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Bulgar 
Başvekilinin 
Ziyareti . · 

Yazan: Hüaeyin Cahid YALÇIN 

ulgaristan ba.~\ ekili Köse-B ımııof, diindcııberi misafi
rimiz bulunuyor. Kendisini ara~ız
da görmekten ve dost komşu mille
t.e ka.ı'l)ı bcsJcdiğinıiz hayırhalılı_k 
hislerini ifade için yeni ve i)i bır 
vesile bulmaktan duyduğumuz me
serret cidden samimidir. Köseiva.nof 
'l'ürkiyede bulunduğu mti<ldetçe na.
sıl sıcak ve samimi bir hüsnü kabul 
görecekse memleketine avdet eder
ken de buradan Türk milletinin Bul 
gar komşula.nna halisane se~
m ve Bulgaristanın refah ve sükün 
içinde inkişafı hakkındaki t.emenni- · 
lerini götürecetir. Türk milleti sar
sılmaz ve istika.metini şaşırmaz bir 
sulh ve uzlaşma siyasetini kendisi 
için en büyük prensip bilmiştir. Bu 
açık ve dürüst politikanın celbctüğl 
dostluklar arasında kıymet verdik. 
lerimizden biri de Bulgarlarla mü
oa.c;ebet olduğunu t.ekrara lüzum 
görme~iz. Çiinkü eminiz ki Bulgar 
komşularımız, gözlerini hudutlara 
çevirdikleri zaman, bizim tarafı
mızdan hiçbir t~bdit ve endişe ibti- 1 
malin.in vücut bulmasına iınk.30 ol
.mıyacağım teslimde tereddüt etmez. 
ler. Türkiye, komşulan i~in en emin, 
en sağlam bir dost memleket teşkil 

---~-ekten ve aradaki münasebetle
sam.imi ve da.ha it.ima t tel

ede · şekle sokma.k1an bir an 

~eri ~ktadır.. . . 
~ siy etinın en bırıncı kuv-

Şehitlerimizi 
Dün Andık 

16 Mart Faciasmm Aziz Şehitleri 
için Eyübde Merasim Yapıldı 

Dün Eyüpde yapılan mera~i~~e bay~n Meliha Avni 
Sözen bitabesını ırad edıyor 

16 Mart şehidleri ihtifali, 
dün saat 15 de Eyübte mu
ka·ddes şehidlerimizin mak
berelerin<le kalabalık bir halk 
kütlesinin iştira.ki ile ve büyük 
merasimle yapılmıştır. 

Merasime askeri kıt'alar, 
ilk, orta, liseli gençler ve kal.a
balık bir Üniversiteli kütlesi 
iştirak etmiştir. 

Saat 13,15 de köprünün Ha.-
1 ] 141P" 

liç iskelesinden kalkan bir va
pur bunları ve askeri kıt'alan 
14 de kalkan bir vapur da da
vetlileri Eyübe götürmüştür. 

Meııasimde bundan başka mek
tebliler ve halk ile bando, p'O-

Iis kıt'ası, Eyüb orta ve ilk o
kullarındaki talebeler bulun-

muştur. Merasimi, Eyüb kay
malr.amı ve parti başkanı He 

fSonu 3 W.cü savfada) 
tı~ıf~f.; tıralarına ve bin tür
lü ~aW, na notizma olmuş gibi 

· .ısfı ve e ret ile gözlerini di-
.b a e realitenin icapla-

- au olmamaktır. Yine dev
let adamlannın vazifesini milletin 
mukadderatı üzerinde haiz oldukları 
nüfuz ve tesiri yüksek insaniyet, ah
lak mefhumlarının icaplarına göre 

Yurdda Seçim Dün 
de Devam Etti 

kullanmak şeklinde anlarız. 
Milletler ve insanlar arasındaki 

nifak ve kini alevliyerek fena sevki
tabülerin hakimiyetini davet eden_ 
devlet ve siyaset adamları istikbal 
karşısında çok ti1yük bir mesuliyet 
yüklenmiş olurlar. 

Bu telakkiyi kendisine bir hattı 
hareket düsturu ittihaz eden inkılap 
Türkiyesi Balkanlı komşularının da 
ayni prensip dairesinde yürümele
rinden Balkanlar ve Avrupa sulh il 
için çıkan neticeleri büyük bir iti. 
mat ve meserret ile karşılıyor ve 
teessüs eden anlaşma ve birleşme 
cereyanlarını bfr kat daha kuvvet 
lendirmek için çalışıyor. 

Bulgar Başvekili liöseivanofun 
memleketimizi ziyareti bu umumi 
Balkan anlaşmasına karşı Bulgaris
tanin vaziyetinde daha kuvvetli bir 

MiJntehibi Sani intihabatı; Bütün 
Şehirlerde ve İstanbulda Hızlandı 
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Bahçekapıda ikinci 
bir Yangın Faciası 

Bir Gece Bekçisi Kasten Hasan 
Ecza Deposunu Yaktı 

Polisler, Gece Bekçisini Cepleri Para Dolu Olduğu 
halde Kacarken Y akalo.dılar. Hasan Ecza Deposu 

•• 
ile Beraber 5 Mağaza Yandı 

(Yazısı 3 Uncu sayfamızda) 

M. KÖSE İVANOF ANKARADA 
Dün İstanbula Gelen Bulgar Başve
kili Parlak Merasimle Karşılandı --

Dost Başvekil, 
Temaslarına 
Bugün Başlıyor 

Komşu Bulgaristarun kıymetli 
başvekil ve hariciye vekili Ekselans 
Köse !vanof yanında refikası ve 
kerimesi olduğu halde dün sabah 
saat onda hususi trenle şehrimize 
gelmi§tir. Dost başvekile Bulgar 
matbuatından bir heyet refakat et
mektedir. 

Bu münasebetle Sirkeci garı 

(l'tirk, Bulgar bayraklarile süslen
mişti. Garda başlarında askeri ban· 
do olduğu halde bir askeri kıta ha
zırlanpııştı. Sirkeci peronu dost baş
vekili alkışlamak üzere gelen kesif 
bir halk kütlesi ile dolmuştu. E 
önde ~hriınizde bulunan Bulgar k< -
lonisi ve mektep talebeleri başvekil· 
lerinl alkışlamak için yer almış bu
lunuyorlardı. 

tstanbulda muhterem misafiri· 
mizi istikbal edecek heyet de hazır 
bulunuyordu. Karşılayıcılar ara
sında Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lfıtfi Kırdar hasta olduğundan ona 
vekaleten Vali muavini Hüdai Ka· 
rataban ve zevcesi, Emniyet direk· 
törü Sadrettin Aka, İstanbul komu· 
tanı General Halis Bıyıktay, Bulgar 
Romen, Yugoslav, Yunan başkon
solosları ve konsolosluk erkam var· 
dı. 

:Jiaafir Başvekil ile refikaları ve kızı Sirkeci iatasyonunda · 

MM Köse lvanofun 
Mühim 
Beyanatı 

İı:stanbul: 16 (A. A.) -Bul-
gıar Başvekili ve hariciye nazırı 
B. Köse 1vanof, İstanbulda ga
zetecilere aşağı<laki !beyanatta 
bulunmuştur: 

. 
1 • ' l • fnkişafa azimet noktası teşkil ede- Saat tam onda misafir başvekili 

bilirse kendimizi cidden bahtiyar havi bulunan hususi tren gara gir. "Kom'u ve dost Türkiyede ~ 

' bulunmaktan ve pek az bir za- r addedeceğiz. Çünkü cenubu şarki eli ve durdu. Vagondan beşuş bir 
A vrupasının sulh ve sükfınunu tam çehre ile inen misafirimize Vali mu. 
ve kat'i bir istikrara kavuşturmak Ankarada rey veren genç köylll kızlan avini Hüdai Karataban şehir nanu-
hususunda Bulgar komşularımızın · intih b ı sandıklarının başına gitmişler ~e na (- Hoş geldiniz dedi., ve yanın-
Bal.kan l·w~4'ı içinde kıymetli bir rol- Bugün, müntehibi sanı n ı-

;u. d !kin · Unte- reylerini kullanmışlardır. tstanbu- daki zevatı takdim etti. Bu esnada 
ıeri Olacagın• a kaniiz. nm üçüncü günü Ur. cı m 

d · d mleketiıni7.in lun her semtinde dün rey atmağa Bayan Köse İvanofa ve kızlarına 
Ortada eski zaınanlardanberi in· hib seçimi lin e me 

her taraflnda büyük bir faaliyetle gelen halkın mıktarı, ilk güne naz&- birçok bu.ketler takdim edildi. 
tlkal etmiş bir takım ihtilaf vesile- raıı daha fazla olmuştur. Kadın. Muhterem misafirimiz biraz iler-
ıerlle beraber umumi harbin bırak· devam etmiştir. Halk; evvelki .gün 

