!1z. o harikaları biz de g6re
liın ki günün birinde vatanımıza gidersek 
on.lan tukAye ede!im. Bu h!ddaeyi 9eyret. 
mekten mahnun Jrabm§ olan Çerkesistan 
hiç olm&ma tarlhlerihde yalnız bir lıatı
raam muh.af-aza etsin. 

(1) Bey, mümtaz khnMlere 'Y&rlleın ünu
nıdır. 8eign~ur kel1ıne.sine nıua.dUcUr. Prens 
makamında da kulla.ııılııı; lJla.h Bul. Bog
d9.n B&y1 gtbt. 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından· 

Cild temizliği 
Meselesi 

Temizlik bir küldür. Temizlik işine 
clldlınizln temizliği, eşyamızın, evimizin, 
çam34ırlarımızın temizliği ve nihayet 
yemekleriınlzln temizliği hepsi dahlldlr. 
Fakat bunların çoğu umumt hıfzıssıhha
ya şuınulü olan şeylerdir. Bizim burada 
bugün mevzuu bahsetmek 1.stedlğlınlz te
mizlik daha ziyade şahstdir. Derimizin 
üzerinde namütenahi denecek kadar çok 
ve mesamat denilen delikler vardır. 

Bunl:ı.rla (teneffüsü cildi) denilen tenef
füsü temin ederiz. Yalnız akciğerlerin te
neffüsü umumt fi.ziyolojik vazifeler do
layulle l:.lfi değildir. Bu mesamat saye
sinde de tıpkı akciğerde olduğu gibi te • 
neff!i.! wkua gelir. Bu seooble bu me -
samatın dalma a9ık bultmma.sı, kirlerle 
örtülü olmaması ıa.rttır. K1r denilen şey 
de derimiz üzerinde beşereden dökülen 
eskl bollUk hil0-eyreler1n gene derlm.lz -
den ifraz olunan yağ'larla birleşml§ olan 
halitasından ba.tka blrfey detJldlr. Bu· 
nun Uzerine hariçten veyahud elblseler
d'n intikal edan tozlar ve topraklar da. 
dahil olunca vt\cudt\müzde bulunan kir· 
lerin neden ibaret oldu~u ve na.9ıl te-
4ekk.ill ettlğ1n1 derhal anlarız. i.tte bu 
kirlerledir ki m.uams.tı tıkar tenettU.Sö 
clldJye mln1 olur. Adeta Tticudümilz in
ce bir ta.ba.ka yağ ne sıvanmış gibl bir 
hal a!ır. Böylece ter va.aıta.slle harice def 
n tardetıctk mecburiyetinde bulundu
ıtum.us sehirler de Yticudümilzde kalır ve 
böylece yavaş yavaf zehirleniriz. Bu 
bah.c;e devam edece~. 

Cnab l.stfym okuyucalanmı.n poeta 
pala yollamalarım rica ederim. Aka! tak
dirde lst6kler1 mukabelesiz kala.bilir. 
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Ankarada yapılan Milli 
güreş takımı seçmeleri 

Çoban Mehmecl, Büyük Mustafa, Mersinli Ahmed, 
CeW ve 61 kiloda Ahmed rakiblerini 1encliler 

