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______ Yeni kabine iş başında____. 
Partide seçimin yenilenmesine karar verildi 
Refik Saydam kabinesi Meclisin-Cuma günkü toplantısında . 

beyannamesini . okuyacak ve itimad isteyecektir 
DAHiLiYE VEKILLİÔI İLE HALK PARTİSi GENEL SEKRETERLIGI AYRILDI 

Parti Genel Başkan Yeni seçim faaliyeti 
' \/ekilliğlne doktor Refik Cumartesi başlıyor 
Saydam tayin edildi 

Y ismet . İnönü Mart ayı içinde eni kabinenin Refik Saydamın riyaseti._de 
. teşekkül ettiğini bildiren Riyaseticümhur nam~edler ilin edilirken bir 
~r tezkeresi ~ecliste alkışlarla karşılandı beyanname neşredecek 
~a.ikk Saydam kabinesinde Dahiliye Vekifetini Tekirdağ meb'usu · M ı· d. · 420 · b. 1 ""' h · d·ı· 

Ôztrak, Ziraat Ve,kiletini de Muhlis Erkmen deruhde etmiılerdir Yenı ec ısta aza ada ının yı u acagı ta mın e 11 'er 

Reisicümhurun 
Celal Bayarm 

arizasına cevabı 
Ankara. 15 (A.A.) - Sablt Bat

vektl İz.mir mebua. CeW Bayar, 
Reilicilmhur İmıet İn6nüııe aplıo 
dakf arisayı takdim etmlftir: 

Türkiye CG.mJIDTeirima 
ıNJcıeıc hu.awlann'.I 

TClrkiye B. Millet Mectm m.u .. 
habumı yen.ilenmealne Parti dl· 

. ~kU vamnca karar verllm(ftl.r • 
.\nt•ra, 

25 
Doktor .Retuc Sayd~"' ~ VekUı 7°'1c ~ (Dn4m. 11 imi ıayfada) 

~ lotif O!ııau.t) - Bqnlt•l Celll I vermeoi - 1..ı bbiM Dalıllı.,. · 

lın~:k~ii;itedD~i;k~i' Dr. Fikri Pa~i .Genel 
Ev ~asıl teşekkül etti? Sek~eterlı~ı~e 

Yelkr gün yaoılan aİ'amada elde edilen bUIUn f8JIO 8dlldl 
.0vra~ ve d8fterler Ankaraya gönderildi 
·---:~-----~~~~~----~~ 

ıeilli · Ticaret Gaz 
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, Piyaşa Cedvel 
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CelcU Ba.yar ve ~n Vekiller bbift enm '°" toplantın•dan çıkarlarken 
Ankara, 15 (Hu.su.!) - Vekiller He- ıaat on birde Cümhurrelaimls İsmet İnö

,.tL Parti ırup -heyeti ·ye umumi idare nilnüıi reısliğinde toplanmı§. Celi l Bıı-
heyetmden milrekkeb Parti dtvanı bUjb (Devan ll mci fic.vfada) 

Satie meselesi hukuki 
bakımdan intac edilecek 
Yapılan tahkikat neticesinde binanın sabş işinin 

dört gün içinde bitjrildiği anlaşıldı 

SaU• firketinin Denizbanlt taraf:n- da yapılan tahkikat muhtelif safhalar ar-
den 250,000Jirqa MWı almmaw .U-aflr... (D~a.mı 11 inci ao.yfa.da) 

Cümhuriyetçiler Barselon önünde 
kütle halinde teslim oluyorlar 

Faslı kıtalar şehrin kapılarına vardılar, Fransız 
sefiri müstesna diier sefirler Barselonu terketftler 
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Italyada askeri tahşidat 1 Muvazene !~r.gi~i d d. kanununda degışıklıkler 
eVam e IYOI Yeni kanun projesi 

Almangadan da İlalgaya harb ruznameye alındı 

malzemesi naklediliyormuş .l'>. •• ıeara, 25 (Hususi) - Müvazene v<>r
gisi kanununda bazı değişiklikler yaµ:ın 

R 3404 No. lu kanunun birinci madc!esi be-
biti o~a .2~ (Reuter ajansının muha • takviye etmek üzett İtalyaya, Llbyaya şinci fıkrasının değiştirilmesi hakkınca 
talı .dildırıyor) - Cenova ve Spezia'da ve belki de İspanyol Fasına Alınan kıt- kımun layihası Maliye ve Bütçe Enciı
lsp!ı edile~ 30.000 İtalyan askerinin alan gönderilecektir. Bu kıt'alar, yal • meninden geçerek ruznameye nlındı. 
bUd?~ava gıtmek emrini bekledikleri nız İtalyanın iştirak ettiği bir harb zu- Bütce Encümeni mazbatasında ezcüm-
fspaıtiJznektedir. Fransız kıt'alannın burunda cgönüllü• cüzütamlan sıfati • le şöyle demektedir: 
te g ny~da herhangi bir şekilde hareke- le hizmet edeceklerdir. Gerek hükıirnetin mucib sebeblc.dnde. 
enı· eçtıkleri haber verilir verilmez bu Dörtler konferansı gerekse Maliye Encümeni mazbatasında 
nu '~av~z:ilccektir. Bu münasebetle şu - Ayni mahfeller, Çembeıılayn:i~ A~ • izoh cdilaıği • PÇhle ın!ivazene ve~gısi 
bu!f·· ılave etmek lazımdır ki İtalya deniz ve müstemleke meselelennı mu - 'ı 10 olduğu ıaman '2174 sayılı kam.ma 
Fr:un Yeni bir ihtarda bulunmuş ve zakere etmek üzere İngiltere, Fransa, tevfikan ynlnız 22 lira 21 kuruşa kadar 
Pan ~sa ton dakikada Cümhutiyetçi İs- İtalya ve Al.manyanm ~tirakile yeni olan zat ma:ı.şlan b.ı vergiden muaf bu
li&1i \ay3 . Yardır.ı etmeğe teşebbüs et • bir dörtler konferansı toplanmasını tek junmakta idi. 3404 sayılı kanun ile bu 
le h akcfirde İtalyanın ademi müdaha- Iü edeceğini, çünkü İngiltere Başveki - vergi mıktan % 8 olarak tec;bit edilince 
~i ~c;u~nd.a ~erbestçc hareket edece- linin Franko, nihai zaferi ist~~ eder nvvelce muaf olan zat maaşlarından rnlk-

n·;;. ldırnu~tır. etmez, İtalya ile Alınanyanın mustem- tan 21 ı:ra 74 kuruştan yukarı olar.ıar 
mı er taraftan 1901 sınıfının ilk kıs- leke taleblerinde bulunacağına kani ol- da vergiye matrah olmuştur. Evvelce 
gör:;an ~O bin kisi de tallın ve terbiye duğunu beyan etmektedirler. muaf bulunan bu maaşh.rın vergı şümu-
Çağı ~k Uzere 1 Şubat için silah altına Öğre11ildiğine göre, Çemherlayn .. Fran- lüne girmesi esasen hükumetçe düş:.ini!l-

rı nuştır. konun 1talyaya olan borcunun İngılte!C· memiş bulunduğundan husule gelen bu 
Afn. .. - el f 

1 1 
.ve devrini teklif etmeği derp~ eylemek- maktis r.eticenin bütün şu··mulile izaJes~ 

-·-uya an fa yaya ma zeme . 
naklediliyor tedır. derpiş f:.dilerek işbu layihanın sevkedildı-

:Par· 
2 

Bu takdırde Fransa da Tunusta oturaıı ği anlaşıltnıştır. Encümenimizc!? de yc-
~lrn ıs 5 (A.A.) - Ordre gazetesi, ttalvanlara mahsus statüde tadilat yapıl- rjnde görülen IAyiha Maliye Encümeni
eder:~Y:nın. İtal~.an ta lehlerine iştiı:1k ın~;ını, Cıbutide bir serbest lıman ih-ia- r.in tadili dairesinde aynen kabul ed:l-
de b e~dı mustemleke taleblerıni sını. Süveyş kanalı idare .meclisine !tal- miştir. 
ili l\;ıu \resı~e ile ileri sürmesi ihtimali- van mümessillerinin kabulünü, Add·s- -----------

«T:~7ıc dik~ate alarak diyor ki: Ababa..Cibuti şimendiferlerlnin işleme- T ran1vay Şirketinin 
Vafık 1rn edılmeden tekrarlanması mu sinde ve idaresinde bazı tadila~ yapılma-
tnan od ıyan bazı iddialara göre, Al • sır.ı derpiş edebilecektir. Maamafih bu ~atın al·nması tern;a an İtalyaya <iaha şimdiden mal· imtiyaziar ancak Mussolinı. bütün kuv- -

!e btrt~kledil~ek~edi:-. Bu ~alze~e ~- vetlerinı İspanyadan çekmek hususunda- mu·· zakerelerı· ı·ıerıı·y "r 
Olma e. teknıkcılerın de gondenlmış ki vadin\ tuttuğu takdirde verilebilecek- U 

Ankara, 25 (Hususi) - İstanbul Tra:ı:
vay şirketinin mübayaası hakkında Na
f:a Vekaleti ile §irket murahhasları arıı
sında müzakerelere devanı edilmektedir. 
Şirketin teklüleri ~erind~ yapılmakta 
olan tetkıkler son safhadadır. Müzakc·re
lcrin yakın bir zamanda biteceği soylen
tr.ektedir. 

Hakimler arasında S'4LAAIR:~ 
tayin, terti .A[E ~e 

ve nakiller 
Ankara, 25 (Hususi) - 70 lıra maa~:a 

b:ışmüddeiumwni muavinliğin;: temyiı: 
raportörlerinden Halid Evren, temyiz ra· 
portörlüğüne Üçüncü Umumi Müfettiş
ltk adli müşaviri Nuri Özko~ . 

55 lira maaşlı Karamürsel hakıml;ğ•ne 
Akçadağ hakimi Refik BeJCtr. Kayseri 
asıiye ce7.a hakimliğine sulh hakimi Sırn 
ÖzuysaL 

e Bir ltalyan - Fransız 
çarpışmasına dogru mu? 

Ya1an: Selim Ra(lp Em~ 

(E' ranko kıta'lannın Katalonva 
u- mıntakasında girıştıklen ıld

cietli taarruz hareketi, kendi işile rneJ
gul olan Japonya hariç, bütün dünyanın 
dikkatini bu nokta üzerinde temerküz et

tiriyor. Davada, hassaten Fransa ıle İn
gilterenin bir taraftan, Almanya ile ltsJ-

40 lira ma~lı Kayseri aulh hakimliğirıe 
Sungurlı.: ceza hakımı Film Apaydın. y~nın da öbür taraftan alikadar olduk-

30 lira maaşlı Ödemiş sorgu hakimlı- le.rı şüphesizdir. Frankonun İspanyada 
ğıne terfom Adpazarında:ı Hakkı r:roz.- muvaffak olmasını kendisine milli hır 
kRn, Ta\·as sorgu hakimliğine terfı,.n dova gibi mal eden 1taly.ı, ona elinden 
K6yceğ:zaen Rıza Sombol, Boıvad•.ı 5,r. gelen her yardımı yapmaktadır. Dale~yı 
gu hak.iınl~ğine. terfian Amasyadar. Ha- hükumet•nin iş başına gelmesile resmi 
yati Bingül. Kocaeli sorgu hakımlığine Fransız yardımından mahrum kalan İ1-
terfian o yerden Hullısi Trak, Göyr.Jk p2nyol hükfımetçileri ise, Pirene dağla
sorgu hakimlığıne terfian o yerden Ab- rmın ö~esinden gene her hususi yardımı 
d5lbaki Saltık. Silüke sorgu hdkunligıne görmektedırler. İki zıd ideolojinin kar
Şarkikaraağaçtan Celal Sernercicğlu. Ed- Şllaşması demek olan bu davada. ufak 
remid sorgu hakimlığme terf.an o yer- bi.r kıvılcımdan büyük bir ateşin çıka
den Re:ıgıp Berk, Konya sorgu hakimli- b lmesi ihtimali çoktur. Çünkü Franko-
ğine terfian o yerden Hakkı Levendoğıu, n:.:n muzc.ffer olması, bu sütunlarda de-
Suşehri sor~ hakiınliği:ıe terfian Çor- !.;atla mevzuu bahsedildiği gibi, Fransa 
ludan ~abri Imre. Urla sor~u hnkimlıği- tarafındar. kendi nefsi içın büyük bir 
ne terf · ıın Yalvaçtan Şerıf Kurtul.ış, tehlike s&yılmaktadır. 
Zafranbolu sorgu hakimliğ 1n~ terfıan 

Çarşambadan Muammer Eaysal, Birecik 
sorgu hakimliğine terfian Çıncdcn Rıza 
D"ı:abay, Seyidgazi sorgu hakimligm~ 

tufiran o yerden Salahadd!n Güven, Ün

Bu sebebledir ki İspanya i~lerine dol
n:dan doğruya bir müdahale yapılı."la
nıakla beraber Frankonua ileride Fran
saya ksrşı hasmane bir vaziyet almamasa 

ye sorgu hakimliğine ter!:an 0 yerden için kend:sinden bir takım garantLer ko-

?lizin ı:;~-~~tımalden uzak değildir. Akde- t ·r. Mussollni, İspanyadaki ltaıyan kıt'a
teHr 0 ur forafında Bingazide iki muh lannı geri almak istemediği takdırde tn
:! kıt~~ktada topçu kuvvetlerile aske • g:ıtere hükfuneti, cMinorque adasın.la 
~kte~·ann karaya çıkarıldığı söylen - veya İspanyol Fasında garanti temin et-
1>.ltbundır. Bundan ba~ka Libyanın ce - mek• hususunda Fransanın verecı:.:ği 
Pılrnakt:dKufrada bazı hazırlıklar ya - muhteme! karan tasvib edecekti:-. 
Çthnakt ır. Bu mmtakada kuyular a • Berlin 25 (A.A.) - cFrankfurter Zt·i
ltıekte ::. ~ava meydanları tesis. edil • tung> y~zıyor: İspanya harbinden sonra 
göze ~ o.ahn buna benzer faalıyetler İtalyanın İspanyol arazisıni tahlıye f>t-

Çarprnaktadır. mesini garanti etmek üzere Fransa fspan-
l Alnıanlann yardımı yanın bazı üslerini i~gal ettiği takdirrle 

rnu~n:.~ 2~ (A.A) - Havas ajansının Almanya, ihtilA.flann muslihane bır şe-

l~ amil Ô7.er, Şarkikaraağaç sorgu !\akım- panlmak istenmektedir. Şu son birka9 
J:ğine terfian KorkudelıntJen Muhsin öz- gün içinde Fransanın icabında İspanyol 
1ener, u:uburlu sorgu hakimliğine lt.r- Fası ile Minorka adasını ışgal edebi!cce· 
fien o yerden Sami Baycakıaroğlu, Ay- ği tehdidinin ileri sürülmesi bundandır. 
valık soıgu hakimliğine terfian Kemah· Nitekim bu tehlikeyi sezen ve bu tehdl
tan Remzi Uğuz. Develi sorgu haklmlıği- din icabında fiili bir harekete inkılab e
ııe terfüı.rı o yerden Basri r~vrengün, Çer- debileceğini anlıyan İtalyanı~ pek faz:. 
keş sorgu hakimliğine terfıan 1'ermec!en gürültüyE" boğmadan yapmaya teşebbüı 
Kudret Civgin, Konya Ereğlisı sorğu ha- ettiği "ınsmi seferberliğin sebebi de bu
k;mliğinc terfian Saimbeylıden Sabrı O- dur. Her ne kadar silah altına çağınlan
ran. Kelkit sorgu hakimliğine terfian o !ann bırkaç sınıfa inhisar ettiği ve bun. 
yerden Suphi Akın, Kemahye sorgu hiı.- !arın modern ve teknik mutad talimleri
kimliğinc terfian o yerde:ı Nazmi Koya, ni görmeye memur efrad oldukları icdia 
Adapazarı sorgu hakimliğine terUan olunmakt3 ise de hakikat. nagehzuhQr 
Antalyacian Hasan Savaş, Manavga~ soı- ahvale karşı ihti~atlı buiunmak için a-

Amerı·kada şı.ddetl• gu hakimI.ğine terfian o yerden Zeki ıınmış bir takım üh. t dbı ı . k 
1 Ka~ma.c;, Bürhaniye sorgu hakımlığir.e fısında bulunuld~u :rk:zin~e~ B8;';. 

Zelzeleler Oldu' terfı_an Ulukıhş!aki~an. ~san Tamer, .Mar- hassa Frsnsa ile İtalyanın silahlı bir :h-
;narıs sorgu a mlığıne terfıarı Aziziye- . • .. 

b
• o"pn Rah · T k" G" 1 h. 1_. t:lafa duşmeleri takdirinde İtalya tar• 

1 k 1 d mı e ın, ore a sorgu aıum- L: 
ın erce ev VI 1 1 !=~ine terfian o yerden Muharrem Ya- fuıd,an .. pan~a~a oldu~ gibi Alman 

• .1 nıkömero~lu, Havza sorgu hAkimliği:le kıta lannın gonilllü sıfatlle ltalyaya yar-

t ~ U'i bıldiriyor· k5lde halledilmesine dair 8 İlkkanunda 
:Yı h . 

'Uği a~er alan mahfellerde öğrenll - imza edilen itillfa rağmen, Fransa ile bu 
ltu:b n~ g~re, Şimalt Afrikada harb w - hususta istişarede bulunmağ!l muvafak&t 

u dtıgu takdirde İtalyan kıt'alannı etrniyecektlr. 

Ribentrop Varşovada 
nıüzakerelere başladı 

. ~~~ra 2S (Hususı) - Santiago'dan terfian Devrckten Feridun öne:, Ant;ıl- dıma koşacakları haberi. bugünkü ah\'al 
bıl~ırılıy~r: ~velki. gece .Şili~in muh. ya sorgu hakimliğine Ayvalıktan N~c- \•e şartlar içinde bir hayli manidardır. 
telıf şehırlennde şıddetli bır zelzele r.ıettin Cantürk, İstanbul aza muavın'i- Bundan dolayıdır ki İspanyol hükUmtt. 
olmuştur. . . . . ğine Gemlikten Muazzez Sa\•aşkan İs- ç!lerinin k:at'l mağlObiyetlen yakhışh)tl. 

Los AnJ~losta dahi hıssedilen sar • t:mbul Pza muavinliğine tzmitter. Nadi- ça, bu akıbetin takarrübü ile mütenas•\ 
sıntılar bilhassıa Asompsyonda çok n· . . . k '. re ıncay, Cıhanbeylı sorgu htıkun ve. olarak Avrupada silahlı bir ihtilAt tehlJ. 
u~~e1tlı olmu_ştur. _ k!lliğine Aksekiden Reşid Akif Erdem kesi gittikçe artmaktadır. Şayed İngf\. 

~eh Hariciye Nazırı: "Polonya, Romanya 
e Fransa ile akdettiği itli/aklara sadakatle 

riayet etmektedir,, diyor 

ın erce evın yıkıldıgı ve bir habere tayin kılınmışlardır b h · 
göre iki bin kişinin öldüğü bildiril - . tere u arekete bır fren koymak fmkl. 
mektecür. r.ını bulamazsa, tehlikenin infilAkından 

Vilayetler umumi pek çok korkulur. - S~lim Ragıp Eme' 

Mec[s ruznamesine meclisleri 
\r ticty~~va 25 (A.A.) - Almanya Ha -lmüvazeneyl temin etmesi tabiidir. Bu ahnan kanun ıa\ı ı·hal~rı Ankara, 25 (Hususi) - tdarei umumi-

ıtırec kazın Von Ribentrop, iki gün şekilde hareketimiz bu iki kam.şumuz- J "'- ye>i vila;yet kanununun maddelerin.;. de-
lUnrn \ ~lan resmi bir ziyarette bu • dan birinin aleyhine müteveccih teca- Ankara 2S (Hususi) _ Devlet De • ğ!ştiren kanunun ikinci maddesinir~ ta· 

Fransa Amerikadan 
600 tayyare ahyor 

raya a uz.c~ bugün öğleden sonra bu· vüzkirane plAnlara müstenid her tür- rrıiryolJa:-ı ve Limanlan Umumi idare- dlJi hakkındaki kanun liyihası ruznar..e-
\1 gelnuştır. lü teşriki mesaiden uzak durmak hu • sinin teşkilatı ve vazifelerine dair olan ye alındı. Paris, 25 (Hususi) - Hükfunet. Am" 

den °n .. ltibentropun maiyeti, 
11 

kiti • susun<lakl umu.mı kanaatimizin bir ne- kanuna ek ikanun Iayihası ve İstiklal Dahiliye Encümeninde ilAve euilen t;kadan 600 askerl tayyare satın almalı 
rnu~ekkcptir. ticesidir.• madalyası kanununa milzeyyel 869 sa- n1 uvakkat maddeye göre 9 Şubat 1935 ta- k~.rar vermiştir. 

\1arş0 yılı kanuna muvakkat bir madde ek _ rihinden sonra teşkil edilmit olan vı:l- Bu husustaki tetkik ve müzakerelerl 
t>a1·ı va 25 - Hariciye Nazin. u ... ~ Kont Ciano da Varşovaya gidecek l · d · k yetlerdek' umumt meclislerin müddet " 1 -taç etmek üz·-, yakında bır' heye• V• 'Y '!' ı ~ enmesıne aır anun layihası, 1935 · . . 1 -w u! ........ • 

ttnı kab e egraph gazetesinin muhabi • Roma 25 (Husus!) - Hariciye Nazı.- mali yıiı sonuna kadar olan arazi ver • Şubat 1939 tarihmde hitam bulacaktır. şingtona gidecektir. 
~t~~~şw~~~~n~C~~~~~~~~~~~~~~w~-=========~====-=~-===~~~===~=-
baret oı~ ewsas prensiplerinin neden i - gideceği bildirilınekt~. zalarile birJikte affına dair kanun ıa - Beden terbi·yesi müşavirleri Torkkuşu sahasında 
~ir: ugu sualine, şu cevabı wı- • Bu seyahati esnasında Berlinden ge- yihası, arazi vergisi hakkındaki kanu. 

«liu si . çecek olan Kont Ciano'nun, Alman ri· nwı bazı hükümlerinin değiştirilmesi 
!a'l'unııı ~a.setın esas prensibi, komşu- calile görüşmesi muhtemel değildir. hakkında kanun layihası, devlet kitab-
l>olonyaa hı;rı ~geçi~mektir. Bunun için ları mütedavil sermayesi hakkındaki 
l'etıer Bir~~~1:11eh Almanya ve Sov - Denı·zbankfa kanunun bazı maddelerinin değiştiril • 
i'Uk bi lgı ıle münasebetlerine bü • mesine dair kanun lAyihası ve 3 f 36, 
l>aset~, e~ernrniyet atfetmektedir. Si • J 3246 ve 3322 sayılı kanunlarla amor • 
\onylllı .zın diğer bir prensibi de Po • stif alor tisman sandığına verilen avansın tez -
~eti.iğ· ın ~ornanya ve Fransa ile ak • yjdi hakkındaki kanun lAyihası da 
~ti 1 itt1.fak1ara sadakatle riayet et • Ankara, 25 (Husust) - Denizbank U- ruznameye alındı. LAyih.a esaslanna 
'le p0~' Nıhoyet üçüncü prensibimiz nıum Müdür Muavinlerinden Hamdi E- göre hazinece amortisman san.dığına 
!e haıt O?\yayı alakadar eden bir mese • rnin istifa etm~ir. ~un~ ha~ diğer isti- v~rilmiş olan 4,~ m~yon l!1"8lık avans 
llıtı ın~ıtıda karar verirken Pol falann takib edeceği soylenıyor. mıktan 6,5 milyon lıraya ıblağ oluna-
a1~ t. utalC!asının alınmam ony:_; caktır. 

"'lla.._t1r asına mcw..ı ----------

'bİStikb~Ie a· Başvekalet Bulga K 1 M ı· . ~ıonyanın i~ ~~:mkt tahminler ve Müsteşarlığı r ra 1 USSO ini 
'4Cl mu uyu komşusu arasın- ·ı .. o tu 
ltıllda ;aıeneyi temin imkfuılan hak • Ankara 2S (Hususi) - BaşvekAlet 1 8 gor Ş 

«J:le ek, şöyle demiştir: müsteşarlığına Dahiliye Vekaleti müs. 
8o 11 bedbin d. • ·1· t V hb' D · elin ı· ·ı .. "'YetlQr B' . egı ım. Polonyanın eşan e ı emır ge ın ecegı 

ırliği ve Almanya aruında söylenmektedir. 

