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Permanant ve saç kurutma maklnel~ 
rl geldi .. Bunu kullananlar hem ko
laylık gOrnrıer hem de şıklık ·n gtı
zelliği kendilerinde toplamış olurlar .• 
Satıt yeri -- Birkccl Liman han ~a 
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İtalyanlar Arnavudluğu hafta 
sonunda işgal edeceklermiş 
Parise göre İtalya -Miiiet v~kilt;-;:f'""d; 

Adriyatikte bir Alman dün teessür ve 
nüfuzundan çekiniyor teessüflerini bildirdiler 

Arnavudluğa ihraç edilecek askerler Bari 
va Brindizi havalisinde toplanıyorlar 

Bütün tekıiblere rağmen Roma ile Tirana arasında 
müzakueler cereyan etı.nekte olduğu gizlenmemektedir 

Kazım Karabekirin beyanatı işi 
Parti Grupunda görüşüldü 

Kazım Karabekir beyanahnın yanlıı anlaşıldığını, 
Atatürke daima hürmet ve tazim hislerile merbut 

ita/yanların 
istihdaf 
Ettikleri gaye 

bulunduğunu söyledi 

Ankara 4 (Telefonla) - Haba 
aldığıma göre l.tanbal meb'u• Kô
sun Karabelcirin bir lıtanbul •asel• 
sinde intiıar eden beyanah mina • 
1ebetile ••nçliiin laalJ.ı mlJdalaale -

LaDdM 4 (Bauı.!) - İtalyanın An>•· sini ve haıuuiyet •Ö•termainl iea• 
vud1ulu Jaal etmek niyeti ba)rlnndakt ettiren vaziyet bugün Parti vııpana 
~ 1ebSb edtlrneaine rapen. Ro- da intikal etmiıtir. 
ma üe nraa aıumıda bazı müzakere.La. Bası meb'uılar .ös aloralı h8Ji • 
rln oettyan etmekte old.ulu plerıme • 
mekiedir. ıeye teeuiil etmiıler ve INnc:lileriıt-
İtaqadaki But ndyoMı bu poeki ııq- den ıonra lriir.üye •• ı.,. General 

riyat.mda, ttaı,a ile Amavudluk anısında Kfizun Kcaabekir Atatürlle daima 
me~ ınRn•....,.tl -daha fasla tabiye et h'lfi.met ve tazim hiılerile m•rböt ba-
mek la:felilıe Knl Zotunwı tölifl ilze • lrıniluiunıı, beyanatın111 yanl11 anlo-
rlne. 1k1 hak6ıutiıı Wn•sa '9Ç'tiklerini ııldıiuu ıöylemif v• en ıon •öd a-
blldirmektedir. 

Dijw taratt.n daha fimdlden. )'irml lan Baıvelıil doktor Relilı Saydamın 
bin İtalyan ubrilıe bazı İtalyan harb beyanatı VUP amami heyetince lııCJi 
gemilerinin Brlndb:l w Bari mıntUala· göriilerelıı müakereye nihayet o. • Düftkt Parti gnıpuna riyuq ~cin 
rmda tahqfOd ettiklmi töylenmekted1r. Knıl Zogu rilmiftir. .. , Bcışvekıl Refik~ 
Bu bn +etler tık fınatta Arnavudlulu ı,.. lu.fu..n Jsttk.ltl ve ınülkt tamamiyetine - -.. "'" - ..___ ... 
gal ~kttr. k1111 yaptlacak olan her hangi bir hare. 

Tirana ıuml mahf91.leri11e. Arnavud • (Devamı Jl inci ıa11fcıdtı) 

ırakta milli matem 
Gençlik "Son Posta,, ya 
düşüncelerini anlatıyor 

Kralın O··ıu .. mu··nu .. IDU .. teakıb ''Hakikatler,şayed varsa, muhakkak başka hakikatler\ 
yıkarak vazedilemez. Türk milıeti her hakikati, 

M . Jd k kJ k k her kıymeti bilir, tekdir eder. Lakin hakikat usu a arışı 1 çı tı diye· şahsi ihtlraslannı öne sürenler karşısında 
duyduğu yegane his nefrettir ,, 

ingilı·z konsoloshanesi taşlandı Musul konsolosu aener~ı ~zun Kar~.beki:1? Tan .ntun. 7 lannda ıntıpr eden sozlerı üzerine yük· 

O··ıdurüldU o··rfl idare ilan edildi sek tahsil gençli~inin göstennif 
01

dutu 
7 uU. asil olduğu nısbette vakarlı, vakarlı-

Ankarada teessür 
Reisicümhur ismet lnönü 

telgrafla taziyetlerini 
bildirdiler 

hlı derecesinde de haklı heyecan ve pro· 
testOBU karşısında, cümhurlyetln bu &al· 
lam garantl.!inl düşünerek iftihar duy • 
mıyan b ir vatandaş tasavvu r etmek müm
küıı müdür?.. . 

Karabekir ve Tan 
Bir ''Son Posta,, 

okuyucusunun 
şayanı dikkat mektubu 

Dnn (Bir okuyucu) imzuilt fU 
mektubu aldık: 

~ . Y cminclen eonra -:lki gün~ M~lis içtiınamda yeniden Londra -i (Husus!) - Bir otomobil ka-

Genç neslin bir akşanı evvel kabına 
nğa.mıyan asabiyetini. heyecanını gör • 
dOkten sonra, dün de onları yuvalarında 
bu ıztırabı aralarında paylaıırlarken gör. 
mekten kendimi alamadım. 

Tan gazetesi günlerce ha.zırlan
dı : YenJ, t arihi bir roman hazırh • 
yordu. Buna bir de siyasi müllbt 

(Devamı 10 uncu sayfada) .. 

Ciiınh~r:isi .. ~.çılen İsmet İnöntınün zasına kur.ban giden Irak krah Gazitnın -.. ~
1
1İ;!.~~~~?.! .. ~!!.1?'!!!!.~!!~eri ölümü. Bağdadda old$ kadar İngil • • ı• L .......... _ t erede de büyttk bir teessür uyandırmıt-

n g ı iZ - eh t"B·ıı.ı•ddan •hnan h•berı .... .a ... ltt•-.. ,,,. k 
1 

1 lın ölü.mü ile neticelenen otomobil ka • 
zasuıa muttali olan Musul halkı. bunun muza ere er 1 İngilizler tarafın~an kasden tertib edil· 

1 k
• f d ı diği hakkında yapılan bir t ahrlkAta ina-n ışa e ıyor nara~. Musulda karışıklık çıkarmıf ve 

~n~lliz 'konsolôlf\l Mak Meysontu 6ldür • 
muşlerdir. Nümayişçi halk, konsolosha • Merhum kra.l Bmncı Gazi 

~olonya da Jngi ' tereye n.~Yi taşlaını~ ve binayı yıkmak t~ebbil- zi'nin vefatı ile neticelenen çok mües • 
hıutekab ·ı . . sunde d<-' bulunmuştur. · sıf kaza hakkında aşağıdaki mütemmim 

Lo d l lemınat verıyor 1 Kenşıklığı çıkaran dört elebaıı tev~f malfunat verilmektedir. 
dy~ n ra 4 (Husu i) - Polonya hari-, edilerek, Musulda da örfi idare ilan e • Kral Gazi. otomobllin i bizzat kendisi 
sında~~l~ı . Bek ile Lord Halif aks .. •. a · dılm~tir. \ı kullanaı:ak, saraya dönmekte idi. Bu ana 

u~kcrelere bu sabah baş · ı Kaza nasıl oldu? kadar aydınlanılamıyan bir sebebden do-
( evamı 11 mc sa~Jfacla.) Bağdad 4 (A.A.) - Majeste krai. Ga • (Devamı 11 incı sayjada) 

\DeY.&mı it anca sayfada> 

KAzım Karabekir mi sözünden böndu, 
" Tan ,, mı beyanatı tahrif etti ? 

-
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SON POSTA Nisan 5 

H •• R sımn Mekaleı ~ Kine ve hırsa karşı kalkan .. = - Sözün kısası rg n 
1 -····-

Benlik hastalığı 

-ILII er insanın içinde bir cBen> var

.u-lJ dır. Nasıl bütün maddi kainat 

bir zerre ve bütün uzvi hayat bir hücre 
üzerine kurulmuşsa,, bütün ruhi varhk. 
butün insan maneviyeti de bir Ben duy
gusu üzerine oturur. Ben, çok beşerl. ~
şer jçin çok t&bii bir duygudur. Hattu, 
çok aziz ve kudsi 'b r duygu olduğunu da 
iddia edebılıriz; çünkü her hayat Ben 
duygusunun uyanmasile başlar ve gene 
ayni duygunun sönmesi ve kaybolma • 
sile biter. 

Ruhi varlık için Ben bir hücredir. Bü-

Fena bir zihniyet 

E. Talu 
a 

O 
nsan buldukça bunar derler a1 Çoli 

doğru! Kanaatin Jayüfn5. değil de,· 

bilakis çabuk tükenir ve hassatan çabulıi 
tüketir olduğunu öğrenelidenberi, Adem 
cvlB.dının dilekleri bitmiyor. Bu halimize 

bazıları hor bakarlar. Ben, onlardan de 11 

ğilim. Meşhur bir Fransız konserve fab. 
rikasmın düsturunu benimsedun: Daima 

daha iyi! Bunda ne nyıb var, ne de gü • 
nah .. elverir ki erişeceğim o cdaha iyi> ye 
temiz yoldan gideyim. 

tiln ruhi bün:yemiz, bUtUn manevi kai • 
nat bu hücrenin normal bir inkişafından 
başka bır şey olmadığına göre, o, ayni 
zamanda bütün insanlığın tarih içinde 
kemnle doğru yükselmek üzere yaptığı 
r ütemadi cih dın ilk hareket noktası o
lur. Ben duygusu olmıyan yerlerde in -
san yoktur; hayat yoktur; kemale doğru 
daımi b r cihaddan ıbaret olan medeniyet 
yoktur. cBen> vahsi ve ferdi bir varlık 
oletra.k hiç bir şey olmadığı haldı:! bütün 
insanlık içinde yqıyan bu Ben duygusu 
her şeydir! 

Yenı olr muarefe peyda ettiğiniz zaman yeni tanıştığınız 
.damla sık sık konupnak imkan ve ihtimali varsa her şey
tn evv l bu adamm haris ve kinci olup olmadığına ba • 

klnız. 

Haris adam, kinci adam her vakit için arkadan vuran 
bir hayduda benzer, onun silfilıından kurtulmak için ya:nız 
bir tek ka!kan vardır. O da onunl& münasebete girişmemek
ten ıbarettir. 

Gel gelelim bunu da hoş görmiyenler 
var. Benim gibi düşünenlere derhal: Gö
zü yüksekte damgasını yapıştırıveriyor • 
lnr. Be mübarekler! Gözüm yüksekte ol· 
masın da, alçakta, sefalette ve sü:f liyette 
mi olsun? 

Atalarımızın kavlince her yiğitin gön• 
lünde bir aslan yatarmış.. Hayvanların 

şahı olarak tanınan o aslanı karanlıkta 
ve gübrelikte mi yatıralım? 

Bir kaza 11üzünden 
Birbirleril• evlenr.n çift 

l"9 ........................................ -............ , 
Fakat, uzvi hücrenin olduğu gibi, bu 

ruhi hü~enin de hastalıklan vardır. Ba
zan her hangi bir f erd içinde bu Ben 
hucreli hnstalanır, büyümeğe başlar. Ben, 
o zaman, tıpkı uzviyette olduğu gibi, ma· 
nevt bır ur halini alır. Bu. Benin bir has
talığıdır: tıpkı, hücren;n bir nevı büyü
me hutah.ğı gibi: Kanser. 

* 
Ben duyguw. ferdin içinde normal öl-

çüsil inkişaf seyrini taklb ettikçe, sade 
ferdin değil. cemiyetin de esasıdır; bu 
duygu, bu ölç(1 içinde Aleme nizam verir. 
Fakat, Ben gene bir ferd içinde hastala -
nıp ta. ölçüsünd bozarak, ur şeklinde bil· 
yı1mele başladı mı, o zaman kainatın ni· 
zammı. cemiyetin huzur ve sükünunu. 
emniyet ve asayişini ihl!l eden bir afet 
olur. İçtimai balpmdan Ben'm normal 
ölçü8ü, bunun Biz duygusu içinde eri • 
mi ve kaybolmuş bulunmas'le ifade e
dilir. Bir cemıyet içinde en büyük, fakat 
aalim Ben, yalnız Biz meth11mu içinde 
P,)'t>olan bir duygudur. Ziya Gök Alp: 

Gözlerimi kaparım. 
Vazifemi yaparım! 

Bu genç kız. bun..---------, 
dan bir bu~ se
ne evvel Sen Mo. 
riste kayak kayar
ken, kar üpisine 
tutulmUf, yolunu 
§aşırmış ve kan 
gömülmüftilr. iv 
merika tayyar~ 
lerınin en meşhur. 
larmdan Mister 
Pangborn, kurtar
ma heyeti ne bir· li*\if~~~· 
likte genç kızın 

yardımın koşmuı 

Ye onu muhakkak 
,., ............. ~. 

bir ölümden halAs 1 
edenlerin ba~ndı ı 
gelmiştir. İfte böy. lıfllli!l~~&...J~ı ! 

: 
lece tanışan iki : 
genç gün geçtikçe ·birbirlerine daha 9 İ . 
ısınmışlar. Arkadaşlıklan sevgiye mt..4- =.=. 

kalib olmuı ve geçen gtln de Sütampton. 
• da evlenmişlerdir. ~ 

. . . 
i . 

ir hkra 
Doksan bir doksan bir 

lmödad devrinde IIarbi.ye mekte- • 
'binde, tahriri bir imtihanda sınıfın 
en tembel talebesini en çalışkan tale
benin yanına oturtmuşlardı . .Muallim 
süngü hücumunu sormuştu.. Çalışkan 
talebe hemen yazmıya baıladı. Tem
bel taleb de göz ucile onun yazdıkla
nnı okuyor, kopya ed:yordtı. Çalış • 
kan talebe §l5yle bir cümle yazmıştı: 

cAtker siperlerden Allah Allah ni
dasile çıkar ... > 

O raman Arab harfleri kullanılı • 
yordu ve cAllah. kelimesini ekleri • 
yetle aynen yazmazlar c91> t'akamı 
şeklinde yazarlardı. 

Tembel talebe bu cümleyi kopya e • 
derken kendi kendine: 

-Aynen kopya etmi11eyim de, mu· 
allim farkına varmaıın/ diye düşündü. • 

Ve cümledeki cAllah> manasına ya· 
zılan c91> Zerin yazılıı ıeklini değiş· 
tirdi. Yazdığı cümlele,. ıöyle olmıqtu: 

cA•ker siperlerden doksan bir, dok· 
ıan bit' nidasile çıkar., 

nesiliz. cBen!t şeytanı - evet, o ayni :ıa
Dediği zaman onun görmemek için göı- manda bw dalalete sevkeden bir şey -

lerlni kapağığı fE!Y bu Bendir. tandır! _ içimizden artık çıkmalıdır. Mur. 
Ayni Zıya Gök Alp bu içtimai kemal dar mahltiku artık gebertmek mecburi

.iuyguaunu cBen yokuı;n. Biz varız!» diye yetindeyiz! Benlilt davaaUe daha ilk gün
'---·~------·----------------·' Bir cinayet davasını 

ifade ederdi. Bu, snlım bir Ben duygu -
den itibaren, birbirlerlni öldüren Osman 

8UI1Un cemıyet içindeki normal ölçüsünü okullarının binbir fütuhat ser!fjze§tinden 
Tahlb eden eski nazır 

Anasının rahatı için 
Hır~ızlılı Y" ~ ~n kız 

Bir müessesede 
muhasiblik yapan 
bu 25 yqlarında

ki genç ve güzel 
kız, ölüm yatağın· 
da bulunan anası
nın son günlerini 
rahat geçirmek, is· 
tediğini temin e
debilmek için, def 
terlerde tahrifat 
yaparak mnmet!
ne 16 bin lira ka
dat' para geçinniş
ür. Genç kıun a
nası 1935 te basta-
1anm1§. 1938 da öl

müştür. Genç kızın suçu sabit olmuş ve 
10 ay hap.se mahkıim edilmiştir. 

Fcrdler gibi, camialar da gönüllerinde 
.:slan beslerler. İsterler ki yaşayışlarında,. 

hayata tad ve.ren her ne ki varsa cümlesi• 
ne sahib olsunlar. Konfor, zevk, huzur. 
refah, temiz ve güler yüzlü bir dekort: 

muntazam caddeler gen~ ve yemyeşH 
havadar bahçeler süslü meydanlar~ bü 11 

tün. bunlar medeni insanların hakkıdır. 

Aciz ve meskenet bu gıbi şeylere top 
yekun bid'at adını vermişti. Zira ~.ifU 
tıynet sefaletten, cehalet karanlıktan, a• 
ciz per'şanlıktan, hased fıkarahktan haz 
duyardı. 

Faizi başkaları hesabına tahriın eden 
zihniyet, kendi menfaati mevzuu bahsol" 

dukta, ödünç para verdiği adamla cKo • 
yun snatiıt komedisi oynamaktan çekin • 
mezdi. Şöyle ki, ikraz eylediği paranın 

faizini oldukça yüksek bir nisbet fizcrin· 
den hcsablar, bunu faiz namile almaz. ay .. 
rıca gfıya bir saat alım satımı uydurur, o 

faizi bu saatin bedeli sayar, alır, sonra 
da saati, alandan hibe yolile istırdad e • 
derdi. 

Bu komedileri oymyanlar şimdi kal 11 

mamıştır sanırım. Lfıkin onu oynatan zih .. 
A merikacla beyaz sarayda 

farelere karşı harb niyetin büsbütün yok olduğuna kani de • 
İngiliz gazetelerine nazaran madam ğilim. O gene şurada burad:ı sürünüyor, 

Ruzvelt maiyetindekilere verdiği bir e- ve fakat bid'at yerine israf tabirini kul 11 

mirde şunlan söylemi~ir: lanıyor. Onun telakkisince en ufak, en 

8 H · d t 'lt kr 1 k 1. basit, en iptidai şeyler .. Mesel! her gün c azıran a ngı ere a ve ra ı- • 
~ Am 'k 1 Ik d" z· etl traş olmak, cvınde banyosu olup her sa-\"...... erı aya ge ece er ır. ıyar e-
. d 1 be d b 1 b" 'bah yıkanmak, temizce bir lokantada ye-rm en evve yaz saray a u unan u- . 

tün f 1 · h ah 1 1 mek yemek, evınde radyosu bulunmak, are en er ne p asına o ursa o sun 
"ldürm li · i Ö 1 k. bük" d la n tatil günleri kibar bir gazinoda oturup o e sın z. y e ı, um ar rı .. . . . 

b d :.ı. tl . d t k b. f muzık dınlemek, pahalı ve bınaennleyh ura a u.-..arne en sırasın a e ır are 
en güzel gösteren bir düsturdur. sonra harabe halinde bıraktıkları bir 

Siya.si rejimler b:ıkınundan da Ben'ın vatan içmde, bugün bizbize kalmış bu -
k d'ıine mahsus bir manası ve deliılcti görünme vukuatı olmamalıdır.~ lunuyoruz. Bundan sonra, Ben yok, Biz 

dayanıklı kumaştan el'bise giymek israf 
sayılır. 

v rdır. Mutlnkiyet ve ist bdad Ben üze- varız! Filvaki beyu saray farelerile meşhur-
rine kuru.ur. Cümhurlyet ve demokrasi - * 
nın temeli ise Biz duygusudur. Siyasi ha· dur. Sarayda verilen gayri resmi suvare-

Bilirırn.' bazan milletler he- hangı mlllt Ierde, gece J.lencelerlnde bazan bir fm-yatta müşterek bir milU dava, ancak Blı • • ço 

Keza asf;lt cadde, güzel ve metin blr 
bina, bir heykel, ibol ağaçlı ve çiçeklı bir 

bahçe de onun indinde lüzum.ruzdur vo 
diye hareket eden kütle benliği ile mü • bir davaya •Ben!~ diye sanlan rnukad • dık sıçanının bir delikten fırladığı, kon-

da1aa edilir cBen!t rliv"'n insan, yalnız des ihtlraıdann kınp geçiren, yapıp bi • solların üzerinde koşu§tuğu görülmOştür. Ve bu zihniyettir ki insanların kazan .. 
bir m"~tcbid, ya,nız bir diktatör olur ve tiren kudretlerine de muhtaçtırlar. O mu. d t k k l dil h' 

israf vesilesidir. 

W> kaddcs ihtirası. Allah bu milletın ruhu • Kraliçenin yatacağı, eskı Cümhurre- cına a e a nar ·onu masını er, şe ır--
0· yalnız mutlakıyetı sever. Bütün Os - islerinden Abraham Linkoln'un dairesin- lerin medeni rnasraflannı itirazla karşı· 
manh tarihi Ben d"vası ilzer'ne kurul- na Atatürkün kalıbında verdi. Onun 

B r demek tariht h ,_,__ ik b"l de. hususi terti1:>atla bütün fareler öldü- lar. Bazan, onun vaveylAsı karşısında dü-muştur. Bütün meşrutiyet devrimizin fe- en. aıuu ·en o 1 e, 
cBen:t den ziyade cBfz dedi O göçüp rülmüştür. şünürüm de, eğer o zihniyet mesela Fran-na tecellilerinde bu davanın tesirlermi ~ · • -------

görüriiz. Bütün cümhuriyet devrinin, gittikten ve bize kurulmu§ bir rejim bı- sadn da hüküm sürseydi, Eüfe! kulestnı 
çok filkür pek az olan şahsi mücadelele - rakt1ktan sonra hiç kimsenin kendi şahsı Eski Romanya hariciy nazın Titules- Cinsiyet meseleleri Üzerinde yapan adamlar, ta mahşere kadar Ianet-
ri, yalnız bu Benlik kanserinin tezahür • namına yeni bir dava açmıya hakkı yok- 'ku, son günlerde idama mahkOm edilen kehanetler ten kurtulamazlardı. 
!erinden ibarettir! tur. katil Weidmannm muhakemesini günü İnk1Uıb hamlemi;in ympbaşında çirltin 

Bugün, s 'yasi hayatımız bakımından Bundan sonra biz iki ıey bileceğiz. Biri, gününe takib etmi~ hiçbir celsesim ka- Amerikada New Jersey'li bir zat yir • bir yama gibi duran bu zihniyeti ne za-
birbir'mize dört elle sanlan' bir sevgi ve mi seneclenberi cinsiyet.meseleleri ü -yeni bır devir içindeyiz. Bu devrin ru - çırmamıştır Eski hariciye nazırını res- man 1iÖküp atacağız? 

hunu yapan, ona nizam ve ıstikamet ver- karşılıklı hürmet, diğeri de bütün benlik mimizde, Fransız kadın avukatlarından zerinde yaptığı tetkikat neticesinde bir 
mek vaz.ifesile memur olnn insan. İsmet davalarını bir tarafa btrakıp yalnız mil- birisile görüşürken görilyorsunuz iakım kehanetlerde bulunmakta, ev -
!nönfl, bize bu bakımdan pek güze! mi- lete inanmak. Millet davalannda hak ~enmemiş, bakire kızların ne zaman 
salle.r veren bir Şeftir. Şahidi olduğum yoktur; yalnız vazife vardır; mlllet da • sınıf mücadelelerine varıyor. evleneceklerini V# ilk çocuklarını han-
otuz senelik hercü merçli, her senesi valarının esası hak Qzerine oturduğu za- Ne hak davası, ne de benlik iddiası! gi tarihte doğuracaklarını söylemek -

b~birhAdi~Uedolu devird~ ~uhıçkim •m=a=n~·=g~b=·~:-:y:~~z~~=·:~:·~y:a:ş~a~h=d~v:e:y:ah:u:d~~~~~~~~~~~~u=h~U~fl~n~B~ir~g~~~~t:e~d:ir~·~~~~~~~~~~~~~~ 
cBen! > davası peş'nde gcirmemistir. ~ 

Uzaktan vey yakından benim kulakla -
nm, onun ağzından cBen!. sözünü hiç bir 
zaman duymadı Duvan oldu·unu dn zan
netmiyorum- Gün geldtği zaman rneıda
na çıkıp d d"nmes'ni bildi ,i kadar ıC'ab 

edince kenara çekıl p sff nmesinı de bı
len İnönü, bütün hatıralarınızı uyandırı
nız, görürsünüz ki, hiç bir zaman karşı
mıza cBen!t diye çıkmamıştır. 

Yeni devir, cümhuriyet ve demokrasiyi 
bu memlekete silinen bir benlik duygusu 
halinde yaymak ve onu her tarafa. her 
ruha sindirmek istiyen bir devirdir. Biz
ler, bundan böyle Türk milletinın kar • 
şısına silinmiş bir benlik duygusilc cBiz!> 
diye çıkmak mecburiyetinde bulunan lir 

1 STER 1 NAN, iSTER INANMAI 
Atatürk hastaydı, aylardanberi hastaydı. Fakat hastalı

ğının gazetelerde yazılmasını istemiyordu. Onun 51üme her 

gun biraz daha yaklqrnakta olduğunu gören muhiti de 
gazetelere: 

- Son arzusuna hürmet ediniz, diyorlardı. 

Gazeteler Atatürkün hastalığım yazmadılar. Fakat günün 

birinde Tan gazetesinde bir başmakale çıktı. Bu başmaka
lede Ebedi Şefimizin geçirmekte olduğu tehlikeden bahse

diliyordu. Ayni ~n Tan gazetesinde mühim bir tefrika 
başlamıştı. 

iSTER iNAN, 

KAzım Karabekir kitab halinde, makale ıerisi halinde 
ayla.rdanberi hatırat yazıyordu. Fakat bu hatıratta henQz 
Atatürkim hayatına temas etmemişti. 

Fakat günün birinde Tan gazetesinde Khım Kprabekirle 
yapılın~ bir mülakat çıktı. Kbım Karabekir bu mül!ka
tında Atatfu-kün hayatına ilk defa olarak temas ediyordu, 
tenkidlerde bulunuyordu. cTan, gazetesi ayni günde yeni 
bir tefrikayı neşretmiye başlamıştı. 

Bu vaziyette muhterem arkad~ızın hep Atatikk etra
fında mesele çıkaran yazılarının yeni tefrikaları ite ayni 
zamana isabet edişinde garlb bir tesadüf olduğuna: 

iSTER iNANMA! 

-················································-··········-
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-= 5 N"ısan 

y ni Vekiletlere ai 
teşkilat projeleri 

'1nnyazlı şirketler Münakale ve Muhabere Vekaletine 
bağlanacaklar, inşaat işlerile Nafıa meşgul olacak 

, Ankara 4 (Hususi) - Yeni Nafia Ve • jeler yakında Büyük Millet Meıclisine ve
.kili Fuad Cebesoy ile Ticaret Vekili Cez.. rilecektir. 
~Erçin bugün ö~'leden evvel Nafia ve Münakale ve Muhabere Vekl\l:tı i.çin 
lktıs d hazırlanmakta olan tqkilat projesıne ım· 
~ a Veka.Ietlerlne gelmişlerdir. Yeni tiyazlı §irketlerin bu vekAlete bağlanma.. 

ekliler kendilerine tahsis edilen mesai 11 hususunda bir kayıd konmuştur. İn • 
odalannda erkAnm ve dostlarının tebrik- -•t işleri Nafia VekAletinin vazifeleri a-
ıer· · k r-ını abul ettikten sonra işlerlle meı _ rasında bırakılmaktadır. _ . 
IUl olmağa başlamışlardır. Sanayi ve maadin umum m.udürlükle-

Yen · kurul . ri İktısad Vekaleti kadrosunda kalmakta, 
cekle~ an Vekdletlenn işttgal ede - Türkofisi, dış ticaret umum müdürlüğü 

kan 
ınevzulan gösteren birer te§kil!t ile İktısad Vek!letinin diğer ~heleri Ti· 

unu · 'h " proJesı azırlanmaktadır. Bu pro- caret VekAletine ~lanmaktadır. 

Almanya Amerika ile bir ticaret 
muahedesi akdetmek istiyor 

Doktor F unk tarafından ileri sürülen iddialara Amerika 
Hariciye Nazırı Hull cevab veriyor 

~aş~gton 4 (A.A.) - Almanya mas • Vaşington 4 (A.A.) - HuU. matbuata 
tgüzarı Dr. Hana Thornsen, matbuata beyanatta bulwıarak Amerikanın ticaret 

beyanatta bulunarak Almanyanm Ame • aiyasetinin Ahnanyayı ıktısadi felaket • 
rik~ ~~ ticaret muahedesi akdetmeği arzu 1ere sürüklediğine dair Funk tarafından 
ettığini söylemiştir. Mumaileyh bununla ileri sürülen iddiayi reddetmlf ve de • 
beraber Alma . mı· -+ir ki• nyanın Amenkaya ihraç et- w• • • . .. 
1lğ1. mallardan yütd 25 . b . cAlman ticareünm Amerıkada tesaduf 

e rus etmde alınan . · · · 
~ Alınan nıanif . · ettiği mAn.ialar sadece Alınan sıyasetmın 

atura eşyasüe Ame- . . b' · 'd' " rikan zirat ınahsul.A ve hareketlerının ır netıcesı ır ve mun-
ı.._.. tının mübadelesi için buıran Alınan ticaretini istihdaf eden bir 
uuıı hazırda yapıı--'L....ı. lan - k . . . 
tarı . "'UW1.ıa o muza ere - Amerikan kanunuDun tatbiki netıccsı 

gUçleştireceği.ni llAve eylemiştir. değildir. 

Sırplarla - Hırvatlar 
arasın a Uzakereler 

Buyuk Menderes t ştı 
ova sular a ladı 

SON POSTA 

Hariciye Vekili 
Parti Grupunda 

izahat verdi 

' 

Ankara 4 (AA.) - Cümhuriyet 
Halle Partisi Büyük Millet Meclisi 
Grupu bugün 4·4·939 öğleden son· 
ra saat 15 de Seyhan Meb'usu Hil
mi Uran'ın reisliğinde toplandı. 

Söz alan Hariciye Vekilimiz Şük· 
rü Saracoğlu'nun B. M. Meclisinin 
tecdidi intihab fasılası esnasında 
cereyan eden dünya siyaseti ve 
Bükreşte toplanan Balkan Antantı 
müzakerelerire Bulgc?r Başvekili 
Ekselans Köseivanofun Ankarayı 
ziyareti hakkında tafsilen verdiği 
izahatı ve bazı aza tarabndan so -
rulan suallere aid cevablan Grup 
tarafından alaka ile dinlenilerek tas 
vib edilmiş ve ce1seye nihayet ve -
rilmiştir. 

İngiliz Kurmay 
Başkanı oskovaya 

gidecek mi1 
L<mdra 4 (AA) - Avam Kamara

sında İngiliz genel kurmay re!ai Gene
ral Gortun V arşova ve M.oskovaya bir 
seyahat yapmssmın Hirumhı g&ilp 
ğörınedlği sualine oevab veren harbi -
ye nazırı HorebeliclıB ş1mdillk bu hu -

Sayfa 3 

• Fransızlar da bugün 
Cümhurreislerini 
seç.iyorlar 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

susta hiç bir şey söyliyemiyeceğini fa- N fsaru.n üçünde, yani evvelki 
kat bütün ihtimallerin ~t önünde bu· gün bizim Mecltstmiı Cümhur-
lundurulduğunu beyan etmişttr. riyuetlne .İsmet lnönünü seçti. Bugün de 

Londra, - Avam Kamarası paskal - Fransız: meb'usan meclisi on beşinci Fran-
ye yortularmdan eanra 18 Nisanda sız rei&icümhurunu intiha.b edecektir. 
toplmıacaktır. 

