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Yazı işleri telefonu: 20203 PAZARTESİ 30 - lKtNCİKANUN 1939 İdare işleri telefonu: 20203 Fi.atı 1 kuruş 

arasında Denizbankta maaşlar 
yüzde 30 nisbetinde 

{talga - Fransa 
uzlaşma ümidleri tenzil edilecek 

Maaşların bir kısmı bugün veriliyor günden •• gune azalıyor 150 liraya kadar olan ayllkların 
tamamı, daha yukarı olanların 

.. Paris, Hitlerin bugün Rayhştagda Kuıt>anl>oyTamı~ı~!1!~~-i1 olunacak 
8~yliyeceği nutku sabırsızlıkla bekliyor ;:r;::~~~:.:i.E: 
Bır Alman gazetesi, ilk defa olarak, ltalya ile ispanyanın aktedecekleri mezkO.r gün.l.~ maq tediyaıı yapılma-

b • ef k 1 • k A 1 d b h e n:ı.tfbr, ir ıttı akın sev u ceyş ım an ann an a setti Öğrendiğlinri7.e göre Denizbank memur-
J:arma maq verilmemesinin sebebi fU • 
dur: 

İktısad Vekili Hüsnü Çakır, son gün • 
lerde Denizbank kadroaunu tetkik etmiı 
'1E bir kısım memurların maaılarını çok 
yükselt bullmuştur. Vekil yeni Denizbank 
Umum Müdürü Yusuf Ziya Erzine verdi
ti. bir emirde, senevi dört buçuk mtlyon 
llıa tutan maq mikdarının makul bir 
hadde indirilmesini ve kadroda yer alan 
bir çok Ami~ ve memur maaşlannın ten· 
zilini ehemmiyetle bil.dirmiftlr. 

Verilen ma.lQmata nazw"an, Deni2ban -
kın teşekkülünden önce, yani Denizyo~ • 
lan, Akay, Fabrika ve Havuzlar, Liman, 
Tahlisiye, Fenerler ve Klavuzluk daire
lerinin mevcud olduğu zamanda maatla -

(Devamı 5 inci ıayfada) lktısad Vek.ili Hilmi! Çııbr 
li'rııtısı.?lann Sü:rkuf adınılak~ 3000 tonluk muazzam denizaltı gem.iri. (Bir krııvazar gibi te.slih edilen gemide ıcıyyare de vaf') 
})QtJs 29 ______ ......... _____ B Ik A t d 1 ti . 

ihtilaf (Hususi) - İtalya· Fransa ~azlıkla beklenmektedir. Raytt.agda • a an n antJ ev e erı 
t\in .1nda~ mütevellid gerginlik bü _ söylenecek olan bu nutkun arifesinde Meb'us seçımı· 
let•i~ıd~et~le devam etmektedir. Hlt - beynelmilel va'2Jiyete Roanamnı A!kde- d 
......:; SOy!ıyeceğf nutuk burada sabır- (Detıam& ıı inci ıayfada) arasın a İş bir 1 iği 

:a::.::Bulgarı·stan bu··yu .. k hazırlıkları " Hiç birşey Balkan Antanhnı şimdiye kadar tecriibe 

d Bugiln Vilagette bl- edilmiş olan yoldan çıkarmıyacakhr ,, 

evletlerde~ hiç birile foplanft gapıillcaJ: yor~29-Radocaja"'1teblikedi· ,:.:::.:~~"'::nn~e~~~ 
taa h h •• t it - • • k Büyük Millet Meclisi intihabı tec • cTimpuh gazetesi Balkan antantına kan .antantını günün meseleleri içinde ön U a ına gırmıyece did karan verdiıkten sonra tehriınizde tahsis ettifi başmakalesinde diyw ki: (Devamı 11 inci tayfada) 
b intihalb hazırlıık.lanna başlanmıştu. Bu 
llaş\' k. f hususta görüşmeler yapılması ıçin bugün C Yakın tarihin en hazin aşk macerası ::J 
d e ıl Köse vanof, Bulgaristanın komşu devletlerle (Devamı 11 inci ıayfada) 

~:tane münasebabnı takviye edeceğini bildiriyor •
1 

.1. 
k b' .. d Mayerling faciasını örten 

·~de)':ü29 - J?.ün meb'~an mecli - vatanperverlik ve Bulgaristanın istik- ngı iZ a ınesın e d . k Ik 
&oz ala tçe muzakere1ennden sonra bal ve mukadderatı endişesini akset. esrar per esı a tı 
ltöseiv n Brışv~~ı ve Hariciye Nazırı tirmiş olduğunu kaydettikten sonra de.. deg,._ ı'şı'klı'k 

)}Üı~uzF:;;;,bc:;ıa~=~ü;~·;~ı 
3 - 2 mağliib etti 

lleşiktaş Beglıozu, Vefa Sülegmanigegl, 
Topkapı da lstanbulsporu yendiler 

lt>un se ~iinkii. Galatasaray - Fener maçından heyecanlı bW safha. 
ııenın en b.. "k 

ıll~,.._ 
1 

uyu ve ehemmiyetli maçı yapıldı. Bu maçla diğer kup. 
:1uıa aruı . 

resıın ve yazılanın 8 inci sayfamızda bulacaksınız J 

Eski Bahriye Nazırı 
müdafaa nezaretine 

getirildi 

Londra 2 9 - İngiliz kabillei!inde a
şağıdaki değişiklikler yapılmı.ştır. 

Eski bahriye nazın Amiral Lord 
Cha~fi.eld müdafaa neiıretme tay:iil 
edilmiştir. (Devamı 3 üneii sayfada.) 

Bayramı geçirmek 
Uzere dun Ankaradan 4 
tren dolusu yolcu geldi 
Deva.et ~ idareli. bayram 

tatili,.dolayısilıe Ankaradan tehrfmize i• 
len bir 90k kimseler için A1*arada t~ 

(Devamı 11 fnei ıayfadtı) 

·-···--··············································-,,.....-BAYRAM----... 
Yann Kurban Bayramıdır. Ba 
miinaaebetle gazet•nıi: Salı, Çar
ıamba, Perıembe aünleri çıkma
yacak, Cama giiniinden itibaren 
neıir va~ileane devam edecektir. 
A~iz olruyucularımam bayram -
lannı bugünden tebrik eder~ 

Faciamn şahidi korucu Kröger'in muharririmize ifşaatı 
Mari Vetaera deli gibi olmafhı. Saçını, b'lfını yoluyor, haykıra, hay· 
kıra ağlıyordu. Pren• daha 8tllıindi, VtJ onu teaelliye çalıtıyorda ••• Deh· 
ff!f içerisinde gsriy• çekildim. <'KARDEŞ» kelimeai beni altüat etmifti. 

Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 

Arşidük Rudolf faciada.n. sonra c5lilm ya.tağmcıa. 
Bugün. Mayeıılin.g faciasının ellinci yıl turya İmparatcru Fransuva Jozefin bi • 

dönümüdür. 1889 senesi Kanunusanisinin ricik oğlu ve veliahdı Prenı (Rudolf) u.o... 
otuzuncu günü sabahı. saat altıda, Avw • (Devamı 11 inci ıa.yfada) 



1 SayfR 

,,-' 

Hergüa 
-····-

irtica geliyormuş/ 
\ 

Yaı.an: Muhlttln Blrr• 

E ski türkçc harfler tekrar ha
yata geçirilecekmiş! Kadınlar 

ev işlerile me:7gul olup çalı~yacaklar
nıış! Yeni Başvekil, Doktor Saydam, bu 
ve emsali şayialar.fan bahsederek bu 
münaSEfuetsiz şeylerin uzayıp giden blr 
dedikodu mevzuu olmasına karşı gazete
cilerin dikkatlerini celbediyordu. 

SON POSTA 

Resim il Makaleı s F enagı bırak, iyiye bak .. 

Başvekı.lim.izin haklı olduğu muhak· 
kaktır; çün:kü bu nevi rivayetleri yap
mak değil bUililıarı dinliyerek vakit israf 
etmek bile abestir. Mesela, yeni harfler 
yerleşmiştir. Bu harflerden başka harf 
tanıınıyan bir de ne:;il yetişmiş bulunu
yor: bunları değişt irmek kadar man:ı.sız 
bir fikir lbu memlekette kimin kafasına 
girebilir? Bu tarzO'a tek bir kı.ı.fa bulun-
duğunu farzetsek bile onu kırmak her Gilneıt• leke, elmasta damar, insand'a kusur ta biatin de- Herkesin \>ir fena tarafı vardır, vazifemiz Ollun ıyı waf. 
Türk için bir fırsattır. Şahsan ben, vak- ğişmez kanununun bir neticesidir. nı bularak ondan istifade etmektir. 

§aJJ~1~~i~'.~i~i~C~=s~~~~~~~§~§~~~m~~=-~-=-=-===J 
Kaçasından sesler r--· .. ·······-···· ... · .. ---·-·--, Bu··tu"n lngilil'lf hakkında, vaktile bemm gibi düşünmüş J ı \ .,, 

:!:Ubö~~e b~~~a~t~!~:~e t~!~~;: Çıkan profesör HergUn bir fıkra Anneleri endlıedel 
imkan olabilir mi? 

Kadınfar, umumi işlere iştirak etme
sinler, evde oturup ane işlerile meşgul 
olsunlar ... Bunu istiyenler yok deeUdir 
ve, taibit olarak, bunların ekseriyeti de 
erkeklerdir. Fakat, bu mesele, başlı ba
şına aryn bir bahis teşkıl eder: Kndınla
nn çalışma hayatına iştirakleri bir içti
mai dava olmazdan evvel bir iktısadi da
vadır; bir kere, köyde kadının çalışması 
zarurl olduğu için, kadın oracfa erkekten 
farksızdır; o da ı.arlads. erkekle beraber 
çalışır. Şehirli erkek kadını, daha ziyade, 
ırlh. olarak tel!kki etmeğe mütemayil bu
lunduğu için, hazan çalıştırmayı, bazan 
da çalıştırmamayı düşünür. İş az, nilfus 

-
Ben öleceğim 1 

Ha.ris hastalanmı§tı. Doktor çağır • 
dılar. Doktor derhal ameliyat. yapıl
ma.ua hastanın öleceğini •Öyledi. 

Hasi8 60rdu: 

- Ameliyat için kaç para tazım? 
- Y etmi§ bei lira. 
Haai8 düşündü, hesablar 11aptı: 

:: - Cenaze ma.sro.fı. bundan daha az : 
: tutuyor. 1 
i Kansına ıeslendi: : 
İ - Oıtümiı ört kancı~m, ben öle • i· 
1 ce§im! ~ 
\._...._._.. . ..__. .. _________ .) 
Beş biner dolar 
Kıymetinde 
Garib kuşlar 

Bu sütunlarda, Ingilterede 9 yaş -
lannda bir kımı bir deli tarafından çı
rılçıplak soyularak öldürüldüğünü, ka
tilin bulunamadığını, anne ve babala • 
nn da çocuklannı bizzat mektebe gö
türüp getirdiklerini yazmı.,tık. Resmi
miz, yavrulannı cinayetin ol'duğu yer
de mektebP. götüren anneleri gösteri • 
yor. 

çok olduğu, kazanç bol. refoh yerinde Londrada profesör Çir'in başına lAs· 
bulunduğu zamanlarci'a erkek kadını ça- tik veya tahta çekiçlerle vurulduğu 
lıştırmamak fikrine gider. Bunların aksi zaman üç oktavlı musiki sesleri çık -
olduğu zaman da erkek kadının çalışma- maktadır. Mektebde iken kendisine (ka 
smı ister. MeselA, Hitler, Almanyada ka- fası boş) derlermiş. B~ma vuruldu -
dının çalışmasına karş; bir aralık şiddet- ğu zaman, profesör kaşlarını kaldırıp, 
le muhalif idi. Niçin? Çünkü Almanyada indirerek, ağzını açıp kapayarak başın. 
iş az. i§ arayan çoktu. Bugün Almanya- dan çıkan sesleri idare etmektedir. 
da if çıak ve işci azdır; Hitler de kadın Çok namuslu zannedilen 
mesele&ndeki naz:ıriyesini unutmuş b·ı· ler! müdafaa etmi§ olan insanlardan bl-
lunuyor. riydi; Ankaranın Hk devrinde, henüz ye- bir posta memuru . 

Sonra, içinde ya~:ıdığımız asır, kadının ni Türk devletinin yumurtası olsa bile hırsız çıktı 
çalışmasını istiyor. Çünkü harb zamanı flelolu ~~:ı~dadığı bilar .zablmankdad, fbukmese- Amerikada Kaliforniyada avcılık !ngilterede Bucksde t 3 üncü amtlan 
geldi mi erkeklerin silaha sarılması ikti- er uzenn e onun rço e a onuş- klübünde österilen bu ı.., .. 1 kalına bir köy, bu köyün de itlett, na -

ed O · h ' ti · · k ' mm:: olduğumuzu hatırlarun. O zaman- . . . g . . .n.~ arın, ne • za er. zaman gen ızme erını ım '""' vıl gil li diri musluluguv ile tanmmıc bir posta me • 
d b but.. .. Tü k ennın en ze ve na · · oldukları .. ~ 

yapacak? HaI1b zamanında tramvay kon- an u zamana, o, un munevver r • sö 1 kt d' H b. . . muru vardır. Kadın olan bu memur, te-
l i · " ..+o .. k 1 b . 1 . Yenme c ır. er ınne beşer bın 

düktör. demiryol makasçılığı, ticarethane er çın mus-..._.e o ın u prensıp erın d 1 kı t b. ilmi . miz ahl§.ki, sevimliliği sayesinde her· 

İkincikfınun 30 _, 

. 
Sözün Kısası 

-····-
Babam 

E!. Tafu 

M elAl dolu mavi gözlerini .d: 
yaya yuınalı, yarın y:irJll1 

yıl oluyor. e:ıı' 
Yirmi beş yıl var ki, o, on dört 5 .. ti 

hasretini çektiği, hicranını te~i~ g;, 
lünde, mukaddes bir emanet gıbı t bt' 
dığı se\1 gili cNijad> ının yanında, e 
dt uy kusunn uyuyor. , 

Ne çok 7.aman geçmiş! Düşün~~ 
rum da, yetimliğim bana, daha du 
bir hAdi.se gibi görünüyor. 

Ona edehiyat tarihi cüstad• ün''~ 
. T 1 B"·yük' adaı" nı vermış.. anı yan ar: c u de' 

dı!. Mücessem irfan ve faziletti!. ~ 
biyatın müceddidi, edebin müşe 
timsali idi!» diye tevkir ediyorlaT·· ı;ıı 

O, benim sadece.. cBabam> dı. , 
kelimedeki şamil ve kutsi manayı, ı' 
tim oJmıvanlar bilmez. Kendim de. , 
na muka.dder olan yolun sonuna Y~ , 
laşbğıın halde, onun şefkatinden, b;.. 
mayesinden, sahabetinden ma}ırUIXl ~ 
şwnu, daimi ve unulmaz bir ıztırab 
linde içimae duymaktayım. & 

O, ne iyi bir insan, ne müşfik ve ın ıı 
kemmel bır baba idi! Sözleri rubuıı1 
dinlendirir, bakısları gönlümil ısıt~ 
Yanında, hayatı~ en taşınmaz yü1<l d 
ni taşımak için kuvvet, yaşamakta ~af' 
zet bulurdum. Onu gördükçe, inSe.11 e1 
da faziletten, iyilikten .şüphe e~ , 

ı aklınıa gelmezdi. O beni iyiliğe, ~A'd 
1 sekliğe, duygu temizliğine, güze 
inandırmıstı. ~ 

Bütün beşeriyeti sonsuz ve karŞl öt 
sız bir muhabbetle sevmeyi ondan 

1 
_ 

rendim.. Daha delikanlılık çağında f' 
ken, &nrünün sonuna kadar düstur 
dineceği: . 

Vicdfuıidır, isAeti fiilinde ademill• 

ahud b nk " d .. l" ,. .. tatbikatçılarından bııi olmadı mı?. Şu 0 ar yme ıç ştır. ktıtlbl:iği vey a 'l mu ur uöu yap- kese kendisini sevdiımtlş, köylüleri , Recai zade Ekrem 
mak meoburlyetind'e İ'>'Jlunacak ve hatta. halde, nasıl olur da, Doktor Saydamın ri- Al damia iktısada riayete te.şvik e~. ·ı 
ordunun rgeri hizmetlerini, hastanelerini yaset ettiği bir ıhükfunet devrinde irtica- man kız/arz delikanlıları Nadiren sokağa çıkan, israftan başka Davacısı, şuhudu, kavanini, haldJlll tı 
ek · k ı k d Ih dan bahsede'billrlz? • • k Vecizesini, onun, yalmz hakikat "" ç ip ~ırece o an a ına, su zama- sıgara ıçme ten bir şey o!ınadığına hükmettiği sinema- dll" 

nı gelince cevde otur!> demenm imkanı * [ı ya gitmiyen, içki kulla.nnuyan, sigara fazilet ifade etmek için yaratı]ınıŞ Jıil>i 
yoktur. Şu halde. bizler istesek te iste- Eğer irtica val"S3, o, bunu söyleyenle - fJazgeçiriyor ar içmiyen, kwnar oynamıyan bu kadın daklanndan işide iş:ide, vicdan sa 

mesek te kadın çalışacaktır. rin kafalarında ve nıhlannda yaşıyor de- 17 ile 21 yaş arasında bulunan a köylülerin 0 derece itimadını kazanmış old~~· _ 
Bu basit hakikatler böylece meydanda mcıkti:. B~ n~ insanl~a acımak .~azı.m- milyon Alman genç klZl, güzeııJ.. :: ki herkes banka defterlerini ona ver • Butün varlıgımı ona borçluytıın· sd 

tkcn, Türkiye çalışan nüfusa bugün pek dır;. ~unkü, boylelerl dü~yanın Türkiye hat ve kuvvcL mücadelesi için seferber m~kte, ingilterede adet olduğu veçhile, AldığJH~l~:fcs o~un .. TadşıbcJ;~vi)'" 
~k mu.Maç bulunurke:u kadını tek:-ar e- hanemde ne o!duğun~ b.ılm~~ekle kal - edilmişlerdir. Vazifelerinden bir tane- tasarruf kumbaralannın muhteviyatı .. onun.. ıç ıgıne ragmen e e .ı • 

~ oturtırna fikri hangi kafadan geçcbi- mıyorlar, belki de Türkiye ıçınde olup si de delikanlılan sigara içmek ve içk' m nezdinde saklamakta ulA tereddüd tim onun .. Hemcinslerimden kazandı~ 
lir? Yarın, öbürgün. Türkiyenin işci ih- biten şeylerin manalannı anlamaktan e.- kull~maktan vazgeçirmektir. 

1 
etmemislerdir. ğun sevgi ve hürmet onun .. Neş'e 

tıyacı büsbütün artacak: Madenler ame- ciız olrluklannı gösteriyorlar. demektir. =============== işte bu iffet ve namwıı timsali kadın, ıztırabım onundur! . 'f>' 
le bulamıyor, fa:brikala!' sıkıntı çekiyor- Bunlar, olsa olsa, gayet basit kafalı, dün- mez. Şu yukarıdaki hadiseler şeklinde köyliHerin kenıdisine di!/lerinden, tır- Yirmi beş yıllık ayrılık bile bent~ ... 
lar; iyi muallim yetistirmek gitt!kçc ar- yıadan bihaber, Türktyeye yabancı, ken - dahi bir irtica Türkiyede bahıs mevzuu naklarmdan arttırarak verdikleri 2000 dan ayıramadL. Mes'ud giünlerlm ' 
tan bir ihtiyaçtır. Artı'k, kadını çalış- d: kafalarının kııranlıklan içine k'?nd1 olamaz. Çünkü Türkiye, artık ne dünya- İngiliz lirasın1 çalmıştır. !.ş meydana çı. dar, kederli anlarım da onunla doltl 
ırıaktan menetmek nası~ hatıra gelsin? kendilerini hapsetmekte ısrar eden in - nın gidişirrdlen bihaber bir memlekettir, kınca tevkif olunmuş, bir sene hapse dur. se' * sanlar olabilirler! Bunlara acımalıyız. ne de içindeki inkılabın şuurundar. şüp- mahk\\m edilmiştir. Halk adeta ~ • Yarab! Babacığımı ben ne kadar rıt' 

Diler taraftan devletin bugünkü kad- Aklı başında olan her Türk, bu ne\ri he eder! İlerlemeğe muhtaç olduğunu mış bir vaziyettedir. Mükemmel posta viyormu~m! Sağlığında, kardeşİJll ıS' 
rosu, dünkü kadronun aynidir: Yeni dev- laflaQ tekrar etmek şöyle dursun. söyle- bilen Türkiye hiç bir zaman geriyi dü • memurunun böyle bir şi yapacağına jada gösterdiği tercihi biran bile ~tl • 

rin bütün prensip tatıbikatını büyük b!r -n:ild:i:ğ:in:i:i::ş:itıne==ğe=b=il=e=t=ah=a=m=m=ü=l=e=d=e=·=ŞU=-=ne=m=ez=!=========;;;;;===as=la=i=na=n=a.m=ad=ıkl=a=n=n=ı =sö=y=le=m=ek=t=e=dl=r:le=-r. kanmıya.."'l ben, babasını yanında ı 1" ~... lundurmak mazhariyetinden do 9
_"" 

enerji ve büyük bir himmetle hayata ge- '"" yirmi beş yıldır, Nijada hased etJ11e.P 
çirmJş olanlar kimlerse bunlann hepsinin 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 ada) 
de başında. devletin bugünkü hayatının ~?'~!!!:: ...... !~=~~~~ ... ~--~~-~-~ 
namnı rnevkllnde oturan İsmet İ:ııi:inü Eminönünae yarılan istimlak dolayısill! ticarethane:crini c l- bir şey deği:di, o derecede değildi ki teşebbüs baıla • T A K v 1 M 
bulunuyordu. Dünkü Başvekil. bugünün Bahçekapı semtine r.akletmiş olan bazı kimseler, bir d .. •fa ~adan ~vvel ~aAe&n, soldan: 
Cümhurreisidir; de~letin bütün hareket- yeri bulup ~·('rleşt•kten sonra kirayı da indirmiye tl?şebbüs - Mademki ortada bir kar olacutrr, bu kAnn hi~ de~n-
J:erine ruh ve nlzam verecek, istikamet- ederek Vilayete ha' vurdular. se şehre eeç_-mf.si, belediyenin olması llzımdır İki misli 
ler tayin edecek olnw:ı makamın bütün Vilayet müracaat; dinledi, hemen 'l'icaret Odasınm d.k- saha •stimlak edmiz. bir kısmını me,fdan1 bırakınız, diğer 
kuvvet ve salAhiyetleri onun eme kullo- kat gözünü çekti. Ticaret Odası da derhal tahkikat.ı gi:-· - kısmını asri 1:-inalHla süsleyiniz. habttıık mevzuu bahsrıla-
mlıyor. Dün bütün bu işleri hayata ge- şerek jikAyetin ı.•aklı olduğunu anladı. Bu vaz!yettl? Vıla- maz. ikinci sahadak; mülkler bugün esasen para etme: 
çlrmek için, uğraşmış ve didinmiş, ter yet~n. yahud Belecıyenin müracaat Pdehileceği kanuni bir ikınci vaziyettedir!er, sahiblerl kolaylıkla, fazlaııile ta•-n1n 
dökmüş, saç ağ.artmış olan bir insan, bu- tecbır var mıdır, yc.k mudur? Bihnf~oruz. Muhakkak olan edılebilirJer. BöyJe'ikle kendilerini ~adt"e uğratmak mev-
gün bu prensiplerin aleyhine nasıl hare· nokta, Emintiniinün genişletilmesi :ı.eticec;indc Eminönüne zuu bahoo:madığı gibi zengin etme:ic te mevzuubahs de • 
ket eder? Buna bnkaTl var mıdır? civar yerlerde miilkleri bulunanların başların1 mühim bir ğıldir, denilm:şti. teklif edilmi~ti. Dinlenmedi, kim bilir, 

İkinci bir taraftan da Başvekil mevki- piyango :kramJyes;nin gelip çatmış olduğudur. Dün met • belki kanuni iml<an bulunmaıtfiğı için tekh! nazan dikkate 
inde bulunan Dokt.Jr Saydama bakalım: resı 10 lira eden toprağın fiatı bugiin 150 liradır, 50 liralık alınmadı, fakat biz bugün dahi rnilmasil vaziyet!era·e bu ge-
Bu inkılabın en emektar unsurlarından dükkan da 300 lıraya tutulmaktadır. Kilde hareket etmenin doğru olduğuna inanıyoruz, ey oku-
biri olan Başvekilimiz. on beş sene içinde Maamafih va:ıı:ıyetlerdeki bu değişiklik tahmin edıl:r.·ye-
meydana atılan ve hayat:ı geçirilen pren
siplerin yeni taraftarlarından değild ir. 

Daha meşrutiyet devrinde de o bu fikir-
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akmlan dun de devam ettı bir itli{ ak mı yapılıyor? ~rı~~!1'~t~~~ii~%:ı:1~~~if:.n~~ ra lr ::•n: :::~::~: ::~ 
1 Paris 29 (AA.) _ Nevyork Heralp atleri ko~ak içi~ mevcud .d~tlııt : lg} gibi Birleşik Amerikayı endişe .soo asker de Fransaya iltica etti Tribün'ün Avru_pa nüshası Tokyodaµ lpq ttıhı~ \le~ nı qpst\~ltır.ı arama-; ile üzerinde durmıya sev.kes:\'1n meselele-

ı t.J guw b·. telgraf n;c:retmekte - <ya &evkettiğj pir devirdeı siyasi haki- rin haşında :m'iµj JTIÜd!!fa'4 Jsı geUyor, 
liududdaki Fransız kasabalan g~Ütemadiyen gelmekt~ ~t;ı~~-l;~ır,ra;~a Kom:nte~ aleyhin· katlere ve memleketin .kabiliy.etine ııy· ı939 r~lının milli müdafaa:,~ a'd tahmini 

olan mu""ltecı·lerle doldu, mülteciler arasında 48 saat- deki m;c:?.kı tarsin etmek ve bu itilafı gu~ olm1!an. emt?ller:ı tgşYlk ~tmek büı . ir milyar üç yüı yir.mi mqyon 
İtalya • Almanya ve Japonya arasındıı dog~ pegı:dıf dolardır ıki g~en ~ütçeden 300 milyon 

tenberi yememiş, jçmemiş, uyumamış ol~nlar çla var askeri bir ittifaka kalbeylemek maksa- .!1ukf.ı'!1~: m;ll~t~ ka~ı .~e~~e.:t - dolar faılaclır~ Maamafıh bu miktara, 
dile bir miiddetdenberi müzakereler hgı mt:!: u jy.et en tamamı e ~u n. o- m~ela pek ~ok ehpmmiypt verilen Ni • 

~rp~nan 29 (A.A.) - Dün öğledqn ve erkeklerde pek tabii olan bir asaplyet . lm kt ld ğd bild·ırı'lmektedir. 1arak hır 811P v~ anlaşma sıyasetı ta- L·agara kanalının genişictiınıesi işinin is-'° ~ apı a :.t 0 u k.b · t· O t · · ı· 1 - ı nt'Q hükumetin gayri malfil erkeklerln 2örülüyordu. Cqmadanber! JllÜ$ellah as • ı etmış 1r. esare v~ncı ne ıce er t!nam edeceği rna~raf ta zammedılecell 
€eri ~evrilmesine aid emri gelmeden ev- ker grupları, Fi;gyeras yolundan hududa A ı doğ!!rmıış o]An bu diiıiist ve samimi olursa Amerikan müdafah bütçesı peJC 
~eı l,5oo d'en fazla !spanyo: askeri hudu- ctoğru ,gitmektedirl4'!r, fakat ispanyoı as - M man V ( n. n siyaset lfiyık eJdufü! kıY!Jle le takdir kr.•barık tür y '\(ıM baliğ pla • 
l 'U g~iştir. Bu ~erlerin kı:man<ıar. ~ kerf makamatı, hususi emirleri hAmi! o}- t 1 k .1 1 1 " 1 • olunmu~ v~ kom~larımızla dostlpk eeimır. Efkan umumiyenjn dktısad Ve! 

atı ŞU beyanatta bulunmvştur: mıyaniarın dolaşmalarım menetmek iÇ~Jl müs em e e a 8J. erı münasebetlefi tesisine, bi.\tÜn ihtilaflı tasarrufa taraftar plan en kıskanç taba· 
cDUşrnan tayyareleri ve harb maJ.ze • iça'b den ted'birl'erl almışlardır. meselelerinin sulh yolu ile halline ve katarı dahi dahil olmak üzere bu büt • 

nıesi, bizimkilere ~k faik idi. İspanya hükumeti, servisleri yavaş yrJ- ÇAmbe,.J !:ayn fncrı· t~ren;n müşterek Balkan men:faatlerini koru· çeyf? ye bu gaYfet2 muhalif olan kimse 
Askerler, ~ bir fabrikaya yerıc~tiril- vaş hnz!ıın etmektedir. Dahiliye nezr.<re- ~ i p.,& ,.. aıe \"' mak için te~riki ~aiye imkan yer.e • ~·oktur. 

