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TELGRAF HABERLERi Tehlike zail 
oldu mu? 

Almanyada peşin vergi 
usulü ihdas edildi 

Fransa italya ile 
k 1 

Paril. 24 (A.A.) - Londradaıı bildiri· S . . d - i .. .. . ,,, muza ere ere lfJor: Sallhiyettar bir membadan bildi- • urıgenın uş ugu fJazıge .. 
• • • rndllfne göre Çemhet'laJD. Hallfab w Yazan: Selba Rapp BIMt 

gırışıyor mu ? Bone arasında yapıWa ıörilpnelerden B irkaç r.amandanberl Surl,e 
· 80lll'a tecavüzlere bqa 'beJnelmilel bir . . 

Doktor Şaht f sviçreden Berline çağınldı, devlet Londra, M (HUIUSI) - Itaıyaıı kralıımı, konferans toplanma• ftJa milfterek bir . kat,. ve fiill bır ifgal altında-
.. .. .. .. • • • dün korporasyon!ar mechatnin resmi kü- beyanname tanzimi projeleriııd.ea vaz.. dır. Suriyeye istikW veren Franm • Su· 

bankası mudurluğüne tayın edildı pdı mttnasebetde Jnd ettili nutuk, mat- geçilm.iftir. riye tillfnamesi de, bunun bir netıceal 
ı . buat tarafından umumiyetle iyi karşılan- Öğrenildiğine göre İngiliz ve 1'ran.uz olarak belki uzun zaman ve bekli de bu· 

~ndr&, H (HAısua!) - Alman hilkft· ~ linıluıa balil o1anlana kazanç maktadır. devlet adam'.lan Almanya ile Romanya a-~ §eklile tudik ~dilmiyeceektir. Su-
traeti, fevkal!de muroflara karııhk ol· ~eri de ll'tırıkmfbr. SaWıiyettar mabfellerde söylendiğine rasında iktısadt bır muahede altdedilme- rıye hakkında bu ıekilde mu~mele yapıl
~ üzere yeni bir mali tedbir almıftır. Diler tarafta. bidaıf g6a evnl İsviç- göre Lord Halifa.b, Fransız hariciye na- si üzerine İngiliz ve Fransız devl t d • maaı yeni komi8er Puonun tavsiye ve e-

ted.bir muclbbıce ticarl ve 11Dal mil- re,.. gitndf olaıı Dr. ~tın, aceJe Beril· an Bone ile dün akşam yaptığı bir gö- lan sulhu tehdid eden ~ • . 8:. seri değildir. Fransanın ötedenberi takill 
..-eselerhı mıatakbel ~ergilert pefinea De ~ liil Omiftir. rüşme esnasında. kral Emmanüelin nut- ki halde zail oldulu bnaat pm edegeldiği müatemleke myuetiniıl bizzat 
llbll9 edilecettir. Vergı tediyab. piy...., Doktm Şaht kwıu müteakib Fransız • İtalyan müna- lardır. me VU'Dllf- bir icabıdır kl bR neticeyi doturmuftllr· 
,. çıkan1acak olan haztne bonolarfle ya- Londra. M (AA.) - EllUa bir mem- sebatını ıSlab etmek için mdsaid bir ha- Çünkil: 
..,..caktır. Bono hlm.illerlııe ım yeri),. wan ~ıme ,ısıoe nr. ş.ht. yeni- va yaratılmış olduju kanaatini izhar et- Muharrem feyzı· J'ranaanm Suriye,.. karp neıebecl ha-
antyecekttr. Asgart altı ay sonraki wrgi- dea de'YW bank• midürUllQne tayiıı mil w Parla ile Roma arumda müzake- flD davnnmua nııftmkün d.efildi. Bu ._ 
IMbı ödeıımeai prttır. eclJ:mi§ttr. Kumaile)'la dnlet nazırlılı relere başlamak bere, bl: fırsatın kaçı- mustakı·ı namzed beblectir ki bu memlekete, oy~yıcı bir 
,Bundıuı bqka. ...Zik huancı iki yd• :mnkiiai ınuhafaa etmektedir. nlmamasını Boneye tavsiye eylemiştir. vaidde bulunmam lhım plmiftl. !nttJU 

Pariate ısrarla dolaşan bir rivayete g· Eski Türk gue- wnnek mese1ell buradan çıktı. Her ına... 

Macarlar Slovakya 
toprağından çekildiler 

re 1935 de J'ranısız • İtalyan anlaşın o- tecilerlnden ve • temlekeci devlet ıibi bir elinin verclllhd 
lmzalamıı olan eski başvekil Laval'in 8;~ yasl muharrirler- dijer elile almumı pek l1l bilen l'rana. 
kında Romaya gitmesi muhtemeldir. den Muharrem bu taabhüdihlfi yerine getirmemek içla 
~-----· -- l'eyzl_ lstanbuldan aebebler aramaya 'bqladı. 
Reisicumhur 1·18 milstakil olarak Alevfier'" Cezire meaelleri bu ybda 

namzedlilini koy- çıkarıldı. Dilrzi muhalefetinin esumı da 

Irak Kr21ı arasında muştur. Muharrem gene lN mabadm tab•kknku içlll çı.n.. 
Macar Hariciye Nazın diyor ki: Romanya ile müzake- Feyzi bilhassa bey- mit bir plln malısuliJ. saymak milmk(laı. 

d • fak t R - k ecil • • Ankara. 24 - Irak kralı Majeste b;rin· neJmUel 8iyw&e dilr. V.&ta ki ortalık klfl derecede kan)o 
reye ama eytz, a Oll'anya muza er ennın d Gtlzinin dolumu yıtd&ıümtl mtınase- daır yazdığı maka- tı. bq ve ayak belli olmaz bJr hale geldi. 

arkasında seferber bir ordu bulunmamak tartile.. betile, ReisicümhlD' tmıet İnönü ile Irak lelerla kend'islDJ JfulMırrem ,.,,_ Bozulan duruma cll•ltmek ve kopan tl
krah arasında teJcraflar teati olunmuş- Türk okuyuou1al'll1a tamttırmıftır. 40 ._ rueyt mftmlrOJtM tunir etmek için ~ 

Bratislava. (A.A.) - Resm! mahfe.Uer· na 'bfth..a lıiimm CÖl'JllÜftür· Yugoslav- tur. nedenberi bilfifl pzeteclltk yapmaktadır dllhaıe,. !hum h"1l o1clu. 
lla söylendifine gltre, Almanyanın Slo- ya dfiıWt bir hattı hareket ittihaz etmJş- -;-- • • • - -- · l'r.- ..ad Jtlali bu •be'blıe lllılll 
wkyaya asken garantisini v:erdııme da- ür. Fakat ~,.aam hattı hareketi M el ~ tekı yanı srmalar Maclrid edici bir tedbir olarak ortaya atıldı.• 
tr tanzim edilen Alman • Sıovak itil&tı- maaleaef m.utereddid obn.U§tur. Macat . di, Lerlnde heMPliyetle c1mu1aıı ~ 
am nefrlni müteakib Budapeşte radyosu hütameti. 'Romanya hflktimetıne herhal- Alt~~C!ı ~let Meclisi.ne Partice nam ,,,.. l • ld niD. (emik • ırtl) haritam. bu ince ...,._ 
Mr mesaj nefftderek Slovak hdk<llne- ele Riitenyayı alacalmı bildirını,tir. Bu- ~d gosterı1e1;ller arasındaki yeni sima· .6 e S l m 0 U setin malımlilc:Hlr. Fran8ızlara gare 18 
tinden özlir dilemlıf ve Macar kıt'alarmm mmla beraber, Macar kıaattınm Roman- lann isimlen aşağıdadır. (Bu zevatın Londca 2.f (A.A.) _İtalyan memba'" mütecania Swi79 yoktur. Fakat ati 
U saat zarfında Slovak.yadan çeldlecelı· Ja - Rttten,Ja hududu boyunca hareketi nel'el~en namzed gösterildiklerini ve Ianna nazaran Madrid müdafaa kon· bit' mıo.zaild andıran bir mmtaJraler ucu. 
Dl vldetmitti:r. Romanya aleyhine mlteftcdh delildir. ~ ?lduklannt d:Imak istiyorsanız seyile Fr anko ~amlan arasında cüm besi vardır. Bu mıntakalal'da eberlyetl 

AJni matıfellerde tahliye ameliyeaiııiA Fakat bu kıtaata karp tahrik edilmeden ~nın metnine muracaat 4!diniz). huriyetÇi İspanyanm teslimi tçtn kat, haiz muayyen utiar vardır ve bmı1ana 
1nı sabah başladılı UA.ve olımmaktadır. yapıll.Qk bir taarruz harb demektir. 'Ma- Hamza E!"kan, Fevzi Dalda•. Belkis bir ın1apnaya vanlmıftır. yanmda zerre halinde bir takım eblltc 
81ovak kıt'alan Sobraıu:e ve Kalva • Ros- •J.eseıf. Ramuıya çok eiddt ubrl tedbir· Baykan, Münir Soykan, Mümtaz Kay· A.1'1laşma müzakerelerini J•pmB il • yetler mevaıddur. 

ıtoıau. flmdlden tekrar işgal etmtflerdir. ler almıt n bu vuiJet Gefenkonun bat- nak, ş,.~ir Sener, Fah~in Tiridoğ- zere Frankonun mfhneailleıi dün sivil ~da dolr.ior Şehbender buhmaa 
R Ma • ladılı yaklatmayı ZOl'lqtıtmıftır. Maca- lu, Fevzı Sözener, Hılmi Şe~metli, bir tayyare ile Madride gelmişlerdir müfrit mlllt Smtye harebtil• merbll 

omanya • canstan riltan, Rttenyaya muhtariyet vldetmiş- Muza!fer Akpı-nar. Yahya Sezr• Uzay, Franko kıt'alan yarın sabah Mad .• Haleb civannda bulunan Mürkller taı.. 
B~apeşte, 24 (A.~.) - Parlamento tir. B\Hlun manası bu topraklann devlet- ~uhlıs ~une~, Feridun Fikri, Necmed- rid, Valens ve diğer eümhuriyetçi ara· rik~~da da. gene ince mtıstemleb lfya-

komisyonunda. haricıye nazın !ton\ ler ~tabi• tıflileml,-ctltdfr, Ma- din Sahır, Zihni thgen, Lôtfi Gören, ziyi işgal edeceklerdir. aetinın all.aklılı nntıyor. Cem. ~ 
O.aky Rütenyanm süratle ve hatta ba11. carfatan. 111ifterek meaeWeri Romanya Emin Yerlikaya, Cemil Özçağlar, Ah- - Cenubi Fırat mmtakasmda yaratılmak-. 
tellJike~er göze ahn.ma_k suretile itıal ... Uıe dojrudm doiruJa müzakereye amade- med R~?i Yeşilyurd, Afı.rned Sanlı, Yeni M!3clisin bazı hususi'yetleri tenen husual idare, aahll Alev! mmtabıl 
Dmesı sebeblerini aıuatıııl§br. ctir, fakat Romanya müzakerecilerinin ar- Fazıl Guleç, N~vzad Ayas, Atıf Kam· . . sı. bunlara Uheten Raleb • Şam muh• 

Macar hüktimeti, Rütenyadak.i icraatı- bmıda aefer'ber btr ordu buJmmıamak çıl, Rıeşad Nuri Güntekin, Avni Yuka· h ~BBffarafl 1 mcı m~) lefeti. Gildant, Aaurt. Ermeni meaelelld mn bizzat kendi vuıtalariyle yapılması- fUtile. nuç, Rüsuhi Bulayırlı, Dr. Akif Arkan. :aa~L- ~sI?'etıler f\Dl'laırdlr: Şimdiye h,ep bu liyuetln mmenla meydana pttr. 
Ali Rıza Eren. Şakir K5stekçioğlu Sil- wı.ı- eclıste milstaki1 meb'us olarak ditı birer daYadır. Makyavelin ıir dl-

Leh.ISIBD ··k·ı sınıf Fransı cu h . . leyman, Nuri Kayaalp Fahri ~Ü bulunan Halil Menf.ıefe bu defa Parti fÜllce neticeli, aha i1i tah•klnlm ~ z m Uff81SI ca Akça, Tabir Berka;, Cahid Çubu: namzedi olarak g&terilmiştfr. Nam • met için daha i7i taksim etmek ~ 

askeri• sefa b etti p • dil do ;u. Veli Necdet Sungiltay Osman Şa- zedler arasında Hatay devlet rei8i Tay ne bir miea1 arama. Surlyenm vaztyetmı. f er lflS8 n ~ş. Fuad Balkan, Sabit Sağıroğlu, fur Sökmen ile Hatay B~ dok - den daha f.yfsf bu1unamu. Bu mernleb\ 
Londra. 24 '(Hulul) - Varpaclaa Landra 24 (HUlllld) _ Salih Başotaç, İskender Aırtun, Münir toT Mel~lt de bulunmaktadırlar. ipe b5yle biı ıtabime ve böyle bir glrt9 

lriı1dirildlline g&oe Leh btudbnett. 914 " '*'1ayn ne Lord Ralffag ~ C::- Hüsrev Göle, Salim Altuğ, izzet Aru • Vu.fl B.,w vaziyete duhmıftur. Bundan sonra ata. 
tııs lhtlyat sını:larile ~ .trada ricdye Nfmn Bone'nbı .. ttndln kan, Ahmed Aksu, Nuri Pazal'başı, Dr. ~ara 24 

(HUSUi!) - EskJ. meb'ul labilen bir ip adımı &ıilnde nud '* 
.ulh aıtma ~ ftl keDrlMüe ha-11 aGıwı 4;,; Abdlrrahman Melek. Pltret Atlı, Y1J8Uf zı- Vasfi Raşid, Antebden namzed g&te- mini bolabilirdi? Hatay meıseleli mflna,l 

• ._ ·~· 8Ull son :n zm.,m, 0enera1 0ema1 Menlnll, Turhan rilen Dr. Abdürralmıan Melekle bab· sebetile lışadlanmm A1he ile ~ 
Yeni kıt'alar, clerb.al flmal h114uftn& IBD~*- bul~ ~ •. oemel Ber1ker, Dr. Muhtar Berkel', Aluned nak olduğundan ve fk'1 yakın altrabaıun yan kimeelen. eter p aeı gelecelfnl 

18\'bdAecettlr. 1aJll w Halifalra, Lebr&ı S. de g&üş- Oftclt. Alt 1Um1 AQ'ftr, Ab1dln DalW, oa- birlikte Mecliste buhmm•n bu defa biJmeselk, ~ vqt,.U mtwlr 1111 
· ıdflenhr Jib Bahtiyar Oöter, Ahmed fltrü Bsmer i -rülm di""-d 

Leh mahfellerl, Memelln .Allmu1a ta- Puis 
1
4 (Husul) _ CClmh . İbrahlm ~leddbı oovsa, Şehlft Yun11B Ah~ ca z gö. • e 5"' en namzed gfSste - ibret levlıaa olarak ithaf etmek mibaıo 

rafından ipJ.ini milteaJdb. DaıızfC1n ftı. Lebr&ı, Nftb•.,. Bone bu.,._~~~ med AldemJr, Nmt lıker, Kahraman A- rilmemıştır. kihıdilr. - Selim Ragıp ~meç 
bet