Başvekilin 
Gazetecilere 
Ziyafeti 

* Fransa.da 6.9 defa oümhuriyet ilan edil· 
mlştir. Bugünkü cümhuriyet bunların Ü· 

çUncüsüdür. 1871 de Tiyerın riyaseti ile 
başlıyan rejim on dört devlet reisi seç • 
~. Bunlardan üçüncü reisicümhur ikt 
defa lntiha'b edildiği için bu taaddüdle 

Ankara 4 (Hurusf) - Başvekil Refik beraher ~ değ~ikliği olmadığından 
Saydam. Hariciye ve Dahiliye V eltllleri dolayı aeçim sayısı on dört olarak kayde
Şü.krü Saracoğlu ve hfi Omak bu ak • dilmektedir. Bugün yapılacak ı;eçim on 
şam Parti umum! mezbz\nde Ankara. 1a- beşincisi oluyor. 
tanbul ve İzmir gıwrtedlerlni kabul et • 10 Mayıs 1~32 de seçilen cAlbert Leb
mişler ve kendllerile iki aat kadar hu- nın:. un müddeti önümüzdeki dokuz 
bllialde bulunmuşlardır. Mayısta bitme'ktedir. Şu hale göre eski 

Başvekil guetedler ftl'efine yarın • cümhurreisinin yenisine makamını ve va-

Al m an multec.ller·ı bir lokantasında bir 61le ziyafeti. vermek- zi.felerini devretmesi için arada bir bu-
tedir. çuk aylık bir zaman var ki bu da, bu it 

F d d için klti sayılabilir. 
ransız or usun a Sovyet _ Mançu Riyaseti z:amanında Fransu: parlArnen -

h• f d ki · tosunun fayanı dikkat bir istikrarsızlığı 
ızme e ece er Hududunda göze çarpmasından ve faşist ve halk cep-

Metz 4 (A.A) - Alman mültecile - hesi hardketleıünin vukua gelmesinden 
ri, Daladyeye kabul ettikleri bir karar Çarpışmalar dolayı Fransızların ekseriyetince M. Al. 
bıiretini göndermişlerdir. Bunda harb bert Lebrun'un riyaset devresi ideal bir 
çıktığı takdirde Fransız ordusunda hiz· Londra 4 (B~) - Japon Domei •· devre telakki edilmezse de kendısine ha-
met edeceklerini bildirmektedirler. jansına göre 8ovyet • Mançu hududunda lef olabilecek aimalar üzerinde kuvvetli 

Moselle mmta.kasındaki Alınan mül- tekrar hAdiseler olmlJ,ftur. bir ekseriyet toplamanın kolay olmıya • 
tecilerinin miktarı kcAfın ve çocuklar Pazar günü bir Sovyet müfrezesi, iki cağını görenler, bu mevkie, tekrar ken • 

d d h·ı 1 k .. 10 000 tahmi defa Mançu hududunu geçmek tqebbü - fık bul ktad lar a a ı o ma uzere . n e- .. disini .seçmeyi muva ma ır 

d 'lm kt d' B illt .1 mı· h sunde bulunn\\lftlır. Bu tepbbüaler Man- lô.m t 
ı e e ır. u m ecı er, ın a - ku ti . ta.rafından t rd d1l-f·t' Bu sebebledir ki. Fransız par en osun-
r · d S takasından ve A çu vve en a e .ua~ ır. da ıw iyı' duyulanlardan meclis reisi 

va ısın end, arre ~ınrd. Mal" 
1 

- Dün gece tekrar ve hududun bqka bir 
vusturva an geJmışle ır um o - Herriot gibi. Ayan reisi Jenneny gibi kim-

~ ·Jech" _,·--.J- redi noktasından, top ve mitralyözlerle mü • 
dugu . v ıle son ıa.mammutı n~ - cehhez bulunan Sovyet ukerleri Mançu seler M. Lebrun'a müracaat ederek tekrar 

Zağreb 4 (A.A.) - Resmi bır tebliğde 
kaydedildiğine göre Svetkoviç ile Maç k 

Brasındaki görüşmeler tam bir emniyet 
havası içinde cereyan etmı.. ve Sırblar a ~ . 

len hır kararname ecnebilere, Fr~ - topraklarına girmi§lerse de. kanlı bir çar- seçilmesi için cOmhurriyasetine tekraı 
sız ordusun?a husu.st taburlard~ hız - ima neticesind.t geri püskürtülmüşler- namzedliğini koymasını istemiş ve ona dı 
met etmek ımkAnını vermektedir. Pd.ş bu arzularını kabul ettirmiye muvaffak 

ır. 

Aydın 4 (AA.) - Birkaç gün evve· H • . v k·ı· • . olmuşlardır. M. Lebrun'dan başka Fran • 
line ~dar sürekli bir surette devam e- arlCIY8 e l lmlZln Bursada garib bir hırsızhk sız cilınhurriyasetine namzed 01anıar es-

ırvatlar ve Slovenler arasındaki müna-

ll~t. meselesinin esası hakkında görUş 
hirlığı olduğunu müşahede etmek imkA • 
nını verml..+ı .. p ·~-., ...... · askalya yortusundan son-
ra bu €öıiişmeleI'Q devam edilecektir. 

Macar 
itilafı 

- Slovak 
imzalandı 

S Budapeşte 4 (A.A) - Macaristan il. 

C!~v~~ arası~daki Yeni hududu tesbit •· 
• 
1 1 

• bugun öğle zamanı imza cdil
lnlşhr. İtilAf bu ayın 7 sinde Slovakya • 
IUn terkettiği arazi Macar kat'alan tara • 
fından işgal edildiği zaman mer'iyetQ ıri 
!'ecektir. c·· 

Milli emlak şube 
müdürlüğü 

ilAııkara 4 (Hususi) - Avrupada tılb • 
s ederek hukuk doktoru olan K€mal Gür 
s~y maliye milll e.rnlfık şube müdürlii • 
ğüne tayin edilmiştir. 

Almanyanın milli borcu : 
28 milyar mark 

h 
Lbon

1
dra 4 (Huswst) - Berlinden alınan 

a ere .. 9 re gore 38 senesi sonunda Al-
hıan~ anın milll borcu 28 milyar ~arka 
7ilksclrniştir. Bu borç, geçen seneye na • 

t 'aran on milyar mark artmıştır. 

Trnbzonda ağaç bayramı 
ta Tr ~zon ~ ~A.A.) - Ağaç bayramı, ·A. 

Pc ~a butun halkın iştırnkiıe hnra • 
e~ lır surette kutlanmıştır. 

ku lÇ bayramı kaza ve nahiyelerde de 
~;k n~ş. her cinsten bir çok fidanlar 
w.ı nıştir. 

Çankında zelzele 
tı: Cnnkın 4 (HusıW) - Şehrimizde bu 
Lqam saat 20,80 da flstüste iki zelzel 
Olmuştur. e 

den ilkbahar yağınurlanndan Büyük . . ki nazırlardan Justin Godart, Queuflle, 
Menderes taşmış ve ovayı kfunilen su- r·ıyasetindef<ı• heyet Bursa (Hususi) - Çok garıb bır hırsız. Pietri ve daha bir iki simadır. Lebrun et-. 

Iık hadisesi bugün dlnnü meşhud mah • 
lar kapl:lmlştır. T h .d k . ,...,.n ..... ı..+' B l . t d 'ki Uye sütlüye pek karışmamasından, muh-

Balat ovasındn bulunan bazı köyler a rana gı iyor emesınke dV=:::;~;_ u glmar~ıan antı telif kabine buhranlannda mümkün mer-
d • genç ar: a aş ~ """........ ge ıı er ve sa- . . • arasında münakale urm~tur. . . . . tebe bitaraf kalıp meclısın temayülatını 

Bu +a.,km sebebile havzada pamuk Ankara 4 (Husud) - Hariciye Vekili- bey hanında iki liraya bır oda kırala.mış-
MMj 1 d ş b F llah d daki b nazarı dikkate almasından dolayı nam • · t' · b" k da ik.nl>egı· · talı miz Şükrü Saraooğlunun reisliğindeki he- nT ır. a an ve eyzu a ın u 

zıraa ının ır ay a r gec ,._-,,.. - iki k d · , 1 zedlikleri mevzuu bah olanlar arasında mm edilmektedir. Sular yavaş yavaş yetimiz 10 Nisanda Tahrana hareket ede- ar a aş ı.ş aramakla meşguldür. er. 
çekilmeğe başlaıruşiır. cektir. Heyette ordu mümessili olarak Ancak Feyzullah Bulgar.istandan gelır • seçim kabiliyeti en fule görüı.enlerden 

Orgeneral KAzım Orbay ve Hariciye Ve- ken harçlık yapmak üzere üç takım er- biridir. Dünyanın bu buhranlı zamanında 
knlctinden de umumi kAtib muavini Ne • kek elbiscsile bir kadın mantorı getir - büyük değişikliklerin tehlikeli olabile -
bıl Batı bulunmaktadır. miş, bunları satmak için müşteri arama • ceğini düşünen Fransızlar. birax da ltiyaÇinliler bir şehir 

istirdad ettiler 
Şungking 4 (AA.) - Çin membala • 

nndan öğrenildiğine göre, Çin kuvvetleri 
Kan nehrinin . şark aahllinde Şungsianga 
~tir. Kan nehri Pazar günü geçil -
miştir. Şungsfang'm dıfında kAin tersane
ler de Çinliler tarafından işgal olunmu§· 
tur. Japon kıt'alan. ,ehir surlannın ha • 
ricine çe~tir. 

---------
Birçok memleketler 

lngilterenin 
silahlanmasile a'akadar 
Londra 4 (A.A.) - Denizaşırı ticaret 

nazın Hudson tayyare ile bu akşam Stok
holmden Londraya dönm:iştür. 

Sadaböd paktına dahil devletler harici. ğa başlamıştır. Feyzullah namaza git • dm tesirile eski cQmhurreisini makamın
ye nazırlarının KAbilde yapacaklan top- mek üzere onda arkadapndan ayrılır • da ipka ederlerse buna aşmamalıdır. 
lantıdan vazgeçilmiş ve yerine bu defa ken buluşacakları yeri de tesbit etmiş • Çünkü bilinen bWnmiyenden elbette 1d 
Tahranda bir toplantı yapılması kar:u- _ !erdir. Fakat namazdan sonra Şaban söz- evlAdır. - ScUm Ra.gı.p :!fM9 
lnş.mt§tır. leştikleri yere gelmemı~ Feyzullahı u • 

• 
lngillerP.nin 
Romangaya 
Yardımı 

zun müddet bekletmiftir. 
Arkadaşının artık gelmi.yeceğini anla

yınca hana gitıni§, bu aefe.: dı handaki 
oda kapısının kırık ve iki bavul içinde 
bulunan elbise1erle. kadın mantosunun 
odadan yok olduğunu görmüştür. He • 
men karakola müracaat etmiş. polis m • 

Bir belediye memurunun 
karısı Uç çocuk 
birden doğurdu 

Bükrcş 4 (A.A.) _Mühim bir İngi· muru Mehmed Çetindal ili vaziyed ede- Belediye Hal19 lfletmesi memurtarm. 
liz iktısad heyetinin Bükreşe gelmesi· rek tahkikata başlamıştır. Tetkikat ne- dan Muaınmerln kansı İsmet, bir batında 
ne intizc:tr edilmektedir. Heyete büyük ticcsinde Şabanın bavullan hanın tavan üç erkek çocuk dünyaya getirml§tir. 
bir ihtimalle Sir Frederik Leithross ri- araSl.na saklamış oldu~unu tesbit ede!'elt Çocukların adlan Önder, Tuncer. En • 
yaset edecektir. İyi haber alan mah _ t~.nzım ett:ği zabıt varakuila . b~ açık. derdir. Ve her tlt yavrunun da sıhhatleri 
fellerde söylendiğine göre, İngilterenin goz arkadaşı mahkemeye verrruştır. yerindedir. 
Romanyaya yardımı bilhassa. silcih ve ····································-················--·······························-....... ._. ........ - .......... ._ 

Tayyareden iner inmez gazetecilerin tayyare cihetinden olacaktır. ~ı b } tnn reıhaha: ._ - (\) ' < o:~ 1 8;:)-.3 c.3 J 
sorduk.lan suallere cevab veren Hudson 
ziyaret ettiği bütün memleketlerde ken
disine İngiliz silahlanmasının kafi derece-

de süratle ilerleyip ilerlemediği sorul • 
duğunu söylem~ ve demiştır ki: 

Bütün bu memleketlerde tıcaret mesc. 
lelerinden ziyade İngilterenın silahlan • 
ınasına alaka gösterilmektedır. 

ispanyada mali tedbir er 
Madrid 4 (A.A.) - İspanya dahilinde 

oturan ve yabancı memleketlerde cari 

hesablan veyahud ellerınde yabancı es· 
ham ve tahvilfıt bulunan herkes, bunlau. 
otu'Z gün içinde, resmi fıat üzerinden, İs
panya bankası nezdindeki yabancı p ra . 

lar kornitesıne devretmeğe mecbur tu • 
tulmuştur. 

-

İngil!z - Fransız 
tayyareciliği 

Londra 4 (A.A.) - Fransız hava na • 
zırının ziyareti münasebetile İngıltere 
hava nezareti bu akşam aşağıdak1 teb . 
!iği neşretmiştir: 

cDün akşam yanında rnüteaddid fen 
müşavirlerilc gelen Fransa hava na • 
7ırı Guy la Chambre ile İngiltere ha -
va nazm Sir Kingsley Wood M:asında 
bugün lYlÜzakereler yapılmıştır. 

Bu müzakereler, günün ihtiyaçlarını 
kar ı lanıak ve ilerideki tayyare inşaa -
tı ı tanz m etmel': maks~ile motör, 
ayyare parçalan ve teferrüatı imala -
ını ihtiva eden 2enis bir sahaya taal -

'Uk etmiştir. 

Hurafe değil timsal 
İnsan ruhu her zaman için şekilleşmiş fikir kaynaklarına bağlanmakıtan has 

duyar. Bu p.5ikolojik bir hadisedir. Musadan, hadan itibaren yirminci asır 

ınsan nesillerine hayat ve hareket ve.ren. fikir topluluğu bu ruhi bağlanışın 

ifadesidir. İnsan dimağı olgunlaştıkça bu ruht haz aadece mihverini, zaviyesini 
değişt'rir ve kütlenin vicdanı gene :drakini teshir eden taze fikir hazırlıkları
na bağlanmaktan vareste kalamaz. Yeni ideolojilerin kaynadığı dimağların 

milli vicdanlarda birer timsal olarak yaşamaları b-.ı ihtiyaçtan doğar. Bu 

akideyi casri hurafe> şeklinde telAkki etmek her şeyden evvel en meden[ ce-. 
mıyetlerin ruhuna hAkim olan fikir cereyanlarını lnkAr etmektir. Geniı mi~ 
yasla insan kümelerine hareket veren, hayatı istikamet gösteren fikir cere .. 

yanlarını inktır etmek, tA on dokuzuncu asırdanberJ tekevvfuı etmıye başlı • 
yan içtimai ve siyrud hAdisele.rin akışına ve taze akidelerin aydmlatl§Ula gafle\ 
göstermek demektir. 

Çok meıı'ud Türk gençliği bu ilmt hakikati kavr~ ve kendisine modern 
ukıdeyi telkin eden Atatürkünü hurafe değil cti.n"al> olaı-ak nlmnkl,\ · · 
kinin rüştfınü isbat etmiştir. Btirhan Cahid 
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4 Sayfa 

Belediye varidat nm tamamile tahsili ı 
için tedbir alınıyor 

Belediye tahakkuk ve tahsil muamelatını intizama 
sokmak için kurslar açılacak ve bu kurslarda 

muvaffak olanlar iş başına ge~rilecek 

Belediye, varidatının tahsilatı ye - darlaştırılmış, gerek buralardan gerek-
kununu ziyadeleştirmek için bilhassa se belediye hududu dahilindeki on bir 
19 39 senesinde büyük gu') ret sarf ede - 1 krı.•za muhasebesinden tasarruf edilen 
cektir. Muhasebe teşk1latındaki memur ı memurlarla tahakkuk ve tahsil şube -
savısım 1939 bütçesile çoğaltmak ka - !erinin takviyesi cihetine gidılmiştir. 
biİ olamamıştı. 1940 senesinde bu işler Şimdiye kadar yapılan muamelatta 
esaslı bir şekle bağlanacaktır. Beledi - bir çok mükellefin tahakkuk harici kal
yede tahakkuk ve tahsil muamelatını masında, birçok mükellefiyet mevzuu
intizama sokmak içın yeni kurslar açı - nun vergi matrahlanna dahil edilme -
Iacaktn•. Kur~larda muvaffak olanlar mesinde ve belediye varidatının zıyaa 
iş başına getirilecektir. Yeni bütçe ile uğratılmasında esaslı bır kontrol yap
merkcz muhasebesindeki varidat mü - rnağa imkan elde edilmemiş olma-.;ı ~
dürlüğü tahakkuk müdürlüğü ile bir - mil olmuştur. 
foştirilmiş, ~mlak, levazım ve masraf Bundan sonra bu gibi eksikliklere 
şubeleı1 kadroları imkan nisbetinde meydan verilmiyecektir. 

lran hududunda müşterek 
güm ük tesisatı vücuda 

getirilecAk 
Türkiye ile İran araııında imzalanan 

bududda tesis edilecek Türk - İran gtim· 
rQklerinin faaliyeti hakkındaki anlaşma 
mucibine hududda mü§terek biı gümrük 
binası yapılacaktır. G<ırcübulak ve Bezir
gA.n yolu üzerinde ve hudud tatlan ara -
mıda yarısı İran ve yarısı Türkiye top -
rağına iaatbet etmek. ortada polia n güm
rUk muayenesine mahsu 88.lon bulun -
mak ve her iki tarafın kendi topraklan 
üzerinde mütekabil gümrük btnalan te -
ır.is olunmak üzere bir plfuı dahili.nde inp 
edilecek. olan bu binanın İllfa, hılınü mu
hafaza, tamir, ılgorta masrafı her iki hü· 
k1lrnet tarafından mütesaviyen tedıye o
lunacaktır. Müşterek salonun masraflan 
da iki tarafa aid olacaktır. İran ve Tür
kiye idareleri hududda memurları için 
lkametg6.h ve eşya koymak nzere antre -
polar inşa edeceklerdir. Müıterek güm -
l'O.k binasında çalışacak Türk ve İran 
memurlarının vazife ve aalAhiyetlert her 
iki hükQmet arasında bilitilAf tayin ve 
tesbit olunacak, transiti kolaylaştırmak 

makııadile gümrük formalitelerinin sa • 
deleşınesi yolunda tedbirler alınacaktır. 

GfunrQ.k muayeMleri her iki hükCı.me
tin kanunlarına göre yşpılacak. memur
lar ve ailelerinin yiyeceklerı iki memle
ket arazisinden .resimiiz olarak geçecek
tir. 

MOtefrrrlltı 

Bir ana 3 aylık 
Yavrusunu 
Ezerek öldürdil 
Dün, bir ananın dikkatsizliği yüzün

den 3 aylık bir yavru ezilerek ölm~ -
tür. 

Kalyoncuda, Tekke sokağında 15 nu
mar<1lı evde oturan Esma çocuğu ile 
heraber uyumuş ve uykusunda yavru -
sunun üzerine yatmıştır. 

Biçare çocuk ağırlık ve havasızlık 
yüzünden ölmüştür. 

Zabıtaca tahkikat yapılmakta'Clır. 

neniz işleri: 
400 sandık portakal denize ntıldı 

Geçenlerde Akdenizde hüküm süren 
şiddetli fırtına esne!Sında yolda bulu -
nan ve batmak tehlikesi geçiren De -
niz.bankın Mersin vapuru süvarisi, yü
künden 400 sandık portakalı denize 
atmak mecburiyetinde kalmıştır. Va~ -
pur süvarisi bu portakt!llar için İzmir 
ticaret mahkemesine müracaat ederek 
mahkemeden bir Prova di furtuna ka
ran almıştır. Vapur süvarisi bu karar 
laı, malları fırtına yüzünden denize atı
lan tacirlerin bir zarar ve ziyan iste -
~sinden kurtulmuş olacaktır. 

Eminönünde yeniden 8 dükkan 
yıkılncak 

Mısırçarşısının Yenicami cihetindeki 
kapısına bitişik sekiz dükkan, bu kı -
sun da meydancı. kalbedileceği için yı
kılacaktır. Belediye, mal sahiblerine 

Belediye İktısad 1şleıi l\füdfirU İdare tebliğat yapmıştır. 
Meclisi azalığına tayin ed.ildJ ••·•••••·•••••··•·····••·•••••••••••••··•••••••··•·••••••••••· 

Belediye İktısad 1~leıi Müdürü A - Satlhk apartlman ve 
sun Süreyya, Sular ldare!i idare mec-
lisi azalığına tayin edilmiştir. İktısad arsa istiyorum 
İşleri Müdürlüğüne tayin edilen İktı -
ıad VekAleti şube müdürlerinden Saf
fet bir iki gUne kadar yeni vazifesine 
başhyacaktır. 

Afyon nnJnşmnsını imza eden 
heyctlmiı gellyor 

Yugoslavya ile bir afyon anlaşması 
imzalamak üzere bir müddet evvel 
Belgrada bir heyetimiz gitrnlıJti. İktı
sad VekAleti teşkilAtlandırma müdürü 
Sen·et, Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Müdilrli Hnınza Osman, O!is İstan!:ml 
şubesi müdilril Vahid Demirkandan 
müTekkeb heyetimiz yarın şehrimize 
gelecektir. 

Bugün 500 ~eyynh gelfyol' 
Alman bandıralı Mivoke vapurlle 

bur{iln limanımıza muhtelif rn1lletlere 
mensub 500 seyyah gelecektir. Sey -
yahlar şehrimizde bir giln kalacaklar-

1 
dır. ı 

Bu ayın 1 2 sinde de g.ene Alınan ban
dıralı General Fon Ştenberg vapurile 
400 c:eyyah ,:!elecektir. 

Şehir hiitçeslnin masraf kısmı 
ilanal ediliyol' 

Taksimden Şişliye ve Maçkaya ka
dar tramvay yolunda veya nihayet 

I ikinci caddede biri çift daireli, diğeri 
tek daireli iki ıane apartıman ile iki 
tane arsa istiyorum. 
Apartımanların tam konforlu. mo

dern olması, arsaların geniŞ yüzlü ol
malan lazımdır. 

Son Posta idaresi Taaıtaslle Yorıo 
Mlşeliclis adresine 7aunız 

Sineması 

Yarm faaliyete başhyor 
A K Ş A M tam sant 9 da 

TiNO ROSSi'nin 

PARi 

SON POSTA 

Sadıkzade vapurunu 
tetkik etmek üzere 
bir heyet gönderildi 
Fenike civarında karaya oturan Se

dıkzade vapurunun yükünü hamil bu
lunan Konya vapuru dün sabah lima
nımıza gelmiştir. Sadıkzatle vapurun -
Jan 4483 parça eşya kurtarılmış ve 
bunların tesbiti delaili yapılmıştır. 

Sadıkzade vapuru süvarisi Cevdet 
kaptan det dün Konya vapurile şehri -
mize gelmiştir. Süvari kazanın ne su
retle vukua geldiği hakkında Deniz -
bank ve Deniz Ticareti Müdürlüğüne 
izahat vermiş ve Ticaret mahkemesine 
de bir rapor tevdi etmiştir. 

Stfdıkzadenin süvarisi raporunda, ka 
zanın şiddetli fırtına yüzünden Adra -
san koyuna iltica etmek istediği sırada 

Nisan 5 

o··n y goslavyadan bir 
talebe kafilesi geldi 

Taksim abidesine çelenk koyan üniversiteli misafirleı 
saray, müze ve mektebleri gezdiler 

• 

vukua geldi~ini bildirmiştir. Yugoslavyalı misafirler Taksim abidesi önünde 

Kaza mahallinde tetkikat yapma'k ü- Yugoslav üniversi~lileri dün saat len misafirlere öğle yemeği Novotnfde 
zere Ticaret mahkemesi tarafından se- 10,22 de Avrupa ekspresile §ehrimize yedirilmiş, müteaıkiben Taksim abide ~ 
çilen ve F'enike hakiminin riyasetinde gelmişler, Sirkeci gannda İstanbul ü - sine çelenk konulmuştur Misafirler 
teşekkül edecek olan Deniz Ticareti niversitelileri tarafından karşılanmış - · . .. . ' 
mektebi profesörlerin~n makine mü - lardır. Kafile 39 .klz, 1 O erkek talebe ve Dolma bahçe sarayını, resım muzes~ 
hendisi Süleyman, Sosyete Şileb baş bir profesörden ibarettir. İstanbul ü - ve mühendis mektebini gezmişlerdir. 
~ksperi Kamil, yüksek Ticaret rnek1ebi niversitesi namına Yugoslayyalı misa- Tetkiklerine bugün de devam edecek ol 
profr-sörlerir.delı inşaiye mühendisi !irleri J?oçent Doktor Süheyl gezdire - lan misafirler yedi Nisanda memleketı 

cektir. Istanbul kız lisesine yerleştiri - lerine döneceklerdir. 
Remziden mürekkeb ehlivukuf heyeti _cza ___ "'"""' ______ .... _-=:-==--=-=-=s-==-===-==----
dün Anafarta vapurile Fenikeye ha -
rckct etmiştir. 

Heyet geminin voziyetini gözden ge
çirerek kıymetini takdir edecek ve ge
minin kurtarılması için yapılaca'k mas

rafı koruyabilecek biT halde olup ol -
madığını tetkik edecektir. Fakat evvel
ce de yazdığ•mız gibi karaya oturur -

~en muhtelif yerlerinden ehemmiyetli 

bir surette hasara uğradığı ve esasen 

eski bulunduğundan tahlis. tamir mas

rafının kıymetinden çok fa~la olacağı 

ve bu yüzden geminin p~TÇfllanarak 

makine aksamının alınacağı anl~ıl -

maktadır. Bu hususta ehlivukuf hey -

etinin raporundan sonra 
verilecektir. 

kaot'i karar 

······························································ 
Şehzadebnşı 

FERAH 
Tel: 23542 Tel: 21859 

İki bOyOk sinemeda ııynı zamanda 
senenin en muhtctem filmi : 

YAŞASIN 
AŞK 

ABDÜLVEHABIN 
2 ncl bOyDk faheseri 

Türkçe sözlü Arapça şarkıh 
rE 'da AZAK'da 
fılim buşluma 

saatleri: 
10.30 - 1 • 
3.30 - 6 

Suare 8.45 de 

Fılim başlama 

saatleri 
10,30 - 1 -
3,30 - 6 

Suare 8.4~ de 

tam ıeanı saatlerinde tepif 
olunmaaı 

1 oplantılar: Galatasarayhlarm Aile Ziyafeti 
Şişli HaJkevinde konferans Galatasaraylıların senelik aile yemcğ1 

' 
Şişli Halkevinden: Cuma akşamı saa.t 21 de 

Profesör Doktor Muzaffer Esad Oüçhan ta
rafından İhtiyarlık Te ihtiyarlama mevzulu 
bir konferans ve arkasından bir konser Ye -
rlleeektlr. 

Beyoğlu Halkevinde konferans 
Beyo~lu Halkevlnden: Perşembe günü saat 

18,:W da Evlmizln Tepeba.,ındakl merkez bi

önümüzdeki 8 Nisan 939 Cumartesi ak. 
şamı Tokatlıyan salonlannda verilecek. 
tir. 

Davetiyeler Bey-0ğlunda Hasnun Galib 
sokağında kain Galatasaray Spor Klüb~ 
Lokalinden aldırılmalı ve masalar da ev. 
velden tutulmalıdır. 

nasında Prof. Bay Fatin Gökmen tarafından Genç memur aranıyor 
aUnutulmuş mm adamlanıı mevzuunda mü-
him blr konferans verllecektlr. Yazı makinesile yazabilir ve muhase 'l 

- - beden anlar genç bir memura ihtiya9 
Sokak.lam tükUrenler cezalandınlıyor vardır. Talihlerin kazanmak istedikler' 

İstanbul vHayet hududları dahilinde, parayı da kaydederek (741) numara~ 
pazarlıksız satış kanununa aykırı ha - posta kutusu adresine amuhasebe me -
reket eden 4 7 esnaf, sokağa tükürdüğü murluğu> kaydile müracaatlan. Asker-
için 28 kişi cewlandınlmıştır. ilkle alakası olmamak şarttır. 

SARAY Sinemasında 
YAR 1 N AKŞAM saat 8,45 de 

2 bUyUk · Uzel ve muntehab filmden morekkeb nıUstesna bir program 

• r. oto'nun Yemini 
Baş rolde: PETER LOR RE (Fransızca sözlü) 
Çmiıı esrarı ve tehlike.eri tırdsında mukHddeR defineleri aramak uğrunda 

Mr. MOTO'nun maceralarını tasvir eden heyecanlı bir film. 

2-V dik Treni 
HUGUETTE DUFLOS ve ViCTOR BOUCHER 

tarafından ıürpri.ıler ve şıklıklar filmi 41---lliidll" 
Ortaköy Fıkaraperver Cemiyeti himayesinde bulundurduğu 23 ncü 

ve 39 ncu ilkokullardaki yoksul çocuklar menfaatine 
9 Nisan 1939 Pazar günü seat 15 den 20 ye kadar 

TEPEBAŞI GARDENINDE 
Bir dansh çay verilecektir. 

Bu toplantıya şeref ve kıymet verecek olan davetıilerimlzin iyi birgUn 
geçirmelerini temin içın Garden'in bfttOn varyete numaralan da bu çaya 
iştirak edeceklerdir. HayırseTer yurddaşlanmızın bu toplantımıza şeref 

~---------~vermelerini dileriz. ,. 

" 
9 N 1 S A N P A Z A R Hat 16.30 da M A T 1 N E ve 21 de S U V A R E G... ., .. 

MAKSiMDE en buyuk Revu Trupu TANASE 
2 Perde 56 Tabloluk 

büyük temaşalı TANASE - İSTANBUL Revüsn 
Baılıyor 

30 Yıldız • 60 Dansöz - 20 Rakkase - 20 Musiki 
Mevkii er ı 100 ve 150, Hususi Mevkiler 250 kuruftur. 

*Qm•••••••• .. -w.-. Gişeler hergün saat 10 dan itibaren açılıyor. 

San'atkarı 

Fransa ibtilSll Qzerine vncude getirilen en gUzel film... Sinemaya aksettirilen en bOyUk turilı safhası .•• 
Kıyas kabul etmez derecede bir heyecan ve ihtişam filmi ..• 

F A SA İHTİLALi İstanbul belediyesi bütçesinin mas -
raf k"1Bmı hazırlanmaktadır. Diln Vali
mn iştirakile belediyede öğleden ev -
vel ve öğleden sonra toplamlaTak bilt
~ hazırlıklarile meşgul ohmmuştur. 
VllAyet bütçesinin ml!srrd kımıı, Şe -
bir Meclisinin Salı günkü to_plantısına 
yetiftlrllecektir. 

Bu Cuma Aksamı Şeref Galası Olarak 

IŞIKLARI l~--T~A !5.ril!ktt! .'!u .. 8!0~~!ı!!!~~ında 
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Savla 5 _, 
SON POSTA 

Kocaeli kara yolları 
süratle tam·r bekliyor 

1 3 

Çanakkale~in çok şirin 
bir kazası: Yenice 

lzmltte bir 
Hükumet konağına 
ihtiyaç var! 

Adapazarı - Hendek - Bolu şosesi daimi bir tamire 
muhtac. Ankara Bolu İzmit turistik yolu 

gelecek yıl yapılmıya başlanıyor 

Yenicede imar faaliyeti arttı. Kasabada temizlik ve 
tenvirat işlerine ehemmiyet veriliyor 

y Yeniceden iki gü zeI görün'Ü§ 

B 1 

enicc (Hususi) - Yenice kazası leri.n halka tam bir müsavat esa'Sı da· 
a ıkesı . - Ç kk 

ta 
1 nna ale yolunun tam or bilinde adalet tevzi etmekl~ mükellef 

sında yeş· ı 1 k nılm ' . . 1 çam ı l~r arasında ku - bulunduklarını, memleketi toplu ve 

İzmitte btr hükiı.met dairesi yok -
tur. VUlyet ve nüfus idaresi eski bir 
saray kona~ında bulunmakta, bu ko
nağın müştemilatını da Maliye ve i
do.rel Hususiye Ue Ta.pu idareleri işgal 
etmektedir. 

Baytar Mil<lürlüğü, Maarif Müdür
lüğü, İskan Memurluğu, Sihhat Mü • 
dürlüğü, Nafıh Müdürlüğü şehrin muh 
t.ellf semtlerinde ayrı ayrı blnalnr iş
gal etmekredir. Her sene devlet büt -
çe.!lnden bu dnlrelerin kiraları için 
mühim bir para verUmektedlr. Halk da 
o dRlrPden diğer daireye l.ş takibinde 
güç!Uk: çekmektedir. 