Roma, 25 (A.A.) - Bulgar kralı Vene
dik sarayında Mussollni ile iki saat gö
riışmüştÜi\ 

Ankanıda toplanan Beden Terbiyesi ist~are heyeU azalan evvelki gQn 
Türk.kuşu sahasın:ı giderek bazı tetkikler yapmışlardır. Yukandaki reslın 
azalardan bir kısmını sahada verilen izahab. dinlerken gösteriyor. 
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Dolmabahçe stadı için beynelmilel ı 
bir konkur açılması isteniliyor 

Tramvay şirketile 
amele arasındaki 
ihtilafın mahiyeti 

Bu suretle mimarlanmızın san'at üstünlüğünü bilfiil 
göstermelerine imkan verileceği ileri sürülüyor 

Dolma-bahçede yapılman karar altına 
ıJınan stadyomun inşasına aid mu
ameleler tekemmül etmeden önre, 
Türk M1marlar Birliği tarafından nazarı 
dikkate alınması j.,tenilen bir teklif yapı-

lacağını yazmıştık. Bu teklifte .stadvom 
tnrası iç.ın bir konkur açılmaaı taleb edi
lecek ve bu suretle Türk mimarlarının da 
iftiraki temin olunması öne silrüıecekti.!'. 
Mimarlar Birliğinde aza olan bütün Türk 
nılmarları ayni noktai nazarı serdetmek
tcdirler Bu suretle Türk mimarlarının 

ıı:ın'at ve estetik bakımlarındar. haiz ol
d-.ıklan üstünlüğü tebarüz ettirmek im
kAnı da hAsıl olacaktır. Dün bu hususta 
blr muhıurJrlınlzle görüşen mimar Sedad 
Çetintq fUnları aöyle~tir: 

c- Doiınabahçeden ta Kuruçeşmeye 

kadar uzanan sahil, ön pllnda süslenme
ıt. imar edilmesi icab eden yerlerdir. Bu-
rada stad yapılması meovruu bahıolduğu
na nazaran bu hareket; eVYeli ıehrirı i
nıan bakımından. ayni zamanda Dolma-

Bugün fırtına çıkması 
muhtemel görülüyor 

Dün Ankara rasadhaneainden İstanb·Jl 
Denb TicareU Müdürlüğün~ gelen bir 
wlgrafta bugün Karadentz ve Marmau 
den.i.dııde fırtına çıkması muhtemel ol
duğu bıldtrilmi~ir. Denis Ticareti Mil
dfirlüfü, keyfiyeti denizcilere tebliğ e· 
derek t.dbirli bulunınalın tavsiyuınde 
bulunmuttur. 

bahçe sarayının hemen yanı başında bu· 
lunan bskımsız bir sahanın harek~tlı, 

canlı ve mamur bir hale get~nlmesi bakı
mından yerindedir. 
Yapılan stad projesine gelınce: San·at 

inhisar altına girmesi imkanı olmıy.m 

b:r şeydir 'lürk mimarlarmın, teme:ıni 
ederim ki memleketimizdeki bütür. nlil· 

ct>rn m~esseselerin yapılmasında rdü 
bulunsun. Açıkçası bütün modem müec:
su,eler Türk mimarları elinden çıksır •. 
Bana dr. kalırsa, beynelmilel rnahıyet•e 
bir konkur açmalı. Bu konkuru, Türk 
ınirarları kazanmalıdır. Bu suretle stadı 
Türk m~arlan yapmış olmakl,ı berab2r, 
bunu, yiıksek san'at üstünlüğünü bilfhl 
göstermek suretile kazanmı' bulunacak
lrırından. bizim de pek tabii sut'ette göğ-
sümüz k&baracaktır. Nitekim, bu işin ta
dını Ankarada ve diğer muhtelit şehir
lerde açıi.&n enternasyonal müsabaka!ar
da kazıman Türk mimarlarına evveke 
t~ttırmışiardı.> 

Bir a~.am eski metresini 
dört yerinden yaraladı 
Evvel!t: ak§am Feriköyiindc Sirkeci 

sokstğındıı bir yaralama vıık'ası olduğunu 
ve genç bir kadının evvelce beraber ~·a
§adığı bir adam tarafından bıçakla dö,.t 
yerinden vurulduğunu dünkü şehir tabı
mızda yazmıştık. 

Feriköyünde Sirkeci soka~ınd.:t otur;ın 
Emine, bundan bir müddet evvel Receh 

Eroin kullanılan bir ev adında bJrj ile epey bir zaman metrec; h~
yıüı yaşamışlar, billhare ayrılmışlardı:-. 

meydana çıkanldı Receb evvelki gece bir meyhaned~ ken-
Dün zabıta tarabndan eroin içllen b1r disini bilmiyecek kadar içip sarho~ ol-

ev baıılmıftır. duktan sonra eski metresinı hatırlıyarak 
Akııarayda Ahmedfye mahallesüıde doğru Eu:inen~n evine gelmiş, kapıyı ç~

Mim.arkemal 90kak 12 n.umanh mn llst Jarak Emıneyı çağırmıştı•. Receb hır 
katında oturan nbt1ı:alı erom kaçalı:ç1sı müddet kapıda beklemiş ve kapı açı!ma
Melefbı eroin sattığı w " dahilinde e- oı~ı için hiddetlenerek zorla içer; girmis
roin Jç:trtmekte olduğu zabıb tarafından tir. Korkudan bitkin bir hald'? Recc.>bi 
lıa'ber ahnmıı n tarassud neticesinde a- hrşılıyan Emine, dışarı çıkması için Re
J!f olarak arama yapılm~tı?. cebe söylt>nmeğe l:iaş1amışt1:-. Receb al-
Zabıtuım bu ant bas.kını kal'Jı!tl'dll dmnamış, bllAkis onu hAHl sevdiğin. ve 

lıer bi:i biter ~eye kaçıf!n ev sahibi trkrar beraber yaşamalarını teklif et· 
),felekle, eroin içmekte olın Ayten adın- 11'.'iştir. Emine ise Recebi hiı; dinlemiyc
da bir kadın ve Piç Mehmed suç Q:rerin~ rC'k teklıfierinl mütemadiyen reddetmiş
Cte yakalanmışlardır. Evde " Meleğın fi. tiı. Bunun iızerine hiddeti artan Receb 
ur:inde bir miktar eroin bulunmu~. suç- bıçağını çekip Eminenin rasgelen taraf
lt:'Jar Emniyet Direktarlüğünı getirHe· l:ı.rına saplamağa başlamıştır. Eminenin 
ttk tahkikata batl1ınmıştır. f Pryadı üzerine ~ak'a rnah:ılline geıen 

DarDIAceze ıslah edilecek 
Vali ve Belediye Rei.!1 Ll\tfi Kuıiar, 

idOn sabah DarüIAcezeyi geı.mişttr. Da
rülAcezenin ıslahı içın bir proje hazır
lanmaktadır. 

KDltllr tılerl: 

zabıta memurlan Emineyi kanlar içın~e 
yere serfJmiş bir Vttfyette bulmuşlardır. 
Yaralı can kurtaran arabaslle hastane~·e 
kaldırılınıJ. vak'ayı müteakib kaçrn Re
t'eb hak.kında tahkikata başlanmşı ise de, 
dBn geç vakte ltadar yaka!anamamı~tı;. 

Milt~f~rrllt ı 

Tramvay firketinin hükumetçe satın 
ahnması müzakereleri başlayınca m5s
t)lhdemin yardım sandığındaki paranın 

t~vzii meselesi yüzünden şirketle müs
tahdemin arasında bir ihtilaf çıkmıştı. 
Müstruıdemin şirketi mahkemeye ve!"

mi~, mahkeme de bir hakem tayin edil
mesini Nafıa Vekfiletind~n istemiş, Ve
kalet bir hakem heyeti teşkU etmiştı. Bu 
hususta milstahdeminin vekili olan avu
kat Bay Necati kendisile görüşen bir ar
kadaşım1za şu beyanatta oulunmuştur: 

- İhti!af, şirkette yevmiye ile çalışan
brın yardım sandığını bir tarafü olarak 
foshedip ı::demiyecekleri rneseiesidir ha
keme imikal eden mesele de budur. 
İmtiyaz müddetinin sonunda veya ır.

f.i.sahında sandıkların da otomatikman 
irıfisah edeceği hakkında sandıkla:, :ıi
zamnaınesinde sarahat vardı!". 

Esasen satı~ müzakeresi müsbet bir ne
tireye vardığı takdirde, ortıci.ı ticaret ve 
i{tigal mevzuu kalrnıyacak o!an şirk('t~n 
rnünfesi!l olacağı hakkında da ticare: ka
ncnumuı.aa sarahat vardı:. 

İşte görülüyor ki bu mevzu, bir ihti1Af 
ırcvzuu olınak kabiliyetinde değildir. Bu 
v;ıziyetin de hakemlikle alakas. yoktuı. 
Her ne kadar hakeme havaie edilen fesi}: 
meselesi. üç kişiden mürekkeb olan ~a
kem heyeti ekseriytitince kabui eda
nemekte ise de şirketlerin faaliyette bu
lunduduğu halde dahi sandık'..arın mÜ$
tcıhdemin tarafından feshedilebileceğe 
cair şu misali söyliyebilirinı: 

Rume:i demiryolları şirket halınd~ ta
aliyette iken bu şirketin nıü:::tahdem ve 
amelesi ayni mahiyetteki sandıklarr:u 
ft>shetmiş~er, mahkeme de bu feshi k&bul 
etmiş ve benimle beraber dah~t iki a:ka
d~şı ta!::fiyeye memur etmt~ti. 
Şu hale göre şirket hali faaliyett~ iken 

dahi sandığın feshi imkanı olduğuna kn
n.im, h!il&sa, ihtilaf mevzuu imtiyaz 
müddetinin bitmesinden evvel amelenın 
sandığı feshedip edemiyece~i keyfiyetı
d"r• demiştir. 

neniz~ank 1 lmum 
Müdür Vekili işe 

başladı 
Denizbı:.nk Umum Müdürlü~ti vek5le

tine tayin olunan 1ktisad Vekalet: yılk
SC'k milrakabe heyeti reisi Yuc;u! Zıyanm, 
Ankara<.la vazifesine başladı~ı dün şe.h
rimfzdck' alAkadarlara bildirilmiştir. Ye
ni müdür vekili yakında şehrimize ge!e
CPktir. 

Çocukları kurtarma 
yurdunda 

tahkjkat yapılıyor 
Gnlatadaki Çocukları Kurtarma Y llr• 

dunda ihbar üzerine iki Be.ed!ye müfet
!J§i tarcıfından tahkikat yapılmaktadır. 

Vali VP Belediye Reisi Liltfi Kır:iar 

Muallimlere mealekT konferanslar Esfrqeme Kurumunun h2sı•etı Yurdun ulah i§l ile yakından alaka<lc.r 
verilecek SOt d 1 fi olmaktadır. Çocukları Kurtarma Yurdu 

em asına ver ecek Belediyeden alınarak İstanbuı Maarit 
İlk mekteb muallimlerine verilecek Çocuk Esirgeme Kurumu İstimbul Mildürlüğü emrine verilecektir. 

meslek! lron.feramlaf8 Şubatın sekizin. Merkezi tarafından her sene verilmek • 

neniz tılerl: ~en itibaren başlanacaktır. Konferans • te olan balonun bu seneki hası1Atırun 
ların mevzuu tarih, coğrafya, yuıd bil mühim bir 'k:kSmı ~hrin en mühim bir 

ıtsi, mu.•ikt, beden terbiyesi, yazı, im - ihtiyacı olan Sütdamlası binasının in • Vapurlar tahkikatı ikmal edildl 
U, tahrlr derslerine taallô.k etmekte - şaatımı tahsis o1unacaktır. Bu seneki 
ifir. Köy mualJlmlerinin de bu konle • balonun daha parlak ve daha eğlence- Almanyada yaptınlan vapurlar me -
nnslar<lM isti!adelerini temin etmek 1i olması hususunda görüşülmek üzere selesini tetkik etmekte olan muhtelit 
için Yalova, Şile, Çatalca kaza mer • yann Tokatliyan salonunda bir toplan· komisyon rapor üzerindeki çalışmalan-
kezierinde ve İstanbul Üniversitesin - tı yapılacaktır. nı bitirmiştir. Raporun bugün İktısad 

+_ VekAletine gönderilmesi muhtemeldir. 
ete de konleranslar tertib edilmiştir. ı.s· Anadoluhiaarı pllJı prcıJeai hazırlandı --·-·-····-··-·--····· ........ - .... ·-··-
lanbul muallimleri Galatasaray lise • Şirketi Hayriye tarafından Anadolu· 
sinde, Kadıköy on ikinci mektebde ve hisannda yaptırılmak istenen plaj pro
Oniversitede bu konferansları dinleye· jesinin belediye fen heyeti imar şubesi 
eektir. tarafından beğenilmediğini yazmıştık. 

Çocuk bahçeal yapılmak Ozere İmar şubesi kendi noktai nazanna gö-
zraalar alındı re bir proje meydana getirmiş, dün Şir. 

Çocuk bahçelerinin yerleri tesbtt e - keti Hayriye mensublanna göstermiş • 
dilmektedtr. Nişant~mdald on beşin - tir. Şirketi Hayriye, imar ~0051 tara • 
ci ve elli ikinci mekteb civa.rın<iaki ar- fmdan hazırlanan yeni projeyi kabul 
ıalardan bqka Fatihte kırkıno w kırk etrni~ ve proje Vali ve Belediye Reisi 
beşinci, Üsküdarda yirmi ikinci, İstan· Lutfi Kırdar tarafından da tetkik e -
bulda blrJnci meldeb civanndaki arsa - dilmi~ir. Şirket, plAj mevsimine ka • 
~ar da !ltın alınarak çocuk bahçui ha- dar yeni plAjı tamamlamak istemekte· 
line sokulacaktır. dir 

Kurban Bayramı 
İstanbul MliftUlüğünden: 30 İkiin· 

cikanun 939 Pazartesi günü Zilhic
oenin dokuzuna müsadif olmakla 
Arife, Salı gilnU de Kurban Bayn· 
mı olduğu ilAn olunur. 

Bayram namazı 
8. D. 
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lzmirde kimyevi gübre 
fabrikası kurulacak 

Memleketteki bağların yıllık ihtiyacını karşılamak üzere 
Manisa da da bir potas fabrikası vücude getiriliyor 

Geçen ay içinde Ankarada toplanan mizdeki aiakadarlara müracaat eder: 
Büyük Ziraat ve köy kalkınması kon • memleketimizden mühim miktarda 
gresinrle memleketimizde bir kimyevi ma, yağ, yılan balığı, zeytin yağı, bJ/I 
gübre fabrikasile muhitin ihtiyacına nevi ham madde, taze ve kuru ınef1" 
cevab vermek üzere bir de potas fahri- ve halı almak istediklerini bildirınif • 
kası kurulması tekarrür etmişti. lerdir. Alman firnıalarile •bu husus• 

Haber a1dığ1mıza göre Ziraat Veka - temaslara geç;Jmiştir. 
ıeti kimyevi gübre fabrikasının İzmir- K · J • • 2 "hrlf 
de kur;.ılmasmı muvafık görmüş ve bu anavıçe er ıçın sene 1 
hususta tetkiklere başlamıştır. Kimye • müddeti kabul edildi 
vi gübre fobrikas:nda madent gübreler .. _ . . fi eti ,Jt 
istihsal edilecek ve bunlar ziraatte kul Gumrük ve Inhısarlar Vek ·~ . .-all. 
lanı!acaktır. kadarlara yeni Wr emir gön~ 

Potas fahri.kasının da. en geniş bir hariçten hazır olarak idhal edilen~ 
bağ mıntakası olan Manisada kurulma· li mamul ve mahsullerimizin ihracı.ti 
sı kararlaştırılmı~tır. Potas fabrikası, mahsus çuvallar için iki senelik nıild -
memleketin büyük bir ihtiyacına cevab det kabul edilmiş olduğuna göre, h~ 
verecek kabiliyette olacaktır. ten ithal Edi!e!'l kanaviçelerden yapl 

Memleketteki bağların yıllık ihtiya • lacak çuvallar, yerl! marnulAt ve nı~.; 
cı için geı;en sene hariçten celbedilen su llerimizle dolu olarak ihraç edll<111" 
kükürd miktarı mühim bir yekôna ba- takdirde bunların da iki senelik rn~~ 
liğ olmuştur. · .. Jd'"~ 
Alakadaı lar tara.tından yap1 lan tet· detten istifadesi uygun göm u bil" 

ve bun.:ı göre muamele yapılmasını kikler sonunda Keçiborludaki kükürd 
madeninin memleketin ihtiyacına ce - dirrniştir. 

vab verecek kabiliyette olduğu antaşı1- Pirinç fiatları yükseliyor 
mış ve buradaki kükürd fabrikasımn Dün muhtelü yerlerden İstan'bU1 ~,, 
fazla randıman vermesi için icab eden 20 ton 

Yasasına 590 ton buğday ve 1 tedbirler aJmmıştır. Keçiborlu kükürd 1J • 
fabrika~mın muhtelif noksanlan ik • pa gelmiştır. Fiatlar sağlamlığını oı 
mal edilmiş ve faaliyeti de genişletil • hafaza etmektedir. ,.., 
miştir. Son günlerde rnüvaridatın az~ığı b8' 

Alman firmalar1 ihraç zünden pirinç fiatıan yükseımege 
lamıştır. irtııl' 

maddele fİ İstediler Tosya pirinçleri 24,5, Mersin P 
Almanyadaki bazı firmalar şehri • leri 22 kuruşa kadar yükselmiştir. e" 

Şehir Meclisi topl~rıtılzırıne ba,hysr 

Şehir Meclisi Şubat top1antısına a • 
ym a1tısında başlayacaktır. Altı Şubat
taki Şehir Meclisi toplantısına aid ruz· 
name hazırlanmıştır. Şehir Meclisi a -
zalanna davetnameleri gönderilmiştir. 

Köprü i~ amelesi hakkındaki yeni tali
matname teklif, tahsil edilemiyen rü • 
sumun terkini hakkındaki teklif, Be -
şiktaştaki Ahbasağa mezarlığının park 
haline ifrağı hakkındaki teklif ilk gün. 
kil toplantı ruznamesin~ dahildir. 

Aşiy n, halk mOzesi oluyor 

Bebekle Rumelihisan arasındaki yol 
üzerinde bulunan Aşiyan, Maarif VekA 
Jeti tanıfmdan istimlAk edilecek ve 
halk müzesi vücude getirilecektir. İs -
timlAk muameleleri.ne başlanmıştır. 

Ekmek f lafları deGişmedl 
Narh kom.isyonu dün toplanmış ek • 

rnek fiatlarını ibka etmiştir. 

Bir k6fteci bir kuyucuyu tatla 
yaraladı 

Beyoğlunda Kuloğlu sokağında Arif 
Hikmet apartımanı kapıcısı Mevh1d i -
le seyytır köfteci Şeref arasında bir 
kavga çıkmış Şeref, MevlOdun gözü ü. 
zerine taşla vurarak yaralamıştır. Ya -
ralının rnüdavatı yapılmış, suçlu yaka
lanarak takibata başlanmıştır. 

Bir eroin sallmsı yakalandı 
Aksaray ve Lft~cli civarında ere>~ 

satmakta olan Hasan, zabıta tarafıJl 
dan yakalanmış, üzerinde yapılan.~ 
mada bh· miktar eroin ltuluıun~ ...... 
Suçlu hakkında takibata başlanrnj!!. 
··················································•·· 

1 LAN 
Osmanlı Bankası: Kurban Ba:>~ 

münasebetile Osmanlı Bankasının 
lata mcr.kezile Yenicami ve Beyoğlu "a 
bt>leri, 31 İkinci.kanun 1939 ve l, 2, 3. 
Şubat g!.inleri kapalı bulunacaktır.__..,....-

ŞEHIR TiYATROSU 
T cpebap Dr•m akıam S, '2(1,1' 

HAYDUTLAff 
l.tikl&l cadde•i Koınedl 

Akıam S. 20.SO 

OGLUMU__:_... 

TURAN TIYATROSll 
Bu 11k1•1' 

Cemal Snhır lıın•ll 
Dün-.hiıllü birlikte 

Oç ASKERLER 
Kenıedl S P • ,,. 

Yeni ırarvete auınaral 
Şaate, düet___..,.... 

HALK OPERe;ft 

en ... operet M. Ye--; M. 
Cumartesi Panr matiae l:;ıii' 

BU AKŞAM Senenin en buyuk ve MUAZZAM TORKÇE 
SOZLO ve ŞARKILI Filmi lzDIHAMIN in8ae geçmek ve oefİI 

filmi halkımızın rahatça görerek eğlen meai için 

i p EK ve s ARA y Sıne;::J:~nda 

B f 
Rollerde ı Ramon Novaro - Mlrna LoY 

ALATURKA MUSiKi ve FaııUarı tertip edenler: 

M. C. ve CEVDET KOZAN 
ŞARKI ve GAZELLER: MUSTAFA ÇA~LAR 



..... ~~-~~11111! 
Diyarbakır - Cizre hattı 
Çalışmaları devam ediyor 
~~ Iİındilik 100 kilometresinde faaliyet gösteriliyor. 

•ene içinde tamamlanarak Bağdada bağlanacak 

Amasyada bir köylu 
karısını boğarak 
Yeşilırmağa attı 

Sayfa 5 

_fzmit Halkevinin 6 aylık 
fay dalı çalışmaları 

Pazar 01a Hasan Bey Diyor ki: 

'l:~'etde 
IÖfüıü gazeteleıde 

Yor liasan B ey .. 
. •• §Urada burada boyuna 

çocuk ba.hçelen açılıyor •• 
••. bunun için de çok çalı

plıyormuı. para aarfediliyor. 

mut-

Hasan Bey - Bınaları mı 

yıkıyorlar? 

- O ne demek? ~ Hasan Bey _ Bizde çocuk- ozg?t .<Hususi) - V~ Feyzi G~.re~ vilAyet merkezindeki okul:lan tef • 

lar hep 
-~·' b· .ı.ı tif etmıştır. Bu meyanda Liseye de gıtmış ve dersleri takib etmictır' Yukan 
.J&A&Atn ın. arm ar- dak. . V li L' ..,~ . • .. 

1 
....... da 

1 
da.. ı renm a yi ıse son sınıf talebelerıle ve List; Müdürile berabe .wı...+.o • 

-&AA oynar ar mektedir. r a---r 



1 Sarfa SON POSTA 

1 
SPOR VESTAD ~ 

Makul konuşan sporcuya: sor.uyo • tazaman antrenmanlara ge1irler, kap • 
Sebze sandığı 

Bi~ genç kızı kaçıranlar 
hapse mahkôm edildilet 

rum: . tanlan ne söylerlerse onlara itaat e -
- Bizde spor nasılrur, gtinden güne derler. Hele bir sahaya çıktılar nu, ta-

terakki ediyor mu? kmılanna maçı kazandırmak için can-
- Hiç zannetmiyorum. la başla uğraşırlardı. 
Makul konuşan sporcuyu fazla mü • Sözün arkasını dinlemek istemedi • 

Suçluların genç kızı cebren sandala alarak sa)>Bb' tee!!ir ettn2mek için fazla konuştur .. ğim için daha fazla alakadar olmuyo • 
mu yorum. 

.......................••....•.................• 
ırum. 

................................................ ~- kadar dolaştırdıkları sabit oldu 
Spor maç1arma muntazanran devmn Ve netice olarak şu hükmü veriyo -

rum: BiW.e spor günden güne terakki 
edeçeğine günden güne tedenni edi -

1 .. 1 

Mutbakta her gün, her saat işinize Dün, .Ağırceza mahkem.esinde cür'et-ı hidler de, hadiseyi, gözlerlle gör? 
yarayacak ucuz bir eşya: Sebze sandı • ıkarane bir fekilde işlenen, bir kız ka • diklerini söylemişlerdir. ~· 

eden spor tiryakisine soruyorum: 
- Son umanlarda maçlar nasıl? 
Omuz silkiy<>r. Üsteliyorum: 
- Eskiden daha mı iyi idi? 

yor. 

* Gazett'de okuyorum! 

ğıdt.r. çırma hAdisesinin muhakemesi neti • Mahkeme, suçlunUR kefaletle~ 
Sebzeyi yerleştirmek, yerinde tut • cel~c:tlr. yesine karar vererek, diğer bit~ 

mak, taze saklamak oldukça gaileli bir Suçlu Süleyman ile Nazmi, Di.kran celbi için, muhakemeyi talik ~.;~ Gözleri parlıyor. Bir sual daha soru
yorum: 

- Eski sporcularn nisbetle bugünkü
ler dahfl mı. zayu. 

i~dir .. Bütün bu der~den kurtulmak i - kızı Ammel isminde bir genç km ceb • Bir yalancı şahid tevkif 81" 
cŞehir stadyomunun Dolmabahçede çın bır csebze sand!gJ.t yaptınnalısmız. ren kaçırmaktau maznun bulunmakta- . . ~ 

yapılmasına karar verilmiştir. Stadyo - En adi tahtadan, en acemi bir maran- dırlar. Asliye ceza mahkemesınde -At.~ 
Başım eğiyor. mun plAnlan pek yakında Y'1Phnlacak zun bile yarabileceği bu sandık tabii _ ~a~e. aıq~ genç kız sahil~ İs - bir randevuculuk davası s~1· ~ 

ve in.,aata başlanacaktır.> dir ki pek ucuza çıkacaktır. Fakat seb. maıl ısmınde bır arkadaşı ile beraber, lan yere ~~et. e_den, ~~~..MI 
... " ........... · · ........ ····· " .... " .. · .. · .. • Kendi kendime: zelerinizin bir hafta taptaze durmasını sandalla gezerlerken, suçlular da diğer 5:1lh. ~za hB.kimmın kararile teV,.... 
Tramvayda ıkonuşuyorlar duyuyo • _ Bir an evvel başlayıp, biran ev • temin edecek, mutbağınızı dökülüp sa- bir sandala binmişler ve İsmailin san- dilmiştır. ·ıl 

rum: v~1 bitirseıer çok iyi olacak. ~i~~~· çıımaktan kurtaracaktır. dalına yana~ış:~· Bir hırsız adliyeye vert -1 
c- Neydi o eski futbol Demir gibi hıç olmazsa stadyom yapılıp bıttigı za- Sandığın boyu mutbalt pencerenizin Bu sınetle, iki cür'et.kar genç kızı de M 'di k- .. d S dıka ~J 

takunlar çıkarırdık. Değme ecnebi ta. man içinde tek tük bk'kaç sporcuya ras- eni kadar olacaktır. Enini de yerinizin niz ortasında cebren sandailanna ala· ka~ ye. 0~ e 1 isıs:""'~ 
lrnnlarlı\ boy ölçüşe bilirlerdi. Fakat o gelebiliriz. Biraz ~kirlerse ~ytan • müsaadesine göre siz tayin edersiniz. rak, sabaha kadar dolaşmışlanhr. b. h evıne gıren Hası:- adlir' 
zaman şimdiki gibi lM olsun di.ye fut,. lann top oynama. mahalli olmaktan 40-50 santim yükseklik kafidir. Tam Ağırceza mahkemesi, yapılan mu - ır. ı~, yakalanarak un 
bol oynanmazdı. Biltiln futbokular, başka bir işe ya.nmuyacaktır. ortasmnan bir demir telle ikiye bölü • hakeme neticesinde, her iki suçlunun ve~li 

4 
.. .. a ınsb~ 

:futbolü canlan gibi ~verlerdi. Mun - İsmet Hulılsi nür. İki yanlarına da (ensiz yanlan) da suçl.anm elde mevcud delillerle sa- . duç u ılanye uhunkcu ce~ sofllY 

--====-=-=========-=-========ıı========c::=a b tanb • d . b't .. ~ ..... "\.. sın e yap nı a emesı 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
aş ac;a emır tel geçirilir. Bu tel - ı gorm~........... t kif edilmi' t' 

1 h · · · 1 2 ev ş ır. er avanın ıçerıyc ış emesine yarar. Suçlu Süleymanm sene 6 ay, Naz- v• • 

Sebze bu sayede taze kalır. · minin ise 15 ay müddetle hapislerine Kaçakçılık degılmıŞ ~ 
Ortadaki böJmenin vazifesi şu ild karar verilınl.ştir. ı 8 İkincikanun tarihli nüsh~ ,_. 