. h_,_,__da ---~- .1n-n.ııı...111.. -...p&&& nklı, Zllud Orkun, IJerefeddln Karacan. 
l mı.ıu.u V&&"""'l""ye .a~........ le'ye "91111 oJmuşlar W doinı Paıise HllD6 AtıblJıl, Mubarrem OeW a..-- Ha-

~~~ --· B . Varşova. 24 (A.A.) _ J:m1n bir mem- .a.n:a.c• ~. cer Dicle, Aölclln Binaya. M. Rıza Saltul. eya 
bad•" xı.- u.u.ıw .... ~ p, ,__ Londra 24 (AA) - Lebnm ile IDa" Namı! Toker, 8uad llQrt 1trsibUl, ömer nnamenın metni 

-- veY-'"n ,.,.."'"• ,..,.,e oıonya, ~- t,eti bugim Landndan ayrıı'lm:6:1ar • TatVJOllu. Bürhaneddbı oenm. Hamdi Ku-
m yakında de.rplf edileıı J'raıım • m,ı.. dır Xn1 ltrallçe, 1 Ç ıeu. &.H önan. Yaat Zba Somer, ibra • 

Uz • So?Yet beyamıameshıe lftlrak ebl.a. .:ıa,.. ~ =:: ~~ =. :!~·~~~:=~~ v;:t ':rr: 
)'eCettir. BetsicQmM.ru ~. dal, Sadri Ertem, Mustafa Bacak,' Al1 8lha 

f Is Bankasmm yeni idare mecllsi 1 §a~~~ 
an MenemeDClıolla, Cemal Kenmlllla. Na
ım Bren, BAsım. Tepe:varaa, H1IBey1n Btşl. 
Hamdi Şar1a!l. nr. Vehbi Demir, Kemaled· 
4ln K&mı. lf&ll4 l"ln.t, lllnan Tekellollu. 
Şeinll itcan. Btlle,,man eeımeıı. (le -
ftk Ordernlt, f.maan ata Oder, Cemll Atay 
Camal .&lıf, Abdtrrahman lfacl Demlrat: 
Merplbt otrıeıllt, Atlf aenbel, Nazmi 
Trak, Mua.mlner Dnel1. onal Kovalı, Sıtla 
Atag, Hulb Abme4 ~. Faik Ahmed 
Be.nıt.oa. 8&llee Abl.noBolJu, Mitat Yeııel, 
Şeref lJtuf, 8a"fl İfb&Y. Zt:n Artant, Sa -
Hm ltortmu, Yamf ZtJa Ölelıcl. :lbrahım 

........... il 1ıta -·· fJIDM1 Dev
ı1Jı. 

lstanbul ıantehibl Sanilerine 
İ8tanbul İntlM.hl meb'uıan tefti§ he

yetbMlm: -JA/l/flSI Pazar ıtın11 meb'UI 
ln1:1uıbı 7aplaaJrtır. O IOn saat tam do
kn.mda ny abımlJa baflınacak ve on iJd .. 

TÜlldJll ft ,,..,...,. ,.a idue -. ......... de bltaakUr. 
sinin ilk ı .... mamı ... -..... ._.__ &~ ... (Baauıd) _. __ ..__ J8b t+IMMat1eria lntlıab mazbatala-

~"' J8Pooae.wa ve _.. ...., -.. - - AVMJ'w n 'Onıwzsle baferw alon da dalı 
U.t. r17uetin• SeW.attiB Çamm 11f1Jdi.. mebw nen ı dl ..._.. (lent ~ t&JaelJnA• IUt data.tn evU:eı ..ıon: 
lfni 7azm.ıtı*. Yubndak:l r9llm idare ~ it 'Ben\w t4an ımtllıll mll- da Wunank mabatalanaı alnı 1 rJ. 
meclill azaluaa lotima halınde ı..._ lmd• ~ rl 'c& .,. ....._ aıı 

(~ J itici •vfoda) 
Aziz vatandqlanm, 
Harid aiyuet sahaalnın fÜphelt ve 

karışık bir demDde bulunduiumuz. 
uyanık gıözımnmien ıizll kalamaz. 
İnsanlığın bil,& facialar brpmda 
kalınası ihtimali. her zamandan ziya
de arbmfbr. fmıan•ık ailMintn ml
hinı bir mn olan Tllıtiyenin. ne va
zifeler karpsmda 1ııalunacalmı tat'I 
olarak telbit •MI• imkAıı ,oktur. 
Bu ihtimaller bqlanda awlt kud
retli mi11et1er bndUerlni w tmanb
lı kmtaraeaklardlr. 1tudretll millet
ler, muhabbet ve mml,ete dayanan 
bir birlik içinde fttanlaruım yO.bek 
menfaati lpn her fedaklr1ılı yapma-
1• ham olan manlı, iradeli millet
lerdir. Biz. bu milletlerin lwpnda ba· 
lunaıılardan oldufumuz bnaatint. 
cesaretle .&yliyeWMriz. Reylerlnizde 
göstereeeikıtz ... beraherllt ile itl
mad, mil1etimisln Jnıdretine nnt bir 
delil olacetbr. 

Aziz vManıdaflanlll, 
Cümhurl,.t. imar, ktHtar, endtlstrt 

programlarma llDlf mikyasta devam 
edecektir. J'abt baha.. k17Ul ve 
çf.ftçl halkurnzın kazancım artınp 

ıııai§et .m,.mı ,a.beltmek 'bumıa 
· için genJf ımfkyuta mut '" ilk tah· 

.sil imklnlarmı bulmak, bafhea -
limiz oleıcaktır. Blltiln klan dthftl.. 
nin, halk içinde. halkuı meeeleı.rlJJe 
yotruJmul, mtısta.kim ve muntuua 
ifleyifin.tn ..ınerelen, hattı Dmadl 
olan Wlimll teclblrleıia bapndadır 
kanaatindeyiz. 

Aziz vatandaflanm, 
Bana n riyuet etmekle lftlUr et

tilfm Clhnhmi,.t Ra1k PutlatDe 
J6bek ttlmadm•• ll,.t ~ 
isterim. Ben ft Bllydk MUlet Jılecli9l 
... arbüf1anm. lttnwhn•• kıy
metli bir ...... ll1ıl Yledannnızın 
içinde mubafaıaı edeceltz. Sbe, açık 
a1m1a lf1eılllmlll h..ı.m -..met. 
biç g&aBatlndm ~ bir 
borç olacakbr. '!'Irk mm.ti. tlerll
yen ft daima ytlbeı. btr h.,t>etll 
nrl*tır. lçerdekl ihtiyaçlar .,. akın· 
blar ne bdar vak oı.. ~ ad· 
yuet buh.ruı1sl ne tadar bnpk ve 
dolapk ~ı;m., bClth 'ba ... flrll•· 
rm fı91nden Terk mmetblta tt.fbF w 
reı.hı artmlt " .-Jtleımlf olarak 
~ .,,,..,,,, " kati olarak 
fDanıyarm, gtlvenlyonu. M.3.939 

Nf'Mfle Retaicütnhtmı 
Ctmhtıriyet RaDe PClt'tW 

GeMl B4§kt&M 
fımet fnclml 
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Şehirde mevc çeşmeler Şehi~ Meclisi Nisanın 
• • • Uçünde toplanıyor t e S b) t e d) d) Şehir ~eclislıl:~ _ Ni~~m devresi içti~~: 

lanna Nısanm uçuncu Pazarteıı günu 

Metruk çeşme1erden lüzumlu görülenler tamir edilerek 
şehir suyu akıhlacak ve kıymeti olmıyan:ar yıkılacak 

İstanbul Belediyesi metruk çeşmeler-ı Akar çeşmeler İstanbul cihetinde 179, 
den istifadeli gördüklerıni tamir ederek Beyoğlunda 76, Üsküdarda 93 kadardır 
§clıir suyu akıtacaktır. Bu arada tarihi 1 ki mecmuu 348 dir. Akmıyan çeşmeler 

~eler de tesbit edilecek. hiçbir kıy- İstanbulda 116, Beyoğlunda 70, Üsküdar
meti olmıyan çeşmeler yıkılacaktır. Bele- da 13 dür ki bunun da yekunu 199 dur. 

di M - ı İd d 1 h k Akan ve akmıyan çeşmelerden tariht oye, uze er aresın en çeşme er a · 
lanlar iki yüz kadardır. Ayrıca Müzeler 

kında malOmat istemiştır. Müzeler iste- İdaresi şadırvan, havuz, kuyu, mahzen, 
nen rnalfunatı hazırlamış ve Belediyeye sebil ve tulumbalar hakkında da bir ista-
vermiştir. Müzeler Umum Müdürlüğü

nün hazırlmnış olduğu list!?de çeşmeler 

hakkında mütalealarda bulunmak.tadır. 

Tarii çeşmeler hakkında malfımat veril
mekte, yıkılmasında hiçbir mahzur ol· 
mıyan çeşmeler tasrih edilmektedir. 

tistik vücude getirmiştir. 
İstanbulda 31, Beyoğlunda 7, Üsküdar~ 

da 4 sebil, İstanbuldn 5, Beyoğhın ,O l 7, 
Üsküdarda 7 kuyu ve mahzen, İstanbul
da 7 Beyoğlunda 5, Üsküdarda ~ havuz 
vardır. 

başlanacaktır. 

Meclisin bu devre içtı malannda 939 
bütçesi hazırlanacaktır. 3 Nisanda yapı
lacak olan toplantının ruznamesi hazır
lanmıştır. Toplantıda, Atatürke yapıla

cak olan (Anıt-Kabir) de İstanbul topra
ğının bulurunuı meselesi Cte görüşüle
cektir. 

izdiham hadisesi 
tahkikatı net;celendi 
Dolmabahçe sarayı önünde on bir va

tandaşın ölümile neticelenen izdiham ha
dise:ri etrafında mülkiye müfettişleri ta
rafından yapılmakta olan tahkikat neti· 
celenmiftir. 

Hldisenln mahiyetine ve mes'uliyetleri 
görülenlere dair hazırlanan rapor Vekl
lete gönderilmiştir. 
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Emlak ve Eytam Bankasından 
EsH 
No: Yeri 
~ ~~~~~~~~~~ 

1'9 İstanbul Kasım pava Eyyobum 
Ahmed Er. Mab. Camlişerit 
ıokak No. 41 

ltsO latanbul Kasnnpaşa Eyytlhnm 
Ahmed Et. CamUşerit No. 38 

162 İstanbul BUyükada Ayanikola 
caddesi No. 71-2 

168 İstanbul BUynkada Ayanikola 
cadrleıi No. Y. 32 E. 26 

154 İstanbul BUyUkada Ayanikola 
cad. No. 26 E. 32 Y. 

216 Boğaziçi Kandilli Mezarlık so
kak No. 26 eski 

316 lleybeliadu Bayır sokak No. 2 
216 Kandilli Mezarlık sokak No. 

310 
24 eski 

lstımbul Kocamustafapaşa 
Sazende ve Ramazan Er. So
kak No. 2-44 E. 7·3f> Y. 

887 İstanbul Bllyükada Y .Iı mab. 
Koçuk karakol sokak No. 68 
E. 6. Y 

458 lsttın bul BUyUkada es1ci Mı· 
den mah. Ayanikola sokak 
ada 180 P. 7 

Kıymeti Nevi 
900. - Bir evin 3.4 his· 

sesi 

700.- Hanenin 3 • 4 
hissesi 

Depo· 
Mesnhası zitosu 

180. -

140 -

70.- Denizden dolma 70.08 M2 
rıhtım arsası 

14. -

-
~O.- Odayı havı ba- 2183.10 M2 

ğın 480 • 768: 
100. -

hissesi 
800.- Bağın 480·768 1838.40 M2 60. -

1000.- 'farla 

182.- Arsa 

1400. - Tarla 

153.- Arsa 

40.- Arsa 

49.- Arsa 

100.- Arsa 

46.000 M2 200. -

182.60 M2 36.40. -

14793.44 M2 2SO. -

80.60. -

10.50 M2 8. -

49 M2 9.80. -

55.60 M2 20 • ...., 
Kllltllr tılerl: 

İktısad Fakültesi talebesi kibrit 
fabrikasmı e-ezecek 

Bir yolcu tramvaydan atlarken 
yaralandı 

4M İstanbul Samatya Kocamua· 
tatapaşa Katib Müslahattin 

MOt~f •rrlltı mab. Hekfmoğlu Alipaşa ıo· 
tak No. 24 E 266 Y. 

İnhisarlar Umum .Müdürü A.vnıpadan ~ İstanbul Beylerbeyi Bostan· 
İktısad Fakültesi talebeleri, profe -

sör ve doçentleri dahil oldukları halde 
bugün, saat 1,-iO ta Köprüden hareket 
edecek olan bir vapurla Bilyükderede
k.i kib.rit fabrjkasına giderek fabrika 
dahiUnde bazı tetkiklerde bulunacak· 
Jardır. 

Balınınncu çUtıiği Muallim mektebine 
tahs~ edilecek 

Yıldızda Balmumcu çiftliğinde bu -
lunan hinalarm Muallim mektebine 
tahsisi kararlaştırı1m~ısr. Yalnız, u -
zun bir zamandmıberi metruk bir hal· 
de bulunan bu binalarda bazı mühim 
tamirat ve tadilAt yapılması icab et · 
melt.tedtr. Hu münasebetle, -bir heyet 
U!rafından mektebin alacağı şekli goo· 
terir plAnlar hazırlanmıştır. 

Fe.r'lyP saraylan Galatasaray 
mektebine tahsis edildi 

Dün, Beyoğlunda bir tramvay kaza
'iı olmuştur. Galatada oturan İlya A -
ron adında biri, 19 7 sayılı vatmanın i· 
'iarcsindeki Bey~zıd - Maçka traınva -
vından atlamak istemiş, bu sırada ba
<:ını tra.mvay:a çarparak ynra\arunış -
tır. 

Yarah tedavi altına a1ınm~, tahki -
'·ata baş·~mmıştır. 

1 O şi..~ şnab çalan 3 hı~rı' yakalandı 

Beyoğlun~a Parmakkapııda mezeci 
Priklinin camekAnını Ahmed, Vas'll, 
İbrahim adlı üç ~abıkalı kırarak 1 O şi
~e sarab calmı~lardır. 

Hır.c;ızl~r az ~nra çaldıkları şarab 

ı, ~1€d1e birlik~ yaik~1arum.ş1anlır. 

Bir amele istiften düşüp yaralandı 

Fenerde Mürselp~a caddesinde İn-
hisar İdaresine sid tütün deposunda is· 
tifçi M~iafa Ertuğrul, tütün denkleri 
üzerinde çalışırken müvazenesini ka~
bederP.k yere dü.~üş, ve başından ya
;alanroıştır. 

Mu~ıı.fa, Cerrahpaşa hastanesine kıı.1 

dınlmıştır. 

geliyor cıbaşı Kalaycı sokak. No. 6 
İnhisarlar Umum Müdü.rü Hüsnü •67 İstanbul Eminönü Rnstem 

Yenel, bugüı::. Avrupa seyahJtinden 
dönmüş olacaktır. 

666 
Sinema ve tiyatrolarda yangın tertibatı 

paşa Mahkeme sokak No. 32 

İstanbul Bllyükada Karanfil 
Mab. Karanfil sokak No. 1 

yapılacak 
668 İstanbul BllyQkada Nizam 

Belediyeler kanununun 22 nd mad- mab. Yocetepe sokak No. 2 
desi mucibince, um~mi aç1;an ye:ıerde 621 İstanbul Edirnekapı Hocımu· 
yangına karşı tedbır almaga vazıfedar . . y ut "' k ı. 
b ı ·ıf · · · b ..:ı- k ly'l kl hıttin matı. ua a5 a ıo a .. 

u ~nan .. ı aıyenm. ı~a. m~ o ı a No. '1. 9• ıı. 18. 16 tıskf 1 a 
va7.ıfe gorebtlme1en ıçın, smema ve ' 

tiy~trola~da . yapılacak olan tadilAttan 675 r;'!bul Be oğlu Katib Muıtafa 
mıntaka ıtfaıye grupunun haberdar &- y 
d!lmesi al~kadarlara bilıdirflmhtir. Çelebi ml\h. No. 25 E. 31 yeni 

74.- Arss 176.80 M2 U.80. -

176.- Arsa 85 metre 36. -

624.- Taşocnğını ha- 2094 metre 104. 80 
vi lt rs ı 

203.- Bahçe 2031.25 M2 '°.60. -

203.- Araa 1016.16 M2 .0.60. ~ 

291.49.- Arsa 182.tsO M2 1>8.80. -

Denizbank Umum Müdürü Ankaraya 
gitti 

Adresi yukarıda yazılı gayrimenkuller peşin veya faizsiz sekiz taksitle pazar

hk suretile satılacaktır. 
Denizhank Umum Müdürü Ywıuf Zi 

ytJ Erzin, dün akşamki tren 1,"' Anka • 
raya gitmiştir. Almanlarla gemiler ü
zerinde yapılan mi.izakereler bitmiş 
olduğundan umum müdür, bu husus-

İhale 3/4/939 Pu.a.rtesi günü saat ondadır. 
İsteklilerin bildirilen gün ve ~as.ite nüfus tezkeresi, depozito akçesı ve üç ve. 

sikalık fotografla bankamız emUk servisine gelmeleri. (764) (1825) 

bhl neti~yi de h~ilen Ankaraya ~~ ~~~~~~~~~-~~~~--~~~~~-~-~-~~~ 
mektedir. 

BUGÜN iPEK ve SARAY Sinemalarında ·························································-··· ŞEHiR llYATHOSU 
BugDne kadar gl5rülen TÜRKÇE KONUŞAN FiLMLERiN EN GÜZELi 

İnhtsarlaT İdaresi tarafından depo 
lialinck> kullanılmakta olan Beşiktaş -
'teki Fer•iye sarayı mü~flM:ı.ndan 

olan barı binalılr, bir müddet evvel 
İnhi3ar1Rr İdaresinin tahliyesi üzerine 
boş kalmıştı. Haber aldığımıza göre, 
bu binalu Galatasaray Lisesine veril
miştir. Bu binalarda bazı tadilAt yapı • 
lacak ve Galatasm-ay Lise.!i tarafın -
dan ku1lanılacaktır. 

13 yaşında bir çocuğun bileği kınldı 8 perd• 
caddeai Kom&di lwıaı 

Fatihte Horhor caddesinde 21 4 nu • Gündüz saat 14 da 

maralı evde oturan 13 yaşında İhsan, ÇOCUK TiYATROSU Alc,nm aaat ~0.80 da 

arkadaşl Kemalle Fatih İtfaiye cadde- R.R MUHASiB ARANIYQR 
sin<le oyn<1rken düşm~, bileği kırıl - --------------

Şehir tı l1trl ı 
Hanlarda ve ticarethanelerde patlayıcı mıştır ı '-nA1• Tiyatrosu 

madde bulundurulmıyacak ' thsan, Cerrahpaşa hastanesine kaldı- Buıriin ınat lG da talebeye 
rece 20.80 da um•ma 

Halkın kalabalık -bulunduğu hanlar- nlmış_br_. __.:.._________ ErtuO'ful Sadi Tık .. 
da w bRzı ticaret müesseselerinde pat- a!lk vinde kmıf arkadaı'•rı 
]aınr1 maddelerin bulunduğu, S!ln yan- Eminönü H e erans Gündüz 
"'~ -'-. ld Profes6rün ÔIDmD fllllar esnasında anl~ılıruş, yanl!;ııu Eminönü Halkninden: Cnğaloğluıtda 

8 
P. STablo 

TUkuatınm çoğalmasına ve sirayetine snlonumuBda Sah a.Qamı 20,30 da Peya.ml Gece : K U R U S ı K ı 3 P. 
. Safa tarafından (Ttirk inkıllı.bı) menulu, 

Bııf rolde : ŞEYH AHMET ve ŞEYH N AŞKI filmlerini yaratan RAMON 
NOVARO MUSiKi KISMI ı M. C. ve ÜSTAD CEVDET KOZAN 

ŞA.<KILAR: NADIR • HAMiD DIKSES - K. SAF.iYE FİLME iLAVE: 

1. - BURSA SENFONiSi · - 10RKçE SôzLO ve MustKttJ OLARAK 

2 MEMLEKET GAZETESi . r.ulıar Ba, ... okili ANKARJ\ >A 
• • • atubulda IO~m PERA • ŞiŞLİ MAÇI 

SiPAHi OCACINDA KAHRAMAN SOVARILERIMIZIN ~~i~t ;:;:~::i 
Bugün ıaat 1 ve 2,50 da teazilAtlı matineler lebeb olan bu maddeleruı hanlarda ve Çarşamba günü e.qamı saat 20,30 da 40 _ "1J:•(•S.1,1•A•t•ila-rc.vü•ıu•-.•M•i•çe-Pe•oıiılçe•f •"a•ryllo•te••' ... 

tice.rethanelerde toplu bir ,halde bulun- çe.nt nr. Orhan Allsbah tarafından da <İlim -----------------------------
durulmamasının temini için al.Aka - ve terotye) mev ~ lu blr konferans Ter~ - N E W • y O R K 
darlara tebligat yapılmışbr. cekUr. 

üniversite talebe birliğjnin toplantısı 

OOnkü toplannda" olr blftba 

Yenideı teşkili klıMrlqtınlan Univer- mütea:kibeıı bir igtiına aktohmmllf· 
site Talebe Birliği için faki1Uelerden iki tw-. 
tel" talebenin seçilece~ dtın yaun.ıitık. Dttıı ~ '181tte hd dnem eden top
Dün Rektör Cemil Bil!el tarafından her lsntıda, B1rliığ!n teşkiline Y yualanna 
sınıftan iki§& talebe tefrik edibnij ve da!r meseleler ~lmftlto.r. 

için hazırlanan 
BQyUk aeyahat Grupları Misilliz 

rağbet görmektedir. 
5 Temmuz kafllesl 

queen Mary ve Normandie ile 
29 Temmuz kaflleal 

Reı ve Roma ile (cenub yolu) 
Kayıd muamelesi 31 Mtırta kadar 
temdid edllmiitir. Gerek kamarala
nnm ayırmak ve gerek Amerikan 

"fizeslnt almak iQin bir an evvel 

NATTA 
Seyahat acentalanna mOraMat 

~-• Galatasaray Tel: 44914 _ _.,. 

SüMER 
VE 

TAKSiM 
Sinemalarında 

Bugün 

MELEK 
ıinemasında 

GORECEGiNiZ BOYOK Fransızca film 
SEVEN -AŞKIN ZEVKİN ve ACILARJN 

YAŞAYAN BİR KADININ 
HARiKULADE ve MÜESSİR ROMANI 

DAMGALI KADIN 
8q Rollerde : 

GLADYS GEORGE - WAREEN WilliAM - JOHN BEAL 
Aynca ı Memleket gazetesi "ve Paramunt dftnya havadisleri 

Bugün 1&at 12.45 ve 2.30 da tenzilltlı matineler. 

TüRKÇE SöZLü - ARABCA ŞARKILI 

YAŞASI Ş 
Filmi bllgiilı muvsf/akigr.tle devam ediyor. 

Film tafr•J• gldecetlnden ıon glinlerinden iatlfade ediniz. 

Seanslar 12. 1/2 - 8 - 6 - 8.45 
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Adanada imar faaliyeti 
devam ediyor 

Hafta içinde bir tören yapılarak Adana Ticaret 
lisesinin yeni binasının temeli ahldı 

• 

SON POSTA 

Adapazarında bir adam 
komşusunu tabanca 

ile öldürdü 
Adapazarı (Hususi) - Dün akşam 

kıskançhktan doğan bk münakaşa ne
ticesinde bir cinayet olmuş, Mehmed 
:ıdında biri komşusu Mazlfımu taban
ca He öldürmüştür. 

Mazlüm ile komşusu Mehmedin ara
sı epey bir müddettenberi ailevi se -
bebler dolayısile açık bulunmakta, her 
iki komşu birbirile konuşmamaktadır. 
Dün ct~am üzeri Mehmed Karaağaç 
mevkiinde kah\·e önünde otururken, 
Mazlfım da sigara almak üzere evin -
nen çıkmış ve Mehmedin birkaç ar'ka
daşile beraber kahvenin önünde ottlI"' 