,ıı;.,, 'b. dü d k d intihap [Sonu 5 inci sayfada] lediler ve askeri bandonun önüne 
mıs olduğu bazı nahoş hatıralar v~ oldu6 .. gı ı n e er en en geldiği anda bando evvela Bulgar, 

man aonra Cumhuriyetin zi- . 
mamdarları ile tem:ısa gireceğim 
den ve Bulgariatanda hepimi
zin Milli Şefiniz ekselans lnö
nüne ve Türk miletine karfı 

beslemekte olduğumuz derin 
tekrim hislerinin ifadesini ib
lağ edeceğimden dolayı bi.1-
heua bahtiyarım. 

pUrDzler bulunduğunu bfüyoruz. Fa- bilahare Türk milli marşını çaldı. " 1 
kat devlet adamları bu gibi engelle- A A l k v tobuHs Ve bir kıta asker resmi selamı ifa Dost Bulgar Başvekili d ü 
rln üzerinden atlıyarak uzak görüş- srı mezar l e 0 (Sonu 3 üncü sayfamızda) Sirkeci istasyonundan çıkarken.. CSonu 3 üncü sayfada> 
ın ve serbest düşünüşlU bir slyas&t. ~XXXXXX:Ceôôôô~'Y't.YYYYYY"~M"""'~"""'-vvv-vv-vvv-._,,.,,...,,,...,,.._,,...,..,...,...-vv'V'-"Y •;..,... •v-. •./". •"" •""' -,,...-,,... ·,... ·,..,, ·,..., •-v •'V •'V •'V •'V • .... ,,.-,,,.-1/> --.,,..~---

Türk toprağına arirdiğimiz 

andan itibaren hakkımızda 

::.::ı i~.~~::-;::;• :·~:: davalarına dün bakıldı A 1 M 
1
• dxxxx>o< 

dlşme içinde yıpratmaktan başka m a n ya e m e 1 e 
bir eeY = e~n~lm~ar: :a- Ot bUa işinin 'ehrlmizdekl ~ahltlerl burada din
zan, ka maz . eı:n en ° rl Mezarhk davasında UstUndağ ve arka- -
kat'f bir sünger darbesı geçırerek lanecak, as . t ylzln bozma kilrarına uyuldu • 
istikbalde bir güneşli bahar hayatı daşlar• hakkındak• em I E d k . ? 
teminine çalışmak çok daha fa.ydah, --=: Evvela görülen (Otobüs) dava- 1 ş g a e c e m 1 
OOk daha velut, rok daha ameli bir Ankara: 16. (Telefonla)- Asrı • 

-ıı bu sında Müddeiumuminin lüzumu mu. 
hareket olur. mezarlık ve otobüs davalarına -

4 ün Ü eza hakeme suçlarından birisi r.e, Oto. ••millll•iiiill•••••ı••-••••••--••-••••••••••••••••-Köseivanofun Bulgaristan için gün ayn ayrı Temyiz e c 
büs talimatnamesinin şehir medt· B h M d H 

böyle uzak ve iyi görüşlU bir diplo. dairesinde devam olundu. sinden çıkanlmaması idi. Muhiddin o em ya ve ora vya a Bir imaye idaresı· Kuruldu 
Ulat ve bir hUkfunet eefi olacağına Muhakeme akşama kadar devam 

lun Üstündağ: M J • 1· J d J llllleybı Cahid YALÇIN etti. Salon ve koridorlar hıuca ç (Sonu 5 inci Sayfada) acar. ar ışga 1 tamam a 1 ar~ Yazısı Sonhab•~••rlmlzde .. 
(.SO.. 3 Uncü aayfada) dolu idi 



-H~. dlıo~ ~ 
ıu teklfflml günah l&y&P.Aksnus, ya-

' canJanııa Jaymıyahm diy.a
oeksiniz amma, iyi düetinün bir kere. 

Bu tetJlf kaf1181Jlda duraklı)'an 
48mli fuet, baoı &ıbde derin, de· 
llD clUtOntl)'ordu. Ara 1111'& JWme 
~wdtyordu: 

- Yamktır .p. .. Yok yere ctl· 
aba girmiyelfnı. Sonra aıtah sorar ••u. 

llipavrili de bu sözlere sinirleni-
1JW, ~r, kızarıyordu ve: 

- Günah olur mu hiç. Şu anda 
wı.t. 7Cillerce ana baba evlltlan 
.. wrtJıor. onlara ı&nah delil mi 
k Hem Allah sorarsa ben verece.. 
llm cevabım. ltan§mayuı a 

Diyor. 1atanlııulda yapdan sulllm 
lerden, lzmJr ve Bursa.da yaküan 
köyler4en, boğaldanan köyltllerden, 
ilblgülenen gelinlerden, meuıeleri. 
keellen nbıelerden ve bunların göğe 
/ftbeJ9ıı iniltilerinden acı acı, gözle
fl yq&rarak uzun uzadıya baluıedi
fOrdu. ve duygusuzlukla ittiham et
ttli Sllivrillnln sırtını okşuyor ve 
dJerek ili e ediyordu: 

- Bu kadar aofu isen, bu kadar. 
tik 1ıir glnahtan korkuyorsan işin 
• 1larda. Sar 1lqma bir sa.nk, Va
lllcfett10in hDUet ordusuna~ Hem 
-..p, hem de para bza.mnmı onla. 

Tabll olan huclutlanaı aemıyarı 
'Mı 11k••er heplmlBt ıtlldtlrtlyor, fa
bt bq altmdakilefoe eeeı t.erleri 
tmdürilyordtl. ArtJk Stvriac18ma 
Katirh taratma bakan kısmındaki 
Jtallkkaya mevktine gelmi§tit. :Esir
lerimlld. aldilrmeyi defJI, fakat bağh 
.--, Sivrtadada blrakıp mukad-
~ bekletmeyi tnilnasfp glSr
lllltft. KaYJiımmn gerisindeki 
tmdaJr tekUJr. ~ 
.,.:.oı.rı Y8*ri ~ mrlerimW 

,aırıee, MeltJa otblk )ılr 
~!..,,......, CJbrdıt. ........... 

..,.tttflr. Yanlanna bfr teneke 18 
aıg. .. etmek 1nraktıktu 80IU'a 

tda11 terkettilr. 
Blru açılır acıımu. gımafan 

XOf'.lliU8 mot8rfbMt Hopalı 
, 8ilVrnl laet, Stlrmeııeli Be

..... .. IOpmiH tbra
~cı -.O ile ben atlecJık, 
ile 1brahinı dl-. bqJamıda 

ile İsmail ınot&- ctoıa~' 
.. IİD& ile - de dveitede İl ,,.: 

Y & K I SA a A &, 

Bir Amele 
Toprak Altında 
Kaldı 

----· Ancak itfaiye taraflndan 
zarall olarak kurtarıldı 

Cihangirde Susan sokağında Ha
lid iamhlde birinin inp.atmda çaı.. 
pn amele Saidin şesnasında toprak 
albnda kalmıştır. Derhal celbedilen 
itfaiye Saidi muhakkak bir ölümden 
kurtamıJ§br. Ancak; kendisitıi 
yaralı olduğundan Beyoğlu hasta
nesine Ya.tınl.ımtt1r. 

f_R_A_D_Y_O__.__ 
Vama: l'J/ S/989 
NVVtrf"ıiV'l'V•f • 1 f t f ••• 1. 

12,30 Program. 
12,35 '.l'Ork müzlğl • Pi. 
13,00 Memleket eaat &l'&fti 

ja.ns, meteoroloji haberleri. 
13,15-14 Milzik (Hafif senfonfll! 

pllklar) 
18,30 Program. 
18,35 KUzik (Damı müziğl·PL) '' 
19,00 lto•llllD& 
19,15 Tl1rk mUzljl (Pul! heye

ti) Celil TolmeSin lttirakile 
20,00 .AJ&BS, meteorolojl haber• 

leri, ziraat borsası (fiyat) 
20,:US rnırk mUslit 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet ÇağJaı 

Kemal Niyazi, Seyhun, Refik Fer-
san. 

0.kuyanJar: Radife, Balftk Reea1 
1 - Pqrev. 
2 - Refik Fersan • Kuhayye!l 

prkı-HergUzelinbaiuıda. 
3 - Ali efendi • Nihavend ~ 

kı • Sevdim ytne. 
~ - s. K&ynak • Bin gtll dai· 

larmda. -
5 - Muhtelif prkılar. 
21,00 Memleket saat ayarı. 
21,00 KODUIJD& (Haftahk BpOI 

servisi) 
21,15 Esham, tahvillt, Jrambiyo

nukut borsam (ftyat) 
21,Z Neeett pllklar • R. 
21,30 :MUzik (Rtyuetl CDmhtm 

F1armonilı: Orkestrası) 

Şef: Praetorius 
1 - W. A. Mo.zart: JDarlnet 1. 

çin konçerto La maj&, op. 622 
a) Allegro 
b) Adagio I 
o) Rondo, Allegro 
Solist: Hayrullah Du)'IUD. 