ınışlerdir. ıı. Gerone'da vazife gönnektedir. DiJtar dostça müzakere1ere hazır cek §artları yaratmı~tır, Bu siyaset Bµl BJ.! fikir beraberliğinin sebebı §Udur2 
p Ita~balar doldu l'lt-zaretler de Figuearas'ta .. fakat şimdiye ld "' b "Jd• Jt • garista'la olan itfmağı kuvvetlendir - Bundan bir eene eyvelme n.elinci;·e kadar 

8 ~rpignıın 29 (A.A.) - Bu sab:ıh sant }<adar bunlardım yalnız :rrıUdafaş. leva - O ııgunu l ırecı: mJŞ mf~ ve memleketin inkişafı için elzem A:merıikahların hemen k'ffesi, uzalııar. 
lcı de hu.dut! a-;ılır açılmaz, Katalonya h~l- zım ve hudu.d z;ı.lnıası ~ervisleri normat olan sükfm11, hu{3udlarm emniyetini dan kendilerine kadar guıebiiır;ek için 
ın 'F'ransaya tekrar akln ~trrıeğe başl~ • surette işlemektçQir. J.,,ondra 29 (AA.) - :Reoples ga4e • ta~fye syr.etile 2jyadele~inni~tir. n~!m me aftılerin Jrntı:dılmesı lazım geı.. 
ln~5tır. MUıtecjlerin miktarı artıınştır. Ve Yüılerce otom9bil ve arab'l yolları kş- ~sinin fR,:dığınş ~öre, Salı giinü rop- Bulg;:uidan. Balkan paktının yapıl- diğini düşünüyor ve bu sebeble tam de
~deleri boş olarak 8Ünlcrce yol yilr(.i • patmış olup her çeyrek saatte ancak iki !anacak olan Avam Kamarasında Ba§· ması üzefrıe düşmüş olduğu fegli~eli ne e~ P.iıı Eiiikunet içinde kendı iş ve güç
r; ş olnıalarına binaen bedeni vaziyetle· metre Heı11yebUmektedirler. ve~il Ccmherlayn, Alma.Tl ınüstemle • 'infiraddan lkurtulmuş1.uır. Hükumetıin lf?tj_le ;m~şguJ oluyQr}ardı. Zann~iynr • 
· ~~.ınacak haldedir. Bin1'erce kadın, 90CUK, gayri malCı.t er- ke ta}e'Qlerini mevzuu p9})secjecektj.r, takib ettiği siyaset sayesinde Bulgar lardı !}i bg infi:rad emniy~t temiq et • 
ın un Frankistlcrin Bosııs'pa karaya çık ke}t tqvsffi ka'bll olmıyan bir kar~esah'k Gene bu p:a7.ewn.in öğrendiği~ na ~ :ve Vu~eslav milletieri arasında ebedi mekte~ir. 
fi ış ~1-d'uklarına dair şay! olan bir haber fclııde )'aya olarak tledemekte ve Tev .. zarım Çpmberl,1yn eğer A}manyP., ınü~- doc:;tluk mua'Aedesinin akdi suretiie bu AvruRıının ~~iqjj~i ~µJır.an, İspfinya 
,.. U!rıne 1~an~l araıisindl' }lir p.anflt çı~ rat'm, bütün bir millP.{tn muhacereti:}e ternlek~ talt>blerini muvafık bir ta~ iki mHlet aras•:nd'alci müna~bel1erde harbinin {ecj netit~leJi, aşkf:!ri hprvgre • 
•<.ııstır B ôa ile!'i c;ürerse İnnilterenin dostça ""Ü tar·hA ı.ı·r de<T·s·klı"k yapılmıstır '' ha· '. u şayianın çılunasına Palmos'un a!Q ssıtırlarını hatırlatan bir manzara :tr· r- Hı ı 1 ı.: • n 1.-1 ı · .. . ciJiğin son zamandg ı:nazhar Q}puğu pil • 
"'r n'k t"- zalrere1ere ha~ır old9ğunu beyan ey;i • Bu avn si set komc:urnuz Türkı""" b ıs ·~rin üç harb gemisi t<ırafıpdan zetmektedir. ı YA ' " J - ~iik terakkHer, o sij~ıJneti 'Qozpu ve A-
t·oınbardım.an c0f.lmesi s.ebeblyet verm:ş- . . yrcgktiT', -- ile olan dostluk münasebetlerini, 19~5 merikaJının ıihp,indpp fmniyet hiS$iıll 
ır. lls#rb vı~ıye1ı '" te akdt'diien paktın zihniveti daire - glderdi, ~r ng kadRr dahş q;mn ı>e?}pler 
.liudud'daki Fransız k3.sab:ı1arı mUterrıtı.- B~roseJmıa 2q ,_ Havas Ajaqsı mu .. Rer." İZ? de E'' rew in sinde bi:r kı:ıt. daha kuvvetiendirmiş ve payağap gel~~i kııvvetJ.çrin Amerj~yı 

:
1
Yen gelıneıne olan mültecilerle dolmuş- ha bırmd:-n; . . , ,. •• •• samimHe~hP.m~tir. Bu pakt, Bulgari.s· if?tild ve J\ınl~riJpµı m!J.kaV€rnçtini ypne • 

Ur. Franlnsfümn ~ıtırntı, cJdgt bı: rnu - 2 5 • nrı yıld onr mu tanm hatibden sonra ilk akdettiği mµ- bileoeğme himş~ kemıFJ~ getır~~~ ita.par 
Askerlerin ve memurlnrm ve ıSiyast kav.emc_tr maru7- kslmad~n sahıl b6 - ohadelHr ve mmn mliddet yes~ne mufl- s~fQil dek~ de, bugilpkii iartJ.Ar i;in· 

llles'ullerin hududu geçme!erine m~ııi ol- yunca ~lerl l'ıar~ketlerjne d~Prn .et • Ankara {Hususi) - Biiyii~ ü.stad, bade olarek ka1mıştır. de, J\.merik~n sahil §~hirlennin t~;;fu 
lttak için Alavarz dei Vayo'nun Karah:n- mektedıdc;r Bı.ı ~i'ta&t, ıdun a~ Ofl'\ Rer.ai=?ad~ 1!;kr~m1p, ölümünün yirmi Bu si~aset sayesindedir kt, Vunanls· bcmıbiirdJ!Jlinlım:oa ~et ı:ılal>Hecekterl 1~1erden nıüteşekk~l müfreze1er gönder- Han;:elon.a nın, 4D nfl()m~t~n f.azla "?esincl vılfiöniirnil münqsebetııe Cuma tanla dost1uk ve. ekonomi mCina eb?t· muhakka:k'fır, / /' 
!ıh~ o~uğu ~1enmf!klettir. fteristnde bıılun.uy-0rlıu-dı. Ayni kıtaı:ıt, günü ak~~m1, buradS;l Siyasi Bi1giler O· 1eri tesisi milmktin olmuştur. Bu mü - Bugiin üç milleti.'l -Wlib bulunduğu 
e l!ir \'Ok nıüttecner. kır yolu ilP. 7ran - Gra1!°1ie!18i de ;hatıı etm~ttr. a~~~ . 'kuhmda hıısıısl bi; top1antı yapılmış - na.se~t1~n yakında bir UC!aret mWt- ttıyyare Js.uvveU~rt kafi derece tabrib 
aya ~eğe "llğra,maktadırlat" ]ona nm moh e.c;nasmda Fraı'ltkıl"t.lCf" tır. hadesi ekdile ~enişlemesi pek muhte • vasıtasını hknil bulundukları halde Ok-

au.La lung~ra. -Fı·ansa _ tsp~nya hu _ -SPOO e_$i/ nlm~lardır~ ~ankjstl~r ~i - Bu toplantıda, Maarif Vek_iıleti Ta - rneldir. yanııslan. 8.§J.P Am.erikay.a taarruz ede • 
du. 29 {A.A.l - Havas nıuhabırlnderı: r~ne mmt;ı~c:ında da llerlemekt~ır • lim ve Tf'rbiye dairesi reisi lhsan Sun· Nihayet Roınanya ne de, her iki ta - bilecek vaziyettedlı'ler. Bunlar; İngiltere. 

la iia'klld bir ~Th!an nehri denebil€cek o - Jer. Fakat bu mmhıJrna.a ı;x>~ ~nudal)e gu, Reeaizadt:nln Mülkiye mektebin • Tafta mevcud iyi niyet sayesinde an'ıa· Alınanya ve İtalyan hava lcuvvetlerld.ir. 
~ l'llülteciler. mütemadi;yen hududa a .. bir mulmv~metle MJıı1~kJxidır - dekj. se.ki.z şene d~v~m eı:lc.n .hocalığı· ne~t d:*'tlu.k münasebetlerlnın husulü Mesela bu k11VVe1ler Nevyork Bosron ve 
l> ~ktedirler:: U:ıul~ :S.a-et 21 dt ka- l.ar. · na ve edcb1yatımız üzerlndek1 tesirle- mümkün olacaktır. Vaşington gibi mühim Amerika §ehirle.-
~an günuiik d'aireleri, evvelki ~e Anıerikru:la F.ra.nko lehine ~elen rine dili= b)r konferans venntş, üstadın 'Komşu memlekeHerl! <!ostlu~a ve ~- rine kadar ul~abi!eceklerdir. Şayed bu 
~"'~ henı.en tamamen .eçık kalınışıır. b1r ses ojfüı ve mektebin profesörlerinden Er· timada mü tPnid rnünasebetıerm tesı· kuvvetlerin İspanya veya Portekiuie 'Üs-

kel3ı~ pğın halk. ellerin~ muıu:um pa- VB§inWn 29 (A.A.' ..... :Mass:achus· cümend Ekrem Talu da onun hususi si, Sel9ni~ anlaşmasına imkan vermiş- lerl bulunacak olsa, cenub; Amerikayı 
ğı titr ~dtığu hahie. kont.rolden geçıne - set!'!n deıookrat mümessili MatxX>r - hayatını anlatJmştır. t~r. Bu a~i~'?Illa. 20 sene sonra Bu1~: da tehdid edebilirler. Bir parça nazari • 
haıb li~u. Yıorgunluk';an bitkin bir maek, Amerika tıfikt'.imetin.den Gene • Müteak1ben talebeden bir kaç ta. rıstan mıllı ordusunun tam istikl~l~ı yat vadisinde kalan ve bır hayli de teh-
1 1! g@hn~ olen, uykU,SUz ve a~ çocuk _ !'al 'Fra~ko hük!ımetintn tanmmasınJ nesi, üstadın eserlerinden bazı parça - ve hududlnrının vatan meruaatlerının likeyi izam .eden bu dü~nceye ittibacn 
~ ağlıyor.Iaı'Clı. Herkes, F.ranBay.a girmek 1stemişt?r. 1ar okuınuşlard1r. _ himayedni hazırlamak lırikanına ka • hi1hassa tayyare kuvvetlerine ehemmi-
l"e . lbekledik!e.n Anın ~esi ~in Macoomıaek, Burgps hilkumetinfo Bu samınıi 1ezahurde hazır bulunan vıısmu')tur. yet verilmektedir. Amerika için harice 
cle!-l'ini ~~afaza etmek maksadile ınnea- İspanya mmetfoin ekGeriyeti tarafın • birçok zevat, mekt.ebden çok güzel in- l\llille!Jer Cemiyetinin bugünkü va • sefer yapmak mevzuu bahsolmadığmdan 
~ ed:ı:Yordu. dan kabul edilmiş ve barbin baş1angı - tıbalarla aynlmışla~dır. ziyeti 11e biiyük. dev1e~1erin ente~s : kara ordusu hafif mikdarda ziyadeleşti ~ 

tek n Sabah saat 8 de g(imrük aa;relm cındanber1 hakkı kazasını intizam ve l\lnmsada yona! mE-selelerı Mılletler Cemıyeti rilınektedir. Bütün bunlara iHiveten do • 
tn rar açı1d;_ğı zaman 48 saattenberi -ye • e&det dairPAnde icra ettiğini isbat Manjsa 29 (Hususi) - Halkevinde kadrosu dıc;ında halletmeleri '.Bulga - namna için (2000) den (10,0CIO) e kadar 
~ ~ uyumamış olmı kadın etmiş olduğuna fşnret etmiştir. edebiyat pereleri tcplantılannın üçün· ristanı mezkl\r devletJerln dostluğunu tayyare y ılmak :istenmesi gösteriyor! 

Ş 
cüsü b·ı akşarrı Recaizade Ekreme tah- ve manevi müzaharetini araştırmaya ki bir .zamanlar bir akide Dlmaktan ziya-

1• ı •d ı ı d 3 k b sis edilei. Toplantıda Vali ,.e ve mü - mecbur etnıekted:r. Hükfunct müsta - de fbir vakıa olan Amerikan infiradı mu'lJ e ze ze e en asa a ncvverlerimiz buhmdular. Ar şubesi kil bir siyaıwt takibinde devam edecek· teşemi nihayet bulmaktadır ve o da, d.1-
azaları müntahah haik .şarkılarile ge • tir. Büvü~ devletlerden hiçbirile ta • ğer bir çok memleketler gibi taarruz • 

t •ı h ld ceye ıdeiier kazandırdılar. ahhüd altına girmiyecek ve Bulgaris - dan masun kalabilecek mevkide olmak-amamJ e ma vo U ~nı kendi mukadderatına yegAne hA- tan uzaklaşıyor._ Selim. Ragıp Emeç Filistin kım kılacaktır. ·-

Zarar bir b11çu k milyarı geçmektedir, yaralılar tayya· Kon f ıP. r an s r Ban meb~~:.:,~:;:ır falebinde in gi liz k zhinesinde 
reler, birrnk gemiler tarafından nakledilmektedir Sofva 2Q (AA.) - Havas A1"ansı bil· deg""J.ŞJ.klı·k 

T'"" Londr.a 29 (A.A.) - Yuvarlak Ma-
1.e~a:ntiago ~ Cbili 29 (AA.) _ Zel· ketzede nımtakayı kontrolu altına al - sa Konferansına iştirak edecek olan didyor; (Ba.ştcırafı 

1 
inci sayfada) 

lan :kuatı_yüzUnden Ytikua gelın1ş o- mış ve alice~~?ane yardımlarda bulun- Mısır, Suııdi Arabistan ve Yemen mu- Dün, rıeh'usan meclisinde bütçe ıı:ü 
~hı S<ır, hır buçuk milyar peso tah _ muş olan butun dost devletlere teşek- rahhasları, dün saat 17,30 da buraya zakeres1 dolayısile söz alan hat!blenn Müdafaa nazırı Sir Thomas 1nskip 

Ö
wedi.h:ne"ktedlr, kür etmiştir. gelmişler ve Ma'kdonald tarafından ekserisi Romanvadan ve Yunanıstan - eskiden uhde~indc bulunan dominyon-
gren.i.1.diği · karsılanmtşlardır. dan ar.azi jçtedikleri halde Yug<>slav • lar nezan-tine dönmüş ve bu nezareU 

'-'~ l'oın ll1? gör~ F.lııM-ida, Qualqui Bir Alman ç· ı.: Hind MüslümanJannm iftlcbi yadan ya!nız oradcki Bulgar ekalli • vek~leten Mare etmekte olan Makdo. ~-e kasabaları tam.amile harab ol- vapuru ın Bombay 29 (A.A.) _ . Hind müslü- vetlennin ha"klannın tanınmasını ta • nald'da asıl vazifesi olan müstemle • 

Chilla . . korsanları ta""'afından manları cemiyeti ~mberlay:n'c bir Jeb etın;sfordir. keler neznretfne geçmiştir. 
da 1J!;an n be1edıye reısj, bu mmta'ka • "' d.ld · mektub göndererek mezkfır cemiyetin Haric.iye Encümeni reisi Goldaroffun Ziraat na7.ırı Morrlsson istifa eden 
hissedilen :fer ~~dan hm yagma e 

1 
de l.ı0ndrnda toplanacak olan Filistin beyanatıroa sulh dostluğu hakkında - Lord :"inte:rtonun yerine Lancaster 

~e gaz lllaı ~=daıvr~ar taaffunu .sebebi • Şanghay 29 ~A.A.) -. Alman Hansa konferansına iştiralönl taleb etmiş • ki parça bilhassa şiddetle alkışlanmış- dükahgı ~e7.aretfne nakledilmiş ve zt. 
Lla· s -leri 5'S'tcm1ştfr. vapuru ;x':ıng~e ne:h~ mansabında tir. tır. raat nezaretine Sir Reginald Dorman 

Şi~ ~ ·o1kan1 faaliyete geıç.m4tjr. ıŞanghay 1çrn yıy.ecek yüklerken hu .ay Smith tayin olunmuştur. 
titıi lh Yağ.mutlax w.ziyefin ıv-ehame· içinde ~~1nci defa _?larak Çin ~O!Sanbı· Almanlar bir nahiyeyi lzm"ri 939 mali yı'ı büdcesi Morrisson ayni zamanda müdafaa 
:tnış Cl?'1.ırınaktadmar. F. 1filrete ıuğra - nnın hucv.muna ıugramıştır. Bır Japon Ç kl • d ·ı nazın LoT'd Chatfielde yardım edecek 
lbü k°Jn:ı nn:ıta"kada TeSm1 yaırdun1ar gambotu kors~ gemile~e at~ aç - e ere ıa e etti ~r ,. İzmir ÇHu~i) - Vilayetin 939 ~a- ve Avam Kamarasında onun yerine be 
~Ü lata ugaınaktadır. mıştır. M~ıh bu .gemde: bmlerce Prag 29 (~A.) -:-- ~hemya da ka- li yılı biıtcesı hazırla~ış v.e M_:cl~ yanatta bulunacaktır. 

fa 1. kUınc:t, iındad işlerin" iensikine dolara balıg olan ganımeUenle kaçma- in Clıv:'lfüovıce nahıyesı, Almanya ta. sevkolunmuştur. Yem yıl butçesı Şimdi Hindistanda bulunmakta 0 • 

p~le çalış.maktadır. ~ayyarcler, ğa muvaffak olmuşlatrlır. rn!ı~dan Çekoslovakyaya iade edil - 2,691,7~0 _liradır. Bu y~~nda 4?6,100 lan yen; müdafaa nazın derhal lngil ~ 
ll'leJtik t ile cenub :o.:ımtakası -arasında N l ı• t .mıştir. lira turıstik yollar vergısı dahildır. Ge- tereye dönecektir. (AA.) 
-b. dokumakta ı·ı" ··t·· "-t asyona sosya JS çen senclci bütçeye nazarnn 939 yılı 
- ~ .. ı. , aç go urmeK e ya· B 1 • b •• • · R H • • N 
hu ~l€tnıektedir. Gemiler Ta~ - fırkasının motörlü kuvveti u ganstanın utçesı bütçesinde 2•4,810 liralık bir t<tsamıf umen arıcıye azın 

anı.o ıle v ı . ' , · ld d·ı işt' M ·fe 876 352 lira B 1 d •d• teın: a paraıro arasında irtibatı Berlin 29 (A.A.) - Führer bir e - Sofya 29 (A.A.) - Mebusan meclı· e e e ı m ır. a~n , • , e gra a gı ıyor 
ın b~ir .. Vüueroe ~lı nak- mimame neşrederek nasyonal ' - sosya. si, dün ~ .~ri~ s.!Y~~t ü~erinde Nafıaya ~02,024 ııı:ı, s~at ~~~~= Bükreş, l9 (A.A.) - Harlciye Nazı· 

ttdındaki kk gemınin ve bilhassa Ajas list Iırkasınm motörlü kuvvetinin Af- müzakerele? b:t1~ ve but~~ın h: - 2.s 1 ·~~ lira,;;1~~1~ ış_lerete ~9· 760 n Gregoire Gafencu, ı Şubatta Bel • 
l'aiso'ya ~ :ıgilfz kruvazörünün Valpa - man <>rdusunun motör1ü ciizütarnlan- yeti u~umı~es~ı kab7uı ~tmişti6r2 ·6 B~t- lira,li 

1 ;e~eere 23 760 lira' zır:aynlm;.,ı,.,._ gradı ziyaret edecek ve Stoyadinovij1 
c:-eıınesı bekltn-\<lın :-ı .... _ _. .~ b" n..ti t "- , d t 1~,_,_. ~ mutevazındır ve milyar mil· ra, vew.nn ' -:l~· •• •• • 

Ordu b -... .. ı CKLt::U.lr. nın ır m ya J\Oıar usu e üru\.I e • :s-• .v F 
1
k l"'d b .. t 668 100 liradır. ile go~ecektır. 

aşkuınandanı General, felA. • dilmesi Iazım olduğunu bildirmiştir. yon levaya balig olmaktadır, e\ a a e u çe ' 



4 8ayfa SON POSTA 

Türk Dili Yayım 
Kurumunun toplantısı 

Satie binası işi 
Komisyon bu günlerde 
kat'i kararını verecek 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisas 

J(urum Başkanı: "Bu vatan Türk vatanıdır. Türk 
olanındır, dünyalar durdukça Türk kalacakhrl,, dedi 

Satie Şirketine aid Fındıklıdaki 106 
küsur bin lira kıymetindeki sergi bina. 
sının Deniz bank tarafından 2 5 O bin 
liraya satın alınması meselesi dolayısi-

İhracatçılann ellerindeki stoklar tamamen seV'k 
edilmiş olduğundan önümüzdeki hafta içinde 

piyasadan mübayaata İntizar ediliyor 

le Denizbaıık idare meclisi reisile aza· Hafta içinde piyasada şayanı kayıd 
bir canlılık görülmemiş ve dış piyasa

lardan üçünün ve umum müdür mua-
lara fazla nıikdarda sevkiyat yapılma-

vinlerinden Tahir Kevkepin diğer iki d v . . f. tl d b" t rr·· k dedil 
ı b. J"k ·~ . . ıgı ıçın ıa ar a ır ere u ay • 

memur a ır ı cte vazııelenne nihayet . t' r·h ·· .. 1 · ih t 1 ' ld' v' . d " t k memış ır. rac urun erı raca çı arı-ven ıgını un yazmış ı . 
A k d S t . b" . . . t tk'k t nın stuklnn azalmıştır. n ara a ~ ıe ınası ışını e ı e • . . .. . 

mek üzere kurulan İ'ktısad ve Nafı.a BUGDAY : Rafia ıçınde muvandat 
VekaletJNi ve Denizbank miimcssi1le· normal bir şekilde devam etmiş ve fi· 
rinden mürekkeb komisyon Satie bina atlarda b~r yükseı.;ş kaydedilmemiştir. 
sının jstimltı.k bedelile satış bedeli 8 _ Gelen. bugday mıkdan 2v1 75 .~ndur. 
rasındaki J 44 bin liranın Satieden ge. Dış pıyasalardan sert bugday ıçın ta· 
ri alınıp almmıyacağı hakkındaki ka _ lehler vukubulmuştur. Fiatlar 1-2 çav
rarını yakında verecektir. darlı ekstra ekstra Polatlı mallan 6,03-

Bu paranın Satieden geri alınması 6,08, 4-5 çavdarlı Ankara ayan mallar 
mümkün olamadığı takdirde vazife1e _ 5,30-5,36, 9,,. 1 O çavdarlı Konya ~yan: 
rine nihavet verilen Denizbank erka _ mallar 5,18-5,25, 9-10 çavdarlı ekstra 
nına ödetileceği haber verilmekte • Trakya sertleri 5-5 ,03 kuruştur. 
dir. ARPA: Dış piyasalar için taahhüde-

. Dünk11 toplantı da bu.!unanlar Diğer taraftan sabık Deniz bank u - dilen mikdarlar tamamlanmış ve ihra-
Tür~ Dıli ve_Duygusu ~ayım ~uı:ı· .. Baş~andan son~ azad.a~ Kemal Per· mum müdU.rü Yusuf Ziya Öniş ile iş • catçılar mal. rnübay~asma ni~ayet ~er

~u dun Beyoglu Halkevmdeı milhım kun soı alarak, Türk Dıli ve Duygusu ten el çektirilen idare meclisi azalarının miş olduklarından fıatlarda bır genle • 
bır toplantı yapmıştır. Toplanbda şeh· yayım meselesinin milli mahiyetini i - Satie Sirketi alevhine aldatma davası me kaydedilmiştir. Almanyada sipa -
rimizin birçok tarunmlil simaları, dok· zah etmiştir. Hatib, bu arada şunları açaca\Jan sövlen.mektedir. Tişlerin durumu ve havaların müsaid 
torlar, avukatlar ve Maarif erk§nı ha. söylemiştir: ~ gitmesi de bunda amil olmuştur. Hafta 
zır bulunmuşlardır. c- MaalesPf sosyetemiz içinde va - lmpeks mesl'lesi içinde pivasaya 380 ton arpa gelmiş ve 
. Kurum başkanı T. Yılmazın riya!!e - tandaşlık hukuku tanınmış olan gay- T. hkik f b •t k •• Haydarplşa teslimi dökme Anadolu 

tıle açılan toplamı.da, b~kanm, Ebe- rimüslimlerin duygularının noksanlı· ~ 8 l l me uzere mallan 4,11-4,13, Marmara ve Trakya 
di Şef Atatiirkün aziz ruhlarını taziz ğından olacak ki türkçe bildikleri mü· Impeks Limited Şirketi hakkında malları çuvallı iskele teslimi 4,22-4,26 
için iki dakıka ayakta sükut teklifi ka- şahade edildiği halde umumi yerler. şehrimizde İktısad ve Maliye Vekale.. kuru~tan muamele görmüştür. 
bul edilmi.5, saygı, tazim ile yapılmı.ş- de yabancı •lisanlarile rnuhatab'lanına tinin müfettişleri tarafından yapılmak- KUSYEMİ : İngiliz firmalarının da 
tır. Bunu müteakıb İstiklal marşı söy- hitab eden Türk kültürüne ve doğru- ta olan tahkikatın ilk safhası bitmiş· kuşye~i siparişlerinde bulunması ge
lenmiş ve Kurum başkanı T. Yılmaz dan doğruya Türklük hissine isyan e· tir. çen hafta<lanberi müsaid bir duruma 
bir söylev vermiştir. Başkan bu söy· der şekilde görüldükleri v~kidir.~ Tahkikatın şimdiye kadar elde edi - giren kuşyemi piyasası üzerinde mües
levinde hakiki ve samını! bir Türk va· Kemal Perkün, sözlerine devam e- len neticeleri hakkında alakadar ma • sir olmus ve fiatJarda beş para kadar 
tandaşlığı na~ıl olabileceğini ve tam derek: cTilr1' vatandaşlık sıfatını haiz kanılara izahat vermek üzere Ankara- bir yükseliş kaydedUmi~tir. FiatlBI' yer.i 
bir Türk vatandaşı kime denilebilece • birçok gayrimüslimlerin umumt yer • ya gitmi~ olan İktısad Vekaleti başmü- çuvallı F. o. B. Tekiroağı 6,03-6,08 ku
ğini mufassalan izahla, gayrimüslim !erde y:lbancı dil ne komısması kör fettişi Fey·li bugün şehrimize döne - ruştur. 
Türk v11tanda,lnrına hitab ederek, doğ- bir itiyRd meseles! midir? Yoksa Türk cektir. SUSı\M : Susam piyasasında ehem· 
ru düşünmenin, doğru ve dürüst mü - dilini benimsememekteki ısrarları Müfettişler tarafından yapılan idarl miyetli işler olmadığı ve yerli fabrika· 
lahazanın. millt ve es~ıı prensipleri Türklüğe aykırı kendi hislerinin Türk· tahkikat birkaç güne kadar bitirile • la da mübavaatta bulunmadıkları hal· 
benim...emenin ve bunlan seve seve lü~ du ygumndan daha üstün telakki ::~~-1.::..................................................... d: piyasa s~ğlamhğını muhafaza et -
karşılamanın zamanının geçmekte ol· edışlerinden mi ilerl gelir?> demiş ve mektedir. Fiatlar yeni çift çuvallı mal-
duğunu söylemiş ve: cNe mutlu Tür. bu nokthlan vazih1eştirdikten sonra, K B lar iskele teslimi 19,30-21 kuruş ara -
küm diyeT1e, bu vatan Türk vatanıdır, Türk Dili ve Yayım Kurumunun bu urban ayramı sındadır. 
Türk olanındır ve dünyalar durdukça işteki ehemmiyetini tebarüz ettirmiş - PİRİNÇ : Pirinç piyasası sağlamlığı-
Türk k<1Tacakt1r!> diyerek söylevini bi· tir. Kemal Perkünün nutkundan son - İstanbul Miiftülüğiinden: 30 İkin· m muhafazada devam etmektedir. Pi· 
tfrmiştir. ra toplantıya nihayet verilmiştir. cikanun 939 Pazartesi günü Zilhic- yasava arzedilen malların derhal müş· 

KiJltiJr işleri: Mil tef t>rrllı : 
Mektebler bir hafta tatll Emniyet Umum MrdlirD geldl 

cenin dokuzuna müsadif olmakla teri bulmaktR olması bunda Amil ol • 
Arife, Salı günü de Kurban Bay;ra- maktadır. Tosya birinci mallan 24,05-
mı olduğu ilan olunur. 24,30, Bursa, Orhangazi mallan 29, 

Bayram namazı Şark mallan 20-23 kuruştur. 
Kurban Bayramı dolayısile ilk ve Emniyet işleri umum müdürü Şükrü t CEVİZ St k t rimiş ve 

Orta Okullarla lisele bugtin ak amdan 
Sökme?ısüer, bayram münasebetile dün S. D. Ç : 0 amam~n e 11 70 

it
'b ö il .. d ki~ p zart . şgil ü akşamki ekspresle .şehrimize gelmiş • 7 61 piyasaya gelen küçük par ma ar 
ı aren n ~uz e a esı n - tir. l_ kurınitan müşteri bulmuştur. Kabuklu 

TİFTİK : Sr.tış muameleleri deV8 

etmekle beraber fiatlar durumunu fil 
hafaza etmekt-edir. Dış piyasalarla J1l 
amele yapaıı ihracatçıların ellerinde 
stoklar tükenmiş olduğundan şi.nld 
sonra piynsacian mübayaat yapılaca 
tahmi:ı edilmektedir. Tiftik fiatıarı 0 

lak malları 130-137, Ka~ahisar a'f, 
mallar 1 15-1 f 7, Ankara ayan mal 1 
1 1 3-1 16. muhtelif deri ma!Uan 70· 
kuruştur. 

1 Hafta içinde 850 balya tiftik satı 
mıştır. , 

YAPAK : Anadolu mallan üzerifl 
talebler azalmış ve bu cins roall .. 
fiatlarında bir gevşeklik görüiınilşttl 
Buna mukabil Trakya kıvırcık maUıı 
isteklinir . Trakya, Bandırma ayarı rtı: 
lar 65-66, Çanakkale, İzmir ayArı rn 1 
lar 60-61 kuruş1uk yıka~ yün 70· 
kuruştur. tıl 

Hafta içinde 700 balya yapak sa 
mıştır. ·ıd 
DERİ : Dahili istihlB.k normal şekı 

11 ··rı 
devam etmP.kle beraber bayram mu 
sebetile piyasadan bir mikdar fazl~ 

85 mübayaa edilrni~ olduğundan pıY 
durumu sağlamdır. ·ft 

Keçi derisi çifti 175-180, oğlak çı fil 
125-130, kuzu çifti 140-150, sığır }cllıll 
kilosu 60-65, salamura 40,42, ko) ş 
hava kurusu 5 0-5 2, tuzlu 40-41 Jctltıl 
tur. ıcU 

AV DERİSİ : Sansar derileri ist~ . 
olmakta devam etmektedir. İhraca ı. 
ların elinde bu cins mal ka~arnı~sft 
Önümüzdeki hafta içinde pıyasıı 1e 
küçük parti mallar üzerine muarı:ı~ 
olmasırıa intizar edilmektedir. oı •1d 
cins av deriler\ üzerine şayanı ka) 
bir muamele olmamıştır. ·····" ······················································· 

$ 1 K sinemada 
BugDn matinelerden itiberefl 

AŞKIN 
Göz Yaşları 

Türkçe sözlU Arapça şarkılı 
Seanslar: 12.30 - 14.45 -17 • 

19.10 - 21.15 

ne kadar tatil yapacaklar ve Pazarte· Umum mi.\dür, b8yramertesi vazife - ... _____________ -J) cevizler 19,5-20 kuruştur. 

Iİ~~~~t~~~~~-~M~cled~ktk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~-~~~~~~~~ 
!ardır. BAYRAM HAFTALARINDA DAİMA EN BÜYÜK FİLMİNl GÖSTER 

Bir temizlik amelesi yarefendı M e 
Hcybeliadada temizlik amelelerin - M ELEK s· 1 Şubat ÇARŞA 

den Bekir, çamlardan böcek toplarken ınemaSI akşamından itibareıı Poliste: 
ayağı kayarak yere düşmüş, ağır su - kt" Dünya sinemacılığının en gOzal eserini takdim edece ır. 

