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HALKIN DiLi 

Sene P - No. 3105 CUMA 24 - MART 1939 

1 Bugün 16 sayfa f 

idare işleri telefonu: 20203 Fiatı 1 kunlJ 

Yeni meb'us namzedleri Milli Şefin 
beyannamesile bugün ilin ediliyor 

Ankara ikinci mün.tehibleri evvelki günkü içtimada (1Uc •a.fttı ubtne .alan g6r(iltMktedirler) -······················ .. ·······--·························-···· ........... .._ ........ ------······~·········-··-·---- - ._._................. -• 
ltalga da Almangadan 
kuşkulanmağa başlamış 

Liste bu sabah Parti 
Divanında son 

defa gözden geçirildi 
Hitlerle Musolini yakında buluşuyorlar Mecl!s!e 95 yeni sima ~ulu_nacaQ!, eski azadan 

r·-···--··· ................................ - ....... ~ 70 ının namzed göstertlmıyecegı anlaşıhyor 

Alman -Rumen .~ Bükreş, Berlin, Atina Elçilerimizin de namzed 
· listesinde bulunacakları anlaşıldı 

ticaret anlaşması 
Yeni anlaşma dün 
Bükreşte imzalandı 

Billcret. 28 (Hususi) - Alman • 
Rumen ticaret anlaflllası bugün im
z~. (Devamı 11 inci sayfada) 

• 

\. ...... ·--···········------······ ............... .,/ 
Yeni bir s~or 

hadisesi daha! 
Hamdullah Tcınnc5ffT, Borndt Arpag ve füı ;en ~~et 

Fener milli kümeden çekil- Ankar&, !S (Husus!) - Ct1mhurty.t j U. V•ktll ve Genel Sekr~te~) bugün Çan. 

di "' • • b•td• d• Halk Partısi Genbll§kuru (Gen.ı Bafkan (Devama 11 ın01 SfıJlfcıda) 
gını resmen ı ır ı 

Alman ·ef~~~:; Lond .. yı lft9iltero H/lri aı!ı:--- -~dil~=~· :re~· Süvarilerimiz yarm beynelmilel 
.• ;o;:;.~n<~::.ı ~~t~~:n :.::ıruyonlar ~='! 7ı~ ~:.ı:;ıün ~~~~~:.~"~!~- müsabakalara hareket ediyorlar 

270 kurUŞ İÇİD Cinayet iki analı ÇOCUk Dün Sipahi Ocağında ilkbahar konkur ipiklerinde 
kazananlara mükafatları dağıbldı ve süvarilerimize 

Katil yakalandı va 
cürmünü itiraf etti 

Facia kurbanı kaldırıldığı 
hastanede öldü 

Dün akşa~ 2 70 kuruş yüzünden bir 
cinayet işlenmiştir. 

Yaptığımız tahkikata nazaran, vak'a 
şu şekil<le cereyan etmiştir: 
Beyoğlunda Aynalıçeşmede Tarlaba· 

şı caddesinde İncekaş sokağında 70 
numaralı yazıhanede tol1allık yapan 
Vai:ilden Yakub oğlu Mehmed Faik 
adlı birisinin alacağı vardır. Va.sile . 
borç olarak verilen meblftğ yüz lira 
.imiş. Fakat yüz lirayı muhtelif tarih· 
]erde örliyen Vasilin, Mehmed. Faika 
ancak 2 70 kuruş borcu kalmış. 

(Devamı 1 ı inci sayfada) 
Nermtn 

Katil Fo.He (Yazısı 6 net sayfamızdadtt) 

muvaffakiyet temenni edildi 

Dün Sipahi Ocağırı.da bıpa ve hediye kazanan .~ılvarilerıvıiz. 
(Y:ızısı ıo uncu sayfada.) 
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Beynelmi!el ahlak 
Fikrinin umumi iflası 

\. Y :un: Mtthltt 
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Sözün kısası 

Hele bir daha 
Vur/ 

E. Talu 

A lmanya. Çeko.Slovakya mesc- r 
lesini iki gün içinde halletti. V 

ocukluğumda meşhur hokkaba• 

bir Çiçckçıoğ}u vardı. Kendi 
Başta İng ltere olduğu halde, Almanya- yaşımdaki afacan arkadaşlarla ramazan-
7a karşı yapılan nutuk bombardımanı da seyrine gider, henüz pas tutmamış gö· 
devam ededursun. bu arada öğrendik ki nüllerimizin gür neş'<?sile bol bol güler-
Memel meselesi de halledıl;vermiştir! dik .. 
Hem de o kadar kohy ha"ledildi ki. bu Çiçekçioğlunun muhtcl'f oyunları ara· 
esnada hAla devam eden nutuk ve diplo- sında en çok bize kahkahalai" attıran, o-
mas bomb rdunanı arasınd Memel ve nun, yardakçısile kavgaya tutuşmasıydı. 
Danz g kelimeleri z k,..e ı d ğ z. man <BU Bir aralık, herhangi bir scbebden do'ayı 
lkı m sele b zi alakadar c'm z!• der.•Hi- öfkelenir, yardakçının cascavlak ensesine 
ğin bile goriıyoruz. A up ın yirm. se- elindeki şakşağı olanca hızile indirive 
n ik güru tu mevz nnı bu kadar çn- rirdi. Öteki, bu dnrben\n altında güy& 
buk ve k lay hail d ışlerıne bak ıkça irkilir, gözlerini büyüte büyüte ustasın:.rı 
ins n hay t ediyor ve k ndı kend sine üzerine doğru yürür ve sanki bi.r şey '.li a-
5 yl n yor: 'j: ı 1,. pacakmış g b', gülünç bir tavırla: 

" E'°IV ıy1 • - Ma r k y hal d lir ~ Y 1.. v r e A '-
1 

- Hele bir daha vur! derdi ... 
da al dı, neden d \'l bu adar Ç k gü- Şak.şak bir daha iner .. herif ayni bi ahı' 
nıl4Q mevz;ıu o!du"• tekrarlar: 

Evet, n n dolayı Avrupa, yırmi se- - Hele bir daha vur!. 
n dir lrJ eleler üze.rind bu kadar çok Avrupada s·yasi ufuk karardı, har.b tehlikesı el ile tutula- Amerika yarın menfaatlen tehlik ye girerse belki vaziye- - Şak! 
ltıf söyled . munaka a ett·, büyuk mua- cak k dar yakındır. Bu vaziyette de bütün gôzler Amer:ka- tin: değiştirebilir, fakat bugün Avrupayı bınbit hırsla kay- - Hele bir daha vur!. 
h d ler yaptı ve imzalar koydu? Bu uk- ya o nmilştür, feliketfn önüne geçecek tedbiri, kuvveti on- myan bir k&zan g·bi görmekte, en emin, en rahat yolun bi- Ve bu kuru sıkı tehdidlere aıdırmıyant 
deyı, makul bır mantıkla halledeb lene dan .beklemektedir. taraflık olduğunu düşünmektedir. Çiçekçioğlu önündeki cilulı enseye mut-
8.fkolusun! ıc:::::==:::=:::==::==::~=::=""'=-"~~====-=:::::=::::::::::::::::=:::::o::========================---=-==z:::::z==-=::::zı== tasıl ve muttasıl dayağı ind"rir, seyirci. 

* 
Hakikat şu ki, cihan harbıni takıben 

ortaya atılmış olan beynelmilel ahlak 
mef:lıumu. bu tün A vnıp:ıda t ptan ve u
mumt bir iflas karşısında bulunuyor. Al
manyaya, Münihte verın.ı., olduğu sözü 
tutmamak kabahatı ·snad ~dffyor. Doğ
rudur, haklıdır; fak t , ya ö•rk • r "l ver
d kl ri sö1l r, imza ad k' "1 mua del ·? 

Bunlar nıçın tutulmadı? M t' r C ml
yeti miıessesesini yaratan ve bunun etra
fında beynelmilel bır ahilik muh · t • vü
cude getır p dünyanın bütün meseleleri
ni bu muhitin adalet prens·p~crin·n içi
ne almayı taah.~üd eden siyaset ne oldu? 

Çeko-Slovakya, Memel vr- Danzig, bü
tün bunlar b"dayette el?er b"rcr haksızlık 
e.!eri idiyseler bu h ksız1ıklar daha o za
man irfkab edilmemek ·l'ab ederdi. Eğer 
böyle değil de bunlar blrer haklı varlık
lar ldiyse hepsi de b"rer birer, daha baş
Jark~n müdafaa ed 0 lmek lfızım gelmez 
miydi? M"llet Cemiyet: müesc:esesinin al-
tına elli bu kadnr millet imza koymuştu. 
Bunlann en bü.'iiklen Avrup2da ve ek
l<'rlyeti de gene ornda id'. Bunlardan yal
nız iktsfnin hepsine karsı isyan etmesi 
eğer haklı bir isyan idıyse Cemiye1. 
davayı hak bakımından b'r kere daha tet
krk edeb;ıirdi. İsyan t'denl<'r haksız ola-

rak ayaklanmış oldukları takdırde ise ö
tekılerin vazifeleri ısyanı tedibde e'bir-
1' ~ yapmak değil miydi? 

Hillha. hmıgı taraftan bakı sa. ortada 
bir hak d vası değil. mil1 tler tarnfından 

ovnanan knrşılıklı bir ald m , bır hak
sızlık, b"r kuvvet oyunu bulunduğu ne
t ce irıe vanlır. Bu da bevnelmilel ahlak 
f krinin umuml ifıtı.sı demektir. 

Bu iflas karşısında. bı P.Ün s··yıcnen 

sl\zle in. vüksek p'['('ns"plPrın, büyük in
snnlık iddialarının hiç birin ·n bizce kıv
met yoktur. Hepsi vahn ve dola:rıdan i
baret b"r c;iyaset oyununun tezah:\rlerin
dı:>n ibarettir. Biz;m gibi. bü~ün "ddinları 

kPndi hu-iudlan içinde sak·n b'r sJlh ha
vası ile ya amaktan ibaret cılan m·ııet

ler, cebir ve tah kküme k rc:ı cta. vatan 
ve dolan oyunlarına karşı da azami dere
cede d"k:katU olmak ve ese~imizı kabi. cl
duitu kadar sağlam bir kazığ:ı. ba larnak 
vaz fes:ıe mükelleftirler 
Türkıyenin elinde bulumm kuvvetler 

sayısız v hudud d Bunun'a 
beraber, Türkiye bu kuvvetleri beynel-

mılel hak ve adalE"t d "' n v bJ dava 
üz nne h.""Urulacak b r Avrupa sulhunun 
müd faruıı emrine d tutma~ a h "r 
:ır.man ha ırdır. F t b .. i e: Bu 
d va evv l iştir 

ç k 
d va olına' ve s 
lct davacıl:mnm te e t klen hare
ket gayeyi elde etm " k ·fi l rı bir 
araya getırrneli. Ak i t kd.rde Türk"}e-

n·n alotab leceği bir damla kan dahi yok
tur. 

* Son günlerde Bııy Ohamberlainin iraa 
ettiği nutuklardan birinde İngiliz başve
kili. Münib kon~cmıalanndan bııhseder-

Boks meraklısı 
Bir at 

ı r-··;······ .. ······:·~f-;~·-·ı ı 
. 

eye yanhş olsun ? ~ 
Evli bir erkek bir mecliste anlatı • ~ 

yordu: f 
- O tarihte başıma bir evlenmek ! 

gelmişti. ~ 
Mecıiste bulunanlardan biri tashilı : 

etti: i 
- Yanlış cümle yaptınız, başıma f 

Avustralyalı bir bir felaket gelmiıti, bir kaza gelmi§ti; i 
deniZir amma, başıma bir evlenmek i 
gelm"şti denilmez. ! 

ata aid olan bu 

at dehşetli bok.<ı 
: 

meraklısıdır. Me • Evli erkek kendini tashih edene i 
necerile, hergün baktı ve söylendi: ~ 
ddmanla.ruu ya • 1 - Neye yanlq olsun, ben belki o i 

1 ke'limeyi; kaza, felaket manasında•~ 
par. i kullandım. E 

~---~~~~~ '- : 

Hesab kaide/erile agzrlzk - - -- ·'' 
anıaşılabilir mi 7 T ariht esika 

Va ingtonda Sm.ithsonion enstitüsü a

zasından .biri. tartı ku ilan.maya hacet 

görmeksizin. sırf hesab kaidelerini tat-
b k ederek. denizlerde yakalanan balina 

balıklarının ağırlığını te.sbit edecek bir 

.. 
1 

Yarının tayyaresi nasıl olacaktır. İn

gilterede yapılan bu tayyarenin kuyruğu 

yoktur. Tek aatıhlıdır. 

A lmany a Amerikan 
f ilmlerine karşılık 
olarak ne veriyor ? 

Almanya. Berlin sineınalanna satılan 
Amerikan filmlerinin bedeline karşılık 

Burada Ç~lovakyayı birkaç saat i-1 olarak, Amerikaya döviz müsaadesizliği 
ken, o sıralarda Hltlere Avrupanın ş:ırk çuıde dünya haritasından ailen ve altında y.üzünden bir vapur dolusu ağız armoniği 
ve cenubu şarkt taraflarında Almanyanın ile bir aded diri gergedan yollamu:tır. 

muadele vücude getirmiştir. 

kend•s ne geniş bir iktıs2d sahası yapa
bileceğini söylem· ştir. Bu, bizim bu sü
tunlarda o zamandnn.beri daima işaret 

edegeldiğimiz .a·zıı konuşmalar> a aid 
mü1"im bir ifşaat noktasıdır. Demek olu
yor k: Almanya, bu sahad'.l iktı..c:adi ya-
yılma hareketini İngiltere ile mutabık o
larak yapıyor. Herkes bilir k , her iktı
sadi hareket bir siyasi hareket demektir. 
Şu ha 'de bu iktısadl yayılma esnasında 
bu siyasi yayılmaya İngilter"' daha o za
m:ın muvafakat etmiı demek olmaz mı? 
Dünyanın ağır ve müşkül bir devrin

deyiz. Yarm bel.ki de mühim kararlar ve
recek zamanlar gelecektir Türkiye, bu 
kararlan verirk~n kuvvet ve .zorbalık 

metoduna karşı da,, dünyayı politika o

yun' arile kendi hesabına idare etmeler 
siyas tine karşı da ayni der Cf'de müte
yakkız olmayı unutmamakla mükellef
tir. Çiinkü, clh n harbinden sonra bir a-
ralık t esmls e ceği Om dler ne düştüğ':i
müz b yni!'lınilel ahlAk fikri tam b r iflAs 
balind dır. Muh tt n Bir n 

ıs ER 1 

Hi.tler, Ribentrop, Çe!toslovakya Cüm- -s 

trurreisi Haha ile Çek hariciye nazın 

Çval!kovskinin imzaları bulunan tarihi 
vesikayı görüyorsunuz. 

Petrol kralının 

vasiyetnamesi açıldı 

Bundan bir buçuk ay evve: ölen dün

yanın meşhur petrol krallarından Deter
ding"n vasiyetnamesi açılmıştır. Deter
ding vasiyetnamesini yazdığı sıralarda 

henüz doğmamış olan çocuğunu da unut
mamıştır. Babasını aslıı görmiyecek o

lan bebek. .geçenlerde dünyaya gclm:ş. 
tir. Ş'mdi de vasiyetname hfikümlcri mu
cibince, m"lyonerin servetinin sekizde 

birine, yani 2 milyon İngiliz lırasına teva
rüs etmiş bulunmaktadır. 

Sen <.>tin geriye knl.m yedide sek"zı de 

çocugun annesi, teyZPlen, teyzelerinin 
çocukları arasında paylaşılacaktır. 

A 
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Londradaki Filistin 
kon/ eransının masraf !arı 
Son Filistin konferansı sıralannda Ku

düs Başmüftüsil Emin Elhüseyninln mü
messilleri sıfatile, hapsedildikleri Hind 

Okyanusunda. Seyşel adalarındaki mah
peslerinden alınarak I..ondraya getirilen 

ve konferansın devam ettiği müddetçe. 
İngiliz hükumetinin misafirleri bulunan 
3 Arab, müzakerelerin neticesiz bir su
rette bitişinden sonra hudud harici edil
mişlerdir. Bunlardan, sabık Kudils bele
diye reisi Dr. Hüseyin Halidi ile Yakub 
Efendi Hüseyin Kahireye, Cemal Efendi 
Hüseyin de Beruta gitmişlerdir. 

28 Arab mümessilinin Londrada bulun
dµ.kları müddetçe, hükO.met 11 bin İngi
liz lirası harcamıştır. Konferansa 3 bin 
İng"liz lirası ıarfed'lmiş, Yahudi heyeti 
masraflarını bizzat kendileri ödemişler
dir. 

1 NAN Al 
I 

Gazeteler Şehır Tiyatrosundan bahsederlerken: Fakat b•zim bıldiğimlze göre İstanbulun Şehir Tiyatrosu 
- Klf tem.s1Jleri sona erm k tlzeredır. Şehir Tiyatrosu 

şimd den yaz turnesine hazırlanmaktadır. Yakında memle
ket ıçine seyahat yapacaktır, dediler. 

tç memleketi tiyatro zevkinden mahrum bırakmak aklı
mızd~n geçmez. bı!Akis yurdun her köşesi için tiyatro göre
bilmek fırsatlarının artınlmasını istiyenleroeniz. 

bu yıl bınar.m tam"ri yüzünden~ geç başlamıştı. sonra da 

hastalık yüzünden bir aralık temsillerine fasılı vermeye 

mecbur ojmuştu, şimdi de seyahate çık.maya hazırlanmak

tadır. Bu vaziyette tek tiyatronun bütün memleket şöyle 

dursun, yalnız İstanbulu bile tatmine kifayet ettiğıne: 

iSTER 1 NAN, iSTER 1 NMAI 

Jeri kablbrdı. Hepimize de öyle get:rdi 
ki zavallı yardakçı böyle Aczinden başka 
bir şey ifade etrniyen tehdjdini savur • 
maktan vazgeçse, bu kadar dayak yemi., 
yecekti. 

Aradan şimdi uzun yıllar geçti. Fani .. 
ler arasından el etek çektiklerini zannet.ı 
tiğimiz Çiçekçioğlu ile yardakçısını Av· 
rupa siyaset sahnesinde gene ayni iptid31 
repertuvarı azıcık farkla tekrar eder gö-, 
rüyoruz. 

Usta, ağaç dibine, dökülmüı mevva 
toplar gibi bir bir ülke devşiriyor .. 

- R<lr ••. 
- Hele bir daha al! 
- °P<>n ••• 

- Hele bir daha al! 
- Avusturya ... 
- Hele bir daha al! 
- Südet bölgesi .. 
- Hele bir daha aH 
- Çekistan .. 
- Hele bir daha al! 
- Memel .. . 
- Hele bir daha al! 
Nasıl? Oyun ayni değil mı?. Sade biı 

var ki ötekinin sonu gelirdi .. halbuki bu 
nun sonu geleceğe pek benzemiyor. He. 
men Cenabı Hak, yol üstüne tesadüf e • 
denlere acısın! 

.............................................................. 
Kaçan eroin kaçakçısı yakrılandı 

Paşabahçede ölü Sahib Mollanın çıft. 

liğinde kurulan ve birkaç gün evvel 
meydana çıkarılan eroin fabrikasının şe
riki cüriimlerinden T..az Kasım vak'a ma .. 
hallinden kaçmıştı. 

Zabıta tarafından yapılan araştırın 

sonunda, Lnz Kasımın saklandığı yer bu
lunmuş ve kendisi dün yakalanmıştır. 

Beyoğlu Halkevinde konferans 

Beyoğlu Halkevlnden: ı - 25-3-939 Cu
martesi günü sant 16 da Evlmlzln Tepeba
şmdnkt ır.erkez blnnsında Ankara Hukuk 
Fakültesi profesörlerinden Mazhar Göknil 
t:ırafından cİlerl denlz tlcareti hukukununı 
seyrb mevzuunda mühim bir konferans ve., 
rllecektir. 

Avcılar Kurumunun kongr esi 

İstanbul Avcuar Kurumu senellk toplan"' 
tısını önümlizdek.1 Pazar günü ~acaktır 
Toplantı saat 10 da Alemdnr caddesinde A· 
lnyköşkünde ya.pılac::ıktır. 
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Macar kıt' alarile Slovak 
kuvvetleri arasında 

dün kanlı çarpışmalar oldu 
Slovak hükumetinin şiddetli notası Üzerine iki 

işgal eden Macarlar geri çekildiler kasabayı 

Almanya ile Slovakya arasmda anlaşma imzalandı 
Prag, 23 (Husu. 

Iİ) - Macar kuvvet. 
leri, gerek Macar • 
Slovak hududundan 
gerekse Karpa~ Uk· 
ranyası hududundan 
nç muhtelif nokta. 
dan Slovak arazisine 
girmişlerdir. 

Slova'.r kuvvetleri, 
Macarların bu taar. 
ruzuna mukabele et· 
mişlerdir. İki taraf a. 
rasında çarpışmalar 

yapıldığını bildırmiş

tir. 
Slovak hükfuneti. 

Berlinde bulunan 
başvekil Tisso ile te
lefonla görüşmüştür. 

Akşam geç vakii 
Macar kıt'aları Slo
vak topraklarından 

~şler~. 

Slo'\'Ullkya Almıan 

ya ile anlaştı 
Berlin, 23 (Husu-

olmuştur. Ölü ve yı. ;i) - Slovakya ile 
rahlar vardır. t\.lmanyanın müna-

Merkezi Bratisla. sebatını tanzim et-
vada olan Slovak hü. ınek üzere burada 
k:Umeti, Macar asker· cereyan etmekte o-
lerinin bu taarruzu. lan müzakereler ne-
nu Peşte hükftmeti Karlar arasında ilerliy"11 Macar kıta.atı Leh hududunda ticelenmiş ve bu hu-
nezdinde şiddetle pra ?sto etmiştir. Mıı- P aris. 23 (Husust) - Macar kuvvetleri susta bir anlaşma imzalanmıştır. 
car hariciye nazırı, S •vak hükfunetiniıı bugün iki S lovak kasabasını ifgal etmiş- Bu anlaşma mucibince Slovakya Al
üç saat müddet tayin . den notasına der- lerdir. Slovaklar, sayıca fazla olan Macar man himayesini kabul etmektedir. 
hal cevab vererek, lıaa.isenin tamamen askerleri karşı.smda rlcate mecbur kal-
mahalll mahiyette old ... ğunu ve hudu- mışlardır. Slovakyanın hududlarını garanti 
dun mevzuuba:hs noktamıın sarih bir SU· Macar tanltla.n, ifıa1 hareketine ifti· eden Almanya da, Cenubt S!o
rette tesbit edilmediğinden. ileri geldiğini rak etmişlerdir. Btr Slovak tayyaresi dü- vak.yada askeri ilsleri tesis edebile-
bildirmiştir. şi.lrlllırrliştllr. cektir. Slovakyanın ordusu ve harici 

Macar makamları hA.dise hakkında tah- Macar lntaatınıft kumandanı, Ung va- mümessilleri bulunacak, fakat bunların 
kikata başlamışlardır. disinin işgalini tamamladıktan sonra, hattı hareketi Alınan askeri ve sıyasi 

Berlin membalannda ise. hadiseye bü- Slovak kumandanma bir rnektub tevdi hareketlerine uydurulacaktır. 
yük bir ehemmiyet atfedilmemektedir. ederek, bu işgalin Hitlerin müsaadesile Anlaşma müddeti 25 senedir. 

Romanyaya karşı bir 
taarruz Londra ve Parisi 
likayıd bırakmıyaca k 
Çemberlaynın Kamarada yeni beyanatı 

Müstakil devletleri tazyikler altında hürriyetlerin
den fJazgeçirtecek usullere kat'iyen başetmiyeceğiz, 

bunlara bütün kuvvetimizlı karşı koyacagız 

Londra 2~ (A.A.) - Reuter ajansının Mos- ı lıondra IS (A.A..) - Başvekil Çemberlayn, 
tovadan öğrendiğine göre, SovyetJer Birlllt Avam Kamara.Smıda beyanatında ~ş;tir 
hükfunetl, her türlü teca.vilı.e karşı müşte- kl: 
rek blr pakt yapılma.sı hakkındaki İngfilB İngUJs httk.ft.meti, Alman hül iimetinin son 
tıekliflne müsbet cevab vermiştir. yaptıklarının Alınan:J9.D,lll bir gayretler ae -

Londra 23 CA.A.) - Sal!hlyettar bir mem- rlslle A'fl'UPRYl hlklmlJeti altına almaya ve 
badan blldirll1tğine göre Bone, dün ölleden hlktmlyetl daha ileriye teşm.U etmeye çalı-
1<>nra, Çemberlayn'e her türlü taarruz aley- flP çalışmadıAı me.sele&nl ortf!ya koydu~u -
h1ndeld İngiliz pHtnına Fransa hüküm.etinin nu daha enel blldlrmi4t1. Almanyanın n1 -
kayıdsız ve şartsız olarak muvafakat etmiş yetıe.rt hakkındaki bu t.efsir doğru ise, böyle 
olduğunu t11hriren bildirmiştir. bir Alman teşebbwünftın İngllterenin ve hür 
Fransızlarm mütekaddlm taahhüdleri, Ho- rtyetlerini se7en diğer memleketlerin .bi.r 

landa ve hvlçreyc karşı bir taarruz vuku - mukavemetini doğuracağını 11~ etmeyi In
unda otomatı~ surette yardımda bulunmala- glltere htlkilıneti kendisine bir vazife bl -
rını istilzam etmektedir. lir. 

İngiltere v~ Fransa hükfunetlerl, İngllte- Çemberlayn bundan sonra, diğer memle -
re ile Fransanın Romanyaya karşı bir ta - ketlerle yapılmakta olan son konsültasyon
ıırruz vukuunda Ukayıd kalrnıyacakları hak- lar hakkında şimdilik b1r beyanatta bulu -
kında Rvm2nyaya kat'l teminat vermişler- namıyace.ğ'ını tasrih etmiş ve ayrıca şunları 
dlr. llAvP. eylf'miştJr: 

var.şov~.dakl İngiliz sefirine kendilerine İn~iltere hükümet1, Alma.oyanın kendi 

F ransada biri Alman 
diğ :ri italyan iki 

casus mahkom ed i l '' İ 
Lille, 23 (A.A.) - Askerl mahkeme, 

1938 Martında Calıtisde tevkif edilmiş o
lan Karl Sulzer adını taşıyan 45 yaşın
daki Almanın casusluk töhmetile 20 sene 
hapsine ve 20 sene Fransad.a ikametten 
memnuiyetine karar vermiştir. 

Lyon, 23 (A.A.) - Askeri mahkeme, 
Di Resta adındaki İtalyanı casusluk it. 
hamile beş ve Adrien Grosso isminde hi· 
rini de ayni ithamla 2 sene haps~ mah
k:Um etmiştir. 

Di Resta, Dopo Lavoro teşkilatı tara
fından Annccy'<ie faaliyet sarfına me
mur edilmişti. 

iş Bankası idrrp, m0 c'isi 
riyasef ne s~Jahattin 

Çam seçildi 
Ankara, 23 (Hususi} - Türkiye İş 

Bankası yeni idare meclisi bugün öğle

den sonra birinci toplan tısını yapmıştır. 