tnerjik, ve llhbatli idim. illa 4e derhal, ~Jete bi"".mt ptandır bili - biti idare ediyordu. .. Fakat Miamcap 
IMmim J811mdakl yüz b6nı.rce IBÇ llbl yorduk Derhal, akerlik tube9i mer • bilyilt bir mütküllt içinde leli. güçlil- A.-...ı. ..,.._ ......,._ dlJrl arn glSrllllf 
au•ml mahten bbldun. Benim • ... k~ ~ Old-Sk~tlend ğün bqhoa sebebi. liva konakÇJSı su• Anbra (B....ı) - BneDı:t gihl An .. tafı.. Y.ahya Nm.'""• •11 ile plrb. 
manıar korktulum yegbe 181 barbin. Yud a koftuk. İtişe kakışa askerlik şu- ba)'UI klf\ ~ Fransızca bilme • bra HalDnl IMımlımnda kalabalık bir '12 kiloda: c.ew SadJla 811 ili. Cahid 
benim harbe iftirakimden çok ~l bit- besindelL'i ÇflVUfludan birinin yanma mest idi.. adamcağız Fransızcayı mek- 8eYfrci kütıe.t lnlbıde Avnıpt. f&1l1Pf • Hiı.eyine tufla ptib. 
meai keyfiyeti idi. Şunu da 16JlemellJim dulabildik. Çavuftm fiiDe uf.ak btr tebde öirenm.iş, fakat sonra unutmut- ~tlftirak ecfecek milli takmun 189- 79 ldl:oda· Meninli Ahmed Ad'n t 
tL o mmnıar tnınıerecle aç .,.uır bir blhtit mkıtbnnca, nomım falan bek· tu. .. Vakıl o şimdi d~ Fransızca olarak meıert yaplnnfbr. Birinci devıede eh .. • ™ 
barbdım Mheeden ,eglne m.n ~ • )emeğe lüzum kalmadan, askerlik fU• c Bahçıvanın hal•ının kaleminden • nan neticeler fllD}ardır: datdbda tufia lllib. 
Derdi (1). Halbuki eber~ harbin beeindeki subaylarda birinin yanma bahsedebilirdi. fakat gelgelelim, H • 58 tiloda: Kenan Halile. ltflçlk Hibe- 8'I kiloda: BlJ'fik Mutafa f.....tlıe aJI 
a~ haftada bitecelinl zannediyorduk. ~. manda atırlıklanmızm nakille meşgul Jin Muatata,a ayı b-bUıt ıaıtb. Ot pllb. 

İlk hatınma plen fikiı, hemen bulun- Baıtiey'ln verdtii mahimat haldka- olan beş on Fransız amelesine, Umanda 61 kiloda: Ahmed Ipk. Niyul Yıldmt Afırcla: Çoban Mehmed Murada ıo,ıq 
ilulum yerele orduya göntlllil yazıJmat- ten doğru imif. Muhabereci kıtaata cid· pınl pınl parlamakta olan mühimmat 1,5 4Mi«ada taf1ıa plib. cl*ilıadl tufla plib. 
tı.. fakat hiraz dtlşündilkten aonra bu den bimik bir ihtiyec varmış.. hattl ve ağırlık arabalarmı, bir an evvel içe- 68 kiloda: Yapr Doğu Yusuf Aslana Seçmelerin ikinci devresine devam do 
lllaimden caydım. Çilnkil. enıultmtn bunlardan bir kısmı ilk partide Fran· rilere nakle!melerini, dalga geçmeme- ayı ili. Beaıen, Dotuıa 4.25 dakikada Jiecelkt!r. ' 
PransaG, cephede Vlll'Uftuklan bir aıra- sa,a sevkedileeekmlt... lııarinf bir türlü söylemesini beceremi • _._.. ... _.._. · - - ..,, _..._.....,.. 

la. benim monoton bır k1fla hayatı ge.. Askerlik ~besindeki subay, birmüd- yordu.. (Arkan"°"' ıı·ııı kome harı·cı·nda Kuıeıı· Askeri Lı·seler 
tfrmefe hiç te niyet m yoktu.. ben. cephe det bizi sfi2diikten ve bir müddet ~ dil· --··· 

lrahramanlan eve dönerken. hisselerine şün<Fikten sonra. görünüşe ~re bizi işe ~~~~~~~" kalan ta'cımların maçı spor bı·rı·ncı·sı· oldu 
adece ctırra!• diye bafırmak düftlnen- yarar buldu. Tabii mot.osildete binme 
lerden hhi olmak istemiyordum.. ben imtihanından geçmemiz de lAzım gele
ltizzat melim de, bu tarzda brpJanan cekti.. kolavca tahmin edeceğiniz ür 
lllr bbnman olmak istiyordum .. benim re bizim bu imtihandan hiç br perva· 
.im arzumla. helld de takdir ve .ıq ts- mız yoktu .. hemen ertesi glin, elimizde 
~ ütör tabiatimln hir hi..r de emrimiz olduğu halde (3) Oldıerşit'a 
N&rdı.. gönden1dlk.. oraya geılişbmzden bir
~ Witnn lııa .ı.eWenten ltlril. ı A.- gftn sonnı dır, Sil majeste ordusu asker

jtwtos __.. eat K-nbrif arbclat! .. 1erinl!ı tlbf oldula btitibı formalite· 
andan Vilovbi Meyzonuıı evine ,ıttlaı.. lerden gıeçtl)r .. 

