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Çekoslovakya yeniden parçalandı 
Slovakya istiklal ilan etti, Macarlar Rütengaga gürügorlai-, 

Almanlar da Çekoslovakgada bir şelıri işgal ettiler 

RüTENYA HUDUDUNDA LEH TAHSIDATI .............................................................................................................. ·-····-.. ·-· 

Berline giden Çek Cümhurreisi Bu sabah yurdda 
H. I f d k b I d·td· müntehibisani seçimi 

ıt er tara ın an a u e ı ı başlamış bulunuyor 
Çeklerle Almanlar, Macarlar ve alaka 

.Slovaklar arasında çarpışmalar oldu 
Halk her tarafta seçime büyük 

ve raiihet QÖstermektedlr 

. -
UAKO '1 

Yeni Slovak hükOmeti 
Hitlerden yardım istedi 

Bu sabah Eminönünde sandığır. boş olduğu haBca gösteriliyor ve ilk rey atılırken 
!stikLillinı ildn eden Slovakyayı ve Karpat Ukranyasını (Rutenya) gösterir harita Bu sabah saat dokuzdan itibaren yur-ı ~, ........................................................ ," 

ı ········ ...................................................... dun her tarafında olljuğu gibi İstanbul· f • • 1 . Karpat Ukranyası da R . . .. h dadarnüntehibisauiintiliabıbaşlamış bu Mıllet ve seçım 
elslcum Urun 

lunmaktadır. Rey sandıkları bayraklarla M 'l .. k b 
e e kl A ı e e • ı A e süslenmiş, defne dalları ile doITTıtılmış, l lef m Ura 0 0-
ı s tı a ını ı an ettı b 1 . hallkın kesafet peyda ettiği semtlere kon- sının idare üzerinde 

ka U resmi muştur. Sandıklar me:asimle açılını~ a- hakiki ve ./ii!i o/du-

, .. 
Yeni müstakil Slovakyanm baıvekili Tiı so (solda), Çek harbiye nazırı Siravı v~ 

Çek hariciye nazırı Şivalkovsk.i ile beraber(Yazısı 2 nci sayfada) 

Harb yoktur! 
Yeni Çekoslovakya dramında Almanyanın istediği 

olacaktır, mesele bundan ibarettir! 

la.kadar memurlar tarafından halka iç • J' 
_ ,,._ lerinl.de bir şey bulunmadığı gösterilm!ş guna milletçe kana-

Ankara 14 (A.A) - Reisicüm· ve müteakiben kapatıimış, reyJerin atıl- at edinilmedikçe halk 
hur İsmet İnönü, bugün saat 1 7 de, masına başlanmıştır. 
Çankr.ya köşkünde, Ankarada bu· Halk her tarafta rnüntehibisani intiha- idaresi vardır den ·-
lunan ordu sübaylan için bir kal • bına büyük al.aka ve rağbet göstermek • lemez. Bu kanaati kuvvei-
b ul resmi tertib eylemişlerdir. tedir. Birçok kimseler erkenden sandık 

\..._ ) başlarına yığılmış, ve faaliyeti yakından lendirecek mil/elin seçim-

"""'9"'"u""1"'g""a"'r""""9""a'""ş""'v"""""'k···; .. ,·~····· ta~:ı:~:;ev!:!~:;:ş~~~~t etmke üzere a !erdeki reyler.dir. e 1 1 (Devamı 11 m~~Y~:·:·:·:::":"';"'.::.""'"'""" ... "'""""'"' .. "" 

yarm sabah 
şehrimizde 

Misafir Başvekili hududdan 
karşılıyacak heyet gitti 

Kösıei1ıanof 
:ru ... S iiaci sa7fada) 

Yeni namzedlerin sayısı 
seksen beşi bulacak 

28 meb' us intihab dairelerine gidiyor 
Yeni namzed listesinde eski Meclis azalarından 

340 kadarının bulunaca~ı s '"y'eniyor 
Ankara H (Hususi) -

Cümhuriyet Halk Partisi u• 
mumi merkezinde meb'us se· 
çimi hazıriıklıı.rına hararetle 
devam edilmektedir. Parti
nin göstereceği meb'us nam· 
.zedler:nin tesbitinc başlan • 
mıştır. Namzed listesi ayın 

yirmi üçüne kadar kat'i şek
lini alacak. ayın 24 üncü gü~ 
nü Parti teşk;latına tebliğ o· 
lunmakla beraber matbuata 
tevdi edilecektir. Parti umu• 
mt rneııkezı seçime Parti na
mına nezaret etmek üzere 
merkezden muhtelif intihab 
dairelerine gidecek zatlan 
tesbit etmiştir. Önümüzdeki Salah Yargı Necib A li 
günleı1de şehrimi~en hareket edecek O· ı mıştır. 28 intiflab da!res'n? g;d~cek 28 
lan bu zatlar meb usıar arasından ayrıl • (Devamı 11 lı. .... say tada) 



Hergün 
-f 

Yazı Çok O/Juıa için 
Bugün 1'flftamaJı 

-
Çekoslovakya yeniden 

parçalandı 
Londra l4 (Hususi) - Dündenberi ba§
~rücü bir siiratle inkişaf eden Slo • 
vakyadaki bld:iaeler, geçen Eylül ~uh. • 
ranını andıran krit\k bir safhaya gınn1f 
bulunuyor. 

İskat edilen Slovak başvekili Tissonun 
Hitler tarafından kabulünü müteakib. 
bu sabahtan itibaren gerek diplomatik, 
gerek 3$kert aahalarda cereyan eden hl
d.iseler şu suretle hüliısa edilebilir: 

Slovakya istiklalfni ilin etti 
ı - Slovak diyeti (meb'usan meclisi) 

bu abah Tiuonun iştirakıle toplanmış ve 
Slova.kyanın istikllhni ilan etmiştir. 

2 - Tissonun riyaseti altında kurulan 
yeni Slovak ltabines; H~.tıere müracaatla 
yarld'll11 taleb etıniştır. 

3 - Karpat Ukranyasında b\ı ihtilll 
ÇJıkmış ve ~k kuvvetleri bu ibtillli bu
tırmışlardır. 

Mat"aristanın ültimatomu 
4 - Macar bQ~metı Praga bir illtt • 

matom göndererek, Çek kuvvetlerinin 12 
aat içinde Karpat Ukranya.sından çekil· 
melerini ve bu mıntakada sakin Macar
lara Silah tapmak hakkı verilınesinı ia • 

temiftir. 
30 k" itı-l edildi oy -re-

5 - Macar kıt'ahnnın Karpat Uk.ran
yuına girdikeri \'e otuz köy işga~ ettik
lari rivayet edilmektedir. 

8 - Karpat Ukranyası hükfuneti Hit • 
1er ve MUl80Aniye b;rer telgraf çekerek, 
Macarların hattı hanıketini proteeto et-
miftir. 

Çek Ctbnhurreisl Berlinde 
'I - Çe~sıova'kya federal cümhurrel

lli Haha. beraberinde hariciye nazın Şval 
Qwvay oldu.P halde Berlinc gitmif w 
~ Hitler tarafın.ııan kabul edilmi§ilr? 

Maretal ffiSring ve fon Ribbentrop, a. 
kabulde ha:m' bulunmUJlardır. 

Almanlar hiT şehri İşgal ettiler 
1 - DQn eeferber edılen Alman kı~'a • 

'lan. Morawyada en mühim bir sanayi 
merkezi olan Morovşka Ostrav'yı (Al • 
mm • Leh hududunda) işgal etmiıler • 
dir. 

BllAhare t*zib edilen bir rivayete g&-
re de, Alman kıt'alan Çek topraklarına 
d.a girmiflerdk. 

Lehistan tahşldat yapıyor 

9 - Lehiatan. K:ırpat Ukranyası h;zôu· 
dunda askeri tahşidat yapmaktad1r. 

10 - Slovakyanın muhtelif şehirlerin· 
de "ft Karpat Ukranyasında Çeklerle Al
manla!', Çeklerle Macarl?~ ve Çeklerle 
81ova1dar aruuıda kanlı çarpışmalar ce
reyan et:rniftir. 

Slovak kabinesi toplandı 

Prag 14 (A.A.) - Röyter: 
Monaenyaır Tı.tso. bu s1bah hava yo. 

lf1e Berlinden gelmiştir. Slovak kabinesi 
derhal Ti890nun iştirakile toplanmıştır. 

htiklil nasıl ilan edildi? 
Bratislav.ıı 14 (A.A.) - Bu sabah diyet 

mecltstnin hafi celsesi esnasında Slovak· 
yanın ~tikltH Din edilmiştir. Başvekil 
Jtarol Sidor, celsenin başlangıcında isti· 
fasını vermif w istifasının esbabını izah 
eıtıirlfttr. Monsenyör Tisso. bunun üzeri· 
ne Berlin g~pneleri hakkında izahatta 
bu1un.n\Uflur. 

Cebe, kısa bir müddet için tatil edil • 
dikten llODZa qağıdaki sual sorulmuş • 
tar: 

e'Müstakll bir Srovak devleti ~er mı. 
atnlz?• evet veya hayır .. 

Celeede hazır bulunan 62 meb'us. ı. 
tidU lehinde rey vermişler ve c Hei Sloa
ki• mi11! mu,ını terennüm etmişlerdir. 

Bunun tnerme di~te yeni kabinenin 
tefeılckOl etmlf olduğu b:ldirilmiş ve ka
bine yemJn etm~ir. 

Slonkva rei.lfcümhuru, 15 gün sonra 
tntfhab edtl'ecektir. 

AJmanyanm himayesi istendi 
BttHn H (A.A.) - Havas: 
Emin bir membadan öğrc-nildi~'ne g~re 

Momenyör Tıao, Hitlere bir telgraf çe
k6ek Slovakyanm istiklAI'ni ilin etbği
nı bi6rmlf ve Almanyatıın himayesini 
iıstemiftir. 

Beriin 14 (A.A.) - Havas : 
Karpatlaraltı Ukranyasının akıbeti 

(Onum ıı lnd sayfada) 

&ON POSTA 

Reslmll Makale ı ~ Muva/f ak olan insan, olmıyan 

Dünya bir harb meydanıdır, ve inam bu harb meydanın

da serbest bir adam olarak dövüşmek vazifesile serbest bir 

adam olarak döviipnek vazifesiie mükelleftir, kabiliyetine 

göre ya muvaffak obnuş bir adamdu bir kahraman ha
linde yil.kttlir, yahud da mağlQb olur, fakat vazifesini ya • 

parken ölmüş 1-ir as'ker kadar şerefe halt kazanır. 

Harb meydanında dövüşen bir asker için zafer veya mağ· 
lQbiyet ne derece mümkün i8e hayat mfkadelE'sindı didi • 
nen bir adam jçin de ayni derecede mümkündür, kabiliyet 
ve vasıtalarını tamamen '.ku'llaıım1f olması prtile karşılaş
tığı akibette şerefsizlik aranamaz. Şere!sizllli ancak çalış· 
madan, bütün imklnlan ıkullamnlıdan yere yatamn alnında 
bu.uruz. 

Garib bir şap~a ile 
Ballıanlara seuahete 
Çıkan Leydi 

,. .... ._-..................................... -....... ... . ' 
1 Hergun bir fıkra 

1 i 

li Silivriye gidiyor 
Şehirler arasında seı:ahaı etmek 

için polisten veııtka alındığı bir de • 
virde adamı" biri Sib.stiretJe gidecek· 

miş, vesikayı verecek polise -nüfus 
tezknesin.i verm:ş w Silıs~iretJe gide· 

ce~ni söylemiş. Polis o zamana ka • 
dar Silistire kelime.rini ne bir yerde 

okumtıf, ne de ycıımqmış. 

lranın mii1Jtalıbel 
Gelini 
Bir aergid" 

Mart ıa 

Sözün kısası 
akkın ve hakikatin 

Züferi 
E. Talu 

" 
O 

ki aydanberidir dedikodusile fikırleri 

ve dilleri meşgul eden Denizbank tah .. 

ki.katı hak.kın ve hakikatin zaferi ile ne
ticelendL İşin içyüzünü, tahrikin ve fe.. 
sadın hangi kaynaklardan çıktığını b:zim 
gibi yakrlian bilen, yahud kı hi.ssedenla 
bu zaferden önce rejim ve memleket, sollıt 
ra da mrla kirletilmek istenilen birkag 
temiz vatandaş hesabına memnundur • 

lar. .L 
İftiıharla üade edebilirim k1 fazilet da-

valarında çok hassas bulunan gazetem bu 
meselede de azami ciddiyet,v :! dürüsG~ 
l~ hareket etmiş ve bu neticeyi memnu • 
niyetle brşılıyanl.ann en başınıda bu • 
hmmuştur. 

Haki.ki gazeteciU!t vak'aları kaydet • 
mek, faıkat dedikodu kısımlarından, gara.o 
za müstenid ihbarlardan daima çekin • 
mek, 'kocunmaktır. Son Posta bu kaide. 
ye riayet etmiştir. Çok defa, elim bir :m&ıe 
hiyet arzeden ve membaı az çok em!D 
gözüken haberleri sütunlarımıza geçirİ.Jtıo 
ken, anca.k ve ancak memleket ve rejim 
endişesile bunların tahakkuk etmemesini 
candan temenni ediyorduk. Ve nihayet 
içimiwe. rivayetlerın hakikate uymadılı 
hakkında bir inanç vardı. Ben, şahs&Jla 
kendi yazılanmia bu inancı izhar etti~ 
çe, hüviyetini giziemek tedbirine ·riayet 
eden meçhul bir sürü mu ha tabın haka " 
retlerlne bile uğradım. Ancak bunlar 
benim kanaatlerimi sarsmaktan 7.iyade 
bilakis takviye etti. 

Çünkü on altı yıllık cümhuriyet reji • 
mini bir kül halinde kabul ediyorum. Tek 
devlet, tek millet ve tek partinin rnüşte· 
rek çalışmalarile vücude gelen bu on al
tı yıllık mukaddes eseri kurmuş olanlu 
ayn ayn gayelere değil, hep ayni te • 
rakki. taali. idealine hizmet etmişler " 
dir. Gelecek nesillerin tenkid veya tak • 

cSe. ile mi, cSin• ile mi yazılır di· di:rine ıuğnyacak olan şu veya bu şahı.1 
ye uzım tLZtLn diişıindükte'ı sonra, deiil. o eserdir, eserin heyeti mecmuası• 
boş bir vefka almıf Üzerine cSi- dır. Samimi bir vatandaş, bu rejimin 
livriye gidecektir. yazmq; vesikayı herhangi bir devres'nıciıe bir aksaklık, bll 

çiTJdnlik görür veya hissederse ideali na• 
uzatmış: ı ı 

tran Vel'Wıdi ile evlelımelert yakınla· mın·a· aı:üteessir olur. ktidar ~evkiinda 
- SiliBtirede 1h? var be adam, de- . Kr değış klik oldukça, bir evvelkı ıahıslara 

mi§, Silivriye gidiver olftn bit.tin! i n Prenset J'evzrye (.olda) yerı.gesiı a,.. hücum etmek, daima hicabla, hüsranla 

lnfOillen ticlr« madüdyett direktörllr 
nün eti lAJdi Mamesı Stanlıey, üzerin· 
de güwrcia w ~fare motHleri bu· 
lurıan 80l1 moda f8Pkumı giymiş oldulu 
halde, BaJk-rılara Wr .eyahate çıkmıftır. 
Yugoalffya, Y1manisfau ve Romanyada 1 

İngilten hatr1nnda bxıferanslar verecek
tir. 

\-._ • .J JtŞe Fericie U.. Kahiı'ede heykeltraş ser· neticelenmiş en büyük b!mir seciye ve ah· 
gisin:i geziyor. lak zatıdır. Den:zbank, peks dediko • 

lngilteredı çifte kadın 
almak moda oldu 

İngiliz hWmlerinden biri bir bopn
ma davua esnuuıda ıöyle demiftir: 
cMah.kemeye gelen davalardan istidW 
ettiğime göre, fıııtlterede çifte karı al • 
rnak yeni bir moda haline girmif bulu
nuyor. Daha geçen hafta, evlendiği i&1 
Jca~ltnla ayni evde J•'1yan bir adamı al
tı ay hapse mahkO.m ettim. İnsanlar, yok
sa gene barbarlığa mı dönüyorlar?.• 

Muvazene şampiyonu Yeni yılın saç tuvfJletlerinde 
ense açık olacakmış/ 

dulan da bu zaftan d-Oğdu Ve, bir hırsı 
intilcam. hırsı hased, hırsı tamala uluorta 
vaki olan isnadlar, hücumlar, az kaldı, 

iğrenç çamurunu rejimin mukaddes ce~ 

Londra berberleri yaptıkları 11 top- heslne de sıçratıyordu. 

1939 lı d Mücessem fazi'ret olan Milli Şefimiz İs· 
lantıdan sonra Y1 saç mo asını met İnönünün ve adalet aşkile temayfüı 
tesbit edebilmişlerdir. Yeni saç şekli • eden sayın B~ve'kibnizin bu mesele üze. 
nin ne olacağı gizli tutulmaktadır. Fa· ı-inde ne türlü hassas davran':3ıklannı he· 
ka1 bu lJllın saç modalapnda ensenin p'aniz gördük. biliyoruz. Tarafgirlıkten 

açık bırakılacağı ve birer benle süsle • çok uzak olan bu hassasiyet ile idare edi· 
ği anlqılmaktadır. len seri ve ciddi tahkikatın neticesi işte. 

IMtCe ha.k.ka hürmetkar olanların umdukları gl• 

Köpekler de grip• 
tutulurlarmış I 

bi çııktı. Müfettişlerın raporlan kat' dir., 
sarihtir: Denizbankın ~abık erltlnına is• 
nad edilen kabahatlerden hiçbiri vak: de· 
ğiJdir .. yoktur! Ve dıkkate §ayan olan 

İngi1 terede, Liverpul şehrinin lropek· cihet: Müfettiş !'Sporunda yeglne tamUr 
ler hastanealnde bulunan 80 köpekten, talı.ki.katına lüzum gösterilen iki mad • 
60 ı gripe tutulmuşlardır. İşin garibi, denin, bu muazzam fitnede parmağı olan 

11. A K ~ J yaşlı mütekaid köpeklerin hiçbiri has· kimselere münhasıran taallClk etmesidir( 
ırı ısır ra 1:'çe~i r eriue talı w kalanmamış1ard.r. Hasta kö- Şimdi, hakka hürmet etmeyi vecibe 

ikinci ÇOCU"Üna nebe Müvazene ve havada dans şampiyonu kr .. ya d"' k yatınlmışlar mü- biılen muhterem cümhurıyet hii'kfuneti bu 
o F> pe e. yorgan oşe ' . kıvanç verici netice karşısında, zarar gör-

Kahireden bildirildiğine göre, kraliçe Rasano, sahneye konan bot ıarap ıişele- davi doktorları hergün derecelenne milş kimselerin hukuİunu şüphesiz iade 
Feride Eylfil veya BiTinciteşrinde ikinci ri üstünde dana etmekle fÖhret bulmuı • aakımş, icab eden ilAçlan vermişler - ~Ektir. Bünyesi sağlam bir idarede? do.. 

ço._c.uğuml--d·o•ğı.ı-..r.ac.a.k.tı•"·---=----·tu.r •. _ş_imdi __ . ·Lo-ndr_a_da_b_u_ıu.nma-==k=t=a=dı=r=. --d·fıl:ır ·-------------- lab çevirmenin imkAn haricinde bulun• 
truğunıu da müfter:ilere öğretmek, onlann 
zihin?ertne iyice çivilemek için, kendile
rini kanunun pe!'çesine tevdi eylemesi 
gene ç<* muhtemeld!r. 

1 STER I NAN, 1 STER INANMAI 
Meılekdaı;:arınuzdan biri galiba mühim bir mesele ya -

kalamı1- ilk sah.ifuinde: 
-- Kim haber ve~? başl'ığı ahında anıattyor. Zevkle o. 

lruduk. Bir hülAsasını da okuyucul'arımıza okutmak istedık 
Vali konağından ta Gazhaneye ıkad:ır inen, muhtelif boa • 
t&niar hallnde f,f:Dİ§ biT saha vardw, tleride- şeh·r planının 

+.ntbikine imkAn bulunursa yeşi'l bir park haline getırile • 
rcktir. Bu saha timdiki halde EmlAk Bankasının malıdır. 

Banka muhte~il tarihlerde bu sahayı parça parça satmı· 
ya teşebbüs mı. fakat evvelA kanaliza3yonu yoktu, sonn da 
yeşil park halme getirilecekti, üzerinde inşaata müsaade 
edilmiyordu, satın alan oTmadı. 

Yalnız bir müddet evvel bu sahanın planı yapılırken. bir 
k:r.1nnda yarısı yapılmış bir so'lcağın yarım kalmıı kısım
larını o feicilde bırakmanın çir'kin görlllec-?ğı anlaşıldı ve bu 
defa banka bu kı61llllan satışa çJ:kannca hepsı dr satıldı. 
Şimdi nka~~cnınız: 

- Satılan ku1Jmlarm hemen beplini b!r zengtıı utm a]. 
mışlır. Bu zengine o kı.sıın1arda inp!lla müaada ed.ilece • 
ğ·ni haber veren kimdir? diye .anıyor. 
Araştırmak hem hakkı, hem de vazifesidir, yalnız fU var 

ki. o snhada 20 tane arsa sablmlf i9e bunlardan yalnız 8 ta· 
nesi bir zat tarafından. geriye blan 12 tanesi de muhtelif 
kı!llseler tarafından satın alınmıştır. 

Bu sahada ınşaata müsaade edilıeceğ! kararını kimin ha
ber verdiğine gel nce: 

- :Müstakbel yeşil sahanın kenannd1 inşaata müsaade e
dileceği haberi arsaların sat~a çııkanımac;mdan bir ay ev. 
vel bütün gazetelerde en aşağı birkaç def.ı yazılmlJb. Ha
beri yazan~ann arasında ağlebi !ıtimal meslekdaşımız da 
vardı. 

Bu vaziyette: 
- Kim haber verdiı? sualJnJn cevsbmı vermenin gilç 

oldufuna: 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

(Devamı s ind aylada) . 
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.TELGRAF HABERLERi 

· Madridde iki sınıf asker 1 

terhis ediliyor 
Müdafaa Meclisi mukabele bilmisil tedbirleri alın
mamasını ve ispanyanın müstakil olmasını isliyor 

Madrid 14 (AA) - Milli müdafaa Roma 14 (A.A) - Neşrolunan resmi 
meclisi 1915 ve 1916 doğumlu ihtiyat ef- bir tebliğe göre, ltaiyan gönüllülerinin 
radı ile muavin servisler'n ciltinci grup> İspanyada 13 Şubata kadar uğradıkları 
una mensub efradın terh·s·ne karar ver-. zayiat şudur: 
~ır. Ölü: 272 süba; ve 2793 aı::ker. Y&ralı; 

Miralay Casad b" g tecil 889 siibay ve 19,819 asker. Kayıp: 6 sübay o, ecne ı aze ere __ ,. E . . 
M rid Şfir H b" tasfi k ve 108 ~er, sır: 5 sübay, 361 asker. 

asının c ar ye> ye a • Kom.. . .la 
-..s: v • •• 1 1 ili" unıst yamı bastırıldı 

rar . v:~~gıru soy emış ve şun arı ve Sal.nt.J ean-de-Luz 14 ( A.A.) -
etmiştir. Madridden bildirildiğine göre, komü -

cFrankonun ne su.retıe hareket edece- nist kıyamı şehrin merkezinde tam• -
ğ" henr b" · ruz M "mkün olursa men bastınlnı ştır. Komünistlerin tard 
şu · i esas dahili r fU bir sulh ak - ed "ldi v i binalarda kıymeti milyonlara 
de k · ruz: f.,p nyanın tamamile yükselE'n san'at eserleri ve mücevher 
mü 1 o ı, mukabelebı!mis l ted .. ve mühim m"ktarda yiyecek bulun -
birleri ahmnaması > mu tur. 

Makineye verirken : 

Çekoslovak yanın 
idaresi Af manyaya 

terkedildi 
Berlin 15 (Hu•si) - Buraya 

gelmif olan Çelıoslooalı Cüm -
hurreisi Haha Alman cleolet re· 
iaile görüftiikten sonra araların
da bir anlapna imza etmifler • 
dir. Bu anlaımaya göre Çekoslo
vakyanın idaresi Hitlere tevdi 
edilmiıtir. 
Anlatmanın tatbikatından ol· 

mak üzere de bu sabahtan it'ba
ren Alman kıtaatı Çekoılovak • 
yayı iıgale baflamıflardır. 

B~r inek iki treni yol "" 
çıkarttı, 12 kişi öldü, 

30 y ~rah vt:r 

Türkiyede imtiyazlar 
Umumi hizmet g6ren imtiyazh şirketler niçin 

ve nasal satın ahndllar ? 

H erlıan.gi bir devletin siyasi ve ı §irketlerin yem vaziyetlere intibak 
iktısadl tarihinde imtıyular mekte gösterdikleri atalet halkın h 

mevzuwıun çok mühim bir bahis tefkil fiıka~e yol açımışt.ı. Bunlu yo 
ettiği aşikardtt. kanunsuz muam~elenle kendilerini 

Türk tarihinde ise imtiyazlar rejimı- ve hükUınet nazarında sevımsiz kıllma 
nin en enteresan bir mevm olarak kaydo- ı.srar ediyorlardı. 
lunacağına şüphe edilmemelidir. Büyük fedakirlıklaria istiklalmı e 
İmtiyazhır rejiminin ibretamiz olan ci- etmiş o)an Türk m11letı şırketJer·n bu 

heti şudur: reket tarzına elbett~ k tahammul 
İmtAyazlar Osmanlı imparatorluğu dev- mezdi. 

rinde bir atıfet ve bir ihsan olarak ve
r"ld gi halde imparatorluk zayıflamaga 

başla<:hğı ve kuvvetıea düşttlğU vakit 
bunlar siyaSI .mahiyet almış ve Osmanlı 
imparatorlugunun başına en feliketlı za
manlarda çok mühim gaileler açmışlar
tdıır. 

Türkiyede umumi himıet imtıya.zlan
nı "kı mühim knttna ayırmak kabildir 

B · Demiryollar - Mun kale -
y 

D n. belediye bududlar. içınde e ek
trik. su, g z tevzıatile tramvay mu ka-
1 g bı hizmetlere ai.d imt yazlardır. 

Bu i.kinc .kısım Lm.t yazların tar h e e- Cümbun 
nnı u.mum.ı ~ tetkik edelim: yazlı · etler ve amme m 
Osmanlı imparatorluju lP uncu amrda hasııtia yapmış olduğu ıcra Türk parası Hataym resini parası 

olarak kabul edildi 
Hatay Meclisinde tezahürat yapıldı, Türk parasının 

resmi para olarak kabulü Hatayda sevinçle karşılandı 

harblerle ve dahili gaileleri~ meşgul ol- l:im: 
Chaıteauroux 14 {A.A.) - Chateauroux duğwıdan sanayı ve ticaret sahalarında Ş rketlerin elde etmış oldukıarı 

ista.syo~ bulunan bir vagondan ka • taım bir inhitata uğramlf ve- mauır me- yaz mukavele ve şartnamelerindeki 
çan bir inek, gan geçmekte olan bir mar- den1yetin terakkilerini takibden uzak ahhüdlerini. harfiyen yerine getirmek 
pndiz treninin iki vagonunun yoldan kalını~tı. Bu sıralarda Avrupanın az para büyü'k vazifelen olduğu hald~ bu hu 
çı.kmaaına sebebiyet vermiştir. ile çok menfaat tem.in etmek kaygusile ta göstermiş olduktan ihmal ve lika 

Ayni daJdıkada Parls - Toulouse treni hareket ecreıı bir ta.tun sergüzeştç, ser- hü.kumetin nazarı d.ikıka.tini celbey 
Antakya 14 (A.A.) - Anadolu ajan· Macide 3 - Umumi ve hususi büt - gardan geçel'ken yo~-dan ÇLk:ınış ve va - mayedarlan ıiltm, fen ve san'atm terakki ve ş~Uerden vecibelerinı ve taahh 

sının hususi muhabiri bildiriyor: çell'\cin varidat muhammenatı ve mas· gonlara çarpmı.ıtır. ve faydalarından şarkı da nasibedar kıl- lerinı yerine getirmelerı taleb olunm 
M "llet Meclisi Abdülgani Türkmenin ra1 cetvellerindeki rakamlar ijkfnci 12 kifi ölmii§. 30 kışi yaralanmıştır. mak bahanesile ve tatlısu frenklerinin. tur. 

başkanlığmrla toplanmış, hükfunetin maddedeki esas dahilinde Türk para - t yerli bezirginlann, zayıf ruhlu saray ve İ~ bu ta.Jebler karpsmda .. flrke 
teklif ettiği Türk parasının Haıaym sına tahvil ohm.ur cra Vekilleri hükôınet adamlarmın ,.dımiıe ve bir yemden sermaye yatırmak ve hukılm 
resmi parası olarak kabulü hakkında- . takım hasis menfaatler temim mukabi- sıkı mürakabe usullerine tabı olaral: 
ki kanunu müzakere ederek ittifakla Madde 4 - Suriye parası üzerinden Ueyetz• foınlan Jl iinıde mJekıef iktl&adi mali !.etmelerine dıevam etmek ense - k 

te. diye edilmekte olan. maq, ücret, tah n ~ r Cl' balarınımemı· ..:yazam ba~1 .. ...,,. .. ~e .... ..,.t11'::ee~ı-- suretle mühim kazanı: tem n etmeler 
ve allt1~Iarla kabul eylemiştir. v.ı. ır. ~-" ~~· • -= • 

Kanunun metni şudur: sısat, tftzminat,. tay~at, ~.bedeli ve Ankara 14 (Hususi) - İcra Vekil· lıerme geçirmek tefebbüsii.nl! girişmiş- tık mümkün olamazdı - mue s s l 
Madde 1 _ Türk parası Hatayın res bu mahfyettekı bilcümle ıs~l~ leri Hf!yeti bugün öğleden sonra Baş - Jerdi.. bırer birer satmak ı n hu ı1mete m 

mi oarasıdır. ~ Nr.k parası '"'1arak te,hyesıme vekil Refik Saydamın riyasetinde top- İşte saltanat rejiminin menfaat kaygu- c~a-t etmeyı menfaat . r n .. d ha mu 
Madde 2 - İşbu kanunun neşri ta· devam olunur. lanmışt!r. s'le vatani ve milli hisler~ hakim olduğu gormuş er ve bu murac:ıat arı arz 

rihine kada Suriye parası üzerinden Madde S - Umum! ve husus! bUt • y d devirlerde sarayın dağıttığı bu ımtıyaz- mı l:l ının tahakkuku a uyg n goru 
tarh v~ tahakkuk ettirilmiş bilfunum çelere aid veznelerde halen ırıevcud ugoslavya a komün:stlerle ler hergün biraz daha artm ş ve nıhayet ş rke ter n 
wrgi, resim, harç ve para ceza1*1 bu Suriye paruı remnt kur üzednden mucade.e bily(lk ~ ~ b rmet e., f u 
kanunun neşd tarihinde Türkiye Cüm- Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası- Belgrad 14 (AA) - Dahiliye Ne- sahasında her türlü medenı ihtıyaç1arı k n ınan '"' .k 

1 

huriyeti Merkez Bankasınca kabul e • nın Hataydaki şubesine devredilir. zareti bütçesinin müzakeresi esnasında ecnebi elilıe temin t"dilmer- başlanm13 ve el 
0 

up bu~mTn m r 

dil 
· 1 k .. · B k" halk b"" • ..:;;ı.. fed 1.ıı.-ı.L1 k b d ve ename91 ~ . t-vvel 193"2 

mış o an ur uzerinden Türk para - Türk parasının resmi para olarak ka aşve ıl Çvetkoviç tarafındıırı yapılan u,,...... a.-c.ı.ı.ıar mu a ı m e ktacbr B d " fst b T 
sına tahvil edilir ve Türk para81 ola- bulii Hatayın her tarafında büyük se- beyanatı tahlil eden Samuprava gaze- bu nimeıtlerden istifade elJ.ebilm ştır. mı a h · un Jnl onba 1 ıh u . . . . zrnır av gan, s an u r ım 
rak tahsıl edilır. vinçle karş11*unıştır. tesl, başmakalesınde beyanatın bilhas· O vakitler amme hizmeti müesseselerı t Ist bul 1• f n 

da 
aın repo, an e e on, u .m 

sa Yugoslavya nikah altında ve giz- yeni doğmaıkta olduğundan ve bunların dıkoy su. Aeroeso:eso ve E F 
liden gizliye faaliyette b1ılunan muzır tesisinden y\ık.arıda 9Öylenild"ği gibi şalı- ya t '. ,.,. 1 f. 1 t b rEcs Almanyada yılbaşından Bulgar Başvekili yarın 

beri 36 casus idam edildi sabah şehrimizde 
. . re. zmır .ı e e on, s an u 

elemanlarla komünistleırden bahseden si menfaatler ve ~zli sıy~etler amil ol- İstanbul Tramvay, İsta bul Tü 1 
kısmtnı tefsir ederek şöyle dem€.'kte • duğundan karşılıklı hak ve menfaailerln leri satın alınmıştı'l'. 
dlr: muvazeneli olup olmadığı tetkik olun- Münakalıı.t kı d A d 

• tt smın a ıse na o 
cHerşeyden evvel komünistlere baş· mamakta ıdJı. Bağdad, Mersın _ Tarsus _ Adana, f Berin 14 (Husus!) - Caswıluktan Perşembe aabalu şehrimize gelecek 

suçlu 4 ~i, yüksek mahkemenin kara· olan Bulgar Başvekilini hududda kar
rı mucibince bugün idam edilmişler • ~ılıyacak olan Bulgar sefiri ve Harld.
dir. ye VekAl~ti namına mihmandar tayin 

kalannm firmuı altında faaliyetlerini İstiklU rnücadaleıli neticesinde kazanı· Kasaba, AJI m, Şark dem ryol1 n 
inkişaf ettirmek fırsatı verilmelidir. lan zaferi talihe mal edecek olan Lozan alınmış ve bütün sebekem z n Dev 
Bunun l~ln en emin çare, Başvekilin muahedesinin akdinde imtiyazlı tırketle- miryollıan elile. ~letilmest temin 0 

Yeni senenin başlangıcındanberi, ca edilen Fimt, bu sabah hududa mtıte
susluktıln dolayı idam edilenlerin sa. - veccihen hareket et.ınişlerdir. 

söylediği gtbt, vatandaşlarla devletin ~ yeni milli devlet içeriltnde verilecek muştur. 
müşteı-eken harekete geçmesidir. vechenin tayinine aid mtlzakerat masın- Hükfunet biır taraft3 n da fenerle 

Jl.Sl, bu 4 kişi de dahil olmak üzere, 36 BulgaT Bıi§Vekili yarın akşam 22, 19 
kişiye baliğ olriıuştur. da hududumuzdan içeri girecek ve 

Perşembe günü saat 1 O da Sirkeciye 

Suriye kabinesi vAsı:l olacaktır. Başvekili, istasyonda 

Vatandaşlann komümz:min imhası da bu şirketler hftkftmetımize ve heyeti ~Ereğli maden kömürü şirket n 
yolunda hllk1lmetçe açıl~ak mücade· murahhasamııa en güç clakiblan yaşat- tın alarak diğer sahalartb da çal.lfllluaıı 
leye kendiliklerinden iştirak edecek - mış bulumnakta idiler. Loz:m muahede- olan .müemeselerin millileştmlmesln 
1erin~'t bir an şüpM: etmemelidir.• 8i1e Cümhmiyete ·intikal eden firketler hakku!k ettirmiştir. 