Çadlr altmda inşa olunan ev Altm devrinin adamı 
türlü sebzeyi birbirinden ayırmaktır: Limandaki infilak hadisesi mahkemeye ıntikaı eden bir a.ö\fl~ı;tı. 

1- Sc!lata, ispanak gibi çok durma - dl. . t"k I ti" çakç1lığı hadisesinden bahsed1lı113aı' 
ması lazım gelen sebzeler. 8 IJ0J8 in 1 8 8 1 H"di ed dı L~""'en J a s e a !{eÇ€n 'UO'J 1'8lc' ~ 

2 - Havuç, şalgam,, soğan vibi uzun Birkaç gün evvel limanımızda bir in gazetemize müracaatta buluna 0ıp 
zaman saklanabilecek sebzeler. filak neticesinde batan Yunan bandı • kaçakçılık hadisesi mevzuubahS 

Her bölmenin üstüne birer ayn ka • ralı Deli Yorgi motörüne aid tahkika- dığını iddia eylemiştir. ---
pak yanılır. Bu kapaklara kilide, sür • ta Adlive tarafından ehemıni~tle de-
güye benzer hiç bir şey kaymağa lü - vam olunmuştur. Poliste : 
zum yoktur. Kapak kaldınlır, sebze a- Dün öğleden sonra hAkim huzurun· , 

015,0fl lınır. Bu akılınc~ kendiliğinden kapa • da kazanın vukubulduğu Eminönü rıh Bir amele taş kırarken 
nır. tımmda ehlivukuf tarafından bir keşif yaralandı ~·· 

İsteyı:m sandığın üstünü bir de boya. yapılmıştır. Bu keşif ve tahkikat so - Bebekte yol inşaatında çaWfl I._ 
tıverir. Tertemiz görünür. nunda hadisenin mahiyeti anlaşılacak lelerden Ali yol üzerinde taŞ P8rÇJ. 

Kali:fomiyada Los Angeleste. bir ça • 
dır ahında 8 odalı bir ev, inşa edilmiştir. 1 
Buna da, mevsimsiz yağan yağmurların f 
lnfaatı durdwmaması için lüzum göste -
rilmittir. 

----- - ve bir mes'ul olup olmadığı meydana ken gözüne 'isabet eden bir tsŞl9 ~ i 
Her kadın bilmelidir: k ı -~~ teda~..J çı a:~ al.:<1A.Llr. . _ surette yar.ılanmı~tır. Yaralı }dY 

Kadın tu ·uml u olmak için Dıgcr taraftan batan Yunan mott>ru- tına alınmış kaza hakkında ~ 
nün dalgıçlar vasıtasile çıkanlınasma bslannuştır.' 

nelere dikkat etmelidir? başlannu.ştır. Motör bir iki güne kadar • • ber•"'" 
denizden. çıkar:ılacaktır Bır kadın çocukla 

Atinalıların en büyük devle;; aaamı, Tuvalet losyonlarınızı pamukla de - · merdivenden dDttd ~· 

* 
Estonyanm milli şarkısı 

Yunanistanın altuı devrinde Atina va - ğil, avuçl~rınızın içine damlatarak el • lk~ met fezkereSİ Yermediği İÇ:D T ks" d y · birde GazinO sO~' 
leri.Irizle sürünüz. Çünkü: Pamuk çok • a ım e emşe bil' ~.# 

lisi olan Perikle.s, bir idarecinin. haki - losyon emer 5 hra para C8Z3SI ödeyecek ğında oturan Vartııhi adında ğıl 0Jd11'1 

min temiz elleri, tem.iz gözleri ve temiz . + ~ h -..J ı · · lh dm. kucağında iki aylık çocU ~ 
Dun, S~tana m;u ıncı su ceza halde evinin merdivenlerinden ,~ 

dili bulunması icab ettiğini söylerdi. Meş Ekonomi olsun diye güzel kokudan mahkemesınde Bagdadlı Şeyh Abbas k b" d b" .. 'ni JtB' .~' 
di . .. . . en 1r en ıre muvazenesı cw 

hur sahrıelexinden biri de şu i : vazgeçmelc ıcab etmez. Pahalı lavanta- oglu Muhammed namında bır şeyhm, k d". ·· ukut neticesinde~ 
ı · · · b' ~, 1 h lm re u~uş, s 
arın yenne ıyı ~r :.ıı..o onya suyu da mu akemesi yapı ıştır. ü ı·· z b t ka a hakkında 

Estonyanm cAna yurdum_, isımli mill! cOğlumun köpeği Azor oğluma. oğlum kull bilir. . . M ksad m s ur. a ı a z 
. ana. sınız ... ~. te~ ve hoşa Şeyhin suçu, İrak tebaasından oldu- ta başl ......... ·~ır. ,.JI 

ıa.:-kısı, bir FlııUndiya il§hisidit. Bir İs - annesine. annesi bana hükmeder. Ben de gıden bır 'koku surunmektır "",........_.~ ,,,.11 

· ğu ha.lde, ikamet beyannamıesi vtınne- Balık yiyen iki kedın zehll' ııı' 
Vt'Ç melodisinden tercüme edilm.i.ş ve bir Atinaya hükmederim. Atina da dünyaya }'!8"'.ıJ 
Alman kompozitörü tarafından bestelen- hükmeder. Bu suretle köpek, Azor, dün- * mektır. Tarlabaşı caddesinde oturan 

1
;,, 

~r_n~ş iki lavantayı veya kolonya Muhammed, tercüman vasrtaslle a - adında bir kadın, seyyar ba.hk~ri 1"'.ı 
~: ....... _____ ..... _ .......... ..::~~~-:~~~------··m•·····-····-· ... !ı brrb~nne katıp kullanmayınız. Ori • 1ınan ifadesinde, şeyh Muhammed bu- birinden Q}r balık alarak ~fitefl P' 

Jl~ b_ır kol-"U yapa~ ~erk~n ortaya nun icab ettiğini bilmediğini slSylemiş- lunan Fatma He birlikte yedi~if~ 
kotu hır koku ç1kar. İkisi de ışe yara - tir. müddet sonra her ikisinde de i"' , 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Bunada Bay «Ş. A.• ya: 

- Talihlizlik noktasında Bayan 
A. ı:. ye benzediğinizi kabul ediyo • 
rum. V ui,.eti:niz gerçekten acı ve ü
si\cüdür. Fakat talebiniz bana biraz 
pb gibi geldi. İsterseniz bu kısım
üıı hiç bahıletmiyelim. 

* Saadiyede Bayan (V. K) e: 

- Kendi tabirinizle c35 yaşına 
kadar armudda sap, üzümde çöp bul.. 
mak suretik?> bir çok talihleri reel· 
dederek evde kalan bir genç k:ı2 kal"' 
fJSU19 anlattığınız vaziyette bir ta· 
lib çıkınca 2 türlü düşünür. 

1 -Artık kaybedilecek büyük bir 
py kalmam11tır. Yaşı. fazla, kazancı 
az, ailev! vaziyeti muphen bir er .. 
keli kocalığa kabul etmek suretile 
tallin hükmünil kat'ileştimıektense 

·biraz daha beklemekten ziyanlı çı .. 
kamam, esasen kendimde hayat için 
mücadele kuvveti de tükenmiş de .. 
lfl.. 

Yahud şöyle derim: 
2 - Artık kendimde büyük bir 

bezginlik hissediyorum, kim olursa 
olsun kabul etmek, mütereddid, me
rakta, düşünceli kalmı}ğa müreccah. 
kim bilir, bunu da reddedersem, bel .. 
ki büsbütün kimsesiz kalmaya malı .. 
kfrm olurum ... 

Aziz o.k:uyucum, bu sualin karşı .. 
sındı\ müsbet bir oevab vererek ü .. 
zerime manevi bir mes'uliyet almak 
istemiYQruın. Yalnız şu noktayı da 
kaydetmeden geçemiyeceğim: 

5 O yaşında, mütekaid bir adam, 
sıhhi vaziyetine göre hayattan his .. 
sesini almış, gözünü yolun öteki ma. 
il sathına çevirmiş değildir. 35 ya .. 
şında evlenmiş bir kız ise yaşının i .. 
lerlemiş olmasına rağmen hayatın 
eşiğinde sayılır. 

* Sirkecide Bay ismete: 
Şimdi ni.k3.hlanır, düğünü asker • 

' liğin sonuna hını.kırsınız. 

* Lüleburgazda Bay .O> ya: • 
- Mektubunuz mücenred bir 

mevzu halindedir. Hadiseyi anlat .. 
mıyor, binaenaleyh derd:i.niz hak .. 
kınd.1 hiç bir fikir edinemedim. Tek-ı 
rar ediniz. 

TEYZE 

maz olur. Mahkeme, suçluyu S lira para ceza • me ala.imi başgöstermiştir. ıtsd]e9tl 
* sına mahkfun etm~tir. Fatma berayi tedavi hastanefe 

Ne temizleme sütünüzü, ne de temiz- SQ altlD çalan mahkemede nlarak müdavatları yapılnı~ır· ırttl 
leme losyonunuzu kullanacağınız vakit Bir hırsız eve girerken yaıcıı 9' 
ku.r;ı pamuğ.? dökmeyiniz. Panı~ğu ev. Dü!l Asliye 2 inci ceza mahkemesin· Sabıkalılardan Hasan BeşU<t8-h~~· 
vela ıslatıll:lz. Sıkınız. Sonra sut veya de bir hırıııızlık hadisesinin muhe.ke - atci bayırında Feridenin eviJl~·ode f.'. 
losyon~. batırınız. O zaman su losy~na rnesine bakılnuştrr. hk maksadile girerken suç üSti.l dl~ 
veya sute kanşmaz. Fakat pamugun . P'rim vl .d ,. .. k l t z b t 1 haJdcl11 
b 1 

. . A • 

1 
Suçlu Piyer ı og u, ı ruaya go - a anmış ır. a ı a suç u 

un arı ıçmesıne manı o ur. · b ı tı * re Galatada Ermeni Katolik kilisesin • kikata aş amış r. 

·Pudra lrupetleriniz kirlenince atma- de, davacı Agobun od.asına girerek 80 lı i yankesici tut~I~~ etil~ 
yınız. Pek fila yıkanabilirler. Eğer yı • altınını sirkat etmiştir. Kalaycı Hasan adında b~11~ 
kandıktan sonraki manzaralanndan si- Fakat, kendisi mahkemede yapılan rasile Hamzanın dört liras].Jll Ye ~ ı 
nirleniyorsanız bir vakit Talk pudrası sorgusunda, böyle bir hadise ile kat'i- cilik suretile çalan Ahmed. "'t9 'tJlf 
içinde bırakınız; yıkanmadan kendi yen alakası olmadığım söylemektedir. yakalanarak haklarında takiP8 / 
kendilerme temizlenirler. Dün mahkemede dinlenilen bazı şa- lanmıştır. ~· ... _. ............................. --..................................... -·---·········· ............................................................................... ... 

1 Bacaksızın maskaralıkları: Büyüyen kar to~ 

.. 
..... . 

- -• -



~ ~kanua 
lle11ız · 
~ve denizcilik: 

riiyük devletlerin deniz 
U\7vetlerine umumi bakış 

Bu .. . 
/11 ~;n en kuvvetli donanmaya malik bulunan devlet 
g~teredir. lngilterenin hali hazırda 15 zırhlısı, 62 

ruvazörü, 175 torpidosu, 56 denizaltısı vardır 
[«Son Posta> mn deniz işleri mütehassısı yazıyor] 

lierh Ingilterenin iki. büyük scıtf\ 
'e\tirdetlde dünyanın en buhranlı bir 
'lfaddı ~·aşaınakta olduğu muhakkaktır. 
liinen ~tında bir kara meselesı g!bi gö
'1lkadaru buhran daha zıyade denizleri 
du~u g:bı.t>t:n1~ktedir. Şimdiye kadar eıl-
0Iacak 

1 
ıstıkbalde de deniz1ere hakim 

ltlıı gaı~~n devlet, müstakbel mücadeıc-
O]c 1 olacaktır. 

~ UYueu] 
·~\ 0 ..... 1.. anına adedlere istinad ede-
\{ ""ı<. sWh ~&Şanı a lannın ve ec. har devresi-
ton Şet}:akta olan silahlanma yarışının 

lı ını 11e.recğ' un. 

I>eıı. ZIRHLILAR 
a~ b~~ 1ru\rvetlerinin temelini teşkll e
~kırı1ı ~l'tniler çok rağbet görmüştür. 

u gemilerin son durumu nedir: 

, A~:; ileTI" Yeniler 
"tllte -- oıı Adet Ton 

~~·~ ~~ 474oô1 7 mm 
t~ 10 4-wooo 6 '! ;4000 
L l'l11.. 27 000 2 
~ı,. ~ 164~00 4 14?~ (Şüpheli) 
·~·ıı 1 "J s o) 4 140).)0 
~· s 82.)oo 2 70000 
Şu ha1d '\ıOOO 2 7JOJO (Belblcta 

~d~ t> .dünyada 27 yeni gem: yc.p1l-
17 )\ 7.00~ bunlann vasati 'kıymeti 
"-dır, .O()() = 1.890.000.000 Ti.ırk lira-

ss o tonluk 

~ 
5 
4 
4 
2 

(Belki dahn ,rık 
'Ve da..lıa hüyffk
tur) 

~ 

harb gemi8i: Nelson ve Rodr ıy 

KRUVAZÖRLER 
Bu gemiler bilhassa düşman ticaret ge-

nülerini imha ve bilalW onlan himare 
için inşa edilirler. Mühim vazifelerind~n 
bır tanes: de büyük zırhlıların keşif lı:z 
metlerin: yapmaktır. Faht bu gemilerin 
cesameti harbi takib eden senelerd~ ;>ek 
z!yade büyümüştür. Şayanı h:ıyret olun 
cihet; son buhra.niia, hiçbir devlet bu ge 
milerin cesametini büyütmemiştir. Gerçi 
Japonların 14.000 tonluk gemiler )"tip

makta olduğu söylenmiştir. Fakat hnbe
rin aslı l:enüz çıkmamıştır. Milletler 1939 
senesine şöyle bir kruvazör durumu ~le 

gır:mişlercir. 

Hızmettekl İnşada bulur.an 
knıvazörler 

tngiltere 62 22 
Amerika 34 ., 
Japon . 89 2 (Belki de fa!:l6) 
Fransız 19 3 
İıalya H 1! 
Rus 8 3 (Belki de fazla) 
Alman 6 5 

SON P OSTA Sayfa 7 

Naşit 

Sahneye ilk defa çıkışım 
O geceki heyecanı hala yaşarım. Rejisör rolümün geldiğini söyliyerek beni sahneye 
ittiği zaman gözlerim görmeyordu. Her taraf sis içinde idi sanki... Gözümün önünde 
birçok kırmızı balıklar dolaşıyordu. Bunlar her halde seyircilerin fesleri olmalı idi 1 

-4-

DUnkll kısmın hulasası 
( Dünkü sayımızd1. Nnşl.dln baytar mek -

tcbinc girdiği giın kaçışını, babasını kandı
rarak Enderuna. dahil oluşunu, medreseler
de oynadıkları orta oyununu, komik Abdi 
ne tam~ışını, sarayda lmt.than oluşunu ve 
huzurdaki temsilleri okudunuz. Bugün Naşid 
hatıralanoııı ve tiyatro tarlhlnılzln en şaya
nı dikkat tarıı.narmft glrmlş bulunmnkta. -
dır.) 

Abdiye aid bir hikaye f 

I 



8 Sayfa SON POSTA 

Berlinde 'Qç sene kalemi 
ile geçinen birTürk kadını 

____ _.._...,.._. ... ..,_.._~..,~------------§PAT Df.RVlŞtN llATffiALARI 

Gözlerime inanamıyorum : Alman 
gazeteleri birinci say/ alarında 

benim geldiğimi haber veriyorlar 
Vaziyeti derhal kavrayorum, Voss gazetesinin benden yazı isteyen tahrir müdürüne 
müstağni bir tavırla birkaç güne kadar bir yazı göndereceğimi söyledim ve 
çantamın ağzını avuçlarım ~a sıkıyorum. içindeki yazılar kendiliklerinden dışarı 

fırlayo.caklar da buradaki kredimi bozacaklar diye adeta korkuyordum 
-2-

0ünkU kısmın hülAsası 
( Günün birinde aklıma esti. &erlerlmi 

Avrupada neşrettlrmek istedim. Ve ecnebi 
muharrirlerin eserleri bizde nasıl aev11e se
vile olrunuyorlarsa, Türk muha.rrirlerlnln 
eserlerinin de tercüme edilince Avrupada 
muvaffaklyet kazanacatını n bir Türk mu
harririn kalemlle ecnebi blr memlekette ya-
41yacatını iddia ettim. Oeblme bir tren blletl 
ve bir de seksen mnrk koyarak Berllne gel -
dlm. İlk geldl~im ıftn otele inmedim. Ucuz 
bir pansiyona indim. Pansiyon talebelik ha
ya tunda içinde bulunduğum ucuıı pansiyon -
larda dahi eşini görmedifim garib kiracılar
la me.!ktindu. Şimdi çantamda tercUme edil
miş h1kAyeler, bilyilk tabı müessese.ti Ullş -
teln'in kapısından giriyorum.) 

Almanyanın ve belki d.a dünyanın e!'l 

büyük tabı müesseseleri:nde-:ı biri olan, 
içinde mi.lteaddid yevmi gazetelerin, haf. 
talık mecmuaların idarehtmeleri bulunan, 
aynca kitab kısımlarını ihtiva eden Ulis
te:n mües~esesinin kapısından içeri gir • 
d;m. 

Tabii tecrübesizliğimin gafleti içinceı

yim .•. Kurşuni üniformalar içinde kcpı
cılar. od&cılar birer mareşal kadar vakur. 

Asanscm: yaklaşıyorum. Ve küçük zayıf 
bir gen-; olan asansörcüye: 

- Vcssisehzeitungun tahrir bürosu! 
Diyorum. Beni yabancı görilyor galiba .. 

Şöyle b!r: cBu da kim?> diyen bır bıı. -
kışlb yukandan aşağıya siizüyor, cevab 
vermiyor. 

Asanso: doluyor. İçlerind.? ceketleri n
zcrine sJyah kolluklar takmış olanlar, ku
laklarıı.uı arka-sında kalem bulunanlar, 

/Nı.. rab, bu vakitsiz ziyaretcinin 
~ sualine nasıl mukabele edece-

ğini ~aşırmış gibi bir vaziyette : 
- Evde . dedi: amma, bakayım. 
Ve Ranavı oracıkta bırakarak, hiç

bir istic~l gBstermeksizin yukarıya çık
tı. Aradım vakit geçt iği halde, bir tür· 
lU avd'?t etmiyordu. Bu esnada da za -
vallı RAn~mn aklına bin türlü fena ih • 
timaller ge!iyordu. 

Neden sonra, arabın yerine bizzat 
Benli Seniye göründü. TelB.şlı bir ta
vırla, Seniye, Rananın koluna girip, 
onu aşAğı kattaki bir odaya sürükledi, 
oturttuktar sonra da: 

- Kusura bakma, evladım! dedi; yu
kanrla ağır misafirlerim var. Seni de 
bugün hiç beklemiyordum. Onun için 
seni burav~ alıyorum. 

Gözi.\, genç kadının yam başına bı • 
rEıktığı bohça ilişti: 

- Hayrola, y0smam? Ne bu böyle 
bohca .. falan~ S1cai1a mı gidiyordun? 

RAnA bakışlarını yere eğerek: 
.. - Havırl dedi. Kocamdan aynldım. 

- Ne?! Sahi mi söylüyorsun? 
- Bövle ~eyin ~akası olur mu? Os· 

man efondi beni boşadı. 
- flfihi. kör olsun! Ne diyeyim? Se· 

nın gibi Bumbarşa bebeği boşanır mı? 
Ne imiş sebeb? 
R~nn acı acı gülümsedi. 
- Ne sebeb olacak? Beyefendi He 

aramızdaki münasebeti duydu zahir. 
Seniyenin canı sıkılmıştı. Bunu, çeh

r~sinin işmi'1azlarile belli ediyordu. 
Merakla sordu: 

- Sen bir boşboğazlık mı ettin? Bir 
ihtiyatsız'hkta mı bUılundu? Rüyanda 
sayık1adın mı? 

- Hayır; hiç biri olmadı . Nereden 
şüphelendi.. kim söyledi .. bilmiyorum. 

- V-.h, vah, vah! E, şimdi ne ola -
cak? 

- Bilmem. Giderek hiç bir yerim 
olmadı!!ından. ben de kalktım size mi· 
safir eeldim. Kabu! ederseniz eğer.. ' 

Seniye, bir çıkar yol arar gibi sağına 

©eftaltet 
efptiicf}e nıtt Su~b <Dern;>lf d 

\$flıt. ~ fx?aJL"'?k't>ıı !fkıitdt! 
etıkn1~1i1dlt CMııt~ıı b t ttu;t•l;!Jt ~'.hd 
6uct ~nıı il} t>anınn, rıeflı Mt tldı 
f'lllQ •$l~lt1Ut ~ 11\ ~Thtı. ~ 
otuu !Di ınwt tr ~trgeıılK'•ı ıu 
ltıQtll, ı.rk. '°'ltntlıı!>rıt tını..ırcbu~ 
brr .ııtwııtıtt J&~ Sdinftftt!ltdıı 

Suad. Dcrvışin Berline mu"JaııaLatını 

haber veren Alman gazerelcrindeıı biri 

parfümleri baş döndü.ren güzel şık ka. 
dınlar da var. 

Herket= bir tarafta çıkıyor. Asansörcü 
bana ters, ters bakıyor. 

- İnsenize!.. 
- G~!dik mi? .. 

Gazeteleri karıştıran şöyiı:! bir yirmi otuz 
kişi kadar var ... 

Voss gazetesinin tahrir heyetim iste -
diğimi söylüyorum: 

- Ş•ı koridoru geçiniz, diyo:la:. sağa 
dönünüz, o koridoru da yürüdükten sor.
ra sola dönünüz, solda ikinci koridorJ sa
pınız. oradaki büroya isminizi bildirın:z! 

Zihniır. fena halde karışıyor. Nereye 
gıdeceğim, ne olacak? Sersemlemiş bir 
halde yG.rüyorum... Bir koridor, bir kc
ri dor daha, bir koridor daha. bir lc0riJor 
daha ... Ay çıldıracağım. yanııc; sapmışım 
galiba ... 

İstanbulda şimdiye kadar en büyük 
gazete müessesesi olarak İkdam Yurdu -
r.ıın bina!.ını tanıyan bir Türk muharriri 
için (itirafı acı amma!) Ullstein müt~s~e· 

sesinde bir gemi gibi pusla ile rotasını 

bulmak ancak mümkün ... 
İçind~ bir tahrir heyetini bulması bu 

kadar güç olan bu muazzam müessesej~; 
ac&ba bir eseri tabettinp halkın karşısı
na çıkar r.cak yolu nasıl bulacağım, ben de 
bilmiyorum. 

Nihayet küçük bir garson· dö büro bu -
luyorum. Ona soruyorum. O bana Jcı -
yor: 

- Kun: görmek istiyorsunuz? 
Diye soruyor. 
- He:rr Monty J acobs. 
Ve ilave ediyorum. 
- Erlebi kısım tahrir müdürüm>. 