Şehrimizde bliyük bir hükümet 'ko -
nağının ynpılmıısı hakkında öteden -
beri blr tasavvur vardır. Bfıtçe mülfı
hazalarUe tahakkuku mümkün olamı
yor. l"akat esbabı mesnlih te çok sı -
Jnntı çekiyor. Gösterilecek küçük blr 
bim~tlc Vilayete güzel blr hükftmet 
binası yapılabilecektir. 

Kaşta çoh garib bir 
Kız haçırma va': 'ası 

Kocaelinin dem\r ve deniz yollarile 
mücavir vilayet ve şehirlere bağlı bu· 
luruna~ı. kara yollannın ihmaline se -
beb olmuştur. O kadar ki, daha yakın 
zamanlara gelincey€ kadar, İzıniten o· 
tomobille Adapazarına, Kandıratya, 
Geyveye ve hatta Derinceye gitmek 
büyük bir mesele teşkil ederdi. 

Adapazarı • Hendek - Bolu şosesi ise 
geçilmez bir Çamlıbel geçidi gıöiydL 
Kışın uzun zaman münakalat durur, 
yük araba.J.arı, develer ve kağnılarla 
iptidai bir yolculuk baş1ardı. 
İzmit - Gebze arasında şose ile Ka -

ramürsele gidecek yol da hiç yoktu. 
Karasu ise İzmite çok uzak kalmış, yol· 
suz, ıssız bir kasabaydı. 

Cümhuriyet Naf1ası, bu baştanbaşa 
sosesiz vilfıyette büyük faaliyet gös -
termi!?tir. Sakarya üzerinde kurduğu 
muazzam köprü, diğer bir çok köprü -
ler ve menfez!er bilhassa şükra'Illa 
kayda değer mahiyettedir. 

13u arada birkaç defa Adapazarı -K~. (Hus!.lsi) -· Kazamızda. şimdiye 
kadar i?msaline nadir tesadüf edilen garıb 
bir kız kaçırma val(.'ası olmuştur. 

Evveldenberi karı kor.a olarak yaşayan 
Yusuf ve Ayşe adındaki bi~ çift on ~eş 
on altı sene evvel geç1ms z1·-< yüzünden 

ayrılmışlardır. Bunla!dan meydana ge-
l~ Fntma adınd!!. bi: de kızlan varciır. 

Hendek yolu yapılmış, diğer şoseler de 
kısım kısım, tamir görmüş, münaka'le 
ve muvaıale eskisine nisbct edi1emi • 
yecek derecede temin dilmiştir. Bu -

nunla beraber ihtiyaç tamam.ile kar -

~ılanmış değildir. 
Bilhassa hergün üzerinden binlerce 

1zmitta yollar beton oLanılt yapılırk~ 

Vil~yetin iktısadi hayatında mühım 
bir aksaklık teşkil e.den kara yolları -
mızın muntazam ve esaslı bir şekilde 
tamir ve ıslahı bir kısımlarının da• ye-
niden yapılması çok lazımdır. 

Şimdi vilayet kazalarını ve bu ara -

da yollarını tetkik ile meşgul olan Va" 
limiz Ziya Tekelinin yol faa~iyetine 
büyük bir ehemmiyet vereceği mu • 
hakkak görülmektedir. Zira 1zınitie -
ki, meşhur Demiryolu şosesini beton o· 
larak yaptırmak emrini veren valinin 
kaza yollarını da unutmıyacağı &i?ikaı-

~ 
1 
~ şırm bir köyken, üç sene ev - programlı bir çalışma ile en kısa yol -

~~e~al~k~ ·ir \•ilayetinin, Edremid, elan medeni bir ~eviyeye yükseltmek 
k 

1 
' aıya, v~ Canakkalenin 'Biga vazifelerinin en başta geleni olduğunu-

aza arından al 70 
b

. l . . ınan e ya.ikın köyün söv. Iemişti. Bu kıvmetli vadlerin ye -
ır estınlm ·ı k J edile~ek esı e aza . ~merkezi ittihaz rine ge15:rildiğini büyük sevinç1e gö -
ıcıtır. rüvoruz. Programlı ~alışma sayesinde 

Ayrıldıktan ht?mer. sonra Yusuf. Fat..-na nakil vasıtal<>.Tı geçen Adapazan - Hen 
adında bir kadınia evlenmiş ve Ayşe de dek • Bolu şosesi daimi olarak tamire 

1~ra~~ adlı b:.r erkekle baya~ın1 bl:-leş- \ihtiyaç göstermekte ve yağmur yağ -
tınnıştır. Ar:ıdnn zaman ge\rntŞ. bu~lar, dığı günler ~se seller altında kalarak 
birbirlerin. unutmuı1ardtt. nakliya'l güçleşmektedir. Karasu hiUA Diğer taraftan Ankara - Bolu· !vn•t· 

Yusuf, yeni karısında"l Zeyneb .ıdında uzak bir kasaba olınakta devam etmek- İstanbul arasında yapılacağı evve

1

ce 

dır. 

m 
Çanakkale vılayetine bag"lan-

Halk bicavett ,_ Yenicenin çehresi trerhal değişmiş, ye-
k · e r..a:za merkezinin baş-a vere naklinde k. . . ni binalar. dUkkanlar, yapılmı~. çar.n 
yıı1'ın z .. m 1 n çe ındıklerınden va kaldırım dö~enmiş, emsali bir çok 

bir kız ve Ayşe de yeni koca~ından Mus- 1 tedir. İzmit - Kandıra şosesi ile Kara- yazılan asfalt turistik yolun da önü • 
tnfa adında bir erkek çocv.ğu meydana ge- mürsel, Gebze yollan da esaslı bir şe- müzdeki yıldan itibaren inşaatına baş· 
tirmiştir. Musıafa ve Zeyneb, baıka aile· kilde yapılmaoğa muhtaçtır. !anılacağı haber verilmektedir. -=:=~===========--==-======:======~==:======~~ 

re~eti g,öri~lnemara ~a?ar kalkınma ha • kil . emıştı. Bu sene yeni hü kaıalardn bulunm1yan spor saha'1 vü-
n;,et bın>sının inşaa~ına başlanma _ cucli> ~etirilmiş. temizlik ve tenvira<\ 

ın.k .alkın cesaretini arttınnış ve sü _ işleri düzene konulmuştur. Baharda 
:~n b~~:ri~i: :;~ş:::~~;~ibü::::. r- ~urd~a spor hareket\eri 1 
mişlerdiT. \_ ___ J 

re 11 y · · Ü em ın~aat başlamıştır. parti binası ile belediye mezbahasının 
.. ç ay evvel kazava yeni gelen de - inşaatına başlanılacaktır. Birkaç sene 
~r\i kaymakam En;,er Kura'Yı karşı . sonra Yenice Ana-dolunun en şirin ka-

V<\nlar meyanında ben de bulun sabalan arasına girmeğe namzed bir 
muc;tum o 1 -== --=· zaman f!e enlere idareci - bal alacaktır. 

lzmir su şirketinin satın 
alınması işi 

Adapazarı adtivesinin 
çıJ1ştnaları 

Adapazarı (Hususi) _ Ad 
liyc 

. . apazarı ad- İzmir (Hu.!U!İ) - İzmir su ı:irketin;n 
sı cıva ·ı· ır 

2
...3 • • r vı ayet ve kazalara nisbeten satın alınması için önümüzdeki hafta 

B mıslı fazla faaliyet göstermektedir.! içinde Ankarada müzakerata başlana -
u sene içinde ağırceznya 162 iş gelmiş, cMdır. İzmir su şirketinin tesisatına 

geçen seneden devredilen le beraber ye -ı kıymet takdir edilmiştir. Şirketin esa· 
lkUnu (245) olmıı!:: bundn 

175 
ğ sen hükumetimize 80.000, İ'T.Illir hal -

Nihayet ~e~nlerde Seyretköyii civa

rında birbirlerini severek dağa k3~e.n bu 
iki çift, hadisede ceb::- olduğu için kızın 
ebeveyni tarafmdan ad1:yeye getiriinıiş-

lerdir. 
Yapılan ~etkik.at, Mustafa ile Z~ynPbln 

kardeş olduğunu meydana çıkarmış ve 

evlenmelerin~ müsaade eiilmemiştir. .......................................................... .--

(Koçuk Memleket Haberleri)'. 
izmir belediy~inde nll şerefine bir veda 

ziyafeti ftl'ildi 

d --s• n . a ırceza k . . . . 120 000 avası karara rapt d"l . . . . nna ıade edılrnesı ıcab eden . 
tav" bir . . e 1 rnıştır. Aslıye ee - lira borcu vardır. Bu itibarla müz.ake -
d sene ıçınde (621) iş gelmiş. bun- relerin kolaylıkla inkişaf ederek su te-n; 455 i karara raptedtlmiştir. sisatının satın alınacağı anlaşılmakta-

nci sulh ceza mahkemsine 1196 iız dır. 

Bursa meb'uslu~una .eeçllen valtmls Fazlı 
Güleç şerPf1ne dün gece belediye tarafından 
Kültür park gazinosunda bir ziyafet veril
ınl..ştir. Bu gece de İzmlrdeld konsoloslar tara 

fından bir veda ziyafeti verilecektir. Vnllmlz 
ve diğer mcb'uslar Cuma sabalu Ankaraya 
hnreket edeceklerdir. 

gel · :r mış, 1139 iş çıkmışllr. 
2 ncı asliye hukuk mahkemesine 10.,9 Tr?kyada mevs:m yagw.uru 

iş gelmiş. bunlardan 802 sı karara bağ-. 
lanmıştır. 2 nci sulh hukuk mahkemesine 
~5f-8 iş gelmiş, bunlardan 1145 i karara 

Edirne (Hususi) - Mevsim yağmur· 
ları fasılalı bir surette T~~yanın he -
men her yerini? düşmektedir. Mezrua· 
ta çok faydalı olan bu yağmurlar çift· 

ağlanmıştır. 

lzıllir. köy eğ\tmen kur~u açıldı 
ik ~~:mır ... ı H~.<>usi) - Köy eğitmenleri 

u :su dun koy enstitüsünde törenle a
çıl~ıştır. Bu sene kursa 150 kişi kabul 
cdıım· f l' . ış ır. ~urs dokuz ay devam ede -
oektır. 

çiyi pek sevindirmiştir. 
Bu yağmurlar arasında Kırklareli i-

le Bdbaeski, Alpullu haval~ine dolu 
da düşmüştür. 

Edirncde Mimar Sin.anın büstü 
yapılacak 

Edirne (Hususi'\ - Halkevinde ya -
pılan bir toplantıda Edimede bi.iyük 

Samsun ötratmelerinln mesleki toptantılan 
samsun llk ötretim öğretmtınleri, her haf

:-ı Çarşamba günleri Halk.evi salonunda mes
leki toplantılarına devam etmek.tedirler. Bu 
toplantıle.rda ö~etmenler, terbiyevi konfe
ranslar vermekte ve mesle!d hasblhaller yap-
maktadır. Bunlardan 90t lyl netloeler alın-

mo.ktadır. 

san'at eserleri meydana getiren Mimar 
Sina'nın bir büstünün yapılması için 
teşebbüse girişilmesine karar veril -
miştir. 

Pa??r Ola Hasan Bey Diyor ki: 

-

Yurdda spor hareketleri büyük bir 1 danyada Bursanın Muradıye takım:.na 
hızla devam etmektedır. izmitte · ge • 3-2 ga·lib gelen Mudanya Dinçspor. ta· 
çen hafta birçok müsabakalar yapıl - kımı, solda da İnegölde karşılaşan ld -
mıştır. Bu arada voleybo1da İzmitgü - mc.tnyurdu ve Yenido~an oyuncularını 
cü Kağıdsporu yenmiştir. En yukarı - bir arada görüyorsunuz. Maç 2-1 İdman 
dalki :resim galib takıma aiddir. Balı - . . . . 

1 es
. 00·ı 1

. 
1 

d "d yurdunun galebesıle netıcelenmıştır. 
- Hasan Bey Amerıkada 

&aç modası değişmi§ ... 
Uzun kıvırcık saçlar 

yerin€ .•• 

. . . Şimdi gene kesik saç· 
1ar moda olmuş. 

Hasan Bey - Tevekkeli 
aeğil 'bizim evdekı kadın • 
lar saçlarını kestirdiler. 

- Canım ne vakit duy -
muş olabilir. Ben bugün 
ibunu telgraf haberi olarak 
okudum. 

Hasan Bey - Moda bu 
azizim. tıelgraftan evvel ge-
lir. 

\: ır ge ıg maç arın a sag a res - _ _ . _ 
mini gördüğünüz Balıkesir Tckspor Aşagıda sagoa Erzurumda kayak mu-
Bandırma İdmanyurdunu yenerek böl- I sabakalfı'rında birincı gelen Sabahad • 
ge birinc!si olmuştur. Sağda üçüncü I din Oyan, solda Trtıbzmıda bisiklr' mil 
resimde Sivas kayakcılnnndan dördü- \sabakalarına giren gençler görülme.kte

nü görüyorsunuz. Ortatla sağda Mu • <lir. 

r. 
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Kartuında 1 

rştla ~ 
- Monşer, Helo, Üstad ..• 
Başımı çevirdim. Meraklıyı gördüm: 
- Şükür ~üğümüze .. 

- Beyazıd beş kuruş. Fatih altı, atln· 
yın beyler atlayın! 

Şık bir çocuk 
hum v ve ars lar sa an •• 

pıJaması 

Elini uzattı: 
- Ne iyi tesadüf! 

Meraklıya döndilln: 
- A.tlıyaıım! 

-Olmaz! o dırı ı ha e e d' 
- Neye? Bir an evvel kurtulın8k istiyordum: 

- Acele bir ifim var, dedim, ıuradan 
bir tramvaya. .. 

- Ben de beraber geleyim? 

- Durma<iı, polısler ceza alırlar. 
- Al.rn.ular, bu tramvay değil 
- Ben atladım, o da arkamdan atladı: 

Suçlu tahliye talebinde bulundu, fakat mahkeme bu 
talebi reddederek mevkufiyetin devamına karar verdi 

- Yok ben ,.alııız giderim. 
- Kıolay kolay bırakmam. ,sana lrnllım 

kaynadı. İfte tramvay da geldi, binelim. 
Kurtuluş )"Olu yoktu: 
- Binelim! 
Ben tramvaya doğru yürürken sahan • 

'lıkta durrn~ yüzüme bakan kondüktör 
zili çekti. tramvay hareket etti; meraklı 
seslendi: 

- Atlasana, ben de atlanın. 
·Durdum: 

- Neye durdun, neye atlamadın? 
- Tramvaya atlamak yasak, polisler 

ceza alırlar. 
- Bak bwıu bilmiyordum. 
DOşü.ndil: 

- Senden hiç ummam anuna, aklıma 
gelmJJken sorayım. son tramvaya bıncr, 
para vermeden mi inersın? 

- Ne münasebet. hem bu nereden ak-
lına ge ? 

- Hani biz tramvaya do!rru yüruyor • 
duk ya, kondüktör, seni g··rur görmeE 
zDi çekti, tramvayı yilrüttü. Parasını ver
sen seni ne diye tramvava almak iste • 
mesın de tramvayı yilrüts .. n. 

- Ne münMebt canım, onlar öyle ahş
lnlflar. Tramvay yanın dak:ka durdu mu 
dli çekerler. 

- Ôyle amma binecektik. 
- Onun nesine lAzım. 
- Garib ey! 
- Olabilir, bi.z alışkınız da garib bul-

muyoruz. 
Bir otobil.8 önümüze gelrn.ıc;tl. fakat 

dunnuy-0rdu. Otobüs kondüktörü kapıyı 
açtı. vazı çılrtı,ğı kadar bağırdı: 

Canlı bahk yutma müsahal<ası 
Ameri:kada Masaç6sende Baston kolle

ji talebesinden Donald Mulcaby 29 tan 
canlı balık yutarak (canlı balık yutma) 

- Polisler tramvaya atlıyanlardan ne--
ye ceta alıyorlar? 

- He!' halde tranrnya atlarken dü§eT, 

bir kaza ~'kar diyedir. 
- Peki amma otoba.ae atlarken insan 

düşmez mi, bir kaza çıkmaz mı? 
- Düşebilir, ölebilir. 
- Neye buna milaaad.e ediyorlar? 
- Bilmemi 
Kondüittör yanımıza gelmişti. 
- Sultanahmed lı::a~ kuruş? 
Meraklı, gene merakla sordu: 
- Sen otobil'se iDt defa mı blniyomın? 
- Yok. her zaman binerim! 
- Her uman binersin de, hAlA otobü-

11in Sirkeciden Sultanahmede kaça ~r
dfiğünü öğrenemedin mi? 

- Maatteessüf nemedim. 
- Sen ıblraz gab1ain galLba? 
- Zannetmem! 
- Gabi değilsin ne diye bu :ndaT 

basit b r ,eyi öğrmemedin? 

- Kabahat. bende değtL tarife otobO. • 
.On nev'ine, kondüktörün keyfine g6ri! 
değ·ş·r. 

- Beni aptal yerine mi koyuyorsun, f'kt 
muayyen mesafe ara nda ~lfyen ayni 
neviden nakil vasıtalarında ayn ayrı ta· 
rlfeler olar muymuş? .. Bu dünyanın hiç 
bir tarafında görillmmıiş. 

- İşte glSrOyorsu!l YR! 
- Haydi canım, sen kendinle alay et! 
Bir mevkide oto'bi18 durur gibi oldu. 

Meraklı atladı: 

- Senden soğudum. dedi, kendme bak
madan benimle alay etmiye kalkıyorsun! 

ismet HutWi 

Akılh bir ayı yavrusu 

-

Asliye 1 inci ceza mahkemesi dün ya
man bir dolandırıcılık .uçlusunun du • 
nqımasma bakmıştır. 

Suçlu Fuad. hakkındaki iddiaya naza • 
ran ev ve arsa satmak gibi bahanelerle 
muhtelif ki:m&eleri dolandırllllf. nihayet 
yakayı ele vererek, adliyeye aevkedil • 
mi§ ve hakkında tevkif müzekkeresi ke-

. ailıniştir. 
Suçlu hakkındaki davalar şunlardır: 
Fuad, Vuiliki isminde bir kadını Koço 

ve Mihal isimlerinde iki şahıs vasıtasile 
yazıhanesin davet ederek, kend"sir.e 
Tarlabaşıncta Kiraz sokağında bulunan 
bir evi satmak istemiş Ye: 

c- Kele,pirc\!r. kaçırmayın. diye de 
nasihat etmlftir. 

Vasiliki bu oyuna kanarak. kaparo ola· 
rak 250 lirayı Fuarla teslim etmiştir. Va
sillkiyc satılmak istenen evın Andon is -
minde birln aid olduğu söylenilerek, 
Andon na.mı.na noterlikte tanziın ed"lrniş 
bir vekaletnameyi de gösterm ıtır. 

Halbuki, blllhare evin asıl sahibi olan 
Andonun 35 sene evv 1 öldüğü ve vekA
letnamedeld Andonun ise. mevhum bir 
şahıs olduğu anltl9llarak hfidisedeki sah
tekirlık orta}'R çıkmııtır. 

Ycıkasııe rooasını bır sıra renkli fis- Suçlu, Vasilikiden sonra, Joı.efina is • 
to işleme süslüyor. Belinde ensiz bir minde bir tadına da bazı arsalar gi5ster
kemer. Kollan dar bile.ıikli. Önü sedef mi~ ve: 
düğmeli. «- Kelepirdtr, bunları Eatın aa SÖZÜ· 

Her kadın bilmelidir 
Güderiyi yıkamak için tuzlu ılık su 

kullanınız. Kuru bir bez içinde sıktıktan 
sonra gölgede kurutunuz. lyıce kuruma
dan her tarafa gererek buruşukluklarını 
açınız. 

mı. ilave ettikten sonra, bedeli ferağa 

mahsub olmak üzere 800 lirasını dolan -
dırmışhr. 

Gene Arif ismindeki bir mühendisi ma
bey"nc· Faik Beyin arsalannı satacağım 
diye kandırarak, evkaf iearesini tesviye 
ve masarif parası şeklinde 350 lırasını al. 
mıstır. 

* Renkli çam~rlarm 
dermek iç.n: 

1 kl kl gı. uçlunun bu ek lde dolandırdığı daha .,o u u arını • 
lbaşka kimseler de mevcuddur. 

Yeşil ve pembe renkli ~amasırları bir 
litre suya bir yemek kaşığı sırke, kırmızı 
renkteki çamaşırları da bir litre soğuk 
suya bir yemek ka§ığı sirke katıp çalka

Fuad ise. mahkemede bütün bu iddia
ları inkar ederek: 

layınız. 

- Ben V sillkiye ev s tacağım deme • 
dirn. Fakat kendisine bir ev kiralıyarak, 
bir senel '.k bedeli icar olarak. 250 lira 
aldım. Mesele sadece bundan lbareWr ınilsabakasının ~aınpiyonu olmuştur. * 

Şampzy-on. 'balıkl~-ı sütle, diğer müsa- demiş ve öteki suçlarını da ayni ıekilde 
brklar ise portakal suyu, veya domates Camlara arız olan buz renkli kir veya tevile kalkmıştır. 

!olukluğu gıdermek ıçin bır litre suvn Ancak. mahkemece dinlenilen bazı şa-
alça.rile ~rdır.. k k :ı.-.... k k k 

ib.ir .. ·ası şap ve "9 aşı tuz ·arıştmp lhıd. ıer su. çlu hakkındaki iddıayı teyı"d etDerecelcr vunlardır: 
Baston kollejll Donald 29 balık. Bu ayı y vrusu. bulunduğu Nevyork sıl n z. mı lerd·r. 
Pensilvanya Üniversitesinden Hollan- eıır· d ka bolın 50 kil t l"k 1 * I Fuad dünkt\ celsede tahliye talebinde 

denıky 25 balık. f m e Y uş. omc re 1 yo Mat deriden ve süetten yapılmış eldi- bulunmuşsa da, bu talebi, mahkemece 
Harvord Üniversitesinden Klark 24 ba- katettikten aonra da elinde dondurmasile venleri temizlemek için evvela lekelerini reddedilmiş. duruşma karar tefhim! içln 

lık. yerine dönm~tür. bayat ekmek içile bastırarak almalı, son- 1 gelecek Salı gününe bırakılmıştır. 

-----····-·-··-···-·-----···--······· ········-··---·-- ra kuru ot ve beyaz b"r faniıa parçasne Bir ay evvel denizde bog--ulan 

Boyanmak 
Agıb mıdır, 
Değil midir? 
•Nlfanlımla aramda küçük bir ihti· 

W ~ı. Ne zaman yiizümd~ biraz 
pudra. ruj, kalem izi görse derhal si
nirleniyor: 

Bir genç kızın, bir genç kadının iyi 
bir aileye mensub olup olmadığını, in
ce ze\k sahibi, cgu> sahih. olup ol • 
madığını da bu ince renk ve ton far • 
kında anlanıınız. 

oğfiıalı. 

Ynğ bozulunca ne yapmalı 
Bozulan yağı kullamlır b·r hale koy

mak mümkündür. Birkaç parça odun kö
mürünü yıkayıp temizleyiniz. Bozulmuş 
yağı eritiniz. Çok sıcak olunca içine te
mizlediğinız kömür parçalarını atınız. 

Yağ soğuyunca kömürleri içinden çıkarı
nız. Kötü kokusu kalmaz. 

* Tıpaları camdan şişeler bazan sıkışır 

açılmaz. Bu; çok defa tıpa nemli iken şi· 
şenin ağzına tıkanmaktan olur. Şu ted

· tir cesed bulundu 
Ma !tepede Dregoz m vki)nde bir cesed 

bulunmuştur. HAdise etrafında zabıta ve 
adliyece yapılan tahkikat sonunda cese
din 1 ay evvel denize girerek soğuktan 
donan sandakı Kabile aid olduğu ~a
şılmıştır. 

Üsh-üdar adliye doktoru ölünün defni
ne ruhsat verm!§tir. 

Usaadesiz memleketimize 
giren iki adam tevkif edildi 

birlerle açabilirsiniz. Şişenin boğazını a- Dün, hükilıru?tçe hudud haricine çı • 
teşin etrafında çevirerek ııntmakla, ş"şc- kanldıkları halde tekrar müsaade!iZ Tür
nin boğazını bir urganla ovarak, daha kiyeyc dönen 1ki şahu ynkaianarak ad • 
iyisi ısıtmada~ önce şişenin boğazını yağ-, liyeye verılmiflerdir. 
lıyarak. Amavud tebaasından Abba! oğlu Mev-

la ve İzak isimlerindeki her iki suçlu da 
Sultanah.med 1 inci sulh cezn hakimliği
ne verilerek, yapılan sorgulan sonunda 
tevkif edilınişlerdir. 

Mah!Ot yağ satan bir agm 
muhakeme edildi 

Balıkpazanndn yağcı olup mahlUt yaft 
satan Yorgi isminde biri adlıyeye veri .. 
lerek, Sultanahmed 1 inci :.ulh cezada 
görülen duruşması sonunda 1 ay hap.c;ine,_ 
1 ay müddetle de dükkanının kapatılma • 
sına karar verilmşitir. 

Bir adliye mübaşiri beraat etti 
Evrak imha etmek suçundan asliye 

1 inci cezada tahtı muhskemeye a 'ınan 
adliye mübaşirlerinden Alinin duru ma· 
sı net"cclenereki, beraetine karar veril ~ 
miştir. 

Poll le: 
nr .. bisikletli s yaşında bir 

çocuğa çarptı 

Kasımpaşada Kumrulu sokakta otır 
rım Asını,. Bahriye caddesinde bısik.lei 
ıle gezerken 5 yaşındarai Bürhan dh 
çocuğa çarpmıştır. 

Bürhan, sağ kolundan yaralanmıştır. 
Suçlu yakalanmıştır. 

Bir tramvay 5 yaşında bir çocuğa 
çnrptı 

Fmih - Harbiye hattına işleyen 87 
numaralı tramvay arabası Fatihte Ka
raman caddesinde oturan 5 yaşındaki 
Yılmaza: çarpmıştır. Yılmaz, başmdaı:ı 
yaralanrn ıştır. 

Bir evin soba bacası tutuştu. 

Beyoğlunda Ta•rlabaşında Fıçıcı so • 
kağında bir yangın başlangıcı olmuş, E 
mine admda bir kadıtıın oturduf,ru evin 
bacası tutuşmuştur. Yangın yerine ge"" 
len Beyoğlu itfaiye grupu, ateşin bü ~ 
yümesine meydan vermemiştir. 
Yapıl~n tahkikatta, yangının soba 

bacasının temizlenmemesinden çıktığJ 
anlaşılmıştır. 

Küçiik bir çocuk lmynnr su ile haşlandı 
Kasımpaşada Lonca sokağında çu • 

vrtlcı Hacının evinde oturan Behiyenin 
14 aylık Sevim ismindeki lazı kaynaı 
su ile haşlanınıştır. 

Sabahleyin Behiye mangala bir ten 
cere koymuş, bir aralık dışan çıkmış, 
bu esnada Sevim her nasılsa• kaynayan 
tcne<?Teyi devirmiş ve vücudünün heı 
tarafı başlanmıştır. 

Sevim müdavatı yapılmak üzere Şiş
li çocuk bastanesine kaldınlmıştır. 

B~r çocuk mangala diişcrek yüzü yandı 

Şehremininin Hocayusuf mahallesin· 
de Çeşme sokağında 2 numaralı cvd'a 
oturan bahçıvan Celalin 1 yaşındaki 
9ğlu Yılmaz, mutfakta bulunan manga 
lın üstüne düşerek yüzünden yanmış • 
tır. Yılmaz, Gurcba hastanesine kal • 
dırılmıştır. 

Bir adam Heybelide denize diiştü. 

Heybeliadada Denizlik sokağında o
turan 33 yaşında Şerif, Büyükadada'n 
bindiği sandalla Heybeli rıhtımına çı· 
karken ayağı kayıp denize düşmüş fa· 
kat kurtlrılınıştır. 

cGenç kız, genç kadın makynj yap • 
mamahdır:. d1yor .. Namuslu bır kıza, 
kadına yakıfmıyacağı iddiasını mü • 
dafaa ediyor. .................................... -_ ........................................ ·---········· ..... ·······-··-·---······-···· ... ··--···········-· .. -···········-· ...... ..-. .. 

Nihayet bir defa da Teyzeye soralım, 
dedik. ne dersiniz?:. 

Bana bu suali soran genç kız şüphe 
1ok ki düşüncesinde yalnız değildir, 
~ kişilik bir kadın meclis"nde fikri 
re konulsa muhakkak ekseriyet ka
zanır, fakat doğru mudur? Sualin ce. 
vabı tel&kldye. zamana ve muhite gö
re değişir. Bir vakitler Türkiyede genç 
kı%lamı her ne §ekilde olursa olsun 
boyanmaları füfen yasaktı. Genç ka • 
dınlarda ise sadece pudraya müsnade 
edillrdl. Tonu biraz aşana öerhal kızıl 
damga yapıştınlırdı. But.in genç kı • 
nn da. geoç kadının da güzelleşmiye, 
gilzel görünmiye hakkı umumiyetle 

Çocuğum. sen hududun başlangıç 

noktasında muıın, niJanlına cazib gö
rfinmeyi istemekte haklısın, fakat bu 
maksadla aarfettiğin emek hissedili • 
yor mu? Boya, pudra, kalem oyunu 
töze batıyor mu? Hattl f{iphe uynn • 
dırı yor mu? Nişanlının doğru düşün -
düğünü kabul etmeliıin. 

* Bay cP. 1.. ye: 
Ele.caksızın m 

skaral ıkla_r_ı_: __________ l_a_c;_tz_.k_ı~ 

teslim edilmektedir. Fakat göze çarp
mamak. hissedilınemek ~artile. 

- Bir kadın koca!lnın bütün kazan
cını tamamı tamamına bilmek hakkına 
malik midir? diyorsunwı:. Bu, kadınm 
h"fan seviy~nin derecesine bakar. E-
er tahsil g6rm~ d1l~ncesini, muha

keme etmeBini bilir bir kadınsa evet. 
ksi halde hayır. 

* Bay .ş. f.a cı: 

- Ayrılmanın çaresini aramadan 
evwl nın yol u bulımya ba
kınız. Birinci §Ikta 81~ benim tara • 
tımdan verilebilecek tavsiye yoktur. 
İkinci şıkta ~bir yuvayı kurtarmak için 
kafa yormıya memnuniyetle bazının. 
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i haki i seb e · elerdir, 
onlar, neler i ed· orlardı, 

na 1 bir vaziyeti k rşıl .ştılar ? 
Yazan: Maruf İngiliz siyast muharrirlerinden R. F. Barette 

3'apon Ba ..ı..n, ~ topraklamwfa ılri11en. JapOft kuvvetleri 
be şv""A.1.11 Pn!ns K · bir Yanatında, ele onoye ilk ıık Sadimı alAmetlerine rastlanır. la, yani sosyal ve politik nizamı mu • 
ra:ının bir kanşı:~irllen Çin toprak- Mlal mi i.Jtiyorsunuz? İşte milll bl!r hafaza makMdile, kontrol edildi. Fab • 
nıiye~ğıni bildir.mi anç~ile vazgeçile • an'ane olan Hara - Ktrl, işte teslim ol· rikalann tehlikeli birer tahrik mer -
~e ~l.ıi bir itaat ist~ ınden mutlak maktansa lHmeyi emreden askerlik an- kezleri o1abilec€ği goz önünde tutula -
t t ıkı millet arasınd J ve ancak o va· anesi ve işte Çin harbi... rak işçinin çoğu kadınlar arasından a
b~l ed{'C(;wi hır cişblrl~ği:~ny:nm dik- Japon m&ntalitesini altüst eden mü· lmdı. ~ira Japon kadını yumuşak baş
~;cC'.~i ô lemi ti B' nı~ aşlaya - cadele sevkitabiisinin bir kaynağı da, lıdır. Öyle terbiye edilir. Erkekleri ta
h he bu 'n Çinde · lşt r ~yon Japon ayalklannın altındaki toprağın karar - rafından toptan bir para• mukabilinde 

ar rliyor. e u maksadla sulığıdır. Japonya bir tayfunlar, vol - işe konulur. Ve orada fabrikanın ka • 
Fa1< t acaba, hedef kanlar, bitip tükenmek bilmez zelze • labalığı, işi ve ücretile avunur. 