2 - A. Gluounow: 8 ilıcl aeıı· 
font Mi bemol majnr, op. IS 

a) Allegro moderat, 
b) Jıfeato f 

e) Allegro 
d) Moderato IOBtenuto .. Allegro 

moderato. 
22,45 Mtizik (opera aelebyonla· 

n, uvertttrleri ve laf:re) 
23,00 lıfllzik (Cuhaud .. Pl) 
23,45-24 Son ajana haberleri \'9 

yaimJd program. 

-
ıca.., llO 

-.,.,. ... u, u 
-
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fJ5.TIBA.S VE TIERCÜMIE HAKKI MAHFl..JZDUR -12-

r ed r 
Çocuk a ura da a Mek ebe Kun-1 

• • 
ı ır o ı 

Eğine Hareket Edeceğimiz Akşam Teessürle Aldı- 1 
ğımız bir Ajans h beri' Acı ir Vahayı Bildırıyordu 1 

1 

1 
Bir de k1rsımcla bizim kar:,r~iıh zablti 1\::1::-.ınıı 

görmiyeyim mi? Ka) nınJ,amla, jnnci..tı·m:.ılar. noktrı 
zabitleri bizi karlar,\huzlar kinde gôniıı.:e ellerime 
yapışarak özür dilediler. Şchl'İn girilLce.k Y"rin<lc 
iki jandarma bekletmişler, kendileri de gece ba
sıncıya kadar oraiardalarmı~ .. J aııılarnıalar bizim 
geldiğimizi görünce bize kıl:ı\'uzluk cıleceklcı·iııc 
'lrnıa yoldan nokt<>.rn geldiğimizi h·ıl.ıet vcrıııcğc 
ko1;1muşlar. Eşyalarımız bile l.ıu kıı-;a ~·ol dan gddi
ğinden bizden çok gerilerde iken bizden önc<ı ko
nok mahalline ,·armı~ ! Nihayet, bizim geç kal111nk
lığımızdan telilsa cJü~mfü;lcr, tekrar oraya jandar
ma koşturmuşl~r ve 

0

bizi
0 

bıılduramamışlar! 
Aral>kir ka!'aba::-.ı birilıirinden ayn birtnkım 

mahallerden tesckkiıJ edfrormus. Karanlıkta lıiz bu
nun farkına v~ramadığı~uzdm~ caddPyi tutturarak 
biitün lfasaban dola~mı-az: 

- Nered.e o ja;daı'.malar? Getirin, kulakları-
na küpe olmak i<:i>ı hemen ı:;urada bir meydan da
yağı attıracağım, diye bağırdım. 

İki jandarmayı getirdiler. Korkudan sapsarı 
olmuşlar, titriyorlar. Ellerime yapıştılar ve "o ka
dar vicdan ıuı:abı ~ekiyoruz ki ne ceza ye:'lek hak
kımızdır!,, dediler. Dedim ki: 

- Çocuklar! İnsan beklediği yolcuya hoşgel-
diniz ! diverek kılavuzluk mu eder, yoksa onları 
görünce bckliyenlern müjde mi göiürür? 

Bu benim, ikidir ba:;;ıma geliyor. Biri vağmnrd:ı. bi
ri de karda! \"' her ikisi de mahalli hükfımetlcrimizin 
ve jandarmalarır.nzm beceriksizliği neticesi. Vaktile 
haber veren kumandanlar böyle karşılanırsa haber 
vermiyenlerin vay .haline! Halbuki oö~le havıılar
cla yollarda kalan yolcuları bile diişüıınıek sizin 

vazifenizdir. 
Sade karşımdaki jandarma değ-il, biitiin vazi-

fedarlar, titriyordu ve utandıklarıııdan yüzüme. 
bak~1mıyorlar<lı. Onlara şöyle sordum: 

- Şimdi ·ne ctza tertip edeceğim, biliyor mu-

ımnuz, 

- .... 
- Hepinizi affediyorum. Hnttfı en !'ltıçlu olan 

şu iki jandarmayı da .. Niçin biliyor musunuz, çiin
kü klavuzdan mahrum olarak bir saattenberi ya
va Arabkir sokaklarında dolaşırken düştüm de on
dan. Evet düştüm de ondan. ::\faruz kaldığım bir 
ezadan dolayı kızdığımı hatırama kaydetmek is
temiyorum. Anladınız mı? Eğer düşmeseydim vazife-

' 

ı'cki beceriksizliğinizi belki ceza He kar.-;;ılarclım. 

Fakat :;;imdi . ize yalnız na~ihai ediyorum ve di~ o
nım ki: Çok fena hareket ettiniz. fakat umarım ki 
iimrliııtizdc bir da'ıa lın yanlı~ı tekrar etmezsiniz .. 

* Denim lıu der::inı suçlulara göz yaşı döktürdü 
\ c e.lerime yapı~arak af dilediler. Sıcak çayları 
;:n!ı arclıııca içtik Sonra da sıcak yemek yorgun
lu•ruıııuzıı tanıamiyle aldı. Öfkeme gelince: O, 

c:uktcın geçmişti. 
21 kJnunusaı:ide, Arabkirde mola vermeğe 

ihtiyaç dnyac:ak kı-ıdat· kafilemizin insanları da 
lwyv:ınlan da .n>rguııdu. Bunun rçin buglin kasa
bayı gezdim. f,sk! Arabkir Lfr saat uzakta, sırtt
l:ır gerisiııde. Buraya gitmedim. Yeni kısımda, 
mektebi. hükiin1eti, c;ar~ıyı gzdik. Çocuklar; her 
tarafta gördüğüm gibi burada da mektebe kun
duralarını çıkarıp giriyor. 

Buraya Arabkir denmesinin sebebi hakkında 
şöyle bir rivayet varmış: Glıya buranın zaptında 

kumandan kalesine girmek üzere bulunan bir 
Arap askere: Arapgir! demi!;\ imiş. 

Arabkirin görünüşü pek garip: Biribirine ya
kııı bir takım mahalleler. 

Giti!ğim yerlerde ajansları da merakla takip 
ecliyorclum. Bu akşam şu ajans haberini teessürle 
okudum: 

"Dün 20 kanunusanide Yavuz ve )fidilli kru
vazörlerimiz birka~ torpltomuzla Çanakkale Bo
ğazından çıkarak İmroz adasındaki düşman kuv
vc>tlerini ve miie:ısesel~rinl t:ıhrip için cc.ııuraııe 

hücum yapmışlar, iki monitor (birinde 35,6 Jık iki, 
diğerinde 23,4 Jük bir, 15.2 Jik bir toplu), bir nak
li.r~ gemisi, bir işaret istasyonu ve birçok cephane 
deposu mahvetmi~ler. Dönüşte muhtelif torpil 
i~abetiyle MidiJJi gargolmuş. Tayyare muharebe
si de olmuş ve bir düşman tnyyare..'\İ dfü~üriilmüş.,. 

Muvaffakıyetler güzel, fakat bütün bunlar, Mi
dillinin batmasına kar~ılık olabilir mi? 

EGIN YOLUNDA 

Arabkir - Ekin arası 8 saat itibar olunuyor. 
Geceye kalmamak için sabahleyin ~aat 7 de hare
ket ettik. Fakat yol buzlu ve hava da pek soğuk 
olduğundan ilci saat yaya yürücHik. Serken sarkın
da Aral.ıkir çayı üzerindeki kargir köprüde atl~rımıza 
bindik. (Devamı var) 

fıisha 

\. 

1 
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Asri Mezarlık 
Ve Otobüs 
Davaları 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
- Ben talimatnameyi şehir 

meclisine tevdi etlim. Hattfi., mec
liste <le israr etmi.ş olmama rağmen 
çıkaramadım!.) dedi! .. Ve sözleri
ne şu suretle devam etti: 

Diğer muamelelere gelince, bun
lar, benim Avrupada olduğum za
mana aittir. Binaenaleyh; keyfiye
tin mahallinden tetkikıni isterim ") 

Şahitler meselt•si: 

:Müteakiben şahitler listesi o. 
kundu. Listedeki 60 şahit arasında 
8irkecinin: Boya.badlı Mustafa Dur
sun, Nazmi oölu Ali Rıza, üskUdar-

da Boyacı sokağında Ahmet, Beya.
zıtda polis istihbaratından rnütcka.· 
it Radi, Polis beşinci şubeden Sa
dık, Bnrtınlı J{emal, Polis dördün
cü kısımdan Saffet, Sahur Sami, 
izmirde Bocadan Ethem Malt.acı de 
'':ırdı. 

Liste okunduktan sonra, Avu
kat Kenan Ömer dedi ki: 

- Bu şahitlerin hangi hadise) i 
isbat edeceklerini bilmiyorum ki ne 
dereceye kadar var olup olmadığım 
bilelim-.. ) 

Müddeiumumi; bunların bir kıs
mının mağdur olduklarını ve bir 

kısmının da otobüslerinin seferdl'n 
menedilmiş olduğunu söylcdi. 

