
HER PAZARTESi 80N0 

MATCH Mecmuaaını 
Okuyunuz 

Her baf a 800.000 nüıbadaıı faıı:la b ... lıaüta 
olan Awupanın en büyük Haftalılı: aktiallte 
n ecmuaaıdır. Duaya bi liNlerinden babertlar 

olmak ıc;in 

M ATCB 
Mecmuasını Okuyunuz. 

1 Bugün 16 sayfa J 

Sene 9 - No. 3097 PERŞEMBE 18 - MART 1131 

Hitler dün akşam Praga girdi 
Alman ordusu Bohemga ve Moravgagı işgal 
etti, müstakil Slovakya hudadlarını da geçti 
Macar ordusu da Almanyanın muvafakatı ile Karpatlaraltı 

Ukranyasını işgal etti, Leh ve Macar hududları birleşti 
( ...................... - .... __ .... " " ...... il .. _........... .._ .... _._ - ---, • • • 

1 lngilizler diyorlar ki: "Yeni hadiselere intizar lazım,, 1 Bulgar Başvekllının 
1 
Fransızlar sorugorl'!r:"Ifani Almanya f?aban~ı ırkları 1 gazetem·ıze beyana 

hukmu altına almak ıstemıgordu ?,, 
1 Sovgetlerin endiş~si:. Karpotla~da ge!!-i bir 1-l~on Köseivanof şehrimizde birkaç &aat tevakku 
1 ussulharekesı teessus etmıştır " edecek ve akşam Ankaraya gidecektir 
'· ··················--...C.······························ .. ····- o •••• _._ .......... __.·····------··· 1 ••• ·····---········-·········---··· .. ·-·····-···' 

Prag radyosu Alman milli 
marşını çalmıya başladı 

isti!<IAlini ilAn ettiğini söyleyen Slovakya, Alman kıtaatının emri 
altında gönüllü alaylar teşkil edeceğini de haber v ·yor 

Orta Avrupa haritcıaında ıon de~li1cleı-

işgal dünyada nasd 
Londra 15 (Hususi) - Çeko-Slovakya-ı ketin mukadderatını Hitlerin ellerine 

nın istiklalıne nihayet veren ve meınle • (Dev&m1 11 inci •Jfada) 
~ ... ......_. .... ""~ .., . ...,..,... ........ 

karşdandı 1 
lngiliz, Fransız, Sovyet 

f.azetelerinin neşriyab ve 
Müşterek Leh - Macar hududunun vücude gelmesin- ngiliz başvekilinin be1anab 
den sonra Karpatlaralh Ukranyasının Rumenlerle Londra 15 (Hususi) _ Çeko-Slovak .. 

meskun kısmı da Romanyaya verilecekmiş yanın Alman orduları tarafından işgali 

Macar ordusunun işgal 
ettiği topraklar 

İngiliz matbuatında büyük akisler uyan-

Olan oldu, biz 
neticeye bakahm 1 

Almanya çok ehemmiyetli ve 
zengin bir harb sanayii ile 
beraber Almanlarm askeri 
kuvvetlerine kalllacak asgari 
yarım milyonluk bir kUtle 

kazanmış bu•unmaktadır 
Yamn 

Emekli 

General H. Emir Erkilet 
(Son Poıta) nın askeri bahialer 

muharriri 

Çeko-Slavakyadaki yeru ihtilal hadi
seleri dolayısile, bu karışıklıkların ni -

(Yazısı 1 1 inci .. ytada) 

Ankaradaki göriiJmelerin bilhassa Balkan Antan 
menfaatleri üzerinde cereyan edece~ zannedilmekt~ · · 

E!'lai Btı§VeteU Cel4l Bayar SofyafJ' ai114re ti emaıında Bcı§veka K6HWanCl 
bwHkte Bulgar kıt'n.n nın önünden geçerlerken 

Edirne 16 (Sureti mahsunda giden ar-ı seivanof bu akşam saat on buçukta şe 
kadaşımızdan) - Bulgar bllfVekili Kö • (Devamı 3 üncü sayfada.) 

• 
intibah faaliyeti yurdun 

her tarafında büyi:k 
bir hızla devam ediyo 
Dün güz binlerce gurddaş reylerini kullandılar, 
Ankarada dün akşama kadar 18.446 kişi reg flerdi 

Önümüzdeki günlerde meb'usluk için müracaatle · 
kabulüne nihayet verilecek, liste hazırlanacakhr 

Oünku intihabaıtan bır ıntıbcı (Yazısı 5 inci sayfada) 
vama 11 .ind a7fada) 

~'-----~~~-------------
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Avukatlık- Meb'us?uk 

Yaza.ıı: Muhittin Bha• _ 

O
• stanbul barosu, Denizbank sigorta iş

lerinin mfrdafa.nsını 12,000 lira mu

kabilinde üzerine alan avukat ve meb'us 
Bay Basan Hayrinin istifasını müzakere 
etti ve neticede istüayı kabul etmemeğe 
karar verdi. Bu karar, bu meslek cemi • 
yetinin kendi işidir; fakat. buna mukabıl 
orada ileri sürülen bazı fikirlere dair 
söyliyecek sözlerimu. de yok değildir. 

Baro azasından olup ta bu müzakere 
esnasında söz alınış bulunanların gaze -
tele.rde okuduğum ifadelerine nazaran, 
Bay Hasan hayrinin Denizbankla yaptığı 
muamele. kanunlanı. usul ve emsaline 
muvafık ve binaenaleyh herhangi bir 
nnıahazeye mevzu teşkil etmemesi icab 
eden bir hadisedir. 

Zannedersem, bu fikirde bulunanlar, 
meseleyi, bütün Türkiye hayatmın umu
mi ahengi bakımından değ.!, sırf kendl 
mesleklerinin umumi menfaatler: bakı -
mmdan miltalea etmişlerdir. Eğer böyle 
olmasaydı ara yerde dikkat edilecek bazı 
noktalar da bulunduğunu görürlerdi. 

Dikkat edilecek o noktalan söylemek 
vazifesi şu halde bize düşmü~ oluyor. 
Söyliyelim. 

* Bay Hasan Hayri. sade bil' avu'kat de-
ğildir. Ayni zamanda meb'ustur; avukat 
sıfatile herhangi bir cavanın müdafaa • 
sını üzerine alırken nasıl. mesleğ:nin ve 
şahsi hayatının umumi mülahazaları iç!n
de hareket etmekte bak sahibi ise taşı -
dığı meb'usluk sıfatı ve vazifesinden dQo
layı da her hareketinde memleketin u -
mwni menfaatlerinıi dü.şünmek mecbu
riy.etinde bulunur. Şu halde, Denlzbank
la bu mesele hakkında konuşurken. ken
di kendisine acaba cbu Denizbankın bir 
hayli avukatı var; bunlann içinde değerli 
meslekdaşlanm da bulunuyor. Kadro.gm
da bunlara bir hayli tahsisat ayırmış o
lan bu müesse.9e. klhik bir s· gorta da -
vasını müdafaa için bana muhtaç olursa 
bu tahsisatı 

0

neden dolayı veri •or?> sua
lini sormu~ ve buna bir cevab vermiş mi
dir? 

Avukatlann ilrtedıklen davalan, i3te
dikleri ücretlerle atıp alamamaları me
selesi. henüz bu bahis etrafındaki müna
kaşaların halledip b·tirm.iş olmadığı bir 
şeyd'ır. Baro içtimaında söz söylemiş olan 
muhterem avukaUann bu husustaki fi
kirleri ne olursa olsun, meseleye dair bi
zim de ve bütün dünyanın da söyliyecek 
çok ı5zümüz bulunabilir; !akat bahset1.i
~imiz hAd seyi de bu bakımdan değil, millt 
hayatın umumt menfaatieri bakımından 
düşünüyoruz. Bay Hasan Hayri 12,000 
liraya bu davaların müdafaasını alabi -
lir; diyelim; fakat, o yalnız herhangi bir 
dava sahibinin vekili olrnıya amade bir 
mes1eğin adamı de w ldır; avn~ zama'lda 
Türk milletinin hayat davasını müdafaa 
etmeği üzerine almış bir vekildir. Avu -
kat sıfatile konuşurken, meb'us sıfati!c 

de a..:aba. kendisini hiç bir vazife ile mü
kellef saymamış mıdır? İşin ruhu bura
dadır. 

Resim il Makale: Beklenen iyilik, beklenilmigen iyilik .. = -= 

Bit"Ç'Ok k!mseJer herhangi bir meseie ıçin söz verirken, 

ıaahhüd altına gırerken ekseriya o dakikadaki vaziyetleri
ni düşünürler: 

- Yaparım. derler. Fakat isti'.kbal ekseriya umulduğu ıe
kildc çıkmaz, bugünün vaziyeti yarınınkine uymaz, o za

man da verilen söz, girişilen taahhüd:. namusıu bir insan 

için ateften bir halka haTini alır. acı.!l her dak:ka hissed1lir. 

En iyi değil. en fena vaziyette dahi yapabileceğlnizden 
emin olmadıkÇJl söz vermeyiniz. taahhüd altına girmeyiniz, 
hem kcndinizı yalancı çıkmaktan. hem de karşınızdakıni 
hayal sukutuna uğramaktan kurtamuş ohltsunuz. Bu tak
dit'de lı:tenfieni söz vermeden, taahhüd alhna girmeclen 
yapn.ıya ça:!ışmakta serbestsiniz. Öyle iyilikler vardır ki 
beklenmedik zamanda gelirler, bir sürpra tefkU ederler. 
Kıymetleri daha iyi takdir edilir. 

Sönmeğe ,.·---.............................. ..-.-... , /spangolların meşhur 

Başlıgan HergUn bir hkra lhtııaıcı kadını da 
hir yıldız --- Kactı 

Mübalaga 

Sarı esirler fil.miniJl unutulmaz yara
tıcısı ve ilci defa Hollywood san'at aka
demisi m'Mtifatını kazanmış olan sinema 
yıl:hzı Luiz Rainer, Londraya gelıniltir. 
Kendisini biç ki.mae tanımamıştır. Ar
tist. bu vaziyetten dolayı her ne kadar 
müşteki olmadığını söylemi§ ise de. ya
kın d~lan, kendi.sinin oldukça ınkisarı 
hayale uğradığını iddia etmekted.irler. 

Meşhur mt1balağacı Marsilyalı Ma
riyüs Marsilya takımında oynıyan 

futbolculardan bahsediyordu: 

- Bir kalecimiz vardır, dedi, topu • 
yakaladığı zaman ona öyle bir VUTU§ 

vwrur ki, sormaym ... O topa vurnnca 
öteki futbolculcırın hepsi 11ere oturur, 
aralarında koııtı§nııya bG§larlar. 

Sordular: 
- Neye? 
- Neye olacak, top ancak yarım 

saat sonra havadan yere ine1 de. 
\....__.. ................ _, ______ .,ı 
En miikemmel 
Alman kadını 
Bu genç kadın 

Hitler tarafından 

ccn mükemmel 

Alman k.adınb o

larak tanılma.kıa.. 

dır. İsmi Fnm 
Scholtz - Klınk -

tir. İngilterede sos

yal durumlar hak

kında tet'kikler 

İspanyollann meşhur kadın kamünist
lerinkien, son dahili muharebelerde: cİs
panya cümhuriyetçilerindır. Bafkasının 

olamaz!:. sözleri ile, cümhuryetçileri rn.u
ikavemete seviJteden, ihtilAlci. nutuklarile 
maruf olan La Pasyonera. Frank.onun 
galebesile, Parise kaçmıftır. İhtilalci ka
dına Fransada oturmalı: müsaadem veril
memiş, o da Moskovaya gitmek üzere 
Rus konsolosluğundan vize i.stem.iftir. 

Soldaki kadın La Pasyoneradır. dır. Hissedar vazifeslle bankaya c bu pa- yapmaktadır. Fı1-
rayı niçin verdin?:. diye sormak çok tabil hakikı? Fran 

hakkımız olduğu kadar meb'us Hasan Scholtz-Klink. her Sevgilisine, rande~uya geç 
Hayİiye döniip, cbizim siyasi vekilim!z geldı~11ı· ı"çin tokat atan 
sıfatile neden siz de bu noktayı tetkik türlü kadınlık me- 6 

etmediniz?, sualini tevcih etmek hakkı - ziyetleri ile m!l- delikanlı 
mızdır. hitinde çok sevil- Sevgilisinin randevuya geç gelmesi ü-

Sözün kısası 

Kargalar 

' E. Taru 

~ smanlı edebiyatına az çok ha· 

~ yırlı hizmetleri dokunduktc.n 

sonra modası geçen her şey gibi bu fa· 
ni dünyadan göçüp giden cEdebiyatı 

Cedide» nin tozlu ve örümceklı türbe • 
sinden son günlerde bir ses yükseldi .. 

Bu ser.in, mensub olduğu edeb mek • 
tebinin şöhretine nazaran bir bülbül 
nağmesi olabileceğini tahmin ederken, 
va esef a ki kulağımıza bir kargat vak • 
vakası aksetti. 

Müellifinin mazideki edebi sıytına 

güvenerek harzican edercesine, hemen 
intişanm mütealnb edindiğim bu ufa • 
cık risalenin yapraklaırını çevirdikçe, 
mısralaı mı okudukça gönlüm elemle 
doldu. 

«.Kargalar» ı tavsif etmek lAzım ge • 
lirse burıa, aczi mutlak, hırsı piri, h~ • 
sed halitası diyebiliriz. Köhne kahve 
mazmunlanna, çirkin, müstehcen tel • 
mihlere, iftiraya, gammazlığa belki es
ki hicviye tarzında yer olabilird,4 la • 
kin ,yem mizah vadisinde bunların 
merdud bulunduğunu, cedebiyr.ı\ edeb• 
le kaimdir!> düsturunu koyan bir mek
tebin son tilmizincc malilm olmalıyd.L 

cKarP,alar:. ı, tahammül edip de ba • 
şından sonuna kadar, okuyanla\·, bu • 
nunla müellifin ne gibi bir maksad 
güttüğünü anlamndıklan gıöi, üze • 
rinde değil Edebiyatı Cedide'nin nezili 
şairi Siyretin, fakat meşhur Hezliyat' 
sahibi Sururi'nin imzasını aramakta • 
dırlar. 

Şiir ve nesir tarihimizde kendisin • 
den herhalde daha büyük nam bırak • 
mağa namzed Yahya Kemallerin, Fa • 
lih Fıfkıların, Köprülü'lerin bu risale • 
de telmihen uğradıkları çirkin teca • 
vüz, hasedin ve hır~ pirinin insanlar • 
da ne raddeye varabileceğini gösteren 
en bariz bir misaldir. 
Kıymetsiz eskinin, klymetli yeniye 

(tecavüzü (Naci • Recaizade) devrinde 
I bile bu dereceye varmamıştı. Böyle bir 
edebi irtica tezcil'ıürünün yeniliğe fışık 

{ Cümhuriyet gençliğinin üzerinde ya .. 
( pacağı fena tesiri, Kargalar müellifi, 
risalenin metnindeki: 
«Medeni bir vekil, Reiık Saydam!.» 

«Askiütv5.ri bir efendi adam!.• 
Kabilinden gülünç kefaretlerle dahi 

izale edemez. 
Serveti Fünun edebiyatının sağ ka • 

lan bir iki rüknünden bizler anc~ 
«Kuğunun son nağmesi> ni beklerken, 
böyle cırlak, çirkin bir 'karga sesi dtıy• 
mak çok, amma pek çok acı geldi! 

F.r.~ 
.............................................................. 

Kızıla)' Kadıköy ,ubesi kongresi 

Kmlny Kadıköy kaza şubesinden: 

Ak' dlerin serbest olduğunu bilecek ka- miş, sayıllnış bir zerine sinirlenerek. gözünden kıskandığı 
aar huktrktan herkes anıar. Fakat, bazı şahsiyettir. genç kıza bir tokat aşkeden bir İngiliz 
akidler vardır ki serbest değildir: Bir ===============delikanlısı mahkemeye verilmiştir. Mah
devlet müessesesi ile bir meb'us arasın- kaUarımızı hususi surette müahazeye ıkemede kenrusini müdafaa ederken: 

19 Mo.rt Pazar günü saat 10 do. seneınır 
kongremiz toplanacağından azanın teşrl.fie• 
rlnl rica ederiz. 

Emin6n0 Halkevinde gece dersleri 

Eminönü Halkevtnden: 
da.ki akid. bmıiardan biridir. • hakkımız elbet yoktur. Fakat, ~u açık- c- Başıma ilk defa olarak böyle bit * ça söylemeliyiz ki, Türkiyede henüz hal geldi. Sevgilim randevu saatinden 

Bugünkü liberal demokrasinin umumi 
hayat bakımından çok kötü b'r bid'at ha
linde muhafaza edegeldiği şeylerden bi -
ri de avukatlık - rneb'usluk bahsinde 
mübaHltsızlığıdır. Bu mübalatsızlık, a -
vukathğı, politikacılığı ve rneb'usluğu 
zülmaa~yn ve çok rand verir bir irad 
olara'k telAkki ede!'. Bütün öemokr~ 

an'anelerlni kurmakla meşgul olduğumuz bir hayli gecikince, çılgına döndüm, ol
yeni demokrasi, avukatlığı politikacılığa, mıyacak hayalier kurdum. ve bu yüz
meb'usluğu avukatlığa katıp ~ fani den de zavallıya bir tokat indirdim. Hu -
tfünyayı hoşça geçiren insanlardan ziya- zurunuzda 'kendisinden af diliyorum!> 
de, her dakika vicdanlannın .seslerini demiştir. 

dinleyip her işte milli ölçü ile harekı.?t Hakim gülümsemiş, genç kula delikan-
ed·en meb'uslara ve avukatlara sahib ol- lıyı barıştırmıştır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bu sabah gazeteleri açtığımız zaman bir tanesinde gene 

Etrüsk vapurunun sergüzeştindcn bahsedilirken: 
!çinde'kHerin baş1arına geleceği yalnız Al!ah bilir. 

Etrüsk vapuru safralı veya safrasız. fant her halde mü
vazenesi mutlak liurette temin edildikten sonra sefere çı

karılacaktır, bu nokta üzerinde bir saniye tereddüd edifo -
mez. Fal! at gazetelerin bu müvazenesizllk noktası Qzerinde 
bu kadar durmn1anndan sonra. !!triln bir traıuatllntik 
halıne getirilse ıCahi, ralbeti celbetmesinin kolay olacafına: 

- Vapurun içine safra konmadan mlivazenesinh temini 
meselesi üzer"nde dunıl'maktadır, şeklinde bi!' cümle ı;ör

dük. 
Bizim bildiğimize göre bir vapurda müvazene o1mayın~ 

ca o vapur yan yatar, yan yatınca devrilir. devrilince de 

iSTER 1 NAN, iSTER INANMAI 

ı - Millet mekteblerl lmtihanlanna gire
cek vatandaşların hazırJarunalarına yardllll 
olmak için Evimlzde haftada iki gece A ve B 
kursları açılacak ve tfirkçe, aritmetik. sağlık 
ve yurd'bllglsl dersleri verilecektir. 

2 - İlk tahsil çağını g~m~ olan vatan • 
da.şlar ara.•nnda ilk tahsll 1mtlha.nına girmeli 
suretile belge alacaklara bir kolaylık olmak 
-n bunlan yeUlllrmek üzere Evimhde haf• 
tada ftç gece tarih, so~rafya, yurdbDgls1, ~ 
tematit, ta1>lat bllgi.!1 demert Ter1lecettır. 

Her iti kursa yazılmak Te ıartıannı öl• 
renmek iatiyenlertn ikişer kıt'a Tealb fotog .. 
rafı lle Ev bürosuna müracaaUan lltn olu-
nur. 
···············-.. --·······-··-------·---
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Mareşal V oroşilof kızıl 
ordunun bugünkü vaziyeti 
hakkında izahat verdi 

Hariciye Vekili 
Tahrana gidiyor 

Dügün merasimine Mu
hc/ız alayımızdan Moskova U (A.A.) - Tass ajansı j için yegane doğru sistemi teşkil eden 

bildiriyor: kadro sistemı üzerıne kuruludur. 
Mareşa'l Voroşilof, Sovyetler Birliği Kı~l do?anma da. ord~dan .ayr~lmı~ 

Komünist partisınin on sekizinci kon - ve. m~t~kıl bır komıserlik ha ıne ıfra 
gresinde beyanatta bulunarak demiş - ed lmıştır. 
tir ki: Bir kızıl piyade kolordusunda, takti • 

ben 60,000 askeri, topçusu, tankları ve 
daha diğer silahlan vardır. Fransada, üç 
fırkadan mürekkeb b!r koiordu topçusu
nun bir salvosu, 6363 kilogramdır, ayni 
surette terekküb eden bir Alman kolor • 
dusu topçusunun bir salvosu. 6078 k lo
gramdır. Kızıl orduya mensub bir kolor
du topçusunun bir salvosu da 7136 kilo
gramdır. Bir Fransız kolordusunun top · 
çusu, bir dakikada 51,462 kilogram obüs 
atabilir. Bir Alman kolordusunun topçu • 
su, gene bir dak"kada 48, 769 kilogram o
büs atabilir. Bir Kızıl kolordusunun top
çusu da bir dakikada 66,605 kilogram o • 
büs atabilir. 

Muzaffer sosyalizm memleketi, bil • 
tün dünya memleketlerinin en sulh • 
sevendir. Fakat muhasım emperyafJiat 
memleketlerle muhat olduğundan ve 
zamanı geçmiş kapitalizmin kabusu bu 
iunduğundan, her lll1?mleketten daha 
zivade askeri tecavüzün mütemadi teh
did · altındadır. 

Memleketimiz için sulbü, bizler, biz
zat kendi cller'mizle yaratıyoruz. 
Mareşal Voroşilof, kapitalist memle

ketlerin silahlanmasının bariz vasıfia • 
nnı, harb bütçelerini ve harbe hazır • 
lıklnrını mılattıktan sonra silahların 
büyük inkişafını kaydetmiş ve demiş -
tir ki: 

Bizim için münakaşa götürmez bir 
tek nokta varsa o da. Stalinin bugünkü 
enternasyonal vaziyeti tahlilinden çı -
kan aş:ığıdakı şu noktadır: 

Riz, daima ve tamamiyle yenilmez 
olarak emele ve köylü Kızıl ordusu ile 
Kızıl donanmasına malik olmalıyız. 

Geçen son beş sene zarfında Kızıl 

ordu ve donaruna'flın teşkilatında, .si -
ü.hlanmasmda ve hazırlanmasında mü 
hlın değişiklikler, hatta radikal diye • 
bileceğim değişiklikler vu1rua gelmif • 
tir. 

Bunların esulannı bildireceğim: 

Bu sebeblerden dolayı, ordumuzun 
esasını teşkil eden tritoryal sistemin 
tasfiye edilmesi ve tamamen kadro or
dusu prensibine geçilmesi lüzumlu gtS
rilJdil. Şimdi, bütün ordumuz, bugün 

1rtıöat kıt'aları, yüzde 37 nisbetinde 
artmıştır. 

1934 senesine nazaran, askeri tayyare 
kuvvetlerinde çalı.şan askerlerin miktarı 
yüzde 138, tayyare adedı ise yüzde 130 
fazlalaşm~tır. 

1934 senesine nazaran bugün, hava !i
lomuz motörlerinin beygir kuvvetinde, 
yüzde 213 fazlası ile 7,900,000 beygir kuv
veti tezayüd vardır. 

Hava filomuzun. miktarı ile beraber 
kalitesi de yükselmiştir. Avcı tayyare le • 
rimizin sllrati yü%de 56,5, plA.fonu yüzde 
21,5, fazlalaşmıştır. Kısa menzilli bom • 
bardımım tayyarelerim1zin silrati yüzde 
88, pllfonu yüzde 83, faaliyet sahaları da 
y(lzü ~ fazlalaşmıştır. Genif faaliyet 
ıahalı bombardıman tayyarelerimizin ise 
sürati yilzde 61 fazlalaşmıştır. Hücu:n ve 
keşif tayyarelerinin süratı jse yüzde 67, 
plAfonlan ytı?Jde 23, faaliyet sabalan da 
yilzde 45 fazlalapnıftır. 

bir bölük iştirak edecek 
Ankara 15 (Hususi) - Hancıye Ve

kilı Şukrü Saracoğlunun re sl ğinde 
bir heyet 21 Nisanda Tahrana gide • 
cektir. Dost ve müttefik memleketin 
veliahdınin evlenme merasiminde 
memleketimizi •emsıl edecektir. He
yete muhafız alayı~an bir bölük as
ker, Riyaseticümhur bandosu refakat 
edecek ve ayni münasebetle mezkur 
tarihte bir tayyare filomuz Tahranda 
bulunacaktır. 

L11n;ra Sovyet Rusya ile 
Jafwonya ara ında hArlise 
çı~<masından korkuyor 
Londra 15 (AA.) - Sovyet • Japon 

balık avlama mıntakalan meselesi Lon
dra hükumetini düşündürmektedir. 

Siyasi mahfeller, gelecek haftalar için
de J aponyanın, Japon balıkç. gemileri • 
nin Japon harb filosu tarafından hima
ye edilmesine karar vermesinden kork • 
maktadırlar. Çünkü bu takdirde bir ta • 
kım hadiseler çıkması ihtimali vardır. 

Bununla beraber balık avlama mınta
kaları hakkında Japonlarla Sovyetler a
rasında son dakikada bir itilaf hasıl ola -
cağı ümid edilmektedir. 

Kral Aleksandrın katr inin 
mezarı açıldı, altın dişleri 

aş1rıldı 

Hatayda Halk Partisi 
ocak kongreleri toplandı 

Marsılya 15 (A.A.) - Yugoslavya kra
lı Alexan 'rın katili Hırvat Klemcnin me
zarı mE>\hul şahıslar tarafından açılara]J 
iskelettekı takma altın dişler n aşınlmış 

olduğunu mezar bekçisi görmüc; ve polise 
haber vermiştir. 

lng"l"z · lta'yan ticareti 
Antakya 15 (A.A.) - Anadolu ajana • miftir. Kongre azaları anavatana olan Roma 15 (A.A.) - Kont Ciano ile Lord 

nın hUtrusi muhabiri bildiriyor: aarsılmu bağlılıklannı izhar ve Atatür- Perth, mübadeleleri iki memleket ara • 
• Hatayın her tarafında Cümhuriyet Halk idin lSlmez hatırasını anarak Büyük Milli sındakı ticarete :intibak ettirmek mak -
Partisi ocak ve mahalle kongreleri akdi· Şef İnönQ'ye sevgi w aaygılarını hep bir sadile İngiliz - İtalyan tıcaret itilafının 
ne başlanılmıftır. Antakyanın Şeyhköyi tadiline dair hazırlanan notaları imza et
ve şehir içindeki Orhaniye semt ocakları. ağızdan tekrarlamıflardır. Hatayın her mişlerdir. 
kongrelerini yapmışlardır. Bu münase • tarafında ocak kongrelen hararetle de • 
betle Şeyhköyünde yapılan törende çor vam etmektedir. Yalnız Ordu kazasında Panama kanalının emniyeti 
oular ve köyliller milli marşlar söyle • 26 ocak Jrurulı:nUftur. Vaşın ton 1S (A.A.) - Ruzveli, Pa· 

nama kanalınııı emniyetini artırmak 

için 14. 700.000 dolcrr tahsisat verilme
sini husu->i surette kongreden istemiş • 
tir. 

Bulgar Başvekili:ıin gazetemize beyanatı 
(Baştarafı 1 inci ıayfcıdcı) 

rhnize gelmiştir. 
Başvekil Yunan • Türk hududu olan 

Pityon istasyonundan geçerken mahalll 
idare amiri tarafından karşılanm~tır. 1s
tasyon Türk. Yunan. Yugoslavya, Ru • 
men ve Bulgar bayraklarile süslenmJt 
bulunuyordu. Köseivanof kendisine be • 
yanı hoşmnedi eden mahalli idare amiri· 
ne çok mütehassia olduğunu söylemiıtir. 
Başvekil Pityondan sonra refikası ve 

maiyeti erkanile birlikte saat 10,30 da E
Climeye geldi ve istasyonda vali Niyazi 
Mergeıı. merkez komutanı albay Tallt. 
hariciye mihmandarlan Fikret, Yümnil. 
Bulgar sefiri Hristof. Edirnedeki Bul • 
gar ıkonsolosu, misafirleri karşıladılar. 
Bir polis müfrezesi selam resmini ifa etti. 
Ka abalık bir halık kütlesi başvekili ha • 
rar tle alkışladı. Köseivanof vali ile gö • 
rü ü, vali beyanı hoşamedi etti, polis 
mü "ezesini teftiıg etti ve istikbal için gel
mic: olan zevatla görüştü. Başvekil refi
h na Edirne valisi tarafından bir bu • 
kE takdim edildi. 

)fya elçimiz Şevkı Berkmen Başveki
le efakat etmektedir. 

l~riliz filo9U Pa'ermoda 

\ rüşmeleri.miz iki dost memleketin men • 
faatlerini allkadar eden meseleler etra • 
fmda olacaktır. Bilh\ssa çok hürmet et
tiğim Milli Şefıniz İsmet İnönüne şahsan 
saygıla.nmı sunacağım. Bu münasebetle Rrıma 15 _<';·':·) -:- İngil.terenin _vuı-
1ürk milletine ve Türk vatanına refah ve can kruvazoru ıle bu torpıdo fılotıllası 
saadet temenni ederim. Görüşmelerimiz- üç günlük bir ziyaret yapmak üzere Pa 
den hayırlı neticeler çıkacağına eminim.> 1 lermoya gelmiştir. 

tl'ç gün müddetle Ankarada cereyan e- -... -•• -.. -•• -.. -•• -.. -•• -.. -.. -.. -•• -•• -•• -•• -•• -•• -•• -.. -•• -•• -••• -.. -.. -•• ..:. •• -.. -.. -.-.... 

decek olan görüşmeler netices"nde bir 
resmt tebliğin neşri muhtemeldir. 
Görli~elerin bilhas.sa Balkan An tan- Memleketimiz 

tı menfaatleri üzerinde cereyan edece~i B ü y ü k Mi l le t 
ıannedilınektedir. • 

Sehrimizde Meclisinin yenı 
Bulgar Başvekili Köseivanofu hamll 1 seçimin ·n başında 

hususi tren bugün saat onu kırk geçe Sir-
keci rıhtımına muvasalat edecektir. Vali g ÖZ kamaştırıcı 
rahatsız olduğu için vali muavini Aziz bir vaziyetle bu
Karataban Şehir Meclisi azaları, Bulgar 
kolonisi tarafından karşılanacak olan Bul lunugor . Türk 
gar Başyekilinin kansına. LQtfi Kırdann milleti begnelmife/ siyase
refik861 tarafından bir buket takdim t-di-
lecektir. Bu esnada bir müfreze ihtıram tin _qarın için beklenmedik 
resmini ifa edecek, Bulgar ve Türk jstik- hadiseler hazırlaması ihti
lal marşlan söylenecektir. Müteakiben 
husus! otomobillerle Perapalasa gidile . mali karşısında her tür/Ü 
cek. öğleden sonra ıehirde bir cevelan nifaktan masun ve müte
yapılacaktır. Bulgar Başvekili bu akşam ne.l.ljr bir halde, kendine 
saat 17 yi 40 geçe husust trenle Ankara. J J 4 
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Cümhuriyet ve demiryolu 
imparatorluk, yaşı bir asn geçen demiryolundan 
Cümhuriyete, ekserisi ecnebi elinde olmak üzere 
(4.087) kilometre ik yol bıraktı, Cümhuriyet bunu 
pek kısa bir zaman içinde 7.000 kilometreye çıkardı 

Modern bir ldevlet kurulunda ve devle
tin müst kil ve hakim olarak baka ve de
vamında, bir memleketin dahılı ıd re 
cüziı anılarını en kısa ve seri bir surette 
b rbırıne bağlamak suretile mılli, ç im i, 
har i \e Hrtısadi yekparclıği kurarak 
m mlek t n umumi manzarasında ve ida
re eklinde tam bir vahdet yara•ılabıl
m s nde demiryolunun rol ve tes ri her 
şeyden evvel gelen bir esastır. 