duğunu görmüştür. 

Mazlilm doğruca kahveye doğru gel
miş ve Mehmede hitalben: 

- Benim bahçemde gramofon çalı
nırken niçin evimi gözetliyorsun? 
Demiş ve bu suretle ikisi arasında 

bir münakaşa başlamıştır. Mazlfım bu 
sırada ağır sözler sarfmd<.•.1 çekinme -
.miş ve hattd bir aralık: 

.. . - Evimi gözetle~kte devam eder-

Eski meb'uslardan kimler tekrar 

Gr. Şefik 

Tianaa 
(Deahll) 

l)cldbe 'lı:ıse& 
(Buna) 

namzed gösterilmedi 

Cemal Teldııa 
()[o~ 

Sabiha, Gakçiil 
(Balıkesir) 

Hamdi Giİft07 
(bta.nbal) 

Lütfi Müfid 
Oürtııfılr) 

DYli" Suat 
ıw-. 

(Çoruhl 

Ha.tice Özgeıııer Halımıcd Nulf 
( Ç&nkm.) 8lrel 

()[an) 

Adana Ticaret lisesinin temel atma torcmındn bir intıocı . xld" .... 
. . .. . ıten senı u ururum. 

1 Adana ( Hususi J - Ad:.ı.nada umumt ı Adana kız .lisesı binan bugunldl v~ıy~- Diye tehdide başlamıştır. Mehmed 
müesseselerin imar faaliyeti hararetle tile ihtiyaca ve bugünkü şaz:tıara hı? ~ır l de onun bu tehdidine mukabelede bu· 
devam etmektedir. Şehrnnizde sık sık te- suretle cevab verecek ıekilde değıldır. ]unmuş ve: 
melatrna merasimleri yapılrnaktll ve bü- Bunun için, tehrimizde modem bir kız - Beni mi öldüreceksin, sen klm <r 
yük binaların inşası göze çarpmaktadır. lisesi binası kuııılına11 için teıebbüslere luyorsun, demiştir. 
Nitekim bu hafta içinde Adana tıcaret geçilmiştir. Mazlllm - Evet seni öldüreceğint, 
lisesinin yeni binasının da temeli atıldı. diyerek Mehmedin üzerine hücum et -
Bu muazzam bina elektrik fabrikası ya • LAiapaşa nahiyesinde bir miş ve bu vaziyet karşısında o da ~ • 
nında kurulmaktadır. fidanhk kuruluyor volverini çekerek M~h1ma dört el ateş 

Bu münasebetle dün bararetll bir gü- el'lliştir. 
reş yapıldı. Ve valimiz Ali Rıza Çevik, Edirne (Husust) - Trctkyanın her Çıkan kurşunlar Ma•lfunun muhte -
yeni ticaret lisesi binasının temelini attı. yerinde fidanlıklar meydana getiril - lif verlerine isabet etmiş ve derhal 
Ternelatmn merasimine şehrimizdeki bii- mekte olduğunu bildirmiştim. Vilaye- can~ıı bir halde yere yuvarlanmıştır. 
tün orta tedrisat taıebeleri ile dırektör tin Lalapc.şa nahiyesinde de bi~ kol - Katil yakRlanarak adliyeye teslim e -
ve öğretmenleri iştirak ettiler. lcktif fıcfanlığt tesu edilmiştir. örneği· dilmiş ve cürmümeşhud ma~kemesine 

Vali bay Ali Rıza Çevik bu münasebet- ne birçok nahiy'J ve kazalarda rasla • sevkedilmiştir. Sütçü Mehmed muha -
le bir nutuk söylemiş. genç-liği tebrik n!mıvan bu büyük fidanlık 15 dekar- keme neticesinde 3 sene dört ay hapse 

Sbraıımı ~otak Musalttır Idlı9 
(Bilecik) (G~ 

AU Ba.rlu 
(İstanbul) 

.Bw.nii Kcıfl&7 
(Tok&d) 

Eqa Naki 
Yal.tın 
(Onla) 

r...,. Ya.ueı 
<istanbul) 

Ragıb Oıde

mirollu 
(Zonpldak) 

Nuri Tuna 
(Mllfla) 

.._Till' Ad•ke• 
(IW+ utr) 

feYki Siıloır 
(8iinl) 

ve güzel istikbal temennilerinde bulun- lık oİup 1200 meyva fidanı ile 10.000 mahkOm olmuştur. 
muştur. kavak çeltiği dikilmiştir. ---------- (Baştarafı 1 inci ıayfada) Turgud Türkoğlu (ManiA), Gl. Şefik 

Ticaret lisesi müdürü bay Nadir de bir Ağaç sevgisini aşılamak hususunda /zmlrdt! 18 ya.funda Biçer (Sey'han), Tevfik . Bilge (Diyarba- Türsaıı (Denizli), Ahmed Ve!ik Uluçay, 
nutuk söylemiş, ve talebeleri namına canlı bir mi~al olan bu fidanlığın kök 1· .., l k kır), Mecdi Boysan (Edırne), Fuad Bul- (Niğde), Naşid Uluğ (Kütahya), Nuri 
Ciimhuriyet hükQmetine teşekkürlerde salmasına ç~ışanlann mesaisi iyi bir Bir dellkarı ı lıogu ara ca (Çoruh), .&ad Çakmak.kaya (Zongul- Ural (Maraş), Hakkı 'l.'ank Us0 (Gire-

bulunmuştur. intıba btrakmı,tır. Kuyuya atıldı dak), Şevki Çilo.ğlu (Muş), ı:a~ Çırpan sun), İsmail Hakkı Uzmay (Bolu), Musta

( __ T_r_a_ky:..a_d_a __ k_o_za_c_ı_h_k_i_n_k_iş_a __ f_e_d_iy_o_r __ ) 

Edime (Huswi) - Trakyad9. kozacılı
tın inkişafı için alınmakta olan tedbir -
ler sırasında bilhassa kurslardan çok iyi 
Mticeler elde edilmektedir. Geçen yıl -
larda olduğu gibi bu kurslara Edirne ve 
Uzunköprüde bu sene de devam edile -
cektır. Kurslar açılmak üzeredir. Bunun 
için gereken tabsisat Ziraat Vekaleti ta
ufından gönderilmiştir. 

Aynca kozacılara dağıtılmak üzere Zi
raat Vekaletinden hastahksız böcek to -
humları da istenmiştir. Bu arada geçen 

ve evvelki yıllarca Bursa ve Beypaza • 
nndan getirtilen dut tohumlanndan böl
ge fidanlıklarında yetiftlrilen fidanlar 

halka dağıtılarak yeniden dut bahçeleri 

tesis edilmektedir. Ziraat Veklleti bu 
maktia<lla bu sene cie 20 kilo elit dut 

tohumu göndermiş ve bunlar da kozacılık 
bölgelerine dağıtılmııttr. Resim kozacılık 

ve ipekböcekçiliği kursunda ders gören 
talebeleri, müdürleri Asımla bir arada 
göstermektedir. 

Torbalı (Huswd) - Bundan bir ay ev- (Ankara), İbrahım Çolak (Bıl~cik), res- fa Halid Öner (Konya), İsmail Hakkı 
sam Şevket Dağ (Konya), Mitat Dağde- Vera! (Sinob), Şükrü Yaşın (Çanakıea

vel tagayyüb eden. 
18 yaşlarında Mustafa mir (Bolu), ömer Dinç (Kütahya), Os- le), Dr. Ziya Naki Yaltınm (Ordu), Ya-

isminde bir gencin cesedi, Ku mezarlığı man Dinçer (Mardin), Muhittin Dinçsoy şar Yazıcı (İstanbul), Nabi Rıza Yıldı
civannda bir kuyudan çıkarılmıttır. Ya- (Urfa), Asaf Doraz (Bursa), Emin Dr~- rım (Çorum), Nafi Yücekök (Muş). 

man (Yozgid) Dr. Şakir Ahmed Edız pılan tahkikata göre Mustafanın kuyu 

kenarına kadar zorla götürüldüğü, orada 

boğazı ııkılmak suretile boğulduğu ve a-
yağına tq bağlanarak kuyuya atılarak 

cinayetin gizlenıniJ olduğu anlaşılmıştır. 

Mustafanın parasına tamaan Denizlili 

Mehmed ve arkadaşı Hasan tarafından 

öldürüldüğü zannedllmektedir. 

Bursaya yeniden kar yağdı 
Bursa (Hususi) - Şehrimize iki gün 

sürekli kar yağmıştır. Havanın yumu· 
şak olmRsı yüzünden kar tutunama -
mıştır. Bununla ber<tber Uludağda ta· 
ze kann irtifaı iki metreyi bulmuştur. 
Bundan dolayı erkek ve kadından mü
rekkeb bir hayli sporcu katırlarla Ulu
dağa hareket etmi~lerdir. 

Bu akşam ka'yakçılar .Uludağ otelin
de bir eğlen~ yapacak, yann muhte • 
lif kayak sporlarile vakit geçirecekler
dir. 

Karabclen mevkiinde bu sene ilk de 
fa olarak kar bir metreyi bulduğu ci· 
hetle otobüslerle dağa çıkmak müm -
kün olflınadığından katırla yolculuk 
mecburiyetinac kalıyorlar. 

(Kütahya), Sıtkı Şerif Eken (Kastamo
nu), Mustafa Eken (Konya), Hayrullah 
Ergin (İstanbul) Hürrem Ergun (Tokat), 
Cemal Esener (Balıkesir), Ömer Evci 
(Yozgad), Süreyya Genca (Tokat), Sa
biha Gökçül (Balıkesir) Sabiha Görkey 
(Sivas), İbrahim Grantay (Kastamonu), 
Şükrü Cülez (Bolu), Behçet Günay (Ur
fa), Necati Güneri (Zonguldak), Memed 
Güneşdoğdıu (Samsun), Ferruh Gtipgüp 
(Kayseri) Cevad Abbas Gürer (Bolu), 
Remzi Güreş (Gaziantep), Hamdi Gü.r
soy (htanbul), Tahir Hitit (Mani.sa), Se
niha Hı1.al (Trabzon), Şerif İlden (Kas
tamonu), Şekibe İnsel (Bursa), Dr. Ne· 
şet İrderp (İstanbul), Klrnil İrdelp (Niğ
de), Şükrü Kaya (Muğla), Nahid Ker
ven (Kayseri), Şakir Kesebir (Tekir
dağ), Ali Kılıç (Gaziantep) . Muzaffer 
Kılıç (Giresun), Hiisnü Konay (Tokat), 
İhsan Kurdkan (Çoruh), Memed Ali 
Kurdoğlu (S'ird), Kemal Kusun (Ma-

Maarif Müdürleri 
~rasında nak~l'er 

Ankara, (Hususi) - Maraş Maarif 
Müdürlüğüne Bitlis Maarif Müdürü N·ı
reddin Siret. Sıird Maarif Müdürltiğ j. 

ne Balıkesir ilk tedrisat müfettişlerinden 

Hüseyin Zeki Ülke tayin edilmişlerd r. 
Rifat Necdet Evrimcrin Sivas Maaı if 
Müdürlüğüne nakli üz~rine açılan Trı:tb
zon Maarif Müdürlüğüne Erzurum Maa
rif Müdürü Hamdi Keskin, Erzurum Ma
arif' Müdürlüğüne Ağrı Maarif Müdü il 
Hüseyin Avni Ülküner, Antalya Maarif 
Müdürlüğüne Sivas Maarif Müdürü r.c
mal Gültekin. Bitlis Maarif Müdürlüğü
ne Tekirdağı ilk tedrisat müfettişlerin

den Halid Berk, Ağrı Maarif Müdürlül!ü
ne Eskişehir ilk tedr sat müfettişlerin,. 

den NebI Taşar ta:-,in edildiler. 
raş), Celal Mengilibörü (Antalya), Bediz 
Morova (Konya), İlyac; Saml Mu~ (Ço-
ruh). Fikri Mutlu (İçel), Esma Nayman Samsunda asri mezbaha işi 

Samsun (Hususi) - Mert ırmağı 

Pazc-r Ola Hasan Bey Diyor ki: 

(Seyhan), Halid Onaran (Burdur), Ham
di Ongun (İçel), Ali Şevket Öndersev 
(Gümüşane), Baha Öngören (Kars), Hu
riye Ön iz (Diyarbakır). Ahmed Özdem!r 

(Eskişehir), Ragıb Özdemiroğlu (Zongul 
dak), Lfıtfi Müfid Özdeş (Kırşehir), Ali 
Rıza Özenç (Çorum), Hatice Özgener 
(Çankırı), Hasan Fer!d Perker (Kayse
ri), Hasan Rıza Soyak Burdur), Tahsin 
San (Aydın), Hakkı Saydam (İçel), Vas
fi Raşid Sevi.g (Sivas), Memed Nazif 

kıyılarında bulunan bugünkü mezba -

hanın sehrin hakiki ihtiyaçlannı kar -
şıl<1ya~Rdığını dikkate alan beled iye, 

mezbaha işinin daha vasi ve fenni bir 

hale konulma mı düşünmüş ve bele • 
diye rei~i doktor Necmeddin Divitci -

oğlu bu husuc:;ta "tetkikler yapmıştı. Be 

lediye mPclisi, bu hususta belediye :re
isinin tı:ıkriri üze ri nde görüştükten son 

Sirel (Kars), Dr. Asım Si rel (Samsun). ra bazı kararlar vermiştir. 
Memed Somer (K:itahya), Receb Zühtü 
Soyak (Zonguldak), Şevki Süsoy (Siird), 

lh======~=~====::!:==========~=-!:==============:.!::==========:...:=::::::J · Abdürrezzak Şatana (Mardin), Dr. Şük
Mezbr!hanın ilk kısım inşaatı için ö

nümüzdeki mali yılda ihale yapılması 
muvafık görülmüş ve bu işe 64.000 li· - Hasan Bey, gene spor ~ş

leri karıştı. 
.. . Tam milli küme maçla

rının b~lıyacağı 'ırada.. 
· ... bazı klüpler çekildiler • 
IBu nasıl küme? 

Hasan Bey - Küme değil
mif, azizim yanlıf anlamıt

llll, cgüme. imiş, haskana 
ma~l~ da ~e (i~ 

rü Şenozan (Kastamonu), Sadettin Fe-
rid Talay (Bursa), Hasan Hayri Tan 
(Kocaeli), Cemal Tekin (Konya), Nuri 
Tuna (Muğla), Ali Tunalı (Samsun), 

ra tahsisat ayrılmıştır. Belediye, asri 
mezarlık işinin keşif meselesi üzerine 
de tetkiklerde bulunmaktadır. 
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Ab ülaz·zin ka e ·ıdiği 
iddiaları doğru mudur? 

C:EDEIBDVAT::J 
Yaprak Aşısi 
[Burhan Cahidin son eseri ) 

YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 
Bü.rhan Cahid Morkaya, iddiasız bir Morkaya'nın en sevdiğim tarafı da bu ~ 

Padişah A1emdağına gelir gelmez bir süvari kıt'asile sarılıp hapsedfmesi ve 
mukavemet görülürse orad3kilerin kılıçtan geçirilmesi kararla~tırı.mıştı 

romancıdır. Fakat, kend·si açıkça itiraf dur. 
etmese de, bir iddiası var k her n 'kta • * dan hakikate isal edebi.lmıştır: Eserleri 
okunuyor, hem can sıkmadan, tatlı tatlı 

- 19 - 11 lüy~r. Gene Fuad Paşanın iltizamile, HU-! adliye nezaretine getirilecek olursa, dev- okunuyor. Niçin okunmasın? Değil mi ki, 
Teşrifi şahane borusu çalmıncıya ka • seyın Avni Paşa ?iride .. g~n.~eriliyo.:··· j Iet. ve millet.in .. pek ç~k ~ayda göreceğine f;kirlerinde dimağ yorucu tedailer yok, 

dar bir tarafa çekilerek istirahat etme • 'V_~ bunda da, çok ısabet goruluyor. Çun- daır kuvvetlı sozler soyluyor. Hafız Meh- içtimai hayatın apaçık tezlerini ayni sa • 
nizi ferman buyuruyrırlar. kü bu kudretli asker, Giride gider git- med Bey ile Fahri Bevi tamamile ikna e- rahatle, ruhi harekefü:rin şemasını . de-

Diyor. mez, öyle bir siyaset takib ediyor ki, or- diyor. • rine ve müpheme kaçmadan. dübedüz ve 
Sadrazam. Fuad Paşa gayet zeki ve talık süt lirnanbk oluveriyor. en malfun, en şaşmaz bir sadelikle çizip . . . ~ . . Hafız Mehmed Bey, hem Valide Sul • 

ferasetli bır zat ... Bu şefıkane tavsıyenın Bir aralık sadaret mevkiine, AH Paşa tan ve hem de p d' h _ . d r· ortaya koyuyor .. evet, o halde neden bol . . 1. a ışa uzcrın e na ız ve 
altında, çok manalı bır ıh tar oldu!unu ge ıy-0r. Kendisine, muktedir bir serac;- mu·· essı·r old guy . . d 1 t .11 . bol ve tatlı tatlı okunmasın? Bazan ~Yüz-

k 
u ıçın, ev e ve mı etın ~ y • • 

anlıyor. Vükelayi alıyor, bir tarafa çe . er arıyor. Hüseyin Avni Paşanın Girid- . . başı Celah romanında oldugu gıbı 
kiliyor. deki icraatı, hoşuna gittiği için onu ter· ~:.dasını temm etmek maksadile iki cep-

1 

Pierre Bonoit romantizmine düş • 
Selamlık olup bitiyor. Herkes dağılı - cih ediyor. Fuad Paşanın teşviki de buna en harekete geçiyor. Kendi h5sıl et- mekle beraber. ekser romanlarında 

yor. O akşam Valide Sultan, Sultan Azi- inzımam eyliyor ... Ne yapıp yapıyorlar. tiği kanaate, padişahı da ikna eyLyor. E- bugünkü hayatın içindt?dir, ruhi mütea • 
zin odasına geliyor. Gözlerini yumup, Hüseyin Avni Paşayı, Sultan Azize affet- sad Paşa, azledil;vor. Yerine, Rüştü Pa- rifelerin • yukarıda söylediğim gibi • 
ağzını açıyor. Hüseyin Avni Paşa aley • t'riyorlar. Seraskerlikle İstanbula getir- şa .. ve adliye nezaretine de, Mithat Paşa tekrarını yapmaktadır, bilhassa kibar ha. 
hinde söylemedik SÖZ bırakmıyor. tiyorlar. getiriliyor. yat sürenlerin zaf. ne~'e V€ ıztırablarile 

- Bu ırz düşmanı herifi şu anda İs - Hüseyin Avni Paşa İstanbula gelip te Rüştü Paşa, incir çekirdeği doldurmı- metodu kimseyi y:ıdırgamıyacak surette 
tanbuldan çıkarmazsan, yazık senin pa • yerleşir yerleşmez, intikam sevdasına dü- yan sebebler dolayısile padişahın gaza • hemderdi ol.maktadır. Fakat bu derd or-
dişaıhlığına... şüyor. Fakat, bir falso yapmamak için a- bına çarpılmıştır. Sabık sadrazam Mit • tağının dudaklarında, açık v::-ya gizli, her 

Diyecek kadar ileri gidiyor. cele etmiyor ... Evvela, kendisine bir mu- hat Paşa da, vaktile haksız yere (2) Sul- zaman bir tebessüm vardn-, Bu tebessüm. 
Sultan Aziz;n tepesinin tüyü atıyor. hit yapmakla işe başlıyor. O tan Azizin hışmına uğrar:lığı için, pndi _ hayati roman yapan ve hazan d~ öyle sa-

Hemen o anda sadrazama haber gönderi- tarihte işi, maliye nazın Şir • nan müellifin muhakkak k! en sempatik 
yor: vanlızade Rüştü Paş:ıya (1) açı . şaha karşı onun l<albinde de gizli bil' tarafıdır. Öyle bir romancı ki., mesela e-

- Hüseyjn Avniyi azlettim. Kendisine, yor. Rüştü Paşa, birkaç defa padişahın iğbirar vardır. Binaenaleyh, ikisi de pa- serinin ortasında bizi b ".'denb:re bırakı • 

Şimdi gelelim, Bürhan Cahid Marka • 
ya'nın yeni neş.retfü~i c Yaprak Aşısı:t na ... 
Romancı, tam elli sayfa süren bir 
köşke yerleşmek ve h:r bahçeyi tanzim 
etmek ve bu arad..ı bir hizmetçı kızın 1Jir 
genç bahçıvanla evlPndirilmesinı anlat
mak bahsinden sonr.ı, birdenbire bir 
ikinci fasla geçiyor ki bu fasıl, roman de
ğil, aşağı yukan bir seyahatnamedir. 
Hem asıl seyahatname! Gayet hoş oku • 
nan ve uzakta kala'.l bir dosta yazılan 
mektublardaki tasvirl~r ve izahlar şek
linde ... Vakıa bu Avru?J. seyahati, De .. 
ğirmenderedeki köşkiln h3r.ımı ikinci de· 
fa evlendikten sonra başlıyan balayının 
neticesidir. Kabul! 

Yalnız roman tekniği naza .. · 
rından mühim bir kusur sayabileceğimiz 
bu cihet, Yaprak A1ısı müelhfülin sa ... 
dece eski ve devamlı okuyucuları ile ken
di arasındaki samim:yet~n bir ifarlesi sa· 
yılsa bile, san'at no~dasmdan tevil edile• 
rnez bir zaftır. Çünk;ı roman romandır. 
seyahatname seyahatnamedir. şiir de şii?I 
dir. ı ... Rınnelide bir kumandanlık verilsin. Bir haksız yere gazabına uğradığı için, Hü- dişahı •hal'e taraftardır. veriyor, kendi hatıralarına. seyahat not-

Ciaha tstanbula ayak basmamak üzere ı>eyin Avni Paşa ile kolavca anlasıyor. İşte böylece, üç menfi kuvvet birleşi- lanna, ve daha ne bileyim, yazmakta ol- Demek ki, Yaprak Aşısı üç cepheli biı 
defolup gitsin. Derhal vasıtalar bulunuyor. Veliahd yor. Ve artık. hal' haz rlıklarına girişıli- duğu eserin çerçevesi dışında büsbütün eser, • Birinci cephe: yirmı üç yıl so .. 

Diye, irade ediyor. Murad Efendi ile gizlice münasebete gi- yor. başka bir eserin fikirlerirıe geçebiliyor. O nunda bütün evlilik hayatınca alıl'! 
Hüseyin Avni Paşa, apar topar Istan • rişiliyor. Fakat tam Padi.şahın hal'i te • Vükelayı, birer birer yoklamıya başlı- zaman öyle hissediyoruz ki, romancı, yap !aşamadığı kocasından ayrılan Ha .. 

buldan çıkarılı"·or. Yarıya ve Tırhala fır- şebbüslerine girişileceği zaman, vaziyet 1 B tığı ~i kendisi de fazlasile ciddiye almış yal Hanımın, Değirmenderede ye-