Bir ambar memurunun eyaOı kırıtdı rette yaralannı:ştır. Yaralı berayi te -

Evvelki giin Kazlıçeşınede demir eş· ?.~~~.b.~!~.~.;:~!: .. ~.~J~!!~.1.~!::.~ .............. _ B u·· T u·· B v A L s 
ya fabrikasına aid kamyonklan fahri.. Müessif bir irtihal 
ka dahilfrıe nakledilmekte olan dört \. Dahlllyıe Nezareti sabık 1darel umumiyei 

yüzer kilo .sıkletinde bulunan demir - v11Ciyat müdürü ve Ctimhurlyet gazetesi mü- M 1 L 1 Z A K Q R J U S 
.. dürü bulunan e_,k1 Mektebi Mülkiye me-ıun-

lerden biri kazaen duşerek ambar rne. ıai'ından Lütfi Mootar ftfat etmıştır. Cena- F E R N A N O G R AV E ~ 
muru Dursuna çarpmı~ır. Kaza neti- zesi bugünkti Pazartesi günü sabahleyin sa- E f' 

. d bi.,. gv kırılarak agı· r suret- at 10,5 ta Kızıltoprakta Bağdad caddesinde l U 1 $ E R A 1 N 
cesın e • aya 1 elektrik depruu civannda 147 numaralı ha-
te yaralanan Dursun, berayi tedavi Er- nesinden lı::aldınlaıulı:: Slrkecı tarlldle Yenlca- Dikkat: Birinci gece için LOCA kalmamıştır • Numaralı 

koltukları almak için ecele ediniz. 
~ni hastanesine kaldınlınıştır. ~ml~:l~e~öğ)~e~na~m~az~ı :tıım~~dık~ta~n~s~o:nra~, ~Ba~lı::ır~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , köyündeki aUe mezarııtına defnedilecektir. ~ 

Bir ctomobil bir çocuDa çarptı 

Şoför Fanığun idaresindeki 569 nu -
maralı otomobil, Galatada Bankalar 
caddesinden geçerken 8 yaşında Dur • 
sun adında bir çocuğa çarparak yara
lamıştır. 

Yaralı çocuk tedavi altına alınmış, 

suçlu şoför yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. 

Bir yankesici yakalandı 

Tophanede KurnbaraC'l yokuşunda 

13 7 numat'a 1ı evde oturan 8ahıkalı yan
kesicilerden Osman, Mahnnıdpa.şa cad
desinde Ali Karacanın cebinden saatini 
çalarken ıuç üstünde yakalanımştU". 

Suçlu hakkında takibata batlanmış-
tır. --... 

KIYMETLi SAN' ATKARIMIZ HAZIM DİYOR Kİ: 

BiR KAVUK DEVRiLDi 
BUGÜNE KADAR MEMLEKETiMiZDE YAPTIGIMIZ FiLMLERiN EN GÜZELi VE 

EN ÇOK MUVAFFAK OLANIDIR 
Bayramın ikinci Çarşamba günü akşamından itibareıı 
s A R A y ve i p E K Sinemalarında birden gösterilecektir 

• --· BİR KAVUK DEVRiLDi iZMiRDE Bayramın birinci 
gilnilııden itibaren ELHAMRA Sinemasında ._....,..... 
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lznıitliler şehir 
bir hastane 

içinde 
istiyorlar 

tlııdiki hastan~ lzmitten uzakta bir tepededir. Halk 
taya gidip gelmekte büyük bir sıkınb çekmektedir 

•ıtnrı, 
'' k (Husus!) - Bugünkü İz.mit 
~~ h~ et hastanesi 350 bin nüfuslu vila
~ ı.ı kının ihtiyaçlarına cevab vermek
~ ..,?.ak bulunmaktadır. Şehrin, kenar, 
~e l>e~ay~! uzak bir mahallinde dağınık 
~it ~ n uç pavyondan ibaret olan İz
'ı ~rnleket hastanesi, otuz küsur sene 

t<;'ki ltlşa edilmiştir. 
~taıı tarzı mimari üzerine olan bina, 
o~dı: <>hnağa elverişli taksimatı haiz 
~ti t haıJ.de, mücbir sebebler, bunu 
~at lınıştır. Hastanenin şehirle olan 
lıı "far~ temin eden dik yokuşlu bir yo
'ağ ' insan, hasta hasta, bu yolu tır
>'t>l acıı a asla imkan tasavvur edemez; 
b,<f. ~lilen yer her şeyden evvel ber
~ ~ .. k bir patikadn·. Nakil vasıtala
~ ~nleıi kat'iyen işliyemiyor, yazın 
~hle h "e niyazla gidilebiliniyor. Bu se
)lt ~~l:k, bu şefkat müessesesinden la
~ :a· ğu istüadeyı temin edemenıek
~bı.ıli 1~assa polikliniğe devam etmek 
lili 1.,. ~etinde bulunan hastalann, çek
l. .. ~ırab 'd 
uuı ebtııy c~ den feci ve asla ihmal ka-
l l:ıı.ı es ecek acı bir mertebededır. 
ltııı1 t ki hastaneyi ve bütün mü~temi
t~eç. ~ir ~e ıslan etmek, bu arada dö
İtlt ~a ZU> ve sert meyilli yolunu as
l'id ()lrnl>~l'tnak için bazı temayüller va
tı Releb;l ta ve hastanenin Kocaeliye ka
ti~ekt~cek bir derecey~ isalı arzu e
~ b:rı 

1
. r. Bu, vasati bir rakamla 100-

?<!ttir ıraya ihtiyaç gösteren bir key
l'ette İ Şenirden uzak ve merkezi vazi
~nı 0"ltııyan eski ve köhne hastane bi

~etle~kfersu~ yolunu bu kadar ~a~a 
~~ ın tamır etti:::mek, halkı hıçbır 
~~i eıtınun bırakmıyacaktır. Zı:a, 

?ı ~kl~ bulunduğu mevkiin şehre o
~~ tağb gı 'Ve bir dağ tepesinde oluşu, 
~l sÖ ~n her an düşürecektir. Bir 

tterı l, ek :çın kaydedelim ki, İz
~t ~eın~araya gitmek ve gelmek, İz
•tı daha ket hastanesine tuınanmak
tt ~t.ı takd~k kolay bir iştir. 

tll'ınekt ırde, bu binayı tamir ve ıslah 

dern bir hastane yaptırmak. daha çok 
güzel bir iştir ve esasen şehrin ileri ge
len mümtaz şahsiyetler~ bu. noktads. itti
fak etmiş gibidirler. Vilayet merkezinin 
ehemmiyeti ve nüfus kesafeti ile müte
nasib 100. hiç d'eğ.'ls~ 75 yataklı yeni bir 
hastane inşası artık daha fazla gecike
mez büyük bir zaruret halini almış bu
lunmaktadır. 

İzmitin ortasında ve işlek bir semtin
de hastane olmağa uygun bınalar çoktur. 
Ha.her alındığına göre Sıhhiye ve Mua -
veneti İçtimaiye VekAleti de İzmitte böy
le bir hastanenin vficud bulmasının be
hemehal rnzım olduğu kanaatindedir. 

Demiryolu asfalt yapılıyor 
İzmitin dört sıra ağaçlarile süslü m* 

hur demir~lu caddesinin bir tarafı se
nelerce evvel asfıalt olank yapılö\ğı hal
ıie, karşı kısmı pek· berbad bir şekilde 
kalmıştı. Şehrin ortasında, bulunan bu 
ağaçlıklı ve serin gölgeli yol, yeni Be
lediyenin himmeti ile yaptmlmıya baş
lanm~hr. 

Y'Olun inşaatı yaza kadar ikmal edile
cektir. 

Çene suyu 
Çene suyunun teV'Z! şeklinde sakathk 

ve aksaklık hala devam etmektedir. 7,50 
kuruş gfüi çok ehven bir fiath dünyanın 
en nefis suyunu ;çen İzmitliler, tevzi 
şeklindeki rnüvazenealz.lik yüzünden vak
tir.de ve gününd'e su ıçemiyorla:-. Dört 
gün evvel yazdırdığını7. su, dört gün son
ra ve müşkülatla evi!ıi;ı;e vAsıl olab:l
mektedir. Daimi hir ~ikayct mevzuu olan 
bu işin halledilmesi lAzımdır. 

Hela ihtiyacı 

İzmitte ropu topu, bir umumt helA var
dıı. Bu hel5. 20 bin nüfuıılu şehir halkı
nın ihtiyaçlarına kAfi gelmediği gibi, pelt 
iptidat ve çirkin bir manzara arzetmek
tedir. HelAnın suyu yoktur. Bol su için
de susuz kalmıştır. Her nedense helAya 
S"J tesisi l~m geldiği düşünülememişUr. 
İzmite birkaç umumt helA lAzımdır. c::::·· aynı para ile yeni ve mo-

Cizre Halkev i çahşmaları ) 
aua _..ı *f' 
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~tı ~ OilJ3u 
tllfı n başlta 

1 
st) - Adliyeci Ahmed Tit-

l)-. CaJ'daı n ığı altında çalışan halkevi -
Ort L l 'lllesa • " 

\~ P-Olu hali ıs~ne devam etmektedir. 
-~ İtolları :a3!:i~~tte ibulunan evin bir 
tııhn caktır. li a onumüzdeki 23 Şubatta 

. l§tır. azırlıklara şimdiden başla -

h C:ııre itıı · ha-Ikev· . 1htiJ'ac 1 muhıtin büy'.ik ve mü -
uıa cev . 

ao vennektedir. Genç-

ler spor, temsil ve dil hususunda ehem -
miyetli muvaffakiyetler göstermektedir~ 

ler. 
Resim halkevi için Kaymakam Baki 

B&şaran tarafınıdan yaptırılan binayı gös
termoktedir. Güzel bir bahçeyi de muh -
tevi ve Dicle nehrine nazır bulunan mo
dern yapı ihti-yaca cevab verebilmekte -
dir. 

SON POSTA 

1 Diyarba~ırda bir yılanla 
bir a~ reb arasında 

geçen korkunç boğuşma 
20 santim uzunluğunda olan 

akreb yılanı öldürdü ve 
kendisi de öldü 

Diyad>akır (Hususi) - Diyarbakırın 
Safacami mahallesinde bir aile toplan • 
tısında misafirler ile ev sahibi hasbıhal 
etmektelerken ansızın mutbakta bir gü -
rültü işitmişlerdir. 

Gürültünün neden ileri geldiğıni anla
mak için mutbağa koşan ev sahibi şu kor
kunç manzara ile karşılaşmıştır: 

Mutıbağın odunluk kısmında bir metre 
yirmi beş santim uzunlu~unda bir yılan
ın 20 santim boyunda ve kuyruğu (10) bo
ğumdan ibaret korkunç bir akreb birbir
lerile amansız bir şekilde boğuşmakta -
dırlar. Bu iki zehirli hayvan on saniye 
kadar birbirlerile çarpıştıktan sonra ak
reb muhtelif yerlerinden iğneliyerek ze
hirlemek suretile koca yılanı cansız bi:
hakie yere sermiştir. 

Bu esnada vak'adan haberdar olan mi
safirler sobada yanmakta olan odunlar i
le mutbnğa girmişlerdir. Dört bir tarafı -
nın ateşle çevrihniş olduğunu gören ak
reb kurtuluş çaresi olmadığını anlayarak, 
zehirli iğnesini kendı kafasına vurmak 
suretile intiıhar etmiştır. 
Yazın bu ıhavalide yaşayan akreblerin 

en büyüğünün boyu 24 santim ve kuyruk 
boğumu 12 dir. 

Bu mevsimde böyle bir vak'anın züh•J
ru muhitte hayretle karşılanmıştır. 

---------
Dişi bir kurd bir köylüyü 

öldürdü 
Kurdla köylü arasında çok 
kanlı bir boğuşma oldu 

Sayfa 1 

Denizbankta 
nisbetinde 

maaşlar 
tenzil 

yüzde 30 
edilecek 

Maaşların bir kısmı bugün veriliyor 
(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) ı Bu esas üzerinden, bugün Denizbankta 

ra verilen para ile bu idarelerin Deniz - maaş tediyatı yapılacaktır. 

bank halinıde tevhidinden sonra verilen Yaptığımız tahkikat,a nazaran, yalnız, 

para arasında 600.000 lira bir fazlalık Denizbank memurlarmır. bir kısmı buna 
vardır. itiraz etmektedirler. İtiraz eden mcmur-

Bu fazlalık şundan ileri gelmiştir: Tev- lar, tevhidden önce muhtelif idarcler1e 
hidden önce bütün idarelerin kadrosun - vazifedar olan memurlardır. Bunlar, se • 
daki mevcuda Denizbank kurulduğu za - nelerdenberi Denizbankt:. toplanan mii -
man 180 memur i'lave edilmiştir. Yenide'!'l 
ihdas e<'men bu vazifelere tayin edilen 
şefler ve memurların aylıklar: 400 ile 200 
lira arasında tehalüf eylemiştir. Bu me
yanda 100 - 125 er lira ücretle daktilo a
lındığı da bildirilmketedir. 

İktısad Vekili Hüsnü Çakır, bu m:k -
darları çok yüksek bulmuş ve yukarl'il 
da yazıldığı veohile maaşların tenzili hak 
kında yeni Umum Müdür Yuzuf Ziya Er
zine emir verirken bunun yüzde 30 -ıis -
bı::-tinde olmasını da ayrıca bildirmlştir. 
Yüme 30, haddi umumi maaş tutarının 
üzerinden yapılacaktı!". 

Yeni Umum Müdür Yusuf Ziya Erzin, 
keyfiyeti esaslı surette incelemekle be -
ra'ber il'k tedbir olmak üzere şu yolda bir 
karar vermiştir: Şubat maaşmın. 150 1i -
raya kadar olan aylık1arının tamamının 
ve daha yukarı olanların nısfının veril -
mesi. 

e~seselerde çalıştıklarını, uzun zamanlıır 
zam görmedi1tlerinı, terfi beklerken üs -
telik tenkisi maaşa maruz kalmalarını~ 

doğru olamıyacağını ileri sürmektedirler. 

Umum Müdür Yusuf Ziya Erzin maaı 
meseles'ile yakından meşgul olmaktad•r. 
Kısa bir müddet sonra tetkiklerinin so -
nunu tktısad Vekalc?tine bildirecektir. 

Maliye miif ettişlerinin tetkikatı 

İktısad Vekaleti Denızıbanktaki mua -
melelerin esaslı bir· tetkikten geçirilme -
sini kararlaştırmış ve bu husustı? teftiş • 
ler yapmak üzere şehrimiz.? maliye mü
fettişlerinden mürekkeb bir heyet gör.de.-
rilmiştir. Heyet dün sabah ekspresle An
hradan şehrimize gelmiştir. Müfettişler 
bugünden itibaren Denizbankta teftiş ve 
tetkiklere başlıyacak ve kısa bir zaman -
da işlerini bitirerek neticeyi bir raporla 
Vekalete bild:receklerdir. 

Söziin kısası: Babam 
(Bastarafı 2 nci sayfada) 

Ne olurdu? .. 
BugünlerA erişseydi. O, ki bu mem

leketi hür. bu milleti mes'ud, zulmü 
makhur. fazilE'ti haklın görebilmek i -
çin, altmış altı sene yandı. durdu!. 

ıOeldi ŞJUm:ı ncyll'ylm?. sensiz baharın zev
k.! yok.» 

* Onun sesinde !!lir, acı bir beste oldu. 
Onun gözün!"c çiçek filizlenmeden soldu, 
Öksüz kalbi NJJcdın tahnssfirlle doldu, 
Hayat artık kıt,.anlık. yfirünülmez btr yoldu. 
cBlr çare V:l!''"a bulun gönlümdeki ŞU derde• 
ıVarmış demPk bizim de ayrılmamız kader-

de .• 

* 

f cjmde 01Jun hasret'.ile beraber, bu 
telehhüf bir düğüm halinde kıvnlı -
yor: Pek s-?vdiği vatanını bu halinde 
göremeden gitti!. 

Nasıl ayrı dli'!<'r~e gönül sevdiği yardan, 
Nasü dağlar çökerse bağrına yağan kardan 

Ya, ben~m içimdeki yara neden hala• Koca bir a!ev l"Mıl sönerse bir rüzgArdan, 
böyle t.antaze. Neden halA kanıyor?. Bir günde kış:ı döndü ümidlert bahardan. 

Yirmi beş yıl olmuş, öy1e mi? 

Ah b b 
• 

1 
•Mahvoldu o lıl!' vehmlhayal oldu de~U ml?ı 

Nazilll (Husust) - Bu hafta (Bilaya) , a acıgım .. Senin hicranınla ne .:Bulmak onu bir emrlmuhal oldu değil mi? 
köyünde dişi bir kurd hır köylüyü öldür- kadar perişanım, bilsen!. 
müştür. Facianın tafsilatı şudur: * 

Kasabaya altı saat mesafede olan (Bi- Recaizade, tıorunu Muvnkkan pek 
lAya) köyü bekçisi Mustafa geçen gün severdi. Onnıı mecruh gönlünde Nija
köyün civarındaki palamutluk~& (pala - dm yerini ancak bu çocuk doldurabil
mut) başaklarken karşıdan bır kurdun mişti. 
geldiğini görmüştür. Kurdu sezen çoban 

* Güne§:! kuıkenıyor .. Gölgeyi kıskanıyor .. 
Her toprağı, her taşı yavrucuğu sanıyor .. 
Hiç dur.nadan yüreği sabah akşam kanıyor. 
NIJadın hasrP.tlnden çayır çayır yanıyor. 
cRuhumdu, hayatımdı, slpehrlm, güneşim· 

dl,ı 

.:Ancak bllCM.em saye mi, toprak mı o şim
dl? .. r 

köpekleri k'Oşup etrafını alınca dişi kurd . Oğ!um,. şa~r de~?8~.nin, ölümünün ~u 
yerde yuvarlanarak onlara oyun yapına- yırrnı beş~n:ı yıl~onumlinde, _on~n azız 
ğa başlamıştır. Bekçi Mustafa manzarayı ruhunu a~agıdak1 ma~zume ıle ıki. kat * 
seyrederek palamutluk içindeki yoldan şadeylemek vefak§rlıgmı g~stermıştir: Akşamlar gözlerine inerken perde perde, 
inip giderken kurd'U öldürmek aklına gel BUyUk babam için Bir hayal a?"kasından dalar dalar gider de, 
miş ve o tarafu sapmıştır. Oradan eline ••• Arar en ufak bi: iz .. Ufukta. gökte, yerde, 

Ölümünün 25 tncl yıJdönümü milnuebeWe Bir teselli buluyor gibi .sonsuz kederde. 
g~irdiği bir sopa ile kurdun bulunduğu Hangi fülr ar:!P.ttı .Sl'vglllnln yadını, ıBirşey diyemem cllveı takdire karvpnam,• 
yere doğru yaklaşrnağa başlamıştır. LA - Hangi aes var duyurdu elemJn feryadını, cOayzun feJeğe öyle ki ölsem de barışmam.• 
kin köpeklerle cilveleşen dişi kurd bekçi Hangi ana aradı lıu kadar evlAdını?. 
Mustafanın maksadını anlamış gibi sür - Btitün ömrün~ yazdı, söyledi Nljadını. 
atle onun üzerine saldırarak sopayı kal • cGUl hazin, .sümbül per14&n, cuybarın şevki 
dırmasına bile vakit bırakmadan kar • yok.• <•> 
nını yırtmış, bir müddet mücad.?leden {•) Tırnak 1çerlslndek1 beyitler cOMad• a 
oorira yüzü ve kollan yarala- &lddir. 

Muvakkar E. Talu 

narak kanlar içinde ikisi birlikte 
tümsekten aşağı yuvarlanmışlar -
dır. Civardaki çobanla:' vaktinde yetişe -
memlşlerdir. Palamutlar arasından ba -
basını kıorkuyla seyreden küçük Ahmed 
ko~rak Mustafanın boynuna atılmışsa 
dr. bekçi Mustafa oğlun9. bit ~y diye -
meden can vermiştir. Hadisenir. tahkika

Yozgad Halkevi çahşmaları ) 

tı devam etmclcted'ir. 

Veni Kocaeli valisi lzmitte 
İzmit (Hususi) - Yeni İzmit Valisi Zi

ya Tek~li bugün şehrimize gelmiş, mera· 
simle karşılanmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
... 

:;.-: 

~ n; liasan Be ---..:::==.. 
il-. Sene l'C Y ınalum yn 

• Urban Bayramın- . bıçaklar bilenip kurban
la,. kesilir •. , 

. . . Ben bugüne, kanlı gün 
derim .•• 

Hasan Bey - Demek ki t. 
panyada, Çinde hergün kur· 
ban bayramı var! •• 

Yıozgat (Husust) - 'f'ozgM Halkeıvi baş 1 Bilhassa valimi:z Feyzi Gürel spor böl· 
kanlığına Matbaa Müdürü Münip Yazan gesine QOk ehemmiyet vermektedir. Kış 

. f 1i ete sporlan faaliyete g~miştir. Kayakcılık 
seçilmiştir. Halkevı şub~lerl aa Y geç- koşuculuk 1 k kl"" b- · · 1 k , ve avcı ı u u ıyı ça ışına -
mi<>+ir Yabancı diller şubesi de faaıiyete t~dır Bahard b" t d t lm 

j• • u • a ır s a yom yap ırı a~ı 

geçmiştir. Tarih-coğrafya dersler: veril - düşünülınüŞtür. Resim Halkevi Avc.ı!ar 
mektedir. şubesi azalannı gösteriyor. 
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\ Hıdu.ı.r Kuıumda 1 

DERKENAR 
E vvelld tınkü. gazete!erden birini 

Jt~ıran çocuk, bir makale ,. 
mn eerlevhasuıı. okumU§tU: 

- cDer kenar!> 

Dadısı yanıbaşınd'a idi. Ona sordu: 
- Dadı derkenar ne demektir? 

-
Dadı pek okur yazar. bir kadın değil-

aı, dOşilndO. kestirip atamadı. 
- Ben anlamadım küçtik Bay, !en bir 

kere de büyük annenden sor. 

Çocı.ıK elinde gar.ete babasının yanma 

gitü: 
- Baba derkenar ne demektir? 
Babası gü.ldti: 

- Ne o, kaleme mt çırağ oldun? 
- Çırak olmadım baba, usta da olma-

dım, derkenar nedtz öğrenmek istlyo • 
rum. 

- Sen derkenan nereden duydun? 
- Gazetede gördtım. bak. 

Çocuk büyük annesini buldu: Baba. QOCUğunun gösterdiği serlevbayı 
- Büyük anne, derkenar ne demektir? okudu; morak aıtt. Yanyı okudu. 
Büyük anne, aklı evvel kadındı, fa • - .Bir denkenarla, yazıya derkenar 

kat yalnız okuması vardı: yazması yoktu. serlevhası konulmuı.nın sebebini yazı • 

- Ya arabi. ya iarisf amma manasını 
b1lınlyorum. Sen bir kere de annenden 
sor. 

- Peki büyük anne! 
Çocuk hu sefer annesini aradı, buldu: 
- Anne, derkenar ne demektir? 
- Kalem lisanı! 
- Kalem lisanı ne demektır anne? 

- !FaZJ:a bilınlyorum. Manasını mı 
ağremneklstlyorsun? 

- Evet anne, manasını öğrenmek istı
)'Orum. 

- Babana sor. 

nm muharriri Nurullah Ataçtan sorm'J.k 
icab edi~r. 

- Atilaşıldı babL 

- Ne o? 

- ~14 dadıma sordum, bllnıt:tıt .. 

büyük anneme M>rmamı söyledL Bilyilk_ 
anneme sordum. bilmedi.. anneme sor • 
mamı sayledi. Anneme sordum, bilıne • 
di.. sana sormamı ~yledi. Sen de ... 

- Derkenar işte buna derler oğlum, 

btr kere lba~laınıy41 bakar, kolay kolay 
sonu gelmez! 

1smet Hula.t 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Kuş yavrularmm 

gagalarmdaki uzuv 
Kuşlar yumur

ta içinde iken ga• 
galannda diş gi
bi bir uzuv pey 
da olur ki, bu u- -
zuv sayesinde yu 
murta.lan kırmak 
w dışarı çıkmak 
amkan).u clde e· 
derler. 

* içinde civciv yetiştirilen otel 
~, A 
~ ~-·~ 

~ ........ ! 

Florlda'dakl Fritz otelinin kıymeti 1 
milyon dolardır. Fakat .şimdi civciv ye
tiştirmeğe tahsis edilm~tir. 

* TansUr nedir? 
Kilbıe himıetine giren kimselerin 

ıaçlannm tam tepeye gelen yerini traş 
etmek Adet! bazı kifuelerde elan bakidir. 
Fransızlar buna tansür ismini verirler. 

Koyu gözlüler daha iyi mi 
görürler? 

Gözleri koyu 
:ranlk <(lanlann, 
loş yerlerde göz • 
l~ri açık renk o • 
lanlardan daha f· 
iYi gördınderini 
iddia ederler 

Bir ördek yav
rusunun, ymnur • 
tadan çıktığı za • 
mandan 12 hafta 
zarfında ağırlığı 
50 misli artar. 

* 
Venedik sokakları 

Venedik şehri ufak adalar üzerine ku

rulmuş bir şehirdir. Bu yüzden ıehriD. 

ekseri evleri su kenanndadır. Bu evler"' 
de oturan1ar kapılannd'an çıkar çıkmaz 
yol yerine !U ile karşılaşırlar. Bizim 
tramvaya, otomobile bindiğimiz gibi on
lar da gondollara binerler ve ıu dolu ıo-
1cakları bu nakil vuıtalarlle geçerler. 

_ .................. ·--·····································-,--------------

L SLER 
Olıugucularıma 

Cevablarım 
Ankarnda D. D. L. ye: 

c- AJk esasen tezahürlerile belli 
ılur. Senin anlattıkların da aşkın 
tezahürlerinden başka birşey değil
dir. Mektubunu okuduktan sonra o· 
nu delice sevdiğine kanaat kesbet -
tını. Ona gelince belli ki o da sana 
karşı lft.kayd değil. Fakat sen şüphe
desin. Onun sesini nasıl bir sevgi ile 
sevdiğini tahlil edemiyorsun. Bir ta
rihte ben bir Fransız feylezofunun 
'bir eserinde okum~tum. Diyordu 
ki: 

c- Bir kadın bir erkekle dost ola
bilir, bu dostlukları kadınlık ve er
keklik hislerile alakasız bir dostluk 
şeklinde görünebilir.. Fakat buna 
pek inanmamalıdır. Kadın daima ka
dın, erkek daima erkektir. 
· Kendileri bile farkındia olmadan 
birbirlerini, biri kadın, öteki erkek 
olduğu iç'in sevmişlerdir.> 

Se.:1 onu nasıl seviyorsan, madem• 
ki sen erkeksin o kadındır, o da sem 

öyle seviyordu. Hükmümde yanıl -
mış olabilirim. Fakat nihayet senin 
verdiğin izahata istinad ederek bu 
tarzda konuşuyorum: 

Yalnız ~var ki. O ve sen gerek 
tahsil, gerek seviye itibarile birbiri
nize denk misiniz? Onun nişanlı ol· 
duğu erkek, onu daha iyi geçindire
cek midir? 

Bu suali şu maksadla soruyorum. 
Bugün sen ona hissiyatını söyliyebi· 
lirsin, O da bilmukabele sana hissi -
yatını anlatır .. Anlaşır, evlenirsiniz. 

Fakat şimdiki büyük aşk ileride 
kudretini kaybedebilir.. O zaman 
şimdi göremiyeceğiniz, farkına va • 
rarnıyac-ağımz tahsil ve seviye fark· 
lan meydana çıkar ve geçimsizliği 
tevlid eder. Hele onun nişanlandığı 
kimse eğer kendisini daha iyi geçin· 
direcek bir vaziyette ise onda bir 
lirsin, o da bilmukabele sana hissi
öldürmek bir daha mümkün olmaz, 
artık her ikiniz için hayattan saadet 
um.mamalıdır. 

İşte oğlum benim de sana ceva -
bım budur. TEYZE 

SON POSTA 

Örgü bluz 

Holivudun en uslu yıldı 
Maureen O'Sullivan 

... ,-·······------····················-····································································· i Genç yıldu bundan •ekiz ıene evoel nazarı dikkati celbetmiıti. F~ 
: küçük Ycıtta bulunduğa için Holivuda gidememif, nihayet ıekiı 1~ 
1 aonra lilm payitahtına ayalı ba•ar baımaz bir anda ıöhret brılnıtıl 
\. ... ••••••• •••••••• ....... ••••••••••-••••••••••••l\•••••••••••••••••-•••--••••••n••••••••••-• .... i'f 

Bugün Hollvud'da en fazla f()hret 
bulmuş olan sinema yıldızlanndan biri 
de gilzel Maureen O'Sullivan'dtt. Bu 
sinema yıldızı anasıl İrlan<la!ıdır. İr
landada Bt>yle'de dünyaya gelmiştir. 
Bundan tam sekiz sene evvel meşhur I 
sinema san'atkArlnrından J. Mc. Cor -
mack bazı film kısımlan çekmek üze· 
re İrlandada bulunuyormuş. Günün bi
rinde Mau~n O'Sullivan'a rasgelmiş 

! ve onu fevblAde beğenmiştir. 
ı Babasına müracaat ederek biraz 

-il&.....~- 1 film tecrilbelerinde buluruna.k arzusu-
Kollarla ıwrsajın ü.et tarafı fantezi ör- nu dermeyan etmiştir. 

güdür. Bu örgünün modelin tıpkısı ol- John Mc. Cormack da yüzdey(lı ir
ma.t px.t değildir. ~a~d .. bluzun bu landalı olduğundan kızın babası ta1e
kıımıını Jersey w l.dstık orgulerlnden ya- bi . d h 1 '---bul t.mt..+4... Kı • 

1 ........ '--·-' k . İk' nı er a JUi e "i~· z, prova pı~ .Ll.ö.Ull.lanndan ayırd' etme tır. ı 
sivri uç gihi göğse doğru yükselen etek larda. muvaffak olmuşsa da henüz mem 
tarafı, lbtik örgüdili'. Arka ön. birdir. leketınden uzaklara gidecek yaşta ol- , . 

d w d b'- .. dd . f rd b Maureen O Sullıvan 
Kol ağızlanndaki Ibtiğe de ayni ıek.il rna ıgm an u . mu et ın ıza a u • bi mühim filmlerde kendisine 
verilmiştir. Yakasında minimini bir plfıs- lunulması kararlaştı~ır. Genç kız .

1 
'şt' 

20 b w ak 't.r-li d' ven mı ır. • tronu andıran jersey örgüsü var. Bunun ya~ma astıgı v it ili.} vu un D · , 1. 'f b' genç 1' . . aıil'..a nPs e ı, zan ır 

üstüne koyu renk. ufak düğmeler dizili. yolunu tı.ı~r. lan Manreeı; O'Sullivan bundan 1 

S 1 k b 
Holivud'a gelir gelmez Metro Gold- evvel John Villiers Far'row ile e''1 

ÜS Ü ÇOCU l0 U wyn Ma~ ~nu derhal angaje ebniş, miştir. Bugün Holivud'un en rıı~ 
pek az hır müddetten 80nra da: yuvasını kurmuş bufonmaktad 

So This, Wiınpole Street, Anna Ka- En uslu, ailesine en fazla ve c'\, 
renin; L: London Escapades, Tarzan gi- merbut sruı'atkar lakabını! alıJlı.Ş 

Fransızların yeni bir filmi: Mukaddes kanu~ 
Meşhur film rejisörü G. W. Pabst pek tabiatın tesiri ile insanların kalblf 

yakında (Mukaddes kanun) adında bü- de yeni hislE:r belirebilir. 
yük bir film çevirmeğe başlayacaktır. Genç kızlann rolleri henüz rol 9 

Filmin senaryosu Madam Winsloe ta - mış kızlar tarafından yapılacaktır 
rafından yazılmıştır. Şimdiye kadar bu yük roll~r için angaje edilen san'B 
mevzua d:ıf.r film çevrilmemiş olduğun. lar şunbrdır: 
dan buna bQyük bir ehemmiyet veril - Viviane Romance, Jacqueıme r;ı 
mektedir. bac, Mnrcellc Chantal, Paulette ı 

Mevz11 şudur. Vak'a bir kız kolejinde bert. 
geçmektedir. Kolejdeki genç kızlar e • Göriildüğü vechile filmin ıne · 
beveynleri boşanmış oldukları için ok bakirdir. Derin bir içtimaf )'r."' 
orada bulunmaktadırlar. Kan koca bo- ç d b ktedif 

• w kı ........... 1 temas e en u mevzuun mu t 
şandıktan sonra aıle ocagı yı &U"'i o - tk.. p b t t f d .. t d ne 'b 
duğundan kimsesiz kalan kızlar pansi • 8 ar a 5 ~ra ın an us a ~ ... 11118~!1 
yona yerleşthilmişlerdir. En genç 0 • :te işlenecegi muhakkak sa1 ---

lanlan vani henüz on ild yaşın8a olan- · .1 
ıar .ge~ yatakhanede ağlamakla vakit Tarzan'm 0 "glu rolunU yupall" 
geçırmcktedirler. 16-18 yaşlannda bu- . 
lunan kızl&T aralarında bir içtima a'k • hır çocuk aramyor ! 