Demiryol tarihin·n b~ladığı bir asır

lık bır müddet zarfında demiryolıle ö
rülmüş olan ülkelerde müşahede edıle
gelmiş olan müteselsil terakki ve teali. 
mılli mül'sseselerde trucude gelmiş bulu
nan büyük inkişaflar bunun en barız de
lilleridir. 

Bize gelin~: 
Demiryol siyaseti mkılab Türkiyesinin, 

Kemalist rejimin ana hatlarından bıri ol-
muştur. 

Çünkü. bir memleketin imarı. ticaret, 
zıraat ve sanayi gibi iktısadi sahalarda 
kalkınması ve bi.r :milletin içtimai ve 
medeni sahada ~kselmesı için en tesirli 
ve en verimli vasıta o memleketin ilkön
ce demir ağlarla örülmüş bulumnuı ol
duğuna ancak Cümhuriyet devrinde ka
naat getirilmiştir. 

Demiryolunun ulaşamadığı yerlerde 
ne ziraat ve ticaret ne imar ve sanayi ve 
ne de kültürün belirmesin'! ve yükselme
sine imkan olmadığı ancak Cümhuriyet 

cBehemehal yapacağız ve göreceksinD. 
Behemehal işleteceğiz ve goreceksin.ia. 
Türk mılletinın buna muktedir olduıt 

gunu bu ün dünya görecektir> diye me. 
anet e, celadetle cevab vcrd ler ve 1* 
y ette hıçbır tesır onu sarsm dı.. b'I 

b r e el onun azm nı ge\ şetmedi.. 
Bu s bebledır ki; bu ün dünya ef.kln 

urnumıyesınde ve yabancı neşr'yatta ona 
d mıryolunun babası adı verilmiştir. 

Cü.mhuriyet Türkiyesi bu iki müvul 
sıyasetı tatbike başladığı gün, bugünklı 
mılli sınırlarımız için-de imparatorluk.taD 
kalma ve fakat yabancı ve ~Jmürgeci ft. 
letıcıler elinde olınU.. üzere mevcud d .. 
mıryolunun uzunluğu; geniş ve dar hat. 
lar da dahil olmak üzere (4087) kilomet. 
reden ıbaretti. Devlet işletmesinde henU. 
hat yoktu .. 

İşte, yaşı bir asn geçen demiryolu ta. 
rihinden imparatorluğun Cümhuriyete 
bıraktığı demiryolu kemmiyet ve keyfi. 
yetçe bu vaziyette idi. 

Cümhuriyetin ilk 10 senesi zarbnda Da. 
tıyazlı ve yabQncı şirketler elindeki hatıı 
lardan Anadolu hattı. Bağdad hattı. Ma. 
sin, Tarsua. Adana hatları satın alınarall: 
millileştirildiği gibi 1200 kilometreyi p. 
çen yeni hatlar da yapıldı. Bu suretli 
devlet demiryollarının işlettiği hatlar 
933 de 3941 kilometreyi bulmuştu .. 

Ali Çetinkayanm Nafıa Vekillıği zamaı. 
nında ille: 

Bir taraftan yeni hatlarımızdan: 
olarak bir Malatya· Diyarbakır, Çankırı - "1J0111 

devrinde anlaşılmı§tır. 
Bunlardan t!aha mQhim 

memleketin topraklannı ve bir milletin 
lsUklalini güvenle müdafaa edebibnesı 

için de o memlekethı demiryolu ile be
zenmiş olmasının hayati bir ihtiyaç ol
duğu gene ancıt't Ctbnburiyet devrinde 
düşünülebil.miştiT. 

HülAsa; Türk tnıaıtbınuı. Kemalfat re
jim ın memleketin her yerinde milletin 
ruhunda tamamile yerleşip köklenmesi 
için her şeyden önce iktısadf bir oluk. 
içt mai bir kan daman olan demiryolu
nun memleketin her yerın~ girmesi, u
laşmas• lüzumu ancak Cümhuriyet dev
rınde kat'ivetle sabit olmuştur. 

Bu sebebledir ki, Cüm.huriyet Türkı

yesi memleketi iemJr ağlarla örmek ka
rarını vermiştir. 

Bunun için tuttup yol ikidir· 
Biri Cümhuri,.et devrine kadar ya

bancı ve imtiyazlı firttMler elinde bulu
nan hatları satın ahn.ak, 

Diğeri imparatorlulun yolsuz. ıssız ve 
bakımsız harab bir halde bıraktığı mem
leket kısımlarını yelli demiryol hatlarile 
birb "rine bağlamak. 

Afyon - Karakuyu. Sivu • Malatya, l'&ı 
yos Zongulrdeık ve Çetin.kaya • Erzlneam 
kısımlannın da inpatı bi.tlıileret ...,_ 
meye açı)mıf. 
Diğer taraftan: 
Eski İmıir • Kasaba, eski Aydın ft .. 

ki Şam demiryollan, Fevztpap • Mep. 
danıekbez. Toprlıkıkıale • Payu kısımlan 
da yabancı ve IÜmürgecl ifletmelerdea 
satın alınarak 1ürk milletine mal edilııı 

mıt ve bu suretle Tilrktye OQmhmV911 
Devlet Demiryoliarmm ıılettiJi mlDI 
hatlarımızın uzunluğu bugün tam rrıı 

kilometTeyi bulnn1ftur. 
Önümüzdeki sonbaharda bir tarafta 

Erzuruma vanlmıı, diler taraftan Diyu. 
bakırdan doğuya uzanmakta olan hatta
mız da 30 kilometre daha uzayacağmdaa 
hatlarımız 7000 kilometreyi bulmUf oı.. 
caktır. 

Bu suretle (Edime) den (Diyarbakır) 
şarkına kadar 2000, (İzmir) den (Brm
nım) a kadar nta 2000 kilometrelik me.ı 
saf e artık De.miryol sfyuetimiz sayesin
de 48 saat 110reıı bir tren yolculutuna hl· 
hiıar etmiftir. 

Cümhuriyet Türkiyea birbırin~ müva- Bundan bafka (Zonguldak _ (Menin) 
zi olarak bu iki .utemi 1lln ve takibe bat- ve (Samsun • Payaa) hatlarlle de ıtar .. 
ladığı zaman: denizin iki ~lı limanı Akdeıılzin iki 

cDemiryol yapamU1111ız. paranız yok esaslı mahrecine bağlanmlf göıilyonıs. 
veya demiryol yapamayız. paramız yok, Mılll demiryol siyaeetimlzin biltila 
derniryollarını •tın alsanız da ifıetemez- tiünyayı hayretle kal'Jlnnda durduran btl 
siniz. Yapsanız da işletemezsiniz. Bunlar mnuml manzaruı önünde Ebed! Şef A
sizin için yabancı ve teknik ,eylerdir> tatürkün hatırasını minnetle anmak ft 

diye dıştan ve içten fiddetli ve devamlı 1ürk inkılAbını. her sahada olduğu ffbt 
tenkİdler y.i.kselmeğe bqladı. demiryol sahasında da bu kadar u za-

Atatürk inkılAbının; Barvekil sıfatıle manda tahakkuk ettiren MilU Şef Büyük 
tertibc's', tatbtkdsi ve tahakkuk ettiri- İsmet fnönünün huzurunda eğilmek mi],. 

cisi olan şimdiki Milll Şefımiz (Büyük letçe edası zanırt bir vicdan! borçtur. 
İnönü) o ten.kıidlere: (Devamı 11 lnd sayfada) 
. ... ·····························-·-···-····-····························· .. -·-···········-······················· 

S.bahtaD 18baba: 

Çizgilerin ifadesi 
cEdebiyatı Cedide. erklnının en kuvvetli nUiri olarak tabut ettilım C.. 

nab Şehabeddin merhumun ben daha mektebde iken okudutum bir makaı.
sini hiç unutmam. Avwrturyanın Bosna-Heneki ilhakı ilzerine yazılan bu 
makale ıöyle bqlıyordu: • 

cAvusturya • Macanstan devleti ismıni ikiye bölen çizginin bir g1n 
gelip uzıyarak onu fiilen de ikıye ayıracağını düfünmeden eczasına yenJ 
kıt'alar ilive etmiye kalkışması büyük bir siyasi hat olmuştur.:ıı> 

.aşvekil istasyonda kaldığı yarım saat
lik müddet zarfında kendisine beyanı 
hoşimedl eden arkadaşımıza şunları söy
lıemiftir: 

- TürkiyeYi ziya!'etimden dolayı çok 
bahtiyarım. Ankaraya giderek dost Tür
ktyenfn dev1et ricallle görüşecelfm. ~-

ya hareket edecektir. güvenir vaziyettedir. 1 
Köseivanof Pazartesi sabahı tekrar 1 1 

ıehrim.ize dönmüş olacak ve ayni akşam • nönU 
husus! trenle memleketin~ dönecektir, \,, ........................ _ .................. , ...... / 

Son Çek-Slovak hadıseleri bana bu makaleyi bir daha hatırlattı. Büytlk 

teşekküllerin Avrupa haritasına hak m olduktan bir devirde aralan böyle 
trediyonla bağlanmış siyaai bünyelerin uzun zaman mukavemet göstermeJe. 
rine im.kln var mıydı? cİttihadı anasır> davasile cSan'a• dan fşkodraya bJr 
yarım daire §eklinde yayılan Osmanlı imparatorluğu da yahnkat vücudüntl 
bu siyasetle çürütmed! mi? Siyasi bünyelerı ınsan uzviyetinden ayırd etmet
imkan yok. Vücudümüzün bir noktasına sokulan herhangi ecnebi bir cisme 
karşı kanımızın bütün müsbet mikrobl&rı nasıl sıkı bir müdafaa ve taarrua 
planı ile harekete geçer ve onu bünyem.izden atar.sa siyasi bir uzviyet te 
umumi ahengini bozan yabancı varlıkları öylece silkip atıyor. Sıhhatte kal .. 
mak istiyen uzviyet mutlak surette eczası arasında kendi varlığını tehdid 
edecek nisbetteki yabancı maddeleri kusuyor ve zinde kalmak için derlenip 
toparlamyor. Fiziyolojiniıı politika hayatında yeri old.ujuau kabul ~~meJc 

llzım. .Bürhaa Cahkl ~ 
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Alman heyeti ve Denizbak umum müdür muavinlerinin 
iştirak ettikleri müzakerelerin Etrüske yeni bir kazan 

ilavesi etrafında cereyan ettiği anlaşılıyor 

Almanyada yaptırılan vapurlar dola • 
yısile mevcud bazı ihtilafları halletmek 
üzere şehrimize gelen ve birkaç günden
beri Etrüsk vapurunda tetkikler yapan 
Alınan mütehassısları ve Denizbank er
kanının, iştirakUe dün Denızbankta mü
him bir toplantı yapılmıştır. 
Öğleden sonr~ başlıyan ve saat 19 a 

kadar 6 saat devam eden bu toplantıda, 
Denizbankın işletme, fen. bankacılık u
mum müdür muavinleri Hamdi Emin 
Çap, Harun İlmen, Suphi ve fen heyeti 
azaları da hazır bulunmuşlardır. 
Toplantıda Alman mütehassJAları bir 

kaç gündenberi Etrüsk vapurunda de -
w.mlı bir şekilde yaptıklan tetkikler so
nmıda tesbit ettikleri noksanları ve ya
pılması icab eden tadilAtı anlatmışlardır. 
Almanlann te.sbit ettiği noktalarm bir 

Dun sekiz kişilik 
bir kaçakçı şebekesi 

meydana çıkarlldı 
GQnuiik muhafaza teşkilAtı memurlan 

tarafından Galatada sekiz kifilik bir ka
gakçı şebekesi meydana çıkarılmıştır. 

Muhafaza teşkilatı memurları bir müd
det evvel eroine ve diler zehirli madde • 
lerle. eşya kaçakÇ1lığı yapan bir tebeke· 
niB faaliyette bulundufunu haber almış
lar ve derhal faaliyete bqlaınışlardır. 
Derinlettirilen tahkikat sonunda çetenin 

kısmı bir müddet evvel İktısad VekAle -
tinin emrile teşkil olunan ve uzun müd
det Etriisk vapuru hakkında tetkiklerde 

bulunan komisyonun tesbit ettiği nok • 
sanların aynidir. 

Alman mütehassıslaril~ müzakerelere 
bugün de devam olunacaktır. Bu müza -

kereler sonunda her iki tarafın yapıl -

masında mutabık kalacakları noksanlar 
İktısad Vekaleti ve Alman hükumeti mu-
rahhası ile, vapur tezgahları müdürle -
rinden müteşekkil heyete bildirilecektir. 
Müzakerelerin bilhassa Etrüske yeni bir 

kazan ilavesi etrafında cereyan ettiği an
laşılmaktadır. Alman heyetinin, tetkik -

leri bitmiş olduğundan Eminönü rıhtı -
mında bağlı bulunan Etrüsk vapuru fa -
mandıraya çekilmiştir. 

1
" Millet,, vapuru faciası 

mahkemeye intikal 
ediyor 

Bir müddet evvel Karadenizdeki fır -
tına esnasında Ereğli limanında batan 
Millet vapuru faciasına aid Deniz Tica
reti Müdürlüğü tarafından yapılmakta 

olan tah'kikat tamamlanmıştır. Bu tahki· 
kat sonunda, fırtına esnasında Ereğlide 

bulunan Yunan Bandıralı Nomikos şile -
binin Millet vapurunun tam yanında de
mirle<Hği ve Millet vapurunun mütead-

SON POSTA 

-----···--
Eyübde bir ihtifal 
yapılacak 

Bugün İstanbulun Düvell Mfittefika 
tuvvetıert tarafından İstanbulun tuıen 
askeri işgal altına alındığının 30 'nci yı
lına rastlamaktadır. İ.şgal esnasında te
hJd olan azız kahramanların hatıraları
nı tebcil mnksndlle her yıl yapılması mu
tad olan ihtifal, bugün de Eyübde ;yapı
lacaktır. İhtifale işUrak edecekleri gö -
türmek üzere Köprünün Haliç Jskelwn
den iki vapur kaldırılacaktır. Mera&lme 
askeri kıt'alar, mektebler ve halk 1§t1 -
rak edecektir. Şehir Meclisi az.asından 
Meliha Avni açılış nutkunu söyllyecek, 
bllft.hare Eyüb Ha1kev1 Reisi ve diğer ha
tıbler birer .söylev vereceklerdir. Nutuk
lardan sonra bando matem havaaı ça -
lacak, şehldllğe çelenkler konacaktır. 
Bando matem havası çalarken, bir man
ga asker tarafından havaya üç defa atq 
edlleeektır. Geçld resmini müteak.lb me
rastm sona erecektir. 

Mart 16 

İran Şehinş hı Rıza Pehlevinin 
dogum yıldönümü kutlulandı 

Kardeş milletin bu sevinçli günü münasebetile şehrim 
Iran konsolosluğunda bir resmi kabul icra edildi 

Dünkü kabul resminden bir intıbcı 

-···-··-···· .. ······-···················

00

••••••••••••••• Dün. kardq lranın en sevinçli günle-1 gunün ehenımiyetini tebarüz ettirmiş 
Gemi Kurtarma Şirketinin tinden biriydi. Büyük başbuğları, Şehin- Koloni namına Bay Ehrabi bir nutuk s· 

... ph Allhazreti hümayun Pehlevinin lemif, arkasından Bay Kasımzade İs 
son umumı toplantısı doğumlarının yıldönümil idi. Bu müna - çok alkışlanan şiirini okumuştur. Bu 

yapıldı ıebetle, ,ehrimiz İran başkonsolosluğun- dan sonra şehrimiz İran mektebi kız 

D 1 il k lm • müe·- da, diin sabah saat 10 da büyük bir res- erkek talebesi farsça şarkılar okumuşl• ev et se.rmayes e uru u»' _... . 
· ·· k be · h kkınd ki 3460 nu mi kabul yapılmqtır Ba§konsolos Ga - dır. Merasım sonunda başkonsolos, b 

selerın mura a sı a a • . . . . · . . . . 
1ı k h .. k.. 1 · ymak üzere nb. İran kolonaımn tebriklenm. kabul tün talebeye zarif keseler ıçinde haz mara anun u um enne u . 

f k l jl.d b" t 1 t yapan ve etlnif. bir hitabede bulunarak bu kutlu lanmış kuru yemışler dağıtmıştır. geçen ay ev a 11 e ır op an ı 
hükmt şahsiyeti haiz bir müessese haline 
gelen Türk gemi kurtarma şirketinin son 
urnumt heyeti dün toplanmıştır. Bu top
lantıda firketin idare meclisi raporu o -
kunmu.ş ve 939 yılı başından Şubat ayı -
nın 16 sında yapılan heyeti umurniyeye 
kadar geçen bir buçuk aylık zaman zar· 
fındaki bilanço vaziyeti tetkik edilmiş. 

mürakib ve idare meclısi azalan ibra o
lunmuştur. 

Kllltllr Lılert: 

DOn Maarif MOdOrlOöOnde 
bir toplanb yapıldı 

inhisarlar Umum MOdDrD 
Londradan geliyor 

Londrada bulunmakta olan İnhisa 
lar Umum Müdürü Mitat Yenel'in ö 
müzdeki h::ff ta içinde şehrimize dön 
rnesi beklenmektedir. 

Dünkü toplantı ile Türk gemi kurtar
ma ıirketi tamamen tarihe karışmıştır. 

Gemi kurtarma idaresi yeni kanun ek -
genif bir ,ekilde kaçakçılık yaptığı tea- did defalar düdük çalmasına rağmen a • 

1
.
1 

h .. , __ • hsi ı· h . bi .. e e 
. E . ı e u·ıuıu şa ye ı aız r muess s 

bit olunımıt ve kaçakçılann bır kısmı - çılmıyarak, bu vaziyetin iki vapurun bır- h 1. . lmışt B .. g De 

Ecnebi ve ekalliyet mekteblerindeki 
Türkçe ve kültür muallimlerinin dilek
lerini yakında toplanacak olan Maarif 
Şfirasına bildirmek için tetkik eden ko 
misyonlann raporlarinı yeniden göz -
den geçirmek ve tek rapor halinde Ve
kAlete göndermek üzere, dün Maurif 
Müdürünün riyaseti altında bir toplan
tı yapılmıştır. Toplantıda, Notrdam dö 
lort'dan Sabiha, Sen Benova'dan Ay,e, 
Eseye'den Orhan, İtalyan lise.!inden Ze 
ki Cemal, Zapyon kız lisesinden Hasarı 
Bedreddin, Notrdam dö siyon'dan Sa • 
bahat, Beyoğlu üçüncü Rum okulun -
dan Şevket, Yeldeğirmeni Rum mek -
tebinden Ulviye bulunrn~lardır. Bu 
rnüşten-k komisyon, kat'! raporu hazır
layıp, VekAlete tevdi edilmek üzere Ma 
arif Müdürlüğüne vermiştir. 

Şehrimize gelen haberlere göre 
drada İngiliz müesseselerile tütün s 
tışları üzerinde yapılan rnilzakerel 
rin iyi bir şekilde inkişaf ettiği anı 
~ılmaktadır. 

İki gün evvel Ankaraya· gitmiş ol 
İnhisarlar Umun. Müdür Muavini M 
nir Hüsrev de bugün Ankaradan dö 

a ını a ır. u muessese ene -
minönilnde yakalanmışlardır. Bu IU'a<la birile müsademe etmesine sebebiyet ver-1 . b nk b ... ~lı 

1 
k k 

1 
kt 

.. .. nız a a <Lö o ara a aca ır. 
tebeke mensublarından uçu kacmağa mu- diği anlaşılmıştır. Batan Millet vapuru • ·---
Yaffak olmuştur. Kaçanların izleri me - nun sahibi Barzilay Benjamen Deniz Tf. Bir yük motörü bir vapura 
murlar tarafından taklb edilmekte ol • careti Müdürlüğünün tahkikatı üzerine, 
duğundan bugün yakalanmalan muh - İstanbul a.sliye ikinci ticaret mahkeme - çarptı 
temeldir. sine müracaat ederek Yunan Nomikos ıi- Dün limanda bir kaza olmuş, kaptan 

İçlerinde iki de Rum bulunan kaçakçı lebi acentası Triton aleyhine bir dava aç- Şevki Çalan oğlu idaresindeki Dalgıç 
,ebe'.kaeinin elebaplan Hüseyin ve Tev- mıştır. Mtnet vapuru acent&!ı, vapurun isiml1 yük motörü Kadıköy iskelesine y~ 
flk adh iıki kişidir n bunlar yakalanan- ba~S!ı~da Yunan vapurunun d.e~izcil~ naşmakta olan Heybeliada v~puruna 
1ar meyanındadır. kaıdelerme ayitın hareket etrnesının mü- süratle çarpışmıştır. Müsademe netice • 

Muhafua teş~ilAtı ~n ~eç vakte ka • hi.m bir sebeb te,ıtil ettiğini ileri sür - sinde motörün bq bodoslaması ve vapu
dar bu hAdJsenın tahkıkatıJe meıgul ol· mektedir. run kıç tarafı hasara uğramış, başka bir 
mut, yakalanan suçlularla bazı kimaele - tkinci ticaret mahkemesi bugünlerde zayiat olmamıftır. Deniz Tıcareti Müdür
riıı ifadelerine müracaat etmiftir. Ayni Yunan NomikOI vapuru acentasile, kap - lüğü kaza ıiakkında tahkikata batlamıt
saınanda bça'kçılarm bulundufu mahal tanına tebligatta bulunacak ve yakında 
Ye evlerde de aramalar yapılınıı. külli • muhakemeye baflanacaktır. 

tır. 

Bu raporda tesbit edilen başlıcaı me· 
seleler, Türk muallimlerinin istikbali, 
kitab iı: ile bu okullarda tetkikat ya • 
pılmasıdır. 

Rapor ŞOrada görüşülecek ve katı 
bir kar<tr verilecektir. 

,..tli miktarda eroin ve diğer zehirli Diğer taraftan Barzilay Benjamen a -
maddelerle ecnebi sigaralan, kaçak ku- oeın'tası, Millet vapuru kazazede1erinin 
mqlar Wlaire bulunmuıtur. ailelerine münastb miktarda ikramiyeler 

Tahki«atla bizzat megul olan gO.ınri1k verecektir. Acenta 'kazazede ailelerinin 
muhafaza başmüd11rtl Hasan Koper tah - hakild varis olduklannı isbat etmelerini 
lı:lbtm bugiln ikmal edilerek kaçakçılı • istenrlftir. 'Kazamdelerln aileleri mah • 
lnı mahiyetinin tamam.ile ulaplacalmı kemeden veruet illmı aldıktan sonra a
w suçlulann adliyeye verileceğini Wöy- centaya mO.racaatlanndı ikramiyeleri w-

Karadenlzda yeni bir fırtın• 
çıkması muhtemel görOIOyor 

Devlet meteoroloji istasyonu dün BeledfJede tetkikat ,...... mOfattltler 
aeklze lblll adlldl 

Jemift!r. rilecektir. 

Deniz Ticareti Müdürlüğüne bugün Ka B 1 di de ht lif · 1 üzerinde 
radenizde yeniden fırtına çılmueı muh ~ e ye mu .. e . lf e: 
temel olduğunu bildirmiştir. Deniz Ti· tetkikler !a~n müf~ttışlenn aayıaı al
careti Müdürlilğii keyfiyeti denizcile • ~ s:ıo- ıbliğ edilmiştir. Bir kısmı 
re tamim ederek tedbirli bulunmalan- müfettişler, Belediye İktıaad İtleri Mü· 
nı tavsiye etmiştir" dürlüğünde aynlan odada ~allf1Jl8kta -

cektir. 

Aslıerllk işleri: 

ihtiyat eratın yoklama mDddetl uzatıl 
Kadıköy yerll şubesinden: 310 dan 330 

tumluya kadar olan Jhtiyat erlerinin yok 
lamaları 1(;'ln 15-Mart-939 gilntl aqamı 
!tadar verilen yoklama müddeti Mart -
sonuna kadar uzatılmıştır. Bu doğumlular 
dan henllz yoklamasını yaptırmam14 ola 
ların ceza görmemeleri için §ubeye gele 
tayıdlarını yaptırmaJan tl!n olunur. 

Şubeye davet 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: Bettktaş 

terlik Şubesinin 1248 defter sırasında ta 
yıdlı Reşat oğlu Fuat Fevzlnln şubeye m 
racaat etme.si 1!A.n olunur. -······································ .. ·-----·-· HALK OPERET9 

Baaqam 9 da 

ZOZO DALMA 
ın lftlraklle BOy 

f8rk opereti 

B" ka .. İk· b"" ··k fırt il dır. Müfettişler, hamal ve sebze nakil 
Bir •mele ellnf 11111klneye kaptırdı Bir yengın batl•naıcı ellldlrOldl .. dn· ç gunlki~vv~ 1Bartuyu .:ı-- malmy - itlerini inceleyeceklerdir. Macar baleti 
Nipntqmds Hacısungur 10kağmda Pangalt•da Süleyman Nazif sokağı - zun en evve gun ınuo.n ge e • ----------------------------ı 

oturan mensucat fabrikuında çalışan da .- numaralı evde oturan Vedad~n si icab ettiği halde ~elemiy~ Anta~a ~--• 

HALiM 

Muzaffer, dün akşam fabrikadN ağaç y~tığı hamamlık sobasından sıçrayan v~p~ 24 saat gecıkerek dun gelebil-
teserken elini makineye kaptıl'mlf ve kıvılcımlardan tavan tutuşmuştur. Et· miştır. .. . 

BOtln dDnye gen9HGlnln gOzelUk ve kuvvetini ••• 
batln •hengl ... oaetare11 

STAD İLA.BLABI Blml 7aralanm!ftır. Yaralı Şifli hastanesine raftan gelenlerin yardımile ateş bdytı-
1 

Salı günüfırtKarad des~ızdenligelmesi bek 
sevkedtlmiftir. meden s~ndürülmilftür. venen ve ma a ınop m~a •ı • 

gınan Ankara vapuru da ild gun geci- (1986 Berlln Olimpi7adlanıiuı tam, batikl ve yegtne mml) 81nemamn ica
~k ~gün J!.~~~~·-·-·--·--·- '---• dmdan beri yapılan biobtr filme laya• edllemeL NEWYORK 

Sergisine kafile va mUnfarlt seyahatler 
14 NiSAN • 1 TEMMUZ 

MANHAn AN· NORllANDIE QUEEN llARY • NORllANDIE 
1 ... Roma, 4 ... Parla 7 ... Paria, 18 ,an Newyork, 

21 ... N..,..k 15 A;.tOI cllalf 
Ba •Jlll Jirml betinde bJlllar Db7amn ea Jllkı bu Tranatıan-
kapmJor. Puapoıt maamelelıtd tlklerlndetl 7erlerlnizl bemen ka· 
bqlamıfbr. patum. 

g TEMMUZ 
TAi.EBE llUAu.bl 

l p 88luet. ı ... Rot.ela., 
9 ... Newyorlr; 2 ... Paıt. 
Dolmakta olan ba .... ft ..Yta 
•rabat •• ...... ~ 
.. Üllllı. 

29 Temmaa 
REKS • ROMA 

Pin • Napoll • Nİi 
Cehellttaftk Newyork 
Tek olarak 19Jabat etmek lltf· 
,..ıeıe de afdip plme ı.uet 
'fVllla 

NATTA ....... Aeentllltlt ...... ,.,.,.latan .... lelı 440M 

8 
U AK ş A 11 Fransızca •Özlü BOYOK HEYECAN 

1 P E K BOYOK AŞK ve BOYOK MACERALAR mmi S••••••••d• 
SAHRA BEKÇiLERi 

Baı rollerde JEAN PIERRE AUMONT - ~Nta~a: 
AJnca FOKS DONY A HABERLERi, GAZETESt Hariciye VeldUmlda Atiaa ..,.ıa.tt 

DiKKAT: Numaralı koltuklanıı erkenden ıldınlmuı rloa olunur. Tel: '"289 

sO~ER YAŞASIN AŞK ~L:~:!o 
TA 2! M Glrlllmemlş Bir Muvaftaldyetle BaşlandL 

lllMlll b1P kop,_. blrllll fedaklrltklara. Z M R D • TA Y Y A R E 
llnemnında •ın• amanda glaterlllyor • 
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Tarsus harab bir şehir 
şeklinden kurtuluyor 

Yeni birçok binalar, yollar, köprüler yapıldı. ~undan 
sonra da çocuk bahçeleri, . parklar? aç.ı~ hır pazar 

yapılacak, elektrik tesısatı yenıleştırılecek 

SON POSTA 

1 Edirnede evvelki günkü 
şiddetli fırtına 

Eclirne (Hususi) - Gece dokuzda 
klrla başlayıp iki saat devam eden çok 
şiddetli fırtınadan evlerin kiremitleri, 
soba bontları uçmuştur. Nüfusca zayi· 
at yoktur. Hava soğuk ve açıktır. 

Piyango ikramiyesi yUzUnden 
çıl<an dava 

fzmir, (HuS'l.lsi) - Hakimiyetimilliye 
üçüncü sınıf talebelerine yılbaşı piyango
sundan raslıyan 70,000 lira meselesi as
liye cezaya intikal etmiştir. 

Sınıf rnua11imi Muzaffer hile yoluna 
sapmadığını. piyango isabet eden biletin 
beşte üçünün kenl1i parasile satın alındı
ğı için ikramiyenin beşte üçünün kendi
sine aid olınası icab e.ttiğini söylemiştir. 