Avukat: 

- Maznunlar, esasen inkar eL 
rniyorlar ki.. Biz bu hususlarda bir 
cürüm var mı? yok mu; onu tetkik 
edecE>ğiz. cevabını verdi! .. 

Vali de: 

-- Aleyhimizde Devlet Şurası ka. 
rarnamesinde: 

l - Ruhsatnamelerin geri alın
ması. 

2 - Otobüsçülere istedikleri hat
larda müsaade olunmaması. keyfi
yetleri vardır ki esasen bunları in
kar etmiyoruz. Binaenaleyh aramız
da iddia makamı ile bu hususta nok. 
tai nazar ihtilafı hasıl oluncıya ka
dar şahitlerin dinlenmesine lüzum 
yoktur!) dedi. 

Bundan sonra muhakeme heye
ti kısa bir müzakereye çekildi. Şa
hitlerin, mahallerinde istinabe sure· 
tile ifadelerinin alınmasına Ye Mu
hiddin üstündağın iznile İstanbul -

dan ayrılış tarihinin ve talimatna-I 
menin şehir meclisinden niçin çık
madığının ~orulmasına dair kararı
nı v~rerek muhakemeyi 27 nisana 
talik etti. 

Asrı Mezarlık Davası 
Bugiin; asri mezarlık muhake. 

mesine de devam olundu. Evvela 
Avukat Kenan Ömer, Klitahya vali
si Hamit Oskay ile Şerafeddin 'in de 
vekaletlerini haiz olduğunu söyledi. 
Müddeiumumi söz alarak müdafaa 

~ayta: Ş 

Yurdda Seçim ün 
de Devam Etti 

Dün şehrimizin muhte if semtlerini dolaşarak intihabat 
nutuklarını neşreden hoparJörJ6 oto1ıobil 

(Baş tarafı 1 inci say~ada} 
erkek, yaşlı, müslim, gayri müslim 
halk; akın akın bu suretle seçim 
faaliyeti daha hararetlenmiştir. 

Vatandaşlan bir an evvel reyle
rini kullanmağa. davet etmek üzen~, 

dün de muhtclıf yerlerde intihap 
propagandaları yapılmış, nutuklar 

söylenmi~tir. 1 
Şehir bandosu dün akşam Be. 

şiktaşta giizel havalar çalarak halkın l 
intihap neşc~ini arttırmıştır. Ho. 

parlörlü kamyon vasıtasile de; dün 
Boğaz içinin müteaddit yerlerinde 
neşriyat yapılmı~tır. 

Halk Ne Diyor? 
Dün; reyler ini istimal eden hal

kımızdan bazıları ile bir muharriri. 

miz görüşmeğe devam etmiştir. Se 
ve seve rey veren on binlerce kişi 

arasında bulunan bu vatandaşl;tr, 

şunları söylemişlerdir.: 

Galata.da mağaza sahibi Haskcl. 
Şentop: 

(-Ben eski idarenin birçok P,'! 

killerini gördi.im. İstanbul, meşruti-

yet ve nihayet Cümhuriyet. Niye 

saklıyayım o idareler bu idare ka

dar halk idaresi olamamışlardır. 
Hem bugiin neyimiz eksiktir? He't". 
şeyimiz tamam, kuvvetliyiz. Hiç 

vekilinin g<.'r.cn celsede mevzuubahis 
ettiği noktalara ilişti. Avukat K~-

nan Ömer; bilmukabele hadisede ta
ahhiit ettiği mesuliyetin büyüklü
ğünden bahsederek müddeiumumi-

nin Hamil Oskay hakkındaki müta
lealarını yersiz buldu. Ve temyizin 

bozma kararında Hamit Oskarm 
almış olduğu berat kararma itişe. 

cek noktalar bulunmadığını tasrih 

cttti. Sonra müddeiumuminin diğer 
maznunların haysiyetlerine dokuna-

cak sözler ı:;arfettiğini temyizin nak· 

zında böyle bir şey olmadığını be
yan eyledi. Bunu avukat ile müd-

deiumumi nrasıııLlıtki şu kısa müna
k~şa takib~tti.: 

Müddeiumumi - Makamımıza 
tecaviiz etmeyiniz! 

Avukat - tsrar etmesinler! ... 
-Ve ben de daha fazla söylemeğe 
mecbur kalmıyayım ! .. 

Müddeiumumi - A,•ukallar ka
nuni hu<ludu tecavüz etmesinler!,,. 

Avukat - Tl•caviiz ettiğim yok .. 
Kendileri vazifelerini tecavüz ediyor 
lar. 

Bu miinakaşadnn sonra avukat 
Kenan ömrr mi.idafaasına devanı 
~tti ... Ve çski karardJ. yani beratda 
ısrar eyledi. 

. Mütca~i~cn Muhiddin Üsfündağ 
da, (tak<lırı kıymet) in yapıldığım 
v~ bunun istimlak komisyonu dosyc
sın<leki mazbalada mevcut bulundu. 

ğunu söyledi. Bilfı.hara ihsan Na. 
mık, heyeti vekilcnin civar ara2inin 

döniimiine S5 lira kıymet takdir ile 
diğer halde belediyenin 73 liraya al

dığuıı, binat•n:ıleyh bundan zarar 
göriilmcmiş olduğunu söyledi. 

~i~nyet muhakeme müzakereye 
çckıldı ve sonra temyiz umumi he
y~~~in nakzı sebeplerini varid gör
dugunden bu karara intibaa lüzum 

gördüğünü bildirdi ve isticvap 
yap ldı. 

. Bilahara tekrar müzakereye çe. 
kılerek heyeti hiıkinıe ::•:;ıf nokta
larda tetkikat icrası için muhake-

meyi 27 nisana tfılik ettiğini tebliğ 
eyledi! .. 

kimse tarafından taciz edilemiyoıuz 
Bütün bunlan da Halk Partisine} 
borçluyuz. Bu takdirde reyimizi 
Halk Partisine vermiyelim de kime 
verelim? İnsan ekmek yediği yere 
nankörlük eder mi? Bu Partiııtı.ı 
terbiyesi içinde yetişen çocukların,~2 
da bu partinin malı \'e onun mu
hakkak koruyucusu olacaklardil'. 

K<imür '.l'.A.~. oden Kemal Gök
su: 

Onbeş sene gibi kısa bir zamao
da ınemlekc..'timizi bukadar yükselten 
C.H.P. sine ihtiyacımız vard~. Çün
kü bu memleketin kıymetini ancak 
o parti ve o partiyi meydana getiren 
ler anlamışlardır. Eğer memleketi. 
mizin daha çok yükselmesini beynel 
milel sahada kıymetimizin ve kredı· 
mizin artmasını istiyorsak, bunun 
için çalışan C.H.P. sine rey verme
liyiz.) 

Büyük ada emlak sahiplerinden 
Marko: 

(- Cümhuriyet Halk Partiı:iiitiİı 
göstermiş olduğu namzetler memle
ketin selameti ve yükselmesi için 
çalışan insanlardır. Biz bugünkü 
beynelmilel kıymetimizin sağlamlı
ğını ancak o partiye borçluyuz. Vel
hasıl Cümhuriyet Halk Partisi meın 
kketin hergiin daha yükse1mesinı~ 
ve da ha çok kuvvetlenmesine çalış. 
tığı için ve tam manasile bir ham 
idaresi olduğundan reyimizi ona 
vermekle yerinde ve isabetli bir iş 
yapmış oluruz. 

Vsküdarda. Altuni zade ıııahalle. 
sinde 16 numara.da. Bayan Samiye 
Şt•nı.,'iil: 

(- Bize hayatımızı ve saatle,'.
mizi bahşeden Halk Partisidir. Bu 
parti bizim, hepimizin partisidir. Bi.ı 
bi:birimiz~ benzediğımiz için hepi· 
mız rcylerimizi Halk Partisine vere 
ceğiz.) . . . 

BOTUN REYLER HALK 
PARTİSiNE VERİLİYOR 

Ankara: 16 (A. A.) _ "Bugun 
16 ın.trt 939 perşembe" 

1kinci müntehip seçimi bütün 
vatanda dünkü hararetiyle ve mi1-
li bir bayram tezahürü içinde ak
şama kadar devam otmiş ve vatan
da~lar bLiyiik bir te11ali!klc C. H. P. 
namzedlerinc reylerini ittifakla ver 
mişlerdir. 

Bur;;a ve Trabzon vilayetlerinde 
seçim faaliy~ti dtin akşam tamam
lanmış, İzmirde de bu akşam bit
miştir. Diğer vilı1yetlerde muhte
lif günlerde tamamlanarak 21 mart 
akşamı her tarafta ikinci milntehlp 
seçimi sona ermiş olacaktır. 