-Evet ... 
Taş bır holdeyim. Ortada 

Masanın üstünde bir takım 

- Onu görmek istiyorsanız bu geldi • 
bir mıısa .. ğıniz yolun aksine gideceksiniz .. sağ ko -
.gazeteler.. (Devamı 10 uncu sayfada) 

Kaçakçılar ve muhafaıs 
memurları arasında 

neler gördüm? 
Gazetelerde gözümüze çarpmıyan garlb 

bir ibrik ve fener hikayesi 
ANLATAN: SABİH ALAÇAM ~ 

Şimdi size otomatik tabanca hikaye- Bu cebri yardıma fevkalade Jozail ) 
sini anlatacağım: cu ise adeta bağırıyor: 

Karadenize işliyen posta vapurların- c- Ver ibriği be!> . ? ~ 
dan biri kalkmak üzeredir. - Ne kızıyorsun, kardeş~· ıııut 
Rıhtım kalabalık. iyilik edene böyle bağırmak doğrUbB tJ 
Son yolcular, artı:k !kaldırılmasına Amma da ağırmış bu yahu? ~ca 

beş dakika kalan merdiveni tırmanmak var içinde'> ver~ 
için acele ediyorlar. Gemide, bütün c - Elinin körü! Sana ne be? 
hareket hazırlığı tamamlanmış. Ambar nu!> 
kapakları kapanmış. Muhafaza teşki - - Götürüyorum işte! ~ 
!atı memurları her yeri gözden geçir- c- İstemem! Benim ibriğimi n~, 
mişler. Şüpheli hiç bir şey yok. alıyorsun? Şimdi polis çağırırıJU· 

8
11 

Bu sırada vapura yetişmek için koşa Lakin liman amelesi hiç oralsrdgöş 
koşa gelPn bir yolcu peyda oluyor. Za- ğil! Hem yiirüyor, hem de alıcı 
vallı adam fakir bir güverte yolcusu o- ibriği muayene ediyor! 
lacak k;, yolda içeceği suya para ver - Ve gene soruyor: ,, 
memek için eline bir ihrik de almış. - Sahi bu ibriğin içinde ne \T~r-~ 
Onu kıyrn~tlı bir meta gibi sımsıkı tu- İbriğin sahibi de hiddetıenıne:;,e!J 
tuyor. lıyor artık. Gelgelelim, Ilınan ,ti 

Fakat hali de az telaşlı değil. Amma, de zorlu ciminden. Yolcu ile onutı1 tı' adamcai'ız bunda da haklı olabilir. Çün· sındaki ibriği taşımak münakaşB~rd~ 
kü biraz d<\ha geçikseydi vapura bin • rede ic:e kavga halini alacak . . "'!e eı~ 
mesine imkan kalmıyacak, nhtımdan vermezdin, götürürdün götuf111 
açılan geminin arkasından melUl melfıl diye. birbirlerini yiyecekler ! başı' 
bakıp duracaktı. Bu sırada geminin mer<:iiveni ytııır1" 

Bu sırada liman amelesinden biri o· da dur:?" muhafaza teşkilatı ıne 
na yardım etmek üzere yanına yaklaşı- rından biri yanlarına geliyor: . , sO~ 

yor, diyor ki: c - Nedir bu dalaşma?• dı)e Jlt' 
- Haydi koş arkadaş, vapuru kaçıra. yor ve ikisini ayırarak ibriği d.e :ıı t 

caksın! rinden alıyor. Daha doğrusu, lifll rıııJ' 
Cevab y0k! melesi onu muhafaza ~kiiatı ıne 
Lakin, liman amelesi çok temiz yü- runa verivor: pil' 

rekli. - A~:r da hani, ben götürıne1< 
Tekrar diyor ki: d im, şeklinde izahata girişiyor. ~bf. 

- Ba~k2 bir yükün falan var mı? Yolcunun hiddeti biraz yatı~1şde: 
Ben, sana getirivereyim. Para istiye • Fakat gene tersliği, titizliği üstt1fl ~ffJ 
cek dPğilirn hani: İyilik olsun diye. _ P ekala. Ona da eyvallah:,,~;~ 

Gene ceYab yok. Amma, Ilınan ame- vapuru kaçıracağım. Verin ibrığil1l 
lesi de inadcı ha! Adamı, nerede ise gemiye bineyim. }ıW 
kucaklayıp gemiye götürecek! İyilik Muhafaza teşkilatı memuru dıı &J' 
etmeğe karar vermiş bir kere: oralardr değil. o da ibr:ik mua~c!1 1"' 

- İstersen ver şu ibriği, ben taşıya- meşgul: Kapağını kaldınyor, içıne 
yım! k1yor ve soruyor: 

Yolcu, titiz :ni titiz!? Ters, ters: - N~ v<Jr bunda? 
c- İstemem be!• cevabını veriyor. c- Su!> 
Fakat, ibrik, liman amelesinin çevik (Devamı 12 nci sayfada) ,., 

bir hareketile onun elinden almmıştır. Sabih .AlsÇ• 
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Günde dokuz defa bombardıman 
edilen Barselonadan görünüşler 

Frcınl..-iat tayyarclı rt sehrin üzerinde 

Şehrin. büy~k 1rilisesinın hali 

Anacaddctcrın manzarası 

Yara.Zı ihtiyar bir kadm hastaneye giStiJ.rü.Wyor 

SON POSTA 

- Sarı.a ilanı <l§k etti, seni de kandırdı 
ha? .. 
- Evet baba! •. 
-- Sen öylesindiT, benim karşıma çtk· 
aaydı, bana ilanı <l§k etseydi, dünyada 
kanmazdım. 

Birinci otomobil kazazedesi - Dıreksı

ı.ıonu bana verin, kazanın nasıl o!dıı· 

~nu bir kere de ben anlataytm. .. 
!kinci otomobil kazazedA!J~ - Hele "zen 

1 anlatıp ~tireyim! .. 

.aa 
=--;; 

o -.s.. 

~ 

Kaçı§an balıklar - Ağzını açmı.~. •ize
rimize do9ru. oelen muhakkak bır yam
yamdır. 

Pilot - Bir kırlangıç karşıma çıkmı1t~ 
çarpmtyayım, diye dümeni kırmı§tım .. 

- Bayan kuınız beoenı.ıe oğiıım.ıın ha
§ıM vuruyor. 
- Zarar yok bay, kızımın bebe!jt, çok 
sa~lamdır. Bm yere düıürmü.;tüm, gtl· 
na kınlmamı17tı. 

- Bu yağmurlu gecede. 
- - Yağmurlu gece mi, bak!cınt.ı meh.tah 
var, yıldızlar parıldıyor. 
- Su!, sen rasadhane müdürü kadar 
bilebilecek misin, o bu gecenin yağ -
1nurlu geçeceğini söyledi. 

Kuşum 
Kocası başka şehirde, karısı başka şe

hirde idi. Günün 
birlnde kadm bıT 

tayyareye bindi. 
Kocasının bulun
duğu şehr~ gıtti. 

Kan koca karşı - ""'lo.o::...r.19J" 

~t*-"l~.J-J-liP" 
laştık!arı 

kadın: 

zaman 

- Hani sen bana yeni evlendiğimiz za. 
man kuşum, derdin.. dedi. 

- Evet amma, o zaman seıı böyle miy
d:n? 

- N~ diyorsun, asıl şimdı kuşum de -
melisin, tek bana kuşum demeıı j~in bu
raya tayyareyle geldhn. 

* 
Az konuşan 

- Siz nişanlı idiniz ... 
- Evet bayan, 

Savh 9 

- Elli bin sene $Onra, arttk güneş dün• 
yayı ısıtamaz olacakmt.§. 
- Bunu kömürcüler de duydular mı? 
··- Duysalar ne çıkar? 
- Ne çıkar da ne demek, kömürün 
Jdlosunu birkaç kuTU§ daha arttırırlardı, 

Onlar sinem' ya -
Nasıl giderler ? 

Anne söyler: 
- Ben sinemaya gideceğim! 
Baba söyler: 
- Ben de! 
Oğullr.rı Nihad da söyler~ 
- Be:ı de! 

Kızları Necıa da söyler: 
-- Bel'l de! 
İnce el€r, sık dokur, nihayet seyrede • 

cekleri filmin haftanın film:erı arasında 
hcıngisi olnbileceğine bir kara!' verirler. 
Ve onlar bu kararı verinciye kadar as .. 
gad otuz defa birbirlerile münakaşa c .. 
derler. Her biri beşer kere ağlada1·. 

* Baba c&n sıkıntısını giderebEmek içlıı 

f.Jmin Y.omik olmasını ister. 

* nişanlı idim, fakat ,.<, Anne, kendini yirmi yaş gençleşmiş h!s-
ayrıldık. ,~....., ~ ~edebilmek için filmin biraz hıssi olma-

- Neye? sını ister . 

- Karım gayet • * 
az konuşuyor da. · --~' Fakat pek fazla hissi olmamalıdır. Ni 

- Bu fen..1 mı? had buna sinirlenir, Necla d3 bayılabılır. 

- Benım için fena oldu. Evlenme dai- * 
resinde\(? evlenme memuru. benimle ev· Filmdf'ki kadın artist güzel olmalıdır. 
lenmek isteyip istemediğim sorduğu za- Çünkü bc.ba, ve Nihad böyle isterler, 
men ağzım açıp cevlenmek istiyorum> 1 F)Jmdekı erkek artist te güzel VC' yakı .. 
d:yemedi. şıklı olmalıdır, çünkü anne ve Necla da 

* 
Saat üçte 

Sabahm saat üçü idi. Doktorun kapısı 
çalındı, doktor 
pencereyi açtı: 

-Kim o? 
Kapıyı çaian 

ceva~ verdi· 
- Muayene ol -

mak istıyorum. 
- Bu saatte mi? 

bnyle isterler. 

1t' 
Nihada benziyen. onun gibi düşünen 

bı:- tip filmde muhakkak buıunmalıdır. 
Bir ger.ç kızın bütün hayallerinin birer 

hakikat olacağını gösteren sahnele: bu • 
lunmalıciır. Çünkü Necla ~öyle ister. 

* Filmde yüz kızartan, çocuklar yanında 
b:.iyükleri utandıran sahne!er bulunma .. 
malıdır, çünkü anne ve baoa böyle ister
ler. 

- Mur.yene saatini dün telefonb so!"- * 
FilmdP. yumruklaşma, dövüşm·:! sahne. 

muştum. üç demişlerdi. Gece yarısından lcri bulunm:ılıdır. Çünkü Nihad böyle 
S(lnra saat üçte mi, yoksa öğleden sonr:> sahnelere bayılır. 
n•1, onu sormayı unutmu~tum. Her ih~i • 

male knrşı bir kere şimdi geldim. 

* 
Raşa çarpmak 

- Kocam asilmiş. Babasından. büyük 
bab:ılarından bah· 
sedip her zaman 
benım fakirlı~jmi 

asil olmadığımı; 

başıma çarpar. 
- Kocanın ba· 

basının, büyük ba· 
balarının heykelleri var mı? 

- Hayır yok. olsaydı? .• 

- Olsr.ydı, senin o heykelleri battna 
ç2rpacağ:ndan korkar, o da senin başına 
bir şey ç&rpmazdı. 

* Hesabcılık 
Kadı:ı, lokantada kendisile birlikte ye

mek yiyen erkeğe 
sordu: 

- Uzun saçı mı 
seversinız. kısa ıa

çı mı? 

- Hiç hesab tt~ 
medl.rn, hesab f! -
deyım, cevab veririm. 

- H~ab mı edeceksiniz? 
- Evet, saç kesme parası mı daha faz. 

ladır; ıyoksa tarak, firketo paraJM. mı. on
ları beaa.blıyaca~ıml 

* Filmde saf bir genç kızın saf ve temiz 
aşkı canlandırılmalıdır. Çünkli. Nccll 
böyle ister. 

* Filmd~ baba ve anne çocukları için her 
fedakarlığı yapmaktan çekinmiyen insan
lar halinde gösterilmelidir. Çünk~ baba 
ve anne böyle isterler. 

* 
FilmdP. çok güzel manzarala::-, en güzel 

şehirlerin en tanınmış yerleri görünme· 
lidir. TA ki anne ve baba, kendilerini ya
kından tcnımıyanlara oraıara gitmiş, o
ralarda yaşamış olduklarını iddıa edebil· 
sinler. 

* 
Mevkiler ucuz olmamalıdı:, çünkü an· 

nenin tar.1dıkları onu, ucuz sinemaya g!t. 
m:~ olduğu için hasislikle itham ederler. 

* Sinem1 biletini baba almamalıdır Çün-
kü anne böyle ister .. sebebi gişedeki sa .. 
rı ın kızır. çok sevimli ve cana yakın o • 
lıışudur. 

* Sinemaya dört buçuk m;ıtincsinrle gıt-
melidir. ÇünKü Nihad böyle istiyor: Ken
di akram kızlar bu saatte ~inemay:ı ge • 
lıyorlar. 

Sinemaya iki buçuk matines •nd~ git • 
melidir. Çünkü Necla böyle ister: Bir ro
manda okumuştur .. Avrupanıu LHm~n 
hangi şehıinde kibar kızlar bu mafüıeye 
gid u lermiş. * * 
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Berlinde üç sene kalemi ile geçinen 
bir Türk kadını Tiirklye radyo difiiz7on poetalan 

(Başta.:rt:fı B fncf ıaJl1~J 
rldora seıpacaksın17.. oradan dörd\b:ı.cü sol 
koridora ... 

Bu küçi.ık hademe iyi bir psikoiol g~ 
tia, ·yüzümden hiç bir şey anlamamazlık
t'an doğm yesimi okudu, bana müra • 
caat. etti TI?: 

- Be:l sizi oraya götüreyim! dedi. 
Yol halılarlile süslü. her bir köşesinde 

içi ışıklı uiak pl&klar asılı koridorlar· 
aan geçtik, geçtik ve nihayet bir intızar 
yerine geldik. 

Burada sekiz -Ookuz hademe tezgah gıbi 
bir şeyin baş:ndalo1 t sana bir blok u • 
zatıyorlar. 'tl'stüne kimi görmek istediği -
nizi, kım oldut;!.I .uzu ve maksadı ziyare
tinbi yazıyorsunuz. Ve onlar hemen gi
diyorlar. Ziyaretçi pek çok. Ben herkes 
gil>i yapmıyorum. 

Sadece cebimden bir kart çıkarıyorum. 
kartın üstünde Suad Derviş ve bir kena • 
nnda d3 İstanbul diye yazılı. onu gar -
sona veriyor ve edebi kısım tahrir §efi 
Hcrr Moıııy Jacobs'a yolluyonnn. 

Kalbim heyecan içerismde, ya: kabul 
etmezse. ya beni çok bekletirse. Gec:e de 
hi~ ·uyku uyumadım. Heb o meşhur in
tihar (!) hfıdisesi büsbütün .ctnirimi boz
au. 

Bir kalb mfüebassısı kulağım göğsüme 
aayasa, ben de şimdiye kadar keşfedjlme .. 
miş yeni bir kalb hastalığı bulacak. Kal
bf.m kah hızlı, hızrı atıyor, kah sıçr.ır gibi 
bir şeyler yapıyor, :kah üntidi kesilmİŞ g~ 
fn duruyor. Bınası çok kal:ıballk bir yet. 
Koltaklarmın altında deste deste ~j 
tutan imanlarla doru ..• Ek»ensi: oturaak 
)'er bile lmlamam:ş 

Bazıları: 
- Bay ... ün şjmdi işi va~, başka zaman 

geliniz 
Diye iıtfatılıyor. 

Beu tl.'raya geleli daha beş dakika o1-
madı. Ea aşağı üç kişi ger! döndilrüldü, 
onların yerine de beş kişi müracaat etti. 

Buraya gelenlerin hemen hepsi birbi -
r;le aşh.ıı seiamlaşıyorlar, konu~uyorlar, 
hepsi bant. yabaru:ı. yabancı bakıyor. 

Birder~ 1çmden uzun boylu. çok ş,işnuın 
kara gözlü ve kır saçlı bir kadın geldi. 
Garsona bir iey sordu. Beni gösterdı. Y•
mma geldi. iyi bir. frruwzc~ ve büyük 
bfr nezııketle: 

- Affu!ersiniz madam. dedi, sizi bu • 
ttda beklettiler- Buyurunuz rica ederim. 

Allah. Allah. bu 2iyaretçilerin iç:nae 
bana: btI güze) ve istisnai muame!eyi 
yapnıağa ne~"l lüzum gördüler'? 

Bh' küçük bekleme salnnun.ı. girdik. ha
lılı, kadife takım hı şık bi:' oda ... 

- M"~-yö Mt>nfy Jaco\1.ıs çok me§gu!dC-r, 
yanında bir ziyaretçısi var. O gidinciye 
kııdaT lıiraz bekiiyecek!ınız!.. Affetma -
nizi rica ediyor! .. 
Koltuğa oturuyorum.. İstanbulda da

hi bir eşini göremediğim bu kadar iyi bir 
muamel:! görmekten şaşkrniaşıyorurn ve 
buna bır mana veremiyorom. 

Bir Alman gazete idaresinde beni krm 
tanır ki ..• İsmimi nereden bilirler ki ha -
ıı.ı bu kacJar iyi bir Irnbu? göstersinler? 

Gayet kısa bir zaman sonra odamn ka
pısı tektar açılıyor. Aynı kadın: 

- Buyurunuz. diyor. 

gazete. bfzim guetemlı:.. yuı hoşunw.a 
gitti mi?. 

- Henüz gazete!eri g&medim! diyo -
rum. 

- Matmazel... LJltf e:ı bugünkü sayı • 
:r.ızı madama gösteriniz! 

Kenarda küçük bir masada çalışan· 
M'ösy~ Mrnty Jacobs'nun hususi katibesi 
~azeteyi b&na uzatıyor. 
Gazetey~ ellerimi silrmek istemiyo -

nım. Şimdi gazeteyi elime aldığını za -
nıan: 

- Burada mevzuu bahsolan insan ben 
değilim. 

Dive söylediğim anda, çelı~esi şimdt Ç"'k 

rıazik bir ifade ile süslü olan bu adamın 
alacağı vaziyeti düşünüvorum. Bn nız1k 
hatlar arkasında bu yü?ilr- birdenbire 
gAyet r.ert ve barid olabileceğmı tahmın 

erlivornm. 
GözJer;me doğru yaşların yük~ldiğ'nf 

h;ssedivon:m. Gazeteyi elime- alıyorum. 

Ve ilk sayfasının soldan ve ıış:ıh .'.iç 
r;ütonunun üstünde iri puntulart-ı dızU -
m ~ olan şu cümleyi okuyorum: 

• Suad Derviş Berlinde!> 
Ben gnl~a hayat görü oruır ... VMive

tımi bem etmemeğe, pşrrdığrnn aı±rt -
rr.amağa çabalıyarak bu !!atın tekrar., tek
r:t:r olrnyorum. 

cSuad Derviş Berf1nde?~ 

Ankara radyosu 

,-- DALGA UZUNLUtU l 
1 1539 a.. 183 Kes. 120 Kw. 

1 
'l'.A.Q. 19,74 m. 15195 Kc.a. 20 Kw. 
T.A.P. 31,70 m. 946S Kc.'I. 20 Kw. 

PERŞEMBE - 28/1139 

12,30 Program, 12.35 Müzik (solistler - Pll, 13 
Memleket saat ayan, ajans meteoroloji ha -
berlerf, 13.lG Tilrk müzlği - Pl, 13,40-14 Mü
zik ID-rertfirier - Pl), 18,36 Program, 18,35 
Türk müzi~. 1 - Osman Beyin se~ peş -
revl, 2 - Sedat Öztoprak - Seg~h şarkı -
Cet'ayt hlcrfnle, 3 - Renle Fersan - Hüzzam 
şarkı - Sen gücenll}tstin efendim, 4 - Cev
det Çağla - Taksım, 5 - Nuri Halll - Suzu 
dJl şartı - Sevda W, fi - Nlkogos AP, - Suzu 
dll şarkı - Bır nlgfıh eyle. '1 - Sedat Öztop
rak - Suzu dil saz semaisi, Okuyan. Sadi 
Hoşses, Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref Kıı.d 
rt, Hasan Oür. Hnmd[ Tokay, Basri fitler, 
20,25 M~k (Solist - Havayen gitar - Sa -
deddln Suadl, t - Hnvayen gitar 1çtn muh
telif sololar. 20,35 Müztk' fMelod11et' - Pn, 
20,45 AJ:ıns, me eoroiojf haberlerl. ziraat bor
sası (ffatJ, 21 Memleket saat ayan, 21 Ko -
nuşma, 21,15 RndYo orkestrası - şef: Prne -
tortns, 1 - Kert Atterberg - Vnrmlımdsr -
h:ıpsocl1e, op. 36, 2 - Paul Gracner - Dlver
tımento, op. 87, Allegro Vlvace - Allegretto 
Scherzando, Larghetto - Un poco Allegretto, 
Con G:ıızla. Allegro, 2 - Jan Brandts -
Buys - Poctlscher Spaztergang (Şatra.ne ge
zlnUl op. 50, Das Bach1efn C.Dereelt>, Hir -
ten fn lider Elnsamkelt (Issız ynlnızlıkt:ı ~ 

B?raz evvel tmk.ansız. buldui!um. ol 
maz zannettiğim şey biraerbırc naı.ar!tt· 
nmda tatiileşi.veriyor. 

- banlar), Begcgnun <Tesadüf>. Daruı Oram
mophon fn &:r Sehenke {Meyhanede gram<>
tonl, Ha.rab şat.onun anlırttıktan, Acaytb 
Yolcu, Oettp geçen fırtına., 22,15 E.-;h:am, tah
vltA.t. t.ambfyo - nukut borsası Ulat>, 22,25 
MOztJr tKomer - PIJ, 22,45 Mtiztıc Cküçük 
orkestra - şef: Necip ~kın), 1 - Amold 

Suad Derviş Berliııde ya: .. 
Elbette. b'!l kadar sen~ bu kadar. va -

zıyı da bb. boşuna yazmadık ya!.. 
Neden Alman gazeteleri benim gibi bfr 

muharririn Berlini ziyaretinden bahsc1-
mesinler! .. Bana megalomani gelmek ü-
ii:ıere gaHba ... İnsan da bfryüklfi~e n'! ~:ı-
buk alısıyor .. . 

Fakat ne de olsa bu havad•Sİ k;m bıı -
raya verdi' Söz aramızdll amm:ı, şöhret! 
öyle afakı tutan bir muharri!' de deği

lim~ 

Mmter - :Bobemy.ı raJ).'IOdlsf, 2 - ltrtger -
Hanschmann - Andalmta. - İ.spanyol nlsl, 
3 - Ganglberger - Aşk ça.n1.an - tarlcı, 4 -
Jobannu Brhal1l8 - Macar daruılan N'o. 5 
ve 8, 5 - Willl LauteMCfaeger - Y'ıldızlam 

do~u - fantezi. 8 - Wlga Gabrtel - Hafta 
nlhııyeU Pazar ııellr, Marş, 7 - lohamı 
SCrauu - Viyana nrmanlanmn efsanesi, 8 -
Walter 8chr6du - Aqam üzeri -·Bnln par
çalar, 23.4S-24 Son ajans haberleri w ya -
nnk1 program. 

- Gösferdiğiniz nezakefte'1 çok ntü•.e- .. -········-··-······---· ........ - ... -
hassisim diyorum. Pek sevındim. Bu ya. 
zıyı ~m yazmış! 

- Dor.tumuz Feldmann, sizin hakkı -
n:zdaki bu makaleyi telgrafla yollamış, 

Ankara borsası 
tu Şekilde bütün gazetelerden evvel bır Açılı•· kapanı' fiatlan 25 • 1 • 939 
Türk muharrir kadınının, bir Türk m:l- ç E K L B R 
nevver k&dınının memle'!cetimizde bu'uıı- 1-----.;._--.--------1 
dı.:ğunu bi% haber verdik. HakkınızdL da A

6
ç!:• J Kan• "f 

k.id B 
~ ... 5.SJ . 

cıdukça uzun bir ten · yazmış. u. ga - Mn-Y_. 1:-~.9ti:ı.> üi,58ZO 
Z('teyi alınız, okursunuz!.. Paı1I s.~2 . 5 ,,3275 

Doi:to:' Feldmann Umumi Harb sonra- )ft!t.no fı,6l75 6,6276 

s-..ndan Ven gazetesinin taüli neşriyaL et- c.nnre ıi.437° 18.4376 
+ _ Aımterdam 68.0825 t8 0820 

t~ği bu son senelere kadar ıstanbulda l·u- Berlla " rıo.~s so, .. 4:.;ı5 
lunan biı Alınan meslekda;ı. şahsıma k.'1T· Brtıklel H,2Jl5 U,2)75 
p bu alakayı göstermiş öyie mi? Ona kar- AUna 1,076 J,1175 

ş1 duyduğum minnettarlıkla beraber değ- 8otya ~·.!62 Ui 

~. ·~ ··~ rt•su bir de iftihar hissi göğ.c:;ümü şi§iri - Madrld 5.89 6.SJ 
yor. Ben bu makaleyi ve bu hüsnü kabu- Yartena 23.1975 13.11175 
lü kuvvf:tine güvendiğim yeganı:? silah o- B\<dapef\e 24,9 • .75 24.9S76 

farak bureıya kadar gettrd:ğım yazıları - Rll.lrtf '-.~o 

rn<> borçb değil miyim? ~rb&ma ~~5 

Benden ne JUnan kızı. ne şunun ~~ansı, sıokholm ~ • .320 
ne de ötekinin himaye etti~ insan ola - Na.kon ~.77 

lı!,61ıS 

34 385 
S0.32G 
23,77 

rs:k bahı:ediyorlar. cSuad Dervış. şunu, 1---
1
-

8
-T_t_K_R __ A_Z_L_A_B __ _. 

şunu, şunu yazan Türk kaaın muharrir~ 

,..... bonıa J ,.Jtn 
• • n • 

Sund Derviş Bedinde dıyorl:ı:-. Ve ko • 
e<ıman Alınanyanın, kocaman payitahtın
ca sankı b'r hadise imiş gibı bu havad.!=i 

Beraber ~rüyoruz. ~sa bir kondor - gazetesinin Jlk 5ayfasınd;t veriyorlar. 
dan sonra bır odaya ;;ırıyoruz. Kıır§Jda B " dfik · •- " l 

• • l •&deli 

. unu eor çe .sevınçı.r.:.1. goz erırr.e 
uzun boylu, esmer, kes·k bıyıklann:ı kır .. I 1. h w1 ......... ı,. h ül =============== 
.ı.. .. hi . d kalk k b • y .. ~ a.r ge ıyor, em agu .. ~ cm g • 
'l;&u~uş r zat yeı:ın eıı: ara em __ ,,_ ._ h ke . k t-'---· . t Morgen Fos~ Tempso, gazetelerinıı:ı tab.-k.l b . n~ uem er sı ucaAUiUW:t ıs ıyorum. 

rşı yor· Fakat muhavereyi kısa kesmek Hzım... rıı:. müdütlerini tanıyorum. 
- B yl!nınuz madam. affedersiniz. çok Gördüğüm hüsnü kabulden dolayı teşek- Altı y~di mecmua ve bir o kadar yev-

beklettıır. galiba! kür ediyorum. Ve tam .özünn eserlcrirr1c mt gazetenin tahrir ve tertib ve tabi mü-
- Siz affedersiniz. mösyö, ben stzi ra- nakltmek isterken birdenbir~ gene b:r enesesi cılan Ulhteinl müesaeses\nden 

hatsız ettim. diyorum. sürprizi~ karşılaşıyorum: bir saat sonra dışarı çıkarken. üç dört ya-
- - Rah.atsız etmek mi, rica ederim... - Umid ederiz ki eser:erinizin alm:ıııca Z1 sipariş almıı bulunuyorwn. 