Muhakeme başka bir güne bırakılmış
tır. 

Bergama ovasmm sulanması işi 
İzmir, (Hususi) - Milli Şefin. bundan 

iki yıl önce mahallerinde tetkikat yapa
rak ıslahını emir buyurduklan Bakırçay 

Tarıuı şehir .rinema. ve ti11atroBK ı:sl-ah ameliyesine başlanmak üzeredir. 
T T t k .. ülük" h ,_,_ tl ri bil Bu iş 1,760,0000 liraya eksiltmeye çılta-arsus (Hususi) - Tarsus, bütün arsus .a oyc areı\.e e -

ıl'O.rkiyede elektriğe ilk kavuşan şehir- hassa kayda şayandır. Kaymakam M. r9ı4ım1 ışt1ır.dBu sul retle Be~gak~a ovasıntn 
d. İs Aı· o b · · ·ddi tl 1 lm yı ıın a su anması ım 11n dahiline ır. Elektrik burada ışık verirken • ı ran, u ışı cı ye e e e a ış ve . . bul 
fanbuJda gaz lambalan kullanılmakta köy kanununUlı tatbiki suretile yarı - gırmış ~~~or. 
idi. Belediye elektıik tesisatını esaslı dan fazla köye yeni bi çehre vermiş - Aynca küçü:k Menderes havzasında 

t . :ı: Fetrek köyü civarında yapılacak şiltler IUı-ette ıslah etmeyi kararlaştırmış ve ır. 
bu hususta lazım gelen tahsisatı bütçe· İmarcı bir id~eci olan Tarsus kay - ve beş küçük köprü 790, 720 liraya eksilt. 
Ye koymu~tur. Tarsusta Türkiyernizde makamı Mehmed Ali Oran, tarihi kasa meye çıkarılmı. __ şt_ır_. ----
eşine nariir rastlanır mükemmeliyet ve bayı maruz kaldığı bakımsızlıktan kur· 
IÜzellikte bir paTk meydana getiril • tarmak için takdire ş~an surette ça • 
iniştir. Beş bjn lira gibi çok cüz'i bir pa lışmış, merkez ve mülhakatında birçok 
ta sarfile tesis edilen hu park mevsi - yeni ve eüzcl eserler vücude getirmiş -
ininde Pazar günleri Adana ve Mersin tir. Bütçeyi kısa zamanda 130 bin kü -
den gelenlerle daha sabahtan dolmak· sur liraya ib!ağ etmek rnuvaffakiye -
tadır. Birçok tesiwtı muhtevi bulunan tini gösteren Tarsus belediye meclisi, 
Parkın yf'ni baştan tanzimi için bir uhdesine düşeni en güzel şekilde batıar 
Plan hazırlanmıştır. mış ve harab şehre modern bir çehre 
Şehir sir.ema ve tiyatrosu da Tarsu • verme~e başlamıştır. 

llU n kıymet!i kazançlanndandır. 1 O un-
ttı Cümhuriyet yılında a1ç1lmış olan bu 
lrı<>dem bina 700 kişi alacak genişlikte 
biı- salon ve zengin dekora malik bir 
lahnevi camidir. Halen sesli film gös • 
ten~ekt.f> ve bu suretle hem halkın te
lrıaşa ihtiyacı, hem de belediyeye bir 
"al"idat tPrr..in olunmalktadır. 

~~~~~·~--~-

Bitlis'e mDr. t ·hibisani SPÇimi 
basfadı • 

Bitlis (Hususi) - Bugün vilayetin 
her tarafında ikinci müntehib seçimi· 
ne b<1.?lanmıştır. Kasabamız ve Halkevi 
bayraklarla süslenmiştir. Halk sandık 
başına koşmaktadır. 

P, T. T. Umum MU~UrlUgUnUn 
bir tavihi 

3 Mart ı arihll gazeteml.7ıde bu sütunlarda 
"Muşa gidip cezaya çarpılan bayram kart
ları. başlıklı bir yazı çıkmıştı. P. T. T. Umum 
Müdürlü~ü bu mesele hakkında bize gön
derdili bir tııvzihde şunlan söylemektedlr: 

ıı:Bilha.ssa arife ve bayram günlerinde An
kara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde 
posta gişelerlne teslim edilen veya mürsilleri 
tarafından pullanarak posta kutularına atı
lan binlerce kartvizitin muayenesi mümkün 
olmıyacağındau grup halinde gişelere veri
lenlerden bir kacı muayeneden geçirilmek 
suretile 1':abul olunurlar. 

İ.ş haemlnln genlşUtı dolayısile mahreçte 
yapılanııyım muayenenin mümkün oldukça 
teşkllA.tm bir parçası olan mevrid merkezin
de yapılmasını tabil ve muhik görmek la
zımdır. • Şehir harita ve imar planı yaptın! • 

llıış, içme su tesisatı sona ermek üzere 
buıunmus. veni bir mezarlık kurulmuş, 
birçok m.eydanlar açılmış, istasyonla 
Şehir arasındclki iki kilometrelik yol 
Parke ve yaya kaldırımları beton ola.· 
>'ak döser;miş, Keresteciler çarşısı tesıs 
ed\lmi~, lı~r umumi hela yaptınlmış, es 
ki köprü, yol ve kaldırımlar tamir, ye
'1.i köorüler !nsa olunmuş, birçok yol 
\re sokaklar açılıp genişletilmiş, bin • 
~~e metre murabbaı kaldırım yapıl • 

( Burdur Halkevinin temsiller i ) 

!riıştır. 
Tarsus itfaiy0 teskilatından bilhas • 

&a bahsetmek isterim. Değerli bir emek 
?t Öğretmenin idaresi altında ç,dlışan 
"O'e cidden mükemmel bir kadroya sa • 
hib bulunan Tarsus itfaiyesi şehirde 
ZUhu- edecek herhangi bir yangını da· 
ha anında önlemiye ve söndürmeğe ta .. 
tnamile hazır ve kadir vaziyettedir. 

939 belediye bütçe.sinde muhtelif i· 
!nar ve tezyin işleri için kırk bin lira 
t.ynlmıstrr. Bunun}a çocuk bahçeleri, 
bir a-;ık pazar ve iki umumt hela tesis 
~dilecek, vol ve kaldırım in!':_atıtı de • 
\tam eckcek, elektrik şebekesi yenileş · 
tlrilecek ve daha bir çok lüzumlu ve 
faydalı i~ler görüJecektir. 

Dün gene bu sütunlarda Burdur Halk 
evi çalışmıilanndan bahsetmiş, temsil 
kolunun gösterdiği muvaffakiyetleri an 
!atmıştık. Ancak bu yazıda bir yanlış· 
lık eseri olarak Burdur Çocuk Esirge· 
me Kurumunun yıllık toplantısında 
bulunan Burdurluiarın grup halinde 
resimleri çıkmıştı. Özür dileyerek dü
zeltiriz: Yuka!rıdaki resim Burdur Halk 
evi temı:il kolu azalarını Ana piyesinde 
göstermektedir. 

Burdm Çocuk Esirgeme .l:Curumunllll 
topJantlSI 

Burdur (Hususi) - Çocuk Esirgeme 
Kurumu yıllık top!antısını Halkevinde 
yaptL Okunan senelik rapora nazaran 
1 700 liralık hasılat temin olunduğu, 
150 çocuğa elbise giydirildiği ve 103 
çocuğa öğle vakitleri sıcak yemek ve -
rildiği öğrenilmiştir. Resim kongrede 
bulunanlardan bir grupu göstermekte-
dir. 

Pazar O la H asan Bey D iyor ki : 

Sayfa 1 

intihab faaliyeti yurdun her taraf mda 
büyük bir hızla devam ediyor 

İntihab faaliyeti yurdun her tarafın· 
da hararetle devam etmektedir. Dün 
on binlerce yurddaş reylerini kullan • 
mışlardır. Şehrimizde dün akşam inti· 
habın ilk gecesi olduğu için resmi dai· 
reler, hususi müesseseler ışıklarla ten· 
vir edilmiştir. Her tm-af bayraklarla 
donatılmış, deniz nakil vasıtaları da 
bayraklarını çekmiştir. Halk, intihaba 
büyü'k rağbet göstermektedir. On sekiz 
yaşmı ikmal eden vat~ndaşlar büyük 
tehalükle reylerini istimal etmeğe koş 
maktadır. intihab teftiş heyeti azaları 
her taraftaki sandıkları gezerek tef -
tişler yapmaktadır. Vatandaşların rey
lerini kolayca istimal edebilmeleri i · 
çin ~ndıklar mahallelere kadar sokul
mustur 

T~ftiş heyetir·e müracaat ederek müs 
takil meb'usluğunu 'koyanların sa~1•1sı 

vediyi bulmuştur. 
~ İst~nbulda intihabata Sivas meb'usu 

ne7.aret edec~k 
Ankara 15 (Hususi) - Parti Umu -

m1 Merkezi namına 28 intihab da~re • 
sine gidecek V':! seçime nezaret ederek 
meb'uslar Cuma günü şehrimizden va
zife görecekler merke.zlere hareket 
edeceklerdir. İstan.bula Sivas meb'usu 
Semseddin gelerek, Samsuna da Sey -
han me1:,'usu Damaır Ankoğlu gidecek· 

tir. 
Müracaatların kabulüne bugünlerde 

nihayet verilecek 
Ankara 15 (Hususi) - Cümhuriyet 

Halk Partisine meb'usluk için talebna
me göndermek suretile müracaa~ eden
lerin sayısı hergün artmaktadır. 
N;ımzcdlerin tesbitinde göz önünde 

tuh1lacak prensipler kararlaşmış bu -
lunıiuğundan önümüzdeki gün1erde 
müracaatların kabulüne nihayet veri -
1erek namzedler listesinin meydana 
konmıfs; için calışmalara hız verilecek· 
tiır. Namzedler lisiesi Parti Kur'da 
göriişülüp görüşülmiyeceği henüz ma
lftm değildir. 

~Son Posta - Paı·tt Kur, Partinin Genel 
Başkanı Ue vekil ve Genel SPkreterden mü -
rekkeb Genbaskur<ian. MPclis Relc;inden, 
aPrtinin kabine fmılarından, Parti Umumi 
İdare He_:eti ile parti grupu idare heyetin • 
den t~ekkül eder." 

İki mi"li namzed mi gösterilecek 
Ankara 15 (Hususi; - Meb'us seçı -

minde partinin bazı intihab daireleri • 
ne iki misli namzcd göstermesi ihtima· 
linclen bnhı::edilmcktedir. Maamafih bu 
haber henüz ~ayia halindedir. 

Yeni mecliste kadın rneb'us adedi ev 
velce bildirdiE!irr. gibi 18 olarak muha· 
faza edilecektir. 

Yeni namzedi er 
Ankar~ 15 (Hususi) - Eski Başve • 

killerden Raufun partinin meb'us nam
zedleri arasınd:ı görüleceği hakkında -
'ki haberin asılsız olduğunu öğrendim. 
Emı::kli General Mersinli Cemalin nam 
zedler ar~sında bulunması ihtimali 
mevcudı:lur. Doktor Adnan veya Halide 
Edibden biri de namzed gösterilecek -

lerdir. 
Umurn müfetti~Jerden üçünün nam -

zed Jistf'c:inde görülecekleri haber ve • 
rilmckt.Pcir. 

Ankarada rey verenlerin sayısı 
An1rnra 15 (Hususi) - Şehrimizde 

miintehibisani seçimine bugün başlafrı· 
ch. Aksama kadC\r 18.446 yurddaş re -
vini kullandı. 

H~'k Parf si ls•an"u' mUnte~ibi 
sani namzed'eri 

torluğundan emekli). Celfil Dikmen Cİmar 
bankası müdürüJ, İbrahim Arın (A. Hisar 
halat fabrika.ı:ı müdürü>, Ziya Kantemir <İs
tanbul umum sigorya şirketi muha.slbD, Sa
cil Akant CŞirketibayriye müdürü), Cevdet 
Faht·i Nomer (avukat ve umumt meclls aza
sından), Remzi İ:pnan <İstanbul Ticaret ve 
Sanayl odası muhasebe şem, Mustafa Ce -
beci (Tahmil ve tahliye müteahhidi), Maz -
har Seyhun <Avukat>. 
Beykoz kazası Mahmut~evketpafa 

nahiyesi 
Necib Ünlü <Muhtar, çlftçn, Hüseyin Er -

gün CÇ!ftçlı, Al1med Gür CÇlftçl), Mehnı o 
(Çiftçi). Ahmed Köktür (Çiftçi). 
Eminönü kazası merkez nahiyesi 
Asım U.s (Artvin saylavı), Hakkı Tıı.rık 

Us !Glresnn saylavıl, Atıf Ödül (llçe başkan 
v. avukat), Kemal Kalmık (kamun Y. K. 
baş. T. T piyangosu bilet şefil, Galib Bingol 
(Ka. sağışmam İst. fı ncı notern. Emin GÜ· 
neren (komlsyoncu>. Kadri Aydınlı (işçiler 

cemiyeti ba.~kam), Hıılid Ertetik (Güli<>tan 
otell sahibi). Melihı:ı Avni Sözen (umum! 
meclis azasından). 
Eminönü kazası Kumkapı nahiye•i 

Münir Çağıl <Çorum saylavı), Fatma Şa • 
kir Memlk (Edirne .!ıaylavı), Osman Şevki 

Uludağ (Konya saylavı), Muhtar Acar <be -
lediye hesab isleri müdürül, Muhsin Ergin 
(belediye emlak işleri müdürü), KAmll Pe ~ 
klner (belediye müfettişlerinden), İsmalJ 
Vefa (Vefa bozacısı), Muzaffer Gürlek d:st. 
muhafaza teşkilatında mümeyyiz). Medihı:ı 

Baysal (İst. kız orta okulunda öğretmen), 
Şakir Memlk (eshıtbı emlakten), Ali Alp 
(emekli yiizbaşıl. Edib Alaslan (mallye me
murlarından>. Hüseyin Avni Eginll (avu · 
kat), Hayrt Tulgar <belediye müfettişlerin • 
den), Hikrrıet Agar Cllkmekteb başöğretmen· 
lerlndt"'n). Sadl Erden (Maliye Vekft.letl ll ., 
seler başkatibi ı Saim Arıkan (güreş hoca • 
sı>, Halll cevd~t Oflas (terzt mekteblndf 
öğretmen), Şevki Sözblr (eshabı emUktenı 

Ha.san Tahsin P!şte\" (muameleci), Ham 
Oray (be1edlye zat isleri müdür muavini) 
Reşid Çavdar (Emnlyet Sandığı müdürü) 
Mehmed Al1 Erel (eshabı eml~kten), Mu?Iaf. 
fer Esen <öğretmen>. Ahmed Nur Tolon <a· 
vukatl. Haydnr Süer <Kumkapı nahiye mü· 
dürü), HüsPyln Cahid Hekimhanlı <Evkafta 
memur), Abmeô Nuri Özenci (Maarlften e· 
meklD. Nazmi Orhun <belediye mezad idare 
sinde memur), Makbule O. Şevki mudag 
(Konya saylavı eşil. Mazhar ÖZpmar ('be • 
tediye sular ldart"'slnde memur>, Nuri Arın 
(mahrukat tüccarı), Ziya Bayraktar (bele
diye memurlarından), Osman Faiz Gündoğ
du (Psnaf cemiyetinde murakıb), Salih Şa 
hln <öğretmenlikten mütekald), Şevket Ge· 
tın <V11Ayı>t memurhrından), Fuad Akkul 
<bı>le1lye memurluihmdan mütekald), Hu -
lftsi AtamE"r Celektrikrll, AH Esin (mütekald 
asker), Hüseyin Pekyürek <ayakkabıcılar ce
m!veti muhaslhll, Yusuf Ziya Ayçe (Kara "' 
mürsel fabrikası nmha.~ibn, Refik Nuyat\ 
<katlbl, Kemal Tul!?ar <beledlve hesab iş ·· 
leri e~ki müdürü). Bekir Sıtkı <fırıncı). E ; 
sad Arıç ı İ. M'\ar•f bas.sekreter!). Abdulla~ 
Eraslan (Eminönü "'<ı hlye müdür\\), Meh • 
med Çubı1kçuoğl11 .. l'{afıa ambar memu • 
rul, Hasib Akyokı•~ ·~ıımkapı mevki bekl
mH, Abdürrıı.hman · 11ımbay <tüccar), Aziz 
Bilgeman <m::ıliye mPmurluğundan müteka
tdl, Dr. Munırfer Şe\kl (docentl, Halld Atııç 
(beledlye memurlarından), Cafer Sadık ö
zer <tüccar), Ztva Bay!';al (Defterdarlık a • 
vukatın.rından>. Muhlddin Canga (emekll 
general), Salih Atalay (belediye matbaası 
basmürettlbl). · 
Eminönü kazası Alemdar nahiyesi , 

Receb Peker <saylav), Süeda Receb Pe • 
ker, Fuad KöprüFi <saylavı, D. Be~im Ömer 
Akalın (saylav\, Abidin Daver ICiimhurlyet 
gazetesi tahrir müdürii), Tevfik: Uras <bele
diye teftls hE"yetl reisi). Salbe T. Uras, O. 
Tevfik Sat!lam ldoktorl. Akil Muhtar Öz • 
den (dokt<~r), G. Refik Münir Kesklngll (doıt 
tor ve umumi meclls azasından), Hasan Ko
per <gümrük muhafaza başmüdürü), İhsan 
Sami Garırn (doktorı İ. Safa Dikmen <SO
kont \'akum S. gümrük şefi). Hakkı Oöksa
hin <Hamı: Vakter f'. U~tel firması gümrülı: 
Rubesi şetll, Fethiye Çeleboven CDarbhanede 
kimyager\, Halis Atamulu (emekli stlbay), 
Ras!d Arsoy <vekalet murakrl:ııl, Mahmud 
Yü~i\ten <garaj sahibi), Hakkı Aker CPan -
galtı lisesi türkçe ö~retmenl), Cel~l Bozkurd 

- Hasan Bey geçen günü 
arkadaşlardan birinin !:OCU· 

funa hediye götürmek lizım 
ıeldi. 

... Eskiden çocuk için 
güzel oyuncak, karagöz, 
vul gibi şeylerdi. 

en 
da· 

... Fakat şimdi bunların ye
rine zırhlılar, tahtelbahirler, 
tayyareler, bombalar ve si· 
lihlı askerler var_ acaba ni-

Beykoz kazası merkez nahiyesi <Bozkurd ımaıı thane!';I sa hlbll. Halld Çelik 
Bahrıve Kurtan <BE"ykoz kavmakamının e • (emekli b?hriyem, Allye Esad Pirtgll (ede • 
R\), Mahırıure Er~ü·:en Cİstlkllil harbi ma - blyat öğretmenD, Saim Sokullu (mttdde!u -
!ıilleı!•1r!Pn t.ıdeınE yüzbaşı Baba Ergüven mumlllk eltktrik fen m.), Şaban Besen (e -
eşi), !\fesat Isıtman <Hüsnü İsıtman eşil. ~ü Jektrlk ldaresl İstanbul şubesi kartotek bii
c;eyin Köktfak rl\totör makinisti). Faruk Iz- rosu şefl), Refik Ahmed Sevengll <muharrir 
zet <B"vkoz dert ve kundura fabrikaları i • ve umumt me~lls azasından), Mustafa Ate4 
malat, şefi), Abdull:ıh Tapan (Beykoz deri ve <Defterdarlık varidat muavini), Baha Yü -
kundura fabrikalan kimyageri), Cel~leddin cel <Defterdarlık muhasebe kA.tlbi), AlL Şük
Taşpınar <Beykoz snlh hakimi), Ha.~an Ça · rü Şavlı (doktor>, Sadık Barkm (Evkaf M. 
ka CA,·ukatl Hfü:ey!n Hallkanlı <Sark de - do~va memuru), Kazım Yorulmaz <e.snaf ce
,.,.irmenleri dİrektörii ve Yazla ciftll"'i sahi - m!vetleri miidürü), Hüsnü Sadık Durukal 
hll, Asım Aryüz ıMiiteahhld}, Atıf Tlryakl- ıbPYP"lm!lel yataklı vagonlar müfettlıın, 
pll'lu ıMiiteahhldl, Asaf Akan <Şirketihay • Ali Rıza Atasoy <doktor), Fahri Araman (A• 
rlve leva7ım müdürü), Hami Karayaka !cmdar nahl\'e miidürül, Bürhan Yula CE . 
rTücc~r>. P.ıfat !\ktas (İc; Bankası ba~ vez • mlnönü Ha'kevi idart"' mi.idiirül. Raşid Oölo 
nedarıl, N:ı.mi Öıan dnhl!';arlar idare~! Pa- demir <Emniyet Sandığı muraklb! ve umu 
ı<1bahçe f:.:ıh:-ilmsı memurlarındanı r"rıet • mi mecfü: nz:ısından', Mehmed İzzet CŞ!r 
tin Çecen <Beykoz malmüdürlüğü ' octa - keti Hayrlye nıiicHiri.il' Osman Şerefeddbl 
rıl, M~hmed San IBalıkçı reisi), _R..ıg:p Ya - CE"llk <doktflr' NurPddln Eran <ecza ve ttri-

H Be B .. .. maç rinhisarlar Paşabahçe fabnKa .nd:ı iş- t t•· ı) ().rhan Tnhsin (doktor) M Re-asan y - ugunun ço- . . l) y::ı . ure::ı r . . , · 
cukları medeni insanlarm cıl' ~B1"ehmked Skuer <ÇıftAç · J l h . sad Eker {Kristal fa brfkatörül. Hllml Akan-

. ? çm. 

• • 1 ey oz azas1 na o rr ısar sel (}.rmudlu kaplıcaları sahlb!l, cemal E-
yavruları da ondan azızım. 1 na/1~yesi rcl (heleöiw• heye<i tpft1clvo mümey:vl71'. 

Reqad Y:ilT'"Z <n:?n!:ı:bank sabık müf"tti~- 1 'l'""~ln H'>nıcH __ ~l'n<'ay (ka7 anc ~etki~. ıtı 
lerlnden>. Ali Şahın (Beykoz hükumet dok- raz Ko. raportoru' (Arkası t 
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Hikiyecilerimiz 
T anıdığım bir ecnebile Türk e - Cür'etklr bir taYI!' takındı: 

debb'atından llromjşu~rduk - Tanımadı~ besbelli! 
\sa. lıfkl~lerimize intikal etmitti Kafam kızıyoıdu: 
Blftaçmm isimlerini söyledim. Hay • - Hayır, dedim, ben muharrlr1en • 
nt etti: mizi, f8lrlerimizl, 9diblerimizi velha -

_ Bunlan hiç bilmiyorum. aıl her jmrda yazı yazanlarmım Wıı· 
- Sizin bildiğiniz Türk hlklyecileri nm. Bu huswıta benlınle münakqa e-

ttmıe!dir? demeutım. 
Bet altı ilim söyledi. Bu iefer ben - Sf.zfnle pek lll münakap edebi " 

hayret ettim: lirim. Benim i11mlerlni söyledJltlerim, 
f"--· :.ı_,erd b' :•.:-· bana hik!yeeiler o kadllr me~ur ki .. hikl • 
~ ,.ı JaU&U en ır J.AU>l ya .. l . t ba k ıı-anıara ""-

.... _ lm · i 1-...J • onl ye en mun azaman ş a '"' -
u.nıcı o ıyan ı.s m~uı amma, a • . cllln edili --Mff r 
nn bir kere olsun, ne bir yerde bir tek e P n~ı""" yo · 
lılktyelf!rtni okumuş, ne de hikAye yu - Doğru değil, bofuna çenenizi '10 • 
tıklarım duymUftum. Geri kalanlan ruyorsunuz. 
Mç amma hiç tanımıyordum. - İ.amt ed~rim. 

Cebinden propaganda için nep-edi • 
len Fraruızca Ankara gazetesinin iti 
nüshasını çıkaraı. Birini açtı: 

- Tanımıyorum. 

Ecnebi, ythüme şaka edip etmediği-
mi anlamak ilter gibi baktı: 

-Ciddi mi -<Sylüyorsunuz? 
- Tabit clddt söylüyorum. 
- Tanum,or musunuz? 
- Hayır. 

- Buyurun okuyun! 
İşaret ettiği yazı bir hikayeydi. Hf • 

kaye mullarririnhl imnini okudum. Ta· 
nımıyorduın. Diğer nüshayı açtı .. 

- Okuyun. 
- Siz bir muharrirsiniz! 
- Evet. 

Gene bir hikly.yi işaret etti ... Hi • 
kAye muharririnin ilmini gene hatır • 

- Bir muharrir memleketinin me§· layamı*hm. 
bur hlkAyecilerini tanımatz mı? Güldü: 

- Tanımaz olur mu, ve ben de nite
kim tanıyorum. 

- Tanımıyorsunuz. 
- Nasıl tanımam! 

- Hakkım yok mtfimiş? 
Hakkın var, demedim amma, nak • 

kın yok derneğe de dilim varmadı. 
ismet Huliksi 

ı_ Bunları bi iyor mu idiniz ? =t 

~ 
Makyajı 
Temizlemek 

ıw.t ıe 

Dün Maslak faciasılıın 
muhakemesi neticelendi 
Bir kitinin ölümü ve beş kişini.n yaralanmasile 

neticelenen otomobil kazasına 
ıoförün tedbirsizliğinin sebebiyet verdiği anlaşıldı 

Geçen pı Maslak yolunda WltUbU • ı den yaraladım.. Sonra da evden çıtf ~ 
lan ve pmteci arkada1ım11 Tahirin ö- tım. Köprüden geçerken, suç Aleti 01811 
lömil, Haydar, Şefik, NUıaH, Ekrem ve b~çağı denize a_ttım. Kız ~imın • 
Osman KmYlin yaralanmalarile neti • ki kocasından uç yaşında, HAşımd ,, de 
celenen otomobil faciumm muhake - bir aylık iki çocuğu vardL Ara. .. .ı. 
mesi Ağm:aada dün netieel~~ir. g~iş ~ç. ~ir hus~et mevcud ~ .. 

Tedbirsizlik ve dilı:btaiz1ik1e olume di Kendisını severdım. Bu if, Anı bil 
ve kazaya 11ebebiyet vermekten suçlu hiddetle oldu. Ben de pişmanım. 
bulunan, hldisede .pca çarparak par- Bu açık ikrarına rdğmen, Hasan bi" 
çalanan 2084 sayılı otanobilin toförü Wıare t&im huzurunda yapılan sor • 
Kemal, müdafaasında: gu.sunda vak'ayı te'vil ve inklr yoluml 

MM:,aj ııe zaman ve niçin temizlen- _Osman Kemalin idare ettijl husu· sapmıştır. 
melidir? İki t:Lakika içinde yüzünüzden 11 otomobil &ıümdea gidiyordu. Bana Hasan 4 üncü sorgu hikimliğinin U-
bütü.n pudra, aHık, krem izlerini siliver- yol verir TUiyet aldı, aoma tam ya .. rarile tevkif edilmiştir. 
ına için ru: rapmalımm?. nından geçmen tekrar em,haline dön 70 yaşında bir ihtiyar mahkeme 

1. MakyaJ gece yatağa gırmeden tama- mesile mü.ademe vukubuldu. Otomo - k d kt · kalbd öldU 
men 'temizlenmelidir ki cild bütün g~ce bilimin &ı lhtiği patlamıt, direksiyon apısm a se 81 en 
iY! ~effüs edebilı>in v~ ta~leşsin. Giın~ lnzalanımştı. Ben de yaralanıruş ve i· Dün Adliyede Asliye S inci h 'kuk 
duzkü pudra. allık vesaırenızle uyuyaka- rademi kaybetmiştim. Otomobil yol mShkemesi önünde ihtiyar b r dam 
~. cild, ~lik.leri tıkanmış ~lduğu boyunda ve ilerideki bir ağaca çarptı, sektei kalbten, düşüp ölmüştür. 
ıçın. ıyı teneffüs edemez. Ertesi gun bo- böylece kaza oldu, demişti. Hukuk mahkemesinde bir tashıhi sfll 
zıik bir tenle uyanırsınız. Fakat, suçlunun bu mMafaası ve davasını takib maksadile adliyeye mftı' 

. 2. Yeni~en boy~~c:ğınız z~an da es- bunu teyid eder mahiyettnt ftç. ş~ha· racaat eden 70 yaşmda Ahmed talll 
~ ma~aJmı.~ ~ uzu~.uzd~ izı kalmamak det mahkemece varid görülıne:mıştır. . mahkeme kapısma vardığında birdeıı
u~re sıl1?elı~~· Çu~~: Ancak terte- Zincirlikuyudan d~nüşte Sutera~sı bire üstüne fenalık gelerek, yere yı • 
mız • · cıld üstüne sunılen boyalar i)'l mevkiinde wkubulan faciadan şoförun kılmıştır. 

1 
962 S8n811.k ltı·r mendı"I yayılır ve uzun zaman kalır. MeselA: b fazla sür.itl4t lrilrmesinin, Os - SaTıyerde oturan bir müteka1d oldtP 

G"nd'~zil bo d .a ı...~ d b" ara ayı --• u "' n yan mız. ~ma a ır K alin araba!ına çarptıktan son ğu bilahare anlaşılan Ahmedin ce~ •? Almanyada A - yere gideceksiniz. Herhalde makyaj yap- maıd1 h:n1_ ti · eksiltmemesi ve d~a derhal adliye doktoru Salih Haşimi 
' ' . b edi T bil ...n d"-'-~ d ra a ı sura nı 

ugsburg dat Sen ınaıuz ıcav yor. a &"'n U.t.Au pu : başka tedbirsizliklerinin hldiseye se - muayene ettirilmiş ve sektei kalbdEd 
thrih kilisesin • ranız, allıgınız az QOk bozulmuştur. Belkı b b" t rdiııw eticeeine vanlmıştır. öldüğü tesbit olunduğundan defninıll 

burn te · b. 1 d e 1ve ve 15ı n 
?' de bulunan bu _ unuzun pesı ıraz par ı!or. ~· Muhakeme M>nunda şomr Kemal, ceza ruhsdt verilmiştir. 

_.....ndll 962 se • Göz kenarlannızda pudra eksilmişt.r .ıı55 · · maddesıne' ~re 2 Adliyenin kalabalık bir saatinde V1I' .a&ı"<;. • • kanununun -. ıncı 15v , 
neliktir. Bir pu. vesare ... Bu, bozuk yerlen bır el çabuk- -ddetl b . • 200 lira agı· r kubulan bu hAdise koridorlardaki ha1I 

lllğil dü ır te le ıka d sene mu e apsm , 
koposa aiddir • . e -L ze. ıp ace .. ç ~~~ ~~l,- para cezasma ve Osman Kemalin kaza- arasında umumi bir teessür ve heye• 
1506 danbert b~ nız m«&yaJınızın ne"'~ze. gon.ınec.e6ın ya uğrayan otomobilinin tamir masra • can uyandırmıştır. 
tün piako~lar ne de uzun zaman -ıacağını ümid et- fı olan 1985 kuruş it. hldisede malul Yangına aid DçDncD keşif 

Dablindllt Gllıarau P. Fitzpatrick tsimll kullana plmiş - mi=~~a-kit yok diye eski boyalarınızı talan Haydara 1 ~O ~ tamıtnal ver .. raporu flm&llf amh 
trıAıflııiı bir zata aid olan bu eşek pipo !erdir. 6Ç.& ğ ahkftm d 1-.i..+i~ 

çıkarmayı göze alamıyorsanız unutmayı- me e m • e. ıu.ı"""" · 
._ ... bunda ztyadesne zevk duyar. şimdi bütihl K ka deşını öldüren amele ..- halk tarafından nız lti cmakyaj çıkarma. saatlere bakan iZ r 

mukaddes sayı • bir if değildir. Buna. dört bet dakika, tevkif ed"Ldi. * TaYak kesmedikleri içil 
yakllan insanlar 

1811 de A....turyada Goslar tehrlnde 
toplmwı p:iAopoelar meclisi birçok Jdni. 

leı.rt tavuk kesmekten ve yemekten ka-

lan b endll, hatıl iıki dakikacık bile yeter. 
u m Tabi!. ne bdar acele olursa olsun, ril· Beyoğlunda kız ka~ Esmayı bı -

9edef kaplı, oyma bir çerçeveye geril- dini_, . . - te . ,__ bu çaklıyarak öldüren Kazlıçeşme deri · b' . 6-l cınsme gore mız.ıcuıeye mec r-
mış ır halde kililede saklanmaktadır. BUDUZ. Yallı eilW. ı.entz herlıahm sair fabrika=;ında amele Mahmud ollu Ha -* zamanlar sabunla yıkanıyorsunuzdur. sanın cürmümeşhud kanununa göre A· 

H k• ı ·x· •-•'- d p Fakat iti dakikada sabunlanmak olınaz. ğırcezaya ven1eceğini yazmıştık. Fakat 
e ım •v• Juaa • en apa Şu jJrj tertibden birini yaptmp elinlzin tahkikatta ikmali zamana Mğlı olan 

13 üııcO uır bqlarmda Papa üçüneB altmt!a hazır tuttunuz mu istediğiniz za .. bazı cihetler bulundu~dan, hadise 
pfıklan w yalnız nebati gıdalarla ya- Honeriyua lıekimJ11i kakir gördüğü için man iki dakika içinde bütün boyalan çı- umuml ~hkAnı• tabi tutulmuştur. Suç-
pdtklan içia elimiz addederek yakur • payazların ve kili8e mensublannın he • kanverirsiniz. ıu, hazırlık tahkikatı mrasmda atman 

Sultanhammnı yangın mahallindl 
yap1lan üçüncü keşfe aid ehlivukuf ra
poru dün geç vakit, müddeiumumiliğl 
verilmiştir. 

Bugün, tetkik edilerek, yangının maı 
hiyeti anlaşılacaktır. 

Müddeiumumi dlln Si!ivriye gitl 
Müddeiumumt Hikmet Onat dün 1* 

tahkikat münasebetile Silivri adliye • 
sine gitmiş ve akşama kadar meşgul alıı 
muştur. 