Yfik htiras hangi s~r::t~ o~nn, bu bü- leler memleketidir. Asırlardır üstünde Bunlardan başka, köylünün -aile -
ve nereye varacak? er en doğdu, yaşadıktan toprağın bu mütemadi sar- sile birlikte büyük şirketlerden kirala .. 

Japonya Çin h b' rnıŞl Japon halkının muhaoyy:ilesini ve dığı tezgahlarda ve gene bu şirketin 
rentn tesictle g· ;: ı~e askerl bir züm ~ur aletini korku ve huzursuzlukla verdiği materyelle çalışmak suretile
-tıpk1 orta çağrıs~ u ı;r1:111lekette doldurmuftur. vücude getirdiği cev san'atı, sayesinde, 
larca mUdci€t. kabile~yas~ g~bı- asır - Bütün bunlar yetmiyormuş gı'bi, bu nüfusu esasen fazla olan san'-at eşhir -
l>ıştı d~rdu. Nihavet r bırbırlerile çar- trinirleri gergin insan kütlesi !On yet - !erinde karLŞJklıklara meydan verebi -
11nda. Imparato ·M 1~eçEn a.sır ortala- m4· vılda Avrupanm ancak dört yüz lecek bir kalabalığın birikmesine marn 
tü k r e Ji devrınd bü .., • ' 1 d 
d n abileJer, ecnebi teca .... e, • yıla sığdırabildiği politik, sosyal ve e- 0 un u. 

urabilmek için birleşmek vu~~ne karşı Ironomik bir inkılAb geçirdi. Memle - Fa-kat bütün bu tedbirlere rağmen 
duydular ve İmparatoru uzumunu ket; toprak feodalitesinden fabrika fe- Japonyanıl'} içtimm bünyesi kararsız -
toplandılar. n etrafında odttlitesine geçti. Japon askeri faaliye- dır. Ayni ülkede yirminci asır medeni-

Jaoon hanedanını k . . U; !ilah inhisarını kı.skançca kendine yetile iptidai san·atın (Bu memlekette 
kındaki eski cfsane·nd udsıye=ı hak • hasretmek isteyen muhtelif sınıflar a· ziraf inkrlab olmamıştır.) yanyana yü
rında rnühım b· ' ers programla • rasındaki ufak mUcadeleler olmaktan rümesi garib ve gayritabii bir vaziyet 
Japon adalarını~ ~er aldı. Bu efsane; çıktı, bir dünya stratejisi meselesi ha- doğuruyor. Ordunun mühim bir kıs • 
rafından b w 

1 
aponlara Allah ta · lini aldı mını köy:U çocuklan teşkil etmekte -

a ıs andığını - 1 İ · Parator Gimmu gü . soy er. lk im- * dır. Halbuki köylil halA Şarka mahsus, 
dan sonraki . ' neşın o vludur. On· Bu değişiklik arasında derebeyi a• - fakir şartlar içinde yaşamaktadır. Bu 
kahimaın kımparatorlar da onun su ıilzadel(3r, mevkilerini elden bırakma- yüzden kendisi olsun, ordudaki oğlu 
dır J ış anından gelme çocukları- ol un, hep cbüyu""k .sermaye• ye dış" bı'· 

· npon taht d bö maya azmettiler. Ve tepesinde impa • 
bir h · k . ın a yle mukaddes lemektedirler. 

lar b 
urrıcl r alına a dı, hiç rüzg*r _ ratoru tn~ıyan yen; sosyete ehramının 

u mc ı k e:t deva 1 k ı Japonyanın cbü- Büyu'"k sermaye ... O da ordu ı"le do-
nın 

0 
m <' c e saldıran KubilAy Ha- m ı uru uşunun 

~- A 
1 
nhcınma nı mahv~er mivdi? t. _ yük devlet olnl<b yolundaki inkişafına nanmnnın siyası zorbalığını end~ ile 

~ l .!.i biricik ld w go'"rdu··1,.,,,.. Kendi- karşıladı, Çin yagmw ası teklifı'nı· ı"ste -
ınal on ara ene uykudan uyan • ı çare o ugunu ..... . _ 
rını ar:nı:. Ga.rbJ lar .l{ibi silahlanmala • lıerinin Avrupalı asilzadelere ıuızaran meye istemeye kabul etti. Zira büyük 
yay~ h~.,.u~eş n çocuklcrrı~ sıfatile dün· bir üstünlükleri vardL Samuraiyi el • sermaye mümessilleri tacir olmak sı _ 

ctk m olmalannı emrediyordu. lerinde tutuyorlardı. Bu yüksek disip - fatile müşteriye ıilAh çekmenin kazanç 
Bu halk k"tl . llnli Sövalye teşkilAtını modernleşme 1ı bir iş olamıyacağını bili~rlardı. Di -

dernıestinn~uvo~~~~n, ~;mleketi mo - hB-reketinde kullanarak, orta'ya ekono- ğer taraftan muhırrib bir n-kın çocuk
tıasıı bir s~dakat ve a;abrı erg~::ıakıağırş~ mik imtiyazlar, si yut nüfuzlar iddia - lan sıfatile -işini yavaş yavaş yolu -
ıu, nelere katla d w "V sında bulunacak bir Burjuva sınıfının na koyan, silAhmt arttıran. ve bir sene 
di . n ı mı ogrenip te tak • ıkın • D h w ta son a yenilmesi ümidi ld ·a ı etmemek eldt>n gelmez. Muka·.:ıd,.,. _ ç asına mı:tni oldular. a & ~agı - r e en gı ecek 
ratıannın büvüklügvü . u ..,. bakaya da -imparator ordulanna gir· olan- Çinin Japonytt için nasıl bir 
,, d ne ınanırken bir k ·· d be b tehd'd demek olduır..n•u fark d Jan ~n an'nn vi killtürlerinin ç·' d me musaa esini vermekle ra er- ı ~ ...... n ın a idi· 
geldı mi, öbür vand n L>nı· n .. ın e.n kendi kontrollarından çıkma imkanını ler. 
uo 1 "' e oğrenı- b km d 1 ç· h b" d Ik h .T· r ar a garbdan a d 1 . . ıra a ı ar. ın ar ın en evve ı uzursuzlu _ 
v:e a· ~ · nnı bılmenın t v dah b k b bl ri r ı ki c ohcl' b r k- "lın . Bu a ır başmda Japonyada ngiliz gun a aş a se e e ~vardı. Gar 
ınücad le e r. çu e hisSllG fikirleri müessir olmaya başladı. Bu te- bın fikir cereyanları matbuat, sinema 

J... 1 sirlerle birlıkte demokratik prensipler ve turic;tler vttsıtasile Japonyaya gidi-
ve M de inkişaf buldu. Fakat Alman, Avus • yordu. Ordu elden çıkmıştı. 1938 Şu -
nbrı turyg ve Ru11 hanednnlannm yıkılışı bat isyanında nazırlar öldürülmüş, Tok 

Japon asilzadeliğine hiç bir aristokrat yo kısmen ele geçirllınişU. 
sınıfının emniyette olmadımnı göster- Asiler yakalandıklan halde halkın 
d1. Bunun üstüne Diet meclisinin nü - umumt sempatisi yilrlinden hafıf ceza· 
fuzunu baltelad ar. Ve bu meclis; -on larla kurtulm~lurdı. Dünya Japon mü 
seklzincı Whlgıenn nüfuzuna hacirlerini kabul etmez olmuş, Japon 
giren A ftrttsı gib"- büyük fe· ~ ll rma ağır gümrü.kler koymuştu. 
odB.l hükmü altına gır- I 'k günden güne artıyordu. 
dl B n Japon Dieti Alınan R eh Ç n z ptı bütün bu derdlere der -
tag' n daha penq salAhiyete sah n olac k diye düşünüldü. Mançuri 
de dır bi tezelden bir mfer kazanılaınasa 

J ponyada sanayi de ayni maksad • (Devamı 10 uncu sayfada) 

Viyanadan lstanbul 
Nasıl anasını, babasını, sevdiğini kaybeden insan 
ondan bahsetmek isterse Çek kontrolör de hep vata· 
nını anlatmak, onun güzelliklerini sıralamak istiyordu 

Yazan : Suad Derviş 
Bizim vagon bom.bot gibi.. bir iki Al

man kuriye, bir iki ne oldukları belirsız 
tip, (beynelmilel i§ adamları), sonra 
Çekoslovakyadan Sofyaya dönen Sofya
lı bir çift ve Viyanadan dönen ben ... 

Vagon restoranın §8f ıarsonu trenle
rin bu son günlerdeki kima~lzlltindeıı 
şöyle şikayet ediyor: 

- Trenler ibombo~. yalnız aeyahat edl .. 
yoruz. Hiç iş olmuyor. Son günlerde yol
cu kalmadı. Yalnız sizin gibi. ecnebi 
memleketlerde olup evlerine dönmek i
çin telaş eden birkaç kl§iden ve bir iki va 
zife sahibi insandan ve casuslardan baş
ka yolcu görünmüyor. 

Macaristan içinde askerl ıevkiyat tren
lerine epey rasladık. 
Şimdi Yugoslovyanın hudud iııtasyo

nundayız. Peronun ötesine beriıııine bil
yük küfelerle şarap Şişeleri, ekmekler. 
konserve kutulan, yiyecekler konulmuş, 
sivil, asker, kadın bftyülc bir kalabalık 
trenin .gelmesini :bekliyor. Gelecek treni 
karşılamak için saf. saf dizilmiş istasyon. 
daki bu kalabalık bizim trenimiz oraya 
geld'kten sonra fazla beklemiyor. 
İstasyona bir trenin geldiğini görüyo

ruz ve bu tren vagon, vagon asker atşı

yor. 
ASkerler şarkı söylüyor. Halk ta on

ları cHorra!> sadalarile ve milli havalar
la karşılıyorlar. 

Yugoslnvyanm tam hudud istasyonun
da görülen böyle ibir manzara esasen 
hal'b endişesi içinde olan bizlen teskin 
etmiyor. 

sızlar kendi mahivlerlne gittiler... AJ.. 
manyanm bu kadar büyümesi... Biz za* 
ten Almanlara karşı ne yapabilirdik? Bi
zim prez danımızı çağırmı§lar: cEğer ra
zı olmazsanız memleket hAk ile yeksan 
olacak. tayyarelerımiz bir ,ehır bırakmı· 
yacak!. demişler. Bizde askerlik üç sene
dir. Üç sene werlik etmiş olan muallem 
efrad hududlardan çekilmi§ti. Daha bır 
kaç hafta evvel sllAh altına alınmış as
kerlerimizden başka kimse yoktu. Esa
sen Südetler mıntakasını verdığimiz za
man en iyi lstihkamlanmızı, ilk müda· 
faa hatlarımızı onlara bıraktık. 

Burada bedbaht halk adamının miW 
gururu tutuyor: 

- Alınan orduları Çek topraklarına 

girdikleri ve Alman zabitlen bizdeki tec
hizatı ve istihkAmatı gördükleri vakfü 
cAlman askerliği burada çok şey öğrene-* bilir!> demişler... Biz senelerdenberl 

Sofyaya geldiğimiz 7.aman bütün bizim memleketimizi en büyük masraflarla tah, 
kim ettik ... Ne ıilS:hlarunız. ne tayyare· 

vagondaki yolcular eksprese eklenen bir 
!erimiz, ne yeni usullerımiz ve ne istih· 

yataklı vagona geçtiler. Ekspres Sofya-
. kamlaırımız vardı. Hepsini Almanlara 

dan akşam beşte kalkıyorau. Konvansı- d='- N lım kü "k b' mili . 
1 'kid p d 1 .b S f ver tA... e yapa çu ır etiz 

yone ı e... eşte e o duğu gı i o • O 1 b' d """' dah kal b 1 k 
d d b 

ı.,_,..,, - " k . n ar ız en ~VA a a a ı ... 
ya a a oşu u~ ... na surunmeme içın 
vagonumu terketmedim. Konvansiyonel 
ile yoluma devam ettim. Esasen ekspres 
1stanbula sabahın yedisinde. konvansi
yonel on buçukta geliyor. Neden sabah o 
kadar erken kalkayım. 

Biz"m vagonda be,nden başka bir tek 
yolcu kalmadı. Tek yolcu benim. Kon
trolör kısa boylu, sarışın bir Çek ... 

Ben kompartimanımda oturuyorum. 
O ekseriya vagonun koridorun:ı geliyor, 
kompartimanımın kapısında duruyor. 

Kendi.c;inden Çek olduğunu anladığım 
zaman son h~dlseler hakkında ne düşün
düğünü öğrenmek için bıraz onunla ko
nuştum. Bundan yüz buldn. 

Yalnızca oturup dü~ndüğü şeyleri bi· 
rer, birer gelip adetli kendi kendisile ko
nuşur gibi bana anlatıyor: . 

- Evet ... Bir silah atmadan te.ııılim ol
mamız çok fena oldu. Fakat biz ne yapa. 
bilirdik!... Esasen Eylftldenberi Alman
yaya teslim obn~ bir vaziyette idik. Bu 
netice, nasıl olsa gelecekti... Hem şimdi 
biliyor musunuz:?... Biz artık harbden 
korlonuyoruz ... Çilnkfl Hitler Çederi as
kere almıyacak! ... 

Bir iş için kompartimanın kapısından 
uzaklaşan Çek kontrolörü biraz sonra 
tekrar ayni yere geliyor ve birdenbire 
gene ayni meV2'U üzerinde konuşmağa 

başlıyor: 

- Çekler askerlik yapmıyacak dlyo
.nım amma... Zannetmeyiniz kı Çekler 
korkuyorlar. Hayır... Çekler iyi asker
dirler .•. Fransa Eylfüdt onu terkettiğl 
vakit, Fransanm Prag seftrl: cEyvah, de
di, Fransa en bilyfilt mfidafaa kuvvetini 
kaybediyor .• Çek ordUHU Fransa için en 
ınühi.rn yardımcı idi. Çekoslovakya bu 
hale geldikten sonra Fraruanın başında
ki tehlike çok daha büyüdü. Fransa blze 
karşı hiç merdce hareket etmedl .. Kaba
hat hep Mösyö Bene,in... Beneı yalnız 
Fransız politika.n, Fraruns politikası deyip 
duruyordu ... Eğer Fransız politikası ... 

Burada bir tren memuru gelip kendi
sinden bir şey toruyor. Ona iıtediğinf 
vermek için kompartlmanm kapuından 
uzaklaşıyor... ~zlerimi yumuyorum. 
böyle bir zaman geçiyor. Gene kapının 
dışından bir adam sesi duyuyorum. Çek 
Jtontrolör kontlfllyor: 

- B ne e de fazla kızmak doğru değil, 
İngilterenin, Fransanm muharebeden bu 
:kadar korktuklarını, bizi tutmak kendi 
memleketleri menfaatı olduğu halde bi
zi terkede<:cltlerln! neredeen bilsin. Fran-

Bir müddet 1USUyor. Başımı kaldırıyo· 
rum. Kollarını koridordaki camın par
maklığına day~. Gözen dışarlara ba· 
kıyor ... Bir müddet dalgın, dalgın susu. 
yor, sonra gene yüksek sesle düşünmeğe 
devam ediyor: 

- Hiç olmazsa bu silAhlan imha ede. 
bilirdik. Onları gelen yabancılan ver. 
miyebilirdik ya!.. Amma Almanlar biz• 
fenalık yapmadılar ... Praga ilk geldikle. 
ri gece ben orada idim. Çok kar yağıyor· 
du. Zavallı Alman askerleri açık otomo
Wlerde gelmişler, Üzerlerine kar yağ· 
mış, yağan kar buz tutmuş... Kanm a .. 
cıdı: 

cBunlar da asker, emir kulu! dedi. E. 
mir alınca elbet te gelecekler, bir kaba
hatleri yok ki.., 

Bizim sokağa gelenlere koskoca bir ib
rikle çay kaynatb, çay verdi. Konyak ta 
verdi. Onlar da ertesi gün sokaklarda be· 
dava çorba dağıttılar. Cahil kadınlar na
sıl şey diye anlamak ıçni çocuklarının 

eline birer kap verip t>nu almağa yolla· 
dılar. Tadanlan gördüm. Yenilir şey de
ğilmiş!. Fakat halk bunu yapmamalı idi. 
Ne kadar kötü olsa gene onlar için bir 
propaganda! .. 

Bir müddet susuyor: 

- İnşallah böyle iyi olur, diyor. Ne 
yapalım, olan oldu. Pek ümid ederim ki 
işlerimize mAni olmazlar. Bizim yerimi· 
ze Almanları ~irmezler. Bizim ekme .. 
ğimiz elimizde kalır. Ba§ka bir §ey iste. 
miyoruz artık. •. 

Sofya ile !stanbula kadar bu böyle de
vam ediyor. Çek milletinin bu basit ço
cuğu babasını, anasını kaybeden bir jn. 
san nasıl hep ondan bahsetmek. hep O· 

nun iyiliğini söylemek isterse o da hep 
vatanından bahsetmek, hep onun iyilik
lerini soylemek iştiyaklle tutuşuyor. Bu 
basit adamcağızın ağzından Skoda fab. 
rikasının s'IAhlarının har ku adelığini, 
Batanın kunduralarının zarafet"ni, Prag 
şin'keninın nefaset'ni öğreniyorum. Bir 
elektrikli trenlerl var ki Çeklerın, dün
yanın hiçb .. yerinde eşi bulunmaz. Bır 
battaniye yaparlar ki, bütün ecn b'ler 
K rlsbaddan giderken bunlardan birçok 
alırlar. Porselenlerınin güzell1 i üstune 
dünyada porselen voktur. Ya meml ket 
manzaralannın letafeti!... :Ounlar şimdi 
hep Almanlann olmuş ... 

- Bize iş versin, ekmek versin de ... 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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Çok kanlı bir piyade harbi 
Fakat muharebenin bu kadarla kal • 

' ması mukadder değilmiş. Saat 22 sula-
rında toon ortalık aükılnet bulmak ü-, . 
zere tun, düşman tekrar topçu ve pı-
yade ateşine başladı. Muharebede, sa
ğımızda 9 uncu fırka biraz gerilemişti. 
Bu yüzden, o fırka ile Kanlıdere ara -
sındct bulunan 4 üncü bölüğü.mün, al
dığı emir muc'bince mevziini terket -
memesi yuztindcn, sağ kalan cüzüleri 
esir edilmi~. Bunu, bölük kumandanı
nın esaretten bana gönderdiği mektub
tan, bilahare öjrenmiştim! 

.............................................. 
4-6-915 muharebesi hakkında fırka

ya yazılan raporun sureti: 
12 nri fırka kumandanlıima 

Kerev17Xlereden 4-8-915 cenub grupu 
saat: 23.30 sol mıntaka 

sat oenahı 
4-6-915 muharebesi raporu 

Bugün düşman, topçusu ile saa-t 1 O da 
m.ıntA.kı.mızı ~iddetle ateş altına almıya 
bajladJ. Ateş, şidde~ ve sürek kesbed1n
ce düşmanın mutadı vechile taanı.ız 
edeceğine hükmedilerek tert11'8tı lAzı -
me ctlındı. Alay 22 ye de verlleeek em
re göre hemen hareket edebilecek vec· 
hile kıtaann hazır bulundurubnuı ve 
lüzum görüldüğü takdirde emir bekle
m~ de icab eden mahalli takviyeye 
mezun olduğu emredildi. 
Düşman 12 de piyade ateşine de b~

iadı. Biraz sonr&: da piyadeısi hücuma 
kalktı. Önde siyahlar, arkada beyazlar 
geliyordu. Alay mıntakasına karşı ta
arruz erlen düşman kuvveti iki alay ol
mak muhtemeldir: Çünkü bazı mahal· 
lerde ezcümle Y~ltepe denilen 
mahalle karı;ı üç kere tekrarlanmıştır. 
Bazı verlerde siperlerimıze kadar giı
meğe "muvaffak olmuş ise de ihtiyattan 
v~ldt ve zamadle yetiştirilen münasib 
kuvvetler ile mukabil taarruzlar yapı
larak süngü ile tepelenmiş~rdtr. İşte 
gerek bu suretle ve gerekse cephenin 
muhtelif mahallerinde yerleştirilmiş o-

Sed.dab4hink titgra.f malume8i tqı11an 111{/ilw telgraf arabalarından biri 
parçal<mdıktan IOf\ra 

lan makineli t01eklerimi:ıin, piyademi-1 Şehidler: 
z.in müessir ateşi ile düşmana pek çok I - BirinCi bfüOk mülA.z.ı.ınısanisi 
telefat verdirilmiştir ve henüz miktaon Hüseyin efendi. 
malfun olmıyan esliha ve bütün takını· II - 6 "llCı. bölük kumandanı müll
larile beraber 5 aded makineli tüfek iğ- lıınıevvel Mehmed efendi. 
tinam olunmuştur. Yalnız sağ cenahı- III - 9 uncu bölük ihtiyat mülizımı-
mızdaki dördüncü bölük kendine mü - ıııani!i Ali Rıza efendi. 

cavir bulunan 9 uncu fırkao sol cena -
hındaki 45 'inci alayın birinci bölüğü -
nün geri çekilmesi ve düşmanın mez -
kur siperleri i~gal etmesi yüzünden fa
ik düşmana karşı yerlerinde sebat ede
rek ifayi vazifeye şanlı bir surette mu
vaffak olmuşladır. 

Kanlıderenin sağındaki mezkilr bö
lükt"'n şimdiye kadar birlnci tabura 
hiç bir ferd iltihak ebnediğ;nden bu 
bnbda kat'i malt1mat elde edilememiş
tir. MuhaTebe son derece şiddetle ve 
muannid~me müteaddid hücumlar ile 
16,30 a kadar devam etmiştir. Henüz 
zayiatımız '1e cephane sarfiy.at.unız 
malum değildir. Şimdi malfun olan za
bitan zayiatı bervechi atidir.: 

IV - 1 O uncu bölük kumandanı mil-
lAzunıevvel Salih efendi. 

V - 11 inci bölük mülazımı evve~i 
Husan efendi. 

VI - 11 inci bölük zabit vekili Nuri 
efendi. 

VII - 12 noi bölük kumandanı mü
lfızımievvel Memduh (•) 

VIII - 1 2 nci bölük m ülAzunısanW 
Mustafa efendi. 

IX - 12 nci bölük zabit vekili Meh
med efendi. 

(Devamı 1 O uncu sayfada) 

(•) Memduh efendi de, dll:;er zabıtıer gibl, 
mukabll taarruzdn alnından vurulmuştu. ö
lümünden bir gün sonra anasından gelen 
uzun blr mektubdn, zavallı kadınca~ız, oğlu
na gazi olup olmadığını iOruyordu. 
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Kitablar Arasında _ı 

Yeni eserler 
Sulara giden köprü - Edebiyatçılarımız geçiyor 

- Rıza Tevfik Tilki Mehmed ve define 

Sulara giden köprü ı yatrocuları bu eserde görmek ve tanıma1İ 
Tanınmış şair ve tiyatro müellifi Ha- mümkündür. 

lid Fahri Ozansoy'un ilk roman.. olan Rıza Tevfik 
C.Sulara giden köprü:. Son Postada neş- R. G. Arkın Rıza 'fevfiğin şiirlerini 
redilrnişti. Edibin bu ilk romanı onun ro- cRıza Tevfik • Hayatı ve şiırleri> adi:a 
man vadisinde de şiir ve tiyatrodaki gibi bir araya toplamış ve neşretmiştir. Hısli 
kuvvetli bir varlık olduğunu ortaya koy- ve kuvvetli bir şair olan Rıza Tevfiğui 
du, Halid Fahri Ozansoy'un romanı ga. şiirleri her zaman zevkle okunacak eserw 
y~t güzel bir üslubla yaz1lrnıştır. Roman. !erdir. Rıza Tevfik aruzR hakim, heceyeı 
da insan hislerinin ve ihtiraslarının talı- en güzel ahengi koyan bir şairdir. Onun 
llllni sfirükleyici bu mevzu ıçinde takib şiirlerinde kafiye değişir, faknt ahenli 
et1™!k mün1kiindfir. Roman baştan sona sarsılmaz. Çünkü o her şeyden önce hissi 
kadar al.Aka ile, heyecanla okunuyor. Ki- ahenkle terennüm eden ve kaideyi iste-< 
taıb halinde intişar etmiştir. diği tarzda hamur haline getirmış bi6 

Edebiyatçılanmız geçiyor san'atkardır. 
Halid Fahri Ozansoyun cEdebiyatçılar Tilki Mehmed ve define 

~iyon ismi altında neşrettiği hatırafa- Ahmed Naim'in yazdığı bu piyes .ı pe.r-. 
n yakın mazinin ediblerini, şairlerini de ve bir tablodur. 
yakındım gören ve gördüğünü gBrdüğti Doğrudan doğruya hayatımızdan alın" 
gibi tanıtan bir eıerdir. Halid Fahri o. mıştır. 

zansoy eserinde e.!ki edebiyat geceleri- Piyeste köyün odasını, köylünün ha .. 
ntn içinde yaşadığı ta.blolannı usta bir yatını, köylü erkeğin, köylU kadının hi~ 
ressam eme çi~ ve bize de bu tablo- lerini görmek mümkündür. 
lan aynen göstereıbUmıştir. Yakın mazi- Piyesin radyo için hazırlanmış olanı 
delci mubaITirleri, şairleri~ edf'bleri, ti- Ankara radyosunda temsil edilmiştir. 

( Trakyada hayvancılığın inkişafı ) 

Edirne (Hususi) - San'at istasyonları 15 Nisandan itillJaren bütün Trakyada 
faaliyete başlıyacak ve İnanlı depolarile vilayet depolan ve sun'i tohumlama is
tasyonlan harekete geçeceklerdir. Bu ça l!§maların Trakya hayvancılığının kal -
kınrnasında bariz hizmetleri görülmektedir. Ziraat Vekaleti bu işler için dokuz 
fen memuru gönderiyor. Resim İnanlı aygır deposunun içini gösteriyor. · 

mıştı. Beberuhiyi arıyor, onun, bir ak
şamüstü, Hasırcılarda kahvede otur~ 
ken birdenbire üzerine fenalık gelip te, 
orat:ıkta ölüverdiğini bilmiyordu. 

~ n erede ise ömrünün sonuna ka
u ~ dar zind~nlarda çürümeyi, bu 

herif.e iltifat etmeğe tercih edecekti. 
Komiser onun bu haleti ruhiyesini hA
lA temyiz edemiyordu. Allahtan ki o 
esnada, doktor. bekçinin refakatinde 
geldi. Eğildi, baktı.. ölümUn, kalb na
hiyesinf: tesadüf eden yaradan ileri 
geldiğini tesbit ederek, Ranhıın gö -
mülmesine ruhsat vereli. 

50 
YIL 

.EWELkİ 
lSTAMSUt. 

~A'Z.AM 

EQCÔ~ND 

a bey·az şems~Y:_eli!n~E::~tM _ 
Bedbaht ihtiyar, uzun ve hazin bir 

maceradan ibaret zavallı ömrünün son 
safhaların:fan nihai derecede sarsılmı~, 
hiçten nasıl geldi, nasıl hiç olarak ya· 
şadıysa, gene de öylece hiçe gitmişti. 

&>misere de y~acak iş kalmamıştı. 
O tarihlerde ne parmak izi vardı, ne de 
bugünkü mütekAmil tetkik ve k~if u
sulleri. Herif, Hürmüze: 

- Kı.ınyı kaldırabilirsin.. dedi Sen 
de bir yana savu.pna sakın. Olur ki, i -
fadeni almak için seni de çağırınz .. 

Ve bıyıklarını gene bura bura, ka -
pınm önünde bir de müstehcen işaret 
yapıuak, çıktı. 

-8-

Bu Fitnat, kibar 
konaklara el altın • 
dan halayık satı • 
yordu. Ukin, da1. • 
mi ve resmi bir o -
dalık edinemiyen 
bazı kılıbık beylere, 
c>aşalata muhabbet 
telJallığı da ediyor -
du. Evinde her a · 
man üç beş kadın 
bulundururdu. Bir 

RanA, o evin temel direği ~- Be - aralık, Benli Seni • 
beruhinin önceden ketıtirditi gibi, vak· yenin evi da'jıldık -
adan on beş gün sonra, hük:Cımet ca - ten sonra, Pesend 
.nibinden memurlar gelerek, eşyanın de oraya devam et
bl.r detterirıi ~1aptılar, hepıini bir yük mişti. O vakitten bi
arabasına doldurup haraç, mezoo sat - liyor ve Hürmüzü 
mağa e~tUrdiiler. Hürmüz, varis ola - oomnuniyetle ka -
m1yaca~ından gOç bela kendi bohça - bul edeceğinden ü
il1lll lcurtanp kapıs·n~ koskoca bir mü- midvar bulunuyor-
hür vurulan evi ter1<:etti. du. Asabı geri'ldibinden serbest ağlıya.mıy or, hıçkınkları gırtlağına tıkanıyordu. 

hünkar döşekıkırine 
ayık. Sade, nerede 
görmek istiyorsa ba
na haber etsin e mi? 

O hafta• içinde ha
ber geldi. Paşa em
re~: 

- Cuma günü 
~ayt()n tutsunlar da 
Kehtaneye ~lsin -
Jer, orada göreyim! 
lemiş. 

Fitnat Hürrnüze 
ızıcık çıtlatır gibi 
oldu. Zavallı genç 
kadıncağız artık ken 
di iradesile hareket 
edemiyeceğini idrak 
ediyordu. O şimdi 
ıatılık bir maldan 
~aşka bir fey değil
li.. Fitnatın bir ser-

Analığının yadigar ettiği bir elmas Hürmüz çaresiz oraya gitti. Ve Fit - memnun etti mi, şüphesiz ki ihya ola- mayesi ... 
yüzük~. bir de mineli saatten başka nat gerçekten kendisini fuvkal§.de iyi caktı. Hc:mencecik o dakikada: Tayin edilen günde gittiler. Dere ke
hiç bir malı yoktu. Gidecek yer de bil- karşıladı. Tesadüf, Hürmüz gibi birine - Başüstüne devletlim! Başüstüne narında, bircız alargada körüğü indir-
miyordu. o ara siddetle ihtiyacı vardı. Beş altı j aslanun!. Sen emreyle yoksa!. diye oe- tip dururlarken, oradan iki üç defa ge-

Karakolda üç gün, üç gece yediği gün kadar evvel, Ortaköyde Afife Sul- vab vremit ve aramağa koyulmuştu. çen Hüı;;ameddin paşa, hafü bir tebes-
dayaktan bitkin bir halde hürriyetine tan sarayına bir hizmet halayığı ver - İşte, kısmet gyağına geliyordu. Gö • sümle, beğendiğini ihsas etti. 
kavuşan kambur, zavallıcığın önüne mi.şti. Onun par~ını almağa gittiği rür görmez (Beyırz Şemsiyeli) yi tanı- Ertesi günden itibaren Beyaz şemsi-
düştü ve Samatyaya, Pesendin evine gün Sultanın kocasile karşılaşmış, Da- dı. Ve derhal baş köşeye oturtup: yeli, Hüsameddin paşanın ,metresi, A-
götürdli. Fakat orada da uzun müddet mad paşa hazretleri, kimsecikler duy· - Hoş geldin, sa!a geldin, yosma fite Sultanın da rakibesi olmuştu. Su-
b~rınmasına imkan yoktu. Pesend, mü- madan, kuiağına: kadınım!. dedi. Burası senin kendi e • reti mahsusada kendisine tenha bir 
tekaid bır tüfekci ustasına varmıştı. - Fitnat hanım! Sende şöyle hesna, vin!. semtte yüksek duvarlarla çevrilmiş, 
Misafirinin hüviyetini kocasından giz- mü5tesna bir şey yok mu? Saraya so- Ve hemen, @rtesi günü bi! koşu gi - bahçeli bir ev tutulmuş, oraya bir iki 
li tutsa bile. onun boğazını adama kamam amma, ayrı yerde oturturum .. dip, Damad paşamn arabacısını buldu, emniyetli hizrnetci ile oturtulmuştu. 
yük eyemezdi. İki geoe Hilrmüzn ah - demişti. ona: F'ltnat da bu işde, umduğundan fazla 
koydu. ~nra ona Hobyard.a4, tanıdığı Esirci kan, çapkmlığile ~hur olan - Paşafendiye ~<Syleyive.r .. dedi. A - memnun edilmiş, kendisine elli altın 
Fitnat tcmı.inde bir e.rirci kadına eitme- Damad Hüsameddin paşanın, o nfsbet- radığını buldum. Hem de istediğinden ihsan edilmişti. 
rinl tavgiye etti. l te eli açık olduğunu da biliyordu. Onu Alası, daniskası alimallah. Bir parça ki Hürmüzün ikbali yeni b~tan parla-

Ranfüıın katili de tutulamamış, me .. 
sele örtbas olmuştu. Ser verip sır ver
meyen on ikiler, uşaklarını korumuş .. 
lar, kurtarmışlardı. Sadık da, İrfandan 
a'ldığı paralarla Zeyrekde bir kumar -
hane açmış, oranm zabıta memurlari • 
le ortaklaşa i~letiyordu. · 

Hürmüz paşasile mes'uddu. Adam .. 
cağız onu seviyor, kendisine hiisnil 
muamele ediyor ve israfa va'l'dırma -
makla beraber, hediyeler, paralar ve .. 
riyordu. Sokağa çıkmasına da cevaz 
vemişti. Ancak, c:tdamsız çıkmıyacak, 

göze çarpacak kıyafetlerden ve va • 
ziyetlerden kaçınacaktı. Hürmüz de 
bu şartlara doğrusu riayet ediyordu • 

Bu yeri hayat da böylece arızasız de
vam ediyordu. 