J yor ar. azılarını, fikirlerine uygun bu-kası kumandanlığına gönderiliyor. birdenbire değişiyor. Sadaret mevkiine, değildir. Bizfmle konusan samimi bir ni yaptırdığı köşkün bahçesini tanzim e· 

Esad Paşa geliyor. luyorlar. Fakat, ŞO.t'ayı Devlet reisi K!- dost, her şeyden bahseden bir filozof, ruh den bahçe mimarı ile sevişmesi ve ye -
Oldu, ikiiii... ·ı p ksad h Esad Paşanın gelmesi, pic:miş aşa su mı aşa, ma ı oş görmüyor: davalarını bir çırpıda halletmeğe kalkan niden evlenmesL - tki!'ıc~i cep~e: bunların 
Zaten birinci hakareti hazmetmiyen ve "'$ 

S 1 
katıyor. Hüseyı·n Avni Paşa, crirı'srnek 

1
·s- - Ben, taht ve saltanata karşı hareket bir psikoloğdur. Fakat bu usulün de bir birlikte Avrupaya sc•yahat1erın~ çıkışla • 

utan Azize karşı kalbinde gizli bir kin "' 
b 

. H cedi.!!i tec:ebbüsün, bu zatla başanl""'""'ma edemem. tek mühim tehlikesi var: yarına intikal n. - Üçüncü cephe: henüz otuz ikı yaşın"' 
esliyen üseyin Avni Paşa, bu ikinci ·· ~ ... ......, t ımkan göremiyor. Düşünüp taşınıvor. Ka- Diyor. etmemek. yi amma, kendisi de bu yarı- daki mimarın Avrupar!a zevk ve safahat .. 

. ve birincisinden çok daha ağır olan -
h k 

. leyi, içı'nden zaptetmekten başka çare ( A rkatH var) na o kadar ehemmiyet veriyor mu acaba? le gözleri kamaşına.sı, kend:nden on bir 
a aret üzerine, artıık k::trarmı veriyor: göremiyor. Saray erkanını elde etmek is- Çünkü o, hissediyoruz ki sadece bugü - yaş büyük olan karısını ihmal etmesi ve 
- Hoşundu, padişahım .. elbe) bir gün ·· d d h d b" ·· k ! d N ı tiyor. Başmabeyinci Hafız Mehmed Bey (2) Midhat Paşa, Mahmud Nedim Pa~ayı nun a amı ır, em e utun on oru, ka ının hastalanması. - et;c~: ayrı ı 1 

gelir, hesablaşırız. 1 d h d ·· t · l ve bilhassa ik;nci mabeyinci Fahri Bey sevnı yor u ve er yer e, onun hareketleri • gos erışi ve yaşayışı i.e yalnız bugür.ün yorlar ve Hayal lfamm, köşk.:.iniin b:ıhce. 
Diyor. ni şiddetle tenkid etmekten çekinmiyordu. d t t bü. tü' ı d b ld ğ · d k' ı v 1 ile derhal dostluk tesis edivor. Rüştü Pa- a amı. Ş e n esPr c>rm ':? u. u u - sın e ı yaş ı meyvn agac1~a vuru an y;:ıp. 
Aradan bir zaman daha geçiyor. Girid Sultan Azız, adeta <has gözdesi) makamına şa sadaret mevkiine ve Mithat Paşa da geçlr<li~i Mahmud Nedim Paşa hakkındaki muz başlıca hususiyeti! Bunun içinrh ki, rak aşısının tutmayısı gib!, ikinci genç-

adasındaki ihtilal vaziyeti alevleniyor. 6 d ·· ·· d k h !>u tenk1Jler1 boş görmemiş .. bundan dolayı urgun su ustun e i ta lillerı gibi üs - liğinin aşkından ıztırabh fera~o.t edi 1 
Bu vaziyeti ıslah edecek kadar kudretli (1) Mütercim Rüştü pa.csa ue 'bu zatı I Mlthat Pa,aya gazab etmişti... Halbuki hak- lubu da dümdüz, ivkacc;ı~ ve iddiasızd1r. yor. 
ve şddetli bir kumandana ihtiyac görü • birtirinf! karıştırmamalıdır. lı olan, Mlth~t Paşa idi. Ancak, kendi hes'lbıma Bürhan Cahid (Devamı 10 uncu savfada) 

- NeredE: kaldı öyle ise? 
- Arzettim: Şimdicik gelir. Efendi-

me bir kahve pişirsem?. 
- Başına çal kahveyi! 
Beberuhi sustu. Ne yapaca~ını şaşır

ın14tı. Beklesin mi, çekilsin mi? Hangi· 
sini yapacağını bilemiyordu. Çekil.me
rt tercih etti; arkasını döndü, kapıya 

4o~ iki adım attı. Macidin sesi tek -
!'AZ' gürledi: 

- Gel buraya! 
- Peki devletlim! 
- Bu, senin hmıırnın olacak rezil, al-

çak, bu eve gimleri getirir? 
- Buraya mı? Ne gibi kimler? 
- Bilmemezlikten geliyorsun, değil 

mi, köftehoı? Cavidan isminde birini 
ıördtin mü hiç burada? 

- A benim velinimetim! Ben kimim 
ki, gelenin, gidenin isimlerini bana 
töylesinler? Fakir, sadece kapıyı aça -
rnn.. hizmet ederim.. şunun '1ll'asında 
bir u~ak parçasıyım sade. 

Macid müstehziyane güldü. 
- Öyle mi?! başka iş görmezsin, de

mek? Halbuki kılığın, kıyafetin .. yü -
:ıün .. suratın. senin daha pek çok ince 
işlere elin yatkın olduğunu gösterir. 

Kambm, en çetin münakaşalarda 

mrıt olacak, herhangi bir IAfın altında 
k3lacak herif değildi. KarşlSlnda, ken
disine muhakkirane tariz eden şu deli~ 
kan1ıva bir ders vermek istedi. 

- E11et; dedi. Hakkınız vardır, mirl 
muhterem. Bu uc1ıbe heyetimle beni 
gören, fakirden çok iş umar. Gelgele -
llm siretim suretime ka't'iyen uygun de 
ğildir. Eğer öyle olmc!saydı ve efendi
min tahmin buyurduğu kabiliyet bende 
bulunsrıydı, bu kapının ..kulluğunda ne 
işim vardı? Elbette bir kibar konağına 
ben dE> kapılanır, hanımefendilere hiz· 
met ed~rek dünya zevkini sürerdim. 

- Yani, ne demek istiyorsun, habis? 
- Öyle ya: Buraıosı, adı üstünde btr 

fisk ve fücur yeri. Bu evin işlemesi i
çin benim maharetime, del!letlıne ne 
lüzum var? Mahir mevancılara kabi • •. 1 

liyetli, müstaid hiımetkarlara, müta-
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· Ah ne bay ın bakışın var, 
gibi dışarıya fırladı, ookak kapısını aC' 
tı, ve kayboldu ... 

* 
VA"Z.AN 50 

Yll. 
EWELt<İ 
tSTAMBUL 

~ ERCÜ~ND 

a bel(aZ şemsiyeli! ,,...,___;.Ei<~f~t?~. 
Rana, Mansur paşanın zavallı ma "' 

sum torununu, bir hafta içerisinde, de
sise ile evine celbe muvaffak olmuştu. 
Ufak lakin sıkı bir tetkik ile, kızcağı • 
zm muayyen günlerde İstanbula, ud 
meşkine indiğini öğrenmişti. Ustası da 
tesadüfen bildik çıkınca, onun evinde, 
Cavidanı Hi..lrrnDzle tanıştırmış, ve ah· 
1:ıablık bahanesi1c o gün gidip a~ış, ge 
tirmişti. 

.. 
assıb geçinen, na -
muslu bellenen ko • 
naklaTda ihtiyac gö· 
ıülür. 

- Halte~in! J 
Yılan dilini herke • 
si 11 harimine uzat -
ma. 

- Bir kimseye, 
tahsisen itale:i. lisan 
ettiğim yok. Zeban· 
dırazlık mutadım 
değildir. Alelitlak 
arzediyorum. Yani, 
dainizde taso.•11vur 
buyurduğunuz ma .. 
rifetlere sahib olma
dığunı beyan etmek 
ma'ksad.ile. 

- Şimdi bunlan 
bı:rakalını bir tara-
fa!Sen bı1na onu söy Masum kızcağız, çar§afile eşikte g6ründ1l 

le Burıtya Cavidan isminde bir kız ge· Macid, aralık kalan oda kapısındah, 
liyor mu? onun ~anda kanburla konuştuğunu 

- Yediğim nan ve nimet hakkı için duydu. 
bilmiyorum. Bizim RanA hanım pek - Gelen oldu mu? 
ço"k: hatunlarla düşer kaJlkar. Birinin - Macid bey içeride, efendimi bek-
dahi hüviyetini sorup anlamayı merak liyor. Begayet öfkeli Sabıırsızlanıyor. 
etmemişimdir. Neme !Azım? Yarın Fakiri haşladı. 
ahrette onl~nn günahı benden sorula- - Peki. Şimdi yanına gi.diyonım. 
cak değil ki! Değil mi canım efendim? Sen azıcık fU:fada bekle, kızını. 

- Di\nyada inanmam senin bu lAfı- Odaya girdi. Macid hala ayakta du-
na! Sen muhakkak '.ki çok şey bilir, fa- ruyordu. Birkaç saniye, ağız açmatlan 
kat söyl~mezsin. R~nAruaı talihi varmış balrurtılar. Sonra RanA: 
ki senin gibi bir çomar bulın~... - Arzunuzu yetine getirdim, beye· 

Bu esn~da, sokak kapısı çalınd.L Be- fendi! dedi. 
berfilı.t seğirtti, açtı. RanA yanında pe· Delikanlı gayriihtiyari cevab verdi: 
çesi sımS'lkı örtülü, orta boylu, myif - Yalan! 
bir kadınla içeriye girdi. - Yalan mı?. Yalan. öyle mi? Şimdi 

isbat edeceğim. La
kin, evimde bağı • 
rıp çağınno.'.nağa, 

düşüp bayılmama • 
ğa söz verin. 

- Sahi, Cavidan 
burada mı? 

- Durun, çağıra
ymı. 

Kapının aralığın • 
dan seslendi: 

- Cal\ridan ha -
nım!. Azıcık gelir 
misiniz yavrum? 
Düşürüldüğü tu -

zaktan tamamile bi-

İş bu kadarla kalabilirdi. Lakin bu 
hadise Macidin fena halde gücüne git-
mişti. O akşam yalıya avdetinde uzun 
uzun düsündükten sonra', Mansur Pa .. 
şaya bir, mektub yazarak, o1am biteni 
bi1dirmeğe karar vermişti. Bunu, her
kesin hüımetini kazanmış ihtiyar bir 
vezire karşı bir vicdan borcu sayıyor· 
du. Diğer taraft~n. Cavidanın da ma -
sumivetine kaildi. Onun kim bilir nasıl 
~afil ·avlanarak, Rana mel'ununun tu • 
;ağına düşmüş olduğunu, fakat henüz 
fuh~a atılmadığını. yuva'rlanmadığını 

haber, masum kız - tah~in ediyordu. İki gün tereddütle 
cağız, üzerinden he-
nüz çıkarmadığı çar vakit ~eçirdi. Doğrudan doğruya pa .. 
ş::ıf;ıe eşikte görün • şaya ya1.may1 muvafık bulmadı. Bir 

a'krab<f, yahud ki yakın bir dost vasıta
dü. Ran! onun içe -
· · .. 'st sile onu haberdar etmek daha doğru o· 

nye gırmesını ı e - k H d 1 k kt b kızı mi rd Bu k d cık · b t .. d t laca tı. em e yazı aca me u 
yo u. a ar ıs a ı vucu e - d '"l b · · 'k • 

mesi 'kafi idi. Daha ziyade dursa ihti - itham eder egı ' e ~v~ynını ı az ey 
• • • y ' ler mahiyette olmah ıdı. Ufakta~ ufa "' 

.mal ki Macıa bagınp çagıracak, .. n:be- ğa tahkikata girişti. Paşanın, yalıda ya'" 
ca h~reketlerde bulunacak ve Rananın tıp kalkan, İrf:ı:1 isminde bir kayınbi .. 
kendi foyası meydana çıkacalktı. Hal - raderi olduğunu öğrendi. Bu. kendi ak• 
buki maksad hasıl olmuştu. Macid, Ca- ram olmak itibarile, tam aradığı kimse 
vidam Rananm evinde görmüştü. idi. Ona hitaben, gayet ihtiyatlı, hür " 

- Haydi yavrum. Yukarıya Hürmü- metkar bir mektub yazdı. Cavidamn, 
zün yanına çık .. ben de geliyorum! hiç şüphesiz farkında olmıyara1k ma .. 

Deyip savdı. Macid put kesilmişti. 

Şu anda bir tarafını hançerleseler, bir 
damla kam çıkmıyacaktı. Her tarafı 

zangır zangır titriyordu. Bin zahmet -
le kendini topladı. Sooece: 

- Unet olsunl diye söylenerek, ok 

hud Rananm kızı Hürmüzle aşinalık 
peyda eylediğini tesadüfen öğrendiği• 
ni, Mansur paşa ailesine fartı hürmeti 
oulunduğundan bunu haber verrneyt 
vazife saydığını mün~sib bir lisanla 
bildiriyordu. 

f Arkası ııar) 
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Küçüklerin Hikayelerlnden : ı r············· .. ··········-............................. , 
s Büyük Şefirrtiz 

Kardeşleri 
Ali o gün çok 'ilevinçli idi. İstasyona 

kıvrıla, kıvrıla giden köy yolunu kar be
yaz bir yorgan gibi örtmüf. Ağaç dalları 
birbirlerine bir s:eyler fısıldıyorlarmıs .,;_ v .. l'. o 

• • 
ıçın Bütün dimyaya yüzümüzü ağartan. 

Düşmanı İnöniinde bozup dağıtan. 
Yeni bir tarih, yeni bir yurd yaratan. 
Milli Şefimiz Büyük İsmet İnönü. 

Ölme? ölü Atatürkiin izindeyiz. 
Medeniyet yolcusu Türk erleriyiz. 
Bugün her emrine bizler amadeyiz. 
Milli Şefimiz Büyük İsmet i:nönü. 

. . . . . . . . 

bi eğiliyorlardı. Uzaktan karlı çamla:-m 
arkasından derenin dumanlan görünüyor, 
arkadan sessizlik içinde köyün küçük ev
lerinin bacalarından çıkan siyah duman
lar beyaz karlann üstünde izler bırakarak 
yükseliyor, pencerelerden ocakta yanan 

Son Posta okuyucularından : 

. alevler yanıp sönüyordu. 
Küçük ayaklarının taşıyamadığı büyük 

kunduraların karda çıkardığı seslcr1e 
hem yürüyor, hem de düşünüyordu: 

O bu gece alnının teri ile kazandığı para 
ile yemek yiyecekti. 2 yıl evvel o mes'ud 
bir yuvanın bir çocuğu idi. Annesi Bayan 
Hatice üç oğluna ter temiz yamalı elbi
seler giydirir ve büyük bir şefkatle yav
rularını okşar, öper, öper. Akşam babası 
gelince yorgunluğunu unutur ve derin bir 
şefkat. sevgi içinde yavrularını okşar, ok
pr, okşardı. Sonra ortay:ı sofra kurulur 
ve dumanlan çıkan çorbadan içerlerdi. 
Anneleri onları tatlı ninni seslerile uyu
tur, kendisi de uyurdu. AH sabahleyin u
yandığı zaman henüz ıafak sökerdı. Se
vinçle kalkar, ateşi yakar, sofrayı ku -
rardı. Gene böyle bir gündil, kalk1ığı za
man babasının ateşler gibi yandığını gör
dü. Koştu, küçük ellerile babasının al -
nını tuttu, ateş gi'bi idi. Ağlamağa baş -
fach. Bu sırada annesi uyandı. 

O da bu hali gördü. O gün hi.ç biri kapı 
dışan çıkmadılar. Artı'k akşam olmuştu. 

Güneş altın ışıklarını söndürürken baba 
da bir yanda aönüyordu. Hekim getirecek 
paraları yoktu. Nihayet filneş o köyden 
giderken baba.sı da gitti ... 

dan simit almış, satmağa gidiyordu ... Bü
yük bir hayat gözünün önünde resmi ge
çid yaptı. İstasyona varınca trenin düdü
ğünü duydu, var kııvvetile bağırdı. 

- Simiiit ... Simifü ..• 
Herkes simit alıyordu. Sanki bu. küçük 

kahramanı takdir ediyorlarmış gibi fazla 
para veriyorlar, Alinin yüzünü güldürü • 
yorlardı. 

Bir kaç dakika içinde Alinin cepleri 
doldu ve· hoplıyarak köye dönerken gü-1 
neş onu tebrik eder gibi altın, elmas ışık
lı elbisesini giymiş karlan eritiyor, a -
ğaçları tomurcuklanarak aferin küçük 
Ali, şimdi kardeşlerin senin boynuna atı
lacaklar ve kaç gündür aç olan karınları
nı doyuracaklar diyordu ... 

Ser:ı.p Özyi.irek 
4·1 üncü ilk okulda 

··ai;:··u0c·3·d·0-·sac .. ·a;:i··ii···ınü01-aı·· 
kesilen kont 

İzmitli Ahmed Birgül E . . 
\-.. ....................................................... ,/ 

Bir oyun 

Bir ş!şeyi bir masanın üzerine yatırınız 
ve şişen 'n ağzına, ~işe ağzından gayet ko
lay girebilecek küı;ük bir mantar koyu • 
nuz, arkadaşlarınıza: 

- Bu mantara ijfliyerek mantarı şişe-
nin içine düşürebilir mısiniz? 

Deyin iz, arkadaşlarınız hemen. 
Düşürürüz! 

Diyecekkrdir. Çünkü ilk bakışta 
çok kolay görünür. 

Siz: 

* Şlındi zavallı Bayan Hatice çorap örü- - Haydi öyleyse düş:.irün! 
sror ve daha bir çok yorucu işlerde çalı • Deyin ve onları seyredin. 
şıyor, çocuklara babanın yokluğunu bil- Üfliyeckler, üffwcekler, f::ıkat man -
dirmek istemiyordu. P'akat zalim talih bu tarı şişnin i~ine düşüremiyecckler, bila -
yuvaya korkunç bir baykuş gibi kanatla- kis onlar üfledikçe nefesleri şiseye do -
nnı germişti. Küçük Alı annesinin yor- lacak ve şişeye dolan nefec;le:ri mantarı 
gun!uğuna ortak olmak l!ter gibi kardeş- dısan itecek, onları mantarı şişenin içine 
lerine bakıyor ve çalışıyordu. Fakat an- düşürmek için uğraşırlarken mantar şişe-
neleri bu ağır yükü taşıyamadı, o da ö18ü. nin dlc:ma ç'kacaklır. 

Bu ölüme konu kom§U gibi güneş de - Bu olamaz! 
acımış ki o da sa.bahleyin çıkan altm ve 16 ncı asırda ölüme mahkum edilen Diyecekler. O zaman sız: 
elmas 1şıklı elbisesini çıkarmış ağhyordu. Fransız kontlarından Jean Poitersin ha- - Olur, ben yaoanm! 
Güneşin göz ya~lan yağmurdu... pishaneye atıldığı gecenin sabahında k~- Deyiniz ve ağzınıza onlara göstetme . 
Şimdi bu alır yiikil küçük Ali taşıyor- der ve korkudan saçlarının bembeyaz den bir saz, yahud içi delik bir makarna 

du. İki karde,f çırçıplak ıörüyordu. Baş- kesildiği hayretle görülmüşt~r. Kont i- parçası koyunuz ve bu saz, yahud ma -
kasının omuzuna yük olmak istemiyor, dam edilmemiş. birkaç sen~ hapsedildik- karna parçasının içinden doğrudan doğ
kimseye bat TW"IJlUyordu. ten sonra, affedilerek menfaya gönderil- ruya mantarın üzerine üfleyiniz, mantar 

Köylerinde bir fırını olan Hasan Rğa - mişti. şişeye düşecektir . ............................................................................................................. " ................................................................................ . 

SAHİBİNDEN 

Filin sahibi baytıJı - Artık fi! sarıa buradan yoı goru -
nü.yor, ben evleneceğim; bundan sonra sana bakamam. 

Erkek - Bayan ridAle eııleıımı.Wa kara.r verdim, ya 
kında döğilnümth olacak. 

İNTİKAM ALIYOR 

Fil - (Köpeğe) salıib imiz bayan evlenirse beni kapı 

dışarı edecekmiş, ıen de onun evlenmesine mani ola • 
cağım. 

Fil - HU; zannetmem, çilnkiL ail bö:11le ba,ı sa.çnı bir 
ba.uanla evlenmeuhıi.ı de .. 

Sarla ~ 

Tren yolu bekçisi 

Yıldız, tren yolu bekçisinin bruıl 
olan teyzesine misafir gitmişti. 

Tren geçerken bu bayrağı açar tu • 
tarsın, demişti. 

Ve tren geçerken bayrağı açtı. Ak • 
siliğe bakın ki trende şarab içen bır 

yolcu şarab şişesini pencereden dışarı 
fırlattı. Ve şişe Yıldızın başına çarptı. 
Yıldız yere yuvarlandı, kaldı. 

Fakat kızını yere yatmış görünce şa
şırdı. Hele yanında şarab şişesinı de 
bulunca öyle hiddetlendi ki: 

- Yıldız şarab çti de sarhoş oldu ha, 
bu ne ayıp şey diye bağırmıyA başladı. 

Tey:1Je1i tren yolu bekçiliğini Yıldı • 
za da öfretmişti, 

Yıldız bu işi çok beğenmişti. Trenin 
gelmesini bekledi. 

Yıldızın babası, kızını görmiye gel
mi§ti. Trenden inmiş, kızını bir an ev
vel görmek için hızlı hızlı yürüyor, 
timdi Yıldız beni görünce ne kadal' 
çok sevinir diye düşünüyordu. 