• •f • Vali ve refikası karşılıyarak buket tak· 
ıstı a etti dim edeceklerdir. 

Sam 14 (AA.) - Suriye kabinesi Billhare Perapalasa gidecek olan 

i ti:fa t . ti . t ti'fa ancak n-=-·cum·· .. Başvekil bir müddet istirahatten son-

Ticar.-ı ve zahire bor~asına 
mukayyed o•anlar•n senevi 

Ucre'feri indiri di 

readaptasyon mukaveleleri hükümlerine Amme hizmeti müesseselerinin m 
rağmen eski zihniyetlerini aenelerce u- leştiıilmesi hususunda hummalı b r 
mıtammnışlaıtdl. Uyetle çalışırken diğer taraftan da ş 

Harb sonraa senelerinde ekonomık, ve müeasıeselerin tarifelerınde 
sosyal fa.rfüır değiftiği halde dmtiyazlı (Devamı S inci sayfada) 

Ankara 14 (Hususi) - İstanbul Ti- •••••••••••••••••••••••••••·· .. ··-·······················-············· .. •••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••·••••• 
s e mış r. 8 • ~.ı.ıtı ra birde b" An 

hur tarafından kabul edildikten sonra şe ır cevel yapacaktır. Ak· 
,. . şam saat 7,40 ta husus! trenle Ankara-

{tat ıvet kesbedecektır. ya ha~ket edecektir. Cuma sabahı An· 

llkrangalıların kara istasyonund• Başvekil, Hariciye 

S OVgellere Jıar.fl ve diğer Vekiller tarafından Iaırşıla • 

caret ve Zahire Borsası talimatname
sinin 21 inci maddesi değiştirilmiştir. 
Bu değt,ikliğe göre bors;tya mukayyed 
olan abonelerin tA.bi olduklan senevi nacak ve müteakıben zivaretler ve i-
ücretler yanya indirilmiştir. Vazlyel l~ rl adei ziyaretler yapılacf.~ır. Bulgar 

Mosvoka 14 (A.A.) - Tas ajansı bildi- Başvekili öğle yemeğini Bulgar sefiri-
rlyor: nm misafirt oıarat hususi mahiyette Yerli ve yabancı ş:rbtler:n 

Komünist partisinın koııgresinde söz yiyecek, öğleden soma, Etnoğrafya harİC8 gönderecekleri paralr r 
alan Ukranya partisinin merkez komi • müzesinP giderek Atatürkün katafaJkı 

h 
Anl.tara 14 (Hususi) - Türkiyede 

tesi ~teri Kruşçef, Ukranya milleti - önünrıe i Uram resmini ifa edecektir. B k"l icrayi faaliyet eden yerli ve yabancı 
nin parti ve Stalin etrafındaki birliğini O gece, aşve 1 Refik Saydam misa • tahviUt himillerme göndermek mec • 
ve bu milletin mütean-ızlara karşı koy • fir "Başvekil şerefine ziyafet verecek -

B ........ buriyeünde bulundu!tlm paralarla 
mE k azim ve ltarannı teyid eylemiştir. tir. Bulgar aşveıuJJ ertesi gün ensti· 

tülel'i gezP.<'ek, bilAhare öğle yemeğini şirketlerin hariçte bulunan hissedar ve 

25 lngiliz harb gemisi 
Singapur önünde 

manevralar yapacak 
ndra 14 (AA. - Singapurdarı ge -

le haberlere göre, 1n !terenin Uzak -
ş f !osuna mensub 25 harb gemisi önü

e.ki hafta Sing pur sahil müdafaa 
yalarile müşterek manevralarda bu

lu caktır. 

saraydaı Reisicümhur İsmet fnönünün elyevm Türkiyedeki bankalarda muh· 
misafiri olarak yiyeceklerdir. telif sebeblerle bloke bulunan para -

Mis2fir Başvekil 19 Martta Orman larının halı. gülyağı, madensuyu, şa • 
rab ve likörlere iliveten mazı ihracı 

Ciftlieini ge~ktir. O gün öğleyin, 
Hari<'ive Vekili Anadolu klübünde bir suretiJe de transferi için hmırlanan ka-
ziyafet verecek, akşam, Bulgar sefat-e- rarm mer'iyete konulması Heyeti Ye-

tinde şerefine verilen ziyafette bulu - =k=il=ec=e=-k=ab=u=l=e•d•il•m•iş•tir=·=·======
nacaktır. Bulgar Başvekili 20 Mart- diriyor: 
ta İstanbul&: hareket edecek, 21 Mart - Türk hükiimetinin daveti üzerine, 
ta Vali tarafından şerefine bir öğle zi· Başvekil Köseivanof resmi ziyaret 

Bu manevraların hedel=i, geçen sene yafeti verilecek ve o akşam memleketi- maksadlle An!karaya lfidecektir. Bar 
yapı mış olan sahil ·stihk.amlarının tesir- ne müte~ceihen hareket edecektir. vekil SOfyadan yarmlti ,...._şahıba gü· 
lerini tecrübe etmekttD Sofya 14 (A.A.) - Bulgar a!ans1 bil· nü saat 1 S te hareket ~ 

Sebahtaa glwlya: 

Belediyede sistem 
İstanbu.l belediyesinin uzun 'bır devre aid işlerini kontrol etmek ıçin Da 

hıliye V ekiletin.in gönderdilı mtlfet tişler olck*ça kalabalık bır heyet b 
geldi. Her aWı patelerde reaimlerinı gördüjümüz mülkiy~ müfettişleri bu 
eski dosyalar üzer.inde tetkikler yapt.ıoklann.ı a;öylüyorlar. 

Bu derin yoklamı~ar pmu isbat ediyor ki İstanbul belediyea nde 
takib eden bir Şehir XecJili ve devamlı mürakib vazifesı gören da "mı 

c6men mevcud olduğu halde gene daha yüksek bir teftiş~ ilıtiyaç göste 
usulsüz mnameleler olmu§tur Ve P'k ıyi hatırlıyorum kı be1ediyenin 
kc:mtrol tefkilltmdan bqka böyle DahiJ.iye Vekllıetinin müdahatesine ih 
göstenmt muameleleri ol:ıılut ve muhtelit tarihlerde İftnbuh birçok 
heyetleri ge)m1ftir. 

Netice ve tekil ne olarsa olsun bu vaziyet ben.ım kanaatim& takviye e 
Şehir Meclitinde ve bmıu temsıl eden daimi encümene ra.ğmeJ;ı fstanb 
lecfiJS! bu.günldi idad teşkllltı. bugünkü işletme şebekesi. bugünkü 
sistemi ile Dk ilk mtlrabbelere ihtiyaç görmekten müstağır. kalmıyacaldlr 
şeyden evvel telkilltı daha pratık s stenUe ça.Bfaeak mütehassıs unsur 
kuvvetlendirmek ve bugünkfi ıefkilitta esa&lı bir detiflklik yapmak llzlıımf* 

SU'Ul ge.1di1tçe temu ettilim ba şekil ft ailltem .mese1esme <k>bn~ 
tünıltöril 1'Çllacak milrakahelerin miisbet neticeler verecelini zannetımiJift; 
rum. Bir ma)dnealn iyi iflemesi için en kügük dvatMmdan en mühim 
mna kadar a,m metanet ve lliratle 9ahşması icab eder. Ben birkaç m 
Avrupa be1ecli)Gsbal JMmd•n görmüş bir İstanbullıu kanaatfle bu fik~Mll 

Birlıara w 



4 Sayfa 

Tıb bayramı dün 
merasimle kutlulandı 

imparatorluğun Tunadan ve Adriyatiktcn Afrika 
ortalarına uzandığı devirlerde bile tıbbiyenin }?u yılki 
kadar mezun talebe yetif tirmediği terarüz ettirildi 

l*iM ÔtMr AbZen nutkwıtı ~ 

Tlb b&JNIDI dk -.at 14 de Onivenite Mer88i.me Rektör Cemil BUael riyuet 
tııonferam aloou.ftlh ınıeruimle lnltlulan- etmiş ve 'toplantıyı açma ~reflnin ken-
..,ts. (Devamı 1 inci sayfada) 

EtrUsk son bir 
tetkikten geçirildi 

Atatürk köprUsUnün 
inşaatı gecikiyor 

Etrtt.k vapurunc.ta tetkUcltt yapan Al- Aiatö.ıir :kliprlisilnUn inşaatı gecikmek-
man heyeti d&ı vapurh fayrab halinde tıe ve dubalar yerlerine kone.mamakta ve 
lml btr tet.kncteD geç,mıi~dtr. DUn b' r bu sebeble de asfalt inşaata geçileme -

ıazete Etrlllıktekl kusurların 11ç eııash rooktedk Köprünün inşaatı, mukavele ah 
noktada "°Plaz>.dıtı.nı. Yapurun nmumt .kamına tevfikan A~stosun yirmisinde 
Lokl prtlarına uygun olmadığını, gemi btt"rile ekti H ü &b l ı ı 
'ft Jnsan se?A.ıneoti bakımından noksanları 1 c r. en z a ar YeT er ne 
bulundulunu yanyo:du. Denizbanktan 'konamadığı için köprii ancak gelecek ba
aldıjmua ma!Omata gare bu haber dol- hara yeti§ttrllecektll'. Müteahhid, Ağus
IU değt'J.dir. Alftkıtdadar Loid p.rtnametri tosun yirmisinden sonra geçecek her giin 
olmadı.kça gemilerin seyahate Çlkamıya • f çin günde beş yüz lirn tazminat verecek

eaklannı. yolcu selAmeti bakımından va- tir. 
pur tıliblanrun tamam oldu~nu ve bun Beled~ reisliği k&prunün müteahhi -
lıııınn gerek Lokt ve gerebe Denl:r: Tlca - d ine keytıyetf bildirml§, in~aata hız ve -
Nti Mil<ttlrHlğünce musaddak bulundu • 
ftwıu .öylemlflerdlr. 

KBltllr tılerl: 

:rilmesini, amele miktarının üç misline 
iblAğmı l:!temlftlr. Bu esnada tesadüfen 

yapılan tett.işte Atattırlt köpti1sünün ga -
yet blçbnstz bh- fekild~ ve mukavele ah-

Murif Ştlrasına tunderllettık .kanuna muğay.lr olaralt: inşa edilmkekte 
raporlar olduğu g'Orul:müft'lr. Kl:iprü her iki taraf-

:Ecnebi ve ekdlliyet mekteblerlnin ilk ta1ti yol seviye!fnden ~k: fazla yu.kam!a-
,_ __ , d ta~ '-"lt" de dır. Bu clvardtik:I metrôk dubalar, temlz-
&~uwann a n\.çe ve Au ur rs - . . 
Jerı muallimlf-'1 yapanla dn D letılınemişt1r. h~ bu dubaların köprü 

6 r n am il · -,ı_,. • bt" . h 
Dösiyonda toplanarak Maarlf ŞQ zerıı n.n:: anza yape iinesı mu temel 

rasına ·· '"hn '\...&edi -n-·-~· • h ı· k'" ~nderllecck raporun eg~lannı hazır goru eıu r. ~n=ıye .ıen eye ı op-
lsmışht!'dı r. Muamm~r bilhaBIM kıdem rii üzerinde tekrar naslı hır tetkik yapa
Ye inlkbal meseleleri hakkında rapora caJc, müteahhide ltlJUl etrafında direk . 
mühtrn maddeler ilAve etmf4lerdtr. Bir tlfü~r verecektir. 
komUy-on raporlar nzerlnd• bugün KöprQ ayaklannın her birinin araııın-
tekrar bir tetkik yap~aktır. dlan deni% nakil vasitalan geçebilecektir. 

Deniz işleri: 

Denfzbankın yakm •hiller nparlan 

tamir ediliyor 

Btr mO.ddettenberi"Haliç havuzların
da tamir edilmekte olan Heybelfada va 

purunun tamiri bitmiştir. Vapurun bü 
ttın mefru~atı yenilenmiş, emniyet böl· 

mest yapıl.mı,, büfesi üst kata alınmıt, 
güvertedeki kapalı yer genişletilmiş -

MBl~ferrlltı 

Kktmesls nakil vantaJanndan 28 lira 
ceza alınacak 

Karnesiz vesaiti nakliye kullanan • 
ll\rdan S lira ceza alımnakta idi. Şehir 
Meclisi bu miktfll'l 2 S liraya ibllğ et -
mişttr. Yakında cenlar yerµ usul ille
rinden alıno.caktır. 

SON POSTA Mart 15 

Bir amele kızkardeşini beş 
yerinden yaralıyarak öldürdü 

Son fırtınada vapurlar 
Karadenizde 

gene tehlike atlattılar 

Genç kadını gayri meşru münasebetler te~is ettiği 
için öldüren katil bugün meşhud suçlar kanununa 

göre muhakeme olunacak 
Uç giln evvel Karadenizd~ birdenbire Evvelki gece Garatuarayda k:anh biı 

be.şlıyan fima} fırtınası yüzünden vapur- cinayet işlenmiş, bir tadın kard8§i tara
lar büyük bir tehlike atlatmışlardır. Fır- fından 5 yerinden bıçakla vurulmak su
tına çıktığı sırada Ereği: limanında kö- retrıe öldürühnüştür: 
mür almak üzere nöbet bekliyen şilepler İstik.lal caddesinde Tütüncüçıkinazın • 
derhal limandan uzaklaşnıışla~. deniz-de da 9 numaralı ev.de oturan Erzincanlı 25 j 
bir hayli bocaladıktan sonra Amruıra ve yaşlarında Esma adlı bır kadın, dört bu
Zongu>.ktaık limanlanna sığınmağa mu • çuk sen€ evvel Ali ismindE' biri ile ev • 
vaffaık olmuşlardır. lenmiş, bu izdivaç neticesinde §imdi üg 

Karadelizde bulunan İkba!, Sebat, Pek, buçuk y~ındıa olan bir de erkek çocuğu 
Şadan, Hatay, Zühal ve Reşid şilepleri doğmuştur. 
dün acentalarına telgraf çekerek emni • Esma, bilahare kocası AH ile geçine • 
yette buliunduklarını bildirmişlerdir. mem~ ve aynlmıştır. Bu aynhğı mü • 

Ereğliden, limana gelen bir telgrafta, te~ib, kadın kahveei Haşim adlı birisi 
fırtınanın büyük bk şiddetle patlak ver- ile münasebet tesis etmiş; bu münue • 
diği, bu yüı<ren Zonguldak ve Ereğlide betten de 21 gün evvel bir çocuğu ol -

tahmil ve tahliyenın tamamen durduğu muştur. . 
blldirllmekted'ir. Fırtınayı vapurlar ka • Esmanın, gayri meşru münasebetine iyi 
zasız atlatmışlardır. Gelen haberlere gö- nazarla bakmıyan, Kazlıçeşme deri fab
~ Kar~nizdeki fırtına hafiflemiştir. rikası amel:esinden otuz yaşlarında Ha -
Büyük&>re önünde beklemekte olan va • san adlı bir 'kardeşi v:ırdır. 
purlar da yollarına devanı etmişlerdir. Hasan, kız kardeşıne milteaddid defa-

lar Haşim le olan münasebetini meıru bir Kardeşi taraf mdan öldürülen Esma 
şekle sokmasını söyJ~miş ve Haıimıden Hasan, kız kardeşini vururken onun 
bir de çocuğu olması üzerine buna kat1 feryad etmeme.si. içın elini ağzına kapa " 

Belediye bütçesinin varidat kısmı bir lüzum olduğunu anlatmıştır. Evvel- llllf ve kadın bu kanlı eli ısınnak sure. 
artırıldı ki gece Esrnanın ziyaretine gelen kardefi tile kenkiini müdafaaya ve feryad edereli 

Yeni belediye bütçesinin varidat kıs Hasan, gene bu mevzu etrafında konuş - sesini işittirmeğe uğraşmışsa da. vücu .. 
mı 1 buçuk milyon lira çoğaltılmıştır. mağa b~şlamış, fakat _Esrr.ıanın kayıdsız- düne •aplan~ bıçak darbelerinin tesirlle 
Bu fark tahsil ediJemiyen vergile 

81
• lığını gorerek bu vazıyetınden hiddet • ve kanlar içınde yere yuvarlanml§tır. 

kı surette takib edilerek elde ~le _ lenmiş, yanında. t~ş~dığı kamasını çeke - Müd<ieiumumt muavinlerinden Hikmet 
cektir rek, kız kardeşını ıkısı göğsünden, üçü hldiseye el koymuş ve katil tevıkif olun-

v I: C .. .. k-...ı . .
1 

arka~ından olınak üzere beş yerinden ya- ıntqtur 
a ı, LIJ1a gunune ~ar ıvı eşeme- · 

diği takd irde bütçe taslağı e~ine gö • ralam~ır. . Hasanm:. meşhud suçlsr kanununa tev-
türülecektfr. Katil vak'ayı müteakib firar atmiş ise fikan bugun muhakemesi yapılacaktır. 
Belediy~ mufettislerin tetkikatı ~ dün Kazhçeşme civarında .saklandığı ---·-············T·····ı········A·····,·····--···-.. -

·ı r . bır evde yakalanmıştır. 
1 er ıyor Yaralı Esma, Hasek. hastanesine nak- Eski Konya valisi, tüccar, mıııı reasürara 

Bf>!ediye hesablarını inceliyen mü • ledilir.ken aldlğı yaraların tesirile yolda meclisi eski -.ıtza.sından, tütün, uyıfJttJnJCu 
fettişlerin tetkikleri ilerleırnıektedir. ölmüştür. ma.d<ieler tnhlsarlan eski mecllsl ide."' aza
Mi.ilkiye mlif.et1işleri tetkike muhtaç Bu facianın ye,..iine ıah;dı" '11'--anın A- ımdan, Şehremaneti lktısad müşavere heye-

:. ıwuu ı.ı reı.sı Narda eşrafından İbrahim Bey oğlu 
evrakı tasnif etmişlerdir. B ilhassa mu- liden doğan üç buçnk yaşındaki çocuğu • Mehmed Hüsnü Zadll vefat etmlştlr. 
ka-velc taahhildnamelerinin kanuni dur. Cenaze.<11 bugün Beyazıddaı 'Ilalcv:lmhane 
mecra takib edip etmedikleri araştı - Küçük Ç<>CUk bu kanlı sahneyi büyük caddesinde 28 numaralı evinden kaldırıla-
rılmaktadır. bir korku içinde ve mazlUm bir tevek _ rak Beyazıd camUnde namazı eda ve Şe • 

E k 1. · d w h kk h hldler mezarlığına defnedilecektir. 
s i va ının al ;gı a ı uzur işi kütle seyretmişth-. Zadll aııesı 

~ ~~~ edi~eğe ba~a~~b~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Temidfk işleri ame1Minin maaşlan 

artrnldı 

Bu <1y başından itibaren belediye te· 
rnlz1ik işlP.ri müdürlüğü temizlik ame
lest maa~lannı 15 liradan 20 Uı:aya çı· 
karmıştır. Bu suretle hasad zamanın
da amelenin vazifesini bırat<masına 
meydan verilmiyecektir. 

Belediye nıcmurin miidiirü Ankaraya 
gitti 

İstanbul belediyesi memurin müdü
rü Samih, belediye memurlarının te -
k\i.idlüklert hakkında tama~ar yap
mak i\zcre Ankaraya gitmiştir. 

A Ş K ve S P O R.... Futbol ve Holivud yıldızları ...• 
EAHRIYELILER... BAHRiYE MEKTEBi... MESLEKLERiNE 

GENÇLER... AŞKIN EŞIGINDE GENÇ KIZLAR ... 
AŞIK 

işte: 

SARAY SiNEMASININ 
Y A R 1 N A K Ş A M gOsterıııeğe başlıyacağı ve 

FLORENCE RICE - ROBERT YOUNG ve JAMES STEVART 
gibi mUslesna yıldızlar tarafından harikulAde bir tarzda yarablan 

Deniz Namzetleri 
Fransızca sözlO 1tşk ve gençlik filminin mevzuu ... 

Bu Akşam MELEK Sinemasında 
Tarihe mal olmuş bir aşkın, en bftyUk ıair GÔTE'ye en müessir romanına mevzu olmuş bir aşkın hikayesi 

VERTER'in Büyük Aşkı 
LOTTE rolünde Fransız yıldızlarının en güzeli AN N 1 E V E R N A Y 

ve VERTER rolünde P İ E R R E R. W İ L L M 
Aynca: Paramount Dünya havadisleri 

DiKKAT : Bu gece için localar aablmıştır. Koltuklar erkenden aldınlmalıdır. Tel: 40868 

ttr. YE:ni bir hale getirllen Yapur, ha • ~-----------••• SUMER ve TAKSiM 
vuzdan çıkmıf, Kadıköy, Adalar hattı 
ıeferlerlne batlam11tır. 

Tamirde bulunan Burgu ft Xlla -

mış vapurları da, birb9 ıftne kadar 
havuzdan çıkacaklardr. 

Deni?:bankın yakın .98hille!'de if]fyen 
diler vapurlan da, yaz mevshnine ka· 

dar havuzlanacaklar w yeni b6r hale 

getlrl.Jffeklerdir. 
-············ .................. ·-····-·-····-----

fEHIR TIYATR08U 
Tepebqı Draıa ı... 

Aqııra •-* 20. 30 da 

ANNA KARENiN 
&.tlldi.I oeddMI K-.di m.ı 

Oladh .... 1.C de 
ç-k ti1atron 

....... t ~0.30 • 

BiR MUHASiB ARANIYOR 

Sinemalarında 

Bu gece tam 8,45 te 
"'a!. t:ıırmın ABDüLVEHAB'ın Leyla Murad ~ 

10D çenrdikleri ıark ainemacılık Aleminin en btly&k eaeri : 

TAŞASIN AŞK 
Tnrkç~zlO arabca 14rkılı timdiye kadar g6rüp iıitilen ıark filmlerini 

glSlgede bırakan afkın, pirin terenn0m6. 

BU GECEKi tEREF GALASI 
için her iki linemada da bnttln localar aablmı.tbr. 

Plim pJet azun olduğundan l6tfen tam vaktinde tqrif olunma11. 
Bu film aym •amanda Cumadan itibaren l.ımlr TAYYARE ainemasında 

g&terilecektir. 

\ 
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• 
lzmirin " Kültür park ,, 

çok rağbet görüyor 
ı 

SON POSTA 

izmirden kimler 
meb'us çıkacak? 

Sergi Pazar günleri vasati olarak on bin kişi tarafından İzmir Valisinin ve Belediye 
ziyaret ediliyor. Fuar hazırlıkları da devam ediyor Reisinin de isimleri 
. ...,.,._ _______ ~~_..,,........,-.~- ~,_ ..- zikrediliyor 

Kii.ltiırpa.rk ve fu arttan bir gôrü:n.Üf 

İzmir (Hususi) - Önümüzdeki se · 
çimde İzmirden çıkacak yeni meb'us -
!ar hakkında ileri sürülen tahminler 
tzmirde büyük bir alaka ile karşılan -
mıştır. Ancak bunlardan bir kısmının 

tcıhminden ziyade temenni mahiyetin • 
de oldufiu ileri sürülüyor . 

Yeni meb'us namzedleri arasında Va 
li Fazlı Güleç'in, Belediye Reisi Dr. 
Behcet Uz'un adlan geçmektedir. İz -
mir Valisinin halen büyük bir turis -
tik planın tatbikine başlamış bulunma
sı dolayısile meb'us olac,aiğına ihtimal 
verilmiyor. İzmir fuarını ve Kültür 
parkını vücude getiren ve belediyeci • 
lik sahasmda başanlar temin eden Be
lediye Rf'isimiz Dr. Behcet Uz'un da 
meb'us olacağı zannı zayıftır. 

Diğer tııraftan yeni İzmir meb'us -
luğu için adları sayılanlar şunlardır. 
Kadın hastalıkları mütehassısı Dr. 

Kamran Örs . . t. vukat Ekrem Oran, A

Sayfa 1 

Türkiyede imtiyazlar 
Umumi hizmet gören imtiyazh şirketler niçin 

ve nasıl satın ahndılar ? 
(Baştarafı 3 üncü sayfada) dan büyük hal'.k kütl~lerinin mümkün O· 

imkAnlan araştırılmağa başlanmışt?T. lab]diği kadar istifadesı tahtı temine a. 
Senelıerdenheri devam e!:J.en yüksek tari- lınmıştır. 

fe1er ha.lik:ın şikayetini celbeylemekte ve Son seneler belediyeier kanununun 
şirketlere büyük kazanç bırakmakta idi- ıken!dıilerine bahşeylemi.; olduğu salalıi . 
ler. İstih!Ak§.t ve münakalat seneden se- yetl'e belediyelerin kurdukları elekt ri.ıc 
neye artmakta oLmasına rağmen ve iş- müessesel·erinin pro3eler:nı fen ve nıi111 

letme randımanı bu yüzden fevkalade iktısad noktalarından tetkik ve bun][ nn 
yüiksek dereceiere varmış buluaduğu 1 tasdi1de iştigal olun<iuğu gibi ayrıca in . 
halde şirketler bir türlü tarifelerinin ten- şaat ve tesisat kabulleri de ifa olunmu4 
zil'ine yanaşma.dıfar. ve işlcimeleri hakkında belediyelere di· 

Bunun üzerine hükümet bunlar üzerin- rektifler verilıni~ ve tavsiyelerde bulu. 
deki mutlak kont?:"ol ve mürakabe hak- nulmuştur. 
kını istimal ederek hesablarını ve mua- İşte Cümhuriyet hükumeti şehir dal1ilt 
melatını esaslı reftiş v~ mürakabeye ta~i amme işleri gören müesseseleri millileş· 
tutmuş ve neticrlfo ~irketlerin tarif·~leri- tirmek ve işletmf'lerin;, halkm ihtiyaçla. 
ni indirmeğe muvaffak olmuştur. Su, e- rını daha iyi bir şekilde karşıhy·1cak va. 
lektrik, tramvay, gaz tar'feler: h~r şeh- ziyete ifrağ etmek hususunda böyle esas• 

'lı karar ve tedbir1en alınış ve tatbik et• 
rimizde indirilmiştir. Tenezzül nisbeti m ştir. . · 
% 15 liA % 45 den:?cesind? olmuş ve bu ı B ne! h' k, 
vaziyet halkın memnuniyet ve şükramnı U u. ,:an s

1
onrab ti ı:.ı_ı:net bel~diye.lerin 

c 'er nı:le o ·an . u muesseselerın ıdare 
c~lbeylemiştir. Senelerdenber~ ):Uksek tarzlarını, iktısadi v~ femıi durumlarını, 
~ıs~.tI.e~de ola~ saat.'. brc;nş~ıan kıraları ı tarife1erin· dah:ı yakı'idan tetkik ve mü
ındmlmış, ırabttye ucretlerı. mua:.'er.e rakabc edecek ve bu cihetlcr!n temini 
masrafları gibi .<Uman paraların muka- için l'üzumlu kanun ve nızamlan tedvine 
velelere müstenid alanlan haddi layıkına 

1 
tevessül eyliyetek milli sermayenin ve 

tenzil; ol.mıyanları tamamen Iağv.:ıl~ın- tes'satın en ehterışlı ve rasyonel şekilde 
muştur. Abonelerin ş'rket ve müı>ssese işl'etilmesini tahtı temine alacak ve bü
lerle olan münasebatını tanz'm eden a- yÜ'k hal'k kütlelerinın medeniyetin ni .. 
borunan senedlerinin halkı:-ı aleyhme o- metlerinden geni~ mikyasta müstefid ol
larak ihtiva eyle4·i:kleri ahkam tadi1 edil- I ınalarını mümkün kılacak çareleri aray.:ı-. 
miş ve elektrik, hava~azı. su tevz atın- ı caktır. 

İzmir (Hususi) - İzmirde kurulan/ karrer bulunan sergi sarctyıdır. Sergi 
~ yoktan var edilen Kültür park her ~ayı, 939 fuarının toplu bir köşesi ve 
haftanın P~zar günü vasati olarak on fuarın ruhu olacaktır. Sergi sarayında
bin ki~i tarafından ziyaret edilmekte • ki bütün teşhirler fuar komitesinin mü 
dit-. Kültür park planı tamamlanmış - rakabe ve nezcrreti altındadır. Her pav· 
trr. Modern bir sıhhat müzesi, bir inkı- yon dekorasyonunu komiteye bağlı fen 
lAb müzesi, bir kültür müzesi, bir atış hey'eti tayin edecek ve planını tasdik ~~ Nuri &dkı E~~. K~tlay ~ • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Poligonu, bir paraşüt kulesi, oyun yer- edecektir. 
leri, çocuk bahçesi yükselmiştir. Kül • Sergi sarayının başlıca ehemmiyeti, 
Wr parkın şiir yuvası olan park ve balı burada satış yapılmasıdır. &6tış kolay
~e kısmı, ziyaretçileri uzun müddet iş- lıkları temin edilmiştir. Satışlar her 
gal etmektedir. türlü vergiden muaf olacağı için ucuz-

Kültür parkın 9 Eylı11 kapısı civa - luk temini mümkün olacaktll'. 

miyeti Reisi Dr. Cevdet Özyar, Ticaret 
Odası Reisi Hakkı Balcıoğlu . .. 

Yukandaki zevatın parti namzedi o
larak gösterileceği söylenmektedir. 
Müstakil meb'usluk için de bir namzed 
mevcuddur. 

m 
ram ı dün 

e kut ulandı 
r:tndaki hayvanat bahçesi mükemmel Genç ve enerjik belediye reısımız (Ba§tarafı 4 ;.ı.n...:ü sıı.yfaclıı) rer nutuk söylemi~~erdir. Ve bunlardan 
bir eser olmuştur. İzmirin Kültür park 939 fuarına resmi iştir,<*lerin artma - Samsun yeni p. T. T. t i nası disine verilmiş .:>ımasından dolayı teşek- maada talebeden Cah:de Arkan Cihad 
hayvanat bahçesi, halen Türkiyede bu cıı için Hariciye Vckaletimiz nezdinde • kür etmiştir. Bu münasebetle verdiği 1 Abaoğlu Enver Çavuşoğıu kü~üye ge. 
branş üzerinde kurulan ilk müessese ciddi teşebbüslerde bulunmuştur. Bu Samsun (Hususı) Samsun P.T.T. mıt.kuna başlamazdarı evveı, tıb hayra _ ' · .. . . 
olmakla beraber, zengin bir hayvan sene fuarın antresinde on beş dost dev- idare~i şehrin gümrük tarafında bir bi- mını, a.k saçlı ve açık alınlı tıb üstadla _ 1 le:e

1
k ~~assus ve ınttbalarını ıfade et · 

kolleksiyonile süslenmiştir. Marsilya !etin bayraklarının dalgalanacağı ü - nada bulunmakta idi. Bankalar cadde· nndan onlara yeti~ınek ve geçmek hızHc mış er ır. 
•e İskenderiye hayvanat bahçelerile mid olunuyor. A. B sinde ve Cümhuriyet meydanının ya - çalışan en genç TLbb.yeliye kadar kutlu-ı Toplantıya on dakik~ ara verilmiş, bu 
hayvan:ıt mübadelesine başlanmıştır. kınında merkezi bir noktada inşa edil- lamıştır. sırada Şehir bandosu tarafından muh • 
Almanyadan da zengin hayvan kollek- Köy m0 ktebi istiyen Kırklareli miş olan yeni P.T.T. binası tanıilnlan - Rektör bundan sonra A:atürkün batı - ı teı:ı _müzik parçahrı çalınmıştır. Toplan-
s:l.yonları satın nlınmaktadır. köy1Ulerinin teberrUU m'ş ve tefriş edilmiş bulunduğundan rasmı tazimle anmış v<? bum.ı müteakib ı tı ··kı saat devam etmiş v·~ çok iyi intı 
İzmirin bu sahadc;k:i tefevvuku, İs - Kırklareli (Husust) _ Kofcağaz na- posta şubeleri yeni binaya taşınmağa ezcümle şöyle d.emıştir: balar bırakarak nihayet bulmuştur. 

tanbnllu1arı pek alakalandırmış olacak hiyesirıin Devletliağaç köylüleri köy • bo.şlarmşlardır. Telefon tesisatının ye- c- Bu yıl mezunıyet sımft 346 k:şıdir. Tıb bayramı münasebeti!~ dün gece 
ki, yeni İstanbul Valisi Dr. LUtfü Kır- !erinde yet'i yapJlacak mekteb için köy ni binaya nakli sebebile şehir telefon Fakülte kuruluşunuanberi, Osmanlı im- Maksirn salonlarında Tıbbiyeliler tarafın. 
dar, beş milyonluk tahsisattan bir kıs- bütçesinde kafi miktarda tc.fiıs~at ol- rnuhaberatı bir iki gün tatil edilmiş ve paratorhığunun Tunadan ve Adriyatik- dan bir balo verilmiştir. 
lnmı tstmıbulda kurulacak Kültür par- matlığından okula sarfedilmek maksa· azami sür'atle enstallasyon bitirilerek ten Afriıka ortalarm.ı kadar uzandığı de - - --------~ 
k:a ayırmıştır. dile biitçf'nin varidat kısmına 1200 u- muhaberat tekrar normal hale girmiş- virler de dahil olmak üzere bugiine kadar Sözün klS8SI 

Gene İzmirdeki alakadarlara akse • ra teberru edeeekleıini bildirir bir cet · tir. Yeni hina çok güzel ve modern bir vermiş olduğu mezunlar bu rakama ya-
de:n haberlere göre İstanbuldaki Kül - vel imzalamışlardır. üslubd.alrlır. naşamamıştır. Bu rakam. dünyada mev-
ttir parkın kurulacağı yer ayrılmıştır. eudı bir.kaç büyük Unıversite istisna edi-
l':ıkat hu nokta üzerinde büyük bir giz- r Burdur Halkevinde temsiller =- ıecek oıursa diğer bütün üniversitelere 
~kg~~ri~~~~~ Tilimine~e l'------------------------------~J nu~ınüreri~eduruJ~~b&r~~-
lnmıbul.Oaki Kültür park, tıpkı Mos- miyetlidir. En çok mezunu bu yıl vcriyo-
kovanın Kültür parkı gibi olacaktır. ruz. Tıb talebe kadrosunu tahdid edece -
Iratta İstanbul Şehir Meclisi azasın - ğirniz için gelEcek yll d.aha az verece • 
dan iki kişilik bir heyet Moskovaya gi- ğiz.> 
derek Moskova Kültür p,~rkının plan - Rektör Cemil Bilselden sonra kürsüye 
lannı alacak ve tetkiklerde buluna - çıkan profesör Bes:m Örne:- Akalın, bir 
caktır. nutuk söyliyerek ezcümle şöyle demiş • 

İs tir: Tiirkiyenin tunst merkezi olan tan-
buldn böyle bir müessesenin kurulma- c- Memleketirr:izde tıb tarihi, tıbbm 
ar, İzmircJe bu işie alakadar olanlat:ca Hk defa Türk dilinde tedrisi, tıbhane ve 
d ! cerrahhanenin hemen 1 ::!O sene a favdah ve lüzumlu görülmüştür. s-
tanbulur. bu sahada göstereceği mu - evvel ilk açılışı münasebetile kur-
\/'affokiyet zevkle takib edilecektir. rluğunuz tıbbiyeliler bayramı yıl -

939 fuan 

İzmir şehri, giren fumr mevsimi do • 
fayısile son hazırlıklarını yapıyor. Fu -
l.r sa hasında gözleri ok~ayan bir inşaat 
fazlalığı haşln4mıştır. Evvelce fuar sa -
hasının yarısından fazlasını kaplayan 
muvakkat pavyonlar o katlar azalmış -
tır ki, bunlar büyük bir yekfuı teşkil e· 
demi~rorlar. 
Şimdi üzerinde hassasiyetle durulan 

en mühim iş, bu sene başarılması mu-

Pazar 

Burdur (Hususi) - Halkevimizin 
aösterit kolu tarafından bu hafta .,,A -ö 

na> piyesi temsil olunmuştur. Halkın 
büyük bir rağbetine mazhar olan bu 
temsil üstüste iki gün oynanmıştır. 