=-== 'iil 

Edirne ve Civarı 
Bağlarının 
İhyası 

Edirne (Hususi) _ Trakyadn. 
koza~ılık ta gözü çeken bir duruma 
g~lmıştir. Her sene yeni baştan on 
bınlerce dönüm bağ ekilmekte ve 
bağ yetiştirme hevesinin halkı sar
dığı memnuniyetle görülmektedir. 
Jl'rakya Umumi Müfettişi "Ckneraı 
Kazım Dirik Trakyanın bütün işleri 
~nre.ketleı ile olduğu gibi bağcılık 
ışlerıle de y::ıkından ilı:?ilenmekted" 

b ır. 

Eski bağların yeni Amerikan çubuk 
larilc yenilenmesi ihtiyaç ve · 
b . ı· mec. 
urıye ı karşısında her se Teki d ~ ne r. 
ag ve I~ırklareli vilayetleri asma 

çubukluğu müesseselerinden alınaı' 
köklü bağ çubuklarının bu sene de 
dağıtılmasına devam edilmektedir 
Bu sen_:ki teyziatın bir milyona yak. 
latıa. .. agı umulmaktadır. 
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tealr menfi oldu. Y alnuı benim çok - öyle, bqka türlttsüntı bllml-

YaanaıM11_...rllewfi. .. .......... Dell IHlzrel
le,,rttle . ...,,....,.elle .,.. ..... Yeni ld.,.. 11e,.e11 •çimi 

de icra .-llldl 
d~ w bunun da lehime ;>l- yorum ldT 
dutunu söylemek dolnJlutunu göa- - Annem, 1Ulımetçt mı ,..._.. 

~ a1d6i\l uman IJir tef bl
rahwJNlb Jlattl CP""M munfı 
bile birçok 1'orçlarla olmuftU. Baa
tablm •• b1ua Dlç ft.,.... llor9-
Jmıı da aın. Aıtlk ne ~! 
Jrlım' ll&Jat •Mıerimh 'lir oocuP 
o1mMnt .. ,.. Belki ......... 
gajet kolay gelecekti. IAin m&dı. 
BmOs orta mektebin ilk seneJeria. 
ele olaa yawum.. o ae yapacmlrt.ı ! 

Omni için etille aldığı zehir Ne
slDI .,up flrlattı. Kararmı ver
mişti. Mademki bir anaydı .. Madem
ki dbJaya bir evı&t getinnitti. O.. 
nu bllytltmek, adam etmek, iyi bir 
istikbal vermek vazifesiydi. Şu hal 
de ça.IJp.cak, elinden geldiği kadar 
çabşarak evli.dmı yetiştirecekti. 
Sonra ••. sonra bu sayede kendisi de 
son günlerinde rahat edecekti. 

lılantosunu sırtına aldı. Genç ve 
dinç olduğu için bir fabrikada: çalı· 
p.bilirdi. Ağır, ağır yollandı. Bir 
bez fabrikası önüne geldi. Ameleler 
öğle yemeği paydosuna çıkıyorlardı. 
Bunlardan san yüzlü, hen11ı küçük 
yq1ı bir kıza yaklaştı. 

- Kmm burada ne yevmiye ve· 
lirler. 

Km ..... ft temiz bakışlarmı 
--achğıı kad!Ra ~tirdi. 

- Yelli pmleft mtte yedi ku 
l"UI tetirler. Amnia \ten ~ oldu
lmn için bana bet kllnlŞ ftrlyorlar. 
8onra tabii zamanla artar. Artık 
_., 1 lilP bağtı bir 1Jf!1. 

Bir aefea aldık.tan 90lll'& ilhe 
,,.W: 

- Yolma siz de girmek mi isti-
ıorsunuz? 

- E9et 1mua.~ 
- öyle,. .. 
Blile fabrika içeriabldeld bir el'i 

~: 
- ... ,. ..aı.eaat edla. 
~ . . . . . . . . . . . 
.l'ürib dlnktiirliw ..... 11-

.. olduğu için kadım istihdam et. 
mekte t.ereddüt etmedi ve artık o 
fabribıda çahtıyor ve kızını da 
l!l8ktıepte .olrutay&cla. YUreli fe
.......... S.lwhJan birlikte ftden 
tJkıyorlar, fabrika önüne p1inaa la
• ... .ıertul ft çaııtll8ı olduğu 
lalllde aynlıjw, ......... " da pay
doa zamanında annesini kapıa& llek-
liJ•lilL BirlHd.e Je1a çıkarak wleme...,....... Hemen 1lir akeam 
,.aeği __..,. ta )1eciittm Mll-

ra da mı kitap1anna eğiliror, uuıe· 
ili • ya ... 8İpıUil ecii1m bak ft
,. bir çorap örüyordu. Kızı dene 
l&hlırken ara sıra bqım kaldınT: 

- Aaneciğilu. yann ytae llocam 
beni aeweeek. Demi IJle '* anladım 
l:I.. 

Anne l'!fir&t dola bahar meltem
lllini andaıul ve aaeak dU)"DlaWle.
eek kadar bir Mile: 

- Deima böyle ol>mm. ıu.t 
' mir.i göriiyOl'BUlll 
~ Veya~: 

- A.laia imlln. 
Derdi. itte yavat )'1L'i8f ayiaf' 

eamr- kenanndüi oyukta dU1!'&11 
......... alevleri, rl1zgir tutmadı
...,.,,, doB dolnı havaya yflJmelil'-
ı... aıearıaa f.artmanui fiddetile la
,.. aa1larm le8leıt, çalıJaruı luın'-
Uları ilitDtyorau. lUl&)'.t Sir K•-
4U8 bir tahtayı kaldırJDala -Vaf• 
&k CJiabildi. Deliktell, bqımı gevtrt
meğe mecbur eden ve mUDlları .l!Öll· 

4Uren mütealfin hir hava fllkn'Jı. 
Bir an için kendimi kaybettim 

Bir lılapus'un bağırmam aklımı b&
,_. ta(llattı: 

- CWIJIK1 Qeli;oır'! Geri oekl 
fli'ltan!.. •tw.a... Kendbd •1mı 

ilW'••I! O•••· tçiHe dar. 
Kaim llelli, çukurun lçindeq • 

rip hlr feldlde pliyontu. 'Dpek iai1-
1rr • bel' ıh, ve blrdenlıiN, ne 
......,., ae aflamaya benzlyen. ve 

- .. Jdr luan ft ııe de bBfka bir 
•'W 7 '41 admmyan ve fakat 
JI , • • 11 , 4 1ımAlafncle eeme· 

- pıtp, killfl1lilc, tl.Jlai 4ilBl 
-- eda 1ıılr,,..... .... 

• mcra)Qlta. tl\7M hl + 
---~~- ... k1trtS 1 

ııeçti. Batıl bir m •.de GS orta
Jl bitirdi. Şimdi artık u.,. side· 
cekti. Bunun için ..... •e1asD-'n 
yalt.W manifatur&clsma bir cJ8k 
barçilıınarak Jmma ,.ı ... eler 
yapa. Ve amı tlQlk gibi Blllliyel'ek 
llae,9 JUdn*. Artık Neaıhd genq 
lmbk devreıline de girmifti. Bunun 
idil ana üzölüyordu. Ya bir gtbı cuı 
i1ıeı bir lıaJDp haynn oluraa.. Ya 
bir erkek onun melek temidğiDl ta
pyuı b1lliPi kirJetinıe ... Oohh ... Bu 
görülmemiş hiç te hoş olmıyan bir 
rüya, bir kabwltu. Bu düşünce aklı
na geldikçe tüyleri ürperiyor, kendi. 
ni kaybeder gibi oluyordu. 

Aradan 1Rr sene daha geçti. Fab
rikada Uç lel1edir vukuatsız olarak 
çalıştığı ve işinden de memnun ka
lındığı için yevmiyesi dört lm!'Uf 
artmıştı. Demek ki şimdi aylığı yir
mi sekiz otuz liraya gelecekti. Bu 
az para değildi. Evine dönerken bir 
çift iskarpin aldı. Bu küçük hediye 
elbette ki yavrusunu eeVindirecek 
ve (amıeciğim!) diyerek boynuna 
sanlaca.ktı. Bu bir ana için ııe bü· 
yük bir saadettir. 

O bu saadetin ılık havasile da
ha yoldayken sevindi ve geniş bir 
nefes aldı. Bir köşeyi dönerken vit. • 
rinde kitaplar gördü. Bunlardan bir 
tane alsa her Jaalde iyi olurdu, gir
di ve bir roman aldı. Sonra bir şe
kerciye girerek biraz §eker yaptır
dı ve evine gel4i. 

Evet ... Km onu belki her zaman
ldadela dalla iJi karşdadı ve aım.eei. 
ne o ela lııir majde verdi. 

- Anne, ammcu mmfa pçtia. 
Ana im bir an MWiJar. Çocuk 

neşeli, ana mesuttu. Sarıldılar. Ba 
iki sevinçli haberi o gece p.kalqa 
pkelap tea'it ettiler. 