~~~~~~~~---

....-. kimliğe pmeleriBi yuak etmiştir. (1) 100 gram glise..-in. 100 gram infusi. muhtelif ifadelerinde, hAdiseyi fU su - Fol/ate: 
-----···----··········-······················--·· .. ••·· ............................................... ._ on de roıses, 100 gram gülsuyu.. 10 graın retle anlatnııştır: 

~
- essence de geranium, 2 gram acide sa- - Bundan iki buçuk ay kadar evvel 
_. licylique. İstanbula geldim. HelDflnmı Eama ev· ,._ N L & L E R. Pamuğunuzu l1ti defa değiştirerek bu veloe Ahmed isminde biriyle . evliydi. 

._,- ~ losyona batınp yüzünüzü llitiiniz mı ne Sonra ondm ayrılarak, fhnd1ki Haşim• 
t pudra. ne allık, ne kir kalır. le yaşamağa başladı. Ben her hafta ya 

E11lenmf'lı lstlgen 
Fazla genç erkekler 
Ulleburgazdan mektub gönderen 

bir erkek okuyucum: 
- Ben 22 yqında, orta halli, gü • 

..ı bir gencim, evlenmek istiyorum. 
Diyor. Bu delikanlıya her şeyden 

enel: 

- Gayet basit, diyeceğim. Eskini
f&Jllıların iltiaini de unutursunuz. 
Onlar eğer fazla becerikli olsalardı 
altanat zamanlarında nişandan ni • 
kAha geçmenin yolww bulurlardı, 
fazla kıymeti haiz olaalardı aradan 
reçen müddet zarfında da evlenir • 
lerdi. 

Evet, bir başkaısma bakınız, fakat 
bu defa nişan olmadan evkminiz. TA 
ki adınız cevlenmek isteyen adam:. 
yerine ceğlenmek isteyen adam• 
çıkmasın. 

* Bay cK. Ö• .ye: 

(2) (40 gram tatlı bademyağı. 10 gram Cumartesi wya Pazar g(lnil kıs karde
acı badeınyağı, 100 gram gülsuyu, ı gram şime misafir ıtder ve gwce de kalırdım. 
extrait de benjoin) de bu iJi görür. Bu defa da gene mutad Ül"Jeft evine * gittim. Bir 19Ce kı!dım. Ertesi günü, 

Deriniz kuru ise yüzünüzil, (lanolin) e Esma bmıderim Hüseyine verdiği bir 
bulanmış pamukla 5 dakikada temizllye- örtüyü iztedi Ben de: 
bilindniz: c- Bana ne? Kendisinden ı.t.,• de-

(15 gram gülsuyu, 10 gram kakao yağı. dim. 
15 gram bal, 25 gram blanc de baleine, İşte bu yibden aram12ıda münakaşa 
'25 gram tatlı bademyağı), bu tertib de geçti. Esma bana küfretti, aonra da: 
mükemmel bir temtzleyicidlT. Kullanma- c- Senin kann bqkalarile düşüp, 
11 üç <NSrt dakikman çok .Ormez. kalkıyor, sen ance onu kurtarl- deyin • 

(500 gram gülsuyu. 5 gram Teinture ce, gözüm kızıverdi, ne yaptığımı hile
de benjoin ve Teinture de myrıiı, 10 medim. Yirmi gün evvel, yirmi kuru • 
gram ıtmon suyu). şa satın aldıjım küçük bir bıçakla Es· 

Bu da ayni maksadı ayni sürat1e görür. mayı karnından ve muhtelif yerlerin -

Tramvayt'an at'ı,.n bir çocuk 
,.,.alandı 

Kurtuluşta Keti apartımanında ot\Jll 
ran Zaidin 11 yaşmda'ki evladlığı Me • 
!filıat, 202 numaralı vatmanın idare • 
sindeki Kurtuluş • Beyazıd tramva vm
dan atlamak istemiştir. Yere düşen Me 
1.Ahat, kasığından yaralanmıştır. Yara" 
lı çocuğun tedavisi yapılmış ve tahki • 
kata başlanmıştır. 

Bir dc.mobl• 9 yc.fmda bir kız 
ooc•auna çarptı 

Dün bir otoıoobil kazası olmuş, Fattili 
ile Malta çarşısı arasında Singer dildf 
kumpanyasına aid 3671 plaka sayıla 

otomobil 9 Ya\ilarında Said kızı F'r • 
devs adındaki çocuğa çarpmıştır. $o • 
för çocuğa çarpıp yere yuvarladıktall 
sonra kaçmıştır. Yere düşen çocuğuD 
elleri ve yüzü yaralanmıştır. K~n şa 
fôr zab~ta tarafından aranmaktadır. 

- Bir erk.t için kendisini cgü • 
zeb kelimesi ile vasıflandırmak ka • 
bdar çirkin bir şey tasav • 
YUr edemediğimi söyliyeceğim. Ba • 
na 6yle gelıyor ki evlenme zama • 
nından henüz uzaktır. Hayat mek: • 
tebinde biraz olgunlaşmalı, yüz iti
barile de bıraı... erkekleşmeli, ev • 
lenmeyi ondan sonra düşünmelidir. 
Okuyucunı beni mazur görsün, düş· 
mam değilim, onun için biraz acı 
llJyUlyorum. 

- Ebeveynim Ye akrabam beni 
evlenmt!ğe teşvik ediyorlar. Ben ise 
kend'mi pek genç buluyorum, diğer 
~af tan tekliflerini reddederek on • 
lann kalblerini kırmaktan korkuyo
ıınn, diyorsunuz. 

1 
-··-..... -.. --....... ________ --,--------·----·----··-··-.. -··-··-··-··-··-··-.. ·--··-···----

* !'.skişehirde oturan Bay H. E. bir 
..tlob istiyor. Söylediği şu: 

- İki defa nip.n oldum, askerliği· 
mi yapmaırq oldqğum için evlen -
mek mümkün olmadı. İkisinden de 
aynldım. Bugiln vatana karşı bor " 
IUDlU ödemit bulunuyorum. Artık 
nlıenP.bilirim. 

Alelhusus ea1d ni.şanlıl*1mm iki • 
lf de evlenmemişler, haber gönder • 
diler. Şaşırdım. Ne yapmalıyım? 

Koı kmayınız. Kalbleri kmlaa da 
IOnra yapılır. Sizin için evlenme za• 
manı henilz gelmemiftir. Unutma • 
dan söy liyeyim: 

Evlenme umanı gıelinceye ~ar 
ıradan geçecek mfiddet zarfında 
cevlenmeb yerine ctHhhil1 etmek•, 
•izdivaç etmek- gtbl kelimeleri kul· 
lanmamayı öğreniniz. &le dilimizde 
cbu• işareti varken mezkllr dem~ 
hiç lüzum yok. 
DarJlm&Ymız. 

Elacaksızın maskaralıkları: Kokulu çiçekler J 



• 18 M8h SON POSTA 

Çe oslovakyanın tarih. ~~hneye çıkan ilk 

Yahud 20 y· ılsüren rüya Turk kadını hayatını 
----.-- uSon Posta,, ya anlattı 

Çek milll marşı " Vatanım nerede? ,, dıye başlar. Bu vatan birinci 
asırdan yirminci asra kadar ne ise gene o oldul Polis Müdürü: " Sen büyük işler baıaran bir kadınsın. 

Ben sahneye çıkmana müsaade edemem, fakat 
müsamaha edebilirim 1 ,, eledi 

iMllli Çek marşı 1834 te bestelenmif, a. 
ki bir halk türküsü.dür: 

- Vatanım nerede? diye başlar vo IÖY· 
le devam eder: 

- Vatanım nerede1 
Benim vatanımda, 
Çimenliklerinden dereler mınld.a-
narak akar, 
Kayaların üzerin.de ormanlar hıtır
dayarak dalgalanır, 
Bahçelerinde, Ukba1tar çiçek meı
heridir. 
ve bu dünya cenneti_ 
Benim vatanımdır, Bolıcmyadtr. 

* - Benim. vatanım 1\erede, benim "a-
tanım nerede? 
Bu tatlı memlekette, çevik. vikud
lerde ince ruh.lan, 
Salim muhak~n.eU, cesur insantan, 
Muka~emeti kıran bu kuvveti tanır 
mısın? 

Bıı, cesıır Çek mı1letid.ir. 
Btt Bohcmya toprağı benim 
nımmr. 

vata· 

e W'<t ı• S:}f 

• Ycacmı lamel Halai 

Am. ff arkadafımı.! 

- a - rönde.rirlıN'. blllf •an•. 
Evvelki kısımlaran hulAsası V• dıldlpn fibi. oldu. BU teJısraf a). 

dun. Telgrafta f11 etmı. yazılı idi: 
cAfi!e en _güç ferüt dahlllnde .-..,_ cHer ~ yokma ,mti. ..,besçe eell• 

. Çd köylilcri m.1lt haal4rile dansediyt'ı rlar 

di. fakat Avusturyalıların değil, Macar· 
larm muhalefetile karfllnııyorlardı. 

Habsburg ailesinin son planı .. 
Alınan tarlhciıleri derler ki: 
c- Avusturya - Macaristan hflkfuneti 

muharebeden evvel olen Alman ırkına 
istina.d ediyordu. fakat memlekette Çek, 
Slovak, Rüten. Ukren ve Sırp olarak 
Slav unsuru Almanlara faikti.• 
Hükümdarlık makamını işgal etmekte 

olan Habsburg aUem bu vaziyeti görü-

çıkan llk Turk kadınıdır. J:l&rt\lbeda}ie ta - Bu t•'--4 beni ~ IM!'Yindfrdi Vapura 
Jebe olnrak g:.1m1.t .. n sahneye çıkmak ate- ~.... "~ · 
şlle çalışmıştır. Anfenin a?meye çıtmMI o binmek 6aeN Kadıköy ~. indim 
zaman için mühlıll blr m...ı. idi. BU ara - İskeleye Jliriltellk yerde 'bir poü duru· 
hk m:ı:ı.rll nazırınd&ll mil.laa.de alınmak • - yo~ beni görilnee dik: dik baktı. Ben aı.. 
zereyken maarif nazınnın clel~Nl üzerlne dlımıadtm. t.ka1eye ·lirdim- Kadınlar ~ 
bn da geri kalmıştı. Afl!e, isin almadan nh- ~oturdum. Oturdum. oturmad11D1 
neye çıkmak 1st1Jmdu. B1l armsunn Da -
rfilbedayl beyct.1 eöe'blyM1ndıl bulunan Ka.e- bana dik dik baku poü yanında bir baf' 
ytn smıd~ söylcml~ Heyeti edebtyede to - ka polisle kapıda görlndü. Aksı aksi et. 
nuşuldu. Ve Afl!enin aahne)"8 çıkmuı brar- rafa bakındıl'ar. Beni &ördüler. Yanıma 
ı~tm1dı. geldıirer: 
Kadıköyfüıde Apollon tıJatrosunda sahne- K ak '- .... ,ini 

. U .............. , - ar o-. 6 ... z. ye çıktı. Ilk temsil muvatfa.tıye e ..._ ... -
yor, bir taraftan da komşusu muazzam dı. Bir ha!tn sonra ıklncl btr teJMlI verili _ - Karakolda ifim yok! 
Alman hükfunetinbl ıanında diğer bir yordu. Polls müdahale etti. Atı!eyt yataıa - Deldim. Orada bulunanlar bana bala· 
Alımın hükfuneti halinde sivrtlmenir. im-. mak, karako!a göılinnek ı.tedlkr. 1'8.kaı bir yorlar ve kim bilir hakkımda neler dü· 
k!nsız olduğunu düşünüyordu. Bir vak!t- çaresini bulup AtlfeJI kaç1rdılar. Erteı!ıl sin §Ünı.iyorbrdı. Gidersin., fitmem.. müna
ler Prusyanın mühim bir kumını da ih- Afife gen~ Darülkbed~e1_c;_~;ben dedi tısa:h kaşa büyüdü. Me:-aklı birçok insanlar 

. - Bu işe bir ere ıuaş Qll.<a.; n gene -
tiva etmek üzere U Baltık denizıne ve neye çıkncağım perdenin :lp1nt ıtutun, perde et.rafımızı aldılar .. 
Ren boylarına varmoya kadar bilı:fo Al· kap:ınmasm, ~n aahnede lı:ahnm. 11 Öyle bir vaziyet huıl oldu ki karako· 
man topraklarına hlldm iken firndi sa· (Hatıralar cleTllJD ediyor) la gitmekten başka çare kalmamıftı. Ka-
dece Avusturyayı inhisar etmek bu aile ~ ra.lcola girdim.. beraber taş koridortiald 
için unutulmaz bir acıydı. Hemen 0 gün karar wırildi.. _!3ir hafta tahta sıraya oturttular. Komiser ve mer-

Habsburg ailesi tam kan, en eski bir sonra İbnirrefik Ahmed Nurinin Odalık kez memuru beyler henüz uyanmarnıı 
\lman ailesi ohna.nna rağmen bu va~ • piyesini oynıyacaktık. Afif• rolünü ben olduklannıdan onlar uyanıncaya kadar 

Çek kadmltınıt .. .ati kıyafeti yet ve bu düşünce önünde devletin~ bir yapacaktım. beklemem lazımmıf. Ben taş koi'ldorda. 
Artı'k bu tarihten 80ft!"& Çekleri krallık Almanlık yerine bir SlAvlık damgası ver- * tahta lll'anm üzerinde soğuktan titreye * haHnde glSrecf!ğiz. Mu.mıfih 13 üncü a· meyi tnsavvur edi)rordu. Hele bu ailenin Bu sefer dıaha dikkatM hareket edi- titreye beylerin •yanmalannı bekledim. 

Biraz tarih... sırda bu hQkilmdar ailesi düşecek. yeri· son mümessili Şarl !aükBuı_ne~i (Avustur - yorouk. Sahne kapısı içerden kilidl! idi. Niih t *ıa d s· "- beni 
• • !H! 1310 tarihm~n iilbaren Luksenburglu Ya - Macaristan) de5 ll' uçüzlü devlet Kapının önün~ bekl1yorlardı. Birind . aye uyanmış. r ı. ır po~ 

Bohcmya, bu adı vakttle, mıl.addan ~8 bir aile geçecektir. Me~ket te yavaş ya- halinde (Avusturya - Macaristan - Slav- perde oynandı. Polis perde arasında beni komiserin odasına götürdü. Komıaer pek 
evvel o topraklarda oturmuş olan bır v~ hele bUyük ~irleri tamamen Alman ya) hükfuneti h~~e getirmeyi tama - tutacak .. bunu haber aktık. İkinci peroe ~ ~adar aksi davranmadı. F~t asıl beni 
Selt kabilesinin adından alır. I.aşacaktır. Maamafih lN tarihlerde Bo- men tasmim etmiflj Fakat Macarlardan çabuk açıldı. ·Sahn~eytm. Ben konUJU· ıstıcvab ~ecek ol~ o delilmiı. merkH 

Kabileye Boi veya Boi Hernum dıyor- hemya 'krallıb Moray-ya ile Silezyayı da çekiniyordu, buna rafınen tetebbüs ede- yorum. Perdenin yavaı yavaı kapanchğı- memuru imIJ.. Komıaerle bırlikte merkH 
!ardı. MilMın ilk asnnda bir Cermen dal- hududları içine alarak genişlemiştir. cekti nı görüyorum. Ne müna•bet, neye ka- mem~ odama gittik. Merkez me. 
~ası önünde tarumar oldular. Yalnız ad- Tarih Bobemyanın ilk mühim ihtilAli· Fakat Büyük Muharebede mağlUb o- pamyor, şaŞU'Illlf ~r halde, kulise doğru ~uru. ~ tepeden tırnağa kadar liizdü. 
lan kaldı. Fakat yerlerine gelen Cermen- n1 1416 yılında kaydeder. HAdise evveli luşu memleketi parçaladı. Macarların ay- dönüyorum: B.ır ~~ cemiyete fenalık eden en Mi 
lerin ömrü de bu t!praklarda uzun sfir- -"-t mahi tte idi. f""....ı. _,.,.,,eden memla- nlmalarına, Çeklerin. de istlltlll kazan- - Perdeyi neye kapıyonunuz? bır mucrııne belki daha az hakaretle ba· 

uuı ye .._...- a-... •• k lırdı İlk " ·· ldu 
medi, CermenlPr de miladın beşinci as- ketin gittikçe Almanla"1takta olması ve- malarına sebeb oldu. Habsôurg hanedanı Perde kapandı. 1 • sozu fil o : . . , 
nnda "'trktan p-e>len Slav kabileleri önün- sflesile ırk kavgası hıHnı aldı, 20 sene- yıkıldı. Nihayet yalnız başına kalmış o- * - Oyuna çıkan kadm sen mısın· 
de çc'ı "Tip gittiler Artık toprak son ge- den farJa sürdi1 ve memleket? son <ierece lan Avusturya da Almanya ile birleşti, Perde kapandıfı zamal! her şeyi <5~- Beni Darülbedayiden cHer feY yolun• 
lcnler .,,dir ve tarihin muhtelif dalgalan fakir ve zayıl düşürdü. 'Maamafih Çekler Çeko-Slovakya be tarihınin ilk zaman- rendim. Polisler sahne kapısına gelmif- .girdi. serbestçe g8b diye çağırıyorlar. U. 
arnsın~ıı hep onlarda kalacaktır ve tarih nettoede bir müddet için ecnebi nüfuzun· lannda olduvu gibi tekrar Alman hiına- ler, kapı açılmamıf, kırın.ak :istemişler. midle yola çıkıyorum. Yolumdan çev•ri-
onlan •clerin rle>n birinin adı ile cÇek> di- dan lrurluldwlar. 143'1 yılında Luksm- yesine geçiyor. Kapı vuruluyor. sal'Mlıyordu. İçerdı!n yorlar. Taı koridorda ~ekletıyorlar ve 
ye ika 1~edecekt:.r. burghı hükümdar ailen de söndü. Kral- 20 sene suren rUya... bağınyorl'ardı: ·:~~uian bu mal. Sinirlerime hlkım ~e-* Jık asil ve zengin ailelerin en nüfuzlulıı.n - Ne istiyorsunuz. burada hınız yok, ğılım artı~. Merkez memurunun sualin• 

ara,onnda dola'1!1aya bqladı, nihayet 1526 Çeko-Slovakyanm tan1ıte nasıl doğdu- katil yok. cevab venyorum: Çek kabileleri Bohemy::ıya yerleşir yer
leşmez evvelfı Alman imparatoru cŞarl
rnan. ın. sonra da Moravya kralı Svla
topolk'un himayesine girdiler ve bu sı

rada da hıristiyanhğı kabul ettiler. 
Bir müddet sonra .Moravya> kra1lı~1 

l>lr Macar isı:Jası altında perişan oldu. 
Moravya 'kralının himayesinde yaşamak
tn olan Çekler tekrar Alman himayesine 
i:löndüler. Aradan 6, 7 asır geçti. 

11 inci, 12 nci asırlarda Alman impa
ıratorluğu zayıflamıştı. ona ttı!i devlet
ler fırsattan istifade ederek biraz serbest 
lediler. Bu :u-rufa Almanyaya tabi olarak 
Çcl1t memleketini idare etmekte olan 2 in· 
d Vlad "slav Almanyadan ailesine intikal 
otmek üzere ckrah Unvanını aldL 

Bu adam, miladın 627 inci senesinden 
b şlıyarak yan müstakil hükfunet reisi 
hallnd E> bu rnemle>keti iôare etmiş olan 
dükaların 14 üncüsiidür. Hadise de 1092 
yılında olmuştur. 

yılında Avusturya imparatoru Şarl ğunu. nasıl bir iatihale geçirdiğin! gör • Sahne kapısını kırmak lstiye" Jle>lisle- - Terbiyeni takın da öyle konll§! 
Kentin karde~ olıln. Avusturyalı bir ar- dille, uzun müddet AVU1turya idaresinde re sahneden bu tarzda bağınrlarken ti- Merkez memuru bu sert cevabım kar
şidOkün eline geçti. Adı l"erctinand Von kaldıktan .!Oilra tekrar nasıl meydana çık y~tr?yu dolduran halk ta birbirine gir- fWDda_ adeta tuti~ruyor; bağırıyor: 
:Habsbur.gdur. Artık bundan sonra mem· tığını söyliyelim: mışti. Bağınyortardt: - Dın nerede. ıman nerede, utanmıyor 
l't'keti hep Avusturya prenslerinin elin- Büyük Muharebe esnasında Avustur • - Yaşa be kadın, polis seni tutamaz! m~, Allahtan korkmu~or musun? 

d A _, bir e,,aletı· hal' d 15 ya ordusunda bulune Çek nefer ve za - Polis beni tutamaz mı? Tutacak ifte. Bır kere ola!\ oldu. Aynı tarzda konu~ e, vuMuryanın ~ ın e g · . . . R · 
ği bıtlerı imkan buldukça usyaya kaçıyor- Refik Halid, mütemadiyen cesaret veri· makta devam ediyorum: 

rece z. Iardı, bir zaman geldi ki sayılan çoğal- yordu· - Bunun dinl-e, imanla. namusla all· 
Bununla beraber halk arasında kültür ğ ld R 1 bu f" · . · .... 11.ı B bir . . • . . dıkça ço a ı, us ar ıranlerı toplı - _ Korkma kızını. ceıaret lazım, sana -..an yo . en inkılAb yaptım.. 

hareıketı zfyadeleşınce lo ıncı asnn orta· k b. f k ......... ,__ uh lif .ı.,_ • • •• - • • . b yara ır ır a Y--t'wı.ac, m te sana - bil' şey olmaz. Sen mısın bu sozu söyliyen. merke• 
sına doğru mflH hts uyanmaya . aşlaôı. larda kullandılar. Perde tekrar açıHI " ben tekrar sah- memunı bu aözün altından hiç aklıma 

1848 yılında Avusturya • !1'acarısta~da Çek askeri cesurdur, iyi çarpıştı, çok neye çıktım. İkinci perdeyi tamamladık. gelmiyecek bir mana çık~ın mı? 
ihtilAl çıkmıştı, Çekler bu rsattan ıstı- iş gördü ve mütteftkler tarabndan bü • Son perdeyi de oynadık. &n perde ka· - Demek sen bu milleti birbirine ka
fa&t ederek, milnc'Vverlerinin teşebbilsi· yük bir minnettarlık kazandı. panırken ben biT te:mail evvei indiğim rıştırmak istedin ha! Şimdi seni tevkif 
la o tarihte Prag şehrinde bir halk mcc- Büyük Muharebenin tonunda Avustur- merdivenden a~ağl indim. Bahçeden so- ediyorum. 
l1sf topladılar. Çek diUnın hüki\met iş· ya mütarekeye talib olunca Amerikada kağa çıktım ve M'odaıdakf bir arkadaşı- - Benim ne cilnnilm var, beni :ıasıl 
lerlnde kullanılmasını istediler. Avustur. bulunan Çek münnverleri toplanarak mı.n cv"ne gtttim. O ıeee de orada kal- tevkif eldersiniz? 
yada lhtilAl hareketi sonuna ermişti, mu- memleketlerinin iatiklAlini temtn etmek ciun. - Seni tevkıf eder ve karakol karakol 
va:ffak olamadılar. 186T de ikinci. 187~ da iÇin çalış.mıya karar verdiler. ve sulh mü- * süriinduriirüm. 
üçüncü bir teşebbüs yaptılar, nihayet za'.kerelerinde merku halini alan Parise Ertesi sabah, arkadaşımın evinden ken- Beni dışarı çıkardılar, pencereleri de· 
mahdud salAbiyetli, mahalli bir muhta· bir heyet gönderdiler. Diğer taraftan da di evime gittim. artık haber bekliyor- mir parmaklıklı, bir tq odaya kapadılar. 
rlyet idaresi temin etmeye muvaffak ol· Pragda harekete geçtiler. duın: Yanm saat kadar da orada .kaldım. 
du.lar. Daha fazlasını da temin edecekler· '(DevamJ 10 uncu laTfada) - Herhaılde, ~um, beııa bir hahlr (l>eftım 10 mıcuı•7fada) 



S Sayfa SON POSTA Mart 16 

1 ı ı m j b i r a n ket 1 c: 64 sene sonra alevlenen münakaşa ::J 

C .. .. ·ı .. 1 .b Abdül8.zizin katledildiği 
ezanın curam ı e mu enası iddiaları doğru mudur? 
olması lô.zım gelmez mi? 

Hukuk f akü ite si ordinaryüs profesörü Mustafa Reşid : '' Bu nisbeti bulmıya 
imkan verecek hakimin sreniş takdir salahiyetidir ,, diyor 

Kıymetli muharrir arkadaşımız Bür • l nisbetle ~aha kolaydır. Şu halde, gecele-
han Cahid geçen günkü sayımızda ortaya yin eve giren bir hırsızın göreceği ceza 
şayanı dikkat bir mesele attı. Bu yaD ce- elbette bir kaçakçının' cezasından ağır ol-
za, cürüm ile mütenasib ohnalı iddi86l- malıdır. Heroin ve saire gibi zehirli mad-
nı hamil bulunuyordu. Biirhan Cahide de kaçakçılarına gelince: 

göre: cDevlet malından 40 para çalanın Böyle bir cürüm ika edenlerin adt ka-
cezası beş yıldan aşa~ı değildir. Devlet çakçılara nisbetle daha ağır ceza görmc-
bütçesinde rahneler açan kaçakçı ise bir leri düşünülebilir ve görmelidirler de ... 
kaç ay ile kurtuluyor. Herhangi. bir se -
beblc bir vatandaşı yaralıyan mücrim 
sekiz ay yatıyor. Bütün cemiyetin hayatı
na kasteden ero nci ise pek zayıf ceza 
görmektedir.• 

Arkadaşımız bunlara işaret ettikten 
sonra kendi hesabına, c'Jrümle ceza a • 
ra.<ıında bir nisbets zJi.k olduğu neticesine 
varıyor. 

Bu mesele hakkında tanınmı~ hukuk • 
çulanmızın fıkirlerınl toplamağı faydalı 

bulduk. 

Dün de hukuk faküıtes= usul ordinar -
yüsü Mustafa Reşid Belgesay ile konuş-

Mustafa ReVd Belgesay 

tuk. bi çok ağır bir suçta failin kastı yoksa 
Sayın profesör beni ıöyre cevablandır- çok hafi! bir cezaya tAbi tutulabilir. Bi-

dı: lakis suç bu kadar ehemmiyetli olmadı-

Kanunlar umumiyetle cezaları maktu 
olar.ak tayin etmemiştir. Bir asgari hadle 
azami had arasında,, h~kim cezayı ser -

bestce tayin eder. Hakim cezayı tesbit e

derken de biraz evvel dediğim gibi, cür
mün filen husule getirdiği neticeleri, ma-

zur gö.steren sebeblen nazarı dikkate a
lır. MeselA: Aç kalnıı7 olan b·r m~murun 
o günlük maişetini tem n maksadilc, son-

radan yerine koyacağını ilmid ederek ka
sadan para çalması halile, sefahate sarf 
etmek üzere yüksek bir para aşıran me

murun hareketini herhald.c , bir tutmıya
rnaktır. Evvelkine cürmün kanunla mu-

Sultan Azizin ( 14 can) la birlikte çekildiği F eriye 
sarayında derin bir sükunet hüküm sürüyordu 

(Arkası varJ 
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SiMLE TARiH 
Sözünü tutmak için 

ölüme giden kahraman 
Regulu.s adı, kahraman bir vatandaş1 

hatırlatarak Roma tarihini süslemekte
dir. Marküs Regulus, Roma • Kartaca 
harblerinin ilk safhasında, mil8.ddan ev
vel 267 de Konsül olmui ve 330 parça Ro
ma gemisi ve büyük bir ordu ile Afrika· 
da Kartacaya hücum etmişti. İ1köncc 
par lak muvaffaki,yetler kazandı. Hatta 
b:r aralık Kartaca donanmasını mahvet# 
ti. Fakat. kışın yapılan bir askeri hare
kette Kartacalılara esir oldu. 