Ke;vzan. hayalt çok zengin olan bir a- f ft~ Meyzonla ben, İngiliz kraliyet 
~ndL Sema 1ıleyzoıı. hariefre nezareti ordum aslaerf muhabere hizmetine bu 

urlarmdm oldutuna g6re. herhalde suretle girdik. Hele, muhabere sınıfını 
-.n.ı .. üt bat fe1lm' M1mnl bit edl- ifade eden mavili-beyazlı bandı kolu

muza taktılmuz zaman, keyfimize pa· 
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• • • • • • • • • • • • • • • • ... - • • Meyzonla kmmpna•nda. e, bizimle yan yoktu. 
her Itemmtçten maun olan ve be- Harbin ilk haftalarında, bir moto - ...._ ..... 
bir tlrll •amele muvatrat oJama.. sltl-..t.ll-postacı sıfatfle geçirdiğim giln

cbirtnei mnf dnlet memml7etl• ter! burada kaydetmele hiç lüzum gör
anmı muvaffakiyeU. ...._ w .. mil,orum. Bunlan yazsam, oldukça 

kada harbtye nezaretinde ~ enteresan bir biklye meydana gelirdi. 
olan bir arbclqımuı hatırWı.. Fakat bunu benim yazmama meydan 

Biz derhal Barkley ianh""'eld ba _.. kalmadan, bizlerden birili, benden ön
._pnu:a telefon ettik.. ft ftZiyet ce böyle bir tel' kaleme abp neşret • 

landa bin tenVfr etmesfni, bug(in· tt. ( 4) 
Fraıısaya glSnderilecelfni kuvvet- Herhalde muhabere hizmetinde ge -

tal>min ettiğimiz heyeti seferir:Y* .rd. •. · günler bü..n- harıl> esnam-de .,,;_,ı __ im1r&n Çl ıgımız , .YU 
a-~ - oq, oJnul. daki hayatımızın en enteresan bir saf

bildbmesınl kendialııdm rica et- ba'1dJr. tpıı içinde milkemmel blr he-
yecan vardı; tehlike ile, sinirlerimizi 

~r&ıı!Y çok IJi ve tok nazik 1ıılr 909 teprettbmele kAfi aeleoek bdar çok-
,_....._ iki ıdbı - ... w. ... ı. ta. !OD1'8 hepaindm lJial, bir piyade 

...ti: Bil bir .ad hual.uwı Mbri olmak iCin bçmılman mlmtün 
~· Jtbl, herhangi bir piJacle ~ de 9harl Jtnsfle rransa~ .attme- olmıyan br dril .. hizmetlerden 

bl'lyen mihnkiJ.n o~ muafdık ... 
~ m... (2) .ta edbl- Askediiimin ı. •fhMmchı, mulıa -

tee:riibelel'tn t.ıtthfa& laa'fı • berMillk ldmwtimle lllf bir mftneeebe-
lldlWlllt Ml4irtll. .,,.,.,.,. paltael f! olmıya, fakat bandm mnralrl haya

lafllanıı!mat tbere, ~ıet um lzerine fftkaJlde mQhim tesirler. 

• DJDlllDll bilen 1r..ı..m-_..u a-n'n yapel ilci vak'adan mhletmek mec1Ja.. 
~-~re ri)'ftindeyim. 