B"ıze şeref ve:riyo'CSunuz! tercümeleri vardır. Sizin almanca çıka • Benden yaıı istiyeııler heps:ne iki cin 
Allan. Allah bu maame!enin. bu sözle- csk ilk eyazınızı da gaztemfzdc görmek sonra eğe;- yanımda tercüme edilmiş y;,.. 

r!n bam 2id o1masma lınkfüı yok. Bes • i!teriz. z1 bulabmrsem!- İki güne kadar getire -
bt'lli Berlinde brrgünlerde meşhur c~neui Hemen beynelmilel büyük muharr!r ceğiml vadediyorum. 
'fılr muh.'.llrir kadın bulunuyor. Beni o ka- - ğ Fakat yr.nlar P1kıp ta pnalarını afaca-::-olünü kavrıyorum ve musta nı bir tda . r 
omla k;mştırdılar. Brraz sonra kim ol - ile: ~tm güne kadar otuz. markımı idare et • 
<hrğınnn 'e ziyaret sebebimı anladıidan _ Bazı tercümeler yaptırmıştım diyo- mek Iamn!_ 
2nman muhakkak beni kapı dışan ata - rum. Onlan bavulumda bulabilirs~m bir Lazım amma!. .. 
cnklar!. 00 güne kadar size getmnm. Dün ~gon restôtıında SOT. def:ı yedi • 

- Gazetemiztle sizde:ı bahsettiğimfzi Ve el çantamın ağzını avuçfarnnla S! • ğ:m yemekten sonra henüz 11Cak bır şey 
elbe tc gördünüz~ layoruır .. İçindeki yazılar kendiliklC'I'm - yemedim. 

]l.ifahvclclum! .. Bu mevzuu bahsclan ir..... den dışarıya fırlıyacak!a!' da buradaki Aç ya~anmazL. 
sanın benim olmaklığımn artık.. büsbüfün kredimi bozacaklar, diye adeta korku • Berlinerkindl lokantasın:ı glrenk b.ı 
jmkan yok! .. Ah yüreğim~ inecek, ben yorum. n:uvafiakıyetinden dolayı S\!a4 DeMl';~e 
§tmcfi ne yapayım? .. Hem gülmek. hem Mösyö Monty Jacobs"un bana karşı gös- b:r öğle zıyafeti çekiyocum. 
ağf::ımak ıstiyorum. Her şey bitti de Voss tertliğf nezaket btr !adar& kalmıyor. B~- BunU hakket.ti artık! 
gazetesr bEnden mi bırhse~ecek?!. ni' Uistein müe.ııııesesf:a.in diğeT gazete.le-

- Be!linde bulunduğımuza ilk ,_an rile taruşıınyor. &ra ili B.. Zam lılitteg, 
(Arkası var 

Bu& Dert1i1 

intizam ve temizlikten 
hoşlanan bir üp 

Bu1sadan M. V. 
A. hayatta mu"Jaf • 
fak olup olamıı;o
cağ'!.1'.ı ıorııyor: 

Zaman ve me .. 
'kAnla ölçülebilen 
muvaffakiyet mal
zemesini bir at:da 
tesbite imkan ol .. 
mama kl a bea .. 
bet, intizam ve te

___ ___... _ __ _ 

mjzlJk: k&yıdlan muva:ffak..fyet vAdec!en 
vasıflardandır. 

* ihtirasa kapılmamak kuydile 
muvaffak olabilen bir tip 

Su.sığırlıkta.n 1.f, 
Gurluın muvaflak 
olup olanııyaca • 
ğını ıoruyOT; 

Olabileceğin • 
den fazlasını iste. 
memcK ve ihtfrasa 
kapılmamak kay • 
dlle muvaffak ol .. 
ması temennı Q.Ju • 
nur. 

* Açıkgöz ve becerikli bir tip 
L-Glcb•9' 

gazda.-ı. Ati E•cU;. 
ğcm muvaffak o. 
lup olamıyacaCınt 
ıonıyM: 

Zorluklar k~ ... 
smda eli boı dur• 
maz. Girgin ve 
becerikli harekf"t 
lerd.e bulunur. İp, 
nigördiirme.~ için 
icab eden sözleri IÖyler w brpcındaldn1 
iknaa çalışır. 

* Daha aeş'eli olmak kaydile 
M. Sayıl, mt-

1'4/fa.k olup OÜl'mlot 

f/UCG9'11ıı IOT"UJIOr: 

Ciddiyete ura 
verm1yecek tekfl.. 
deki nef eli hare -
ketler, mavafl..aki
yete yardım edeıı 

sebebler arası!Mia L..fili6:3it11 
gös!erilebllir. 

* Ciddi bir tip 
Kiliıtetı. lörıı • 

him, nan! biT i• • 
san olduğunu IO • 

nıyor: 

Yaşına göre çe.. 
vik hareketlerde 
bulunmaz. ağır 
başlı ve ciddl va. 
ziyetlerl va!"dır, 

Zorluklara karp 

Kukhıdn K. C 
hayatta ıeviUp,.. 
oilmiyeceğmi !O ~ 

ruyor: 
Başka s~ •. 

da.ki sorgularım 

bir kaç defa ce • 
vabladığımız bu o
kuyucumuz. bedi! 
heyecımlara ıa -
kayd; kalmadıkça 

İkiuciHın•ın 2' 

§hphem ki ~ecektir. 

* Halis dilekler muvaffakiyet 
alametleridir 

.M'ıır.iıadmı. F'e

rid Ôzpolat, ifin • 

deki muvaf /akiye

ti ıonıyOf': 

Kuvvetli ni} f't

ler, billı dileltl~r. 

muvaUakiyete u -

lat-ıran yollardır. 

* Her insanın kendisine gnre 
muvaffak olacağı işler vardır 
Yalvaçta.'"I. bif. 

kariimiz, hayatta 
w meslek ıah:bt 

olup oiamıyacr • • 
"'ıonıycw: 

· Hayatta her in • 
!31\lll - kendine as. 
re • başarabileceği 
fıler vardır. Umid,. 
a:izHie kapılma ~ 
mağ.ı dikkat et 
mek lhıır.dır. 

* 
Yaramazhgı göze batmayan 

bir yavru 
A""4Tadtm M. B. foto6rafın.ı11 dıraıı' 

ııtemt11nek karakterini aonıyor: • 
Zeldsile ve sevimli hareketlerlle ~ 

ramazlık!annı mokeler. Güzel ve ,er • 
konuJUr, dedı1derinin mutlaka yapılfll~" 

b' tP 
sında mar eder. (Bu :meylini iyi ır "1" 
biye ile cenerji. ye tahvil etmek oııJ 
Jdlndilr.) 

Son Posta 
Fotograf tahliH kuponu 

1 • - • 
ısım • • • • • • 

Adra • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlll11çln bu kuponlf,l"daD 
& adedln1n ıönderllmesl prttır. 

:;.,...--····-··-·····················-·· .. ···· ... ·---
Toplantılar: 

tahammfil gösterir. TOrk Hava kurumunun batoıll , * Türk Hava Kurumu İstanbul §UbeSi • ş:,,_ 
k 1 bat CUmarteAt günü akşamı Perapals.5 sal 

KederH durma tan ayrı mıyan lannda bir b~? Terecektlr. ~ 
b. ı· Hava Kurumu balonun tevkalft.de t.ıf• 
ır ip ve caztb oimast için hazırlıklara başıaın"' 11• 

Ankaradan M. M. fotoğrafının dercini Hazlrnnm SC'lnlıı.nnda yeya Temın~ 
utemiyeTtk k4nıkteıini ıoruyor: b&ftasında H~n Kurumu Umuml 

U • , • ..:ıA..:-d ked rdır N yapılacaktır. .-"" mum, ll&u.c:aM.1 e er va • a • .-.............. ......................... ___........--..-
diren neş'elenir ve güleryüz gösterir. Bu ~~ 
halile etr&fını sıkmazsa da dalına acın -
dırır. 

* 
Hoşsohbet bir tip 

An.kanıdan B. B. fotoğTafının deTdnl 
iıtemiyerek kıırakterini suruyOf': 
Neş'ell bareketlerile kolaylıkla bir 

muhit yapabilir. Tuhaf hik&yeler, ci -
naslı sözier söyler. Kendisi kızmaz, bu -
mı mukabil herkese ta!olır, sözleri bat
maz. 

* Alaycı bir bayan tipi 
1stanbul S. N. Fotoğrafının dercini i8 • 

temiyerek karakterini 807ılyor: 
Kısmen güzelliğine mağrur ve arzulan 

rerine getirilmiş olmasından hAsıl o!ı:n 
bir hisle elaya gelebilen tipleri ihmal et
mez. Yavaş güldüğü nadiren vlkicUr 
Neş'esile etrafını çabuk oyalar. 

SELANIK BANKASI 
Tem tarihi : 1888 

' . 
a t' A'l'~ 

fdare Merkezi : tsTANBUL (G~· 

TürkiyeJeki Şubelaiı 

tSTANBUL (Galata ve Yentcarnl> 

MERSİN, ADANA BilrOSU 

YananialanJaki Şub~leriı 

SELAN!K - ATİNA 

• Her nevt banka muameleleri 

Kiralık kasalar servis! 



? 

Cümhuriyetçiler .,_ Barsş_lo~ önünde 
kütle halinde tesiiriı oluyorlar 

Londra 25 en 
"etı~ri . nususi} - Frank.o kuv -
getir~n ~arselon etrafında vücude 
tadır. <!l"i Çember, gitgide daralınak-

Cenubta . 
atar şehrin n ılerlemekte olan Faslı kıt. 
Yorıar . kapılarına varmış bulunu -
ise, dÜ Şırnaı cephesindeki kuvvetler 
~ §im~· Manresa'yı işgal ettikten son
llnnişıer~arselon önündeki ovalara 
.. i'r .. 
seıon~fıs~erin üçüncü bir kolu da Bar 
~Unaka~a ransız hududu arasındaki 
1Şgaı etın~i~ merkezi olan Solsona'yı 
8~1onun ~tır .. Frankist kıt'alan Bar -
itindek· Ştmalıne geçerek bu şehir üze. 

ı taz 'kJ &elan l'n" Y1• erini arttırmışlardır. Bar 
Olrnakt ~d~fıleri kütle halinde teslim 
gaı edt~··~.r. Sehrin pek yakında iş -
. l>iğe t ~gı zannolunmaktadır. 

tı"arın~ ~~aftan Barselon limanı ile 
botrı.bar: mahalleler, dünkü hava 
lardı.r. ı\ llllanından müteessir olmuş -
!'alin Yatılan ~?mbalardan biri Kated
l'nlı Ve ~a duşerek binanın duvarla. 

'Fran rabır.ı hasara uğratmıştır. 
te dı·g~ sa Sefareti müstesna olmak üze-
t er b"t .. ahUy u un sefaretler Barselonu 
lerdi/ F'ederek Caidetas'a yerleşmi.ş -
Selond ransa sefiri Jüles Henry, Bar
hiikUın~:a:ım1ştır. Mumaileyh Faris 

l:>ainıi 1
. ıle sıkı temas halindedir. 

<lika lid ıçtiına halinde bulunan Sen -
saatine ~:~:ri vaziyetin inkişafını saati 

Cihnh 1~ etmektedirler. 
Utıyctci1er Fransaya iltica 

. I>erp:!ı ediyorlar • 
\ıır k ~ gnan 25 (A.A.) - 53 milis ve 
~ a111nı t • 

llıisi hu aşıyarı üç Işpanyol balıkçı 
geUniş+; ~abah La Nouvel1e limanına 
Yaları~dr. Bunlar hava müdafaa batar-
8!!ri ,.1h1 

~ çaJı~ıklarmı fakat düşmanın 
t ruv .. ·· 
~ı'k~nı"'k uşu kar~ısında bataryaları 

beyan N .rnecburiyetinde kaldıklannı 
&öre ,., .. rnışlerdir. Milislerin ifadesine 
ır '-Utrıhu · · 1 la'ilv :ı:vetçi Ispanya askerleri -
l<'tansı~ ~~ bırkaç balıkçı gemisi daha 
la Çtknı. ~ınanJarına müteveccihen yo

l>a • •Ş ır. 

};} l'is. 25 - i ı -1 ·ı · · cınsa t spanyo mu tecı erın m 
~l olına~P.r~klarına akın Ptmelcrine mi
•hllınışt lÇın hududda hususi tedbirler 

S ır. 

em lıff ren kruva .. .. 
l thıe anı zoru. FransJ sefaretinin 
r.tıdan E ade hulundurulma.t üzere Tou-

Barselonu terk.edenler 
Marsilya, 25 (A.A.) - Greyhound is· 

mindeki İngiliz torpido muhribi dün JC
ce Barselondan buraya gelmıştı_·, Mub.· 
r.bde bulunan İspanyadaki İr:.gilız sef<ı
rt: tinin ıu kadar memurile bunların ai:e
}P.ri fınm2 dolay.ısile bu saba'l karaya 
çıkabilınışlerdir. Sefaretin erkek me
murları şimdiki halde Gerone'da bulun
maktadırlar. Bunların verdiği malılmat:ı 
göre muhrıbi Bar:;elondan hareket ettiği 
zaman vaziyet tehlikeli idi. 

Roma. 25 (A.A.) - Piccolo gazetesinin 
Frankist cephesinde bulunan mubaoıri 
şöyle yazıyor: 

.Hava kuvvetleri milislerı Fransaya 
taşıması muhtemel olan Barselon lima
nındaki gemileri şidd~tle bombardımarı 
E. tmektedir. 

Balear adalarından gelen İta?yan tay
yareleri if;abetli ateşler yapmaktadırlar. 
Bırçok gemilere mermiler isabet etmek
tedir ... 

Amerikada nümayişler 
Nevyork. 25 (A.A.) - 80 hın tezabü

ratçı bugün ak.şama doğı u sokaklard:ı'l 
geçerek. cİspanyaya silah ambargosuı::u 
kaldırınız> diye bağırmışlardı!". Bunlar 
\' aşingtoıı salahiyetli mahfellcrine hita
ben yazılmış bir istidayı gelip geçenlere 
imza ettirmeğe çalışmışlarcnr. Kuvvet!i 
bir polis teşkilatı nizamı muhafaza et
mis ve bicbir hadise kaydedilmemiştir. 

Nevyork, 25 (A.A.) - Birçok peskop~s 
vP. rahit ile 250 haham Reisicümhur 
Rıızvelte bir istida gönde:-ere:t cürrJıuri
yetçi İspanyaya serbestçe silah gönderil
mesini istemişlerdir. 

Haber alındığına göre, geçen haf ta 1-

ç .nde hükumete ve mebusan meclisı aza
sma cüınhuriyeçti İspanyay.:ı silah gön
derilmesi yasağını protesto ecen 250 bin 
rr.ektub ve telgraf gelmiştir. 

Telef on muhabereleri kesildi 
Faris 25 (A.A.) - İspaııy:\ hudu:iun

dan gelen bir habere göre hükümetçi js
panya ile telgraf muhaberelerı ve telefon 
görüşmeleri kesilmiştir. 

Perpingnan, 25 (A.A.) - Hududdan 
gelen malfımata göre, İspany ~ hükume• i 
EarselonC.an ayrılarak merkezim Çerone 
vilayeti clahiline nakletm:ştL·. Barsekt'
da, şehri terketmiyen hariciy.:ı bakanh~1-
run reisiiğinde her bakanlıktan bır mü
messil kalmıştır. ~na gitmiştir. 

'Yeni seçim f~aliyeti 
Cumartesi başlıyor 

) ar d (BCl.§taraf'\ 1 inci sayfada) 
)hh abu to l 
..,•?rı.uşıur P antıda Başvekil olarak ~u-

rntiş ve · Toplantı 10 dakika kadar sür
l'ııütaıeaYlseçirnin Yenilenmesi hakkındaki 

tas ·b !:leşin . vı ederek dağılmıştır. 
lb. Ct Bü .. k 

a gijnkr Yü Millet Meclıs1 bu Cu-
?ı-ıe ,_ :.ı topla t . · 
t. 11.arar n ısında ınt1hab1 yenıle-
ı . ını ver k . 
Vılayeıı ece tır. DahiliyP. Vckale-

llıası ere int'h b h 

ır.ünasebetne Mart ayı içinde Cümhuri
yet Halk Partisi namzedlerini ilan ede·
kt3n Paı~i Genel Başkanı İcmıet İnönü bir 
beyanname neşredecektir. 

Yeni Mecliste aza adedi 

Ankara, 25 (Hususi) - Yenı Mecliste 
~za adedinin 420 yi bulacağı tahmin edil
ır.e ktedir. 

için tebl' ~ 1 a a7.trlığmm ba~la-
. ltıirıunt ıgat Yapmıştı;. Meb'ns adedi tahdid edilmiyttek 

S O N POST A 
• 

I 
1 Reisicumhurun 

Celal Bayarın 
arizasına cevabı 

Parti Genel Başkan Vekilliğine doktor 
Refik Saydam tayin edildi 

(Baştarafı 1 inci ıqyfadaJ 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Partimizin intihaba yani ve taze bir Vekili İstanbul mebusu Refik Sayd~m 
kuvvetle çıkmasını maksada ve esasa da- tarafından teşkil edilmiştir. Yenı kabine· 
ha uygut1 ve faydalı mülahaza ettim. Bu de> B. Celal Bayar ve B. Faik Kurdoğlu 
imkanı zatı devletlerine vermi~ olm<.ık müstesna olmak üzere diğe:- \•ekiller 
j~;n Başvekaletten istifamı arl ve tak- mevkilerıni muhafaza etmişlerdir. 
d:m ediyorum. Yeni kabine Meclisin Cum:ı günkü t•)P· 

Yüksek teveccühlerinin devamım so:ı- !antısında beyannamesini okuyup itimad 
suz hürmet ve tazimlerimle istirha.:n istiyecektir. 
ederim. Mecliste 

lzm~r mebusu Ankara, 25 (A.A.) - B. M. Meclisi bu-
C. Bayar giin saat 15 te Faik Öztrakın başkan1ı-

ğında toplanmış ve celsenin açılışını mü
Reisicümhur İsmet İnönü. şu cevabla teakib İı.mir mebusu Celfü Bayarm Baş-

mukabelede bulun.muşlardır: vekaleHrn istifa etmesi üzerine Başveka-
Ceza• Bayar - lzmi.r nıe7Jusı:. - lt?te İsta~bul mebusu Doktoı· Refik Say-

B. M. Meclisi intihabınrn yenilenmesi d~mın memur edilmiş olduğum dair Ri
ihtimali üzerine vukubulan istifanız lrn- yaseticümhur tezkeresi okunmuştur. 
bul olunır.uştur. Reis, yeni kabinenin ·~eşekkülün~ k.a-

İktida1: rnevkiinde geçen hizmet zam&· dar celseyi tatil etmiş ve Meclis saat 
nmızı takdir ile yadederek size ve arka- ı~ .50 de Refet Canıtezin başkanlığında 
daşlarınıza halis teşekkürlerimi ifaöe telrrar toplandığı zaman aşağıdak!. Riya
etmek ıst~riın. Siyasi tarihlmizin çetm seticümJmr tezkeresi okurunu~ ve alkış
b'ı devresini yüksek meziyetlerinizle iyi larla karşılanmıştır: 
idare etmenizi, milletimiz daıma teşd- B. M Mecli,,i Yüksek Rt?isliğine 
kür ve takdir duygularile bahrlıyacakbr. İstanlıul mebusu Doktor Refik Sayda-
Hükılmetin teşkiline İstanbul mebusu rnm başkCllllığında teşe~Ül eden İcra 

Doktor Refik Saydam memur edilrniştJr. Vc>killerı Heyetini gösteren lıstenin ili~ık 
Reisicii.mhu'i' olarak sunulduğunu saygılarımla arzede-
1.<ırnet İnönı1 

Satie meselesi huk ukl 
bakımdan intac edilecek 

(Bastarah 1 inci sayfada) 
zı:>tmektf'dir. Meselenin e-.ıveıce de ya21l
a1ğı veçhile enteresan bir tarihçes; var
dır. 

Elektrik İdaresi Umum Müdürlüğü, 
b:dayette Satie şirketinin tah~ı tasarrc
fonda bulunan üç binayı sat!n almak i~
temiştir. Bunlar şunlardır: 1 - Ayaspa
pdaki a~elye, 2 - Beyazıddakı Satie bi
n<isı, 3 - Salıpazanndaki Satie binası. 

rlın. 

Rei.c;idi.mhu ... 
isnıet İnönü. 

Başvekil: İstanbul mebusu Doktor Re
fik Saydam. 

Adliye Vekili: Konya mebusu Fık:ret 

Sı!ay. 

Milli Müdafaa Vekili: Bursa mebmu 
General Naci Tınaz. 

DahiliyE' Vekili: Tekirdağ mebusu Fa
ik Öztrsk 

Hariciye Vekili: İzmir mebusu Şükrü 
s~racoğlu. 

Maliye Vekili: Elaziz mebusu Fuad 
Ağralı. 

Nafıa Vekili: Afyon .mebus~ Ali Çetin
kaya. 

Maarıf Vekili: İzmir mebusu Hasan 
Aı; Yüce!. 

İktısati Vekili: İzmir mebusu IH.isnli 
Çakır. 

Sıhhat. ve İç. Muaven~t Vekili: Doktor, 
Hulusi Alataş. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili: İstanbul 
m~busu Ali Rana Tarhan. 

Ziraat Vekili: Muhlis Eritmen. 
B. M. Meclisi yarın sa;ıt 15 te tekrar 

toplanacaktır. 

Parti Grupunda 
Ankara 25 (AA) - C. H. P. Büyük 

Millet Meclisi Grupu Umumi Hey'eti 
bugün ~25/1/939~ Büyük Millet Mec. 
lisinin umumi içtimamı müteakib saa~ 
17 de Trabzon Saylavı Reis Vekili Ha
san Sakanın reisliğinde toplandı. 

Yeni Başvekil Dr. Refik Saydam söz 
alarak kürsüye geldi ve yeni teşekkül 
eden hiikıimetin teşkilatı esasiye ka .. 
nunu hükmüne göre Cuma günü top ~ 
lanacak Büyük Mmet Meclisi Umumt 
Heyeti içtimamda beyannamesini o .. _ 
kuyup itimad reyi istiyeceğini bildir • 
dikten sonra bu sabah saat 11 de Re • 
isicümhu.r İnönünün riyaseti altında 
toplanmış olan fırka divanının Büyük 
Millet Meclisi seçimini yenilemek hu• 
susuna karar verdiğini, bu karar umu· 
mi heyetce de tasvib edildiği takdir • 
de Cuma günü toplanacak Büyük Mil .. 
let Meclisi umumi heyeti içtimaında 

muarn~Jesinin ikmal olunacağını izali 
etti. 

Divan kararı Grup Umu.ml Heyeti .. 
nin tasvibine arzolunarak ittifakla se .. 
çimin yenilenmesine karar verildi. 

Müzakerf! edilecek başka madde ol • 
madığ"ından celseyü nihayet verildi. 

Parti Genel Baskan Vekili 
' 

Ankara 25 (Hususi) - Parti Genel 
Başkan Vekilliğine yeni Başvekil Re • 
fik Sayda:rrı tayin edilmiştir. 

Elektrik İdaresi Umum Müdürlüğü lt>

şekkill ettikten sonra, bu üç binayı ken
d =sine Iaıım olduğunu ve Beyazıddak.i 
b:na ile Ayaspaşadaki binalara da her a:ı 
binlerce lira kira vermek mecburiyetin
de kaldığı için almak istem1~tir. Zira. Sc.
tie şirketı. Elektrik şirketinin vücude gp. 
t:~·diği bir müessese olmakla beraber. E
l~ktrik §ırketi, devirden önC1:?, bu üç lıi
nııyı .Satie namına aynca tescıl ettirmiş
ti:-. 

lmp~ks limited şirketi 
nasıl teşekkül etti? 

Elektrik İdaresi Umum Müdürl\,j~Ü 
noktai nazarını Nafıa Ve!ta!etın~ arzt.t
n:·jş ve keyfiyet Vekaletçe d<! tasvib o
lunmuştur Bunun üzerine Satie şirk-i>ti

ne müracaat edilmiş ve ş'rketten Ayas
paşadakı atelye ile Beyazıddaki bi::ı.a 
içın sat15a muvafakat cevabı verilmiştir. 
Fındıklıdaki bina için ise, varid olan su
al meskU~ karşılanmış ve Elektrik İda
resince -yapılan tamik sonunch. binanın 
Denizbanka sahldığı anl.işılmıştır. De
nizbanktan yapılan tahkibtın da cevabı. 
ayni olmuştur. 