<' dederek e!lddenberl devam edip duran Büyük bir film kumpanyasının tf 
bu vaziyete karşı cephe almağa karar kında çevirPceği Tarzan filmin~~ ~1 
vermişlerdir. Kararın esası ana ve baba bur san'a~ar Johnn We.is!llııl~ 
lann kolayca boşanmalarına her suret- oğlu roliinü yapabilecek erkek ç ~ 

Bu model, 90tuğa müstesna zamanlar· le mtimanaat eylemektir. Fakat günler ğu bulmak için kumpanya bir 
111 

/.' 
da giydirilecek seçkin ve süslü bir rno- geçtikçe bu kararın hiç bir tesiri ola • ilanlar yapmıştır. Bu ilan üzeriil; d~ 
deldir. Açık pembe tn!tadan yapılmıştır. mıyacağmı ilk anlayanlar gene kızlar merikanın he:- tarafından, Kana ('ı,.-J 
Bütfin göğüs sıra sıra büzgülüdür. Büz- olmuşlardır Onlar da bu haklı isyan 350 taHb çılonıştır. Film k1.J1llP31C t..•' 
gülerin üstüne lliyah, dar kadife korde • devresinden sonra anlamııJlardır ki bu şimdilik fotoğraflar üzerinde ~:ı.I' 1 
!!.Adan flyongalar konulmuştur. Arkası ö- vaziyeti tad11 edebilecek yalnız cMu - ta bulur.makt.adr.r. B'1ahare ÇO"'~ 
nünün tıpkısıdır. Yalnız fiyongasızdır. kaddes 'kanun:. yani tablattll'. Ancak arasında bir scç;m yapacaktır. • .... / ..................................................... ·····-.......................... _ ....... ··----· ... . . . ........ .. . . . . ......... .. ... .. .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . .... .. .... 1 

1 Bacaksızın maskaralıkları: Caka ....... 

• 
,. ~ 

• 
,_ __ 

\ 
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so~ Pf>STA 

Fransanın bugünkü 
hale düşmesine 

lngiltere sebeb oldu! 
i.= Fransacla giimlen hu ses: • /ngilün Frmuaga. 
:.: bizim /ngilteregc ınıJıtaç oldagumuzdan daha fazla 
: muhtaçtı. Bize !Ja,etmeıaalciPtı, Abnanga ve ita/gagı · . 
l Jar:ırrıe.~leıulir~e~ bizi ba, epet,e mecbur ettiler 1. ..) 



8 Sayfa 

Dün lig maçlarının en büyük ve heye - t••···· .. ................................................. , 

canlı karşılaşması yapıldı, ezelt birer ra
kib olan Galatasaray - Fenerbahçe Kadı
köy stadında karşıl.3ştılar. 8000 seyirc: .. 
nin önünıde oynanan bu sert ve süratli 
maç futbol meraklılannı uzun müddet 
heyecanlar içinde bıraktı ve nihayet 3-2 
Fenerbahçenin galib!yet: ile bitti. Saat 
tam 15.15 de başlanan müsabakada ta -
kımlar şöyle yer almışlardı. 

Böyle garib bir hakem 
gördünüz mü 1 

Dün Karagüınrük ile Feneryıl -
maz arasında bir maç yapılacaktı. 
Fakat maçın hakemi Fenerbahçe • 
Galatasaray maçını seyretmeğe git
tiği için her iki takım sahada bir 
müddet beklemiş ve oyun oynama. 
dan çıkmıştır. Buna inanır mısı -
ruz? 

Fenerıbahçe: Hüsameddin - Yaşar, Fa • 
zıl (Lebib) - Ali Rıza, Angelidis, M. Re • 
ıad - Şaban (Fazıl), Esad (Şaban), Ya .. 
şar. Fikret ('$ad), Lebib (Fikret). 

Galatasar:ıy: Osman - Liitfü. Adnan • \ ........ ..... ......................... ................. ,.,, 
Musa, Nobar, Ekrem - Necdet. Buduri, 
Cemil, Bedii, Sarafim. 

Oyun Tarık Özere!lginin idaresinde Fe 
nerin sağdan akını ile başladı.. Galatasa -
rayhl'ar bu akını taçla durdurdular. Bun
dan sonra arka aıikaya üç defa taç oldu. 

2 inei dakikada Galatasaraylılar sağ -
dan Necdet vasıtasile Fenerbahçe kale -
sine indiler. Necdetb ortasını Hüsamed
din yakaladı. Ve tetılikey' savuşturdu. 

Oyun •bütün tahminlerin hilafına GaJa
t~arayın hakimiyeti altında geçiyor. 3 üu 
CÜ dakikada yeni bir Galatasaray akı -
nında Necdet ortal.-ıdı, Fener kalesi ka -
nştı. Top Fener bekı Fazıla yakı;ı bir 
yerde. Fazılın mütcreddi.i hareketi olına
sa tehlike savuşacak. Fakat bir anda o -
yuncular birbirlerine girdiler. Bu sırada j 
Galatasaray santraforn Cemil atıldı, Hli- Fenerti Hüsameddin bir tehlike atlatıyor 

S O N POSTA İkincikanun ~ 

( LiG MAÇLARI J 
Fenerbahçe G. Sarayı 

3 - 2 mağlub etti 
Oyun çok sert oldu, GalatasaraY 

daha güzel oynadı 
Beşiktaş ta dün Beykozun karşısında az kalsın berabe~ 

kalarak ligdeki vaziyetini tehlikeye düşürüyordllı 
Ancak bir golle tehlikeyi atlatabildi 

sameddinin müdahalesine rağmen kafa ı· 
le Galatasarayın ilk golünü attı. Stad bu 
golle çın çın çınlamağa başladı. Galata • 
saraylılar haykırıyorlar. Fenerlilerde ise 

• ses yok. 

Top santraya geldi. Fenerliler der -
hal hücuma geçtiler. Fakat Ga : 
latasaraylılar bu akını keserek sağdan 

Fener kalesine indiler, netice çıkmadı. 
Karşılıklı akınlar devam ediyor. 

vermemen yiizüııden muhakkak bir gohi 1 
kaçırdı. 
Münakaşalı bir vaziyetin geçiştirilme • 

sinden sonra Galatasaraylılar yeniden o
yuna hakim olarak Fener kalesini tazyi~ 
etmeğe ıbaşladılar. Fenerliler gayet sey
ret akınlar yapıyorlar. Oyun zevksiz. fa
vüllü bir halde devam ederken birinci 
devre 1-1 beraber neticelendi. 

Bu sırada Fenerli Hüsameddın Galata
saray tribününün önüne gelerek oyun n
n&Sında kendisi aleyhinde bağıranlara 

yumruklarını göstererek meydan okudu, 
San • kırmızı seyirciler de Hüsameddlne 
muhtelif ahenkte seslerle cevab verdiler. 

İkinci devrede Galatasaraylılar güneşe 
karşı 'düştüler. Fenerliler de takımların
da tadilat yapmışlardı. 

7 inci dakika taç atıldı, topu Esad kap- Devre karşılıklı ve daha ziyade Gala -
tı fakat gene kaptırdı. M. Reşad, Necdete tasarayın üstünlüğile 19 uncu dakikaya 
gönderilen pası kesti, Yaşara verdı. O da kadar devam etti. Bu arada Galatasary .. 
sıkı ,bir şütle beraberliği temin etti. Stad lılar birkaç gol fırsatı kaçırdılar. 
gene çınhyor. Fenerliler, sevinçlerinden 19 uncu dakikada Fikret Galatasaray 
yerlerinde duramıyorlar.. Galatasaray - kalesine inerk~m Musa Fikrete favfü yap 
lılarda jse ses yok. tı. Fikret fa.vülü ~ktı, top Galatasaray 

8 inci dala"'kadan ftib:ıren Galatasaray- kalesi önünde. Kaleci Osman topu bloıre 
lılar oyuna hAkim olmaya başladılar. Fe- ederken Fener santraforu Osmana bir 
ner müdafaası, Galatasaray tazyikinden şarj yaptı: Top Galatasaray ağlarında .. 
bunalmış, mütemadiyen favul yaparak 0 • Fenerin ikinci golü de böyle oldu. 
yunun zev3cini kaçırıyor. GalatasarayWar yeniden Fener kale -

sini tazyike başladılar. Fakat Fener mil-
14 üncü dakikaod'an itibaren oyun mü • 

dafaasının sertliği, kendilerinin ağır ha • 
tevazin bir hal aldı. reketler.i yüzünden bir çok fırsatlar ka • 

Dünkü maçtan heyecanlı bf r ıaftıD 
br. 

halinde mütevazin bir hal aıın:ığa 
!adı. 

28 inci dakilkada Fenerliler soı~aıı ıs'' 
vasıtasile hücuma geçtiler. Lutfı f rJ 
favül yaptı. F·ikret çekti, bunu Lut~e~ 
tardı. Faıkat topu uzaklaştıramadı. f 
den Ali Rıza yetişti ve topu Esada il 
dertli. O da kafa ile Fenerin uçürıc 
galibiyet golünü attı. 1~ 

25 inci dakikada ise Fenerliler sağdan 
bir hücum yapMar. Top Şabana geldi, 
v~yetinin müsaid olmamasına rağmen, 
Şaban daha müsaid, vaziyette olan Fikre
te pas vermedi, topu ileri atarak iyi bir 
fırsatı kaçırdı. 

G. saraylılar hiç olmazs1 berab:r ~,ıe 
yısını yapmak için yeniden Fene- ·~ 

sini tazyike başla<l1lar. 32 inci da~ı f' 
G. sarayın solrlan akın yaptığı sıra 8 

f 
zıl Buduriye on sekiz çizgisi içind~~ 

21 inci dakilkada Musanın attığı tacı vül yaptı. Hakem buna penaltı ve ·~ 
yakalayan Sarafim Fener kalesine indi. Necdet sıkı bir şütle G. sarayın 1 ~ 

çırdılar. 

Fener kalesine çektiği şütü kalenin üst golünü' attı. Fenerliler beraberlilt te 
direği kurıtardı. Lebib geri gelen topu u- kesi karşısında hücuma geçtiler. . ()!' 
zaklaştır.rnak istedise de top Necdete gel- 35 inci dakikada G. saray kalec!Sl 
di. O da t.opu avuta attı. man güzel bir kurtarış yaptı. } 

Oyun yavaş yavaı karşılıklı akınlar (Devamı 11 inci scıyfadll 
--=--===:====-=-=====-=-=-~----------~-----:-=-====:===:====::==========:::=========~~=z:mr-=-------=....;._==--=-----~.-·f 

O v~kitler p~a hazret!lerini Son Posta'nı n Romanı : 35 Cafer paşanm oraya ge1emed1gı çl 

27 inci <takikaıda Musıı topu uzun bir 
vurşla Bediiye gönderdi. Faka~ Bedii pas 

liyor, dilf:~:~ei~~.K::~n:: ~~;;:;de; ~Ah ne baygın bak.ışın var, :!~.ne~i: ;~!~~;,"~~'.et:!~~~ 
bulunarak yalvarıyordu: nun güzelliğinin, şuhluğunun, ,?~ 

Avak~~~;:' .~t~~:'ö:~ı::r';.ç ~:::: ~.~ fil t l tf!;t {f!1 U:tt gılr· ~ ~ oo.a I· ;~ı~~D ~:;:.~;~":1::'.ü~:d:r:::~nbr;:.~ 
Ef'rer b1ır~dan. senin o gül yüzünü gör- E . r b . şems yelı' E kREM kı çıkarmışlardı. Saz meclisleril1 

d
mrrlekn. lvumuk ellerini öpmeden gi - is~MEBL~ a evaz 1 • '' TA LU ne~~;e~~ dilberi rıin.i ara.da bir çcıl-1!(. 

ecP. o ursRm, rn~hvolurum! Sana ne 1 & • cı»:~ 
iste-rsen alayım. Canımı iste, vereyim. O zaman mesti nigclhı ne de Jctf'. 
Allah ac;kına .. pevııamber askına aç! Hain, mel'un heri • çıkarıyordu. Son o· ya r <' 
Saved. bilrnivP--rek bir kusur dahi et • fin biridir... !arak, şunu dedi. Diyerek ağaz eylediklerinde, ~~. 
mfc:; isem. affet!. - Peki. Ne ola • - Vallah, billah, nık bağminn, bir cAh!• çıkıyor ıcıer 

Onu böylece uzun uzadıya yalvart. cak? Zaptiye kapısına ge En kalbur üstüne gelen erke ,·e' 
tıktan c:onra. nihavet Rana meydana Çl· RanA, filcanı ye • lir, zorla makamına zerinde edinmiş olduğu nüfuz s:iiıc 
kıvor. fa~at bu ~fc>r de somurtkan bir re bıraktı, Cafer pa. kadar çıkar, gözle - de, Benli Seniyeyi de tamarne~ J1lııt~ 
çehre takmıvordu. Ve, tA, yatağa gi • şanın yanına koşup rinin önünde kendi. altına alınış, evin içinde arnirı ,0r, 
rinceve kadar bu komedi böyle devam çıplak kollarını boy mi hançıerlerirn.! kesilmişti. Ne isterse o yapılı~ ~ 
edivor<lu. Bu suretle. naşadan neler is- nuna sardı. Ürperen paşa, tat- emrederse o icra ediliyordu. J1lnıli 
tihsal etmic;ti, neler! Bin liraya yakın - Ona, senin bir lı tatlı gillürnsiye • Pesendi kovdurmuştu. Onda, fi~ 
bir para. eımas küpeler, bilezikler, fenalık etmeni isti· rek, başını salladı: bir rakib görmüş, ve hele Molltıtl~il#f 
bro~lar. hotoz ii1ııe1 eri. kat kat esvablık yorum. - Merak etme, disinden yü7. çevirmesini ondan 
lar. böc~k kanuöıı ic;karpinler .. bundan - Ne gibi? bir çaresine ·baka • tL ,f 
bac;ka, kanı volrlac:lannı da koruyor, - Sen çok kud • nrn; dedi. Sen ne - Bn karı buradan gidecek! 1ı' 
onlara cfa öte~ri aldrrtıyordu. retlisin. Padişahtan emredersin de ol - Diye ayak dirediği gün. Seni~~!: 

Bir sabah. ka~ı karsıva kahve içi • ronra bu devlette en maz? edecek olmus. buna karşılık 'R8119s·~~ 
yorlarkel'l, Ranfi bi-rdenbire: büyük nüfuz sen • Üç gün sonra, re· - Siirdüriirüm! Hem de l'A0rıı! 1" 

de sen sadir olan bir i- yanmı değil de. Fizanı boy]atırı •1 
- Pasacı~:m! dedi; senden çok mü • · " 

him bir dil~ğim var. Yapmazsan fena - Amenna! am • rade ile, kassam mu didini ~avurmııştu. iJlıcı'~ 
halde kırılınm. ma, durup dururken evini faziletlft Sami Havatında husule gelen b? 5,9 ~r 

bir adama ne yapa· Molla beyefendi, rağmen, evini, kocasmı ve b1lh
9 
tl· ~$ ı 

- F>nret, ruhum! Ben seni hiç kıra.,. bilirim? Havran naibliğine zirnen<lle Hi.innüzü unutmuv0~d ı11~ 
mıyım? C'.rt=:ne ııe arzun var, bakayım? - Her şeyi yaparsın! Her şeye kadir- insan!. Sana, RanA kurban olsun! tayin edilmişti. ta bir gün. tebdil .ıriyinerek ese'' 1 
Gerdanlık mı?. Saat, kordon mu? · k' Jık Jfl sin sen! Mm=eıa, tutup bir tarafa sürgün Bu sözlerin samimiyetine inanarak, Bu t.:ıyininin sebebini, darbenin ne .. hallesine k:ırl:ır gitmıs. ıra _ıeııı• ı 

- Hfıyır· Ne o, ne o! Bu seferki, para ettı'r. . . . . 1 t' hi d ~-· d ld·V• ... w mak bahane"". ile attar Hafız ~ ...,nııl ıçın ıçın gurur anan zap ıye nazın, ç re en ve .11..ım en ge ıgını ogreneme- '"' 1, ... 

ile pul !lf) olacak sey deği1. - Olur mu. canım? Koskoca, istan • eevab vermiyor, kendisini son derece den, kalktı, gitti. Babımeşihatte, haki· dükkanına ui!rıyarak. oradan }lll ? 
Paşa şiinhekndi. Acaba, kan, nikah bul pnveli, kazasker namzedi, ülema • mahzuz eden bu vaziyeti temdid etmek kati kendi zekasile keşfeden, bir Bebe- cının evini gözetlemisti. ıı1'; 

edilmesini mi istiyecekti? Korka, kor· dan bir zat?. istiyordu. rUhi idi. Sami Mollanın arkasından, O s~fe~: kimse ·i göremeyinC~o) 
ka sorrlu: - Ne çıkar? İcabında vezir, vüzera, Nihayet ısrarlara dayanamadı. bir gün, müsteşarla konuşuyorken, sö. daha da cür'etkarane bir şeY )' 

- Kınalı kuzum! Ne imiş bu böyle? vükela bile sürülüyor. Ne olursun? rui- - P€ki, benim sevgili çiçeğim' dedi. zü ona intikal ettirerek: arkasırıda babayani bir çarSa!· · }l 
4
y 

Merak ettim. nacığmm bu kadar bir arzusunu yerine Bu emıfo de başım üzerine, lAkin biraz - Allah selamet versin! dedi; Sami de de kalın bir peçe oldUgıı ,, ç 1 

- Benim, bir adama kal'Şl fena halde getirip de, onu sevindirmek istemez mi· zaman bııak da düşüneyim. Olmaz mı? Molla, tıpkı bülbül gibi, bir cGüli Ra· doğrudnn d0ğruya eve gidi~ kll~ıs 14 
hıncım vcır. sin? Oh, benim güzel, tosun, pehlivan Rnna geriye çekildi. Bu sefer de teh· na>ya kurban gitti. mıştı. Eğe>: açan, yabancı bır .şl< ge cJ 

- Vavt Kimmis o? pnc.acı;;1m! Alimallah, dört kaşlı civan· dide başladı: Müsteşar: ise. lalettayin .bir sual sora~a ~tı ·~ 
- Sami Molla. Benim eski efendim. lara deP-işmem seni! - Hele yapma! Bak, bir daha yüzü- - O, ne ciemekmiş, o? diye sorunca, dönecekti. Yok, şayed uındu~ o·~ 
- Şu, kassam umumi muavini? Sakalını ok.şayor, yüzünü gözünü ö. mü görür müsün? kamburunu oynata oynata gülerek: zimendle knrşı1aşırsa, o vnkı ' 111~ 1 
- Evet. İşte o. püyordu. Böyle söylerken de, güzel vücudü • - Eh, o kadarcık bir sır da, dAiniwe efendinin evde olup olmadığ'JI1~ııır1~1 
- Nede'l k:zdırı ona? - Oh, benim hünkar heybetli pa • nün en hırs uyandırıcı noktalarım kAh kalsın! cevabını verdi. ten sonra, içeriye girecek, çoc~ast f'' 
- Bana dünyanın kötülüğünü etti. şam. Bütün ömrümde biricik sevdiğim gösterip, kah örtüyor, herifi çileden işte, Rana böyle bir RaııA olmuştu. ya doya görüp sevecekti. (.lir 
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Berlinde Qç sene kalem' ı 
·ıe geçinen birTürk kadını ( 

~AT omvtştN HAT~ 

Hayatta zahmetsiz, sıkınf ısız 
kazandığım ilk ve son para 

Doktorlara gOre 
beden terbiyesi nedir 
ve nasll yapılmahdır? 

lier akşam gittiğim kahvede Vicki Baumun, sefalet çekerken bir eserile zengin olan 
bu kadının, devam ettiği bir köşe vadı. Garib bir inanışla daima o köşeyi seçerdim 

_ 6 _ muhM"l'iriJ tanıdığına çok memnun gö-
hüO Zaıtıanlar edebiyata karşı müdhiş bir ründü. 

1 llrıetiın ve taassubum vardı. Bunun . - Aman dedi, siulen ufak bir iyilik ri-
~ın sinenıayı çok hakir görüyordum. Ak- ca edeceğim. Bana Abdülhamidın haya-
«~ b~r sinema senaryosu yazmak ~iç tına aid bir senaryo verdiler. Pek rica 
~t'tlı edı. Yalnız şimdi burada ismini zık- ederim, bu senaryoyu blr kere okuyunuz. 
ll'ı~ ek istemediğim iki edibimizin kendi Bu tarihi hakikatlere ve Türk örf ,.e 
tıd~saadelerile; kendi eserlerini tercilmP adetine uyar mı, uymaz mı?.. Söylersi-
ııU:: llfaya götürdüm. Bence pek güzt:~ n!z! 
kab ola.bilecek olan bu eserleri nedense Ertesi gün öğleden evvel kararlaştır· 

Ul etrnedi~· dıgıy mız gilbi Alliance filme gittim . ~ ıer. 

~ lrn için uzun seneler başka hiç bi: Hayatımda hiçbir film müessesesine 
?a büste bulunmadım. Yalnız buna gitmediğim için buranın nasıl bir yer ol-
tu hnen bir tesadüf bana Aliıance film . duğunu merak ediyordum. 

Yazan: Doktor HulOsi Özverim 

, 

ll'ıpanyasın<tan iyi bir para kazandırdı. 1 Girdlğim yerin la:ı lettayin bir yazıha-
Berli n in san'atkAr kahveleri 

1 ned~n hi.?~~r iarkl yoktu.. . ı H 1fzıssıha, insanlan vakitsiz ö-1 ~ çocuklara teneffüs hareketlerini ge. 
nerlind . , d Dırektorun odasında. sırketın yıldızı- Iiimden ve hastalıktan koru • mşletecek hareketler, hazırlık hareket-~l~ e daıma san atkArlann evam • t ı...·t b .. ··1-·ı··kt ~ı b b" 1 · ıl Muh lif 1 ı •ıı;lerj lok al kah le kı·· 1 nın aıuı uyu!\! u e, ya., ı oya ır res- mag·ı ihtiyarhgı· n ilerlemiş gu .. nlerine len yaptır ır. te topu oyun ar 

d.... ant ara, ve re, up ere · b" ·· 1 ·· t·· k 1 d'U ' b h k 1 k •- h 
--vanı ed d" mı, ır şova e us une onu muş, ru- kadar iş görme kabiliyetini saklamağı u are et ere zev Aatar, spor eyeca 
i8u lokeıır ım.. . . . b f .,, yordu. 1 kendisine gavc edinmi~tir. Bunun için m verir. Orta okul çocukları topu kü • 

b· a er ıçınde yırmı eş enıge B ld ğ 1 L. • , ··ıt · b d ltm k ""dd ti k ır fincan kah . ·ı nl . ld ğu lb" u yı ız, e er yanı m1yorsam ıaM o insa:ı s~ğlığına tesir edecek karici çu mek, sa ayı ara a , mu e ı-
bir Şanın.. v~ ıçı ebilmen o ku g:. ı Hevd idi. ~uhitin zararlarından kaçınmanın ka- saltmak şartile futbol bile oynayabilir 
~ ~nya vışesı em aç yuz D' kt"" ·· k 11 f b h · ·· 1 ' L" d · · · h lık h arka arı! 1 d ardı ıre or mu e e ır ya7.ı anenın o- çılamıyacak zararlara karşı da vücudu ler. ıse eV!"esıne gırmış, azır a• 

:to. ~ an an a v · - d t 1 • • • d k 1 · · l 1 t rd • 1 ıou kaba 1 • f k" . d b"" nun e o urmu~. yao:a~ sı~ar:ısı ıçıyor u. daha mukavim kılmanın yollarını gös- re et erınm o gun aş ı ıgı genç er 
llilt filın ;;~n. e.n a ırm e en .1u .~ Lilyan Harvey ' "Q,,nf nezaketle ~a .. c;ıladı. Buraya ka- terir. Beden terbiyesi bu yolların belli spor şubelerine intisab ederler. Burada 
ili Ve en z . :rdını, opefrka. mb~gannı en 1 k&dının arasında masada oturuyordu.) d'ar geHp zahmet ettiğ:m icin te~ekkür başlılarından biridir şahsi arzu He beraber gencin sağlık fi-
.,ö engının e en 8 tr ır ressamı · · · tt· k h kk d k' -t · · · kik ed ·· h tab0 bl · " l'lrıek k - . Bunlardan birisinin karısı ve dığerının e 1 ve yazıvt o uvuo a ın a ı mu ıt· 8 ( I h · • d" ? şmı tet en mute assıs ı erm, 
~lrk ~elınm~~n~n. . bl kendisini seven zeagin b'r kadın olcuğu leamı kend'sine b'ld:nnc>klji'1im! sövwrl!. 0i1 er ıyesı ne ır rnütcha55ıs terbiyecilerin de mütaleası: 

t... .J • bır gununde bır ta os:ınu • y, · k 1 B" · · d k B d t b" · ,·· d h ket i · h ı •.n bir r· . o"yle · rdu 1 erınd'f>n a kh. ır k.,c:.,nın ırın e ıv- e en er ıyesı, ~ucu un are c - rol oyııar. 35 yaşım geçıren şa ıs ar 
t. ıata satını' olan fakır ressam pa- 5 nıyo · • .. . . . ·· h "h · • . "k 1 k ı . .. . «ısı>arel ·ıe .. Yıldız Lilian Han·ey de Ufa direktorlt>- rnetlı bır sev cıkarır gı""· mı dort ~·azı azını ı- tıyarı \ e ır.etotı o ara ça ış bunyelerıne uvgun sporlan yaparlar, 
\ınıse erı 0 pahalı yere g~laı~l zam~n · d d 1 .... _ Be kn• d ha tanımadı- rnakinPsi sayfası tutan kağıdlar çıkardı. j tırmakhr. Bu suretle uzviyetin adale ve beden hareketİerini ihmal etmezler. 50 
tı Yadırgamaz, meşhur b•r fılm artıs- rın en Ol\wr c -· ve a k ·kı · b- ·· ır·· d · 

de . . . .. - ğ b" k k d b• k e kekle bir- Ban~ vPrdi. emı en uyur, ten us ve everan cı • ı yasından sonra beden hareketleri uz-d~ Yırrnı beş feniklik kahvede gorul - ım ır aç a m ve .r aç r · k" f b ı h · • 
llğü zaman ki azdı likte bir masada oturuyordu. "SeyhisHtm Enver P?-SA ,, hazları ta~ ~n ·ı~a mı u. ur, azım : 1: vJye~in iyi çalışmasını temin edecek 
~n· . mse §aşın • F'I C 1 . i . b ı gece cBen - • hazı daha ıyı çalışır, neşıçler daha ıyı beden hareketlerine inhisar eder. 

bu boı.rn Berlınde bulundu~m sıralarda 1 1:1 a~.a or erı _çın t . . . ıvr fl Onları aldım. eve get·rd:m. Madam beslenir vı:- nihayet biitün vücudün kud S b d I b" • 
lard hem loka1lerin en meşhurları şun- de.r> ın m~ste~.a .~ır gecesı l~l. ~ ~) .ı - Krauss eiinr bu film UV(1l1T'\ bir film olur- ret ve kabiliyl'ti artar, dayanıklı, vıl- por ve e en er ıyesı 

ı: mınde katıl rolunu oynıyan şımdı ısını - ·ı· k h k • b · b'l · · S b b" · d ··1di l1 kı b 1 : ~ sa Çe"\'r· •r en mtı a l{nr{ Pt'lım 1 gım- maz, nef<nı esirgemez zorluk ve yok- por, caen ter ıyesı egı r; spor, 
•C-<>ı>fkeDer, cTencere bodrumu>, n.! hatırlama~ı~ım sa oy u ş.şman a - cfon istifadn ede<-01rlor:ııi ve çok para ka-

1 

suJluk kar,;1 ·ında cesareti kudreti kı- 1 beden 1eI biyesinin eğlence ve zevk saf-
·vSdıenk ll M t lik b d tor de orada ıdı. b"l ır . .. 1 r . . ·~llıa e er>. c e e o rumu:a, Kenarda müzik dunnuş sade piyano za11~ , ec"'' m sov emış ı. rılmaz bir hassa kazanır, çabuk kavra- hasıaır. 