Mr illtiyac hJsediMiifnl clt Bah*1'ıDek iltedilim msnct vak'a, 

~··havadis. bizim pek lflıni• l'rana,a &e1dijbnizbl ilk günlerinde 
-:------' __ Cl!ft",an. etmişti.. l'tanaaJa olan anki-
,_ Kanıta! moner: cmı-ına>. ıtıf JldlllllZID Wr tmn- 1tavr liJmm VMI
_. ... hms ord111mlm llatma 1111- talile yapıJOldllt.. l.fnumda mflthit bir 

19nm fnsms ordannan orp.nl- ıraı,.tıık, m6thif bir haylnıydur ,ıdl
ır • ._ ... tamıanr. lıılr t!ı!laJndır • ., ,.. --ı... ç6ıık6 _..., •ldulmn livanın .... :ıuu tasllrlle RmJaJa Ilı - ,,..,. uu, 

mYUGrtln esraıezcll '* tarp11t hayvanlan ve ain'blı .._. thne r 
liltresDe 11111.llUR. 

o. or. o. (Offtola ~ o..- me- m nldereot: _,. 111r mlit tallmdlml 
........... mbM) ... IHllWndal9 ~- '* babe .. 

roll, Jilbet tahlll l'8DoUllne lll- f'> w.ıu.. W.tlOll: -~ maoı""'* ..... ,. ......... _.... ralanı 



14 Mart 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilAnları 

Kıymeti Pey parası 
L "ra K. Lira K. 

73 42 5 51 Çarşı Cevahir bedesteni içinde Şerif ağa sokağında 131 
numaralı ahşab dolabın tamamı. 

fJ77 36 43 31 Tahtakalc Balkapanı han üst katta eski ve yeni 51/!52 
numaralı odaların trunamı. 

417 10 31 29 Çakmakçılar Dayahatun mahallesi Çakmakçılar yoku
şund'a Valde han allt kıa.tta 6 numaralı odanın tamamı. 

Yukand'3 yazılı mahluı emlak 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkanlmıştır. 
İhalesi ı 7 /3/939 Cwna günü saat 14 te icra edüeceği!Jlden talihlerin Çemberli.-
taşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlulat kalemine müracaatleri. (1366) 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Cınsi ve mıkd rı 

Ynz beş k lo balmumu, ikıyuz elli kılo 
çir ş, ikıyoz yirmi kı.o çam sakızı, ynz 
elli kilo par ıfııı, on lH~i ki.ı.o kahverengi 

Tahmin tık 
bodoli teıııinatı 

Li. Ku. Li.. Ku. 

yQn boyası, tlçynz l(ılo pap. 806 26 

İki milyon bdşyüz bin adet kapsul dört-
ynz bi 1 çıft su:)tah lcnpsul, i ibin dokuz 
Yllz kırk kılo mont ı çıvısi, Jkibin ikiynz 
bir kangal ağaç çıvi, beşyüz elli kılo 
cellk çember, doknzbm ilA onbir bin 
beşyllz kilo kabara çivısi, bin sekizyOz 
kilo ö ;çe pe:çi ı çivısi, sekizynz kırk 
kllo ökçe tııkviyc çivisi, ııltı bin Oçyoz 
metre zımpara kftğıdı. ' 11092 M 831 96 

Seksen bin iJ8 yoz beş bin om 

1hate günü 
ve saati 

lf>-3-939 Çarşamba 
saat: 11 
Açık eksiltme 

16-3-939 Çarşamba 
saat: 15 de 
Kapalı zart 

nulça. 8160 00 286 26 saat: ı 1 de. 

1 
16-3-939 Perıembe 

iki bin ynz kilo burgulu tel çıvl. 26ı6 00 

Açık eksiltme 

196 88116-3-939 Perşembe 
saat: 13 de. 
Açık eksiltme 

katlı, bin ılA bınynz otuzb ş kilo Oç katlı saat: 15 de 
Beş)llZ ilQ RltıyOz yirmi kilo dokuz 116-3-939 Perşembe 

keten ip.ık, yoz kllo nğ ıpllği. 10173 00 762 98 Kapalı zarf 

ı - Cinsi, mikdan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı c20> yirmi 
kalem malzeme hizalannıda gösterilen gün ve saatlerde iki kapalı zarf ve üç açık 
eksiltme ile İstanbul Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunca alına
caktır. 