Bu toplantıda Banka Umum Müdürü Mu
ammer Eriş yeni ıdare meclisine mües
sesenin faaliyeti hakkmda geniş izahat 
vermiştir. Azadan Salahattin Çam idare 
meclisi reisliğine CJeçilmiştir. 

karşı İngiltere tarafından hiçbir taahhüde thracatını fazlalaştırmak için ya.paeajp ma~ 
gir~;ımedtği halde Romanyaya karşı sarih kul gayrE'tlere sed çekmek istememektedir. Kudüste bir idam 
taahhüdlere girişmek muhtaralarını g&ıe al- E.sa.ı;en son hadiseler TUkua geldiği zaman Kudüs 23 (A.A.) - Harb divanı bir 
maktan korkan ve Sovyet Rusyaya karşı 8'- dostane bir hava içinde lkl memleket için 

. ıvasi ve a~kerl taahhüdlere girişmekte te - de iyi ticaret anla.,cmıaları müzakeresi yap • Arabı ölüm cewsına mahkfun etmiş -
redd "d eden Polonyahları ikna etmesi için makta idik. Fakat son hadiseler ürerlne, bu tir. Kurlüste bir Arab idam edilmiştir. 
tali,. ::ı.t vJrilmlştır. görüşmeler durmuştur. Şam 23 (A.A.) - D. N. B. Ajansı 

i ·enlldJ.Zinc göre, İngiltere ile Fransa, iinglltere hükflm&tl, Awu&>ada btrbirirıe bildiriyor: 
h . ::ı.zırda beynelmilel bir konferansın içti- muhalif blok!ar vücu;:e tgeğtlrmekt arz~sutn- Bir k~ç gündenberi Fransız idaresin· 
rı · a müteallik olan Sovyet tekUflnl der- da değildir. Btuada U5.aş ı ımız ez, mus a-
p •tmektedlrler. Bu teklif, evvelce berta- kil devletleri, şiddetll tazyikler altında de buluntfa Suriye polisi, Filistinden 

hürriyetıer!n:ien vazgeçirtecek usullere kat- kaçarak Şamda ikamet etmekte olan 
r. (,.!:11~~~t;~lld!ğine göre İngiltere hükft - iyen başeğ'miyccc~imlz ve bu gibi bütün te- Arab yüksek komitesi azasından İzzed 
meti, üç tarafh bir İnglliz - Fransız - Sov- şebbü.slere bütün kuvvetimizi istimal ederek Daruzayı tevkif eylemiştir. 
yet beyanna-:nesl ne~retmek ve müteakıben karşı koyınaıta azmetmiş bulunuyor. ================ 
diğer mliletlerln muvafakatlerini istihsal ve Eden diyor ki: 
y.ıhud yakm bir zamanda Parls ve yahud L<>ndra 29 CA.A.> - Amerikan gazetele
Londrada beynelmilele bir k<>nferansı 19tt. rine beyanatta bulunan F.den demiştir kl: 
maa davet etmek lçtn bir kaNır verecek - Avrupanın büyük bir kısmı bugıln gö -
tir. rttyoruz ti. Avrupada ht.klm olan hakik1 ka-

nun değil, fakat gönül kanunudur. Şik§.r, 

en barbarın ve en aman bilmezin darbesi al
tında zebun, yere düşmektedir. 

Çok çabuk hareket etmeltylz, zira vaziyet 
vahimdir. 

Hitler Memelde 
bir nutuk söyledi 
Almanyanın Litvanya 

Üzerinde nüfuzu artacak 

Memel, 23 - Deutaehland zırhlısı ile 
buraya gelen Bitler, ııaat 9,30 dan biraz 
sonra karaya çıkmıştır. Führer, Alman 
asker !erinin dizilmif ve kesif bir halk 
kütlesinin toplanmıf olduğu tiyatro mey. 
danına gitmiştir. Bütün bürolar ve ma
ğazalar kapalıdır. 

Şarki Prusyanın Alınan kıtaatı, saat 7 
den biraz sonra Memele vasıl olmuşlar
du-. 

Halk tarafından hararetle alkışlanmı§ 
olan Hitlerin muvasaiatında hazu- bulun
mak üzere köylerden bir takım gruplar 
gelmiş idL 

Hitler, tiyatro binasının balkonundan, 
meydanda toplanmış ohn halkın alk~

larına cevaben sekiz dakika süren kısa 
bir nutuk söylemiş ve demiştir ki: 

- Bütün Alman milleti adına, sizleri 
Meme! Almanlarını selamıarım. Sizleri, 
bugün büyük Alman Rayhımızın dahili. 
ne almakla bahtiyanm. Sizleri, ecdadı

nızın toprağına yeniden ulaştırıyorum. O 
toprak ki, onu ne siz unuttunuz, ne de 
o sizi unuttu. 
Dünyanın belki de hoşuna gitmiyecek, 

fakat şunu söy1emek mecburiyetindeyim 
ki, yeni Almanya, seksen milyon nüfu~
ludur. Bu keyfiyeti s izler, bizzat Alman
yanın ortasında yaşıyan diğer Almanlar
dan daha iyi anlarsımz. 

S;zler, hudud mmtakasını teskil erli
yorsunuz. Terkedilmiş olmarnalt ve insa
nın arkasında kuvvetli bir Almanyı bu· 
lunmak ne demek ')}duğunu daha iyi bi
leceksiniz. 

Biz kimseye fenalık etmek istemiyoruz. 
Fakat bize de fenalık yapılmasına rnüs:ı
ade edemev·z. Şimdi hakikaten mukad
des hedefimize varını' bulunuyoruz. 

Polis t"ışkilatı reisi Mf'melde 
Londra, 23 (A.A.) - Reuter ajansının 

Berlinden öğrendiğine göre, Alman polis 
teşkilatı reisi Himmler, dün akşam Me
mele gelmiştir. 

Tevkiflf'r 

• Horaslarla Kürgas 
kardeşlerin mücadelesini' 
hatırlamak liizımdır 

K 
Yazan: Selim Ragıp Em~ 

endilerini hadisatın ezici tesir· 

leri önünde tehlikede hisseden 

başta büyük demokratlar olmak üzere 
A vrupamn birçok memleketleri saf sıkış
tınp aralarında bir hareket beraberliği 
yaratmaya çalışıyorlar. Bu teşebbüsün 
merkezi Londradır. Londradan intişar e· 
den türlü teklifler küçük, hüyük bütün 
ülkelere yayılıyor. Şimdiye kadar bu te
şebbüslerin verdiği neticeler hakkında 

müsbet olarak kafiyetie söylenebilecek 
bir şey yoktur. Fakat umumr surette hl
sıl olan kanaat, her tarafta büyük bir 
ihtiraz havasının hil"<ilm sürmekte oldu· 

ğunu gösteriyor. Bunun sebebı, bu mem
leketlerin diğerlerinden yani mütearnı 

vaziyete geçebilecek görünenlerden daha 
ödlek olmaları değildir. İstikl!l denile• 
kudsi mefhumun kıymet ve mahiyetinJ 
pek iyi takdir ettikleri için, icabında, si
lah elde ol.arak bunu müdafaa etmesini 
bilirler ve bileceklerdir. Fakat tecavüzle 
yüzyüze gelinmiş olduğu bazı zamanlar· 

da büyük devletlerden kafi derecede ve
fakarlık ve taahhüde sadakat görmernif 
olanların uğradıkları akıbetleri yakınen 

b'ldikleri içindir ki tereddüde düşüyor· 
lar. Mesela, Londra ve Parisin hergün 
bir parça daha artan tazyiklerine Polon· 
yanın hala mukavemet etmekte olmasını 
başka ne ile izah edebilmek mümkündür? 

Polonya, Alınanya ile Sovyet Rusya &· 

rasında sıkışmış bir deviettır. Almanya. 
ya karşı dursa Sovyet Rusyanın taarru
zile karşılaşabilir. Sovyet Rusya ile be-

raber olsa Almanyanın hücumuna uğra
dıktan başka topraklarından yardımcı 

Sovyet askerlerine dostane hır geçid ver. 
mesi lazımdır ki şimdiye kadar böyle blı 
şeye muvafakat etm.iyeceğini defaatla i· 
lan etmiştir. Polonya ve Polonya gibi na
zik vaziyette bulunan memleketleri kat't 

kar.ara sevkedebilecek olan 5cy, mukave-
Kaunas, 23 (A.A.} Reuter ajansı bil- t 'şd b" "k d tl · rd . . . . .. . . me pı an uyu evle erın ya ım 

dırıyor: Hı tler ile beraber mühım mık- h d k" tl k · k" 1 kl ı , usu.sun a ı mu a azım ar ı arı o a-
taraa Alman kara, deniz ve hava kuv-

1 
• • • • • • 

t1 · · M 1 1 . . . 1. 1.~ bılır. Geçmış hl<iıs~lerın esaslı bır suret. ve erının eme e ge mesını, şıma ı şarlU . 
A Alın k t . . b' .. t te yer etmiş tesırlerıni izale edebilmek 
vrupası, an uvve mm •r gos e- .. . _ . . 

r . · g'b' t l"kk' t kt dir ve mustakbelde gıllugı.şsız bır sulhsever 
ışı ı ı e a ı e me e . 
S . -a •1 ahf 11 · k t· L ' t devletler cephesi kurabilmenin yegane 
ıy s m e enn anaa ınce, ı van-

yada Alman nüfuzu gittikçe artacak gi- şartı, bu devletlere muhta.; olduk1arı bu 
bidir. emniyeti vermek ve tehlike anında da 

Memelde birçok Litvanyalının tevki'f 
edildiği bildirilmektedir. Bunlar arasın

da ezcümle Uitvanyanın sabık harbiye 
nazın General Dankantas da vardır. . 
Hav a Kurumuna 
Yeni Başkan 
Tayin P.dildi 
Ankara, 23 (Hususi) - Erzurum meb

usu Şükrü Koçak Hava Kurumu Başkan
lığına tayin edilmiş ve bugün yeni vazi. 
fesine başlamıştır. 

onlan yalnız bırakmamaktır. Aksi tak· 
dirde mütecaviz görünen devletler, tıp'bı 
meşhur kl~sik Horas kardeşler piyesinde 

olduğu gibi Küryas biraderlerı birbirin~ 
den ayırıp birer birer avlarlar. ' 

Selim Rngıp Emeç 

Fransız - Alman eskrim 
maçı tehir edildi 

Paris 23 (A.A.) - Önümüzdeki Cu· 
martesi günü Fransızlarla Almanlar ara-. 
sında yapılması mukarrer olan eskrim 
maçı, başka bir tarihe tehir edilmiştir. 

. . ................. ..... . ........ . .................... . ...... ılı ••••• •• • ••••••••••••••••• --·············-················••4 
~.baLbn sabalia : 

Bir yolun nıacerosı 
İstanbulun Eminönü meydanını ~olduran demir ve beton hanlar, bınalar 

bir ay içinde yer:e yeksan edildi, g:hel bir meydan h8sıl oldu ve büyük ma· 

bed haşmetile ortaya çıktı. Şimdi oradan geçenler eski kasvetli hali hatırla· 
yıp geniş, ferah bir nefes alıyorlar. Hatta bu binaların istimlaki için sade. 

dilen bir buçuk milyon liraya acıyanlar bile: cOh, çok gilzel oldu> demekten 
kendilerini alamıyorlar. 

Fakat ne garib bir idare işidir ki Eminönünün beton ve putrelden yapıJ.mıı 
sağlam binalannı bir ayda yıkıp dümdüz eden icra kudreti Boğaziçine açılan 

büyük asfalt yol üzerindeki dört buçuk tahta kadavradan henüz bir pedavra 
koparamamıştır. 

Yolun müteahhide i"halesi tarihindenberi bir yıl geçtiği halde İstanbul be .. 
lediyesi bu yol üzerindeki istimlak işlerini bir türlü bitirememiştir. Ayni 

istimlak kanunlarına tabi olan Eminönü mıntakasmın betonlarını bir buçuk 
ay içinde vardan yok eden icra kuvvetinin birkaç tahta yığınını ortadan kal. 
dıramayışındaki hikmeti anlamak müşküldür. İstlmlAk bedeli bankada yattıA'ı 
ve istimlQk keşifleri yedi sekiz ay evvel hazırlanıp mal sahiblerine d• 
tebligat yapıldığı halde bu çürük çarık binaların hAl! ayakta durmalanmn 

bir manası olabilir. İhtıma~ ki belediye tabii ömürleri zaten kemalini bulan 
bu tahta yığınlarının kendiliklerinden çöküp gitmelerini bekliyor. Fakat ı.. 
tanbula emsalsiz bir şehrah kazandırmak için bütçesinden dört yüz elli bin 
lira veren ve bu yaz. sonunda yolu teslim almak için müteahhidle mukavele 
yapan Nafia Vekfiletinin de ayni fikirde olduğunu hiç zannetmiyorum. 

Bür1ıan C~ .. l 



SON POSTA 

Dün Şirketi Hayriyenin 1 Müfettişler Belediyede 

ı.k k . ld yeni bazı yolsuzlukları 
sene ı ongresı yapı 1 tahkik ediyorlar 

Şirketin aldığı tedbirler dolayısile her yıl Boğaziçine 
rağbetin artmakta olduğu anlaşı~ıyor 

Mart 24 

Beş ay zarfında bu artış miktar itibarile 32 milyon 
kiloyu ve tutar itibarile 7 milyon lirayı buldu 

Şirketi Hayriye hissedarları dün öğle-J pılmış. eski heyet aynen ipka edilmiştir. 
den sonra saat on dörtte senelik .kongre-

1 

Mürakabe heyetine Arnıral Vasıf, Fuad 
lerini yapmışlardır. Toplantıda idare ve Galib seçilmiştir. 

Mülkiye müfettişleri İstanbul Beledi
yesi işleri üzerinde yapmakta olduklan 
teftişleri derinleştirmişlerdir. Evvelce 
meydana çıkarılıp ta Belediye müfettiş
leri tarafından incelenen bütün mesele
ler tekrar gözden geçirilmektedir. İktı
sad işlerinin muamdatını tetkir. etmekte 
olan müfettişler birçok pürüzlü noktald
ra tesadüf etmişlerdi::-. 

938-939 yılı beş aylık ihracatında geçen 
senenin ayni aylarına nazaran miktar iti
barHıe 32.117,000 kilo ve tutan itibarile 
6,712,000 liralık bir fazlalık kaydedilmiş.
tir. 

duğu halde fındık, pamuk, tütün, zey .. 
tinyağı istihsalatı daha az olmuştur. 

Fazla istihsal edilenler arasında hubu
bat ihracatımızda ehemmiyetli bir artış 
olmaması bütün dünyada hububat rekol
teleri fazla olması doiayısiJe fiatlarır. dü
şük ve memleketimizde ise fiatların ser
bes piyasalara göre yüksek oluşundan • 
dır. 

meclisinin raporu okunmuş ve kabul 
edilmiştir. Rapordan anlaşıldığına göre, 
Şirketi Hayriye vapurları 1933 senesin
de 10,562,735 yolcu taşımışlardır. Eşya 

ye yolcu nakliyatından elde edilen sene
lik hasılat 948,599 lira 67 kuruştur. Bir 
sene evvelkine nazaran yolcu miktarı 

971.403 kadar çoğalmış, hasılat 76, 705 li
ra artıruttır. 

Şirketin bir senelik umumi varidatı 

1,111,474 lira 29 kuruştan ibarettir. Va
ddat fazlalığı 1937 senesine nisbetle 
95,300 liradır. Hissedarlara, hisse senedi 
başına yil.z seksen bet kuruş temettü tev
si edilıni§tir. 

Bundan sonra idare heyeti intihabı ya-

Karaya oturan vapur 
kurtarılmak Uzere 

Finike limanı civarında karaya d:i§t"n 
Badıkzade vapurunu yüzdürmek üzere 
Denizbankın Hora tahlisiye gemisınin 

gönderildilini yazmı§tık. Hora son sürat. 
le yol aldığından kısa bir müddet zarfın
da kaza mahalline yetışecek ve Sadıkza
deyi yüzdürme teşebbüsüne geçecektir. 

Son gelen malumatıl göre yolcular sa
limen karaya çıkarılmış, hiçbır kazaya 
meydan verilmemiştir. Kazanı!\ vukuu 
unasında o civarda bulunan Mersin va
puru der.hal imdada koştuğundan eşya 

VMalrenin de kurtanlmasına çalışılmak
tadır. Yolcuları İstanbula getirmek üze
re Denizbankın Konya vapuru Finike li
manına gönderilmiştir. 

AçıOa çıkarılan memurlar 

mDnhallere yerleftirilecek 

Denlzbanktan açığa çıkarılan memur
lardan Denizbankın teşekkülünden evvel 
İktuad Veklletinde memuriyet alını§ o
lanlann bir lasmı milnhallere tayin edil
mektedir. Münhal bulundukça bu me
murlar yerleştirilecek ve açıkta memur 
bırakılmıyacaktır. 

DenlzbanK Umum MDdOrD 
Ankeraya gidiyor 

Denizbank Umum Müdürü Yusuf Zi-
1a Erzin Denizbanka aid muhtelif mese
leler etrııfmda yeniden izahat vermek, 
satın alınan gemiler hakkında Umum 
Müdürlüğün mütaleasını arzetmek üze
re bu akşam An.karaya hareket edecektir. 

Deniztıank idare meclisi toplandı 
Denizbank idare meclisi dün mutad 

toplantısını yapmıştır. Toplantıda muh
telif işler etrafında kararlar verilmiştir. 

Yolların tamiratı devem ediyor 
Belediye tarafından yol ve muhtelif 

tamirat masrafı olmak üzere. yüz beı bin 
liralık bir tahsisat aynlmış ve kazalara 
taksim edilmişti. Bu tahsisatla Üsküdar 
ve Eyüb kazalannda yeniden bazı yollar 
tamir edilmiştir. Tamir edilen mahalle
;rin adlan şunlardır: 

Üsküdar kazasında, Haydarpaşa, İhsa
niye, Bürhaniye, Azizmahmud, Bağlar

başı. Abacıdede, Evliyaçelebi, Beyler· 
beyi. 

Eyüb kazasında, İ!llmbey caddesi, Ku
nıkavalt. Defterdar cami avlusu, vapur is
kelesi, Kızılmesciddere, Defterdar İslAm
bey, Zemzem sokağı, Dipçik sokağı, Ruz
nameci sokağı. Cezrikasım, Otakçılar, 

Alibey köyü, Babahaydar, Bahariye, Ay
vansaray. Şahsultan, Edirnekapı Fetbi
~lebi mahalle, cadde ve sokaklarıdır. 

Hastalara fena muamele eden bir 
hademe ;,ınden oıkarıldı 

Düşkünlerevinde, hastalara fena mu. 
amele yapmakta olduğu. Belediye milfet
tf.flii'inat yapılatı tahlttkat 80nunda an
laşılan hademe Ahmedin i.iine nilıayet 
verilmı,tir. 

Şirketi Hayriye her sene gösterdiği ko
laylıklar sayesinde varidatı, gittikçe ar
tırmaktadır. Varidat fazlalığının m;.i.him 
bir kısmı Boğaziçinde yapılacak yeni in
şaata sarfedilecektir. Bu sene Küçüksu
da yapılacak plfıjın bir kısmı ikmal edi
lecek, her sene mühim bir kısmı tamam
lanmak suretile plaj en modern şekle so
kulacaktı,r. Şirket, Boğazın yolcularını 

yalnız bir yerdeki eğlenı-e yerine tekAsüf 
ettirmek i.!tememektedır. Bu İnaksadla ye 
ni yeni eğlence yerleri bulunm:ısına ça
lışılacaktır. Baltalimanı şirketin yapmak 
tasavvurunda bulunduğu eğlence yerine 
çok müsaid gelmektedi:-. Burada bir de 
asri otel inşası için tetkikler yapılacaktır. 

Belediye 40 otobus 
safin alacak 

Belediye idaresi. Belediyeler Banka
sından yapacağı beş milyon liralık i.stik
razın bir milyon lirasını otobüs işlerine 
sarf edecektir. 

Bu işi tetkik etmekte olan komisyonun 
yaptığı hesablara göre, her otobüs yir
mişer bin liraya satın alınacaktır. İlk el
de kırk otobüs alınması kararla§tırılmış
tır. Bunların tutan sekiz yüz bin lira o
larak tesbit edilmişti>·. Geri kalan iki y~z 
bin lira ile de, şehrin muhtelif mahalle
rinde garajlı,.. tamirat atelyeleri, taksi 
mahalleri vesair işletma tesisatı vücude 
getirilecektir. Bununla beraber, satın a
lınacak olan otobüslerin cins ve nevHeri 
henüz kararlaştırılmış değildir. 

Belediye tarafından işletilecek o
lan otobüsleri yapmak üzere müracaat 
eden ecnebi firmaların ekseriyetin: Al
manlar teşkil etmektedirler. Bu firmala
rın yaptığı teklifler arasında, benzin, 
mazot ve elektrik ile müteharrik olrruık 

üzere üç çeşid otoh-Js nev'i mevcuddur. 
Yalnız, Belediye fen heyeti, mazot ile 
müteharrik otobüsleri daha muvafık gör
mekte ve Zonguldak civarınd~ yaptınla
cak olan bir fabrikada linyit kömürün
den mazot istihsal etmek suretill' bu ne
vi otobüslerin işletilmesi memleketimiz 
için daha münasib olacağı zikredilmek
tedir. Bu husus etrafında da ayrıca tet
kikat yapılmaktadır. 

Metriste hakiki top 
atışları yapılacak 

20 Marttan itibaren 1 O haziTana ka • 
d~r her Salı ve Cuma günleri ve 4 Ma· 
yıstan itibaren 31 Haziran tarihine ka
dar ayTıça her Pazartesi ve Perşembe 
günleri Atış okulunun Metris çiftliği 
bölgesinde ve kendisine aid arazi da -
bilinde hakikt iop a'tışlan yapılacaktrr. 
Aynca, 26 Nisandan 18 Mayıs tarihi • 
ne kadaı- her Çarşamba günü ve bu ta
rihten 1 O Hazirana kada'r her Çarşam
ba ve Pazartesi günleri, Y~ilköy ile 
Florya arasındaki boşluktan denize 
karşı ve deniz hedeıflerl üzerine haki-ki 
top atışları y~ılacaktır. 

Gene yukarıda zikredilenlerden ma
ada, 4, 8, ve 13 Mayıs günlerinde de 
Metris çiftliğinden hakiki top atışları 
yapılacaktır. 

Hamal işlerinin ötedenberi usulsüz ida
re edildiği anlaşılmLStır. Birçok hamalla
rın yerleri değiştirilmiş, bunlar kazanCl 
çok iskelelere verilmişti.!". 

İstanbulda et fiatlarını ucuzlatmak 
için geçen sene iki yüz elli bin liralık bir 
sermaye ile şirket vücude getirilmişti. 

Bazı toptancı kasa"olar, şirkete yalnız 

kendi kasablık hayvanlarını satmış. bir 
çok celeblerin :hayvanian gerı gönderll
miştir. 

Belediye kooperatifinden her Belediye 
memuru maaşının iki misli nisbetinde 
borç para alabilmektedir. Birçok eşhasa 
bol bol para dağıtılmış. fakat hiç biri tah
sil edilınemittir. Bu eşhastan borçlan 
Noterlik vasıtasile istenmiştir. Müddeti 
dolduğu halde borçlu eşhastan paraların 
istenmemesi müfettişlerin tetkik mevzu
ları arasındadır. Borçlulardan bir kısmı 
borçlarını taksitle ödiyeceklerin: bildir
miş, bir kısmı defaten vermişlerdir. 
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Pendik cinayeti failinin 
sorgusu yaplldı 

ihraç mallarımız arasında miktar iti
bari.le en ziyade ihraç edilen 123,789,000 
kilo ile maden kömürü b~ta olmak üze
re 83,861,000 kilo krom cevheri, 65,336,000 
üzüm. 64,192,000 arpa. 35,485.000 incir, 
28,692,000 buğday, 27, 191,000 tütün. 
19,745,000 palamut, 16,644,000 kuşyemi. 

11,642,000 pamuk vardır. 
İhraç edilen maddelerimiz arasında 

fındık, tiftik, yün, ?.eytinyağı, kereste, 
yumurta da mühim yerler almaktadırlar. 
Kıymet bakımından ise 45,399,000 lira 

ile tütün birinci gelmekte, bunu 
10,809.000 lira ile üzüm, 7,435,000 lira ile 
fındık, 5,107.000 lira ile incir, 4,909,000 
lira ile pamuk takib etmektedir. Bu me
yanda 224,252,000 baş ve 1,849,000 lira 
kıymette de canlı hayvan ihraç edilmiş
tir. 

İhraç mallarımız arasında üzüm, pa
muk, incir, zeytinyağı, maden kömürü, 
palamut ve palamut hülasası. yumurta 
ihracatımızda da. gerek kıymet ve ge
rekse miktar bakımından büyük bir artış 
kaydedilmektedir. 

Tütün, fındık, krom cevheri ih
racatımız evvelki yıl ihracatımıza naza • 
ran kıymetçe fazlalaşmış. buğday, ~am 

deri, kuşyemi barsak miktarca arttığı 
halde kıymetçe düşmüş, çavdar, arpa, 
kereste, canlı hayvan ihracatımız ise ge
rek miktar ve gereks~ kıymet bakımın • 
dan azalmıştır. 

İhrac mallarımız arasında yer alan hu 
bubat kuru üzüm ve incir memleket da
hilinde geçen yıl fazla istihsal edilıniş ol 

Üzüm istihsalatımız bir yıl evvelinin 
42 bin tonuna mubbH bır mis11 artışla 
80-85 bin tona baliğ olmuş ve 65 bin tonu 
satılmıştır. Ve 34 bin tonu bulan incir • 
lerimiz de hemen hemen tamamen ihraç 
edilmiştir. 

Halbuki ihracı artan mallarımız ara • 
sında bulunan pamuğun rekoltesi bir yıl 
evvelinin 225 bin balyasına karşı 60 bin 
balya noksanile 165 b;n balya olduğu 

halde, bu vaziyete rağmen fazla ihrac e
dilmiş ve bu da pek tabit olarak dahilde 
fiatların tereffüünü intaç etmiştir. 
Fındık mahsulü: 58 bin tona mukabil 

23 bin ton istihsal edilmek suretile yıl .. 
lardanberi görülmemiş bir düşkünlült 
gootermiştir. 

Umumiyet itibarile artışlar ve dış ti .. 
caret müv.azenesinde görü1en inkişaf 

lar memleketimizde istihsal şartlarının 

mallarımızın kalitesini yükseltmekte ve 
standard nizamnamelerin'n tatbikinden 
dolayı da evsaflarının düzelmekte ol .. 
masından ileri gelmektedir. 

7 ya,ında bir çocuk denize dDttD 
Üsküdarda İnadiye mahallesinde Mek· 

teb sokağında 21 numaralı evde oturan 
Recebin oğlu 7 yaşında Muharrem, Üskü
dar iskelesinden denize düşmüştür. Mu
harrem iskele civarında bulunan sandal
cılar tarafından 'kurtarılmıştır. 