Temsıı~er radyo noparlôrleri vasıta • 
sile ayni zamanda Burdurun her bu -
cağından dinletilmiştir. 

Resim: Bu temsilde rol alan gençleri 
göstermektedir. 

Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey Amerika
da kadınlar ızüze!leşmek ... 

.. . İçın alınlarına lımor 
dilimlen koyuyor, öyle Y" 
tıyor !armış ... 

Hasan Bey - Merhuq 
validenin kurnazlığını şim 
di anlıyorum. 

... İkiıie hır başım ağrı
yor diye o da alnına limon 
dıili.rııleri kovup 2ezerdi. 

dönümünü kutlulamak ve ara • 
nızda bulunarak b:rkaç söz söylemek ü -
zere, bu eski tıb hocanızı ltltfen çağır -
manız beni çok sevindırdi. 

Bizim zamanımızua tıb, hemen hemen, 
nazari tedris olunuyordu. Ameli tedri • 
sat, dahili ve harid 3~ı-4Q yataklı ıkı köh
ne barakada yatıntan ve kör ve topal, sa
kat neferler tarafından bakılanlar, poli
kinliğe müracaat eden hastalara mün -
hasır kalıyordu. Bir müddet sonra Avru
pad1a ikmali tahsE eden etibba, avtletle -
rinde evvel-emirde ameli tedrisata ehem
miyet veroiklerinden mekteb civ~mda 
iptida harici hastalıklara ve müteakiben 
göz hastalıklıanna mahsus barakalar inşa 
ettirmeğe muvaffak oldular. Geçmiş za
mana aid bu m~ 1 fım ... t; '"'rrr>Pkten mak -
<'-ıdun, Tıbbiyenin evvelki hali ile bu -
gün cümhuriyet hi.ikümetımizın himrne
metile pek ileri gittiğini iyi bilkliğiniz 
Üniversiteyi, hususile Tıb Fakültesini mu 
kayese etmek ve bu bapta nazan dikkat 
\'e intıbaınm davetle çalışmanız ve isti
fade et.meniz i~in sizleri teşvik eylemek • 
tir.:. 

Profesör Besim Ömerden sonra, de • 
kan Nureddin Ali, Mazhar Osman da bj-

(Baş tarafı 2 net sayf eda) 
Pireyi deve, habbeyi kubbe yapmakta 

istical gösterenler de duydukları hicab 
ile kalacaklardır. Fakat.. fakat.. izzeti ne. 
fis, itibarı, haysiyeti nahak yere parça. 
lanan, radyolarla teşhir edilen vatanda~
ların kaThlerinde açıian yara. maneviyat
larında husule gelen sarsıntı ne olacak? 
Ne ile telafi eldJlecek? 

MilU vecizelerimızden biri: ıHepimiz 
birimiz .. birimiz hepimiz• . .,, değil m;dir? 
O halde, bir veya birkaçımızın şerefile. 
izzeti nefsile oynarken, bundan doğacak 
ıztırabın hepimize raci olabileceğini ne • 
den duşünmüyoruz? 

Beşeriyet bu g!.bi hafifliklerden ne za
man kurtulae~k? 

16 yaşında bir genç tren kazasmda 
öldü 

Dü~ akşam Bostancı ile Küçükyalı 
ara,mda bir tren kazası olmuştur. Per 
dikten kalkan banliyö treni Bostancı· 
ya gelirken, tren yolu üstünden geçer 
16 yaşında Taceddin adlı bir çocuğu 
allına almıştır. 

Taceddinin bacaklırrı kesilmiş ve al· 
dığı yaralardan müteessi.Nn vefat et 
mi~tir. 

Bir geee bekçisi kömürden zeh irlendi 

Kazlıçeşmede Santral!. mensucat fab· 
rikasınd~ gece bekçiliğini yapan Ya 
kub, odasında ısınmak üzere yaktığ1 
kömürd"'n zehirlenerek baygın bir hal 
de Yedi.kule hastanesine yatınlmıştır. 

Bir şirket vapuru istimbota çarptı 

Dün limanda bir kaza olmuş, Aınas· 
ra istimbotu, yedeğinde liman işletme
sinin b nun1aralı ffi((Vnası olduğu hal .. 
de Galata köprüsünden dışarı çıkar • 
ken. Şirketi Hayriyenin 76 numarab 
vapuru istim botun kıç tarafına çarp • 
mıştır. Kazao esnasında ehemmiyetli bir 
hasar olmamıştır. 
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1 Htdiıcler Kal'fl11nda 1 
Çöp kamyonları ~l 

işlemeli pulover • ...... ...... ---.------' 
17.899.5 lırayı zımmetrne geçiren is 

sız veya fazla kan
lı insanlara gö~ 

aat1ffı. K-.a btr insanda hergün ancak - .. 
I00-390 mil}"Oll küreyvenin doğup öldü- Resmfhi gorduttıntlz bu gemı mod~li 

sajın büzgüleri -
nin üstünden si • 
yah kadife kor • 
miş. Kollar da 
büzgülü ve kor • il -.llŞ'ıhmfbr. İngiltere deniz müZıNir.de bulunmakta • 

dır. O fek.Nde yapuımftır ki hangi tara - del8İl'. Yalnız kor * Riyaziye dersleri ve 
bir mukayese 

tDc mektebı.de öğretilen riyaziye e
~ ban :mahlmatile mukıaye~ edı.. 

llcet okııwı aJfabe mahiyetini geçemez. 
M=a'nrrea tmt!henı veren bir lise tal•

)ıı; ô•tn ~ maltimatı ise iptida! kı-

fınd b-'-·'· ·:.ınd .. "ld"~' h 1 sajd2' fiyangoıar an &LLUI'Sa, ~ e goru u6 ... a • 'V ~ıı d k var. rw ar a yo 
de görünür. Etek ne bol. ne 

<lar. Epey k100. 
riyaziye tıedriaatı, be!i.t hikaye mevzuları Rob, tavyör. man 
fibidir. Hakiki rtya:ıiye ilmi hakkında ro. bütün t/l bi~e· 
111cak halt:ikt al!lrnlerin bir f kri olabilir len' bo 1 .. • n van ?Un 
w onlarm ma1Umatını meseli lisanda e- de g" • k 1 n une ısa ı - ' 
de'biyai dıtrecesi oLarak kabul etmek yor B b h .. . u a ar. e· 

a.t nıahtyeU arzeder. Darüliümmlann mumkündilr. teki · d' k enn ız A • 

, 
.... .__. ............................................................................... :··················· ... 

Okugucularıma 

Cevablarım 

- Kanun bakımından mahzur yok· 
tur. Fakat baş!adıjı muameleyi ça . 
buk bitirıneli. yahud da münasebeti 
ke6lll e lisinia. 

* İçki içmiymı erkek. 
Bir erıkek okuyucum. Bay cM. C.> 

bu sütunlarda çıkan, içk: kullanmaz 
eııkek anyaıı ge-:ıç kızın yazısını o -
kumuş. 

paklarmı aınc-h 
kapıyacağı tah -
min ediliyor. Ma 
amafiJ1 moda • 
Yı daima biraz ih 
tiyatla ta'.ib et • 
melidir. Her ye -
niliğe uyarken 
kendi yaşını, boyunu, bosunu unutma • 
malı, moda~1a körü körüne tabi olmak
tan çekinmeli, onu kendine uvdurma -
yı bi1melidir. • ------

Her kadın bilmelidir 
Fildişinden yapılmış bibİo1arınız sa

rarınca beyazlatmak için iki üç gün 
essence de trebenthine içinde bırakı· 
nız. 

Bankası memurunun muhakemesi 
Dün dinlenilen ıahidler banka memuru Necdetin 

suçu etrafında izahat verdiler 

rınd~ 1 ~ahid Azmi. karton len ~rmesi 
Ü?erine hadiseye muttali olduğunu, he 
sabl&rın tutmadığını müdürleri. Orha· 
na b'ldirdiğini söylemiştir. 
Şahid komiser Sami verdiği ifadede, 

Necdctin odasında yapıl.an. aramaya; 
nezaret ettiğini söylemiş ve Necdetin 
bavullarından ik!si beşer yüzUlk ve 
mit ebakisi de yiizer liralık olmak ü -
zere 1500 1ira Türk parırsile ecnt"b1 pa
ralan ve artbt resimleri çıktığını an • 
1Atm!shr. 

Komiser Samiden sonra cfln!enilen 
şa'hid Bayan MuallA demiştir ki~ 

- Necdet, bizim apartımanı kiracı 
olarak gelmişti. Bir hafta sonra oda -
sında arams yaptılar. Ben de hazır bu
lundum. Necdetin 4 bııın.ılu nrdı. İki· 
s' kilidli idi. Bunları açtılar ve içinden 
1500 lira çıktı. Birinde de .ı;smlek ve 
sair giyim euası bulundu. Biz de ken
di~ini talebe biliyorduk. 

Muhakeme, tahkikatın t~ için 
talik edilmiştir. 

Yangm m~hallinde yeni bir 
keşif yaplldı 

B~hçr•kapıda Ata Atabek h*1ından 
çıkan yangın dolayısile adliyece ya -
pılmakta olan tahkikata devam edil -
mektedir. 

Dün, yangın mahallinde müddeiu • 
mumi muavinlerinden Necati keşü 

yapmıştır. 

Geç<:>n yıl Mersinde, şehi.rimizle d~ 
alflkası bulum;n büyük bir döviz ka .. 
çakçılığl meydana çı'kanlmış, faka• bu 
kaçakçılığın adliyece yapılan ilk tah ~ 
kikatı esnasında döviz kararnamesinin 
usulen Mersinde il~n edilmemiş olma.o 
sından tahkikat durdurulmuş ve içle • 
rinde birkaç İtalyan da bulunan suç • 
lnlar hakkında, men'i muhakeme ka • 
rarı verilmiştir. 

HabP.r ~dığımıza göre, Temyiz mü 
kemesi bu kararı bozmuş ve suçlulaı
hakkında yeniden kanuni takibata ge
çilmesine lüzum görülmüştür. Bu ka .. 
çakçılık muhakemesine yakında Mer • 
sinde bRşhmacaktır. 

Bir genç kadın Haçla zehirlendi 
Bostanbaşı, Hamam sokağında otu" 

ran ve Galatada Demirbağ hanında dalıı: 
tiloluk yapan 23 yaşlarında Razaliya, 
haricen kullandığı bir ilacın tesirlle ze
hirlenmişt:r. Genç kadın, Beyoğlu has 
tane<:;ne kaldırılmıştır. 

~Dl bir muhitte geçir • 
mit olan iki ıenç bayüdükleri zaman 
J'lllikıdlterine karfı önfine geçilmez bi:t 
tnckab duyuyorlar Yıllarca sevi§i.< • 
J"Of'ı.-. gayelıln evlenmektir. Fakat 
~ blrlnct. bu münasebet muhitte 
fa)'t olunca prib g!5rulüypr. Kız er • 
lektıen Uç Y&f bdyüktUr. Bir zaman te· 
ıectmd1ııe aeçtyor ve nihayet kız er , 
bfl müracaat ederek aynlmayı tek
llıf ediyor. 

Kendisi bu bastahta tutulrnıyan na· 
dir erkeklerden biridır ve iyi bır mes
lele sahibdir. 

_ ............................................... -.. ..... ___ .._. ...................... _ ... _... ...... ·---........................................ -.............. _.. ..... .. 

Okuyucum Bay cD. S.ıo bana blt 

mekhJb Yamut: 
- Sebeb .a.e olabilir? diye soruyor 

· Gqet butt: Bazı kimselerde mu • 
hMmne ve karar mekanizması çabuk 
if)er, bazılanıwı ki Lse gayet yavaş 

harekete gelir. Genç kızınki bu sonun. 
OD cfllsten olacak. Münasebetlerınin 

mmtı.ksızlıtuu geç anlamıştır. 

* Bir bekçi hlll).'esi: 
Bir dk.uyuoum bana derd yanmış, fa

kat ya:ıdığl mektuba imza veya inis
yal .atmasını unutmus, onun içindir ki 
mektubunda anlattıklarına bakarak 
cevabımın başın:. böyle bir başlık koy. 
dum. Kendisine söyliyeceğim şudur: 

- Herrlb. evlenmek kararında ol • 
mamak'.lılıma ra~men bu genç kızın 
illtek?eri hoşwna gitti. onunla evlen -
miye talibim, diyor 

Çdk ~ genç kız bana m:iracaat 
ederse okuyucumun adresini ona ve • 
rir, me8eleden bu .Otunlarda bahsede· 
rim. 

* Yanıbnııpm. tçkt hutalığına tutul -
mamış olanlar sandıtım kadar az de • 
~. n nvel okuduğunuz mektu • 
bun cevabm.ı henQz bttirmemJştim ld 
açtığım iıklnci bir mektubda bu mesele 
ne alakaldlar çıktı. Yazanın adı Şev • 
kettın-. Tebn'k ede!"im, yuıkanda oku
muş olacaiı cıevab ta.bil ona da atd ola· 
cakt~. TEYZE 

Bacaksızın maskaralıkları: Çamaşırlar 
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Son senelerin en mUthiş katili Fransada 
muhakeme edilmiye başlandı 

Veidmana aid ikinci 
~ 

muhakeme celsesi 
Avukatlar: "Siz suçlnya bakmayın, bir başkasını gizle
mek için "Ben yaptım diyor,, iddiasını ortaya athlar. 

Katil tekzib etti: " Hayır, fail benim!,, 

SON POSTA 

Ankaraya gelen 
Viyanah muganniye ile 

bir mulakat 
Bayan Ester Rethy dün 
akşam lstanbuldan ayrıldı 

Sahneye çıkan ilk 
Türk kadını hayatını 
"Son Posta,, ya anlattı 

ilk temsilden sonra erkek elbisesi giydirerek 
beni polisin elinden kaçırdılar 

Ya.mnı · ismet Halu.i 

DunkU kısmın hUIAsası 
cAfi!e en gµç pralt dahlllDde a.hneye 

çıkan ilk Tfırk kadınıdıP. D&rtllbeda)'ie ıa -
lebe olarak glrmlf ve aahmıJ'e 9ık:ma.t •• - .. 
otle ~ır. Fakat AtıJenln ~ tık
muı o zaman ıpu. mtuıım iı6r meeele ldl. 
Bir aralı& Maarif lluırınıdan möaa&de alın
mak üzere iken M.aartf Muınnuı delifmeııl 
üzerlno bıı da geri .kalmıaQ. A11tı izin alma· 
dan :sahneye çıkmak ı.rtıJıordı;I. Bu arzu.ıu,nu 
Darlllbedayi heyeU edeblyuindı bulunan 
Hflseyin Suada ~ti. V• l>u hU&UBta ko
nuşup karar vennet için D&rtllbeda)'ide bu
lUfacaklardı. 

(Haıaalar dnam e4tTet') 

MW 

Mektebe gittim. Heyeti edebiytye çık· 
tun. Henüz çdk ıençıtim. Her iıi inoe ele· 
yip sık dokuyamazdım. Hft!eyin Su.ad 
daha evvel benJm aramuı arkadqluına 

San'atkarm cSon Posta• ya verdiği anlatmıştı. Heyeti ed~biyede bana yapa-
imıa.4 retim • cağım jşin ehemmiyetini vt tehlikeleri-

V ddmaft malik..., 1ULZW"unda Vaki olan davet üzerine Kızılay ba· ni birer birer aöyJediler. İfin ehemmiye-
tini düşündükçe ~tüa 1ehllkelar gö· ,. Parls 11 (Mart) - Y,aoşlı bir Fran-ı mal onun taarruzuna uğramıştır, de • lôsunda fahri olarak bir konser ver • 

mek üzere Ank.araya gelen Viyana Şe- zilinde küçülüyordu. 
llZ gazetecisi bana: rıtldi. bir tiyatrosu artistlerinden Bay""" Es- - Sahneye çıkacıiğıml '4.fifmm o z:amanJci rultnlm1'tıetı biri 

- Versay en ziyade nesi.le meşhur- - Bu mftfteriyi tanıyor musunuz? ,.,... n· başk -ı...:- Mın' rd N' 1..1-- ı.. 
ter Rethy, dü!l a'lrrem Viyanaya müte- ıyor, a uU. şey ıyo um. 1• bab~ye çıktık. Bahçede ~ıer :J"OAtu. 

dur? diye sormuştu. Bii'az şaşırdım. - Hayır, fakat elinde bir kartvizitle ·~ h k ...:u~ s h k akt 
veccihen İstanbuldan ayrılmıştır. ayet arar veı.u.... a neye çı ac un. Siroçldn ikide bir: 

&ray, 1-=iiçllk köşk, büyük köşk, altın gelmiştı. Belkı bu kartı bulabiliriz. y al · · · eı1c•-1...ı - ~~. bul 
Bayan Reti, aslen Macardır. Bundr&ı c am ar~ pıyesıru m ı.wuuc prova yap- - Korkma kızım, ui,,.n~U. seni .. 

kral, Napolyon, bir seri ihtilftl manza- Tesadüfen kart yırtılmamıştı. Ara.· - tık. R l" ı..ı...:ı... "b' b' ı,ı,,. 
6 sene evvel Budapecte operasında oy· 0 um 0 uuA.ça mu ım ır ro ""· ma.zlar. mlan ... Hangisini s8ylemeli? amca bulundu, Şot imıinde Strazburg- " * 1_,__ ,__ t 
naıms., muhtelif şehirlerde turnelere Rahat bir nefes almıftım, a..&At .-ç ı· Sonra 1870 te Alman ordulan Pari- Aı bir tacirin adını taşıyordu. Veid- v nih et --ı.. ·'-- ğım be -'- ed 
Çıkmıştır. İki senedenbeıi de Wiener e ay -.uneye çı.a..aca gece ğımın farkına varınca nl ..ıın e, ar· 

~ girdikleri zaman Alınan imparator man'ın tutulmasına bu kart sebeb ol • lcfi. K....ı..'--,,,..f.,,ı..; ~ 11- ti t sun ...,ı,_""'_..1.:- klardı Arark Stadtsofer'de muganniyelik etmekte- ge · d\.11.A.oJ~ • po.uuıu ya ro - üst ~u.__ arıyaca · en 
hığu bu sarayda illn. edilmişti. , 9 t 8 de muştur. Şot bulundu. Kartvizitin ne da yamaları oynıyacaktık. İsmim el ilin- merdiveni görme.lıeri. merdivenden inip 
de Fransızlar bu mağldbiyetin mtika· münasebetle emlAk .komisyoncusunB diT. ı J ı larak 1"".. G t ben '-·•--ıa ...... tim li rdı 

Genç, güzel ve çok ~"" olan artis· arına a e o yazıu.~tı. ece em- bahçede i uıı..uıu• rı ~ a va 
nuru aldıkları zaman Almanlara sulh gitmif olduğu soruldu. Adam kime koı·t y-~· ·~ k k.1 · · di F k t ben tanubır.. ...... Siroçkin et f bakı dı te ihtisrslanm sordum, banıl' şöyle de· sıu er e er ıçın · a a &....... ra ına n : 
muahadesini gene burada imza ettir • verdiğini düşündü, ve bu ipucu (Veid di: aileleri ka<lınlı. erkekli tıyatroya gelme· _ Bahçe kapl8llldan sokata çıkanz! 
mişlerdi. man) a kadar gitti. _Kızılay balosunda bir konser ver- leri i9i-n ıi.lma etmiştim. Oyunun baılıya- Dedi. Bahçe kapısına doğru yürüdük. 

Mulu!tabım 1ereddüdi1m.(l ~rdn • Garib bir hAclise- merni teklif ettikleri zaman, derhal ka- cağına az zaman kalmlftL Perdenin ara- Kapı açıktı, 10kağa çıktık. Sokak tenha 
ce: Dün Veidrnan'ın tlk isticvabı esna· d baktım. T' t h c hınç dol ı.· ~'-'kt lt' ı..tu c:;""""'" bul ettim. Memnun~tle Ankaraya sın an ıya ro m a - wır ~ ı. ımse yoa. ........ ~n PP-

- Genç dostum galiba tarihl mald- smda gayet lakayd davrandığını, su - gelerek, bu güzel şehirde, çok sevdi • muştu. Kerijlmi ne kadar hafif hi.!sed.i· kaıSJ.nı, paltosunu bana gıydirdi. Siroçkln 
matmız biraz kıt, diye alay etti. allere teker kelime ile cevab verdiğini dum b 'lemeuin'7 dücünemez.sinll. 'L. .:ı. ..2 

ğim Türklere bir konser vereceğimi yoıı 1 ı-. • yavaş AJeS~ ~onuşuyol""Uu: 
- Hiç şüphem yOk, bakaloryayt na· kaydetmiştim değil mi! bildirdim. Zaten çoktanberidir İstan • Zevki.ni.)en adeta ıarhot olınuştum. Uçu· _ Afife evimin anahtannı al Evi bi· 

al geçtiğimi yalnız ben bilirim... Bugün celse açılınca reis maznunun yorwn ıaıınediyordum.. liyonnm, kapıyı açar, girenin. Ben cad-
Amma .. Meslektaşımın kasdettiğt tat dtınl<:ü vaziyetini hatırladı: bulu ve Ankctrayı görIMk istiyordum. İlk defa 'Sahneye çıkacaiım .. ve aluıe- deye çıkarsam, tanırlar, onaz. 

rilıi malCımat benim tahmin ettiğim - Şimdi Lösorb hAdisesini tetkik e- Kocamla birlikte Ankaraya geldik ve ye .ilk çıkan Türk kaduuymı. Bu beni Caddeye tek başıma çıktım ve caddeye 
değilmiş, o söyledi: deceğiz, ümid ederim ki vak'ayı ken • ~bar, asil Türkiye halkı il~ teı:ıas et - sarhoş et:mek, kendimden ıeçirmek için .çıktığım uman tiyatronun önündeki ka-

- On sekiz, on dokuz sene evvel dili~ni1den anlatırsınız'! dedi. tık. Çok kam sıcak ve mısafirpe:ı;er .kafi değil mi? labalığı görür görmez ıaşırdım Birçok 
7 kadını öldürerek cesedlerini eobada Veldman, menf'! bir işaretle başını halkınız var. Ankarayı natsıl buldugu - Polis müdahaııt edecek.mif.. fukınıd<a polis. birçOk insan Uyatt"onun önünde top. 
yakmış -Olan I..andrii de burada rnahke •lladı mu soruyorsunuz. Harika.. Mucize... değilim. l.anmı§lardı. Her kafadan bir seı çıkıyor, 
me edilmişti. Şu küçtlk kapıyı görftyor Reis

0 

- O halde ıtGrayım: İkincit~ İnanınız ~i gözümüze inanamadık. Böy Halkın hakaretine ujrıyacalmuşım. garib bir uğultu halinde yükseliyordu. 
musunuz! Celse açıbnadan önce, onu rin avının H ihci günü emlak komis - le kısa bır :amanda, .bu kad~r mode~ Hiç aklundaın geçmiyor. Yalnız §WlU dil- Öyle cOfkun bir kalabalıktı ki .. biri: 
bu kapıdan getirirlerdi. Ben o vakit de yoncusu Lösarb'u ziyaretine gidiyorsu- ~~ şe?ir vuc~~ getırmek c~~den bu • §iinüyonun. RoXi.nıü yapayım v~ benJ _ lşte 0 kadın bura-da! 
gene adJiye haberleri muhanirt idim. nur;, adama emniyet telkin etmek için yuk hır enerJın~. mEfısu.lüdur. . . !"ol~ beğensinlıer. Di~ beni gösterecek olsa muhakkak 
O vakit Landrü'niln hikAyelerini yaz· Şot imıinde bir tüccann kartını Yeri • Bayan Re.~hy nın zevcı de artlsttı:. Perde açıldı. Sahneye çıktım. Sanki beşi. onu üzerime at.ılır benı parçalardL 
ımştım, şimdi Veidman'ınkllerini ya • yorsunuz. Ve bu kart bilahare ele ge • Şarkı p~ofesor ve doktorudur.__o da bır sahnenin yabanclSl detildım ben •. rolü- Tiyatronun kapısındaki ışıklar önümde 
zıyorum ve yazarnk ihtiyarlıyorum ... çiyor. Anlamadığım nokta şu: Siz so- çok şehırlerde (du~tto) .v~ d~t~ttol~ra mü öyle beni.msiyerek oynamı~tun ki, duran insanlan aydınl:atıyordu. Herlıal
Ha onu söyliyecektim. Versay ~niş ğukkanlı, muhakeme ve iradesine hl· çıkmıştır. O da artiıt eşınm .fikırlerıne tanıyanlar belki beni, ben olduğum için de benim de yüzümü aydınlatmqtı. Ya 
fıskı,·eli havuzlanndan rlya<le, dtın - kim, haıeketlerini~de hesablı bir adam iştirak ed.iyor, ve: .. alkışhyorlarch. Fakat tanımıyanlar, tanı- içlerinden biri geri dön. beni görse. Fa.
yan~ en büyük katillerinin muhake- ınnız. Buna rağmen nasıl oluyor da - Hakikaten diyor, Ankara çok gu- yanlıara nisbetle çok faila ö ve en fazla kat kim döner kil.. Tiyatroya bakıyor
me edildiği yer olmakla şöhret kazan- mahvınıza sebeb olan bu kartı komis· zel bir ~ehir. Bu~da ~endimizi hiç ya,p. alkışlıyan onlar oluyordu. Benim '!ürk !ar; ortıdıa birini arıyorlar. Aradıkları ~ 
mıştır. Allah vere de yakın zamanlat-- yoncunun yazıhanesinde unutuyorsu - hancı hısselmedık. Türkk?rle aramız - olduğumu biJınemiş!erdi Hatta polis bi· nim. ve ben arkalarmde dw-uyorum. 
da bir üçüncüsünü gtsrmesek.. nuz? da 0 kadar yakınlık, benzerlik bulduk. le .. ilk 1ıemsil böyle &lUUI& geçtl. Birkaç dakika öylıe kaldım. Sonra a~ 

Bozulan sıra.. Veidman, qevsb vermedi. Fakat tam B~ konserimizle de llemş~ül. san'.a~ * lım başıma geldi. Sıroçkin'Ja. evinin ka-
Ben dün size Veidman'ın öldürdi1k - bu sırada oriun cevab vermeyişini u- dunyasının sellmlannı getırdık. ~ızı Ertesi hafta. Reşad R.ıdvanı.n cTath pısını anahtarla açtım. Karşunda Sir09-

ierinin isimlerini SJra i~ yazmıştım nutturacak garib bir hldise oldu. gene davet ettiler. KlflJl tekta guzel sır> pıyes!.ni oynıyacaktlk. İlk temsilin kinin bnsını gördüm. O, her §eyden da· 
sanıyorum: 

1 - Mis J an dö Koven. 
2 - Şoför Kşefi. 
3 - Madam Ko11er. 
4 - Mösyö Löblond. 
.S - Mösyö Framer. 
6 - Mösyö Lösorb. 
Hepimiz sanıyorduk ki suçlar tş~n

mkleri tarihlerin sırasına göre tetkik 
eciilecek. Aldanmışız. Haklın ilk günü 
iddianamenin okunmasına ve hüviyet
~erin tesbit edihnesine tahsis etmişti. 
ikinci gün ilk cinayetin safhalannı ay 
dınıltm&ğa çalış<Jcaktı. Fakat neden -
dir mılt:yamadım, işte sonuncu cinayet
ten başladı. Kimbllir, belki de katilin 
tutulmasına bu suçun sebeb olduğu ~ -
çind"r .. 
Lı •e ·e bakınız. En sonunda Lösorb 

ad n örece ~sınız. 
I orb 19 3 7 yılı İkincite.şrin a') mın 

28 u i günü Son • Klu köyünpe, Mon
Ple r adını taşıyan boş bir köşkün bod 
nım katında ölü olarak bulunmuştu, 

ense ·inde büyük bir kurşun yarası var 
(fı. 

Lösorb emiak ltomisyoncusu idi Ya· 
zıhanesinden soruldu. 

Polise: 
- Dün bir za't geldi, bir köşk kirala

cnak tmyordu, birlikte ~tı.'.UA:-, ihti-

Suçlu ile avukatı İstanbula ve Ankaraya gelerek konser- bana verdiği oesaretLııt çalışıyordum. Ro- ha evvel haberdar olmu~tu. Bem bekli· 
Suç1umın avukatlarından biri aya· ler vereceğiz. lüımi gene iyi öğreınmiftim. yordu. Geceyi orada geçirdim. Bir gecelik 

ğa kalkmıştı, reise hitab etti: Madam Rethy 0 şirin gülümseyişile, * misaf.irlıeri~ fakat öyle iyi ağırladı. 
- Görüyorsunuz ki, ne söyleseniz sözlerini şöyle bitirdi: Ayni tiyatro bin.asında aahneye çıka- lar ki hiçbir zaman unutamam. 

kabul edecek, baş eğecektir, fakat biz, - Bir emelinl de, Lıtanbulda, ay • caktım, fakat bu ikincı ahneye çıkışım Onlar beni ağırladılar, istirahattmi dü
vektlleri onu bu yolda takib ~tmiyece- nca ve herkesin istif.ade edebileceği birmQi !kadar kolay oMnıyacaktı sanırım. şündülıer amma, ben rahat edemedim. 
ğiz. Şimdi ilk söyliyeceğimiz: ff!Y fU _ konserler vermektir. Benim Türk oldu(umu öjrenmiyen kal· Bütün gece uyuyamadım, ağladım. Ağla
dur. Değer:lid'_li~c-~~li artiste iyi yolcu· mamı§tı. mamın sebebi dt l'l idi: Temsili tamam-

J..ösorb'u i51düren Veidman değildir. luldar ı yt:ı.~ kendisinden ay1rı:l - Birinci perde oynandı, Bırinci perde lıyamanuftı:ln. Bir daha beni sahneye çı-
Bunu ispat edeceğiz:. dun. lllnlhim Boyi ile ikinci perde araandıa odamaa kapısı kannazlu ~korkuyordum. 

Gazetcdlerden dört, bet tanesi ~ wru1du. Kapıyı açtım., Xmarla Şehheri * 
lerindan fırladıılar. Akşam ıtnıeteled &ôrdüm. Her iliai dıt tellp idiler. Ertesi gün bana bir çarıaf buldular, 
için telefona koştukl&rını tahmin ed1 • ................................................... ça!'pfı gfytbL İstanbul& geçtim. Şehza,. 

................................................... deb~ında I....etafet apartımanındaki mek-yorum. 
Reis suçluya sordu~ 
- Bakınız avukatlarlDU Uborb'u 

başkasının öldürdük\lııü söylüyorlar. 
Ne dersiniz? 

Veidman: 
- Yanılıyorlar, ben öldürdüm 
- O halde tafsilAtUe anlatınız. 
Veidmım: 

- Sual ~rmamıı tercih ederim. 
Bu noktada reli bir hülAsa yaptr. 
- Lösorb müşterisine köşktın bod-

rum katını gezdirirlten ensesinden atı
lan bir kurşunla lSldftrülrnüştür. Veid· 
man onun cebinde 5000 frank ile 2 · 
piyango bileti buld~ Üsielik adamın 
otomobIUni de korkmadan ele aldı, 
boyasını değiştirerek .kullandı. 