2 - Nümune ve şartnameler hergün adı geçen komisyonda görüle-bilir veya 
bedelsiz aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin kapalı zarflarını ihale gün 
ve saatinden bir saat evveline kadar komisyona makbuz karşılığı olarak verme
leri ve açık ek iltmeye gireceklerin vesika ve ilk teminatlariyle yazılı tarih gün 
ve saatlerde komisyonda bulunmaları. cl305:ı> 

Yüksek Z"raat Enstitüsü Rektörlüğün en: 
Kurumumuz talC'be ve müstahdirninin iaşelerinden aşağıda mikdarları yazılı 

iki kalem et kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 20/3/939 Pazartesi gü
nü saat 11 de Rektörlük b;nasında müteşekkil komisyon tarafından ihalesi ya
pılacaktır. 

Teklif mektublan ihaleden bir saat evveline kadar komi!yon reisliğine ver • 
mel eri. 

Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire Müdür-
lüğüne müracaaUan. .74h cl415> 

Cinsi Mikdarı Muhammen Muvakkat teminatı 

Koyun eti 
Kuzu eti 

10000 kilo 
3600 > 

fi atı 

50 kuruş 645 liradır. 

100 > 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Nafıa Vekaleti Samsun Su İşleri Sekizinci Şube MühendisHğinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Hamzalı bataklıkları ıslahı kanalları ile Aptal ırmağı ıslahı kanalı üzerine 
yıaptırıiacak al't.'ı aded betonarme köy yolu köprüsünün inşa.atıdır. Keşif be
deli 35544 Iira 77 kuruştur. 

2 - Eksiltme vah:di fiat üzerinden ve kapalı zarf usunıe yapıtacaktır. 

3 - Eksiltme 3 Nisan 9~9 tarihine rasthymı Pazartesi günii saat 15 de Sam
ıunqa .su işleri sekizinci şube mühendis[ği binasında Eksiltme Komisyonu oda
sında 1cra edilecekt'r. 

4 - lstekl!iler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık ~leri ge
nel şartnamesi, umum su i5!eri fenni şartnamesi, hususi f.ennt ,artn.ame ve pro

jeler.i 180 kuruş mukab"linde Samsunda su ~leri ı;ıekiziıncl rube mühendisliğin
den alabilirler. 

5 - Eksiltmeye gireb"imek için isteklilerin 2665 lira 86 kuruşluk muvakkat 

teminat vermesi ve mümasil işleri yaptığını gösterir vesika i'braz etmesi ve ek

sı1tmenm yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün ve

sikalarla birlikte b"r istida ile id.areve müracaat ederek bu ile mahsus olmak 
üzıere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 

vcsı"ka talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştmak edemezler. 

6 - İstekmerin teklif mektublarını üçüncü nYaddede yazılı 981.tten bir saat 
evveline kadar Samsunda su işleri sek:izinci şube mühendisliğine makbuz mu
kıaıbil"ınde vcrmeleı·ı Jazımdll'. 

Postada ol:an gecL'ltmeler kabul edilmez. (1664) 

Be' etliye Sular idaresinden : 
Kapalı zarfla münakasa ilanı 

İdaremizce satın alınaca!t muhtelif kuturda ceman (58250) 'kilo kurşun boru 
kapa1ı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu husus için hazırlanan şartname :idaremiz Levazım servisinden parasız 
olarak ahnabilir. 

2 - TallbLer, prtnameye göre hazırllyacakları bpah zarflarını ihale günü 
ola.n 5 Nisan 939 Çarşamba günü saat (15) e kadar Taksimde idare merkezind'e 
müdürlUğe vermelidirler. Bu saatten ıo:ma ptlıri1ıecek zarflar kabul olıunmaz. 