Kartacalılar, Romalılara mağlub ol· 
makta devam ettiler. Nihayet Romaya 
sulh tek1ifini kararlaştırdılar. Bu teklifi 
Roma senatosuna bildirmeğe de esirleri 
Rc•gulu.cru memur ettiler. Ondan sadece, 
teklifleri kabul edilme7.5e geri geleceğine 
tlair söz aldılar. Kartacalıların teklifi ce-· 
sirlerin iadesile bir sulh yapmab idi. 

Regulus Romaya giiü, fak.at senatoya 
Kartacanın hali bitik olduğunu, sulhil 
kabul etmemelerini ıa-a.r ile biildird'i.. 
Sonra sözünü tutarak Kartacaya döndü. 
Orada işkence ile idam edildi. 

Sezar Makkarinin yukarıdaki tablo
sunda vertiiği. sözü tutmak için bile bile 
ölüme giden Reguhısu Romalıların teş

yii tasvir edilmiştir. Rıhtım.da Regulusun 
küçük C"iJv ~ lcarısı görillmektedir. 

Yarım kalan abide 
On altıncı a&ırda Fransız Rönesa?lSlliltnı en büyük 

heykeltrqlarından birlsi Germen Pilondur. 1515 e 
do~u d<>ğmtıf Te 1590 tarihinde ölmüş olan bu bü
Jük heykeltraşın en meşhur eserlerinden •birisi de 
bir tek mermer tütlMi üzerine oyduğu yukarıdaki 

gruptur. Leıı Trot. Gricea diye meşhur olan bu ese
rin ısmı, ayni manaya biraı uzak olmakla beraber 
vaktile dfilmlzde c'Ö'~ ıiiziılllk mabudesi"O diye tercü
me edllmiftll. Bu üç güzel kadın heykelinin başları
nıı tunçtan blr va210 oturtulmuştu ki, içine Fran.sa 
kralı ikinci Hanrt ile ka.n.sı Katerin dö Medlsisin 
kalblert tonuMıca.ktı.. Fakat konulamadı. Bu yekpare 
heykel grupu 1821 dellberi Lilvr müzesinde bulun
ma!W> cJ•-

En güzel çocuk resmi 
Josua Reynolds on sekizinci asır İngiliz portre ressamlarının 

En büyüklerinden bU1dir. 1723 te doğmuş, 1792 de ölmüştür. 
Bu büyük ressam, Ingiliz yüksek sosyetesinin ressamı ol

muştu. Yapmış olduğu birçok portreler içinde, yukandak:i 
küçük bir kız resmi cMasumluk çağı> adı altında cihana ya· 
yılmış, bir şöhret kaza~tll'. 

En büyük eserini kör olunca yazan şair 
Jon MUton en büyük hıgmz şairlerinden biridir. 1608 de doğdu. 1674 de öldü. İlk şlirlertnı henüz on y&Şinda iken yazan büyük tair 

elli yaşlarına. doğru kör olmuştu. Ve kendisinin şaheser! sayılan ıKaybolm~ Oennetıı adındaki eserini, kör iken, kendisi .söylemiş ve 
kızlarına yazdırmıştı. Da.b8.larını hiç yalnız bırakınıyarak, onun ilhamlarını ağzından çıkarken kaydeden ve sonra kendislne tekrar 
tekrar okuyarak .ta.shlll ettiren bu kızların aKaYbolm~ Cenneb te büyük bir hia.seleri olmutt\l, Yukarıdaki tablo ressam Ma.rgaret 
Dikse'in eııer1dir n ~ eserini kızlarına yazdıruken göstermektedir. 

•• 
Orfeus ve Oridise 

Ete mltolojlsinin en güzel menkıbelerinden biridir: Trakya prenslerinden Urfeus'1Uı 
genç ve güzel karısı Örldise ölür. Gayet güzel lir çalan Ur!eus deli gibi olur, başııu 
alıp dağlara kaçar. Ma.budlar onun acı şikAyetlcrlnden merhamete gelirler. Yeraltı a.ıe
mlnln yolunu açararlar, takat bir şart koşarlar: ecÖr1dlsey! alıp yeryüzüne çıkarır.cıya 
kadar yüzüne bakmıyacaktır. Urteus yeraltında ÖlÜlM aıemlııe varır. Koluna verilen 
'ıareketslz bir cesedi kooaklayıp dünya yüzüne c;ıkamıağa başlar. Fakat biran içjne biP 

şüphe düşer: cYa kolundaki hareketsiz sürünen kadın Örldise dt?ğilsf'?» Tahammül ede· 
mez. Dönüp bakar; kolundaki Öridlsedir amma ... O bakar bakmaz bir duman gibi sıy
rılıp ka.yboluverir... Urteus arkasından atılmak i<Jter .. takat yolun da birdenbire ka .. 
pa.ndığını görür .. o zaman kendisini ta§lara vurur .. yerden yere atıp çırpınır.. faka1 
faydasız ... Urteus bundan sonra sonsuz b·r hasretin acılarını anlatan lirini çalmağa 
başlar. Mahvolur. 

Bu menkıbeyi gösteren yukarıdaki tablo R. Beyschlag'ın eseridir, Münihtedir. 
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SOK POSTA Mart 18 

ahneye çıkan ilk Türk kadım hayatım 
Altı klop maçları "Son Posta,, ya anlaftl 

Çekoslovakyanın tarihi 
yahud 20 yıl süren rüya 

(B.,tımıfı' - ııtıWı<fa) Biri ltulafm>a ellldk Pazara başlıyor (a.,tarıfı, ltoci lllll/fa<fa) 1 Ulcrenlere birer tam muhtari,.ı ver-
Odanm kapısı. açıldı. Kamiaar içeri - Müjde Aftfe. her fe1 yoluna girdi. 28 Birincitılıfrin 1918 de cPrag> da mu- ğiın. memleketi İsviçre yapacafım.> 

tllft!ıi.: . * Bu münasebetle dün vakbt bir hdk:Omet lmruldlL 9 İkincltet- Galib devletler Versay, Sen3ermen " 
- Merkez memunı beJt hiru ana e- Meıhs memunma • söyledikJerinl. fstanbul bölgesinde rinde mili! bfr meclis toplımdı. 1.( İkinci- Trianon muahedeleri ile ona iMdilf hıa-

k gibi oldum. Şimdi birlikte JUllD& gi- battl oraya ne-1 pldtklerin~ benim o- tepinde Çeko-Slovakyayı 1526 yılında A- duttu verdiler. Fakat, o aözüml tutmadl. 
~...., ... ...., kendisine çok ağır~ .e,wi- rada o1dutumu ureda. öğrendiklerini bir toplanb yapıldı vusturyaya bıfhmuf olan muahede fet- tutmayınca da muhtelif anasır aramıdı 

özür dileyin ve bir daha ..mı.,. çık- bilmiJ'Ol'UDl. A.dmı:lqlarla birlikte kara- belMldt, artık Çeko-Sl:ovakya mtistakildi. Dıtillfbır bqladı ve Almanya kuvvetlen.-
ya tövbe edin. yalvana Ui bırabm. kol.dm çıktun. AıUlt blblm miisterihU. Mlllf küme ve muhtelit tJııkıml•r dı- Bununla beraber Çeko-Slovakya devle- dili zaman işe müdahale etti. BYvell AJ. * Xankoldan ~ hattl üstelik pn~ kalan altı klüp arumda oynana• tinin hududlan henilz taayylhı e4memişti. :rnan1arla mesk11n topraklan bndf huft. 

Gene merkez memunımm karpmda- sahneye ç*acaiJmm ailjdelini de al- cak maçlar hakkında görü.pek üzere Puiıltıa. •1>* ciimhurreili Benepn r1 • du içine aldı, sonra Macar ve Leh par -
ll!D. Merkez memuru: nupm d1ın İatanbul Bölgesinde yapılan top • yuetl a1tmda bulunan komite .ulh kon - çalannı kendi devletlerin~ verdl. Ştmdl 

- Bir daha oyuna çıkmat delil. diY"f, * lantıya Demirspor, Beylerbeyi, Ana - ferana neJJdincle bunu temin etmlye 9ll • ise Çeko-Slovakyad:an geriye ka1mıt o -
tro seyrine bile gitmiyecefine yemin Ertesi cOn poıı. mddtlrile göıilf!U~ doliıhiaaT, Galata~çler, Bozkmt ve lı§11'01'dlı. Bqta Amerikalılar olmak 5~ lan ne varsa onu himayesi altına alıyor. 
seni evine göndereyim! celtü. Polis müdü.rilne elttim. Beni hıç KadıJdSyspor klupleri munılıhaslan re biıçoldan ona sadece Çeklen mftn - Tarih bir tekerrürden ibareWJ\ derler. 

Oradan kurtulmak için bile oı.. bunu •lllWl'Wdılun bir _... karpladı: gelmitlerdir. hUU' kil~ btr devlet kurmasını tavsiye Çeko-S!ovakya birinci asırdan .30 net 
-···"'-"'-lemiye dHim varmıyor. ~Sen. dedi. baytlk bir it başaran bir Bu tak~lar arasındaki maçlara 6 • etmiflerdi. fabt onun g5zü büyükteydi, asra kadar neyse gene D oluyor, :Muha • 

- Beni evime, isterseniz ıönderin. il- lradınaın, finıdt1e bdar olanlardan ha- nümüzdekı hafta başlanacakbr. Çeki • bilhwa iktıaad! sebebler dolayısile ma- rebeden sonraki rüyam tamam 20 seM 

seniz göndermeyin. Fakat ne olsa bu- beıim yoktu. Gene aluaeye çıkmak isti- len kur'ayır nıızaran ilk maç Demir • den ve endültri bakımından zengin top - sürmüştür. * * 
k v b d çık = vnron- ha' trnftp Bozkurt Anadoluhisar Galata - - ................................. - ......... - ....... _ n çı acagıın, ura an ar ÇJ~H ~-H~ • -.r"A' ' ' raklan başka mıısurlara aid olsa bile ken-

doğru tiyatroya gideceğim! Boynumu bük:tilm: gençler karşılaşac.aklardır. di hududlan içine almak i9ti.7Ördu. YUBDDAŞ 35 MİLYON TÜRK m biiyik 

Metanetimi o ana kadar muhafua et- - Evet! Hakemlerm toplantısı Ona tehlı"keden bahaettiler: kanet ve saadet kaynafıdır. Çooak Em-
Be b mtlsaad ed geme Kurumu teşkllitını yardımmıda ~im. Her şeye rağmen kendimi zapte- - ~ una nmnen. e emem, Pazar günü bqlayac~ olan yeni - Yoktur, cn&blDl verdi. Bu 1U?etle lmnetlendirmek ba su.deU bbe Mr DA -

rdum. Fakat öyle bir hale gelmiftim fakat müsamaha edebilirim. futbol faaliyetini llyikile i~ etmek Çek hududlan içine girecek oWı Alman- TIN da tenWı etmete kilidir. 

daha f.azla tahammill edemedim ve Yananda telefona açtı. ltadıköy mer- dilfüncesile lisanslı hakemlerimizden lara, Macarlara. Slovaklara. Ruten ve ----------------
~ya başladım. Merbs llMl!!Qru au.- m memunma dellftlrmll olduğunu te- edisi dün takada bir to lanu -=-----=----=-===-~~~:=::==::====:::m~~~~~~ , __ ,_ -zy'~• ftw'tl .ı-=-~- birini OD y . mm . p "" 

ordu. Birden kapı açıldı. Rahmetli - .. ~ lllU .ı.aw.. v-·- --.uuc .......... 1 .. -ı .... 
-~..t+. ~y~~· 

vahhfd. Onnik. ~ claha ..-a.u .. -. Millt küme hmiclnde yapılattk maç-
başkası_ şimdi o üçtlnelye hatırhya- - Seni KadıkBye meıbz memuru ya- lan idare edecek hakemleri Bölge Fut-

fllJ'Onun Odaya girdiler. ~ se- pıyorum! bol Ajanı tayin ecjecek, mllH küme 
•iflndi.m. Ağhya ağlıya onlara kottma.. Ba. Dedi, ve bent ~ maçlan da dahil olmak ilzere bütün ha 
ll'amak b?nı.z evvelkinden fQk dUa bat- - Şunu da bil ki JCadık6yün merkez kemler icabında yan hakemlili vazife
li id'i. Gözlerimden sevinf yqlan akı- memuru bu h•nmdır Sen OnlJil emrin- si de gCSrecçklerdir. 

~~iz. sizı d~ şaprmlfb. Dlkbtıt dikkatli ba- Galatasarayın kongresi 
Diyor, söyliyecek başka bir lls bala- na bBtı. G21atasaray Spor Klübü Kongre Ri-

(Arkan var) y&Mtinden: Ekseriyet olamadığından 
:·f•-=====-===::::ıı:::=z=--==---==--=-===--==--====== dolayı tehir edilen kongremiz bir Ni -

~ 1 Bir ::~:~:~ünlük ~~~"i~3f.m!:: 
EmlnBnD Halkevlnde konferans 

Ankara radyosu Cildin temizliği: 2 ve konaa .. 

DALGA UZUNl..1Jft1I Mesamat; nsıtaslle çıkması ieab eden ISmtnönti Haltevindeıı: Pazar aqamı saat 
ım m. ısı .Jtea. ı• ır.. 

!" .A Q. 11 74 ıa. 1!1195 Ka • Ew. 
T .A.P. tı:'19 m. MeS K• • 1CW. 

muar guJ.ar ve ter SU<ldelerl vasıtaslle <ıG.30> da Oarb muaildslndeld. ekoller ft 
hadce çıtm.aaı liınm gelen ter, clldla karaıkt.erler1 mevzulu bir konterana Terlle -
aers1nlll:1 dolayıalle vılı:amazaa 0 zaman oek ft bu Jcon1eran~ Konaern.tuar Şan Pro-

Nefi. ve Leziz 

MAKARNA 
yemek latersealz ı 

IZMIRIN 
A.ŞÇIBAŞI 

Marka11 tercih ediniz. 
blr neTi batl ııehirlenme Tiıkua gelir. Bu- teallrtl Bayan Ren Oelenbev1nln ptyano re- '••••••••••••"" 

PER"'EMBE - 11/S/JI mm meftil ft 1IDUUD1 bir çok arızalan takatinde -bir ~an kooaeri taidb edecektir. 
12.30: Pro~ranı. 12.35: ~ m6lılll - Pl. batlösterlr. 1-e ba aebeble cildin te -

;.# Memleket s:ı.at ıran. aJw, me6eolıolo- mt:1H1Jne aaınt deruııle dlkkat ve itina 
.. baberlert. 13.I:i - H: Mhlk (Kani* JJl'OI- emı.t Ilzımdv. aldln t.nhrlllJ de OQk 

ilan Tarif em iz 
Tek IÜtun MNlml 

sahile 400 ,,,,,., 
sahil• 250 • 

Vp;nca -mı. 200 • 
Dördiinei salaile 100 • 
iç eahilel• 60 • 
Son sahil• 40 1 

Muayyen bfr milddet aıfanda 
fazlaca mlkdarda ilin yapbracaJD. 
lar ayrıca tenzlIAth tarif•,._,_ 
iltifade edeceklerdir. Tam. ,._ 
w çeyrek sayfa ilinlar fçla aın 
bfr tarife derpif eclllmf.ftir. 

Son P08ta'nm Ucut !]tnı.naa 

aid ifler için fU adrele mar.c.u 
edilmelidir: 

- - Pi.) U:.30: Prolram. lUD: lftzll: - Pi. butt olarak Mm1a edlltblUr: Sıcak su w 
~leklr.Ul1Br., Solistler). 19-: Kon111111& <ZJra&t aball. .. 
-.U> UU5: Tilrlt milziııt (Pull lleJıetl> Clldler umlDDQıetll aı bmıa ayrıhr: 
~ Kara.k°', Hakkı Dermaa, llleftk Jl'er- Blr tısını 901t J&lb Gllıdlerdfr. Çok çabuk TüRKiYE iS BANKASI 'NIN 
-. Hasan Ollr, Hamdi '1'o1ıa7, Bam 1"ner tırlentrler n aQ1an bl>ek aııar. Bun -

• Ajans, meteoroloji ba~ *-* -- larm battada llabl m 6o defa yıkan -
tfiat). 2015: Türk mbllL Çalanlar: malan lhımdır. llaAilda bir defa J1 -

lıc:lhe, cevdet Çağla. !'.IJMf Kadri, Klelnal kanmak b1uılaı' • dtl delildir. 'Yal -
llıazl Seyhun, Okuyanlar: Necmi ıtaa. 8e- sn deriler 191n han.da bir defa yıkan -
JUlı&t ö.ıensea. ı - ......... - Pepın. ı - mat tın ceıeblllr. 

il~ - Uşşak şarkı: Daim aenl bell arar - Berkesin hattama muanen günler1n-
ı.mı. s - Mahmud Cellleddın pap. • ifan de tmn1s Tlll'k ...._ a. .,. sıcak su ne 
)lrtat 4 - Şevkl bey - Tutulda dum llllft- bqmı Te btlth ~ :ly1oe yıkama

. 5 - S ıphl Ziya - Oilcendl b!ru 8'lr.ı. 11 lbımdır. Ufa. llltllr, birçok çıban 
. 8 - Kemal Nlyazl Seyhan - Tüıdm clld hastaııtıa.rma -.... hep kirllllk. -

~ - Rem: Fcrsan - Oö~ b9IP stt - tir. 'ntmis cilde hll*tt plmes. insanın 
8 - Refik Fersan - Ey batm 1'0DOe ctl· 'f1leudll h1~ ılııokm•ıeebıJJr. Kokulu in -
ı - Dsde - Sana llyık mı -r zGJ1;&. anlar 11tamwaJU. pmqırlannı l1k 

- Şemseddin Ziya - Bılı:.dım eftndeD 11- Sik ~- Bu dotru değil -
...... - Saz .semalsl. 21: MemıetıM .... ı l · mr. Dalina tıBlll dm•la c;allfillak IA -

'8ft. 21: Konusma. 21.15: l!'.sbam, taımıAt. mndır. Tembl1k ,,_. tc;mek kadar 
lflımıbtyo • nukut borsası (flat) . 21.26: Net- m1lbrem lhUJqlar uuma ıtrmtştlr. U-

pllklar. 21.30: Mtlztk <Xllıllt <Nbıstnı - nutmayalım ki llMIClenlJıetla bir yftzil de 
: Neclb Aşkın>. 1 - Noack - lt6y blklye-

ıem.tzllktir. 
2 - Borcherl - Bir gecenin romanı 1---------------. 

tvaJsl. 3 - Leopold - Karlabad llatırası. Cenlt iıdly• ~ posta 
- Pacberncgg - Viyana sOttl. ı - lt~öt ...aa yollamalann• ım .ı.tm. Aksi taıı:-

MIJCl.dl't'sml. 2 - Operada balet m1izlll ı - tltnl• bteklm mualıılısb kala.bilir. 
bende R" lnti. 4 - Paraterde attı nnn- l. ~ 

5 - Lehar - En operetinden - potpori ~============::: • Müzik cç an VMS.ire - PL> D: Jımzlt ,. .., 

r:.; .. ~~-~!?~~P.;~; Son aJam ha •• ~ Nöbetçi eczaneler 
Y ~ni neşriyat 1 .. rece _..... .... ....-u tua -

~.--11-8-18-n-;n--9 UnCU SIJISI Çlkb --=~W elWf=lılclP: 
ftrlt Tarih Kurumu taratmdaıı her io At.sarayda: <ZlJa Jfllli), Alemdarda: 

bir ne§!'edilmette ol&D cBeDnın. Jn (Jl:lacl), BeJUldda: (Alador), Samatya-
ancu aayw Kurumun 1938 J1lmdat1 hafri- da: CTeoflloal, Brntn&ıönde: (Amlna.s -

pıilar.mdan bir kısmına ald raporları ft ay- ya), Byttbde: (Arif Detir>. Penerde: (Hö-
orljlnal tarlh1 etüdlerl ft p.rb dlllerln- .a.meddln), ŞebremtDlnde: <Nazım>, Şeb 
ın~r eden muhtelif mecmualuda.n 78 zadeba1ında: <Asaf), Karagflmrükte: 
anın nhrlstinl ihtiva etmek suretne in- (Suad) Ktiçükpazarda: cmkmet Ce -
etmlştlr. 162 sayfa ve 78 llyah, 1 renltll mil), Bakırtöyünde: <fBtepaıı>. 

havı ihtivn eden bu gfrıel eserin f1atmı Beyoi\'hı clhetind~kller: 

k Tarih Kurumu, bilhassa öğretmenle- İetlklft.l caddesinde: (Kanzuk), Gala -
kolayca tedarik edebilmeleri lç1n, 25 ku- tada: <İsmet), Takalmde: CNlzameddin), 
lndlrmlştır. Satış yeri Ankarada Akba Kurtuluşta: (!fecdeU, Yenl§ehlrde: CPa-

bevt, İstanbulda Ankara oaddeslnıde ö- t'unatyan>. Boıstıan1-şmda: (İtlmad), 
er~ıte Kitabe~ dir. Beflltta§tJ\: CSGle'JJM.ll Reoeb}. 

!655 - 1656 da lstanbul ve Türkiye - Ta - JloP.dçl. ltadıll:67 ,.. Adalanlakiler: 
ı !\rkadaşım1z Reşad Ekrem Koçu Tftrtı- üatüdarda: <ömer !Cenan), Sanyerde: 
Seyahatnameleri ser1slnln dördftncftsftntı <Omıanl, Kad.ıköıy1mde: (BQ.ytlk, Üçler), 
l8tm aıtmda dilimize çeviı'dl ft Qıltr l1 - B~a: (Halk), Heybellde: (Halk). 
v1 ftSlta.~Ue de bastırdL .Jean ete The - J 

'Un yazdığı bu eserin içinde muhtelit \., 
amlar tarafı dan yapılIIUf İstanbul& atd 
il' vür vardır. Ktittlbhanesı memurlanndan Muzaffer Oök-

Ber ldtabcıda bulunan bu eaertn ~eri 25 man'ın yazdıtı Ye 'klltilbhanelerın bugünkü 
ştur. , vaz17etlerin1 anlatan bu broatir intişar etm~ 

lstanbal KitiiWlaaeled - SWeJma.nlye ı&r. 

1 ICIA~IYll: KUIU 



18 Mart 80lf POSTA Sıyfa ı 1 

Prag radyosu Alman milli Macar.~rdusunun işgal Olan oldu, biz neticeye bakalım! 
1 b 1 d ettıgı topraklar (Baştarafı 1 inci sayfada) ııer olduğunu tebarüz ettird'kten s nra. 

marşını ça mıya aş a 1 Patis 15 (Huıual) - Havu ajan.mıın hayet Almanyanm yani Bay Hitlerın ar· Çcko-Slovakyanın bu ikinc· parça! na. 
Bratislavadan aldığı malOmata göre 'Ma· zu ve iradesi dahilinde tesvıye edilece • sının dünyanın zaten alışmış olduğa sar· 

cBirkaç ay evvel Almanya, Çeko-Slo • car orduau mukavemete m8:1'11% ka~~r ğini ve bu yüzden bir Avrupa, yahud bir sıntılardan bir tanesini te ki.. etm kte 
(Baştaraf1 1 inci sayfada) k dak" Alman ekalliyetini tahammül Karpatlaraltı Ukranyasını lfi&l etmifti . dünya harbinin çıkması muhtemel bu - olduğunu bıldiriyor ve bu suretle mrl 

tevdi eden itilafnamenin Hitlerle ÇC''k. va ya ı B - Slovaky d ki Macar ekalli - luıunadığını d.ün yazmıştık. Bugün ise vak"i kabul etmiş bulunu~ orlar. Ge bu 
cümhurreisi Haha tarafından iınZasını edilmez bir terröre karşı müdafaa etmek ugun a a · ıa da Si vaık'alann dedi~iz gibi cereyan etti • gazetelere göre, Boh mya ile Mor n 
mu- teakib Alman moto·· .. 1u· kıtaatı dün ge- için müdahale etmek mecburiyetinde kal yetinin lideri Esterba>zı Brat~ va na. Alın t f d b f kı "Ih k 

• d · d rek M ar hükılm•ti • tini görüyoruz. anya ara ın an u se er ı ı • 
Ce Sabaha doğru Çek hududunu geçerek mıştı Son haftalar içıncie Çeko-Slovak • eri zıyaret e e ac T'"-- 'l:'~ı..: ç ,_ -S" ntr.... to kl d va nın, Alman istila ve tecavüzlerinin on 

Y
ada·- buna benzer h6.d"seler olmuştur. mına Budap~tenin Karpatlaral~"'-uk.a.a. an· ~ eAO ,ov--.,,a pra arın a • 

Boheınya ve Moravyayı işgale başlamış- . ki 
1 

daki yasının Macaristan tarafından ıı:ua e • ziyet şu suretle hülasa olunab'lir: b"r merhalesi değ l, ancak atılım~ b a-
tır. İşgal ke) fiycli g:ı.yet seri olmuş. bil'· Bu .. n:emleketm ır grup arı ara:ın dilen kısmının muhtariyetıni garanti etti· Bu devleil mukaddema teşkil eden dımıdır. 
b rıni rnütea'k. b b"rçok şehirler Alınan aksülamel onları Pragdan aynlmaga sev- füni bildirmiştir Çek kıt'alan Ukraııya- dört eyaletten Çeklerle meskfrn Bohem· Fransız gazeteleri de r l yan ve 
k f d . 1 d"l · ..+ır" ketmiştir Bunun nehces olarak Çeko- p • • 1 M -ı ı J---2 · d ç k sı ıtaatı tara ın an ı ga e 1 m1ıı· • · . . . dan geri çekilerek Bohemyaya avdet et • ya ile Morların memleketi o an oravya, mu a ea ı:nıan z ya c e o- ov 

İşgalden evvel Alman kumandanL ta • Slovakyanın mevcudıyetı sona ennıştir. . mahalli bir muhtariyet vadilee. büyük nın parçalanma ve işg l had.ııs · 
h :ı.. P ar gu .. nündenberi muhtelif mıntaka • mektedırler. . . rafından neşredilen emirnamede erııan· az . . . Slovak hüktlmeti şimdi Macar hududu Almanyaya ilhak edılmışlerdir. Bu su • tafsilatını 'ermek ed"rle'". Resmi F 

gi bir mukavemet" n vahim neticeler tev- larda vahşıyane tenkıl hareketlen vuku • h dud na retle bunların tabiat ile ne bir ordusu ve ile Resmi İngılteren ·n bu hususta sö• 
1m b"lh h" bir bulduğu bild"rilınekte idi. Zulıne uğnyan olan Karpatl~ UHl~rnkanyuıuh ':__,_~-- ne ,.ıe bır harı"cı"yesı' olmıyacak ve bu d- - ] h - IA d w:ı y 1 lid edec ğ' b ldır" ış, ı assa ıç 

1 
h h'-..:ı . . sevkedilme.k uzere 1 a m a.ı.aMU~ "" ve uşunce eri enuz ma m e :ı -

tayyare uçurulmaması lüzumuna işaret grup ar er saat u.uen ımdad ıstıyor • · n. ı lmı t iki eyalet fimabaid büyuk Almanya hu- nız FranSız hariciye nazırı B y B İn· 
ı d Alm ;· lt ·ı · kın k Al dan bet sınıfı silwı a tına a i ır. 

edilmiştir. ar 
1
· a~ m~ e~.1erı Ba a. mı· d • Macıulann ileri hareı<eti dudları içine girecektir. Sılezya, Sak.son- giltere ile görüşmüştür. F kat ar ık C kC\e 

Alman kıtaatı her girdıkleri şehir~e manyaya ge e e 1 1 er. u vazıye ın e ya ve eski Avusturyadan bu ıki eyalete Slovakyanın başına gelen emri v K da-
tayyare istasyonlarını ic:gal ettikten ve vamı bin s neden fazla bir zamandanbe- Budapeşte l& (A.A.) - cHavas ajan • girmiş bulunan Alman orcıuları şu anda, ~iirebüecek hiç b r çare ve kuv' 
tayyarelere vazıyed ettikten sonra Çek ri Almanyaya aid bulunan ve Almanya sm<lanı.: bırçok askeri mevki ve bava meydanla- tur. 

l d. irhı hayatt bir h t h i 1 b" Alman kıtaatı.tun K.arpatlaraltı Ukran-askerler'ni silahtan tecrid etmiş er ır. r-· 1 e emrmye ı a z 0 an ır . . . . • nnı işgal ederek bütün Çek askl!ri ucak- Bohemya ile Moravyanın, yn 
Prag nasıl isgal edildi? memlekette n·zam ve asayişin ortadan yası istılc:ametmde ılerı.emekte oldulu • lanna el at.mı§ bulunuyorlar, ):ani ilhak Çeko-Slovakyanm takr"b n dörtt 

Paris 16 (Hu usi) - Bugün çıkan Fran kalkmasını intaç edecekti, sulbü tehdid na dair olan pyialar burada teh:ib e • ifi memleketi askeri işgal altına almık nun, büyük Alınanva hudud anna 
sız gazetelerı Çeko-Slovakyr. hadıselerinin eden bu tehlikeyi uzaklastırmak ve bu dılmcktedir. . ve Çek ordusunu silahtan tecr d etmek ması had'sesinin :rr.üstakb l Orta A 
t fsıl!tını söyle anktıyorlar: chayati saha• da Y~ bir ninmın tees • Saltıhfyettar mehafil, Macar ilen hare- sureüle bilfiil tamamlanmaktadır. meseleleri üzerinde mühım te irler pa. 
· Almanlann işgnl kuvveti motörlü idi. süsü için lazım gelen şartları temin et • ketinin memnuniyete şayan bir surette İstiklalini illn etmiş olan Slovakyadn cağı aşikardır. Almanya htı:ı 
P g ebr" e saat on bJ-de evvela moto- rr.ek üzere Alman kıt'alanıu Bohemyaya devam etmekt~ olduğunu beyan etme:e- te,ekkül eden. Almanlara taraftar, yenı bir kısmı Çek ve Mor ol 
s ket müfrezeleri gır· miştir. Bu müfre- ve Moravyaya göndermeğe karar verdım. dir. Bu rnehafıl. Macar ve Polonya • hükfun t eml k f · t t" - k yon nüfusla beraber çok 

kı ' l dularınm b'rkaç saat sonra yekdihrine --'- .e rn e e m .. y~n! s atmeusuklnu uğr-zelerı· hafif ve al'h .. m:tralyöz otomobil • Bu ta ar, tedhışçilerin ve bunlan hi • &'" uMLA n zam ve asa'-.,Clı ıa .. e e e u zengin b"r harb sanayii 6
... d mu··ıaAkı olaca""nı tahmın etmektedir. B" A'L-.--J-:~ k 1 Al. ler· onları da tayyare topu taşıyan kam- maye e en Çek kuvvetlerinin silahlarını 5• . Alman rlcat Almanya- r8f1yor. ır .nıııwıı sa.ı5 yan o unun, • bunlar Alm n askeri ku 

yo 1 r, n'hnyet p"y deyı getiren otobüs- al c klardır. Budapeştedeki ' . man as ri kuvvetlerıni temin etmek y mn m"lvonlu m""h m 
ler t kib etti. Bü ün bu kıtaat sef rb"r Alman kıt' 1 n, tehd;d altında bulu • nın Macarislanm hattıldhareketbını tamat- maksadile, Moravyad.an Slovakyaya gir- b'r kütle katmakt"dır. 