<Devamı 14 imdi .lllı7fada) 

Ona.arın telip yerindt idi. Çünıkil polis- ~ebe gittim. Heyeti edebiyeden bir çoğu 
ler beni alacaklar, götdreceklermif. Bel- mektebd'e idiler. Beni kar§ılarında Ça.t\t 

ki; fakat ben koc~ p1h görünce f8fll'dılar: 
- Ben seni ıötürüp ta, odqa kapıya· - Bu ne hal Afife! 

yım da görl - Ne yapayım. dedim. bu kıyafetle 
Diyen oerbueJ:i. koaıi8ere biı.: buraya gelebildim, 
- Çık dl.şan! Yarım kaJıwı temsilden bah1etük. İki· 
Diye avazını ç:ıktıjı kadar bağırdığım de bir: 

zaman şaşırmq. duralam•,U. Bu vaziye- - Ben ne yapacağım? 
tinden istifade edıenk ahoed• buAınan Diıye soruyMBım ve ben. ne yapaca. 
aktörler, muh~ bncfüizıi lAfa tut- ğı.m. diye eoraı1ken onlar cevab veremi
tular. Bir el bilıe#imM tuttu. yava§ça yor, 8USllyorla.rdt. Gene ben bır çare bul-
fısıldadJğım f.ad:eder- aRıi oldum: muştum. 

- Afife gel - Bu 4e bir kere başınciık: dedim, ma-
Bileği.nth. yakalayıp bana Af~ gel dıemki bk- kent sahneye çıktım. Bundan 

diyeni tanı:mıştmı. Tiyatronun sahibi Si- sonra gene çıkacağım.. Perdenin ipini tu
roç!dndl. O ana kadar Pmed1ğlm bir tun. Perde kapanmasın Ben sahnede ka-

Sa.n'a.tkar Ankarcıda kon.ser verirken merdivenden l:ıktttıe 1f81ı Jııdll. Bir 1lnnl (Arkan """) 



S Sayfa SON POSTA 

ı_ 64 sene sonra alevlenen tarihi münakaşa ~ 

Ab - az· z· katledildiği 
iddiaları doğru mudur? 
Hafız Mehmed Bey ortahk~aki şüpheli ~are~etlerden dolayı ikazını yapbğı zama?. 
Valide Sultan: "Aslanımın bir kı1ına bıle kımse dokunmıya cesaret edemez!,, deoı 

_ 13 _ kunmaya cesaret edemez. Zinhar, kendi- ı Sultan Aziz Topkapı sarayında iken Sul-
~- ğl 1 · · de de~if sine böyle sözler duyurup ta mübarek tan Muııad:a gönderdiği ikinci mektubun Ayni zaman--. e ence erını ıs • be . . 

ı· · ti. .. Kibir ve azamet devrinde, her hatırlarını rencide etmeyin. c~bIIU, Sultan. M~radın baş~a _yıncı-
ırnuş d t u oynatarak vü• Diye tekdir bile etmişti. sı Etem Bey getırmış .. ve yenı padışahm gece saray a ora oyun • • . _.ı_ b ır · ·· 

kela ve vüzerasının taklidlerini yaptıran Eğer valide sultan, Hafız Mehmed B~- ce~a~ıru ~y'id t."U'Cll azı t~se ıa.mız so~-
Suhan Aziz, bundan cia vazgeçmiş,. sal- ı yin ikaz ve irşadı üzerinde durup ta, og- leru.nı de şıf.~en S~tan. A~ıze ~zetm.ıştı. 

· len· harem lunu vaziyetten haberdar etseydi, hiç Sultan Az.ız bu sozlerı dınledıkten son-tanatınm son senesınae, gece . 
dairesine çekilerek, ışıksız bir odanın şüphesiz ki birçok hadisatın önüne geçe- ~ Etem Beye, aynen şu cevabı vermış-

penceresi önünde, mehtaba ve sarayın cekti. l.r: v Hah T · be b · · e -1 ve 
rıhtımına çarpan hırçın dalgacıklara kar- Fakat .. görünüşteki sükunete rağmen, - a ı a~.:ın.. . ı:- u _ ı~ın r cu d 

· · · · · t"- h ı· gu"nden gu··ne ı'lerli erbabı olmadıgıım bılıyor ıdım. Bun an şı) ney) üflemekle vakıt geçırmıştı. vaz ye ıu ve ame ı - .. be h k dd k d h.. .. 
Dahası var ... Sultan Azız, saltanatının yor.. (softalann isyanı) vesaire dolayısi- dort . ş ma mu ·ıı . err., :11 .. u ~-sı~_u 

1 · ğ ht ı·f b bler le. artık büyu·· k bir fırtınanın yaklaştığı rızam 1!e tcrkedecektım. Gorur nıusu-son sene enne ro ru, mu e ı se e · .. . .. 
· · k·1· h. d'li d nuz bu çoluk çocukların ıkdamını .. hızı, 

• Mart 15 

~1111iıır. ._., __ . ~ 
.-r~·_.~, ... --'J';~-t.~ .... ~ . .. .--. , 

~ .... "- ··ı. \ ' > .. ı., .... ~-..... .. 
·~ . . . ., . ... . ... . 

-iiQAATJlll 
Ziraatte i. yi tohumun 

büyük •tesirleri 
~ ................................................................... ...................................................... , 
l Jyi ve bereketli bir mahml için, lince iyi ve ' •ılah edilmiı bir tohuma J 
: ihtiyac varda. 1'ohum iyi olmadılı~a harcanacak ~.,..~f?klerin ~oia boıa 
~ . gitmif olur. ..~. 

\... .. ·--·---··-··-····-···--·· .. ···--.. ····-.................................................... .. ....... . 
Ya7.8n: Tannıman ~~-

- Q:::SJtiiWE > 
• l\' 

den dolayı aleyhınde başııyarı cereyan- pe a a ısse 1 yor u. • . dil · 

}arı tamamile bilıyordu ve, kendisine za- Bunu, herkes gibi Sultan Aziz de an- bu sevdadan vazgeçır . er. d Değil genış zıraatle uğraşanlar, kil -ı bul edilmiştir. Herkes bilir ki (.Ne e ; 
d l }I t1 • · t· · d n ın e Bu cevab (Atıf Beyın hatırası) na a ·· ilk' b h 1 · d ötebe . t• ti k b. · ) rar gelmek ihtimali olanlardan, son e- amıştı. a a, vazıye ı ınce e cey . . . ' .. . E .. . M çuc ey a çe enn e rı ye ış - ersen onu ıçersın . 

recede çekiniyordu. Fakat bir taraftan tahlil ettikten sonra, artık saltanat mev- gırmıştir ve, (Türk Tarih r1ıcu~_enıh cc- renler de bilirler ki, hoşa gider bir mah Her memlekette ziraati ileri götür ~ 
. f k '' e ba namıya,.ııl'tını bı'zzat kendıs' ı· de muası) nın (7-84) numara ı nus asının l l k . . h d x (i . b' ğ l b b hl l ıt.-d Mahmud Nedim Paşanın, diğer tara tan ınr n --. . . d .. d . di su ama ıçın er şey en unce yı ır me e savaşan ar, u se e e i k p aıı a . . ~. ı t 52 ıncı sayfasın a aynen mun erıc r. h .h . 

da Rüştü Paşanın kendıs.ne verdıgl ce- an amış ı. .. ' 1 to um) a ı tıyaç vardır. tohum i~ini ellerine almışlardır. Bizde 
saretle aleyhinde hiçbir harekefn vukua Bir a'kşam, müteess!r bir halde harem * 1 Toprağın iyi işlenmesi, şöyle ekilip de Cümhuriyetin kuruluşile birlikte to 
gelmiyeceğine inanıyord.u-, . . d?t"esine geçmişti. Odasına çekilmişti. Şu hardc .. çok iyi anlaşılıyor ki, Suı-J böyle biçilmesi, mahsulün keyfiyet ve hum meselesi bir devlet işi olarak be ~ 

Öyle bir zaman gelm.i~tı kı; hır tnraf- Val:de sultan ile bazı imtiyazlı kadınlar, tan Aziz. esasen mevklinden emin değil- kemmiyeti üzerinde şüphe yok ki mü- nirnsenmiş ve önce (ekilen topr,&.tdarın 
tan Mahmud Nedım Paşa, envaı şakla- niibetç.i haz:neda.rlar vas:tasiie onun bu di. Ve artık, kısa bir zaman evvelki şev-1 essir olur. F<'kat bu tesirin nisbeti, hlç ekseriyetini işgal eden) hububat zira .. 
banlıklarla bu saf hükümdan bir balon teessürünü haber alır almaz odasına koş- ket ve azametini de, gözle görülecek de- bir zaman iyi bir tohumun yapabildi - atlarımızın tohumlukları ıslaha başlBJl.&ı 

'b · · k d'ğ t ft d muşlar., büyük bfr telaş ile: t B ·· ı d ku b 1 gı i şişınr en, ı. er ara an a - o ~ır~~ recede kaybetlnişti. Nitekim, hal'edilru- ği tesirle mukayese edilemez. mış ır. ugun sayı arı o zu u an v~ 
da sadaret mevkime gelınış olan - Ruşt~ -. Ney.im.·z var, 8:'1.anım. ?.. . ği zaman dıa, hiçbir suretle mukavemet tamamen Cümhuriyet devrinde kuntlı-ı 

D t b l d İyi bir tohum, mihsulün, beklenilen 'Dn..... ıye. ıs ıcva a gırışmış er 
1
• •• t ··ı t · ln muş olan (Tohum ısl~h istasyonları)': .. ~· . . d.. .. . . ö gosterrneye emayu e memış.. ya ız, h t•· 1.. ıf · tl · . ld 1 

- Padişaha (perestiş) etmek Iazımd.ır. l Suklt.an Azıkz.' o an~akı uşuncesını s y- hayatını düşünerek, bunun emniyet al- er ur u vas ve ınezıye erını e e yıllardanberi usanmak bilmez bir gay-
B d eme ten oe nme.rmş· ctıneğe imkan verdiği halde, toprağı ı Diye, bağırmaya başlamıştı. u a. , · tında olduğuna teminat verilir verilmez, retle çalışm~kta, muhite en elverişli 

Sultan Azizin (kuvvt>i maneviye) sinj ı - Bu saltarrat yükü, artık taşınmaz bir bir an evvel Dolmabahçe sarayından çı- iyi hazırlamak, suyuna çape.sına itinaJ tohum cinslerini bir bir bulup meydar 
artırmıştı. hale geldi. Emaneti, sahibine teslim ede- kıp gitmeyi bizzat kendisi arzu etmiş!i. etmek gibi diğer tedbirlerin hlç birisi, na çıkarmaktadırlar. 

t . l d . l' W• B k
0

l w• hatta iklim imkanları, mahsulde top -şte o vakit sarayda, gız.ı en g:z ıye ccgun. ursaya <;€ ı ecegım. Eğer Sultan Aziz, o sırada (izzetinefis) Bugün hububat zirantimizin tohum .. 
bi:r çarpışma b~lamı~tı. Başta, başm:ı · Diye, cevab verm!şti. meselesini nazan dikkate alsaydı, hiç luca görmek istediğimiz üstünlüğü bi- luk meselesi tamamen halledilmiş ol -
beyinci Hafız Mehmed Bey olduğu halde Valide su1tan iJıe diğer kadınlar, bu cc- şüphesiz ki, o anda vaziyete karşı bu de- 7..e vermezler. Bilfarz domate!in güzel mamakla beraber (delillerini muhtelif 

1 ı k b k d 1 S·ı dıkl liıni · s · l renkli ve iri taneli olmasında, verimli • bazı saray erkanı va ıde su tana oşmuş- va a.r9-ısın a şaşa amı ar .. yaşa arı recede tes · ·yet gostermezdi. oz e ve- yazılarımda uzun uzun yazdığım gibi). 
lar .. padişahın aleyhinde gittikçe kuv - o h~metli ve debdebeli ikbal hayatını el- yahud hareketle olsun, bazı mukavemet bir topr~ğın ve dikkatli bir bakımın te- artık eskisi kadar bir mesele olmakta\1 
vetlenen cereyanları anlatmışlar.. M:ıh; lerinden kaçırmamak için padişaha yal- çarcrerine teşebbüs ederdi siri çoktur. Lakin türlfi hastalıklara çıkmıştır. Köyfü, çok yerde muhitine 
mud Nedi:m Paşanın saraydan uzaklaştı- varmışlar, yakıarmışlar .. nihayet, bu fi- Sultan Aziz, hiçbir mukavemet eseri dayanıklı olmast, konserve veya salça ve kazancına uygun tohumluğu teda . 
nlması için müracaatta bulunmuşlardı. kirden vazgeçirmeye muvaffak olmuş- göstermiyerek Dolmabahçe s:ırayından imaline elve~li bulunması, nakliyata rik imkanına kavuşmuştur. Bunun De< 

VaUde sultan, oğlunda (yedi evliya) }ardı. ne .kadar kolaylıkla çıkmış ise, Topkapı katlıinabilmesi gibi vasıflarının meyda ticesi olan ferahlık artık elle tutulur ve 
kuvvetinhı bulunduğuna kanaat getiren Bu vak'aya, (hayali) bir mahiyet atfe- sarayında maruz kaldığı (nahoş) haller na gelmesinde asıl rol o domatesin cin- gözle farkedilir h~le geliyor. 
cahil biT saray kadını idi. Hafız Mehrned dilemez. Çünkü vak'aya şahid olan sa- karşısında da o kadar büyük bir teslimı- sinde, yani tohumundadır? Mesela ıslah edilmiş bir çeşid ol.Mh, 
Beyin, büyük bir hilmüniyet ve sadakat- ray kadın!arının ifd<ieleri yanında, biz· yet göstermiştir. Bunun er büyük delili Kötü bir tohum ne kadar itina ile ba- (Bin tane) buğdayı, iyi tohumun mem., 
~ söylediği sözleri istihfaf ederek, bu zat Sultan Azizin d~ gayet açık ve sarih ise, bizzat yazarak Sultan Murada gön- kılsa da, nihayet bir benzerini rneyda - Jekette yaptığı hayırlı tesirin gilzel biıı 
hayırhah zatı: bir itirrafı vardır. O da şudur: derdiği mektublardaki cümlelerdir. na getirmekten başk.a işe yaramaz. Bu örneğidir:. 

- Aslanımın bir kılına bile kimse do- Evvelce yazmış olduğumuz veçh;le, f Arkası 1ıar) itibarla iyi tohumun tesiri herkesce ka (Devamı ıo uncu ıa·ııfadıı) 
- Öyle mi? Ben de çocuğa biraz ha

va tebdili ettireyim dedim. 
- Çok iyi ettiniz. 

Acaba, bir gün evvel evlerine uğra • 
dığmı ve kendilerini bulamadığını söy
lese mi idi? Beberuhi nasıl olsa, dö -
nüşte kendilerini haberdar edecekti. 
Yarı çekingen bir eda ile: 

- Dün akşam ben de size uğramış -
tun. dedi. 

- Ya! Öyle mi? 
- Evet.. geçiyordum da .. 

rile de ihsas edemez 
mi idi? 

Zavallı Aşığın 'u .. 
Hiirmüzün yüzüne bakıyor, <>ndan, urunda fırtına kop • 

vaziyeti aydınlatmağa fa1ydam olacak ın.s!k üzere idi. Sev
bir hareket bekliyordu. Halbuki fettan dalanmanın bu de _ 
kız, nazarlarını yere eğmiş, ısrarla ça- .. 'i b' 

. rece rn uz ç ır şey 
kıllan seyr€dıyordu. 1 b.l ğin h'ç bi 

o a ı ece e ı r 
Böyle umumi yerde, bir erkeğin, iki zaman ihtimal ver • 

kadınla muhavereyi da?a ziyade uzat- miyen Memduh, aşk 
ması başkalarının, ve bılhassa zabıta denilen hercai ve 
memurlannın nazarı dikkatini celbe - zalim çocuğun pen -
de~ilirdi. Onun ... için, ayrılmak .. l~~ım çesine düşmüştü. Va 
gelıyordu. Fak_~· ~emduh~ ne turlu o- kit vakit başında bir 
lur~a olsun, Hurmuzden bır şey anla - tazyik arka!>ından 
madan uzaklaşmak istemiyordu. Hita - da kaİbinde bire • 
hını doğrudan doğruya ona tevcih ede- lem hissediyordu. 

rek, sordu: Pa•rmaklan buz kes 
- E, siz nasılsınız bakalım, küçük tiği halde, avuç -

hanım? )arının içi yanıyor -

hast.aımı ziyarete git 
tim. 

Memduh, alışkan
lıkla, Macide gene 
saraka etmek .isti -
yor, fakat şu anda 
o kabiliyeti kendin -
de bulamıyordu. Dal 
gın bakışları. vapu-

Çünkü sade sevmiyor, sevdiğimi kıs , 
kanıyorum. 

- Acayip! Kim bu .. bu sevgili? 
- Söylersem ben= ayıblalllfll-z mısın? 
-. Neden ay!b]ay1m? 
- Hürmüz! 
- Hangi Hürmüz? Hani .. şu? 
- Şu dernekten maksadın? 

- Yani. Geçenlerde gördüğümüa 
Rananın kızı? 

- Evet. 
- E, kolay, öyle ise. Benimkindel! 

beter dedin de, ben de olmıyacak bir i~ 
sandım. 

- Bu da olmuyor. 
- Sebeb? Daima• bizzat tekrar edip 

durduğun vechi1e, hükmün parana ge
çer. Beş on liraya kıydığın gibi mura .. 
dma erersin. 

1'1;111 bordasında_ ~l> - Bü ·i,, asıklar gibi, sevdiği kadına 
püre~. su~~ ıçın • toz 1· • • ..... " -::ı tahammül edemiyen 
de Hurrnuzun haya- Memu ..ıı kcı'dasına sitemkar bir ha .. 
l~i takib etmekte kış atf el .. i: · 

idı. Ruhan h8:5ta o ·ı - Hürrniiz, maalesef, satılık kadın " 
lanlara h_as .bır d:ro la rdan değil. 
leş~ . ıhtıya~~ ıle, _Amma yaptın, ha! Ran~nın evin • 
kısa hır t~redd ıd a- d" satılık olmıyan dişi barınır mı? 
nını miitu.kib Ma • - Rica ederim, Macid! Baızan, birı 
cide döndü .. 

gi1bre yığınının üzerinde en nazlı, en 
- Teşekkür ederim efendim .. iyi - du. Gözleri harict 

yim! eşyayı görmez ol • 
Bu cevabı verirken kızın kılı bile lo- muştu. Ruhu, cisminden kopmak isti - ittiyakı, sevdası artıyordu. 

Macidciğim! temiz çiçeklerin b!ter olduklarını u .. 
Kardeşim!. Derdim Memduh Mra.ı ia istilt.ıaycı uğrcımak korkusile, bw tereddiid Z41lzeri geçirdi. nutma. 
var. 

pırdamamıştı. Gözleri hala yerde idi. yormuş gibi bir acayip hal duyuyor- Omuzuna bir el dokundu. İrkildi .. 
Tavnnda öyle bir kayıdsızlık vardı ki, du. Millet bahçesinden erken kaçtığı - döndü, baktı: 
Memduha mektub yazıp da gönderen mı pişman idi. Utanmasa, tekrar oraya - Ooo, Macid! Nereden geliyorsun? 
sanki o değildi. Bu vaziyet karşısında döllE'cekti. Nadi& bir fidan gibi, çiçek- - Bizim ahbablardan biri haita da, 
biçare Memduh afailadı. Başka bir ey ler arasında! bıraktığı Hürmüzün üz~ • hatır sormağa gittim. Y.aı, sen? 
söylemeii'e cesaret bulamıyarak, kadın- rine yabancı nazarlar konacak diye içi - Dün gece Beyoğlunda kaldı idim. 
ları selamladı ve döndü. titriyordu. Onu orada ne diye bırak - Bu sabah başım ağrıdı .. Millet bahçe -

Üc;küdar iskelesinde Boğaz vapuru - mıştı? Niçin, uzaktan olsun, takib et - aine kadar uzandım. 
nu beklerk<'n, zihni boyuna bu hadise mem~ti? Kendi kendine kızıyor, lev - - Tevekkeli değil. Dün geoe yalıda 
Ue meşguldü. Kendi kendine onu muh- mediyordu. aradım seni. Şaban ağa gelmediğini 
telif surette tefsire uğraşıyordu. Hür - V:ıpura, en son olarak atladı. Ayak- söyledi. 
müzün bu soğuk muamelesine saik ne lan hala geri geri gidiyordu. Akşam - Sen bugün, Göksuya gitmedin, 
idi? Acab~ a~ncsinden mi çekinmişti? serinliğine rağmen, kamaraya girmedi, dernek? Ne oldu? Vazgeçtin mi takib -
Yok!!a Ra11a, mektublaştıklannın far - güvertede kaldı. Nnzarlannı sahilden den? 
kında olmuş da kızı korkutmuş mu idi? ay:ramıyordu. İçinde bulunduğu vapur - Oraya ben yalnız gidemem; bilir
Ne de olsa, hakikati, Hürmüz bak.ısla - Üsk.iid:ird.an ıızaklastık.ca n.ismanlıh. .s.in.. Seni Wıda bulamavınoa, ben de 

- Hayrnla? Sende derd, gam, tasa 
ae gezer? Nerede kaldı o senin divan 
,airlerin? cAşıkta keder neyler? Gam 
halkı ciharund)rl.> 

- Yalan! 

- Ne va'kittenbeıi yalan oldu? 

- Şu birkaç gün içinde. Hepsinin 
kuru Iaftan ibar€t olduğunu anladım. 

- Hele şilkür! Llkin derdin ne imi§, 
bakalım? 

Memduh, biraz da istihzaya uğra -
mak korkusile, bir tEreddüd lAhzası da 
ha geçirdi. L§kin, içini tı.rıruı. layan sır
rı daha ziyade tutamadı: 

- Ben de sana benzedim, Macid! 
Hait& belki de sendelı beter haldeyim. 

\ 

- Bakıyorum: Sen adamakıllı aba • 
yı yakmışc;ın. Lakin, dikkat et, Mem • 
duhcuğum. O Sf''lin dediğin çiçeklere, 
nf' de olsa, bittikleri yerin kokusu si -
ner. Sen kendini pek kaptırma da~ ma• 
dem o kızı beğenivorsun, kendi!-\ile ga .. 
nül eP,'lendirmenin çaresini bul. 

- Sen bu nasihatleri. kendi kendine 
niçin tatbik etmiyorsun? 

- Yooo! C:-n-idmı, gübreliktc biten 
çiçeklerden değ-ildir.. Onu affcder!';in! 

- Bütföı kadınlar ... 
- Gene mi mahud nazariye? Bir gün 

gelir o da, diğerleri gibi iflas eder: me
rak etme! Druıa düne kadar, aşkı ink&t 
edecek kadar gafildin. Öv1P deö-" mi?J 

(Arl.:a.cı wır> 



16 Mart SON POSTA 

1 Keyif verici zehir tacirlerile kaçakçılara_, Büyük Harb esnasında Almanya, ingiltere v~ lrlanda sahillerinde geçmi C ·ı 1 d ? _ olan çok garib ve heyecanh bir deniz macerasının hikayesi - verı en ceza ar az mı ır . 

Hukukcular ne diyorlar? Sahibini ölüme götüren 
~~--------~~ 

Hukuk Fakültesi doçentlerinden doktor Yavuz meş'um tren bı•ıetı• 
Abadan'ın fikir ve düşünceleri 

Kıym~'li muharrir arkadaşınuz Bür • ı 
~~-::-; e:ı.~rı;;~y:.ıa~~ ( " Son Posta ,, nın deniz işleri muharriri yazıyor ] 
za, cürüm ile müten.asib olmalı iddiası- Amiral Şerin Alman donanması başlru-1 l 1ren, uzalttan bir motör görün!dü. Bö'-·Jc ~ 
nı hAmil bulunuyordu. Bürhan Cahide manıchını olması, 1914 denberi limanla • llkle mürettebat her işin yolunda gitt U ,. 
göre: cDevlet malından. 40 para çalanın nnda oturan. Alman ~iz aübaylanna ğine dair boşuna ümidle.r beslemeğ baŞ01 
cezası beş yııa.au aşağı değildir. Devlet taze bir hayat vermiıti. Artık büyük do- ladllar. Fa.kat yavaş yavaş yaklaşan mo ıl 
bütçesinden rahneler açan kaçakçı ise bir nanma sılk. sık denizlere çıkıyor, düşman törde, gümrük memurları değil, n "ise! -4 

kaç ay ile kurtuluyot. Herhangi bir se • anyOP, büyük: muharebeler yapmak isti- Wı bir bahriye müfrezesi belirdi. 
beble bir vatand1şı yaralıyan mücrim yO!'dt.ı.. Bereket versin motör pek ağır yak!a .. 
sekiz ay yatıyor. Bütün cemiyetin haya· 1916 senesinde başlıyan bu hareketin pyordu. Düşmanın böyle bati harek"t ':?t.4 

tına kasteden eroinci ~e pek zayıf ceza gitgide tesirlerini arttırdı ve dünyada, mesi gemide iYi tedbirlerin alınm -hıncl 
görmaktedk.> Almanlar lehine, yeni taraftarların belir- miisaade etti. Aınba~ kapakları hem~n ki-ı 
Arkadaşunıı: bunJanı işaret et.tikten mesini mucib oldu Bu meyanda, es.ki .. l!ldlıendi ve bitaraf bayrak çekilıdi. 

sontra kendi hes'.ibına, cürümle ceza a • den beri İngi.Mereden ayrılarak müstakil Libau'm kaptanı çok zeki bir r "'ın · r:i 
rasm<la bir nisbetsizlik olduğu neticesine yaşımıağı tasarlıyan Irlandalı milliyet • idi. Kendisı'ni tevkife gelen İngiliz ·abi· 
varıyor. perverlıer, Almanyadan silah alarak is - tine feV'k.alAkje ikram etti, viskileri arka sı 

Bu mesele hak.kında tanınmış huku'k:- tikl!1 mücadelesine başlamağa karar ver- arkasına içen İngiliz, nihayet gemiyi a • 
cularımızın fi'ldrlerıni toplamağı faydalı dil'er. Böylelikle Amerika topraklarında ramağa 1ü'Zum bile görmedi. ~ 
bulduk. Yü.ksak İktısad ve Ticaret mek - hazırlanan isyan artık irlandaya nakledi- Kurnaz Alınan kendisinin Norveçli o~ 
tebi profesörlıerinden, Hukuk Fakültesi lıece'k ve kJ;ananın kuyruğu koparılacaktı. dıuğunu, gemisinin büyük fırtınalar atlat~ 
hulruk felsefesi ve hUıkuk tarihi doçenti Mfl!lfyetperverler!n mühim elemanla· tığını söylüyor ve diyor ki: 
®ktor Yavuz Abadan §Öyle diyor: rından biri olan Keyzment bu maksadla 

c- Yazı eski.denberi biyoloji ve psiko· Aımerikadan Ahnanyaya gelmek yolunu ı 
loji menşef.nden gelen ceza nazariyecile· Doktor Yavuz Abadan bulmuş ve Berli:ıdeki hükfunet erkanile 

rile oem!ıyetiıı vik1ye,ini ön prnna alan 'h'l.lk:u.k telakıkisinıin cemiyet dinamizmi- müzakerelere girişmi~ti... Fikir A!man
oezacı.lann münakaşa ettikleri bir mev- ne uyımaması mülahazasile şikayetler va- ların da işine gelivordu. Eğer Keyzment 
zua remas etmektedir. Bu iti:barla gaze- ki olnıaktadır. İçtimai dinamizm müsta- ırrıuvaffaık olursa A!manya İrlandada ser
t~:lik hayatının.da mevzuu bahsedilme- kar bir hukuk kaidesinin teessüsünü ken- bes-t limanlara malik olacak ve düşman
sini sık sık arzuladığımız problemlerden di hayatiyetiın.e bir engel ve harekiyetine !arının Okyanuslardaki deniz ticaretleri
bil"ini merkez 3lıklet tutuyor. Yalnız, man.iıa gibi duymaktadır. Fakat her var- ne daha büyük dıarbeler indirebilecekti. 
cürüm ile ceza arasındaki Adil nisbet key-

Jiık gibi içtimai hayatta anc2.k muayyen 
fiyerti, muht.el"!ıf bakınılardan mütalea e

şekHler içerisinde hakiki mevcudiyı>te 
dildiği takdirde daima değişik netıceler 
alan bir meselectiT. Ceza. ya cezayı mu- kavuşabilir. ŞekH olmaksızın özün ve 

Bundan dolayı Keyzment arzularını 

kabul ettirmekte büyük müşkülat çek • 
medı:i. Ve i1k ağız'.ia taleblerini kabul et • 
tirdi ... Almanya İrlandalılara 20,000 ta-

zara.r oevherin mevcudivet kazanması imkan-
cfb firtin doğur'Clıu.~l netice ve ne tüfek, bir gemi dQlusu cephane ve bir 
g6rlSnliınde tutularak, yahud da fa;Jin sızd'ır. Dinıım•k hııknk telakkisi, içtimı:ıi miktar top verecekti. 
ka~:l ve ntyetinıln mahiyeti üzerinde du- havcı.tın valnız hPr ı-1evirdeki cif'eil. lı::ıtta 
rularak tayin edfl'!r. herETfrnkü harek;vet ve faalivetine ken-

Sırf filin neticeGine ba'kılarak ceza ve- d'i ~~-kJini VC'rm~k davnsmdadır. Bu t;ık
rHdiği takdlırde hiç te kötü nıyetc> dayan- cfrcie. herı!Ünkü hı:ıvatı>ı muayyen icab
madl.ğl halde dhirl tahri"hatı büvük ve 1-arının hemen hu1mki ııekle tesir etm<>si. 
ehemmiyertli o!an hareketrere ağır ceza icab eder ve vazn kanunlar hPr ;rtiJ'l'l"l 
verihne'kle kalınmıyacak, şuutsu:r. VP. id- muhi:tte en esaslı harekf't~eri gözönünde 
raksiz in~Mılarla h.ayvanlann da kurunu bulıınıtıırı:ırak. h1ıkl•1<i ~.,.k:1ıer ıslah ~,. 

vusfada hrkim o1an bazı sistemlerd~ ol- aHvetind<>n de varesb kalamazlar. Bu
duğu gibi cezalandırılması icı:ıb eıd'.ecek- ,qürı.kii Tiir"!{ cemivet;nirı inkılabcı siv:\c:1 
tir. Bu takdilrde m~sell birisini h::ı.ta ve- t.eiakkisi bövle bit' hu~uld dıtisünce-ni!l 
ya şaıka neticesi &~renin, yahud' ayni verlP-smf'si:nt icab ettirdi?i"i ıçın hali 
suçu işl'iyen bir deltnin veya devenin i· hazırfi'.a mtUeıt ve mem;eketim;ıin lıavn
damla cezalandınJmalan gayet tabii gö- tını, istikb<'!J~ni alakad~r eder. ba7.1 mü
rühni"'k gere.kir. him meselelerin ve me-;eli bu meva'"l<fa. 

Fa"ka.t modern ceza b!l!kkilerı "!iilin aenclilY'n S"hht i&t,H,bali>ıin C'hernmivet
nıetioesinıd'en zivade failin nivetiııe ve bıt Je korunrnıısını temin edı>c"lı: hükiimle-
niy.etindeı"k1 fenalı~m .dıe-rt-cesin~ sucla 
ih1~1 edilen kıymetin ahlaki ve · ictimai 
del-erme göre ceza tert'h:n ı ATPir bıı1 'ln

maktadır ve bunun ic:nrt:r ki. su 7ik"~
dilen nuanslan hakkile ölcüp. birmP1< im
kamna maılik olmıvan . v:rni hlılrnki srv1

-

ye'teri inkişaf etmem·c: bnhman c;aı-., .. · •
ekseriyetle cezalıarla <'Üri.imlerin arıısın

da s1rf suQlann har;ci t"sir1er;ne Tl"'"T"UZ 

bulunan ba~lann ve bunların tevli(l Pt

t'l~ ihtisMYann ani t~cPlJi1erı neVc,...si 
olarak, suc ve ceza ?Tasınch n ;sb"ts'zl'k 
olduihı kanaatlnt ta~t1"1nr. Kırnunlnr ar
trk bir suç icm yalnız muavvf'., b:r ,.~~~ 
gösteren mutlak ceza sisteminden fail 'n 
vaziyet ve haleti ruhfvesine göre hl1 ki
min takdir ve tavinine im1dn veren iki 
myet arasında mOt~hırvvH, izafi cPZn sis~ 

tem~e geçmiş bu~Jnı:fıuk!an icin, hakim
lerin vermis f\lduk1an kararlar mücer
red seki~ milt&Jıea edHmemek, mesela 
sirkate şu kadar cez-a. yaralama~a su ka
dar ceza veTilfT, hilkmQn~ varılmı:rm~k 

foab eder. Ce·nrv:ı bu~n tavın enen ,~<ıl

n1z 'kanun deffl. ayni zamanda fiqin irra 
prtta.nm, fa.ilin ahvaH nıhiyesini ve va
riyertin icabatını gözônünde b1ılunduran, 

hAkimd'frr. 
Bu itibarla eğer nisbetsizlik mücerre<l 

o}arak müta.lıea edilırıiyors,1 herhangi mu. 
ayyen ve mlişah'ha.s bir M.disenin k<ı!"a· 

nna isnad olunuyorsa mes'uliyet~ kanu
na değil, hAkime atfetmek gerektir. 

Umumi suçlar hakımmdan bütün mo
dem ceza .kanunları gibi, kanunumuzda 

bu sahadaki asır!ar süren tahkik, tecrJ
be, tetkik ve müldhaza1ann getirdiği bil
gilere ve esaslara istimıd eder. Bu itibar
!a tertib etti~ cezalar klasik bir görüşle 

taaHuık ettilkl'erı:i suçl.i.ra nazaran adil bir 
niısbet &fresi.~r. yani bu sahada sita
tik huku.ld vaziyet urun içtimaı tetkikle
rin muhasea.fası ve neticesi olarak tees
süs etm:Lştiı-. Yal!rıız her devir~ ~ 

rin ceza kammund'\ ver ::ılmı:ısını tf'mım

ni etmek hP.r Tiirlc hukukçusunun E>ı:ac:lı 
bir dile~i ohnalıdır 

Gazetenizin mevzuu bahsettiği mese
!eve gelince: 

Devl'et malından rloğ::udan doeruva pa
ra çalan memurla, devlet bütçesinde ra~
re açan kaçakçı arasın h tesbit edilen 
farkın tabii görülır.esi icab eder. Bu ıki 
suç ta devletin malına taalluk ettiği hal
-de faillerinin vaziyeti suçun mahiyetini 
birdenbire değiştirmekted:r. DE'vlet me
rr>ııru, devl.e.t tarafmdaı1 nasbedilm1s, 
J.ı~ 1 •1r:cı devletin halk idaresine memur et

tiği bir şahıstır. Bu şahıs ile devlet ara
sında hususi bir itim~j münasebeti mev
cu<ldur. Memur ya 1m:~ bir devle: mahna 
tecavüz etmek ve :ievlet mülkiyetim ih· 
J~l etmekI~ kahnıarnıs, ken<lısine pöst<>. 
rilen itimada liya.k:.ltsizliğ'.ni ve kendi 
şahsiyetindıe devlet-e kar'?ı halkın itima
dını baltalıyacak bir harekette bulun
muştur. Bu vaziyet sadece şahsi menfaat 
mül1ahazasile hareket eden ve halk tara
fınl:l,an esasen mücrim bir hüviyet dıye 
tanılan kaca'kcının r!ev1et hazinesine yap
tığı zararla bir tutulamaz. 