İstanbul Umumi meclisi azasına 
lstanbul Vali ,.e Belediye Reisliğinden: 

İstanbul umumi meclisi 3 cü intihab devresi birinci yılı Nisan içtimaının il
kini 3.4.939 tarihine rastlayan Pazartesi günü sa.at 14 de aktedcceğinden meclisin 

~si posta ile gönderilmiştir. O gün belediye dairesindeki umumi meclis 
salonunu teşrifleri rica olunur. (1971) 

Stad ilahları filmi 
Birkaç aydanberl Avrupa ga-ıetelerlnde 

uzun uzun mcthlyelerlnl okuduğumuz cStad 
lllhları. mını nihayet İstanbula geldl. 

Sakarya sineması müdiriyetı bu filıni dün 
"'" _ . . . eabah husu.s1 bir seansta matbuat erklnına, 
uç gun evvel Pendıkte bır cınayet ol· linemacılara, huswıı davetlilere takdim et -

duğunu ve kıskançlık yüzünden Muhar- tt ... 

ŞEHiR TiYATROSU 
T epeb~ı Dram Jı:ıemı 
Alcşa.n saat 20.SO da 

KORKUNÇ GECE 
8 perde 

l.tildil caddui Komedı kııma 
• A)qam ıaat 20.80 da 

BiR MUHASiB ARANIYOR 
rem adında birinin çifte tüfeği ile Mus. FUm, cld-dım müstesna blr san'at eaert • ~--•••••••••••llllırı. 
tafa adında bir bostan sahibinı öldürdü.. dtr. 
ğiinü yazmıştık. Cinayeti müteakib ka- Filmi vücuc!e getiren Almanyanın en de-

terll .sinema üstadlanndan Lenl Riefeust -
çan katil evvelki gün Kartal jandarma hal'dlr. Bu adının san'attatı tablliyeti bi· 
kumandanlığının aldığı sıkı tedbirler ne· 11.iatlsna h"kea tarafından takdir edilmiş· 
ticesinde Kurddoğmuşun Ballıca köyün- tlr. 
de yakalanmıştı. Resim katil Muharremi 1936 senesinde Berlinde yapılmış olan 0-
sorguyu müteakib 3·andarma k r k 1 • Hmplyad.ları bütün tatslllWe tasvir eden bu 

_ . a a 0 un film, stnema."lın spora takdim ettılU en 
dan çıkarken gostermektedır. kıymetll. en emsalsiz hediyedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bu film, gerek resimle.rtniıı mtlkeınınell-

V E F A T :retl, gerek mont:ıJı ıtıbarile mutad fllınler 
çerçevesinden tamamlle sıyrılmaktadır. 

Cümhuriyet Merkez Bankası İstanbul Doğrusunu söylemek icab ederse bu fil -
şubesi müdür muavini Nazif 1nan'ın am- mln fevkalı\deltğini, gft2ıelllğlnl tamamlle 
cası emekli albay Hilmi İnan müpteli ol- anlıya.bilmek 1çin sporu sevmek ıerek -
du:-..• hastalıktan k rt lam k d"" ttr ... ıs~ u u ıyara un ve- P'akat.; tt.nımıyan ve sevmlyenle~ sporu 
fat etmi§tir. Cenazesi Beşiktaştaki ika - tanıtmak ve sevdirmek için cı. bu filınden 
met.gihlarmdan kaldınlarak Ortaköy me- mfttemmel bir vasıta tasavvur edilemez. 
zarlığı.na defnedilmiştir. Merhuma mal- Leni R\efeustlıal'tn Ostadlığı turadan da 
firet diler, alleaine ve yeğenı Nazif İnana belli olmak\adır ki objektlfierlnl spor ha -

. . . ~tetıerlnin en canlı noktalarına çevirmek 
tazıyetl,rımizi sunarız. kudret ve meharetlnt ptermJştir. HülAsa 

Allah Rahmet eylesin mm her cttıetoe mükemmel bir san'at eee -
__ ... .-........ ---···-•••••••••••••••••••••••••••••• rld1r. - O. T. 
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BüYüK YILDIZ 

GEORGES ALEXANDER 
PAUL HORBİGER 
LEO ZLEZAK 
HENRY GEORGES 

ve 

ZARAH LEANDER 
aanat kudretlerini birleıtirdiler. 

ve 

HASRET 
filmini yarattılar. 

Pek yakında •••••••••••• 

SOMER 
VE 

ABDIJL VEHAB ve LEYLA MURADın 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve ARABCA ŞARKILI 

Bu atı~ günlcrin<ie ve atış esnatın • 
da, atış salıasına insan ve hayvan gir
memesi, nöbetçilerin işaret ve ihtara -
tına ıriayet edilrnes5 ve tTansit geçe~k 
ol<in gemilerin haberdar edilmesi, pat
Iarnıyarı merrn "krin yanına sokulmayıp 
derhal Atış okuluna haber verilmesi i· 
çin bilOınum alakadarlara tebligat ya
pılmıştır. Ba-sın-Ku_r_u~Balosu TS~e!ı!ın~aM YAŞASIN AŞK 
Basın Kurumu Bafkanlığından: Martın Filini ikinci haftanu;ı birinci geoeline bQytık muvaffakiyetıe başladı. Bu emsalsiz filmi rahatça gOrebilmek için 

yJrml beşlncJ Cumartesi akşamı Taksimde tam ıe~ns saatlerınde ıcçelmelerini muhterem hallumııa tavaf ye ederiz. Seanslar: 12,30 . 3 • e ve 8,45 ta 
Malcsi.rn salonlarında verllecek olan balo - Ayrıca • Bulgar Başvekili Ekselans Köseivanof'un Ankarayı :ılyaretleri merasimi bUtUn tafsilatile ve yeni 
muz için ıWt ve müzahir lzamıza clavetna - I I I EKL~R JURNAL Son Dnnya havadisleri 
me gönderflmeslne ttlztım görlUmemifilr. ZM RL LERE MÜJDE : Bu film lstanbulda olduğu gibi lzmirde de gOrdUğü fevkalade ra~bet ozerine 

Bu arkadaşlarunmn, da11etcı aıfatıle, da - iz l T 6 

vetlllPrbnlai ağırlamak illere, o akfam refl- M R'de AY YA R E Sinemasında BiR HAFTA DAHA gösterilecektir. 

=De .Ulltte balQ7& tıelmeler1nl r2o& • - ~---------------------~------------.;. __________ , 



24 Mart 

Çankırıda kültür 
faaliyeti artıyor 

Vilayetin 7014 ilk talebesinden başka köylerde 
okuma çağında binlerce çocuk var. Çankında 

bir liseye şiddetle ihtivac duyuluyor 

Çankırı (Hususi) - Yukarı Ana • 
dolunun tarihi ve şirin bir vilayeti o
lan Çankırının göze çarpan ileri hare
k.etl erinden biri de kültür işidir. 

Yurdun her köşesinde olduğu gibi 
burada da her yıl okul, öğretmen, ta• -
lebe ve Eğitmen adedi artmaktadır. 

Merkezle Ilgaz, Çerkeş kazaları nahi
felerinden bazılarile birkaç köyde tam 
teşkilatlı (21) okulundan bat.şka ( 43) 
kövündf.; de okul ve öğretmeni olan vi
layetin ilk tedrisat kadrosunda ( 138) 
öğretmen çalışmaktadır. 

G~çen yıl Mahmudiye Eğitmenler 
Kursunda yetiştirilen ( 48) eğitmen 
vilayetin ( 48) köyüne dağıtılmışlar • 
clır. 

:Bu yıl da Kastamonudaki eğitmen • 
Jıer kurFUn(f 50 ile 70 arasında köy de
tikanlısının gönderileceği tahmin edil
mektedır ... 

9000 kilometre murabbaı mesahai 
ıathivesi olan ve son nüfus sayımına 
göre· ( 177,734) nüfusu bulunan Çan · 
kırının pek çok köyü vardır. Bu köy -
lerde de okul. öğretmen ve eğitmen a· 
dedinin arttırılması için ça'ıışılmakta -
dır. 

Geçen yıl (111.207) adi ve (700) li
ra da inşaat için fevkalade bütçesiyle 
ilerleyen ve birçok başarılar gösteren 
maarifimiz yeni sene için meclisi umu· 
miden ( 140.000) liralık tc.!1sisatlı bir 
bütçe istemiştir. 

Önümüzdeki yıl ve yıllarda bir çok 
yeni okul binalarının yapılması, öğret
men v~ eğitmen adedinin çoğaltılması 
Uınid edilmektedir. Bütün kültür ye -
ni1iklerini tatbika çalışan Kültür Di • 
rektörü Fazıl Güzey canı~ başla çalış • 
maktad1r. 

Çankın Maarif Mi.idiirü Fazıl Güzey 

bulunduğuna göri> civardan gelecek ta
lebe miktarını da hesaba katarsak Çan 
krrının bir liseye ihtiyacı derhal göze 
çarpar. 

Bursada bir sağhk kursu 
açıldı 

Bursa (Husust) - Geçen sene Mem· 
leket hastanesinde köylülerimiz için 
bir sağlık korucu kursu açılarak ye • 
tıştirilen 30 kişi muhtelif köylere me
mur ed\lmişlerdi. Bunla·rm köylüleri -

mizin umumi sıhhati üzerinde çok fay
daları görüldüğünden bu sene tekrar 
bir kurs daha açılması tensib edilerek, 
39 kişi<le-n ibaret ve köylerden seçilen 
koı:-ucu namzedleri geçen Çarşamba 

gününd.Pn itibaren derslere başla~ış -
lardır. Bir buçuk ay devam edecek o· 
lan kun:: müddetinden sonra imtihan -
lan icra edilerek muvaffak olanlar köy 

lere gönderileceklerdir. Şehrimizin 

çok kıymetli doktorlarından 4 - 5 he -
kimden mürekkeb bir heyet ders ver· 
meyi tı:ı!ahhüd etmişlerdir. 

Geliboluya vapurların 
uğraması lazımdır 

Edirne CHusust muhabirimizden) -
Gelibolunun en büyük ihtiyaçların -
da.n ve belki ıztırablarından biri de 
dış hatta işleyen vapurlardan birinin 
Mer.sine giderken Gellboluya uğrama
masıdır. İktısadi bakımdan Gelibolu • 
nun ticari vaziyetini Denizbankın göz 
önüne alması lbımdır. 

Geliboludan Mersine gid~ek bir 
yolcunun ya Çanakkale veya İstan -
bula kadaı· giderek para sarfedip va
kit kaybetme.si ticari düsturlarla kabi
li telif ve imtizaç değildir. Tüccarın 

ve esnafın para sa.rfetmesi ve gün 
kaybetmesi ticarette esas olan reka -
beti öldüreceği gibi ayni zamanda her 
şeyin maliyet fiatlarını arttırmakla 
ticaret ve alıcılığın ihtiyaç ve inklşaf
larma sed çeken bir hadise mablye -
tındedir. Ümid ederiz ki Denizbank 

~ idaresi bu mühim ihtiyacı dikkate alır. .. ~ 
Borsada toprak ve ağaç 

bayramı 
Bursa (Hususi) - Dün, öğleden 

sonra Ziraat mektebinde, bir çok da • 
vetliler yüzlerce halk ve köylülerimiz 
huzuril~ toprak ve ağaç bayramı tes'id 
edilmiştir. Ziram mektebi müdürü Fa· 
zıl Keyder'in, toprağın tarihi ile kıy -
met ve ehemmiyeti hakkındaki çok 
güzel bir nutkundan sonra Ziraat mek
tebi ta le besinden Mehmed Kurhan ve 
Nazım Yeniiz tarafından gene toprak 
ve ekim hclkkında manzumeler okun • 
muş hayli alkışlanmışlardır. Orman 
mektebi talebesinden Nazım da bu 
mevzu üzerinde bir manzume oku -
muştur. Bundan sonra şehrimiz Hal • 
kevi köycülük kolundan avukat Hulusi 
Köymen ve Vali Şefik Soyer birer söy 
lev vermişlerdir. Bunu rnüteakib me • 
rasimle ağaçlar dikilmiş, mekteb gezil
miş, davetlilere ayran vesaire ikram 
edilmiştir. 

~-----------~------
Bursa umumi meclis toplantıları 

Bursa (Husllsi) - Dün sabah Vali 
Şefik Soyerin başkanlığında toplanan 
umumi vilayet meclisi bazı meseleleri 
müzakere etmiştir. Bu meyanda 939 
yılı teklif bUtçesi ve teferruatı da ko -
nuşula•rak vilayetin yeni yıl bütçesi 
1.32 l, I 00 lira olarak kabul edilmiştir. 

Şehirde zehirli gazlardan korunma 
müsahaheleri, halks koralar yapıldığı 
gibi haftanın her Cumartesi günü öğ
retmenler arasında çok faydalı mesle -
ld konferaınslar da verilmektedir. 

Her yeni pedagoji metodlarına kapı· 
!arını açan okullarımızda kum havuz -
lan, oyun yerleri, müzeler, kütübha • 
ııe1er. ders rnateryelleri. iş yerleıi gibi 
bugünün terbiye ve tedris vası talalrı 

bol ve çeşidli olarak bulunmaktadır. 

______ T_r_a_k_y_a_d __ a __ 1_a __ M __ a_rt __ b __ a_y __ r_a_rn __ ı ____ ) 

Gelecek y!llarda yeni mekteb bina -
lar~ inşasından sonra eskilerinden u -
mumi memleket müzesiyle kütübhane 
yapılmı:t'k suretile istifade edilecektir. 

Cok samimi bir hava içinde elele ça
lı.şan viJayet öğretmenlerinin 924 yı -
hnda kLırulmuş bu gün on bin lira ser
maye>li bir (Öğretmenler yardım san -
dığı) vardır. 

Gemliğin nümune bir 
köyü köyü: Umurbey 

.!',, ................................................... ·······-····························································· ., 

S Kültüre çok ehemmiyet veren Umurbey halkı arasından Ahmed ·~ 
f Şükrü Paıa, General lbrahim Beken ve eıki Batvekil Celal Bayar i 
i gibi değerli devlet adamı ve aıkerler çıkmııhr. ! . . 
\,·········-·-·········································-···············································---·-··· .J Gemlik (HUsu -
6i) - Bundan önce
ki yazımda, Umur -
bey köyünün tarihl, 
coğr'.:lfi durumu ve 
içtimai vaziyetleri .. 
ni anlatmıştım. Bu 
defa da ideal bir köy 
örneği ittihaz edile -
bilecek olan Umur
beyin iktısadi v~ 

kül türel sahadaki 
faaliyetlerini bildi ~ 
receğim. 

Sıhhat işleri U b k- .. .. ,_ 
B .. t d ld k mur ey oyunu r.uran Umur Beyin mezarı u çe e o u ça 

ehemmiyetli bir yekfuıa baliğ olan U -ı tek elden idare edilmeğe başlanmış o
mmbey köyünün sıhhat işlerinde çalı - lacaktır. 
şan halihazırda bir ebe vardır. Temiz· 
lik işleri de bu fasıldan aynlmaktaclır. 
Bu yıl köy namına Gemlikteki doktor· 
lardan birine muayyen zamanlarda gel 
mek ve her icab ettikçe celbedilmek ü
zere köy namına abone olunması dü -
şünülmektedir. Bu takdirde köylünün 
sıhhi durumu her an bir doktorun kon
trolü altında bulundurulmuş olaca'k -
tır. 

Köy kooperatifi 
Umurhey köyünde 300 ü mütecaviz 

o :-tağı ol~n bir de kredi kooperatifi var 
dır; merkezi Umurbeyde olan bu te -
sekküle Muradbağı. Engürü, Gençali 
köyleri de da.bildir. Hissedarlann serma
yeleri 50-200 arasrnda tehalüf etmek
tedir. Geçen yıl kooperatifin köylüye 
açtığı. kredi 45.000 T. lirasını bulmuş -
tur. Pek yakında bir de satış koopera -
f fi teşkil edilecektir. Bu teşekkülün 
ikmalinrlf' köyün istihiak ve istihsaıatı 

Akılı noksan bir 
fl"atil ~!J seneyr. 
Mahkum ol</u 

Köylüler arasında okuma cereyanı 

Köylüler arasında umumiyet itibari· 
le kültür işlerine karşı sonsuz bir in -
himak göze çarpmaktadır. Eski Başve~ 
kil Celal Bayar başta olmak üzere Ah· 
med Şükriı paşa ve kıymetli General -
lerimizden İbrahim Beken bu köyde 
doğmuşlardır. Halihazırda• memleketi
mizin muhtelif bölgelerinde yüksek 
vazifeler almış bu köyün yetiştirdiği 
pek çok kıymetli gençler vardır. 

Geçen yıl köy okulundan çıkan 35 
çocuktan 25 i Gemlik orta okuluna de
vama başlamışlaordır. 

Hülasn köyün her itibarh inkiso.fa 
müsa:d oluşu ve köylülerin de bu hu -
susiyetlerden azami derecede istifade 
etmek knbiliyetile yetiştirilmiş bulun
maları köyün, rejimimizin istediği va
dide hergün biraz daha genişlemesin -
de amil olmaktadır. 

1 Nümuı~ei 
imtisal olacak 

· Bir genç 
Bursa (Hususi) - Akli muhtel ol - Resmini gördü.-

duğu söylenilen, Orhanelinin (Elma gunuz bu genç 
a1ğacı) köyünde~ı Hüseyin adında biri- gazetemizin Ba -

baeskide satış ve 
nin bir katil suçundan dolayı evvelki 

•• w • sürü.mile meşgul-
~uıı a~ır cezada muhakemesı yapılmış· dür. Mesaisinde 
tır. Ayni köyde bir kaç delikanlı bir 1 gösterdiği liyakat 
gece kırda yaktıklan ateşin başında u-

1 

ve . ~~rüstlü~e 
yurl~rken aklı muhtel olduğu iddia e- kendısını muhı -
dilen Hüseyin bunlardan Hasanı üç tine sevdirmiştir 

Yerinden bıçaklıvarak öldürmüştür ve bu yüzden 4 
v • nüfuslu bir o.ille -

Bir gün evvel, Hasan. Hüseyinin tarla- nin de ana direği 
sına hayvanlarını sokmuş olmasındc.tı olmuştur. Hergün 
dolayı aralarında tahaddüs eden kav· gazetemizi koltu • 
ga katil hadisesine sebeb olduğu anla... ğunun altına ala
şılmaktadır. rak sokak sokak, 

Katilin muhakeme esnasında b:ızı kapı kapı gezer 
garib haller göstermesi nazarı dikkati ve Babaeskilile -
celbederek İstanbul Tıbbı adlisine gön- rin okuma ihti -
rilmi.ş, Türk ceza kanununun 4 7. inci yaçlalrını giderir. 
maddesi tarifatına uygun bir şekilde Bu çalışkan ve 
akıl hastalığına müptela olduğu bildi· gayretli ~ncin 
rilmiştir. Bundan dolayı cezası tahfif resmini diğerle -
edilerek 1 8 sene hapse ıruib.:kfun olaca- rine bir örnek ol
ğı yerde 3 sene ağu· hapis cezası veril- mak üzere bası -
rniştir. yoruz. 

Bundan evvelki yı1larda sandığın 

temin ettiği karla öğretmenlerin bir 
yurd l~tkik seyahati masrafı karşılan
mışh r. Üye öğretmenler bu sandık.tan 
çok istifade etmektedirler. 

Vilayetin ilk öğretim talebe kadro -
su bu yıl (2089)zu kız, (4926) sı er • 
kek olma!k üzere (7014) dür. 

Edirne (Hususi) - Çanakka~e zafe· ! ral Kazım DiTikle Kolordu Komutanı (- ) 
ri ve köy kanununun neşri yıldönümü Korgeneral Salih Omurtağı aralarında - Muş Çocuk Esirgeme 'Kurumu seçimi 
münasebetile 18 Mart bu sene de Trak görmekle pek sevinmişlerdir. El iŞ'lerl ' -------------------------..;...---~ 

Bu mevcudun yıl geçtikçe arttığı, 
birçok köylerde de okuma çağında bin 
terce çocuk olduğu ve Çankın orta o -
kulunun da ( 300) ü geçen mevcudu 

yada hakiki bir bayram olarak kutlan- sergilerini ve örnek fidanlıkları çok 
mış, bütün köylerimizde ev ve el i.ş - takdfr eden Generaller köylülerimizle 
leri sergileri kurulmuştur. ayrı ayrı konuşmuşlardır. 

Bayrcrru yapan köylerimiz bilhassa R<'sim 18 Mart bayramında Trakya 
bu mutlu günlerinde dün Havsa ve kövlerinden birinde mek:tebli çocuk -
Hasköye giden Umumi Müfettiş Gene- 1arı milli kıyafetlerile gösteriyor. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey sen gazeteci
~n. her şeyi biLrsin .. 

... arkadaşlarla münakaşa 

ettik, her kafadan bır ses 
çıktı .. 

· - son siyasi hadıselerden 
sonra Almanyanın nüfusu 

kaç milyona yükselJi? 

Hasan Bey - Vallahi d:.in 
biliyordum amma, bugün da
ha gazeteleri okumadLTXı!. 

Muş (Hususi) - 939 senesi için Muş 
Çocuk Esirgeme Kurumu merkezinde 
yapılan seçimde Kurum Başkanlığına 

Maarif Müdürü Hilmi Tunçer, asbaş -
kan lığa def ter dar Mehmed İnan, muha 
sibliğe tapu müdurü Yunus Yılmaz, 
veznedarlığa tüccar Zeki Dede, katib -
liee ilk mekteb başöğretmeni İlhami 

İzgey, azalıklara orta mekteb müdürü 
Hüsnü Güvenç ve Halkevi Başkanı 

Kamil Kotan seçilmişlerdir. 
Yeni heyetin gayreti ve h&.'yı.rsevcr 

lerin muaveneti ile 40 yetim çocuk 
baştan aşağı elbise giydirilmek sure -
tile sevindirilmiştir. Resim sevindiri -
len çocukları göslel'iyor. 



1 ' 'l•flıJmr J 
~ Yeni kalem efendisi Pratik güzellik Beş sena süren bir davayı müteakıb 

bir ana çocuğuna kavuşuyor 
E iki blem efendisi, vazife ba- bahane ederek IOk4a çıkıp hava aı • 

ama daima geç gelirdi. Ve her· mak onda tttya4 haUDe ~ 
itin bir mazeret uydururdu. l'abt •kpm .mp paydos aata ta • 

bilgileri 
- Eferuttm, Jiasi1 söyJ!yeyJm, başa 1mca bir Wliye 'bOI pcUmıek ifiııe gel· 

bmmımum-, sözüm ona tramvay mez; jurnala im.za11 atar, ve kendtnf 
IJenlrierl ldrdenbJn üıkUiler, 1zam. IOkakta bulurdu. 
ny JVlıdım f1kb. Ben ba blenı .efendisinin tarihe b· Çocujan anam Temyizce de tasdik edilen karara 

da7aaarak çocuğun icra vasıtasile iadesini istedi Yahud: l'lfbimı zaımedelNlinı. 
- Kaymnlldmı tbelıme afi.yet r * 

il o1*ak huta1andı. JWlbm carı,. - Dün bir gazetede gördüil1m Jaaber 111z, ..,,..,. ~ clııklor ~ lımıa 1Wmı efeı>ıllotoln el'an ıı:ramnı • Senelerclenblri matııaalı 91 eden Anıta llmhMle 6J 1Bflmmda bir lra• 
.ıtllK lıaimn tbedae da 11ı<!ıiı Nlllııi .....ıı. ... ecnebi maıbuııbııda da NlııJer ya. dm, adHyeye verilerek, Sul.taııabmecl -;üad: . ..... fBıanJıuı Şeblr 'riya- bu a:rm .... pm mıdıaJWılı;ı Ali 119 ~ IJban .. 1 lnd sulh ...... ...-- yapı • 

- ......... ...-ı lııırDd holJı!e ........ turneye pa..ı.mış. mmdıılıl ~ gaaak dava- lan duruşması ııommda 1 .., hapoe 
-..ı.tııa_.ı,, .......,. Çil> * Bir- B8lb bir ıııımimde ~ _... • nlh8yet lrat'I ııatleaye ,,..,.m. mabkdm ve tevkif ecllJmitlfr, 
.;; ti1'!llli4 kmlm _=.,. alllerl = ~ .== 4 :=-..U:.~ :."' ~ me:...,~ Bir dolandırıcı muhalıeme edildl 
~~:!ta~t~ !! ............ ll"C ..,._ ~ ma • ıılnl f4pl ...,. bu davmııı, lıllllaa1en Tlyatıo kumpanyasma memur yap _,...,~ ....... u.!!!!! !': URtlU .utıl tmlde bir 1.-1 kalan, talsBAb pidur mat vadile, muhtelif kımse]er kefaı. 
-1>eble alessabah dam aktaracak bir ay -a-a' ve bir mfld· Davada tkt lam vlfrdır. )lalwJlebl : let ücreti alıyorum diye, dolanmra. 
dlllıo:r talıurilUe meşgul oldum. ::ı ~;t"~~ d Ali ıı. lımaı ~~ve Fat Mıllımud Salmln dunışmasına as iye ~ 

Kalem efendisi kalemde bulunduğu temsilleN nihayet vermesi paydos a- ma tıhan. &r iki mat da pmdl 9 yır· ünci cezada dün de devam edilmiştir. 
-.tleıoıle da ~ pek meşgul obnarzdı. atinde junıal lmıalayıp k.ç... bllln Gflzellillnızı lılç pııa lwamaclıın, biç flJllll içinde bıılumm Nermin adındoJd Dünldi celsede, müdde umumi Ke • 
Arbdaşlarile flll'&dan buradan konlJf" efendisinfn hareketinden farklı mı • bir zahmete katlanmadan korumak ister çocula tesahilb idcUuındacbrlR. mal Tan mütaleasını serdederek su9~ 
mak, tekerleme yapmak, baş ıığnsıııı dır? lsMBT RUL'Ost nılslnlz? Tabii lıi •Oftl• dl7e<ebfııiz. şu Iln8eılardeı Ali, Neımbılıır balım hınun suçunu de1ille1'le sabit mıllıJ 

1 
halde bemden. pudradan. tuvafilrden. bndi, anası da kama J'etına Nezahat ve cem kanunUDUD 503 ve 85 ine mad 

Bun lan bl 
'
·yor m" ·ıdı·nı·z ' :J makpjdaa .. nınl, ıemeklerinizin cm oldulunu. llylemekte ve: delerine g~ tecziyesini istemıştir. 11 

1 
lini. tarzım dilfOnfhıib. Onlan mideni· •- Sadece, tOcuiu bir arahk JıOteJ:, ~ ile kendini müdafaa ederell 

-- EL banaklanmza 7orıııqacat reyler ara- amecllte HO Ura Gcret mutablDnde, hefaetftfl tal~b etmiş, durupıa• karaft\ 

Kahkalaa ıta-L Dleı uir !Fok ltal·L• yfi _.:.,_ llDdan aeçmiye çok dikkat ediniz. Çünkd: bdkılmat tbere, htllia tıb .. bırak - kalmJ.ttır. ra y- ... an111 .. ya ..... CUdln en eaulı güzellili, hazını cihazı • mıştmı. C)leakJa .... bandwn iba - Barsada garih bir karı 
Sayfiye yer erini insanlar bdar bay nm normal iflemes nden ileri gel r. Bun- mtir, demektedir. 