l h ed kl l t 'b etmekte o uıı..,.,u eyan ı • k y fetinde 'di. Halk askC'rin geçeceği nan rın ay tını muhafaza ece· er ve re c asvı •""4 diğı anlaşılıyorsa da Almanların bu e - Bundan maada b-yük U'krany f kir 
c ddelerde toplan.mı tı. Hem müteessir, Alman millet le Çek milletinin tariht mektedirler. yaleti de tamamlle askeri işgal altına a ve meselesine doğru b!:r adı'll d 'h ilert 
h m de l kayd duruyordu. h kları ve maddi ihtıyaçlarlle m.ütenasib Siyasi ihtilaflar lıp al'mıyacakları benüı; bell değild r. tılmış bulunulm ktadır. HülAsa A 'man-

Asayişi ve stlkUnu gene Çek polisi mu- bir sekilde esaslı bir surette tesviye bul- İyi malQmat almakta olan mehafile na- Bundan başka, Almanyanın hı.'llayesınde v nın b"r sene zarfındak· h rbc:iz nç 
h f za ediyordu. mak ·ç·n llb:ım gelen şartlan ~hzar ede • z ran Macar ordusunun Ukranyaya gir- bulunacağı aşikAr olan bu eyaletin ıstı.it- b ançosu bu defa Bohem n ve M vya-

Birknç kadın çığlığı ceklerdir. mesi dolayısile ve bilhassa müşterek bir !Alinin şekil ve derecesı de henüz vaz.ih nm ilhakile büyük bir yekuna v rmak-
Kan ıkhk çıkmadı ve kolaylıkla teıı : Her Alınan a~rinin işgal edilen arazi Macar • Polonya hududu ihdası me.!ele- değildir. Şimdilik malfun olan şey Lchis- ta ve bunlar yalnız bütün dunya cfkan• 

k n edilen b"rkaç kadın çığlığından başka halkına karşı bir düşman sıfatile değil, o s ne müteallik ol.ara~ siyan ilıti1Mlar zu. tanın, Slovakların istikliılıru tanımış bu- nın Almanları yeni bir tecavüzl itham 
hiç b"r bfldise olmadı. havalide kabule pymı bir ıüzaın tesisine hur ctmiftir. lun'duğu ve Macarların da buraya hiç bir eylemekle kalmıyarak. ağ· ebi ih1ıma>.-

İlk müfrezeleri takiben ordunun ku- memur olan Almanyanın hır mümessili Buda~e 15 (A.A.) - Macar kıtaatı el uzatmamalarıdı.ı ki bu da bu işlerin ... z ayni zamanda dost ve mü tefik İtalvanıa 
manda heyeti gelerek Ambasa<lör oteline S'lfatile hareket edeceğini ürnid ederim. Karpat Ukranyuında biltön gün ilm yü- çok evvelce hazırlanmış ve görüşülmüş bile hased ve gıptasını celbetmekten hall 
yerleşti ve akabinde Alman kumandan - Fakat bir yerde mukavemete maruz kal- ı rüyüşüne devam ederek yüzden fazla na- olduğunu göstermektedir. kalmıyacaktır. 
lığının emri neşredildi. Bu emir üçüncü dığınız zaman her Yasıtaya mftracaat ede-ı hiye işgal etmi.ftir. Karpatlaraltı Uk.ranyasının akıbeti fe. H. E. Erk"lct 
kolordu kumandanı General Laskoviç rek bu mukavemeti orada kırmalısınız. Macar - Leh orduları ci görünmekte, yani burasının büyük kıs- ······cü'mh'ti"rrjef .. ya··· demtryo'u··-
imzasını taşıvor ve: cEmrediyorum kh Çe_k top.rakl.arında büyük Almanyanın Va~va 15 (A.A.) - Hilk!bnetln rea- mı Macarlara ...,.M"nek ""...tile Lehistan ve 

J ll ld :.. 1 · r- •-w--· ~ • (Baştarafı 3 üncu sayfad'\) 
kC'limelerile ba~hyarak He'nlaynin umu- mumessı erı 0 Ugunuzu unutmama ısı • mi orgaru olan Kurjer Poranny gazete • hattA Roma."lya arasında iak:.'m olunmak Sonra, Cümhuriyct Nafıasının en ve. 
mi kom"ser tayin edild"ğmi ve mülki hil· nız... sinin verdiği malfunata göre Macar ve üzere bulunmaktadır. rlmli ve en randımanlı tievri olan 

5 
n bet 

kfunetin vazifesini yapmakta devama Slovakya da Polonya orduları bugün Lawoczne mev- Dün gece radyoda dinled"ğ"mize göre sene zarfında Devlet Demiryollannın ff' 
memur edild ğin" bi!Jirlyordu. Bratislava 15 (A.A.) - cHavas ajan • kiinde birlqece.klerdir. Taymis başta olmak üzere, lngiliz mat • lctt"ği hatların arasında hıçbir yabancı 

Prag 15 - Havas: sından>: Karpatla,.alta Ukranyasının buatı Çeko-Slovakyanın başına gelen bu ren'k bırakmamak suretil1> bugünk·· mmt 
Prag radvosu Alman marşını ve Horst Alman ordusu. Slovakya hariciye ne • Brşvekili Ro'"llanyaya kaçmlf felAkctin mürettib ve müsebbibinin biz - ve feyizli manzarayı almasında Natı.l Ve-

Wesoel Lied şarkısını söylemiştir. zaretinden Moravyayı işga~ etmekte olan zat Almanya, ve hiç bir milletin toprak- .kili Alıi Çetinkayanın büyük ve es 'ı btr 
Ban -rlerde birkaç Çek, Almanlara Alınan ordusu cenahlarının h"mayesini Budapeşte 15 (A.A.) - Macar ajansı • 

J~ b'ld'rd"ğ" e aö e K tla lt Uk lannda gözü ohnadığını cefaatla b 0 van şeref payı olduğunu ifade etmek vicdana 
-lamA vermemekte ı"se de umumi surette temin etmek için Moravya • Slovakya hu- nın 1 1 1 ın ~ r arpa ra 1 ran 
""' b kT Mon - v ı · Ch sı ettiği halde sözünde durmıyan, Bay Hıt- zevk veren bir vaz;fedir. 
halk tam bir disiplin daires"nde hareket dudunun işgaline müsaade edilmesini ta- yası aşve 1 ı senyor 0 osın, u • 

te çıkan isyan esnasında yaralanmış ise etmekte ve büyük alakasızlık göstermek- leb etmi:Jtir. 
tedir. Slovakya matbuat ajamma göre, Al - de Romanyaya ltaçmağa muvaffak ol • 

Hilk'ômet makamları, halktan sakin ol- man kıtaatı Slovak hükfımetinin cevabı- muştur. 
işgal dünyada n1sll karşllındı? 

rnn:k cesaret'ni göstermesını rica etmekte, nı beklememişler ve Bratislavanın ce • Romanyaya da toprak verilecek (B41tarafı 1 inci sayJ.,,'ttz.) 
ht>rkesin bundan sonra hareketlerinde ve nubu garbisinde oklin Navava - Kra - VarJ<>va 15 (A.A.) - Havas: dırmıştır. Batta Taymia olınak üzere he-
sözlerinde müteyakkız bulunması lazım lovskada Slovak hududunu geçmişlerdir. Beck, dün akşam Macaristan elçili de men bütün gazeteler dünyanın bu g bi 
geldiğini, çünkü bir tek kelimenin tnem- Prag ile Bratial.ava aruındalti telefon Hory ve Romanya ılç'ai Franassovid ile sarsıntılara artık auşmış olduğunu teba-
lekete zarar getireb"lece ·n ihtar eyle- muhaberatı ke'8ilmiftir. görüşmü,tür. rüz ettirdikte1a aonra Çeko-Slovakya ba-
m kte ve cmil1etim"z n bundan sonraki İyi bir membadan bildirildiğine göre Romanya elçisi ile yapılan mülfut es- ö.iselerinin bir tarihçesini yapmaktadır • 
hayatı tarzı harekef mizc boğlıdır• de - Sidorun Monsenyör Tissonurı. Haha ta- nasında bilhassa ıt.arpatlaraltı Ukranya- lar. Gazeteler Hitlerin muhtelıf nutukla
m ktedir. rafın:ian azledilmesinden IOnl'8 kend ;. sında yaşıyan Rumen ekallıyetinin ıma • nnda ve her vesilede Almanyanm hiç bir 

Prag 15 (AA) - R dvo, bu sabnh • .nin başvek lcte gelmesi Almanyada mü- kadderatı mevzuu bahaolmUJtur. millete tecavilı et.miyeceğini ilan etme -
beri b Af sıla rn"lle•e hitaben bir be- sa'd teltıkki cdilm.emif alın.asma binaen İyi haber alan mahfellerde haklın olan sine rağmen Çeklerin Alman boyundu -

y nnnme neşretm kted•r. BeyBnnamcde bugün istüa etmeli muhtemeldir. kanaate göre nril,terek bir Polonya .. Ma- ruğu altına alındıklarını yazmakta ve Al-
biThassa şöyle denilmektedir: Böyle b'r hal vukuunda §imdi nezaret- caristan hududu vilcude getirildifi tak • manyanın bundan sonra ne yapacağını 

cSükt'.'ınt>t"nizi muhafaza ediniz ve ve • s:z nazır olan Tukanın, Sidorun yerine d·rde Rumenlerle m<>skO.n K.arpatlaraltı sormaktadırlar. Matbuat bu hareketin 
rilecek haberlerd beklavin"z Bu sabah dahiliye nezaretini deruhde edeceği söy- Ukranyuı Romanyaya verilecektir. .90n bir merhale olmıyacağı kanaatini iz-
saat 6 <la Alman ordusu rnemfoketimizin lenmektedir. har etmekte, yem hadiselere intizar edil-
ş'mal hududlarını E!ecm"5tir. Hep"niz iş • Alman işgali altında Moravyanın bir mümessili addedilecektir. mesi ihtimalini ileri sürmektedir. 
leriniz:ln basına gidiniz ve çocuklannızı Bratislava 16 (A.A.) - Baıvekil Tisso Bu iki eyalette yaııyan Yahudiler Alman- Fran.alar ne diyorlar? 
mektebe yollayınız. Almanları kabul et- memleket dahlli.nd9 uayifi muhafaza et- yada diğer ırkdqlan hakkında 7aptlan Paris 16 (Hususi) - Fransız gazeteleri 
mekten bn ka b"r şey yapamazsınız. As • me-k ve Alınan kıtaatının emri altında ça- muameleye tAbl olacaktır. Çeko-Slovakya hadiseleri etrafında Al • 
kerlcr garnizonlanndn k:llacak ve mu- l şmak üzere bir gönüllü alayı teşkilini Slovakyanın vaziyeti man ve İngiliz mafüuatmı:ı mütaleatma 
kaveınet etmeden, itiraz etm<>den silahla- emretmiştir. Slovakya hakkında bu memleketin hurettik1eri kıaımlarda şunları söylü -
nnı Alman ordusuna tcsrm edecekler • Varşova 15 (A.A.) - Hükfunet Slo • müstakil bir devlet oldufu ve Alman • yarlar: 
ıdir.,. vakyayı re men tanımıştır. yanın Slovakyada diplomı.ai mümeaill«- cAlman gazeteleri beş yıldanber. nas-

Radvo t nları Wve etmek4ed"::-: Bitlere tesekkür r· bulunacağı beyan edilınektedır. yonal sosyalimıin yabancı ırkları hükmü 
cH 'h ile lI'tler arac::ında yapılan mü- Pr sbur 15 - Slovakva hariciye na • Slovakya sekeneain'n yf1.zde kırkının altına almak istemediği iddiasını müda-

ı·katın net·<' i olar k Bohemya ile Mo • zırı Durk .,, k" Hltlere bir te,ekkür tel- Alın n olduğu ve vaziyetin yeni dıvletın faa ediyorlardı. Okuyucularını bu bakım-
r vv Alm n kıt' 1 n tarafmdan işgal e- rafı ç km' tır. hayatı ihtıyaçlanna gön tanzim edile • dan düşi.ııuneğe alıştırmışlardL Bunun 
d (' kt r. Motörlü Alınan kıt'aları şu M"istakbel va~yet ceği beyan olun.maktadır. içindir ki bugün yeni vaziyeti izah et • 
anda hududlann he?' tarafından geçmiş Berlln 15 (A.A.) _ Havas: Ukranya nıeıelm mekte muşkül1t çektıler.> 
bulınnn ktad 1 H ··kA t it t ~ Fransız gaHtelerınin hadise hakkında ır ar. u ·ume aa ıı::~ • Bohemya ve Moravyanın müııtakbel ııta- Nihayet ly:I ma11lınat almakta olan me-

rnekten ba ka b'r şev vapamamıştır. Her K İngiliz görüşünü anlatan yazılarında da 
tü iüsü hakkında eınln bir membadan şu hafll, Berlinin arpatlaraltı Ukranyuı fU cum" le go"'ze ,..,.pıyor.· 

rlü mukavemet milletin mahvolmasını il ktedi b -~'li M -" V ır-
malUmat ver me r: aşvlCAJ . oıwmJvr olosln tarafından cMünih anlapası akabinde İngiltere 

intaç edecektir.. Bu iki eyalet coğrafya bakımından bt1- yapılan yardnn talebini nuan itibara al- Ç k Sl k ikt d k llu 
Çek halkı hayret ve şaşkınlık içinde • yük Almanyaya ithat edilecek. fakat Na- mıyacafmı beyan etmektedirler :e.a mı- e o- ova- yanın .. ısa en a nma • 

dir Fakat P ~ -'~k.-ı. t bük'" ·· - · ıını kolaylqtırmak ıçın bu memlekete 16 · ra6"a >u une um suru • zi nazariyeleri dahilinde idari ve külttırel hafil, Ukranya meselesinin Almanyayı a- . . 
yor. mahalll bir muhtariyetten i.rtifade edecek- lAkadar .tmemekte oldufunu ve ba me- ~ytonkast:~A~bkredı açnıışdunıtı. Yenı vğa-

H . l p J • '""Je ril._._ u para yar nın u • 
ıt er ragaa lerdır. Her ne oluna ol.sun Çek millMi ar- seleyi Ukranyahlarla birUkte haıı.tme • dığı k.bet h tır ld" V b' t b 

Prag 15 (A.A.) - Hitler, Praga saat tık mevcud olmadılı için möstaki! bir dev- nin Macarlara aid \>ulunduJunu ilAYe et- ra kil. a 
1 

llm a t ad ıe -\ d~ w. 

1~~a "aş-
19, 1!5 de gelmiş ve er-kAnıharbiyesile bir- let teşkilinin mevzuu bahsolamıyacağı bu- mektedlrler. ;.:ı ın ~ar ld ~ 0 a soy e ~f ~. c~m-
illtte tarih! Prag sarayına yerleşmiştir. rada beyan edilmektedir. Abna117ada f1D11k ehn a~ af _ _!

11 
bparaknm md u dım ırktaıs-

S n· 1 . • mı enuz ~ z an asın a urma • 
araya ıt erin bayrağı çekılmqtız. Gamalı haçlı bayrak Bohemya ve Mo • Berlfn 1.5 (A.A.) - Almanya pm - dJr 

Bitlerin beyannamesi ravyanın milli bayralı olacak ve tabii bu paganda nazın, Alınan kıt'alannm Bo- p. · lır (H ·) H · · Be Un 15 (A.A ) H 1 1 ans v U6Usı - ancıye nazırı 
r . - . ava~: eya et erbı ecnebi memleketlerde mümes- hem ya ve Moravla'ya girmesi mftııase- Bone bug(lıı mQteaddid öef alar Londra 

Hitler, Alınan milletine hı~ben aplı- sili bulunmıyacaktır. . betile, bütün halkı, evlerhıi bayrak - ile telefonla gtSrO§ID1lftilr. Du mfiklle • 
daki beyannameyi neFetıni§tir: Haha bir deTW f9l1 delll Bohemya ve larla donatJnala davet .,.temiftb melerin mnmunu Çek~lovaJcya me • 

selesi teşkil etmiştir. 
Sovyetler ne eliyorlar? 

Moskova 16 -Pravda gazetes 
ta Avrupada yeni tecavüz h 
başlım Pltında yazdıği bir b~ 
de: 

Son hadiselerin Almanya) a c ı ay 
evvel gös erilmiş olan müsaır. anın 
bir netiresi olduğunu sövı-yor. 

Pravda gazete "nin mütden n gö • 
re Almanyanın son hareketı fünih 
anlasm::ısına muhaliftir. Orta A rupa· 
da rnüvazeneyi ihlHl ebniştir. V z"yet 
şimdi d"" a karanlık, daha mü\ ne -
sizdir. Ve Karpatlarda yeni bir Alman 
üs i.ilharekesi teessü~ etmiştir. 

Pravda makalesini şöyle bitir' ·or: 
Şimdi yeni bir buhrana intiz ede

biliriz.-. 
Londra 15 (Hususi) - Çeko-S 

hadiseleri hakkında bugün Avam 
rasında beyanatta bulunan başvek 
berlayn son hare'.ıtetin Münihte 
anl~ma zihniyetine mm; fık olm 
·şgal keyfiy-ctinin Çeko-S ovlk 
m t'n ·n muvafak t'le yapıldı w mı 

d'k en sonra ıdem"stir k": 
- Almanya bugün k dar anca Al • 

manlarla meskı1n araziyi işgal ed ord11ı. 

Fakat bugün ayni memıeket, Alın n o). 

mıy:ın toprakları askeri işgali altına aı.. 
mış bulunuyor. 

Lordlar Kamarasında 
Lond .. a 15 (A.A.) - Lordlar Kama

rasında beyanatta bulunan haric'ye na 
zın Lord Ha1if aks Çeko-Slovakyamıa 

istiklali için İngilterenin yapmış oldll' 
ğu garanti hakkında, bu garantinin Çeko
Slovakya devletine yapıldığını, halbr 
ki S!ovakyanın ilanı ist "klfü etmesi il • 
zerine İngilterenin gar~ti etmiş oldıl
ğu devletin ortadan kalkmış olduituml 
ve bfnaC'naleyh İngiltere hük1lmetinhl 
başka şartlar altında üzerine aJpı~ olo 
duğu taahhüdlerle kendisini mukay • 
yed g~rmediğini söylemiştir • 

• 



12 Sayfa SON POSTA 

p .. nr "Son Posta,, nın Hikayesi ,. .. 11111W .. 1111m .. ım11U .. umm .. 1111~ 

1 v ·ı s·· 1 
~i erı en oz ... ı 
~ - -

lnı .. HalDRll .. llUllllllll .. Wl .. JUUUHW-llllb.. Çeviren: lbrahim Hoy~.ıttm .. mı~ 
1 Burası bir tavan arası idi. Oda den- 1 metli amma elleri elime değince ... Ya-
ç meğe bin şahid isterdiı. Göstermelik nar, biteıidim. Ağlıyasım gelirdi. İşte 

gibi duran i·ki penceresi göke uzanan so- günlerden bir gün cbenimle evlenir mi-
ba. ocak borularına, kirli damlara bakı- sin Roza. dedim. Düşünmedi bile .. evet 
yordu. Köşede, eski püskü hantal bir amma bir şartla ... İ1k.önce kendine bir iş 
konso? vard1. Sağ tarafta ise, döşeği yır- bulmalısın! ... dedi. 
tık pırtık demir bir karyola görünüyordu. Con, ıtasdik etti: 

Con soluk soluğa girdiği bu odada ilk - Çok doğru söylemiş kadın .. 
bakışta işte bütün bunları gördü. Poni biraz şaşırmış gib! idi: 

!Konsolun önünde duran arkadaşı Poni - Öyle mi dersin? Her ne hal ise .. ba-
aııkadaşını tanır tanımaz cansız cansız~ na da biraz bul:lıalaca gibi geldi bu fikir ... 

- Gel, buyur yahu!... İşler nasıl?... €>na kaç kereler, vazgeç bu sevdadan .. iş 
diye seslendi. Yıllardır, bu odada tek ba- bulup ta ne olacak?.. diyecek oldum. 
şına yaşamak, çile doldurmak Peniyi Sevgilim Nuh dedi, peygamber demedi. 
t:fıu.rgunla~tırmış. uyuşuk bir adam yap- Tutturdu da tutturdu: İlle de iş bulma~ 
mıştı. Kibriti çakarak, odaya zayıf bir lısın, yoksa evlenmem ... Biz de: 
sarımtraklık vermekten başka bir işe ya~ - Sen üzülme!.. yi bastırdık. 
ramıyan havagazını yaktı. - Onun için de bana gelip. iş var mı 

Oon, odanın biricik yan kırık iskem- diye sordun? 
lesine oturdu. Poni de yatağa bağdaş - Evet Con .. beni yanında çalıştıracak 
kurdu. birisini bulursun elbet, diye düşünmüş· 

Coni, etrafına bir daha baktı: tüm. 
- Doğrusu saklandığın yer çok enfes, Con cebinden bir pro çıkardı. Aza. 

dedi. Kolay kolay bulunur gibi değil. Ben metli azametli söylendi: 
de sırf bir iş için konuşmaya düştüm bu- - Ben de öyle yaptım. Sana bir oto-
raya .. hani, birkaç hafta evvel. bir iş o- büste iş buidum. Ayda 22 papel verecek-
lursa bana haber ver!.. rdemiştin ya... ler .. bu zamanld1a az para değil. 

Poni yorgun, bezgın bir tavırla mırıl- Poni gene bezgin bezgin cevab verdi: 
·ldandı: _ Hayır Poni, görmedim.. - Elbette az para değil. Amma fe!Ake-

- Ha! .. Evet. Öyle ya, söylemiştim. _ Roza benim.. şey ahbabım.. kadın te bak ki müthiş bir haber aldım. Rozam 
Sen de bana işlerin pek fena gittiğinden arkadaşım. bir müddettir birlikte gezdik elim.den uçtu gitti. Bir daha gelmemek 
bahsetrniştin. toıid'llık ta.. üzere gitti. 

- İşler de kesadlığın:ı. kesad amma.. Con, bilgiç, bilgiç başını salladı ve Con yerinden sıçradı ve sordu: 
•arayan belasını da bulur, mevlasını da .. dünyada bundan daha tabii bir teY yok- - Öldü mü yoksa? .. 
•ben de düştüm peşine ve tam sana göre mu~ gibi söylendi: Con başını salladı ve arkadaşına acır 
bir iş buldum Poni. ~ Ya öyle mi?. gibi gülümsedi: * Poni sözüne devam etti: - Yok canım!.. Ölmedi.. keşki ölseyldi. 

Poni bu habere sevindiğini gösterecek - Bilirsin iki kanlarla pek öyle uğraş- Bundan beter. Geçen hafta başka birisife 
bir harekette bulunmaıdı bile. Con da fe- mam.. hani. onlardan hoşlanmam!.. De- evlendi. 
İıa halde •kızdı. O kadar ki, hemen şapka- mek te istemiyorum. Buraya çekilmiş, ne Conun şaşkıphktan gözleri faltaşı gibi 

Mart 16 

Açık eksiltme ilanı 
lstanbul Kız Öğretmen Okulu Sabnalma Komisyonundan: 

23/3/939 Perşembe günü saat 11 de İstanbul Çapada Kız Öğretmen okulu bi· 
nasında toplanan okul eksiltme komısy'rnu odasında 2032 lir1 1~ kuruş keşif be
delli İstanbul Kız Öğretmen okulu tamiratı açık eksiltmey3 konmuştur. 

Mukavele, eksiltme, baymchrhk işleri genel _hususi ve fenni şartnameleri, pro.
je, keşif hülasasile buna müteferıi diğer evrak okulda görül.~bilir. 

Muvakkat teminat (153) lira olup eksiltmeden bir gün evvelıne kadar Bey
oğlu lstiklal caddesinde İs':anbul Liseler Muhasebecil iği veznesine yatırılacaktır. 

İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 
almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden eksUtme tarihinden 8 

gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına aid Ticaret Odlası vesi kaları ve teminat 
makbuzile komisyona baş vurmaları. (1446) 

- - - - - aza 

Baş, Diş, Nez~e, Grlp, Romatizma 
Nevralji, kınklık ve bü n ağrılarınızı derhal keser. 

- - lcal:ında gfiode 3 ka§e alınahilir. - -

İstanbul Ziraat mektebi sahnalma komisyonunjan 
Mektebin ihtiyacı olan 663 lira muhammen bedelli 1700 kilo kuzu eti açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Bc?yoğlunda Singer apartımanındaki Liseler 
Muhasebeciliğinde toplanan komısyonda 28/3/939 Salı günü saat 11 de yapıla
caktır. İsteklilerin belli saatten evvel Liseler Muhasebeciliğine yatıracakları 49 
lira 72 kuruşluk ilk teminat makbuz ve diğer kanuni vesikalarla birlikte eksilt
me saatinde komisyona müracaatları ve şartnameyi hergün adı geçen Muhasebe-
cilikten görüp öğrenmeier•. (1620) 

keramet vardır .. belki de hayırlıdır bu\ - İşte bak. ona evlenmeyi ilk teklif 
ayrılış... ettiğiJU geceyi yaşıyorum sanki.. sokak-

Poni kederli kederli gülümsedi: tayız .. Rozam koluma asılmış.. binbir 
- Hayır Con dedi.. hayır. Rozanu deli neş'e ile coşarak yürüyoruz .. 

gibi seviyorum. Onsuz ne yapacağım. ne Ona, benimle evlenir misin?. diye so
edeceğim bilmiyorum. Geceleri doğru ruyorum. O .. benim biricik kadınım Ro
d'ürüst uyuyamıyorum. Günlerdir ağzı- zam, sokakta. o kadar ahalütin içinde be
ma bir lokma bile girdiği yok. Hep onu ni öperek söz veriyor: 
düşünüyor, nereye baksam hep onu gö- - Bir işin olsa.. bir saniye bile dur

rüyorum. Acaba neden böyle yaptı der- mam .. hemen şinıJd!i sana varırım! .. di
sını alıp buradan çı.kıp gitmeyi bile dü- etliye, ne de tuzluya. karışmıyorum. Dı- açıldı: 

0 
şündü. Bir kere daha Poniyi süzdü. Ada- şarıya ad'ınııını bô.le aıtmıyorum. Fakat - Alay etme Poni, diye söylendi Vcıh sin Con .. bir türlü an lıyamıyorum. Hiç 
ımın yüzü bir çocuk yüzü gibi; elleri de, gel gör iki bu Roza, başka bir mahlilk!.. vah!.. Fena halde üzüldüm doğrusu .. seni beklemezdim bunu ondan .. Rozam başka-

yor ve o büyük caddede otomobillerin 
korna sesleri, karıİıc:ı gibi kaynıyan. içklı 
içen ahalinin çıkardığı gulgule var ... Bak 
Con, varlahi, billahi hepsini, hepsini gö
rüyor, yeniden yaşıyorum. 

.kağşamış bir ihtiyarın ellerini andırıyor- Con gene başını salladı ve Poni ile bir- ekti.. atlattı ha!.. Kim bilir ne haldesL'l dır. Birçok kadınlar eline bile su döke-
du. Poniye seslendi: likte geçen çocukluk zamanları gözleri- sen şimdi?.. mezler. 

- Hişt bana bak, eğer işi beğenmez- nin önüncten bir sinema şeridi gibi geçti. Sonra elini boşlukta satlıyarak felsefe Con içini çekti: 
sen açık söyle ide anlıyayım. O zamanlartdıa bile Poni, gene bunun gi- yürüttü: - Vallahi bilmem. Allah yardımcın 

Poni atıldı: bi küçücük bir odada oturur, haylazlık - Ne denir, kadın milleti bu!.. Çalışır, olsun .. !dedi. 
- Yok canım .. mesele o değil. Ben eder, çalışmaktan kaçmırdL ça'bahıır.sın. fstel:füği, arzuladığı gibi bir * 

başka bir şey düşünüyordum. Ha, hiç bi- Poni, gene konuştu: iş bulursun .. tam bir baltaya sap olaca- Poni., ar!kadaşı..nm söyled'iklerini duy-
zim Rozayı görmüşlüğün var mı?.. - İnan ki Con kardeşim.. §imdiye ka- ğın, rahata ereceğin sırada. leyleğir. at- madı bile .. hülyalı gözlerini süzmüştü. 

Con ıkaşlannı çattı. Düşünceye daldı. dar Rozam gibisine ömrümde raslam.a- tığı yavru gibi atıverirler sen~... Tükaka 1 Sanki bir rüya görüyormuş gibi kendi 
Sonra cevab verdi: dım. Görünüşte hiç te kanı sıcağa benze- olursun .. Poni kardeşim. her şeyde bir 1 kendisine mırıldandı: 

"Son Posta,, nın 
Edebi 

Romanı: 18 

Nakleden : 
Muazzez Tahsin ---- İşte böyle kızım ... Birkaç saat son ı - Kocamı sevmek, ona &aldık olmak, 

ra sen de aileni ve sevdiklerini terke· doğru ve hakl1 bulduğum şeylerde ona 
derek yah~_ncı birisile buradan uzakla- itaat etmek, vicdanımın emrettiği şey
şacaksın? Oy le ya, C(;vad senin için bir lerde onun istediği gibi hareket et -
yabancıdan başka nedir? Onu o kadar mek ... Ne bileyim, ona karşı tam bir 
az tanıyorsur. ld... zevce olmak işte ... 

Yarı kapalı göz kapakları arasından Naime hanını soğuk bir gülüşle onun 
Muallanm solgun ve müteheyyiç yü - sözünü kesti. 
zünü tetkik ediyordu. 