~i n.escheskaffee,., bunlar ucuz ye:- O üm:aıe <'ve ~"'Jd m. D!lhrt sarıt-"'nıı rı- 1 ma. çabuk ve do$ru karar verme mele- Bir şahsın akciğerlerini, sırt adalele-
ll-t· · Bır de bunların içinde büyük film çalıyordu. .. karmadan okumağn b3!';]adım. Senaryo kesi a'"taı rini kuvvetlendirmek için kürek çek • 

tstlerinin ı.- .. k 1 b" .. k Her zaman Kurf11rstennPman'nı '-1a- h" h ,:ı • • • • b d t b" · ·· ikt" F 
~jıs· .. • ...,uyu ressam arın, -.ıyu .. . •V d k .. d"ğ" kı 1 ır P7Pvan ). Bununla ber<1ber devletcilik bakı - mesı e en er ıyesı, Jımnast ır. a· 

or -ve ediibl . Ih 1 b .. r· .. h zete muvczzılıgi e er en gor u um, · ·a· k . • ka b h b" k k k · · k"" 
~tlerin d enn ~b. asıkl'" u ıınrl şo B - SD boylu çelimsiz bir adam salonun ort:ı- 1 Abdülham· m am;ı, sevhıı:lam . ~n- mından yalnıı bedPn terbiyesi görmüş t, u ~a ıs ır re or rrma d ıçınk ~-
~liibü eıvaın ettiği ır up var ı. u . . .. . k d d ver Pac::anın kl71 ~"llkal""l0nrlıı. Sevhıslam ~ahısların hiç b:r kıymeti yoktur. Çün· rek çı>kıvorsa spor yapıyor eme tır • 
.ı ınetth b. h rı· ı· B sına gelmı..ş bestesı ve guftesı en ın en d' h" - k 

1
· k.. k km · · ı...~-"'et >i " ur ır sa ne a ıs ı oıan c en- . ' Enve'" Pasa ·ne urme+ ka1mac1ıi'1ım sov- kü, bu şuursuz kuvveti binbir şekle Kayı ~ı arın ure çe esı ıse ne uc-

şletiVn...ı o'lan bır şarkı okuyordu. 1 .. t . ft kl d d ı.· ·d· d 
~· .,,vn.ıu. S 1 d k 1· livcr<'k mur CC! so a arı ava an ırnor, sokmak, i~dyP ve fenaya götürmek im- en tcrı·ıveı:ı ır. ne- e spor. 
~Cki Baum'un oturduğu köse be:zc;l;.,~> emo rat ar kır-mızı turpa Yıldız saravına hücum edıyor, fakat kam var<lır. Bunlara sai!lam fikir ter- Spor, beden t~rbiyesiyle hazırlanırsa 

loııren ekseriya akşam yemekierinden cSoymağa gelmez> genç Sal~amon ~a~·~ahın ~avatını. kur- bi •esi d~ v::>rild"ai zamandır ki bu gü- faydalı olur ve ge_nç~i~ üzerinde yetiş-
l'ııs:ı a .. ~aııischeskaffeeye çıkardım. O- c Üstleri ktzıldır cmma içleri beyaz farmak icın kendısını babası~·f'··padısahın zel viicut1u. s:ı(Jlam düsünceli fertler tirid tesir yapar. Bırbırıne yardım etmek 
l<ii duz, basit, gürültüsüz bir kahvehane çıkar.> vrasına atıvor. yaral:ınıyo:, oluvordu. <lrv1etin püvenilir bir kapitali olurlar, bera~r ç~lışmak, beraber kazanmak 
ia ·Orada Alınan gazetelerinin ve ecnehi Herkes gülüşüyordu. Fakat dikknt edı- A'bdülhamidin bu yeis ile mücadele et- devletin ilerisini verecekleri sağlam ne mes'uliyeti beraber yüklenmek, sevinci 
da~teıerinin hepsi bulunurdu. Gene ora- yor:d'Um; o, daima ilerde köşede bir ma- meğe takati kalmıvor, mürtecilere te~- sil ile qaranti altma alırlar. zaferi l:>eraber paylaşmak hislerini bes
b~ ~~?Tni beı feniklik bir kahvt? içerek sada orta yapılı esme!." bir kadml:ı şiş _ Jim oluyıor ve hal'edivordu. Scnıır··oda Bed"n tPrb:~·esi, tarifine [!Öre, me - ler. Sporun gayesinde, zannedildiği gi· 
"- ısandan gazete okumak un· kAnı var- b" k ğ' · t b develer. filler, Hind fakirleri, büv-Jcüıer tod ister; uluorta, kavıtsız şartsız ya - bi, muhakkak. kazanmak yoktur. Ka • "l u man ır er e ın orlasına:ı o uran eyaz 

Su k sakallı bir adama hitab ediyordu. ve kabHe şefleri. m!lşlahlal', kefyeler, d:ı- pı larnaz. i:ıi idare edilmezse fayda ye- zanç ZP.Vki arttınr. çalışmayı teşci e • 
iiln ahvehanede bir köşe vardı. Dıı • Beyaz sakallı adam, gülerek bu amn _ ha neler .. nelPr vardı. rine z:ıra .. vPnr. der. F:ıkat, kazanç için herkesi incit • 
?tıuh ro~anlarile çok zengin olan kadın tör şarkıcının şarklsını dmlıyordu. Bunu kendi kcndımc bir kere okuduk- Bedım ferb:yesinin tarihi mck, kırmak, dökmek .. spor değildir. 
llarasarrır Viclti Baum vaktile sıkıntı ve Müvezzi, meğer bu alemlerin meşhm tan sonra birk.:ıç kere de kız kardc~imle Her ~evnun f'V\'el beden terbivesi Böyle <lüştinen sporcu muhiti için za • 
~Ö~e 1~1ık ~ektiği zamantar hep gelip o bir siması imiş, onu masadan masaya rağ-ı beraber okuvarak t;ilüstii.k, curduk. milletin b;invf'>~:ne uvıtun olmalıdır. rarh bir epoi~ttlr. 
l'ur, ~~s:t~rur, gazeteler: karıştırır ciu - nyorlar, hiç bir yerd~ oturmayor fakat Ertesi sabah gene öğleye doğru Alll- A~man. fc:ve~ . usuJleri ihtiyacın doğur- VUC~de gören beden terbiyesi 
her rtya ne kendisine, ne de bera • kendisine ikram edi1cn şarabı içiyordu. ance filme g"Wm. Bu eserin filme alına- dunu s~killerdir Beden terbiyı:-si şahsa göre de uydu· 
~a~~tirdiği 9Qeuğuna bir fincan kahve Bu sırad'a yanımdaki kar! kocanın ke- nııyacağını direktöre sövlerken, bir ka- Napol?<-n istilasından sonra Alman- rulmal•dır. Sağlam, her cihazı tam ola
~ ken~~azmı~. O zaman kocası haı.1u narda beyaz sakallı adamla oturan şiş - z<ınç şansımı kaybettiğimi zannederek, va askerliktC'n uzaklaştınlmıs ı, yani rak işieyen bir şahsın yapacağı hare • 
tasın ı lşsizmis ·· Bir arkadaşı ma- rr.an a-daml.a selamlaştıklarını gördüm. üzülüyordum. ölüme mahkum edilmişti. Milletini se· ketle arızalı bir şahsın yapacağı hare -
bir ~ g:lip te: cNe i!tersin?. diye ona Bütün bir şarkı l:endisine hitaben söv- Bu eserin ne kadar bUyük bir deli saç- venler bu hale davan3madılar, iclerin- krt çok farklıdır. Birinci şahsı hayret 

- ~ ıkram etme~ kalkıştığı vakit· ienilen adam, süphes:z tamnmış bir insan rnası olduğunu anlattım. de eğlence t:ırzmda beden hareketleri edilecek aerecec:le bedeni kudrete sa .. 
Çay ıs en bir şey istemem. Küçüğe bir olacaktı. Onun kim olduğunu sordum: Direktör. bir kasadan büyük bir ihti· vanılan kliioier actılar. Gayeleri, her hib etmek mümkündür; fakat ikinci şa 

~-nrllı.arıa_ !.. dennl•'... d a ı M ı km lan yaz ·· t ·· ı l' d ~ 
'>o Y - Tanımıyor musunuz, <' i er. eş - marn a çı ış 0 ıyı masanın us U· Alman gerıcinın mania arı, e min eg- h1s da kendi haline bırakılamaz, onun 

~ana \Tıcki Baum günün bidnde bir hur politikacı Soheidemann meşhur sos ne attı ve zile 'basarak katibesini çağlrdı: difü yerden hRzusu kuvvetiyle aşabil· da kendine göre y&pacağı. hareketler 
l'etrni Ya?:rnıf. Ullstein, bu romanı neş - yal demokrat!. - Bu yazıyı üstündek! adrese iade edi- mcsi. Franc:ız kalelerine bir maymun vaı"dır. Bunu temin edecek tıbbi kon· 
tiltad:··b Ben Alınanyad'a iken o Aıne - Biraz sonra bu üç k:şlle bar iskemlele- niz! de<l'i. e-ibi sıçravahilmesi, iyi siivari olmasıy- troldur. 
~? kaıı~~uynuyr:>rdu. rinde buluştuk. Bizi birbirimizle tam~tır- 14 sayfa y'.lZI Okumanın ücreti dı. Bunun için gereken hareket şekille- Tıbbi kontrol beden hareketleri ya • 
•u~.. e . e gıtttğ:m zaman bana da: dılar şişman adam Alliance filmin direk- rini (Yahn) çıkarmıc:tir. (Per Henri pacak şahısJı:ıra yapacam hareketlerin ~ • g lsın di Ben de ayağa kalkmıştım. Veda edi- { ~· gıt ga"lh. :. ye hep o köşede oturma- törü imiş! Ling) İsvedn günes! kıt yerlerinde ya· neler olması lazım geldiğini gösterir, ·ı.. .,.et ederdim yordum. Bana: 
v~ ı....nu b·ı · Scheidcmann; politikadan başka her , f savan kansız. za.vıf halkı kuvvetlendir- edilen istifad~yi, hareketlerin kafi ve-:ıu 'UU 1 e k L - Giderken lut en, kasadan geçiniz! • 

lnle 1 n, ız .a.ardeşim, daima be- şeyden konuşan bu adam, hiç te tahay- mek. tent>ffüs hareketlerinin inkişafı - ya as.ın derecede, yani şahsa fayda ve-

-
a ay ederdi: dedi. Size teşekkürlerimizi takdim etmek İ 

Sen de .. yül ettiğim Scheidemann'a benzemiyor- na faycfalı olm~k isteğivle sveç usulü va zarar vermekte olduğunu araştırır. 
:tı gu il b" isterdik. ~ 

P se.... n n ırinde bir roman ya- du. dedig-imiz beden hareketleri s.ekilleri- Bu kontrolü v. apacak mütehassıs tabib-
h_ • vete kavuşac~'---ı Ve katibesine dönı:!rek ilave etti: 
~r..k ~uı... İnsan, tanıdığı şöhretlerle tanıc::tığı za- ni kurrrmc::tur. ler Ta1:ıabet subeleri mütehassısları)' 

""''
1
• ~ - Rica ederim, mad·anu kasaya kadar · 

nerunde . . . . rnan onıan kendi ıac;avvur ettiği gibi götürünüzı Yaşa göre bgden terh=yesi raz·m! iyi fiz~roıoji b;1melidir1er; beden hnre-
lı:adaşıa ıyı bır muhitimiz, bir çok ar - göremiyor. Bir veznenin önüne geldik. B d b" . .. h ke 1erinin yapacakiarı fizyolojik 1.esir-
~ dostrunıl z. ahbablarımız vardı. Tabit Scheidemann'ın yamndaki kadın onun e en ter ıyesı yaşa gore ta did edil leri. fayda ve zararları iyi incelemiş ol· 
l:rı ann eks · · 1 Ve on dört makine sayfası yazı okumak melidir. Her yac::ın kendine yakısan ve \ıhitind ensın gazete ve san'at hususi katibesi imiş. hem mesai arkada- k b"l 1 malıdırlar. 

ı en olanlar t ki zahmetine mu a ı yapı an teşekkürü fa.vda veren hareketleri vardır. Vücud . f d 
0 Şte bı·r akşa v·eş ·ı ederdi. şı, hem uzun senelet'detıberi beraber ya. Beden terb·ıyes·ının ay ası 
• 1 m vezneden aldım. ları henüz tamamiy1e ve iyi olgunlaş-

e birlikt ıyanalı bir karı koca şadığı kadın, fakat cemıyetteki resmi Ün· Bu •ekiz yuz·· mark. bizim paramızla a~ kı 1 ·ı l İyı· ı"dare edilen beden terbiyesi de-tecı ı"dı· - eBe- kadın mimar, kocası gaze - ·1-*t.be ı"mı·ş nçu··ncu·· şahıs mad m .., rnamış çocu .ar, genç er ı e uzuv an 
vanı !l\a 

1 
••• u • a Jıı. k d""rt yü Tü k li fdi b ' "ht" 1 d 1 veranı canlandır1 r, kalb adalesinı" kuv • c nder> e mttik. K k b ı...- b 1 d ğ şa6ı yu an o z r rası ·. yıpranmış, ozu.mu~ ı ıyar ar evam ı M 6

' rauss, 
0 

a şam eraut:r u un u. um * beden hareketleri yapamazlar, çabuk vet!lendiri, aldamarlann yumuşaklıığı-
0 Ustesna gece kadın, kulağıma fısıldamak suretile ta- Bu sekiz yu··z mark hayatta sıkıntısız 1 ı nı, elastikh.·eıini artınr, teneffüsü de • ti gece c&nd yoru ur ar. 
idi. ç k er> in ınnstesna bir gece- nıttı... ve zahmetsiz kazandığım ilk ve son pa- Beden terbiyesi ilk okulda başlar. Bu rinleştirir. bir nefeste alınan hava mik· 

1 
Ate§h; ~labalt~ vardı. Cazib bir teklif radır. yaştan küçük çocukların beden terbiye- tarı (hayati sia) artar. vücuda bol ok· 

artisti cConra.i Veidt> iki Allianoe :filmin direktörü, bir Türk Suad Dervif si oyunlarıdır. İlk ve orta okul çağında- fDevamı 10 uncıı sayfada) 



ıo Sayfa 

( ASKERLiK iŞLERi ) 

ihtiyat eratın yoklamaları 

SON POSTA 

Emlnli..'lil askerlik ftlbe.slnden: telll doğumlulardan hangi nahlyeler halkı-
1 - Şubemizde kayıdlı bulunan 1bt1yat e- nın h angi günlerde şubeye mtıracaat ede -

ratının senelik ve mutad olan 10klamalan- ceklell ~ağıda yazılıdır. 

!'ü..-idye radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 

DALGA UZUNLUCU ·1 
na 6 Şubat 939 Pazartesi günil başlanarak A - Sl0-320 (dahil) do~ular: 1839 m. 183 Kca. ıto Kw. 
15/:MART /920 Çarpmba gilnti nihayet ve- Şubat G T~ '1 günleri Beyoğlu Merkez na - .Q. 19,74 ın. 15195 Kc,,. 20 Kw. 

.P. Sl,70 m. 9485 Kes. 20 ıtw. 1'llecektlr. Yoklamada htç bir fevkalft.deltk ol- hlyest. · 
mnyıp yalnız İstanbulda yapılacaktır. Şubat 8 Vfl g güniert Galata nahiyesi. 

2 - 310-3~0 dahll doğumlulann yoklo. - Şubat 10 ve tJ günleı1 Tak.s1m nahiyesi. 
mnlan 6/f)u'bat/93!1 Pazarte.!t gününden Şubat 13 gflnfi Ş~ll nahlyesi. 
15/Şubat/939 Çarşambaya, 321-325 dahll Şubat 14 günü Ka.mnp&§n nahlye.cıi. 
16/Şııbat/939 Persembeden 25/Şubat/939 CU- Şubat 15 g\lnil Hasköy ve Kemerburgaz 
mn.rtestne. 32a-33'> dahil 27/Şubat/939 Pa - nahiyem. 
zartesl gilnfindcn 15/Mart/939 Ç~ba gü- B - 321-32S (dabll) dofumlulnr: 
nüne kadar yııpılıı.cattır. Şubat 1~ ve 1'1 gilnlert Beyoğlu Merkez 

3 - Yoklama her gün sabahleyin es.at 9 nahiyem. 
dan 12 ye kadar devam edecektir. Şubat 18 ve 20 gtlnler1 Galata nahiyem. 

4 - Bu miiddetler zarf'slda yo'kıamaya Şubat 21 ve 2:? günleri Tatsım nahlyest. 
ge1mtven mfi'c:"!lefiertn a.skerllk kanununun, Şubat 23 gfi:ıf ş~ı nahiyesi. 
emretmı., oldu~ cezalarla tecziye edilecek- Şubat 24 g1)ntı Kasım.paşa nahiyesi. 
Ierl gibi çalt,~altta oldukları, devlet devat - Şubat 25 günO HasMy ~ Kemerburgaz 
rinde, fabrtkR.lnrt'ln ve hususi mü~elerde nnhJyelert. 
veynhud işçi olnro.lr kimlerin neı:dtnde bu - C - 326-330 (dahm doğumlular: 
IumıvorJnrsa yolt'lnmalarını ya.ntırmak 1ç1n Şubat 27 .ve 2CJ w Mart l günleri Beyoğlu 
vaktinde askı>rl!k ~ubestne göndermlyenlerl Merkez nnhlycst. 
ve bu yoklam:ıfarı yaptırd!klanna dair nü- Mart 2, 3, 4 günleri Galata nahiyesi. 
fus cl\zdanl!!!'lnn meşruhat verdlrmlyenlerl Mart 6, 7, 8 günleri Taksim nahiyesi. 
1.cıtfhd:ım cden1e:1n de nskerllk kanununun Mart 9, 10 lrl\nlert Şişlt nahiyesi. 
93 üncü madd<'sl mucibince cezalandınla - Mnrt tl, J3 günleri KastmPR48 mıhiy~st. 
C3klan. Mart 14, 15 günleri Hasköy ve Kemerbur -

5 - Yo1tlnmnnın devam etti~ müddetler gnz nahiyeleri. 
zarfınd:ı ve 6. 7, 16, 17, 27, 28 Şubat ve l 2 - 335 doıı:;'l.llllltı1ar, kendi :rm'1nlleler1 
Mart t:ırthl<>rlndl" Emlnön(i merkezi, 8, 9. 18, halkı llf' bfrll!c+p geleceklerdir. 
20 Ş"°ll<ı.t ve 2 na 4 Mart tarihlerinde Alem- 3 - 310-834 Cdnhll) doğumlulardan yok
dar, 10, 11, 21. 22. Şubat ve 6 ili\ 8 Mart ta - lamasını her hangi bir sebeble bugüne ka -
rthlerlnıle Kumkapı, 13. 14. 23, 24, Şubat ve dn.r yaptırmamı, olanlar da şubeye müra -
9 115. 11 Mart f"rihlerlnde Bevazıd, 15, 25. 26. cant edPoekJerdlr. 
Şubat ve 13 ııtı 15 Mart tarihlerinde de Kll- 4 - Yoklama her gün saat 9 dan 12 ye 
çükp:ızar nahlvelerinf' a1d mahallrtt mll - kadar devatn "decckttr. 
messlllerl şube<'le bulunmak ve sorulan hu- 5 - Mahalle mnmessınert, mahallelerinin 
susntn. 1y1 ctvo.h verebUmelert için daha ev- yoklam<J.sına tahsfs edUen gün ve saatlerde 
vel mıntaknlannı gezerek m~d olanlan şubede bulunacaklardır. 
:nüfmı ctlzdar.l"rlle blrllkt-0 aı.ıbeye getirecek 6 - Hüvlvı:?t cfizdanlarlle askerlik veslka-
ve tasra ile ernebl memleketlerde olanların lannın blrlllr~e gettrtlmest. 
da adreslerini sarih bir surette tesblt ederek 7 - Yapılncnk olan bu yoklama, nskerllk 
yoklama esruısında haber vereceklerdir. kanununun 33 ve 14 ftncü maddelert icabı 
Bakırköy asknllk subeslnden: olduğundan, başkaca bir fevkalMellk flk-
1 - Bakırköy askerlik: ı,ubesfne menmıb rlne dOsfinüimemesf. 

yerli ve yab:ınr.ı 310 llA 330 do!!umlu b1lft - 8 - Yukarıd'l. yazılı günlerde yoklamasını 
mum 1htlvnt eratın senellk yoklamalarına ynptırmıyanlcrln bu gtbt ~hıslan resmi ve 
6 Şubat 939 J?OnOnd~ baslanacak ve 15 Mart 'lıususı hizmet alanlar, askerlik kanununun 
939 mmfi n1ha-yct bulacaktır~ Ydtlrumalar 92 ve IJ3 üncfi maddesine göre cezalandın -
iller gün sn:ıt !l dan saat 12 ye kadar §Ubede Iacaktır. 
devam edecektir. * 2 - Mahalle ve köylerin muhtelif dol!'um
lulann yoklamaları yapılaca~ gt\nler aşa~
'd:ıdır. 

A - Bakırköy mahallelerlle OSmanlye kö
ytı: 

İhtiyat eratından. 

Kart:ıı -"cılcPr1ik ~ubesinden: 1 - 310 - 330 
<dahll> do1hımlu yerli ve yabancı ihtiyat e
ratın askerl!1' kanununa göre senellk yok
lamaları aş'l~l!akJ günlerde saat 9 dan 12 
ye kadar şub"?de yıı.pılacaıtından bu erat nü
fu.'J kfığıdlnrllP. bizzat şubeye geleceklerdir. 

310 no. 320 d0i.1umlulann yoklamalar'ı 6 
Şub:ıttnn R Şub:ıt 939 gününe kadar. 

2 - Bu d0 fB yapılacak ihtiyat erat yokla
masına geldiklerine dair ellerindeki nüfus 

16 kA!;ıdianndP. ka;~ı bulunmıynn 310-330 Cda-321 lift. 325 doğumluların yoklamaları 
Şubattn:ı l& eu,,at 939 gtinüne kadar. tıll) doğumlu erata memuriyet veren veya 

326 nrı 330 doğumlulnrın yoklamaları 

Şubattan 3 Mart 939 gününe kadar. 
27 hlzmır.tıne n!R.nlarla bunları gösterilen gün

lerde yoklamaya gönde.rmlyen makam, mü
essese ve mal sahlblerlnln cezaya çarptın -
lacaklan. 

D - Ycşfiköy nahiyesi köyleri ihtiyat e -
ıra tından. 

310 111\ 32'> cloıhımluların yoklamalan 12 
Şub:ıtt:ın 1!5 Subat 939 gfinOne kadar. 

321 mı. 32!1 dnırumlulann yoklamaları 20 
Şub::ıttnn 22 Stıbııt 939 gün!lne kadar. 

321i mı 331) ıfo~umlulnnn yoklamaları 4 
Mart•nn 10 Mart 939 gününe kadar. 

C - Mnhmudbey nahiyesi köyleri ihtiyat 
eratın1nn: 

310 nn 321) {!l')ğınr.Julann yoklamalan' 12 
Şub!'ı tfnn 15 Sub:ıt 039 gfinfine kadar. 

3~1 mı. 32!\ do~um1u1ann yokl:ımalan 23 
Şuhattan 25 S•ıb:ıt 939 gi)nüne kadar. 

326 !UI. 330 do~umluların yoklamaları 11 
Marttan 15 M'll't 931J gününe kadar. 

3 - Mnhnlle mümeMlllerlle iköy muhtar
ları kendi mınt:ıkalan yoklama gtinlertnde 
bch ~mchal lınzı.r bulunacaklıı.rdır. 

4 - Yokh~a müddeti zartmdıl yoklamaya 
gelmlycn yerU ve yabancı mükellefierle 3 
ırnadrledc'kt ntrıl:adaran ve r~. husnst dai
re ve müe.<ıse .. -elerde, fabrika ve şirketler ve 
eatre-de mü,c;tahdcm olanları da yoklamaya 
g5n!'lenn1yen Iimlrll"rl hakkında Mkerllk ka
nununun cez:ı ahkdmı tatbik edilecektir. 

* 

3 - Yoklama günleri: 

.Kartal knsııb:ı,.,ımn 310 - 320 (dahil) do -
hmlu lhtlvat eratmm yoklama.sı 6. 7, 14 Şu
bat, 321 - 325 <dı:ı.hlll 18, 25, 24 Şubat, 326 -
330 Cdah!l) 4, '1, 10 Mart. 

Kurtdoğmuş. Emlrl1, Kurna, Ballıcanın: 

310 - 320 <dahm doğumlu thtivat eratı -
nın yoklnm::m 8 Şubat, 321 - 325 (dahil) 
16 Şubnt. 321) - 330 (dahil) 28 Şubat. 

Kurtk6y. Samandıra, Sangnzl, Pa.şaköy, 
Biiyükbn kkalın: 

310 - 320 Cdnhm doğumlu thtıynt eratı -
nın yoklamnsı 9 Subat, !21 - 325 (dahll) 23 
Şubat, 326 - 330 (dahll) l Mart. 
Pendlğln: 

310 • 320 (dnhll) do!nımln 1htfvnt eratı -
mn yoklamı.ıq 10 Şubat, 321 - 325 (dah11), 
22 Şubat, 321J - 330 <dahil) 3, 13 Mart. 

Mal tepenin: 
310 - 320 <dnhlll doğumlu ihtiyat ernh -

nın yoklaması 11 Şubat, 321 - 325 (dahil) 20 
Şubat, 326 - 3!!0 (dahm 2, 9 Mart. 

Dolayba, Yayalar, Şahlımn: 
310 - 320 C<:Jnhll) co!nımlu ihtiyat eratı -

nın yoklama.., 13 Subat, 321 - 325 Cdnhll) 21 
Bey~lu kayma)(.amlığuıd.ant Şubat, 326 - 330 (dahtl) 27 Şubat. 

1 l - Beyoğlu yerli askerlik §Ubestne ba~ı Yenlkorye, KUçOkyalı, Başıbüyük, Ynka -
müsltm ve gnyrhnüsltm 310-330 (dnhll) bil- cık, Sobnlığın: 
ıtün yerli 1htfye.t eratının yıllık yoklamaıa - 310 - 320 rrtıthlll doi!'umlu ihtiyat eratının 
rlle 335 doğumluların ilk yoklaması, il Şubat yoklaması 15 Şubat, 320 - 325 (dahil) 17 Şu-
939 ne 15 Ma.--t 939 günleri arasında ve şube bat, 326 - 830 (dahll) il Mart ve aynca 8 
b1n11S1nda y:ıpılacnktır. Bu maksatla muh - mart günü YakarJk Ue Soğanlık 

iLAN 
OSMANLI BANKASI: Memlekette tasarruf hareketinin inki~afıns hizmet 

arzusunda olan OSMANLI BAN'f:ASI, Aile Sandığı (Tasarruf Cüzdanı) hP.sabına 
tevdiat yapanlara kur·a keşidesi suretile aşağıdaki ikramiyeleri tevzie karar 
vermiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 EyJUI tarihlerinde icra olunacak ve her kcşidedc aşa-
ğıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 

Yani cem'an 

1 adet T. L. 
4 > > 

5 > > 
l5 
50 

> 

8:> adet T. L. 

1000.-
2.50.-
100.-
50.-
25.-

5000.-

Türk lirau.k 
» > 

• > / 

> > 

> > 

Türk liralık Hrramiye. 

Aile Sandığı hessbındak.ı mevduatı ~ur'anın keşide edildiği tarihe takaddüm 
eden altı ay zarfında: 
T. L. 50.- Türk lirasından aşağı düşnıemlş olan her mudi bu keşidelere iştirak 

edecektir 

Trabzonda sun'i pObreler 
fah;ş fiatla satı lı yor 

Trabzon köylüsünün istihlak ettlği 

maddeler a:·asında biri11ci derecede yer 
alan sun'i gübre isi bu mıntaka köylü
sünün bütçesini hayli rahnedar etmek· 
tedir. Trabzonda, Türkivenin diğer 

mıntalrnlanna nazaran pek fazla ve had 
bir şekilde istihlak edilen sun'i gübrcyı bu 
havali kövlüieri tütün, mısır ve fasulya 
tarlalann<lan maada fındık bahçeleri
ne de serptiği için umumi istihlfık sene
de kırk bin çuvalı geçmektedir. Bugün 
Trabzon piyasasında en çok sürüm ya
pan gübreler basta Rus markası olmak 
üzere f np;li7., Alrrıan gübrelerinin peşin 
para üwrinden yüz kiloluk çuvalı sekiz 
lira yirmi beş kuruşa satılmaktadır. 

Halbuki alakanar kimselerden öğ • 
rendiğime nazaran ton besabile Rus 
gübrelerinin maliyet fiatı İstanbul için 
yedi bu('Uk İngiliz lirası olduğuna göre, 
kıymeti bizim paramızla 585 kuruş olan 
İngiliz sU>rlim üzerinden bu gilbrele • 
rin tonu İst.anbulda azami (4387,50) 
kuruşa mal oluyor demektir. 

HükUmet sırf köylünün menfaatini 
dfü~ündüğii için gübreyi gümriik ver -
gisinden muaf tuttuğundan bu gübrele
rin tonunu i .. tanbuldan Trabzona tah
mil tahliye masrafJ ancak 350 kuruş 
tutrnakfad•r. Bu hale nazaran Trabzona 
tonu (4787,50) kuruşa mal olan gübre 
lerin tonu peşin para üzerinden tam 
seksen iki buçuk liraya satılmaktadır. 
Bu gül-reler köylüye veresiye satıldığı 
takdirde çuvalı on bir liraya kadar 
yükseliyor ki o zaman tonu yüz on li
raya baliğ olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu mevzu etrafında yaptığım araş • 
tırmalar .sonunda ve ticaret odası ile 
yapılan temas~arna gübre hakkında a
lfıkadar makamlara !Azım gelen tedbir
lerin alınması hususunda malfunat ve
rildiği ve yazıldığı bildirilmektedir. 

Aynca vilayet kanalı ile de hükUmet 
nezdinde teşebbüste bulunulduğu öğ .. 
renilmistir. 

Kırklarelinde babası tarafmdan 
balta ile yaralanan çocuk 

iyileşti 
Kırklareli (Hususi) - Evvelce bu -

rada bir cinayet işlendiğini, çingene 
Kara Salih isminde birinin kansını bal 
ta ile öldürdüğünü ve oğlunu da gene 
balta ile yaraladığını yazm.ıştını. 

Yaralı çocuk kaldınldığıı memleket 
hastanesinde tedavi gömıüş ve iyi ola. 
rak çıkm~tır. 

Doktorlara göre beden terbiyesi nedir 
ve nası l yapı lmalıdır ? 

Beden terbiyesi belli zamanlarda ve 
usulle yapılmalıdır. Hareketlere ye • 
mekten en az iki saat sonra başlamalı; 

( Kurbanlık hayvanlar bu yıl çok az 

Kurban Bayramı münasebeti.le şeb- hayvan fiatlannm yükselmekte oJ40 , 
rimize getirilen kurbanlık hayvan sa- ğunu daha evvelden anlıyanlar Jt1Jf 
yısı bu yıl her yılkinden azdır. Celeb.. banlıklanru daha evvel alın~ bu}'IJtl 
ler Devlet Ziraat Kurumu ile rekabet maktadırlar. 
edemediklerinden şehre kasablık hay- E . . k b ııtk kqyumlann ,_p 
van getirmemekte, Devlet Ziraat Ku • n ıyı. ur an .. . . ~ 
rumu ise ancak kasablara et vermek- l 8 - 20 lıradan aşagı değildır. Ksı • 
tedir. Bu sene kurban fiatlan geçen lık hayva?lar için her semtte yer;, 
senelere nisbetle daha pahalıdır. Her rrlrru:ş bulunmadığından haik ın. 

sene Kurban Bayramında kasablık ren Mezb?.haya kadar gitmekted~ 

PAT 1 
BASUR MEMELERINt 

CERAHA TLANMIŞ FISTÜLLER ve 

HER TÜRLÜ lLTİHABLARI 



. Yakın tarihin en hazin aşk macerası 

Mayerling faciasını örten 
esrar perdesi kalktı 

Balkan Antantı 
devletleri arasında 

iş birliği 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

safa çıkarmıştır. Bazılarının Balkan an -
tantına atfetmek istedikleri niyetler hi • 
lMına olarak, bu antant sulh, istikrar ve 
teşriki mesai proğram.ını muhafazaya de
vam edecektir. Antantm istediği hu.du.d -
!arını garanti altında bulundurmak ve si 
yast, ikt:ısadt ve hanJt sahalardakı teşriki 
mesaisini in1öşaf ettirmektir. Bu teşriki 
mesai başka hiç bir deviet aleyhine mUte 
veccih değildir. 