'V11lllar da ııeçmeslnl bilmektedirler. larıl ki uf k lıır Arıza. keııdlnı derlıal bir Fabna tılumm ldcllm)lıe, - aıo- koca daYISI 
Hayvanlar da muayyen miıddetlerde solukluk. b r donukluk. bir kaç ç zgi ha- sidir. O da, ş(ty e deme1dedlr: Bursa (Hususi) - Dün, pbrimfzcll 
bulundukları yerleri değiştirirler. Hay 'mde cild üzerinde gösterir. c- Bu çocuğun babası, bir müddet çok garlb bir lıldise cürm6m hu4 
vım aT, insanlardan faıla olarak cnak- Bu un iç n bet' gfln bllytltilcll bir ay. lllendi e b rJikte yaşamış olduğu mabUmesine intikal etmiştir. B mir 
lime-kln» eyledikleri zamanlan bile nada clld nizl iyice b r gftzden geçirmel. Mebmeti isminde bir ~dır. Hayır· esseae lşbaşıl~ndan evli bir adaıQ 
tesbit eyleım terdir. siniz. yağınuı veya kurululunun artık art sız baba, hem çocuğunu, hem de beni gece yanuıda bır bayanla beraber • 

Ele fok bahklarmı alalım: Her sene madığını. en ufak siyah 'benekleri, sivil· yilzüBtü bırakarak, gitmişdir. Bu ço - vine gelmiştir. Fakat bu r.atm ar-. 
muayyen zamanda M~a sahilleri· celerl, uçuklulu ve a'reyi daha ılk gOn cuğu ben, Haseki hastanesinde diinya- kocasının yanmda yabancı bir k ~ 
Din ılık sulannda bUlunan bu h~ su farketmelisiniz. Ve bütün bun ara kar • ya getirdim. Nermin, benim bmmdan beraber gelişini hoş görmemlf, bunUll 
bahklar yazı geçitmek üzere PribHoff fi fU. bu lllcı, ktemf, losyonu kullan • ve can'.!11\dan ~·· kim olduğunu sormUf, carkadaşııu 
adası civanna azimet eylerler. Bu ada madan önce, yemeklerinizde bfr alırlık. Bu ka'şıhtlı ldcfialaT irarfgmda, cevabım almq, kadın buna mini obm· 

lfatlıur Yamın - denb:lf'l'ln 1icra bir malıallindedlr. uygumnzlult 'V1lr mı d"ye araştumalısı • molıbme Tıbbı Adilde bir lıon tahH. yarak: 
• mllddelı.. h ICril4>m 113 .. Foklırrm bu nakllmekhlan tehlike- mz. Şuna da unatmamahsmız ld. bagt1n !ine IQzum alhmilf. tıılıll1 mahaUeblcl· - Bu olamılZ, gllz ııtlre &lire balllı 
tlla - ı..ı '1111"'!:::.. - JOzdı. Bil· Biz geçmemektedir. llılı: balığı ırvcıJa- yllziln!lzde ....ııtm z herbang b r ln • nln lddf!!mı teylıl eder malılyette ne· yapacağın ihanete lahıımnrill edemem!. ııııın.ıo 'uıı alarıılı: bhk tatar. a- n onlann bu ııeyalıat mevsimlerinden ,. yalnız bııtıün değil: dün. evvelisl gfln. Uce vemılştlr. Dl,e feryadı lrıoparımşbr. BundlD 'ıiıtdarıık 61mtlflllr. lhaya ıatuım,,. istifade ederler ve cmlara hilcuın ecleı- bet. on ııtın. bir ıı. ,.,-, hattA bir ki yıl Fakat falıir bir kadın olan -. tı - dolayı 1tan lı:oca aruuıda kıılvııa boşla-

Uyk 1 
ıı. • . . !er. Bundan doJayıclır ki biçme foklar önce JedikJerln z!n tes rile de olabilir han. eter lıdldld - deillle ne .ıı,. mış, -1e mohkemeye inlllıal etror 

usuz .... J8DI bir çare L.. bu seyahatlerini bnl~ pahasına a. Buna bir çok misal ,c;stereb rf M ": böyle mahkeme kapılarında sthi1nt1p tir. 
'Knedah Blll)bar fabrikatör Sir Bo- demektedirler. Çok yatlı. •lır yemekler ı z. 1 e: . dursun? 1ıort B. ~ - cıe-e '°"" Pr1b loff adası Amer!kaya aldcllr. aım - ıt.racıter =n • ... tşıe, ı.e,..ıı uıı:ıme 1ııı m11 ca11b1 Pollale : 

Jet ec1mnlt- ŞimdlJl9 tadar abmf oı. ll'akat folt bahlı avcılılı beynelmilel an btr renk yo u mu eıld dikkat bularak, üzerinde ctmm~ ılala ;ptlz1mee llAoıa lılclılrlııden faJda mnııbedelerle lılr - o1tma .&ıDIDlf ~ ~· "1J<olltl f"Yler, yıllar Nihayet uzan celseler netloellnde ıop'. BI• -•ıet bza• mahk•-.,._lf .. 8ııa -™"'* itleri Jca- tır. :r.ı. boJıiı maolıeclmln! - e.ı... lı:ı kuı d 1. ,....ı.ımıa IBeedlı Ja~an delillerle çocalmı öz &111181 Fat· loıllUI etil 
k ............. ak ak ..,.e.tıer 18P' devletlar tun1anbr: behrmm aınarlannm belirmesine oe- m• tıhan oldaitu -tine vanhmş IAnpla ıtaneımeıımod ııobilmda • 
-.. Ba ..,alaııt1ldn ~ - Amerib. Jtaudıı, Meksika, Ja_. olur. Fazla yallı ve lııurtnıa pevln, mahkeme ekseriyetle buna lımar _.: - - mokleb taJe-.ıon ~ 
lllfll il"- ,.. tebrWdlrla; ııl\ • ya. Sovyet Rusya. den teYlorle :rvnılan bir mide :rtlzllndon. mı.ıır. lhmılt. lılndlll lılolklat ıı... QD1 malıa!l6 
..... -.,whıdıt ......,.,,.. an..ıı. F<>k ııl1rllall ııeııede 2 mıı,.,., olll\'alı: leııln teffaflıtı lraylıo ur. Donuk bir hal Şlıncl uıı,. 6 ,,.. .._ malıkemr de Naır IOlrallmcla oturon Klıf&oo ollno 
..,,..,._ lılijlllı: 1ılr aevtııcJe ııfJr • feablt edllmettedlr. Her sene av sıra. olır. Veulre ... Veulre... .- ekseriyetle venllll 1ıa a- na çarpmıfbr. ÇocuAun bo1ıaaımn ıl!rl. 
... O &llııdoıı ltlbueıı her ütıım ııuıda Wnılan behklaruı 80)'1SC 60-70 BlllOn bunlar, ,...ıı.n ..,ım ya1nu Temyb: -ı.ı.-ı bnırile de _.; yeti llzerine Alımod 1bmdl ı.mdnıuı'" 
_.. ~ etmeje bat'"""f. Brlııt- bin ansıncladır. lıugl1nlıil _. .. afbellill ..... oimmıat ba1m7or. e6rmilmetl>ud ınııimmeslne -ılmilllr· 
tıl aen -.-ını lritlblmlne telefonla Balık aY'ıJU fnelıler fllnelek delfJ. yarma c1a ,ıı.eterok ııın- Dün ~ 11z _ 5 g11n lllP • ...-nın lıace - -
1ılWlnıılf. l'alrat aradan blıtat llÜD - mec:lıuri,..ı ... ıı&sterml:ror - iadesi, abl ıı.ı.ıe ....ıa alma- ........ ' 
•alll»W fllılln lllerinl ıılt8ııt eltltı- ıııa! ~icra -.ııe dller tarafa teblll Gola!ad• Şalretref ooı..tıma 18 -
111 ......... Bwıa i-ıne evinde - eıl"Jmlştlr. maralı Rıfat opartımanında ~ çıt;. 
:ı.ta ..... ıllerlnt, a6rilltlllerinl mil. tfer kadın bilmelidir Bu ııure1Je Fatma 1Dmı 5 atlıı aoma llllfbr. Vak'a malıalllıııı pim ftfal e. • 
.. 
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....... Dldld ede bir maki • Yerinden b1danlmaa ııtlç olan 1ıa1ıJan l.tım!ınt iın ~ bJhettfil le(!. !il.,._ meydan ............ ııllııı 

m ,...._ Bıı-. Ozerlnde uymııa· olduldaa ,..W - •'emek 1ç1ıı bir av ydvnı9Dan tik defa ....... ........ dtınıılflllı" Yapılan talılıibtU, JIDgımll 
7& l•I' t , 4' ,IWıet pmdl de lııomfu- llOak llıda 25 ....., (leJ d'®dnllı) ı erı" saadetine ~ - - kmamllrmm _pıı........, çatD 
.. _ ....... 1ıeçııı. ı..ı-nıt .. ~ :ıt,.. ıııı.ıarmcJa yapyaıı lııeJo. tiniz. Yuınupk Ye beyaz bir - bu su: V,tma fDwnio wlı:lll ..... JJaJmır. lı anlqdnup. 
Dem .......-.ıne ıı6re it molılıeme- Jer sahile lfllerelt lıohk avlamakta .,. ,.. ya lıatınp lıaJı:rı - -.k dl • dl. d lrftıd!oılle ııll>illm 1ılr amhıır • BiP ......... - .. _. 
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C 64 sene sonra alevlenen tarihi münakaşa ==ı Yurdda imar faaliyeti 

Abdülözizin katledildiği 
·iddiaları doğru mudur? 

Çankın ağaçlandınlıyor 

Valide Sultan Hüseyin Avni Paşanın harem arabalarındaki kadınlara bıyık bükerek 
bakmasına kızmış ve bir müddet sonra da bu kızgınlığının acısını çıkarmışb 

_ 18 - ı münasebetlerine temas etmekle iktifa e-1 ne yerleşiyorlar. (Teşrifi şahane) yi bek· 
Kendisine (din ve devletin sa· deceğiz. lem.iye başlıyorlar... Şöyle bir vaziyette 

dıkı vatan muhibbi bir adam Hüseyin Avni Paşanın birdenbire yük· ki, !1$ker kıt'aları ve bandolar, yerli ye· 
~an:a. 0 da Rüştü Paşadır) dedirtmiştir. selmesine, akran ve emsali içinde müın· rindedir. SelAmlık resmini temaşa etmek 
Ve hatta (Milletin babası) ünvanını bile taziyet kesbetroesine bakılırsa. Sultan A· için gelen Valide Sultanla kadınefendile. 
ihraz eylemiştir ... E, bir idare adamı için zizin, kendisini pek çok sevdiği istidlal edi rin arabaları da, caminin binek taşının 
bütün bunlar, dikkate 4ayan meziyetler • liyor. Ve ,bu ıbal, Mahmud Nedim Paşanın •biraz gerisiru! dizilmişlerdir. Sadrazam, 
den addolunabilir. ortaya çıkarak evvelA. saray erk.Anını, şeyı}ıisl~ vesair vükela da binek taşının 

İktidar mevkiinde bulunduğu zamanlar sonra Valide Sultanı, daha sonra da Sul· önünde toplanmışlar, küçük bir halka ol
joge programı ve hareket tarzı, çok sade- tan Azizi avucunun içine aldığı 7-1mana muşlar; dereden tepeden görülmeşkedir· 
dir. Bu da, fU kelimelerle hülasa edile .. kadar devam ediyor. ler. 
bilir: • Her işi, oluru ile idare etmek.. ve, Bu kurnaz hükılm.ri adamı, büsbütün Hüseyin Avni Paşanın yüzü • bilmem 
suyun akıntısına gitmek... vaziyete haklın olmak için etrafında ra· tesadüf, bilmem bililtizam - kadın arsı· 
Osmanlı imparaoorhığunun idarecilik kib bırakmak istemiyor .. hareketlerine en balarının tarafına müteveccihtir ... Dalına 

siyasetinde, zaten ba.Şka türlü harekete gel olacak vükelayı birer birer uzaklaştır- yüksek sesle ve azametli jestlerle konu • 
imkan olmadığı nazan dikkate alınırsa. mıya başlıyor. Bu meyanda Hüseyin Av· şan Hüseyin Avni Paşa, bıyıklarını bu • 
Rüştü Paşanın böyle ıbir sistem ve siya - ni Paşaya da bir darbe indiriyor. Hiç bir ra bura bir şeyler anlatıyor. Ve ikide bir 
eet takib etmesi de, çok tabii görülebilir. günah ve kabahati olmadığı halde, onu de gözleri kadınların .arabalarına doğtru 

2 - Hüseyin Avni Paşa... sürgün ettiriyor. kayıyor. 
Bu zat, (Isparta) lıdır. Hat'biye mekte- Hüseyin Avni Paşa, son derecede kin Mahmud Nedim Paşanın tesiri altında 

binden yetişmiştir. İyi bir askerdir. Ayni besliyen ve haysiyeti ile oynıyanlan hiç bulunruı, Hüseyin Avni Paşadan da 
zamanda, oldukça mütefekkirdir. (Salna. bir suretle affetmiyen haşin ruhlu bir a· kat'iyen hoşlanmıyan Valide Sultan, O· 

ne ve Düstur Askeri) nin tertibine hiın dam ... Tabiidir ki, bu hakareti bir türlü nun bu vaziyetlerinden fena halde sinir. 
met etmiştir. hazme<lemiyor. Hem Mahmud Nedim Pa- leniyor. Hemen elindeki yelpazeYi ara • 

Fakat, yarad1 lış fübarile çok sert ve şaya ve hem de Sultan Azize karşı fena ·banın camına vuruyor. Koşup gelen ba.Ja
vazife karşısında, tam manasile bir müs- halde kinleniyor ... Fakat acele etmiyor, ğasma: 
tebiddir. zamanını bekliyor. - Harem arabalarının karşısında, ne· 

As:kerli'k hizmetinde bulunduğu zaman· Gel zıaman, git zaman .. aradan çok geç· dir şu herifin terbiyesizliği? .. Git fUillara 
lar, ancak bu sertlik ve istihdadile, ordu· miyor. Keçecizade Fuad Paşa sadaret söyle. Oradan savulsunlar. 
yu tensfilt ve ıslah etmiş .. lakin bu yüz- mevkime geliyor. Pad~hı ikna ederek Diyor. 
den de, aleyhinde birçok hoşnudsuzlukt.r 

1 

Hüseyin Avni Paşayı da hassa müşirliği Zavallı başağa, derakab; 
husule gelmesine sebebiyet vermiştir. ve seramr kaymakamlığı ile İstanbula - Ferman efendimizin ... 

Bu sertliği yüzünden, halkın avam kıs- getirtiyor. Diye, yerle beraber temennah ediyor. 
mı araısında fena bir f()hret a~ır. Fa· Fakat Hüseyin Avni Paşanın talihi, Ediyor amma; bu emri vükelaya, ve ba· 
kat hizmetini takdir edenler nazannd.a gene ters gidiyor. Zevkine ve kadınlara husus Hüseyin Avni Paşa gibi burnundan 
da, Mi.yük bir nüfuz ve iktidar kazanmış· biraz fazlaca düşkün olduğu için, aleyhin- kıl aldırmıyacak kadar mağrur bir ada· 
tır. de bir takım dedikodular baş gösteriyor. ma tebliğ etml}'l! de bir türlü cesaret e • 

Biz; bir tercümeihal yazmadığımız için, Hatta, Sultan Azizin hazinedarlarından demiyor ... Fakat ne yapsın? .. Ezile büzü. 
Hüseyin Avni Paşanın askerlik ve idare • biri ile seviştiğinden bile bahsediliyor. le vükelAnın yanına geliyor. Onlara da 
cilik hayatı ü,zerinde uzun uzadıya taf - İşte bu dedikodulaırın alevlendiği bir kandilli hir temennaıh ediyor: 

Çankm (Hususi) - Çankm vilaye
tinin içi. hemen hemen ağaçsız deMcek 
bir haldedir. İstasyondan eski şehre ha 
kanlar bura~ını adeta bir yangın hara· 
besi şeklinde görürler. 
Şehrin yakinınde bulunan ormanlu 

da azdır. Bu yüzden odun çok uzak 
yerlerden gelir ve ytllaek fiatlMla sa
tılır. 

Bununla beraber şehrin bağlık bah
çelik ~!eri de yok değildir. Bağ v~ 
bahçeler Ankara ve Kastamonu ta:raf
lanna doğru uzamnlft"ır. 

Burada meyva ağaçlarının çoğu da 
dut ağaClJır. Dutlardan yapılan sirke 
ile Ç<>kca turşu kurulmaktadır. 

Çandırda yeni 

Vilayetimizin istasyon taraflanna 
doğru Ankara cihetinden büyümesi: 
yeni yap!lan evleıi çoğafümştır. 
Baharın gelişi ağaç dikiminin başla111 

ması Çankırıda çok hararetli bir faall111 

yete yol açmışt1r. 

Bütün c:.fddelerin kenarlan ağaçl~ 
dığı gibi bahçelerde de meyva ağacı 
diki.mine başlanmıştır. 

Elmasıyla tanınan komşu vilayet 
Kasta.rnonudan pazar yerine bir ~ 
elma aşlaklan geJmeğe ba~lamıştır. 

Resmimiz ağaçlanmış Çankınnın İs• 
tasyon mahallesinden güzel b:i:r parça"' 
s1ılll gösteriyor ... 

yollar yapılıyor 

ısilat verecek değiliız. Onun için - !!On zamanda; bir Cuma günü, Dolmabahçe - Paşalar hazeratı!.. Aliyyetüşşan Va
devrin tarihinde velveleli bir f(Shret ka- camisinde selamlık oluyor. Askerler ve lide Sultan hazretleri, sizleri ayakta gör-
zan.mış olan • bu zatın Sultan Azizle olan selamlık resmine iftiraık edenler yerleri· dükçe üzülüyorlar. (Arkası var) 

Çandır (Hususi) - Yeni Halkevimi· zim edıtme~ .. tc ve Çandıra yepyeni b~ 
zin ~asından sonra kasabada canlı bir çehre verilmektedir. Yukarıdaki resim 
imar fa1tliyeti başlamıştır. Yollar tan • Çandır Halkevini göstermektedir. 

16) u hisli gönül sevdasız y~aya-
1,,g) mıyordu. Ona mutlaka1 bir ma

şuka lazımdı. Onun için biri gidince 
yerine öteki geliyordu. Nicedir Cavi • 
dandan uzak geçen zamanı sanki tela
fi etmek istiyormuş gibi bütün şuuru -
nu onun hayali üzerinde teksif eyli .. 
yordu. 

Evet amma .. tertemiz olmasını dile -
diği bu hay<ili Rana melunu iğrenç bi:r 
sis tabakasile bürümüştü. Acaba o, 
bundan sıynlacak kabiliyette mi idi? 
Yoksa bu kalbiğ temayül de hüsran i
le mi neticelenecekti? 

Mütemadiyen kendi kend1ni telkin 
etmeğe çalışıyordu. 

- Hayır! diyordu. Karı yalan söylü· 
yor. Mümkün değil, Cavidan onun de
diği sefil mahlUk olamaz. Mutlaka bir 
isim iltibası var. Veyabud 'ki RanA ııe
bebi bence meçhul bulunan bir gayzı 
tatmin için böyle iftira ediyor. O ma· 
suın bak1şlar nasıl cali olabilir? O sa
fiyane eda; o cazibei bekaret için sahte 
demek mümkfüı müdür? Agla! Asla!. 
Bası humma içinde yana yana son 

vap~ daradar yetişerek, yalıya dön -
dü. 

* Aradan sekiz gün geçmiş geçmemiş· 
ti ki Ranadan, beklediği, fakat gelme -
mesini temenni eylediği mektubu al -
dı. Kan bunda: 

cCuınartesi günti öğleyin bize gelir
seniz, dildadenl1 hanımla buluŞ'UISU -
nuz O zrumıın, hakkımdaki suinazan • 
nızı tadil edersiniz ümidindeyim> di -
yordu. 
Pe~embe ile Cumartesi gO.nleri a -

rasındaki fasılayı heyecan ve ıı:tırab i
çerisindf> geçirdl. Öfkesini şimdi RAnA
dan ve Hürmilzden maada Cavid.ana da 
teşmil ediyordu. HattA, bazı dakika -
lar, bu üç şahsiyetle beraber bütün 
kadınlan da k5tülediği oluyordu. 

- Ah, Memduh! Sen ne kadar haklı 
imişsin! Kadın denll~n şirreti ne güzel 
anlamışsın! Yazık ki onun şerrinden, 

" Son Posta'nın Romanı : 84 

Ah ne bay ın bakışın var, 
.. 
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a be~az şemsiYeli! ,, ......... E.r ___ x~.,.~. 
sen kendini bile 
muhafaza edemi -
yorsun .. diye söyle
niyordu. 

-- -

Cumartesi gece • 
si gözüne uyku gir • 
memişti. Sinirleri • 
nin gerginliği en 
had redesinde idi. 
Sabahleyin, ilk va -
purla indi Evvela 
Sirkeciye gidip, 
(Kafkas) birahane • 
sinde, aklınca Asa • 
bı.nı yatıştırmak 

ınaksadile bir kaç 
kadeh konyaklı bi -
ra içti. Saat dörde 
doğru, mahmur -
luk bozmak üzere 
otaya gelen muhar -
rir Ahmed Rasimin Kambu.r, ıesinde hafif bir r<ıfe Ue cevab vucli 

• 

sünü çıkarmadan, 

bastonunu elinden 
bıralanadan, dos -
doğru sol taraftaki 
odaya yürüdü. Ka -
pının tokmağını çe -
virdi, içeriye daldı. 

Kimseleri gör • 
meyince gönlü bir 
parçacık rahat eder 
gibi oldu. Rananın 
kendisine yalan söy 
lem.iş, gene bir dü .. 
zen yapmış olması -
nı candan diliyor • 
:iu. Peşini takib e -
den Beberuhiye dö
nüp sordu: 

- Neredeler? 
Kambur, sesinde 

nafif bir ra'Ş'e ile ce· 
vab verdi: 

bir arralık yanına sokulup da, ona der- Yolun son'..l gelmiyecek &anıyordu. - Siz t.eşrif edin .. oturun.. ~imdi 
dini açmak ve ondan öğüd almak arm- Aksi iJ.bi, lAgar hayvanlara da düş • RlnA harum gelir, efendim. 
sunu duydu. Bu arru ile bir müddet müştü. Arabacı kamçı.sile bunların auı- - Sokakta mı? 
pençeleşti .. vazgeçti. Gülünç olmak • ka sırtlarına dokundukça yanpiri yan- - Acık bir ye~ kadar gitti idi .. ne-
tan, tezyif edilmekten korkuyordu. piri gidiyorlardı. .rede ise döner. 
Be~ çeyrek kala, içtiği biraların pa- Nihayet vardılar. Kapıyı çalmadan - Benim geleceğimi biliyordu. Ne-

rasını verip dışarıya çıktı. Oradaki du- evvel, zavallı Macid, taş basamağın ü· reye cehennem oldu? 
rakta hiç bir araba yoktu. Bu da, ay • - Fakirin malfunatıın yok, kerem -
nca, sinirlerini gerdi. Ne ise, yoldan zerinde durup, yu.mruğile, çarpan yt1 • kAnm. Bir şey söylemediler. Yalnız, 
boş geçen bir arabayı çevirdi, bindi reğini ~astırdı. çabuk avdet edeceklerini biliyorum. 
Dalgınlığından, arabacıya nereye gi - Sokakta bir faytonun durduğunu i - - Buraya bugün bir .. hanım gele • 
dereğini söylememişti. Heri! hayvan - çeriden duymuşlardı. Beberuhi kapıyı cekti.. 
lan kBprü . istikametine sürüyordu. açtı. - Ond~ da agMı değilim. Malfunu 
Bahçekapısına geltnc~e bunun farkında - Buyurun efendiciğim!. ihsanınız .. 
olan Macid, adamı tersledi: İhtiyar softanın baıkışlsn ~ za • - Sus! Geverellğ'e tahammülüm 

- Nereye gidiyorsun, be atlam?! manki gibi değildl. İçinde bir ütkekllk, yok! Defol ka~undan!. 
Dön!. BeyazıdaL ·~ bir kod-u seçiliyordu. Macid, parde.sü- Zavallı Beberuhi, el kaldırıp ta üze-

rine doğru yürüyen sahibinin önünde 
ezilip büzülen terbiyeli bir köpek gibi 
korka korka çekildi, odasına gitti. 

Orada, kendi kendine: 
- Eyvdhlar olsun! dedL Herif fena 

halde öfkeli. Herhalde buraya iyi ni "' 
yetle gelmemiş. Birazdan çıngar çıka· 
cak, mahalleliye kepaze olacağız. Al -
lah vere de, üzerinde silah falan olma· 
sa! Hani ya, kibar takımı diyoruz amma. 
bunlarrn içinde de hazan belalısı yok 
değildir. Hem, paşa babasına• güvenil' 
de, kulaklıyı, yahud ki altıpatları da "' 
ha serbes savurur. Sonra da, elini, ko· 
lunu sallayaraktan çıkar gider. Ve ne 
olursa, tize olur. Eğer sağ kalabilirsell 
o hengamede, karakol karakol dolaşı "' 
rız. Bu bizim hanımefendi günün bi
rinde başına bir iş açaocak amma, dur 
bakalırr.. Her kuşun eti yenmez oldu .. 
ğunu kendisine tekrarlaya tekrarlaya 
dilimde tüy bitti; gene de anlatama • 
dık. A<lamca:rrız bilmem ne paşanın to
rununu sevmiş .. sever a? Sana ne olu• 
yor, be hatun? Git, kızcağızı kandır, 

getir berilin karşısına. Ne olacak? Er
keklerden öç alacakmış. Birinden alll\ 
beşinden alır, alltıncısı, bir de bakar • 
sın ki zorlu çıkar, gidersin tantuna. 
Hudaalim, günde yanın çift tayın ile 
on dirhem enfiye verecek bir kapı bul• 

sam, buradan dakika fevtetmezden pa
laman çözeceğim. Guyct buraya, ah:ill' 
ömrümüzde rahat etmeğe geldi idik, 
değil mn Ne rahat, ne rahat! Tadın • 
dan yenmiyor! 
İçeriden bir ses gürledi: 
- Beberuhi! 
- Leppey sultanım! 
Telaşından papuçlannı giymeyi u ~ 

nutarak, çoraplarile kar~ı odaya se "' 
ğirtti. Macid ayağa kalkmış, odanın 1-. 
çinde sinirli sinir 1i geziniyordu. Ka.mt" 
bur içeriye girince, yüzüne bağırdı. 