Bununl'a beraber kacakçı lı~ın da bil
hassa umumun me!'lfaatlerin i ihlal eden 
deni karakteri gözönünde tutulduğu için 
ihtisas mahkemeleri VC'saire gibi hususi 
teşmilat ile bu nevi suçların şiddetle ta
kibi, Cii,mhuriyet ceza siyasetinin ana 
hatlarından · birini teşkil etmekte bulun
muştur. 

Bir vatandaşı yaralıyan bir mücrimle, 
eroinciı a.rasmd'aıki1 mukayese de kanaa
timce yanhş bir düşünceye istinaıd edi
yor. Ceza kanunıu, suç ile tecavüz edilen 
madldıeyi değil, o maddenin zımmında 

mündemiç bulunan içtimaı kıymeti da
ha açık tabirile maddeyee bağlı manevi 
milllkiNcti himaye eder. 

(Devamı 14 neü 118yfada) 

Hazırlanan p·an 
Keyzment Alman hükumetinden aldığı 

ilk müsaade ile Berlinden <lonan.manın 

üssü olan (WiThelmsafen) e gelmiş ve 81· 

}ahların kaçırılması hususundaki plAn -
lan yapmağa başlaroıştı · 

20,000 silah ve cepl1ant' bir ticaret ge
misine yü.kl-enecek H btı gemi. bitaraf bir 
devletin bayrağını ce lı:.c rc>l{, İng · liz kara
kol gemileri arasmd ırn ,geçecek, İrl5nda
nın muayyen bir lımaııın:ı. gidecekti. .. O
rada İrlanda gümri.i k motörleri bu ge • 
miye ~ılavuzluk erlere:{ Vt> limana ala -
caklardır. Sil1ha1cı•-_ gece saatlerinde bo
şaltılacak, netice-'e İrlandahlan ddğıtı -
lacaktı. 

İsyanı bilfiil Kevzment idare edecekti. 
Bu maksadla bu eleha<>ı b"r Alman tah • 
telbahiri ile İrlandcıy:ı götürü1ecck ve si· 
l'ab taşıyan geminin muvasalatından ev
vel İrlandaya varmış olacaktı. 

Kısa zamand~ hazırlar.an plan hemen 
mev.kii tatbike kondu. (Libau) gemisine 
silah ve cephane yüklendı ve Nısanın 24 
düne doğru gerek tahtelbahir ve gerekse 
ticaret gemisi Alman limanını terkettiler. 

l n gi ı=z ıer nasıl h,ber aldı lar? 
Keyzment Almanlarla müzakerelerin • 

lje o .kadar !ketum davranmıştı ki neti • 
ceyi beraberinde götürdüğü iki rnute .. 
me<l1ne bile söylememiştı. .Bununla be
raber silahlara mukabil verilecek para 
için, Amerikad'a bulunan arkadaşları ile 
anlaşmak mecburiyetındc idi. Bu yüzden 
Ameriıkaya çekH~n mütevali telgraflar. 
bu tarafların nazarı dikkatini celbetmiş
ti. Nitekim Aımertka hükfuneti, az zaman
da, meseleyi tahkik etmi'.l ve hakikati İn
giltereye bi1diTm~~ti. Bbylelikle Alman -
yal3ıa. isyanın temeli atılır.ken, İngiltere -
de de bu meşhur tuzağı meyde.na çıkar • 
ma'k için büyü'k bir faaliyet ba~lamıştı. 
(Libau) nun 9il!hlan çıkaracağı liman 
öğrenilerek bınadaki karakol arttırılmış 

ve bundıan başka da (Keyzment) i yaka
lamak çarelerine baş vurulmu§tu. 

Zavallı Keyzment, kendisine mukabele 
olarak hazırlanan plAndan bihaber idi. O, 
ufac:r:k denizaltı içmde memleketine doğ
ru giderken, tuzağının boŞa çıkacağını ö
mid ~ etmiyordu. Muhayyelesinde dai
ma muvaffakiyet fımidlıerini yaşatıyor ve 
bir an evvel İrl!ndaya varmak hm;usuıı
da, sabırsızlanıyordu. 

Muvaffak olan birinci tuzak 
İngilizler, gene Amerika hilkOmeti ma

rifetile K.eyzmentin bir Alman tahtelbn
hiri ile l$1Z bir İr~inıd!a aahiline çıkaca~ı
nı ve sahiJde kendisini bekliyecek olan 

Bü.yiüıe Harbde l7'giliz denizaltı ve 
zırhlılaıoı 

bir otom-0bil ile d(>ğruca isyan karargt • 
hına gideceğini öğrenmişlerdi. Bu suret
le hemen mııkabU tedbirlere bq vur • 
muşlar w bil.erin ba§lnı alacak olan oto
mobili ara~ başlamışlardı. Böylelikle 
meşhur İn.giliz casuslan faaliyete geçe
rek, az zamanda, otomobilin hangi yol -
lardan nereye gideceğini tesbit etmişler 
ve makinenin. kolaylıkla ele geçebilmesi 
için, yol üzerinldelti koprülerden bir ta • 
nes:inô. kaldırmışl:arch. 

Bu iyi çalışmanın netıcesi olarak, bir 
yol dönemecini takih eden köprünün kal
dırılmış olması, şoförü>ı nazarı dik.katini 
celbetmemi§ ve mak;ne son süratle uçu -
ruma kaymış gitımşti. Böylelikle Alman 
denizalıtısınm binbir teşkilat içerisinde, 
İrlanda sahIDerine bıraktığı Keyzmenı 

sahile çıktığı zaman otomobili bulama • 
rnış ve orada1ki eski bir kaleye saklan • 
mıştı. Bu suretle zaman zan.an sığma • 
ğınfi.cm çıkıp otomobil;n gelip gelmediği
ni tahıkiık edeeek ve şayed otomobili ge • 
lirse merkeze gitmek fırsatını bulacaktL 

Libau ne yaptı? 

- Fırtın.alın- gelir geçer. . Hep ~enia 
ci kieğil miyiz ... Böyle şeyleri çok atlat .. 
tıık:... Faka1 benim korkum şımdi başladı1 
Burada Alman tahtelbahirleri çoktur ..• 
Ben onların tuzağından nasıl kurturabi .. 
leceğim. 

İngiliz bu sözleri o kadar samimi ka .. 
bul et.mifti ki... Alman kaptanın her 
cihnlesine cvah!.. vah!> diye iştirak edt .. 
yor ve muhatabına yardım etmek için e~ 
linden geleni yapmağı v~dediyordu ... Ni
hayet: 

- Siz merak etmeyin... Ben Alman 
tahte!bahirlerinin fa!lliyet sahalarını bi· 
li.yonun. Sizi geçirırlm. 

Deldi ve ilAve etti: 
- Biz bugünlerde bir Alınan gemisini~ 

silAh getireceğini öğrendik. Bundan do ; 
layı buralarda pek çok harb gemisi dola· 
pyor. Binaenaleyh bugünlerde, buralar1 

da Alınan tahtefüahirleri yaşıyamaz. Si:a 
ferah ferah arzu ettiğ =niz hmana gidi ~ 

:rıiz ... 

Bu suretle Llbau bir viskı sayesinde ı~ 
tehlikeyi atlatmış, İngiliz ise silah geti
recek gemiyi beklemeğe gitmişti. 

ikinci tehlike atlamad ı 
Libau'ın üçüncü teşebbüsü biraz ta • 

lihsiz olınuştu. Acaba gümrük motörü gel 
B'r Alman yüzbaşısının kumandasında di mi diye limana tekrar yaklaşan gemJ. 

olarak denizlere ·tçııan Libau İngihzlerin bu sefer karşısında İngiliz harb gemile~ 
bütün abluka hatlarından selametle geç- rinıi. buldu. Btiyük hir süratle Alman ge~ 
miş ve İr1'8ndadalti müretteb limana doğ- mi.sine yakl&şan gemiler; bayrağın bita-: 
ru seyre başlamıştı. Gemi mürettebatı, e-n raf olmasına kulak asmadılar ve: 
korkunç ldüşm.an hatlarından, görünmek- - Geminizi muayene edeceğiz! 
sizin geçtikleri.nJen dolayı kendilerini İşaretini çektiler. Zavallı Libau sürati 
pek bahtiyar adiediyorlardı. Bu kadar fazla, topu çok di.lşman karşısında ne ya. 
müdhiş .karakollaı· ancak bitaraf bir bay- pabilirdi. İşte bu anda, ikram edilen visr 
rak çek.ilmekle atlatılmıştı. Bund&n son- 'ki a.bülknel yapacaktı. Şimdi rnürettc • 
ra da atlatılacak müşküller hemen hemen bat, her şeylıı İngiltere tarafından anla· 
yok gibi idi. Çünkü geminin limana gir- şılınış olduğuna hükmettiler ve bu aciz 
mesini ve cephanesini boşaltmasını İrlan- vazi~t !karşısında gemilerini keı*i i el • 
dalılar tem:n ~decekti. Fakat gemi !ima- !erile batıımağa karar verdiler. Bu ka .. 
na vbıl olduğu zıı.man kendisini kılavuz- rardan üç saniye sonra, gemideki cepha
lıyacak olan gümrük motörünü bulamadı. nelik infillk etmişti. Koskoca Libau'ın 
Bu durum karşısında kumandan nazarı parçalan havada uçuyordu.. 

~ati ceıbetm~e"lt için ı.ıman~ girme- Keyzment nası l yakala d ? 
mege karar verdi ve geceyı o cıvard-ald n 1 
ıssız bir .koyda geçirdi... Llbau havaya uçtuğu sıralarda Keyz 

Bir viski i e at'atllan ilk teh ike ment ha1~ kaçacak ~tomobn bekliyordQ 
· - Zavallı a.da.m Jcendisıne Alman hükfunetl 

Kumandan ertesi günü limana tekrar tarafından verilen tabancanın kumsa:W 
yaklaşacalk ve gümrilk motörünü gör - kiliftüğünü fa.rltetmemişti. 
meğe çalışacaktı. GercL limana yaklaşır- <Devamı 14 üncü sayfada) 

lrldndar..uı merkezi Dublinden bir ma.n.ı, •.• 



to Bayta 

İstanbul Iİ1tihabı Mebusan Teftiş Heyetinden: 
~ltıncı Büyük Millet Meclisi i:ldnci m üntehibler.inin intJhabına 15/3/939 Çar-

~pmbaı günü başlanacak 19/3i939 Pazar günü aıkşaımı bitirilecektir. Bil'lincl 
ıniintehiblerin rey verecekleri günler aı ağıda gösterilm.if olduğundan rey sahibi 
Dlıanlann intihab için tayin olunan günlerde mensıub oldu.klan mahalle ve köy
!lıeırde sandıklarına nüfus tezkerelerile m üraca.a.t ederek reylerini kullanmaları 

lüzumu ilan olunur. (1688) 

ADALAR KAZASI 
Rey san!dJ.klarının bulunacağı yerler 

l - Büyükada iskelesi 
2 - Heybeliada Ayyıldız caddesinde 
3 - Burgazada Çarşı caddesinde 
i - Kınalıada Çarşı caddes•nde 

Rey verecclc mahalle ve köyler 

Büyükada mahaJileleri 
Heybe:tiada maha.Il'elerl 
Burgazada mahalleleri 
Kmalıada mahalleleri 

BAKIRKÖV kAZASI 
Rey sandlıklannm bulunacağı yerler 

1 - Halkevi binasında 
2 - YenimahalJe ıstasyonunda 
3 - Yeşilköy istasyonunda 
4 - Köy konaklarınaa (Seyyar) 
5 - Köy konaldarma:ı (Seyyar) 

Rey verecek mahalli!' ve köyler 

Sakızağacı. Cevizfik. Zeytinlik 
Yen:mahalle, Kartaltepe, Osmaniye 
Ümraniye, Şev.ketiye, Köyiçi, Şenlik 
Yeşilköy nahiyesine merbut köyler 
Mahmulbey nahiyesine merbut köyler 

BEYOGLU KAZA Si 
Rey samıklarının bulunacağı yerler 

1 - Kamerhatun camtinde 

1 - Ağa camiin.dle 

3 - Kaymakamlık binasında 

1 - F.ir.uzağa camıinde 

6 - Taksim Camlı köş~ 

8 - Dağcılık kkibünde 
T - Eskişehir Parti ocak binasında 

8 - Kağıdhane köyünde 
$ - Mecidiye köyünde 

:ıb - Şişli Parti ""1.nasında 
tt - Pangaltı karakolu ka..rşumda taıı .. 

vede 
J.I - Kurtulliştaki kahvede 
Ö - Silahşor caddesin~ki kahvede 
A - CalniÜkebirde 

C - Hacihüsrev camiinde 
1" - Kadımehmet Parti binasında 
'tt - Yahyakahya camiinde 
18 - Arab ca.miinde 
1'9 - Kılıçali camlinde 
il - Fındıklı camiinde 
t1 - Kuledlbindeki kah vf!Ji!~ 
D - Kıredilyone hanı yanındaki 

dükkinda 
'3 - Hasköy iskele gazinosunda 
M - Halıcıoğlu meydanında 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Kamerhatun. Çukur, Kalyoncu mahal
Jeleri. 
Kuloğru, Hüsıeyinağa. Katib Mustafa 
çeJlebi. 
Asrnalımescı!t, Şahkulu, Evliyaçelebi, 
Tomtorn mahallelerL 
Firuzağa, Cihangir mahalleleri. 
Gümüşsuyu, Şehid Muhtar, Kocatepe 
mahalleleri. 
İnönü, Harb:ye mahalleleri. 
Bostan, Esk~ehir, Yenişehir, Bülbül, 
Hac-ıahımed mahalle-leri. 
Kağıd'hane köyü. 
Meri.diye maha.llcsı 
HaM.skargazi, Meşrutiyet mahalleleri. 
Pangalıf:ı, Duatepe maha1Jelerı. 

Bo7.kurt, Paşa, Feriköy mahalleleri. 
Şişli, Cümhuriyet mahalleleri. 
Camiikebir, Çatmamesc"d, Bedreddin 
mahal'lleleni. 
Küçükpiya1e, Ha<:ıhüsrev mahalleleri 
Kaptanpaşa, Kadımehmet mahaUelHi. 
Yah, a.kahya, Süruri mahalleleri. 
Arab camii. Emekyemez mahalleleri. 
Hacım;mi, Kıl!ıçal'i mahalleleri. 
Püstel•aş. Ömer Avni mahalleleri. 
Bereket mahallesi. 
Müeyyi.tzade, Kemankeş, Yenkamı M. 

Keçecipiri mahallesi. 
Sütlüce, Piripaşa mahalleleri. 

BEŞIKT AŞ KAZASI 
Bey sarl::tıklarının bul.unacaıtı yerler 

1 - Siınanpaşa camiinde 
3 - V.işnezade camiinde 
3 - Ortabahçc fabrika karpsında 
1 - Anberağa camiinde 
5 - Dikilitaş mevki hekimliği binası 
6 - Ortaköy is.ltele gazinoaunda 
f - Arnavutıköy nahiye bınasında 
8 - Bebek camiinde 
9 - Kuruçeşme tramvay d'urak ye

rinde 
'O - Teşvikiye camiinde 

Rey verecek m.!lhalle ve köyler 

Sinanpaşa mahalle.si 
VişnezaıCe mahallesi.. 
Türkali ve Abbasağa M. 
Yıldız ve Cihannüma M. 
Di.kiliia.ş mahallesi. 
Ortaköy ve Mecidiye M. 
ArnaV'l.Ltköy M. 
Bebek M. 
Kuru çeşme. 

Tcşvikiye ve Muradiye mahalleleri. 

BEYKOZ KAZASI 
Rey sanliııklarının bulunacağı yerler 

1 - Beykozda Parti bınasında 
2 - Anadolu.kavağı polis karakokında 
3 - Paşabahçe polis karakolunda 
4 - Anadollulı:san nahiye M. bına-

sında 

5 - Kanlıca Parti binasınd1 
6 - Anadoluf eneri köy odasınde 
7 - Akbaba köy odasında 
8 - Mahmudşevketpaşa köy odası 

9 - Bozhane köy odasında. 
lO - Hüseyinli köy odasınd& 

11 - Polonez .köy odasında 
12 - Ömerli köy odasında 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Beyko~. Yal1köy M. 
Anadolukavak Mi!'ş:th M. 
Pasabahçe, İncirköy M. 
Anado1uh'sar, Göksu, Yenimahalle 

Kanlıca, Çubuklıu. 

Anadolufenel'li, Poyraz, Riva K. 
Akbaba, Dereseki köyl~ri. 
Mahmudşevketpaşa. Alibahadırpaşa, 

Mandıra köyleri. 
Bozhane, Ögümce, Güllü, Kılıçlı köyleri. 
Hüseyinli. Cümhuriyet, Sarapınar köy
leri. 
Polonez köyü. 
örnerli, Koçull'u, Mu-c·adlı, Esenceh köy
fori. 

EYÜB KAZASI 
Rey sandcr.klarının bulunacağı yerler 

e 1 - Camiikebir karşısında 

2 - Eski Yeni karşısında 
3 - Deft<:rdar vapur iskelıesindeka 

kahvede 
4 - Ota:kcı1ar karakolu önünda 
5 - Alibey köyü köy odasında 
6 - Rami jandarma karakolunda 

7 - Kemerburgaz; nahiye binasında 
8 - Kısırmandırada 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Camiikebir, Dökmeciler, İslambey ma
halleleri. 
'Üç şehidler, Güm~yu mahalleleri. 
Al;OOlvedut, Ceı.:rikuım mahallelen. 

Nişancı Fethi Çel9bi mahallesi. 
AJıbey &:öy(l 
Oı.mı.a, Yerum.aha.ıı.. Topçular, Küçilk
köy, Cebeci köyler. 
Kemerburgaz. Petnehoır köyleri. 
Kısırmandıra, Çif tealan. Odayerl, Ağaç
b. Pilinççi. Akpınar, İhsaniye köyleri, 

EMiNÖNÜ KAZASI 
Rey saıt~arının bulıu.nacağı yerler 

1 - Kayma.kamlık binasında 

2 - Yen.icami muva.kk.ithanesinde 
3 - Atikalipaşa camiinde 
4 - Firüzağa camiinde 
5 - Akbıyık camiinde 
6 - Mehmedpaşa camUnde 
7 - Kantarcılar camiinde 
8 - Üçmihrabl'ı camii 
9 - Hacıkadın camii 

10 - Şehzade camiinde 
11 - Laleli caıniinde 
12 - Mercan camHnda 
13 - Beyazıd camü 

14 - Kadırga Parti binasında 
15 - Gedikpaşa camimde 
16 - Nişancı camimde 
17 - Langa Rum kilisesinde 
18 - Kızı:rtaş .. 
19 - Süpürgeci hanında 

Rey verecek mahalle ve köyler 

, Hocapaşa. ffiıbyw, MehmedgeylAni·, A .. 
lhıçelebi M. 
Çelebioğlu, Rüstem.paşa, Tahtakale M. 
Allemdar, Mollafenari, Mabmutpaıa M. 
Binbird.J.rek. Emirı.sinan M. 
Sultan.aluned, Cankurtaran M. 
Xüçükayasofya. İshakpaşa M. 
Zindan.kapı, De.mirtaş M. 
Sandemir, Yav.m>lnan M. 
Hacııkaldlın, Hoca.giyasettin M. 
Kalendıerhanıe, Mollahüsrev M 
K~maJpaşa. Balabanağa M. 
Süruri. Dayahatu.n. Mercaa M. 
Beyazı<! Çarşı., Caıncıali. Süleymaniye 
M. 
Şahsuvar, Bayraım.çavuş, Çadırcı M. 
Mimar Hayrediım. Saraç İshak M. 
Nişancı, Kazgant Sadi. Muhsinehatun. M. 
Dülbentçi, Katib Kasım M. 
Mimar Kemalettin. Mesihpa§a M. 
Tav_şanta§ı M 

FATiH KAZASI 
Rey sanı~;ıklannın bulunacağı yerler 

1 - Kaymakamlık binasında 

2 - Fatih tramvay durağında Millet 
kütüphanesi. 

3 - Sarıgüzel semt ocağı kur ağında 
4 - Aksaray Valde camiinde 

5 - Mevlevihane kapıda, 50 ci Glk 
oku1 binasında 

6 - Topk&pıda spor klübünde 
7 - Şehremini Halkevi kurağında 

8 - Uzımyusufta ocak binasında 
9 - Karagümrük kamun Parti bina-

sın<ia 

1
10 - Edirnekapıda Kızılay bir.asında 

11 - Karagü.rnrükte Aysu binasınıJa 
12 - Sa!ımatomruk karakolu yanında

ki ca.mi<le 
13 - Balat Ferah kahya camilnde 
14 - Balatta Tahtaminare camiinde 

15 - Fethiyed'e kahvede 

16 - Küçük Mustafapaışada Gül ca
m:ıi.nde 

17 - Unkapanında Elvanzade cami
inde 

18 - Kazlıçeşme camiind-e 
19 - Yedikule Im!·ahor durağında 

kahvede 
20 - Koramustafapaşada Mustafanın 

kahvesinde 
21 - Samatyadıa Mustafanın kahve

sinde 
22 - Cerrahpaşa ka!wesındc 

23 - Aksaray Çakmığa cam;inde 
ft 

Rey verecek mahalle Te köyler 

Hüsam.bey, Kırkçeşme, Sinanağa Ma. 
Şeyh Resmi, Hoca Öveya, Kirmasti.. 

İsk.enderpaşa, Sofular, Hasan Halife. 
Gureba Hüseyin.ağa, Babahasan Alemi. 
Muradpaşa mahaJreleri. 
Melekhatun, Merlrezefendi. 

Arpaemini, Fatmasultan, Beyazıdağa. 
Nevbehar, Ördekkasab, Mollaşeref, E
reğli İbrahimçav.uş, Denizabd.al mahalr 
J.eleri. 
Uzunyusuf, VeJedi Karabaf. Seyid Ömer. 
Mimarsinan, Kara.baş, Muhtesip İsken
der. 
Kariyeiatik. Haticesultan, Neslişah. 
Beyceğiz, Dervişali, Kocadede M. 
Mollaaşki. A vcubey, Atik Mustafapaşa 
mahalleleri. 
Kasun Günanıi. Hamami Muhittin. 
Hızırça~, Tahtaminare, Balat, Ka
rabaş. 

Tevkiicafer, Atik Muslihittin, KAtip 
MusNhittin. 

-Al::l 'ıisubaşı, Küçük Mustafapaşa, Müf· 
ti ali 
Haydar, Kasab Demirhun. Haraççı Ka
ıramehmed mahalleleri. 
Kazlı mahallesi. 
Hacıevhat, İmrahor, Hacıhamza M. 

Kocamustafapaşa, Cambaziye, Arabacı 

Beyazıd, Alifakıh mahalleleri. 
Sancaktar Hayrettin Hacıkadın. Abdi 
Çelebi, Hacı Hüseyinağa M. 
Kürkçübaşı, Hobyar, Cerrahpaşa, Da
vudpaşa, Kasab İlyas M. 
İncbey, Çakırağa, Keçiha.tun. Yalı M. 

KADIKOY KAZASI 
Rey sanF.ıklarmm bulunacağı yerler 

1 - Kaymakamlık binasında 

2 - Muvakkithanede 
3 - Kızılay dispanserinde 
4 - İlk okuJ b:nasınd;ı 
5 - 12 inci okul b'nasında 
6 - Çinar altında 
7 - Pol s kara!rnlu karşısındaki bi

nada 
8 - Sinema bin:ısında 
9 - Kızılay b:nasında 

10 - İlk okul binasında 
11 - Köy meydanında 
12 - Köy meyd:mında 
13 - Parti karşısındaki binada 
14 - Kızıltopra.\ çarşı başınca 

15 - Rıdvanpaşa S. Rüştü köşkil 
16 - Köy meydanı 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Caferağa mahallesi. 
Osmanağa mahallesi 
Hasanpaşa mahattesi. 
İkbaliye mahallesi. 
Ras·mpaşa maha&si. 
İbrahimağa mahallesi. 
Osmaniye, Mecidiye mahallesı 

Yenisahra, Kozyatağı mahalleleri 
Suadiye mahallesi. 
Bostancı mahallesi. 
İçerenköy mahallesinde 
Küçükba.kkal köyü mahalleA. 
Züh tüp aşa M. 
Tuğlacı M. 
Göztepe. 
Merciivenkö)-. 

SARIYER KAZASI 
Rey sanlddklannın buLunacağı yerler 

ı - Rumelikavağı ocak biiilasında 
2 - Sanyer camimde 
3 - Kaymakamlık binasında 

4 - Kireçburnu ocak binasında 
5 - Tarabya ocak binasında 
6 - Yeniköy ocak bınasında 
7 - İstinye ocak binasında 
8 - Emirg!n ocak binasında 
9 - Rumelihisar iskelesi önünde 

10 - Ayazağa ocak binasında 
11 - Bahçıeköy köy odasında 
12 - Rwnelifeneri Cüm.huriyet mey. 

danında 

.13 - Kumköy ocak binasında 
14: - Uskumru köy ocak binasında 

Rey verecek mahalle ve köyler 

Rwnelikavağı. 

Sarıyer mahaJI• 
Büyü.kd'ere M. 
Kireçburnu M. 
Tarabya M. 
Yeniköy maha.llesinde
İstıim ye M. 
EınirgAn mahallesi:nıdllt 

.Rumelihisar 1L 
Ayazağa köyfl. 
Bahçeköy. 
Ruıneltfeneri ke11 

Kumköy . 
Uskumru köyB. 

(De-Yamı 15 inci aylada) 

Mart t& 

Ziraatta iyi tohumun 
buyuk tesirleri 

(Başta:rafı 8 inci sayfada) 
Bundan 10-12 sene evvel yurdumu • 

zun i~baharı, yağışlı ve rutubetli ge -
çen yerlerinde ekinlerin (pas • kına • 
cık) hastalığından çok zarar gördüğü -

nü düşünen Yeşilköy tohum ısı.ah is • 
tasyonu, buna karşı koyabi!ecek bir 
çeşid buğday araştırmış ve Italyadan 
(Mentana) buğdayını getirmişti. Yaıpı 
lan ilk tecrübeler muvafff&iyetle neti· 
celenince, bu çeşidin memleketimiz ik· 
lirn ve topraklarına göre yerlileştiril • 
mesi işine girişilmış ve bu vazife de. 
Adapazarı tohum 1slah istasyonuna ve
rilmişti. MezkU.r istasyon (Mentana) 
buğdayını yeni bırştan bir ıstıfaya ta · 
bi tutarak ondan bugünkü (Bintane) 
buğdayını meydana çıkarmıştır. 

Bintane buğdayı erken yetŞnesi, pa 
sa dayanması, çok vergili o1mı:lsı gibi 
birçok iyi meziyetleri nefsinde topla • 
mış olduğundan süratle yayılmış ve 
köylü tarafından derhal benirnsenmif-
tir. O derece ki bugün Adapazan çev • 
resinden çok uzak yerlerde de Bintru • 
ne bu~dayma rastlanmaktadır. Bir de
fa Koca~ii vilayetinin bütün kazala
rında; Bintane, eski buğday çeşidleri a
rası nda (ekseriyetle) ekilmektedir. Bu 
vilayete civar olan yerlerden Şilede, 
Kartalda, Osmanelinde, Yeni~hir ve f. 
negölde, daha ileriye geçerek Bursa, 
Karacabey havalisinde de çok çok eldJ.. 
meğe başlruımışbr. Karadeniz kıyısın• 
da Samsun ve havalisi ve ona yakın 
yerlerde Bintane buğdayı en aşağı biD 
çütçinin esas tohumluğu olmuştur. 

Şüphesiz bu yayılış, kuru bir şöhre, 
tin neticesi değildir. Birçok ekinler kı
nacıktan tane tuta!lllazken Bintanenlıaı 
başaklannı taşıyamaması, ötekiler da -
ha yeşil dururken bunun sararıp er -
mesi, ve hele başkaları bire üç verir· 
ken bire 20-25 vermesi kendini biu.atl 
reklAm etmiştir. 

Bintanenin en çok ekildiği villyet • 
!erden biri olan Kocaelin<le 934 yılın -
daki buğday ekim sahası 2 ı .334 hek • 
tardı. Ve bu yerden alınan mahsul de 
22.951 tondu. 9.35 te Bintanenin ka -
zı1nçlı olduğunu gören köylü ekim sa
hasını arttırmış ve vilayette o yıl 361 89 
hektar ·buğday ekilmiştir. Bu sahadan 
alınan mahsul 62.663 tonu bulmuştur. 
936 senesinde ise bu miktarları bir kat 
daha artmış görüyoruz: Ekilen s.afıa 
128.163 hektar, alınan mahsul ise 168 
6'1 tondur. 

Görülüyor ki köylünün eline iyi bir 
tohum ğf>çmesi istihsal hayatımıza der 
hal tesir etmiş, köylüye daha çok ek -
mek hevesini vermiştir. Bint~e but 
dayının bilhassa Karadeniz sahilinde 
yayılması, çok daha başka cihetlerdea 
faydalı eörülmektedir: Bu tarnfiatrda 
köylünün arazisi mahdud olduğundan, 
tarımman ıklimin yağışına güvenerek 
mısır ekmekte Ye bunün tanesinden 
kendine, saplarmdan ha')rvanlarına yi -
yecek temin etmektedir. Bunun yerine 
buğday ekmiş olsa iklimin pas hasta -
lığma çok müsaid olması ve eldeki to
humluğun yozlaşmış bulunması dola .. 
yısile mısır kadcrr mahsul alamıyacağ1 
gibi. hem kendi~ı hem hayvanlan na ~ 
fakasız kalacaktır. Köylü bu yüzden 
naçar mısır ekmekte, mısır ekmeği ye
mektedir. 

Halbuki bu yerlerde Bintane muval
fakiyetle yetişmiş ve mısırdah da çok 
mahsul vermiştir. Binaenaleyh köylü .. 
nün mısırın yanı sıra. hatta tamamen 
onun yerine buğday ekmesi imkAnı 

vücud bulmuştur. Diğıer taraftan er -
ken yetişen Bintaneyi Hazira'nda biçe
rek yerine mısı!' ekmek de kabil görül
müştür. Böylece ıslah edilmiş bir to • 
hum o civarın köylüsü.ne hem mısır -ye
rine buğday yemeyi, hem daha çok ka· 
zanmayı, he~ de yılda iki mahsul elde 
etmeyi temin etrn.i~tir. 

İşin en hoş tarafı buğd~ın arkasın
dan yetiştirilecek olan mısır nevinin de 
ıslah istasyonunca meydana getirilmit 
bulunmasıdır. 

Hülasa ziraatte iyi tohumun ehem • 
miyeti büyüktür. Bu ehemmi}'ete dev
letçe IAyik olan kıymetin verilmesi, 
köylüce bu kıymetin takdir edilip be • 
nimsenilmesi memnuniyetle kayda şa· 
yandır. 

Tarnnman 

• 

I 
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ıs Mart 

Çekoslovakya yeniden parçalandı 
(Baş ta:af ı 2 nd sayfada) 

henüz taayyün etmemişse de siyasi Al 
man ıİı.ahfellerinde açıkça söylendiğine 
göre bu memleketin Macaristana il · 
hakı hem Polonyayı, hem Macarista
nı, hem de it~ yayı memnun edecek -
tir. 

Karpntlaraltı Ukranyası 

:Prag 14 (Hususi) - Karpat Ukranya • 
sının meııkezi olan Husf da bir ihtilal çık 
ınıştır, Şehrin mühim noktıılarını ve ba
zı müesseselerini ışgat eden ihtilalciler, 
bu sabah Hust'a sevkedilen Çek kıt'aları 
tarafından tardedilmişlerdi!'. Sokaklar • 
da lkanlı çarpışmalar olmuştur. Otuz Çek 
askeri ölmüş ve seksen kişi de yaralan
ınıştır. 

İhtilalcilerin bir kısmının Macari'stana, 
diğer bir !kısmının da Romanyaya kaç • 
tıkları anlaşıhnıştır. 

Ma".urlnr l{arpat Ukranyasında 
Be.rlin 14 (A.A.) - Bugün öğleden son

ra Un.gvaıı an gelen haberlere göre, Ma
car kıtaatı Karpat Ukranyası hududları
ru geçerek Çek kuvvetlerile birkaç mü
sademe yaptrktan sonra ileri yürüyüşü
ne devam etmiştir. Macar kuvvetleri Do
manieze ve Neviç!{e Pothradiye varmış

lardır. Diğer bir Macar müfrezesi de 
Ungvarctan Disoska üzerine yürümekte
dir. 

Ungvar ve Munkatcsin Macarıstana ter 
kinden sonra bundan bır müddet evvel 
yapılan yeni yollar kfimilen Macarların 
eline geçmiştir. 

l\lacaristandn kısmi seferberlik 
Budapcşte 14 (A.A) - Öğleden sonra 

neşredi-len yarı resmi bır tebliğde, cistis
na! vaziyet> e karşı koymak üzere bin • 
lerce gencin silah altına çağırılmış ol -
duğu bildirilmektedir. 

Berlin 14 (Havas) - Çekoslovakya rei
a'icümhur:u Haha ile hariciye nazırı Şva
lovski bu gece saat 21,30 d'.l buraya gel
mişleıUix. Haha bir •levlet reisine mahsus 
olan merasimle karşılanmıştır. Şvalovs

iki muvasalatını müteakib Alman bari -
ciye nazırını ziyaret etmiş ve von Rib -
bentrop ta bu ziyareti otelde iade eyle -
miştir. 