Satit:! ş:rketi Denizbank He yapılan :;a

hş muamelesini fevkalade çabuk bitır

mi~tir Muameleye 10.11.938 tarihi!lde 

Dün Beyoğlunda Banka ' hanında bulu- sinden ga1at olması ihtimali kuvvetlidir. 
rıan Kemalfilm stüdyosunda polli ve ad- Tahkikat merkezi An!:ara olduğu:ıa 
lıye tarafından bir arama y3p1ldığın1 ve nazaran şehrimiz adliye ve zabıta maka. 
ban evrclan tetkik edilmek üzer!. alın- matında bu hususu tenvir edecek mahi
d;ğını yazmıştık. Haber aldığımıza göre yette maifımat yoktur. 
Kemali!lın rnüessisleri olan Kemal Se- Diğer taraftan Kemal film müesse .. 
df'n ve Şakir Seden, aralanncia ayrıca ve sindeki ar~tırmadan başka evvelki 
betahsis komisyon, ithalat ve ihracat işie- gece Kema) Seden ve Şakir Sedenin 
de iştiga! etmek üzere ve İmpeks Lim- küçük kardeşi Süleyman Sedenin mü· 

ted adile bir şirket teşkil etmişler ve dür bulunduğu Denizbank İstanbul şu· 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde Banka besine bağlı teknoloji servisinde müd. 
hanınd:ı 3 numaralı mahalli ikametg5hı 
ticari olarak göstermişlerd!.r. 

Şirket beheri 500 lirahk 100 hisseden 
ibaret 50,000 lira sermaye ile teşekkül et
miştir. Şirketin 50- hissesi Kemal 3~den. 
diğer 50 hissesi de Şakir Sedene aiddır 

deiumumiliğin emri1e bir araştırma 
yapılmış, bu araştırma neticesinde bu. 
lunau bazı evrak alınarak bu şube 
mühürlenmiş ve içeri girilmesi meoo-
Iunmuştur. Bankanın bu şubesi hariçi 
sip:1rişler ve işlerle me~gul bulunmakta 
dır. Dün <le İkhsad Veka!eti müfettiş-

l'ı)('eet.· olarak intihab r:n •• d b". 
ı. sıııc g~ ,);:., gun e ı, ı-
~ıatt ore ye . M . . 

asında nı eclıs N!sanın ılk 
toplanacaktır 

Seçiın· . 
ın Yenilenmesi ittifakla 

A.ıı fasvih edildi 

Anka:-a. 25 (Hususi) - İntihab kanu- ha~lanmlş ve 14.11.938 tarihinde ya..'li 4 
nunun nisbetlere dair olan hükmünün güı~ içir.de tamamlanmıştır. 
değistirilecei!i hakkında çıkan haberler Bunun üzerine vaziyet Nafıa Vekaleti
etrafında tetkikat yaptım . Eski bir ka- ne bildirilmiştir. 

9-10-938 tarihjndc 24112 sicil numata
s1le usuler Ticaret ve Sanayı Odasınca 
\ 'e muk&vele aslı Ekonomi Bakanlı

ğınca tescil edilmiştir. 
Şirketin müddeti yedi sene olarak t<>s

bit edilmi~ ve tescilin ilanı gününd ~n !Şe 
başlamıştır. 

leri tarafı.ndan Süleyman Sedenin De
nizbanktaki odasında •bazı tedkikat yaa 
pılmışt:r, 

Ayrıca şirket ortak1arından Şakir 
SedPnin Emirgandaki evi de ev\•elld 

l'ları kara, 25 • 
lb.ı llart; gru (Rususı) - Bugün top12-
trı n Vereıiğ· .Pu Başvekil Refik Sayda-

ebus s , 
1 • 1z<l!hatı dinledikten sor.ra 

tasv·b "\hnınin . 
11" 

1 etnı: . Yenılenmesinı ittifakla 
o:;urıu ştır M r 
y}. toplana ·k ec ıs yarın ve Cuma 
,, alaru,1 tn"ra elde bulunan kanun Ja-
Qab.. uzakere d , .nan, d e ec:.ıkt1:. Bu a?·ada 
;ı Jııı . olayısile 
dar Yıtnı! Yed· . maaşların. ücretleı ın 
d il.aya t~h . ısınde tevzii ve M·1ı· ]\.,. .. -

O}a , a Stsat Ve • • l l ıU 
ita :\'ısıle icab rılrnesı. yen ı ser;im 

sı la~ihalar eden masraf ve tahsisatın 
St . 1 Vardır. 

Sırn f . 
8alıyet· C 

~i .\~kar~. 25 
1 

umartesi başlıyor 
llıı fa 1. ffiusust) y . 

iurıu a 1Yetine - enı mebus sı:.--
tı.. :l'urdun h ayın 28 inci Cunıarte!ıi 

mm olan intihab kanununun baştan a - Scıtie şırketi Denizbank:ı 250.000 liraya 
şağı değiştirilmesi mutasavver ise de sattığı binaya evvelce tadi15.t komisvo
bu seçim milnac::ebetile nisbetlerin in - nunca kıymet takdir edilirken ibrazda 
dirilmesi ve mPb'u.s adedinin bu suret- bulunarak mezkur binanın n.ooo lira de
le ta~diAdini~ mevzu.ub~h.~ ol:na<lıi!ı~ı ğerinde olduğunu iddia etmişti. Fakat bu 
ve hukumetın MecJı.se boyle hır teklif-. itiraz nazarı dikkate alınmarnıs ve bına
te bulunmıyacağım öğrendim. 

A 1man M:lliye Nazırının 
istifası kabul edilmedi 

ya iradı gr.yri safisine nazaran 106.000 l:ra 
k•ymet k<mmuştur Satie ~:rketi bır ay
h 't itirai'..t mehli kanunuisi zarfrnd;1 buna 
karşı bir talebde bulunm:ımış ve bu kıy
met keshi kat'iyet etmiştir. 

Şu hale nazaran, binanın bir şirket e
U :e resm\ mahiyett bir hüblme! müesse
sesine değerinin 146.000 lira faZJasın3 sa-

Bütün bu muameHit ticaıet usul v~ 

'ic:ıideler;nc uygun olarak yapılmıştır. 
Yalnız dün de yazdığımız gihi fstanb~.u 

Müddeiumumliğinin An~<ara Müdaeic
mumliğinden aldığı bir •alimat üze!'.'ıoe 

Kt>malfılm stüdyosunda yapılan aramıı, 

bu film şirketi sahiblerile yeni teşekkül 
e~~n şiı ket sahiblen aynı zevJttan te
şekkül etmesi itibarile s.lakadardır. 

Filhakika evvelki gün yapılan aram~
da bu yazıhanede elde edilen bütün ev
rak ve defterler Emniyet Jı.lüdürlüğ'be 
gE>tirilenk mühürkndiktea ~onra Anka
raya göncierilmi~tir. 

Lond.ra 25 (Hususi) - Berlinden a· 
iman haberlere göre Dr. Şahtın Rayhş
b:mktan çekilmesini müteakib. Alınan 

maliye nazırı Kont Şvering de istifa 
etmişse de, bu istifası kabul olunma -
mıştır. 

hıması üzerinde durulmuştuı:. Bu vaıi- Bu evrak üzerinde yapılacaıc tetkikat 
yette, ya alaı:ı1arın, ya sat:ınlnrın mes'ul rıeticesir..de hadisenin mahiyet. kat'i şc~ 
cı!ması icab etmektedir. Yapı·an tahkikat kılde aydmlanacaktır. • Se · er tarafı d b 

~e 'Yen~~ Nisana kad n a aşlanac::ık- Rayiştag İçtİmaa çagn" ldı 
1evı. 1 1"1ec]i ~... ar tamamlanacak 
J ~ıııad s 1"ısanın ·ıı -

bu mes'ulün kim olduğunu tayine matuf- ,, Yalnız dünkü sabah ga-zetelerinder. bi
tur. HacUse hukuki bakımda?J intaç edl- rınde y:.zıldığı gibı bu mesele ile ala.ka
le~ektir. Elektrik İdaresi Umum Müdür- dar hiç kimse tevkif ve bi~tab! Ankaraya e<'eJtt e olaı-ak t 1 

j{ gun le:-ınde Berlin 25 (A.A.) - Rayıştağ 30 Ka-
~· ir. oplanmağ:ı davet c di- nunusani Pazartesi günü saat 20 de iç: i-

ısicti .... ı.. maa davet edilmiştir. Südet mebusları 
da sevk~dilmemi§tir. 

gece araştmlrnış ve Şakir Sedene aid 
bir takırn evrak al;nmıştır. 

İmpeks şirketin· . "c;lerinden biri. 
ni, bir müddet ev\• · nizbank tara • 
fmdan T11giliz tezgah arma s1pariş olu· 
nan ve mukavelesi henüz İktı~ııd Ve· 
kftletinr':! tasdik edilmeyen 11 vaı'u • 
run s~pari~ ı n..:ıeki komisyoncu1uğun 
teşkil Pttiği sövlenmektedir. 
İmpeks ümit~d şirketi, tcşekkU'i.in • 

den sonra kanunen \'ermeğe mecbur 
olduğu teminat mektubunu da Deniz· 
banktan almıştır. 
İmpeks limited şirketi ortaklarının 

karde~i, Süleyman Seden, bu işle ken· 
disinin ve kardeşlerinin hiç bir alakası 
bulunmadıeını. ailesinin başına b!r fe
laket geldiğini. bumın rek.abetteıı doğ
muş bir iftira olduğunu ~~y!emiştir. 

Diğer taraftaıı 1 7 yıl evvel Kf>mal 

film stüdyosunda. yerli film imali işine 
başlıyan Şakir Seden ve Kemal Sede-.. ıuıur bir b 

~rıltarQ 
25 

eyannaıne neşredecek ilk defa olarak içtimada hazır bulur.:ı-
. (Hususi) caklardır. Ruzİıamede B. IDt!erirL l:ar 

- Yeni seçim nutku vardır. ' 

Flğü nezdınde yaptığımız tahkikah na
z·~ran, s~tie şirketinin yoisuz bir tarzda 
yaptığı satış muamelesinden dolayı, U-
1r.um Müdürlükçe mahkemeye mürac3at 
e.!ilınek iizeredir. 

Bu haberin şirket hissedarlarından Ke
mal Sedenin icab ettiği takdirde bazı i- nin, evvelce yer!i şeker tica.r€ti işinde 
zahat verebilmek üzere ve kendisinb mühim rol oynadık!arı da söylen!11ek· 
j?Ördü.W lüzum üzerine Arıkaraya gitme- tedir. 
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Kaçakçılar ve mu haf aza memurları 
arasında neler gördüm ? 

- Se:ı sen ol ömrün oldukça müstamel 
kitab alma. 

Top ağzından fırlamış güfü gib: odama 
giren <trkadaşun Sacide: 

- Hele dur, dedim, evvela sabahın ka
lamera akşamın bonsuvar gibi bı::- ıey 

söyle. 
- Bırak şakayı, başıma gelenleri bir 

biJsen. 
- Dur, bele, otur .• 
- MPhvoldum, bittim; her şeyım, her 

§eyim mahvoldu. Artık ne aile, ne ev ... 
Arkadaşım konuşurken g(:;zıeri yaşa .. 

rıyordu. 

- Cedd: misin? 
- Alıah aşkına alay etme.. Bugünkü 

kadar cıcidt olduğumu kendim ô~ bil.mi -
ynrum. E\'im yıkıldı, aile saadetim mah
voldu. 

Bir türlü inanacağım ge:.m!yordı... 

gidenin yerine koymak iı;ted:m. BabıaH

ye çıktım .. bir kitabcıya uğradım. yok, 
dedi. İkinci de ayni cevabı verdi. Üçln-

Dört senelik evliydiler. Bu dört sene cü gözlüğünü düzeltti. Dersindeki aca -
içinde karısile aralarında en ufak bir yip bir kelimeyi aklına ye~ ettirmek isti
ır.ünaka§a peyda olmamıştı. Daha iki ak- yen bir çocuk gibi Rübaoı Şikeste keli • 
ıam evvel evlerinde yemek yemiştim. melerini birbiri arkasına hir kaç defa 

- Sacid bir türlü aklım almıyor. tekrarladıktan sonra: cBiz1~ olacak, de-
- Hakkın var, benim de aklım alını - di, yalnız biraz kullanılmıştı.r, elcien düş-

yor .. Fakat bir kere olan oldu. meı.. 

- Canım acele etme, küçük bir şeyse. İs!em!ye istemiye ye.ı·:nde~ kaiktı. 
- Ne küçüğü, bir ihanet, hem de de - Nazlana nazlana bir camekan açtı ve için 

lile sabit. den maroken cildi bir Rübabı Şikeste çı-
- Karın mı sana ihanet etti. Hiç foti- kardı. Bu Rübabı Şikeste ne kacia: esk!y-

mal vermiyorum. se bu da o kadar eskiydi. AlmaMam:ı se· 
- Asla, karım böyle şey yapmaz. beb yoktc. Parayı verdim, kitabı aldı."Il 

cArkadaşına verdin ha, diyordu, bu n:ı· 
sıl arkad&şmış; şimdi anlaşıldı. Beni al -
datmıya utanmadın mı, alç:ık?> 

Rübabı önüme attı. Yerden aldım. Ben 
de merakla sayfalarını çevirmiy~ başla • 
dım. Üçüncü sayfanın kenarındl kurşun 
kalemilP yazılmış şu satırları okudum: 

cSacid, sen benim her şey msin, haya -
tımda SE>nin kadar k imseyi sevmedi;n. 
sevmiy€'ceğim.> 

Yazının altında şöyle bir imza vardı .. 
cSeni çok seven Nimet.. 
Bir ka~ sayfa daha çevirdim .. ayni ka

lemle yazılmış başka bir yazı .. 
cBu gee:e Sacid, bana .geldi. F.vinden 

tiyatroya gidiyorum; diye çıkmış, ~cç za
rrı:ma kaaar beraber oturduk, artılı: kat'i 
kararım verdi. Benimle evlenecek.> 

Bir kaç sayfa daha çcvird:m. Bır demet 
sarı saç, -&ayfanın kenarında da yazı : 

cBugün saçlarımı kestirdim. Bir tuta
mmı Sacid için ayırdım, kitabın içine bı.
rakıyrum. Kendi kitabını ona iad= etti
ğ im zaman okşadiğı, öptüğü saçlarımdan 
btr tutam~ kitabının yaprakbrı arasınd3 
bulacak, kim bilir ne kadar sevinecektir.• 

(Baştarah 8 inci sayfada) riliyor . .. L akin boş ümid! Kaçak~ 
- Neye çok ağır? yı, ciğeri çengele asmak kabilinden 
c- Ne bileyim ben! Koskoca ibrik reklerde sallandıracak değiller~. 

işte. Su ile dolunc.ı ağırlaşıyor tabii!• Yalnız, garib değil mi, seren . d 
- Yok, bu gayr i tabii! Sen hele gel n in çanaklığına pek kocaman bır fetıbO' 

bizimle! konmuş: Yemyeşil camı, eğer ha\IS f'(j 
«Gelirdin, gelmezdin• diye bir gü • lan•k olmasa, koca bir dev aynası 

rültü daha! Nihayet, üçü birden güm- parlıyacak! .. id 
rük muhafaza başmüdürlüğünü boylu· O zaman. yersiz b ir cambazlıga ~ 
yarlar. İbriğin içindeki su bir kaba bo- oluyoruz! Memurlardan biri ip ~t 
§altılıyor. Ne olur ne olmaz, kimsenin venlere tırn1anmağa başlıyor. Gıde ııl' 
hakkını yemek doğru değil! Ayni za - de nereye gitse iyi? Fenerin yaııı 
manda ihtiyatı da elden bırakmamalı. Arkada~an '00.kılıvorlar: 

Suyu da muayene etmek lazım. Bun • _ Li~am seyre~eceksen dürbiiJl fi' 
dan başka bir de teneke makas lazım! relim! 
Onun ile ibriğin alt tarafını hele bir 
açıverelim: Çıka çıka, ortaya ne çıksa O, diyor ki: fr 
be[,r.enirsiniz? cMemlekete i.dhal ve is- - Bana feneri seyretmek yeteı'~ 
timali memnu• çapta bir otomatik ta • tersenil, size de ufak bir bayraın~=._,.,_ 
banca. yesi vereyim! Bakınıı.ı şu kosttJIP'-

Bu sırada tuhaf bir hAdise oluyor. kumaş fena mı'! -1' 
Bir ara gözden kaybolan liman amelesi - Elbiselik elinde bir flama ~"bi 1-, 
başka kılık v~ kıy af etle ortaya çıkıyor: lanı yor! • Ya bu İngiliz cinleriJle, T ' 
Kocaman kocaman palabıyık1an berbe. merikan apsentlerine ne buyuruıur , 
rin usturasına kurban gitmiş! Eski, püs- Şişeler çanaklıkta geçid resmi Y.P 
kü gemici elbisesi yerine de muhafaza yorlar! 
teşkilah memurlarmın resmi ünifor • Ve saire ... Ve saire... ~ * ması gelmiş! Meğer, fener mukavva bir sandı. bi' 

Arkadaşını cebinden mendi1.inı çıkarcu, Fener hikayesi başka bir sey değilmiş! Yalnız şeJc_!1' 
raz deği~ik! Kaptan baba kaçak t:::1r 

gözlerinde biriken yaşlan sildi: Şimdi sıra fener hikayesinde: 
-- Mahvoldum, aksilik bir kere başla . Limana giren ecnebi vapurlanndan orijinal bir ambalaj yapmış! jÇiıt 

nııyagörı:ün .. Bu kitabın benimki olma _ birinde kaçak eşya bulunduğu haberi Memurlar, zekasını tebrik etmek \'J1" 
cığına, bir kitabcıdan satın alciığıma, ev- veriliyor. Muhafaza teşkilatı memur • gözlerirıi ona doğru çeviriyorlar! ~ 
velce sahibi kimse bu yazıların onurı sev- lan, gözleri enginde, Hacı gemisi bek. lı , az .e~ıve~ keyifle tüttüz:!üğü Pt;o. 
gılisi tarafından yazılmı~ olduğuna Jra _ ler gibi, onu bekliyor1ar. Nihayet bir _nu. hıddetınden, nerede ıse dlŞ 
rımı inıtndırdım .. inandıdım amma, ak· gün, şafak sökerken, nazeninim lima· - kemirecek! 

- Ben de yapmadım; am.mıı elinde de· rıp yazıhanemin üzerine koymuştum. h- si~iğe bakın ki herifin adı da adımır. e~i. .. na dümen kırıp demirleyor. Yollu mo- - ---- ------ • 
ı.ı var .. hem nasıı bir dem bi!sen .. gay~t run gördu. tör1eroe!1 biri ne doğru gemiye gidilip Traky' da sıtma mucadel&SI 

- Öyleyse sen. ve eve getirdim. Evde çanhmdan çık'1-

ismet Rultisi 
kuvvtli. B kaptan babanın eli sıkılıyor. devam edı"yor u ne? .. diye sordu .. Be"l de Rübabı Şi-

- - Merak ediyorum. k~ste olduğunu bir arkadaşuna verdiği • Başlanıyor arama ameliyesine. Fakat -~ 
- Baştan anlatayım .. Üç ay oldu nn- r.uuınrt NÜ~RAMI7.DA: ortalar<la göze görünür bir ._y yok: Ne Edirne (Husust) - Köylerin r,0 

mi. sonra da ... Daha lafımı bitırmemiştirr.. - r- d · · t ·· d 1 · ııedl 
nederim. Dairede, işimiz az olduğu bir uang ı" mı"z zava" lıy ız? bas güverte kalıvor, ne kıç gü~rte, ne urumu ıçın SJ ma muca e esı M I. 

Karım Rübabı almış, sayfalarını çe\·i ı·mı- n • - J h b""t"" Tr k d f li ette ""' saatte arkadaşlardan birile edeb~yattnn baş ambarları, ne kıç ambarlan, ne rna- Emen u un a ya a aa Y ..... t'IJI 

b h cd• ..J k B" lık Fikr . d ye başlamıştı. Birden bir çığı_ık k0pırdı. Yazan: fn..: ôzkurt 1 kt d H 11 k"" 1- bU JllJ'-. a s ıyor-uu . ır ara etın a ı ...,. kine dairesi, ne kaptan köşkü, ne yolcu uruna a ır. a c ve oy u _ ,ı .ıA 
t. A k d b d R Ben ne oluyor, demiye vaki! bulmadan l J k tt k d•·-" Mu-teıauaı" geç ı. r a aşım en e • übabı ŞikE>ste _ kamaraları, ne tayfaların yatıp kalk - e en ço memnun uuar. • 

olup olmadığını sordu ... Var, dedim. . O - o avaz cıvaz bağırmıya, ağlamty:ı başladı. --------------'-' tıklan yerler... göl ve bataklıklar kurutulmuş ve ~ 
kumak istediğini söyledi. Velhasıl UZ1t - Kaptan baba memnun. Muhafaza teş- tılmıştır. 6' 
ınıyayını. Ertesi gün Rüb1bı arkadaşıma kilatı amirine: Suları şişirten değirmen bend~ 
götürdüm. _ Başka görmek istediğiz bir yer .~dirilmektedir.v 'Bula~ b.aSta ,., 

- PP.ki amma bunlann senin karma varsa, emredin, gibilerden hafif yollu ıçın SO ~~ne bu~ san?ıgı yap~_. 
ihanetinle ne münasebeti var?.. şakalar da yap1yor ve bıyık altmdan ta ve koylere gondenlmekte<Ür'· ti 

- Hele biraz sabret, milnasebeti olup kıskıs gülüyor ve i~inin başına gidiyor. ların tanes1 125 lirayı geç.meme~ vJ 
olmadığını şimdi anlıyacaksm. BLJ" kaç Güvertecle konu~ulurken, memurlar. nahiyelerle köylere yapıldığı içlll 
zaman geçti. Benden Rüb'inı Şikesteyi a- dan biri' ucuza mal edilmektedir ~ 
laıı arkadas başka bir iş buldu, daireden H · d k b " ı · ........... :: ......................... : .......... ...----.....ıı 

~ - e!" yerı ara ı , ı r şey e e geçıre· 
çekildi. Bızim Rüba-bı Şikest~ de gi dış Baş, Di~, Nezie, G :-fp, H omat•zma medik, diyor. İyi amma, bu gemide ka- 1 Geçen yıl, kurbandan ve kurbdel~ 
o gidiş .. Bilirsin ya, beni•n bir huyum çak eşya bulunduğu muhakkak! Fakat 1 riletinden iiç milli cemiyetiıl S' 
vardır. Kitablarımın eksilmesine taham- Nevralji kırıklık ve büti." n ağrılarınızı derhal keser. nereye sakladılar? Bunları, direklerin ettiği gelir; ( 25C.OOO) liradır· 1 
nıül edemem. Rübabın yeri boş ka1 ma.;ı · ' l , içine sokmadılar ya! rakamı birkaç misline çıkamııt~ 
c!a canımı. sıkıyordu. Bir başkasını. alıp, !- - cabnoa gfinde 3 kaşe alınabilir. - - B h • direkl -
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Y a~n: H aliJ Fahri O;mn~y 

aşlar, gayri i tiyarı, · ere çev. ~ 

ablamın bu son şüphesini de gidere • - Dönüşte eniştemin arabasına bin. ralık, ellerindeki kitaralannı .çsı;~ 
cekti. me! diye iısıldayacalktım. Yarın uzun yolda yürüyen Rum gençlerin~ ttf' 

Ben o aralık böyle düşünüyordum . .konuşuruz. Yalnız muhakkak öğle va- lesi He, daha ötede, karşıdan geliP btJf 
Fakat biraz evvelki o plaj Iakırdısın • purile İstanbula in!> balanmızı bir lfillZE> dwmağa :aıeC P'.". 
dan sonra asıl düşünmem 13.zım gelen Evet.. böyle .. Süheylayı herhalde ya- eden ve bize Iak1rdılar atarak b~ltt 
ciheti hiç aklıma getirmemiştim. Zira rın görmeli idim .. yann ... Bir gün son- kalya alayı glibi düdülfllü, çuır_~ 
baktım ki dördüncü arabaya da Necla raya tahammülüm yoktu. naralı ve şarkılı yanımızdan -~;, 
ve Süheyla ile kendisi biniverdi. Bir Arabalar ta Dile varıncaya kadar, ikinci bi:r kafile neş'emi bile UY-'..-

kişilik yer, yalnız ikinci arabada boş gözlerim Heybel inin o taraftan arka. dı. ~ 
kalmı~tı. Yani Naciye hanım da benim sındaki ışıklı sularda, hep bunu dü - Sonra gene denizle karşı ., 
gibi kündeden atılmıştı. Dernek eniş • şündüm. Fakat Dile vardığımızda, Da· kalmıştım ve mehtabın sihrile _ııM' 

Be1ki de üs11üne biır kaç !Pa - - Yalnız beyler karşı tarafa .. hanım- v b b k d h f f · ki "mdi f!Ol"-_,, tem, Naciye hanımı ablam ve annem - ver agabeyirnin, arabaya iner inmez o a ::ır a i lemıştim , şı ... ti 
zar .. halbuki bana bundan hiç bah.5et • lar oraya d .,.ıa ... ·· le yalnı7 bırakırken, Süheyianın araba- başladıi!ı ve benim yalnız ilk cümlesi- min k:ıba hilesine bile içim en J~ 
memişti. Daver ağabeyim tekrar koluma ya • sına birımegwi evvelden tasarlamıştı. ni işittiğim elmas hikayesi bitmişti. gülüyordum. Evet, ihtimal bu~-' 

Hrrsım bununla da kalmadı. Araba • k b · k a· ·ı b b b pışara enı, en ısı e era er ara a • Şimdi pek geç anladığım bu hakikat • Şimdi Şadan halamla Gülşen dadıyı da. Süheyi§nın ona ayni hisle 
lara binilirken de eniştemin bir hama- cının arka taraf d k. k ltuw · ın a ı 0 ga geçır • le beynimden vurulmuşa dönmüc:tüm. dinliyecektik! gibi. .. 
ıratlığı tuttu. 1\ edense mihmandarlıgw ı dı" Karşun•za da ı'k· ını· kad n b" · "' · • ı ıyar ı • ırı İçı"mden kendi kendime: - Eh, enişte.. Ve artık düşüncemi kafamda yer • d9&r 
kendiliğindeın üstüne almıştı .. önce Na- halamız, biri dadımız, kuruldular. k ld .. d ş d h 1 co m tu Gülşen • .w 
mık beyle babamı, Erdinçle Ülküyü de Fakat dadım: sen göriirsün .. Eğer anasından sonra kı leştirmiş. ararımı vermiş o ugum an ahan at

1
am k'ş uş · ayıP d6J" 

zını da gözüne kestirdinse işte o zaman başkalarını dinliyebilirdim. yıya asre e es 1 zamanı s 
torunlarını sever diye karşılarına otur· A b f 
tarak. öndeki arabaya bindirdi. İkinci - ·· en ° tara a geçeyim .. Daver • karşında ablamı değil, beni bulacak • Zaten, Nizam karakoluna kadar köşk- yordu: ıcsl' 

ciğim buraya geJsjn! sın!> di .. vordum. lerı"n bah"'°_ lerı· ve denize inen dar yo - - Nerede o eski eşekçiler, da~ ..... 1e-,.. arabaya Naciye hanımla annemi ve ab- "'" ı•· 
lamı yerleştirdi. Daha arada bir kişilik Diyec~k oldu. Şadan halam ise: Hasılı ben bu hırsla için için kendi - kuşların a~ıklıkları arkasından, sular- f:ı? H :mi hep b ir biçim bevaz ~ .p,otr 
rahat yer vardı. Öyle iken üçüncü ara· - Olur mu? .. Sen onlann da dadı • mi yerken, en ~ndeki arabacı kamçısı- d.a önce. mor. ışıklarla başlıyarak. ~~ : !er !!iv~rlerdi. Sonra 0 btrikler. 