- Bu kaltak benimle alay mı ediyor? 
- E~tağfurullah, efendiciğim! M 

haddine? 
(Arkası va-r) 
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Uzakşarkf aki gizli mücadele 

Japonya ve İtalya 
Siyamı uyandırıyorlar 

Japon Bahriye Nazırı İngiliz hakimiyeti altındaki Siyam için: "Bu memlekete 
yardım etmek borcumuzdur. Çonku orada seviliyoruz!,, dedi 

ı::ııyamın menceıın aungkoıc §etırinden bir manzara 

Fransamn Uza]qarlc Jılerinden anlıyan 
maruf bir muharrıri yuıyor: 
Japonyanın Çinde yerlefID.esi, me~hur 

Hal-Nan adasını işgal eylemesi bütün na
sarları İngiliz Maleqanna ve meşhıır 
Singapur bahrl üssilııt çevirdi ..• 

Pasifik Okyanusunda.ki bütün Avru -
palıların menafli Singapura istinad eyle
mektedir. 

Singapurun tahkim edilmesi safhala
rını Japonya fimdiye kadar büyük bir 
sükUn.etle takib eyledi. Fakat artık sü • 
kuneti elden bırakacağa benzemektedir. 
1ngilterenin Ceylanda Trincomaleden 
sonra Sumatranın şimali garbisindeki Nl
cobai adalar silsilesini, Singapur ile Co
lombo arasındaki Naukauri limanını tak· 
kim eylemek üzere bulunması onun İngi
liz nüfuzu altında bulunan Siyama yer -
leşmesini tacil eylemiı gibidir. 

Siyam Japonya için nt gibi bir ehem
miyeti haizdir?... İk.tısadt bakımdan Si
yamda mebzul miktarda iptidai maddeler 
bulunmaktadır. Başlıcalan: Pamuk, las • 
tık, petroL tek ağacı, kalaydır. 
Burası askerl bakım.dan mükemmel 

bir hava üssüdür. Bu ha.va üssü sayesinde 
Aksayı Şarktaki Fransız - İngiliz mlida
:f'aa.sı müşkül vaziyete düşebilir. Sonra 
Siyam mükemmel bir rasad merkezi -
dir!.. 
Aksayı Şarkı tama.mile eline geçirmeği 

kurmuş olan Japonya, Siyam kıt'asının 

haiz bulunduğu ehemmiyeti elbette layiki 
veç'hile idrak eylemiştır. Sıyamın zen • 
ginliği, hem de bakir zenginliğı Japon -
yanın gözlerini kamaJtırmaktan hali kal
mamıştır. 

518.384 kilometre murabbaı büyüklü • 
ğ'Unde olan Siyamda ancak 14 milyon nü
fus bulunmaktadır. 

Halbuki 382,000 kilometre murabbaı 

mesahasında bulunan Japon adalarında 

90.060.000 Japon bulunmaktadır . Bunlar 
orada adeta boğulmak tehlikes: geçir • 
mektedirler. 

uGarbe doğrun hareketinde yeni bir 
merhale! ..• 

Siyamın küçük kralı Avrupada tahsitde 
iken kış sporları en bü.yiik eğlencesini 

• teşkil ediyordu 

yam> fevkalade büyük bir süratle inki
şaf eylemiştir. 

Siyamın inkişafında görülen bu ruz 
yalnız Japonyanın sayesinde değildir. İş
de İtalyanın da parmağı vardır. 

Japon nüfuzu, askeri, havai, ikt1sadi 
sahalarda kendini göstermektedir. 

İtalyan nüfuzu ise bahri ve sınai sa • 
halarda inkişaf etrr.ektedir! 

Siyam bahriyesi 
1934 senesinde Siyam bahriyesi 17 par

ça gemiden ibaret idi. Bunlar 4 topçeker, 
her biri 380 tonluk 3 torpido muhribi, her 
biri 90 tonluk dört torpido, 5 aded Tornyk 
roft motörü ve Chao-Pra mekteb gemisi 
idi. 

Japonyamn Siyam kıt'asına göz koy • Gene o tarihte Siyam bahriyesinin 
mas1, bu bakımdan tabi! görülebilir. Esa- mevcudu 352 zabit ve 4726 neferden mü
ıen Siyam Japon faikiyetini kabul ey - rekkebdi. .. 
lemektedir!.. Bu gemilerin içinde en hatırı sayılan 

Japonv:mın iktısadt gen işlemesi 1895 Phra • Ruan torpido muhribi idi. 35 mil 
senesinde Çin tarafmdan Formos~'in ter- sürate ve iyi techizata malik bulunan bu 
ki ile başlamıştır. gemi İngilizlerin Radiant torpido muhri· 

Bu vak'adan sonra 1910 senesinde Ja- bi idi. Bir· cemile olarak Siyama satıl • 
ponva Coree'yi, 1915 senesinde Liaotung mıştı. 

şibihceziresin1. 193'.! senesinde Mançu- Vaziyet bu merkezde iker. 19~5 senesi 
kuo'yu, 1933 senesin~e de Yehol'u işgal başlangıcında Siyam hükilmetı İtalyanlar 
eylemistir. tarafından tavsiye edilmiş olan bahrl si-

1932 senesinde vilcud bulan cYeni Si .. l~hlanma programını kabl.ll etti. Bu 

program mucibince Siyam topçeker, des· 
troyer, taıhtelbahi.r gibı hafif gemiler yap
tıracaktı ... 

Japonya ve İtalya siparişler aldılar ... 
Japon tezgfilıları şu siparişleri kabul 

ettiler: 
1 - Her biri 110 tonluk üç sahil istik· 

şaf gemisi. 
2 - Her biri 430 tonluk iki destroyer. 
3 - Her biri 370 tonluk dört tahtelba-

hir. 
4 - Her biri 2000 tonluk iki topçeker. 
5 - Bir aded 1850 tonluk petrol gemisi. 
İtalyan bahri tezgahları da şu sipariş-

leri aldılar: 
1 - Her biri 470 tonluk 9 destroyer. 
2 - Her biri 1400 tonluk 2 avizo. 
3 - Her biri 400 tonluk iki mayin ge • 

misi. 
4 - 7 aded torpıl endaht gemisı. 
Bu arada İngiliz tezgfilılarma da: 
3 aded çok seri Tornykroft motörü ıs

marlandı! 

1936 senesi temmuz ayında 611 S;yam 
b~riye zabiti ve zabit namzedi İtalyayı 
ziyarete geldiler. 

1937 senesinde daha kalabalık Siyamlı 
bahriye zabiti grupu İtalyayı ziyar~t ey
ledi. italye1n tezgahlarına mahiyetleri 
gizli tutulan bir takım harb gemileri lS

marladılar ... 
Siyam bahriye erkanıharbıyesi gerçi 

İtalyan metodu ile yetiştirilmekte ise de 
Siyam bahriyesi zabit namzedleri, müte
hassısları teknik bilgilerini Japon usulü 
ile tamamlamaktadırlar. B:ıhassa tahtel
bahir zabit ve efrsdı hep Japonyad1 ta
lim görmektedirler ... 

1939 senesinde Sivam otuza ya km yeni 
harb gemisine malik bulunmaktadır 519 
zabit ve 8150 mürettebatı vardır. Siyam 
sahillerinin vüs'ati naz.arı dikkate alın . 
dığ"ı takdirde Siyam bahrives1 hatırı sa
yılır bir kuvvet demek oiur. 

Havai teslihatcı gelince ••• 
Eskiden beri Siyam hava işlerine büyük 

bir ehemmiyet vermiştir. Sivil tayyare . 
ciliğin ihdas ve inkişafı zımnında Siyam 
hükumeti 1919 senesinden itibaren ec • 
nebi mütehassıs ve teknisyenler celbet
mişiir. 

Bankoka birçok ecnebi hava heyetleri 
gelmişlerdir. Bu heyetler birçok müşkü
latla karşılaşmışlardır. Fakat bu rnüş • 
küllere rağmen 1920 den ıtibaren hava 
hatlan tesis edilmeğe başlanmıştır. Bu 
hatlar pek büyük bir rağbetle karşılan
mıştır. Siyamda demlryolları ve yollar 
bulunmadığından tayyare sef • "'lerinin 
rağbet bulması tabit telAkki edilebilir ... 

(Devamı 12 nci sa'IJ1adaJ 

Sayfa 9 

C Garib ve merakll şeyler =:J 
Temizlik talak için 
sebeb olabilir mi ? 

Amerikada bir adam hakimlere: 
beni dünyanın en temiz kadını 

elinden kurtarınız!,, 

" Allah aşkına 
olan karımın 
diyor 

cTemizlik te boşanma sebebi olabilir 
mi hiç?> diye aklınıza bir sual gelmesin. 
Her şey gibi temizliğin de boşanmıya se

beb teşkil eylediğini öğrenmiş bulunu -
yoruz. 

Bundan bir ay kadar evvel Amerikada 
Şikago şehri sakinlerinden biri mahke -
meye müracaat ederek kansı cçok te • 
mi.z:. olduğundan dolayı onunla yaşıya
mıyacağını ve binaenaleyh boşanmaları 

için icab eden muamelenin ifasını taleb 
etmi§tir. 

Mahkeme müsted'inin müracaatını ka· 
bul etı:nif ve muhakeme günü kararlaş -
tırılm1ştır. Adamcağızın mahkeme huzu-

runda okudugu müdafaaname bir çok A
merikan gazeteleri tarafından aynen neş
radilıniştir. Biz de bunu okı.ıyuculanmız 
için nakleyliyoruz: 

- cBay reis! Temizlik dolayısile bo -
şanma talebinde bulunmamı her halde 
ciddi telllii ey lemiyeceksiniz gibi geli
yor bana!.. Temizliğin boşanmıya sebeb 
teşkil edip etmiyeceğinı takdir edecek o
lan sizsiniz! 

Ben karımın temizliği yüzünden uğra
d1ğun faciaları bilmem layıkı veçhile an
latabilecek miyim? 
Bakınız işte sıralıyorum: 

Eve girince üç paspas vardır. Biri sokak 
kapısının yanında, diğeri merdivenin or
tasında, üçüncüsü ise oda kapısının önün
de ... Bil&mübalağa on dakika müddetle 
fotinlerimi bu paspasta silmek mecburi
yetinde kalıyorum. Odaya girip parke
ye ayak basar basmaz kendimi yerde bu-
luyorum. Çünkü karım parkeyi her güu 
ayna g~bi parlatır... Ziyaretimize gelen 
dostlar için abadan kalın ve büyük ter -
likler yaptırdık ... Onla.ra birer terlik ve
rird:k. Fotin ve iskatpinlerine bunları 

geçirirdiler ... Bu sayede hem düşmekten 
kurtulurlar, hem de bizim ctemizlik> e 
riayet edilmiş olurdu! .. 

Geçen sene iki defa düştüm ve kabur-

28 gram radyom elde etmek için 1 

tam bi · sene çahş n fabrika 
Bir vakitler Amerika topraklarına 

altın arayıcıları dadanmışlardı. Şimdi 

bu topraklara radyom arayıcıları da -
danmış bulunmaktadırlar. 

Anıt-rikanm ta şimalinde Ours gölü 
civarında Eldorado adında bir radyom 
mad<>ni bulunmaktadrr. Eldorado bun
dan ancak birkaç sene evvel keşfedil -
miştir. Kanada'mn buzlar içinde bulu
nan bir mıntakasmda kaindir. En ya -
kın şehir ile olan mesafesi tam 2.000 

kilometredir!. 

Karlar içinde fabrika bacaları yük -
selmektedir. Topraklann içinde açılan 
galerilerde madencilerin faaliyeti dur

madan inkişaf eylemektedir. Bunlar 
cPechbleude urainum:ıt denilen ve rad· 
yomun esası bulunan siyah, yağlı, par-

lak madeni aramakla uğraşmaktadır -
lar, bu madenden radyom istihsal edil
mektedir. 

Ontario gölü civarındaki fabrikada 
depo edilen Pechbleude madenleri tay 
yarelerle l*'vkedi1mektedir. Çok müş -

kül ve çok masraflı bir surette ~lenen 
bu Pechbleude madeni nihayet 11l<lyo
mu meydana çıkarmaktadır. 

Radyom istihsal edilmeden evvel 
Pechbleude urainum üzerinde tam 33 
türlü çalışılmaktadır. 

Konsantre edilmiş yirmi kentallık 
madenden ancak bir gramın onda biri 
nishetinde radyom alınmaktadır. Bu 

gramın onda biri nisbetindeki radyom 
d:ı bir şişe içine konulmakta ve bu şişe 
kalın kurşun tabakaları içine gömül • 
mektedir. 

Eldorado'da çalışmakta olan maden 
amelelerinin sayısı yüzü bulmaktadır. 
Bunlar: Alman, Amerikalı, İsveçli, 
Rus, Leh, Norveç köylüleridir. Arala • 
rında bix de kadın vardır. Günde sekiz 

ga kemiklerimi çatlattım. Az kalsın ba· 
şını dahi parçalanacaktı ... 

Yemek odası takımlanrnızı eskitme .. 
mek için, iki günden fazla müddetle bir 
iskemlede oturmak memnudur. Sofraya 
ekmek kırıntıları dökmek te • şiddetle 
memnudur!... Sofra örtüsünü kazaen kir· 
!ettiğim vakit sekiz gün yemiş vermez ... 

Gece yatağa gireceğim değil mi? .. Ka
nın. yastıkları kirletmeyim diye başıma 
koca bir takke geçirtir .. . 

Tam beş sene oluyor ... İşte bu hayatı 
sürüyorum... Artık sıkıldım... Sizlerden 
rica ederim. Bana hürriyetimi tekrar ba
ğışlayınız da erkek1er gibi yaşamağa baş
lıyayını ... 

Örümcekler dolu bir basık odada yat
mağı, karım tarafından hazırlanrmş bir 
odada yatmağa tercih ederim!.. Beş sene 
ırüren eziyetlerimin yalnız bir kısmını an
lattım ... > 

Mahkeme kararını vermek için celseyi 
talik eylemiştir. 

Karar Martın 31 inde tefhim edilecek .. 
tir. 

Şimdi Amerikan gazeteleri bunu fırsat 
bilerek bu adamın boşanması lazım ge .. 
lip gelmiyeceği hakkında okuyucuları a
rasında anket açmaktadırlar ... 

Macaristan: .. Avmhgın 
cenneti,, 

Dünya-da avcılığın en fazla terakki' 
ettiği memleket hiç şüphesiz Macaris~ 
tandır. Macaristanda avcılık memleket 
için büyük bir gelir kaynağı haline gel 
miştir. Macaristan yalnız av ha'yvan • 
ları ibra~ eylemekle kalmamaktadır. 
Ayni zamanda av hayva'nlarının aded .. 
!erini çoğaltmak için damızlık hayvan
lar da füraç etmeJ...'iedir. 

1 9 3 7 senesinde Macaristanda• avcı .. 
lıkta vurulan hayvanların bir listesi 
geçenlerde neşredilıni.şt:iT! 

Vurulan hayvanlaTın sayısı 92,450 yi 
bulmaktadır. Müfredatı şudur: 

861 Geyik 

12,3S~ Karaca 

1, 168 Yaban domuzu 

'5.300 Tilki 
760,965 Keklik 
34,326 Bıldırcın 
29,242 Yabani kaz 
61,931 Yaban ördeği 

' 

Hükumet, a'Vcılan son derece hima· 
ye eylemektedir. Hatta. rivayet edil .. 
diğine göre av hayvanları yetiştirenle
ri bir kısım vergilerden muaf tutmağa 
karar vermek üzeredir! 

Av mevsimlerinde Macaristana av • 
laınmak üzere gelen ecnebilerin sayısı 
da bir hayli yüksektir. 

dofar kazanmaktadırlar. Maden idaresi 
yiyeceklerini ve melcelerini temin ey· 
lemektediı. Kadından bahseyledik. Bu 
kadın onlar için bir kahve işletmekte· 
cli:r. Bu kahve madenden on kilometre 
mesafededir. 

G~çen sene bu madenden 28 gram 
mad-;n istihsal edilmiştir. 

Radyomun fiatı bugün düşmüş bu • 
lunmaktadır. Gramı 1.600.000 frank i· 
ken bugün 480 bin franktır. 

.. 



'Boyanın deniz harbinde 
tesiri ola bilir mi? 

(Bcqta:ra.fı 7 \nal ta11fad4) aspirin cesametinde olup ayni zamanda 
fjık ve tslrajarak ile BaJ"llW8tald haia bir elli metreye kadar yükselen su sütun • 
i;ha tekrarlanmıyacaktır. 1anm boyıyacak ldmyev! madde aramak-

Bu nasıl ol~orT tadırlar. Böyle bir maddenin bulunması. 
Bu baslt bir kimya meselesidir. Su deniz harbinde ehemmiyetli adımlann a

sdtıına çarpmasile paralanan merml için· tılmasına sebeb olacaktrr. 
~ çıkan bir nevi boya denizlıa sathını Bununla beraber. bazı devletlerde, bo
tioyıyacak ve böylelikle renkli bir au arl- yanın bugün dahi kullanıldığı muhak -
lfuını semalara kadar yükselecektir. Bu- kaktır. Yalnız onlar, tekmil su sil.tunları· 
IJh böyle bir boya buluııınuştur. Fakat m değ'!l, yalnız tayyare tarasstldtinü ko
ia boyadan tesirini göstermesi için. o laylqtll'JJlak maksaclile, ltitunlarm mür
k.adar çok miktarda kullanmak lizım ge. tesemlerini boyamaktadırlar. 
U,or ki; mermi :çine yalnız boya konsa * 
ijabi su sırthı ancak kısmen boyanabili • Tayyareler, mermilerin dikine ıtaHfır • 
yor. dıkları bu su sütunlannı iyi göremezler. 

Denizcilere mermi içine konan barut Fakat bu boya işinin muvaffakıyetle tat
boyadan fazla lAzımdır. Onlar barut a • bi:k edilmesinden sonradır ki en basit 
lle7hine gaz kullanmağa bile ruı olmu- bir tayyareci bile, deniz kuvvetlerine 
yarlar. Ve diyorlar ki: çok faydalı olacak tarassudlar yapmakta 

[ - Boyalı mermi su sathma çarparsa ve bu suretle deniz harbinde en mühim 
!beliti güzel bir boya yapacak... Fakat noksanlardan biri olan gözcülüğü ikmal 
b'ayle bir mermi d~ zırhlısına çarp· etmektedir'. Bugün denirdeki harb me -
u, barutunun az olması dolayısile hede- safari (30) kilc:ımetreıyi geçmektedir. Gö
fl paralıyaınıyacaktır. Çlinkil bir kısım z6n bile güçlütıe gt;receği b\l mesafede 
barut yerine boya konmuştur... zuhhlar ancak. tayyarelerin yardımına 

Onlar bu mütalealannda çok haklıdır- muhar olurlarsa, muvaffak olacaklardır. 
lar. Onlara .göre evve11 mermllerm etüt- Tayyareler 19! ödnterini böyle renkli 
.manı paralaması ve ondan sonra denizleri güllelere güvenerek icra edeceklerdir. g. 
boyaması llzıındır. Peki boyadaıı vu mı linde bu gibi vasıtalar bulunan deniz 
geçsinler? tuvvrileri daima kuanacaklardır. 

Şüphesiz hayır. • İşte bugün milletler A. T. 

SON POSTA 

Omidsizlik hastahklarm an 
bUyUğUdUr, mes'ud olmasım 
istemek herkesin hakkıdır 

Fa.tihtt1' .Meh
med, birinci aile • 
sinden aynldığw 

ve ikfoııci Ufa yu. 
va kurdu~ tak • 
dirde meı'ud olup 
olam.ıyacağını so • 
nıyor: 

Med'enl haklar L 

kullarulmıı olma • 
m ilmi.dsizlik mev· 
zuu olmamahdır. 

Herhangi sebebler19 birbirlerile anıla· 
şamıyaıı efleriıı bir ltinci yuya kurup 
mes'ud olmal:anna enpl olacak hil.üm • 
ler de bydedilmemifür. BinaenaleJh. 
yuva hayatmda mes'ud edebilmek va.mi· 
larım elde etmeğe çalı.Jtıktan .omadır ki 
saadeti beklemek ancak bil' hak olur. 

* Yavaş ve yumuşak ltir tip 
G. Antebdn ô • 

mer bırakteriıd 

IO'l'UJO": 
Bqblarmm h1I 

susi,etlerile pek 

alA.kadar olmaz. 
yavaş ve yumuşak 

hareketleri etra • 

' -Süvarilerimiz yann beynelmilel 
müsabakalara hareket ediyorlar 

KÇC tNt hecftveım. teaıdflldea bW trıtıbcl 

Dün akşam mt l'l de 8ipahi Ocafmda süvari olan Bay Şerefe haraktJlmı .&yı. 
hem 19 Martta yapılan IMUar tcmkm' mtpir. :IB1d lhari ihtiJU Şeref. bu ... 
Jpik1erinde k•nn•nlana lldlkifatlarmı Nften çok :mltahallia olarak ~ 
tevzi etmek. ilim de yum b&Jmlmilel etmlf ft kmnanlamı IDiikUatlanm da· 
:müsabakalara iftirat etmek ben flbri- f:ıtmıtbr. 
mizden ayrılacak olm aıllvart1erlmizle tıkbahar bnkm lpiklerinde muvaf· 
son bir toplantı yapmak için daa1ı bil' ~ pıtererek derece ve db de mO.. 
çay verilmiştir klfat alanlar pnlarchr: 

Bu toplantıda tanınJmf birçok zevat Stlvari dhaylanmızdan iiltteğm•n 
'huır buluıımuf]ardır. :rabrinhı ep ve milkemmel bir biniei i· 

fı~ . kırmaz ve bir Ortaya konuJmuı bir masa üzerinde ge- ten geçen sene Karak&lede vefat eden Bı 
hadise yaratmaz. Menfaatlerini • • çen haftaki m6aabakalarda kazanım bi· yan Gülsümün adına izafeten yapılan 
wr ve kanaatkarlığa temayül eder. nicilere verilecek kupalar ve hediyeler ·müsabakanın ayni zamanda birincisi. it * duruyordu. İJık defa olarak Sipahi Ocağı kincisi ve üçüncüsü olan Orhan Aziz. 

intizamı SOV8n bir kUÇUk Başkanı Asım masamn başına gelmJş. Si- Boğaziçi mü:kifatı: tl'stteğmelı İhlan. 
fü.r~ radyo diflhy• .-.ı.n 

Ankara radyosu 
DALGA UZUNLUCU ~ 

c1lllter. 4 - ............... Ferahnak p.rkı-Bir .. pahi Osağınm tertib etti.fi müsabakalar- Zeki Ural. ytlzbaşı Cemil Pamir. 
tstanbulda Zu • da birincilerin ka.zandıklan muvaffaki- Sipahi Ocağı miiklfatı: Astetmen Nec-sebeble gücenmişsin. 5 - Kemal Niyazi Sey

bmı - Kemençe takslm1 8 - Harız Yusur-
BGaeJnl şa:-tı - Baçın bttümlert. '1 - ........ . 

ha.ı fotoğrafının yet dolayısile hazırlanan toplantıya ge- det Aykut, uteğmen Nihad Erkan, asteğ-

BlleJDI su aemaial. 1 - Tambud Ali B -
tahlilin.i iıtiyor: lenlere teşeldcllr etınlt. müWatlann men İrfan Baktır. 

maddi bir değer taşunadıklarım söyledik- Memum mualliın yüıhaşı Avni mükl· 
1819 .. 181 ita ı• b. 

'1' .A.Q. 11,141 & IUtl ltM. • Jtw. 
T .Al. 11,'lt m. tMea Ka. IO Ew. 

feDdl - Nihavend tartı - Sevdim gene. 9 - intizamı sever 
Reftt Fersan - Bllz\nak l]&rkı - Canın klm1 
latıene. 10 - ııenıı: Penran _ Uşşak şarkı _ ve söz anlar. Bu 
X. btlrlnde falına. 21.00 M4mıleket, saat halll!rHe de ko • 

CUMA !4-3-39 Qar1. 21 .00 Kongşma Cbaf\alık spor sem- !aylıkla teveccüh 
12.30 Program _ 1u 5 Tii1* mtzlli • Pi. 11). 21.15 Esh3.m, tahvlllt. kambiyo, nukud 
~ Memleket, saat ayan, aJa.ns, meteoro- bor30.ll Watl. 21.25 Nef'eli plAJı:lar - R . 21,30 toplıyabilir. 
*ılı haberleri. 13.15 - 14 lllüsık Cmeloclller • M1mlk (Riyasettcftmhur f.llmıontk orkestra- .. 
H). 18.30 Proı;ram. 18.35 Müzi:t • Pl. (oda .il). Şef - Praelııorius 1 - G. Rossinl «SeTil- Ç b k 
$1ztğl>. 19.00 Konuşma (tayyareci konuşu- la berberb operumdan •Tertür. ! - S . W. 8 U alınan bir tip 
9ııf>. 19.16 Türk mb111 (ful M1eU> Ceill Miller: Bohemya mtDSll. a) P'uriant, Al - F. M. foto~raf\ • 
fot.se,. ve arkadaşlan. 20.00 Ajam, meteo- lepo molto • feroce. 'b) ~- c> Pasaacag- nm tahlilini isti • 
.ıalk>11 haberleri, ziraat borsası cnat>. ~.15 lla. d) Köy dülinü>. 1 - Bd. Grteg: Sen --._ yor: 
·.pu;k mtızılt. Çalanlar: Kemal Nlyazl Bey - fonlk danslar op. M a) Allegro moderato e 
*-. Zfihtil Bardakofiu, 11ıfref Kadrl, eev- ım.rcat.o. b) ADeıretıo crazıoao. c> Allegro Sıkıntılı ve Ü • 
6t QallL OtuyaoJar: Haltt Recai, Saft - stocoao. d) Andante - Allegro ınolt.o e rt.ao- züntüld pylere 
fi Tokay. ı - Acem tilnll peel'ftl. ı - lft - ıma. t - v. M. 'tOll. Weber. B. :eerııo. - Tal.sa pek tahammülil 
rpros Ala - Acem kürdi tartı - 8ed sin- dawt. 2Uı0 Mblk (operet.ler - Pl>. 23,00 Mil- yoktur. Küçük bir 
lbn- ey meJelı: sima senl S - il.,.._. B - sik (cub&nd - Pi). n.• - H 8oD. ajam ba- _ 
6mdl - ferahnak şarkı - 'Nrw tlıeltm ol berlert ft yannt:l ~ f9yi büyültere1' .-= müteessir olur. İn-

İzmirde muhakemeleri tizam ve temizlik 
kayıd.Iarını ihmal 
etmez. .,, 

ihtirasa kapalmamak sartila 
Btrecl1ctn H. t 

Tuncer muvaffak 
olup olsmıyııcağl-

"' IOTU1/0T': 
Enerjili harek 

!erle, hamleler.le 
yaratılaıı muvaffa
kiyeö, ilzüntülil 
ilıtlrulardan ko
rumaık ve oobileoeğinden fazlasını 

istememek kaydile muvaHakiyet ihti
mallerini çoğaltmak mümkündür. 