Vakıa. Beyaz Şemsiyelinin Damad 
Hüsameddin paşa ile münasebetlerini 
İstanbulda bilmiyen hemen hemen yo1l 
gibiydi. Ancak genç ve fevkalade ya -
ltı.şıklı olcı'n paşaya herkes sempati bes· 
lediği ve Rananın kızını da ona yakış
tırdJğı için bu macerayı ne sultana, ne 
de padişaha ak~ettiriyorlardı. 

Bunu:-ıla beraber, yerin kulağı deni~ 
len ve hakikr~tte düşman kulağından 
başka bir şey almıyan o gammaz, o ha· 
in merci nihayet her şeyi duydu, ve 
duyduğu andan itibaren de duyurma .. 
nın yolunu aradı. 

Afife Sultan cirkinliği derecesinde 
kibirli. a·zametli ve nobrandı. Ken-ii • 1 

sine k'ııfar "'elen dedikoduları, tahkike 
lüzum p,örmediği gibi, bunlardan do -
lavı da kocasına doğrudan doğruya c;er
ze.nis etmeyi izzeti nefsine yediremedi. 

<A r7,ası var; 
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Merhum Irak Krah 
Gaziye aid hatıralar 

Kra1 Gazi den.iı.c.i 

Kral Gazi tayyareci 

Kral Gazi Emir Abdullah ile bir 
._tomobil ıe:rahatl esnasmda 

Hububatın kızışması 
neden ileri gelir? 

···································~ (~;;,:;~~~·~;~-:~ .. ~:·-;:::::~·:;;::: .. ;~~=edikleri için bat vur-
; clulılan çarelerden layda 6Örmnler. Hububatın kuıtmmı köylüye 
1 ekin kafıntıaı veriT, bu yüzclen de insan kaynar sa ile haılanmıı ı= 
1 gibi yanm 
\. . . ................... / --·-----·····-----·-·-·· ----·--·········· .. ·•·•··················· 

Yazan t T arımman 
Geçenlerde İstanbul halkını dinliyen 

Cümhurreisi İsmet İnönü'nün, Merdiven
köy1ü bahçıvan Mehmedle kon~tukları, 
bilhassa ziraatle uğraşanların hayli ali· 
kasını çekınifti. Mehmed, MilH Şefin bir 
sualine ve.rdf.ği cevabda e:ı:c<l.m.le diyordu 
ki: 

c- Ekinleri biçip. çıkarını ambar• 
taşıdık mıydı, bizi blr kaşıntıdır alıyor; 
zahiremiz durduğu yerde kızıpyor n ya. 
nına sokulan herkesi. ateş gtbl çarpıp 
başlıyor kafll\dırmaya. .• Senelerdıenberl 
bu halin önüne geçemedlk. gitti.• 

Bi%de bu, o kadar yayılım.' bt.r feydlY 
iti, hemen her köylı8. 9'dn kaşıntlllllın nı 
olduğunu bilir: Kim.isi çuval t&Şlrken. 
kimi8i yem wrirken, kimWi ekin akta .. 
rırk.en mutlaka ona yakalanmıt ve btr 

1 defacık olırun tadını 1.atmıştIT. İnııam 
kaynar su iJ. haşlamnlf gibi yakan bu 
(1nz141k ka.şmtı.sı) neden ileri gelir? Eki· 
ni böyle için için kızıftıt"an, yanına her 
geleni çarptıran sebeb n«iit"? Bu, cidden 
merak ediloece'k bir noktadu. 

Köylülerimizin pek çoğu bunu bilmez.. 
ler. Bilmedikleri için de baş vurdukları 
çarelerden bir fayda görmezler. Kimi za. 
hire yığınına kükürt serpmeli der; kimi 
~ine bir demir sokmalı der; kimi okun· 
muş (!) alk bir yumurtayı ekine göm
meli der. Der amma. yıllardanberi söy
lenen bu tedbirelrle derdi k.örleyen de 
bulunmamıştır. 

Herhangi bir hastalığı gidermek için, 
onun önce neden ileri geldiğini bilmek 
esastır. Bu itibarla bl:ıı: de onu araştıra· 

hm: 
Dikkat edilirse in.,ana kaşıntı veren 

1 buğday, arpa ve emsali zahirenin daima 
(kızışık) olduğu, yani bunlann hararet 
derecesinin bir hayli yi.ikselmi~ bulundu
ğu görül\lr. Böyle kızıpnış zahireden bir 
avuç alınıp ta, taneleri dikkatle gözden 
geçirilirse bir çoğunun içlerinin boş oldu· 
ğu ve bazılarını sıkınca içinden silt gibi 
beyaz 'bir kurdun ezilerek fırladığı da 
farkedilir. İşte taneleri kızıştıran sebeb, 
o kurddur. Bu kurdun kelebeği daha o
raktan evvel tarlada uçuşmaya başlıya. 
rak ekinlerin kavuzlan altına. tanelerin 
O.zerine 60·80 tane kadar yumurta bıra
kır. Bu yumurtalardan çıkan kıl gibi U· 

facık kırmızı kurdlar tanenin içine girip 
yerlqirler. 

Bu sırada ekinleri biçip harmana tap· 
maya ba~lamışı:Z<iır. Kurdlar da tanenin 
içinde olarak harmana, harmandan da 
ambara ta.şmırlar. Ambara geldikten 
sonra bu Jrurdlar artık büyümüştürler; 

bir kenarda boncuk olup tekrar kelebek 
haline geçerler. Bu ikinci döl kelebekler, 
gene tanelere yumurtlar, bu yumurtalar· 
dan gene lrurıdlar çıkar, bu kurdlar ~ene 
tanelerin içini kemirip boş bir kılıf bıra
kırlar ve nihayet onlar da ambarın pen
cere, duvar çatlaklarına çekilır ve bütün 
kışı bu halde geçirirı.t'. Yaz gelince; ya 
uçup tarlaya giderler, yahud da ambara 
yeni gelen taneleri bekleyip onlann üze. 
rine çullanırlar. 
Hububatın içini kemirip onlan bozan 

ve kı:ı:ı~tıran bu kurıda (eski taneleri kı
zışık güvesi) derler. Fen dilindeki adı 

(Sitotroga Cerealella) dır. 

Bu güvenin bir b~ çeşidi daha var· 
dır ki. <> da tıpkı bu anlatılan gibi am· 
barlardaki zahireye nldırarak üzerlerl
ne yumurtlar. Bu yumurtalardan çıkan 

kurdlar - öteki gibi . tant>lerin içini yiyip 
bitirmeye başlarlar. Bu çeşid gUvemn 
bulunduğu ekinleri dik'katlf'! yoklarsanız. 

ilçer • beşer tanelerin örümcek ağı gibi 
~arla bi;rbirlerine 'blrle~tirildlğini gö. 
rü rsCi nih. 

Hububııft Mr tü.rıtı zarardan muhafazcı 
eden büyük çapta fenn~ ambarlardan biri: 

Si'Va.& silosu. 

İşte üstünkörü bakışla pek farkedile-
111.iyen bu iki güve yüzünden ekinler kı· 
aşır, ıbozulur, yenmez ekilmez bir hal a
lır: İçleri kofladığı için değirmende unla
rı az olduktan başka, öğüdülenlerc kurd· 
ların ezikleri kar!Jlığından tatsıı ve acı 
olur. Diler taraftan içleri yenik taneler 
ekilince çimlenmezler ve böylı} bir to .. 
humluğun ekini pek nafile olur. Pazarda 
alıcJSı bulunmadığı gibi, bulunsa da de
ğer fiat veren bulunmaz. Sözün kısası; 

bu iki güve eni sonu hububat için büy:lk 
zararlara sebeb olurlar. 
Şimdi (Hububatın Kızışması) sebebini 

kavradığınızı, bu arada kızışmanın hu· 
bubatı hüsnü muhafaza ile alakadar ol· 
duğunu da takdir ettiğinizi umuyorum. 
Fakat mümkündür ki için:zden: 

- Peki amma, bu anlattıklarının bize 
kaşıntı veren o hal ile ne münasebeti 
var? diyesiniz. 

Ben de zaten bu uzunca tafsilatı o sor· 
guyu cevablandırmak ıçın vermiştim. 

Fakat yerimin daralışı üzerine söyliye• 
ceklerimin alt tarafını gelecek yazıya bı· 
ralanaya mecbur kaldım. (Kızışık Ka· 
§lntısı) nm (Ekin Kızışması) ile ohn 
münasebetini ve buna karşı alınacak ted .. 
birleri de o yazımda anlatının. 

Tanmman 

Çavdar ziraatı ile tavukçuluk arasında 
bir mukayese. 

ııAlmanyada hububat zlraatl De tavukçu • 
lut arasında dlkkat.e değer bir mukayese ya• 
pılmı:ştır. Bu mukayese, bir dönüm arazlnln 
lkl yılda Ç!l.vdar ekiminden ve aynl arazinin 
tavukçuluğa tahsisinden verdiği hasılAt üze
rinden icra edllmlstlr. Çavdar zlraa tine tah
sis edilen bir Alman dönümü arazi, iki yılda 
318 gayri safi varidat vermiştir. Tavukçu • 
ıuta tahsili lle üzerinde 250 tavuk beslenen 
bir Alınan dönümü arazinin iki yıl 1çlnde1d 
gayri safi basıllHı tse 2125 mark tutmuştur. 
Bu tecrübede çavdann randımanı takriben 
bire yirmi, tavuk başına yumurta sayısı ise 
130 tane hesab edilmiştir. 
Almanyanın halihazırdaki tavukçu.lak ge

Hrt yılda 1-2 mllyar mark yani 600 mllyo 
Tnrt llrası olarak tahmin edilmektedir.» -··········----······ ......... -................... __ 
Kadın yiizünden çıkan bir yara 

vak'ası 

Dün, kıskançlık yüzünden bir yara 
lama vak•ası olmuştur. Unkapanın 
Hüseyin bey hanında oturan Hüseyin· 
HacıkM:lm hamamı civarında karşısın 

çıkan Hüseyin Soysuz: 
c- Sen, Naciye ile neden konuşu 

vorsun? O 'benim sevgilim~» demiş 
~!indeki sustahyı Hfü:eyinin birkaç y 
rlne saplamıştır. Yaralı Hüseyin Cer 
rahpaşa hastanesine kaldınlmış, suçl 
Hüseyin Soysuz da ya'kalanmıştır. Ta 
kikat devam etmektedir. 

Südlücede bir cesed bulundu 

Dün Südlücede denizde bir cesed 
lunmu.ştur. 

Taneleri böyle birbirine ağla bağlıyan 
işte bu güvenin kurdlandır. Onun i~ın 

bu güveye (Ekin taneleri ağ güve~l) der
ler. Fen dilindeki adı (Tinea Granella)· 
dır. Bu güve de, ekinlPrde yapacağını 

yaptı'ktan sonra am'barın pencere, duvar 
çatlaklarına çekilip oradıı boncuk olur 

Kral Gazi frak petrolleri için vücude ve t! ... yazın kelebeği meydana gelerek 

Zabıta tarafından yapılan tahkikat 
ta, mağrukun 20 gün evvel Kağıdha 
de denize d~en ve çamura batar 
kaybolan 25 yaşlarında• İnebolulu O 
man oğlu Ahmed olduğu anlaşılmışt gedrilen tesisatı tetkik ediyor yeniden zarara bqlar. 

-

si 

a 
ır 

u 
t 



" 

!O layfa 

Gençlik" Son Posta ,, ya 
d- ·· ncelerini anlatıyor 

(BCZ§tarafı 1 inci sayfada) Semiha /ğribo:ı 
'Onivenfüeye girdiğim zaman. geni§ •- Atattirkün en büytik ~rtnı emanet et

~oridorlan talebe kümelerile dopdolu tıtı kütleden blr genç Te daha henüz en bü
buldum. Grup grup mahud beyanatın Y11k insana a~layan bir vatand~ olarak da 
münakaşası yapılıyor, herku duyduğu General Kftrun Beklrtn beyanatı kar.şısında 

duydu~um teessür çok derindir. Egoizmin 
teessürü izrar ediyordu. in.sam bu derece ııwm.ııtm dl§lna savuraca-
Etrafımda çevrelenen, müşterek duyu- tını tahmin edemezdim. Hakikatler, şayet 

lan infial ve asabiyeti konuşarak, derdle- Tana, muhakkak başka hakikatleri yıkarak 
şerek tahfif etmek istiyen gençlerı birer vaz'edllemez. Türk mllletı, Türk gençliği her 
birer dinledim. hakikat!, her kıymeti bll1r, takdir eder. LA. -

kin hakikat diye şahsi ihtiraslarını öne .su. 
Genç Universiteliler bana fUnlan aöy- renler karşı..'llnda duydutu ycglne h1s nef -

lediler: rettir.• 
Meserret Sükuti: Şirzacl Ulu&oyı 
c- Atatürk, harabe ~d9 yütaeıen bir •- Oöriiyoruz ıı:ı, hAll kendllertni eski de-

tunç kaleydi ki, zafer bayra~ı ancat oraya vırıeroe sananlar var. Bunca senedir yapılan 
dtklleblllrdl. Yoksa zannettWert gti Ata - 1nkıldb1ar bazılarının deRU ruhuna işlemek, 
türk. inkılfıbı yalnız ba..tın& başardığını hlç kulaklarına bile girmemişi 
blr gün iddia etmemL'Jtl. Dalma. Jır" ıı:li.,.;; .., _ Şlm<11 bu:ıl<ır Aziz Öltintin ruhunu ve onun 
de: cDavamız milli bir davadır ft bmlu ba- yaptıRı 1şln1 hürmetle yAd edeceklerine, bl -
ş:ı.ran Türk mllletldlr.11 demf4tl Klzım Kara- llk18 kendi dar dUşünoelerlnl ortaya. atmak, 
beklr fikrind en hiç bir zaman dönmediğini ll!t.lycrlar. Bunun karşl8lnda Türk cenc;11ğ1 
!adla ediyor. Bu" lln mensub oldu~ partinin nefretle yuzOnü buruşturuyor. Gelçllğln Ata
fl!drlerl omm fikirlerinin ayni ise dftnkfi ay- m.na ynpılacak er. kftçnt bir hürmetsizlik 
nlı ının seb bl nedir? Ayrı ise bugftıı ona kaJ'VISJnda bii~t prota!tolar yapmaktan bir 
intisabının erb~bl nedir?- an ~ kalmıyacakt.ır. Çüntti onun bırak -

Türk gençl"M hiç bir zaman nankör de - tıtı ~rln nöbetçl.Bl b1z1z.. 
ğlldlr MPmlekctın klırtulllfUTlda kmll otan - Hadi Ataman: 
ların hepsinin hakkını tanımıştır. Bunun •- Ben arkadıışlanmm sözlerine yalnız 
en b yük tr.13al1 bugün tsm.ı İn&ıQıııe tar- şunu UA.ve etmek 1!Uyorum: Bütün memle-

SON POSTA 

Çanakkale: Çok kanh 
bir piyade harbi 

(Baştarafı 8 inci sayfada) 
General Cemil Conk, mecruh zabi· 

tan a'Ciedinin on bir olduğunu (bunlar
dan bir tanesi de zabit vekill Kazaros 
efendi) yazdıktan sonra raporuna şu 
suretle devam ediyor: 

c Yilz sandık ihtiyat ~phanesini eli
mizden çıkarmamızın sebebi: 

Siperlere gönderilmiş olan cephane -
nin hep düşman topçusu tarafından 

tahrlb edilen mahaller altında kalma
sındand1r. Bu gece siperler tat.bir ve te!-
mir ediJirken bittabi onlar çıkartılacak 
ve temizlettirilecektir. 

Sağ cenah mıntakası ve alay 36 
kumandanı 

Kaymakam Cemli 

General Cemil Conk, çok kanlı bir 
şekilde cereyan eden 4-6-91 S muhatt
beii hakkındaki söz~rin fU suretle 
d vam etti: 

- Aqkerler imizin, 8.S saat rnütem.A
diven düşmanın deniz ve kara toplan 
altındaı muharebe etmesine ve çelil{e 
karşı et ve kemikten ibaret olan vücud
lannı germelerine nazaran. kuvvei ma
neviye1ermi fevkarnde yüksek teltıkki 
etmek 1Azımdır. •ı olan bağlılık ve sevg1s1dir.• keti kucaklayan bir pal"Ude l\za.lar hemfikir 

lhuzn Devrim: olm:ık geretUr. Bu btrttt ftkrlne zıd ka.na - Bu cihet, yani Türk askerlerinin 
er- Atatürk nutkunda der tı: cArhdq - atıer ~ıy3nlann part.lJıe dahil olmamalı:ın rnilsbet harb kabiliyeti bütün Çanak -

Ja.rnn beni r noktaya kadar ıtakı:b etmiş - llzmıdır.» kale melharnesinin devamı müddetin -
lerdlr; yaptıi!ım işlerin 1lcr1!1rut akıllan er- * 
meyince yalnız bırı:ıktılar. K:A.zım K:arabekir Bu aözle.rden benim çıkardı~m hülli.sa: ce, bütün cephelerde tebarilz etmiştir. 
bunfardan b!rld lr.ı> Genç neslin bu heyecam 1!tikballmlzln en e- (Arkası var) 

Bu s&ınn do~rulntnmu renmın en beş se- ml• sigortasıdır. Ya-zan: Snbih Alaçam 
nelik tarihi bize bütün açıkhfti}~ g&termtş. No - Sa • Co 
~r. Bıınün~ü dünya ölçii.s1mdıe 'V'llrlıltmızı ---

ra.ratan in.sanır. hatırasına en uftt.k bAr göl- Kar~b .1kı·r ve T·!'n 
ııe dU.,ürülmeslne mütehammll deltııa.. tt cı;ı.; 

Tuğrul Tuna: 
c- Generalin bareket.ln.1 o.su 1t1bu1le çok 

garib buluyorum. Peyg&mber d1Jle tanıdığı -
mız bh' adama bu tnrzda hticam etmesl, 
kendlstnln eğer bir kıymeti ftrs& bile genç

(Baştaraiı l inci saııfuda) 
katarak. dört başı mamur bır net'ceye 
varmak istedi ve mevzuunu da buldu: 
;Karabekirle mülakat! .. 

lllhı nazarında Slfıra ırunu:tne ıebeat ol - Karabek.irle ne konu§acaktı? .. Bugüne 
muştur.• ve yarına aid değil elbet. Çünkü bu hu-

Bülenc/ Kalmık: ~ söylenecek sözlerin cazibesi yok -
c- Bu mfil~kat karşınnda her Tllrk gen- tur .. Düne aid! 

Ve muhterem muharrir, kalemine Ka

............................................... -..... ..--. 
Viyanad an istanb ula 

(B<l§tarafı 7 inci sayfada) 

Fakat bayır. Çek milletınin bu basit 
çocuğu bu sözü kendisini tesell& etmek 
için söylüyor ... 

Olan hadisen;n aniliği, inanılmazlığı 

her şeyi onu şaşırtmış. Ne düşüneceğini 
bilmiyor ... c1 gibi benim de duydu~ tee3.111r 90t bti

y{lktftr. Biz A :ıtfirk çocuklnn. onun eserine 
kem g&Me kimseyi baktırmam$ ahdetm~ 
bulunuyoruz. Bu hususta ak1dela1mh!i mırs
m:ı~ meyyal r.ar fikir baltalanacak, her ha
reket önlenecektir. Bu bize dtlfen blr nzı -

Şüphesiz ki, zaman onun kafasındaki. 
rabekiri takarak istediği gibi oynatma- bu halkın kafasındaki hercümercı yatış-
ğa başladı.. . tıracak. Hadiseler onhrn nasıl düşün-

fedlr.11 

Haydm Çeçen: 
c- Atatilrkün mübarek nlşının &oprnğa 

tevdi edlltşinln daha üçQncd ~nftnde eaze. 
te stltunlnnnda ona ve e."ter1ne karŞ'l g&ıte -
rll&n bu ldüballllğln gençler Ourlnde yap -

tıtı te.o;lr hakikaten derin Te yerindedir. Ka
nayan yamlnr:ımıza daldınlan bu neşter bl
zi eanev1mlzden vurmuştur. t~e bfty11dü
'"1 lnkül!.bı gor"n, hisseden ve ona bfttün 
var~lle bıı~lnnan bu gençlik h~ bir menn 
t.esır ve propagandaya boyun eğmlyecet ve 
her rımıın. her ne.sn ayni tlt.1zllk, ayni can
lılıkl:ı bana ~uknbelede bulunl!.C'llktır.• 

lbrahim Akmanor: 
c- Kfwm Karabeklrin memlekete tyillk 

ettiğini bütün millet blUr. Onun bug1lnk\1 
vazJyetl tse. şnhsf thtirMlanna ma~Qb bir 
1n.~n olduğuna açık bir demdir. 
Memlck~tt olgun dimağlardan mahrum gi-

bi göstermek istemesi bu 1httra8larm tabll 
b1r netlcesldlr. 
Gençliğin kafa.ııını modem hurnfeler1e do

lu gösteriyor. Bu hurafelerin neden !be.ret ol 
du~nu da açıkça bildirmesi llznndır. Oe -
J;!e'al şunu bilmelidir k1. gençlik hakikate 
dabnıı ulaşır. Onun zannettı!tt gtbi, kafamız 

hurafelerle değfl , saf.lam fikirler w hakikat
lerle doludur. Atatürk vaktlle ona ıı.kıl dok -
ıtorlarını tnv: iye etmfstı. Bunun manıunnı 
ştmdl dalın iyi anlıyorum.• 

Sabri Çınar: 
c- Atat.ürk, Tlirk inkll6.bını yaratırken, 

nelerle mücadele ettl~lnl memleketin en sa-
14.hiyetll çatısı altınd::ı, Millet Meclisinde 8öy 
ledlği büyük nutukla Tiirklyeye Te bütün 
dünyaya anlattı. 

Bu nutuk en kuvvetli 1nhı1A.b tarihimiz -
dlr. Onu bizzat yapan Ata. ba~ka ellerde 
tahrifata .nğrnmınn dlye kendi mll1et1ne he
dJye etti. Bunu de~lstirmeğt arzu edenler o 
.inkıHl.bda onı•n kudrE'tlnln. onun knblllye -

Fakat, uyanık Türk gençliği ve Türk mek lazım geldiğinı öğretecektir ve on
milleti Atruıına dil uzatanlara karşı rt:-

lar ist'klal için, hürriyet için. vatan lçın 
bunun bütün ateşile harekete geçince, l'kan dökmemenin ne büyük bir hata, ne 
Tan gazetesi ' bu sefer de derhal mi1let 

müthiş bir ayıb olduğunu zamanla anlı-
ve gençlik safına geçerek. bundan çok yacaklar. Ölmed "klerine, htnA yaşadıkla
sevindiğini, Karabekirle bemfiki!" ol -

nna çok pişman olacaklardır. 
rnadığını ve kendi mütalealarını da mü-
lAkatm sonunda yazmıya karar ve~ Sttad Dervif 

bulunduklarını ~öylilyor ve: ~ .. --------------"'"1111 
(Çünkü, Atatürkün memlekete miras 

bıraktığı ve gençliğe emanet ettiği in - Bir doktorun gUnlUk 
kı!Jıba sadık .kalmıya and içenlerden bi -
ri de Tnndlr!) diyor. notlarından 

Halbuki, bu satırlardan yirmi dört saat l===============ı 
önce yazdıkları. tamamen bu iddianın 
aksidir. 4te. Karabekide mülfikattnn 
birkaç parça: 

(Sayın General. mihnetli geçen uzun 
yılların yıpratamadığı kadar, dinç. sıh

hatli ve zinde görünüyor.) 
(Çok selis bir ifade ile ve dinleyicileri 

Pe§inden sürükliyebilen bir hatib kudre
tile konuşuyor!) 

Ve bu yayvan tasvirlerden sonra, Tan 
gazetesi muhterem <knerale soruyor: 

(İstiklaI harb;ndeki büyük hizmetle -
rinltl milletin mühim bir ekseriyeti öğ -
remnek fırsatını bulamBdı!) 

Demek bu satırları yazan Tan gazet~i 
Karabekırıe hemfikir değilm;ş, Türk 
gençliğile berabermif, Atatürkün mira -
sına sadık kalmıya and içmiş öyle mi? 

Bakırköy oe 
Kasımpaşa 

Bir okuyucu 

OrtSJ mekteblerl 

Hidroterapi: 
Hldroteraplde suyun mlhanlk1 tesiri, ha
raret filli, Hidro • steUk tazyttl iledir ki, 
veridi tazyiki çoğaltarak 'reridl kanın 
sadre doğru gitmesini muclb olur ve 
sa.dre hücum eden kanın tazy1k1 fazla 
olursa, vahim netice verir. Fakat Hid • 
ro - ıtetık tnz-;ik az olursa zarar ver -
mez. 

Suyun bar:lretınin tazyiki da.ha vn. -
zıht.ır. Soğıık vazo - konstrüktür oldu -
ğundan Cda:narıan darlaştıran) müneb
bih ve .sıcıık vazo - dllatntür olduğun -
dan müsckklndlr. Şu halde soğuk b:ın -
yod.a ltalb kanı muhite sevkedebllmek i-
çin çok çalısır. Sıcak banyo ise bllO.lda 
a~ hareket ettirir. P'aknt banyonun müd 
detı pek çok olur veal tevessfi pek fazla 
olursa avdet deveranını çok teşviş ede -
ce~nden sl3till için lb.ım gelen kan 
mlktan azalır ve kalb de nabnzanını ço
ğaltmo.ğa. mecbur olur. Binaenaleyh knlb 
hMtalanna mnku~ derecede bir hara.ret 
lA.zımdır ki bu da şahsın suya girdiği za-
man bir iyilik ve rahatlık hl&'Jeyleme -
.slnl, suyun ha.raretınln de şiddetli Te 
ani bir his uyandırmnmnsiled1r . 

lnln, onun feragatinin zerremne bile .. s:ıhlb Ankara 4 (Hususi) - 24:1 kız. 295 er -
olamndıklannı imdiye kadar bir çok ve.!i - kek talebesi bulunan Ba1nrköy orta mek
lelerlP tsbat ttller. 

General K~Zlm Knrabek1r, t:umandanhk tebinin ayn binada bulunan şubesinin ve 

İstlkıtı.b esası, 30 ile S9 derece arasın
daki 'banyolarda ço~alır; bu derece.nlıı 
üst ve altında azalır. 

vazır nı ?ıer o .. du mensubu gtbl yapmış o- 337 erkek 519 kız talebesi bulunan Ka -
lab u ... Siyas! hayatta. çok şa~ ve h1M1 ha- sımpaşa orta mektebinin ayn binada bu-
reket C'ttl{;trıl s.:>n beyanatlle gördük. lunan şubesinin mü.!taldl b:rer orta mek. 

On b!'~ senedir Erenköyündekt köşkünde . . . 
menküp (!) oldu rundan barueden eneral, teb haline getırllmesı kBrarlaştınlmıştır. 
on be Sf'nedlr !nkıl bın. bu memleket genç. 
Uğlnı rıasıl yuğu.rduaunu görememiş, anlaya
mam ı 

Ş IT'dl genı:a-: ın heyecanını belki hayret
le ar ılava('al\t ır. İ:rıkıltLb o kadar luzlı gtt
~ ki onun n:-k ından k~arak d~. yJ1 -
dırnnla~rak gitmek mlimkündtl.r. Bu on beş 

e k fasılayı Xarabckir ilerleyen yaşlle, 
r!n du: n dü llncelerCe artık katede -

me~ Çünkü til retın Ugıısı sırahınnda blle 
bti lnkılftbcıl:ır.1 :L atb:ı.şı gte!emedltial ten 
dJBi de blllr.11 

Bir yangın 'başlangıcı 
Dün Küçükpazarda bir yangın baş -

langıcı olmu.,tur. Bilikdeğirmen soka -
ğında oturan Halim Aslan. odasına man
gah bırakıp dışarı çıkmıştır. 

Mangnldan sıçrayan kıvılcımlardan 

döşeme tahtanın tutuşmuştur. Etraftan 
yeti.şenler ateşin büyümesine meydan 
vermeden yangını söndürmüşlerdir. 

Banyo 

Soğuk 

Sıcak 

Çok aıeak 

Şlryanl 

tevettür 

Sg. dı!recesl MuhJtı da
marlar 

32 den ~iP TekallÜ8 eder 
33 den yutan Tevesstl eder 
38 den yutan Teve&Ü eder 

Ntızım Kalbe ~ Kalbin 
len ıaı.n filli 

Yllk.sellr Dü..,er 
Düşe;r 

iDeğişmets Çoğalır 

-reye. nzalız' 
H. yükselir H. 90ğalır Azalır 

Yüksellr Yükselir Çoğalır Çoğalır 

<Jeftb tstf7en oJnıyucolanmın posta 
pulu 701lamaJann1 rica ederim. Ab:I tak
dlr4• llteklerl mokabelesb kalabWJ'. 

Çin -
sonu 

Japon harbinin 
ey varaca ? 

(BCJ.Jtarafı 7 hıci sayfada) 
dahi Japonya uzun bir harbi göze ala
bilirdi. Muhtac olduğu yiyeceği ken -
eli yetiştiriyordu. Ham madde ithalAtı
m ihracat gelirile karplayabilirdi. Or
du Çine girdikten sonra kısmen ora -
dan beslenebilecekti. 

Çin y~vaş yavaş kontrol altına alına
cak, membalan ele geçirilecekti. Han
kow yaJcınlarile şimalin kömür ve de
miri, Seraıntung'un pamuğu, yağ\ Ja • 
ponyanın olacaktı. 

Materyalist Çin tnclr sınıfı çok ,geç
meden boyun eğecekti. Onlann malla
n gümrükten geçecek, gilmrilk geliri 
Japon bankalarına akacaktı. Çinliler 
pamuklu vesair Avrupa mensucatı giy
meğe al•şmışlardı. Bunları şimdiden 
sonra Japonyooan alacaklardı. 

Demek nihayet büyük gün --J"apon 
ordularının çemberi içinde doğacak 

csulhcü teşrikimesai» günü- gelmişti. 

* İşte, insanlığın dörtte birini bir harb-
!e boyunduruk altına almayı tAsarlaı -
yanlar, tarihin bu en büyük fütuhat 
mücadelesine böyle girdiler. PlAnİan 
sadt.?dir. Demiryollarını, nehirleri, 1i -
manlan ele geçirecekler. Ma'denleri, 
fabrikalan işletecekler. Ecnebi müda -
halesine nihayet verecekler. Onlarca 
«harb bir muvasala ve mühim merkez
leri ~le geçirme işidiT. «Uzun muha
rebelerde katı neticeyi donanma alır.• 

Askeri şartlann hepsi Jap<>nyanın le 
hinde ... Yalnız biri müstesna: Napol -
yonun dediğı şu cnihaf zafer, sayıca üs
tün olanındır.• 

Galib !ki türlü olur: Devamlı, geçi -

ci Japonya hangisinden olacak? Japon 
emperyalizmi AttilA ile cTimurlenlu iıL 
kine mi, yoksa Romalılarınkine mi ben 
zeyecek? 