3 
9t1'' 

baya y iirüdü ve Daver ağabeyimle ba- sısın. Hı:!psinde emeğin var! m saklattı ve Aşıklar Yolundan araba tıkçe · <sın<:abıleşen, koyu nettıligını lar? Hemsi de hususi kösk. kona1c. 1er! · 
na ses1P.ndi: Diye bırakmadı. geç~mediğinden, epeydir, geldiklerl is· kaybedip hafif kur~uni bir renk alan bal arı .. hele o le,·end ıribl se\fl~eJY 

b tı'kamete do··nu··p bekleşen araba1ar arka sahilindeki durgun su aynasına elek- S imdi ise bin kira arabalan na. çd< - Hayd'.. ressamcığım .. siz de ura - Bana gelince, sersemlikten adeta dü • 1 k " ı 
ya ai!abcyinizle . .. şünemez olmuştum. Bu ne işdi? .. Ben arkaya yola düzüldüler. Biraz sonra triklerlnin altın t1~tı11annı titrete _ti~- taba .. ne d~ 0 sa eı: · ı zaman. c:tB1' 

Sühevıa, Necla ile, bu arabanın öte ise SüheyJa ile beraber bulunacağımı Kadıyoran yokuşundan inmiş ve Çan • rete uzatan Heybelıden sonca, Dil ıstı. Gülc;en d cidı da. Dile çıkan yoJctlr91C: 
tarafında d uruvordu. Sandım ki onlar ümid ediyordum. Peki amma, eniştem kaya oteli yanından tekrar sola, Niza • k~metin?e y~yılmı~ geniş bk gölgeyle sola. İsa teoesi camlıklarına b81c8ıe c1' 
da benimle beraber binecekler. Maa - onları Hafızla mı haşhaşa bir arabaya ma kıvnlrnıştık. Şimdi asfalt yoldan bırdenbıre sıyahlailP sonra gene bir- - Yı:ı , övleı. hanımcığım.. b~ s-1' 
mafih fazk diişünmeme vakit kalma • bindirecekti? Haf1z aya karşı uyukla - bizim arabaların kafile.si de yola çıkı- den bire beyaz, dümdliz ve. art1k niha· çamları~ a.'·ka."'mcfa ~~l~n te~ de , 
dan, Daver a <rnbe.vim kolumu çekt i: sın, kızlar da can sıkıntısından ölsün • yordu. vetsiz blr ışık parıltısı halınde ufukla- bah geııntılerı!. Nf. ıdı ısml, bı ,ıt 

.., • h b bü .. ü .. l . . . d ? H şe HristOS "'....dl 
_ Bekletmiyelim! ]er diyP? .. Halbuki şimdi ben o tarafa Arkamızdan İskele tarafından da, ra uzanan me ta ın yus goz enmı zınosu var ı · · a.. Y·· teP"·ı 
DPrti. geçsem, herkesin şüphesini uyandıra • ihtimal Viranbağda bize yetişecek olan sarmı,tı. Hafif, serin nefeslerile alnı- nosu .. H:mi akşamları .~l~. hep ~eodi ~~ 
Fakat Daver ağabeyimle arabaya bi- caktun, çaresiz arabada kalmalı idim! başka arabaların takırtıları geliyordu. mı okşıyan bir meltem de başımın ate. dolaşırdık. Merhum buyuk 0 gıı1Y 

nince birdenbire şaşaladım. Çünkü e • Fakat eniştem ne de kurnazlık etmiş· Artık, çare9iz, Viranbağdaki. kahve- şını yavaş yavaş söndürüyor , gergin cuma ~i.?I:ri .heni~izi top~~art1• o~ 
niştern, arabanın öte tarafından Necla ti ya ... Sözde kendisi Naciye hanımla de durduğumuz zaman, bir fırsatını bu· sinirlerim yumuşayoırdu. noya gotururdi.l. t~'. hattrhy cuın' 6 
ile Si.theylayı değ!!, Şadan halamla Gül haşhaşa kalmak istemiyormuş gibi ab - lup SüheylA ile konuşabileoektim! Bu Ve arlca arkaya dört arabanın asfal~ sının akşamları gıbı, Pazar, 
şen dadıyı bizim arabaya çağırmaz mı? lamı da onun arabasına koymuştu. İh- fırsatı öulamaaam bil& hig olmaı.u ku- tak! takırtısı beynimde biraz evvelkl leye kadar sazı da vardı. ""'' 
L atife de ediyordu: timal bu suretle, şayed şüphesi vana, lağına: ıztırabı UYandırmıyordu. H.attA bir a· ( Arkoaı 
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/e·aron de.Tott'un hitıralari 
.Terclmo edenı Hiiipp·~~-
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Osmanlı sultanları 
Suttan lcelimesi taht üzerinde dogmuş Osmanlı prenslerine 

ve Cengiz ailesi prenslerine mahsus bir ünvandır 
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Deniz ·Şeytanı 

anhşhkla hatırı an gemi 
Moewe tonlarla ve torpil kovan - j bizzat, henüz tayfalar mangasında i - 'ı geçiş mücadelesine girişir. Eğer cenu-

tatile mü<X-hhez b:r gemi idi ve ken - ken bu fırtınaların şiddetini tatmıştım. ba doğru sahilden çokça açık geçmek 
disine yetiştir, takdirde sonuna kadar Zabit olduğum zamanlarda da sübay 1 teşebbüsünde bulunursanız, A,ysbergle
harb edecekti. Amma bir zırhlı kru - arkad~lanma bir yelkenli ile bu bu - rin üzerine düşmek tehlikesile karşı -
vazör kal'Şlc;mdn bir tüccar gemisinden rundan dolaşılırken bizzat görülen fır- }aşmanız ihtimali mevcuddur. Arma -
dönme bir tekne ne yapabilirdi? Moe - tınalar. boralar hakkında hikayeler larda ıslık çalan rüzgarla Aysbergler 
we'nin içinde bulunanlar şimdi kendi· söylerdim. <'rasında bir gemiyi idare etmek her -
lerini d~nizin derinliklerinde hisseder Fakat bizim bu seyahatteki Horn bur hangi bir kaplam havf ve haşyetle tit • 
gibi idiler. G 1ac:f!ow, kaçan geminin u- nunu dönüş keyfiyeti bütün ~ördükle • retmeğe kfıfi bir haldir. İşte Horn'un 
zun zamandanberi tnkib edilen ~emi ol rimin fevkinde bir fevkalB.deliği haiz gemiciler arasında meşhur olan fırtına. 
duğunu anl<ımış ve onu batırmağa ha - bulunması lbım geliyordu. Eğer fırtı- lan bizi bu saretle haftaLarca yolu -
zı:rlanmıştı. nalar bizim ilerlememize mani o1ursa muzdan alıkoymuştu ve burasını dön -

Her iki f!C'mi kı:rnnlarını patlatacak muhakkaktı ki kruvazörler bize yetişe- dükten sonra, selim olsun veya olma -
O.erecedo istim kaldırmışlar ve miithiş cek ve vakalayacak idiler. sın, bizim için ittihaz edilecek rotanın, 
bir c:iirnt yarıc:rııa çıkmı~lardı. Fakat Tam zamanmda cenuba ulasmıştık imkan nisbetinde, cenubtan olınasım 
Glac:now ı?ittikC'P c:ikarına yaklaşıyor - ve şimdi Cenubi Amerikanm bu çok daha muvafık bir hareket telakki ed.i • 
ou. İki gemi t~kı-iben top menziline sert ve çetin ucunu, fırtınalı Horn ge - yorduk. 

• 
lngiltere Kral kupası 
maçları devam ediyor 

Aston Villa on bin lngiliz lirasına sabn al' 
oyuncusunun rahatsızlığı yüzünden mağlub 

girmic;lcrdi ki MnC'wc, ara sıra Okva · cidini cnerlik hir hamle ile gecebilir - Bu takcf•rde buz dağlan arasına gir
nusun sathını c:iddetle azdıran vağ - sek vasi Pasifik Okyanusuna girmiş o· miş ve şiddetle esen bora ve kası;rga
murlu borelcırnn" biri icinde kavbolur lacak ve akınlarımıza devam imkanını larla karşılaşmış bulunacaktık. Maama
gibi olmuştu. Fltahı mukaddesde mez- elde etmis bulunacaktık. fih biz bunlan iki şerrin ehveni ola -
k(lr bulut ~hi F:e~;f bir duman onu düş Evet, Horn burnunun en pis fırtına - rak telakki ediyorduk. İngilizlerin bu
manın gÖ7ünr! 0 n s"'ld,vordu. Şünhesiz, lan, en korkunç kasırga ve boralan i • ralardaki tarassudu daha ziyade Horn'a 1 • i 
1.. h 'L k ·r b 1 tl v h d ku ı· d'k ı Westham takımı oyunculan maçtan evvel birbirlerine iyi oyun teme1'" ıun or:ı.ya. 11 11 <'c:ı u u ara raamen çine atılmıştık. Fakat günlerce, motö- yakın olan sa iller e vvet ı ve ı -
GJac;ıTow tpkibten ''8Z!1€cmiş defrildi. :rümliziln de çalısmakta bulunmuş ol • katli idi. Cenuba açıldıkça bu dikkat cKral kupası» maçlannm dördüncü ikinci devrede dört gol biJ'detl 

Fakat AJ11"rı'1 fT('l'IlİSi Cenuba doğru masma raP"men. muvaffakivet1i bir iter- muhakkak ki azalıyordu. Binaenaleyh turu otuz iki klüp arasında yapılmış, tir. u.tı tJ 
olanca süratile kacısına devam eder - leyis v .oamarnıstık. Burnu dolaşmak bizim, onların taraı::sud mıntakalan dı· ı birinci, ikinci, ve üçüncü lig takımla • Maçta 4j.703 kişi bulun:ın 
ken c:;male doi1ru ı::evreden bir eemiyi için fırtınalar. bora ve kasırıtalarla tam c:ından geçmeğe çalışmamız muvafık <>- nnın i5tJrak ettiği bu maçlann hemen kiz bin lira hasılat oJınuştut~ I 
geçmişti. GJac;('o\! bu geminin duman· üç haftn mücadele etmek ıazım gelmis- Iurdu hepsi büyük bir kalabalık önünde oy- ~underland 2 • Mid~els S 
!ar ııraslndan r·k•c:mı ve şimale doöııı ti. tşte bu esnalarda. kruvazörler orada Ablul{a hattını geçerken Arktike mü- nanmıştır. Mıddelsbrug ligde beşınciı jl~ 
gidisini görmüstfi. Bu ıremi üç direkli bizi bekl;vorlardı. Bunlar bir veva iki itevercihen bir rota almıştık, şimdi de Arsenal k1übünfin s-ekreteri ve me • land on birincidir. Sunderlıınd 
ldi. Moewe ic:e iki direkli bulunuvor - kruvazör deE!il tam yanın düzinelik bir düşman tarassudundan kurtulmak için, neceri ~laı~ Corc Alison maçla.rdan ev· rede ikt sayı yapmıştır. tJcin~:dif 
ttu. Glas~ow'un kallt~mı Moewe'nin filo teşkil ediyordu. gemimizin provasını Antarktike (ce • ve1 beşıncı tura kalacak olan 16 takı· vaziyet değişmeden sona ~ 
kılık deP,iştirmc>ktelti kabiliyetini ivi Umumiyetle. bir yelkenli J!emi Horn nub bu,. denizi) çevirmek ihtiyacını mın kimlerden ibaret olduğunu yaz • Sunderland 1937 • 36 seırr 
bildii?i için bora esnasında ortalığı kap bumunu dolaşmak için mürnkiin oldu- duyuyorduk. mıştı. kupası galibidir. uŞt 
aayrn kesif duman ve bulutlardan is - ğu kadR.r oraya, karaya sokularak bu ( Arka3ı var) Büyük bir isabetle ayırchğı takım • Maçta 51.080 kişi bulunııı 
tifade ederek bu ücüncü direi?i takmış lardan on beşi, beşinci tura kalmış, bun altı bin lira hasılat 0ımuştur· S 
oldui{unu ve İntTiJiılerin bu suretle ken ,.. ' lardan yalnız birinci ligde sekizinci va- Tottcnham 3 • West JJ"' ~ 
disini tann·amıvacaömı düşünerek şi - e·(r coktfJrUn (lU")nlük ziyette bulunan Leed! takımı mağlOb t k ~~ 

1 d v t .. h tm" b l d olmu..+:ur. kinci lig takımlarının ıı ma e ognı cvPccu e 1~ u un u - q• h r9 
ğunu zann<?tmıc; ve hatta kendisini ı:!'a- ... Maçların tafsilatına ~elim: yapttklan kupa maçı çok a ~ 
fil avlayarnk Gl:ıcrrow'u torpillemeğe 1 r r _. f r .. f t '0 notlar fn r 2 Preston 2 - Aston Vi11a o muc;tur. İlk dewevi 2-1 Tott~ 
teşebbüs ed<?cE'ıi'inc ihtimal vermişti'. ' lib bittrmistir. İkfnci devre 

Geçen senenin Kral kupası gnlibi yaptığı sayılardan sonra ınıÇ 
Bunun üzerine tereddüdsüz, dehşet - ı Kansız ilk Preston takımı Wernbley yolunda ya- b" .. 

~ ıtmıştır. ~-' ni .bir ateş armıc; ve zavallı suçsuz şile- Hali tab\lde kanda bir mlllmetre mlk- mlan yansta eski ve maruf rakibi A. Maçt.:ı 43.208 kişi buturJJl1 
.... 

'bi denizin dibine pöndermi.c:ti. Ancak f abında vasatı oinrak beş milyon kırmızı Villayı magvlO.b etmegve muvaffak ol - d"' b" 1. h 1. 1rn ştuf· ort ın ıra ası at o u 
batmak üzere bulunan vapurun yakın· 4 kilr~yvat vardır. Bu mlkdar dört mllyo - muştur. tatl 
öan musyenec;iml"'n sonradır ki Glas • na, üç mııyona ve daha aşağıya indikçe Aston Villa on bin tnrrııız lirasına sa- lngiltere lig maÇ 

t l hastada aa kansızlık alAmetıert Aşlklr .,. }BJ' ~ 
gow sfüraric:i Oir nt"i1iz şilebinl batır - t. surette başgösterlr. Renk aoluktur ve tın aldığı merkez muhacim F. O'dan - Kral kupası haricinde ka 111" 
malda irtikab cttini hatayı anlamrntı! ~ böyle iken birdenbire kırmızı olur, tek - neli son dakikada rahatsızlandığı için lig takunlanndan bazılaıı dB 
İşte bu esnada da Moewe bir defa da - rar solar. Nefes daralması. baş dönme - maçta oynamamış ve yerine ihtiyat 0 _ 1arını yaomı~lardır. 

0 !I. d"" linden kurtulmustu l at, göz kararması, halsizllk, tAkat.Uzllk, k 1 t ua uşmanın e . . yuncu onu muş ur. Arsenal 2 _ Charltoll~ 
İn ~ lştlhasızlık. asabiyet bunun başlıca l\ -

gilizlerin yan1ışlıkla batırdıktan razlarındnndır. Göz kapaklannm iç ta _ O'dannell'in takımda bulunmaması Ligde hayli mü~kill va.ıiJ.ıt 
gemi yalnız bu v:mur değildi, onlar, ıo rafı adamakıllı aolm\14tur. oyun üzr?ırinde çok mühim bir rol oy • Arsenal ba~ta gidPn takı.JnlB~A 
bizim Seeadler :zannile zavallı iki yel - SOLDAN SAÖA '" YUKARDAN AŞA(il: Kansızlıfiın muhtelif sebeblert vardır. namıştır. tonu mı:ığlUp etmekle ligdeki -r'-
kenliyi de too ate~ile berhava etmiş - ı - Tel tel olan helva. Fakat burada bugün bunu tarif etmtye- İlk devrenin kırkıncı dakikasında • lı vl 1 ştır 
ner.di. Bu h5.dic:n1erin zühuruna sebeb • - Sulb halinden ma...ı haline geçme • ceğ1z. Aynca bir gün tafsil ederiz. Her ne Aston Villa penaltıdan bir gol yemiış - raz oa P sag arn aştırmı ·,ğ ~ 

• J• fekllde o:urıS& olsun kansızlığın tedavisi Birinci devrede ilk go1Ü 5 ''j 
mahud barb haberleri arasında bizim Dair. için bugün karaciğer ve karaciğerden çı- tir. ikinci golü de sol açıkları ~ r'J 
Sceadlerin AvustraJva sahili açıklann- S - Temaşa • Dahi. karılan milstahzarat son derecede fay - fkincl devre hemen hemen Preston İkinci devr<>de iki taraf ta s~r 
Sn bttlunmaktr• oldu$lmuza daiT bir şa 4 - :tz • Beyaz. k. ı- dalıdır. Kansız hastalara aşılama veya- kalecisi ile Ac:toıı Villa rnuhacimlerl • mamıştır. Cha.,.lton yedine"' 

• 1 d d ,_ ğ b 1 - Net hale geUrme hud ızkara şeklinde haftada bir veya - • ti bi il d ı i h ı· d 
yı.anın ora ar a everan eı.ıuıe e aş • 8 _ Kuzu ba~rma.sı. nın çe ~ r m ca e es a ın e geç • ..:ıokuzuncudur. tJ uf/ 
ıı hııd 1kl kuıu ciğeri tamamı tamamına "' ~:-
ıamıs bulunma~~ idi. 7 - Han - Bir neTl toprak. yedlnnel1dtr. Şüphesiz diğer lhtlmamatı miştir. Buna rağmen Preston ikinci go- Maçta 42.000 kişi bul~-# 

Bir Avu!:tra lva kruvazörü, bu sahil 8 - Bir nota - Dilinde rekl\ket olan. da elden bırakmamalıdır. Hasta yorul - lü vapmıstır. rı 
ı 9 _ Burgu~u çivi - Ya.pı plAnlan yapan. H k b" ı·ır.: · b"l..:ı· h 6'd açıklarında rac;tladıP'.J ÜÇ direkli bir S-- mam!Llıdır. Karaciğerden sonra kansız- a emin oyunun 1t h~ını 1 uıren U1ZlfC8 omBDlllP " ıo - Atılgan - Elekten geçirme. r , . v 

kandinavya barka~ının harekatını şüp. lığa en güzel çare güneştir. Güneşin her düdüğü çalmdığı zaman iki takım da fl(J. 
heli teliikki etmişti. Gene deveran e . 1 2 P ' f ' 7 ~ 9 10 şeyde olduğu gibi burada da hayat verıcı soyunma odasına bitkin bir halde git - Kö11fii karuunı ',,,ıA 

teslrlerindtn fsU!ade etmeği unutmama- J öfı11" 
üen şayialara ffnre Seead1er torpil ko - l Ildır. mistir. /e döve döııe ~ f 
vanlarile de mürehhez bulunuyordu. 2 Maçta 37.546 kis! bulunmuş, on beş Kızılcahamam (Hususi) - ..... ~ 
Binaenaleyh kruvazör bu barkaya yak- 3 Cnab .. t•~.. .-.,. ... ıan•... ..-ta bin lira hasılat o1mustur. .....;ne vr .1# ..a• ,.u..aatanaa rtea ...... Alılıl tu. hamamın Güvem nahiy~....- ııı"". 
]aşıp ta torpillenmekten kaçınmak için 4 ..,._ .,......,. •M.aw.m blaltW.. CIJelsea 3 • Fulham O ğerlikoLVeren köyünden . ~~j 
uzaktan ates Dçm1~ ve barkayı batır - 6 ~. • ~ Birinci ligde on beşinci olan Chelsea oğlu RıJmazan isminde bırt .2J f'f. 
ırmştı. İskandinavva1ı gemiden yalnız 6 .............................................................. ile ikinci ligde onuncu vaziyette bulu. med kızı Zeynebin fena yolv~( 
on kişi kurtan1abilmişti. Bilahan, (•) r 1 nan Fulham arasındaki maçın ilk dev- ni şundan bundan duym~',.,. fP'f 
xent kruva7.örü ae buna benzer ahvaı 1 Nxbatcı· eczaneler resi sıfı.r sıhra bitmiştir. halde içerlemiş, evine gelifl"" 411 
ve şerait altında büyük bir yelken ge - 8 U İkinci devre Chelsea takımmın ağ'ır çlrdiğt bir sopa ne kadının~~' 
misini babrmıstı. 9 -· basan tazyiklerine dayanamıyan Ful • vura yere sererell kendisinl .ı'} 
B-ı- g ·c·ler Magella 'd b n· 10 Ba gece nöbetçi olan ecs•Mler IUJl • h " 1 ı..+i h bd 1. u un emı ı , n an e , am uç go vem..,. r. tür. Vak'a merkezden a~ 

lardır: 
Horn bnrnu çevresindeki fırtınalar hak t.hnbat cDıetindetller: Maçta 69.987 kişi burunmuş, otuz iki lmmaz katıl derhal yakal .-ı 
"· d • . k 1 d iz h"kA EOtMlld bulmacAnua halledilmif ıekli b h ıı -v .,ö..ın a aaıma onuc:ur ar, en ı i:J.ye. Aksarayda: (Pertev), Alemdarda.: urıı- in lira asılat olmuştur. ile beraber Cümhurfyet w 
~eri umum~yetle Horn burnu etrafın· - .. --............... __ .......................... ret Neş'eL), Beyazıdda: (Haydar), sa - Evf'rton 8 • Doncaster o mtliğinP. teslim edilmici~ • ..ı 
aa çelin zamanlardan bahseder. Ben Çorluda modern bir cezaevi matyada: (Erofllos), Emlnönilnde: Birinri ligde ikinci vaziyette bulu - . U"IJd•"· 

(Mehıned Khun), Ey{lbde: (Hikmet At- Gemlıkte sıtma m ~ 
Yapıhyor ıamaz), Fenerde: (Vltaıl>, aahremintn • nan Everton, üçüncü ligde altmcı va • ıoct' 

(•) Mtıenınn notu: - Rarbten sonra ın - 'r" • t b 1 Do st k Qef11 :1 de: <Hnmdl), Şehzadeba..şmda: <finıver- zıye te u unan nca er ta ı.mı ara • Gemlik (Hususi) - fP kifaf eden nzlvpttcn nnlaşılmıştır ki Kont, Ed'-- (H t) Adli v k"] ı· rıı u.ı.n; usus - ye e a e 1 s1le), Karagilmrükte: <Fuad>, Kü,.ük - sındaki maç bir gol panayın halinde mu-cadelesı"l"in çalısmaıarı bu krınnzörftn hilv1vct! hakkında yanllmıt - Y • t , r; 
t.ı.r. Bu kruvazör Kent değil LanCMter 1dl ve Edirne vilayetinin Tunca boyundaki pazarda: <HulQsi), Bakırkö:yünd•: <H1 • gecmiştir. üzere, bedeni mükellefiye ~--,, 
l>u knıvazöriin süvarls1 de şimdi İngUtz saf hususi çiftliğini satın almıştır. HJ>. İlk devre 3.0 bitmiş, ikinci devrede yeti ihdas edilmiş ve altı b9~.-d~ 
barb gemisi Dneen Ellz:ıbeth'in kuma.ndanı z· t . b .. T'\---Jll "ftl" ~. Beyoğla efbetlndeldler: E rt b 1 d h v f l ·n F. ıra cezaevı ugun .l.A:'ıu çı ıgı İsttkllU caddesinde: <Kanzulcl, Gala • ve on eş go a a yapmaga muva • şehirde ikamet eden erı ~ 
b.ptan PhlUtps idi. Ahiren tendl.!lne Akde - ile birlikte 25,000 dekarlık iki çiftliğe tada: <İsmet>, Taksimde: CNlzameddln), fak olmttştur. deleye davet olunmuştur. Aı ~ 
11lzde tesadüf eden New York Sun gazetesi · "' 
muharrlrlerlnden bir arkadaş, Robert H. Da- sahihtir. Iyi bir program altında kuv- Kurtuluşta: (Necdet>, Yenişehirde: <Pa- Maçta 41.115 kişi bulunmuş, on ye - yazdığımız gibi KapJıc!l .. 
"18. bu kitabın ilk tabı1anndan btr n~ha vetli işçiler gurupu bu topraklann ve. runakyan>, Bostanba.şında: atUmad>, di bin lira hasılat olmuştur. yatakhklann kurutuımad~r .ı 
suıımuı ve: rimini elde edeoek ve cezaevi iti ve Beştk~a: «All Rıza>. Huddermeld 4 - Leeds 2 yapılacak işler ve aıınac~ r. 