* Snzone sadık kalan bir tip 
l.ımittn Saffetı 

karakterini soru • 
JIOt': 
Verdiği söze sa -

dık olmak ister. 
Herkeala iyi ge • 

~erde İmıirde .f Bulga:r ouusu .- muba1aemeıeıtrf.n )1apJI.~ çinmeği ve anlaş -
:l\"akya rnıntakasmda faaliyet g&terir !erken yakala.nan bu adamlann suç- majı tercih edıer. 
lannı itiraf ederek muhtelif mahkUmf yetlete çarptırıklıklannı yazmıştık. Bu arada menfa • 
Yukarıdaki resimler, suçlulan muhakeme eden ağırceza heyeti. hAkimesini ve atlerini ihmal et • 
gört casusu göstermektedir. mez. Çabuk samf.. 
-=====-======-==--=--=----=---==--=-========-= m1 ve teklifsiz olmadığı için paraya aid 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğünden: :rorlukla.ra karşı evvelden ihtiyatlı dav -

1 - Açık eksiltme ile Taşra Tapu daireleri için 50 aded. demir saç dolab yaptın- ranır. 
Iacaktır. 

2 - Eksiltme Nisanın onuncu Pazartesi günü saat 14 de umum müdürlük le
vazım dairesinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Dolaplar kara saçtan olursa beherinin muhammen bedeli 65 lira, Simens 
Marten double decape olduğuna göre 75 liradır. 

4 - İsteklilerin mecmuunun muhammen bedeli üzerinden ~ T.5 pey akçesile 
mezkUr gün ve saatte komisyona müracaatlan, 

5 - Şartname ve resimleri ve evsafı sairesi hakkında mal~mat almak isti • 
yenler her gün öğleden sonra umum müdürlük levazım müdürlilğüne · müra -
eaat edebilirler. ~ı02a. '1935) 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

t.im. • • • • • • • • 
Adrea • • • • • • • 

DiKKAT 
Fotoıraf tahlll11çln bu kupoDlardaD 
& adedinin &öndertlmeal ıarıtır. 

ten sonra: fatı: Üstteğmen Kudret Kasar, üstteğ-
<- Bu küçük mükAfatlar yarın bey- men SalAhattin, üstte~en Bekir. 

nelmilel sahada le'Vgili ekipimizin kazan- Ayazağa mükAfatı: Yüzbaşı Eyüb Ön
masını S" h1 "sızblrla beklediğimiz büyük cü, yüzbaşı Salın Pulatkan, ftstteğmea 
-iikafatların mfijdecisi olmak iübarile, Ahmed Kızıltan. 
aynca bir deleri olsa ıerektir.:ıt MükAfatların tevziil'li müteakib daVE"t-
' Demiştir. tner büfede izaz edilmişler. çiftler gUzel 

Sipahi Ocağı Başkanı sözlerine devam- bir cazın refakatinde dansetmişler, top
la, Türkiln ezeli biniciliğinden. bu saha- lantı samimi bir hava içinde geç vakte 
daki muvaffakiyetlerinden bahsetm:ş, kadar devam etmiştir . 
yeni bir beynelmilel müsabakaya çıkacak Süvarilerimb gidiyor 
'olan süvarilerimlze muvaffakiyetler te- Kahraman süvarilerimiz yann Marsil.-
menni etmi,, Mbünil dvari biııidlik o- yaya müteveccihen hareket edeceklerdir. 
kulu lmmandanı Kunnay Albay Saime Ek.ip Kurmay Albay Saim Önhanın bq
hitab ederek f61le bitirmiştir: kanlığından yüzbaşı Cevad Kula. yüzb• 

c- Yolunuz açık olsun. Bütün muvaf. şı Cevad Gürkan. yüzbaşı Eyüb ÖncG. 
fakiyetler sizin olsun!..• yüzbaşı Saim Pulatkandan mürekkebdır. 

Müklfatlarm dağıblması süvari mü. flk müsabaka Niste yapılacaktır. Stı
reıtişl General Hüsntl Rızadan rica edil- varilerimiz neticelerden ümidvar bulun
miştir. maktadırlar. Kendilerıne muvaffakiye\. 

General bu ,erefli Yazifeyi eski bir ler dileriz. 

Yeni bir spor hadisesi daha! 
(B(Jffaraf1 ı inci sayfada) ntn tttttutu ve gftttttp bu garib tarzı ha -

reketin yanhf Ye yersbl olduğunu &:endlle -
rine caöllle hatırlatamadıkları lçin• ftllen ha
tırlat.mü ga~e 1a}J1lmıf blr hareketten 
1barettlr. 

Fenerbahçe idare heyetinin millt kü· 
meye iştirak etmemesi hakkında verdi· 
ği karırn t:ınımıyarak Vefa ile maç ya
pan Fenerli oyunculann tecziye edil -
leceg-ini yaznuştık. Fenerli futbolcü - Son olarat şunu aöylbebllirlz ti bf.zl l\ -

ham edenler ilk evveıl bu if ten kendllerı.I 
ler, idare heyeti kararını dinlememek· tebriye etsinler. Çünkü asıl mücrim kendl -
te ısrar ettiklerinden Fikreti klndile - !eridir ve o mücrimlerdlr ki bizleri muha ~ 
rine tercüman olmak üzere Ankaraya teme etmek ve bakkımm:la karar verme• 
göndermişlerdi. aalA.hJyet1nl haiz değllierdlr. Blıı sadece apoı 

B
.. .. b . . d ıkılın . t Jaıpımak emellndeytz. utun u ıçın en ç az vazıye -

ler karşısında: Fenerbahçe idare heye- Bu hareketimiz ise isyan ve anarşi delA 
ti dün bir toplantı yapmaya lüzum gör- ancat ve ancak sayın. genel dlrektörlilfb 

. d klübün .11 .. kü emirlerini 1ertne ptınnek ft Jfenertıahtc 
müş ve netıce e mı ı me klübünün istikbalini genel direktörlük nfl9-
ma.;lanndan resmen çekildiği mınta - dinde müemmen bir hale koymak lç1n yapı.-
kaya bildirmiştir. lan bir harekettir. 

Bu kaTarın :ıı&? şekilde bir tesir yara- l"ener'babçe to~lctııert 
taccı'ğı Cumartesi günü anlaşılacak • 
tır. 

Fenerbahçe futboldilerinin tavzihi 
Dilsiz va sagırlarm eski reisi 

lstanbuldan 11eb'us olmak 
Diğer taraftan l'enerıı OJUncular "' t.t.v -· ıstı·yor 

z1h1 yollamışlardır: 
19-3-939 Pazar günü idare heyetinin mfill (Ba§tarafı 7 inci ıayJada.) 

küme maçlarına iştirak etmemek gibi garlb - Dilsizler ve sağırlar cemiyete nasıl 
bir kararma rağmen biz sarı-IA.clverd for - faydalı olabilirler. Bugünkü vaziyetlert 
mayı senelerce ve şeren. omuzlarında taşı - ldır'1 
yan futbotdi ft hakiki P'enerbahçeiller bu nası · 
sayısız şerenere blr şeref daha katabllmek - Dilsizler çok zeki ve çalışkan kim,. 
ve bağlı bulundutumus ayın genel direk - selerdir. Hayatın her sahasında muvaf .. 
törlüğiin emir ve arzulannı yerine getirmek fak olmalanna hiçbir mani yoktur 
kayguslledir 1c1 çıktık ft oynadık. ş· d' b , ks · k" .. k el · • 

Klt1p heyeıt idare.si .,. bası ga:ııeteler bu ım ı un.tarın e erısı uçu san a~ 
harekethnizi dsJ&ll " &narfl şeklinde tef. kmdırlar. Kunduracılık. .narangozluk. 
slr etmeğe vı bizlere miıcrlm damgasını terzilik edenlerimiz \•ar. Hattı içimizden 
vurmaRa kalklftılar. devlet müesseselerinde katiblik edenleri-

Fenerbahçe 11 ln1 tefld,1 eden gençlerin miz bulunuyor. 
her birls1 ne )'aptılmı blllr Te ne yapacağını . . 
klrak edecek b.dar akıl ve mantık sahibi - Kendısme programım sordum. Ancak 
dlrler. Bu hareketleri de JOlauzlDk ve uy - meb'us seçilince anlatacağı cevabını ver· 
gunsuzluk delll. anu.k IEllp heyetil idaresi. - di. N erimaıı. Hikmet 



Yeni meb'us namzedleri Milli Şefin 
beyannamesile bugün ilan ediliyor 

270 kuruş için don 
bir adam öldürüldü 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
İşte, dün saat 15 te bu 2 70 kuruşu 

(Baştarafı 1 iT',ci sayfada) 1 Peşte elçımiz Behicin Paris veya Ber- istemeffe'e giden Mehmed Faiğe, Vasil: 
kayada toplanarak Part nin yann ilan lin buyük elçıl klerinden bırine terfian - Bugün param yok, başka bir gün 
edece·ı meb'us namzedlerı listesine son tayıni kuvvetle muhtemeldir. gel vereyim, demiştir. 
şeklim verm kle meşgul olmus•ur. Bu Yeni nnmzed listesinde ismi Fakat Mehmed Faik, talebinde ıs · 
liste h ır anırken 28 v lnyette ikinci bulunmıyacağı tahmin edilenler rar etmiş ve bu yüzden aralarında mii-
munt h blırrle dün yapı an ıst'§arelerden Ankara 24 (Hususi) _ Seçme büro· nakm:a çıkmıştır. Münakaşa, yavaş ya 
elde dı en net celer de g zonunde tutu1

- su dün gece geç vakte kadar Çanka a va kavga şeklini almış, Vasil asabı • 
~u tur. M~amafih şunu ışaret eyle~ek da çalışmış ve partinin bugün ilim ede- na haki:n olamıyarak Mehmed Faiğe 
lazımdır kı, Genbaşkur namzedlcr lıstc- ceği meb·us namzedleri tesbit edilmiş- kufür etmıştir. 
sine son şeklini ve~:rken ~u. neticelerle tir. l\lkhmed Faik de mukabeleden geri 
kend nı m~kayy d g rmem ştır. Bundan başka hangi intihab daire e- kalmamış, bu yüzden alacaklı ile vere-

Partıh."l.ır hu sab~h toplanıyor rinde müstakillerin kazanmalanna yaır- cekli arasında 2 70 kuruşun davası hal-
Ankara, 23 (Husu:.ı) - Genbn kurca, dım etmek maksadile noksan namzed !edilmez bir hale gelmiştir. 

hazırlan n namzedle: 1 st ~ı yarın s·lbah gösterirlPce;ı de kararlaştırılmıştır. Bir aralık Vasil, dükkanında bulu· 
dokuz bu ukta Mechs b nasında Cüm- BurTÜn ö·leye doğru liste kat'i şekli· nan sopayı eline geçirmiş ve Mehmed 
hurre li salonund<t top nmağa davet ni ala<'ak ve en evvel meclis korido _ Faii'iin yüzüne vurmuştur. 
ed"len Part"kurda gö:-üc:iılecek ve lis e runda okunacnktır. Yeni namzed liste- Bu vaziyet karşı$ında kendini ta • 
kat'i ş k ni al cak. öğ ed n sonra da Ge- sinde isirr.lerinin bulunmıyacağı kuv- mamen kcrybeden Mehmed Faik, ya -
nel B k nın b r beyann mes"le b'rl k e vct'e tahmin edilen 70 e yakın zattan nında t2şıdığı bıçağı çekmiş, rasgele 
Partı nt hab dair 'erine ve Parti t<? kı- bir kısm!nı neşredıyoruz: Va ilın vücudüne saplamak istemiştir. 
lntma b dır lmekle berab r matbuata da Mebı üri Günenç Afyon, İzzet Afyon, Dükkanda Vasille Mehmed Faikten 
veril k ·r. Hatı Çırpsn Anka:ra. Müşfik Ayaşlı başka kimsenin bulunmaması ve etraf-

[P rt ur. Genbaşkmdrın, Kamut:ıy Ankar .. Turk·n Baştuğ Antalya. Ce • tan da müdahale edenlerin olmaması 
Ba kanından, kab ne aznlrırmdan, Gen- vad Abbas Bolu, İsmail Hakkı Bolu, vuzünden Mehmed Faik emeline mu· 
yönkunıl le Parti grup:.ı Y · kurulundan İbrah"m Necmi Burdur, Aıtıf Bursa, vaffak olmuş, ve Vasili göğsünün, kar
mti k dir. P rtikura Genel Başk n Sekıbe Bur~a. Sadeddın Ferid Bursa, nmın muhtelif yer~erinden yara'lamış • 
veya G nel Başkan Vekili re"sl"k edecek- Nabi Rıza Çorum, Huriye Diyarbakır, tır. 
tır.] :!\f Pcd· Bov an Edirne Hakkı Tarık Us Katil, vak'ayı müteakıb firar etmek 

Yeni simalar Gire ~n, H kkı Sayd~m İçel, Hamdi istemiş, _elinde kanh bıçağı o_Iduğu hal· 
Ankara, 23 (Husu i) Evvelce bildir- 1 d k f ı k k b 1 GUrc;ec;oy İc;tanbul, Havrullah Ergin e so aga ır ıyarn oşmaga aşa -

b yeni Bı.i ük M lc> "Meclisi 424 t 
c kül ed cek ve bu azaların f c;tanbul. r<'~'et Ömer İstanbul, Benal mıs ır. 

etm m 
Geç n 

AnmaT\ hr'lir. Hamdi Aksov İzmir, MehmP.d Fai~i bu vaziyette gören 
Rnh'l Ön 'irrn Kars. İbrahim Grantay cöpçü onbaşısı Hasan ve zabıta :me • 
Ka<:tarr'rınu. H~· an Ferid Kavs<>ri, Fe- murları katilin pesine düşerek, ken • 
ruh Gökçük Ka ser·. Lftfi Müfid Kır - disini az sonra yakalamışlardır. 
~h·r Ali Muzaffer Konya, Bediz Kon· Yaralı Vasil, cankurtaran otomobili 
va Mw,~afa Halid Konya Mustafa E- ile Beyoğlu Belediye hastanesine kal -
k<'l'l Konva, Sakir Ahmed Ki.itahva, dırılmL~ ve Tnbibi Adil Enver Karan 
Ömer Dınç Kiitahva, Tahir Mani a, tarafından muayene edilmiştir. 

görülm veeektir. Tumud Türkoğlu Manisa. doktor Ziva Vasil, verdiği ifadede hadiseyi ol • 
Eldlerimizden iiçü mcb'us namzedi Naki Or<lu. Mehmed Güneşdoğ'du Sam- duğu gibi anlatmış ve: 

meb'u olarrık seçilen Dr Taptas mcı:;gu
l'yet" ebcb"le n mzedl"Y'r ll: vmamı •ır 
L's de k" M cl"s azalanndan 65 ilfı 70 i 

Ankara, 23 (Hususi) _ Bükrc c çi ., c:un. Esma Nayman Seyhan, Ömer Bi· - Fena oluyorum, diyerek kendin · 
HamduJlah Tannöverin, Berl n büfik reı· Sevhırn. İsmail Mehmed Sivas, Sa- den geçmiştir. 
elcim"z H mdi Arpağın, At rı-ı clç"miz hiha nörkev Sivas. Serıiha Hızttl Trab· Yaralının müdavatı yapılmış ise de 
Rusen E d"n meb'us n:ımzedler· arac;ın- .,on. ÖınP.r Evci Yoze:ad. Receb Zühtü aldığı yardların derin olması ve bar -
da bulunacakları haber veri mektedir. 7,oncruldak. D"lri Giridli Cevad. saklanmn parça parça bir halde dışa· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ n fırlanınsı yüzü~en hayalını~~~ 

t·ıcaret anlaşması mdk mümkün olamamıştır. Vasil, has-Alman - Rumen 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Müddeti 1944 senesi Martında sona e
ren bu anlaşma mucibınce Romanya, Al
manyanın mü aharetile zirai istihsalatını 
artıracaktır. Alman ve Rumen sanayii 
birbirine uydurulacaktır. Romanyanın 

bakır, man[lanez. alüminyorn vesair ma
denlerini işletmek için müsterek serma
yeli Alman - Rumen şirketleri kurula
caktır. Almanva. Rumen petrol kuyula
rından da istif de edebilecektir. Roman-

ya lımanlarında. Alman mallarının tran· 
sitini temin etmek üz r" serbest mmta
kalar tahsis (el 1ecektir. Almanya, Ro
manvaya askeri ve harb levazımı da ve
recektir. 

Bu anlasın nm "mzasını müteak"b, hn
riciye nazın Gafenko. Romanyanın dığer 
devletler 'le de avni şartlaria ticaret an
laşmalarının akd"l"e hazır olduğunu söy

lemi tir 

Bükreş 

B kr 

kamınd n 

Alman s•faret kAtibi 
b lu11du 

rak bulunmu ur. 
Muma"levhin bir c'n vetı> kurban gi

dip gitmPd · · arac;tmlmaktadrr. 

Rume'l Başvekilinin bevaTtah 
Bükrcc:, 23 (A A ) - R ".lor ajansı teb-

liğ cd yor- B ·1 K ıline ko aşağıdaki 
beyanatta bu lun"Iluc;'ur: 

cMemleket"n b:ızı mınt kala nda b:r 
kaç n f n !' ·h ., '• ına ç ırılmış o'ması 

münhn ıran ht'y ıj mahive tf>dir. Bina
enaley'h kıtaat hurlud!arn yaklasmamıs 

ve yakla mıvacaktır. Eğer Oil veya on 
beı:; gün ıçinde enternısyonnl hava ÜJT'id 
ettiğimiz g:bi iyileş"rse ihtiyatlar derhal 
terhis olunacaklardır.> 

Romanyaya harb levaz mı 
gönderildi 

Bükr s 23 (AA) - Rador ajansı bil
dirıyor: Alınan hükumeti, Bükreşteki el
çisi vasıtasile Romanya hariciye nezare-
tini aşağıdaki keyfiyetlerden haberdar 
eylemiştır: 

ri icra edilecektir. Bu sipar'şlerden na
kil halinde olan h:ırb ]e,razımı. derhal 
Romanyaya teslim olunacaktır. Esasen 
bu siparişlere aid otuz vagon eşya, Ro
manyaya gitmek ilzere Polonyadan geç
mektedir. 

Romanya Hariciye Nazırının 
beyan ah 

Bükreş, 23 (A.A.) :- Rador ajansı b:l
dir:yor: Romanya • Almanya ekonomik 
müzakereleri bugün bir anlaşma ile neti
ce} enmiştir. 
Anlaşmanın imzası münasebetile hari

ciye nazırı B. Gafenko aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 

1 - Romanya, Almnaya ile ekonomik 
anlaşmayı imza etmekle, anlaşma zihni
yetini ve sulhu takviye azmini bir kere 
daha isbat eylemiştir. Avrupa sulhu, bu
gün her zamandan ziyade. küçük. büyük 
Avrupa milletlerinin havatt ihtiyaçlarını 
karsı karşıya koyan ekonomik mesele1e
rin hakimane ve doğru bir surette halli
ne b - ı bulunmaktadır. 

Son z manlarda diğer memleketlerle 
beraber geçird"ğimız güç imtihanlar, ken
dim"ze ve diPrr Avrupa öevletl.,rine kar
ı olan taahhüdler"miziu ifası yolunda bi

z' bitkin bir hale sokmamıştır. 
2 - Almanya ile bugünkü anlaşmava 

varan ekonom"k müz kereler. daha, lll"S 
K\n1ınuevveli bidaye•indc Romanva -
Almanva ekonomik anlrısroalarınm imza
sı J:"1'nü karıırla!':tınlmı~ bulunuvordu. 

M""znkerrlere 29 Şubntta başlanmı" ve 
her iki taraftan karşılıklı bir an1ı:ıc:rnn 

tanede saat 18 de ölmüştüT. 

Tahkikata nöbetçi müddeiumumisi 
Sadreddin tarafından vazıyed edilmiş 
ve katılin sorgusu yapılarak şahidle • 
rin ifadeleri alınmıştır. Katil, cürmü · 
nü itiraf etmiştİr. Şahidler, vak'a es -
nasında Vasılin dükkanında bulunma • 
dıklannı, cinayetin ika şeklim görme
diklerini, ancak Mehrned Faik kaçar
ken peşine düştüklerini söylemişler -
dir. 

Nöbetçi müddeiumwnisi Sadreddin , 
dün ak~am tahkikatı ikmal etmiş ve 
Vasilin ölmesı üzerine cesed Adli Ta· 
bib Enver Karan tarafından tekrar 
rnuayent:: olunmuştur. 

Katil, bugfin ağırceza mahkemesine 
verilecektir. 

HALK GPERETI 
Bu aqam 9 da 

ZOZO Dalmasla 
meşhur 

LEBLEBiCi 
HORHOR AGA 

oper t 8 perde 

M cıı.r baleai 

....................................... ~· ····· ·········-··-

h .. t A ~ 'l ı\ atrosu 
Bu akşam 

Yukack okuyucu W.u ılla n 
Mıaııdnn gelen ZcL.iye Han· 

dan ve aaz h )Cti 

Ertutrul Sadı Tek vo 
arkadaı arı 

PATLAK LASTiKLi 3 P. 
(Seı Atı a revuaü. t. ıç 

.,n .. rı:vf>t" ic'nde bir ay dPvam ederek bu- cak yardını edecektir. 
f'!Ü"kü neticeve varnuc:tır. Biz bu derece azimk6.r bir surette teyld 

l'dllmiş bu sul11çu hedefleri, ayni durüst -
3 Bu an~r-ıma ne dalma bu dPrece e - lukle ve her t ırlü şeraitte hududlarimızın 

l'lemmivetlt oımuş bulunan ve birbirini it -ı ve memlelcetlmlı:-1~ ist!k11i.Un!n müdafa _ 
mnm eden ~omanya - Almanya ekonomik ası için gösternıeğe hazır olduğumuz ayni 
men~ııııtl0rln. tatmin bahsinde ekonomik iş s:ı.rsılmaz azimle. tak.lb ()diyoruz. Bu tarzı 
birli !~in" um•·mt hatları dahll!nde tarifi he. hareketle, bütün komşularımızın ve uzak 
defi gudulrnckt~dir. vakın b\itiın dostlarımızın sulhçü emelle -

Birine! maddede söylendiği gibi, nnlaı;ma r\ne ve ayn\ rnmanıia bütün Avrupa mınet
Alman fthnlat ihtiyaçlarım, Romanya eko- ıerfnde gtt:1kçı> daha zıvade kuvvetıı ola -
"lom!slnln 1nkf ~fı fmkAnlarını. Romanya da rak kendisini ITO'!tercn milli fstlkla1 fdeaU -
hUi pl.asıısının. \htlvaçhrını, Romanynnın ne hizmet etll''imfze eminiz. 
diğer bütün devletlerle ekonomisinin rabıtn
larını muhafaza etmek ve lnkfcıaf ettirmek 
!htlyncını nazarı dikkate almaktadır. 

4 - Akdeclılen anl:ışma. 1k! devletin taklb 
ettiği sulhçü niyetler üzerinde ısrar eyle -
mcktedlr. 

Kral, Alman h~yeti re"sinl kabul etti 

Bükreş 23 'A A.) - Almanya - Romanya 
ekonomik anlnşmasınm imzasını müteakıb, 

Kral Kaıol, .\iman heyeti reisi Wohltatı hu
susi suret,te kabul etmiştir. 

Romanya hükumeti tarafından Çekya- Bu 1'azlh 'beyan.at, Tuna Avrupasındak1 Wohltat hPmen bn akşam Berl!ne don • 
met üzere Bükreşten ayrılmıştır. ya verilen bütün harb levazımı siparişle- vaziyetin aydınlanmasına ve takviyesine an 

f talya da Almanyadan 
kuşkulanmağa başlamış 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 verini terke~ liyecektir. 
kral Viktor Eırunanüel tarafından yapıl- İtalya Kralının nutku 
mıştır. Roma 23 (A.A.) - Stefani Aja1181 

Mussolini ve hükfımet erkanı mera- bildiriyor: 
simde hazır bulunmuşlardır. Kral, korporas\ onlar meclisinin açıl 

Kral Viktor Ernmanüel'in bu müna- ması miinasebe le SÖ)led.ği nutkun .. 
sebetle irad ettiği nutuk gerek İtalyan, da Habeşistanm fethinden ve İrnpara
gerek ecnebi mahfillerde rnüsaid bir torıu·un tesisinden bah ederek bu h~· 
tesir bırakmıştır. Bu nutkun muhtelif disenın İtalyan d politıkasının ana 
parçalarını tefsir eden bitaraf m~a • hatlan üzerinde kat'i bir surette mü .. 
hidler, Roma • Berlin mihverinden es- essir o du hınu, sanksiyonlar buhranı
kisi gıbi hararetle bahsedılmediğini, nın ita 'anın M letler CemiyeHnden 
İngiltereyc karşı teveccühkar sayıla - çekilmes"Je nıha)et buld~u, bun .. 
cak bir lisan kulla'nıldığmı ve Fransa d<1n baska 1936 Teşrinie' velinde siya -
aleyhinde hiçbir tecavüz yaoı1madıı - si oldumJ gibi ekonomik' e kültürel bir 
ğmı ehemrnıyetle tebarüz ettirmekte- esas üwr·ne Roma · Berlin mih\ erinin 
dirler. tesiş edı diğini \ e tedricen Japonya, 

Çek topraklannı'n Almanya tarafın· Macar"st<m ve ~1 nçukov ile müna e • 
dan isgalini. zımnen dahi tct..,vıb etme- be lerin takv ye cdilm"ş bulunduğu • 
miş olan Mussolini, Bitlerin tasarla · nu bild"'"Jll"ştir: 
mış olduru yeni fütuhat1ara karşı ar - İng"ltere ile yapılan anlaşmalar iki 
tık lfıkayd kalamıyacctktır. mem ekPL aıasınd.1 normal mün~ebet-

Mussolinınin bu duvgu1anna tama • lerin tak\ İj esi iç'n müs id şartlar ya • 
men vakıf olan Hitler, mihver arkada- ratmıştır. 

şını fazla kuşrulandırmamak iç"n Ber· Franc:aya gelince, hükfımetirn halen 
lindeki İtalyan sefiri vasıtasile kendi- iki memleketi avıran me eleleri 17 Ka· 
sine sahşi bir mesaj gönderdikten ma - nunuevvcl t 9 38 taı ihli hır nota• ile res
ada. halen Cenubi İtalyada bulunan men Fransaya bildirmiştir. 
Mareşal Göring de Mussolini ile gö - İspanya ıle İtalya ara ında birbiri • 
rüsmeğe ve Almanyanın İtalvan taleb- ne zıd menfaatler mevcud olmadı· i .. 
!erine müzaherete hazır olduğuna da- ç·n. bu iki mem"cket mumkün olduğu 
ir temin~t vermeğe memur etmiş • k dar gc>ni~ s<tha1arda t iki me ai e-
tir. d ~il"rlcr. 
Diğer taraftan cDevli Herald• gaze- İtalya. cbed· b"r barış hakkında ha .. 

tesi de Mussolini ile Bitler ara mda ta· valata kapılmamakla beraber. İmpal· 
haddüs eden na'hos vaziyete temas ede- ratorlui'iun memb~ nnın tamamen in .. 
rek. iki diktatörün vakm bir zamanda ki af edeb"lmesi için ha m mümkün 
Vivanada buluşacaklanm yazmnkta • olduğu kadar uzun müddet de\ arnım 
dır. istemPkted"r. 