. . . . . . . . . . . ~ 
Bir~lllcP-dA-0 ... ,... 

rikada çalıprken parmağım maki
neye kapbrm.ıştı. LAkin atik dav· 
randığı için küçük bir yara ile kur
tulmuttu. Doktordan iziJı alarak •· 
Jımdea eviBe geliyerdu. Ayakka.111-

«F ermaala DeH hazretleri» al 
munffakiyette telDIİI edealer· 

.. - grup 

Erbaa (Yeni Sabah) - Kısılay 
Kurumu Belediye salonunda senellk 
kongresini yaptı. Bir yıl içindeki va
ridat ve masarif atın muhasebesi ya
pıldı. Heyeti umumiyeye arzedilerek 
tas~p edildilden sonra yapılan in. 
tihapta başkanlığa Eczacı Cemal 
Varol, veznedarlığa Eksper Nazmi 
Minieker, sekreterliğe Sa.lAhattin 
A~i, üyeliklere hükumet tabibi 
Dr. Ahmet Baray, Belediye tabibi 
Dr. Halet Çoruh, öğretmen Hamit 
Bakır, tUccar Mekki özkorkut, Bas. 
ri A. 'Onal seçilmişlerdir. 

Senelerdenberi mütemzi bir çatı 
altında Kızılayın yüksek hizmetine 
kmdilerini vakfeden bu sayın arka. 
dqlar takdir ve"tebrike liyıktırlar. 

Basri Ahmet tlnaJ 

Ank•ntclak tedklkler 
Ankara (Telefonla)- )Jilletler 

Cemiyeti çall§IDA bürosu müdürü 
şehrimizde bazı vekiletlerle temas· 
lara geçmiştir. 

Bir ay kadar tetkikatta bulun· 
duktan sonra hazırlıyacağı raporu 
tktill&t Vekiletine ver.leeektir . 

Balt•••ldde •razı 
Adana (Hususi) - Ha1kvel lldlrlrl 1f1er1 

gençleri CeW Milsahipoğlunun Babaeaki (Hususi)- Kazamı,; 
(Fermanlı Deli Hazretleri) piyesini huaual muhasebe tahriri arazi itleri 
muvİ.ff akıyetle tem8il etmillerdir. teftitini bitiren Bay Şaban Bilgen 
Bu temsilde 3-l Bay ve 9 Bayanın Babaeski tahriri arazi illerini teftit 
bilfül sahneye çıkma)an temin edil· etmek üzere Baba.eskiye gitmiftir. 
miştir. Buglhıe kadar temin edile- ~!!!!!!!!!~!!!!!!ı!~fi!lii!!!öiii!i2"i!!l!!!l!!!@!TY~~~'!'!"İ!!İ!i!i!!l!!l!I..-• 

:~:!·t:;:ı:~:ı::! Muallimler Yardım 
kette kazanmış olduğu umumi seT· SandıQının 
gt ve itimatta aramalıdır. Doktor 

~~re==~-~~:= Umumt Toplantısı 
da gayretle çalışkanlıklan pyam tstanbul öğretmenleri ve tşya ~. 
tebrik ve takdirdır. Sahne ihıerinde lan yardım sandığı umumi topfan
bUh.- Y118uf Ayhan, Latife Ay- tısını yarınki cumartesi günü saat 
han w Beeep 'l'eket ile AH 3en ~ ikide Onivenite konferans salo
YJJSUf. Banlbnm m~ nulMla yapaeakUr. • 
feft:alWeciir. Toplanbda sandık azaları bultJ· 

Halkevi gençleri mart sonunda nacak, cemiyetin bir yıllık faaliyeti 
iki t.eımil vermek üere Ankara ve tesbit edilerek yeni idare heyeti 
A.ntebe de gidecelderclir. izaaı seçilecektir. 

K•,.erlde pnl hllkGmel 
•on• .. 

Xayseriı (Hususi) - Yeni bir 
vlll.yet konağı yaptırılmuı karar

ama aldırJyor, ne de a y&klanndan lqtırılmıştır. Bu maksatla Jıe:meıı 
giren sulara ehemmiyet veriyordu. 
Biraz sonra kızı da gelecek ve onu faaliyete geçilmi§tir. 

lannın altı 41elimnitti.. Bu giriyor, ça.. 
murlar QOr&p içinde ayağı kaypak 
bir hale getiriyordu. O ne elinin act· 

Konfenne ve temsH 
~ Ra1kevlaclea: 
Beliktaf Balkevi tarafından ter

tip edilen seri konferanslardan bP.· 
gincisi 18/ 3/939 cumuteai akp.mı 
Maliye Jrad ve Servet Direktörü 
Bay MUmtaz tarafından verilecek· 
tir. . 

yine şefkatle bağrına basacaktı. Mllll .... lana• 
Birden durdu. Evet ona bfto siirprb Kuğla: 16. (Hlallli)- Evvelki 
yapmalıydı. Bu dtlşnnce ile soldaki giill f8lırimi:ıiD limal tarafJ8ılian 
sokağa saptı. Ve mektebin epeyce eameğe Jtatla7aa hafif Wr riilcir 
uzağmcla kızmm. geçeceği bir yerd~ birdenbire pddet)enmit W) Wth")el 

d1mlu. Burada ne bir ağaç, ne de bir fııtm& halim •Imtotır. Bu 1flschn 
bir ll8Ç&k vardı. Yağmur biru din- buı ajaçlar sıöldUmUltlr. Fakat 
meeine rağmen hafif. hafif çijlejl- çok geçmeds fırtma yalmura in
yordu. Sağından sohmdaD p&rdeel. kılip etmit bu suretle Mi)'ik rftzglr 
lerine bürünm.Ut kadınlar geçiyor- dinmiştir. 

du. Hatta bunlardan hiri8i ona•· Yeni it nlzaımn•meeJ 
daka bile verecek oldu. Fakat ka· Ankara: (Telefonla)- ft veren-

Konferansı Temsil kolunun ala
kalı bir giSsterlti takip edecektir. 

, ENi Ni'IÜVAT 
.. An•. dergisi Çllda 
Çocuk FAürgemo Kunmu Genel 

Merkezi tarafından çak&rılmakta o
lan (ANA) adlı dergınin U4) üııcn 
sayısı çıkmı§tır. 

terdiler, ve neticede iJi terbiye gör· • g&lden1l plillat 
mllş kadınlar olduğundan bana kar. - Evet, fakat ben istemedim. 
şı .:u\a fena bir muamelede bttlun· ÇttnJd1 kendi başıma her aeyl yap
madılar. Zaten Nailin iyi tavırlan mak fstfyonım. da. 
w gösterdiği nezaket kifi idi. - Ah hil& ualanmıyuı aerbeS 

Bana tahsis edilen odada, mildi- ve htir fikirli genç kiz ! 
renin tavsiyesi tızerine bir terzinin - Doğru söylüyorsunuz! Bagfü:ı 
yapmış olduğu beyaz ve çok sade geçsin de ben kendiıne mahsuB bir 
elbiseyi giydim, sonra aynaya bak- tilvalet yaparım. O vakit bu işi d•ı 
tığım zaman kendimi tanıyamadım. becerdiğimi göreceksiniz. 
Simamın hatlarının değiştiğini, reu. - Tamam, herkesin moda diye 
gimin gayet beyaz bir hale geldiği· takip ettiği aeyi yapmaktan ise bil. 
ni, vücudumun inceleştiğini ve ha- disine mahsus orijinal bir saç tüva-
fifçe uzadığımı farkettim. leti seçmek en akıBı bir harekettiT. 

- Süheylanın gecen sene söyle- - Demek bu fikrimi beğeniyor-
diği gibi her halde şimdi güzel ol- sunuz? öyle ise mükemmel- Fakat 
malıyım diye düşündüm. Bu fikir U. madem ki h!la karşınızdayım, şim
?.erinde fazla durmadan, uzun eldi- di bir şey daha soracağım. Bu-ha. 
venlerimi takarak aşağıya indim ve limle güzel 1niyim ! 
bir hizme~i vasimin nerede oldu- Bu suali sorar sormaz neye kaş
ğunu sordum. Al<hğun cevapta o· larını hafifçe çatmış, her valdtki 
nun çalışma odasında bulunduğunu sakın nazarlan neden bu sOğuk ve 
anladım. Gösterdiği kapıya vurdum can sıkıntılı ifadeyi almıştı? 

Nailin (Giıiniz!~ demesi UzerinP Soğuk bir sale: 
içeriye daldım - Bunu öğrenmekten ne çıkar! 

Oda, çok genişti. Dıvarlannda. dedi. (Devamı var) 

gayet kıymetli olduklarını tahmin ~~~~~~~!!!!!!!!~~~ 
ettiğim halılar vardı. Mobilyalar da 
çok şıktı. Arık duran pencerenin ö
nünde bulunan Nail sigarasını içiyor 
du Beni görünce elindeki sigarayı 
dışan atarak: 

_.._ Maşallah, Cahide ! dedi.. El
bisenizi mi ıöstermek illtiyorsunuz? 