Botazlç!, Kadıköy Te Adalardakiler: 1'j 
- Bu bir roman m1.JOkn bir hatftat mt? kuvvetli elemanlarla müaehhez ola • 11skiidard1L: <İmrahor), Ban~rde: <A- Kral kupası finalisti Huddersfield fayda vermiyccektir. 1511l""'9

..ı 
Diye sormU§tu. Kaptanın verdJtt cevab IU caktır. saf), Kadıköyünde: <Büyük, 'V'çler>, Bü- ligde on yedinci vaziyette olduğu hal - Bir kaç bahçenin sula~1 .. (l1l 

oını.uı;tu: adi h r•"'~wı& 
_ Tamamfle doğru oldutunu 85Jlemek ıe- Adliye VekAleti . tarafından Ço:luda yilkad a.: (Şlnul Rm.>, Heybelide: de, ligde sekizinci vaziyette bulunan ka işe yaramıyan bu a ,_rer 

rettir. hftdlseler hlzlm kayıdlara da tamamen modem bir cezaevı yaptınlmak uzere (Tanq), Leeds takımını mağlO.b etmiştir. tılması pek yerinde bir b 
tevafuk ~tmektedlr. olduğu haber alınmıştır. \. -1 İlk devreyi 2-0 galib bitiren Leeds tır. 



BOK POSTA 

Orkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 

AKTIP 
• 
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ı 
baalne ıarafında 

21 - /JıtncllılJnun - 1989 Vaziyeti 
/ 

M.136.'189,32 
20.510.588,-

1.291.'128,30 

519.084,92 

12.736.038,33 

U50,98 

9.117.410,57 

PASI• 
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balı:SJUI 

158. 741.563.-

21.850.690,11 IC&rfdıll gm&JMD altın olarak 
llbeten &eda'rile nzedUen 
Reeslı:ont 111uk&bill UlTeten '9da. 
YUICI. 

16.004ı.121,-

83.402.963,-

40.917.688 39 
7.543 044,27 

143.553,13 
7.897.877,75 

Türk Lira.il Mevduatı: 

142.'Ttt.+n.- Döm taalalrildata : 
Altına tahYlll tabll dö'fkler 
oıter dlıvtıler .,, ai.v.dlı tlldDI 
bakiyeleri 

13.402.153,- lfüeeli(: 

48.460.732,81 

8.041.430,81 
U00.000,-

12.628.312,60 

Yek.'1.- 368.095.639,58 
Ulll ................ ....,....;...az 

Lira 
16.000.000,-

t.'112.234,11 
1.000.000,- 8. 112.234,11 

168.748.563,-

16.004..121,-

H2.74U42,-

19.000.000,-

U.000.0QO,- -..7tU42,-

20.1~.M18,,2ı0 

3.15!.'11 

22 717.804,88 22. 7ı0.957,31 

9UU.836,88 

368.095.639,56 

1 TellllllU 1938 tarih:nden itibaren: 
~ lakonto laaddi % 4 Altla üzerine avam% 3 
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---.. c. zı·RAAT BANKASi Tokad ~ Jlabbmeslnden: 1 · Tokadm D&bakhanel cedid mahallesinden 

Kurvtq tarihi ı 1Pe8 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zr.er" tfcarf ..... mm banka mnmelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 21.BDO Lira 

Bozgü7 ollu Aaun Tokad AsllJe Hukuk 
mahkemestn~ milracaatla : Tokadın Kaprü -
başı meftllnde :malimillhucbld w Korkot 
oğlu Haçlk veaalıe namma lmyıdlı ilf par -
ça1n bir tll'a be~ wremslııden bulunan 
Korkı')t ottu km İanbiden •tın alarak ta
sarrJf etmekte iken mezkur bal gQya em -

varı metrokcden oldufundan bahisle aene -
v! sek3ener lira yed! senelik ecrt mıatl tat -
dfrf ne tamll!:ıe n,.am edlldttten bahatıe ha
zınentn ~b!yle bllmuha'kerne muarazaanın 

men'lnl ıstemı.ş "' ahiren keyfiyeti bayt h
kuhlye ihbar ederek İskuhl vekili Klmll ve 

baılne veJW\ Münib Güney ve Aaım nklll 
Faik huzurlal'lle muhakeme devam et.mette 
ik:m Asımın vefatına. mebni veresealnden 
kan.c;ı N•ırlyc, oğullan İrfan, Te Hayri ve tı:ı-

zı Naelyeve terkedlo bunlardan yalnız İrfa
nın Tteahmtla ve ct ııter veresenln gıyabında 

ahfre"'l ma'.'lkemeden tet'ayyftp eden ta -
kuhlnln dahi gıJllbında dnam eden muha
keme netle~tnde dablll dua olan İs1ruhlnln 
mtiddeablhln aynt wva bedeli hakkında blr 
karar lstlb.9~H lçln ŞQrayl De'Vlet.e m\lraca -
at\a muhtariretıne ve ohatı:ıt ecrlmlalln \a-

yin ve tl\k<Ul l meellst idarelere ak! ile de 
ecrlmtsl1n 1A~1m geJtp gelmlyeceğl huau -

sunun takdh! mahkemeye ald vazalf cüm -
lestnden buJu'lmwna mebni vazife ve sa -
lllhlyet harlcınde meellsf kiarentn ıttfhas 
e:rleditf tarara lstfnatla ecrtmwın tabstıtne 
ttyam dotru olamıyaeatmdan bu mretıe 

Sayfa 

inhisarlar U. Müdürlü~ünden : 
I - İdaremizin Karaağaç Barut Deposunda ıartname ve projesi muci~ 

yeniden yaptınlacak ahpp iskele inşaatı açık ebiltmeye konmuştur. 
Il - Keşif bedeli c2856.6h lira ve muvakkat teminatı c214.25> llradır. 
ın - Eksiltme 30/1939 tarihine rasthyan Pazartesi gilnü saat 14 de Kabatqla 
Lev~ ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 15 kuruş bedel mukabilinde sözil geçen Ş:.ıbecllm 
almabillr. 

V - Eksiltmeye iftirak etmek lıtiyenlr.rin fenni evrak ve vesaiki İnhisarı. 
İnşaat Şubes!ne ibraz ederek fenni ehliyet ve eksiltmeye iştirak vesikası aım.. 
lan lAzımdır. 

VI - f stekliler kanunen kendilerinden aranılan veJiııik ve % 7,5 güvenme Pli" 
ralarile blr!ikte eksiltme için tayin edilen gtın ve saatte yukanda adı geçea 
komisyona gelmeleri ilin olunuT. c255> 

---Cinsi Mikdan Muhammen bedeli % 15 teminat 
~ileri Tufan 
Kr. S. Lira Kq LlT.ı K?). 

Çul ıaıı.ı kilo 6.50 663.91 88.58 
Çnval 2'100 » J0.50 283.50 4~.53 
Kanaviçe 2921 > 12.- 350.52 &2.58 
Kola çuv&lı 330 ade1 9 - 31.50 4.73 
İp 6531 Kg. 13.50 881.68 132.25 • 
Kınnap 4828 • 1 3.50 651.78 97.77 
1 - Yukarıda cin~ ve mikdan yazılı ıskarta sargı ve ipler ayn ayn pazarlıll 

usuiile satılacaktır. 
11 - Muhr.mmen bedelleri ile muvakkat teminatlan hizalannda gösterilmi§tlr
Ill - Arttırma, 8/2/939 tarihine rasUıyan Çaqamba günü saat 14 da ba,lamal 

Ü"tere Kabataşta Levamn ve Mübayaat Şubesinde =teşekkil Sallf Komtqo. 
nunda ynpllacakbr. 

iV - Nümuneler hergün sözü ııeçen Şubede g5rülebilir. 
V - İıtel:lilerin arttırma ~İ!\ tayin edilen gün ve saatte '9 15 teminailan. U. 

y•!karıda adı geçen Komiayona gelmeleri ıJAn o!mıar. c444. 

Cinsi 

1//ı/11111# 

Muhammen bedeli 
Beben Tutarı '- "1,5 Ta. Teslim mahalli Ebi1~1 

Kr. S&. Li. Kr. L. Kr. Şekli Saati 

Benzin 40000 kilo 20.80 8320.- 624.- Kabatq A. Kapalı 15.-
Mo&örin ~ • 7.- 6654>. - 498.7~ > ve Cibali » 15.30 

• 24000 • '1.- 1880.- 126.- İzmir Fab. Açık ıs.-
1 - Yukarıda cins ve ın!kdan yazılı 4C.OOO kilo benzin. İstanbul ~şkilatımıa 

lçın 95.000 kilo ve İzmir fabrikamız için c!e 24.000 kilo motörin ıartnameleıt 

muc·bince ayn ayrı hizalannd·ı yazılı usullerle sahn almacakhr. 
2 - Muhammen bedeller.yle mımakbt Wlftinatlan 1*alarmda göstel'ilmiftlı'. 
ı - Eksiltme 6/2/939 tarihhıe ruthJuı l'azartui giiııü hizalannda yazılı .. 

atlercie Kabataıta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ., .. 
pılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız oiarak hergürı aözü geçen şubeden alınabilir. 
5 - Kapalı eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mektubunu kanuni 

vesaik ile «>· 7,5 güvenme parası makbuzu ~·eya tanka teminat mektubunu ihtivR 

eôecE:k olan kapalı zarfian ihal"! saatlerinden birer saat evveline kadar yukanda 
ad1 geçen Abm Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi açıi 

e~siltmeye iştirak etmek is•!yenletin V\! münakasa için tayin edilen gfln ve _. 
atte /c 7,5 güvenme paralariyle bırlikte komisyona gelmeleri illn olunur. cGOa 

Cinsı Mikda."'1 Muhammen B. % 7,5 
Beher· Tutan teminatı 

Li. Kr. Li. Kr. Li. Kr. 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Çember raptıye 300Cf "kilo - .49 147P- 110.25 Açık 1' 
ince Kınnap . 300 > 1.00 300.- 22.50 Pazarlık ı.t• 

ı - Nümunesinin eb'ad ve evsafında fakat tfyah renkte c3000> kilo ÇPmbell 
rapUyesı ile nümunesine uygun olmak üzert' c300> kilo ince kınnap hizalarında 
aösteden uaullerle ayn ayn satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilınifti~ 
nı --Eksiltme 27/1/939 tarihine rastlıyıııı Cuma gi:nü hizalarında yazılı saat. 

lerde Kabata~ Levamn ve Jrubayaat Şubesindeki Alım Kamisy81umcia 1ap1ıo 

~ iKRAMiYE VERECEK 
hulnenm vatı muarnasının -.'l -
ne 9 Hllzlran m tarihinde karar ~ • lacaktır. 

5e liraaı t bBankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf helablarmda en az 
~ lkrazn':lunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apiJdaki plana 

Ye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Ura 
4 " 500 " 2,000 ,, 
~ " 250 " 1,000 tt 

1 ,, 100 " 4,000 " 
: .. 50 it 5,000 .. 
160 it 40 tt 4,800 " 
~ " 20 n 3,200 ,, 
~ ~esa'blarmGakı paralar bir aene içinde 50 liradan aşağı 
~ ikramiye ~ğı takdirde " 20 f.azluile verilecektir. 
~d '-"• 4 cWa. 1 ~ 1 Birimciklppn, 1 ilan ft 1 ........ 

e teldleeektfr. 

T ınınuıuıııııııuırırır111•11mııııımıaRmııırıa;_ 
• ._ tlrk Hava Kurumu B 

Y~UK PiYANGOSU i 
Ba nlincii Keple 11/Şubat/939 eladır. 5!! 

:...IUı Uı,,,_1ge: 50.000 i~adır... ! 
ı...; (~ Lqk.. u.ooo. 11.0JO, 10.000 Uralak ikramı, .. 

8- ... ..;• IO.ODD) lir .. k iki aded mlklfat wmlm.. 
.... .._ Sb ea .... Mlet: alarak iftirak etmeJi U..U etı-
N oı...:..t» ... •• ..... MhtiJarlan ansne 

rllm1' oJd11~11ndan tkametglhı meçhlll ı . lV - Nümuneler hergün sô'd geçen ~b~ görülebilir. 
çtncti fllbla htuııtye tebllt matamma u - V - İsteklilerin eksiltme için tayin edi'ten güıı ve saatlerde % 7,5 güvenme 
bn olmak ttz<:re işbu karar Dllnen t.eblfl o- paralariyle birlikte yukarıda adı geçe.'1 komisyona ~lıneleri ilan olumu. c421a 
ıunur. 338 '1'1 ~ 

-------··· o ....._. ..... _. --·---

r ' Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadls ve Haltı: ııueteai --yerebt1'9D, Ça'-lçe1t11e aotı:ak, 21 

lSTANBUL 

Gaıetemfzde ~an J'UI n 
,esimlerin bitün haklan 
mahfuz ft patenm. aiddir. 

--··--
ABONE FIATLARI 

AbaM bedeli pefindir. Adıw 

detifÜl'Dlek 25 kuıuttm. --··--
GaMn __. •.ri verilma. 
,...,.,.,,_ ,,...,.liyet alınmaa.: 
eevab için mektublara 10 bııqhıt 

Pul ilAveai Ilzımdır. 

----········-···-·----.. -Poıta 1cut1'IW : Tfl fmnllal 
'J'~f : Son Pom 
Telefon:.., 

ı - Şartnamesi muci~ mu t.CeırtiU. bir aclet buhar kazanı kapalı UJ'I 

usulile eksiltmeye kgnmıqtu:-. 
il - :Muhammen bedeli aif t.1.anbu.l lUOO lira Vf;. muYakkat teminatı 93'1~ 

lindlr. 
fil - Ebiltme 14/3/939 tarihiDıe rasthyan Salı günü aaat 15 de Kabat:ışta Le

vazım ve Mübayaat Şubesinde~ Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
JV - Şartnameler param. olarak hu giln aöCl geçen Şubeden abnabilir. 
V - Elmiltmeye ,wnet istiJen firnıtt.kr münakasa tarihinden n.ihaye~ blr 

hafta evveline kadar fiatsız teklifleri;ıi İuhisarlat" Umum Müdürlüğü Müskirat 
!'abrikal.ar Şuıbeline vermeleri ve tek1·fieriniıı bbulünü mutazammıu bıt ved
byı eksiltme gününden bir gün evveHne kadar aimalan J&zımdır. 

VI - J!lr.dltmeye girmek i.ıdlyenler.n teklif mektubunu. kanuni vesaı"k " T.I 
&üvenme parası veya banka teminat mektubunu ve münakasaya iştirak vesik._ 
ihtiva edecek olan kapalı zarllaruu eks;Jure gün! eıı geç saat 14 de kadar yuk& ~ 
nda adı geçen komisyon başkanblm:i makbuz mukabilinde vermeleri fl4n allı• 
ııur. c59b 

DOYÇE ORIENT BANK 
Draclner Bank Şubeıi 

Jı5U.kezı: Berlm 

Galata - l.tanbul • İzmir 
J)epolU: lat. Tlltaıı 06mrilltl 

Dokm 
İbrahim Zati Ot1el 
BeledfJ'I tarşısında, PfyerloU 
caldeslnde tı numarada bergtbl 
u~,eden aonr& hastalarım kablll t•----.. •r. 

ZATI - 4/12/1937 tarihinde Emlnöntl Becı 
ıecn.vw heaabınu. iş Ba.nkuına depozit.o o c 

larat y:ıtınlı111 40 llralıt makbuz zayi old11-1 
ladaa bDM 2 ...... ollmar. ..._._ .... 

uuı,...._ 



OKSÜRÜK ŞURUBU 
'' Sirop Pectoral ,, 
Eaki Ye yeni bütün 6kaftrtikleri 
geçirir, balgam .aktibilr, brooşlan 
temizler, nezle ye gripten korur, 

: göğiialeri zayıf olanlara bilha ... 
, pyanı taYıiyedir. 
t 
INOILIZ KANZU.K ECZANESi 

BeyoAlu latanbul 

SiNGER . 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı Singer saatlerinin yeni 

modelleri gelmiştir. Fiatlan 76 lira ilA 500 liradır. 
- EMSALLERİ GlBl ON BEŞ SENE GARANTiLiDiR -

1'aşrartan tıtlep vukuunda yeni katsloğ gönderilir. 
SINGER SAAT MAGAZALARI - İstanbul Eminönü, Tel: 2 t 964 

1stimUlk dolayısile mağ!lzamız tırkadaki dar sokağa naklolunacaktır. 

İç ve dış basur memelerinde, basur 
memelerinin her türJü iltihablaruıda 
cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan ba

sur memelerinin tedavwnde 

daima muvattakiyetle 
ŞtJl'AYI TEMİN EDER 

Gayrımenkul satış ilanı 
< • lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bay Se.JAhın sandığınuırlan 1865~ hesab numaruile aldığı (200) lirayı karp 
birinci df:recede ipotek edip vldesind~!l borewı 6denmemesi.nden dolayı yaptlan 
fakip üzerine 320Z numaralı kar.un111l 4e ttca 'IMıddNinin matmu 4&11le& madde -
sine göre satılması icab eden Eyübde Csmıikebi:- mahallesinin Kalendft'hane .e-
kağında eski ve yeni 10 numaralı cme%kılr cami karşısında. ahşab bir dükk!nm 
tamamı bir buçuk ay müddtie açık arttırmaya kon.muştur. Satıı tapu .sicil kaydı
na göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (72) lira pey akçesi verecek. 

tir. Milli bankalarımızdan b~rinin teminat mektubu da kabul olunu~. Birikmif 
bJtün vergilerle belediye resl.mler: ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellili~ • 
ıi!sumu borçluya aiddir. Arttırma ~artnamesi 19/1/939 tarihinden itibaren tet
kik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulunduruhcaktır. Ta
pu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da ıartnarnede ve takib dosyasmd~ vardır. 
Arttırmaya girmiş olanlat, bun~ar.. tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri menkul 
hakkındcl ıher şeyi öğre~if ad ve iti~ar olunur. Birinci arttırma 13/3/39 tar!hl
'nc .müsadif Pazartesi günü Cağaloğlundıt klin S~Qdığımızda saat on dbdten on 
altıya k&.dar yapılacaktır. Muvakkat 1hab yapılabilmesi için teklif edilecek bf' • 
d~lin tercihan alınması ica.b eden · garr: menkul 'mükellefiyeti ile Sandık alaca
ğrn.ı tamamen geçmiş olnı!sı şarttu. Ak~ tattirdE- son arttıranın taahhildıi baki 

"i:aimak şcrtile 30/3/39 tarihine müsadôf Pe~mbe günü ayni m:ıhalde ve ayni 
saatte so•ı arttırması yapılacaktır. Bu 2rtt-.rmada gayri menkul en çok arttıranm 
üst'\!nde bıra~ılacaktır. Haklan tapu s:cillt!?"ile sabit olmıyan allkadırlar ve irtifak 
h11kkı sahiblerinin bu haklannı ve hususıle faiz ve masarife dair iddialarını na . ., 
tarlhinden itibaren yirmi gün iginde evrakı müsbitelerile beraber dairemize 
b 1dirmeleri lbımdır. Bu suretle hakfannt bildirmemiş olanlarla haklan tapu ıi
cHlerile sr.bit olmıyanlar satt~ bedelinin paylaşre"ından hariç kahr1ar. Daha 
fazla malUmat almak istiyenlerin 937/3R8 dosya numarasile Sandığlmız hukuk 
is~eri servisine müracaat etmeleri lür.ırr.u ilAn olunur. 

** DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayri menkulft ipotek etme\_ istfyenlere 

tahmin f:dilen kıymetin yarısına kaddr imz yaparak usulu.ne göre kolaylık 

göatermktedir. (572) 

PUDRALAR 
llodaı•ada 

Büyük bir tebeddül 
Mübaldgalı cMakiytıJ• kalmadı. 

CİLDE SÜRÜLECEK GAYET İNCE 
BİR PUDRA, TABtt BİR GÜZELLİK 
VERİR. 

Parisln pk ve kibar kawnları, yeni bir 
moda meydana atmışlardır. Onlar, bü
tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver

meksizin şeftali çiçeği bir ten temin eden 
yeni bir pudra keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 
ince bir pudrayı ipekli bir elekten üç defa 
geçirilmiş ve hakikaten krem köpüğü ile 
karıştırılmış pudradır. - Fransız kimya
gerleri tarafından uzun araştırmalar ne
ticesinde elde ettikleri bu en son usul -
Tokalon müessesesi tarafından imtiyaııf 

alınmıştır. Tokalon pudrası, parlak bir 
buruna ve yağlı manzaralı bir cilde ni· 
hayet verecek ve size nefis ve 8 saat zar· 
fında cMat. bir ten temin edecektir. 
cFini Mah Tokalon pudrasını kullandı

ğınızda ne rüzgar, ne yatmur ne de ter, 
clldinlzin gO.zelliğini bozmaz. Sehhar gü
zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bi:- ca
zibe verir. 8 cazib ve yeni rengı olan 
Tokalon pudrasını isteyiniz ve lru!lanınız. 

Dr. hı.an Sami 
0KS0R0K ŞURUBU 

ÔksUrUk ve nefes darlı~, boğmaca 
'ft klzmmtc DksOr1lklert için pek 
tesirli illçbr. 
~-• Herkes ktillanabil.r. 

Uan Tarif em iz 
Tek sütun santımt 

Birinci aahile 400 kuruı 
ikinci aahile 250 » 
O çüncii Mıhile 200 » 
Dördüncü aahile 100 >> 
iç aahileler 60 » 
Son aahile 40 >> 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak
lar a~ıca tenzilltlı tarifemizden 
istifade ~eceklerdir. Taır.., yanm 
ve çe~k nyfa illnlar için ayrı 
bir tarife derpif edilrniftir. 

Son Poeta'nın ticart ilbiları.:ıa 

aid ifler için fU adreH müracaat 
edibnelidir: 

tıincıhk Kolleldlf Şirketi 
Kalıramamade Ba.n 

Ankara cacldeei 

·············-························-···············-··· 
Son Posta Mat'baaaı 

Ne§riyat Müdürü: SeUm Rtıgıp rme~ 

SAIÜPLEBI: S • .Ragtp IMIÇ 
A. ""'"' u~ou. 

HAVALAR FENA GiDiYOR GRIPE 
KARŞI sızı KORUYACAK YEGANE ILAO 

KAT'İ TESİR 
Grip • Nezle • Kınklık 

Ye tekmil ağnlara 
karıı teairi hat'idir. 

• 
i 
! 
i 
i 
= = 

SERi ŞiF" 
Bir kqe SEF ALIN ti.si 

çabuc.k ahhate 
kavUfbınır. 

Her eczanede ara11nız. 1 ve 12 Uk ambalajlar 

VAZiFEYE DAVET 
lstanbul Vakıflar Baımlldürltlğilnden : ti 

Yıllardanberi tevliyet vaı.ifesine alAka göstermiyen ve adresi IdareJI'~ 
!Um olmıy&n (Şehzade Sultan Sellin Bey Lalası Hüsam Bey) vakfının :oıO. "t; 
si Mehmed Selimin ilin tarihinden itıbaren on beş gün zarfında idareoıil dJ 
hsk Vakıflar Şefliğine müracaatla vakbna aid muameleyi ve hayır ~~ 
etmesi, aksi takdirde hakkında kanuni muamele yapılacağı ilAn olun~ 

Sablık romorkör teknesi · 
Bankamızca feshine karar verilmiş olan San'a romorkOrtı tetnetl ~ 

cakbr. lsteklilerin şeraıti öğrenmek ve tekliflerini vermek nzere e11 ~ 
6/2/939 gününe kt1dar bankamız alım satım servisine mnracHt etJlllP" .. 

POLYDOR 

PLAklARINA 
Ses vermek arzusunda bulunan 

kıymr.t i okuyuculara 
Sağlamlığı dOnyaca tanınmış ve 

300 defa çalmakla 
Bozulmadığı tecrUbe ile sıtbit olan 

POLYDOtl 
PlAklannın 1939 senesinde 

Almanyada yeni tcad edtlmlf 
olan Su Alma Makinamız 

Pek yakında wehrimlze geleceğini 

Kıyın etli okuyuculara arzolunur. 
Kabul günlerimiz: Perşembeden 

maada bergQn saat a den ı 7 ye 
kadar. Adras: Sultanbamam Cam-

oı başı han 10 · 16 No. da 
.-oL YDOR ACENTASI ~ı 

Akba kitab evi 
Her dilden kitab, gazete, mecmua, 

rnekteb kitablannın ve kırtasiyenin 
Ankara satıı yeridir. Undervud ma
kinesinin acerltasıdır. 

Dr. HAF\L C t:.PAAL 
(Lokman He\dm) 

............. , ftar.du maada 
...... CI • 1) IJlftılQllCll• Dıaa&ra 16M. n S. ..... - ...... 

İlkbahar meYaımıne ~ 
yeni ırelecek mallar içlo 1' 
lere ihtiyacımız oldu~ 
15 8011 UJQJNDr 
15 ŞUBATA~ 

bir ay müddetle ıtoklanoıısao ~ 
yttk bir kısmını her yerden rlJ, 
ıartıar ve mutedil ffatın.rl• 

çıkmyoruı. -"" 
BOtDn dairelerde mevsim 

fıraatıannı bulacak&lJlllo 

BeyoOJunda 

BAKEft 
MA0AZALARINDA ot' 

Bir Mevsim sonu hrsab:. ı:,. 
fiat için en mllkemmel cıP 