- Evet onu tanımıyorum ve beni kor 
kutan da budur; çünkü ona karşı olan 
bütün vazifelerimi hakkile yapmak i -

· çin onun huyunu, sevdiği ve sevmedi -
ı ği şeyleri, velhasıl bütün hususiyetle-

rini öğrenmeııı lazım gelmez mi? Fa -
kat siz bana biraz yol gösterir, Ceva -

E dm ahlakı hakkında bana bir fikir ve
rirc:;eniz çok minnettar olurum efen -
dim. 

Naime hanımın kaşları hafifce çatıl
dı, gözleıi karşısındc.ki çekingen ve 
masum çocuk gözlerinden ayrılarak u -
zaklara daldı VP. Mu~1Ia, kaymvalide -

1 sinin yüzünden mi.istehzi hatta biraz 
hain bir mana geçtiğini gördü. 

h - Vah yavrucuğum vah! Demek ben 
den nasihat istiyorsun? Fakat Cevad -

1 
la yaşamak, onunla geçinmek için ben 
sana hangi yolu gösterebilirim? Sana 
ne söylersem hayalini, üınidlerini kır -
ma'ktan başka bir şeye yaramıyacak. 

; Evet, hayal ve ümidlerin .. bütün genç 
kızlık hulyalarrrı kırılacak ... 

Fakat dur bakayım, senin ckocama 
karşı vazifelerim• dediğin nedir? 

- Ona itacrt etmek ve sadakat gös • 
termek elzemdir fakat onu sevmek ... 
Eğer senden evvelki karısı gibi iztırab 
çekmek istemezsen 'kocana fazla mu .. 
habbet ve düşkünlük gösterme kızım. 

Mualla titredi. 

- Iztırab çekmek mi? Niçin? 
- Çünkü kocan hiç bir zaman senin 

muha'bbetine mukabele etmiyecektir. 
Cevadı delicesine seven zavallı Mü • 
zeyyen bunun acı tecrübelerini gördü. 
O, DE> karlar kocasına yakınlaşmak is -
tı:>mişse Cevad onu o kadar soğuk ve 
rnağİ-tır bir eda ile kairşıladı ve onun 
hatta ufak tefek kıskançlıklarını bile 
hoş görmedi. Cevad Müzeyyeni hiç 
sevmemişti. Onunla sırf aile vaziyet • 
!erimiz birbirine uygun olduğu ve Mil· 
zeyyen çok şık ve Uırif giyindiği için 
evlenmişti. O zaman bu iki meziyetin 
Cevad için çok büyük bir ehemmiyeti 
vardı; fakat artık iş değişti. Seni sırf 
sa-deliğin ve modern hayatı sevmediğin 
için istemiştir. Bugün o ciddi ve akıllı 
bir kadın, bilhassa Müzeyyenin yaptı -
ğı gibi çılgın bir aşk ve bağlantı gös -

tererek işine ve serbestliğine mani ol· 
mıyacak bi: kadın istiyor. 
Oğlum çok mütehakkimdir. Daha ço

cukken bile kimse onun inadının önü -
ne ~eçemezdi. Fakat çok alicenab, çok 
terbiyeli ve cömerddir. Yalnız, dedi -
ğim gibi, sevgi ve vefa nedir bilmez; 
hatta bana karşı bile bir yakınlık gös -
termez. HuJas~, oğlumu tasvir etmek 
için şu tek cümle kafidir: Kafalı fakat 
kalbsiz bir adam. 

Naime hanım sakin ve hesablı bir 
surette konuşuyor, arada bir durarak 
Muallaya bakıyordu. Son sözleri söy -
lerken sesinde hafif bir acılık sezili -
yorrlu. Genç kız gözlerini korku ve 
d~hşetle ~aymvalidesine dikmiş, vücu
dü ve yüzünün bütün çizgileri sertleş· 
mişti. 

Naime hanım devam etti: 
- Maamafih kayalperest ve hassas 

olmıyruı bir kadın onunlıt mes'ud ola -
bilir. Bunun için de kocasının kendisi
ne karşı göstereceği alakayı kan bul • 
ması, bundan fazla bir şey istememesi, 
onun işine karışmaması, onun seyahat 
ve eğlencelerine mani olm~ası, vel • 
hasıl onu tamamile serbest bırakması 

şarttır. 

Müzeyyen böyle yapmadığı için 
daima kocasını kendisinden uzaklaş • 
tırdı. O kadar ki, Cevad odasını, haltta 
dairesini ayırmağa ve kansı gelmesin 
diye hem odasına hem de otomobiline 
onun sevmediği bir lavanta dökmeğe 
mecbur kaldı. Müzeyyen çok sinirli 
olduğu için lavanta kokusu ona doku
nurdu. 

Ancak ciddi bir kadının bunların hiç 
birisine sebebiyet vermiyeceği ve va
zifesinin ancak çocuk yetiştirmekten 

ibaret olduğunu takdir edeceği tabiidir. 
Esasen Cevad birinci karısından bir kız 
çocuğu olmasına çok müteessirdir. O, 
isminin ve servetinin varisi olacak bir 
erkek çocuğa malik olmak için evlen· 
meğe kar~ verdi. 

Böyle olmakla beraber, kamını sev· 

mesini bilmiyen Cevad, baba muhab -
betin0en de bir ŞQY anlamaz. 

BcndPn CevcJd hakkında malfunat 
istediğin için bütün bunlan sana an • 
latmağa mecbur kaldım kızım. 
Şur!smı da söylemeden geçemiyece

ğim. Oğlum çok kuvvetli bir pisko -
loğdur. Etrafındaki kadınların his ve 
düşünc~lerini tahlil ve tedkik etmek· 
ten hoşlanır ve sırf bunun için onlaTa 
yaklaşır. Belki de şimdi senin genç ve 
tecrübesiz Jkalbin üzerimde tıedkikler 
yapmak arzusuna kapılmıştır. Belki 
de bu teoldklerinin neticesini de1 bun
dan evvelkiler için olduğu gibi, bir ro
manınd~ yaşatacaktır. 

Hal böyle iken senin kocana bağlan· 
man ve cnu genç kalbinin bütün kuv
veti1e sevmen doğru olur mu? Belki de 
bir gün sen de tatlı hülyalarının boş 

olduğunu ve kocanın seni sadece üze
rinde tedkikler yapmak için istediğini 
ve bu etndleri bittikten sonra bir köşe
ye bırakıp seninle alakadar olmadığını 
görerek sukutu hayale uğrıyacaksm. 

Mualla sapsarı olmuştu. Titriyen bir 
sesle: 

- Öyle ise .. öyle ise onunla evlen -
meme imkan yoktur. Bu şerait altın -
da onunla evlenemem ... dedi. 

- Niçb yavrucuğum? Yoksa sen bu 
izdivacı başka türlü mü tahayyül et· 
miştiu? Cevadın hali sana başka türlü 
mü görünmüş, sana ümid mi vermişti? 

Müdekkik bir adam o dakikada Nai
me haPımm sessindeki ternş ve heye
canı derhal anlıyacaktı. Fakat Muatila 
kendisini tamamile üzüntüsüne bırak-
1 ığı jçin ·bunun farkında olmadı. 

Birdenl:ıire bir gece evvel pencere 
yanında geçen vak'a! gözünün önünde 
canlcı.ndı. Müşfik bir sesle ve tatlı bir 
ahenkle söyienen sözleri ~tiyO!', de
rin bakışların sihrini hissediyor, eli • 
nin üz.erinde nişanlısının dudaklannın 
okşayışını duyuyordu. O dakikada bü
tün korkularnnın uçtuğunu görmüştü. 

Fakat, Naime hanıma bakılırsa, o 

Con belirsizce gülümsedi, ve sordu: 
- Ne vakit oldu bu .. senebaşı arifesin

de mi? .. 
Poni silkindi. Kendisine geldi. Topar• 

landı.. gayet güç işitilen bir sesle: 
- Hayır, senebaşı arifesinde değiL .• 

Büyük Harbden sonraki mütarekenin im
zalandığı gecede oldu idi bu!. .. dedi. 

zaman da Cevad için o bir c tedkik 
mevzun•ndan başka bir şey değildi ve 
onun genç kalbinin çarpmaısına baka • 
rak nişanlısı için için gülmüştü. 

Hayır, hayır, buna imkan olamazdı. 

LakiTl, bütün bu işittiği şeyler, Ce
vad.m bundan evvelki soğuk tavırları
na, acc1yib hallerine, muammalı ve 
müstehzi gülüşlerine, sakin ve kayıd
sız sifalp.rine uygun değil miydi? Bütün 
bunlar kendisinin Cevad Kartala kar
şı bt.laih ;;iyar duyduğu emruyetsiz:Iiği 
ve itimeçlsızlığı izah etmiyor muydu? 

Naimf' hanımın suaiine şu cevabla 
mukabele etti: 

- Yavaş yavaş aramızda bir sami -
miyet başlıyacağını ümid etmiştim; fa
kat sizjn sözlerinizden Cevad beyin ba
na ka~ı böyle bir duygu hissetmesine 
imkan olmadığım ve benim de kendisi· 
ne bağlanmamı istemiyeceğini anladım. 

Bir kaç saniye evvel kıpkırmızı olan 
güzel yiizü yavaş yavaş tekra't solmağa 
ve kelımeler ağzından müşkülatla çık· 
mağa başlamıştı. 

- Senin kendisine karşı samimt bir 
hisle bağlanmruıa razı olur fakat ancak 
bu h!~sinle onu rahatsız etmezsen. 

Naime hanım genç kızın sararan yü
züne göz ucile baktıktan sonra ilave 
etti: 

- Seni böyle müteessir ettiğime çok 
teessüf ediyorum yavrum. Anladığı -
ma göre: çok ha\Ssas ve içli bir kızsın. 
Cevachn yanında rahat yaşamak ister 
sen hi!!]{'rine biraz hakim olmağa gay
ret et. Günkü oğlum fazla duygulu kaı
dınfarın düşmanıdır. 

Bcnım tecrübelerime itimad ederclr 
sakin ve hissiz ol Mualli. Oğlumun sa• 
na verehileceğile kanaat et ve daha faz· 
Iasmı tahayyül etme. 

Sen ciddi ve itaatli olursan Cevad se
nin için iyi bir koca olacak ve seni ra
hatsız etmyecektir. 

(Arkası Mr) 
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• 
BATTAL GAZI 

ıaron · e 1 ott'u!1J1,~![~J~.r~ 

Tatar~stan ·aki c"nayetl r 
Yazan: ZİYA ŞAKİB 

Battahn ilk aşkı 
Hiçbir mem.'ekette cinayetler Tataristandoki kadar 
az münteşir değildir. Suçluların kolayca kaçtık ları 

odada hırsı tahrik edecek hiç birşeg yoktur 
Arkadan, Abdülvehab da yetişti. O 1 

da, Battalın gözlerinden öperek: 
- Ey kahraman Hüseyin Gazinin 

oğlu ! .. Babanın ruhu, pd olsun ... Yü -
zümüzü ağarttın. Bir senedenberi ka • 
raran bahtımıza, nurlar saçtın ... Ga • 
zln mübarek olsun. 

Diye, genç kahramanı tebrik etti. 
Battal, nefsinde en küçük bir gurur 

duymayarak bütün bunları dinledi. Ve 
IOnra: 

- İyi söylersiniz. Bot söylersiniz. 
l'akat neyleyeyim ki, mı sözler, benim 
kulağıma girmez ... Ben, ne mal için ve 
De de şan için bu if lent girmedim. Sa· 
dece, o dessas Şema.tan, babamın ka
lllnı almak isterdim. J'akat ne yapa • 
1m"· ki onu ele geçiremedim. Onun l · 
thı çok mft.teessirim. 

Diye, cevab verdi. 
~masm çadırının &tünde, zafer da· 

'tUllan çalınıyor, yanık aall müezzin
lerin, eıaı sesleri yübeliyordu. 

Bütün askerler, oradaki düzlüğe top 
tanıyorlar, arka arkaya af bağlıyor • 
lardı. 
1mamlık makamına, ömer bey geçti. 

Zafer şükranı olmak tbere, iki rekAt 
ımnaz eda edildi ... Sonra ömer bey 
11zünft. askerlere çevirwek: 

- Yoldaşlar! .. Bize b1ı zaferi evveli 
C-enllbıb* .. sonra, Battal kazandırdı. 
lu andan itibaren andı.ini serdarlığa 
tayin ettim. Benden IOl'lft, ona itaat e
deceksiniL 

Dedi. .. Ve .anra Battala dönerek: 
- Babanın ekmeğini btediğin za • 

lllM, buna mani olmak iltediler. Fa -
bt, mukadderatın ftnihıe geçemediler. 
Görüyonun Y., Allahm takdiri yerini 
buldu. 

Sözlerim illve ettl 

BATrALIN iLK AŞKI 

Battal, gmıimet eşyasından ve Şema· 
11n hazinelerinden, bir teY kabul etme
di. Ömer bey tarafından kendisine ve
rilen bütün o kıymetli atlan, silahlan, 
hybeler dolusu altınlan, klmilen as -
kerlere taksim etti. 

- Bma, babamın ekmeği küayet e
der. 

Dedi. 
Onun bu tok gözlilliltil, kendisini 

askerJere bir kat daha sevdirdi. Artık 
herkes, candan ve yürekten Battala 
bağlanıvermişU. 

Bu halden müteessir olan ve kalbi 
laased ateşlerile yarum bir kimse varsa, 
o da AbdüsselAm idi... Muharebede 
ıösterdiği beceriksizlik yüzilnden. za • 
'9n askerlerin muhabbet ve hürmetle· 
rini kayhetmişti. Şimdi kendisi azledi
lerek yerine Battal geçirilince, artık 
oralarda durmnadı. Atım sürerek, ten
ha yollardan yalnız baıına Malatyaya 
geldi evinin köşesine ~kildi. 

Battalın başına geçtiği Türk ordusu, 
büyük bir ufer alayı ile şehre girdi. 
l:rkek, kadın, genç ve ihtiyar, bütün 
Malatya halkı yollara dökülerek, Bat· 
talın önOne geçtiler. Onun ellerini ve 
ctlzle:rinf öptiller. Gazasını tebrik ede
rek kendtsiM (Gazi) iinvanını verdi -
ler. 

* ômer bey,Battal için phirde bir ko-
nak dlSşetip ona :hediye etmek istedi. 
l'akat Battal: · 

- Ba.bamdan Iralan ev, bana. yeter. 
Diye, bunu da kabul etmedi. 
Validesi Saide hatun, zaptolunmaz 

btr sevinç içlnde, adeti kendini kaybet
mişti Kollarım kalb.raman oğlunun 
boynuna dolamıştL 

- Ne mutht bana kf, .enin gibi bir 
l'Vlld ~Ufttm. 

Diye, feryad ediyor. f»dumanlık göz 
72şlın daıdlyordu. 

* Aaradan kısa bir zaman geçti. 
Bir gihı BattM.,' Devude Aşkara bi

ıterek, Ma1atyR bsğlannda şöyle bir 
cevelan yapıp glSnlüntı ferahlandırmak 
ısted1. 

Tercüme ed:n: HOsly~ ı Cahid Ya!çm 
Bir Y ah udinin ko esi efendısini bağda giderek gayet mütenevvı sahnelerden 

katletmifti. F.ıı yakın akrabalar fiklyet zevk alınağa sevkeylıyor. 
ettiler. Suçhı yakalandı. Bu zavallının Kırım kıt'asını temadi et.tiren Nogay 
muhakemesi görüldüğü sırada. bazı sofu ovalarının hemen hemen deniz seviyesi 
müslüman.lar onıu Türk olmağa sevketti- yüksekliğinde bulundugunu, berzahın O· 

lıer. Bu su.retle affını temin edebilecekle- tuz, kırk kadem irtifaında yüksek bir se
ri ümidinde .idiler. Kam'ın verdiği idam viye arzettiğini yukarıda söylemiştik. 
karanna karşı mücrimin ihtidasını ileri Bu yüksek ova yarımadanın şimali yan• 
sürdüh?r. Şurasını ilave etmek icab ey- mnı işgal ediyor. Sonra arazi kayalık bir 
ler ki Tatar kanullJl mücnmin tecav-lze hal alıyor, dağlar yükselerek garbd'all 
maruz olan kimse, yahud va!"ısleri tara- ıarka ldoğru uzanıyor ve Çadırdagı bun· 
fından idam edilmesini amirdir. Onun l'ara hakim oluyor. Bu dağ denize pek ya-

• için, bir Türldin Yahudilere terkedi.lemi- kın hır ::iir. Onun için, kaidesi 
yeceği yoluıtia itiraz ettiler. Faka~ bey- hava iç.nd~ yükselmesıne pek yardım 
hude yere. edemiyor. ikinci derecede dağlar arası .. 

Kam fU cevabı verdi: na idhal edilebilir. Fakat bizim yanın 
- Eter kaırdetim suçlu olsaydı ben o- küremi-zin haritasına göz geıxidrilirse Ça· 

nu teındi.Jerine 1ıerltederdim. Eğer ilıtt.. dırdağınm Alp dağlannı Kafkas ile bir-
- duı haliaane lee bwwn mükafatını ver- leşti.ren bir zincir tefkil ettiği kabul olu .. 

Atını sıırerele tenha v<>lla rdan Malatyap gelcH Cena,__,_ kk b Be .. Fillıak'"-- Avnıpayı mı"bdan e11'1"ka . . • Dleyi uuıa a ır&kıyorum. n yaı· nur. LAA, ı.- v-· 
Bağlar arasında! gezerken gözüne ga· evıne gıderek ıılteler, seccadeler geti· oız adalat vazife.sini ifa etmekle :m(lkel- doğru kateden Apenin dağları kolunun 

yet Iatü bir bahçe ilişti ıip dere kenarına serdi. ılefim. Ahnanyayı ttalyadan. Lehıstanı Maca-
Bahçenin kenarından, billflr gibi bir Bırttal, bir müddet ihtiyar ile konUf" fb . .. anların r.istandan ve Eflikı eski Trakyadan ayır• 

ak sulu küçük bir dere akıyordu. Ka· tu. Sonra arkasından bir ayak sesi Maama ' ' sofu müslum entrl- c1ıı.. --·n.n.- Nih et K d · d ı .. • :1..-t-- h::t-.·· ,..____ ...... "'led 6 • goıı.uu.ı-. ay , ara entze a 
vakların, salkı.msöğüdlerin yeşil glSl • duydu. Başını çevirip baktığı zaman Oll.AJ4.n l.MUlıu ~wı~ gunu 06 en aon- kkklan sonra, ayni istikamette. Kırıınui 
geleri, oraya bir cennet manzarası ve- kalbinde o zamana kadar hissetmediği ıraya kadar tehır etıtınneğe muvaffak ol- b "·-·-d •-'-- ydana k .. .. ' B da · - r· l h ' d bi cenu ıua.uıııı a ~ar me çı ... .. 
riyordu. bir heyecan ve çarpıntı duydu ... Çünkü, muştu .. u .. ~nı mus uman e ın e r Saıbadı deni~i ile Po!lt-Euxın arasında 

H ta f b Is. ·· 11. - l'k 1 d 'lbe hareketti, çunkü kanun zarara uğraınlf fk er ra , güller, yaseminler, şe boy· emsa ız guze ıge ma ı o an ı r tki leri . . .. ' rf da bük pe'k dar bir geçid bırakarak. Ka as na• 
l~rla donanmıştı. Ağaçlardan altın top- bir kız, oturduğu yere doğru geliyor. ~ yırmı ~~aatyz~ ~ ,.n.. mı altında. Ha:ıırdenizine kadar ilerleF... 
lan gibi kayısılar, kıpkızıl elmafıar, EHnde, büyük bir tepsi gefiriyordu. mu :taya mec . btr. . a u 

2
. ;:· Eın sonra, Tibet namı altında bir daha 

zümrüd gibi yeşil armudlar sarkmıştı. İhtiyar pdam, kızı Battala takdim n;_ .. A mca yeburvmıedge b" içkın ev dmeardı.- meydana çıkarak Asyarun şark sahiliDa 
A w l .ı .• l" . k 1 .. .. tt"· pa .... -6a mıec en ır anun av "-d gaç ar·...ıa, tur u cınsten uş ar otü- e ı. Bö" le '--k:la be b ı. t"l aa ar uzanır. 

.. k k v d ·· · T Ze b B b y 01;111« ra er, -.a ı pranga- . . . şuyor, o üçü derecigin için e sut gı- - orun um, yne .. . a ası, on -·-Lı.-. ... b' hald . t . .. Bu ldağJ:arın aılaileaı manzaralarlll&,; 
h. b ·· · 1 ık d b 1 "b k b b l bi ya •o.&.<"U;MUU9 ır e, aıyase yerıne go- bü 1 · ='-~ · tt'kl · il t h J ı eyaz guvercın er y anıyor u. eş senP. evve , mu are a an a r türü' •• ldü. Fakat b d da . b" 1 nye enne. ul'LlVa e ı erı m s e aaeı 

B t · 1 · B tt 1 · · · .ı k -.ı h"d d"..+" O · ura a yenı ır mana 1- --"'- nJdukl d b 1 ~--u cenne mısa i yerı, a a m ıçı cenge gıuere , oraua şe ı u'i.u. za· ıktı. y·-,_ • .....ı.ı 1 ... _ k d"'----'-rd" B' .ııı:n:, .uUlilA ya arı ma en cev er eı~ 
k 4-' O -..J b' t k b ı•t'f Z b h .. b 'kt "di On ç &ll'UVUICI- an O&.elllC~ L ır 'd '--•..:1A .ı.... .. '-··- -çe .ı. rdf.la ıraz o urara , u ca ı man eyne . enuz eşı e ı . u, telW ,ehirdıe lclolaşarak 1re dUıe . ne aı wuauatta um goze çarpar ve ~ 

mam:aradE:n zevk almak istedi. o zamandanberi ben büyüttüm. '-A'LJ. .-..11 __ ..,,_ b' . . bu'--" n
1
,.1 rın~,_~• lar!a da abit olur. 

B h d . k' . 1 bi iht' Ded' AAJIC'L ~ ırıDıı uua& ,...n munım ., ___ .a_ ilk .. kn -ıw 
a çe e, çıçe Jerı su ayan r ı· ı. b' bl.ğ . dett" G ,.. fakir .arı :ıuı-uuua goze çarpan şey ye esııuıı; 

l'I' mıe a va ı . ayl:'L ve ae.ı.ı:.ı d' "d" A--• yara: Battal, hemen ayağa kalktı. Sagw elini b' h-11- da b 11.__ . ..__, bir kaya yatağının mevcu ıyetı ır. ,u. 
ır aı:a. arasın u an aemereınz -· . .. _ 

- Dı:>stur olursa, şurada biraz ıe. göğsüne- koyarak büyük bir nezaketle dı. Bu yeni hAdise Kam'm mahkemesine -:_~:ıeld bütün dallann tepesinde 1nl 
ferrüc etmek ister.un. Zeynebi selamladı. arzolundu. Sofular bundan pek ı.tifade vıuuar. 

Diye seslendi. Zeyneb, meyva dolu tepsiyi, Batta· edeceklerini ümid eyliyorlardı. Fakat , __ .. ___ ...... ~~:~=--~~ 
İhtiyar Battalı görünce koşup geldi. lın önüne yerleştirdi. Gümüş bir tu iıntizarlan boşa çıktı. Maksoud GWrray U B • 
- Ey muhterem gazi!.. Senin gibi içinde bulunan tatlı nar şerbetini genç Y1alııdlere mücrimi ~ atik ahlWnına ana inanınız n 

mübarPk bir zatın bahçemize ayak serda!"8 takdim etti. Sonra, hürmetle göre idam etmek müısaadesini verdi. Sah- B S k 
basması. bizim için dünyanın en büyük eğilerek: ne mücrimi taşlama ınıretile nihayete u üt reması 
şerefidir. Buyur. Hoş geldin, safa gel- - Memleketimizin yüzünü ağartan erdi 

din. ve bugün dE: fakir ~mize şerefler sa· E~?ce bahsettiğim Türk kanunu. ya. USUiü Sayesinde 
Aşkan, kapının arkasındaki musura çan Battal Gaziye küçük bir armağa • ni mücrimi tecavüz görmüı kimleye jO J ,_. b. k le d l 

ba~layarak Battalın koluna girdi. Bağ nım olsun. (Arkası VaT.) terkeden kanun Kur'ana istinad eder. gaşıncıa1eı ırço a ın a,, 
Kur'an maktulün en yakın akrabuma ancak 30 yaşlarında 

SPORCULAR 
Düftilnüz yaralandınız 
Mikroplar üzerinde 
Ôldürtlcü tesiri haiz 

ViROZA .~r~!~z. 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
ABBA 

BiL 

BULURSUNUZ 

kat.ilin ~ biMili gib~ kullanmak gürünecelclerdir. 
hakkını veri!'. Yukand:a görüldülft O.. -
re, Türkiyvde müddei taraf tiunda il ... 
zır bulunur. Kur'an abklmına daha har
fi harlirıe riayet eden Tatar kanunu idam 
işini doğrudan doğruya müddei tarafa 
tevdi eder. MÜJ8hedelerime :aaunm. 
Tür"krerde oellid darbeyi indirm* 1'19 
mücrimi bırtarmak !zere teklif edilml 
meblağın reddedilmnint bekler. Bir a
dının kocasmın kanını satması aadir de
ğilWr. Tataristanda ise. billlti8, blçatı 
kendi elile batırma~a ıru!cbur olaa bd:in 
hiçbir teklife kapıbp ta bundan vu199-
mez. İntikam almak ifini kend181M 'bıra
kan kanun onu baıb tdrXl hislere ku-

1.tanbul ikinci lflla Memur- lak vermiyecek bir hale sokar. Preıutn 

morluğundan: 
zabitlerinden biri, elinde güm.öf bir b.ı.. 
tayı havaya kaldırarak :mllcrirnin öd •
ra yür'.lr. OllU liyuet meydanma ıfSt6· 
rür ve idamında hazır bulunur. 

MtlflJa cumanın masa.sına ceıen alacatıı 

Hanri Şuttun ı.stedlll 385 liranın 8 ıncı 11• 

r&J'& tQdına .,.. Antuvan Zahrabıa kira o • 

ıaraıı: lıltedlll 138 Ura 15 turu.tun ma def • 

Hiçbir :İnem>ekette cinayetler Tatart. 
tandaki bdar az mlntefir deJtldirı... 
Suçlulamı koleyca kaçabilecekleri Oft· 

terine tayıd ve kabultıne tarar ftl11d1l1 il· larda hıra Ye tamahı tahrik edecek hiçbir 
bl Avram BaralambldM wkll1 Avukat BvJe- feY Yoktur. Daha çok menafi arzıeden 
nidlaln latedlll 418 Uranın borcu olmadılı • Kırım Yanmadan hergün kapandılı tçfn. 
nı mtlflll beyan etmıf oımuına ,. hAdJae • cezadan lrurtulııurk hU8UBUnda hlçbir 1-

lnid bırakmaz. Bundan. dolayıdır ki paJf • 
n1n mubatemeten ball1 J.lzun ıeld11inden tahtın emniyeti hakkında ittihaz edilmif 
Evyenldlnln mtıvekklllne izafeten ı.et.edlll 418 hiçbir tedbir müphede edilmiyor. Payt. 
Jlra haktındatl talebin reddine ve ma det- tahtta yalnız hüiriimıfara aid muhafızlar
terlnln bu nretıe dtızeltllmeatne 1f1l.I ki& - dan başka muhafız yoktur. Prensin otur
reatnce tarar nrllmlf oldutu Uln olu - dufu aaray Yaktil'e tamamen Çin tarzın. 
nur. (18017) 

ALiRiZA GEBZEu 
Mqazasına hakiki Ford yedek par
çalan gelmtettr. ' 
Kaynakcımıı Amerikan sistemi ga-
rantili ıastık tamirlerine baoladı 

da yapıhnıf olduğu halde Türk tanına 
glSre tamir edilmiftir. HAll ilk ltıfa tar
zınm .güzelliklerini muhafaza ediyor. 
Şehrin bir ucunda Jı::Alndtr. Etrafında ga
yet yftbek kayalar vardır. İçinde au 
mebzuldür. Gayet hO§ bir surette köfk
lere Ye bahçelere tevzi olunur. Maama
fih, göze yalnlz çıplak kıya manıaralan 
arutien bu vaziyet Kam"ı sık sık dallara 

Oklarla ifaret ıdilen 
ger/ere tatbik ediniz. 

Sonra da bitin ylb 
Ye bopmaau atlrtblh. 

Burutmllft ıolmq ve Kt'Vfemlş bir 
alldl tueleJip gen9leftlrmet için lfte 
llH halt bir •al: Takim Te tasftJ8 
edllmiı bir miktar ltlt kremasını bir 
mittar ut meythıyatue karışbrıDJL 

lonra heplfni iti kıaım en l)'f krema 
ile kal'lflınlllL Bu halita, olldimlll 
belleyip tuel9fÜl'ecek ve lnanılmu 
bir ,nıeDlk temin edecektir. 