- Evet, acaba bM:imsiz bir şey 
var mı, malüm ya ben böyle ~eyler. 
den pek anlamıyorum. 

GUldU: 
- Benim de bu hususta fazla 

bir tecrübem pıi var sanıyorsunuz? 
Zavallı Cahide, bunun için annenı 
veya kardeşime müra.caat lizım. 

- Hayır, bu elbisem hakkmda 
sizin fikrinizi anlamak istiyorum. 
Onlar, çok ... ne ise, ben k.adileri i
çla ~~bir lamm.- Fakat* 
çok iyi kalplisiniz ... ve llOlll'& benim 
fena. giyindiğimi, şapkamı ters k.oy
duğumu peklJl bilebilirsiniz. Çift
likten ilk defa hareket ederken giy. 
diğim ppkaniı hatırhyorawıuz de
z.:a • ., 
... JIU • 

Hafif bir tarzda, gözlerinin ici 
parhyarak gtildtt: 

- Bu hatıralardan hala kin du
yuyor musunwı Cahide? 

- Zannedersem hayır... Şimdi 
söyleyin, bu kıyafetimle şık duru
yor muyum? 

Bunları söylerken de yavaş ya
vq döntlyonım. 

Bu gijn iatikrar lMıJmuş 
bir milli varhktaft ve feyizli in· 
küi.plarla te1ekkll etmll yeni 
cemiyetin emniyet ve lwzunm· 
dan balısedebiJmemls on MI .. 
nelik Atatilrk ~ mUsbet 
netieetli olarak mlbDkia oJııınek-
tadır. 

Milletin miirakabesi, idaTe" 
cızerinde hakiki ve fiili olmadık
~ ve böyle olduğuna millet~ 
ka.naa.t edilmedikçe halk idaresi 
vardır dedemez. Onun için Bll
ytik Millet Meclbdnin vazife ifa 
etmesi en ufak bir te!ec1dlde 
ınaht1 vernilyecek sallhet.le e> 
lacatmr . ........ 

il • • 
C"..umlıuriyet Halk p~ 

memleketin bütün meafaatien
ni ve bütüa evlltJanm kucakb
yan bir siyasi ailedir. ' 

il 88 • 
Ciimhuriyet Türk JDIDetiiıe 

milU devleti. - yeni cemiyeti 
temin ettL Vatandat au ku· 
vetlendirmek, ilerletmek ... 
vazifendir. 

-------. ·. ' '. "' . 

NEVROZiN 
"' - -

' • •• 4 ....... "'. bul edilmediğini görünce söylene. terle i§i alanlar arasında . çıkacak 
söylene yilrlidtl. olan ihtil8.fları evvelden önlemek 

- Sanki dilenciden farkı ne!... mak1Bdile hazırlanan yeni nlzamna 

Yurt yavralannın sağlık, sosyal 
ktııture1 durumlannm inkifafma Baf n;_ ar.--ı.~ Grıp· Roma· .. :hiıuaet edeıı bu kıymetli dergiyi ço- ' .., .. , l Y5~~ ' u--~ma 
ealdan., ~uklu ana ve babalar<ı Revraljl, kınklıll v• blltlln •l...a.ruu. d .... al ke_. Uf... me Devlet ŞUrası tarafından Vekil. 

CSonu yann) ler Heyetine verilmiftir. 

rak; 

- ~ - mahiyette oldufu· 
BU ve buraya llUll cek'iitni anlıya-
madım cHye SÖ)'Jendi. Mn•hr ..._, 
llÖDJBeB yanıma bir eeyin yaklatbğı. 
m hissettim ve karanhk iQeriaıde 
etratmı ,aımedeıaı tillaimJe ve tar
aalrluıaDla 1111••1 ........ .uma. 

Tefrika No 4S 

Sonra fenerin ıeığmı gördüm. 
- Peki köpek ne yaptı? 
- o da benim gibi boğu§tu. 
O vakit aavalh köpe'"ğ:in, önümüz-

• ele müthit surette parçalanmiş cese-
cliııi gönllm. Bap Adeta göğdesin-
4eıı koPmlll "tUl.J'ettıe idi. 

Bu manzara lrftl'llmncla efendim, 
köpeğin •WWne brll bellediil sa
dakat& kurban gittiiinl söyledi. Ce· 
aedi yanwn•:ıa alarak eanavana muh 
t.emel bir .b.Ucumuna karii nıahafL 
za etmeyi dil§Undiik. 

Etrafımı kollıyarak : - Şimdi 

ne yapacağ1z ! diye sordum. Fenerin 
r.iyala1'D1 dikkatle etrafta gezdire
rek: - Sabah ~masmı bekliyeceğiL 
dedi, 

tamye ederiL .. • tC•btnd• gUnde • lc•t• •lın•blllr. • -

Çeviren ı R. SAt:=;AY 
Ayaz altmda titıiyerek eafağın 

eökmeslni bekledtk. Ola ağarırken 
)ılagnus: - Atuimm pktıru. g&
den ~ dedi. Bu gece bcar
dığımız mahlftk gUndUzt1n ferıtlık 
yapmaz. 

ArqtırmalanmlZ arasına bir 
mean ..,.nnm anladık. Tahtala
mı •lbada, demir elbisesi içinde du. 
.... bir b!kelet gördük. Başı garp 
elhetine doğru çevrilmiftf. Bu de
mir elbisenin üzerinde bronsdaıı ltir 
mığfer bulunuyordu. Arumdaa da 
iki uzun ve san renkte •ç Öl'IÜılÜ 
çılmu§tı. Cesedin ayaklan dibinde 
sapı altından bronz bir kılıç ile iç 
parçaya bmln'Dfil Mr bU.Yilk pllk 
vara . 

Dalgın duran Sir Magnus mınt- bilmiyoruz. Bu Cla can sıkıyor. Bir 
dandı: - tşimiz feaa, canavar kao- py öğreaemedik. 
tı. Ve olan oldu. Artık bu güzel Ju. Luna: - 4Jtlsnıyorsunuz dedf. 
bel a11p götürebilirim. Kabzasına ttcyt1z aeue evvel anketi yapana ,.. 
Uzerindekl iearetler bana pek ya-~ aoktalar, ._ çok fay .. 
bancı gelmiyor. "Owinde bulmıcha- dalı olacak gibi geliyor. §ifrıdl gece 
ğumuz tahtaların bir pmi gUvertıe- dMu w meraklı, mütecessis adam. 
si olduğundan eminim. lar 811dikJeri yerlere dönmtıeıerclr. 

Godard: - Hiliı- 1Nra4a ili- Ben'-1e kim tekrar çukura gideıW 
tiyor. Ustünköril m.itıebald la-. ela tu berindeki yazıları okumak .... 
çözebilirim: Sir Xapus ile OBn.. ter? 
font iskeMill fberini örtıerek ceth'· Godard: -Ne dediniz! diye acr. 
dDderi ~ toprajı "6kf41er. Tah- du. 
ta.tan Jıel'.ti yerine 1to7arak cutura - Evet, siliirbum bulup ta e. 
toprak doWUr4ular. Ba aergbeşt- hemmiyet vermeftiği tqı göı-..lt 
ten llOIU'& Slinford bir cerrahın ya- llzun. Siz MUayO. Goda.rd, ~ 
nma yunak olafttk girdi. O vakit ile Mrlikte gidip bulabilirsiniz. 1'S 
ailıirbum olkme m~yum olarak de arkanwnan geliriz. 
kullandıfm.ı ve bir tecrübe esnasuı- • Otomobille hareket ettiler ve MI' 
da canavann mey~ çıkarak bu ..at BODI'& kocaman tat yegt1 ç1n1ea. 
genci parçaladığı kanaatinde INıha.. ler Uzet • ,.. idi. Ltma, tapı iJd q.. 
ıı.uyoMıL Bundan 80IU'& ean&ftl"l rafında 1razıha11 i§aretlert tfımHeli 
hllrw ortaya ~ .. cta,du- W aralarma Den toprUdan fr.YJt.. 
iu uaptan doı.yı sllıkbum yap. lada. Sonra ,l'lllQ lma mı "*' '*' 
pmadı#ı aa nmhaktü. Buradan ı- taıd& b&Wı: Tqın ~ ..,... 
tlharen wedb'lllll Jaıcıtan ~C!llli- retle, ...._ bbzaeıridail il•.a.. 
y:or. m fiil' .aı-.. 