- (1681) 

SON POSTA 

" Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu ,, 

ve 10 yaş daha genç 
göründüğllmü 

söylüyordu 

iŞTE BÖYLECE 
MEFTUN OLMUŞTU 
Zevcim cBu adeta bir harika> diye 

söylenmekten kend·.c;in.i alamıyordu. An
cak: İki ay kari.ar oluyor. Alnımda, göı· 

lerle ağzımın etrafında buruşukluklarım 
vardır. Filhakika yaşım da epeyce ilerle
mişti. Bugün b'ltilr. dostlarım şeffaf ve yu 

muşak tenimi ve bir genç kızınki gibı taze 
ve nermin cildimi takdirle seyrediyorlar. 
Her akşam yatmazdan evvel cildm unsuru 
olan penbe renktek! Tokalon kremini kul
lanınm. Terkibinde Viyana Üniversitesi· 
nin meşhur bir profesörü tarafından keşıf 
ve cBiocel> tabi:' edilen cazib ve kıymetli 
gençlik cevheri vardır. Gündüzler iç!n, 
Beyaz Renkteki Tokalon lp'eminı kullanı-

rım. Cildi beyazlatır ve yumuşatır. Ve bü
tün siyah benlen giderir ve açık mesame
leri sıklaştırır. 

GÜZELLiG NIZ 
İÇİN 

~ 

KREM BALSAMİN 
KANZUK 

Bütün dtinyaca takdir edilmit uh
hl güzellik kremleridir. Gece için 
yağh, gündüz için yağsız ve halis 
acıbadeın çeşidleri hususi vazo Ye 
tüplerde satılır. 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - ISTANBUL 

Nefia ve Leziz 

MAKARNA 
yemek isterseniz: 

IZMIRIN 

AŞÇIBAŞI 
Markayı tercih ediniz. 

Kolaylık-Şıkld( 

"'" ,.,,, .. ,, .............. ... Her t•JdH evvel .. lerlılı ~ 
p•ıı .,., ... erekheı 8erenıa,.. .. 

lotla" ı•renk fılılı§ı 4• teıwıı. 
•it ol11rlar. H11t11t. lncaltt. YI 
eud•ıı teııHObOnl dlralll• H • 
,..ııd lıaNhtı•ftl• lıHe ııet•ın 
br•H 

'''•" , T ıı 2 o.Uea ıtııı.,.a. . .... ,.,, , ...... . 

llT ...... ..... 
,..,., ~ 12 ...... " 

MelueMıaı ::ı;.::. edlıtla ver• ,, ........ ....,.... 
ll'lr•tt•,,..••• .. .,.. ,....., 

- - -- - --- -- - -- -- - ·- , ___ -

Sayfn 

1939 modelleri gelmiştir 
ünyanın en sağlam ve en ucuz, 

Mi ELE 
SIT llABINELEBIDIB. 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozulmaz. 
Yedek aksamı daima mevcuddur. 

Anadoluda acenta aranmaktachr. 
Taşra Satı yerleri : 

Konyada Kaşılt~ı Necatı, En:urumda 
Ne,' et olakot u 

TÜRKiYE UMUM VEKILi: 1 t ııbu dn Tahtakale caddesı No. Ol JAK DEKALO 

Tabib Alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüöünden: 

Ankara, Kırıkkale ve Küçükyozgatta ic;tihdam edilmek üzere üç tabib alına • 
caktır. İsteklilerin şartlan öğrPnınek üzere şifahen veya istida ile Umum Mü • 
dürlüğe müracaatlarL (1280) 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - M. Kemalpaşa deresi üzerinde inşa edilmekte olan regülatöre aid kapa• 
ların imal ve montaJ işleri keşif bedeli (47.709) liradır. 

2 - Eksiltme 3/4/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat (15) de Nafıa Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında kapalı zart 
usulile yapılacaktır. 

1 - İsteklilerin eksiltme şartnamesi mukavele projesi, bayındırlık işleri gE'nel 
şartnamesi, fenni şartmıme ve projeleri (2) lira 39 kuruş mukabilinde Su
lar Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3598) lira (20) kuruşluk muvakkat 
~minat vermesi ve r;tsiltmenin yapılacağı günden en az sekfa gün evvel 
ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalete müra~ 
caat ederek bu işe mhhsus olmak üzere vesika almalan ve bu vesi1'ayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet ıçinde vesika talebinde bulunmayanlar ek .. 
silbN"ve iştirak edemezler. 