Yıldızı yakaladı, bir temiz dövdü. E
sasen başına inen Jişeden sersem olan 
Yıldız neye uğradığını bir türlü anlı • 
yamamıştı. Nihayet iş meydana çıktı, 

babası Yıldızı ievdi, okşadı amma, YıJ... 
dız bir ker dayağı yemiş bulunuyordu. 

C Yeni brmecemiz ~ 
Bayan kedisini kaybetti, anyor, arıyor. 

bulamıyor. Haydi çocuklar siz ona yar • 

dım edin ve kedisıni bulun, buldunuz 
mu? Buldunuzsa kedinin oldulu yere bir 
işaret koyun ve resmi gazeteden kesip bi

ze gönderin. Bir ki~iye bir kol saati ve 
yüz kişiye de ayn güzel hedıyeler vere

ceğiz. Bilmeceye cevab verme müddeti 
on beş gündür. Bilmece cevabını bize 

gönderdiğiniz zarfın üzerine Bilmece ke

limesini ve bilmecenin gazetede çıktılı 

tarihi yazınız. 
Dikkat: Bilmce mükafatları hakkında 

bir dileğiniz olurn ayn bir mektub ya
zınız ve bilmeceden ayrı bir zarfa koyu
nuz. Zarfın üzerine idare kelimesini ya
up postaya veriniz. 

Geçen bilmecemizde kazananlar 'Posta ile gönderilir. Birinci. ve ikinci llt• 
Geçen bihnecemizde kazananların 1- ramiyeleri kazanan okuyucularımızın re

ıimleri Pua.rtesi gün çıkacak aayımızda ıimlerini ıazeteye koyarız. Bunun için 

'iUn edilecektir. bu ikramiyeleri kazananlar, hediyelerini 

· Şehrim.izde bulunanlar bilmece mil- alınak için matbaamıza gelirken iyi çıK
kafatlannı Pazartesi, Perıembe gO.nlerl mı.ş birer fotogra.fiarını da getirmelid.ir

~l-eden aonra idareh.anemizden alınah- ler. Ta.ırada bulunan okuyucularımız fo-< 
.ctmar ... T&Jrada bulunanların hediyal.ert tograflannı pcırta ile gönderebilırler. 
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*"----- RADYO ------ C Askerlik İşleri ~ 
Bir Hafta ilk 

PROGRAM O -
cmIARTESİ ZS-S-39 f l'tridp radyo .tlftbyon postalan 

Ankara radyosu 
1 Mahur p.rJcı: Beninle durmak derdlııA.k ey
'I ler !beni. '5 - Dede efendinin - Rast şarlı:ı: 

ASKERLİGE DAVET 
13,30 Program. 13.35 Müzik (operetler -

ıPn. 14.00 Memleket, saat ayan, ajans 'ft me
teoroloji haberleri. 14.10 Türk müziği Cbalk 
musikisi). sıvnslı saz şairleri lşık Veysel ve 
İbrahlm. Takdim eden: Sadi Yaver At.aman. 
14.40 - 15.30 Müzik (uvertürler ve opera ar
yaları). 

Karlı dalı aştım da geldim. e - ••• ...... - 5e11m1ye Tümen Alıkerllk Daire.crtnden: yoklama kaçaklıtından ele geçerek l!JOnra -

- DALGA UZUNLUCU .. -= Rast tarkı: Çalıma bak efede. ı - l"atz Ka- l - Bnelkl celblerdiı oldutu gibi 939 Ni- dan muayeneleri yaptınlmış ve sınıfları ay-

17.30 Program. 17.35 Müzik (daM saati -
Pll. 18.15 Tü!'k müziği (fasıl heyeti~. Safiye 
'l'okay ve Tahsin Karakuşun lşttrak:lle. 19.00 
Konuşma <dış politib hadlseleri). 19.15 Türk 
müziği: Beş mmablı sazla. peşrev ve semal
ler. İki tambur, kanun, santur, ud. Me.s'ud 
Cemil. Refik Fersan, Vecihe, Zfthtt\ Bardak
o~ıu. Cevdet Kozan. 

lnt •· 181 Ket. tto Ew. 
I' A.Q. ıt '14 ... HlH Kea. IO Kw. 
T ..A..I. 11."l't m. HM JCa. IO Kw. 

pancı • Hfuıeynl şarkı: Aman da~laT canım san celbinde de ııe - S29 doğaınlulardan ba- rıiımt 316 doğumundan 333 (dahil) doğum
dağlar. I! - S . Kaynak - Hi.13eyn1 şarkı: Ay- kiye kalanlarla, 330, 331, 332, 333 doğumlu - lu piyade sağlam İslam, topçu, iatihkam, 
nlık yıldönümfi. 9 - Enurum maya.!l - Yav- !arın piyade, topçu, nakliye, istihkam, mu - muhabere, nakliye, mızıka sınıflarına ay -
ru kurban humar gözlilm. 10 - Türkil - Sa- ha-bere, mızıka Bllll1ına meMub 've askerli- r:ılmı§ eratın 2!1 Mart 93.9 günü sevklerinı 
n kurdelam. !1: Memleket 89.at lyarı. 21: ğtn1 yapmamıt olanlan kAm.flen ve 334 do - başlanaca~ından çağırılan günde şube mer

ki Mehmed ata _ l'erahfea peşrevi. 2 _ Konuşma. 21.15: Esham, tahvUA.t, kambiyo- lumluların ya.in.ıs topçuları ıdlA.h altın& ça.. kezinde bulunma.lan w ~lmiyenler askeri 
Hamınaml zade ismaıı dede _ Ferahfeza _ nukut borsası mat.}. 21.2!5: Neş'elt plft.klar - ltrılacaklardır. mırhkemelere 'ferllerek cezalandırılacaklar -
Blrinel best~. 3 _ Hammamt zade İsmail R. 21.30: Teıa.'ill. (Tayyare piyangosu - ko - 2 - Şubt>lerde toplanma etinü 30 Mart dır. Bedel verecek olanların içtima günü o
dedıe • Ferahfeza. alı? 8Slm.l. 4 _ Reşad E- medi). Ya.zan: Kemal Tözen. 22: Müzik (ltL 939 günüdür. Bedeli ruı.kdt 211 Mart 939 ak - lan 29 Mart 939 Çarşamba günil akşamına. 
rer _ Xeman taksimi. 8 _ Hanmıamt zade çüt: orkestra - Şef: Necib Aşkın.) 1 - Fre - şamına kad!lr 1lhn11u.ktır. Allkadarlann şu kadar bedellerini vermeleri Ye bugünden 
İsmail dede _ Şehna.s pm: Sana ey canı- Jre - Ay - Ay - Ay - CBerenade). 2 - Hru - belerine müracaatım flln olmıur." sonra bed~l vermek Jstiyenle.rin bedellerln11J 

19.35 Türk müziği. Çalanlar: Veclhe, Ru -
şen Kam, Cevdet Kozan. Okuyan: Mustafa 
Çağlar. 1 - Kömürcü Hafız post - Hilz'ıam 
beste - Aldım hayal~ per<({!mln. ı - Sadeddin 
Kaynak - Hüzzam şarkı - Bin hilziln çök
tü. 3 - Hacı Arlf bey - Hüzzam farkı - Ba -
?ıar l?'Cldl beyim evde durulmaz. 4 - Tam
buri Faize - Uşşak şarkı - Niçin nalendesln 
lböyle. 5 - A.<ntr. beyin - Uşşak .şarkı - Cana 
rakibi handan edersin. 6 - Bedriye - Kar
cığar şarkı - Güneş doğdu damlara 20.00 
Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat borsası 
(!!at) . 20.15 Tem.sil <Merakll Yazan: Moll~
re. Adapte eden: Merhum Vefik Paşa. is -
tanbul Şehir Tiyatrosu san'a~klrlarmdan 

mın canı erendim. 8 _ Kemani Rıza efendl- by - Viyana operetinden potpurt. 3 - Mle - * alınmıyaca~ llAn olunur. 
Şehnaz ,fRrkı: Meramı andelibin. T - Dellfil heli - Memleket hasreti. t - Onnglberger • Emlnöntı Aske.rıit Ş~eısinden: Eminönü * . 
zade _ Şehnaz şarla. _ Etmedin bir ı~re ih- Benim küçftk Teddi !"~· (Sabofon par - ıı.skerlli: şubesine mensub olup da şimdiye Beşilrta~ Askerlik Şube8inden. Beşiktaf 
ya. 8 _ Dede efendi _ Şehnaz şarkı; Gönül Ça.91). S - Kutsch - ...,...ımnyol bpr1st. 8 - .kadar askerlik etmem.14 318 _ 333 (dahil) askerUk ~besinin 794 sırasında kayıdlı mu. 
durmaz cağl:ır. 9 _ Hammam1 .zade İmıall Carı Rydahl - Melodi. '1 - Uhar - Eva ope- 1 d ....... -·-'"' .... _... akli habere a.stct::'!llen Hakkı oğlu Necdet 18651 

tını _,_, 23 "-'k cc---- d Pl P ya e, «.·PÇU, uı..ı.:ıu.a.a, muuaıuere, n ye, ub d ıı... _ _._ -.o•ıo:.ı~d hem 
dede - Ferahfeza. Yürük semal 10 - Tan- ra n v ......... an. : MU4l ı:u.uan - . istihkAm ve 33t doğumlu top ular bu kere ş ey• ~~ u -.u.es vermt>UJ.5ı..ı1 en eırı 
bnrt Osman beyin • Ferahfeza saz semaisi. 23.45 - 24: Son ajans haberleri ,. yannlrl askere sevkedlleceklerdir. ç şubeye müracaatı llA~ olunur. 

21: Memleket saat A.yan 21: Konuşma: program. Bunlardan 86 .,., 89 uncu maddeye tll.bi Beyoğlu yerll l3kerllk fUbt>slnden: 
21.1!5: E.o;;h:ı.m. tahvll~t. Kambiyo - nukut * olmayı.p normal olanlardan bedel vermek 1 _ 316 _ 

333 
(dahil) dô!uınlulardan he-

borsası Ulat>. 21.25· Neş'ell plA.klar - R. 21.30: JtE.RŞEl\IBF:: 30 _ 3 _ S9 Jstiyenlerin bedelleri 29 Mart 939 akşamına nüz ukerllğinl yapmam,. olan piyade, toı>-
Beethoven gecesL Ölfrmünfhı 112 ·nci senesi . kadar kabul edilecektir. ~ 
münasebetlle: 1 _ Konuşma: Cevad Mem _ 12.30: Program, 12.35: Türk mnztjti • Pl. Bedel vermiyenlerin toplanma ,.. sevk çu, tstihk:Am, muha?ere, natllye ve mızıka 
duh tarafırdl\n. trBeeth~n·ın hayatı ve e- 13: Memleket .saat Ayan, ajam ve mete-0ro - günleri 80 Mart 999 ld tu nan ol ur sınıflarına mensub Islam erat ne 384 do -
sert~:rt. 2 _ Müzik: Sonata (Sonata quası lojl haberleri. 13.15 • 14: Müzik (Kanşı:t: 0 

u un · ~u yalnız topçu İslA.m erat derhal aske. 
una fantasla) Mehtap (Opus 27, N. 2, Do mi- program - Pl.) 1'7.30: Konuşma <İnkılft.b ta - * re sevkedlleceklerlnden 3U Mart 939 aababl 

-'hl d 18 30 Fatih .Askerlik Şubesinden: 1 - 318-333 t • de bed bul aı nör). Piyano tçln. Adagio 80Stenuto. Alleg _ ·" erslerl - Halkmnden naklen.) . : saa o şu e unm a.n. 
Behzad Butakın iştlraldle. 11.15 Memleket retto (Trio) Preno agitato Çalan· Cemal Program. 18_3!5. Müzik _ (Virtüozlar _ PI.> (dahil) doğumlulardan ve bunlarla muame- ı _Bunlardan nakdt bedel Yermek Jstt. 
saat ti.yan. 21,15 Esham. tahvilat, kambiyo - R-d 

3 
_ b. l Tr1 N Op. 70 N 

1 
Re 19: Konuşma (Ziraat saati). 19.ıl5: Tilrk mil- leye Ubi yoklama ıı:a~a~. baka~a 're saklı- yenlerin bedelleri 29 Mart 939 akşamına ka· 

.... d bo """ (!iat) •ı 25 N-' ... 11 ...ılklar <>lf• • 
0 · 6• us • · • ....... 1 ... h1"' ·~lkeru~ _..__..., o'-- lsl"- ptya nu ... !.l rsa.<u . "" ' ~" P" - maJör <P17ano keman ,. vlolon.sel için> Mtı CFa.ıııl heyetl.l TaMln Karalru.ı} ~ ar - -· ... y "'~ • ...... ı=ual!f uw.1. ı:wu., - dar kabul edilecektir. 

it. 21.30 Folklor (köroğlu hakkında). Doçent All • Vi • C ._._ T _ •--
1 

ed. lcad<>slan 20• A•ans meteorolo" ha'bel'lert de, toPÇll, ı.rtihklm. muhabere, nakli,.. ve s _ BTvelkl celblerde bedel .,.ennı. oıa. 
Mü ....... CH ın .,,__,, Y'" egro nce e on uuv. ı.JBrgo A<>i)a -. · · J • J• • ..... " fi 

PerteT Boramv. 21.45 z.ı.ıı.. a ~ 0 - EspreastTo Presto Çalanlar" Ferhmıde Er _ ziraat bor.suı mat). 20.15: Türk m.Ozltı. Ça- mız.,.... sım an İsllm erat dahi 30 Mart m da sevtedfte -
n~~~n}.kü22ük .. oo H~estrftalık ~t· !1_.~~-~.10) kin (ptya~o>. Necdet Ata.k °cKeman). Mes - tanlar: Veeıhe, Cevdet Qa~. Reflt: Fersan, f 2 - 334 dboğunıll"-~~dank ~ topedllçu ~nı- ce~en bunların da •J'!ll gilıt,.. .. .._ 
MUZola. C ç ora. a - ye; • J.Tin;HJ ....., .... n · d '"-" (Vl 1 Fahl~ Fersan. Okuyanlar: MMtft.fa ÇağlM'. ına men.su 0 ~ 88 er• ...... eoo ..... er- "1"bede bulunmaıan 11ln olunur. 
ı - Johann Str:ı.uss - Blnbl.r gece en.ıs en- u VCULU o onsen. 4 - c) Senfoni N. 9. dlr. 

0pWJ 125 Re minör (Korolu) Pi Allegro rna Safiye Tokay. 1 - .......... Nlsabl\rek peşre- * 
digo). 2 - (1{)1'?11 - cambazı: ~o~~ot>. non trop~. unpoco maeat<>so. Molto Vi~ _ Ti. 2 _ tsma!.l Hakkı beyin_ Nl.şabflıek bes- P 3 - !ub~~ ~anma eQD.Cl 30 Mut 939 Kadıköy askerlllc ş~bestnden: 1 - 939 m 
S - Komzak - Vıyana aş~ (OOpoMuü iker(. - ce - Beherzn 2. Adagio Mol1ıo e Ca.ntabile • te: Bir kere yüzünü gönne{tl. 3 - Ziya pa - e;şem g n.-~ abıdır. un celbi için Kadıköy 7erl1 askerlik "1be. 
Uncke - D3.ns melod.Lsi.. -· z caz - A d t.e d to _ .... _ Ranın Ni~bürek A semai Ey gül ne acab .,. - B11 dosu.u.uula.rm nakdi bedelleri 29 &inde kaYldlı hlo Mkerllk etmemiş 318 • m 
hand - Pl). 23.45 - 24 Son ajans haberleri ve n ıın 

1 
mo era · Finale <Pr=ı.u - Alleg - 4 Z:Y" P"sanıtı · Ntşabü~rek ... r ..... ·ı· Bin. Mart 939 akşamın' .kadar bibul edlllr. rdahfl) ']'lıı.umlu piyade 

ro A3sa - Andante. Moderato - Presto Al - - • ... 0
"• - "'" ~ • l 0 • 

rarınld program. legro As.sal - Alla Marcla - Andante Maes - zeban söylersin. 5 - Vecihe - Kanun tak - 5 - Blrlncıteırtn n Blı1.neiUnun celble- 2 - :h8 - 334ı (dahil) dotumıu bit asker-* toso Alle.,.ro ma non _ tanto • Prestlssbno simi. e - Azt?. efendi - NI.sabüret aşrkı: Kır Tinde bedel vere'Dler de b1l eefer tallın için lik etmem.lf topçular. 
PAZAR: !6 - 3 - 39 Qal~n: B;rlln Devlet operası orkestrası. Söy~ dı g~trd1. 7 - ...... .. - Nisabtlrek saz se - sevlredlleceklerdir. 3 - 316 - 333 (dahil) dofumlu ukere gl'9 

12.30: Proğram, 12.35: MUr.:lk (ltft~k or ~ liyenler· Motte Leonhard (Sopraoo) J'en _ maisl 8 - R~Cık Fersanm • Hicaz !Jar'ln: Göğ- 8 - Oelmtyenler hllkkmd& kanuni tak!- mem14 iattlık!m, nakliye, mızıka, muhabe-
ltestra - Şef: Necib Aşkın). 1 - Lehar - Ço- ny Son~enberg (Kontralto). Eugen Tramky siimden kacıp ıı;lttın. 9 - Sadettin K-ayna - bat yapılacağı IllA olunur. re sınınan sevkedllecektir. 
cuk Prens operetinden potpuri. ıs: Memle • (Tenor) Wılhelm Guttmann (Bas) ve Bru- ğın - Türk!l: Bal!r.ma tM ba.•mydım. ıo - * 4 - Şubede toplanma gfinft 30 Mut 93' 
ket saat llyan, ajans, met.eorolojl haberleri. no Ktt~l korosu. !~.45 _ H: Son .jans ha _ Sadettin Kayna~ın - Tfirkü: Daltlan h~p kar Beşiktaş Askerınt ŞU'beainden: Henftz 8.8- Çarşamba gllnfl akşamına kadar kabul ., 
13.15: Müzik fKüçük orkestra. - eet: Necib berlerl ve yarınki prolram. aldı. 21: Memleket ,.;ıtat il.yarı. 21: Konuııma. kere çağınlmamIJ Teya emal1 ruıkere ~ • dllecektlr. 
Aşkı.n devam). 2 -- Schrader - Ak~m ~ze- 21.15· Esham. tf\hvlH\t, kambl~ - nukut bor ğırıldı~ halde kendilerine sıra. gelmediğin- S - Bedel vereceklerin bedelleri 29 Mart 
rı (hazin parça.) 3 - Paul Lincke - Y~U * sası rrıat) . 21 25: Nı>ı:ı'ell p11ikla.r _ R. 21.30: den artık olarak tatmış ~J'&. herhangi ka.- 939 Çarljamba günd akşamına kadar kab~ 
vadilerde bir randevu. 4 - Brahms - Macar Müz!k <Oda mfü:H'~~ Kentet.) Ha'"'ullah Duy- nuni bir mazeretı6 geri bırakılmış veya as- edllecekttr. SALI: 28 - s - 39 ,,. k ıı; ıı.o ~ ""Ald ,_. k b 
dansı No. 3. 5 - Gebhardt - Nokturno - Nin- ırn - Klarlnet.. Orhan Borar - 1 inci keman. ere çagır " 101 ..,. e ge.Ll.lliyere aka.yada 6 - Davetlyelerln bu dıotumlulann nil • 
nL 6 _ J'. strauss _ Rltter Pasman _ Komik lZ.30: Program. 12.35: Tftrk müziği - Pl. cavıd Özmengll _ 2 inci Keman. Zeki Ber _ kalml!f veya saklı ve muhacir ve mülteci o- fusça kayıdll bulunduğu mahallere gön~ 
opera.sının bW>.sl. 13.50: TÜrk müziği. ça _ ıs: Memleket saat Ayarı. ajaruı, meteoroloji küren _ Vlola. En.,er Kakıcı • Cello. w. A. tarak sonradan nfifu~a tıa:yıd.edi~ vey91 rildlği ilan olunur. 
lanlar: Vecih~. Ruşen Kam, cevdet Kozan. haberleri. l3.l5: Müzik (Karışık prokram - Mo?::ırl - Kentet <La. majörl. <Klarlnet ve 
Okuyan: Mustafa Ça~1ar. 1 - ........ - Rast PU 13·45 - ı4 : Konuşma <Kadın saa~i - Ev vayl1 !';azlar kuarteti tein.) Allegro. Larghet-
peşrev1. 2 - Dedenin - Rast şarkısı: Senin kadınlığına dair>. ı 7.3o: Konuşma <Ink.ırn.b t-0. MPnuetto. l\lle"!retto Con Varlazioni. 22: 
aşkmla çf\k oldum. 3 - Dedenin - Rast şar- tarihi ders1et1 - Halkevinden naklen'· 18.30: Müzik <Kücilk orkestra - Şef: Necib A~kln.) 

Edebiyat: Yaprak Aşısı 
µn: Yine bir gülnlhal .. 4 - Kemal Emin - Program. 18.35: Müzik <Ne.Tell mUzik - PU ı - Lau~nschlage!' - Primavera - Arjantin fBa.ttarafl 8 inci sayfa.da) 
Mahur şarkı: İki gözüm sensl:ıı. 5 - Oe?det l9: Konuşma CTtirk:lye pootası). 19.15: Türk .serenadL 2 - Breuer - İtalyan şarkı<ıı. 3 _ Görüyorsunuz ki mevzu yeni değil. 
Kozan - Ud taksimi. 6 - Rakımın - Uş~ak mQziğl (Fasıl heyetJ), Okuyan: Tahsin K.a- J. Stratl&'I - Blzrif' (Vals.) 4 - J. strausı!! - Ya§lı bir kadının kend•nde.n genç bir a • 
ıarkı: Silemem bir gün. 7 - Halt t1irkesü - rakuş ve Sariye Tokay. 20: Ajans, meteoro - Pnlka. 5 - Nülzlader - B:ına bir d1lns daha damla evlenmesinin hüsranları. Fakat 
Misket trellyor. lUO - 14.SO: Konuşma (Ka.- loJı hab~rlerl, ziraat bors~ (flatı. 2o.ı5 : calsana. <Vlvana melodJsl.l e - Dostal - bu, 

0 
mevzularclın ki daima hisli ve ol-

dın saati - Çocuk terbly~ne dair). 17.30: Ttlrlı: muz\ğı: Çalanlar: Zuhtü Bardakoğlu, Marş. 1 - U>onold • Çigan yortusu. 8 -
Program. 17.35 : Müzik (Pazar çayı _ PU Cevdet Çaitla. Ce"f<let Kman, Kemal Niyazi Stolz _ Pra.ten!e daclar tekrar çiçek Mıyor. dukça romantik kad:n kalblerinı heye 
18.15: Konu~ma rcocuk saatn. 18.45: Müzik Seyhun. Okuyanlar: Badl Hoş.ses, Semahat 9 - Schönherr - Alp köylülerinin daru ha - cana getirebilir. Yete!" ki, güzel ve sade 
($en oda müziği • İbrahim Özgtir "" Ateş Ö7'deraes. ~ - Hicaz peş~Ti - Osman beyin. vaları . 23: Mfü•lk <Cı:ı:tband - PlJ 23.45 - 241: bir üsh1bla anlatıhın ve mevzuun etrafın. 
böcekleri). 19 15: Türk miizt~ (Fasıl heye - 2 - Şer~f !~linin - Hicaz şarkı - Derd1m1 um Son ajans haberleri ve yarınki program: da dolaşılmasm. 
tn. Celal Tokses ve arkadaşlan. 20: Ajans mana doktüm 3 - Sevki beyin - Hicaz şar- . .. .. 
nM?teoroloH haberleri. 20.ı5 : Türk müziği: kl: Affeyle ı:uçum ey gül.iter. Şeldp beyin - * Roma~ın sade bi_:r- lisan ve duzgun, alı-
Çalanlar: Veclhe, Resad Erer, Ruş~ Kam, Hicaz şarkı: MabTolmn o tali. 5 - Kemal CIDIA: 31 _ 3 • JB şılmış bır sentaksıle yazılmış olduğunu 