Bundan sonra von Ribbentrop Hahayı 
nyaret ederek kendisini HiUerin yanına 
götürecektir. İlk mülakatın saat 23,30 da 
vukuu bekleniyor. 

Polonya kıt'alannın hareketi 
Va.rşova 14 (A.A.) - Pct ajansı neş

rettiği resmi bir tebliğde, Slovakya ha 
diselen dolayısile Polonya - Karpat 
Ukranya.c::ı hududund<Jci Polonya müf
rerelerinin takviye ed.ınmiş c~duğunu 
bildirmektedir. 

Siyasi görüşmeler 
Varşova 14 (A.A.) - Bekle Matar 

orta elçısinin Çeke-Slovakya vaziyeti 
!hakkında görüştükleri zannedilmekte
dir. Almanya ile Polonya arasında da 
gönişmder y:1pılıp yapılmadığı meç -
huldür. Fakat Almanyanm Rutenya -
run Macaristana ilhakına muvafakat e
deceği zannediliyor. 

Romada temaslar 
Roma 14 (A.A.) - füt:iciye Nazırı 

Kont Ciano. Macaristanın orta elçisi 
Villanyyi kabul ederek merkezi Av • 
rupa vaziyeti hakkında uzun bir mü -
Iakatta bulunmuştur. 

Mc:ıcar elçisi Budu.~eşte hükumeti
nin Praga gönderdiği ültimatomun bir 
suretini İtalyan hariciye nazırına tev
di etmiştir. 

İngiliz kabinesinde 
Londra 14 ( A.A.) - Salahiyettar 

mehafilden alman rn&tCı.mata göre İn • 
giliz nazırları Çeko-Slovakya hadise -
!erini bilyük dikkatle takib ediyorlar. 
Kabine yarın sabah mutad içtimaını 
ya\lacak ve tabiatile Çeko-Slovakya 
mes~lec;ini müzakere edecektir. 

Fran<>a, İngiltere müda.haJe 
etmiyorlar 

Pn ris 1 4 ( A.A.) - Bone fle İngilte
re sefiri Phipps, diln akşam Slovak 
mesel~si11i tetkik etmişlerdir. SalAhi -
yettar mahfellerde söylendiğine göre, 
İngiltere ve Fransa htikfunetleri v~i
yet ne şekilde inkişaf ederse etsin mü
dahale et.rnemeğe karar vermlşlerdir. 
Çünkü Çeko-Slovakyanın hududlan 
he-ni\z garanti edilmemiştir ve Münih 
fülA!namP.sinde derpiş edilen bazı şart 
!ar yerine getirilmedikçe de g~anti e· 
dilm iyecekttr. 

A1mnnlarln hadiseler 
Brunn 14 (AA.) - Alman ajansı 

bildiriyor: 
Pıag ) akmındaki Kladno'da Çek 

marksistlerile Alman mühendisleri a· 
rasında hadiseler olmuştur. 

İglau 14 (AA.) -.Alınan ajansı bil
diriyor: 

Ç'ek tezahüratçıları tarafından ya • 
ralana!1 Alman iş borsası direktörü Eu
gelınmm ve Röder hastaneye kaldırıl • 
rnışlardır. Tezahüratçılar Rossa Alman 
kitab evini~ bütün camlarını kırmış • 
lardır. Çekler bundan sonra grup grup 
sokaklarda dolaşm·ak cAlmanlan öl • 
dürünüz• diye bağrı.şmışlardır. Bir 
Alman elektrikçi Çek polisi tarafmdan 
död.; 1müş ve polis karakoluna götürül 
müştür. 

Alınanlara ateş 
Berlin 14 (A.A.) - Havas ajr.hsın • 

dan: 
f ı!lau'da bir Alman membamdan bil

dirildiğine gö~, polis kuvvetinin Al • 
man nürnayi~çileri üzerine ateş açmış 
oldunu bir sırada bir Alman ölmüş ve 
6 A 1man yaralanmıştır. 

Bir Alman köyii yağma edildi 
Viyan& 14 (A.A.) - Brun'dan bu • 

rava gelen haberlere göre Çek kıtaatı 
\Vischau Alman köyünü yağma ettik • 
ten sonra vakmışlardır. Bu haber 
Bnın - Austerfitz - Boutonovitz yolu 
ÜzPrinde mühim Çek kuvvetlerinin i · 
lerlemekte olm~ını teyid eylemekte -
dir. 

Macarfar)a müsade:meler 
Buclapeşte 14 (A.A.) - Munkacs'de 

yeni vr> ciddi bir hadise zuhur etmiştir. 
Bir Mcırar membaından bi1dirildifü

ne görE:>, Cek hudud muhafızları bu sa
bcıh erkenden Macar arazüsi istikame -
tinde ateş açmışlardır. Macar hudud 
mı1hc.fızlnr·ı mukabe1ede btt1u:nmus -
lardır. Marar1ar, Munkacs yakıninde 
kain Orhf'frvalja kasabasını ic:;gal et -
mişlPdir Macarlar, Çek müfrezelerini 
tardPtmişler ve bir miktar esir almış -
]ardır. 

Unt!Var ve Nagydobroy'da da mü • 
mac::i! h~dic::e1 er zuhur etmiştir. 

Su-:t 14 (A.A.) - Alman ajansı bil-

Mac:ıristan - Ukranva hududu üze· 
rinde bu1u.-f'm Sevi"'us )takinıindeki 
Nacrvc::2ölös"de Çek askerleri Macr'· be
ledive a?:ısı üzerine ateş etmişlerdir. 

Azadan biri yaralanmıştır. 

Yangınlar 
Pressburg 14 (AA.) - Alman ajan· 

sı bildiriyor: 
Asağı Karp<rtlarda ve ezcümle Ma -

larkv böl~esinin cenubunda silahlı c~k 
komünistleri Alman orman işçilerinin 
evlerirıe ateş vermişlerdir. Yangın mo
dern kasabasına 'kadar yayılını~tır. Bu 
ki.ici1k kasa'bada komünistler Almanları 
döviiyoxlar. Viyana radyom d.in 1iyen 
üç eve bombalar atılmıştır. Kösing ve 
Görgen'de de yangınlar çıkanlmıştır. 

Rumen • Çek hududunda 
Budapeşte 14 (A.A.) - Henüz te • 

eyvüd etmiyen bazı haberlere göre Ru 
men - Çe~o - Slovak hududunda vu • 
kubulctn hAdiseler esnasında bir kaç 
Rumen öldürülmüştür. 

Knrpat Ukl"anyası da lstiklfilini 
ilan etti 

Prag 14 (A.A.) - Karpat Ukranyası 

hükıimeti bu akşam saat 19 da Pragdaki 
bütün ecnebi devlet mümessillel'ine bir 
muhtıra tevdi ederek Karpat Ukranya -
sının kendini mmtakil olarak bir devlet 
saydığını ve bunu ilAn ettiğini bildirmiş
tir. 

Almanların ileri hareketi 
Prag 14 (A.A.) - Alman kıtaatı bu 

akşam Çek hududunu geçerek Ostrau ile 
Machrisen - Ostrayu işgal et.mi.şlerdir. 

Buralarldıaki Çe'k memurları ve zabıta 
kuvvetleri kendi binalarına çekilerek si
lahlarını teslim etmişlerdir. 
Alınan kıtaatı Çek hududunu diğer 

muhtelif noktalardan da geçmişlerdir. 

Kruchau civarında Oder köprüsündeki 
Çek?er de ateza silAhlannı teslim eyle -
mişleti:3ir. Müteakiben motörlü Alınan 
kıtaatı cenubu şarki istikametinde ileri 
:vürüvfü:lerine devam etmişlerdir. . ........................................................... .. 

.... __ , .. 
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Yeni namzedlerin 
sayısı 85 i bulac-ak 

Harb yoktur! 
(B~ta.rafı l inci sayfada) 

meb'ustan General İhsan İzmire, Deniz· 
li meb'usu Necib Ali Aydına, Kocaeli 
meb'usu Salah Yargı Konyaya, Ali Rıza 

Yeni Çekoslovakya dramında Alman yanın istediği 
olacakbr, mesele bundan ibarettir! 

(Baştarafı 1 inı:i saufada} 

Turer Antalyaya. Hilmi Çoruk Kayse - nlınak, yani, tam bir istiklale kavuş 
riye. Halid Bayrak Denizliye. Kocaeli mark için harekete geçtikleri mey~anda
meb'uS'U Ragıb Balıkesire doktor Vasıf dır. Bunda Ahnanyanın. yahud bır baş-

, k d ? Ed.imeye gi.decekle!'dir. kasının parmağı var. mıdır, yo mu ur. 
Yeni meb'us nam.zed listesınde eski Bittabi şimdillk bilemiyoruz. Çekler, 

meclis azalarından 340 kadarının buluna- şüphestz böyle icldia edeb'li: ve bu sebeb
cağı ve yeni Meclis 424 azaıd-an terekküb le Almanlara kızab:Jı .. ler. Fakat daha zi
edeceğine göre namzed lıstesinde (85) e yade Çeklerin iclaresiıli~i meydandadır. 
yakın yeni isme tesadüf edileceği bugün Bunlar ötedenberı Slovakların ne kadar 
şayi olmuştur. milliyetperver ve istiklal!et'ine ne derece 

Diğer taraftaA öğrendiğime nazaran dü~n olduklarını b:ı:rle!'. Hem de on -
namzed'ler arasında tesa'düf edilecek ye- lara ve Karpat Ukranyaltlarına tam bir 
ni isimlerin ekseri& daha ziyade genç e- muhtariyet vermeğı vaktile Büyült Har
lemnnlar o?aca.ktır. Meb'uslu.k için Par- bin sonunda. eski Avusturya "' Macar:s
tiye müracaatta bulunan emekli askeri tan imparatorluğunun mirasını dağıtarak 
ve mülki erkltn ile eski meb'uslardan ba- tanzim eder Sen-Cermen muahedesi ya -
zıları. !daha ziyade şirketler idare mec- pılırken vad bile et.miş1erdi. Buna rağ • 
lisler'ne namzed gösterilmekte ve ken- men Slovaklarla TJk;enle!i kendı icla • 
d'lerine oralardan vazife temin edilmek- relerinde, rnenkeıi bir hükumetin sıkı bir 
tedir. Nitekim son günlerde hissedarlar idaresi altında tuttular. Ve her fırsatta 
umumt heyetleri toplanan birkaç ıi:ıtte- milliyetperverlik v~ istiklal hislerini sön 
tin yeni idare meclislerinin seçiminde bu diirmeğe çalıştılar. 
.kabilden pek çok isimlere tesadüf ohın- Fakat bir defa ale~enen milliyet ve 
maktadır. • istiklal duygulan bir daha yatışmak bil· 

Emekli General A~il', Samı Sabit. eski mezler. Ve onun içın geçen Eylul, Çeko
ordu kumarldanlanndan emekli General Slovakya krizi ,.sna.sında, bu devlet, nil
Esad bu arada sayılabilir General Aşir ~ ve topraklarının takriben üçte bir"ni 
ve Sami Sab't kömür şirketlerinden be.- !':imal, batı ve cenub komşularına verme
zılarının idare meclislerine. General E - ğe icbar ediliııken Slovakların Karpat Uk 
sadla eski meb'uslardan Suphi Soysallı ranyalılan, Çeko-Slovakva camiası lçin
ve eski Niğde meb'usu Galib ş·şe ve cam de, tam bir muhta .. iyet alına~a çalıştılar 
fabrikası idare mecl'sine seçilmişlerdir. ve hükmen muvafhk ta oldular. Ya-

Ycni namzcdler ni. i«:in tüıikçesi, Çeko-Slovnkya. merke-
Ankara 14 {Hususiı - Yeni nmızed zi Prag olan ve Çek. Slovak ve Karpat 

listesinde görülmesi kuvvetle muhtemel Ukranyası diye üç muhtar hükumetten 
isimler arasında bugün şunlar sayılmak- mürekkeb birleşi!{ bır devlet olacaktı. 
ta ildi: Fakat y'rmi senedenberi hü.kmetmeğe ve 

Ziraat Bankam idare meclisi reisi eski kendilerini kültürce geri sandıklan Slo
vafüerden Sabit, Maari! Vekaleti müs- vaklardan ve Ukranya!ılaroan üstan gör
teşan Rıdvan Nafiz, orta tedrisat umum meğe alışın~ olan ÇP.kıer galiba sağ ve 
mi .. Htrü Avn.i. Başvekalet eski kalemi sollarını ve Ort:ı Avrupanın yeni niza • 
mahsus müdürü Necmeddin Sahir, İstan- mını iyice dikkate almamış olacaklar ki 
bul Tayyare cemiyeti reisi İsmail Hakkı. Slovaklarla Ukranyalılann milli his ve 
zürradan emekli sübay Fikret. muhtariyet haklarını yeniden b:ıltalıya-

Yekiller ~l"vahatc çıkmıyorlar ~ak surf"tte hareketten çek:nmiyerek Kar 
Ankara 14 (Hususi) - Vekillerin ~ - pat Ukranyasında Reva ve Slovakyada 

nünıüzdeki günlerde intihab dairelerine Tisso milli hükumetlerini iskat ettiler ve 
giderek konferansb.r vermelen evvelce bunların yerine ötedenberi Ceko.Slovak
kararlaşmıştı. Bu kararın tatbikinden ya hizmetine alışıı::ın v'? istiklfıle ve ayrı· 
sarfı nazar edibniştir. lığa taraftar olnuyan mutedil kimseleri 

Ankarada ikinci müntehib seçimi koydular. Bu da yehşmiyormuş gibi yeni 
Ankara 14 (Hususi) - Ankarada ikin- Slovak ve Karpat hükumetlerini destek

ci müntehib ·seçimine yarın belediye lemek için bura}ara asker de sevk ettiler. 
meclisi salonunda başlanacaktır Parti Çekler durup dururker. elbette ne Tis
namzedlerini ilan etmiştır. Namzed lis • soyu ve ne de Revayı düşürmeğe çalış

tesinin en başında ve şeref mev'kiinde mıyacaıklardı. Bunlar bu iki milliyetper
Cümhuriyet Halk Partisı Umuml Re.isi ver şahsın tam hir istiklal gö7.eten fikir 
Reisicümhur İsmet İnönünün, refikaları ve temayüllerini görerek veya sezerek 
Bayan Mevhibe İnönünün. Bayan Cev • mukabil harekete gelmişlerdi. Fakat ne
riye Temellinin isirn!eri vardır. ye yarar ki Slovak mille~ meclisi ise, 

Listenin geri~ kalan kısmı hurufu he- Slovakyanın istiklAI!ru ilAn etmiş ve Kar
ca sırasi1e tertib olunmuştur. Li.nede patlar Ukranyasında ihtilal ve kital alıp 
Başşehirde güzide S'lnıfa mensub pek çok yürümüstür. Geniş bir muhtariyeti çok 
zevat namzed olarak gösterilmiştir. Bu- gören Çekler fimdi acaba neye razı ola
rada müntehib:sani seçimi 18 Mart ak:şa- caklardır! Ve işte nazırları Hitlerin e • 
mı bitmiş olacaktır. mirlerini abnak için A!manyanın yolunu 

Bu s~bah vurdda 
muntehibisani secimi 
başlamış bulunu o · 

( Ra~taran 1 inci sayf;da) 
aynca geniş mikyasta propaganda yapıl
maktadır. Bu maksadla Halkevlerinde 
toplantılar yapıhnakta, buralarda hatib
ler salonlan dolduran vatandaşlan inti
habın fayk:lalannı anlatmaktadırlar. Ka
dıköyünde Altıyol ağzına, Üsküdar mey 
danına, Beyazıda ve diğer birçok yerlere 
kürsüler konmtıfttı1'. Hatibler bu ldlıT.1-
lerde halka intibah hakkında öğüdler ve
receklerdir. 

Partinin hususi bir kamyonuna radyo 
tertibatı konmuştur. Radyoda bir plAk
tan intihab hakkında nutuk d'lnlenecek -
tir. Radyolu kamyon bugün ıaat onla on 
ilci arasında Eyübde, 15.30 da Fatih 
Halkeviniın önünde, saat on altı ile on se
kiz arasında Tabim meydanında buluna
ca.ktır. 

boylamışlardır. Bundan baska ve işin en 
fena ciheti, Macarların Ukranvaya yürü
ctükleri hakkındaki haberlerdir. Biz. b'J 
habelerin doğru olduklarına bir türlü 
inanmak istemiyoruz. 

O halde, şimdi isın neve varaca~ı ve 

Çulha <manifatura tüccarı), Cemal Altınt.<ıı,
lar <sütçüler sabık reısn, İhsan Üçer <banka 
memuru). icımall Hakkı Aktürk (emekli bin -
bnçı), Kemal Yüksel. Cavid Uras (emekli bin 
b:ı.şı>, Faik Sayar et, Bankasında veznedar). 
Fuad ~arp COümrliıc memuru>. Ömer Uçamıu 
(şirket memuruı •• Mehmed Ali Dürüst (Ti -
cartt Odası memuru), M. Azmi Günay <ko -
ml.!yoncu), Stııeyma:ı Aksu <maliye basme
muru). Niyazi Dlnçsoy <Üsküdar ağırce"a 
~kMlbl), Süleyman Mazı (emekll t~ -
men), Mehmed AH Toker Ceskl Şehremini) 
Alt Sfüeyman Tamer <memur), SaH\haddl~ 
Ml2"nno~lu <tüccarı, İhsan Yalçınlı <hay -
van borsası veznedarı>, Feyzi Demlrörge 
<gfimriiklerden emekli), İhsan Şerif saruh 
(öğretmen', İ.<;ınet GünenoJt]u Cbeled1~ede 
memur>. Pakize Arkut <başöğretmen), Sa
mi Alphan (Ocak idare heyeti azası). 

Eyüp kaza.ıı merkez nahiyeıi 

! .kopan yeni Çeko-Slovakya fırtınac:ındaı 
nelerin doğacağı merat.:. cd len yen me· 
sele oldu, bizce ne Çekler ve ne de Ma
carlar Almanyaya mukavemet ve karar
lanna muhalif 'lıareket edecek değildir .
ler. Meselenin hal şekli şüphe yok ki Bay 
Hitlerin yakında anlaşılacak olan kat'l 
iradesinin tarzına bağlıdır; yani Alman
ya, kendi menfaatim hatıg• cihette görü
yorsa Çeklere ıde. Slov2klara da ve Uk· 
ranyahlara da onu tavs'yc edec~k ve me· 
sele Alınanyanın istediği şekilde b'~c ek· 
tir. 

Görülüyor ki hiç bir barb ihtima';nden 
bahsetmedik; çünkü orla:la henüz harb 
çıkaracak bir seb0 b yoktur. Ve s b bsiz 
harb olmaz. 
Almanyanın Slovakya ve Karpat "Gk • 

ranyasını sırf Çeklere karsı hima \ 0 • çin 
buralara bir ordu scvketmesı gülü~ç ol
duğu kadar Macarların Almanlar i1a
fın-a Ukranyayı isfl~ya kalkısması akla 
gelmez. Fakat Aimanyanın yanıbac::ında· 
ki iğtişaşlan bahan!"! ederek veyahud bu
ralardaki 200 bin kadar Almanın Çekle
rin gadir ve tecavüzün~ u<h-adığını ddta 
eı3erek bunların himayesini öne sü,.mes! 
ve bu suretle Karpat Ukrnnyası ile Sl°" 
vak.vayı işgali altına almağa kalkışması 

varid olabilir. Bunun, ayni zamanda müı 
takbel Büyük U!crany3 için iyi bir 1ı&Zll'• 
hk olacağı da sövlrnebllir. Ar.cak b'z bu
nu, İngilizlerle Fransızlal'ın şiddetlı b:r 
protesto, yahud müsell:ih müdahnlesin.J 
mucib olup o1mıyacağmo3an ziyade, vakti 
gelmemiş bir hareket olarak telfık .. 
ki ve tavsif ederiz. Onun içi:ı de mubte. 
mel görmeyiz. 

Anca:k Alınan enderinin bu yeni Orta 
Avrupa &anşıkhklarmdan. müst'kbel 
p18nl'an icin, istifade etmek istiyece<ri da 
pek tabiidir. 
Şu kadar var ki. bu istifade tarzı her 

halde eni bir hnrb çıkaracak. yahuıi bü
yük demokrasi devletlerinden başk'l bir 
de Lehistan, Romanya ve Rusyamr .r na 
nazarlannı kendi müstakbel tasarl rı ü
zerine vakitsiz çekebilecok askeri b · .. ha
reket ve rnüdahal~ c:eklitde olınıya<' ktır. 

İşte, yeni Çeko-Slovakyn 'knrıı:;ıl{'ığı 
bu esas gözöniinde tutularak, muhakeme 
edilirse ağlebi ihtimel şu neticelere va 4 

nhr: 
1 - Armanlar Çek1ere Slovakva ile 

Karpat Ukranyasının ayrı ayrı ve tam 
mWıtar ve· müsavi hakları haiz ferlere 
devletler halinde birleşmelerini tavsiye 
edeceklerdir. 

2 - Bu suretle hem h~c bir büyük ve
ya küçük devletin fena nazarı celbedil
memiş ve hem de Slovaklarb Karp?.t Uk 
ranyahlarını memnun ederek bunlar ü " 
zerinl3eki nüfuzunu arttırmış olacaktır. 

3 - Bundan sonra. Slovakya ve Karpaf 
Ukranyası yolile diğer Ukranyalılar ft .. 
zerinde için için ve derinden derm~ j~ • 

!emek işi gel'r. Biitün bu mülahazalar 
p-ö.,tel'iyor ki şimdiki Orta Avrupa kan .. 
c::ıklığı bir Avrup~ vc.?ya dünya harb' ko• 
paracak bir mahiyette değildir. Bizim 
makul dive düsündüklerimiz bunlardan 
ibarettir. Haki.katin ne olacağını ise bir 
iki gün kinde hep blrlikte göreceğiz. 

Em(''kli Gene,.a! f1. F:mir Erkilet 

ray (Ayvano::arny değirmeni müdür mtı:ıvl • 
nn, Abdullah Şnvan ıGümrük muhafa1a me
muru), Faik Gfinert <Gazete muharrir!) HU 
mi Kat <Doktor). İh.c:an Erkılıç (44 üncfl o • 
kul başöğretmeni), Sıdkı Önenç (Emekli sil
bay). Necati Kaptan (Komisyoncu), Meh -
med Yılmn;ı; (Barut inhisarında), Ali Alan 
<Yem. tü<'carı), Bekir Özben (Doktor), Ce -
vad Ipte., .<MnJmfidürlüğil memuru), Fikri 
Balkanlı . <Inhisar depo müdüril), Ag!h 
Özarar (Inhl<>arlar memuru), Arif Beşer 
<Eczacı), K~mal Üçer (Diş doktoru), Hn.şlm 
Kuvan (Eyhb İlceb:ıvı). 

Eyüp kazası Rami nahiyesi 
Haydar Başaran <Emekli sübay), Etem En

gin <İnhlsarlar memuru), Asım Gürsoy IBe· 
lectlye memuru), N:ıcld thken (Ba.şöğret • 
men), Nazml Akol <Gümrük memuru), Re -
ceb Akçay <Başöğretmen), Şaban Balçıli 
(Tuğla tikcan). 

Eyüp kazası Kemerburgaz nahiyes• 
Kert~ Tunç <Kemerburgaz nahiye mil • 

dürü>. Ibrahlm Ollre~ <Bahçe sahibi), Ma· 
llk Yılmaz (Köy muhtarı), Kemal Cettıı 
<Tahrirat katibi), Mehmed Özkan (Komür• 
cil). 

Birçok afişl-er hazıt'lannll§tır. Bu afJf -

ler ~hrin her tarafında belli ba~lı yer • 
lere amlınaktalcf:ıT. Ayrıca halka el flln -
lan da d'ağıtılınlltadır. 

Müntehib:sani namzedleri 

İbrahim Tarım (Eyüb orta okul coğrafya 
öğretmen\\, Mes'ud Nazik! (.Ayvansaray de -
~rmenl mtidürü>, Hulüsl Ertuğrul (Dokt-0r 
Halke'fi Başkanı), Feyzullah Önol (Nlşantaş 
16 ıncı okul Başö~retmenn, Ziya Ebçim (Te
lefon idare.si i4}etme Amiri), Hikmet Atla -
maz C'Eczacı. kimyager). Bürhan GünahkA.r- Beykoz kazası merkez nahiyesi 
oğlu (İnhisarlar memuru), Emin Kadri Ese- İhsan Kurtan (Beykoz kaymakamı), sn .. 

C. Halk Partisinin milntehibl~ni nam -
zed?eriniın bir k1$ll\ını dün blldirmi§tik. 
Diğerlerinin isimlerini de bugün derce -
diyoruz: 

Be,iktaş kazası merkez nahiyeıi 
Gani Kurban (banka memuru) ömer Latfl 

ner (Emekli komlSt'r), El Gökçe <Gümrük bit Tapan <Beykoz deri ve kundura fabrika .. 
icra memuru), Mustafa olban (Çiftçi), Zeh- lan dl.rektörü>, Ferid Erlnal (eczacı, umumt 
ra Tarım (38 ıncı okul öğretmenlerinden), meclis fı.zasından), Hüsnü Aşıtman (Beykbı 
Nuri Tulan CKadlrgn t ebe yurdu müdürü), Be!ediye doktoru), Şeref Başar (Çiftrı ve 
Yahya Galib Kargı <An'kara Saylnvı), Kft - mute:ıhhld>. Sabri Altıok cistanbuJ !-! '"11 • 

şif öztoprak (Tuğla tüccarı), Rahmi Günny rüklerı başmüdurliıtfü mnnife to me"" u), 
(Eyüb kütubhanc memuru), Muhiddin oı - ( .4 r1cası vur) 
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Panjurları açtım. Sabahın ilk ışıkları 
yasemin dalları arasından süzülerek oda
nın zeminini yer yer noJctalıyordu. De· 
nizde güneşin ber.rak ışıkları altında bir 
balıkçı kayığı ağır ağır ilerlemekte idi. 
Etraf o kcı::f ar sessiz, o kadar derjn bir 
mahmurluk. içinde susuyordu ki sahili 
okşıyım küçük dıalgacıkl'arın şıpırtıları 

duyuluyor .dcnilebilirdL 
Pencerenin önünde· öylece belki da

kika1:arca kaldım. Bu deniz, bu ağaçlar, 
sabahıo sisli pembe tülüne bürünmüş 

sırtlar o kadar güzeldi k :. ... 
Bahçenin çakılılı yollarında ayak ses

leri duyarak başımı çevirdim. Amcam 
sessiz ve ağır adımlarla ilerliyordu. Onu 
beyaz saçlarla örtülü başı. ağaçların yap
rakları arasında kayboluncaya kadar 
gözlerimle t.akib ettim. 

bütün insanlara kapamış olan bu ak saç- görünen bir tavıır takınmışsınız. Sizln 
:t. vakur çehreli amca beni oyalıyabile- hayatınızın selamet yollarından başka 
oek ve hatta bana zevk veren mevzular· bir şey düşüruniyerek zevcimlıe beraber 
dan bahsederken sanki benim yaşım~a. yaptığınuz bu teklifi ne kadar yanlış 
benim duyuş ve görüşümde bir insan o- cephelerden tahliJ:e kalkışıyorsunuz. Bil
luyordu. DeTinliklerincrie daima m::ması- hassa beni bir mücrim gibi itham eder
nı tahlile mu'ktedir olamadığım manalar ken bu kınlmış kalbi büsbütün hırpalı
sakhyan siyah gözl~rinb üzerimde bir yacağınızı hiç düşünmediniı; mi? Haklı

baba şefkati~ dıol:aştığını görüyor, cSe- sınız, ortada bir cinay~ var. Fakat bu· 
vim• derken sesinin titrediğini hi~di- I nwı mes'ulü ben miyim? Sız misiniz? Hiç 
yordum. Benim gibi: küçük yaşında anne- birimiz değim Asım Bey! Bu mes'ut bi
sini ve sonra babasını kaybetmiş bir kı- zlın kaderimizdir. 
zın bu bakışların ok.şayış\Illl ne kadar ih- Fakat bunları burada tekrar tahlile ne 
tiyacı vardır!... l:üzum var? Size son defa hatırlatmak ;s-* -terim 'ki içirddle yaşadığımız hakikate 

manrnalı ve ona göre kendinize yeni bir 
hayat aç.mahsmız. Şimdi bunları okurken 
gene 'kim bilir ne kadar kızıyorsunuz. 

Mektubunuzun şu satırları gözümün ö
nüne g.eliyor da hiddetinizL."l derccesfnl 
tahmine çalışıyorum: 

cSitare bütün bunları bana ısrarla tek
lif ed'en sen misin? Sen mi bana evlen
memi ve mes'ud olmamı teklif ediyor
sun? Sen! Övle mi Sitare! Buna nasıl di
lin vardı? Nasıl be.nim mes'ud olabilece-
ğime kani oluyorsun? ...• 

Fakat siz her şeyi unutuyorsunuz. Bu
gün size evlenmenizi ve mes'udı olmanızı 
teklif eden kadın ağabey·n~z:r. karısı Si
taredir. Halbuki siz Asım!. .. Siz neş'e ve 
saadet kavnağı olan ~enç bir hayal", yıl
ların ardında kalan Sitareye sesleniyor. 
ona hitab ediyorsunuz. Boşuna ... O s:ze 
ses vermiyecektir. Örıümüzd ytikselen 
vicdan ve vazife manialan bu sesi boğ
malYa vetmez m sanıvorsunuz? 

Mart ıs 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

• Askeri fabrikalar umum müdürliiğiinden: 
Kınkkalede ça!ışlırılmak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. fstekltlerden 

Ankarada bulun:mlann sil!h fabrikasına İstanbuldakilerin Zeytınburnu fabri-
kasına, İznıirdekilerin de İzmirdeki silah fabrikasına bu yerler haricinde olan-
ların da istida ile Umum Müdürlüğe mü racaatlan. (1423) 

Belediye Sular idaresinden: 
Kapalı zıırfla münakasa ilanı. 

İdaremizce satın alınacak muhtelif cins ve eb'adcta adf croküm abamı kapah 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu husus içın tanzim edilen ıartnmne İdaremiz Levazım Servısinden 

parasız olarak satın alınab:lir ve nümune ler ayni serviste görülebilir. 
2 - Talihler, şartnameye göre hazırlı yacakJ.arı kapalı zarflarını ihale günil 

olan 10 Nisan 939 Pazartesi günü saat el 5> e kadar Taksim İciare M.erkcxi.Ddıe 

MüdÜl'l'Üğe vermelidirler. 

Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edihnez. cl715• 

- - - - - -
• _, u ... , ı-..d.ı:.a, urı1p, 

Nevra 1 f, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
- - İcalın:Ja günle 3 kaşe alınabilir. - -

beri en ıufa:k bir haberinizi almadan sizi edebilecektir. Bütün hayatınızı bir hatı· 
beklerken artık bütün ümbdleriınin kırıl- raya feda edecek kadar çılgın olmayın. 
dığı bir anda onunla evlenmemi niçin bir Sitare 

cinayet addooiyorsunuı;, Eğer bu bir ci.- Bu gönül hikAyesını anlatan mektub 
n.ayetse bunu ben işlemedim. parmakJarımdtm d'üştü. Bu mektubun 

Amcamın yanında birkaç hizmetçi He 
yapyalnız yaşadığı bu köşke geldıiğim

denbeıi bir hafta olmuştu. İlkbaharın 
güzel günlerini bu münzevi sayfıyede 

geçirmek hoşuma gidıiyordu. Biraz yafnız 
ve tenha olma'kla beraber ince bir gü
zcUikJıe süslü olan bu sahili ne çabuk 
sevdim? ne çabuk yeşil sırtlar, bu 
dağ yol~n beni büyüsü ile sardı? Burası 
benim hayalimde yasıyan idea' bir tabiat 
parçaS'l, yıllardır aradığım güllere ve ya
sem'inJerc görnü!müş kokular ve renkler 
diyarıydı sanki... Şimdiy\? kadar amca
mın bütün ısrarlanııa ve davetlerine rağ
men buraya gelmediğim için kendli ken
dime kızıyordum. K!msesiz bir kız için 
amcanın veya hatanın evi. bunun ne 
farkı olabilirdi? Fakat bilmem neden kü
çüklüğümdenberi beni evlad1 gibi büyü
ten halamı kendime herhalde amcamdan 
daha yakın buhnuştum. 

Odandan çıktığım zaman evde herke
sm uyanmış olduğunu gordüm. Hizmetçi 
kahvaltımı verirken amcamın erkenden 
şebre :iınd'iğini bi.lkl'irdi. Kahvalllm1 yer 
yemez kütübhaneye geçtim. Nefti bir ta
kımla döşenmiş olan oda kalın perdeler
le hafif bir boşluk içınde gömülü gibiydi. 
Niyetim 'iyi bir kitab seçtikten sonra 
bahçede ağaçların altınd'a onu okumaktı. 
Kenarda duran yeşil b•r cildi çektim. 
Serlevha hoşuma gitmedi, onu bırakarak 
başka bhrisini aldun. Bu kitab diğerleri
ne nazaran uzun zamandır el sürülrnemış 
olduğunu gösterecek kadar tozlanmıştı. 