1 - İsteklilenn teklif mektublannı ıkinci maddede yaztlı saatten bir saat ev .. 
veline kadar Sular t:mum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri a. 
zımdır. 

Postada olan geı.;ikıneler kabul edilmez. (442) (862) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikalarında hale;ı mevcud olanlarla 

Mayıs 939 gayesine kadar (160 000) kılo b"rlkeceği tahmin edilen tahta parçası 
evvelki ihale feshedilerek yeniden pazarlıkla arttırmaya konmuştur. 

ıı - Muhanunen bedeli beher kilosu (50) santim hesabil-e (800) ve ?O 15 te
minatı (120) liradır. 

m - Arttırma 18/3/939 tvınine rastlıyan Cumartesi günü saat 10 da Kabataş. 
ta Lev.azım ve Mübayaat Şubesi Mücfüriyetindeki satış komisyonunda rapıla,. 

oalrlır. 
IV - Tahta nfununeleri Cibali ~ ku~u fabrikalarında göıiilebilir. (1674) 

Orman Umum Müdürlüğünden 
ı _ Orman Umum Müdürlüğü teşkilatına dağıtılmak üzere mübayaasına lü

zum görülmüş olan miktarı aşağıda yazılı on iki kalem alat ve edevatı fennıye 

kapalı zarf usulile ve 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
2 _ Mezklır aietlerin tahmmi fiatı ceman 25.150 lira olup muvakkat temınatı 

1886 lira 25 kuruştur. 
3 _ Eksiltme 23/Mart/939 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 te Umum 

Mfulürlük binasında üçüncü şube müdüı1üğü odasında yapılacaktır. 

4 _ Bu hususa aid idari ve fenni şartname Orman Umum Müdürlüğünden ve 

1stan1*1 çevirge müdüdüğ'Jnden alınabilir. 
5 _ Eksiltmeye g?receklerin teklif mektublarını eksiltme saatinden bir saat 

evveline kadar mezkur komisyona tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(760) (1455) 

Cinsi Aded 

PergeL takımı 200 
Düblü tesimet.re 200 
Mayil mesafeyi ufka tahvil cetvelı 100 
MiıkyaSı hendesi 100 
Çelik §erit 100 

Gönye .f5 derecelik 200 
Gönye 60 • 200 
Minkale 200 
Mira 200 
Ormancı kompa!. 500 
Tecessümat burgusu 200 
Planimetre 50 

lst. Orman Çevirge Müdürlüğün~en : 
ı - Orman Umum Müdürlüğü teşk"Jatına dahil tahdid komisyonlarına dağı .. 

tılmak üze.re imaline lüzum görülen 16 aded müdafaa tipi çad'ınn imali 15 giln 
müMetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mezldlr çadırlann muhammen fia tı cem'an 832 sekiz yüz otuz ilti liradır. 
3 - Eksiltme 28 Mart 939 Salı günü saat on beşte İstanbul: Orman Çevirge 

Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 62 lira 40 .kuruş, İstanbul Orman Mes·ut Muhasıbliğin
den ahn.acak makbuzla Ziraat Bankasına teslim edi)ecektir. 

5 - Şartnameler İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünde görülebilir. 
6 - Eksiltmeye gırebileccltlerin şimdiye kadaır bu gibi işleri yapmış bulun

ma.len ve ebliyetlerile birlikte bel!li gün ve ıaatte sözü ,aeçen komişyona müre-
caatlıan. c1686> 
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ZAFI UMUMi, KANSIZLIK, ROMATiZMA, 
SIRACA, KEMiK, SiNiR 

z 
!//!;ıı1111111ııı 

hastalıklarına, cılız yavrular, yürümeyen, diş çıkara
mayan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, 
vereme istidadı olanlar HASAN KUVVET ŞU -
R U B'undan içmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir, şHat 
tesirleri ~oktur. Fenni surette imal edilmiş, içilmesi 

kolay ve lezzetli bir şuruptur. 