Lig maçtan : Fenerbahçe G. Sarayı 
3 - 2 maQIOb etti 

(BQ.ftarcfı ! lncf sayJ:ı•1" J ya avuta gidiyor veya rakib takım oyun .. · 
Fenerliler yll'Vaş yavaş oyuna haklın ol cularının ayaklanna veriliyordu. Oyunun 

mağ& başladılar. mühim bir kısmında santrafor oynayan 
(Ba§taraf• 1 inci sayfa.da) 

tlrıayerling. deldi av köşkünde az ara ile 
l>aUayan iki el tabanca orada bulunanları 
~laşa dıüşürmüş, ve biraz sonra da kor -

nç bir manzara ile karşılaştırmıştı. 
lluınar üç kişi idiler: Prensin en yakın 
~ candan dostu Kont Hoyoş, hizmetçi 
l.oşek ve bir de Mayerling korucusu Pa· 
111~ n ger. 
lı ÇÜ de, sa'bahm sükılnunu yırtan ta • 
\ıatı.ca sesleri üzerine yataklanndan kal -
bap, dışanya fırladılar. Uzun korido~ te~-
. ~ Gessizdi. Oradn karşılaşan bu uç kı

li l'l"ıetakıa ve endişe ile birbirlerinin 
~ılerine baktılar. Tabanca sesleri nere • 
en gelmişti? Atan kimdi? Ne için at • 

!l:ı.ıştı? 

~ nudol!un yatmakt:ı bulunduğu odanın 
:Pısı Önünde durdular. İçeriye kulak 

"el'Uil ., er. Kapının altınôaki aralıktan ha· 
•ıf b• d . ır uman sızıyordu. Seslendıler: ce -
"Qb aı~ft,:ı 1 .. . - .. b" de un'""ı ar. Bunun uzerıne, uçu ır • 
it n. l~rid'en killdli kapıya yüklendiler. 
~k:sına Jtadar dayandı. o vakit, ü -
~~n de. deı'hşetten büyüyen gözlerinin 
~ llnde, bir dana unutamıyacak1an bir 

~ar~ belirdi: Üzerine .. bir yığın g?l 
~ ~hniş yatağının i~ensınde, Prensın 
~ g!lfsı genç ve güzel Baron Mari Vet • 
b a Yatıyordu. Uzun siyah saçları kana 
l tıl8inlış yüzünün üstüne dağılmıştı. Göz 
:ıı:~ll:cien bir tanesi evinden fırlamış, ya. 
1leu na dloğnı sarkıyordu . Yatağın ayak 
talı nda ve yerde de Avusturya taç ve 
lt tının yegô.ne varisı yakışıklı Prens 
~do}f kanlar içinde serili yatmakta idi. 
tabnde, ham, bu çifte faciaya alet olan 
• anca aunıyordu. Kapının altından sı
.. arak 
'1 nazarı dikkati celbeden onun du -
anı idi. .• 

40 ıncı dakikada sağdan Fazıl vasıta - Feyzi, Beykozun müdafaasını uzun bo • 
sHe G. saray kalesine indiler. Fazıl iyi bir yunıdan .istifade ~erek .. yarmak i.stedise 
ortalayışla topu Fiıkrete gönd·erdi. Fikret de Bahadırın yen~de mudahalelerile mu 
önü boş olmasına rağmen topu kaleci Os· vaffa.k olamadı. Bır aralık Bahadır for 
manın eline attı, G. saraylılar da bu teh - hattında Şahabla yanyana çalıştıysa da 
llkeyi atiaıtmış oldula::-. oyun üzerinde müessir olamıyarak takı· 
~ ı·ı artık yavaş yavaQ hareket mı 1-0 mağl\ıb vazıyetten kurtaramadı 
.n:ner ı er "' Be 'k 1 be il 

edi~rlar. Topu bekleterek atıyorlar. ve ~aç &:>~ suretle şı ·taşın ga e s e 
Selantlt anlaşma1ıan esnasında Balk.an 

Antantı münhasıran anlaşma zihniyeti!e 
hareket ettiğini :is'bat etmiştir. Onun ~ • 
tediği Bu}gatistanın da kendı grupu na 
iltihakıdır. 

Oyun Fenerlilerin soldan G. saray ka· netıcelendi. 
İzzet Kolay 

Topkapı 2 • İstanbulspor O 

Jmparator Fransuva Jözef 

Akdedilen bütün anlaşmalar Balkan 
t~ra'kkisini ve tesanüdünü takviye etmiş. 

lesine Esad vamtasile indikicri sırada 3-2 
Feneıfuahçe lehine bitti. 

tir. Daimt Joonscyin yakında Bükreşte ya- dı". 
pacağı ıtıoplantı, b'ir arada muazzam bir Niyazi Aydın 

Maçtan sonra oyuncular sahayı terke· 
d€rken anlaşılmayan bir sebebten Esad, 
G. saraylı Cemile yumruk attı. Cemil mu 
ka'beledc bulunmadı, ve kavga yatıştınl· 

kuvvet ıteşkH eder. Bu memleketlerin ıulh Beşiktaş ı . Beykoz O 
arzusunu <ve enternasyonal nizama hiz • Feneroaıhçe. Galatasaray maçından son 
met etmek emellerini bfr kere daha te • ra en ehemmiyetli maç olan Beşiktaşla 
yid eyleyecektir. Evvelce karışıklıkların Bey'km arasındaki karşılaşma dün Şeref 

Ve sonra: cAdam sen de!:t der gibi kol· ocağı olan Balk.anlar bugün sulh eseri do- stadında bin :kadar seyırci önünde aaat 
larını kaldırdı .. hikayeye girifti: layısile dünyanın takdirini celbetmi§ bu· üçü beş geçe başladı. 
cArşidük Ruıdblf"un bedbaht bir koca lunuyor. Hiç 'bir ff!!Y Balkan Antantını Beşiktaşın bu maçtan mağlUp veya be· 

olduğunu, kansından boşanmak istediği· şimdiye kadar tecrübe edilmiı olan yol · ra'bere çıkması pmpiyonluğunu birden • 
ni hepimtr bMiyorduk. Onun emeli, hatt! dan ayıra:ınıyaca'ktır. (A.A.) bire tehlikeye sokacağı için Fenr ve g. 
veliahtlık ba1tlanndan da büsbütün fera- • saraY'lılar. Bu maçın neticesine büyük 
gat ederek. sevıgilisi Marı Vetser a ile ev- Meb'us secimı ehemmiyet v~kte id i. 
lenip, rnnıteva'ti !akat mes'ud bir ömür Takımlar •ahaya çıktıkları zamau §ÖY-

sürmek'ti. hazırhkları le yer almışlardı: 
Gene bi1diğimi7.I bir ,ey vardı ki, o da, Beykoz takımı: Safa, Bürhan, Bahadır, 

fev'kalade müstebid bir hükümdar oian (BO-§ta.rafı 1 inci sayfada) Mustafa, Haliıd, Galib, Turan, İsmail Hal.c 
Fransuva - Jözef'in, oğlunun bu niyet • büiün kaaa kaymakamlarının iştirakile lo, Şaha:b, İhsan. Vahid. 
}erine şiddetle muıhalif bulunduğu idi. VHayette ibir toplantı yapılacaktır. Bu Beşiktaş takımı: Mehmed Ali, Taci, Hüs 

Buna rağmen, iki sevgili, Arşidük'ün toplantıyı müteakib İstanbul ve mülha - nü, Ziya, Bülend, Ft!yzi, Hayati. Rıdvan. 
k i t ld ~. M katında deııhal faaliyete geçilecek ve avlanma iç n yap ırmı' o u6... ayer • Bedii, Şahab, Eşref. 

lin~deki bu ufak köşkte sık sık buluşu - meb'us intihabına esas olacak deft'!l'le • Hakem: İzzet Muhidd:n Apak. 
yorlardı. Ve bunu yalnız biz. üçümüz bi· rin tanzimine başlanacaktır. Oyuna başladıktan sonra ilk akını Bey· 

Dün Fener stadında Fener - Galatasa· 
ray maçından evvel Topknp1 • İstanbul -
spor maçı yapıl!dı. 

Oyunun 24 üncü dakikasmda Topkapı 

santrhafı Hakkı sıkı bir şiltle takımının 
ilk golünü attı. 

31 inci daki'kada da Topkapı ortadan 
bir akında gene santrhaf Hakkının aya ., 
ğile ikinci ~lü kazandı . 
İkinci devrede her iki takım zaman za

man hfilcimiyet tesis ettilerse de gol çı -
karamadılar. Ve Topkapı ı.o galib geldi, 

Vefa 6 • Süleymaniye O 
Şeref stadında Beşiktaş • Beykoz ına • 

çından e~l yapılan Vefa - Süleymaniye 
maçı, 6-0 Vefanın galihtyeti ile bitti. 

Oyunun irk daldkalanndan itibaren Ve 
fa muhacimlerl Süleymaniyenin nısıf sa· 
basına yerleşmişti. 

Yirminci dakikada Lfüfi frikikten Ve
fanın Hk golünü yaptı. 

İkinci haftayma 1--0 galib vaziyette bat 
layan Vefalılar Abdüş vasıtasile arka ar
kaya iki gol, Mehmed ve Şükrü vasıta • 
sile de üç gol daha attıktan sonra Süley
maniyeyi S..O yenmeğe muvaffak oldular. 

İkinci küme maçlan 
Uyord'uk. Genç prensô .. prestiş derecesin· ===============- kozlular yaptı. Beşik.taşın sağ hafı aksa
de sevdiğimiz içın de. bu muaşakanın nı, başını yoluyor, haykıra haykıra ağlı· makta olduğundan Beykozlulann bu ce -* sırrını kıskanç surette saklamakta idik. yordu. Prens daha sakindi, ve onu tesel· nahtan yaptıkları akınlar, karşı taraf 1 -

't1ı. 'fkn. bu fadanın bütün tafsilahnı ko • Mari Vetsera'nın anası da, Avusturya liye çalışıyordu. çin epeyce tehlikeli oluyordu. 

Şeref stadında öğleden evvel ikinci Jd
me takımları arasında yapılan maçta Ga
lata Genlçerb0

irliği, Boğaziçini 3.2 mağ • 
lfıb etmiştir. 

~ cu Paul Kröger'in ağzından dinledim. sarayına ve kilbar mehafiline girgin, gü • Dehşet içerisinde geriye çekildim. cKar Bey'kıozlu Şahab, h~r dakika Beşiktaı Doganspor lzmi r lig 
şampiyonu ordu 

b Undan b;rkaç sene evvel, bir tesadüf. zelliğile de meşhur bir kadındı. Aslen deş• kelime.si ıbeni altüst etmiştı. Dem!'lt için tehlikeli olan vunışlarile oyunu açı· 
t:;:ı bu adamla burada, Anadolunun or • Şnrklı. ~ ihntta İstanbuUu olduğu c;öv - ki imparatoriçenin şüphelen haklı id\.. yor, sağdan soldan yeni yeni akınlar ih
•alA~a. karşı karşıya getirdi. Ve o, en IE>nirdi. Kendlsine Baron Unvanını veren demek 'ki ha·lkın dilinde dolaşanların hep- das edi~rdu. İzmir 29 (A.A.) _ Bugün yapılan lig 
ll'I hıyetli bir lisanlı, bana bu tarihi vak- imparatorun. ona uzun zaman Asık ol - si de doğru idi.. Otuz beşind dakikada kornerden Hüs. maçlarında nizamt takunla sahaya çık -
~· hb~~e kadar meçhul kala~ hakikt duğunu da nave ederlerdi. HerhaldE', fm- Ertesi sabah, dediğim gibi, facia vuku· nn Beşik:taşın galibiyet golünü attıktan mayan Yamanlara, Demirspor hükmen 
~~nu hır sır olarak tevdi ettı. paratoriçenin kendisinden pek haz etme- buldu.. sonra Beşiktq taraftarları biraz ferah - gallb gelmiş ve Ate~ takvnı da bir tek 