İki diktatôr arasında yapılacağı bil- Kral. Arnavudluk. Yu oslavya, Po• 
dirilen 1'u miilakat, Roma • Berlin mih- lonva vt' İsviçre ile olan pek dostan• 
verinin akıbetini tayin edecektir. Bit münasebetleri de kaydeylemiştir. 
ler, İtalyan taleblerine bilfiil müzahe- Roma 23 (AA.) - Kral, yeniden 25 
ret vadettiği takdirde. bir Avrupa har- avan azası tayin etmiştir. Bunlirın 
binin p~tlıya'Cağı muhakkaktır. Aksi hepsi de İtalja ordusu generallerinden 
tak<lirdı:?, Mussolini Roma - Berl"n mih dir. 

Fransız Cümhurreisi 
Avam Kamarasında 

bir nutuk söyledi 
Londra, 23 (A.A.) - Lebrunun Avam 

Kamarasını ziyareti esnasında meclis re
isi Fransızlarla İngilizlerin bizzat kendi 
yurdlarına olan aşklarının iki mille~i 

elele yürümekten menctmedığim, barış 

için iki milletin, adalet ve hürriyet ve 
terakkii müdafaaya her zamandan ziya
de amade .bulunduklarını bildirmiştir. 

Buna mukabele eden Lebrun harb es
nasında. iki memleket medeniyet ve ;n. 
samyct davalarının zaferine hazırlanır

ken yaptığı ziyareti hatırlatmış ve: 
cBuna binaen bu yeni ziyaretimi iki 

bakımdan sevinç içind2 yapıyorum> de
miştir. 

Londra, 23 (Hus11si) - I ,ord Halifaks 
tarafından bu akşam hariciyn sarayında 
Fransız Cümhurreisi şerefine bir ziyafet 
verilmiştir. 

• 
l ngiliz heyeti 
Moskovada 
I...ondra- 2 3 (Hususi) - Hudson'un 

riya eti a't nda bulunan İngi iz ticaret 
heyeti bu ı:-abah Moskovaya varmıştır. 
Heyet, 4 gün Moskovada kalacaktır. 

Hudson. bu tin öö- eden sonra Litvinof 
ile ilk trm .. ·ını yapmı~tır. Bu gece he
yet serefine J...itvinof tarafından bir zi· 
vafet v€r"Jecektir. 

1934 c:Pnec;inde. EdE>n'in Mo ko\a se
yahatinf!enberi vukubulan bu ilk ziya
ret esnn"-ında. İngiltere ile Sovvet Rus· 
:vayı ala im dar eden ticari ve di-er bılfı· 
mum mec;eleler gö7fl n geçi il cektir. 

İngiliz heveti şer f ne yann O erada 
bir tem~i1 ''(''"' lerekt 'r. 

Londrada infilaklar 
tekrar başladı 

iki ev yıkıldı, iki kadın da 
yaralandı 

Londra, 23 (A.A.) - Birnfngharn soka· 
ğında iki şiddetli infilak olmuş ve ikı ev 
yıkılmıştır. Civardaki binaların da cam. 
lan kmlmıştır. İki kadın hafif surette 
yaralanmıştır. Polis, beş kişiyi tevkif et· 
miştir. 

Londra, 23 (AA.) - Bu sabah Co· 
ventry'ni:n ana caddesind.> bir bomba 
patlıyarak 200 yardalık bir daire dahi· 
linde kain evler·n camlarının kın ması. 

na sebebiyet vermtş ve caddede buyük 
bir delik açmıştir. 

Nüfusça zayiat yoktur. 

Pamuğun ihracına 
dair talimatname 
Ankara, 23 (Hu:;usi) - Bu0 day ile k~ 

mür de d hıl b lumum madde e n ih· 
r lan e'\i el lisan a tabi tu ulmal ak· 
kındak" kararnam n n sur ti ta b kine 
dair tal"matnameye müz yy 1 p ğun 

da ihr çtan evvel l"sansa t b" tutulma. 
sına mü c ar t lirmıtnam0 İcra Vck He
ri Hevc>ti tarafınd 11 tasdik edilmi ·r. 

Kararname esaslnrın:ı göre talımntna
menın mcriyet mevki n"' g riş tar ·nden 
önce kat'i olarak aktedilm"ş satış muka· 
velelerilc gümrük idarcler·ne göre tescil 
ett r len ihracat b vanname1er· hakkın
da, buğdayla k""mür de d hu olduğu hal
de, bilumum mad:iel~r·n ıhraçtan evvel 
lisansa t Abi tutulmrı.sı hakkındaki karar
namenin sureti ta bıkine d ir talım tna· 
men ·n muvakkat bir ve ikınci madd lerf 
tatb k olunur. Tnlımatnarr.e bugünden 
mcrivete g·rm·ştir. 

fstanbul defterdarlığından: 
Kadıköy Maliye Şub!.'sile Üçüncü Tetkiki itiraz komisyonu ve <tğer daireler 

için muhtelif eb'adda (96) aded yazı masasının yaptırılması açık eksıltmeye ko
nulmuştur. 

• Keşif bedeli (2397) lıradır. Muvakk~t teminat (180) liradr. 
Talib olanlar nümune, res"m ve Şa!"tnamesini her gün Milli Emlak Müdür ü

ğünde görebilirler. 
Eksiltmeye girmek istiyenler"n teminat makbuzlarile b"rlikte 4/4/939 Snh 

günü saat 14,30 da Milli Emlak 1\füdürlü-ünd~ toplanan kom::;yona müracaa•1a. 
n. (1848) (M.) 
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1 KESKi GÖRMESEYDiM 1 Uzakşarktaki gizli mücadele 
1 Japonya ve İtalya Siyamı uyandırıyarlor -

iill .. 111111 .. IHIUllUl-mmnnı .. nllh.. Çeviren : Nimet Mustafa . .dllll~ (Bastarafı 9 uncu sayfada) kun şu parçası hatırdan çıkarılmamalı • 

Süleyman, güzel giyinen, güzel konu
şan. buiunduğu meclislerde genç kadın
ların. genç kızların alakalarını celbet • 
meyi pek iyi bilen bir delikanlıydı. Sü • 
ley.mandan hoşlananların sayısı az de • 
ğildi. Fakat o, buniann hepsine karşı 

ayni tarzda muamele eder, hiç birine 
bağlanmazdı. 

için yalnız kaldıkları bir ara Süteymana 
pek yakın oturmuş, ona aşktan, sevmek
ten, nasıl sevilmek istediğinden kısaca 

bahsetmişti: 

- Bayan Mediha! 
Süleyman bir an titredi. Acaba o muy

du? İmkan var mıydı? Gözlerini yumdu. 
Medihanın hayalini gördü. Hayır hayır o 
olamazdı. Mediha sanki bir başka dün
yadan bahseder gibi: 

Hava hatları bakımından Siyam: dır: 
Air France, lmperfal Airways, K. L. M., c- Siyamda itibar görmek ve sevilmek 

Luft Hansa gibi büyük hatlara bağlı bu- şansına malik bulunuyoruz. Buna bi d. 

l __ ,~-d naendir ki bu memlekete manen ve ma -
unu~IH:l ır. d · b d eten yardımda bulunmaınıı ıca e er.> 

Süleymanı sokakta görenler tek göre
mezlerdi. Muhakkak yanında bir genç kız 
bulunurdu. fakat bu genç kız hemen her 
gün değişirdi. Bir gün sarışın, ertesi gün 
esmer, daha ertesi gün genç irisi. gene o 
gün biraz sonra ufacık tefecik, çıtıcık pı
tıcık bir şey .. Velhasıl Süleyman her 
gönle girmeyi bilen uça!'ı bir çapkındı. 
Sevilir, fakai sevmezdi. Onun hiç kim -
seyle uzun bir macerası olmamıştı. Ve 
biç kimse için bir günden fazla yanıp tu
tuştuğu vaki değildi. 

insan bu, çekirgeye benzer; bir atlar; 
iki atlar, üçüncüde yakalanır; nitekim 
Süleyman da atlamış, atlamış nihayet kıs 
kıvrak yakalanmıştı. 

Bir tesadüf günün birinde onun kar • 
şısına esmer güzeli fıkır fıkır bir genç 
kız çıkarmıştı. Çok mu güzeldi, çok mu 
cazibdi. Neydi, bunu Süleyman bile an • 
lıyamamış; fakat ilk konuştuğu gün o 
ana kadar hissetmediği bir bağlılıkla bağ
lanmıştı. 
Onları tanıştıran ikisinin sadece isim

lerini söylemişti: 
- Mediha, Süleyman! 
Mediha Süleymanı tanıdığına memnun 

görünmüştü. Ateş!i bakım gözleri bir kat 
daha ateşlenmiş: 

- Süleyman Beyden bana çok bah -
setmişlerdi. 

Demişti. Süleyman ne cevab verece -
ğini şaşırmış gibiydi. Her zaman bülbül 
gibi şakımasını bilen, herkesin nabzına 
göre konusan delikanlı Medihanın kar • 
şısında eridiğini, adeta ufaldığını, aptal
laştığını hissetmişti. 

Onun bu hali Medihaya her şeyi an -
}atmıştı. Demek Hk göri.iste Süleyman 
kendis:ne aşık olmuştu. Süleyman er -
kekler arasında ne ise, Mediha da kızlar 
arasında o idi. Sevmez, fakat sevilirdi. 
Kendisini sevenlere karşı daima lakayd 
kalır, sevildiğini hisseder etmez, kaçar 
ve kendisini seveni pesinden koşturmak
tan, ona eziyet vermekten zevk duyar
dı. Hiç bir da!da durmıyan Süleymanın 
birdenbire şasalamast onun için beklen
medik bir zevkin doğacağına işaretti. Ni
tekim de övle olmuştu. O gün Mediha 
söyledikce Sülevinan susuyor, Mediha 
nes'elendikce Süleyman durgunlaşıyor, 

dalıyordu . Mediha Süleymanı kendisine 
daha fazla baı~lamak istiyordu. Bunun 
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- Çok sevdiğim iki mısra vardır Sü • 
leyman Bey demişti. Bakın size onları 

okuyayım: 

<Canımı canan eğer istese minnet ca
nıma:. 

<Can nedir kim anı kurban etmiyeyim 
cananıma:. 

Süleyman ilk mektebde manzume ez • 
berliyen bir talebe gibi bu iki mısraı ez
berlemiş ve Medihanın gözlerinin içle • 
rine bakarak tekrarlamıştı: 

- cCanımı canan eğer istese minnet ca 
nı.ma:. 

Can nedir kim anı kurban etmiyeyim 
cananıma> 

Mediha sormuştu: 
- Süleyman Bey bunu nasıl söylüyor

sunuz, yalnız ağzınızla mı? 
- Hayır Mediha Hanım içimden söy

lüyorum. 
- Hangi cananınız canınızı istese ve-

receksiniz? 
- Siz! 
- Yemin edin! 
- Yemin edivorum. cCammt canan e-

ğer istese minnet canıma, can nedir kim 
anı kurban etmiyeyim cananıma.• 

Süleyman çok sarnimt idi. O anda Me- , 
diha onun canını istese seve seve verirdi. 

- Bugün böyle Süleyman, fakat her 
zaman bövle mi olacak? · 

- Evet Mediha, her zaman için böyle .. 

* Süleyman bir daha Medihayı göreme • 
mişti. Fakat onu bir türlü unutam1yor -
.du. Artık eski Süleyman değildi. Daldan 
dala atlıya.mıyor, girdiği meclislerde so
ğuk duruyor, ve hiç bir genç kızla ala
kadar olmuyordu. Medihanın hayali her 
zaman gözlerinin önüne geliyordu. 

- Bugün böyle Süleyman, fakat her 
zaman böyle mi? 

Süleyman ezberlediği mısralan tekrar
lıyordu. 

Canımı canan eğer istese minnet ca • 
nıma, 

cCan nedir kim anı kurban etMiyeyim 
cananıma. 

Süleyman asıktı. Seneler geçti, Süley
man bu aşkı kalbinden söküp atamadı. 
Medihayı arıyamıyordu. Aşk onu budala 
etmMi. O artık yalnız bir hayale aşıktı. 
Medihanın hayaline, onun hayali1e ÖVÜ· 

nüyor, onun hayalile birlikte yaşıyordu. 

* 
Süleyman artık saçları 3.ğarmış bir er-

kekti. Bir dostunun evinde onu oldukça 
yaşlı bir kadınla tanıştırdılar: 

- Ben Süleyman Beyle çok eskiden ta
nışırun! dedi. 

Süleyman bir kere daha baktı: 
- Hanımefendi. 

- Size iki mısra öğretmiştim. Bilmem 
hatırlar mısınız? 

Süleyman o iki mısraı hatırlamaz olur 
muydu? Onu kaç kere tekrar etmişti. Da
ha o gün oraya gelmeden dudaklarında 
aynı mısralar vardı. Süleyman Mediha • 
nın yorgun ve manasız yüzüne baktı: 

- Hatırlıyamadım bayan! 
Dostunun evinden çıktıktan sonra se

neler evvel tanıdığı Mediha gözlerinin 
önüne gelmişti: 

.-Canımı canan eğer.··• 

Siyamın hava müdafaası da kuVV'etıı ... , •••••••••••••••H••••••••••••••••••••••••••••••• .. ····-····-

dir. Tayyareler muhtelif sistemlerde ise Kulağımza küpe olsun 
de pilotları ustadır. Çoğu İtalyada tah • Daima RADYOLİN; çünkü: 

sil görmüşlerdir. Pek yakında Tokio • RADYOL•ıN 
Bankok arasında hava seferlerine başla· 

nacaktır. Bu seferlere pek büyük bir e
hemmiyet atfedilmektedir ... 

Bankok civarında bir tayyare fabrika.

sı yapılmak üzeredir. Bu fabrikayı yapa· 

cak olan şirketin sermayesi şu suretle t~ 

min edilecektir: 

Üçte biri: Siyam hükfuneti tarafından. 

Üçte biri: Japonya hükfuneti tarafından 
Üçte biri: Nakajima Japon teşekkülü 

tarafından . 

Siyam ordusuna bir bak,. ••. Mısraı tamamlıvamadı... Tekrar gör • 
düğü Med:hayı düşündü: Siyam genç bir orduya maliktir. Kad· 

rosu ve teslihatı da gençtir. Zabit nam • 
tarafa 

1 
zedleri tahsillerini Japonyada görmek .. 

' tedirler. Bütün Siyam zabitleri Japon • 
f 

- Değmez! 

Üzüntülü üzüntülü başım iki 
salladı. 

- Keski görmeseydim! 

""1 
Yannki Jt"İt«'hı-,....,.,if~~ 

Jki k;ırşıl--sma 
Yazan: Boris La.,-;kin 

Çeviren: H. Maz 

~ __) , ................................. ; ..................... ~ 
ROMATiZMA 

LUMBAGO 
SiYATiK 

ARKA 
BiL 

ve BÜTÜN AÖRILARA KARŞI 

yaya kalben bağlı bulunmaktadırlar. 
Di~ doktorunun bütün hastalanna 

Büyük bir nüfuza malik bulunan as · ' söylediği gibi dişleri sa.dece parlat-
keri makamat hü1{umet üzerinde tesir maltla kalmıyarak onlan mikroblar
icrasından hali kalmamaktadır. dan, muzır salyalardan ve hamızlar • 

1909 senesinde İngilterenin hakimiyeti 
altına geçm~ olan S!yarn kıt'asının tek-
rar milli idareye geçmesi için geçen Ey

lulde genç Siyam zabitleri harekete ka -
ar vermişlerdi. Bu hareket vaktinde ön

lenebilmişti. .. 

Bugün mütetdd!d ,Tapon ve İtalyan as-

keri heyetleri Siyamda bulunmaktadır -
lar. Bu heyetler teşk ilatla uğraşmakta ~ 

dır. 

Japon bahriye nazın Amiral Suetsu -
gu'nun geçenlerde söylemiş olduğu nut-

=- - -

dan temizlf>yip çelik gibi sağlamlık ve
ren yegane iksirdir. 

Her sabah, öğle ve akşam 
her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi 

R'ADYOLiN 
Diş macunile muntazaman 

ıırça 1ayınız. 

- - -

Baş, Di-, Nez~e, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırı~{:ık ve bü ün ağrılarınızı derhal keser. 

BULURSUNUZ ı- - İcabnda günde 3 kaşe alınabilir. - LE 
~ 

serpttiğini gördüğü halde pek aldır • Öğleye doğru aşağı indi ve hergün
madı ve koşmağa başladı. Yağmurun kü gibi kütüphane odasın& giderek Al
sık yaprn!k!ar üzerinde çıkardığı ses- manca dersine çalışmo.ğa koyuldu, fa· 
ler pek hoşuna gidiyor, başının için - kat her nedense yeni kelimeler öğre -
de..'lti. funa -düşünceleri dağıtıyordu. necek kabiliyette olmadığını çabucak 

mak için insanın sizin gibi ağır başlı 
olması lazım. 

~ Hdle eve yaklaştıkça, or3da Cevadı anlıyarak kit~bı elinden bıraktı ve ya-
j bulmak korkusu o kadar büyüdü, o- rundaki masa üzerinde duran sepetten 

Bir koltuk aİara·k karısının kaşısına 
oturdu. Zeyneb de gelmiş, başını bü • 
yük bir S€\'gile genç kadının dizine da
yam1ştı. 

nu öyle sardı ki, bilfilhtiyar aldımları- bir iş alarak işlemeğe başladı. 

'-, Aksi olaıcak, kapıdan girerken Ce - idi. B<~ştanbaşa raflarla örtülü olan 
-, vad1 getiren otomobille ;karşılaştL duvarl~rda. onun en çok sevdiği kitab4 

- Nasılsınız? Burada rahat ettiniz 
mi? İzmiti arıyor musunuz? Hava de • 
ğiştirmek sizi sarstı mı? ~ z~ nı yavaşlattı. Burası en çok sevdiği odalardan biri 

~,. nRk1eı1en : Genç adam karısının sırsıklam bir lar, mecmualar, eski eserler vardı ve 
-----;;;-;;;; _____ ;;;;;;;;;;;;;;;; ___ ;;;;;; ;O! Muazzez Tahsin = hıllde geldiğini görünce hayretini giz· gününün bir çok saatlerini burada ge-

Bunları çok nazik bir tavırla sor -
muştu. Mualla da ayni surette cev:ıb 
verdi: 

- Teşekkür ederim, pek rah~'1m. 
Oradc:.kiler kendisini çok mes'ud 

biliyorlaı· ve koc&:smı bir köşe -
ye çekip onunla başbaşa yaşamak e -
mellerini güttüğüne hükmediyorlardı. 

O sırada kahya, elinde Zeynebin 
ikiııdi kahvaltısı tepsisile içeri girdi. 
Küçük kız, anne diye çağırmağa başla
dıö-ı Mua'llanın vanındaı kahvaltı et-o • 

meğe alışmıs, bu yüzden hatta iştiha-
sı bile artm ·~tı. 

Hasan efendi tepsiyi masanın üze -
rin~ kovduktan sonra, hanımefendi • 
nin öniirıde hürmetle eğildi: 

- B"'vefendi yarın saat on vapu -
rile gPlece~ıni telefonda söyledi ve 
hnnımefrndimiz;e haber vermemizi 
emretti. 

Bu haber Muallanın üzerinde kar
ma kar· ~ık bir te(;ir yapmıştı. Onu 
tekrar ' iirmek istemiyor, onun yanın· 
da t~kr~r bin bir üzüntü bulacağım 
bilivor<lıı . fakat, di2-er taraftan da 
elal€me karşı, .tamamile bir köşeye 
atıl!''' ı., ;r zevre !!i.bi görünmekte:H 
kurtulmak da istiyordu. 

Ne olu:sa olsun, Cendın gelece -
ğini dü~ünmek ona uykusuz bir gece 

geçirtt'i ve bu gecenin ertesinde dıe, liyemedi: çirmeği adet edinmişti. 
erkenden kalkarak, her günkü gezin· - Böyle nereden geliyorsunuz? , Okumak ve Zeyneble birlikte gez -
tisine çıktı. Onun geleceği saatte ev- - Onnana gitmiştim, biraz geçik -. mekten arta kal<!n saatlerini de piya· 
de bulunmak ve her günkü hayatında tim, sonra .. · noya hasrediyordu. Vaktile, babasının 
bir değişiklik ycrpmak ihtiyacını duy- - Bu havada ve yaya olarak! Hem.. zenginlik zamanında mürebbiyesinden 
mamışıı. Yanlarında şoför ve hizmetçilerin piyano meşketmiş fakat sonradan bil-

Esas"'n bu sabah bı'r kaç gün eVV°" durdu.Q-unu görünce devam etmedi: k d' w. n d ' .... ·· · mecburiye bu ço sev ıgı meşgaıe en 
!inden kararlaştırılmış bazı işler de - Çabuk gidip elbisenizi değiştirin ayrılmıştı. Şimdi dairesinde bir piya-
yaıpacaktı. Orman bekçisinin kızı ya- Mu8 11a; bir saniye vakit kaybetmeğe no olmasından istifade ederek ciddi su-
kında doğuracağı için ona çamaşırla- gelmez. t ı " b ı m şt Fakat bu da d b İzmitte daha re te ça ışmaga aş a ı ı. 
rmı götüreceğini vadetmişti, bir de - Adam sen e, en Cevadın çiftlikte bulunmadığı zaman· 
Çoktanberi gidip ycM.lamadığı fakir beter havalarda da sokağa çıkardım. l b·ı· d. G h . bi gun·· . Jar o a 1 ır ı. enç mu amr r 
bı·,.. kızrag-ıza bugün gelecegı-·ni haber_ Esasen grkamda oldukça kalın hır man· b' .1 .1 k h kiı-t s'kişi-• · ır ves1 e ı e arısına, a ıu mu ı 
vermi~ti. to var. nas olmayıp da şöyle böyle piyano ça· 

Mesafeler uzakça olmasına rağ -'. Onu görmenin getirdiği heyecan ve b' . . . ldı- b' di le· .. . . . " lan ırısı:mn ça gı ır parçaıyı n 
men 11[ualla İzmitte geçirdig-i zor ha-. telastan, kocasına elmı bıle uzatmagı ,, h .. 1 d d·-· .. 1 m· _ 

J.\ • meae ta ammu e eme ıgı soy e ış 

Vatı unutmamalk için arabaya binmi· "nutmuştu. Bunu Cevad hatırladı ve . ::.B d b k M 11 .. C d k . . .. tt un an aş a ua a eva ın ço 
yor, kendi şahsi ra·hatı için Cevadın karısının elını tutup dudaklarına go- . '. . ld - d b'li d 

t
;;rdu". ıyı pıyano ça ıgını a ı yor u. 

servetinden istifade etmek istemi • ... d · · 
_ Çabuk yuka•rı çıkınız ... Birazdan Genç kadın dalgın bir hal e işıni ış-

vordu. sizin ve ailenizin sıhhatleri hakkında }erken birdenbire elindeki iğne titre-: 
· Evvela küçük kızı gö,rmeğe gitti. di. Cevad kızile birlikte içeriye gir -
Beraberinde götürdüğü güzel esvab - malumat sorarım. 
lar ve oyuncaklar zı:»vallı hastayı o Mualla elbisesini değiştirmek için 
kadar sevindirmişti ki iyi kalbli Mu- girdiği odasındg biraz fazlaca geçikti. 
allA oradan zorlukla ayrıldı. Onu mümkün olduğu kadar geç gör· 

Orman bekçisinin evinden çıkınca·, mek, onunla kabil olduğu kadar az bir 
havanın karardığını ve hafif yağmur zaman beraber bulunmak istiyordu. 

mişti. 

- Zeyneb bana nerede olduğunuzu 
söyledi Mualla. Evin bütün diğer oda· 
!arından, neş'eli ve avutucu köşelerin
den kaçıp bu ciddi kütübhanede otur-

Beykozun havası da pek iyi ... 

- Evet, öyledir amma ihtiyatsızlık
lar vaoarak sıhhatinizi bozmak ta doğ· 
ru ~ın;_az. Sizin ar~ba ile gidecek yerde 
köve ve uzak yerlere yaya gitmenizin 
sebebini anlanuyorum. ATabaya bin -
mek istemiyorsanız bir otomobil gelir
tiniz, onu da istemiyorsanız ah·rda 
bunca a!t var, birisini hazırlatmız. Ha
san çok iyi bir binici olduğundan sh:e 
bir iki ders verebilir. 

- Gene ye sağlam bir kimsenin. köv
de yaptığı gezi~ti ve spor için arab;wa 
veya ocomobile binmesini lüzumsuz 
bulurum. 

- İyi havada peki; fakat bugünkü 
yağmurda çıkmak istersen.iz sizin bu 
ıfikrinizi doğru bulmuyorum. 

Mualla, kocasının yarı müstehzi ya
rı sam1m1 bakışlarından kaçmak ve 
kendisine aid bfr mevzuu ka•pamak için 
soğuk bir tavırla cevab verdi: 

- Ben ciddi, hatta çetin bir hayata 
alışkınım. Başkası için güç olan şeyler 
bana kolay gelir. 

(Arkası VGT) 



24 Mart SON POSTA 

Son Po8tanın tarihi roman•: 20 

• 
BATTAL GAZI 

Bizans ta 
Korku, her tarafa sirayet etmişti. Bü- 1 

til.n uğradığı köyler<H ve kasabalarda, 
halk ayni enclife ve h9yecan içinde idi. 
Battal Gazi, bunlara da ehemmiyet 
vermedi. Bir w evvel Bizansa varmak 
içiıı Devzade Aşkan .zorlıyarak yirmi 
bir günde, İstanbul civarına geldi. 

Bu yabancı memleketi bilmiyordu. 
mç kimseyi tanımıyordu... Onun için 
birdenbire kalabalığa karışmak iste -
medi. M<rltepe civarında cesim bir ka
yamn dibinde &jkardan indi. Sevgili 
atını, oradaki bir mağaraya gizledi. 
Kendisi de, biraz dinlendi. Ondan son· 
ra, tahkikata girişti. 

Yazan: ZİYA ŞAKİB 

kopan ihti181 

O tarihte, Bizans askerlerinin kışla
ları, Üsküdar ile Maltepe arasındaki 
düzlüklerde bulunuyordu. Ekserisi, 
Rumeliden ve Arnavutluktan gelmiş 
olan bu ücretli askerler, parlak tolga
ları ve enli yüzlü kısa kılıçlarile köy 
kcrhvelcrinde oturuyorlar .. mütemadi • 
yen zar atarak kumu oynamaktan 
başka bir şeyle meşgul olmuyorlardı. 