On üç sene evvel, Çindeki sivil harb
lerin bir türlü arkası gelmiyordu. Eğer 
Japonya bu sırada idareyi ele alsaydı, 
urun harblerden yılmı halk tarafından 
hoş görülebilirdi. Fakat o vakittenbe -
ri Çan - Kay - Çek Çinlilerin bütün 
meziyetlerini kaybetmediğini, kötd 
(Kanton) u nasıl yeni baştan kurdu -
!arsa tekmıl memleketi de lSyleoe ihya 
edebileceklerini gösterdi. 

Kantonun son zarnaınlarda Çinliler 
tarafındlill yakılışı Çinli irade ve kin.i
ni ifade eden çok manalı bir hareket • 
tir. Japonya Çin halkının yüreğinde 

öyle bir nefret uyandırmıştı ki bugün
kü neslin kendisini bir hami gibi kabul 
edeceğin; hiç beklemesin. 

Çin köylüsü, ta'tlılığı hayıdsıilık, hu
şunet ve tutumlulukla birleştiren ka -
rakteri, çete harbindeki kahramanlığı, 
mehareti ve kinini unutmaması bakı • 
rnından Irlanda köylüsüne ben~er. Dr 
mek, Japonya bugün i'ki milyon mil mu 
r~baı genişlikte, dört yüz mtlyon niı
fuslu v~ mukave.rnete azmetmiş btr 
drlanda• ile başa çıkmaya çabalıyor. 

Çeviren: K. Neyyf4-

Bir soğukhava deposunda yangın 
Beyoğlunda Meşrutiyet cad005inde 

28 numaralı Kostinin kasap dükkanın· 
daki so~khava deposu motörü, el<?k • 
triğin kontak yapmasından tutuşmuş -
tur. Motörün cereyanı kesilerek yan -
gmın önüne geçilmiştir. 

SATI$ , ILANI 
fstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Veysel tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 22764 ikraz No. sile borç alınan 
paraya mukabil 36 hissede 29 hıssesi bir inci derecede ipotek gö.sterilmi7 olup 
borcun ödenmemesinden dolayı işbu ipotekli hissenin satılmasına karar verilen 
ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından (2484) lira kıymet takdir edilrni§ 
olan Tophanede Kılıçalipaşa mahallesinin Mescid sokağında eski 8 yeni 10, 10/1 
bir tarafı İtalya sefareti kavasl.anndar. Mehmed kahvesi ve bir tarafı Tilrbe ve 
bir tarafı Anilyadi oğullan kargirleri ve tarafı raıbii tarikiam ile mabdud dük
kiını olan ni.mk8ıgir evin evsaf ve mesa hası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Evin altında zemini taş dö şeli musanclırayı havi önü camekan ve 
istor kepenkli kahve dükkfını vardır. Ha nenin zemin katı yaınız methalden 
ibarettir. 

Birinci kat: Bir aralık. iki oda. bir mut fak ve bir hel.8dır. 
ikinci kat: Birinci katın aynidir. 
Vçüncü kat: Çatı olup bir aralık. iki oda. zemini kırmızı çini tarastan ibaret

tir. Bina yanm kArgtr olup birinci ve ikinci katlarda şahniş vardır. Elektrik te
sisatı rnevcuddur. 

Meıa.hası: 36,80 metre murabbaıdır. 

Yukarıda hudud. evsaf ve mesahası ya z:ıh gayri menkulün 36 hissede 29 his
sesi açık artırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayri.menkulün artırma şartnamesi 11/4/939 tarihinden itibaren 
935/491 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. İIAnda ya zıh olanlardan fazla malfunat almak 
istiyenler, i§b\l ıartnameye ve 935/491 dosya No. sile memuriyetimlze müracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetınde pey 
veya milli bir bankanuı teminaı mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek ahibi alacaklılarla diğer a lAkadarların ve irtifak hakkı sahihleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddia
larını i§bu ilin tarihinden iti-haren yirmi gün içinde evrakı müsbıtelerile bir
likte memurlyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicili ile 
sabit obnadıkça satış bedelinin paylaşın asından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artı.rma şartnamesini okumuı 
ve lüzumlu malfunat alını§ ve bunları ta mamcn kabul etm.iJ ad ve itibar olu,. 
~urlar. 

5 - Gayri menkul 11/5/939 tarihinde Perşembe günü saat H den 18 ya ka
dar İstanbul dördündl icra memurluğunda iiç defa bağırıldıktan sonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak artınna bedeli muhammen kıymetin. ~ 7f, fini bul
maz veya satıf istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta be
del bunların bu gayri menkui ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fa:r>o 
laya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdil beki kalmak üzere artırms 1~ gün da
ha temdıd edilerek 26/5/939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 18 YA kadar İs
tanbul dördündi icra memurluğu odasında artırma bedeli satı§ istiyenln alacağı.
na rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacak
tan mccmuundım fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin % 75 finl tutmak ıar
tile en çok artırana male edilit'. Böyle bir bedel elde edilıneue ihale yapılmna 
ve satış 2280 No. lu kanuna tevtıkan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ilıale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
;çlnde parayı Termezse ihale kllran fesholunarak kendisinden evvel en yilkselt 
teklifte bulunan kimse nrzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı ol
maz veya bulunrna:zsa 15 gün müddetle artırmaya çıkanlıp en çok artırana 

üıale edilir. İki ihale arasındaki 'fark ve geçen günler için % 5 den hesab olu
nacak faiz ~ diğer mrarlar aynca hükme hacet 'kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil ohlnur. (Madde 183). 

1 - Alıcı artmna bed U haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını yirmi se
nelik vakıf tavts bedelini ve ihale karar pullannı vcrmeğe mecburdur. Müte
rakinı vergiler, tenvirat tanzifat ve ~!iye resminden müetcvellid beledi
ye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid olmayıp artırma bedelinden 
tenzil olunur. ~u gayri menkul yukarıda gösterilen tarıhte İstanbul dördüncü 
lcra memurluğu odasında işbu ilii.n ve gösterilen artırma şartnamesi dairesin-
de satılacağı ilAıı olunur.. (2273) 
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ltalyanlar 
Arnavudluğu 

Yeni Meclisin ilk içtimai 
lşg ı edec 1 rmiş 

(BC1Jtarafı 1 inci ıaJl1ada) 

kete müsamaha göstermiyeceklerinı be • 
)'an et~lerd.lr. 

ltalyanın emelleri 
Londra 4 (A.A.) - Londradaki Balkan 

tnahfellerinde 8Bylendiğine göre, İtalyan 
htikfuneti, son günlerde, Arnavudluk il . 
terinde İtalyanın filli himay ldaresint 
kabul etmesi için taleblerde bulunmuş
tur. 

A'yni mahfellerin tebarüz eUirdlğine g6 
re, İtalya, Arnavudluk orfiusu üzerinde 
kontrol 'cra etmek ve bütün Arnavud • 
lukta sükun ve nizamı muhafaza ıÇin der
hal clşç» kıt'aları göndermek nlyetınde
dır. 

Anı vudl r mukavemet edecekler 

I' ~ 4 (A A ) - Havas ajansı bildi • 
t') : 

e rnuhtelıf kaynak ard n gelen ha 
ı>r, 1t anın, y kında Arnavudluğa 
an rr gönderm k niyetinden Ar. 

lu ~ haberd r etf ini teyid eyle • 
d r. 

ft van kıt'alan, V lonadan kar ya çı
r 1 c-aktır. 

t 1va bu harek ·n· 1927 İt lya - Ar· n • 
'Ud uk anlaşın rın, Arn vudlufa 

b r Y b ncı t hl ke 'nde bu 
l k e İt lyanın a erl y rdımda 
r iYı h kınd ki maddes'• daya • 

n <ik Yrıp c ktır. 
Ö~n ld ne öre, İtalyan askerleri, 6 

t < ud 7 N anda Arnavud uğa çıkacak-
ır. 

t haber alan m bfellerin bıldird'ğine 
· Arnnvudluk hükumet'. ht>r türltt 

• "r ihracına mukavemet n yetindedir. 
4 

'11 bir uzlaşma bulmak ic n hal n R~
•• Tirana arasında müıakerelcr cere

arı tınektedir. 

Havas ajansına göre vaziu t 

4 (A.A) - H vas b'ld rivor: 
Dl;plomai k mahfe lerin umumi ka -

n i, Roma ve Tiranadan g len haber • 
it" n, yarı resmi tekz blere ra mıen İtal
Yan n Arnnvudluk üzer nde hır askeri ha
r e hanrladığı korkusunu vermekte o~ 
d l!u merkezindedir. 

Mu.~sol'ni. 26 Mart tarih!i nutkunda, 1 
tta • nın Akdenizi kendi hayat sahası te-

ettiğ'ni ve Adriyatik denizinin ise 
Ak enizde İtalyanın çok ehemmiyetli 
rn nfaatıerinin bulunduğu bir körfezi ol. 
uu nu bildirmişti. 

;lQ Martta Mussolini. İtalyanın hiç te 
Akd lizde mahpus kalmak niyetinde b~ 
lunrn dığını ilave etmişti. 

, 

BQfVeliil yemin ediyor 

Altıncı Büyiik Millet Meclisi eouellti 6ünkii ipiınaı anannda 

Parti Genel Sekreteri yemin 
ediyor 

·--... ·······-···· .... ·-· ... -···--· .. -······ ... ····--··························································· ........ 
A 

1 a t 
(lJQftcı-rafı 1 inci sa.ytad<ı) ı cenaze merasimi Çarşamba günü yapıla-

1.a)'l. otomobil btr telg"raf diretme çarp • cnktır. 

DUfbr. Ka:fatasından yaralanan kral. btr Ankarada teessür 
kaf dakika IOIU'a vefat etmiftir. Ank 4 (A.A ) _ D t kar 

'17'-Iın . . . . ta ara . os ve 
~ cenaze nıerasımınuı ıcrası • Irakı b k lı j t bi 

...ıı..: n genç ve necı r ma e e • 

.uaı yann tesbit olunacaktır. . . G . . f t h b · Ank ra 
Kral hn tı nncı azının ve a ı a , 

..,.._, F hn ~nl 
1
ya kr 

1 
G . 12 butün mah:f' llerinde ve büt ·n Türk m.tı.. 

~ILl aysa 0 6 u o an a azı. d . b' t u 
M rt 1912 d M_,_,_ d d v 8 E le nin kalbınde ç k rın r r • 

a ~ CA.Ae e ogmu~ ve Y· .. ki b 
ldl 1933 de Iru tahtına çıkmıştı. Kral yandırmış ve Türkiyede ha ·ı ır rn • 

O . . ltan t d . d I: k . t'kl~ı· tem havası yaratmıştır asuıın sa a evnn e :ra ıs ı ıı ı· • 
ıU alınış ve tngıltere ile Irak arasında it- Kalbden gelen b r arzu ile evvel ina. 
tifak muahedesi ne S:ıdabad paktı im _ nılmak istenmiyen ~u ele.~~ hab~r·n te· 

1 zalanmıştır. eyyüd etmeSi üzenne, butun da rde 
Irak veliahdi olan w kral Gazinin ye- ba} raklar matem alameti olarak d rhal 

gAne oğlu bulunan Emir Faysal, halen yarıya indirilmiştir. 
dört yaşındadır. Emtr Faysalın rüştüne Reisicümhur İsmet İnönü, naib Emtr 
kadar, kral naib'litini, krai Gazinin am- Abdullaha içten taziyelerıni bildiren b'r 
cazadesi ve sabık Hicaz kralı Alinin oğlu telgraf çekmişlerdir. Başvekil doJ...'ior 
Emtr Abdül-İWı ifa edecektir. Ref k Saydam ve Hariciye Vekıli Şukrü 

Evvelce feshedi~ olan parlAmento, Saracovlu da dost ve kardeş Irakır. baş
niyabet meselesi hakkında bir karar ver- vekil ve har'ciye veziri Nuri Said P 
mek üzere Perşembe gunü toplantıya da- Ya Türkiye hüklımetin'n ve Türk rn lle
vet olunmuştur. tin'n teessür ve taz've'C'rin' bildir n bi · 
Bağdad 4 (A.A.) - Velıahd prens Fay- rer tc graf yo' amışlardır. 

Hl ikinci Faysal adı ile kral ılan edılıniş · J\lf'rhum Kralın spor merakı 
tir. Prens Abdullah da naib nasbolun - Merhum kral Gazi spora meraklı fdl. 
muştur. Niyabet meclisi meseles' milli Ata b'ner, tayyare ile uçar ve otomobil 
meclis tarafından kat'i olarak hallcdilin- kullanırdı. Bağdad caddelerinde kral 
ciye kadar hükümdarlık salAh!yetlerlni Gaziyi kendi otomob'lin' kullanırken 

hükOmet icra edecektir. görmek da ma mümkündü. Nitekim, mü-
HilkO.met 40 g(lıılilk millJ matem il&n ess'f hadise de gece saat 23,30 kral Ga,,. 

etmiştir. Kralın ölümü yainız Ira'kta de- z'nin, bizzat idare 0 tti otomob'li ile 
ğ:il, bütün Anıt> memleketlerinde derin Çiftlik sarayına giderken, b'r elek r'k eli. 

1 bir teessür uyandırmıştır. Her taraftan reğine çarpması yüzünden vukua ge mf§-
1 tazfy t telgraflan gelmektedir. Kralın tir. 

ilngil'z - Leh müzakereleri ink"ş f edi or 
n plomatik rnahf ellerin tebarüz ettir • 

:1~e .göre, İtalya, kral Zogu nezdindeki (Bastarafı 1 inci sayfada) 
vırleri ve ehemmiyetli mall yardımı Harici~ Vekili yemin ediyor Maarif Velıili yemU. eJiycn l.annuş'br. İki saat devam eden bu mü· 

Polonya hariciye nazın, İngiltere·ve 
Polonya arasında karşılıklı müdafaa 
anlaşması hususunda Polonyanın mü -
zakereye girişmek arzusunu izhar et • 
miştir. 

le Arnavudlukta f ill bir monopol tcN zakerelerden sonra, Bek ve Halifaks 

~· bulunmaktadır. İtalya. bugün kral öğle yemeğini hususi surette beraber 
Zogunun başka tesirlere kendudnı kaptır· yemiylerdir. 

ndan korkarak, Arnavudlulttaki bu 
" ı. ~et'ni daha zıyade takviye etmek iste- Misaffr nazır, öğleden sonra Avam 
:rn ktedir. kamarasında Başvekil Çeınberlayni zi-

i yaret etmiş ve iki saate yakın bir müd· 
talya,ın istihdaf ettiği gaye 

detle kendisile görüşmüştür. Lord Ha · 
l) ~er taraftan Yugoslavya, bugün, HıT· lifab dR bu garüşmede hazır bulun -

"at meselesi ile meşguldür ve bu vaZi • muştur. 
Yet, Yabancı entrikalara ve bilhassa Al • Resmi rnahfellerde beyan edildiğine :rn . 

iUı ~ntrikalanna kapı açmaktadır. Ital- göre, Bek ile Halifaks arasında yapı -
Ya Adriyat k sahillerinde b'r Ahnnn n~ 
fu lan müzakereler memnuniyete şayan 

tundan çek.ınmektedir. 
bir şekil<le inkişaf etmektedir. 

Diploma k mahfellerLn ilave ettiğine :Bek. Lord Halifaks'a• Polonyanın İn-
göre, İtalya, Arnavudluğa Italyen asker- giltere hükumetine mütekabil bir ga-
l r:i göndermek suretile. Yugo lavya üze- ranti verrneğe hazır olduğunu bildir · 
rınde hır te ir ıera etmek ve bu suretle 
"' m~ir. İki devlet adamı, derpiş edilc-n 1 u t1nm lng liz emnıyet planına 
~tiraltine manı olm k ve Yugoslavyayı taahhtidiln metninı. Polonya ile Ro • 
l> mıtnya arasınd ki mtimfsebetlerin tak-

olonya, Romanya, Türk ye ve daha di-
~ viyesi meselesini, Yahudi meselesini 
eser devletler arasında yapılmnsı düşünü- Namhi Baydar y~min ediyor Muhittin Birlen yemill ediycn 
~lli6ka~n~~de~~ur~·~===~====~-~=~--~=~==--~=~-~~=-~~~t~~~~yeya ~wtta 
tnak ı temektedir. rinde üçüncü bir dnletin kendisini g&- j Arnavudlu.k mukavemet edecek =:~ı metelesini müzakere et -

lngil ereye karşı mı? terme ıne müsaade etmiyeoelfnl nrlh Tirana 4 (A.A.) - A.rnavucllut a • Bu <JAl'e Lord Halifaks Bek 1:1>refine 
l'Urette bildirmiştir. ebH,. edi "~~ .,.-Roma 4 (A.A.) cHavas,: jansı t U6 'yor. bir zi.yırfct v-&mi~iT. 

ı İtalyan gazeteleri, İtalyanın, Otrant 
talyan gazeteleri, İngiliz garantisinin 

'b kanalının beri tarafında İngılterenin va • 
.ıugoslavyaya da teşmil edilmesi ihti • 

Müzakerelere bugün de devam 
edllettk 

Keza İngilterenin Polonyaya b'r ik
razda bulunması meselesi de görü ül • 
müştür. 

Dük de Kent ile zevcesinin ve Ke .. 
za Churchille ve Edenin de bulunduğu 

ziyafetten sonra Polonya hariciye na· 
zın Bek Basvekil Çernberla•yn ile bt:P 

mülakat yapm1şlır. Bek ile Ha'ifm 

uasında müzakerelere yarın sabah de 
vam edilecektir. 

Romanyanın vaziyeti 

Bükr€Ş 4 (A.A.) - Romm anm 
Londra elçisi, vazifesi başına gı mek 

üzere bu sabah Bükreşten harek t et· 
miştir. J<~lçi, Romanyanın a kerl ve ik-
tısacli vaziyeti hakkında Londrayı ten· 
vir edecektir. Bu ınalfım... İnf,llteı-e 
hükfimetinin Çernbcrlayn'in Avam Ka 
marasında giriştiği taahhüdlerin müs • 
bet bir şekle koymasına yarayacaktn\ 

Nafia Vekilinin 
Teşeklıürl~ri 

ınaıı ilıe mC'şgul olmaktadır. İtalynn gaze. ZJyet alma ına kat' yen hıç b r zaman mü
tel~rinin tebarüz ettirdiğine göre, İtalya, 'am ha g06tennıyeceiinı kaydetm Jtte • 

Bazı ecnebi gazeteleri ,.. radyo tıs -
tasyonlan Arnavudluğun hlınaye ida • 

resi altına clınmak üzere olduğunu bu 
gün haber vermişlerdir. Bu habere, 
asıl ız nazarile balanak lAzınıdır. Çün-

LondTa -4 - Press Association'un yaz Ankara 4 (A.A.) - Naf'a Vekili Gene-
J.ığına göre, Lord Halifaks ile Bek Av· ral Ali Fuad Cebesoy, Nafıa Vekill ğlne 
rupamn vazdyetmi tetkik ermişlerdir. tayini dolayısile hnkkında gösterilen dU7 
Lord Halifaks İngilterenin son za • gu ve tebriklere ayrı ayrı ccvab ve" me
manlaırda girişmiş olduğu müzakere - diğir.den teşekkürlerinin b ağına A do-

b dır 
unu, İtalyanın çember altına alınm sını 

is f T vere gazetesi, İngiltereyi, !talya • tihda:f eden bir manevra olarak tel kk 
tdecektir. Nitekim, gene İtalya gazete • Yu oslavya anlaşmasının imzasındanberl 
lerinin bu münasebetle kaydettiğı gibi Adrıyatikte hüküm süren sulbü rahat bı
l.iUSsolıni, İtalyanın Adriyntik sahılle • rakmağa davet eylemektedır. 

kü, Arna vudluk istiklAline ve tama -
mıyetine dokunulmasına asla müsaade 
etmiyeccktir. ler hakkında ıznhat vermiştir. lu ajansını tavsit etmışlerdır. 
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Hogi . 

Daktor Robert sargıları ihtimamla sar. ni; bu gibi bldiselerin olağan olduğunu, kadaşı ona Sör Monro isminde bir hasta 
dı ve bir çengelli iğne ile iyicene de iğ- önüne geçilemediğini anlattı. Hasta ağ yolladığını, muayene f'dip neticesini der
nelcdi, doğrularak ameliyat odasının du- zını bile açmadı. Şapkasını aldı ve dok- hal kendisine telefonla. bildirmesini ya. 
vanndaki mineli saate baktı. tordan ayrıldı. zıyordu. 

Hasta, ameliyat arabasile dışarıya çı-ı Aradan birkaç hafta geçnılşti ki dok- Doktor Robert mektubdak1 adrese te-
karılıncıya kadar bekledi. Sonra, bezgin tor Robert. hastasının !lmeliyatla malu. lefon etti. Seçtiği günde de vaktile ken
blr tavırla operatörler odasına geçti. liyetlne sebebiyet verdiğinden dolayı disini, mahud ameliyat davasında mah. 
Lastik eldivenlerile beyaz gömleğini çı. kendis'ni dava ettiğine ciair bir mahke- kfımiyetine se~biyet verecek şekilde ka-
lkardı. Yakasını takıyordu ki kapı açıldı. me celbi aldı. ran hazırlamış olan hak•mi karşısında 
Meslektaşı daktor Simon içeriye girdi: * buldu. 

- Harikulade Robert. Ameliyatı doğ- Sonbaharda davaya bakıldı. Her iki ta- Talihin şu garlb cilvesine bakınız ki, 
rusu çok güzel çıkardın dostum.. rafın mütehassısları celselercc cenkleş- haldm de, yalnız doktor Robertın buldu. 

Dedi. tiler. ğu ameliyat usulü ile kurtulmak çaresi 
Doktor Robert, sevinçten kızararak Nihayet iş karara kaldı. O gün doktor olan ayni hastalığa tutulmuştu. 

Kulağınıza kiipe olsun 
Dalına RADYOLlN; çünkü: 

RADYO 

teşc~r etti ve mırıldandı: Robcrt. kararın kendi lehine biteceğin. Doktor muayenesini bitirdi. Muslukta Diş doktorunun bütün hastalarına 
- Göğüs cerrahisinin güçlUğünü dil- den emin bir tavırla avukntının yanına ellerini yıkayıp kuruladıktan sonra has- söylediği gibi diileri sadece parlat-

§iiniırsek. cidden muvaffakiyetli bir a- oturdu. Reisin ilk sözleri kendisini pire- tasına dönerek: ı makla kalmıyarak onları mikroblar-
meliyat oldu bu!.. Jendirir gibi oldu. Hele, hakimin jüri he. - Bayun, dedi. Hastalı~ınızın mahi-

1 
dan, muzır salyalardan ve hamı:dar • 

İhtiyar doktor takdir dolu gözlerile yetine dönerek: yetini biraz mütalea etmek lazım. Onun dan temız!Pyip çelik gibi sağlamlık ve-
genç operatörü süzdü. Delikanlının kuv- - Efendiler. müşteki, bir ~meliyat ne- için teşhis'mi doğrud:ı.n doğruya dokto. ren yegane iksirdir. 
vem bir seciye ifade eden ağzına, gür ticesinde. ömrünce kurtuıamıyacığı bir 1 runuza yazacağım. Her sabah öğle ve akşam 
kaşlarının altından, ta derinliklerden ça. zarara uğramıştır. Kararınızı verirken Hasta ayağa kalktı. Vizites·ni ödedik- ' 
kan gözlerine, ince. uzun ve narin par- 'bunu dtkkat nazannıza almanızı dile- ten sonra doktorla <'1 :;1kış:uak ayrıldı. her yemekten sonra 
mnklarına eng'n bir hayranlıkla baktı. rirn!.. Ne doktor. ne de hakim. birbirlerini ta- günde 3 defa dişlerinizi 

Doktor Robert giyindi, koridordan gc. cBenim anladığıma göre, bu ameliyat mmış olduklarını belli etmemişlerdi. Ha-
çerek bir ko!hışa girdi ve baygın yatan adctA ıteorü'be rna'lı'iyetinde yapılmış. kimin doktoru ona, hastalığının ancak a
hastasına eğildi. Nabzını muayene etti. müştekiye bir nevi tecrübe tahtası vazi· meliyatla geçebileceğini. başka çaresi 
Sargı hır daha yokladı, sonra ayak. fesi gördürülmüştür. Şu halde, reyleri. olmadığını. bu ameliyatı da bütün ülke. 
lannın ucuna basarak odadan ayrıldı. nizle birlikte müştekiye verilecek tazmi· de yalnız bir kiş:nin yani doktor Ro
Hastane ıkapısında bekliyen otomobiline nat miktarını da kararlaştırınız!.> deme- bertin yapab 'ldiğini söy1edı. Aradan bir 
bindi. si Robcrti büsbütün şaşırttı. hafta geçince de hakim ameliyata razı ol. * Jüri heyeti odalarına çekildiler. Pek duğunu bildirdi ve hastaneye yattı. 

Ertesi sabah tekrar hastasını yoklıyan az süren bir konuşmadan sonra tekrar A ... 1eliyata başlamadan evvel doktor 
doktor Robert. onun umumi vaziyetini salona girerek. müştekinin tazminat is- Robcrt hastasına gitti ve: 
iyi bulmakla beraber, ancak fısıltı halin- 1.emektc haklı bulunduğunu ve bu taz. - Liitfen ameliyattan doğacak herhan. 
de konuşab.ldiğini tesbit etti. Üç gün minatı da 10 bin lira ola:-ak tesbit ettik· gi bir hfıd;seden dolayı beni tebriye etti. 
sonra da hastanın vazıyetı gene değiş- lerini bildirdiler. ğinize dair şu kağıdı imzalar mısınız? .. 
memişti. Zavallı gene yii'lcsek sesle konu. Allahtan ki, doktor Robert. böyle bir dedi. 

Dış macnnile muntazaman 

ıırçaJayınız. 
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MAKARNA 
yemek istersenlzı 

IZMIRIN 
AŞÇIBAŞI 

Markayı tercih ediniz. 

lstanbut Asliye altıncı Bakıık lıfahkeme • 

alnden: 
İzak tarafından mukaddema Balat Ayan 

caddesi Kasım Oünanl mahallesi Çllingir so
kak 12 No. da ikamet etmekte iken hAlen 
lkametcıuu meçhul Esterya aleyhine açılan 
boşanma da·ı:ısınm tahkikatı gün~ olan 
2-5-939 Salı saat 1'l de mahkememize gel -
mesl lüzumunun llfınına karar verlldlğln -
den mumnlleyhn Estcryanın yevmi muallllk· 
ta hazır bulunması tebliğ yerine geçmek 11· 
zere illin olunur. 939-154 

TURAN Tiyatrosu 
811 aq•m 

Ertutrul Sadi Tek .,. 
arbdaı ıırı 

tJüyük NOr 

Ladam O Kamelya 
'P. 

( Se) Atila Revü~ü. Miçe Pençef nryetesl 

- - -
§amıyordu. Bunun üzerine doktor Ro- !kararla (para cihetinden) yıkılacak bir ı Hakim, gözlerini cerraha dikti. Bir 
bert, arkadaşı Simon ile bir konsült:ıs- :ıdam değildi. Fakat ne de olsa, mahke. müddet böyle kaldıktan sonra, kalemi e. 
yonda bulundu. Simon, bilhassa hastanın meden böyle bir hüküm g;ymekle şahsi !ine aldı ve daktilo ile yazılmış olan ka. 
boğazını inceden inceye muayene etti. haysiyeti kirlenmiş. mesleki itibarı sar- ğıda imzasını attı. 

Sonra Roberte işaret ederek bitişik oda- sılmış sayılırdı. Onun i~in her gittiği yer- Doktor Robert ömründe bu kadar ağır B u Nez.e, Gri_?, Romatizma, 
ya geçtikleri zaman ona: de davanın haksız neticelendiği. kaba. §artlarla ameliyat yapmış değildi. Zira, • ' - ' •. .• ..., d , 1 k 

- Boğaz sinirinin zedelenmiş olduğun- hatfn kendisinde olmadığını: zira ame- hastası. bundan evvelki ameliyat hftdi- Nevralji, kırı ' ık ve bu tun agrılarınızı e ıla eser. 
dan korkuyorum. Harhara kemiklerden llyaiın gayet güç bir ameliyat olduğunu sesini bildiği için kendisine emniyet edip - - lcal ın ' a günde 3 kaşe alınabilir. - -
biri felce uğramiş.. bu da bildiğin gibi anlattı. Doktor arkadaşları kendisini te- etmiyeceği şüpheli idi. işin feci tnrafı, 1 

• • • 

esin tamamfle kısılması demektir ... di· selli ettiler. Onu: cAldırma canım, jüri yarayı açar açmaz da, hastalığın ziyade- hakimin avukatından şöyle bir mektub \ Müvekkilim, bu hareketimn . . ~ gıbi 
ye endişesini açığa vurdu. heyeti böyle karar Yermiş ne çıkar. On- sile ilerlemiş olduğunu ve kurtuluş çare. aldı: saik ve sebeblerte vukıuı geldi/fim cıntı-

Robert düşünceli bir tavırla cevab ver- !ar da insan değil mi? ... Yanılabilirler. si bulunmadığını anladı. Hele, anestP.zi· cSayın doktor: yacağınızı, size karşı olan horcunu da an-
di: Sen kendi vicdanını dinle> diye avuttu- yi veren yardımcı doktorun: Müvekkilim ölü. hakim Monronun tali· cak bu suretle ödemi§ olacaklannı ildvt 

- Hastaya bu ameliyatın tehlikeli ol. lar. - Üstad, elini çabuk tut. Zira hasta- matı mucibince size şu ilişik çeki gönde· eylediklerini teyiden bildiriT ve saygı~ 
duğunu anlatmıştım, dinlemedi. Son Ü· Tıbbt bir mecmua da başmakalesinde nın vaziyeti biç te iyi değil! ... demesi ü. riyoram.. rımı sunanm .. 
midim bunda. dedi ve tehlikeye bile bile ı doktor Robert hakkındaki karan adilane zerine başını salladı. Her zamankinden' Sih Monro ihtimamlı muayeneni%, ve 

1 
Avukat Foıter> 

razı oldu. Allah vere de muvakkat bir bulmadığını mutedil bir lisanla belirtti. daha seri bir surette çalışarak ıo daki- 4meliyatınızdan ziyadesile memnun ve ı --------------'""' 
felç olsun.. + ka içinde dikişleri dikti. müteşekkir kalmış olduklannı bUhaısa 

Fakat bütün ümidler boşa çıktı. Uç ay Anıdan tam bir buçuk sene geçti ve İki saat sonra da, telefonla evinden a. belirtmemi emretmişler, ve amelıyattan 
sonra doktor Robert hastasına sesinin Robert bu müddet zarfında göğüs cerra- randı. sonra haya.ta. gözlerini yıı.mduklan tak. 
yeni-den açılmasının, düzelmesinin imka. hisine dair uzun tetkiklerde bulundu. Me. 68 yaşında olan hfilrim. ameliyata da. dirde, ilişik olarak bulacağınız 10 bin li· 
ru olmadığını söyledi. Ameliyat esnasın- lekesini arttırdı. Bir sabah, postacı ken- yanamamış, ölmüştü. rcıtık çeki tarafınıza yollamamı ıöyle-
da (ur) u çıkarırken sinirin zedelendiği- disine bir mektub getirdi. Bir doktor ar- Aradan iki ay geçti ve doktor Robert mi§lerdir. 
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İşte büt~n bu sebeblerden dolayı yal
nızlığından, kendi düşüncelerinden 
kaçmak istemiş ve kendisini hayır işle
rine hasretmeği bir kurlulu.ş çaresi 
olarak görmüştü. 

Başkalarının acılarına ilAc bulmak, 
ona kendi a'Cısını unutturacak kadar 
teselli veriyordu. 