Blçlk, blylk lıer raşta istimal edilebilir. 

Hem grlpe, nezleye tutulmuktan korur, hem de 
ıırlpi, nezleyi ve bütün ağrıları en kısa bir za-

manda geçirir. Bir defa ( N E O K Ü R İ N ) 
alanlar ondan ayrılamazlar. 

~---· Tek kaşe 6, a~tdık kutu 30 kuruştur. - 1 

t 

Q!ır. Emnede 

O-mum doıctorıarın 111uuenıran takdir ve mıiyoniarca vatandaş& itimadla tavsiye etl.lkleri en mnkemmel bir kuT· 
- yet ttırcıbudıır. Daima kam tazeleyip çoğaltır. T•Uı bir tştiha temin edat, be · zaman rıenclik, dinclik verir, zeka 

Te hafıza kudretini yQkeeltlr: Sinirlen adaleleri kuTntlendirerek uykuiuzluğu. halaiz;ie"l, fena dil~b.nceleri giderir. 
Vocud makinesine" !Azım olan bnton enerji ve kr.biliyeti vererek insanı daima ezjm, irade, neş'e sahibi eder. 
Mide, barsak tembelliQinden tleri .ıelen muannid inkıbazluda, bel ~eTşekli~ ve ademi iktidarda şayanı hayret 

faydalar temin eder. 

· FOSFARSOLU ; diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa, 
devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha, yaratması ve nıc kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal göster
mesidir. Tifo, grip, zatürree, sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli bastalıklann nekabat devirlerinde 

en mQkf'mmel bir ~erman şurubudur. Sıhhat VekA.letinln resmi mtısaadesini haizdir. 

Belediye Sular idaresinden : 
Üsküdımia LnTahor caddeı;ine konulmuı icab eden büylik vananın takılabiJ,. 

masi için Elmalı sularının 16/3/939 Perşembe günü ıalcşatnı saat 16 den_ ertesi 
sıbah aaat 6 ya kadar kesilmek mıecburiy.ti hasıl otacajı ayı11 halka bildirilir. 

cl680• 

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdüril: Selim Ragı.p Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

&AlllPLEBl: A. •krem UŞAKLlGlL 

BAKIRKÖY KAZASI TAPU MEMURLUGUNDAN 
:Bakırköy kazası Yeşilköy Fener mevldinde Yeşilköy Feneri 3295 No. lu 

Denizbank kanununun 6 ve 20 nci mad~eleri mucibince Denizbank'a inti

kal ettiği ve tapu kaydı bulunmamasındnn senetsiz tasarrufata kıyasen t.
ci!i Banka tarafından taleb edilmiştir. 
Martın 17 nci Cuma günü fi&&t 13 de mahalli tetkikat yapı]acağın:dan bu 

hususta bir itiraz ve iddiası olanlann tahkikat giinünden evvel daireye v .. 
ya tahkikat günü mahallinde bulunacak memura itirazını bildirmesi limr 
mu ilan olunur. 

ODEON· 
Yeni çıkan plaklar 

Değerli san'utkAr 
BAYAN VED:A RIZA 

270272 No Hicazkar şarkı - Bu yıl ya lnız geçti BmrDm 
• Uşak şarkı - Yıllarca s enin hasretin• 

E.AYAN BiRSEN KEMAL GÜRSES 

270274 N Tango - ~evda bDlbü.ü 270275 N Urfa lı kız 
• rango - ınan • · Yakıcı gBzler 

REFiK BAŞARAN 

270277 No Halk şar~sı - A!l'an Allah gurbet ellerde 
• Halk şurı\ısı - Lırayı bozt..urayım 

MezkQr p!llklıır nıevs min en güzel pl9.klarıdır. Har hı:ı.lde dinleyın z. 

'' HASTALIGI ÖNLEMEK 
TUTULMAKDAN İYİDİR,. 

~-

ALiNiZ 