lu oger'le (A'kşehh:) de yapmış oldu - diğ~ ba'kılırsa, Baronla imparatorun * }adılar. Oyunun bundan sonraki dakika - sayı ile Üçoku yenmiştir. Bu müs3 baka 
tu nı bu ~k kıymetli mülakatın hatta V".l· münasebetleri onun dahi nazarı dikkati- Hepimiz · apışmlf, kalmıştık. Kont Ho. lan karşılıklı hücumlarla geçtl ile lig maçlan nihayetlenmi' ve yirmi' 
lıdllnu bile bugüne kadar herkesten sak- ni celbedece'k bir raddede idi. ~ş. 0 saat, doğru Viyanaya koştu. lmpa- İkinci haftayma başlandığı esnada Be· dörder puva.:1la Doğ'ansporla Ateş başı 
!ı.lrnı:rn: Bizzat o, öyle arzu etmişti. Vec • Her ne ise .. Mart. 29 Kanunusanı günü ratora haber götürdü. Birkaç saat sonra §i'ktaşın müessir bh' oyun tutturmak için geçmişlerdir. Doğanspo:: gol avanta;u. 
~nin sırrını elli yıi geçmeden ifşa gene geldi. Pek güzelliği vard'ı. On sekiz küçük köşkün içi insanlarla dolmuştu. Sa büyük gayret sarlett!ği görülüyordu. Be- İzmir şampi~nu olmuştur. 
lraıet, ~ğe ahd1ı vardı. Ve nasılsa, benim yaşının taraveti, gür sivah saçları. jri ka- rayın baş hekimi cesedler! muayene edip, şiktaşın oyunculan bu haftayında sık sık A k r 1 
bit ik~ .olduğumu ilık önce bilmeksizin, ra gözleri. ince ve zarif endamı, her za - raporunu yaııdı ve gömülmelerine ruh - Beytkoz kalesinin önlerinde göründüğü n ara IQ maç arı 
'sıl 1 Ştşe rakının da y:ırdımı ile bamı mankinden daha da carib görünüyordu. sat verdi. Köşkteki bütün evrakı alıp gts. halde bir türlü ele geçen fırsatlardan is· Ankara (Hususi) - Bugün yapılan lig 
du. ~ışt~. ~ıfatımı öğrenince nadim ol • Bermutad bizlere iltifat etti .. Prensi türdüler. Kapılar mühürlend'i. Biz de, tifade edemiyorlardı. maçlarında Gençlerbirli~i ile Demirspor 
)aş u ıhtıyar ve vefakar adamın gözleri sordu .. henüz gelmediği cevabını alınca, polisin nezareti altında Viyanaya, Hof - Beşiktaş d'alına sağdan akınlar yapı - l·l berabere kaldılar. Harbiye ise Anka· 
~ a~ı. Sonra, namus ve şerefimi ileri biraz müteessir göründü. O esnada dik • burg sarayına ı;ev'k4'?dildik. yor, fakat top sol tarafa geçtikten sonra ragilcünü 2-1 yen'1i. 
~~~~kb~a~~i~ti~~rrın~~-kdett~A~i~Zilici~e,oouüren ~~da~~~V~an~nn~~~=====~=======================~ 
ta<l Yani hadisenin ellinci yıldönümüne b!.r duşünce vardı. tiler. Biçare Marinin cenazesi de amca - İtalya - Fransa arasında uzlaşma Umidleri 
~t :muhafazasını rica etti. Akşam üzeri, saat beş sularında, prens larına teslim edildi ~ Viyanadan uzak-

rıız :cunun ifadesini dınlemiş olan yal de geldi. Birlikte, salona kapandılar. Bir ta bir manastırın mezarlığına, nezaret günden gUne azahyor 
ban n değUd5.nı. Benimle beraber ya • aralrk. kendilerine çay götürmeğe gitti - altında, gizlice g&mdürüldü. 

O d~ ~ ga2eted meşlekdas daha vardı. ğlm zaman, her i'kisini de düşünceli, .ıte- İmparator, tıAdiseyi soğukkanlılıkla te- (B(l.ftarafı 1 inci ıayfada) 1 tinıaının arifesinde Nazilerin resmı 
ltıstuİt n de bugüne kadar bekledik ve derli buldmn. Rudolf, elinde, mühürlil lakki eder gibi .görünmüştü. Halbuki o, nize müteallik isteklerile Almanyanın organı Volkischer Beobachter, «İtalya 
bıes1 ~ Bugün: 30 Kanunusan! 1939. 0 bir zarf tutuyordu. Ben, masanın üzerine hakikatte bir değil, iki evlAd kaybetmiş- bu metalibata müzaharet için vermiş ve Fransa> M.şlığı altında İtalyan me
di lta~ a~ da kendi gazetesinde, ken • \ay takımını yerleştirirken. Prens, kı51k ti Fakat. :tmparatnrluk sıfatının şeref ve olduğu karar hAkirn bulunmaktadır. talibatma müteallik bir yazı neşretmiş· 
!lılıda~·erıne bu meraklı hikayeyi - ar:ı- bir sesle, sevgilisine şu sözleri söyledi: hnysiyetini, evlAd sevgısinden bile Os - Burada hfıkilm süren kanaate göre tir. 
dur. 

1 anlaşma mucibince- anlatıyor· - Bu !hakikat karşısında, ne yapaca • tün tutan lbir adamdl. Oğlunun. ir.me i • Roma hükfunetinin yegAne resm.1 ha· İlk defa olarak bir Alman gazetesi, 
~ög~r·· ğız. sevgilim? nerek fücceten öldüğüna ilAn ettirdı. Za- reketi, Fransız • İtalyan itilafının fes • Fransa ile bir ihtilaf çıkması halinde 

tıu o ın Anadoluda ne işi vardı? Bu· Mari de cevab verdi: vallı Marinin ise adının anılması bile ya- hinden ibarettir. Maamafih Fransa hü· İtalya ile İspanyanın akdedecekleri bir 
~ab::~!ın~~isinden sorduğumuzda şu - Bilmem! Ben sensiz yasavamam .. ya- sak edildi.. · 'kftmetine sarih tekliflerde bulunulmuş ittifakın SP.vkülceyşt ı imkfullanndan 

- :Pr ı. sayamıyacaJtım .. yalnız onu biliyorum! Ara.dan birkaç gün geçince, bu facia - değildir. İtalyadan gelen bütün haber- bahsetmektedir. 
~r b'e~sin intiharım müteakib, İmpa • _ Müsterih ol, Mari!. Ayrılmıyaca~ız .. yn dair halk arasını:fa o kads.r dedikodu }er 'Frcınko'nun rnuvaffakiyetinin Ro· p . t •· • 

1 
beden ~~~ğırtrnış ve Viyanadan müeb- Hiç bir zaman, hiç bir kuvvet bizJ ayua- çıktı ki, artık Prensin bir cinnet btıh1"3· rn~ hükCımetinin ileri süreceği metali- ans e numayış er 
llıu~ esr RŞınaınızı, vakıf bulunduğu ~ mıyacak. nı esnasında. müntehiren vefat ettiğini batı bildirmesinden evvel temin edil- Paris 29 (A.A.) - Sol cenah fırka· 
~-1• arı, üzerimize düsfir. te bizi söy - - t ı-ı;... 1 b um·· ayişçiler diln ög· ··• Y.ecek ı- Bu esnada bon işimi bitirmiştim. Mec- gnzetelcnle de neşrettirmk mecburiyeti mesi ıtır.ım <icfuğunu gos errneA~ - arına mensu n ' • 
ildi" " Uzak v~ alakasız muhitler~ l d rn bulvarlarda dolaşarak "' ~ aşaın buren od.adan çıktım. Fakat, içime merak hasıl oldu. dir. e en son 
)tc;ı§ Şa .. - arnızı emretmiştı. Kont Ho • ··kA, · ltt f i Fakat bütün evrak. toplattmlm111, hA - Buranın ivi malumat almakta olan Fransız - İspanyol hududunun açıl • J\fN,_ ı.vsuna kapandı. Arkada~ım Loc:el; girmisti. Bu mu a.emenın a ara mı - , "' , . 

'll'i:aya gitt' Be ~ '$ şitmek için, hemen bitişik odav2 ırı-ct=m disenin şahidleri uzaklaştırılmıştı. İşin mahafili, meselenin şimdi pek yakın masını istemişlerdir. Büyük bir zabı· 
:na 'Jaı-- ı. n de, abalisin! çok ca· kul ğ k t k d" 1 ·1çyu-zu-nn. bumine kadar kimse bilmedi.. olan bir istikbalde mevzuu b:ıhsolaca· ta kuvveti, nümayi~çileri dagı· tmış ve \tye"~ ve anisafirpervcr bulduğum Tür- ve a ırnı apıya yanaş ırara , ı:ı e - <:> - • 

h ~e geldim f dim. Mari konuşuyordu: İşt-e şimdi siz. tkiniz, biliyorsunuz. Ve ğını: mUhtemel görmekt~. BilMri~ 300 kiciiyi tevkif etmiştir. 
at değ·ı· ·· akat geldim geleli, ra • k d. 1 b" l'kt l H . ı •· ki tk ).fr. ı un Bi d d - Rudolf!. Be1ki yaland1r. Bilivorsun ben. bu müthi~ sırn en ım e ır ı e bu mahafi , ıt er ın yarın nu un • Tevkü edilen bütün nümayişçiler, 
ute:rnad· · r fer: e uramıyorum. ..tü · .. ııt ·m· d- - k mem a tt 1 · t a· n.nı· dünyaya bil 

:rı--. ~r ıyen dolaşıy<>rum. Çok sinirli • ki, ba~ta bolban olmak üzere, bizi çeke • mezara go rmıyec-15ı 1 uşunere • a a yan'n ne ıs e k• • hüviy~t1eri tahkik edildikten sonra 
·•ı.. .... a 1 dırm' ek husurunda Mussolini'ye ta - 1 d l~""fn .. • o. feci manzara bir türlü göz • mi\:en savısız düşman arımız var.. nunum. serbest bırakılmış ar ır. 
"' onu d t · d ğ bir yu··k kalktı sı"zlere te kaddu''m edeceg·ine ihtimal vermemek· lç· n en gitmiyor Rudolf'ün kalın sesi. mukabeıe etti: çım en a ır ·· -

ıed/lli Çekti Piı>osun t::C .. ·· · _ Yalan olamaz. sevgilim! Mektubu şekkür ederim!.~ tediTler. 
\'~: · un u ununu yenı • ı..· t p ad İhtiyar Paul Kröger sustu .. fersiz göz- Iİtaly;m•m şimdiki ~ziyeti, Fransız 

- Siz. b"' 1 yazan ıuızza ap ı:-. meb'u~an mPClisinin de ittifakla tas • 
lta<ıar "'l ~oy e Yaman bir sırrı kırk bu -. Hayır, hayır.! Mü~.ku.-n değil!. Ben, leııi gene dalmıştı. Neden sonra ağır ağır 

,JA .. akı - k lkt k a ~-"'ru yu'"rüdü Orada te- ·•ıb etmış· okiuıı..• Fransız noktai naza-~ .,,_ amanın, kimse ile dcrdlec:e- 9'!nın kızkaTdeşın değilım!. iDeği!im, a ı.. apıy UA.16 • • • 5 "" 
-·"""~·~ n d '$ d d ed ::\..l b" lahze d rd e blze n"Je kabili telif degı··ıdir. Bir taraftan 
~?. S e emek olduğunu bilivor mu· Rudolf! red Ü er gı·u ır u u, v 
1! ankı J d .. - halyanın tamarni1e Fransız hüküm 
ll":rnaına~ . içimde, dumanını bile sız- - Fakat ben bu acı hakikate inanma- onup: l'h - ranıı·gı altında bulunan bir takını 

bfı. a~-ı:ı 5b~ ~bur oldulTı•m mu" temadı· ~a mecburum, Mari. Ve babamın, senin· - Bu ifudemi neşrettis.niz gun, unut· 
k.. ~ır> l .,,~ "' da ill d. dedi M · arazı üzerindeki hukukundan bahse ~lll\i baı:ıalıtr ... ~11ev var. Şu dakikada slze le hiç bir zaman evlenemiyeceğimı bu mayın, fUJlU ve e ın. - 811 h" b' .. ı '$ .. u tnek t 1 ·· ı · · h'k Vetsera o kadar güzel, o kadar güzeld1 ki. dilmekte, diğer taraftan da ıç ır şey 
~ bana . ' asavvur edemezsi - derece ısrar a soy emesınıo sır ve ı - "en'lemı·veceği beyan olunmaktadır. 
,..._ ne türlü b' f d 1ı kırk senedir dıiyar diyar dolaşıyorum, O· v 
~ne dura ır erahhk veriyor. metini şim i an yorum. Bir Ahnan gazetesinin dikb~ 

de u ve k d bb'' o h ld ? na bemer bir kadına henüz rastge1me • ~ ~k. sö 1 . . en i kendine hitab e- - Aman yara ı.. a e . di ' ~av. an bir mektubu 
- .&- Y etıQı: - Her şey bitti, Mari!. m. ~ 
~aba s11-~ w:t •• d Ek Tn1•• Berlin 29 (AA) - Ra,......tag'm iç-

--m daha mı iyi ederdim? Mari Vetsera deli &i!bi ~lınu§tu. Saçı • c.rcu.men rem ... ~... H' 

Bayramı geçirmek Uzere dun 
Ankaradan 4 tren dolusu 

yolcu geldi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

fe harici trenler tahrik etmiş ve dün Hay 
darpaşaya dört Ankara treni gelmiştir. 

Büyük Millet Meclisinin tatili, bayram 
ve maaşların aybaşından evvel verilmiı 
olması bayramı şehrimizde geçirmek is • 
teyenlerin sayısını fevkalade arlArmıştır. 



12 Sayfa SON POSTA İkincikinun 30 

1111•nıoı" " Son Posta ,, DID Hikayesi "'1JJIJllmllW111•ıııııııımııııınımıııııııımııııii 1 İstanbul Beledi ye si llinları J 
1 500 FRANK =1ı~-----Muh-a~en~-elit~~t~ınau 1 Eminönü Kaymakamlığı dahilinde yo~Jarın tamiri 
= 3 için 500 metre rnik~b adi ta, 1000.00 75,00 

5fllmm111111m1111 .. nn11mm .. 111111111nıc•n~nnlh. Çeviren: Faik Bercmen .•• nm .. nntra Küçükayasofyada Kaleci soka~ının adi kaldırım ta-
Bir müzik-hol sahnesi .. ortada bir Fira

vun ve etrafında 500 muharibin bulun -
duğu zengin bir dekor . öyle bir dekor ki. 
Nil nehri, hurma ağaçları, sfenks, hU
liısa herşey dahil.. vazıi sahne bu dekora 
cennet revüsü dediğı, bir de revü ilave 
etmişti. Revüde Lulu ile Ninet 
huri rolüne çıkmış, plastik danslar yapı
yo~ardi. Sırtlanndaicı ince tül elbiseler 
pek hafifti. Yukarıdan gelen rüzgarın 

tesirile Luluyu bir öksürük tuttu; o za
man arkadaşına: 

- Hay Allah mü.c;tahakını versin, dedi, 
daha dün akşam arkama şişe çektirdim; 
gene üşüteceğim galiba.. 

- Bizi seyreden şu abdaUann terden 
bunald'ığını gördükçe içerliyorum. 

- Ya ben!. Ya ben!. Bır türlü beş yüz 
frank sahibi olup ta kendıme bir tilki 
alamadım. Sahnede üşü, sokakta titre, ne 
olacak halimiz bilmem? 

Bu sırada lropan alkış sesleri revünün 
bittiğini haber veriyordu. Bütün kızlar 
sahneden çekilerek tuvalet salonuna dol
dular. Herkes tuvaletinı tazelemeğe uğ
;r~rken ortadan hir ses yükseldi: 

- Pudrarnla ~llığımu kadar el uzatl!
lar, sesimi çıkarmam. Fakat bu seferki 
fazla .. fırçamı alınlŞlar. Alanı bir yaka
lasam .. 

tulu boynunu bükere~ suçunu itird 
etti: 

bir yazı ile müracaat edip öldükten son
ra mezarının üstün~ cBütün hayatımca 
Febüs kreminden başkasını kullanma -
dım. diye bir re1dam yapmağı taahbüd 
edersen eline tıkır tıkır 500 frank sayar
lar. 

Mütemadiyen yünü.nü işleyip Modu 
dinJ.iyen Lulu cevab verdi: 

- Ayol ben pısınğım, çekingenim: böy 
le işlere girişemem. 

- PekalA, bu dostluğu da sana yapa -
yun. Benim orada, reklam dairesinde bir 
tc'.lnıdığım var; kağ'ıd yazayım da ona gi!, 
ben telefonla da aynca söylerim. 
Diğer kızlar, kahl9.cak derecede gül -

mek ihtiyacındaydılar. Fakat kasıklarını 
baS'tırarak dişlerim sıkıyorlardı. Bu sıra
da vazii sahnenin sesI duyuldu: 

- Hadi bakalım. sahneye!.. 

* Ertesi gün tam saat dörtte. Lulu, Şan • 
zelizede Modun verdi~, adresi arıyordu. 
Nihayet buldu. Burası ne de muhteşem 
bir yerdi. Bütün mü.c;tahdemler :inifor -
!nalı idi. Hele plôt!n küpeli büro katibe
sine diyecek yoktu. Bir ziyaret kabul 
karbnın üstüne ismi'lı yazdılar; Lulu, 
arkadaşının verdiği kA~dı da oraya iliş
tirmeği unutmadı. Misafir bekleme salo
ııu bu kadar muhteşem olursa, Mösyi; 
M'onkurun odası kim biiır ne kadar lüks 
oJmalıydı!. 

- Dün akşam başunı:ı geçirdiğim küiah Bir saat sonra Lulu orta yaş-
tozlu olduğu için ceza yedim de bu ak - lı. sefir kılıklı, yakasında çiçek bulunan 
şam senin fırçanhı fırçaladım. bir adamın karşısındaydı. Soluk manto • 

Ertesi günü, prova için toplanan figü- su, soluk şapkası ve soluk yüzüne rağ • 
r~n kızların hepsi tamamdı. Lulunun beş men Lu1uyu büy:.ik bir hanımefend: gibi 
yuz frank dolayısifo bır tilkı kürküne o- 1 hürmetle karşılayıp karşısına oturttu ve: 
lan. ihtiyacı ve bitme7., tükenmez, şika- - Geleceğinizd'en habndardım mat 
yeti gene başlamıştı. mazel! diyerek ona şefkatle bakmağa 

- Ne ekonomisi yapacağırr. canım; bu- basladı ve sonra bir deme~ banknot uza
radan aldığım ancak k:u·nımı doyuruyo:: tarak ilave etti: 
şimdi sezon mort. ressamlarda da iş yok. - fşte mukaw~le muci':ıınce size vere-

Lulu hem bunları söylüyor ve h~m de ceğim para, buyurun! 
önüne eğilmiş triko IşHyordu. - Ah.bunları hana mı verivorsunuz? 

Bu yüzden kızların birbirlerine yap - Lulunun heyecanla tes~kkiir ·etmesi ve 
tıkları işareti görmedi. İçlerinden en u- yerinden kalkması bır oldu. Kapıdan çı· 
zun boylusu olan Mod: karken aklına bir şey gelmis gib• durdu: 

- Senin de aklın hiç bir şeye ermiyor, - Peki amma taahhüdnamey! imzala . 
dedi. Git te Febüsten para iste! Onun madım. 
kremini kullanmıyo:r musun? 

- Ne münasebet? Ben Febüs kremini 
kullanmıyorum, pahalı.. hıyar kremi 
alıyorum. 

- Canım kullan, kullanma! Febüs ti -
carethanesi, öldükten sonra mezarının 
üstünde kremlerine reklam yaptuacak 
artiste 500 frank veriyorlar. Sahi, sen pek 

- Ya, sahi unutuyordum. Gelin de şu 
kAğıdın üstüne yann! FebJs ticarctha -
nesi işlerinde o ka•lar müşkülpescnd dP
ğiklir: ne istersenlz onu yazın! 
· Lulu oradan çıkınc3, nedensP içinde öv. 
le büyük bir sevinç duymuyordu. Ş:ırab 
içmiş gibi başı dönüyor ve içı kazınıyor
du. 

erip bir tilkiye sahip olduğunu görmüş
lerdi. 

Lulu gene eskisi glbi revüye çıkıyor ve 
daha çok yün örüyordu. Vak'adan üç 
gün sonra koridor:lan geçerken bir ar • 
ti&tin elbisesine bastı ve yırtılmasına se
bcb oldu. Bu hadise zavallıcık Lulunun 
tiyatrodan kovulmasile neticelendi. 

Tiyatrodan çıkınca arkadaşları onu 
Fonten sokağındaki tavukçuda bile gö • 
remez oldular. 

Fakat bir sene sonra Fcbüs m:iessescsi 
reklam şefi Mösyö Monkura Süzan Gujo 
Ddında bir ziyaretçınin fişini getirdiler. 
Mösyö Monkur hiç tanımadığı bu isim 
sahibini bir saat beklettikten sonra içeri 
aldı. Çıka çıka karşısına, yüzünde boya -
dan eser olmıyan mütevazi ve eskı kı -
yafetile Lulu çıktı. Dosdoğru masaya yü
rüyerek çantasını açtı ve çıkardığı bank
rJQtları Mösyö Monkura uzattı: 

- Size borcumu getırd;m. Bu parayı 
sizden aldığım gündenberı bana rahat bir 
nefes bile kısmet olmadı. Miıtemadiyen 
ölümü ve öldükten sonra mezanma taş 
yerine sizin reklamınız konacağını düşü
nüyordum. Huzu~·unı kaçtı. Yolda, hep, 
dikkat! Şimd'i otomobi!ln altında kala
caksın! diye kendime emirler veıiyor -
du.ttı. Hele gr.be yakalandığım zaman 
kurtulamıyacağım korkusu büsbütün be
ni perışan etti. Yaşlciığım hayat değil, 

cehennt"m azaıbı.. borcumu birikt irmek 
iı;in çektiğim sıkı•ıtı dıt caba .. gece gün .1 
düz yün ördüm; acur. nakış işledim. Bir 
lokantaya hizmetçi mı girmedim, başım:t 

neler gelmedi. Şu ellerimin. tırnaklan • 
mın haline bakın! Bır yandan böyle ça -
lışıyor, bir yan =ıan da bu parayı bıriktıJ 
rip götürmeliyim, yoksn öleceğim. diyo -
rum. Hele şükür!. Parayı toplıy::ı b idim. 
Llıtfen bana taahhüdnamemi geri verin! 

Bir elinde para ayağa kalkan Mösyö 
Monkur, <l1iğer elile Lulunu:-ı avucunu 
tuttu: · 

- Taahhüdnamey, ben, siz kapıdan çı
kar çıkmaz at'tım. Kfığıdımz filan yok 
bende. Bu para da siz:n .. Buyurun! Onu 
ben size kendi cebımden vermiştım. 

- A, bu da ne d<•mek? 
- Bu şu demek: Arkadaşlarınız size 

bir oyun yaptılar. Hiç bir zaman Febüs 
müessesesi öldükten sonra mezarını rek
lamına tahsis edece~ hiç bir artiste pa . 
ra vermiş değildir. Boy!~ bir usulümüz 
yok. 

Lulu şaşırdı. Elindeki paralar yere dö

miri. 
Küçükpazarda İ<tiç soka~ı adf kaldırım tamiri. 
Üsküdarda eski Katıı-cılar, yeni Ferah sokağı kaldı -

1308.32 
656,58 

98,12 
49.24 

nm tamiri 702,47 52.69 

Yukanda keşif bedelleri yazılı işler ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif evrakile şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. tsteklller 2490 

sayılı kanunda yazılı vPsika ve tamirat için Fen işleri Müdürlüğünden alacak
ları fen ehliyet vesikasile hızalannda gösterilen ilk teminat makbuz veya 

ır.ektubile beraber 13/2/939 Pazartesi günü saat 14 buçukta Dainıt Enctıınen~ 
bulunmalıdırlar. (656) 

Cerrahpaşa ve Zührevt hastanelerine: 

Cerrahpaşa ve Haseki hastanelenne: 

Cerrahpaşa, Haseki ve Zeynebkamil 
hastanelerine. 

Tahmdn hetleli 

adet 
Pelerin 23 8,00 ) 
Hasta abası 80 8,50 ) 

Etajer 30 9.00 ) 
Portatif karyola 20 11,00 ) 
Çelik lamadan ) 

somyalı karyola 35 25.00 ) 

Battaniye 60 6,50 ) 
Battaniye 50 ıı.oo ) 

İlk temfnat ------
64.80 

102,31 

ıo.~ 

Dairesi, adı, cinsi, mikdarı ve tahmin bedeli yukarıda yazılı bulunan işler ay· 
rı ayn açık eksıltmeye konulmuştur. Eksiltme 13/2/939 Pazartesi günil saat 14,30 

da Daimi Encümende yapılacaktır. Şart namele Levazım Müdür1üğünde görüle
bilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı ~ika ve hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saa.t 14.30 da Daıınl 
Encümende ıbulunnıahdıı lar. (658) · 

ôGLE ve AKŞAM ~ABAH, 
. 
ııe 

Her yerr:ekten sonra muntaıaman dişlerinizi fırçalayınu. 

.. fi' .',' ,..., • . 

HALK OP E RETi 

Bu gece 

Modern Kızlar 
ki bir senedir biriktirmek için neler çek
tim! Yaklaşmayın bana, eı;nizi sürmeyin! 

ERTUGRUI:. SADi TEi< 
TiYATROSU 

4-3·39 Cum•rteıl .q...ır 
dan itibueu Şehudebr 
l•Dda TIJRAN byatrOIOr 

temıilleı ine bllflıyoc 

lı~ -r : I H 
A K TOR K 

kur bu solgun yüzm güzelden ayrılınağ• 
razı olamadı. Ne yapıp yapıp Lulu1ıl 
kolları arasına aldı Vı:..' gözlerinden altaO 

külda: 
akı1sız bir şeymişc:;:nı Dur da anlatayım. Ertesi günü arkadaşlarına hiç bir şey - Demek herk~s benimle alay etti; ve 
Febüs ticarethanesine. vasiyetname gibi söylemedi. Yalnı? kızlar, onun muradına stz de bana sadaka verdiniz. siz!. Halbu-

İyilik sever Mösyö Monkur bu müna • 
sebetle yanağına bir d~ güzel bir tokat 
yedi. Fakat o sıra~ra Modun bayatından 

çekilmesi yüzünden kadınsız kalan Mon-

yaşı sildi. Bu da ~e~ sürmedi birdenbıte 
kollarından kurtulan Lulu hızla dön.dil 
ve kapıyı çarpara!t odadan çıktı. gitti 

Son PostaJlJJl edebi romaıu: 42 

Nihayet, bu gece burada bulunan genç 
lerden hemen dans etmediği kimse kal • 
madı. Kocası ise masada gittikçe sinir . 
!eniyor, bazan kalkıp bahçe kapısı ile 
kend'i masası arasında bir aşağı beş yu
karı dolaşıYQrdu. Sonundn ne oldu, ne -
den büsbütün çil-eden çıktı bilemem, 
hani kısa boylu. iğreti giydiği Irak to -
puklarını dövıen deliknniı yok mu, işte 

karısı son def.a onunla bahçede biraz u
zunca konuşup gülerken, birdenbire ma
sasından fırladı, yanlarına gitti. Gördün 
yn, dev gi!bi de iri, şişmen bir alam .. ö
teki cüce onu yanlarında görür görmez 
bir hokkabazın tılsımlı değneği i~e si -
linmiş gibi baktık ki ortadan sır ôluvcr
di. Adam da karısını böyle söylene söy
kne aldı götürdü. 

Bunu anlatırken Daver ağabeyimin yü 
zü hep bana dönftktü. Birdenbıre an • 
nem kolumu dürttü: 

- Ayol! .. Adam geri dönüyor. Kan -
sı da yanında yok. Sakın o gençle kav· 
gaya g.elmesin! 

Derhal başımızı çevirip o tarafa bak
tık Hakikaten şişman adam. yüzü kıp -
kırmızı. uflaya pufüıv!l bahçenin bina 
tarafında ortasına kadar yaklaştı. 

NeclA: 
- Aman, dedi, bari burada dövüş ol-

Yazan: HaliJ Fahri OzanHty 

masa! .. Böyle kibar, etiketli yerde ... 
Daver ağabeyim bu sefer de benden 

evvel fmldadı: 

- Merak etme .. herhalde kavga için 
gelmiyor. Belki acele ve hırsından gar
sona içtiklerinin parasını vercmeği unut
muştur. 

Hakikaten de dediği çıktı. Adamca
ğız unutulan bir şey için dönmüştü. 
Fakat vermek için değil, almak için .. 
kansırun tela~la masada bıraktığı çan· 
tasını . .. 

Artık bu hadise aramızda epeyce 
neş'e uyandırmıştı. Etraftaki masalar
dan da işin farkında olanlar birbirle -
rine eğilerek gizli gizli konuşuyorlar ve 
ara sıra, gözlerini kaldırıp, bu defa e· 
!inde S3n bir kadın çantası ile dönüp 
giden adama bakarak gülüşüyorlardı. 

Aradan daha yarım saat geçti, geç -
metli. Necla, Daver ağabeyimle son bir 
dans <laha etmişti ki, annem, birden -
bire: 

- Ey.. çocuklar! Artık git.sek! diye 
yerinden kalkınağa hazırlandL Babanız 
evde merak etme.sin! Hem ablanızı da 
yalnız bıraktık. Akşamdan başı ağn • 
yordu. Bakalım nasıl fimdi! 

Fakat N ecli, canı sıkıldı#! Eaman • 

lardaki adetilP hemen dudaklarını sar- Annem çok doğru söylemişti. Çün • 
kıttı: ki.i Naciyr ile Süheylanın bizi değil 

- C<ınım, anne .. sen de hep böyle • böyle uzaktan, yakmdan bile görecek 
sindir! Heme:ı gidip yatalım istersin! halleri yoktu. Bütün ötekiler gibi tam 

I 

diye iti!"?.7. etti. Biraz da evdekileri dü- bir sarhoşlukla sallanıyorlardı. 
şünmesen olmaz mı? Babam, rnallım, Bense gittikçe içimden bir fırtına -
radyosıından daha fazla hoşlanıyor, ra- nın estiğini hissediyordum ve gidip şu 
halını da sevdiğinden koltuğunu bir kızı şu kafilenin içinden çe1oneği ve 
türlü bırakamıyor. Ablamsa, dün ak • saçlarından çeke çeke sürüklemeği, 
şam eniştrm gene gelmedi diye sinirli ... dövrneği. ayaklarımın altında ezmeği 
Ba. ka nesi var? düşünüyot"dum. Bu hırsımı ancak, ma • 
Kız biraı haklı idi de ... Fakat saat da sadan kolumu çarparak düşürdüğüm 

bir buçuğa y~klaşmıştı. Nihayet, Daver bir bardağ! kırmakla yenebildim. 
ağabeyimin de iltimasile gönlünü et - Annem 
tik, annemi biraz daha oturmağa kan- - Ne oluyorsun? dedi. Dünyayı de · 
dırabildik. viriyorsur.! 

Bu esnadı denizden bir motör gürül· Evet.. bir lılhze daha kalsa idim, dün· 
tüsü işittiM Dönüp baktım: gelen mo- yayı devirecektim! Bu defa kendim ye
tör Klübün iskelesine yaklaşıyor. Bir riınden fırladım: 
lahze sonra da yanaştı ve içindeki ka· - H~ydi, dedim, gidelim. Burada du 
dınlı, erkekli kalabalık yolcularını is- akşam başka seyredecek bir şey kal • 
keleye çıkardı. Şimdi onlar, gürültülü madı. 
kahkahalarla iskelenin merdiveninden Yanımızdan geçen garsonu dur -
Klübi.in bahçesine çıkarlarken, herhal- durup içtiğimiz gazozların hesabını gö· 
de bol b?hşişlı bir kafile geldiğini kes- ıiirken kendi kendime söyleniyordum 
tiren garsonlardan biri de, elinde-ki tep· ve garson ~aşkın şaşkın yüzüme bakı -
siyi boş bir masaya bırakarak, hemen yordu. 
karşılamağa koşmuştu. Niha:vet son darbeyi de, bahçede iki 

Nih;ıyet, ilk çeht"eler bahçede görün- adun atınca yedim. Önünden geçtiği -
dil ve... adeta gözlerime inanamıya • rniz bir masadakiler, ellerile, tA kar • 
caktım ... bunların arasında da Sühey· .şıdaki bir masaya yerleşen ve hAia 
la ile anası... kahkaha-larının ardı arası kesilıniyen 

Necla, ken<lini tutarnıyarak: motörlü yolcuları göstererek gülüşü • 
- A!. A!. Naciye hanımla Süheyla yarlar, içler:inden bir kadın! 

geldiler!. - Galiba Marmaranın havası bu ak· 
Diye haykırdı. şam bunlara ~k sert gelmiş! 
Anne-m de: Diyordu. 
- Bu ne kepazelik! .. Doğrusu bu ana Bir erkek de: 

kıroan sıdkım sıyrıldı.. baksana, bizi - Bakın, bakın, iç1erfne bir san ka· 
bile tanımadılarl narya da düşmüş! Ökseye yeni yakala· 

DedL nan! 

Diye kahkahayı basıyordu. 
Bu sarı kanarya herhalde Süheyla O" 

lacaktı. 
Şimdi, yanından geçerken dönüp 0 

adamın yüzüne yalnız dik dik baktığı" 
mı hatırlıyorum ve nasıl oldu da bit 
yumrukta ç~nesini dağıtmadım, biIJ 
buna kendim de şaşıyorum. 

Fakat bilmem, iyj düşünürsem buıı• 
hakkım da var mı idi? Belki en doğı1l• 
su, ne o adama, ne de gösterdiği ssrt 
kanaryaya kızmalı idim. Asıl günıtb. 
kızını böyle gece yôrıs1 bu motöre, b~ 
sarhoşlar içine sokup da gezdiren anıt 
sında idi. Elimden geliyorsa onu tepe" 
]emeli idim! 

n 
Stendhal'in, zehir gibi acı bir ititılb 

var: 
c İnsana kalbinin sevincini duynı91< 

için uzlet lfızımdır, fakat bu uzlet bütiifl 
dünvava yavılmıs olmalı!> • • • • 11' 
Şimdi anııyorum, meğer bu sÖZt 

derinl i~ni kavramakta ne kadar g~ 
kalmış•m' Halbuki Süheyla ile buhıŞ • 
tuqumuz çamiı iYın akşam ıssızlı$Tld~ 
ilk heveranlailmızı bile gözleyen ya 
hancı f!Ö7 le?". b ana bu tam uzletin Jc~; 
bil olamıvacağını ispat etmemiş mi idi· 
Gazeteci dostumun bana bir milrşi<l ~ 
dasile sövlPifikler inden bunu an1afllıı 
değil m; id:rn? ·1· 

Ah, ~ahid~11 o tam u zlet kabil olab~tı 
se idi ve Si.lheyla ile ikimiz o uıteı;1• 
içine. tıpk: ilk in ı::anlar tribi ~ömüle bd·· 
se idik ... O zaman, kimbilir hangı uı:alt .. le 
yarda ulu bjr ağaç gölgesi ve bir kiiÇtl, 

kulübe ye~er<li bı ze! .. Yalnız meY"8 e
larla beslenir, billfu- kaynaklardan 5 

rin sular :çerdik. 
(Arka.n tHd'İ 



Liciverd 

Sayfa 13 

Bir Rum evinde 
On do/caz gcqında dul kalmış büyük kız bir sahalı 
gülü kadar taravetli, narin endamlı idi. Letafetinde 

bügük bir lıalimlilc tJe rahavet fJardı 
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•he Pesfa• nuı c1enh '-Al: 82 

Deniz Şeytanı 

Gemide bir kadın 
Bu lis"teye ben, kendimi de dahil et· ı disi.ni o kadar güldürmüştü ki adamca· 

meğe muktedir olacağımı tahmin edi • ğız az kalsın sırtüstü düşeceMi ve der· 
yoıym. İştP. süvarisi bulunduğmn üç hal de kendisinin karşılaştığı bu lfıtife
cirekli Vaterland adındaki sulh sevgi- nin içyfü:ünü etrafa ilan edecekti. Be
sile malfunal yelkenli ile dünyayı do • reketve.rsin kenclini çabuk toplamış, iki 
llaşma seyahatine, çtlaruş bulunurken süvariyi bir kenara çekerek: 
2ev~i de beraberimde taşımaktayım. - Bu hususta de,....,;~im biz kafi de-, ~·~· , 
Kanarya takını adalarını teşkil eden recede centilmen olmalıyız. Nihayet o, 

enaleyh bir gün her iki süvariyi gene 
bir kenara çekerek: 

- Güzel oyun arkadaşınız hakkında, 
demiştim, aranızda ittihaz ettiğiniz 
hattı hareketin ne olduğu beni ilgilen-
dirmez. Yalnız benim istediğim bir şey 
varsa o da hiç bir suretle bu vaziyeti 
belli etmemektir. Gemicilerim, kadının 
A. B. Johnson süvarisinin zevcesi ol • 
duğunu ve Manila süvarisinin de yal • 
nız bir aile dostu bulunduğunu bilme
lidirler. 

14 İkincikanun tarihli bilmecemiz
de kazananları aşağıya yazıyoruz. İs
tanbulda bulunan talili okuyucuları -
mızın Pazartest, Perşembe günleri öğ· 
leden sonra he<liyelerini bizzat i<lare -
hanemi2den alrnaJar-ı Hizımdır. Taşra 
okuyucularımızın hediyeleri posta ile 
gönderilir. 

Birer masa saati 
Aksaray Hnt'ı.l okulundan 186 Sedad. İ,, -

tanbul B:ık.ırköy birinci llkmekteb 4 den 
117 Ayser. 

Bir futbol topu 

cetırelerin birjnde, yeşil adanın peri bir kadındır, biz de erkek. Bu itibarla 
prensesi fnnayı daha evvel tasvir et- biz onu himaye eylemeliyiz. Gemimin 
miş bulunuyorum. Evet, gemi kaptan· ne zabitleri, ne de mürettebatı bu yol· 
il.arının zevceleri, bugünlerde güzellik da hiç bir şey bilmemelidir. Şimdi her 
ve zarafet bakımından bir hayli tarak- ikinizden şerefiniz üzerine verilmiş söz 

Kuvvetle inanıyorum ki, onlar ara. Konya I!se 'Ulllf 3/A dan 836 Adil. iti etmiş bulunuyotlar azizim. isterim 1d bu mevzu hakkında hiç bir t 

-· tanbul Ereokör Altmtarla Hoa so~ ~ 
Doğan, t,tanbul 44 üncü okuldan 409 lr 
Ilgın ll~{Okuh ElUı! 5 de Mehrned Olca1 
tanbul kız Uscslndcn 904 Durrünnl.SS• 

BOYA KALEMİ dl' 
Yoz0 nd Cümhurlyet okulu sınıf ı-~ ~ 

Sadi, İstanbul Beyoğlu dördüncü ilk ;ir!, 
dn.n 402 Süzırn, Balll:ie61r ıkolordU 

1
., • 

şube miidürij yarb;:y C Vd~t klZl uı~ 
tanbul kJ.z lise.sinden 1060 Muzaffer. 
Fatih orta okulundan 345 Fehmi. 

AYNA 
(Son Posta. hatıralı) 1'... 

ht~nbul 'BcyrıjUu 31 inci okuldan s~ııJ I 
vet. Istanb11.ı Kadıköy blrlnci orta 00~ Mükerri!m. rstanbnl Cağaloğlu orta .,.ıı., 
dan 148 Nuri, İstanbul 45 inci okul~ 
Belma, Alemdar c3ddrsi No. 36 da Seeadlerin güvertesine getirildiği za· veçhile ağız açınıyacaksınız! lannda, bir nevi mübadele yapıyorlar· l\~!?"'!~a ~~ 

man küçük ve güzel bayanı büyük bir Bunun üzerine her ikisi de bu yolda dı. Fakat bunun mahiyetini anlamağa İstan1'ul Fı.>tıh 11 inci ilk okul sınıf 5-B KİTAB . 
samimiyetle selamlamıştık. Evvelce vadetmiş!erdi. muktedir 0lamamıştım. Riyaziye bil • den 20 Ali K~R:ın, Eskişehir Hacıseyld ma - ure ~ 
IA k k dd k d k d' b 'b . l . hallc"i ÖZd .. Ml,. ~olı:nk 2 numarnda Müzek- Eskişehir Metaıııı caddesi Mam JISI.~ .ntlanti te, mu ·a eratın gemımıze Manita süvarisi, kadın üzerinde bir gim ne :ı ar ısa i ıyse u gı i 1§ erı kfı, f't .. o:ıs İ~~tpasa okulu talebelerinden hallest 192 No. da Fahri~ Ankara ilı!:t ,,..

1 sev.kettiği kadın arkadaşımız, bizimle tefevvuk ihraz edinceye kadar her şey anlamak hususunda da hesabım pek iş· Ş"k u k" rti 
0 

zlmıı.hmud okulu tulu 3-A ela Fnhtınan ~rk:er, suşe ı.ııe'..J 
lb b b J c? g· u müddetce ne kadar J k d • .,d. H · ı 1 540 u ra.n, ztm op .. . Şevket Jı:m Suhandıın, ı.tanbul 40 Ol': era er u un ·~ . yolunda gitmişti. Bu, cidden tuhaf bir e cgıı ı. er ne ıse, on ar ara arın. karşısında ıo num:ırada Suhcylfı. • .Eyltb orta ok•ıl f>-A dan 

222 
Fevzi.. İstanbul 5' -;. 