On beş r,ündenberi kocasından mek· 
tub almamıştı, fakat gazetelerde onun 
İstanbuJa ~ei.rniş olduğunu ve H.azira· 
nm ilk günlerinde, Kızılay menfaatine 
İstanbulun en ileri gelen aile kadınları 
tarafından tertilı edilen bir müsamere
de onun bir komedisinin oynandığını 
da görrr.ilştü. Bu '.komedinin aktör ve 
aktrisleri, genE: hep meşhur isimlerdi; 
hatta bunlnnn al'aıo;ında, Cevadın kendi 
ablasile, bir gün bir münasebetle koca
sının çocukluk arkadaşı ve ilk kanSlnın 
dostu olduğunu söylediği Belkıs hanım 
da vardı. 

Bütün bu eğlenceleri bırakıp Ceva ... 
dm dünyanın bir ucundaki çiftliğine 
gelmesini beklemek çocukluktan baş· 
ka bir şey değ!l miydi? 

Fazıla hanımla Mualla korunun sık 

ağaçlan arasından köşke doğru yürü -
yorlardı. Önde Zeyneb, doktorun kızı 
Meliha ve Zeynebin en çok sevdiği kö
peği sıçrayarak, koşarak gidiyorlardı. 

Birdenbire kÖpek iki küçük kızdan 
aynlaTak koşınağa ve havlamağa baş
ladı; ayni zamanda Zeynebin ncş'eli 
3esi yükseldi: 

- A.. HüseY.in gelmiş .. öyle ise ba • 
bam da buradadır ... A.. işte bak, gel-

. ' mış anne .... 

Hakikaten.. bir taraftan sadık köpeği 
ötekinde Ferid • fakat mederu elbiseler 
içinde tamamile değişmiş bir Ferid -
olduğu halde ağaçlann arasından Ce· 
vad görilıımüştü. 

MualU\ o ka'<iar ş~ıştı ki bilaih • 
tiyar durdu: 

- Siz misiniz Cevad? Bu saatte 
Fakat vapur yok, mot<>r de burada? 

Cknç adam gillerek cevab verdi: 
- Araba vapurunda• otomobille gel

mek te mi kabll değil? 
Bu sual .ve cevab için geçmiş zaman 

MuallAnın a·klını başına getirmişti. Ko
casına e~ini uzattı, onu Fazıla· hanımla 
tanıştırdı. Doktorun karlBl için Cevad 

o güne kadar uzaktan görüp beğendiği 
zengin bir komşudan başka birisi de -
ğildi; faka1. son aylar zarfında çiftliğe 
ı:ık sık gelip Muallayı yakından tanı -
dıktan sonra, o vakte kadar Cevad hak
kında duyduğu dedikodu1ann doğru 
olduğunu. onun karısını mes'ud ede -
cek bir erkek olmadığını anlamıştı. 

Ct!vadm kendisine karşı fevkalade 
nazik bir tarzda mukabele etmesi, ko
casının sıhhati hakkında malfunat is· 
temesi, klzının pembe yanaklannı ok
şaması kadıncağızın fi~rini biroenbire 
değiştirmesine sebeb oldu. Hele onun 
Zevnebi kollarm<lan tutup havaya• kal
dn-arak: 

- Sen de ne kadar büyümüş ve top· 
lamışsın şekerim. Fedakar bir mı.neye 
malik olduğun nasıl belli oluyor! 

Demesi onu biisbütün ş~ırttı. Bir iki 
dakika konuştuktan sonra onlara veda 
edip girierken artık Cevada karşı olan 
bütün fena düşünceleri değişmiş, ta -
mamile onun cazibesine kapılmıştı. 

Yalnız, ikisi de birbirine bu kadar uy· 
gun olar., her hususta birbiri için yara
tılını.ş gibi görünen bu kızı kocanın an-
1~ıp mes'ud bir ömür sürme~1eri iyi 
kalbli kadını cidden müteessir etmişti. 

Fazıla hanım uzaklaştıktan sonra Ce· 
vad bir ağacın dibinde duran Ferddi ça
ğırdı: 

- Gel de hanımefendinin elini öp bat
kalım. Onun sayesinde adam olduğunu 
bir gün bile aklından çıkarmamalısın. 

Sonra karısına döndü: 
- Feridin derslerinde ne kadar te

rakki etmiş olduğunu göreceksiniz. Si
zin yerlnize Reşid onun ta~l ve terbi

esile meşgul oldu ve doğrusunu ister-

seniz kPndisi çok iyi bir çocuk olduğu 
f çin Feridi de iyi yetiştireceğinden e
minim. İsterseniz bundan sonra da tl 
mektebe gideceği güne kadar Feridle 
o me~gul olsun. 
Muallanın göz bebekleri sevinçle 

parlamıştı, küçük zencinin kıvırcık ba· 
şını elile okşıyarak yüzünü kendisine 
doğru kaldırdı. 

- HP.kikatcn büsbütün deği~~ ... 
Size ne kadar teşekkür etsem a'Zdır Ce
vad. Bu çocuk, sayenizde tam bir insan 
olacaktır. Demek Reşid beyden de 
memnunsunuz 

- Çok iyi çocuk; çalışkan, zeki anla
yışlı. 

- Çirkinliğine ahştınız mı? 
- Ya\•aş yava'Ş gözlerim onun yüzü· 

nü görmez oldu. Zeki, uyanık bir genç 
olduğu için maddi kusurunu örtmesini 
çok iyi biliyor. Bundan başka, sizin eV"' 
velce dediğiniz gibi, kalb rahatlığı ve 
iyi bir gıda ontl şişmanlattığı için çir -
kinliği de biraz kapa'ndı. 

- Fakat bu sözleri bırakalım fimdi. 
Siz nereden geliyorsunuz? 

Konuşarak iki tarafı ağaçlı yolda a
Wr ağıır yürüyorlardıı. Cevaki. kızının 
sevgi dolu gözlerine şefkatle bakarak 
onu eliııöen tutuyor, böylece uzun ay
rılık günlerinden sonra yuvasına dönen 
ınes'ud bir aile babasını andlnyordu. 

- Fazıla ha'Ilımla biraz gezmeğe git
miştik. Hava o kadar gilzel ki çocukla· 
rın koşuşmaları ve ne.ş'elerl, bizi de u
zaklara sürükledi. 

- Doktorun karısı biraz basit olma· 
sına rağmen iyi bir kadıncağıza benzi
yor. 

- Basit mi! Onun kalbt o kadar iyi 

Y amıki nüshamızda: 

Yanhş hesab! 
Nakleden: Hatice Hatib 

ve temiz ki, fazla okumamış ve gö~
~üz olması bir kusur sayılamıyor. 

Cevad hayretle cevab verdi: 

- Sakın bu sözlerimde bir tenkid ar
zusu sezmeyin. Sa<:rece kendi ftikri.mi 
söylüyor ve sizin, daha yüksek fakat 
fena imanlarla görüşecek yerde böyle 
temiz kadınlarla arkad~ olınaruzı tas· 
vib ediyorum. 

Siz, görüşeceğiniz kimselerde her 
~eyden evvel ahlak yüksekliği anyan 
asil bir ruh tcışıyorsunuz, MuallA. 

Gene kadının yanakları hafifce kı
zardı. Cevadın sesi, şimdiye kadar 
duvmadıaı kadar sıcak ve heyecanlı idi. • o 
Bir saniye sustuktan sonra genç adam 
tekrar sordu. 

- Civar köşkler dolmağa başladı. 
Yeni yeni ahbablar peyda ettiniz mi! 

- Htıvır- yalnız bir defa, cemiyetin ,, ' 
içtima gününde, Hayri beyin ha'tumile 
İhsan bf>vin hammına rastladım; fakat 
fazla ark~daş bulmak hevesinde deği • 
lim. 

Tekrar kızaırmı~tı. Kocasına, onun 

kendisini yalnız ve bir köşede bırakma
sı yüzünden ortalığın tecessürusnil celb 
etmekte olduğunu ve her yeni tanıdığı 
kimsenin, Cevadı bildikleri için kendi
sine müstehzi gözlerle bakmakta oldu
ğunu nasıl söyliyebilirdi! 

Cevad karısmın ne düşündüğünü an· 
ladı mı? Bir saniye için ka'Şları çatıl -
;nış, alnında çizgiler belirmişti. Kızının 
elini bırakarak: 

- Haydi git biraz Feridle oyna; ba
va çok güzel, ağaçlar ara'Sında koşuşun 
bakayım; dedi. 
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Yazan: ZIYA ŞAKIR 
leh Ukranyasına doğru 

Bizans ta ki kargaşahklar Ordu bir bataklık arkasındaki köye gelince .lJÜZ kadaı 
askerle birleşen köy halkı 11 ukavemete kalkıştı 

P~tron, gh!?l melek ordusile şehrimizi 1 
lnildafaa edecek.. biç kimsenin kılına :ra-r gehniyecektir ... Elverir ki, Patro· 

Tercüme eden: HUs1yi11 Cahid Yalçın 

iman ediniz .. mukaddes kilisenin e
mir 1.ertne itaat ey leyin.iz. 

Diye, bağınyo~du. 
Battal Gazi, bir. duvarın kenarına 

Çekildi. Halkm yerlere yatarak sel~
~adığı bu Pa~n alayının geçmesini 
d ekledi. Ve alay geçe!" geçmez, yoluna 
evanı etti: 

O tarihtenberi, Lrtanbulun cadde ve 
&oka.klan bbr hayli değişmiş olmakla 
hera~r, biiyük caddeler, az çok bu -
gUnku caddelerin yerlerinde idi. Bat
~l Gazi, (Mese) denilen büyük cadd~ 
Yı tnkib ederek ( Form Konstantin ) 
~ ·ı , nı en büyük meydana gekli. ( 1 ) 

t Meydon, bir mahşer halinde idi. Or-
aya, imparatorun a·ltın kartalı arguvan 
~ngindP.ki baj'I'ağı dikllmişti. Bayra -
kın dibinde, Ayasofya kilisesinin (Di· 
fuakos)lan hep bir ağızdan ilahi söy • 
d Yorla"dı. Halkı, (Mesih uğruna) mü· 
afaaya davet ediyorlardı. İmparato -

:ın maiyet zabitlerinden bir kaç !kişi 
e, göntillillere ~i1~h dağıtıyorlardı. 

ın Battal Gazi, bu manzarayı görür gör
ez, dudaklanndn memnun bir tebes· 

stinı belirdi. İçinden: 
ti - Ne ala ... Bu fırsattan, de~hal is· 

fade etmeliyim. Bütün asker karar • 
gclhJanna serbestçe girebilirim. 

1 
Diy:, s~ylendi. Ve, oraya toplanan -

arı dırseklerile yar&rak en öne geçti. 
Halkı, (Din ve Mesih uğruna) müdn

fan\la davet eden başrahibin önünde 
eğildi: 

- Muhterem pederl. Silivriden kaç· 
~· ~eldim. Havatımı ve kanımı, 

esih He bakire Meryemin uğruna 

Gönüllü. kelimesi der hal teıirini gösteri.yordu. 

bir müdafaa hazırlığı olmadığını an - lerdi. Kilisenin kapısında boğaz boğaza 
larnıştı. kavga ediyorlar. Bir an evvel içeri gi· 

Oradan, ayrıldı. Sağ tarafta, sımsıkı rip yerleşmek isti orlardı. Bili orlar-
kapanmış olan sarayın kapısına baktL dı k' Tür ~. .. y A 

Mızrı:&larına dayanmış olan saray mu· 1 kler ve muslumanlaT, mabed-
haf1zlar1, dalgın ·dalgın ,le düşünceli bir Jere iltica edenlere tecavüz etmiyor -
halde. •kapıyı bekliyorlardı ... Koca kah- lardı. 011l!n için, harbetmek kudretine 
raman, bu meydanda bir kaç söz ile malik olmıyan, şimdi bu büyük mabede 
halkı nasıl galeyana getirerek, bu kapı- sığınar;ık canlarını ve mallarını kur -
dan ne suretle içeri hücum ettiğini.. tarmıva calışıyorlardı. 

(Kubbeli salon)u nasıl basarak sarayı BattaJ Gazi. orada da fazla durmadı. 
ne şekilde altüst ettiğini hatırladı. K~lelerdeki müdafaa tertibatını anla'· . -:ğı~ ~ğır; ~okuştan. indi. Ayasofy~ mak için. (İpodrom) (3) denilen yarış 
kıhsesının önune geldı. Buradaki man· yerinin arkasından dolasb. Kadir r-

'dd f · d' Kil' · ga 
1 

za~, .~ı e~ ec:ıy ı. ~enın avlusu manına doğru iruniye başladı. 
ve onundekı meydan, adeta bir mahşer (A k ) 
h 1. d ·a· r ası va,. a m e 1 ı. 

Erkekler ve kadınlar, kıymetli eşya- (3) Bugün, Buıtanahmed meydanının bu-
larile cccuklarını sırtlarına yüklenmiş- ıun~uğu yer. 

~ELANiK BAN:<A51 
neırediyorum. 

Dedi. Nöbetçi eczaneler 
B Basrahib. derhlll elindeki altın haçı, __ _ 

Gülerek: 
- Bildiğiniz gibi hük.mediniz. dedi. 
Bunun üzerine, çaldığı hayvanı iade 

etmesini söyledim. Taranan uzlaştıra • 
cağım sırada, bu şaka ile eğlenen Krım 
Gueray kulağıma sopa cezasını unutma
mamı emretti. Derhal ilave ettim: 

- Müstahak olduğun daycık cezasını 

affediyorum, dedim. 
Verdiğim hükmü icra içın zabite yap

tığı işaretten anladım ki Kam hükmü 
tahfif ettiğimden dolayı bana kızmış de
ğildi. 

Adgeınka köyüne vAsıl olduğumuz za
man ahaliyi aramak için sadedilen gay
retler boşa gitmişti. Fakat ikinci gün bu
radan hareket edileceği &ırada, bu zaval· 
lılan gizliyen bütün buğday ve kuru ot 
yığınlarına ateş . edilince, ocaklarını 
mahveden alevlerden kurtulmak için ge· 
lip düşmanlıı.nnın kucaklarına atıldılar. 
Adgemkayı yalanak emri o kadar SÜ· 

ratle tatbik edildi, ve saz ile örtülü bu 
evlerin hepsi birdenbire öyle bir tutuş· 
tu ki biz bile ancak alevler arasından ge· 
çerek kendimiz.i kurtarabildik. Kül ve 
erimiş karların buharı ile yüklü olan ha
va bir müddet güneşi kararttıktan sonra, 
bütün bu maddelerin bir araya gelmesi 
neticesinde kur.şunimsi bir kar vücude 
getirdi. 

Ayni surette ateşe verilmiş yüz elli köy 
ayni neticeyi husule getire:rek bu kül bu
lutunu Lehistandan yirmi fersah mesafe
ye kadar yaydılar. Ancak bizfm muvasa. 
ı. ~ımız üzerine onlar bu hadiseyi izah 
edebildiler. 

Ordu uzun müddet bu karanlık içi!!de 
yürüdü. Ancak birkaç saat sonradır 'ki 
Yedesan Nogaylanndan bü~k bir kısmı
nın kaçmış olduklan farkedildi. Bunlıı.r 
elde ettikleri ganimetleri hUkümdara te
diveve mecbur olduklan öşürden kurtar
mak için her tehlikeyi göze alarak çölden 
kendi ülkelerine dönüyorlardı. 

dürdüğü bu adamın akıbetine uğrama· 
ları hakkında temennilerde bulundu. Bu 
sırada, Krim Gueray bu kesik başın 
kendi Kazaklarından birinin başı oldu
ğunu tanımıştı. Emire: 

- Bunu nasıl öldürdün? dedı. Ölüsü 
bile senı korkutuyor. Dırisi seni çiy ÇİY. 
yerdi. Bu, koruya hücum ederken öl:nü~ 
İnatlardan biri olacaktır. Beni aldatmağa 
yardım için başka birı başı gövdeden a
yırmıştır. Sende bunu yapacak cesaret 
bıle yok. 
Ş~ıran Türk kendisini müdafaaya ça. 

lışıyordu. Israr ediyor, bu adamı öldür· 
düğünü temin eyliyordu. Onun bir düş.. 
man olduğu iddıasmda idi. Bunun üzeri· 
ne prens: 

- Silfilılarını muayene ediniz, dedi. 
Bıçak. kılıç, tabancalar hepsi derhal 

tetkik olundu. Hiç biri bunlarla b'risı· 
nin öldürümü§ olacağını göstermiyordu. 
Krlın Gueray: 

- Şu sahte pehlivanı tepeleyiniz! em· 
rini verdi. 

Derhal, hassa zabitlerinden biri heri~ 
fe kamçısile hafifçe vurdu. efendisinin 
hiddetini bu suretle izale ederek adamın 
hayatını kurtarmak istiyordu. li'a'kat o 
haiz olduğu emirlik sıfa~Ue müftehir idi. 
Bunun de Türkiyede yegane imtiyazı te~ 
dib edileceği zaman serpuşunun ihtiram 
ile başından alınmasından ibaretti. İşti:\ 
bu emirlik sıfatına güvenerek şahsına 

karşı vukubulan tecavüzden dolayı küs
tahane itirazlara kalktı. Bunun üzerine 
Kam'ın gazabı feveran etti: 

- Yeşil sanğı şu habisin başında kır• 
baçla parçalayınız., dedi. 

Şiddetli bir tarzda verilen bu emir, hl9 
müsamaha kabul etmiyeceği için, ölüm~ 
den daha zalimane bir şiddetle tatbik C• 

lundu. Bu idam sipahileri de korkuttu. 
Bunlar akın meşakkatlerini Tatarlarla 
paylB.fIDağa razı olmadı4:1an halde şim· 
di onların advetlerini dört gözle bekli~ 

Tesi.s tarihi : 1888 

• 
fdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

attal Gazinin başı ve omuzlan üze- Bu gr.ce nöbetci oıan eczaneler şun -
?inde gezdirerek· lardır: 

- Bu dindar patiryotu (2) takdis e- istanhul cihetindekller: 
dt Aksarayda . <Ziyn Nuri), Alemdarda: 

W>rum. Kendl!ine, en iyi sil8hlardan <Esad), Beyazıdda: (Haydar), Samatya. 
\teriniz. da: <Erofilo.s), Emlnönün<le: (Sallh Ne-

BfRfNCi KISMIN SONU 

ikinci kısım 
· yorlar, üıerlerine tabancalarını kaldıra~ 

rak, getirdikleri esirleri ellerinden alı• 

yarlar, !bu zavallıları bir müddet sürükle. 
yip götürüyorlardı. ı Lehistan Ukranyası hududlarına doğ-

Diye, ıabite emir verdi. cato, Eyi.lixle· <Hikmet Atlamaz), Fe -
.Alt 1 · · 1 nerde: <Emllyadl), Şehremininde: tNa -

1 
ın yaldızlı zırh ve tu ga gıymış o- zını), Şehz:ıdebaşında: (Asaf), Karagüm-

an zabıt, eUni Battal Gazinin omuzuna rükte: <Suadı, Kuçükpaznrda: {Hikmet 
dayadı. Onun gllrbilz vücuduna yuka· Cemm. Bakırkôyünde: (Merkez). 
l'ldan n~ağı bo:ktı: Beyoklu clhetindekiler: 

- .Ah .. eiimdc böyle yüz asker olsaydı. İstlkl!I caddesinde: (Galatasaray, Ga-
hk durmadan gider, (Ba"tal) denilen rih), Galatada: (Hidayet), Kurtuluştn: 

CKurtuluşl, Maçkada: (Feyzi), ~ik -
<>din düşmanını yakalardım. Bir kilise- taşta: fAli Rıza). 
~in çan kulesi11€, bacaklarından asar - ~tnzi~i. Kadıköy ?e Adah.rdaldler: 
ıın. Üskiklnrcla: {Ahme<llye), Sarıyerde: 
Diye ba~rdı. (Asaf), Kadıkoyünde: (Büyük, Üçler). 

B d • I Bilyükadada: (Şinasi Rıza), Heybellde: 
attal Gcrzi, az kalsın ayanamı~ a: <Tanaş). 

Türkiyedeki Srrbel~ri ~ 

lSTANBUL (Galata ve Yenicnml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananiatandaki Şuhr1Prİ: 

SELAN1K - ATlNA 

• 
Her nevt bar:ka muameleleri 

Kiralık kasalar sf'rvısl 

ta~ bir kahkaha atacaktı... Ken~ı~ı \.. 
&Uçli.ikle zaptedebi1d1. Fakat, zabıtın ---------------') ~~tl~nioowbm~~m*~~m~=~=====~~~~~~~~============~~~~ 

ru giden yol orduyu Crasnikov'a isal et
ti. Bataklık bir çukur sel yatağının arka
sında kain olan bu köyde bir nevi istih· 
kAm vardı. Yüz kadar askerle yerleşen 
köy halkı iptida mukavemet gösterıneğe 
kalktılar. Fakat alev korkusu onlan 
biraz sonra civar bir koruya kaçmağa 
mecbur etti. Oradan tA köy içine kadar 
kurşun e~irmeğe muvaffak oluyorlar
dı . 

dt: 1 
- Zabit efendi!. GörÜyorum ki, çok 

cesursunuz. Yüz askerle, Battalın 'kar· 
flsına çıkmak istiven bir Bizans zabit~

İstanbul } elediyesi Hanlara J 
hfaiye için lüzumu olan ve hepsine 900 lira bedel tahmin edilen 600 metre hor. 

tum açık eks;lt.meye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 67 llra 50 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektnbile beraber 14/4/939 Cuma günü saat 14 buçukta 

Kendilerini korudan çıkarmak için, 
korunun başına kadar git~ olan Krlm 
Gueray sipahllerln bakayam.nı toplamalı: 
emrini verdi. Bunlara btr hOcum yaptır
mak istiyordu. Fakat Adgemkada !ka
met, şiddetli soğuklann geçmesi bu a. 
damları kfistah bir hale ıaknıuftu. İıt 
tüf ek ateşinde darmııula~n olmuşlardı. 

Arkamızda saf teşkil etmlf olan İgnatl 
Kazakları hüktimdarlannın huzurunda 
gayrete gelerek hücum mO.saadeıdnt t. 
tediler ve müsaadeyi aldılar. Derhal at
ianndan inerelk koruya girdller, orada 

ne, ilk defa tesadüf ediyorum. Ben sı
Zin yerin!zde olsaydım. hiç durmadan 
bu Yliz askeri secer .. her şeyden evvel, 
onunla boy ölçmiye giderdim. 

Dedi. 
Bu; sl:Szler zabitin hoştın&l gitti. Bı· 

Yıklannı bura burs:. 
- Hele bakelnn .. b21~ım1uı musallat 

o1an şu din dilşmanJaTfnID elinden 
kU"rtulalım da o zema'fl düşünürüz. 
Dive mukabe

1

le clti. Sonra Ba'İtala enli 
Yüzlü bir kılıç, sağlam bir kalkan, de.
mırı ro'k keskin kısa bir mızrak verdı. 

- Hnvdi bakalım . Yüz din dUşma:nı 
Öldürmf'dikce, almiyeceksin dedi. 

Battal sordu: 
- Nereye ııider.emm?. 
- Harbde, kahramanltmn yeri yok· 

ttrr. Düşmanı nerede çok görürsen, o· 
raya hücwn edeceksin. 

Battal Gazi dudaklarında gen~ mem· 
ııun bir tebes~ümle oradan ayrıldı .. za: 
bit1n şu son sözlerinden, kalede cıddi 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2078) 

MikrolJlur Uzer.ne ö~dül'fiCU. 

tesiri haiz 

·2- 3 günde geçirecektir, bir dera 
tecrllbe edmiz ve ) nznnnzdeki 

slvilcderden kurtulunuz. 

VIROZA, bir güzellik lcreml değildir, mntebassıs kimyagerler tarafından 
teıınt ve sıhhi Mr surette imal edilen bir merhemdir. 

Her Eczanede bulunur. 

müdafaa vaziyethıde btıhmım grupun et
rafını çevirdiler. İçlerinden '1cırk kadarı.o 

1' nı öldürdüler. Kaçam.ıyanlan yakalı~ 
rak esir diye getirdiler. Kazaklara ancak 
sektz on zayiata 'ft ltamın etrafındaki 

Tatarlara ise birkaç yaralıya maJolan bu 
müsademede, Krfm Gueray Tnrklmn 
biyanetinden müteessir olmUj. bana te
e$0rlerini beyan ediyor ve Osmanlı im. 
paratorluğu için delAlet ettı~ hecaletleri 
düşQ.nüyordu. 

Bu düşüncelerin tesiri altında, klSy{ln 
medhalinde, at üzerlnde durdu~u sırada, 
em.frler ırkına menBUb blr TUrk gördü. 
Bu adam korudan yayan olarak geliyor, 
clin<ie btt insan kellesi tutuyordu. Kam 
bana: 

- Şu habisi gör:tiyor musunuz? dedi. 
Bana yem.ek yedlrmlyecek. Iı'akat, dik
.kat ediniz: KesUR'i baf8 dokunm.ağa ce
sareti y<:Jk gfbf.. 

1 Emtr geldi. elindeki safer alA.metini 
prenshı atının ayaklan altına attı. Tatar 

U) Şimdi, (C':eınberıttaş}m buıunduğu yer. "•••••••••••••••••İİll••••••••••' imparatorunun bütün dilfmanlarının lH
\.1) V&tanpel'?S. 

(Arkası ı-ar) -··-------·------.... ····· ............... ~ 

J3ü1ü n 
og.rılara 

!\arşı ... 

Aldanmayınız. Rnğbet gören her 
şeyin taklidi ve bonzeri vardır. 

ORIPIN yerine buşka bir marka 
verirlcrsa şiddetle reddediniz. 
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BiR iN6ilil CASUSU' -

Milli güreş takımımız 
Tercüme eden: B. Alu 

Baygın yatan papasın saçlanndan bir tutam saç 
kestim ve kendime bıyık yaptım 

Norveçe gidiyor 
Takımımızda Mersinli Ahmed, Büyük Mustafa, Kenan, 

Çobandan başka Ankaralı Yaşar, Celil de var 
17 Nisanda başlıyacs.k olan Avrupa gü. 

reş §8.II!.piyonasına iştirak edecek güreş
çilerimiz. Cumartesi günü Norveçe ha • 
reket edeceklerdir. 

Müsaid bir fırsat çıkmadığı ve lti • 
zum da has 1 olmadığı için ben şimdiye 
kadar bu a:ütvşan> vuruşunu insan en
sesinde hiç tecrübe etmemiştim. Fakat 
şimdi bu usulü tecrübe etmek zarureti 
şiddetle başgöstermişti... Ben, boğuşa· 
raıt. zorla da papası yere yatırabilirdim; 
fakat böyle baTeket ettiğjım. takdirde 
mutlaka bir gürültüye meydan vere • 
cektim. İşte bunun için ben, her şeyi, 
hatta hayatımı da ona emanet ederek, 
Zikkinin cTavşan yumruğu>nu tecrü
be ~tmPk mecburiyetinde idim. 

Kfığıdların üzerine eğilmiş olan pa· 
pas, bilerek ve istiyerek böyle hare -
ket etseydi, ensesini bundan iyi bir ra
:ziyct te tutamazdı.. papazın ense kökü· 
ne vurmak için iki defa elimi kaldır -
dun, fakat iki defasında da tereddüd 
ederek, vurmaktan vazgeçtim ... Adeta 
fir nevi vicdan azabı duyuyordum. Fa· 
kat beni bekliyen korkunç öUimü hatı· 
rıına getirince vicdan azabını da, her 
şeyi de unuttum. Üçüncü defa elimi 
kaldırdım. Bu defa, ne vicdrnımdan, 
ne C!e bir bac:ka taraftan hiç bir ses 
yükselmedi. Yumruğu şiddetle papazın 
ense köküne, kulaktozunun iki parmak 
altına indirdim. Papaz chık> bile de -
medi. B~ı birdenbire masanın üzeri· 
ne eğildi. En ufak bir harekette bile 
b1'lunrnadı. Zikk'inin mahud cTavşan 
öarbesb, tecrübeden $eçmiş Te tam 
numara alınıştı. 
Şimdi nrtık harekete geçmek ve acc

~e davranma•k 13.zımdı. Ancak beş da • 
kika kadar bir vaktim vardı. Sür'atle 
papazın :kaputunu çıkararak k~i c~'!"'" 

tuna ..g,E:çioi.im . .Ayni ~.ir'a'tle, papazın 

kaim camlı gözlüklerini de çıkararak 
kendime taktım. Sonra onu, nöbetçinin 
beni son defa gördüğü vaziyette, yani 
ko11annı üstüste masaya koymuş ve 

. b::ışını '.kollarına dayamış bir vaziyette, 
sandalyaya oturttum. Kendi başıma da, 
nöbetçinin açık san saçlarımı g5remi
yeceği hir vaziyet vardım. Beş dakika 
çabucak geçmişti. Bu kadar kIBa bir 
zaman içinde daha faz1a bir şey yapa· 
mazdım. Beş dakikanın bu kadar çabuk 
nasıl geçtiğine inanmıyorsanız, baygın 

'bir adamın sırtından paltosunu çıkar
ma ~ a bir tecrübe edin!.% bakalım!. 

Nöbetçi mutad devrini bitirerek ka· 
pıya geldi. Her vakitki gibi pencereden 
içerive bir göz attı. Fakat şüphe edile • 
cek hiç bir şey göremedi. Ben hep, nö
betçınin beni bırakt1ğı vaziyette idim. 
Papas da, gene o yeknasak sözlerini 
mırıldanıp duruyordu. Papasın kısık, 
monoton sesini taklid etmek benim i -
çin işten bile değildi. Şimdi artık pa -
çalan sıvamak lAzımdı. Tiyatroda kul· 
landı~m ma•kyaj kutum yanımda ol • 
saydı vazifem çok kolaylaşmış olacak
tı. Halbuki bu vaziyette, elimin altın
(iakilerle, odada bulunan şeylerle iktl· 
fa etmek mecburiyetinde idim. San 
saçları siyahlatmak için mürekkebten 
istifade etmek pek füA mümkündü. As· 
keri hapishanenin bu zaoyıf ışıklı oda • 
sında bu usul, oldukça işe yarayabi -
ılirdi. Hapishane müdürünün, büyük 
bir lUtüfkarlık göstererek getirdiği mü 
rekkeb hokkasını yakaladığım. gibi sa~ 
ıanmın üzerine devirdim. Bundan son
ıra da papasın ceblerini karıştırdım; 
ccblerinden birinde, umumiyetle asker
lerin taşıdıkları madent, küçük bir ceb 
aynası buldum. 
Şimdi en mühim mesele bıyık mese· 

~esi idi. Dışarda bir yarda talana bı -
vık, takriben altı pens kadar bir şey -
Si. Bir şişe zamk da iki buçuk pe~ tu
tuyordu. Bu vaziyette, bir tutam bı -
vıkla birkaç damla zamk, benim ha -
watıını kurtarabilirdi. Fakat gelgele -
l1m, tutarlan metelik etmiyen bu n~
neler<len zerresi bile bende mevcud 
acfii1di .. Bunun için, her ne pahasına 
olursa oİsuD', bunların benzerlerini bul 
~ak l§zundı. Saçlarımı kasketle örte -
bilece~ıne göre, bilhassa bıyıklarımın 

e.L' t ür10 şüpheden uzak bir halde ol-

İki ay evvel eli ayağı tutan güreşçileri 
Ankarada açılan kampa toplamak sura • 
tile idmanlara başlı yan güreş f ederasyo
nu. bu mesai hakkında günü gönüne. 
hattı haftalık bir tebliğ neşretmediği için 
pehlivanlarımızın bugünkü formlannı 
kat'f olarak bilıoomize imkin hbıl olma· 
dı. 

Aşağı yukan on dört milleti Avrupa 
şampiyonası için Osloya toplıyacak olan 
bu müsabakaların hemen hemen her mil
letten ziyaıre biri al.8kadar ettiği 8.iikAr 
bir hakikattir. 