CevdPt Kozan. Okuvanlar: Nec:mi Rıza A - Niyazi Seyhun - Kemençe taksimi. 6 - Ye - .. tekrar ederim. Y:ılnız bazı kelimelerin a· 
bıskan, Melek Tokgöz. 1 - Oemll beyin - sari Asımın - Hicaz şarlı:ı: Sazlar çalınır. 12·30 : Pror,ram. 12·3~: Turk mfizlği - Pl. lafrangaya kaçtığını da qaret etmeliyim. 

.... _ 7 - Hicaz türkli • Cıka.yun gideyim be Ktı - 13: Memleket saat fi.yan, ajall3, meteoroloji . . .. 
Muhayyer pesrevL 2 - Ral'l Arif ..,.,, - Mu- 8 M hmtı<! Cel~eddln H- haberleri. 13 15 - 14: Müzik (Muhtelif neş - Mesel! cnışter:. kelımes:nı bırakarak 
hTayyberrtşaArlklı: fMedyihan'ef tharapgAhı ~ey . .,: - = -,.tı. ;Prem eyle mestanep::: 9- ı;a: eli plAklar.) 17.30; Konusma <İnlalft.b tarlhl cbisturh kelim.esini kullanmak gibi... 
an u e en - " u ayyer şarıu: rt;r - ......... . . . -
d h t • s hl zı H"- 1 lamın - Hüzzam şartı: Aşkın bana bir gizll dersleri - Halkevlnden naklenl. 18.3-0: Proğ. Sonra. romamn. kahramanı olan Haval 

ya a ne ace . -r - up ya - wsevn ·· I' d üzlll-4 Pl) 19· K • 
şarkı _ Feryad ediyor bir gül için 15 _ ~flk elem oldtı yar. lD - Iıem'inln - Kürdillh1 - ram. l8.35: ~uz ~~ro a m '-' - · · 0 - Hanımın, sade Avrupa bel!tekarlarından, 

- · - "azkar şarkı· Nazlandı bülbül 21• Memleket nuşma. 19.15. Tu.k mllzl~l (Fasıl heyeti). "ki l d b hs · b 
Fe~~nn - '.Huseynl şnrkı · Kımln mecburu hu.s ~ " · · · musı parca ann an a etmesı iraz ·' · ı " 21. K . 21 ıs· Esh t h Celftl Tok.Jes ve arkada.ı,ları. Hakkı Derman, · • nüarusm 6 - Şevki beyin - Hüseyni şarkı: saa .. yarı. · onuııma. · · am. a - Ö'debay· C d"d ' ' k d kahr 1 

• ·lr 
1 

d 
1 7 

N in M vıın.t kaınb!vo _ nukut borııe.sı <flat) 21 25· fyef Kadri, nasan Gür, Hamdl Tokay, Bas- ı e ı e nın a m aman an-

hHıcran ° uks· nG~ eker. t-
8

evresM h- du Nes'~ll plakl~r _ R. 21.30: ~ilzik <Rad~o ~ ~ ri Üfler. 20: Aians. meteor('lloH haberleri, zi- nı ihatırlatmıyor mu? Mesela Eylül'deki 
ayyer şar ı. un avuş u. - a mu t bo (fl t) .,O 15 T- k ·· l~i S · · ·· Celaleddin pa&amn _ Muhayyer sarln<n: NI _ kestrası - E:?ef: Praetorlu.s.) ı - L. Van Beet. raa rs~~n a · ~ · : m muz s : Ca - uad Hanım gı.bı •.• Hayal Hanım da oy-

1 h 'b k 9 _ ·M hli s bah d- h<n'en: ıDle Welhe de.! Hause<>11 uvertürü. op. l:ınlar: Zühtü Bardako~lu. Cevdet Çağla. Re le! Roman okuyunca muhakkak Blasco 
ç n ma zun a arınn. u ~ a a fik Fe K l NI zi Se h Ok 
dinin - Hlca"kar Earkı: Bahar geldi gttn R - 124· 1 - L. V~n BeethoTen: 3 üncü senfoni . rsan, ema va Y un, uyan- İbanez'in bir romanını okur: tıpkı, Bür-
Clld 10 H 1t tü k"' rı Yü ü dllbe - ·· ml bemol. majör <Eroika). op. 55. Allegro con lar. Hnlük Recai. Radife Neydik. 1 - Osman . . . . 
öm:l•mün--..a~~ 21 : ~:,le-ket :aat A.ya~~~~~ Brlo. Marrla Funebre, Adagio Assal. s. Her- beyin - Uşşak pesrevl. 2 - Lem'tnln - Uş - han Cah.ıd gıbı •.. N~ olur, ~u ınce ruhlu 
Neş'ell plaklar _ R 2110 . Müzik (Riyaseti _ zo, Allegro Vlv:ıce. Final. Allegro molto. şak ŞArkı: Neler çektim neler canan. 3 - Fa- kadın, bıraz da yerlı malı bır şeyler oku· 
cumhur Bt'ndosn - ·ser: İhsan Klln~r). 1 _ 22.30· Müzik <Operetler - PU 23: Müzik 1z Kap:ı.nr~~ : Uşşak $arkı: H:ıyaıt çıkmıyor sa!. .. Bu ekzotik ve biraz da kozmopolit 

A A ks D 1 1 ~ı {M , (Cazband - Pi) 23.45 - 24: Son a1 aruı haber- bir dem gonulden. 4 - Haldun Menemenci- havavı elan roman nev'inde devam ettı'r-. rno - :ı. ga ansın sanca .. ar -arıı . ' .. sal ~ 

2 L.x._ D Jlb K 1 b 1 ... d < ls) ıert ve yarınki program. o~lu - Nihavend şarkı: Gillzara ın. 5 - k ? 
- ev • ~ f'S - one ya a e.~ın en va Zt1htt1 Bardakoğlu - Taksim. 6 - Arif beyin- me neye· .. 

e - Menoe~?hn - Bartholdy - Flngal ma - * mcazkA.r :kı: Oilldü a ıldı yine gül '"-;~'ü Bahçıvan Receble hizmetçi Nuri ye ev-
ftarası <uvertur). 4 - Gustave Chartentl - ~ ç v J'~ 1 d"kl · H 1 H h d f 

r.t 1 
t b 1 < f lk 

1 
) ÇARŞAJ\IBA: !9 - S • 39 yar. '1 - Sadettin Kaynagın - mcaz şarkı: en ı erı gece, aya amm abra e -

er - ııJya n ı a arı sen on parça ar . . .. " . . 
al Seren:ı.d. b) Ce..mıede. c' Küçük katular 12.3-0: Proğl'am, 12.35: Türk mi.izlği: Ça - Benim gönHim butun sevmek. 8 - Yesari A- terme şunu kaydedıyor: 
fizer!nde bir gezinti. c) Da~larda. 22: Anado- lanlar: Vecihe, Fahire Fersan. Refik Fer - sımın - mcaz şarkı.: Btlmem niye bir b!l.!e - c.Okunmuş kitab, evlenmi~ kadın gibi. 

· · ·) 2210 M"zik CD san, Reşad Erer. Okuyan: Muzaffer İlkar. nl. g - Osman Nihadın - HicazkAr şarkı: y kl kad · · lu aı~nsı (Spor servı~ı • . : u an.o;; GöniU harr.retl sönmez. 21 : Memleket saat apra arını ne ar çevırsenız gene 
müz1~i - Pl.l 22.45 - 23: Son ajans haberleri ı - ......... · Uşşak peşTevi. 2 - Rahmi be. Ayan. 21 : Konuşma. 21.15: Esham tahvllft.t, irk tattırdığı zevki veremez.::. 
ın yarınki program. 1in - Uşşnk şarkı: Ağyara ntgah eylediğlm. kambiyo _ nukut bor~ası mat). 2i.2~: Ne•- Burada. bir yanlışlık olsa gerek. Her * 3 - Lem'lnln - Uşşıık şarkı: Yaşamıştım ne " 

güzel belIDinde. 4 _ Zeki Duygulu _ Uşşak eU pl~klar - R. 21.30: Müzik (Rtyasettcüm - halde bu satırları Hayal Hanım değil, 
J·A7.\U,TESt ı ı1 - 3 - 39 şarkı: Bir gün gelecelr3:1n di~. 5 - Reflk hur P'tlarmonik orkP-<:trasıJ Şef: Hasan P'e- onun ikinci kocası mimar Necmi yaza -

12.30: Proı.ı:rnm. 12.35· Türk müzi~ - Pi. Fersan - Tanbur takslınJ.. 8 - Türkü • İz:ml- rld Alnar. 1 - Jan Sibellus - 2 tncl senfoni kt 
Re majör, oT'. 43 Alle'"'etto. Tempo Andan- ca 1

· 13: Memleket saat iiv:uı. ajans. meteorolo}i rln içinde vurdular beni. 7 - Türkü - ~u .. .,. Netlce olarak şunu l!Öyliyebilirim: 
c Yı>~prak Am!na zevkle okunup, cidden 

boı vakit geçirilecek bir eserdir. Oku , 
yucu sıiatile, adeta. ayni zamanda iki 
ayn eseri takib ediyor gibi bir hisse kapı
lıyorsunuz. Bu da, in-sana, romanın ya • 

' zılışında zamanın sürat devri olduğu d'!ı-' 
şünülmüş te böyle hareket edilmiş gibi 
bir his veriyor. 

Halid l'ahri Oza.moy -------··---....... --.......................... ~ 
MiZAH : Tiyatro münekkidi 

kadm muharrir 
(Baştarafı 7 ınci sayfada} 

den birini beğenmeli, elbisesini o modele 
göre değiştirtmelidir. 

Neyyireden sonra, Ned! ile Şevkiyeyt 
gördüm. Şevkiyenin arkasında bej bir 
kostüm vardı, siyah çanta taşıyordu. ~J 
kostümle ne diye siyah çanta taşır bil· 
mem, kırmızı maroken, yahud bir yılan 
del'iS'i çanta bu kostümle daha iyi gider. 
Şapkası da gri. 
Neclanın kızıl saç1arı gri şapka ile ren

gini belli etmiyor. Kızılla tezad teşkil e
decek, mesela sarıya bakar yeşil bir şap
ka giymeli. 

Şevkiycye gelince, siyah önlüğü Iüzu. 
rnundan fazla kısa, gerçi, kısa moda<!ır 
amma, diz kapak hizasından kıl".a olma· 
malıdır. Siyah önlük ilzerine taktığı b. 
yaz göğüslük te gecen senenin modeli. bu 
senenin modellerinde i'lemeler daha bqr 
ka türlü. 

* Elimdeki programa baktım. Bütün ki .. 
dınlar sahneye çıkmışiardı. Onun için ti· 
yatroda fazla kalmıya lüzum görmedim 
ve ayrıldım.> 

1sr1et Huhtn 
haberleri. 13 l!': Mi'z !{ (Kficfilc orkestra . dağları df'lmell gönillft eğlemelt. 13: Memle- te, ma. ru'bntô. Vlvar.lss1mo - 1"1nal, Allegro 
Şef: Necib A km ı 1 - Zlehrer - Vlvanalı ket saat fnan, ajans ve meteoroloji haber- moderato. 2 - M. Mou.'!SOrgsky - Soroçint.!1 
kiiçük kız (Vals.) 2 - G bhardt - Maskara- Iert. 13.45 - 14: ~füzlk CRiy:ısetıcümhur ban. !uvarı, Entrodüksyon. 3 - M. Moussorgs -
de <Konc;er vnlsl.) 3 -- Stolz - Viyana gece- dosu - Şef: İhsan Künçerl. ı - H. Maquet _ k'Y - Çıplak da~ ba~ında bir geoe. 4 - P'. 
leyin güzeldir .. 4 - Rublnstein • Kostümlü Asker marn 2 - E. Waldteufel - Dolores Smetana - •'3artılmış nişanlb operasından 
balo süitinden Napoll balıkçıları. 5 - Heu - <Vals.) 3 - Rossint - Semlrarn:i.'! operasının uvertür. 22.ao: Müzik fL!eder - Pl.) 23: Mil
lberger - cŞn.rkdtııt sultinden - Rakseden kız- uvertürü 4 - A. r.n!glnl - Mısır balesi (N. zile <Cazband - Pl.l 2S 45 • 24: Son ajans ba
lar. 6 - Zıchrer - Karn:ıval çocultlan (Tals). ı. 2, 3, 4) . 17.30: Konuşma (İnkılfı.b tarihi berklrl ve yannki proğram. 
'l - Kelr,r Bela • Kelebek avı - Balet mil - dersleri - Halkevlnden naklen). 18.30: Prog- .,\ 

5 - Sedadır. - Hüzzam '9-?'kı: Cefayı hic - 20: Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat bor
rlnle gönlüm yıkıl!ln. 6 - Halk türküsü • sası mat). 20.15: Temsil (FüzuU ~cest). 

Bağa girdlm. 7 - Halk ttrkfuıü - Hat1cem. Tertlb edenlet': Ekrem Reşid ve İbrahim ne. 
14.40: Müzık (Qazband - Pl.) 15.30: Konuş - lldeniz. Temsile Ankara Radyosu küme oku
ma (Hukok. iL'nl yayma 'kurumu - Kanun M. l yucuları M<?S'ud Cemll!n idaresinde 1ştirat 
klmlyett.) Halkcvinden naklen - B. Sıddık edecektir. 21.15: Memleket aaat ayan. 21.111: 
Sami Onar. 1'?.30: Program. 17.35: Müzlk Esh-ım, t1hvlllt, kamblyo - nukut bor~a.11 

(Dans saati - Pl.) 18.115: Tllrk müz1.~ (fa- rnatl. 21.25: Nef'eli plfilcla.r - R. 21.30: Folk• 
sıl heyetO. Okuyanlar: Tahsin Kara.ku~. ve lor <Halil Bedi Yönetgen). 21.4!5: Müzllr 

ziğ1. 13.45 - 14: Müzik (Hafif müzik Pi.> ram, 18.35: Müzik <Hafif senfonik plaklar.) 
18.30· Proğram. lB.35: Müzik (Cazband PU 19: Konusmn.. 19.15: Türk müziği <Fasıl hey-
19: Konu•ma (Doktorun saati). 19.15: Türk eti>. Celiil Tokses ve arkadaştan 20: Ajans, 
mtiz! i (Halk türkuleri - Sa.dl Yaver Ata - meteorol<J]I haberleri, ziraat borsası (fiat). 
man). 19.30: Tiırk mütlği (Karı.,ılc prog - 20.15: Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Cev -
ra.m: (Saz e~:.rleri>. Hakkı Derman. Eşref det Çağla, Refik Fersan, Kemal Niyazi Scy. 
Ka.drl, B:ısrl Ufler, Has:ın Gür, Hamdi To - hun. Okuyıı.nlnr: Müzeyyen Senar, Mahmud 
kay. 20: Ajo.ns, meteoroloji haberlerl, Ziraat Karındaş. ı - Suzin!k peşrevi. 2 - Hacı A
l>orsqsı crı~tL 20.15: Türk müziği (KlAslk rlf beyin - Suzinak şarkı: Beni bizar eder -
proğl'amı. Idare eden: Mes'ud Cemll. An - ken. 3 - HlrJstonun - Suzin~k şarkı: Gö -
kara Radyosu küme heyeti. 1 - Tanbuıi ze- rünce gerdanında. t - Hacı Arif beyin -

CUMARTESİ: 1 - ' • 19 

13.30: Program 13.35: Müzik CMfizik Hol, Safiye Tolmy. Çalanlar: Hakkı Derrnnn, E~- (Daruı pll'ıkları.) 22: Haftalık J)<>Sta kutusu.. 
kabare Vemllre) Pl. 14: Memleket saat A.ya - ref Kadri, Ua_,an Gür, Hamdi Tokay, Basrl 22.30: Müzik (Küçük orkestra - Şef: Necib 
M, ajans ve meteoroloji haberleri. ıuo: ÜOer. 19: Konuşma. (Dl'J politika hMlselerl). Aşkın.) ı - Köpp - Yaz akşamı sillti. 2 -
Türk mliz1ği. Çalanlar: Refik Fersan, Fahire 19.15: Tür!;: m!lzl!i <Halk muslk1sD. Sivaslı Glesınner - Sabah şelfımı (fantezi). 3 - G1 -
Fersan. Okuysn: Sadi Hoşses. 1 - Osman Aşık Veysel ve İbrahim. Takdim eden: Sadi blsh - Çakır keyfim <Viyana şarkın.) 4 -
beyin. - 5eg!ıh peşrevi. 2 - Kazasker MUB - Yaver Ataman. 19.3!5: Tllrk mbztğ1 <Eski e- DeUbes - Kopelya b::ıleslnden bebek da~ 
tara Izmt - SegAh şarkı: Doldur getir ey serlerden müte.şekkll pro~). Çalanlar: 5 - Walter - Serenad 23: Müzik CCazband
saki. 3 - Blmen Şen - Segllh şarkı: Sun da Vecihe, RP-şad Erer, Ruşen Kam, cevdet Ko- Pl.) 23.45 - 24: Son ajans haberleri ve ya -
içsin. 4 - Fahire Fersan • Kemençe takslınl. zan. Okuyan: Muallim Nuri Halll Poyraz. rınki program. 

I 



Namzed listesinin tam metni 
(B01tarafl linci sayfada) rum meb'usu), Şakir Baran (Temyiz İSTANBUL mt muavini), Şevki Ergün (Konya 

:Ankara meb'usu), Fevzi Daldal (İsparta mahkemesi raportörü), Süleyman Kös- Dr. Refik Saydam (Eski İstanbul meb- Halkevi Başkanı), Galib Gültekin (İs-
Valisi), Belkis Baykan (Ankara Kız li- tekçioğlu (Çorum C. H. P. İlyönkurul ü- usu, Başvekil), Ali Rana Tarhan (Eski tanbulda Hukuk doçenti), İzzet Erdal 
&esi tabiiye muallimi), ............ (Müsta- yesi), Nuri Kayaalp (Devlet Şurası a- İstanbul meb'uan Gümrük ve İnhısa' rlar (K d ı·· __ ,_. ·ı ··-ı...;... ı ·· 

~... onya a uccar, ~ı ı yoılAuru uye-
kil meb'usluk için açık bırakılmıştır.) zası). Vekili), Gr. Kazım Karabekir (Eski İs- ·) 

i it 
$1. 

ANTALYA DEN ZL tanbul meb'usu), Gr. Refet Bele (Eski KÜTAHYA 
Cezmi Erçin (Eski Antalya meb'usu), Hrondi Berkman (Eski Denidi meb'u- lstanbul meb'usu), Salah Cimcoz (Eski Muhli'5 Erlanen (Eski Kütahya meb-

Numan Aksoy (Eski Antalya meb'usu), su), Necib Ali Küçüka (Eski Denizli İstanbul meb'uıru), Dr. Tu~amiral H. Şi· 

ri Engin (Eski Samsun meb'usu), Rr 
şeni Barkın (Eski Samsun meb'usuY, 
Zühtü Duru.kan (Eski Samsun meb'u .. 
su), Süleyman Necmi Selmen (Eski 
Canik meb'usu), Naşid Fırat (Samsun 
Halkevi başkanı). 

SEYHAN 
ıs usu, Ziraat Vekili), Vedid Ozgören 

Dr. Cemal Tunca (E'iki Antalya meb'u- meb'usu), Kazım Samanlı (Eski Denizli nasi Erel (Eski İstanbul meb'usu), Ah- Ali Münif Ycğena (Eski Seyhan meb (Eski Kütahya meb'usu), Besim Ata-
su), Tayfur Sökmen (Eski Antalya meb'usu), Emin Aslan Tokat (Eski De- mcd Hamdi Denizmen (Eski İstanbul usu), Drımar Arıkoğlu (Eski Seyhan lay (Eski Kütahya meb'usu), Reccb 
meb'usu), Ras~h Kaplan (Eski Anta!ya nizli meb'usu), Yusuf Başkaya (Eski De- meb'usu), Atıf BaVlndır (Eski İstanbul :neb'usu), Gr. Naci Eldeniz (Eski Sey-

ö 
J • Peker (Eski Kütahya meb'usu), Hü -

me'b'usu), Türkiın rs (Eski Antalya nizli meb'usu), Fahrı Akaçakoca Akça meb'usu), Sadettin Uraz (Esk• İstanbul han meb'usu), Hilmi Uran (Eski Sey· 
1 seyin Raluni Gürpınar (Eski Kütahya · 

meb'usu), Dr. Münır SoykEın (Antalya (Denizli Parti lyönkurul azası), Tahir mcb'usu), Şükrü Ali Öğel (Eski İstanbul han meb'usu), Ibrahim Mete (F.ski 
i 

meb'usu), Alaeddin Tiritoğlu (Eski 
sıtma mücadelesinde emeklı albay). Berkay (Denizli Parti lyönkurul azası). mC'b'usu), Ziya Karamürsal (Eski !stan- Seyhan meb'usu), Tevfik Tannan (F.skl 

AYDIN DİYARBAKIR bul meb'usu), Fakihe Öymen (E~i İs- =~ ::~~iiğ~a:~ş~~~~. (~~~~~;: Seyhan meb'usu), İsmail Safa Özler, 
Dr. Hulusi Alataş (Eski Aydın meb'u- Dr. İbrahim Tali Öngören (Eski Diyar- tanbul meb'usu), Ali Karni Akyu"z (Da- (Eski r.ıeb'us), Sinan Tekelioğlu (İk -

ı b k 
Bacak (Kütahya umumi meclis azası), 

su, Sıhhat ve çtimai Muavenet Vekili), a ·ır meb'usu), Gr. Kazım Sevüktekin rüssafaka Müdürü), Abıdin Daver (İs- tısdd V-:!kfileti ölçüler müfettişi), Şem• 
d d (Esk. D Ali Süha Delilbaşı (Dahiliye Vekale • t 

A nan Men eres (Eskı Aydın meb'usu), ı iyarbakır meb'usu), Rüştü Bekit tanbulda muharrir), Galib Bahtiyar sa ~an (Seyhan umumi meclis aza • 
N ) (E k D 

ti doktoru, Adliye Vekaleti müterci -
uri Göktepe (Eskı Aydın meb'usu • s i iyarbakır meb'usu), Zeki Mes'ud Göker (İstanbul C. H. P. flyönkurul üye- sı). 

Nazmi Topçuoğlu (Eski Aydın meb'usu), Alsan (Eski Diyarbakır meb'usu), Zülfü .si), A. Şükrü Emıer (Profesör ve mual- mi). SİİRD 
T MAIAITA 

Dr. Mazhar Germen (Eski Aydın rneb'u- iğrel (Eskı Diyarbakır meb'usu), Cahid lim), İbrahim Alaeddın Gövsa (Eski Hulki Aydın (Eski Siird meb'usu), 
) M K • (E ki T b ç b k D ı Emnıllah Barkan (Eslii Mailatya ııu , ümtaz ayna.K .me i uğ ay), u u çu ( iyarbak1r Ha kevı Başkanı), meb'us, muharrir). Naki Bekmen (Eski Siir<i meb'usu)', 

D Ş k. ş cs··k d d k v 1 N d s · (Z meb'usu), Gr. Osman Kopta~el (Eski r. a ır ener o e c o tor). c i ec et ungi.ıtay iraat B:rnkası İZMİR Ali Rıza Esen (Eski Kır<:ehir meb'usu"', 
BAr IKES. M k ... w··d·· ··) A Malatv. R meb'usu), Mahmud Nedim ·-ı '' • IR er ez J.nU uru · Hasan li Yücel (E~ki İzmir meb'usu, Şefik Özc1emir (Gazianteb müıdafaam 

H · ç ki (Ek' B 1 k · b' ı·.-n.ı·RNE Zabcı (Eski Malatya rneb'usu), Osman acını an ı s 1 a ı esır me u- !.u Maarif Vekili), Şükrü Saracoğlu (Eski milis kumandanlarından). 
su), Hayrettin Karan (Eski Balıkesir Dr. Fatma Mem 1t Eski Edirne meb'u- İzmir meb'uc;u, Har"ciye Vekili), Mn.l"ı- Taner (Eski Malatya meb'usu), Mutta- SİNOB 

b' ) t ·ı H k T ) F k K l kkı lib Öker (Eski Malı:ttya meb'usu), Mih-me usu , smaı a kı Uzunçarşılı (E.s- su , aı • ata ran (Eski Ed rne mud Esad Bozkurd (Eski İzmir meb'u- Cevdet Kerim İnced<tyı (Eski Sino5 