•dl"'fS'ia ftl'dllı aeUae)1I eli . 
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Gayri Menku( Satış hanı 
lstanbul Em11iyet Sandıfı Direktörlülincfen ı 
Bq Omer Faruiun Saadıfımızdan 14912 hesap numarui7l• al

tıia (171) liraya kıaqı biriaci derececıe ipotek edip vadesinde borcun 
....,. ı +•n ~ 7&pılan takip Gzerine 8202 ııwnarah kanu

aa " mcı mad4811nln ma&ufu 40 ıDCl macldPSine röre •"'mam ıe. 
-...ı-... Veuecllerde Camcı.il hilen kalender laan• maball.... ke-
-- "V~er •••ınff ...., ... Jdltat 1'18 pafta ıoa &4-

_,.... 4 YI eski 1.1 m~r rtni • k•U n1amtıtab 'ÖWD Y• 

llalıleesl ofin ~P bir evin ii:mamı bir bu~11 ay ~· Mık ~ 
1Mr6jll8!fll~· Sahf tapu sicil kaydına ~ yap~- Aıt-

10 
11 
ıa 

18 
l4 

' y.-•••••• 

.. • ~ 7.50 

" " 
,, 6..60 

,, H it 28.60 

" .. " 86.60 

• .. ,, - 81.00 •ııı~:~ ~) lira pey akçeal veıeeeitir. Killı 'llan.t. 
ii .-ı mektubu dıa kabul olunur. Bfrflmdt b'fltü • ,_~-Mit~· .,.. nkaf icareel ye taviz bedel ve delWi Obua Uzse 402.IO metre ..nırabbaıdır • 

~ .-rtnameal 16 8 989 ~ıııuaoı. 
Mlillktatbiıblere ıa11dık hukuk m 

l~~~ n..ırıa.amıulMfaatda 
• Arttırmaya. ..... o ....... 

- _... ____ .... ~ ller ... 

.-.~. .. fı .. taıüaiB• 
1Uılll•lllı '8&t oıı d n.. 

1111' 

• 

.. -

Muhammen bedeli '1000 lira olan ~00.000 kilo u ~ ıtlllılılt 

için b lAma ku.b na dG ıut ( 96 ..a,eU.) 19 a Nt ••• 
sflnO saat (15) on befte Haydarpqada pr b daki ataalina 
misyonu tarafından kafalı zarf uaolfl e ea~ abnacattar. 

Bu ... sırmek iatl enler~ bnunwı t&Jfn •ttlll ftlllk .,. 111 
ralık muvakkat teminatlarh biıti.kte tektit me~ 
aarftannı eksiltme rbtı saat (14) ••dara kadar OJDiii'ou .,._.E 
lerl lizımdır. 

,, Bu işe aid f&rinameler Raydarp&f&da •ar bbwmdaki k:Omlml! 

" tarafmdan parasız olarak dalıtılmaktadır. 

" .. 
,. 

" Devlet Buımevi DirektörlülfincleD: 
" " 80-8-1989 tarihlı peqembe ,anı saat 11 de İltaabukla 

" 
,, 

eofyada Devlet Baaımev.i itme J&:omlq u da (M97AI) 

" .. ketif bede Devlet Buım e 7apücak 1111:1~1111 
ka u le ekaf ye konulm 

biltmt, BaJUMbrhk uf .. el, llUD'Ut.I 

btlf il e bwıa mttteferrl 
aım ri ~apms. ......... 

K vakb teminat (488) liradır. 

.ısteımlerin en u (6.000 liralık h •"--it,... ... ,~ 
in4- aım.. eldllia Ymkalar& .... -~t~M 

ebiltuı tar d n (8) .Un evvel ahuı 
Ticaret 04aiı Y4lilblan De celıneJer1. 
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Müthiş ıstırablardan sonra bu kada~ derin 
~ü!.~~ ve rahat ancalc 

kullanmakla 'kazanılaliTiit, 

l· 
! 

1 Beşikten mezara kadar 
ve beyaz kalan dişler! 
Diş macunu kullananlar bir 
çok tecrübelerden sonra ~ 
neden daima ·';} ' 

~· '· ' 

Radyolin 
de karar kılıyorlar ? 

Cümkü R A O Y O L 1 N 1 
1 

•Dişlerde (Küfeki- Tartre) 
husulüne imkan b.rakmaz. 
Mevcut olanları d.ll eritir 
• Dişleri mine tabakasını 
çizip hırpalanıad n temizler 
ve parlatır. 

il Ağızdaki mikropları 
0/o l 00 k t'iyetle öld rür . 

"'"1f.~ .. ~ 

B Diş et~erini besler, diş eti 
hastalıklarına mani olur. Ağız kokusunu 
keser. 

sağlam 

s~~de sabah, önle ve akşam)ır-r yemekten__5onra 

• 
Piş, fü\Ş, Mafsal, Romatizma, Sinir ve Adale ağt ııarı da dahil .)!malt 
tizere büti.ın ıztırabları derhal geçirmekle harareti düşürür. Nezle, Grip 
ve Bronşiti izale etmekle haklı bir şöhrt!t kazanmıştır. 

. 'A A 

,zatı umumı, k nsız- Kullanınız 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklit 
ve Benzeri vardır. GRİRİN yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
1 

• 

. 
ı "'ne Kuruş -.)ipahi 25 (Madeni Kutu) so 

Sipahi 20 15 
Yaka 20 30 

Çe~it sc 72,~ 

&,, na -
" -

Yazan: SÜHEYLA MUZAFFER 
Askere, memura, kadına erkeğe, talebeye günün en lüzumlu 

eseri. 1939, senesi muaşeret adabının tekamülüne göre 
yazılmış ilk kitap. 

Fiatı: Cildsiz 50, Cildli 75 kuruş. 
.___ Sallf yeri : INKILAB KiTABEVi --•• 

ADEMİ İKTİDAR 
BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

MO iN 
-

Tabletleri. Her eczanede arayınlz 

(Poata kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul 

ı k, TO mafizma 51 raca ~~ls~ca~n~bu~I ~V~a~kı~fl~ar~D~i~re~k~tö~rl;;üğ~ü~İ~la~nl~ar~ı ~~ 
kemik, sinir 1 Kıymeti : Pey parası 

Lira Kr. 

hastalıklarına; cılız yavrular, yürümiyen, diş 

çıkaramıyan çocuklar, dermansız ihtiyarlar, 

solgun kı dar, vereme istidadı olanlar HASAN 

RUVVET ŞURBU'ndan içmelidir. Kanı artbnr, 

iştiha verir, şif ai tesirleri Çoktur. Fenni surette 

imal edilmiş, içilmesi kolay ve lezzetli bir şuruptur 

Küçük, büyük her yaşta istimal edilebilir. 

Nafıa Vekaletinden ; 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Çürük su üzerinde yapılarak regülil.törie denizli - Sarayköy 

ovası sol sahil sulama kanalı hafriyat ve srnai imalatı keşif bedeli 

"446 579" liradır. 

2 - Eksiltme 27-3-939 tarihine rastlıyan pazartesi, günü saat 

15 de Na!ıa Vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındır

lık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 22 lira 33 ku

'"UŞ mukabilinde sular umum müdü ·lüğilnden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç n isteklilerin (21 613) lira (16) ku-1 
ruşluk rnu\•akat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden eıı 

• 
az sekiz gün evvel ellednde bulum ı ve~ikularla •birlikte bir dilekçe 
ile Nafia Vekaletine müracaat ede ·ek bu işe mahsus olmak üzere ve

si.)rn almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 

Lira Kr. 

78 50 

37 ıo· 

5 89 i'uvttz ersinan mahallesi çe~me 
sokağı eski 18 No. lu ve bermucibi 
çap 7,25 metre murabbaındaki 

(l arsanııı t.n mamı. 

Jl 04 ·Yavuz cr~inan mahallesi çel?mt 
sokağı eski 16 No.lu ve :bermucil7 
çap 7 metre murabbaındaki ar. 
sanın tamamı. 

rukarıda yazılı mahıut emlake talip zuhur etmediğinden pazarlık 
la ihalesi 27-3-939 pazartesi güııü ~aat 14 de icra edileceğinde]\ 

taliplerin Çemberlitaşta Vakıflar başmüdürlüğü nlahJ.ülat kalemın• 
müracaatları. (1752) 

.. 
~ ·-w 

4HF •$ 

Ta-e ı<:uruş - --Samsun 25 (Madeni kutu) 
Samsun 20 

Salon 20 
Çeşit ıoo 

Güzellikler.,. 

Dünyada mevcut 
bütün şeylerden 

Üstündür. 
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Onu koruyunuz 

REM PfGTEV 
Sizin bu yoldaki mOcade
lenlzde kendisine itimat 

v~sika talebinde bulunmıyanl•ar ek iltmeye iştirak edemezlar. · ~ • 
1 ' 

edilebilen en kuvvetli 
vasıtadır. 

5 - steklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saat- l::. _ ... 
ten lı i r saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz muka- .. :tt7:!.i:•ıl!Wiiiıi2!tı--lliiii!ll•l!i!i§!i!:.ı:i:§=üid-l'IZtlllW••------Em•---ı 
bilinde vermeleri liızmıJır. Sahibi: Ahmet Cema leddin SARA ç O C L U 
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