Bir aktriı gençlik manzarasını mu
hafaza Ye idame için bu basit usula 
tatbik etmft Ye 70 yaşında genç ta
dın rollerini oynamııtır. Eczacınız da 
bo halitayı 11ze ibaar edebWr. Fakat 
mDbte'riyatı u miktarda olmakla be
raber pahalıya mal olur. (Yağsız) be
JU rengindeki Tokalon kreminin ter
kibinde uf zeyünyqile ihzar edllmlt 
dl krem881 mevr.uddur. Cildinizi bM 
lemek için en mQkemmel Te bakikt 
bir cild unsurudur. Her halde meru .. , 
nuniyetbahş semeresi garantilidir. 
Aksi halde paranız iade edilebilir. 
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Tercüme eden: B. Alaz 

• • • 

Tayin edildiğimi.::: tabur .Uba~Jannın büyük bir kumı New..Şcıpeldeki muharebeler emasında TJUnılup gitmiflerdi 

Maamaflh bizim, subaylığa alınma ·ı Bütün bunlardan sonra da, büyük lar, faka~ dah.a sonralan Fransada_ .n!.z· 
mız hususundaki teşebb~ ve §Cfaati, bir neş'e içinde Meyzon:la' ?irl~:1de, ta· ~et etrn~ ~lyonlarca insanın buyük 
biç bir engele uğramadan, milsbet ola· burumuza yollandık.. yırmı dort saat bır kısmı bıle 1914 kışının deh§et ve 
rak neticelendL Fakat, görün~ göre, sonra ise, bi!tün Fransa içinde bizden facialarını Iayikile hayalinde tecessilm 
liva ıiiülhakının hakkımızdaki şefaati • kederli bir teğmen bulmak kabil değil· ettiremez!. 
nin nazarı d;kkate alınınıyan kısmı, 
benim karargB.h himıetine alınmama 
dair olan teşebbüsü idi.. Aslına bakar· 
sanız ben buna pek de müteessif değil· 
dim .. çünkü motosikletli bir haberci 
sıfatile muhtelif karargAhlar arasında 

mekik dokuduğum sıralarda, bu pek 
methedilen karargah hizmetlerinin ne 
olcluğunu, ister liyakatli ister liyakat -
siz oradalki bütün sübaylann nasıl kır
mızı ve parlak şeridler taktıklannı, va 
zifE'leri yazıcılardln farksız oldu~ 
halrle nasıl dolgun maaşlar aldık:l~,nı 
gözlerimle görmüştüm.. Bunun için 

Mnyzonla ikimizin sübaylığa terfi et • 
tirilerek birer piyade taburuna tayin 
edildiğimizi öi!rendiğim zaman bayağı 

sevndim, geniş bir nefes aldım .. sonra, 
do({rusunu istersenjz, henüz bir kıt'a 
sübavının bilmesi icab eden malfunatı . . 
bile kafi dereced~ bilmediğime göre, 
karargah hizmetine göz koymam biraz 
da mruuı'3ız kaçmaz mıydı? 
Hazırlanmamız için bize topu topu 

iki gün izi:ı verdiler .. O sıralarda İngi· 
liz ordusunun teğmenlere şiddetle ih · 
tiya ... ı vardı. Çünkü o tarihlerde vukua 
gelen Mons ric'ati, Marn'da, En'de ve 
bilhassa İp-'deki şiddetli muharebeler, 
J...-üçük İngiliz ordusunun genç sübay 
kadrosunu adeta siJip süpürmuştü. Va· 
kıa bir 1..amanlar biz de Meyzonla 
«Sübay krJdrosunu hazırlama mekte -
bi:tnde ders görmüştük; faka't hiç bir 
zaman orada gösterilen talimlere as -
kcrlik derslerine ciddi bir ehemmiyet 
atfctmemiştik... Şimdi gene ikimiz de 
koJlarımızı sıvamış, o zamanlar oku· 
duğumuz dersleri bir daha gözden ge • 
çirmeğe, eski bilgi kınntılanmızı ka
famızda canlandırrnağa çalışıyorduk .. 

bize verilen yirmi dört saatlik mühlet 
içinde ne yapmak kabilse azamisini 
yapfık.. her şeyden önce, taburu isti· 
r.ahatte bulunan bir piyade taburunun 
ba~çavuşunu elde ettik.. on frank mu· 
kabilinde bize kumanda ıstılahlarını 
öğretmesini rica ettik.. sonra da, Mey
zon 'la ikimiz, kimsenin göremiyeceği 

\ uzak bir kıra giderek, birbirimize ta • 
lim yaptırmağ~ başladık. haberimiz 
olmadan b!zi gözetliyen birisi için, bir 
tek adama hitab eden cikişer ol!:t ku-
mandasını i itmek herhalde bir hayli 
gülünç bir manzara teşki~ edebilirdi. 

En son olanlk da bir kaç demet ot 
topladık. Bunlann üzerine, şuradan 
bu adan ted ik ettiğimiz bir kaç he
def koydu:< ve atış talimleri yaptık ... 

di. O devirde bir siper harbi için henüz 

Tayin edildiğimiz taburun ismini 
burada zlkretmeğe lüzum görmüyo -
rum. Tayin edildiğimiz tabur sübayla· 
nnın büyük bir kısmı ( 1 ) Nev-Şapel 
deki muharebeler esnasında vurulup 

gitmişti. Tabura geldiğimiz zaman, ta· 
burumuzun subaylara şiddetle muhtac 

olduğunu z.ctnnediyorduk. Çünkü tabu· 
rumuz, avrıca İprde de bir çok telefat 
vermiı::ti. Bütün bu sebeblerdcn ötürü, 
bizi burada büyük sevinçle karşılaya· 
caklarını umuyorduk.. halbuki umdu· 
ğumuzun tamamen aksile karşılaştık .. 
bizi t. urda büvük bir istihfafla kar -
ş{ladılar .. nö~tci subayının odasına 
girdiğimiz zaman emir subayı bizi te
peden tırnağa kadar şöyle bir süzdü .. 
tabur subaylarının yemek yediği la • 
kantl:'fda ise umuml bir boykotla karşı
laştık .. bütün bunların sebebi gayet 
basitti: Biz subay kadrosuna tesadüfen 
karışmış, ordunun cMuvazzaf subay > 
ile düşüp kalkrnağa 1iyalkati olrnıyan 
cMuvakkat ccntilmen>ler cYedek su· 
bavlar>d1k ... 

Büyük büyük hülyalarla orduya ge
lerek, maruz kaldıkları muameleden 
bu hulvabırı yirmi dört saat içinde sö
nüp giden genç İngiliz sübaylarının 
ruhi hnlctlerindeki derin değişiklikle • 

ri Rrtık c:iz dü~ününüz!. Böyle bir va • 
ziyetle knrşılaşan genç İngiliz sübay • 
!arından birisinin bun,a aid yazdığı bir 
eser, benim bu sahada yazacaklarımın 
hepsinden üstündür. ( 2 ) Bunun için 
bu mevzu üzerinde fazla durmak niye
tinde değilim. Sadece piyade taburuna 
girişimden sonra geçen altı haftanın, 

hayatımın en ıztirablı anlan olduğu • 
nu söy1emek1e iktifa edeceğim .. Bu al
tı hafta, ardarda iıralanm~ bir baka • 
retler silsilesidir. HAdiseleri da'ha ob -
jektif bir surette kaydetmiş olmak i · 
çin, bütün bu anlattıklanmın 1914 yıl· 
larında cereyan ettiğini de ilave etıne
liyim. Sonralan, İngiliz ordusunun ye 
delt sübaylarile muvazzaf sübayları ı.t

rasındaki münasebet eski gerginliği

ni kaybederek tamamen normal bir 

hal almıştır. O zamanlar, benim, İngi· 
liz ordusunun muvazzaf sübaylarına 
karşı olan kinim, muhakkak, Alman • 
lara olan kinimden üstündü. 

Değil yalnız cepheyi görmemiş olan· 

(1) Milstakllen AJmım cephesini yarmak: 
gaye"1le İnglliz ordusunun Nev-Ş:ı.pel'de gt
rl~tığ! muharebe. 

{2) ıGood-bye to aU Tlınt.: Robcrt Orawes 

daha hiç bir şey hazır değildi. Bu sa -
hada yapılan bütün hazırlıklar o za· 
manlar pek iptidaf idi.. siperler, yan 
yanya tamurla örtülü tesadüfi bir ta • 
kun çukurlarddn ıbaretti. 

(Arkası var) .............................................................. 

1 2 3 4 5678910 

SoJda.n sa~: 

ı - Sosyete - Bir nota. 
1 - Esirlik - Dooı. 
ı - Babndan kalan servet - Adi. 
f - Arntmnk masdanndan 1ımı1 fall -

Çorba içmeye yarar. 
6 - Yed - Az sıcak şey. 
1 - Bayram günlerinde .sokaklarda yapı

lan muvakkat sfuılil kapılar - İ.stlf
ham lA.hlknsı. 

il - İplik - AUo.mo.k. 
9 - İnanmak masdanndan 1mı1 fail -

Tnhaırl et. 
ıo - Yüz kuruşluk - Cemi edatı. 
Yukardan aptı: 

ı - Bir erkek ısmı. 
ı - Köle - Lll.neUenmlş. 
ı - Hastalık - H6k6mdar. 
' - Dost bir devlet - Geniş!W. 
6 - Keder - Yüksek - San'at. 
8 - Ka.ııabın sattıtı - Valide. 
'l - Halld Fahrinin meşhur blr plye.mıln 

l.sml. 
8 - Kuru olmıyar - F.şya. 

9 - Annentn erkek tard~ - İL 
ıo - Beyaz - Tabrlb eder. 
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l'uveıkı bulmacanın halledilmı, ıekU 

Mart 16 

İktısat Vekaletindeıı : 
DERiCiLiK, VONLO VE PA UKLUI ENSUCAT TAHSiLi iÇi 

AVRUPAVA GONDERILECEK SA AT OKULU MEZUNLARI 
MÜSABAKA 1 TIHANI SARTLARI • 

1 - Avnıpaya tahsile gönderılecek Sa n'at Okulu mC'zunlan müsabaka imti • 
ham şartlan hakkında evvelce yapılan il an aşağıdaki şekilde tadıl edilmi~ir. 

2 - Avrupa Dericilik. yünlü ve pamuklu mensucat meslek mekteblerinde tah· 
sil ettirilmek üzere müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebeler n clOt u d• 
riclllk:. clO• u yünlü mensucat ve clO, u dn pamuk1u men ucnt tahsili yapacaktıı 

3 - İstekli'lerin 8.§ağıdaki şartları haiz bulunmnlnrı lazımjır. 
A - Türk olmak. 
B - Sıhhati tam ve tahsil edeceğı san' at şub sınde çalı mağa müsaid olmak, 
C - En çok 25 yaşında olmak ve asker lı nı yapmış veya hasta 'ıktan başka blr 

sebeble tecll edılmiş bulunmak 
D - Maarif Vekaletı Bölge San'at Okulları t<'sviyecil k, demircilık veya elek

trikçilik subelerinden mezun bulunmak. 
4 - İmtihanlar; Bölge san'at oku lnrı mufrcdat program arına göre aşağıda

ki derslerden olmak üzere 2/5/939 tar·hı nde Ankara. İstanbul. Bursa ve İ"Zmir 
Bölge San'at Okullarında yapılacaktır. 

MateDıftik. 
Mekan il". 
Makine ve motör. 
Meslek teknolojisi ve malzeme. 
Lisan cAlmanca veya Fransızca>. 

5 - Kabul edilen asgari ve vasatıden fazla not alarak irnfh-ında muvaffak 
olanlardan muvaffak.iye! sırasi:e c31), na mzed aynlacaktır. Ayni derecede mu • 
vaffakiyet gösterenlerden askerliğini yapmış olanlar veya lisandan daha iyi not 
alanlar tercih edilecektir. Bu namzedler üç grupa tefrik edilerek mesleklerine 
göre 31/10/939 tarihine kadar Sümerban kın Be) koz. Feshane, Hereke ve Kayse
ri fabrikalarında staj görerek ve mesleki fabrika kurslanna devam edecekler • 
dir. Staj müddetince kendilerine aydı 50 şer lira verilecektir. 

6 - Staj müddetinin sonunda fabrikalarda yapılacak kurs imtihanlarında ve 
umumi çalışmalarında muvaffaldyet gösteren ve ahlakan mazbut olduklarına 
kanaat getirilen namzedler Avrupaya gönderileceklerdir. Bu imtihanlarda mu • 
vaffak olamıyanlar serbest kalırlar ve hıç b7 hak talebinde bulunamazlar. 
İmtihanda muvaffak olarak Avrupaya .gönderilecek talebe Sümerbanknı idare 

ve nezareti altında olmak üzere Eylul 1940 tarihine kadar lisan kurslarına devam 
edecek ve 1940 senesi kış sömesterinde meslek tahsıline başlıyacaktır. 

7 - Avnıpaya gönderilecek talebe Sü merbank fabrikalanndaki staj 'Ye A•· 
rupadaki staj ve tahsil müddetlerini bir misli fozlasile İktısad Vekaletinin göste
receği işlerde usta, ustabaşı veya fen memuru olarak çalışacakiardır. Bu :m<ıkel
lefiyeti tevsik etmek üzere Avrupaya gönderilecek her talebe bir taahhOdnamt 
verecek ve muteber bir kefil gösterecek tir. 
8- Talıbler en geç 15/4/939 tarihine kadar dördüncü maddede yazılı böı,t 

6al1
1at okullanndan hJıngisinde imtihana gireceklerini gösteren bir istida ile a,. 

ğıdaki vesikaları İktısad Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğüne göndereoeıtler
dir. 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
B - Askerlik vazifesinin yapılmış veya tecil cdilmis bulunduğunu pter9 

vesika. 
C - Mekteb şahadctnamesi. 
D - Hüsnühal varakası. 
E - Çalışaca~ san'ata mütehammil bulunduğunu gösteren resmen tasdik edll • 

miş sıhhat vesikası. 

F - Altı aded ve-;ikalık fotoğraf. 
9 - Fazla izahat almak ist'yenler İktı sad Vekaleti Sanayi Umwn Müdürlüğü· 

ne müracaat etmelidirler. c913.- cl745:t 

J Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 1 
Dokuzuncu işletme l\Ti.idürlüğünden: 

Tam vagon hamulesile Avrupadan gel~n ve Siıkeci i.5tasyonunôa İdare tara • 
fından ambara boşaltılan ve tabiat ve evsafı dolayısile hususi ihtırnamı icab et
tiren naz k eşyanın ambarda gerek tasnif, muayene ve tartısı ve gerek ambardan 
alınarak anıbaya yükletilmesi.ameliyelerinin mütehassıs işçnerine yaptırılmak 

üzere mürselünileyhlere bırakıldığı ve bu eşyanın yalnız vagondan ambara p. 
tirilrnesi için ton başına 20 ku~ ihraç ücreti istifa edilece~ ilan olunur. 

~ 

15 Mart 1939 tarihinden itibaren: Münhasıran İskenderundan Halebe veya Ha· 
lehin cenubunda herhangı bir i!tasyona ve bilmukabele nakledilecek emtra ve 
eşyadan sınıf farkı olmaksızın Payas • Me)ldanıekbez ~safesi için ton bqım 
maktuan perakende (276) en az beş ton ücreti ve ·lınek şartile (207) w en u 
on ton ücreti verihnek şartile (172,5) kuru~ ücret a1macaktH'. Fazla tafailAt içMl 
istasyonlara müracaat edilmelidir. (1669) 

- ----------------------------------------------------
Şuhut Belediye reisliğinden ı 

ı - Şühud kasabısının Nafia Vekaletinden musaddak projesi mucibince yaptı
nlacak elektrik ve makine tesisatı (18963) lira (49) kuruş bedeli keşifle kapah 
zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27/3/939 tarihine müsc.dif Pazartesi günü ıoaaı 15 de Şühud ı. 
lediyesinde toplanan cncllrnen tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (1422) lira (26) kurtlitur. 
4 - Bu işe aid olan proje, hül8sai keşif, malzeme, montaj şartnameleri hua • 

bat ve münakasa şartnamesi, mukavele proje.si, bayındırlık i§leri genel prlııa -
mest bir lira mukabilinde Ştıhud belediyesinden alınabilir. 

5 - İstekli olanlar Nafia Vekaletinden alınmış cnstclaktörlük vesikası, buna 
mümasil tesisat yaptığına dair alınmış bonscrvislel'lle münakasa günftndm en 
az sekiz gün evvel Myoo vtlJyetine müracaat ederek ehliyet vesikası alını§ ~ 
ması ve bu vesaiki teklif mektubuna rapten ihale saatinden bir saat evvelin• 
kadar Şühud belediye reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri veya poata 
ile gönqermeleri ilan olunur. (1367) 

-------------------------------------
ŞEHiR TiYATROSU 
Tepebqı Dram kısmı 

Akfaıa aut 20. 30 da 

ANNA KARENiN 
7 tablo 

latildil caddnf Komedı kuaı 
Alcşaıa saat 20.SO da 

ı-eoe ..at "O.j(J da 

BiR MUHASiB ARANIYOR 
_. .............. _ .. ___ ............. -............. _ 

Son Posta Matbaaa 

NtP'ıyat Miidilril: Sel"" Rcıgıı> Emef 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHIPLEid: ~ EkNm IIŞAKLlGlZ. 

TURAN Tiyatrosu 
Ba aqam 

Ertutru] Sadi Tek '" 
arıc.dqlan 

Hissei Şayia 
vodvil 'i P, 

(Se) atıla revüsü • Büyiilc Balo 
Mlçe Pcnçof varyetesi 

Diş Deposu 
M. lllrahim Berkmen 
Tirkiyenia. eo :ı:eııFn ~ 
aidir. Ucu% fıatlarla bu ara• 

nılan buluaur. 
Mahılyau han Mıaırç&rldl 

yauıuda 
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SALiH NECATi KESKiN KAŞE oşotme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. Her sabah alacağınız bir tek Bahçekapı ' 

TÜRK TiCARET BANKASI ~~Ş· l -- --- - -- ......._ - ........_ - ............. ......._ ...... ---~.....,.wv~......-. 

Ankara 

Adapazarı 

Baı:dırma 

Barlın 

----------------A""J'9' ~..-v . .-.x.,.'*4.n.-r~wv ...... -.......- ....... 

Merkezi: ANKARA 

Kambiyo 
. 

ve saır 

Banka muamelatı 

UBELER 
roiu 

Eursa 

Eskişehir 

Gemlik -

htanbul 

lzmit 

Safranbolu 

Tek:rdağ 

Dahilde· ve hariçte muhabirleri vardır. 

Telgraf adresi. 

Umum Müdürlük: TÜ KBA K - ~ubeler: ... TiCARET 

9ankamız1n lstanbul 'ubeslnd• tesis ecmen 

"GECE KASA S 1,, 

Çok mtlaaid f!rtlarla rayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 
izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

Türkiye Cümhur·yet Merkez B_ankası 
AKTl'I' 

l[aa: 

Albn: san tllogı'am 17.171.286 
BANKNOT 
UF.AKLIK 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk Uruı 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 9.054.614' 

Altına tahTW kabll aeıbeıt 
dOTlzler 
Dtter dOTider n Borçlu kllrinl 
bald7elerı 

Hazine Tahvilleri : 
JJeruhdı ed1len evratı nakd1)'e 
ta.raılığı 
Kanunun 8 - 1 tncı m:a.ddele
rıne te'f!lk&ıı ha:ıl.nı tarafından 

~ki ted17&* 

Benedat Cüzdanı : 
TİCARİ SENKDAT 

F..Mm ve Tahvilat Cüzdanı : 
<Deruhde ~Uen enalo nat

A - (diyenin tarşılıih Babam ft 
(Tahvlllt itibari tıymeUel 

B - 8erbeat Nham n ı&hTlllı 

Avamlar: 
Hastne70 la.la n.dell 
Altm Ti Dö..U ber1ı\9 
TahTlllt ber1ne 

Biuedarlar : 
Muhtelif: 

11 - Mart - 1939 Vaziyeti 

24.138.'l:.Z2,28 
12.481.760,-

1.040.355,06 

748.721,56 

12.736.038,33 

28.122,52 

11.561.887,68 

158.748.563,-

16.397.3111,-

84.967.478,03 

41.631.882,81 
7.922.748,94 

2.832.000,-
139.964,07 

7.897.877,75 

L1ra 

37.660.83'7,H 

Sermaye: 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve ıevkalı\de 
H~ust 

PASll' 

748.721.66 Trovfildeki Banknotlar: 
Deruhde edllen eTrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 ıncl maddeleri 
ne teTflkan haEnı tarafından 
Taki tedlyat 
Deruhde edilen nrakı n~dlyı 
baklyeal 

24.326.048,53 Karşılı.it tamamen altın o1arU 
11Aveten tedaTÜ.le nzedUen 
Reeakont mukabW tllveten tedL 
,.azed. 

Türk Uruı Mevduatı : 

142.351.247,- Döviz taahhüdatı : 
Altına tahYUl tabu d6vl21er 
Diğer döTizleT T8 wr.aklı dıtnl 
baldyelert 

St.967.na,os Muhtelif: 

49.554.SSl:rs 

10.869.841,32 
4.500.000,-

12.486.111,52 

Yekb •·===--36--7._.464 __ .... o ... 11 .. ~ .. 

1.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.397.316,-

l<t4.351.247,-

19.000.000,-
"' 

39.000.000,-

S.784,84 

24.679.400,24 

Yeki\a 

.ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

Lira 

8.712.234,11 

200.351.247 ;--

20.93Ul87 ,85 

24.853.185,08 
97.7'19.Je3,51 

S67.46U17,55 

lıkonto haddi % 4 Altm üzerine aTam ~o 3 

Belediye Sular idaresinden: İstanbul lkind lflaı Memur

luğundan: Kapalı :zarfla münakasa il!nı 

İdaremizce satın alınacak muhtelif kuturda cema.n (582~) kilo kurşun boru 
kapab zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - Bu husus için hazırlanan §artnam& idaremiz Levazım lel'Visinden parasız 
olarak ıa.Iına bilir. 

2 - Talibler, şartnameye göre hazırliyacakları kapalı zarflarını ihale günü 
olan 5 Nisan 939 Çat'şamba günU saat (15) e kadar Taksimde idare merkezind'e 
müdUr?ille vemıelidirler. Bu autteıı sonııa aetiırilıecek ı:a:ı:fluo lrAlm.l olunmaz. 

(~1) 

MüfUs Blyankl masasına plan alacaklı 

Doyçe Oryent Bankın istediği 322 lira 27 tu
nı~un ve Doyçe Bankın 1stedill 634 lira 44 

tun~un miinJaln borcu olduiu anlafl]ma -

ama blnun her 1ld talemkl ta.boltine w 
6 ncı sıraya kaydına İtlA.a İdaresince tarar 
Terllnllf Olduta Tt ma defterl dBulWııUil 

DJ.n olunur. (16018) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Mevcud prtname, proje ve keşfi mucibince Malatya tütün fabrikasıncı. 

yaptırılacak tretuar, asansör tesisatı, bahçe toprak tesviyesi dxenaj bahçe dahın 
yollan ve ihata duvarları işleri ve bunlara aid imalatı smaıyc kapalı zarflı 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşi! bedeli 35.795 Jira 97 kuruş olup teminat a'kçesı (2.759) lira 77 ku· 
nıştur. 

III - EbfltJne 27 /3/939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta Lev.ızım ve mil· 
bayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname keşifname ve projeler (184) kuruş mukabi1Uıde Levazım fU• 
besinden ve Ankara, İzmi.r, Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Bu ~ girmek istiyenlerin yüksek mimar veya yüksek mühendis olmaları 
veyahud mu.kave!eyı birlikte imzalamak üzere bu evsaft:ı bi= mühendis veya 

bir mimarla iştirak et.miş bulunmaları ve şlındiye kadar bu kabil (50.000) liralıl 
bir işi muvaffakiyetle yapmış ve bitirmiş olmalan şarttı!". 

VI - Taliblerin f'ksiltme gününden sekiz gün evveline kadar bizzat Umum. 
Müdürlük İnşaat Şub~sin~ müracaat ederek fenni ehliyet vesikası almalan ıa.. 
zınıdır. 

VII - İsteklilerin şartname ve projeler ve yukandaki maddede gösterilen eli• 
liyet vesikası ve ayrıca kanuni vesika a!malan teminat akçesi veya banka meli• 
tublannı ve mühürlü fıat teklif mektublannı ihtiva eden kapa'!ı zarflarını ek'.4 
siltme gününde nihaye!: saat 14 e kadar makbuz mukabilinde rnezkür komisyon; 
riyasetine vermeleri lazımdır. 

Postada vaki olacak teahhürler kabul ooilınez. (1489) 

~ 

I - İdaremiz.iın Ciball tütün ve kutu fabrikalannda hale~ .mevcud olanlar?:a 
'Mayıs 939 gayesine kadar (160.000) kilo b·rikeceği tahmin edilen ahta parçası 
evvelki ihale feshedilerek yeniden pazarlıkla arttırmaya konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli beher kilosu (5()) santim hesabile (800} ve .,, 15 te. 
minatı (120) limdır. 

III - Arttımıa 18/3/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 10 da ltabatSf" 
ta Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdurlyetindeki satış komisyonunda yapıla,. 
caktır. • 

IV - Tahta nümuneleri C'..i.b...ıi ve kutu fabrikalarında görülebilir. (1674) 

Tashih ilan 
Gazetemizin 10 ve 13 tarihli nüshalarında İnhisarlar Umum müdürlüğü kalori· 

fer tes:.satı ihale günü 27 Marl 1939 Pazartesi yerine sehven 23 Mart yazılını,.. 
tır. Tashihen ilan olunur. 

• İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
938/519 

Borçlu Bayan Maile ve Bay Mustafa Sabdye ilan yollle tebliğ 
Gösterilen ikametgah: Boğaziçi Anadoluhisarı Yenimahalle Nişantaşı caddul 

No. 3 
Osman ıkızı Baya..-ı Ma 1e ile Osman oğlu Mustafa Sabri 23416 hesab numara.

sil Beyazıd Nişancı Mehmedpaşa mahnllesi Camiişerif sokağında eski 12, 12 
mük<'rrer )eni 24, 26 numaralı ahşap bir evin tamamını birinci derecede ipotcl 
göstererek 20/4/936 tarih nde Sandığımızdan aldığınız 450 lıra borcu 30/3/938 
tannine kadar ödemediğ'nizden faiz, komisyon ve rnasarıfıle beraber borcunu2 
450 lıra 04 'kuruşa varmıştır. Bu sebeble (3202) No. lı !kanun mucibince hakkı. 
nızda Sandıkça icra takib"ne başlanarak yukarıda yazılı ikametgahınıza ihbar• 
name gönderilmiş ıse de ikamctgtıhımzı terketmeniz ve nerede olduğunuz da öl 
renilememeai hasebile ihbarname tebliğ edilemediğinden kanun hükmüne tevft. 
kan ilfın yolile tebrgat icrasİ icab etınlştir. İşbu ilan tarihinden itibaren bir bu. 

çuk ay içinde Sandığa borcunuzu ödemeniz ve kanunen kabule şayan bır itira. 
zınız varsa bild'rmenız lazımdır. Hakkınızdaki takibi usul dairesinde durdur. 
ımadığımz takdirde ipotekh gayri menkul mezkur kanuna göre Sandıkça satıla. 
caktır. Bu cihetler borçlu Maile ve Mustafa Sabricc bılirunek ve ihbarname teb. 
liği makamına kalın olmak üzere ilan olunur. (1729) 

.-'' .• .1_. • "'ı· ·. . . • '- . .' 
. . . - . . . • • .i ; .• • " .• ... •. .. . . 

;f! N.:E-O' K u· R: I· .N 
Gripi ve nezleyi, romatizma 
ağrılarını derhal geçiren en iyi ilaçtır. 

1 kaşe 6, altıllk kutu 30 kuruştur. 

İstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan : 

• 

Tahmin İlk te- İhale günü ve saati 

Mikdan ve cinsi 
bedeli minatı 

Li. Ku. Li. Ku. 

Altı mılyon metre kut"Şuni ve yedi mil- 2724.80 204.36 
yon metre beyaz makara ipliği. 

İki bin yüz metre silindirli kanaviçe. 336.00 25.20 
On metre kırmızı ve on metre mavi çuha. 85.- 6,38 
Elli bin aded büyük mat halkalı düğme 
ve bir milyon a:ded dört delikL çinko 1288,00 96.60 

düğme ve on bin çüt küçük kopça. 1709.00 128.18 

İki bin metre kurşuni ve otuz üç bin 7373.90 553.04 
metre beyaz artarlık bez. 

27/3/939 Pazartesi 
saat: 10 da 
:ıçık eksiltme. 

27 /3/939 Pazarteli 
saat: 11 de 
açık eksiltme. 

2713/939 Pazartesi 
saat: 15 de. 
Kapalı zarf. 

J 

1 - Cinsi, mikdan, tahmıni bedeli ve ilk teminatı yukarıdıı yazılı on kalem 
dikim malzemesi c·n3Jerine göre hizalannda gösterilen tarih ve sııntlerde İstan. 
bul Ged·kpaşa Jandarma Satınalma Komisyonunda bir kapalı zarf ve iki açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamelerle nümune ve evsııf hergüo adı geçen komisyonda görülebı. 
lir veya şartname bedelsiz aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun şartlarım haiz isteklilerin vesika ve ilk teminatlarile 
yazılı gün ve saatlerde komisyonda bulunmaları ve kapalı zarflarını ihal~ g!ln 
ve saatinden bir sa.at evveline kadar komisyona makbuz karşılı41 olarak verme
lerL cl622. 
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Mahlôt Yağlardan Sakınınız ! 
Sabunluk yafiları tasfiye ediyorlar, çiçek yağlarile karıştırıyorlar. 

Çok dikkat ve ihtiyat lazımdır. 

rJN 

DOnyanın en sat ve lt>ziz yağıdır. TE;rkib nde zerre kaJttr rkrine yağı yoktur, h•ılistir, ve l<'ıt'iyyen kanşık değil
dir. Yemeklerde, tatlıl rda, pi1Avlard11, s ıllltttlıırda, balıklarda nef-tsetine pJyan olııınuz. Tttb :ıbette Kum, Böbrek, 
Mesane btlhassa Safra ve Karne ğar hast,lıkl1trın ta şerbet gibi bol bo içilir. zarı u ı u ııttle bayat ve sıhhat verir. 

Ş 1 Ş E L E R: 1/4 40 - 1/2 60 - 1/1 100 Kr. 

Mart 11 

Diş Doktoru diyor ki : 
c - lyi hır diş macununda, diş etle

rine muzır tesirleri olmıyan antlleptlt 
bir madde; bulunmalı, asıl dişleri te
mizleyici madde, mineleri sıyırmıyııcat 
fekHke hazırlnnmış olmalı, içinde ba· 
mız olmıı.dıktan başka ağızd8ki hamız. 

/ lan da temizlemek üzere kaleYI mad• 
deler ihtıva etmeli ve niba~ et koku 
ye lezzeti neris olmalıdır. • 

işte Radyolin budur 1 
ıtaoan, öğle ve aktam her yemekten 

sonr aünde 3 defa 
RADYOL N KULLANINIZ. 

ÖKSURÜK ŞURUBU 
''Sirop ~ectoral,, 
Eaki ve yeni bütün ökıürükleri 
geçirir, balgam söktürür, broDJlan 
temizler, nezle ve gripten korur, 
göğüsleri zayıf olanlara bilhaua 

ıayanı tavsiyedir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoölu lstanbul 

Tenekeler: 3 kiloluk 250 - 5 kiloluk 4JO - 7 kiloluk 550 kuruş. 
t 

o··nya havad"' lerJni en ç 
doğru veren va a 

'U ,~ ......................................... .. , 

... 

Türkiye umumi satış deposu: 

va e 

Hamdibey geçidi 46 - 56 No. 

Her güzel kadının yegine dOtünceal 

KREM PERTEV dir 
O: S "nelPrdenbttri chai lltife ver

di~i dcli tu ,tu ve tutır.aktac!ır. 
Ne ıuübala.ğ ve ne de inkisarı 

KREM lıa\PtRTEV in 
Cilde yapacağı tesir b~rhangi bir 

kremin işi değildir. Biııbir isimle 
tnr.u mULa:ağn ııo s:ze teklif edilen 

kre ıılf• ri i . uyatlıl knr~ılayınız. 

KREM PERTEV in 
Şi.lıreti beyhude değıldir. 

L 
Dünyada mevcud süt makinelerinden en em

niyetle kullanabileceğiniz yegane markadır' 

Genel Deposu: M. CAMCAN 
Galata, Mahmudiye cad. No. 61 

l Telgraf adresi : lstanbul - CAMCAN 

..-------~~-----------------· 