ki Balıkesir meb'usu), Kazım Özalp (Es- meb'usu), Şeref Aykut (Eski Edirne su), Halil Ment .... e (Eski lzmir meb'usu), ri Pektaş (Eski Ma1atya meb'usu), Dr. b' ) H ,. 

"'"'ll H'lm" O ta (E k. M 1 t a b' su) me usu , ulusi Oruçoğlu (Eski Si .. 
ki Balıkesir meb'usu), l\Ichmed Cavid rneb'usu), Osman Şahinbaş (Manisa Va- Rahmi Kök<:>n (Eski İzmir meb'usu), Re- ı ı Y ç s ı a a Y me u ' 

l ) V ıf Ç. (E k. Mal t a eb'usu) nob meb'usu), Yusuf Kemal Ten"'- • 
Edir (Eskı Balıkesir meb'usu), Rahmi !si . Fuad Balkan (Beden Terbiyes. Ge- şad Mimaro~lı.ı (Eski İzmir meb'usu), 85 ınay s 1 a Y m ' 5 

.. .l" "" N h. B d (Ul t · muh - şenk (Eski Sinob meb'usu), Cemil 11. • 
Selçuk (Eski Balıkesir rneb'usu), Osman nel Direktörlüğü Eskı-im Şubesi Müdü- CP!al Bavar rEski llmi:- meb'usu), Ka- asu 1 ay <!r us gaze esı a~ 
Niyazi Burcu (Eski Balıkesir meb'usu), .rü). mil Dursun (ES"ki İzmır meb'usu), Sadet- rirlerindcn), Ahmed Şevket Özpazar- tay (Kastamonu ağırceza azası). Ce • 

- b (M ı t T. t Odas b kanı) mal Aliş (Barbn Belediye reisi). 
Fahrettin Tiritoğlu (Eski meb'us), Fevzi ELAZIG tin Epikmen (Eski 'tzmir meb'usu), Benal aşı D a ya ıcare ı aş · 
Sözener (Balıkesir Halkevi Başkanı), Fuad Ağralı (Eski Elazığ me~'usu, Ma- Anman (E"iki İzmi!" meb'usu), Mustafa MANİSA SIVAS 
H.lm. ş t1· (B 11 · c H p tı ıı·v v k·1 ) F ı Ah d R · Hikmet Bayur (Eskı· Manisa meb'u- İsmail Mehmed Ugu· r (Eski Sıva ı t ereme ı ıı ıKesır . . . çe- ., e e ı ı , azı me Aykaç (Eski enmsu (Eski Çanakkale meb"usu), Şe-
yönkurul Başkanı), M:.ızaffcr Akpınar Elazığ meb'usu), Fuaa Ziya Çiy ltepe h;ve Yunus (tzmlr Lisesi muallimı ve su), Rdik İnce (Eski Manisa meb'u - meb'usu), Dr. Akif Öztekin ErdemgQ 
(Eski meb'us, eczacı), Yahya Sezai Uzay (Eski Elazığ meb'usu), Fethi Altay (E.s- Ihlkcvı Baskanı), Melımed Aldemir (İz. su), Faik Kurdoğlu (Eski Manisd mcb-, (Eski Sıvas rneb'usu), Mithat ŞilkrCI 
(Esk~elıir Valisi). ki Elazığ meb'usu), Sabit Sağır')ğlu (Z.- 11"'; .. c. H. p üvesi), Nazm· İlker (İzmir um). Kenan ürer (Eski Manisa mcb'u B'eda (Eski Srvas mcb'usu), Necmed • 

BİLECİK raat Bankası idare meclısi reisi). erkek lisesi riyaziye muallimi). su), Yaşar Özey <Eski Mani~a meb'u • din Sadak (Eski Sıvas meb'usu), Rem-
Salth Bozok (Eski Bilecik mcb'usu), ERZİNCAN ı KA n~ su), Kimi Karaos.man (Eski Manisa zi Çiner (Eski Sıvas mcb'usu), Şenı .. 

Dr. Bes·m Ömer Aka ın (Eski Bilecik Abdülhak Fırat (Eskı Erzincan mel-'u- F, ad Özoğuz (Eski Kars meb'usu), Gr. meb'usu), Osman Erçin (Eski Manisa scddin Günaltay (Eski Sıvas meb'usu), 
me'b'usu), Dr. Muhl s Suner (Balıkcsır su), Aziz Sami İlter (Eski Erz·ncan l\~ulıittin Akyüz (F,c;k• Kars m<:>b'usu), meb'uc;u), Kazım Nami Duru (Eski Ma Ziva Başara (Eski Sıvas meb'usuJ, 
Sıhhat Müdürü). meb'usu), Saffet Arıkan (Eski Erzincan Hü.c;rev Kızıldoğan (F. ,ki Kars mcb'uru), nisa m"b'usu), Dr. Saim Uzel (Eski Ma HLl{met Işık (Eski Erzincan meb'usu);. 

BİNGÖL mcb'usu), Salih Başotaç (S. t. M. Vckii.- Örnrr Künt:ıv (Eski Kars meb'usu), Fuad nisa mell'usu), Rıdvan Nafiz Edgljer Abdürrahmal'. Naci Demirağ (Mühenıo 
Feridun Fikri (Esk: meb'us, avukat), 

1 
ıcti merkez hıfzıssıhha mües.seses"nde ec- Köprülfi (Eski Kars meb'u.sul, Kahra- (Maarif Vekaleti mü~tesarı), Hüsnü dis, mfüeahhid), Mergube GürleyGlt 

Necmettin Sahir (Sümerbank idare mec- zacı ve muhasib), İskender Artun (C. H. man Anklı (Karsta tüccar) Zihni Orhun Yall"an (Orman umum müdürü), A- (Sıvasfa), Atıf Esenbel (Yarış ıslah• 
lisi azası). P. Genel Sckrcterelik biirosu muhasebe- (J<ars c. H. P. flyönkurul üvesi), Şera- SIDl Tiimer (Temyiz icra\ dairesi re - cümeni umu.nıi katibi). 

BİTLİS cisi). fe•tin Karacan (P. T 1'. Umum Müdürü). ısi) . . . TEKİRDAG 
Tevfik Temelli Malatya Belediye rei- ERZURUM KASTA 1''10NU l\f l\RAŞ Faik Öztrak <Eski Tekirdağ meb'u • 

si), Örge Evren (Eskı Balıkesır meb'usu). Dr. Fikri Tuzer (Eski Erzurum meb'u- Tevfik Arslan (Eski Kastamonu meb- Ha!'\ctn Reşid Tankut (Eski Maraş su, Dahiliye Vekili), Cemil Uybadııl 
BOLU su. C. H. P. Genel Sekreteri), Aziz Ak- usu), Tahsin Coskan (Eskı Kastamonu meb'uc;n), Mehmed Frten <Eski Maraş (Eski Tekirdağ meb'usu), Rahmi Apdi 

Fethi Okyar (Eski Bolu meb'usu, eski yürek (Eski Erzurum meb'usu), Gr. Per- mrb'usu), Nuri Tamaç (Eski Kastamonu meb'uc:u), Mansur Bozdoğan (Mersin (Eski Tekirdağ meb'usu), Yahya K4"' 
Başvekil), Hasan c~mil Çarobel (Eski Bo- tev Demirhan (Eski Erzurum meb'usu), meb'usu), H · ım1 Çoruk (Esk; Mardin Ha.lkevi başkanı). Ziya Kayran (Ma - mal B~yatlı (Eski Tekirdağ meb'usuJ. 
lu meb'usu), Dr. Emin Cemal Suda (E.:;ki Nafiz Dumlu (Eski Erzurum mcb'usu), nı b'usu), Hüsnü Ac1ksöz (Kastamonu raş umı.lm! meclis azası). Dr. A'bdül • Nazmi Trclk (Malkara ilçeyönkund 
Bolu :me,b'usu), Dr. Zihn! Ülgen (Sıhhat Nnkiye Elgün (Eski Erzurum meb'usu), ga1 tes· 'Sah bi), Muharrem CeJfıl Bavar kadir Kema'Ii Beyazıd (Antalya 1ntma başkanı). 
Vcktıleti Müsteşar Muavini), Lütfi G1iren 1 Şükrü Koçak (Eski Erzurum meb·usu). (Kastamonu dokuma evi sahibi), Ha.cer mücadel~ doktoru). TOKAD 
(Hal:kevi Başkanı), Em n Yerlikaya (Dai- General Zeki Soydemir (Eski Erzurum Dicle (Kastamonu Umumt Mecfü aza~ı), MARDİN Galih Pekel (Eski Tokad meb'wnı~ 
mf Encümen azası), Cemil Özçağlar (Gazi mcb'usu), Münir Hüsrev Göle (İnhisar- Ab1din Binkaya (Ankarada adliye mü- Dr. Rtza Levend (Eski Mardin meb- Gr. Sıtkı Üke (Eski Tokad meb'wu~ 
Terbiye Enstitüsünde mualllnı). lar Umum Müdür Muavıni). Salim Altuğ fettisi), M. Rı:ıa Saltu~) Kastamonuda usu), Edip Ergin (Eski Mardin meb - Nazım Poroy (Eski Tokad meb'usuJ. 

BURDUR (Eski Belediye Rei.ei). eczacı, Ticaret ve Sanayı Odası Başkanı). usu), İrfan Ferid Alpaya (Eski Mar - Resai Erişken (Eski Tokad meb'usu}, 
İbrahim Neomi Dilmen (Eski Burdu!' ESKİŞEHİR KAYSERİ din meb'usu), Rıza Erten (Eski Mardin Muammer Develi (Tokad orta bktj 

ıne'b'usu), Dr. Ahme:3 Ruhi Yeşilyurd Emin Sazak (Eski Eskişehir meb'usu), Faik Baysal (Eski Kayserı rneb'usu), meb'usu), Gr. Seyfi Düzgören (Emek- tabiiye muallimi), Ceval Kovalı (To • 
(Burdurda serbest doktor), l\lehmed Osman Işın (Eski Eskışehlr meb'usu), Rec;id Özsoy (Eski Kayseri meb'u!ll), Sa- ıı Tümgeneral), Muhiddin Birgen (Mu ldd C. H. P. ilçe merkez başkamh 
Sanlı (Burdur Umumi Meclis, azası). Yusuf Ziya Özer (Eskı Esk1şehir meb'u· dettin Serim (Eski Kayseri meb'usu), harrir, gazeteci), Hasan Menemencioğ- Sıtkı Ataç (Tokad tütün tüccan), Hr 

BURSA su), İzzet Anıkan (D. Demiryolları inşa- Ahmed Hilmi Kalaç <Esk? Kayseri mcb- lu (Adliye Vekaleti müsteşa'tı). sib Ahmed Aytuna (Gazi Terbiye Eni 
G 1 N · T (E k B b' at d . . k. . ·) ) S ı·ı.. T (E MU;,ıı..LA t't"' .. d 11" ) enera acı ınaz • s 1 ursa mE' u- aıresı es ı reısı , ............... (Müsta- usu , a ıu urgay ski Kayser: meb- h ı usun e mua ım . 

su. Milli Müdafaa Vekili), Refet Canıtez kıl meb'usluk için boş bırakılmıştır). usu), Nazmi Toker (Sivas Valısi), Dr. Hüseyin Avni Ercan (Eski Muğ- TRABZON 
(Eski Bursa meb'usu), Dr. Galib Karra- GAZİANTEP &..ıad Hayri Urgüblü (İstanbulda avu- la meh'usu), Hüsnü Kltabçı (Eski Muğ Daniş Eyyüboğlu ('Eski Trabzon 
man (Eski Bursa meb'usu), Dr. Refik Gü- Bekir Kaleli (Eski Gaziantep meb'u-ı k t~, Ömer _Ta~oğlu (Kayseri C. H. P. la meb'usu), Yunus Nadi (Eski Muğ- meb'usu), Halil Nihad Boztepe (Tuki 
ran Eski Bursa meb'usu), Atıf Akgüç su), Dr. Mehmed Ali Ağakay (Eski Gazi- İlyonkurul uyes1). ıa mcb'usu), Sadullah Güney (Eski Trabzon rneb'usu), Hamdi Ülküven 
(Eski Bursa meb'usu), Muc:tafa Fehmi antep meb'usu), Mehmed Şahin (Eski KffiKI ... ARELİ Muğla meb'usu), Cemal Karamuğıla <Eski Trabzon meb'usu), Hasan Sm 
Gerçeker (Eski Bursa mcb'usu), Dr. Sa- Gaz·antep meb'um), Ömer Asım Aksoy Dr. Fuad Umay (Eski Kırklareli meb- (C. H. P. ilyönkurul üyesi). (Eski Trabzon meb'usu), Mithat Ay • 
di Konuk (Es'ki Bursa meb'usu), Fatin (Eski Gaziantep meb'usu), Ahmed Aksu usu), Şevket Ödül (Eski K1rklarelt meb- MUŞ dm (Eski Trabzon meb'usu), Raif Ka· 
Güvendiren (Eski Bursa meb'usu), Mu- (Pazarcık C. H. P. Başkanı), Nuri Pazar- usu), Zühtü Akın (E ·i Kırklareli meb- Haklı;ı Kılıçoğlu (Eski Muş meb'u • radeniz (Eski Trabzon meb'usu), Sll'ft 
hittin Baha Pars (Eski Ordu meb'usu), bası (Gaziantep Umumi Meclis azası), usu), Bürhanettin Denker (Eıne·kll TOm- su), Şükril Ataman (Eski Muş meb'u- Day (Eski Trabzon meb'usu), Süley • 
Fazlı Güleç (İzmir Valısı), Nevzad Ayas Dr. Abdurrahman Melek. g<'Tleral), Hamdi Kuleli (Kırklareli U- su). man Sırrı Gedik (Eski Trabzon meb• 
(Haydarpaşa lisesi f:lozofi ve sosyoloji GİRESUN mumf Meclis azası). NİGDE usu), Faik Ahmed Barutçu (Trabzon 
muallimi). Gr. İhsan Sökmen (Eski Giresun m"b'u j KIR~FlJİR c...ı\ıirl Oral (E"ki Nif!de meb'usu), barosu başkanı), Salise Abanozoğlu 

CA lfaKKAI .. E su), İsmail Sabuncu (Eski Giresun meb'u MC"hmed Seyfeli (Fski Kırs'-'hır meb'u-ı Dr. Rııo.:im Ferid Talav (Eski Niğde (Trabzonlu). 
Hilmi Ergeneli (E k. Çanakkale meb'u- su), Münır Akkaya (Eski Giresun meb'u- 'su). Hazım Börekçi (F.c:ki Kır ehir meb- 1 meb'U"'ll) Faik Sovlu (Eski Niğde meb

su), Ziya Gevher Etili (Esk! Çanakkale su), Talat Onay (Eski Giresun rneb'u.1 uc;u), İzzet Özkan (Kırşeh1r Halkevi B~ş- usu) Haİid Menal (Eski NiMe meb'u
meb'usu), Atıf Kamçı! (Istanbul Mc>cli· su),, Nafi Atuf Kansu <Eski Erzurum 

1 
k .. nı), Yusuf Zi!~ Somer (İstanbulda Da- su), Nrıim Eren (Niğde Halkevi başka-

sinde es'ki Çanakkale meh·usu), Reş:vi meb ~su), D~. H~n Vasıf Somyürek rulaceze sertabıbı). m), HaıIDl Teoevaran (Eski meb'us), 
Nuri Güntekin (Maarif Vekaleti Umumi (Eskı Balıkesır mebusu), Fikret Atlı (E. KOCAELİ : ......... .... (Müstakil meb'usluk için 
Müfettişi), Avni Yukarıuç (Maarif Veka- mekli süvari öı;.Yü~?aşı, çiftçi). Orgeneral 

1

Ali Said Akbaytu~an (Eski boş bırakılmıştır). 
leti Orta Tedric;at Umum Müdürü). Rü- GUl\fUŞHANE l\"l"aeli mebusu), İbrahım Süreyya Ye· ORDU 
ıruhi Bolayırlı (Divanı Muhasebat mura- Durak Sakarya (Eski Gümü~ııne meb- ğit (Eski Kocaeli meb'll.IU). Ali Dikme"l 
kıbı). usu), Edib Servet Tör (Eski Gümüşane (E'>1c; Kocaeli meb'usu), SalAh Yargı (Es-

ÇANKffil meb'usu), Hasan Fehmi Ataç (Eski G!i- ki Kocaeli meb'usu ı, Ragıp Akça (Eski 
Mustafa Abdülhalik Renda (Eski Çan- müşane meb'usu), Şevket Erdoğa-c (Es· Koeaeli meb'usu), İbrahim Diblan (Eski 

km meb'usu, T. Büyük M. M. Reis·), Hü- ki Gümüşane meb'usu), Yusuf Ziya Zar- Kocaeli meb'ımı), İbrahim Tolga (Eski 
seyin Cahid Yalçın (Eski Çankm meb'u- bun (Emekli albay). mPb'us), Dr. Fuad Sornğman (Sıhhat V. 
su), Fazlı Nazmi ö.kCrı (Eski Cankırı HAKKABİ tf'ftiş heyeti rei.!i), Kemalettin Alpak 
meb'usu), Z ya Es"'n (Eski Çankırı İzzet Ulvi Aykurt (Eski Afyor. meb'u- <E~ki X:ocaeıt meb'usu). 
meb'usu), Doktor Akif Arkan (Jandarma su). KONYA 
Umum Komutanlığı başhekimliğinden fCEL Tevfik Fikret Sılay (Eski Konya 
müstafı). Emin İnankur cEski İçel meb'usu) , Fe- mcb'usıı, Adliye Vekili), Ahmed Ham-

ÇORUH rid Celal Güven (Eski İçel meb'usu), Gr. di Dikmen (Eski Konya meb'usu), 
Asım Us (Eski Çoruh meb'usu), Atıf Cemal Mersinli (Emekli General), Tur- Nalın HaZJm Onat (Eski Konya meb

Tüzün (Eski Çoruh meb'usu), Mazhar han Cemal Beriker (Adana eski beledi- usu), A1i Muzaffer Göker (Eski Kon
Müfit Kansu (Eski Denizli meb'usu). Ali ve reisi), Dr. Muhtar Berker (İçel C. H. ya meb'usu), Gr. Ali Fuad Cebesoy 
Rıza Eren (Devlet Demiryollan Umum P. İlyönkurul üye.t), Ahmed Ovacık (E~ki Konya meb'usu), K~zıın Gürel 
Müdürü).. (İçel Umumt Meclis üyesi). (F..ski K"r.ya meb'usu), Dr. Osman Şev 

CORUM İSPARTA ki Uluda~ (Eski Konya meb'usu), Ali 
Dr. Mustafa Cantekin (Eski Çorum Kemal Ünal (~ki İ8parta m~'usu), Mü Rıza Türel (Eski Konya rneb'usu), KA

meb'usu), Eyilb Sabri Akgöl (Eski Ço- kerrem Ünsal (Eski İsparta meb'usu,) İb· zım Ohy (Eski Konya meb'usu), Mus
nım meb'usu), İsmail Kemal Alpsar (Es- rahim Demiralay (Eski İsparta meb'u- tafa Ulusan (F..ski Konya meb'U&u), 
ki Çorum meb'usu), İsmet Eker (Eski su), ,Hüsnü Özdamar (Eski Üt>a.rta meb- Fuad G'jkbudak (Eski Urla meb'usu), 
Çonım IDEb'usu), Münir Çağıl (Eski Ço- usu). Vehbi İlgin (Temyiz başnıüddeiumu-

Ahm(>d İhsan Tokgöz (Eski Ordu 
meb'usu), Ali Canib Yöntem (Eski Or 
du meb'usu), Hamdi Yalman (Eski 
Ordu meb'usu), İsmail Ç~maş (Eski 
Ordu meb'usu), Selim Sırn Tarcan 
(Eski Ordu meb'usu), Hüseyin E~i 
(Ordu daim! encümen azası), Hamdi 
Şarlan (Orduda avukat), Dr. Vehbi 
Demir (D. D.yolları başhekimi). 

RİZE 
Ali Zırh (Eski Rize meb'usu), Ha • 

san C<tvid (Eski Rize meb'usu), Raif 
Dinç (Eski Zonguldak meb'usu), Dr. 
Saim Dilemre (Eski Erzurum meb'u
su), Fuad Sirmen (Eski Erzurum meb
usu), Kemaleddin Kflmi (Anadolu A -
iansı yazı işleri müdürü). 

SAMSUN 
Hüsnü Çalar (Eski İzmir meb'usu, 

İktısad Vekili), Mehmed Ali Yürüker 
(Eski Samsun meb'usu), Meliha U1aş 
(Eski Samsun meb'usu), Amiral Fah-

TUNCELİ 
Hnydnr Rüştü Öktem <Eski Denlzll meb • 

usul, Abdürrahman Samı Erkınen (~ 
Kastnmonu meb'usu), Mltnt Yenel (İnh1 .. 
s:ırlar umum müdürü). 

URFA 
AU Snlb Ursav~ ıF.skl Urfn meb'usu>. Ol'. 

Ahmed Yazgan <Eski Urfa meb'usu), Meh • 
med Emin Yurdakal (Eski Urfa. meb'UMIJ. 
Refet 'Ülgen CEsld Urfa meb'usu>, Şeref U ~ 
Juğ (Diyarbakır belediye reisi), Savi İPi 
Parıs Türk ticaret ataşesi. 

VAN 
m:.kkı Ungan (~ki Van meb'usu), İbra.

hlm Arvas (E.skl Van mcb'usu), MUnlb :SO.. 
ya (Eski Van meb'usu}. 

YOZGAD 
Celfıl Arnt (F.skl Yo~ad meb'usu). Et • 

rem Pekel (E....~I Yozgad meb'usu), Sırn flı.. 
Yozgnd meb'usu), Velet Budak (Eski Ku • 
tamonu meb'usu), Zlyn Arkıı.nt (C. d. 
P. genel sekret<>rllk bürosu baş.sekreteri), sa
lim Korkmaz (Yozgad umumi meclis aza.wJlı 

ZONGULDAK 
Halil Türkmen rEskl ZOnguldak meb~ 

Hasan Kıı.rabar.ak (F.skl ZOngulda.k meb'• • 
su), Rlfat Vardar CE.skl Zonguldak meb'u • 
su), Hüsemeddln Okan (Eski Slnob meb...., 
su), Yusuf Zlyn. Özenci (E.skt meb'us), İb~ 
him Etem Bozkurd CC. H. P. llyönkurul tl ~ 
yesl>, MtAStafa Bczma CZOnguldnk am€'le ~ 
v~u), Şinas! Devrin (Adliye VeklUetl hu • 
kuk lş~rl müdürü). 



12 Sıyfa SON POSTA Mart 25 

... nıv "Son Pc-sta,, nın Hikayesi ............. 1111111 .. 11111 .. . 

1 iKi KARSILASMA 1 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

I - 14/3/939 tarihinde kapalı zarf ve eıksiltmesi yapılacağı illn edilmiş olan 
buhar kazanının münakasa müddeti görülen lüzum üzerine tem!did edilmiştir. 

ilıımaımıu& .. HDllllR .. mmmlll .. llllU-llllh.. Çeviren : H. Alaz ...atn .. IBIR1 II - Eksiltme şeraiti sabıka dahilinde 4/4/939 tarihine raslıyan Salı günü 
saat 15 de Kabataşta. Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürıyeti Alım Komisyo
nunda yaılacaktır. Kapalı zarflar eksiltme saatinden biT saat evveline kadar (saat Onlar ilk defa bir patinaj yerinde kar

§lla.ştılar. Gök yüzünün mavi kubbesi 
yüzlerce insanın kaynaştığı buzdan ovayı 
örtüyordu. Elektrik lambalarının, titrek 
ve parlak ışıkları kayak yerini çepeçevre 
~elemişti. Orkestra güzel bir vals ça
lıyordu. 

Turneci Kolya Fufayev, orkestraya a • 
yak uydurarak, kayak yerinde yıldınm 

ıiiratile daireler çiziyordu. Zaman zaman 
ayaklan altındaki buzlar gacırdıyor, çe -
lik patenleri bir cam gibi 1.§ıldtyordu. 

K<>lya, artan bir süraUe kayak yerini 
üç defa devretti; bundan sonra kalabalı -
ğın en çok biriktiği. kayak yerinin orta -
sına doğru gittL İşte tam bu sırada, yıl -
dırım süratile karşıdan gelmekte olan bir 
çifte yol vermek için, yarım sağa, geriye 
doğru keskin bir çark yaptı. Fakat hızım 
alamadığı için sırtüstü buzların üstüne 
yuvarlandı, ve kızak kayanlardan birisi
ne daha takılarak onu da yuvarladı. 

Yattığı yerden biraz doğrularak buz
ların üstüne oturan Kolya kurbanına 

baktı. Bu, sarı saçlı, beyaz yün bereli, a
teş kırmızısı bir spor kostümü giymiş genç 