Sararmış yapraklannı yavaşça çevirdim. 
Tevfik Fikretin cRübabı Şikeste. siydi. 
Göz gezdirerek sayfalan çevirmekte ~
vam ediyordum. Laalettayın bir yerini 
açtım. arasında bir kağıd olduğu ıçın 

kıitabın orta yeri açılıvermiştı. Rütubet
ten ve uzuaı zaman durmaktan yer, yer 
lekelenmiş mavi bir mektub kağıdı gö
zfune ilişti. Lakayıd bir hareketle kitabı 
kapayacağım esnada ba.kışlanm ka~ıdın 
ucuna saplandı. Ucu menekşelerle ~jslii 

Halamın evinde bana arkadaş olabil-e- olan bu melctub parçası birçok şeylt>.rin 
cek birçok kimseler vardı. İşte bana :itim- biri biri a.tkasına hatırımdan geçmesine 
sesizliğimi unutturan bu arkadaş kalaba- sebeb olmuştu. Halamın kağ:ı.dlan ara
lığı içinde iek başıma yaşıyan amcamı sında aynını gördüğüm bu mavi mektub 
ziyareti ihmal etmiştim. O senelerdenbe- kağıd1arımn daima annem tarafından 
ri yalnız yaşıyordu ve hiç kimse ile, hat- 'kuJlanılmı.ş olduğunu halam birkaç kere 
tA halamla bile sık sık temas etmiyordu. söylemişti. Derin bir tecessüs ve merak
Adeta herkesten kaçar bir hali vardı. E- la ellerimi onlara uzatırken fena bir şey 
vinde beni eğl'ıendirecek, bana arkadaş- yaptığımın farkın.da olmak1:a beraber 
bk edebilecek kimse bulunmuyordu. Fa- kendimi alamadmı ve onu okudum· 

Döneceğinizi, ölümünüz bile kuvvet1e her satırında amcamın şimdi~ kadar be 

muhtemel iken tekrar geleceğinizi nasıl nim için istifham1arla dolu olan siyah 
hatırıma getirebilirdim. Siz döndünüz. bakışları acı bir ıztırab içinde bütün çıp 

sevgi hayatımızın en mukat'des saadet sizi hayatta görmek beni anlatılmasına laklığıyla canlanmıştı sanki... Annem.in 
saaHerini yaratmış olabilir. Fakat bütün lim'ld'm olmıyan bir saadete boğdu. Fakat bende pek vazıh olmıyan bulanık haya?ı 
bunlardan dolayı bu vicdan ve vazife karşınızda bulduğunuz Sitare artık baş- kar~ısınıda tttrenken gözlerimden yaşlar 
bağlannı koparmağa, onları avaklar al- akıyordu. 

Ma1Jde sizi çılgın gibi sevmiş olan gpnç 
klz)a bugünkü c-iddi ve samimi yengenizi 
karıştırmayınız. Bir zamanlar aramızd'l 

ha'kfki bir sevgi cereyan etmiş ve bu 

tına alın.ağa neden hakkınız olsun? 
Beni artık ağa.beyınızle evlendiğim i-

kat onunla karşı karşıya oturduğumuz Asım Bey! 
zaman varlığında bu kimse$İZ köşkü dol- Yazdığınız son mektubda içinde bulun-

çln itham etmeyiniz. Esasen onun sizin 
ağabeyiniz olduğunu nasıl tahmin edebi
lirdim ki? ... Harb yıllarının ihtiyaç ve 
sefal-eti içinde bana elini uzatan bu erkek 
kimsesiz bir kızı kurtarmak arzusundan 
başka bir şey düşünmemişti. Senelerden-duran bir kudret buluyordum. Kalbini duğumuz hal ve vaziyeti unutmuş gibi 
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ması yalnız kendi ailesini deği1, Ne • 
dim beyin dRvetlilerini, hatta Mualla • 
nın derd ortağı Feriha hanımı bile tes· 
hir etmi~ti. 

Mualla onu korku ile karışık bir zevk 
içhıde dinliyordu. Bu acayib adam, en 
ciddi hir mevzu hakkında konuşurken 
birdenhirc hafif bir mevzua dokunu -
yor. ~özleri müstehzileşiyor, dudakları 

, ,,_, alayla gülümsüyor, sesi şeytani bir a -
henk alı~·nrdu. Onun bu halleri karsı • 

NAkleıien : smda za·vallı sade ruhlu Muallacık ne ;jjjjj--;;;-;;;;;;;;;-;;;;;;;;;-----;;;---- Muazzez Tah•ln ._ düşiinecPaı n i, ne ümid edeceğini, ne 
İ7.111ite yaptığı ilk seyahatten sonra ı sesi h.nıite yeni gelen çok güzel bir ter- yapacağını bilemeden şaşırıyordu. 

Cevad her nekadar gerek annesine ge- zi elinncn çıkmış ve vücudünün bütün Biitün gün, bir dakika bile yalnız ka
reksc heplmize: «Nedim beyin kızı tr.'m giizf'Jli~nı meydana çıkmracak surette lıp iki kelime konuşamamışlardı. Heı
istediğim gibi, yani Zeynebe iyi bir ana dikkat v~ itina ile yapılmıştı. Hele ku- kes Cevcıdın nisıtnlısma karşı pek bağ· 
olab!lccek meziyetleri var.> demişsıe maşın ren§.?i genç ve biraz solgun yü - lı o1marlıfi'ını görüyor, hatta Mualla bi· 
d0 yengem oğlunun bu sözüne pek i- züne i'vle yarac:mıştı ki kayınvalidesile le. bir giin evvel kalbinde uyanan ü • 
n':lnma.:nış olacak ki, kışa ve kar~ :ağ· görümcesinin fstanbulun en meşhur mid ışığının sönrlüğünü duyuyordu. 
men guzel .i ~t~n?~lu, .. ko?1:orlu evını ve terzil~ri elir.den çıkan kıymetli eısvab· Gece yansı bütün misafirler dağıl -
p~ker partı~mı ık: gun ı~ın fe~a. e.de. - lım hile onun sade ve kibar güzelliğini dılar. Dışo.rıdan gelenler evlerine, ev-
rek ta bum.ara kadar gelıp gehnını bır örterniyorlardı. dekiler de odalarına çekildiler. 
an evvel eöı:mek .ve içinin şüphelerini Genç kız az konuşuyordu. Kayınva· Sa1on tenhalaşınca Mualla bütün ge-
ya~ıştırmak ıstem_ış. !idesinin mağrur güzelliği ve gözleri cenin hP-yecanını yatıştırmak istiyor • 

ı1?te sana <ledıkodulu bh ~ektub. kamaştıran eimaslarile görümcesinin muş ııibi pencereyi açarak dışarının 
Hasta olmayıp buraya gelsevdın ken· .. k kt b k ı.,.,,, bak 1 soiiuk havasını teneffüs etmek istedi. 
d . .. ·· 1 d h 1 .. ·k k yu 5P. ~n a an a..;.Jcı ış arı onu .. 

ı gozu'l <' a a n~ ~r gor~ce ' endi büsbütün çekingen yapmıştı. Bütün da- Bütün gün yağan kar dinmiş, kuru bir 
kı.tlaklarınla neler ışıtecektınl• 11.1 d k h .d sogıv ık ort."lığı kaplamıştı. ve ı er arasın a en ço oşuna gı en "· 

* Saat gecenin on ikisi. Nedim beyin 
f1mitt<•ki salonu çoktanberi görmediği 
bi .. gece ya~ıyor. Zavallı salon, eskiden 
ne muhteşem düğünler, ne nikahlar, 
ne kmn geceleri görmüş, kaç çifti bir· 
b•rine bağJ·yan merasimlere şahid ol
:mıışkc>n bir çok senelerdenberi böyle 
mukı-llcf bir ziyafet ve bu kadar çok 
d vetl! gö!"mediği için şaşırmış gibiydi. 
I<'rıkat asıl ş2ş1ran gelindi: Ömrünü ya
k nlarında .qc>cireceai bir çok kimselerle 
i k defa olarak karşılalşmış, ömründe 
i'k defa olarak bunca mütecessis gö -
zti'ıı kendi üzermde dikilip durduğunu 
gnrmüşıü. 

Mualla bu nksam pembe tülden bir 
esvab giymişti. Kısmetine olacak, elbi-

C2vAdın arkadaşı Ahmed beydi. Onda Birdenbire yanında• Cevadın gölge • 
öyle cana yakın bir sadelik ve tabiilik sini göri.ı.nce bütün vücudünün titre -
wırdı ki ancak onunla ve eskidenberi diğini hissetti. 
tanıdığı ve sevdiği Müfid beyle konu - - Bu ince esvapla açık pencere ya· 
şurken kendi şahsiyetini bulabiliyor - nında durmak ne ihtiyatsızlık. Müsaa-
du. de et de şu camı kapatayım. 

Öğledenberi ve yemeğin devam etti· Perdeyi çekerek camı indirdikten 
ği müddet, herkesin kendisini müdek - sonra nişanlısına baktı: 
kik ve münekkid gözlerle süzdüğünü - Sana elbisenin ne kada•r güzel 
görüyor ve bundan sıkıldığı halde bil - olduğunu ve sana ne kadar yakıştığı -
yü1c bir irade kuvveti sarfederek sade- nı söyliyecek vakit bulamadım. Eğer 
liğ;ni ve tabiiliğini muhafazaya mu • daha güzelleşmen imkanı olsaydı bu es 
vaffak oluyordu. Hiç kimse onun ta · v.ibın seni bir kat daha güzel yaptığı -
\'1rlarmda, çekingenliğine rağmen, bir m söyliyecektim. Fakat seni bu akşam 
gayritabiilik, bir soğukluk ve yaban - çok yoreun görüyorum Mualla, sofra -
cıLk bulamamıştı. da da bir ~ey yemedin. Hemen gidip is-

Cevada gelince, o bu gece göz ka - tirahat et yavrum. 
maştıncı bir hal almıştı. Onun konuş - , Alçak ve sıcak bir sesle söylüyor, o • 

ka bir erkeğe aM' ve ona karşı bir takım 
vazifeleri olan bir kadın olmuştu. Bugün 
ben sadece yengenizi.m.. Aradığınız kadın 
bir hayalden ibare tır Asım! Bütün genç
liğinizi bu hayal uğrunda ziyan etmek 
dt>liliktir. İşte yengeniz, kardeşiniz ola
;rak size söylüyorum: Yolunuza çıkmış o
lan o genç kızla evleniniz. O sizi mes'ud 

na sokulrrıak isteyen bir tavır t.r.bnı -
yordu. 

Genç kız heyecanln ürperen iri göz
lerini nişanlısına çevirdi. Cevadın kir
oikleri titriyor, sıcak bir buğu gözleri· 
ni tatlılaştırıyordu. Büyük bir saygı i· 
le cğilerPk Muallanın elini tutup du -
daklarma götiirdü. Nişar.ılandıkları 
gündenbcri bir çok defalar onun elini 
öpmüştü fakat bu sefer dudak lan eli 
üzerinde daha uzun zaman durdu ve 
Ce,rad doğrulduğu zaman, kıpkırmızı 

olmı Mıı~ lla onun koyu gözlerinde ilk 
defa olar:ı.k derin ve yakın bir mana -
nın geçtiğini görerek büsbütün heye -
canlandı. 

O gece yatağına girdiği zaman erte • 
si gün nikahlanacağını düşünürken kail 
binde ilk defa olarak bir ışık yandığı • 
nı ve saadete benzeyen ürkek bir his -
sin bütün varlığım tatlı ve bayıltıcı bir 
sıcaklık hn.linde kapladığını duydu ve 
hJftalardanbcri ilk defa olarak rahat 
ve sakin bir uykuya daldı . . 

Yannki nüshamızda: 

Verilen Söz ... 
Yazan: Mark HeTllnger 

Çeviren: lbrahim BoYI 

~-----------------J 
iyinme ve hazırlanma telişına düş • 

nıüştü. 

Münire hanım kızının tuvaletine 
yardım etmek için odasına gelmişse de 
biraz sonra helecatı ve yorgunluktan 
k11vveti kesilmiş, dinlenm~k için oda • 
sına çekilmeğe mecbur kalmıştı. Fakat 
Jale bir saniye bile ablasının yanından 
ayrılmıvor, onun ka•ryola üzerine ya -
yılını~ olem gelinlik esvabına bakıyor, 

öğlP.den ı::onra abla~ının şimdikinden 

daha güze'! olacağını düşünerek sevini· 
yordu. 

- Ne güzelsin abla ... Nikah dairesine 
gitmek için giydiğin bu koyu esvab yil· 
züne öyle yakıştı ki .. Zaten sen ne giy 
sP.n varnşıyor. Dün akşam bir bebek 
gi·biydin. Şimdi ciddi bir güzel1iğin var, 
fakat öpledcn sonra bu beyaz elbi!e ve 
beyaz duvağınla bir melek olacaksın. 

O sırada kapıya hafifce vuruldu. Ja· 
le koşup açınca Muallanın kayınvali -
d~c;i ile karşılaştı. Naime hanım çok şık 
bir elbise giymiş, yüzünü hafifce bo · 
yamıştı. 

vın - Ablanızı görebilir miyim yavrum! 
Mualla müst~bel kayınvalidesine 

İhtiyar dadı davetlilerin otomobille· yaklaştı· 
re binmesir.ı dalgın gözlerle seyrettik· - Buyurunuz efendim. 
ten sonra kendi kendine mırıldandı: - Annenin dinlenmek için senin ya· 

cBöyle karlı havada evlenen bir kız nınıfan ı:ıyrıldığını duydum, belki bir 
mes'ud olmaz. Allah insans çirkin ta - şeye ihtfyacın olur diye onun yerine 
lii versi!l. Yüz güzelliği para etmiyor.• ben geldim yavrum. 
Muallayı çok sevdiği için o bu izdi • Bir gün evvel çok soğuk ve mağrur 

vaca hiç taraftar görünmüyor ve evde· göri.inen kayınvalidesinin bu sözleri 
ki değişiklıkleri. patırdılan hep fena Muallayı pek mütehassis etmişti. 
gö7.le görüyordu. Nedim beyin zengin- - Cok tf>şekkü- ederim efendim. Fa-
lik ve refah zamatnındanberi bu evde kat tm·~letimi bitirdim. 
olduğu için aJenin hayatına tamamile - Vrıktinde hazırlandığın iyi oldu 
karışmış ve bütün felaketlere şahid ol- kı7ım. Çıjnkü Cevad beklemekten hiç 
muştu. ~imdı gökten düşer gibi gelen ho~lrınmaz. 

bu damad• ve parasını bir türlü hoş gö· Konusnrken gelınine doğru eğilerek 
remiyor, ıçindeki ezeU şüphe ile bu i • saçının b•r büklümünü düzelttL Fak~t 
şin sonunda bir felaket olacağına hük- gö?.leri genç kızın taze ve berrak tenı -
mederek bunu bekliyordu. nı\ parlak özler·ne, mütenasib inc0 vü 

O gün sabah erkenden kalkılmış, ni· cudüne ilı~iııce yüzü hafifce buruc;tu. 
kah saat on birde olacağından herkes ( Arkar. var) 
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• 
BATTAL GAZI 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Battalın zaferi 
Ba '~l, düşilndilklerini, onlara anlat

mıştı. Ötekiler, bu düşünceleri yolunda 
bulmu~'ardL 

Verdikleri son karar üzerine derhal 
atlarına binmişler. Kendini hiç kimse· 
Ye gö:;termeden, Şemas ordusunun a'r
ka ındaki tepeye gelmişler. Oradaki 
;aya]a.rın arkasına gizlenrnL~lerdi ... 
şte, şımdi oradan, hem meydana· çı • 

kan pehlivanların kanlı çarpışmalarını 
seyredıyor, hem de konuşuyorlardı. 

Evvela Türk peh!ivanlarına yalver 
olan talih, birdenbire değişmişti. Sim· 
Si~ah hir dPmir heykeli andıran bir 
duşnıan pehlivanı, üstüste sekiz Türk 
~ehlivanını kanlar içinde yere sermiş
tı. 

Battal, bir türlü yerinde duramıyor· 
du. 

- Abdüsselam, niçin bu kadar ağır 
davranıyor?. Niçin hücuma başlamı -
Yor?. Yazık değil mi bu pehlivanları -
rnıza ... 

Diye, öfke ile söyleniyordu. 
Vaziyetten, ötekiler de müteessirdi. 

Iratta bir aralık Cüfde Gazi, o kadar öf· 
k~lenmişti ki, yerinden fırlayıp, atma 
bınerek meydana atılmak istemişti. Fa
kat Battal, derhal onun kolundan tu
tarak. bu fikirden vazgeçirmişti. 

Onlar bu endişede iken, nihayet, sol 
ta,.afta bulunan Abdülvehabın kuman· 
dasındaki atlılar, coşkun bir deniz gi· 
bi dalgalanmışlar, bütün hızlarile düş
ltlanın S&ğ tarafı üzerine atılmışlardı. 
Abdüsselfunın kumanda ettiği sağ 

cenaht~ki atlılar da, hareket etmişler, 
bunlar da ilerlemiye başlamışlardı. 
~mrunn ordIL.O\lnd~ birdenbire da

~l ve bonı sesleri yükselmiş .. gökde -
l'nhiere garkolan zırhlı süva -
liler, büvük bir $irültü ve bağrışma 
fle ileri atılarak, Ömer beyin kuman· 
~sındaki piya<leler üzerine yüklen -
lntşlerdi. 

Muharebe meydanı, korkunç bir hal 
almıştı. Yftzlerce ağızdan kopan nara 
~e feryadlar, birbirile çarpışan demir
lenn sert aadalanna kanşmıştı. 

İşte o zaman Battal yerinden fırla
mış· 

- Havdi arkadaışlar!. Allahın inaye
ti .. resuıÜ ekremin himmeti. ehli bey
tin kerem ve muaveneti ile biz de atı
lalım. 

Diy-e bağırmış.. kayaların gerisinde 
duran A.ş!tan11 üzerine sıçramıştı. 

Yedi atlı, aralaın beşer adım olarak 
:tlPr.i atılmışlardı. Kupkuru ~praklar 
1iz"rinden, btiyük bir ~ bulutu kal -
dırmıya başlamışlardı. 

Bu toz bulutu ve bunun arasından 
P!lrlıyan kılıçlar, Şemasın askerlerine 
dehşet verdi. Her taraftan: 

- Eyvah!. Türkler, arkamızı çevir -
diIPr. 

Diye, korkunç feryadlar yükseldi. 
Zırhlı stivarilerin batuıda bulunan 

Şemas, bayle btr vaziyet karşısında! ka· 
lacağını, hiç hesaba katmamıştı. Bunun 
için, birdenbtre ne yapacağını kestire
ınıverP.:k ş~şırrp kaldı. 

Kuru topraklardaın kalkan toz bu -
lutlan o \ftdır bUyüktt\ ki; gerek Şe • 
mas ve gerek askerleri, gelenlerin pek 
kalabalık olduğunu sanmışlardı. Artık 
içl~rlne giren btr korku Be, dört nala 
kaçmıya bql.mnışlardı. 

* Bu taraftan .. Türk askerleri, bu bas· 
kını yapanların kimler olduğunu kes -
tircmedfkleri için, btr an şaşalamış -
lardı. Fakat düşman aıskerlerinin kaç· 
ınağa başladıklarını ~rilr görmez, ar
hk durup dnş(lnmeye lüzum gönniye -
r-ek: 

- Allah, Allall ... 
Dtye, n!ralarla ilerl atılınışladı. 
Battal ile arkada§lan, artık yüzleri-

ni geri d"'1dtlren c!O.pnan atlı lannın ü
zerine dayanıbrulz fiddetle aaldınnış -
}ardı. Zaten pe.r:lşan olan bu askerle -
n, büsbütün dağıtmışlar ve parçala -
m:ışlardı. 

Bu yedi kahramum her kılıç dalr -

besi altında, bir dü~man atlısı can ve -
riyordu. Korkunç fcryadlar, yerleri ve 
gökleri inletiyordu. · 
Düşman ordusu kumandanı Şemas, 

büsbüttln şa~ırıp kalmıştı. Ç,EJJırının ö· 
nündeki milli bayraklarla hazineleri -
ni kurtarmak için askerlerine yalva -
rarak, yardımcılar aramaya başlamış -
tı. 

İşte, bu dehşet esnasında kulağına 
birdenbire: 

- Bana, (Battal' derler ... Hüseyin 
Gazinin oğluvum. Şcmas denilen mel
un nerede ise, karşıma çıksın. 

Dive, korkunç bir nara· çarptı. 
Şemas, o zam«n neye uğradığını an

ladı: 

Her tarafta Şeması arayan Battal, o· 
nu bulamadığı için acınarak geri dön· 
düğü vakit, artık Türkler, düşman ka
rargahına girmişlerdi. 

Meydanda, yüzlerce düşman ölüsü 
yatıyordu. Yara1ıların feryad ve inil -
tneri, yürekleri parçalıyordu. 

Karargahta Battalı en evvel Ömer 
bey karşıladı. Tepeden tırnağına ka • 
dar, düşman kcrnlarına boyanmış olan 
bu genç kahramanın boynuna sarıldı. 
Aelaya ağlaya gözlerinden öpmeğ.e baş 
!adı ... Hem ağlıyordu, hem de: 

- Cenabıhak, Türkleri bunaltmıyor, 
bir kahraman giderse, onun yerine baş 
ka bir kahraman ihsan ediyor ... Baban 
Hüs~yin Gazinin ölümü, bizi mateme 

- Vay .. demek k?, bu işi vapan, o oğ- oarketmişti. Çok şükür Rabbime ki, o 
lanmış ... Hey Rabbimiz İsaülmesih! .. mutlu baba, c:eni yetiştirdi. Ve bize bı
Başımıza bir beta gibi türeyen bu oğ - rakıp gitti... Evladım!.. Bu zafer, se -
Janm elinden sen beni kurtar. nindir. Şu ~ördüğün çadırlar. bayrak -

Diye bc-iğırdı. Topuklarındaki sivri lar, atlar, silahlar, senindir. Düşman " 
mahmuzhm, bütün şiddetile atının kar da;ı kalan bütün hazineler de senin -
nına çarptı. Kaçan askerlerin arasın - dir. 
d~m. bir ok gibi ileri fırladı. Dive söyleniyordu. Ve BattaQın ko -* luna girerek, $emasın sırma işlemeli 

Harb, Türklerin zaferi ile sona er - çadırına götiirüyordu. 
di. ( .4. r ka.-;ı var) 

..-.-atı umumi, 
romatizma, 

kemik, 

kansızhk, 
sıraca, 

sinir 
hastalıklarına, cılız yavrular, yurumiyen, diş 
çıkaramıyan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, sol
gun kızlar, vereme istidadı olanlar Hasan Kuvvet 
Şurubu'ndan içmelidir. Kanı arttınr, iştjha verir, 
şifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edi .miş, 
içilmesi kolay ve lezzetli bir şuruptur. Küçük 

büyük her yaşta istimal edilebilir. 

Bir tecrübe kifldlr 1 

BASUR MEMELERiNI 

ile tedavi ediniz. 
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Baron de Tott'un hatıraları 
8 fiiii(·--~·ıenı ·,.il~=;' aiii551 

Ta arlar arasın a av 
Kam 'ın teriib ettiği avlura beş altı yüz süvari re/akat 

ederai. Bu suretle civar ovalar dolaşı:zrdı 

Tercüme eden: HUs1y: Cahid Yalçm 
· · be · b tarzımız dılebılir bir hale sokmuştu. Tatarların Bızım ygıre ırune 

hakkında kendısine bir fikır verebildiği- en yüksek asaleti dıye maruf olan cı:ı~ 
· T ı b' · Tk hu- rinler aılesıne mensub Kaya Mırza ıle me pek sevındım. atar a'I' ırucı ı . H . k .. 

susunda hayvana metin surette yerleş- bilhassa doot.hık tesıs etmıştım. u um. 
ed ba ka bir prensip bilmezler. Fa- dar hanedaruna mensub bır ~renscs He 

m en ş . lıe · ü Prenses Olou-Kane (Kırım kat bu metanet bazan huşunete kadar ev llllllf · 
·ı · o · · Arab tımın çevik- mı.idıresi} vaz iesını ıfa edıym·du. Bu 
1 erı vn.nr. nun ıçın a . . .. t dl 
Jiği Ve oynaklığı Sarayı hayrette bırakh. suhan ~ bir. iltıf~t ese~ı go~ crm 
P · b imrahoru atı kendisi de tec- istiyerc.k kahyasıle hır hedıye gonderdft 
rensın aş B bedi · ttc · !::lenmış bh 

rübe etmek istedi. Faltat düz ve yassı bfr u . ~~ ~gı:ı1 sure 1 ır 
bi bınm. ez ökçelerint sıkarak gecelik göınlegı ıle gayet muhteşem va 

eğere ner , . k · t ı k b n._ .. . . · ah tı Böyle bir tam bır çamaşır ta ımınaa:ı ereı< u ~ 
muvazenesını temıne Ç Ş · di rdu. B · . muhat olduğu esrarlı 

.. · k az lışkın bulunan hayva- yo u ışın 
suv.arıye ~e de: yere fırlatacağı sıra- bir hava beni gayet endışeye düş_ü:m:ıt 
mm onu uzerın .. F 'lh k:.ı-- 70 nda Jdı F .... 

· d dına ctı tiler ve ken- tü. 1 a IAö, prenses yaşı · .,.. 
da. adamları ım a Y ş kat çok geçmEJ.:iien ıçiın rahat etti. Bu 
disini bu felaketten kurtardılar. türru hediyelerin bir sultan tarafınd'aıl 

Kam beni sık sık yaptığı tazılı ve kuşlu a.ncaık kendi akrabalarından birine veril• 
avlara da davet edıyordu. Beş altı yü.z diğini anladım. Artık mınncttarlığımı h% 
süvari ona refakat ederdi. Bu suretle cı- kotkmadan i.%h&r edebilmek imkanım 
var ovıa1:an dolaşıyorduk. Avın bolluğu, bulldwn. Prensesin Maksoud Guirray 
avcıla.rın izzetinefsine inzunam edince, nezdinde oldıukça ıti:barı va~jl. Fakat bu· 
avlanmaları pek canlı bir hale sokuyor· itibar onun himaye ettiği adamlardan b,1.
du. BiThassa kuş ile avlanmak Maksoud rini bu prerisin haaisUği.nden kurtarmale 
Gul.rrayın pek hoşuna gidiyorıd'u. Kuş .. mtimal ki kifayıtt etmiyecekti. 
ları gayet iyi terbiye edilmişti. Avı kal- Bahanm val:iai ve kölerekçibaşısı Ya· 
dırmak için köpeklen eksiktL Ben Fran- bıb ata ifte bu haaisliğe kurban gide· 
sadan bir 1töpek getirmiştim. Pek ziyade cekti. Memuriyetinden azlcdihniş. mab 
güzeldi. Fakat o kadar yüz bulmuş. §1· el'inden alımnı.ş. hapse atılarak zincfH 
marrnış. kendi keyfine tab: bir hayvandı wru:I:muştu. Fakat wltanın himayelint 
ki hiçbir zaman yanıma almazdım. Bun- rağme.n bil! başını da kaybetmek tebJ:lı. 
dan oolayı onu pek kıymetli zannettiler. kesme maruz bulunuyordu. Onu kurtar• 
Mukarriblıer bu kö!'ekten prense bahsey- mağa ve tekrar mevkime gctirmcğe ça. 
lediler. O da köpeği ar7..u ettiğini bana Iışmak bana çak mühim bir iş gibi gö. 
ihsas etti. Hatta köpeğin mevcudıyetint ründü. Çt1nkü Fr8ı116a bu aı..tamdan daimı 
kendisinden sa'klamış olduğumdan dola- memnun olmak veeilelerini bulmuştu. 
yı biraz serzenişte bile bulundu. NtilZlrlBr bana yardım ettiler. MüfT.i <h 
Köpeğim.in iyi terbiye görmemi~ oldu- wltan gibi hararetle bizim tarafmmıı 

ğunu, mutlaka avcı kuşlara saldıracağı• tuttu. Yaaıb ağa %incirlerinden kurtula· 
nı. bir fenalık çıkacağını anlatmağa ça- rak eski memuriyeü ile beraber serv& 
hştım ise de fayda etmedi. Bütün bun- tie.i yeni baştan teltrar vücude getirme) 
1ıan bir bahane sandı. Arzusunu tatm;n çarelerini elde etti. Kam müsader~ ett1~ 
etmek zaruretinde kaldım. Fakat pişman serveti iade etmemiftl Fakat bu prenı 
olmakta gecikmedi. Köpeği getirlmek ü- bu hırı: ve tamah eserinden dola~ ı mua· 
zere derhal birini yollaİmştım. Köpek haze edilebilirse de intizam ve asayişi» 
geldi. İşe başlayışı pek teklifsizce oldu. muhafazası için pek itina göstcrıyordu 
Apartımanm ortasında fıskiyeli bir ha- Türkleri bu yoldan aynlmağa çok keft 
vuz vardı. Bizim Diam.ant burada bir aevkeden müteasgbane ve cahilane preıı.. 
banyo yaptıktan sonra beni oq.amak için 8iplere .kapılmıyordu. 
minderin üzerme sıçradl. Kam•m kah'ka- (Arkası t10r) 
h.asını dostane bir davet telAkki ederek -·-··· .. ·····-·· ·· ······-·········· ····················· 
neş'cli ne!l'eli onun üzerine atıldı. Bunu 
yapar~n yor üzerindeki şeylerin hepsini 
devird'. Teveccüh ve iltifat dakikalarında 
pervasızca kusur işlenebilir. Onun için, 
Diamant'a bakmak vazifesi ıııarayda iç oğ
hmüınndan b:rine havale edildi. Artılr 

sarayda yiyi-p içiyordu. Ertesi sabah için 
büyük bir av emre:lildi. BütQn gece yeni 
gözdenin kabiliyetinden başka bir şey

den baMolunmadı. Ben onun şiddet11'l· 

den, itaatsizTiğinden bahsedıyorum. Fa
kat her halini pek hoş buhıyorlırrdı. Xem 
Diam:ant'ı iş üzerinde görmek i~ o ka
dar sabırsızlanıyordu ki erteıri sabah ıçtn 
bize her zamankinden erken bir ntı\Mvu 
tavin etti. 

VAsıl olduğum zaman. eğlenoentın bil~ 
ramanının etrafında btr taknrı .eytıı.ı 

ciTerle bidiltte iço~anı tarafından fi*· 
rildi.ğini görtitim. K~ kendisinden DA 

dsten ı JdiğJni bilmiyordu. Onu serbest bl
ralkmak için benim ~mi bekliyodın'· 
dı. Serbest bırakıbr bınkıbnaz, sQ"ftlt.. 
ler Kam'm 98ğıpda ve solunda ~ n. 
mak için harekete ge9Ule!'. Ben ltam'm 
yanında idim. Diamant th1tttl. iptida. e-
zihnek lronlrusuna kaptldı. Bu lll'9da, &
n Gn&n bior bıMırcın kalktı. Kam'ın do
ğanlanndan birini bun1R1ı aır1cuı ara •· 
lıwrdi:tıer. Doğan şfklnna ~ti, onu 
yakaladı ve binz daha. nteye uçtu. Btr 
doğancı koşa k~ cırıu tu'1nağa gttti. 
Diamant te hare'Jrete gelen, çifte bir av 
onun hırsını kabartmıştı. Ağzındakinl 

bırakmağa mecbur etmek için bafına bir 
şey M.masale.rdı benim tahminhn tah1lk
ku'k edecekti. P'alkat hem kBpe:t, hem do
ğan korkuya kapıldıkları için, her j)dfi 

~ muhte1if yollardan evin ,olunu tut
tular. Kam da kuşunu kaybetmek korku
su h tfhl ~çind'en 1nynldı. 

Gerek Ma.boud Guirray ile nazırlan
na k8.r§ı vaziyetim, gerek yeni evimizi 
t&nZimde gö~ gayret Bahçesa
rayda otıurmayı benim için ıahammi\lı e-

Güzelliğinin 
Sırrı Yok 

Sebebi var. 

RADYOLIN 
Ditleri mikroplardan, çOrftkler
den, iltihablardan koruyarak 
aağlamlqtıran, hem de mine
lerinin bozulmumı ve aarar
muını menederek daimi bir 
sıtızellikle muhafaza eden aı
nn en kuvvetli dit macunudur. 
Her Sabah, Ôj'le ve Akşam 

yemeklerden aonra gllnde 
5 defa 
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ALn>.fltilVAVA 
BiR iN6ilil eASIJS 

Uzun süren bir ric'atten sonra 
şimdi taarruz sırası bize geldi 
Evvelki gUnkU ve dUnkti 

kısımlarm hUJisası 
1· l nnı y zan İngiliz aktM Ber-

nard ı AJ.saaıı bir kadın, ba

r 
c 
sy 
:aonra '1:ı İn 
diyor. 

la çUtçLlidir. 
a kadar olan hayatı 

.r. K m rlç 'Önt?eratıes1nl 
b rmlş ?e akt6r olmak 

r Evveli. ttiçlUı:: de
da lklne1, ntb&yet 

r olmUftur. 
lar tatil edf11noe 

ak ytlenlerln-
d • Bu sıra -

r. AT1J8tur)ra V... 
rtll!JOr. 1 Atut-

k rtıyor. Bunan fttıe -
e Al nyanın 9&l'Pı.ta-

1 Baden'den Jl'ran 
t reye ~. bı IÜ1l 

tere AlmanyaJ'& :baıtı llln ~ 

Derhal asker toplanmuuıa -..anı.)'OI'. 
Nevman da blr arkad ,ne beraber motoülı:
letll kıta to. rl or, Fr raa:ra aeTJDedlllyor. 
Askerli nln Dk s rhnstnda N'evman'ln ba
fllla muhtrllt vak'al r geıı,-cr. Bunlarda• 

birini P'ransada geçlrlyor: Baw ltmuunda Bir Belçikak Jc61111i Alman divanı h4Tbı tarafında• ilticvcıb e~ 
teçhizatın k raya çıkarılmıul itüll bir 
•k ıharb z:ıbltl idare eıUMktedlr. 1'Ltat suale müsbet bır cevab ve.rdım. Benim olmaktan çıkmıt, alelAde birer posta 
bu ad m fransı a bllmedilt lçtn ~ aıtm- bu cevabım üzerine de: müvezzii haline ~lmiştik.. Liva miU -
il çekiyor, bağınp ça ırıyor. Pranm une - - Şu Alman esirlerine bir kaç sual ha.Ja ~ilnün eri bir adalllBa, ona md • 
Mere aösilnü geçiremiyor. k h . ..;ı h · fırk t tm 1 

[U 
t ra1ar ....._, sorma angı a-ıay ve angı aya racaa e en n tam sırası idi.. 

a 
1 

deTul - .. -ı menCJub olduklarını, nereden geldik.le- Btt de -çünkü ben y~una Mey • 
__.. rini, kendilerini esir ettiğimiz esnada zon"u-da almıştım- böyle hareket et -

B~n derha! kendisine yardıma kor ne yapmak tasavwrunda olduklannı tik .. Liva mülhakı ile yanın saatlik bir 
tum. Muvazzaf bir utar oluydım, liva nğrenmek istiyorum. Ben esasen ken • konuşma sonunda, o bize: 
konl!.kçw gıbi mühim btr fahalyetin dim de onlara bir kaç sual sormalit te- - Siz derhal subaylığa alınmal:un • 
)'&Dına yaklaşmak ceaaretiat, Mrhalde, şebbüsünde bulundum. Halbuki topu r.ız! dedi... 
kendimde göremezdim... topu sorabildiğim yegAne şey: Onun kanuatine göre Meyzon, kıt'a-

Liva kona çısı benim FranstıCIL' bil· c Vo ist uıynen regiment?ıt ( 1) cüm nm bir taburuna veri~eli, ben de ka-
dtğiml görünce pek sevindl Derhal ba- lesi ,,1du. rarpah hi1metindc, onun maivetinde 
na t~ekk:üre koyuldu... Bf.n bu cümlevi Mgate bakarak kcn- kalmalı id·m. • 

Ben Fransızcamı, mekteblerde değ'tl, dim tert'b etmi~tim. Gelgıeleliın işin Bfitün bunlar, l!Öriiniıse göre, iyi ve 
:fakat annemin kucağında l51renmiş _ felAltetf şıı ki, herifler benim bu suali· hoş şeylercii .. Biz tatmin edilmiş bir 
thn .. Ben büyildfikçe, annemin hinı • mi a'llıyorlarsa bile ben onla'nn verdi- halde liva mülhakımn :vanından aynl
metlle, Fransızcada~i btlgim de arttı .. ği cevabı l>ir tOrlü ınlıyamıyordum.. dık .. Liva mulhakı derhal, bu mesele 
nihayet ben bu dili ana dilim kad J .. iva mülhakmın bu sözlerinden son- hakkında nıufa al bir rapor tanzim et
mı1kemmefon öğrendim.. IOlıl"a rauh::. ra be-!ıirn vapacatım iş çok basitlesmiş- ti. P"akat maalcse( iki gün sonra, ikinci 
lif vesilelerle yaptığım Avru~ leJ• _ ti. Liva mi\lhakı sual soruypr, ~n de hat siperleri dolaşırken a" rca yani -
hatlerinde, annemin bana ~ğretmeği bn suJlleri Almanca olarak esırlere landı ... 