Bir 9ece A§kara atlıya ra.k U skilda.rcı geldt 

Battal bunlann arasm9! kolayca gir
dt Kendfsini, manastırdan kaçmış olan 
haylaz btr keşiş gibi gösterdi. Böylece 
askerlerin emniyıetiıti kazanarak bir 
çok şeyler öğrendi 

Her biri bir memleketten gelen ve 
para hatırı için askerlik eden bu adam
lar; m~nfaat, kumar ve sarhoşluktan 
b~ka bir şey düşünmüyorlardı. Hat
tl, kendilerini besliyen imparatora 
kanıı dn tam bir sadakat beslemiyor -
larctı. 

- Biz, kendimizi satan adamlarız. 
Pareyı kim çok verlrs&, onun üzerinde 
kalırız. 

Diyorlardı. Ve hattl sarhoş o1dukla· 
rı zaman imparatorlarına ve kuman • 
dan1arın~ bol bol 'kMretmekten bile 
çekinmiyorlardı. 

Kalblerinde, zerre kadar iman ve ita
at hisleri bulunmıyan bu askerlerden 
lrlri, bir gün aynen şu sözleri söyledi: 

- Bana, bol para veriniz. Simdi size, 
Kayserin kellesini getireyim • 

Dedi. 
Başka bir gün de, ihtiyar bir askerle 

(Kalallll1)tan geçerek 'Osküdara geli
yordu. Bu ihtiyar asker, Bizans ihti -
lA.llerinden bahsederken, körfezin sa -
hilindeki bir noktayı gösterdi: 

derecede malfunat almıştı. Ve şu aralık 
imparatorun bir ordu toplıyara"..r Türk 
ve islam beldeleri üzerine hücum et -
mesjne jmkan olmadığını anlamıştı. 

Artık, Devzade Aşkara atlıyarak ge
ri dönebi1:irdi. Fakat, !buraya llraJar 
gelmiş iken, bir de Bizans şehrinin iç 
yfö·ünü görmek istedi. 

Bir gece, Aşkara atlıyarak Üsküdara 
geldi. Sevgili atını, bir hana yerleştir
di. Kendisi de, kılıcı ile hançerini cüb· 
besinin a'ltına saklıyarak keşiş kıyafe
tinde, Bizansa (Yani, İstanbula) geçti. 
Ş~irde, gizHden gizliye bir kaynaş

ma vardı. Şehrin sokaklarında, mey -
elanlannda, meyhanelerinde, umumi 
yerlerinde toplcrnan büyük küçük halk 
kümeleri; ertesi gün imparatorun sara
:vmda yapılacak olan büyük bir ictima
dan bahsediyorlardı. 

Battal, yav~~ yavaş bu halk kümele· 
rmrn arasına sokuluyordu. Öfkeden 
ağızlan köpüre köpüre konuşanların 
sözlerini dinliyordu. 

Halk, ikiye ayrılmıştı. Bir kısmı, ki
liselerde, manastırlarda, ayazmalarda, 
(İı::a) ile (l\'leryem)in ve sair (aziz)le
rin resimlerinin bulunmasını istiyordu. 
Fakat halkın diğer bir kısmı da, bu 

resimlerin ibadethanelerde bulundu • 
rulmasınm kaba bir (Putperestlik)ten 
başka bir şey olmadığını iddia ediyor: 

- Resimler yırtılmalı .. heykeller kı
rılıp atılmalı. 

Diye söyleniyordu. 
Ve herkes, ertesi gün toplanacak olMı 

meclisin vereceği kararı, sabırsızlıkla 
bekliyordu. 

Koca Bizans şehri, şu anda, barut do
lu bir flçıya benziyordu. 

Battal o geceyi, imparaforun sarayı· 
na yakın bir handa geçirdi. O da tıpkı 
Bizanslılar gibi, ertesi günü sabırsız -
lıkla bekledi. 

* 
Ertesi gün, (Mukaddes saray)ın ka-

pılan açıldı. Fakat sarayın avlusunda, 
tam bin kişilik z1rhlı piyadeden mü • 
rekkeb bir muhafaza kıt'ası vardı. 
Görünüşe nazaran bu askerler, o gün 

saraydaki meclise gelecek olan yüz yet
miş (Peskopos) u selamiıyacaklardı. 
Fakat; sarayın kapısının karşısındaki 
meydana toplanan halk şöyle konuşu -
yorlardı: 

- Görüyor musunuz? İmparator 
Jüstiny~nos, bu işi de silah kuvvetile 
yapmak istiyor. (Arkası var) 

Sayfa 13 . 

son Posta'nın tefrikası: 86 

Baron de Tott'un hatıraları 
M = !!™ 4'"'iili" uZi flil 

Tatarlar ve Hanları 
Kerim Giray bizim kıyafetlerimize karşı hassas bulun
mugordu. Hertürlü zeflk ve safaga megil gösteriyordu 

Tercüme eden: HUseyin Cahid Yalçın 
Ben hemen oraya koştum. Tunaya ka- - Korıkak mı? Ben kimseden kork • 

dar Krim-Gueraym istikbaline gitmek is- marn., hattA sizden bile. 
tiyordum. Fakat onun tarafından gelen Ayni zamanda, yaya yapışarak bir ok 
bir sli ibeni bu merasimden muaf tuttu. attı. Çok şükür ki ok bir tahtaya rasgel-" 
Benim hesabıma merasim, muvasalatı di ve demiri iki parmak buraya gömill
zamanında kendisine refakate inhisar et- dü. Böyle bir coşkunluğa evvelce büyüK 
:mifti. Yeni Kam hakkımdaki teveccühü- bir bilim ve mülayemet ve pederinı' kar. 
nü temin ediyor ve muvasalatı günü ken- §1 derin bir eseri hürmet takaddüm eder 
diaine bir ziyafet hazırlatmamı istiyotdu. ve bu coşkunluğun wkasından da gene 

Bu başlangıç bana pek nazikane görün- ayni hisler kendisini gösterirler bunu şe .. 
dü. Fakat sfilden kolayca bazı izahat al- ref ve haysiyet meselesinde fazla bir has
mam.If olsaydım, ziyafet beni mli§küliı.t sasiyetten başka bir şeye hamletmeğe im· 
için.de bırakacaktı. SA.i kendisinin mah • kan bulunmaz. 
rem adamlarından biri idi. Bana: Kamın muvasalatına ve yerleşmesine 

- Efendimiz balık aever. dedi. Aşçını- hizmet edecek şeylerin k§ffesi şehrin ka .. 
zın iyi balık pişirdiğini bilir. Onun aşçı • pısında hazırlanmıştı. Kam orada atından 
lan salçanm içine sudan başka bir ıey inerek tuvaletini yapmak için bu mak .. 
koymazlar. sadla mahsus hazırlanmış bir çadıra gir-

Prensin 'bizden hoşlandığım anlamak di. Sonra, başında elmaslarla süslennU§ 
için daha fazla izahata hacet ye>ktu. Nies- iki tuğlu bir kıavuk olduğu halde dışarı 

terin en iyi balıklarının nefis şarablarla ~ııktı . Yayı ve ok mahfazası çapraz su .. 
pişirilmesi için emir verdim. rette boynundan geçirilmişti. Muhafızla-

Kam ertesi günü ,ehre girecekti. Ata n önden yürüyorlardı. Yedekte mütead· 
bindim ve kendisini şehre iki fersah me- did beygirler götürüyorlardı. Bunlar da 
safeden karşıladım. Maiyetinde kalabalık sorguçlarla süslenmişlerdi. Arkadan Pey. 
süvariler vardı. Beni kabul etmesinin tar- gamberin San<!ağı geliyordu. Bütün sa .. 
zı evvelce beyan ettiği teveccühe uygun ray erkanı refakatinde bulunuyorlardı. 
idi. ~te prens böyle bir alayla sarayına g.itU. 

Takriben altınıı yaşlarında bulunan Orada, divan salonunda, tahtının üzerine 
Krim _ Gueray uzun boylu. kibar tavırlı, oturarak bir çok büyüklerin tazimlerini 
muamelesi vakarlı idi Çehre.!iııde bir kabul etti. 
haşmet vardı. Bakışı canlı idi. İsterse ha- Bu merasim bizi hazırlatmış olduğum. 
lim ve mültefit, isterse mehib ve sert yemek zamanına kadar meşgul et· 
olabilirdi. Harıb icabı maiyetinde birçok ti. Yemeği benim aşçı veriyordu. Böyle 
sultanlar bulunuyordu. Bunların yedisi bir rekabetten haber almış olan prensin 
kendisinin evlAdı idiler. aşçıları da kendilerini göstermeğe çalış .. 

Bana bilhassa bu prenslerin ikincisin _ mışlardı. Fakat şarab salçasına karşı mü• 
den pek hararetle bahsettiler. İçindeki bareze edemediler. Bizim tatlılar da pelt 
gençlik cesaretimi göstermek ıçın muvaffak oldular. Fransız aşçılığının ÜS· 

sabırsızlık hissediyordu. Kuvvetlerini fün1üğü bana her gün p!'ense on iki tür· 
tecrübe etmek itiyadı onda ayni zamanda lü yemek göndermek imkanını temin et· 
iki yayı birden germek kabiliyetini tev . ti. 
lid etmişti. Ta çocukluğundanbe.ri bu Kriın Gueray yalnız bizim kıyafetleri• 
idmanlar ile meşgul olmuştu. Dokuz yaşın mize karşı hassas bulunmuyordu. Her 
da iken, babası onun izzeti nefsini tahrik türlü zevk v~ safaya da meyil gösteri .. 
etmek istiyerek, öyle bir korkağa bix ö- yordu. Hizmetinde kalabalık bir saz be .. 
reke daha yakışacağını muhakkirane bi? yeti, bir oyuncular ve mukallidler trupu 
tavırla söyledi. da vardı. Bunlar kendisinin eğlencelerini 

Çocuk sapsarı kesilerek JU cevabı ver- tenevvü ettiriyorlar, her akşamı işgal e~ 
di: diyorlardı. Kam gündüzleri meşgul ol " 

duğu siyast işler ve harb hazırlıkları yor
gunluklapm bu suretle dinlendiriyordu. 

- ~te .. imparatorlardan en iyisinin 
kafasını burada kestik. 

Dedi Ve sonra. gürültülü bir kah • 
kaha atarak st5zü.M devam etti: 

BAHAR KOKULARI 
Her şeye yetişen bu prensin faaliyeti 

onu başkalarından da faaliyet istemeğe 
sevkeyliyordu. Benim çalışmamdan mem 
nun olduğunu temin edebilirim. İtima· 
dını kazanmıştım. Eğlencelerine kabul e· 
diliyordum. Bilhassa, sarayın arzettiği 

tenevvü ve alakaya değer manzara ho .. 
fllllla gidiyordu. 

- Evet.. Bizaıu imparatorlarının en 
iyisi olan, Moris Tiber ... Bize, istedi -
ğimiz parayı vermedi. Onun yerine, bi· 
z.e daha bol para. verecek birini tahta 
geçirmek icab etti... Sarayı bastık. O
nu, parçalıyl!Caktık, fakat, elimizden 
kaçırdık. . İmperator, kansını ve beş 
oğlunu almış, bir kayığa atlamış .. Mar· 
maranm enginlerine doğru kaçmıştı. .. 
Falkat, ( ecel)in elinden kurtulamadı. 
Çünkü o esnada çık.an fırtına, impara -
torun kayığını, İzmit sahillerinde ka -
raya attı ... Orada, impara'toru, karısını 
ve çocuklarını yakaladık, buraya ge • 
tirdik. t,te fU ta,ın üzerinde ve impa
ratorun gözleri l5nünde, evveltt beş ço
cuğun ve sonra-, imparatoriçenin kafa-
111u kestik. Sıra, imparatora gelince .. 
ihtiyar, ellerini semaıya kaldırdı: 

- Y&rab!. Senin adaletin büyüktür. 
Diye bağırdı. Sonra.. kafasını, kanlı 

kılıçlanmuın altına uzattı. 

Battal Gazi, bu &aileli derin bir iB -
tikrah ile dinledi. Tabiidir ki bu ihti
yar askere, hislerinden hiç bir şey sez
dirmedl. Yalnız içinde, büyük bir se • 
vinç duyıırak: 

- Anlaşılıyor kt bu memlekette ah
lak ve iman ltalmarnı,tır. Şu halde, bir 
ordu ile buraya gelmek.. bu memleketi 
zaptetmek .. bu iğrenç ruhlu adamları 
yeryüzünden sntp st1p11nnek lazımdır. 

.Diye, söylendi. 

EMSALSİZ BiR CÜR'ET 

Battal Gazi, Bizans impaıratorluğu -
nun askerltk vaziyeti hakkında kafi 

, Ciğerlerinizi nasıl yıkar, neş'emizi arttlrır, zevkimizi tazelerse 

Nefis ve mDkemmel bir gıda da 
Ömrümüze ömür, kuvvetimize kuvvet katar. 

ÇAPA MARKA 
Pirina ve hububat unlan 

Sıhhat ve neş'e kaynağıdır 
Kuruluş tarihi: 1915 M. Nuri Çapa Beşlktaı Kılıcali ÇAPAMARKA Tel: 40337 

Kaoucham. Tatariııtanın merkezi ol " 
muştu. Bütün emirler oradan isdar ol~ 
nuyordu. Her taraftan oraya geliyorlar • 
dı. Sarayda mukarriblerin sayısı günden 
güne artıyordu. Kırımda tanıdığım yeni 
nazırlar Kamın bana karşı lUtfen gös " 
teroiği iltifatı anladıkları için kendileri .. 
nin ricaya cesaret edemedikleri şeyleri 

istihsal hususunda benim tavassutuma 
müracaat ediyorlardı. 

Krim Guerayin ilk saltanatındaki tec .. 
rübesi ona zalimane bix harekete teşeb
büse meydan vermemek lüzumunu öğ .. 
retti. Bu esasen kendisinln ahla~ 

kına uymıyacak bir ,eydi. Sonra da, b ; .. 
kere zalimliğe baflıyacak olursa artı 1 

• 

kendisini durdurmak imkanı kalmıya -
caktı. 

Zavallı bir Tatar gayet şiddetli bazı e
mirlere muhalif hareketinden dolayı ya
kalanarak Kam tarafından idama mah -
ktlm edilmişti. Saraya visıl olduğum zr.
man, bu mahkô.mu siyaset meydanına gö-1 
tarmeğe hazırlanıyorlardı. Bazı sultan ... 
lar derhal etrafımı aldılar, vak'ayı an " '. 
tattılar ve Tatarı bu idamın §kibetin .. 
den vikaye etmemi rica ettiler. 

Krim Gueray'in yanma girdim. Onu 
idam emrfni vermek için kendi nefsi üze,. 
rinde icra etmiş olduğu tazyikten mü " 
teesstr bir halde buldum. Yanına yak .. 
laştım. Elini ~pmek için eğildim. Böy1e 
btr şeyi hiç yapmamıştım. Elini çekme";\: 
istediği halde bırakmıyordum. 

(Arkası var) 
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ALnANYAVA 
BiR iN6ilil CASIJS 

Mart M 

İngiltere lig maçlarının 
otuz ikinci haf tası 

Maçlar çamur içinde bulunan sahalarda çok güzel 
ve heyecanlı olarak cereyan etti 

pek kahramananc bir şekilde canla bq
Ja çalışmaktan biran bile vazgeçme -
miştir. 

62 inci dakikada Preston merkez mu 
hcı::imi kuvvetli bir şiltle dördüncü _.. 
yıyı yapmıştır. Derby 39 puvanla ü • 
çüncü, Preston 31 puvanla on ikinci -
dir. 

Maçta 1 O bin kişi bulunmuştur. 

Aston Villa 1 - Manchester 1 
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GRiPsiz, NEZLEsiz, ÖKSÜRÜKsüz Bir 
kış 

Pastilleri 
sayesinde kabildir YALDA 

Hakiki VA L DA ismi üzerinde ı1rar ediniz. Her milhim eczanede bulunur. 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NECATi 

8 Gün Zarfında Nasıl 
Bu Ka ar· D ğişebildim? 

Bayan Anjel ; 8 gün zarfında gayet cazib bir tarz
da güzelleş .i. Buna nasıl muvaffak olduğunu ve her 
kadının da onun gibi yapabileceğini izah eden aşağı 
daki mektubunu okuvunuz: ., 

kremini kullanınız. 
Siz, uyurken be.9leyici ve güzel

leştirici tesirini yapan, cild bu
ruşuksuz ve nermin bir hal kes
beder. Gündüzleri de beyaz renk
teki Tokalan kremini kullanınJz. 

Cildinizi beyazlaştınp tazeleştirir. 

Siyah benleri giderir ve açık me
sameleri sıklaştırır. 

8 - 10 gün kadar evvel çektirdi
ğim iki fotoğ!'afıma baktıkça !
dala gözlenme ınanam1yorum. 

Alnımda ve gözlerle ağzımın et
rafında buruşukluklarım vardı. 
Tenim esmer ve sertti. Bugün ise, 
cildim k, d'lfe gibi yumuşak. be
y;rz ve bütün dostlarımın gıpta 

nazarile baktıkları buruşuksuz ve 
nermindir. Hepsine, gece için cil
din unsuru olan pembe renkteki 
ve gündüz için beyaz renk•eki To
kalon kremini kullanmalarını tav
siye ettim. Onlardan birçokları ba
na gülüvorlaııd:ı.. Fakat onlar da 
tecrübe ederek memnuniyetbahş 

semeresini gördükçe hak verdiler 
ve cidden hayrette kaldılar. 

Paranın f adesi Temin ah: 

Pembe renkteki Tokalan kremi
nin terkib;nde Viyana Üniversitc
atnin meşhur bir profesörü tara
rafından keşif ve cBioceh tabir e
dilen cazıb ve kıymetli gençlik cev
heri vardır. Akşamlan yatmaz.dan 
evvel pembe renkteki Tokalan 

Bu basit usulü bilen her kadın 
cgünde 3 dakika. bir genç Jı:ınnki 
gibi yumuşak ve sevımli bir cild 
temin edebilir. Binlerce tecrübe
nin memnuniyetbahş semereleri 
size bir teminat ola.bilir. Hemen 
bugün her iki kremden birer va
zo veya birer tüp satın alınız. On
ları on gün zarlmda .arif edildiği 
şekilde kullanınız. Semeresind~m 

memnun kalmadığınız takdirde va
zo veya tüpleri yarım da olla bi
le, iade ediniz. Ve paranızı aeri 
alınız. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Muha 1men B. % 7,5 te. Eksıltıne 

Cinsi Mikt rı Lır Kuruş Lira Kr. şekli sıı.att 

"8,, ne\ ı Hll<s Sıt teslim 80l) 60 Açık:E.) 
signra teneke veya ; Dl • ) 14 
kutu b. ra teslim Illl 88 82 

15.000 adet 

I - Şartnamesi ve nümuneleıi mucibince yukarıda cins ve mikdan yazılı b'ir 
kalem malzeme eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli sif veya ambara tesl.im. muvakkat temınatı. eksiltme 

saati hızasmda gösterilın'ştlr. 
m - Eksiltme 7 /IV /939 tarihine ra~lıyan Cuma günü saat 1 l de Kabataşta 

Levazun şubes· müdürıyetindeki alım komisyonunda yapıbca.kttr. 

IV - Şartn.ameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ah.na.bileceği 
gibi nümuneler de görülebilir. 

V - İstekl:iler·n eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 1t 7,1 güvenme para-
larle mezkılr komisyona gelmeleri. (1789) 

I - 27 /2/939 tariliındc ihale edilem;yen 250.000 metre ıdliz beyaz kanaviçe ye
niden pazarlık usuhle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat teminatı 2906 lira 25 Jmnıftur. 

ITI - Pazarhk 30 3 939 tarihine rashyan Perşembe gilnd saat 14 de Kabatq
ta Levazım Şubes· Müdür ;jğüntleki Alım Komisyonunda yapllacaktır. 

IV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız al:ınabihr. 

V - İs~ekliler·n cks'ltme için tayin edilen gUn ve saatte meUfir komiayona 
"'""1.J"u:: .... er· · olu ur. (1701) 

Dev et demıryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
3/3/1939 tar hinde yapı an ilk eks"ltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 

335000 lira oıan yetm.ı~ ) ed· kalem bakır ve pil"lnç malzeme 3/5/1939 Çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada İdare binasında atın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenierin 17150 liralık muvakbt temhl.at ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı. gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reilli~ 
vermeleri lazımdır. 
Şartnamelıer 1675 kurtıja Ankara ve Haydarpaf& vemekrfnde aatılma!ttadU • 

.(1702) 

Gebu Asliye Hukuk MalıkflmNin • 
den: 

Gebze hazine avukatı ZülflUı:ar Ozan ta
rafından ölü Ali Rıza miraaçılanndan İz -
mirde Yenl Türkiy~ aokağında 39 sayılı n
de Ali Rraa kansı Makbule Te kızı Feride a
leyhine ikame olunan (600) lira alacak da
vasına müteallik davetıveıer, müddeialeyh • 
lerin ikametgfı.hmın meçhul olmasına bina
en. bUA.teblll iade edilmlt olduğundan 
22 - 3 - 939 ta'"ihli celse! muhakemede müd
de. vekllinln talebile tebligatın ilanen kra -
ama 'Ve mulınkemenln 25 - 4 - 939 Çarşam -
ba günü saat 10 a talikine karar verilmiştir. 
Mezkür gün ve saatte mahkemeye bizzat ge
linmedi~ Tef& vekU gönderilmediği takdir -
de muhakemeye gıyaben devam olunacağı 
tebliğ m kamına kaim olmak frzere keyflyet 
llfı.n olunur. 22-3.939 939 - 85 .•............................................................ 

Yerebatan, Çatalçe e aolı:alc, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde t;ıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazeteınize E.iddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 
en Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

TÜlUdD l4v 4vv ıw 
YUNANİSTAN ~ ,_AJ Iİ\.I '1.7J 

ECNEBİ -• 8 ı > 1 ·ı,ıJ 

Abone bedeli peş ndir. Adrea 
deği§tınnek 25 kur·4tur. 

Gel• c11rcdı weri oerilma. 
llanlaTdan meı'aliyd alınma. 
Cevab için melrtublara 10 kuruşluk 

Pul illveai llzım.iu. 

t•··;;;;;:,.··~-::ı=··;·;~~··Lı~~;;;;;· ' 
! Telgraf : Son Posta ı 
: Telefon : 20203 • 

~-··-·-·················· ·····---········· .J 

KArac-iğer~ böbrek, taş ve kumların• 
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şik5yeileri • 
nizi UR t N A L ile geç"riniz. 

UR 1 AL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
sa at gibi maddeleri eritir, kanı te
m z er, lezzeti hoş, alınması kolay
dii. Yemeklerden sonra yarını bar
dak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEl'OGLU - İSTANBUL 

Başvekalet Devıtt Meteoroloji İşleri Umum 
Müdür1ü~ünden : 

90 lira aylık ücret verilmek surefle Telsiz Muhabere Memuru alınacaktır. 
ı - Mesleki ihtisasları cllednde mevcud vesikalarile tesbit edilmekle bera • 

ber ayrıca Umum l\füd:.irlükç.z gösterilecek her hangi bir müessesede imtihana 
tab' tutulacaklardır. 

2 - İsteklilerin memurin kanunundaki evsafı tamamen haız bulunduklarını 
gösterir belge suretlerile birlikte dilekçelerinin 10/4/939 Pazartesi günü akşa· 
mına kadar Umum Müdürlüğ~ vermiş veya müracaatta bulunmuş olmaları ilAn 
olunur. c924t cl757a 

J ' Dr. Ihsan Sami ~~ 
ÖKS0R0K ŞURUBU 1 

ÖksOrOk ve nefes darıı~ı, boğ~aca J 
ve k1zaınık Oksnrükleri içın pek 
tesirli U9.çb.r. 

..__,, Herke. kullanabil r. 

Doktor Hafız Cemal 
d..okman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada herg(ln 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 
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-Hasan Deposile olAkadar olanlar Sirkeci Liman hanı altındaki mağazaya mürao.aat 

MEVVA 
TUZ V. Hazımsızhk, Şişkinlik, Bulanb, Gaz, 

Sancı, Mide Bozukluğu, Barsak 

ataleti, i N K 1 B A z' 
Sarıhk, Safra, KaraciOer, 

M İDE ekşilik ve yanmaların
da ve bütUn M i D E, Barsak bo

zukluklarında kullanınız. 

HOROS Markasma dikkat, 

Son derece teksif edilmiş bir toz olup 
yerini tutamıyan mümasil müstabıarlardan 
daha çabuk, daha kolay ve daha kat'i 

bir tesir icra eder. 

PASTiL KATRAN HAKKI fik&ürOklari k6kilnden 
keser tecrObelidir. 

----- KOLİNOS'u 
KULLAN\fAKLA GÜLOŞONOZÜN PARLAK
LlüINI TEZY1D E .JlNlZ. <1üzellik ve cazibe, 
sa~..,ım ve revnak dişlerle kaimdir. KOLINO 3 
KENDiN İZE cazib ve g'l zel olduğunuzu hisset· 
tiren KOLINOS' u TECRÜBE EDİNiZ. 

Taze blı' ağzın ve lil tıhlı:ır bir iülUşün saade
tini bissedeeetinize mutmain ol.&bilirs.i.niz. 

• 

Macun tekılt 

edildilinden 
ihtiyacınızı 

uzun mO.d
det tatmin 

eder. 

ASi PiN KE 
Romatızma ağ:ı ları 

için en iyi ilaçtır. 

mi================• 
DOYÇE ORlENT BA ·~< 

Dreıdner Bank Şubeıi 
Merkezi: Berliıı 

Türkiye rubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmn 

Deposu : İ&t. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka ifi * 
............................................................... 

Son Poata Matbua 

NeFıyat Müdürü: Selim Ragıp l'M~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SABİPLEBİ: A. Ekrem UŞAKUGlL 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarihl1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel3ri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Zlraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en u 
SO lirası bulunanlara senede -4 <Mfa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pliııa 
göre .ikr.aıniye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 n 250 ti 1,000 H 

40 " 100 ,, 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 ,, 40 " 4,800 " 
160 " 20 ,, 3,200 " 

DİKKAT: Hes:ablarındakl par al ar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde <f'o 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylu1, 1 Birinci.kanun. 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecekfuo. 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

Askeri fabrikalar umum müdürliiğündcn: 

Kınkkalede çalıştırılmak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. İstekıtıerden 
Ankarada bulunanların sillh fabrikasına İstanbuldakilerin Zeytınbumu fabri~ 

kasına, İzmirdekilerin de İzmirdeki silih fabrikasına bu yerler haricinde olan
ların da istida ile Umum Müdürlüğe müracaatlan. (1423) 

[ İstanbul E elediyesi llanları 1 
Beyoğlu kaymakam ve B. Ş. Müdürlü ğiinden: Beyoğlunda Çukur sokakta 43 

numaralı üç katlı harici kargir, dahili ah.şah binanın çatısı ve merdivenlerin.in 

çöktüğü görülmüştür. Mezkfır bina hakkında yapı yollar k anununun « üncü 

maddesi tatbik edilecektir. Sahibi adresihin meçh ul olınası dolayısile ea.zete ile 
ilan olunur. (942) 

<·· En tatlı zevk havasını 

Tane KurUJ 

50 
-Sipahi 25 (M11dcni kutu) 

Tane Kunq 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 