Geçen yaz: içinde memleketimize gelen 
Garb cephemde kilUe haline ifrağ edilen ve şimalin en kuvvetli eklpi olan Finlan-

i8tihkamlardan birinde dini bir merasim diyalılarla yapılan millt müsabakayı 

, 

malan gerekti. Papasın ceblerini bir nında oldukça büyücek bir perçem var ka~anan Türk ekipi, 0 parlak zafer dola • 
defa daha aradım; bu zr/man zarfında dı. Şimdi artık bıyıklanm hazır de - !.ısıl~ bu müs.abakalarda bütün nuarlan 
nöbetçinin bir kere daha kapının ö - mekti. uzerıne çekmıJ bulunmaktadır. ı Ha.k.ru'1.ığcı uğnyaralc kadro harici bmıb-
nünden geçtiğini ilave etmeliyim. O • Be h · b ed ıkın k d~ 1936 da Berlinde yapılan olimpiyad - lan 66 kiloda Yahya 

n apıs an en ç caya a a.tr l lardan sonra, Avrupa güreş aleminde cid-
nun için bu yaptıklarımla ancak üs - geçecek üç bes dakika içinde bu bıyık· dl bir mevki ka a 

1 
hl 

1 
lu Salu ile birincilik için karp ltar§ıya 

tüste on dakika me.şgul olmak ve ara.. dil .. . . . lı d ? z nmış o an pe ıvan a • k im lht' li ku tlld. lann şmemesı ıçın ne yapma y ım. nrnızın her husust 1 h" d b' a ası ıma vve ır. 
f k b" f ı lan k · b d' a e ın e ır cereyan 

ya u a ır ası a so a ıca e ıyoı- Vakıa elimde zamk veyahud,buna ben· başlamış oldu~ da maltlındur. Güreşçilerimizin Avrupa şampiyona • 
çlu. zer herhangi bir şey yoktu. Fa~at ma - Geçen sene bu tarihlerde Estonyada ya- sında muvaffak olmalannı temenni edeı\. 
Papasın oeblerini bir çakı falan bula- ken müh' un' bı'r noktaya tem 0 .. da faw.. 

sanın üzerinde duran mektub zarfla • pılan Avrupa pmpiyonasının hatırlarda • .... & ,,-

bilmek düşüncesile aıramıştım. Çünkü nndan istifade edemez miydim? Zarf • olan fena neticeleri, hazırlık noksanın • dalı bulduk. 
benim çakımı benden almışlardı .. Qakı d Ankarada yapılan seçme müsabaka.la • 
ararken daha iyi bir şey buldum. Me • lann iç taraflarında, zarfı yapıştırmağa an ileri gelmif bir vaziyet olduğu için, nnda Kastamonudan Nureddini. Anka • 
ğer bizim papas çok muntazam bir as- mahsus zamklı madde de pek AIA işi - ~ederasyon bu seneki müsabakalara ciddi radarı Yaşan. İstanbuldan Yusuf Aalanı 
ker:miş; yeleğinin cebinden küçük bir me yarayabilirdi. d ir ehe~iyet vererek iki aydan fazla mağlulb eden bütün bu galibiyetlere mu
tırnak makası çıktı. Derhal papasın saç Uzun !:amandwıberi bu işe ahşmış evam en bu kampa lüzum gormüştü: kabil yalnız Doğtına sayı hesabile mal • 
]arından, küçük bir tutam kestim. Va- ellerim1e, çabucak arzu ettiğim uzun - Avrupa şampiyonasından evvel alınan 10.b olan 66 kilodan Yahya mtlll takım 
kıA o da, her asker gibi saçlarını kısa lukta bir bıyık kestim. bu tedbiri 0 zaman pek yerinde buldu • kadrosu haricinde bırakılmıştır. 
kesUrij•'Jrdu. Fakat buna rağmen a•l • (Arkası ı·ar) ğumuzu yazarken, bu müddet zarfında Yahya ikinci son tecrübeyi Yaşarı. 

yabancı pehlivanlarla blr takım temas-
yapmış, maatteessüf bunun neticesi llAn 

lar yapılması lüzumundan da bahsetmeği edilmemiştir. Sikletinin en sağlam bir 
unutmamıştık. 

güreşçisi olan Yahya. geçen sene de tatlı 

12345678910 
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( 

!'ürldye radyo difliz on postnl n 

Ankara radyosu 

Bize verilen kamp programındaki bu 
noksanın zamanında telafisi tarafına gi
dilmemiş olması, haklı endişelerimizi gü -
reş muhitinde de uyandırmış olduğunu 

gizleı.!1eğe mahal yoktur. 

I
=- DALGA UZUNI ltl':U 

4
] Ciddi bir faaliyete sahne olan Ankara

daki kampta bulundukları müddet zar • 
ım m. JBI Kea. 110 Kw. fında mecburen birbirleri ile idman ya· 

t' .A.Q. ıt 1t ut. 16191 Kea. !O Kw. 
T pan güreşçilerimizden seçilen milll ta • A~. ll,7t m. H&I Kea. 20 Kw. 

kıın. şöyle, böyle dahi o~g yabancı bir 
ÇARŞA1\mA: 5-4-39 ekiple kar~laşarak müsabaka kabiliyeti 

12.30: Program. 12 35: Türk müziği: ça _ hakkında bir fikir vermeden, en ağır mü
lanla.r: Vecihe, cevd~t Çağla, Refik Fer.san, sabaka şartlan ile knr§l karşıya bulunmak 

l Okuyan: Radlte Neydik. ı - ......... - Rast zorunda kalacağı için, Norveçteki müsa . 
10 peşrevi. J - Refik Fersanın : Rast prkı: bakalar zuhurata tfıbi neticeler ortaya a· 

SOi.DAN SAÖA: Yakdı cihanı ateşin. ıı - Udi Ibrahtm - Rast tacak olursa. bu işin büyük mes'uliyetini 
ı - Bu mevsim. şarla: BeTmedlklertmlt gönW. avutma. 4 - maatteessüf gene federasyona yüklemek 
2 - İstt.fham nidaaı - D1nl mern.cılm • Blr Lem'ln1n - Ra.tıt ş:ırkı: Sazın gibi sinem da- icab edecektir. • 

nota. ht. 5 - Cevdet Çağla - Taksim. 6 - İbrahim . . 
ı _ Adll6.ne ış g5rmek. efendi • Mahur şarkı: Sab:ıh ol.!un. '1 - •••••• Norveçe gıdecei: mıltı ek.ip şlSyle tef • 
t - Çok güzel - Ü?.erln~ yazı ynzılan •... - M&hur saz semaisi. 13: Memleket saat kil edilmiştir: 

yemek yenen, oyun oynanan ev eşyası il.yan, ajaruı, meteoroloji haberleri. 13.15-Uı: 56 kiloda Kenan; 61 kiloda (Ahmed 81• 

1 - Bir erkek lsml - Evlerde yiyecek ko- Müzik (Rlyasetıciimhur bandosu - Şef: İh - kere gittiği için) ~ kilodaki Mustafa. 
nulnn kliçük odalar. ııan Künçer.l ı - O. Gulllon - .Marş. 2 - 66 kiloda Ankaralı yaıar; 72 kiloda Ce-

e - Vllô.yet - Rabıt edatı. Joha.nn Sttatı.!! - Viyana kanı (Va!.!.) 1 - Uıl, 79 kiloda Mersinli Ahmed. 87 k. 
'l - Kırmızıyıt benzer renk • Zannetmek Auber - Tacın elmasları Opertı3ınm uver - ' ıloda 

mn.cıdanndan emri hazır. türü. 4 _ s. Jones _ Getshıı operetinden pot Mustafa; ağır sfklette Çoban Mehmed .. 
1 - Blrar. eneJ - Şahıt zamir. pur1. lB.30: Pro~ram. IB.3S: Müzik (Bale mft- Kenan muhtelif beynelmilel maçlar 
9 - Ta~arrı edilen. zi~I _ Pl.) ıo: Konuşma. 19.15: Tl1rk m1lzlğt yapmış, sağlam ve kendine güvenen bir 
ıe - Gazetede çıkan btr mevzu etrnfmda (Fasıl heyeti.) Cem Tokses ve arkadaştan. güreşçidir. 

yazılmış yazı - Oözyaşı. • b ...,._, rt 
YUKARDAN AŞAÖI: 20. AjaM, meteorolo}l aUl;.lıe • ziraat bor- Mustafa; bu sfltlette güreşmeğe mecbur 
ı - Beşer - İlk lıw.n. sası (ftat.) 2C.lS: Türk müziği Çalanlar: Ve olduğu için mütkiU vaziyette kalacaktır. 
2 - Mefulil f1h edatı - Facia.

1 
c1 h~, ~~: FÇaer!a

1
n, ReflkSeF'er:nt, ~1:'1yan- Ankaralı Yaşar; çok kuvvetli, 0 nisbet-

1 - Asaleti olan - Batıl masdar IA.hikası ar· ....,, .... a. 0 ar, ~ ma a. vz.oenses. t . . 
f - Çağlrusının şlmdl mevs1midlr - CünktL 1 - .......... Hüzzam pe.tJrev1. J - Etem e - e istıd~dlı. bu avantajlarıM mukab!l 
c; - Belli - İnsr.nların yaptıklan boğazlar. fendi - HO:r.zam şarkı: Eşld çe.,mlm hasre - çok Y~nıdir. O siklet için 90k ufak bir gü. 
e - sonunda blr ce11 olsa desise - intıkam tinle. 1 - Uc!i Hasanın - Müstear §arkı: Glt r~çidır. 

hls!i - İ.!tlfham nidası. t1 yar elden. 4 - Şevki beyin - H~am tar- Celal sa,ğla.m. enerjiij bu senelerde 
., _ Fnkrftddem kı: Küşade talllm. 5 - Vecihe - Kanun tak. kendi . d beltl d . . sın en enen ereceyi alması 
ı - Bonund" bir d• ol.sa iklncl derecede- slml. 8 - ........ , - Hüzzam tftrkll. Sana da b"r .. k'"ldü A k 1 

Esnemek mMdanndan emri hazır. yaptıra.yun Naclyem, ., - Udl Ahmedln - A- 1 az muş u ~· nca sveç, Almanya. 
8 - Anza. oemkürdt ttrkı: Bir wfa.m ya.re. 8 _ MU! _ ve Estonya hancl memleketler güre§çi • 

10 - Birkaç ~lnln. btr mesele üzerinde tara çavuşun - Nikrh! şarkı: Elmas senin ytı. lerile iyi dereceler alaca~na da f(iphe e-

1 

l 
( 

'i 

10 

anlaşmala.rı - Jyi. r;ünü gören. 9 - Şevki beyin - mcaz şarkı: dilmemelidir. 
1 2 S 4 ö 6 7 8 9 10 Kı,, geldi firak. ıo - ......... - Baz semaısı. Mersinli Ahmed; geçen .seneye nazaran 

21: Memleket saat Ayan. 21: Komışma. 21.15: çok idmanlı .. Bu cesur gQ.rqçinin ıikle _ 
~bam, tahviU\t, kambiyo - nukut bor.sası tinde çok zorlu güreşçiler vardır. Onun F A ı\ L ı y 
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(tta.t>. 21.25: Neş'ell plA.klar - R. 21.30: Tem k k ld ğu · 
sll (Dengi dengine • Komedl) Yazan: Ke • aza~a .şa~ ço 0 u kadar o ıüra1 
mal 1'07.en. 22: Müzik (Küçük orkestra _ Şef: ve çevıklik ıçınde kaybetmesi ayn) ilıti -
Necib Aşkın.) ı - Walter Noack _ Romant.Uc mal dahilindedir. 
uvertilr. 11 - Azzonı - Sabah şarkıSı. 8 - J. Geçen sene elinde çıkan bir çıbana kur
Strauss - Qardaş. 4 - Frans Abt - Orman • ban giden Mustala kazanına şansı en çok 
larda, ve n1nnl. 5 - Schnelder - Tlrol dağ- olanlardan biridir. 
]arının halk şarkısı ve danslarından potpuri. Çobana gelinces geçen sene hayli ta • 
6 - Ma1nzer - Berenad. '1 - Benııtzky - Be. lihli idi. 
bekler pertsl - fllrnlndcn - Neş'ell)'im şar - . . . 
kısı. 8 - Lcopold - .İsp~nya melodileri • Pot ~ Norv~çlı ve FinlAndıyalıların bulundu
purl. 23: Müzlk (Cazband - Pl.) 23.45 _ 24: gu bu sıklet bu sene ayni kadroyu taşı • 

l"vuılld bulmacanın JaaU.dUt1MJ ı•kM Son aJaruı haberleri ve yıı.rıntı ~ yorsa Çobanın Estonyalı Katkas veya Pa-

sözlerle kadro harici bırakılmıştı. Bunun 
sebebini bir türlü anlıyarnadım. 

Ömer Besim 

Beden Terbiyesi Genel DirektörO 
lstanbula geliyor 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü Ge
neral Cemil Taner İstanbul b<Slgesini tef
tiş etmdk üzere İstanbula gelmektedir. 
Generalin bugün veya yann ehrimize 
gelmesi muhtemeldir. • 
gelmesi muhtemeldir. Generalin 1stan. • 
bul klüplerini ayn ayn gezmeSi v stad· 
yum meselesi ile meşgul olmaa muhte • 
meldir. 

Bu haftaki Milli Kame maçları 
Bu haftanın en mühim milll küme mfl. 

sabakası olan Beşiktaş - Fenerbahçe ma
çının Şeref stadında yapılması takarrilr 
etmiştir. Bu hafta aynca ı;;ld maçlarınm 
dmnifinallerinden biri l))an Vefa • Hilll 
müsabakası da yapılacaktır. Milli küme 
maçı olarak bu hafta Ankarada milsaba. 
ka yo'ktur. Ankaragücü takımı İzınire gı. 
derek Ateşspor ve Doğansporla çarplfll· 
caktır. 

Galatasarayhlarm toplantısı 
Galatasaray spor klübü idare heyeU 

reisliğinden: İdare heyetimiz istifa et. 
mit olduğundan, yeni idare heyetini &e9-
mek üzere klübürnüz yüksek mürakabe 
heyeti 8 Nisan 1939 Cumartesi günü saat 
14,30 da klüp lokalinde içtima ed~ktir. 
Sayın mürakaıbe heyeti azamınn yevm 

ve saati meikurda behemehal teşrifleri 
ehemmiyetle rica olunur. 

Bulgar Levski takımı geliyor 
Ş~li ve Pera klüpleri Bulgar Levsld 

takımını getirtmek için Beden Terbi -
yesi Direktörlüğüne müracaat ctmit • 
lerdir. Müsaade edildiği takdirde Bul -
gar takımı önümüzdeki Cumartesi ve 
Pazar günleri Taksim stadında iki maç 
ya pa'Caktır. 

---······································ .. ····· .. ··-_. 
Yuvamn saadd ve varhğuu doturan. a.
lle düğümünü kuvvotfondtren çocuktur. 
Çocufu sev. Sevilmekten nıalhruın bik 
yavruları da hatırla Yılda bir lira ve;r 
Çocok Esirgeme Kurumuna üye ol! 
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MEŞHUR ALLCOCK'S YAKILAR! AYNI ZAMAND~ 
4 ŞEKiLDE lCRAVI TESİR ADAREK BUTU'i AGRlLARı 

INIZI TEDAVİ VE TESKiN EDER. 
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Zehra o •ncu cr-ı Mewu l 1au d "'n: 
tarafından V k f 1 

araya ınukab 
1 

b r n 3 1 Paralar. dar; n.~en ~1~4 ıkraz No. sı:e borç alınnn 
en dolayı satılın cı derececi ıpoteıt goo•erılmış olup borcun ödenmemesin· 
an (1200) li kasına k rar verıler.. ve t m mına yemınli üç ehhvukur tarafın· 
~in Yağh ra ıymct takdır edi miş obr. Ka mp ada Yahya K~ hüda n:.ah, 1-

ane soknğuıda esk 5 · • solu Tevfik han k ycnı 21 kapı No. 1ı sağı sıvacı Mehmcd hane-
tilı lbır ahşab evin e~~~~f a~e ası Bekir Sıt kı hanesi, örü Yağhane S'lk .. ğı .le çev-

İkı b mcsahası aşa ıda yazılıdır: 
asamak kınk ınaltn dö r . ~ zemini çımcnto d"" l" ~e ı merdı venden ç mcnto şaplı taşlığa girildikte 

\re aydınlık yerinde ~şe 1 hır yer orlası ve itt salinde zeminı çimento dfü;elı 
Birincı kat. B foc~gı ve bir kuyusu bulunan bir mutfak mahallı vardır. 
V ır so n uzerind' b · d ı b Bt kat: Dolablı b r f .. - rı 0 a lı olmak üzere iki oda bir heladır. 

ıar ..... a : ·ı.. ~o a uzer nde iki odn b" h l" - · · k d.. l b. ......,~ n ııuarcttir. B"nanın h . · ır e a ve uzerı ç n o o~e i ır 
Me$ahası· Ka d 

6 
E:yetı umumiyesi ahşabdır. 

y y en 5 z ra ve bilmes h 3 ukarıda hudud evs I a a 7 metre rnura-bbaıdır. 
lll.ly k ' ve mesahasıı va l · -a onmuştur. - zı ı gayrı menkulun tamamı açık artır-

1 _ t...ı...u . 
~u gayrımC'11k ·· 938/121)7 No n İ t u un ar•ırma şart a:n s 11/4/939 tarihinden itibaren 

k · anbuJ dordıirı ·• esın göreb ,.. Mı ıcra d r ·rın muavven numarasında hC>r-
ist• < ç n ı r•ır t·· d 

1Yenkr i bu şar · n ı ya ı ol rda11 fazla rru lumat almak 
et:ınel d r n rn e ve 938/1 07 d ~o. s e memuriyetımize müraca'ıt 

2 - Arınnaya i t r k 
\reya mıl i b r ba k ç Jl '\ukanda va ıh kıvmE'tin % 7 5 nisbet nde pey 

3 
n anın te>mına• l"'ekt b . . 

- İpot<.?k sa'1 b" 
1 

u ı.. t vdi edilecektir. (Ma':ide 124). 
nın ı ı a cak'ılarl d e ı·k gaYT rnc u üz<:rind k h r a a ad~r arın ve irtifak hakkı sahib

1
eri-

larını · bu ıliır. t .h~ ..l klanru humı le faiz ve masrafa dair olan iddin-
likt · arı n<ıen ıt"baren y· ·· . e m murıyN;m·ze b d . . ırrr' gun içmde f'\'Ta'kı müsbitelerll" bir-
sab·t olm dıkç sa•ış b d ~elen cab <>d r. Aks· halde hakları tapu sicili ile 

4 - Gô ter·ı . nın pavlaşmasından hariç kalırlar. 
\"t? 111 <'n gunde :ırtırmaya · r k d uzumlu mallım t 

1 
ış ıra e rnlrr artırma şartnamesini okumuş 

tıurlar. a a mıs ve bunlan tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu-

d 5 - Gavr ntC'nkul 11/'l/939 t .. 
ar İstanbul dö~dun .. . arıhınde Pe>r.;embe günü saat 14 den 16 ya ka-

artı cu ıcr1 memurluğu d ·· d rana ıhale edil"r i\. k n a uc efa bağırıldıktan sonra en çok 
?naz veya sat

1
., ·stıo;en·~<':,a:tırma .. bedfli muhammen kıymetin % 75 şini bu!

del bunl nn b . ğn•a rnçhanı 0 1an diğer alacaklılar bulunup ta be-
1 u ga ~ı rr.erkul ·ıe t · d" · aya çıkmazsa en rok t em n e lmış alac:ıklannın mecmuundan faz. 
ha temd d C'd 'erc>k 

2
;; ,;ın n ~-ı .hhüdü b1ki kalmak üzere artırma 15 gün da

tanbul dördi.ıncü . 9 tar hınde Cuma günü saat 14 den 16 va kadar ts-
h ıcrn m mur·u~ıı d d " 

n rüçhanı olan d. ğer 
1 

kl 0 asın a artırma bedeli satış istiyenin nlacağı-
ları mermuund f rn ılann bu g:ıyri menkul ile temin edilmiş alacak· 
tll a.,, 'l ıkm ' v h e en "'>k artır 

1 
, e mu ammen kıyın tin % 75 •ani tutmak şar-

na e ır B .. ı · · Ve satış 2280 N 
1 

ov e b r b del elde edilmezse ihale yapılın z 

6 
· u 11una te\'f kan ge .. · bırakılır. 

G YTi rn d c:· "h ıçindt r r n ı ,le olun n k"m <' derhal veya verilen mühlet 
teklifte b lun \ n k" k ... n f h .,, rak kend·s·nden evvel en yük ek 
lnaz v \ a bu1unm • 1 "r "tm•ş .~Jdu~ı -1 le almağa razı olurı;a ona, razı ol-
lha1e ed lir İki hak . n mutidetıc ar•ırmava çıkanlıp en çok artır nn 
nacak fnız " d· r m ak fark ve geç,E'n günler için % 5 den hesab olu-
alıcıdan tahs•l l a\ ı 1 hukme hacet 'kalm ızın m mm··yefrrı"zce 

7 o unu ... ,~ d" 133). 
- Alıcı artırma be P} hnrl · d 

nelik vakıf tavız bed , . "h et e ola .. ok y '111z tapu ferağ harcını y·rmi se-
rakirn VC'rgıler t nı ve ı a e karar pullannı verm ğe mecburdur Müte-
" ' cnv.rat ve tanz·ra~ ve teıı·ı · 
J e rUsumu ve ·· . · u ye resm nden müetevellid beledi-
tenzıı olunur t ~uterak~ vakıf icaresi alıcıya aid olmayıp artırma bedelinden 
icra memurl~~ u d gayr~ ~~kul vukanda gö terilen tarihte İstanbul dördüncü 
de satılaca"ı ilfı o lasın a ~ ... u ilan ve ,gösterılen artırma şartnamesi dairesin 

c n o unur. (2271) • 

SON POSTA 
Sayfa 15 

n Bir suz kış 

Pastil eri 
sayesinde k bildir 

üzerinde ısrar ed\niz. Her mühim eczanede bulunur. 

Buru~ultlar 
iule eiılebilir 
Vi1ana Üniversitesınden bir Pr0fuör
Bıocel - Tabir cttıkleri Gençlıgin u
:üp bir uoauruou keşfetmiştir Bu 
cevher halihazırda penbe reoktelı:.i To
kalon Kremi tcrlı:ibiode mevcuttur 
Cıldio bu yegane uuı:ıruau ak.-mları 

)'atmudao evvel tatbik edinız 
ıu: ayuTken, o ; cildiuiıi 

A""_,,__ beale-r ve ıeaç!ettirir 

ze oennın v1: 
kadıfe gıbı yum\o'}llİ: ve siyah nokta• 
lardııo kurtarmak için her sabah be· 

yu Reolcdeki Tokaloa 
Kremini .iiı-Oaüs. 

Semuest 
gayet emıo ve 
ı cmnuoiyet bnb~ır. 
41 )'&şiarında gör\inf'hilirler. Ya,~o 
i lerını gıdırerclc bır Geoç kısım gu· 
u:I cıl<lını ıkame "der. Cildıo unsuru 
olan Tokaloo kremınıo &emercsi ~
J oı hayrettir. M~mouo kalmayanlar 
parasını ııeri alabilirler. 

..,.hnatı ... ız, bv0 U ... laJ ve 
b;.ıtün ağrılar an korur. 

KIZILAY CEMiYETiNDEN: 
2 A E 

TüRKiYE 
AT 

Büyükderede Hançerli ve Bostan sokaklarında kain eski 9 ve yeni 
yeni 1, 5, 11 numaralı iki bab hane bu kere açık arttırma suretile 
Kızılay Cemiyeti tarafrn.1an satıbcnğm a 1 lalib ol~ııların % 15 
pey o 1"CÇesile birli ~te Niı:ıanı n 12 sine müsadif Çarş mba günü saat 
ıG da lstanbıılda Yeni Posta ıe karş1sı 1da Kızılay hanında sahş 

Ci 'Sİ 
"3,, nev ın1cs 
sig ıra teneke 
kutu 

deposil Dire'~törl.:ğünde hazır bulunm:ılan 

Mikt ·rı 
Sır teslim 
veya • m -
bara teslım 

15.' 00 adet 

M uh~ ıımen B. 
Lir ı Kuruş 

80J 

llll _, 

% 7,5 te. 
Lir ı Kr. 

6l) 

83 32 

Eksiltme 
şekli s:ıatt 

Açık E.) 
) 14. 

I - Şartnamesi ve nümunelerl mucibince yukarıda cins ve mikdan ya:ıı:ılı lrtr 

kalem malzeme eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli si{ veya ambara teslim, muvakkat temmatı, eksiltme 

saati hizasında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 7 /fV j939 tarihine rru:lıyan Cuma günü saat H de Kaba taşta 

Levazım şubesi müdünyetindeki alım komisyonunda yapıhc3ktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hcrgiin sözü geçen şubeden alınabilccelli 

gibi nümuneler de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para .. 

larle mezkiır komisyona gelmeleri. (1789) 

I - İdaremizin Cibali fabrikası garajı önündeki rıhtım tahkimatı işi şartna
me ve planı muc"bince pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

Il - Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 liradır. 
III - Pazarlık 6/IV /939 Perşembe günü .saat 14 de Kabataşta Levazım ve 

Mübayaat Şubesi Müdüriyetindekı Alım Komisyonunda yapılacaktır .. 
IV - Şartname ve planlar hergün 25 kuruş bedel mukabilinde yukanda s6zil 

geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralarile mezkılr komisyona gelmeleri. (3002) 

Cinsi Miktarı Muh. b .. del 

Tekni < Aleti 2ıJ ka em 
Sıtrı toz ynldız 300 Kgr. 
Çıralı t.ıhta 18 3) 
Çıralı Knlns 14,426 3) 
Uzun ve ı,ısa 840 çift 

Lira K. 

1258 10 
345 -

14l6 74 

3540 -

% 7,5 mu· 
Vl\kkat te

Lira K .. 

94 35 
25 87 

107 -

265 50 

Eksiltmenin 
şeklı santt 

açık eksiltme 14 
15 

16,SO 
16 

konçlu Hhtık çizme 
I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı ynzılı 4 ka-

lem malzeme ayn ayn eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhanunen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saatleri hizala ~ 

nnda gösterilıniştir. 
III - Eksiltme 11/4/93!.l Salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kabata§ta Le .. 

vaZlIIl ve mübayaat §Ubesindeki a1ım komisyonunda yapılacaktır .. 
IV - Liste ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınn-

bileceği gibi yaldız nümunesi de gör'.ilebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için ta~r!..'l edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa .. 

ralarile mezkilr komisyona gelmeleri. (2023) 

'ııııııııııııııııııııııııı:ıı::ıııııııııııııııı~;ıııııııııııııııı~ıııı:ıııııııııııııııııııııı' 
- -- -- -- -= == 
1 1 
~ Altıncı Keşide: 11 /Nisan / 939 dadır. == 
§ Büyük ikramiye: • Liradır ... 

--§ Bundan ba~ka : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık 
§ ikramiyelerle ( 200.000 ve 50 .. 000) liralık iki adet mükAfat vardır. 

··························································-·· :::: D İ K K A T: Bilet . lan b rkes 7 /Niı n/939 günü akş mın 

Tek ailtnn santlml 

:;;rincl •ahilc 400 
/kinci aahile 250 » 
Üçüncü aahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 ,, 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müdd~' zarfında 
faz aca mikdarda ilan yaptıracak· 
Jar ayrıca tenzil!tlı tarifemizden 
istıfade edeceklerdir. Tan:, yanın 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari :Unlarua 
aid işler için şu adrese müracaa• 
edilmelidir: 

!Jincılık Koll W Ş~ 
~llaa 

Ank&n caddMl 

~ıı ıı~~~ıı~ıı~~~=:ııı~ı~,~~nıı~ıı~n:nu~u:;:;uiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııf 
arb kulu utanh"'ın an 

1 - Bu sene aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar harb okuluna alınacaklardır. 
A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harb okuluna, Ankara haricm, 

de bulunanlar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine müracant edeceklerdir. 

B - Kaydi kabul muamelesi Mart/939 dan (15/Tenunuz/939) a kndar devıım 
edecektir .. 

2 - Giriş Frtları berveçhi atidır: 
A - Sivil: Liseden mezun olacak ve olgunluk imtihanını vermiş bulunacaktır. 
B - Tam teşekkülli.i askeri heyetı sıhhiyelerden (H o.rb okuluna girer) ka • 

rarlı sıhhat raporu almış olacaktır. 
·C - Diğer şartlar askerlik şubelerinde mevcuddur. 
D - Ankarad.a olanlar (C) maddesindeki şartları Harb okuluna müracaatla 

öğrenebilirler. (2177) 

Doktor. 1. Zati Oget :1 
Belediye karşıamdakl muayeneha· 
nesinde Oğleden sonra hastalarını "1--• ~ kabul eder. v' 

Son Posta Matbaan 

Neif iyat Müdilrü: Selim Ragıp lmet 
&AH1Pı.ı::al· S. Ragıp EMEÇ 

• A. Ekrem UŞAKLlGf~ \ 

rf• 3 

1 

iıyeti 

ın 

nak 

1 

aşma 

likler 

' 

t 



a 

, 1t Sayfa 

• 

f ane 

'Samsun 25 (Madeni kutu) 

Samsun 20 

Salon 20 

Çeşit 100 

i 
c 

5 

Kuruş 

45 

30 

35 

145 

SON' POSTA 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki 
hastalıkların mil roblannı köki:nc!en tenjz!emek 

için ·( He' ınoblö ) kullanınız. 

Böbreklerin çalışmıı kudretini s rtınr, kadrn, Prkek iclrıtr zorlukhırını, 
eski ve yeni be~soğuklu~uı.u, m sane iltibııbıı.ı, bd att u:;ını, sık sıK idr1tr 

bozmak, T r ozarkeıı yaıımıık brllerini viderir. bol ıdrıtr temin (der. 

\_ idrarda kumun, mesan€cle taşların 
teşekkülüne mani olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhıahnı haizdir. E~r ecza• ede bulunur. 
Dikkat: Helmoblö, idrannın temizliycr«-k lt'avileşfr i . 

t ... -.... . . ~ · .. ; , : . .: · .... ', .: ,, ~:~.; .. :~.~ ·.,. .,.:.r ....... ·.r~ 

İNKIBAZI defeder, 
BARSAKLARI 

. 
MiDE ve 

ko aylıkla 
ve mülayim bir ıekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. 

Hazımsızhk, şişkinlik, bulantı, gaz, sancı, mide 
bozukluğu, barsak ataleti, inkıbaz, sarıhk, saf
ra, 'araciğer, mide ekşilik ve yanmalarında ve 
bü ün mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 

[iraı. .uat-• 

bir lfıtüf\rA 
r&k 

!erin ta(" 

uz 
Son dereoe teksif edılmiş bir tuz o~up yerini tutaınıyan mnmasil mUstab

z..ırlıırdan dahn çabuk, d ıhıı kol ıy ye dttha kat'i bir tesir icra eder. 

aynası .------------..-----

les~i~ Öksürenlere: KA RAN HAKKI EKREM 
f!k, 
Bi. 
tu 
yıl 

wa 
!ln' 
ne 
a"' 
c; 
ip 

İdaresinden 
, Açık arttırma ile ot satışı ilanı 

İdaremizin Bakırköyünde Çörekç: çayın nnmile maruf arazim dahilinde mev
cud biçilmemiş otlar açık arttırma ite satılacaktır. 

1 - Satı~ şartnamesi idaremiz Levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 :_: AJ~ua: -?·kat teminat yirmı beş liradır .• 

3 ..._ Ar kıa1ıcmı ttırma 14/Nısan/939 Cuma ~nü saat 14 de ara.zi dahilinde yapı-
laca ~ı anassa 

ktır. (2182) k bt 

Yatak, yemek ve çalııma 

odalarile aalon takınılan vel

hasıl her neri mobilyalar; 

BAKER (eski HA YDEN) ma

ğazalarında te~hir edilmekte 

ve her yerden ucuz fiat ve 

müsaid şartlarla ıablmaktadır. 

Tane -Sipahi 25 (Madeni kutu) 

Sipahi 20 

K1lf1! 

50 

Yaka 20 

Çeşit 50 

35 

30 

12,6 

, ______ :s-____________________ .. 

SAÇ EKSiRi 
Saçlan beıler, köklerini kuvvetlendirir, dökülme.sin 

önler, kepekleri giderir. iNGİLİZ KANZUK 

ECZANESİ Beyoğlu - İstanbul 