(Arka!& uar) h1ç de dföıünmediği bir çok kelime ve teknırlıyordum. Bu işe dl5~ ell~ sarıl· 
tab;rleri de ben kendim öğrendim ... mıştım. Sual sordulhım esırlerın ruht •••••••• .. ·-·-··-········00

• .......................... __ 

İtte Şu rutk"kada, bilhM88 bu çeşid ke- ha~f"tini bile kavramağa çalışıyor, on
limeler işime yaradı. l"ranmz amelele- lara c:ıert mi, yoksa yumuşak mı dav -
dl\~ söyledi"ım cftmlenhı "-fml.. bu ramlma"1 lAzım gıelecei!'ini kendi';mce, 
kelimelerden ilç. d~rt tane.ini yerler t3Yine u~raşıyordum. H~tta bazıla:_ına 
tirdim. Benim bu s~ler:lmt iflten ve c'Üçüncü derece- (2) isti~vab. usu~u~ü 
'aşkına dlSncn Fransız ameleleriııin biJc tatbik ediyordum. Eınrlenn buyuk 
bllyük bir şevk ve neş'• jçinde i~ .: bir kısmı işimize yanyabilecek en u
nlnlaları, liva Jronakçımım fnbllde fak bir mRlllmat verme~ten bile is~n
h<)11Jna gitti.. beni flç·d~rt aaı yanın· kAf ediyorlardı. Maamafih buna rag -
da alıkoyarak, Franaızoa bllgtmchn ı.. men bazılan ya korkudan veyahud dal· 
tıfa~e etti .. iş bltttJôan IOlll'a dm, bana gınlıkla ağızlarından faydalı bazı şey· 
bir hayli teşekkitr etti.... Ier Jr.açırmaktan «eri kalmıyorlardı. 
Anlatacağım ikinci ftk'a -., birin· E'1rlerd~n aldığımız maluma;ı tas -

cisimlen takriben iki hafta 8Gllft LA _ nif ettik. Bundan M>Dl'8 ~a b_~ru'",1 ha -
Ferte-su-Yuvar'da cereyan etti... reket etmem icab etti. Ci~nku e~ırler • 

Marn muha'.rebesi bfttün f'lddetile den alınan malftma\ı götlirmek ıcab e-
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• • • • • • 
" • • • • • • • • • lail • • devam ediyordu Uzun aftren btr ric'at- diyordu. 

tan sonra, şimdi taarruz 9U'UI bize gel· Ben hareket ederken, liva mülhakı SOLDAN SAÖA ,.. YUKARDAN AŞAÖI: 
mifti.. Ben, birlm ltva karargthının arkamdan seslend1: 

ı - Kabat satan - cA• Ue ola para -.. 
nulan demir dolab. 

ı - Seftft - Hayvanlann ytyecett, 

-----·---·-

Keyif verici zehir tacirlerile kaçakçıla 
verilen cezalar az mıdır ? 

(8-ttanfa 1 unca -.,fMıl) ıkasdl tedrici ve vasıtah olan eroin 
Bu tUhMia Wr ,.araı.m. •9UBCI& ce- rinıi satanın ha.reketinden daha alır 

uyı ~'Yet edııın ft11 bıçaJın veya taban- suç teşkil eder. Kaldı ki, eroincinin 
canın yara açt!lı vücud delildir. Bu vü- reketinin müessir olması için bu zeh 
cudde teoeııl ~ yurddq ve IManm nefsinde tahribat yaptığı adam veya 
hayatıdlr. eelerin lcJje iradelerimn bu fille llyı'k 

Yaralmna ceza kanununmı koruduğu rnası gerektir. 
w msanhk pheyetiniu en yüksek ma
nevt kıymeti ola hayata doğrudan doğ
ruya kdii ihttva etmektedir ve bu kasd 
~n failirı tek tarafrı iTadesine isti
nad etmektedır. Bu itibarla daha çak ka
zanç gayen gQden ve ağır tahribatı gay
ri kabili inklr olmakla beraber, hayata 

Bu mülahazalar cemiyetin ve 
bünyeıı·n seVmet namına eroinci ve 

hır tıcıl ra karşı bugünkünden 
dd t rl r alınma ımı ve c za 

tertıb ne ak-\h .. ar o'm ğı ic b ettır 

Nmre Safa Coıku 

Sahibini ölüme götüren meş'um tren bileti 
(Bnştarafı 9 uncu &al~fad ) K 

Alman ahtelb:ıh rler nin muva l tını 

be! ~ devriyelerden bir Jane!S kum -
sal uzer de Alman marka ı taban vı 

gt;rünoe Aatltt başının geldlğ ni n mı 

ve tabanc nm bulunduğu yerden çeri 
do 'Iı.t den ayak f:ılerlnı tak be başla -

ı Bu ayak 'zter., İngilız postal rını 

Son •~nelerin en müth ·ş katili Fransada 
muhakeme edllmlye başlandı 

(Bqtrırafı 7 iftci sayfııcla) 

Evwt amma, ~te avukatlan ~ıd -
man'm hu cinayette alAltası olmadığı
m söylüy<>rlar. Ve reb tekn.r 10ruyor, 
tekrar şu cev,allı alıyor: 

- Evet, bendim. 

du Halbuk' bu uydurma ismin alt 
da yaşıyan hır başkMı daha vardL 
nu ıspat edeceğız. 

Muhakeme devam ediycır. Dikka 
değer kısımlarını tekrar y,a:zacağım.. 

* Avukat ayağa kalkıyor: .. -··················--·--,-------. 
- ~yle .&yleınesinin ıebebi bfr fi- ZAYİ - Nilfus ltlğıdtle Kasımpqa 

.. . lit şubesinden aldıtım terhls tel*eremt 
çuncU şahsı kurtarmak ıçindir. Bili- 11 etttm yen!slnl çıtaracatund&D h 
yorsunuz ki Veidman o zamanlar Kar- 70ttnr. ' nı dotumıu Yu.sul 
rer diye uydurma bir isim kullanıyor- Kemaleddin hem 

lstanbul Belediyesi llanlan 

Kefi! bedeli H8 lira T5 kuruı olan K&ğıdhanecte Çağlayan ltonısu dahili 
ki bata'khğ'ın ıslahı için menfezler'dıe yaptırılacak. tamirat açık eksiltmeye 
nuPmuştur. Xep\f evrakile şartnamesi Levazım Miıdürluğüna~ göröleb·lir. İste 
lller 2490 ayıh kanunda yazılı vesikadan başka Fen İ§len MtıdürlO.ğünden 
c kian ehliyet ve 939 yılına ald Ticaret Od'an veggcalarıl~ w 71 lira 18 lru 

!uk ilik teminat makbuz veya mektubile beraber 27 /3/939 Pa:ıarteei ,Onü 
14 buçukta Daıml Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1590) 

~ 

Sene)i.k muhammen kirası ~ lira olan Burgazaduın.da Gezinti cacl!eai IOka· 
ğındaki guino teslim tarihinden itibaren 939 Mayıs sonuna kadar kiraya ve 
me'k üzere açık artırmaya konulınuftur. Şartnamesi Levazım Müdürl11ğündt 
göru:t.ebilir. İatekliler 3 ltra 60 kurufluk ilik teminat makbuz veya mektubile b. 
raber 2'1/3/939 Pazartesi 14.30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1595) 

Kadık6y Vakıflar DlraktörlU§U lllnları 

"Osküdarda Darüaeade ata- kAtibi derviş Ahmed cefendi> vakfı mQtevellıye
si Fatma Zehra" Kaymakamı Fahrlıtm vakfı işmlıe al&kadar olmadık.lan ve 

oturduk!an yerin bilinmemesi sebebile gazete '1e yapılan illn llzerlne de md
racutla Vakıftar İdaresine vermekle mükellef o1du'klan henbatı ve beyanna .. 
meyi veııınecft?erinden Vab.flar kanununun 33 üncü maddesı hOkümlerine tev

fıkan aziJllerine idare 1D1Cli8iııin "MJ/2/938 gün ve 1111 aayııUe karar vırilınif ol-
makta tebit olunur. cl898 • 

Belediye Sular idaresinden: 
Kapah zarfla münakasa ilAnı . 

İdaremizce •tın ılınacak muhtelif cins '" eb'adda bronz musluk ve teferrilata 
bpah zarfla münakuay~ konulmuftur. 

1 - Bu ~ ıçm tanzım edilen şartname İdaremiz Levazım Servi•ındm 
par z olarak alınabWr ve nilmuneler İdaremir.de göıiUeblUr. 

2 - Ta1ibler, 14rtnameye göre hazırlıyacakları kapah zarflarını ihale ıan
o1an 5 Nısan 939 Çarpmba günd saat 18 ya kadar Taksimde İdare Merkeılmt. 
de Mildürldl- vermif olmalıdırlar. Bu saatten sonra ptiTOAtcek zarflar kabal 
edilmez. cl71& 

işgal etmekte olduıtı, belediy. dairesi - İ.şinizı bitirip döndükten sonra ge
önündeki köy meydanııvlm btr parti lip bana haber veriniz!. Sizin bu moto· 
Alman esiri geçlrildfki blr m'8da liva 'Jiklet seyahatlerinden daha faydalı gö
karargthmın kapımıdan lçert strtYor- receğintz işler var. 

S - Bıratnıak maadanndan J.ma1 1all - ------------------------------

dum. KlSy meydanında, ild hafta ~nae Aradan birkaç hafta geçtikten sonra 
f.anıŞTnlf olduğumuz bizim liva konak- li\•a mülhakının bu sözlerini hatırla -
çısı duruvo!"du. Beni g8rilr ~rmez, da· dl'n. Artık 0 sıralard.aı cephe, İsviçre -
lıta kal"Şldan bau 1e11endJ. Yanma gi· den denize kadar uzanan bir hat halin· 
aince: de olmak üzere aşağı yukan tekarrür 

- Belki siz Fransısca bildiğiniz ka- etmiş bulunuyordu.. Ormanların için • 
C!ar Almanca da btlirsiniz?. diye 90rdu. de, ovalıa'da her an düşman devriye -

Tabtt ben Fransızca kadar Alınanca lerine rastlamak ihtimali bulunan o 
da ~ilJyord~m. Çünkü yukanda da 18y· tehlikeli, 0 heyecanlı sevahatler artık 
!ediğim gibı, annen ana ant olarak Al- sonuna ermişti .. Haber götürüp getir -
:marıcayı kabul ediyordu.. bundan beş- me işimiz monoton ve muntazam 
ka, .sunu da hesaba katmalı.mm tt, btr bir hal aım,ştı .. Meyaon'un dediği gi -
İngıliz Almancayı Fransızcadan daha bi, biz artık motoaikletli bir haberci 
kolay ve dSha mnkemmet tellffuz ede-
bUir... m cAlayınız nerededir'?• mana.sına gelen 
Almancayı bir Alınan kadar fuUı ve yanlış bir Almanca eemıe ... 

güzel bndiğhni biç korkmaciım iddia (1) c°O'çilnctl derece. ~: Maznunu 
ed.t>Hfrdlm.. nitekim bu 61erimbı lkinet, il~nncl derecede bir tatım suallerle 
ioğrulu~·nu bi ka" 8., m 1• ı.. ..... __ 7ordutıaıı aonra ad maa.da ald naııer 

5u r • " .. .....,au aorant onu gaftl •~amala matuf n ilk da-

Bir nota. 
t - Atar getiren - Bat. 
5 - Mfyay miyavlar. 
8 - beride. 
'1 - Tat. 
a - oarı Ilhltuı - Ak1D1. 
9 - Bentllr - İllTe. 

\O - Emreden - Methur Hun btıkilmdan. 
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ia fspat ettim. fa Amerl'kan poDGnln u.aa atJ.111 .bir nevı 
Tııbil liva konalacm 11.lbayııı IOrduiu lltieftl> uauJI. &""°" bulmacanın Ju:ın.cUtmc.r uJdl 

lnönü Kız Lisesi Sabnalma Komisyonundan: 
Lilemiız içm rwnm Ye prtıı.amalne 16re yaptınlılcak ol,ıuı ve ~ lira bedii 

tahmin edilen 10 ıried dolabıa ı.tanbul Beyolkı ı.twıl caadec 349 numarada
ki lbeler M'llhuebecilllmde toplanan okul k~unda 3/4/939 Pmrtetıa atı· 
nü aat 14 dıt aÇlk ebilkM IW'etile iluılıesi yapıı.caktır. 1• teminat '11 lira 21 
ıkurup.ır. Bu lfe ~bu ıani doğrmna 1fi yaptıltlanna dair resmi dair. 
lerden a1d*lm:ı vesalkJ'. birlikte Ticam Odasının yeni sena vesikuile belli gl1a 
ve saatte Komisyona ve prtnameyi ~lrenmek çin dl Xabatqtaki okulumu 
idaresine m6neaat eylemeleri lhunchr. (17M) 

BAKIRKÖY KAZASI TAPU MEMURLU~UNDAN, 
Ralnrkö;r ban Ylfllkl:r Fener mevkiinde Yefilköy Feneri 3295 No. ı. 

Deni'lhenk kanunımun 6 ve 20 nd madı!eleri mucibince l>enizbank'a bıtt

bl ettlll "tapa~ bulmwnNDM!ndan senetsiz ta&arrufata loyuea-.. 
dll Be•ka tarafmtla Welt edOmlplr. 

Martm lT Del Cana ıttnA Mat 13 de_._., tetkfbt ,...ı.eetmıfaa .. 
h....ea Wr Nlms w Wi'na .-.ı.rm talaldbt rftııtbtden evvel daireye -.. 
ya tahldbt ıttntl ,..ı..ııiJıde bulmam memura itirasmı blldirmml ltbr 
mu ilin oluma 
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Her sabah alacağınız bir tek BISBlll uıı Uşlltme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. SALiH NECATi 
Babçekapı 

BaakOJ 6')00 kg. 

•• 2000 • 
' 1000 • 

1 adet sır 
Haydarpıp 

2 adet 
1 • Sif 

lstanbul 
6000. - 175 ıoıt et· 14,80 

.ntme 

t - Şartnameteti mucib\nce yukarıda mikdarlan yazılı buldWer hiıalann
da ıösterfien usullerle satın a;ınacaktır. 

ll - Muhammen beieUeri, muvakkat teminat?ln eb1ltme saatleri hizaların· 
da gösterilmiştir. • 

m - Eksil1ım1! 1/4/939 tarihine raslıyan Salı sftnft ICabatqta Levızmı ve MO.· 
bayaat Şubesin~ki Aiım Komisyonunıdia yapılacaktır. 

iV - Şartnameler hergün sö.z:J geçen ,ubedıen parasız olarak alınabilir. 
V - 5000 Kg. lıik baskülün müna'kaaasma iştirak edecıeldr. 7 gün evveline ka· 

dar fiaisız tekı~nerin1 tuz fen şubesine ve 1000, 2000 Kg. tık baskül münakasa-
aına 'ştirak edec~kler de fiats11; tekHflerini bir hafta evvehne kadar mü.skirat 
fabrikalar şubesine vermeleri ve teklifierinin kabulünü muıaummın vesika al· 
nıaları JAzımchr. 

VI - Eksiltmeye· işb ra.k edecekler ek -siltme günü kanuni yesaUde birlikte yu-
karda adı geçen komısyona gelmeleri ilA n olunur. (1'70ıt) 

----
1 - tT /2/939 tarihmd~ ihale edilemive n 250.000 metre düz beyaz tanavi99 ye-

niden pazarlık ıısulile eksiltmeye konmu ştur. 
n - Muhammen bedeli 38750 ]ira muY e:k.kırt teminatı 2906 lira 2:5 kuruftur. 
llI - Pazarhk 30/2 '931) tarihine r;ısh yan Perşembe günü saa~ 14 de Kabatq

ta Levazım Şu~-s· MüdürHiğiindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartname!er hergfüı sözü geçen şubeden parasız ahnabflıt'. 

V - fste.kliler:n eksiltme için tayin edilen gün ve saatw mezkdr komisyona 
~e1eri ilan olunur. (1701) 

....... 
I - 14/3/939 tarihine!~ kapah zarf ve eksiltmesi yapılacağı ilin edil.mi' olan 

buhar kazanının münakasa müddeti görü 1en lüzum üzerine temci.id edilmiştir. 
II - Eksiltme ~~rai!i sabıka dahilinde 4/4/939 tarihine raslıyan Salı günü 

Aat 15 de Kaba~aı::ta Levazım ve Müba vaat Şubesi Müdiirıyeti Alım Komisyo
nunda yaılacakhr. Kapalı zarflar eksiltme saatinden biT saat evveline kadar (saat 
14) e kadar kom;svon baskanlığına makbuz m~ab'linde verılmec;i ve eks'ltme
J'e girmek istiyenlerin fiatsız teklif mek +ublarını ihale tarihinden bir hafta ev

veline kadar müskirat fabr'kalar şubesine vererek münakasaya i§tirak vesikası 
allnaları l:Azınıdır. (1714) 

Cinsi Mik lan 

Mctnt 2 Adet 

-Muhnmmen B. 
Ltn Kuru~ 

10.650 

Muvttkkllt T. R1rsflt"1e 
Lfr'\ kut''Tl$ Şe1'lt ~aat1 

798 75 KA. Zarf 15 

l - İdaremizin c2 ve 8ıo numaralı tekneleri için şartnamesi mucibine·~ 2 aded 
motör kapalı zarfla sattn alınacaktır. 

II - Eksiltme 3/4/939 tarih:ne rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubes'ndeki Alım Komisyonunda yapıl'-'c:ıktır. 

III - Gümrük ve monte.ı bedelleri dahil olmak üzere muhunmen bedeli ve 
muvakkat teminatı yukımd~ yazılmıstır. 

IV - Şartnameler hergün sözü geçen şu'Qeden alınabilir. 
V - Şartnamenin 7. ci maddesi mucibince talihlerin tanzim edeceklerl pUn 

ve fotografiler münakasa gününden 3 gün evveline kadar Cibali Nakliyat Şu
bemize vermeleri ta;pmdır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler % 7.~ gQvennte paraa makbuzu veya ban· 
ta teminat mektubunu havi mühürlil teklif mektublaruıı ihale aaltmden bir 
saat evveline kadar csaat ı.ı dea mezkur Komisyon ~anlılına makbuz mu-
kabilinde vermeleri lazımdır. c9füı• 

~ 

I - Şartnamesi mucibince (60) aded alttan sil.rrne, araba k3.palı zarf usulile !!a
tın alınacaktır. 

II - Muhamme:l bedelı (6000) lira, muvakkat teminah (450) liradır. 

m - Eksiltme 20/IVı939 tarihine ras lıyan Perşembe günü saat 15 de Kaba
taşta Levazım ve Mübayu şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktıi". 

?V - Şartnamele: hergik sözü get;en şubeden parasız olarak alına~ilir. 
V - Eksiltmeye iştırak edecekler mil'lahsa gününden bir hafta evveline ka

dar fiatsız teklifleri tetkik edilmek üzer~ İnhfsarlar Umum Müdürlüğü tütün 
fabrikalar şubesine ver!lnıesi ve teklif:er inin kabu?ilnü mutazamnım vesika al. 
malan lhıthdır. 

VI - Kanunf vesaiklı! mühilrlü tekl:f mektubunu % 7,5 güvenme parası mak .. 
buz veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfl.n eksiltme günü en 
geç saat 14 e kacla!' yukanda adı geçen kom!syon başkanlığına makbuz muka-
bilinde vermeleri llımıdır. (1419) 

---I - İd.remizin Cibali tü..tün ve 'kutu fabrikaJannda halen. mevcud olanlarla 
J4ayı5 939 pye.sine kadar C160 OOOl kilo b!rikeceli tahmin edilen tahta parçam 
evw .. ihale feshedlleıoek yeniden PUll' htla .ttırmaya konmuıtur. 

II - Muhaımne!l 'bedeli beher ktloaı (IO) santtm heabilıe (800) w 'A 15 te· 
m1natı (120) lttadır. 

m - Arttırma 1813/939 twmine rastbyan Cumartesi gfinü saat 10 da Kabatq
ta l:evazmı ve Mübayaat Şubeal Mild'üriyetkıdeld l8t1f ~onunda yapııa.. 
caktır. 

iV - Tahtıa ırümımeleri Cibali ve kutu. fabrikalıa.nnda g&illebJılir. (1674) 

Babaeski Belediresinden: 
Babaeski kasabasında tesis edilecek olan ve milnekuam. kapalı zarf usulile 

yapılması takarrür eden elektrik işine tıllb zuhur etmed'tfinden bu defa 2490 
11yılı kanun hükünılet'ine tevfikan pazarlık suretile yaptırılınuı takarriır et • 
miftlr. 

1 - Yaptınla~ak olan elektrik teaieatuım nuıhaınmen bed•ll (18U9) lira (45) 
kuruştur. Ve bul'la aid 11ntral biuamnın muh-anısnen 'bedı9ll c1t (4890) liradır, Jtl ı..
ceJnan yekQıı (23128) lira 41 kuruttur. 

2· - ltbu teafaaıJn hitam m11ddeU milnatasa 1ıarJhlndc lttbaren Mili aydır. 
3 - Münakasa 3/Nisan/1939 tarihme ıutlayan Pazarteıll lbl IUt 14 de Ba. 

baeskl belediye d'aıreslnde müteşekkil encllmen huzuru 111 icra olunacaktır. 
4 - Bu ile ıkl plln ve projelerin (on) Ura bedel mıDbUJnde beledi)leJDizden 

alnwn•m kabil olaJalı nan olunur. (J.ftl) 

·········--------
YENİ BİR TEN 
GÜZELLİGİNE 

doGru atdacak 

JADIM 

~ 
iale e:fflelııllr, 
Vl7e .. ().i.,. ........... Wr Prelelir
BiOeel - TIWr ettikleri C..Clltta ..
aip bir .,....,... lletfetaılftir. lu 
...._, .....__.. ,...,_ .. akteld To-
bl• KN-' terkibiade .. •cuttur. 
Cildla lııa ,.P.. auunaa ekta•lerı 

,.w.ctaa evwel llıtlıik edim 
• aprlıea, o ; ellchhi 

........ ~ .. tirir. 

........... 
keclife fibİ JDllHipl& .. liJM ııekta• 
ı.rc1aa kurtarmak içia lıer ••la ... 

JU ReaW.WT...._ 
Kre..W ...... 

lstanbul intihabı Mebusan 
Heyetinden: 

Teftiş 

(Bat tarafı 10 1111CQ •Jf•da) 
0SK0DAR KAZASI 

Devlet Demiryollar1 ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 4193 lira 85 kuruş olan 225 takım küçük ve 5 takım da bl.. 

J(lk üstunç tabını ile muhtelif cins eb'ad ve miktaıda cerrahl alet 6/4/39 Per-ı 
ıembe günil saat (15) on beşte Baydarpa§ada gar binaamdaki satmalma komi11c 
:ronu tarafından kı\p-ılı zarf usulü ile sa tın alınacaktır 

Bu ife girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 46' lira M kurqlul 
muvakkat teminatlarile tekliflerini muhtevi zarflannı eksiltme günü saat (14)' 
on dörde tadar komisyona vemıeleri !hım.dır. 

Bu ife eid şartnameler Haydarpapda gar binasındaki kom.tsyon tarafmdan: 
parasız olarak dağıtılımaktadır. {1572) 

lstanbul 
bAnen Tebliğ 
Peşinci icra Memurluğundan : 

HaylcTıarpaşadıa lbrahımağa mahallesin de koşu yolunda bili No. 1ı haned~ ma .. 
tim iken halen nerede olduldan bilinemi yen Hasan ve Ferhundeye: 

1 - Valkıf Paralar İdaresinden borç aldıbmz (100) liraya mukabil birinci de
recede ipote.k gi5sterdiğintz Kadıköyün-a Hasanpaşa mahallesinde BasfmpapL 

sokağında eski ve yeru 19 No. 1ı arsaya 1/10/938 t&riıinde 3 yemln1ı ehllvukuf 
tarafından 150 lira kıymet takdir edilmiştir. 

2 - Bu hmusta dairemizin M/6699 No. lı dosyasında mevcud vaz'ıyeıd ve tat .. 
diri kıymet saptım okumaııız ve bir itlr azınız vanıa bu i1Anm neşn tarihlnden 

itibaren 15 gClD zarfında bi1dhmeııfs 1ü zumu icra hikimllğinin 9/11/938 tarihli 
kararma tevfikan. ve 103 muhtaruı teblill makamına kaim olmak iizere ilAn olu-
nur. (1'711) 

lzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
lmıir turistik yollan lııpatına aid eksiltme ilinmda müteehhid'e 938 malt yı .. 

)1 içinde 100 bbı ve 939, 940, 941 yılları !içinde dörder yüz bin lıra tediye olu
ııacağı yazıl.mıf ise de ancak 4 müteakib sene içinde yapılacak tediyat mikcta· 
nnın inşaat bedıe:ıttni aşmaması pek tabit olduğundan sureti ll&na nazaran 94ll 
~nesi içinde 400 bin lira tediye edilmeyip o aene içinde inşaatın yekftn. bede
lirii itmam edecek kadar t.edıyatta bulunulacağı vukuu melhuz lltibase binaea 
tasrihan H!n olunur. cl867,, 

tn. Asliye .&IWCl Blllnık MahkemedncJen: 

Davacı İAk Şlmon tarafından mukadde -
ma Balat Ayan cadde81 Ka.sımgtlnanl ma - Son Posta 
ballesl Çil~ IODt 12 !fo. da ltamet ett1li f=--=:===ı-=====ıı=:::ıı-=~---· 
lddlaslle Esttrya ale~hine nz1fe1 lndyetı Yevmi. SlJ&d, Havadis T8 Halk PMClll -····-ua etmemek tudlle ~ya litt111nden Yerebataıı. ÇatalçelJDe IOtak. • 
bt.hlsle açılan... batanına davuına aid ana .. 1 S T A N B U L 
hal IUJ'eti mftddelaleyhe t.eblll edllmek be- .,_ ___ G_az_e_te--m-jz_d_e_çıkan __ yazı __ ft_... 
ıe gGnderDmı.., de mumalleJbanm g&ıde - resimlerin bCltD.n hakları 

rllen ı.tametgf.lwu terkle 11111.U meçhule ctt- ma1ıfu.s ve pzıetemize d~ 
uttnın ~ ••batlrl tarafmdall ti.de 
tılmmlA ...... Jıutuk 1ll1llil mnlwlıMM - ABONE-·FtATLARI 
Jer! 1ı:an11nunu ıtı-1a-ıa inci maddele -
rlne te\'fltan '"1 amıbaUn mahkeme dl .. 
•nhaneıdnt lıldmuma w on cin -.rfmda 

ceftb Termtt 1111"9 U,ft;reUn mWelale7ha 
haıttmda ıı da mtlcldetle D&nma tarar w
rllmlt w bermaalbl tarar arnhal nreU 
mahkeme dttanhaneslDe Mllmıt oldulandan 
adı ıreoen Bltlrlpnm mabJı:enwnts eaan1n 
t30-1H numaraanda ta71tıı lfbu davaya 
muan~ m~dttet artında cevab 'ftl'Dlesl 

ıtnmu tebUI ,.me 18\Det 1bıeıe t1ln o -
ıunv. 

a.ıl79& lanclıll Mldlllqhien.: 
11111 Slhhaı :rardunda hademe Bayan Ma-

111• lt-10-938 tarihinde aandılunm bırat
t.ılı para lçlı:l verllen 39895 numaralı boDOJU 
b.7bett111nl 16Jlemlftll'. Yelllll verllecelln .. 
den eettatntn htltml olml1aealı Db olu -

••• 

1 • a 1 
Sene AJ AJ AJ 
ICr. ICr. ICr. L. 

TURK1YB l(OO 750 400 160 
YUNANİSTAR 29'4) 1220 710 270 
ECNDl 27J~ ., u 800 800 

--··--
Gelen eord geri ~ 
ilanlardan ma'ııllyet alıhmas. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul ilAvesl Mzun.itt. 

r;,~·;:ı.ii:i:i·J 
l 2'•1efoa : 20208 

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

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
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GRiP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUKALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJi - BAŞ - DiŞ 
ve bütün ağrıları derhal keser. İsim ve mark ya dikkat. NEVROZIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. -

,------------------------------... 

" 

EKSiRi 
Saçlan besler, k6klerini kuvvetlendirir, dakülmeainl 

önler, kepekleri r· derir. INGILIZ KANZUK 
ECZANES Beyojlu - İstanbul 

BU KUCAKLAMADA 

P.ERTEV ŞURUBU 
ve 

Pertev Çocuk 
Pudrasının 

bi.ue.ti olduğu biliihtiyar 
zihne gdm•ktedir. 

POKER ' 

Her yerde POKER trq bıçaklarını 
urarla iateyini.z. 

Dolmabahçe Hava Gazı 

KOK 
KÖMÜRÜNÜ 

tercih ediniz! 

KENAN 
Romatizma ağrıları 
için en iyi ilaçbr. .............................................................. 

Tek aütun aantltnl 

Birinci ıahile 400 lruruı 
ikinci .ahile 250 » 
Oçiincü •ahile 200 >> 

Dördüncü ıahil• 100 n 
iç ıahileler 60 » 
Son 1ahil• 40 » 

Muayyen bir 'müddt>' zarfında 
fazlaca mikdarda illn yaptıracak
lar ayrıca tenzilltlı tllıifemizden 
istifade edeceklerdir. Tarr., yarıın 

ve çeyrek sayfa illnlar i~in ayrı 

bir tarife derp'' edilmlştir. 

Son Posta'nın ticari 'linlarL11 
aid işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

lılncdık Kollelttlf ŞlrkeU 
Kahramanzade Hıuı 

Ankara caddesi 

······························································ 
Son Posta Matbaa51 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ra.gıp Emeç 

LERI: S. Ragıp EMEÇ 
SAHİP . A. EkTem UŞAKLlGll. 

Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, rneyvalann güzelce yıkanma.. 
masından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hAsıl olan sokıbn 
dediğimiz barsak kurdlan en. muzu- hayvanlardır. Bunlar ince barsa -
ğın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle ço
cuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrılan, karın şişmeleri, bu -
run, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'a
ya benzer sinir halleri, ıece korkulan, görmede, işitmede bozukluk hep 
bu k'Jrt1ann tesiridir. 

iSMET SOLUCAN BISKOVITI 
Bu kurtların en birinci devamdır. Büyük ve küçüklere emniyet w 

itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede birkaç 
defa jhtiyaten veriniz. ~ doktorunuza danışınız. 

DİKKAT : Kullandıktan yinni dört saat sonra solucanlar dii.frneae 
çoc.'Uğunuzda solucan olmadığın& itimad ediniz. Sıhhat Va!ktinin ree
mi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat. 

Yeni çıkan plaklar 
MEBRURE AYAS 

2 70273 N Pembe gtll mn yanağın o. ou.zeldir ynruk kızı 
SITKI BABA 

2 70278 No. Sıtkı Bıtba evi.eniyor - Birinci kısım 
Sıtkı Baba evlendi - lkincl kısım 

MALATYALI FAHRi KAYHAN 

270276 No. :~:uAb~f endamı gtızel 
~-_,., Hıt n;Atr l Ti l•er ur ,. mrıron rı' f\~ Zl\Sl"d •n ısrarla tsteyints. , ................................. 

YILDIZ 
Herkes söylüyor: 

Türkiyede çıkan en orijinal, en ıılı, 
en ileri ve en siizel biriciJı sinema, 
Mln'at, edebiyat mecmacua O• en ile· 

ri teknikli gaute YILDIZda. 
Y 1 L D ı Z Avrupa mecmualarlle re
ka bet edecek bir netaaettedlr. Her 
15 günde bir en güzel reetmlerl, en 
iyi yazılan verir. lçi k&mllen :a renkli 
kapağı 4 renklidir. Y 1LD1 Z Tnrıc 
mecmuacılığınm bir taheaerldtr.: 

1 O uncu sayısı bugun çıktı. 

, 

Her yerde 15 Kuruş 

ADEMİ İKTiDAR 
Ve BELGEVŞEKLIGİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her ec.ıaoede arayınız. 

kutusu 1255 Hormobln ) Galata, 

Be:ediye Sular daresinden : 
ÜsküdaT<la İmrahor caddesine konulması icab eden büyiik vananın takılabil

mesi için Elmalı sularının 16/3/939 Perşembe günü akşamı saat 18 den eı1ell 
sabah saat 6 ya kadar kesilmek mecburiyeti hasıl olacağı sayın halka bildirilir. 

cl68Cb 

Yağknpanı;ıdn boş merakip istasyonlle Deniz muamelat servisinin yeni 
telefon numaralan 11şnğıda gOıterilmiştir. 

43281 - Bo, i~t••ıc.n namarası 
42007 - Deniz Muamellt ••rvlsl numara ... 