O.etafct nesretmış, aramızda ne derece- iştir. Anlaşılıyordu ki kadın, beriki sil· daki bu işi kimseye belli etmeden ida· oknlu 639 Raşid, Istanbul erkek lisesi 13 ı3 knl 
4 

den 
12111 

Em\ne. İstanbnl 40 ın~ t 
öe şatar~ti ~ucib olmuş :idise, ~u son valiye karşı da teveccüh etmekten geri re etmişlerdi. Manila süvarisi de evli Hilmi Dinç. .. 

1 
dan 825 Mus~sf?., Balıkes.tr Asmalı ~ 

kadın rnısafırın <le ona benzer bır hava k im 0 .,..d B azı·yetı· tarassud et. b' d ld - da b k k YUVARLAK DUNYA KALEMTRAŞ j numarada Nevin, ~mlf Beledıye ~J 
t w • l"l . eden a ıy • u. en, v ır a am o ugu için o u arışı . (Son P«><>ta hatıralı) . 15 numa-~" n. $"ngül. Zlle ort" ~~ yara acagını, ınsana m .. e a ıras mekten h~ı •• · kalmıyor ve ne olup bitti· t ft .. b 1 1m İs ... ~ ........ ·~ ~- .. ~.ıı• 

h t _,_ kl ğı d hta 1 c.ı romanın e ra a şuyu u muş o a • Istanhul erk!'': lisesinden 11165 Iamet. - l 53 Faruk. Konya Demlryol müfreze ~ aya m v~nasa ı ıçın e mu ç o • w. • •• 'L.·ı· d V . ı· b ren t . d 
1 1 

B d 
8 , w - t • d .......,,.. .1 1 gıru gore•Jl ıyor um. aZlye ın u - sını arzu e mıyor u. ~n'>ul ca.~P1oğlu erkek ~ta oku u - e 01 wttcl!;men RasM yeCenl şntrtt. 

ö.u!-umuz neş_~ukın ,..°~~?18d amh"1k_0 
a ğe girmesi endi~mi arttııınıştı. Bina- (A1·kası var) Ibrahlm, rs•anbıo! 44 üncu ilk okul sınır 3-B • i t EıJ 

~gıruu~~~ .~ıw~e uu~~~============================= ~ 2~~w.h~~~~~u~~~nı~ı ~~Munş MOD ~ 

ferma olan hayat yeknasaklığı filha • [ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 1 1 Enver. İ~tanlJul Fntlh orta okulu sınıf 3-B İzmit orta okulu s-c ~ 619 saba fJ-0 -1 
kika oldukca tebeddüle uğramıştı, am· ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ yeni neşriyat den 215 BPo~ı::edrlln. İstanbul Kar~giimrük 27 nci otuldatl fil' 
;:ı· k bi~~ u~duğumuzdan bfisbütün unun umacas} serTiaJsnln-NasAnuahitolBFrayadnsar'ıntabruafıendn ankıymyeatlpıli aen- MU~~~~~a~ı~~f ;:~~e~;;!:n~~;ı:~u~;e~ o:;~d~~ :~ A aş a ır tarz a. _______ -· _____ .. _ . _ . _ .. _ .. _ ·- _ _ _ __ Diyarbakır o!'tnokulu sınıf 2-A da 1064. Alp ralı evde Ali Sn!p Akgül, Uşak ortA ••1'.ıl 

A. B. Johnson gem.isinin süvarisi, ge- 1 r 8 • 5 6 7 f' ~ 10 Özakıncı, İstanbul kı7 lisesi sınıf 3-D de 210 de 423 Mehmt'd co,kun, Ankara Qaıl .. P"~ 
mimize geldikten bir müddet sonra be- t.ercümesl Reınrl Kitabevinin çıkarmakta ol- Nimet. İst1"1bul kız lisesi sımf 41F 856 ok.ıl sınıf 4 de 38 Semiha, İstanbul rııı• ~ 
ni bir kenara çekerek oldukça can sıkı· J • il a l. duğu cDünys muharrirlerinden tercümeler Emine. Kütahya 11~ sınıf 3/A dn 219 okul 5-A d1 128 Sühevıtı, Edirne K9 bl1 ~ 
cı bir itirafta btilurumıştu: • -ı---·ı---ı--ı. • serlsb nln birinci kitabı olarak intışar et - Fethiye Yürür, İstanbul İstlklAl lisesi .sınıf okulu smıf 2-A da 559 Ahmed. Sal! ti ır. 

K d ı zd be-
2 li - - --ı--ı--1- - - ml"tl. Kısa ))lr zamanda tek bir nüsha•ı bile 4 de Hikm~~ Fırat. tınC1l"rlu Hk o'!ı::ııln .ınm!' 3-A da Bt\f~ ~ - ont, emişti, rapor anm a r • " ..., f 2 "" , 

b '--d w kalmı'""n bu kı,,...,etlf t.ercümenin, bu defa YAPI TAKIMI Kadıköy birinci ort:ı okul aını i ~a,; ıraberimde zevcemin de Uruu ugun • ---.-- s.ı --- J- J••• k l k 111. b na•tranl b P J 
4 __ _ •: _ _ _ ;.·stan .. ul Vefa erkek llsr.slnden 848 Cevdet, Hasan 8 6 as er "' fu e _... ~ 

!.3 b h t · ı w edi 0 gene Remzi Kitabevi tarafından ikinci ba.9 - "" ., "' h t t b ı Beşlktaf uan a se mış o acagınızı zann y • [ • m htanbul Ha•ıdarpa<:ıt lisesinden 1715 Hüsnü, sım o~lu Or nn, s an u 'fOrJ'.i 
rum. ıı-~-ı--J--ı."--1---- kısı yapılmıstır. İstan'bul 45 inci o'ml sınıf 4 de 37~ Ekin, İs- Mekteb sokak 7 numarada Mete ""7 ~ 
' ( • ·······················•••••••••••······· .. ••••••••••••••••••• Knrtal Mal+epc tklncl okuldan ~ - Şfiphesiz değil mi? tanbul kız ll~<:l 144::S TürkAn. dA 

t 'i t CASI F..dlrne İzmir .sokak 33 numarn ..,0~ - yi nmmn, aziz kaptanun, diye de· D ~ FIR Ankara Çankaya binbaşı Zeki oğlu r-
vam etmişti. ben raporunuzda bundan l n-.~.J.=~1--1-f-l-ıl=-lf=-li=I (: • c·· e 'ç ,j ( ( ı 'l re p C r Cl\on Poo;ta hatıralı) mer Solmaz. 
lbabsetmenlzi arzu etmiyorum. Bu ei· t r, - • t'. ~ Usak orta okulundan 311 Osman Qelebl, KART f 
Jıeti hakikt zevcem duyabilir, bu tak _ l(..IF:+=;:.ı--ı--~-ı:-ı--ı--t::=t::=U --·· .. -- İstanbul Oel~n~'1 orta okulu sınıf 2-A dı:ı. d ~ıo.J 

• 811 &'ece nöbeı.ci olan eczaneler tunlar- 213 Fethi, İstanbul Hayriye lisesinden 231 Tekirdağ polis memuru Mehme '1{,eftl,,,.rİ 
Birde cehennemin ateşi başıma yağmış dar: NeJnd, Sll!fk(' Cümhurlyet ilk okulu sınır 2 nuıl, Tr::lbzo'l 11.<:e orta kısım 887 Jlb· ~ 
olur Soldan sağa: İstanbul ciht'tlndekller: de 70 ııuma .. ~lı Necdet. İstanbul D:ı.vudpaşa din, Çorum orta okuldan 128 ~ p.ftr"'".t 

- Oho... ; : r:;;~t kabı. Aks'arayd.2. <Pertev>, Alemdarda <Eş - ortn okulu ~ınıf 7 de 128 Ekrem. orta okt!Iu sınıf 3-A da 60. Nr.xn1~ 5o1ıı 
Diye bir nidayı hayret çıkararak ce. ~ :ref Ne,,'i!O, Beyazıdda (Haydar>, Snmnt- DlS MACU1'"U orta okulu 3-B de 132 Rlfat. zm Jıl'ee't_,, 

'.'Vab vermiştim: • 3 - İ§aret aıratı - İmal eden - Beyaz. yada (Toofllos), Emlnönünde <Hüseyin Antı:ı.lya li'>e ~en ~ınıf 962 Snkib, İstanbul civarı 26 nı~m;~d~5;ngr~dtt!ıt fi-:'; 
4 - Göz rengi - Oenlşllk - Kaoadayı. Hfisnü), Eyübdc CH!kmet Atlamaz), Fc- 44 ünci.i okul rınıf 4-A da 3ı7 Nermin, L. - ilkokulu sını - e n • ırok ıs 11(1. 

- Desene ki rüzgar aksi istikamet. 15 - İşite - Arzu. nerde <Eml1yad1), Şehrem1nlnde CHam - tanbul Fatih lZ tincü okul sınıf 2 de 524 Ay- san mahallesi çA~lcurçetşmeksol aon "pJ" 
iten esiyor .. ha? e - i'Jtlmdad nldası - Blı'blrlne benzlyen dil, Şehzad,,hnşmda (Asaf). Karagüm - ten Ürgüp srırgu hfıklml kızı Olizln, İstan - marada Orh:m, ı>rı or a 0 u u yilıb~·~ 
. - Onun zevcem oldugunuw söylemi.... eşya. . riiktc CFuadl, Küçükpazarda CHulıisl), b 1' kız ıı~sl:l<lPn 0 75 Mehlika. 31 Kemal, H:ıdımk~y muhabere ~1" 

..,-- '1 - Memleketl.mizde blr göl - Islnı - Han- u · . · , dl kızı 11.yte!'., B:ıhkeslr Aygören ~- ..ı.ıt ~ 
itim. Zira diişündüm ki bu suretle ida· g1 kişi. Bakırköyl.!nc!e <Merkez). ALOMlN\ 01\f BARDAK malı sokak 2 numarada Fahri. E.sk~"' y; 
ırei lisan edersem onu, sizin rnüretteba· 8 - Beyaz - Vefat eden - İstifham nidası. Beyoğlu cibetinclekffer: <Son Po~a hatıratı) malp:uıa mahallesi Yüceler sokak :H ~ 
ıtın elinden kurt"'Y"Tn'" olmağa yardım g - Hatırlıyamam. Tünelbaşınrı.a (Matkovlçl, Yüksekkal- İstanbul Fı\~ıtı 11 inci okuldan 210 Refet, ne Ankara Yenihııl civarı AbduJlllb r~ 

•v.-w~ 10 _Daha fenası. dırımda <Vinlgopulo), Beşlkta.şta <SU - istanl>ul erk:ılc lisesinden 724 AU, İstanbul nu~arnda Tnhir. Corum hükOınet ~~fi'. 
etmiş o1urum Fakat asıl kan.mm buna Yakandan qafı: leyman Receb'. Hayriye ııseslt'lde:ı 633 Handnn. İstanb~ im; da tütü!l bayii Sıddık oğlu Mustafabd~ 
(Vtlkuf peyda etmesini arzu etmiyorum. 1 _ Bel~ Bot';nlçi, Kadıköy ve Adalardakiler: lisesinden 842 Ay~c!, İstanbul bölge san at o- lisesi orta k1sım sınıf 1...c de 303 /- ,,ı. ', 

- OJrayt kap1an, dedim, bu ciheti 2 _ Köpe~in bdımıası. Üsküdııre:ı. lİttlhad), Sarıyerde COs- kulu 56 numc.ırah Y!Uiar. Mersln Kurtuhıv okulu sınıf s de 1~ ıJ 1; 
:rapor etmiyeceğlm Zabitlerimin oldu· s - Uzağı 1şsret 1çin - Belli - su. xnan), Kadıki>yünde <Büyük, Uçler>. Bü- KOKULU SABUN m':\l, K:ıstamonu kız orta okulu s:ı~f t.;,1 

ğu kadar mürettebatımın da bu yolda : = ~~t~~n~ ~~;e~ - beriye. ~~:~ada (Ş!nasl Rıza), Heybelide <Ta- İstanbul ~::: !~:~ ~::a!~s Muammer, !~4 ~~~:~.tJ~~~;f'~n:!A~a~~~ı 5;~ 
!bir şey öğrenmelerine meydan ve.rıni • e _ Emnlyetıl • Söyleme. ,,/ İstanbt:l Caıtaı~ıu ortaokulundan 120 Muh· kft.tıbl Hüsameddin kızı MUzeneıı~ p ~ 
tyeceğim, en iyi yol budur. Binaenaleyh '1 _ Başı aa.çsız - F.smek masdarından em- -------------- sin, İstanbul 64 üncü okuldan 408 Umld, İs· Atatiirk erkek Uk oltulu aınıf 4 - ~ ~ 
sen o kıza t1pkı 5z karın imiş gibi mu· rihazır - B!r meyva. • ............................................................. tanbııl Ca~loğlu Nuru0om1anlye cnddesl 58 Şükril, Ank:lra Devrim Hk okul\1 ı '; 
amele et! Ben ağzımı bu hususta kapalı 8 - Kasabın ~attığı - Gayret - Bir nota. llllllJIJllllll ŞEHiR TiYATROSU numarııda Mehr.ıed, İ.!!tanbul Cihangir AA • de 336 Kemal, İzmit Akçetoca 11 ~ ~ 
~ulundurncagwım, siz de 0 suretle hare- 9 - Tahsin. Tepebaşı Dram 'kı1mı malı M~scid .or,okak No. 6 da Leyll. 119 Orhan, Mnlaty-ı orta okulu 2-JJ - ~ 

10 - CümlE'nln her parça.n. ' 111111' ALBÜM Hn111, !~arta Mcrkn ilk okulund•~pP 
-ket edin! 1 ? r ı r ' 7 p p 11l 1 Oyun yoktur csl)n Posta hatıralı) nill, İstanbul ca~alo~u orta okvııı 

Bir gemide bu, ahlaki disiplin bakı· Çorlu orta okulu sınıf 8 de 88 Avni, İs - Ali Mahir. 
mından, çok mühim ve o1d'l.lkça milş • 1 111 l.tiklil caddcıl Komedi d · ı ·yot 
kül bir nokta ldi. Eğer gemicileri.miz bu 2 111111111 Oyun yok tur Atatürk köprüsünün inşaatı ikmal e ı ı 

K A R A H A B E R IE 
A T E H • c E B ı R 

!kadının esir süvarinin zevcesi değil, fa· 8 
~at sadt!Ce kapatması olduğunu bilmiş, 

4 
öuymuş olsalardı, muhakkak ki kadına 
1'Qtarşı hürmetleri derhal zail olur ve 6 

!kiınbilir neler yapınağa da kalkışırlar- 6 

R E z A L -
A H ft R • H • L • il l A c E M 

öı.Gemicller melek değiller a .. onlar da 7 B E T E R 
adeta ve hakikati halde çapkın bir gü· ti E B ı• L ı 
ruh idiler. Şu kadar ki hürmete şayan 9 
!kimselere hürmet etmesini bi~n in • 10 
sanlardıT. Onların aralarında şeref ve 
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TURAN TİYATROSU 
Bu alı:ıam 

Cemal Sabır ve ukadaıları 
anuy11 umumi li:r.erlno 

()peyim Ayaklarrnı 
Büyük piye. 4 P. 

yeni yaryote ııuınaralan 

1 - 2 - 3 Şubat geccl.,ri Hamiyet Yücc11tı vo 
atlı.ada'1an C.11>al Sahir, Lımall Dümbüllü 

birlıkte 
cnamusa müteallik gayet sağlam bir ya· Evvelki bulmacanın. haıledilmiş §ekli 

~~n~~~ttana~l~b~b~~~~~~f~~V~e~k~aA~l=e~tı"~IFs=ta=n~b=u=l~E~l=e~k=tr~i~k~IFş~le=r~i==-
:na karşı onların da hatta ayrılmış ola - Na ıa 
ırak hareket edecekleri muhakkaktır. Umum Müdürlüğünden: 
iBu itibarla onların, Amerikan kaptanı· 1 _ SHahtarağada tesis edilecek yeni kazan dairesinin beronarme temellerinin 
nm zevcesinin, zevce olmadığını bilme-
:ıerini istemiyordum. ~ası kapalı zarf usulile eksiltmeye kqnulınuştur. 

2 - Muhammen bedeli $6287 lira, muvakkat teminat 2722 liradır. i 

R. C. Slade yelkenlisinden sonra 3 _ Eksiltme 13/Şubat/939 Pazartesi günü saat 10 da Metro hanında altıncı 
zaptettiğimiz üçüncü gemi Manila bar-- katta toplanacak Arttırma. Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
ikası olmuştu. Bu geminin süvarisi, A 4 _Bu işe aid prtnameler ve planlar İdarenin veznesinden 182 kuntf muka· 
B. Johnson gemisi süvaminin ve onun 
bütün ailesinin dostu olduğu anlaşıl • bfünde alınaıbilir. 
mıştı. o gemimize geldikten sonra ona 5 - ~erin eksiltmeye girebılmeleri ~n şartnamede yazı.1ı vesikaları tek
'!A. B. Jolinson süvarisinin zevcesile lif mektublan ile birlikte vermeleri lazımıdır. Bu işe girmek ü1e.re Nafia 

VekAletlru:Je alınacak ehliyet vesikası için eksiltme tarihin.ı:l'en P4'l az sekıi !beraber misafirjmiz bulunduğunu söy· 
gün evvel VeıkMete müracaat edilınjı olmalıdır. !:.tke kendisini kadına takdim et • 8 _Teklif mek.tttblannın 2490 numaralı kanun ahkA.mına uygun olarak eksilt-
meden bir saat evvel komisyon reisliğine veı"H.mi~ o1ması B.zımdır. c518, Bu söy'leyiş ve bu takdim ediş ken • 

Azabkapı duba lannın gMiLnllfil ıs 61 
Atatürit kOprüs(inb Aubkapı cihetin- lecek ve Azabkapı clhetinbı 0 

;'.. 

deki dubalan da yerlerine lronı:nata bar tammnlanmıı olacaktır. a~ / 
Köprünün Unıkapanı cihetin ~~ 

lannu§tır. Bunlardıau yalnız dört d'uba .. lan evvetce yerlerine kon.mu~ 1'tl ,ı' 'f 
nın birbirine zincirlenmesi tamamlan .. ta idi. Müteharrik dubalar bıllP 
mıj'tır. Diğer altı duba da yerlne getiri • lerlne ikame edilecellrtir. 



İnhisarlar U. MüdürlüğÜnden : 
Cinsi Mikdan Muhammen bedeli 

Beheri Tutarı % 7,5 Te. Teslim mahalli Eksiltmenin 
Kr. S11. Li. Kr. L. Kr. Şekli Saatl 

40000 kilo 20.&0 8320.- 624.- Kabatq A. Kapalı 15.-
95000 • 7.- 6650.- 498.75 • ve Cibali :t 15.30 

' 24000 • 7.- 1680.- 126.- İzmir Fab. Açık 16.-

~ 1 
- Yukarıda cins ve m'kdarı yazılı 4C.OOO kilo benzin. İstanbul ~şkilltımız 

11 9s.ooo kilo ve İzmir fabrikamız için de 24.000 kilo motörin şartnameleri 
'1Utib' 

2 
ınce ayrı ayrı hizalorı'ldıı yazılı usullerle satın alınacaktır. . 

3 
- Muhammen bedeller yle muvakkat t<>m'naıları hizalarında gösterilmiştir. 
- Eksiltme 6/2/939 tarihine rastlıy&n I azartPs1 günü hizalannda yazılı sa

•tler · K Pıl c:e abataşta Levazım ve M;Jbayaat Şubes:ndeki Alım Komisyonunda ya-
acaktır. 

: - Şartnameler parasız oiarak hergün .sözü gecen şubeden alınab"lir. 
l' - Kapr.lı eksiltmeye glmıek istiyenlerin mühürlü teklif mektubunıl kanuni 
~aık ile 7ı 7,5 güvenme parası makbuzu .. eya tanka teminat mektubunu ihtiva 

eQece:k 1 
ld · o an kapalı zarfları ihal<:? saatlerinden b·rer saat evveline kadar yukarıda 
e~ geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi açık 
llt 1::neye iştirak etmek istiyenlerin ve münakasa için tay·n edilen gün ve sa-

e ıc 7,5 giıvenme paralariyle bırlikte komisyona gelmeleri ilan olunur. c420.t 

Cinsı Mikdan 

i;;;---
~ ga "pi 10.000 kilo 

Muhı:tmmcn B. 
Beheri Tutarı 

Lr. Kl". Lr. Kr. 

60 61)00 

% 7,!5 
teminatı 

Lr. Kr. 

450 

Eksiltm~ 

Şekli Saati 

Kapalı 15 
(& staı Y<.>zı takımı 

I llarçalı) 40 aded 14 52 580 80 43 56 Pazarlık 16 

~ - Şartname ve nümuneleri mucibince satın sJmacak (10.000) kilo tonga ıpi 
'hı(40) aded (8 parçadan ibaret) k.r:stal yazı takımı hizalarında yazılı usullet'ie 

It ayrı eksiltmeye konulmuştui'. 
.,.Ir- Muhammım bedellerile muvakkat temmatları hizalarında gösterilmiştir 

le - Eksiltme 7 /2/939 tarihine rastlıyan Salı giinü hizalarında yazılı saa~ 

lt:dke kabatıışta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda y:ıpı· 
il tır. 

li~ :- Şartnameler parastz olarak bergün sözü geçen Şubeden alınabileceği 
\1 ııu~;.ıneler de görülebilir. . 

~es - Kapalı eksiltmeye girme!: istiyenlerin mühürlü teklif mektubu kanunt 
'd~ık ile o/. 7,5 güvenme parası :=nakbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
le t>k olan kapalı zarflan ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarıda adı 
.. ~ Ahın Komisyonu başkanlığına !Y'akbuz muk~bilinde vermeleri ve pazarh
'Urlftfrak edeceklerin de muvakkat ~eminatları ile komisyona gelmeleri ilan olu· 

• (443) 

Mikdan :Muhamınen bedeli 
Beheri Tutan 
Kr. S. Lira Krş 

" l?i teminat 

L:r.ı Krş. 

~ ~ 10214 kilo 6.50 663.91 99.58 
t t~aı 2700 • 10.50 283.S'O 42.53 
t &na\riçe 2921 • 12.- 350.52 52.58 
ip ola ÇUv&l 350 adeı:l 9 - 31.50 4.73 
t 6531 Kg. 13.50 881.68 132.25 
J tnnap 4828 ~ 1 3.50 651.78 97.77 

'su·- 'Yukarıda cins ve mi)tdan yazılı ıskarta sargı ve ipler ayn ayrı pazs.rlık 

11iile satılacaktır. 
?ıı - Muhc.rnmen bedelleri ile muvııkkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

l'ter - Arttırma, 8/2/939 tarihiT?e rastlıyan Çarşamba günü saat 14 de başlamak 
~ e Rabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde müteşekkil Satış Komisyo

l da Yapılacaktır. 
: - Nümuneler hergün sözh .t~çen Şubede görülebilir. 
~ - İs+eMilerin arttırma ic:i!'l tavin edilen gün ve saatte % 15 teminatlan lle 

l'lda adı geçen Komisyona gelmeleri ıltın olunur. c44b 

l 
Jaıı - Şartnamesi mucibince 1500 kilo kazein kola sçık eksiltme usulfyle satın a. 

•caktır 

~ -M~!ıammen bedeli beher kilosu sif 50 l.uruş hesabiyle 750 lira muv3kkat. 
ll'latı 56 25 liradır. 

tt 1:! - Eksiltme 9/2/939 tarihine rastlıyan Perşembe günd saat 14 de Kabataş
l'\1 \'azım ve Mübayaat Şubesind~ Alım Komstyonunda yapılacaktır. 
"1 - Şartnameler hergün parasız olarak sözü geçen Şubeden alınabiliT. 
~:- İsteklilerin eksiltme için tayın edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 

1'fle bırlik:te yukarıda adı ge;en kom;syona gf'lmeleri ilAn olunur. .442. 

llt/llılW 

1 
~"" Şartnamelerine ekli listede cins. e~'at ve mikdan yazılı muhtelif renkte 

it adet bobin sigara kağıdı açık eksiltme usulilc satın alınacaktır. 
' - Muhammen bedeli beher milimetre:;i 2,20 kul'U§ ve tutan 1280.40 lıra. 

ltı nıuvakkat teminatı 96.04 liradır. 
' - Ebutme 14/2/939 tarihine rastııynn Salı günü saat 14 de Kabahşta Lev 

l"I \'e Mübayaat Şubesindeki Alım Komisy<'nunda yapılacaktır. 
lıbi - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen fUbeden alınabileceği 

) 11iinıuneler de görülebilir. 
~İsteklilerin eksiltme i~n tayin edilen gün ve saatte " 7,5 gllvenme pa

e birlikte yukarıda ad; geçen komisyona aelmeleri ilin olunur. c5lô:t 

Cına; Mikdan Muhammen be- " '7,5 temt- Eksiltmenin 
~ deli Lira Kr. nat Lira Kr. Şekli saati 
~io~ ~~~~~~ ~~~~-
'«l.l!ı. • malzemesi 3 kalem Sit H. Paıa 4600 
~ ?ntlrekkeb ve 2200 kilo 2190 

Açık 14 
• 14.30 

~'8\ii 
')il clOO Ki.> 1 adet sif 800 80 - • 15 

ı tıbbiye 75 kalem 643 48 23 • 15,30 

.. tın -
1
:_insleriyle mikdarları yukanda yazılı malzeme açık eksiltme usulfyle 

it aLlll8Caktır. 
lJı - lıfulıammen bedelleriyle muvak'icat teminatlan hizalannda ga.terilmiftlr. 

- Ekıiıtme 16/2/939 tarihine rutlıyan Pertembe güııtl hizawmda )'azılı 

SON POSTh 

Aks1r1r, aksmr, aksmrsınız; 

ıeçer gibi olurken yeniden ıerl gelir, 

• • 
işte 

rıp 
böyle başlar l 

Vakit geçirmeden grip, sofukalgınlığt ve ağrllara 

karşı emniyetli ilaç A S P J R 1 N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz! 
Aıplrln'ln teslrll ve hakiki oldutunu EB markası garanti eder. 

Satınahrken dn;ında ve tabletlerin OstQnde 

ffi markasmın bulunmasına dikkat ediniz. 

Nafıa Vekaletinden: 
13 Mart 939 Pazartesi günü saat 15 de Ankara~a Nafia Vekaleti b!nasında 

Malzeme Müdürlüğü odasındJ toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunca cem·an 
2600 lir.a muhammen bedelli Haydarpaşadı .teslim şartiyle 10000 adet telgraf Fin
c::n dem,rinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Anka!"nda Nufia Vekileti Malzeme MüaUT -

lüğünde:ı parasız olarak ahnabi!ir. 
İsteklılı=rin muvakkat teminat ve şartnamesinöe yazılı vesikalarb birlikte 

ayni gün saat 15 de Komisyonda bızır bulunmaları J..azıındır. c247; c497• 

Aydın Nafıa Eksiltme Komisvonundan: 
ı - Eksiltmeye konan iı: 49329 lira ı>l kuru~ keşıf bedelli Nazilli hükfunet ko

nagı inşaatıdır. 

2 - Bu i~ aid şartname ve e•Tak ıunlardır. 
A - Kapalı zarf usulile eksiltme şr.rtnamesı. 
B - Mukavele projesi. 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi yapı işleri şeraiti umumiyesL 
D - F'ennt prtname. 
E - Keşif metraj cetvelleri. 
F - Rtsimler. 

İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eks ltme 13/2/939 Pazartesi günü saat 15 de Aydın Nafıa Müdürlükü oda

sında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - EkEiltmeye girebilmek ıçin isteklilerin 3700 lirı.lık muvakkat teminat gös· 

termesi ihaleden 8 gün evvel bu işe gırebilece~ine dair Aydın vilayetinden 
ehliyet vesikası almış olması. 40000 lira değerinde bir tek bina yapmış bu
lunması ve müteahhidin b:zzat mühendis veya mimar olması v~ya bunlar
dan birile müştereken teklif yapması ve ınukaveleyi imza etmesi 1&.zımdır. 

6 - T<.>kllf mektublan yukarıda Qçündl maddede yazılı saatten bir saat evveli· 

ne kadar nafıa daires:ne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine ma-:Cbuz 
mukab!Jinde verilecektir. Posta ile fÖnde!"ılecek mektubların nihayet ü
çüncü maddede yaıulı 11aatte gelmiş olması ve dı§ zarfın mühür mumu ;ıe 
iyice kapatılmış bulunması JAzurvdır. Postada olı;cak gecikmeler kabul edil-
mez. (349) 

Nafıa Vekaletinden: 
11·3-939 Cumartesi günü saat 11 de Ankanda Nafia Veklleti binası içinde 

malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme kom.isyonund·a 275,980 
füa muhemmen bedeli 126, adet basit 4 adet İngJiiz muzaaf makas ile 3 adet 
ray inbiıat tertibatının kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme prt-

nameıf ve teferrilatı 13 lira 80 kuM14 bedelle maJzeme müdürlüğünden alınabi· 
llr. Muvıııkkat teminat 14789 lira 20 kuruştur İsteklilerin teklif mektublannı 
rr.uvakkat teminat ve ıartnamesind! yıızılı ,·esa!kle birlikte ayni gün saat 10 na 
kadar mezkılr komisyona makbuz mukabilinde vermeler! li.zımdır. 

(242) (496) 

saatlerde Kabatqta Levazım n .Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnamelerle liate}r- parasız Olarak her gün .ÖZÜ geçen fUbeden alı • 
na bilir. 

V - Dekovil malzemesi eksiltmeye girmek istiyen firmanın fiabıt teklifle
rini, nrecekleri malzemenl.4 profillerinf, detay resimlerini, eksiltme· gününden 
bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlill(l Tuz fen §Ubesine ver -
meleri ve ebiltmeye girebilmek için tekliflerinin kabulünü mutazammır.. bir 
vesika almalan lhundır. c52D• 

Sayfa 

BAYRAM iÇiN EN 
MOKEMMEL HEDiYE 

Bir MOVADO IUti 
Erkek - Kadın - Alhn ve Metal 

15 •ene garanti 
6 AY VADE 

OSMAN f AKAB 
GALATA : Bankalar Caddesi No.' 

Voyvoda Han zemin ta 
BEYAZIT : Oniversite caddesi No. 

KADIKÔY: iskele Cad. No. SS/2 

Ankara borsası --··---
Açdıt· kapanıı fiatlan 28 • 1 • 939 

ÇEKLER 

Açılı, Iap,mı 
Lo•dn Ci,92 S.91 
lfn-Toı11 ~~6 6l25 ll6 62~ 
Pull !',345 3,346 

~ t 6625 6,66215 
o.. ••• 18,5ı76 18,6776 
Aıuterd .. 68.C65 68,0M ...... li0,7926 50,7'26 
•lllııMI H.4076 11,4076 
Atbaa J,08 ı,08 ..,,. 1.0675 1.6676 
Pnc 4,3375 4.3376 
lllMrM 5.9:1 6,92 
Yartena 13.93 13.92 
BH&pette 25.0626 25 0626 
llünt ~.9060 fl,!IOllO ..... S.8'21i l,8'25 ,. ...... $4 66 ,. ... , 
Mokholm 1 

so.rıo 30,50 
Moaon ~3.8' 23,89 

lSTİKBAZLAa 

1-.n ban• J 'P91ln 
• • ıı • 
• • 1 vadeli 

SiNGER 
SAA1· DEPOSU 

Sabiblerl 

Sayın mD9tarllerinin Kurban 
Bayramını tebrik ve uadetle

lerinl temenni ederler. 

ZENITH 
En eski ve balibazırcta en 
mOtekAmil ve dUnynJUn her 
tarafında en fazla aranan 
radyodur. Yalnız Beyoğlun
da BAKER Mağazalarında 

sablmaktadır. 

KiTAPÇl--IK 
Der il eri 

Her nevi yarma ve 
Maroken ucuz 
Fiatla satılır. 

lstanbut - Galata 
Karantina sokak 
Hasan Han No. 1 

Son Posta 
Ye'Yilll, Siyaal, Havacııs ve Halt gazeıut 

Yerebatan, QatalıÇeflD.e sotat, 26 -
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve • 
reaimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize &iddlr. 

--··--ABONE FIATLARI 
1 6 a 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TtlRKlYE 1400 750 400 
YUNAN1STAN 2MO 1220 710 

ECNEBİ 2700 uoo 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiftirmek 25 kuruftur. --

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
000 

Gelen eoralı geri Hrilma. 
lianl•tlan me.'aliyef alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul illveai llzımdır. 

~··············································· 

r 
Posta JcutusU : 741 lıtanbul 1 
Telgraf : Son Posta 

• Telefon : 20203 

\ .............. •························-······' 

~AVRUNUN gUrbDzı tombulı sağlam, neşeli olnıasmı istersen FOSFATiN NECATİ edir. Bahçekapı SALiH NECATI 



16 Sıfh.. SON POSTA 

G~iP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUKALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJi - BAŞ - OiŞ 
ve bütün ağrıları derhal keser. isim ve markaya dikkat. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. --
Vapurların kalkış gün ve saatleri 

30 I İkinciklnundan / 6 Şubata kadar kalkacak vapurlann iıimleri, 
ka!kıt gün ve saatleri ve kalkacaklan rıhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 ae (Tarı). Pe~be 12 de (Aksu), Pazar 16 
da (Ege). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına - Çarşamba 18 de tAnı aJya), Cumartesi 18 ae (0ı-
ı;en.) . Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Pazar, Salı ve Perşembe 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her f!iin saat 9 da (Mara.kaz) vapuru sistemi vapur-
lardan b:ri, Cumartesi ayrıca 13.30 da (Trak). Top
nsne rıhıı:nından. 

Bandırma hattına Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trak), a~-nca 
Çarşamha 20 de (Konya) ve Cumartesı 20 de (Ana
f arta). Tophane: rıhtımından. 

Karabiga hathna 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

- Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtımından. 
- Pazar 9 da t'l'ayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesi 15 de (Bartın). 

Sirkeci rıhtımmdan. 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (İzmır) . Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da (Dumlupınar), Cuma 10 da (Erzurum). Sir· 

Telefonlar : 

H?"i ,.ıiıtımından. 

Merkez Deniıbank binası 
) Karaköy K6prübaşı 

Acenteler ) Sirkeci Yolcu Salonu 

42497 
~2362 
22740 

inşaat Mühendisi ahnacaktu. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ahnacak in§aat mühendisinin her türlü statik hesablarda betana..nne ve mi
maride müteh!lSIJS olması ıarttır. İsteklilerin şimdiye kadar ne gi.bi itlerde ça
lıştıklarını gösterir vestkalarile Nafıa Veklletlnin ruluatnamelerini birer iati· 

daya bağlıyarak Umum Müdürlüğe müracaaUarı lüzumu ilAn olunur. cl73> 

Emlak ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden 

F.sas No. Yeri Nevi 

34 !İstanbulda, Fındıklıda, Molla Kagir 
Çelebi m:ıhalleı>i Dolmabahçe Antrepo 
oaddeıSi eski 13G.136 Mü. 138, 140 

yeni 172, 184. 
.... 

Mukadder 
kıymeti 

Depozitosu 

T. L. 206,700 T. L 41.340 

1 - Tafsilatı yukarıda yazın antrepo pınarlık usulile sahşa konuunuştur. 
2 - Pazarlık 6/Şubat/939 Pazartesi günü saat on beşte 1stanbui şubemiz satış 

komisyonu huzurunda yapı!acak ve ihalesi Ankar.ada İdare Meclisimizin tasvi • 
bine arzedilecekıtir. 

3 - İstekli olanların mezkur tarihte saat on beşte İstanbul şub~mizde hazır 
bulunmaları ve o tarihe kadar depozitoyu veznemize yatırmaları. 

c753> c648:t 

--.....-v ER ESİYE-"""_.., 
Eve ait Elektrik ve Havagazı 
aletleri , AViZELER , Elektrik 
Motörlerl, su tulumbaları, Elek· 
trik saatleri, masa saatleri, 
Altın ve Metal kadın, erkek 
cep ve kol saatleri 

OSMAN ŞAKAR 
Müessesesinde 6 &J ude Ilı satılır 

GALATA Bankalar cad. No. 47 
Voyvoda han Zemin kat 

BAYAZIT Üniversite cad. N. 28 
KADIKÖY İskele oad. No. 33/2 

Meşhur Alman HORNVPHON 
ve BRAUN Radyoları ve 8 Plak 
de~iştiren Elektrik gramofonları 

12 ay Veresiye 
5 - 40 mum garantlll Ampullar 

--...-.--..-.19 kuruş.-....... ,._..,..,.._ 

İŞ ADAMLARININ 
% 80 i 

SINiRLIDIRLER 

Bu sinirlerden kurtulunuz. 

bir kaşık 

Sinir ağrıları, 11sabt OksOrUkler, 
Baş dönmesi, Bttygınlık, Çarpın

tı, ve S 1 N 1 R D E N ileri gelen 
bntnn rahatsızlıklan IYI EDER 

······························································ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı; 

AH1P S. Ragıp EMEÇ 
S LERI: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

,.~--... SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 
Pamuk ipliği Satlşı: 

Kayseri Bez Fabrikası malt 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 
Ereğli Bez Fabrikası " Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
1 O Balyahk siparişler için 

,, 
" " ,, 
" " 

12 No. 
16 

" 24 
" 24 • 

,, 

" 
" 

Paketi 415 K1D"lll 
• 480 • 
• 580 • 
,, 580 • 

" 
575 

" ,, 570 
" 

" 
65 

" 

15 
25 
50 ,, ,, ,, ,, ,, 560 " Fiatlarla fabrikada teeltm şartiyle satılmaktadır. 

iplik mustebliklerlnin yakardıı yazılı rabrikalara gönderecekleri b" 
delleri mukabilinde ihtiyaçlan nisbetiııde iplik 11ipari şi verecekleri ve ıl 
numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği ıuOI' 
tebliklerinin de ibtiyaçlannı yine ayın şortlarla yalnız J::reğli Fabrlk.,.oı 
sipariş edebilecekleri uan olunur. 

SAÇLARA 

KUMRAL ve SiYAH 
renkte sıhbt saç boyalandır. 
1NG1Lf Z KANZUK ECZANESi 
BEYOCiLU - lST ANBUL 

Dr. liAt ~L Ct:MAL 
(Lokman H•'kim) 

O.klll1• aJ&elaulmı Paaıdaa maada 
laerlb CI - t> DIY&D7Gla ......,. l~ " ... 
..ıoo• 11111 - llOM 

Divan) olunda eski Arifin yeni 

Adliye Sarayı Kıraathanesin 
Bayram geceleri ve her Cuınar

tesl ve Pazar gnnleri akşaoıı 

Darüttalimi musiki 
heyeti müsamerelerine başlıY°'' 

Metrubat 25 kuruttur. 

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

ilan Tarifemiz 
Telı: sütun Pil~ 

aahile 400 lııırfll 
ıahile 250 ,. 
ıahile 200 » 

Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıtıhileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfıDdl 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracı)' 
lar ayrıca tenzilatlı tarüeıniıdflO 
istifade edeceklerdir. Tarr., yarıl' 
ve çeyrek sayfa ilanlar içi.o ıffl 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanları" 
aid işler için şu adrese müracaı' 
edil.melidir: 

tıincıhk Kollelrtlf ~ 
KaJıramanzacle llall 

\.-.~~,.._~~A~nkara~,.,,,~ 
- _/ 

BİR GÜZELLİK . SJİlRI öGRENOi I 
• • 

Alto 1 büyük ınayo mü
lıifatını !tayan Siiua 
kaundı. 

____ __, 

Her lce. r e y i D i 
mayoma d e t i 1. 
PıııneflH aayeaia· 
de (Ütelle,ea te
nınıe verdi. Yap· 
••n Pılmoli••. 

EVVELCE ZEVTINVAat t 
ŞI M Dl ... ALMOLIVE 

Hnıüa ltialeNe ._...._. -.ytiaya• 
tuua cil.. iiRl'iwdffi faidell t-riai 
mede•ıyorlar. B.,..ıw. •a de onlar 

r..bi, .. ı.ala ""' ak..- PALMOUVE'ia 
azla kabarmıt ltipiti Hıa yüaWiaüııii, 

boyaunuzu ve -..u.n..,., auai .di· 
aıt . Biliba,. eneli aıcals •• _,. da 
80fuk m ile yıltaJwta. T erltibindeld 
Hytinyatı eaJHtllda PALMOUVE ... 
eameleri tenıialer, a..n,; ,_llf&tır 
'te tatlılqtınr " W\talııt ... pwlayıp 
f8DÇfetir . 

PALMOLIV! • ...._, llCWlf., kt 
•beri kadınlar, ... J1a " bup 
lcaa da ltulla.,,lar. 