bir kızdı. 

Kolya, kabahatli kabahatli gülüms:i -
yerek: 

- Affınızı rica ederi.m, dedi, istiyerek 
yapmadım.. 

Genç kız: 
- Malfun. dedi. İstiyerek yapmanıza e

ıasen ben müsaade etmem. Neyse .. kal ~ 
!tınız bakalım. 

Delikanlı süratle ayağa fırladı ve elini 
~enç kıza uzattı. Kız da kalktı. Delikanlı
ya son bir defa bakarak: 

- A1laha ısmarladık, dedi. 
Kolya, her halde kızın bu son .sCizleri:ııi 

yanlı~ anlamış olacak: 
- Rica ederim, dedi, ve başile genç kı· 

zı selamladı. 

San saçlı kız hiç bir cevab vermeden, 
adımlarını orkestray3. uydurarak uzak ~ 

la.şmağa başladı. 

Delikanlı, üzerindeki karları iyice !ilk· 
tikten sonra, hızla kızın peşinden yürü: • 
dü. Bir iki saniye sonra lçıza yetişerek. 

ayni hizala yüriimeğe başladı. Genç kız. 
halli bir hayretle omuzlan üzerinden de. 
likanlıya bakarak: 

- Ne o, dedi, söylemesini. unuttuğu • 
nuz bir şey mi vardı?. 

- İyi keşfettiniz. Size aynca ... 
Genç kız, deli.kan hnın sözünü yanda 

keserek: 
- Söyliyeceğinizi anladım. dedi, ister· 

seniz beraber kızak kayalım. Benim ı. · 
mim Tonyadır. 

- Benimkisi de Kolya. 
Bu sözlerden sonra arkadaşça ve be • 
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- Doğru ... Faka'I. dediğim gibi yaşa
mağa bhşlarsanız yakın zamanda buna 
aJ.ışır vt: İzmitte geçirdiğiniz müşkül 
hayata nasıl d(lyanmış olduğunuza hay
ret edPrsiniz. 

- Hayır, bunu söylemeyiniz.. bunu 
işitmek istemem ... Mazide yaşadığım 
günler benim için çok mukaddestir ve 
tekrar İzmite gidip ayni hayatı, hatta 
ağrm1 yaşt1mağa severek katlanırım. 

Bu sözler bHaihtiyar, şiddetle ağzın
dan dökülmüştü ve daha söyler söyle-

mez kıpkırmızı oldu. Cevad kaşlarını 
çattı. bir saniye, sinirli bir titreme ile 
du<laklarmı sıktı. Sonra koltuğun ko -

!una y~slanarak sakin bir sesle sordu: 
- Ailenizden haber alıyor musunuz? 
Mualla sesini sakinleştirınek için bir 

saniye durduktan sonra annesinin da
ha iyi oiduğunu, babasının gençleştiği

ni, Jalcden gelen mektublarda çocuk
lcrnn kendisine pek itaat etmedikle -
rinden şikayet edildiğini anlattı. Bu 
sözleri bittikten sonra bu sefer de o, 
Cevadın annesini, kardeşlerini sordu. 
Yavaş yavaş biraz evvelki soğuk ha-

raberce kızak kaymağa başladılar .. 
Ellerini :göğüsleri üzerinde çaprazlı • 

yarak, ıgül~erek ve konuşarak, yıldırım 
hızile buzların üzerinde uçuyorlardı. Hiç 
durmadan kızak yerini devrediyorlardı. 
Orkestranın önünden geçerlerken pos 

bıyıklı şeforkestr hayretle onlara bakı -
yor, elleri ağırlaşıyor ve ağırlaşan bu el 
hareketlerine bağlı olarak bütün orkes • 
tra, temposunu ağırlaştırıyordu. 

Kolyaya öyle geliyordu ki bu orkestra 
yalnız ve yalnız onlar için çalıyordu .. . 

Vakit epeyce ilerlemiş, elektrik lam -
balan yorgun bir eda ile sallanmağa baş· 
lamışlardı. Çalgıcılar yavaş yavaş klar • 
netlerini ve fülütlerini kılıflarına yerleş
tirmeğe koyuldular ... 

Tonya ile Kolya etraflarına bakındık
ları zaman, ortalıkta kendilerinden başka 
kimseciklerin kalmadığını hayretle far
kettiler ... 

Vakit geçmiş. kayak yeri boşalmıştı. 
Kolya kıza sokulaT"ak ürkek bir eda i.le: 
- Tonya, dedi. sizi evinize kadar ,götür 

meme müsaade eder mjsi.niz?. 
- Mademki istiyorsunuz: Hay hay. 

Yalnız, evimin bir hayli uzakta olduğunu 
da size peşinen haber vereyim. 

Kolya bir solukta: 
- Buna memnun oldum, dedi. 
Tonyanın oturmakta olduğu bır çok 

katlı büyük bir apartımanın hizasına gel
dikleri zaman, Kolya yavaşç3: 

- Bilmem hangi ~air: cKayak yerinde 
düştükten sonra en büyük aşka kavuş • 
tum!:. demiş. Ve herkes~. kayak yerin· 
de bir defa düşmesini tavs:ye etmiş!. 

Tonya gülüms;yerek: 
- Saçma, dedi. Ş:ıir bunıı, sırf patinaj 

yapmaktaki cehaletini mazur göstermek 
için söylemiştir. 

Kolya içini çekerek: 
- Belki, dedi. Fakat ben s;zi tekrar ne-

rede gfü"'bilirim?. 
- Vallahi bilmem ki... Ben yarın 

başlıyorum. 

- Nerede çalısıvorsunuz? 
Kız Iakayd bir eda ile: 
- cİskra> fabrikasınd~. dedi. 
- Ne? .. Bizim fabrikada mı?. 
Tonya hayretle sordu: 

işe 

- Siz de bu fabrikada çalışıyorsunuz, 
ha? .. 

Kolya muzaffer bir eda He: 
- Tabit orada ~alışıvorum, dedi. Bu 

gibi iyi tesadüfler hayatta bir defa o -
hır. Bu cidden hayrete şayan \ir şey .. 

Kolya çok geç evine döndü. Uyumak 
için ancak üç - dört saatlik bir vakti :kal
mıştı.. hiç soyunmağa lüzum görmeden 
elbisesile şezlongun üzerine uzandı. 
Rüyasında, beyaz bereli, ateş rengi spor 

nakleden : 
Muazzez Tahsin _.. 

va değişmiş, eıralarınd'ki sözler daha 
samimi olmağa başlamı.ştL 

Cevad, Muallarun biraz evvel söyle
diği sert sözlere cevab vermemiş. şim
diki halde bu mevzu üzerinde uzun 
münak<1'.şalara girişmeğe lüzum gör -
memişti. 

Genç kadın işini tekrar eline alınıştı. 
Cevad gazetelere göz gezdinneğe bq
ladı. Bu güzel ve genç çiftle anasının 
dizlerine dayanan bu küçük kızı gö -
renler, bu mes'ud ailenin teşkil ettiği 
sevimli tabloy~ mutlaka hayran obJc -
lardı. 

XIl 
Cevad bu defa çiftliğe çalışmak mak

sadile gelmişti. Muallaya da anlattığı 
gibi, niyeti btiyük annesi Güzel FatmaL
nm hayatını de~tirerek bir roman 
veya bir tiyatro piyesi halinde yazmak 
ve halka tanıtmaktı. Şöhretini bU-8.z 
d:fiıa yükseltmek içtı:ı bundan daha me
ra.kh, daha 0&nlı bir mevn. bulabilir 
miydi? 

Ancak, bu, zannedildiği kadar llolay 
bir şey değildi. EvvelA çiftliği ve ei.va· 
nm iYice dolapnaJr, orada JetıJUl lı · 

kostümlü, sarı saçlı Tonyayı gördü. Kız 

o kadar güzeldi ki Kolya, derin bir ürper
ti içinde gözlerini açtı. Saat S€kizi yedi 
dakika geçiyordu. 

14) e kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verılmesi ve eksiltme
ye girmek istiyenlerin fiatsız teklif mektublarını ihale tarihinden bir hafta ev

veline kadar müskirat fabrikalar vubesine vererek münakasaya iştirak vesikaSl 
almaları lazımdır. (1714) Kolya deli gibi yerinden fırladı. Bir 

kaç dakika sonra bir tramvayın basamak
larına asılmış bulunuyordu. 

,i .............................................. . 
ROMATİZMA Fabrlkanın kapısına geldiği zaman 

saat 8 zi 24 dakika geçiyordu. 
Kolya, kontrol kartelalarmın durduğu 

odaya atıldı. Fakat içeri girmeğe kısmet 
olmadı.. kapıda hayretinden dona kaldı. 

Kontrol kartelalannın durduğu tabe
lanın başında. elindeki bir anahtar kiil · 
çesile oynıyarak ve gülümsıyerek Tonya 
duruyordu. 

K•olya, tuhaf bir fısıltı ile: 
- Siz mis;niz?. dedi. 
- Evet, benim. 
- Siz ... Kontrolör?. 
- Evet. 
- Halbuki ben 24 d-:ık:ka geç kaldım. 
Tonya lakavn bit- gül~isle: 

- Gt>c kaldıihnızı görih·nrum, dedi. 
- Pı:>k; s;mdi ne ohcak?. 
- Ne mi 01?.e::ık?. Sizi işin;zden çtka -

ARKA 
B E L -LUMBAGO -SiYATiK -ve bUtUn 

ağrılara 

karşı 

merhemi ile masaj yapınız 

SANCILARI OAiMt ve ÇABUK GEÇiRiR 
racaklar: olacağı hu. 

- İşimden mi rı1<aracak1 ar?. B,...,.,;lll 
gec kalışımı ha.her vt>rirkPn hiç yüreğiniz 
titremivecek mi?. Siivlevin?. 

~~-----..------------------.::m----•~ 
- Havır. tifrem~VPCPk. 

- Fakat r;ra erlerim. Toneçka?. 
Toııva buz J!ibi hir gülüc;lf': 
- Bunun r:,..<ıc;• falan. yok ki, dedi 

kalmamamz ;r<> b ec~Prdi. 

- Fakat benim <;ok meşru b;r mazere -
tim var: Mü1emadiven sizi düşündü~üm 
için bütün gece uvuyamndını. Bana kar
şı kalbinizde ufacık b!r merr>mıet, bir a
l.aka olsun yok mu? 

- Havır; maalesef yok. tş d=siplın'ni 
bozan, vazif"s.ni ihmal eden b:r;sin~ kar
şı a1aka, merhamet duymak imkanı var 
mıdır?. 

Kol.va iki avucile hasını kavrıyardk: 
- Tonçka, bunları ~sıl söyliyebili -

yr.,.sunuz?. dedi. 
- Niçin söylemiyey·m". 

Kolya. başını önüne eğerek: 
- Peki öyle olsun, dedi. Demek ki ka

derimizde böyle ç:.ı buk aynlmak varmış .. 
Tonya delikanlının sözlerini tasdik ede

rek: 
- Evet, dedi, öyl~. 

Delikanlı son bir ümidle: 

[=~----------ı~_t_a_n_l_u_, __ ı __ e_ıe_d_i_y_e_s_ı· __ ıı_a_n_ıa_r_ı ________ ___.I 
Senelik muhammen kirası 144 lira olan Kadıköyünde Caferağa mahallelinde 

Sair Nefi sokağında Bağ mahalli ve ahır bir sene müddetle kiraya verilmek il.· 
zere açık ertırma gününde isteklisı bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştlıı. 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gör ülebillr. İstekli olanlar 10 lira 80 klJ... 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektub ile beraber 27 /3/1939 Pazartesi güni H-

at 14,30 da Daimi Encümende bulunmaları. (B) (1593) 

:,·~ .. ', , . ' . . : ! 

ile ~A- "AH, ÖÖLS ve AKŞAM 
H~r yemekten aonra günde J defa muntazaman diılerinizi fırçalayınıs 

• • f. • . :.. ~- '/' • 
•:. • • .. - J ..... •• ,·>- .... ~'!.:" ... ı · ... _,.. . . . . .. . •f - •• 

- Ne kadar bir zaman için 'i'. dedi. kendiniz söylemediniz mi idi?. 
- Uzun bir zaman için dedım ya ..• Kolya büyük bir sevinçle: 

- Ebed! olarak mı ayrılacağız?. 
sordu. Uzun bir zaman içi!ı mi?. 

diye Saat dörde kadar. - Ne?!. Tonya, sevgilim, Toneçka!!~ 

diye haykırdı. 
- Her halde oldukça uzun bir zaman 

için. 
Kolya, üm~dle genç kızın yüzüne baka

rak, ürkek bir sesle: 

tiyarları söyletmek, ağızdan ağıza ya
yılarak bugüne kadar gelen efsaneleri, 
dedikoduları, rivayetleri iyice öğren -
mek, bunları not etmek lazımdı. 

Bundan başka, yüz seneden fazla bir 
zamana aid olan bu hikayeye dair bir 
takım vesaik mutlaka köşkün bir tara
fında- mahfuz kalmış olacaktı. Bunun 
için de, evveıa kütüphaneyi, sonra da 
tavan arasında öir köşede bırakılmış o
lan eski bir sandığı araştırmak lazımdı. 

Genç muh.rrir, büyük bir alaka' ile 
bu tedkikleri yaptı ve cidden ümid et
tiği gibi, eskiye aid bir çok yazılar bul
du. 

Bunları tasnif etmek de bir iki gün 
sürdü. Bu müddet zarfında Cevad, bir 
yerde durmadan kAh evde, kfilı dışarı
da ç~lışmak, uğraşmak ve kütüphane
de çalışmağa başlamadan evvel bütün 
kağıdlan ve lazım gelen malfunatı 

edinmeği daha muvafık görmüştü. 

Nihayet her şey h<lZırlanmı.ştL Şim
di artık bu kağıdlan birer birer o'ku -
mak ve işe yanyabilecekleri bir kenara 
ayırmak için sakin ve rahat bir yere 
yerleşip uğraşmaktan başka bir iş kal
mamıştı. 

Cevad bu defa gelişinde k!tibini be· 
raber getirmediği için bütün bu ted -
kikleri yapmak, kAğıdlan derleyip Ü>p
lamak ve tasnif etmek kendisini bir 
hayli yormuştu. 

- Ne gibi saat dörde kadar?. 
Tonya gülerek: 
- Basbayağı dörde kadar, dedi. Gece 

işine kadar. Siz .bugün ikinci postada ça -
lışıyorsunuz!. Siz ban'l dün gece bizzat 

Bu haykırıştan, kulübenin ilerisinde 
duran fabrika kapıcısı ürkerk yerinden 
sıçradı. Tabelanın üzerindeki parlak mar 
kalar, şıngırdıyarak sallandllar .. 

eda ile karıE?ının bu tarzı hareketine tuhaf bir cümle o kadar hoşuna gitti ki 
itiraz etti: bunu bilfühtiyar ona da okudu. 

- Haberiniz olsun Mualla, benim Bir başka gün, acib bir yazı ile kar-
buradaki mevcudiyetim sizin y~ayışı- şılcı.şmıştı. Hilkaten pek sabırlı olmı -
nızı herhangi bir suretle değiştirecekse yım genç muharrir için bu karışık sa -
hemen kalkıp İstanbula dönmek mec ~ tırlann içinden çıkmak adeta i.mkAn -
buriyetinde kalacağım. sız gibi bir şeydi. Katibini beraber ge-

Her zamanki gibi gelip kütüphane - tirmetHği için kendi kendisine kızarak 
de oturunuz, beni k:rt'iyen rahatsız et- Muallaya yaklaştı ve onun yardımını 
mezsiniz. riccı ettL 

Koca~ının bu kat'i sözleri karşısında İzmitıe. kendi dedelerinden kalına 
daha fazla vahşilik gösterip kaçınanın kağıdları okuya okuya büyük bir tec -
yakışık almıyacağını anlıyan Mualla, rübe sahibi olan Mualll biraz dikkat ve 
ertesi günden itibaren gene eskisi gibi gayretten sonra yazıyı çıkarmağı:f mu
kütüphane odasında oturmağa başladı. vaffak oldu ve ayni yazı, birkaç yerde 
Fakat zaten yemekte ba~başa geçen sa- tekrar göründüğü için Cevad bu defa 
atler onun için pek yorucu ve sıkıcı ol- da o kağıdlan kopye etmesini kaırısına 
duğu halde şimdi birbirlerine daha çok yalvardı. 
yaklaşmaları, daha uzun zaman yalnız Bu suretle MuallA kocasının ça~ış • 
kalmaları hiç hoşuna gitmemişti. masma yardım etmeğe başlaımştı. Ya-

Yemek zamanında, bir değişiklik ol- vaş yavaş ince ve derin zekasile, bu 
sun diye, o vakte kadar büyüklerin sof- yaptığı ş~ylerle alakadar olmağa, onla
rasına oturmıyan Zeynebi, mürebbiye- ra aid daha derin tetkiklerde bulun -
sile birlikte sofraya dldı. 

Bu tarz hareketinin Cevad tarafın -
dan tasvib edilmemesinden biraz kor -

k'uyordu. Fakat onun hiç itiraz etme -

diğini, bunu Iakayd ve tabit gözlerle 

gördüğünü memnuniyetle farketti. 

Kiltübhanede, kocasım rahatsız et -
memek için, kenarda'ki ırı.a$1.lllD. önü -

ne oturmuş. orada hiç gürültü etme -

mağa, okuduğu kaQıdl~rda geçen va1
·

aları tarih kitablarmda araşt1rnıa,;a, 

daha geniş tetkikler yapmağa da baş -
ladı. 

Kocasının kütüphanede ça\ıştığını bi- den, başını kaldırıp onun ne ile met -
len MuallA, daha ilk günden oradan gul olduğuna bakmadan dru.Y'O', yası -
kaçmış, kendi odasına kap~L Onun yor. i4liyordu. 

Artık karı koca bu ciddi mevzular ü

zerinde araştırmalar, incelemeler ya -

parlaken birbirlerini buluyolar, yeni 

öğendikl€:ri enteresaın. bir şeyi birbir -

lerine söylüyorlar, bu mevzu hakkında 

fikir teat.i ediyorlar, münakaşalar ya -
pıy-0rlarc h. 

Cevad genç karısını konu.ştunnak -
bu halini gören genç adam, atyn.i ak - Cevad da ilk günleri onun mevcıu -
şam yemekten sonra kahveleri içmek diyetini farketmiyormut gibi davrandı, 
lqbı küçük salona geçerlerken kat•ı bir fakat bir ~ önündetl ldiıdlardaki 

tan. onuıı düşüncelerini anlamak un 
zevk duyuyor gibi idi 

(Arkası var) 
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Son Postanın tariht romanı: 21 
Sayfa 13 

BATT~L GAZİ 

(1) HQkft!Mtbt yfttlM'Ce eellMından b~
ı.., aara)'lll da &J'!'IO& btr eeıtAdı ve onun da 
yamaktan 1Vd1. Bu oeUAd, imparatorun 
mırettı~ ldam ouaıanm hlleei'zce tatbik 
ec:teoeğlne, imparatorun huzurunda yemin 
tdfllrdi. Omm t(ln burıa (yeminll cella.d) de
al!!:?d1. 

fit MoıDoklllstm meebelJt. 

Yazan: ZİYA ŞAKİB 

son Poeta'nın tefrikası : 67 

iaron: ı?a~~~;ı,n~::!fl~~ 
Atlatılan tehlike 

(1) Kralın versayda mftterctm kA.ttbt oıt.n 
M. RU3.c;hı bu işe memur oldu. Eğer ahval 1'e 

vakayi bu l.fle 1ft1galint 1mltln bır&balardı 
eserin ruhu Tatarlardan 8"'k1 tellmtn teme
lini tesis ederdi. 

~looini tecrübe $niş ~ ;;aydl, 
ona cehennem hayatı yruıatan 

bu muannid bet ağrısından 
eser kalmıyacaktı. 

Bütün ı~tırablan dindirir, baş ve 
diş ağrıları ile Üf(.itmekten müte
vellid ağrı, 11.Zl ve sancılara karşı 

bilhassa müessirdir. 

f~Ui:J•t•>n:ı 
(Z) Kotchım kUPbtlnde btr köf. Hal'tı llA.n •lil••••••••••••" 

edlldHcten IODN lıonfedeNlu bura.ya 9ekll-

Mideyi bozma%, kalbi 
ve böbrekleri yormaz 

mi§lerdL 
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BiR iN6ilil CASIJSIJ 
Tercüme eden: B. Alu 

Süzan: "Siz Alman değilsiniz, siz Fransızsmız!,, diye bağırdı 
Karkeln'in mensub olduğu alay müf;

tesna olmak üzere, önüme kim çıkarsa 
~ıksın, ikna edici ccvablar verebilirdim. 
Sadece Karkeln'in alay mensubların -
dan çekiniyordum; çünkü onlar, Kar -
keln'in, cephenin ötesinde, ölü olarak 
yattığına! kani idiler .. bunlardan maa -
dası için be:n, beyaza yakın açık sarı 
saçlı Ernst Karkeln'dim. 
Şafak sökünceye kadar ormanda 

gizlendim. Şafakla beraber, büyük bir 
cesaretle Lan'a yollandım. Saklanmak
ta ne mana vardı? Bir Alman aakerinin 
kendi cephesinin gerisinde serbestçe 
seyahat etm€k hakkı yok mu idi?. 

Mart 25 

Spor hayatımızda yeni bir 
mesele ortaya çıktı 

Fener klubu idare heyeti tebliğinde amatör 
futbolculerin ucretle çahştıklarını ilan ediyor 
İdare heyeti de milli küme m~çlarına iştirak karan 

verdi, bugün Fener - Ankara gücü maçı yapılıyor 
Fenerbahçe lrlübü idare heyetinin mil-

11 kfune maçlarına iştirak etmemek hak
kında verdiği karara rağmen Fenerli fut
bolcuların maçlara eskisi gibi girmekte 
devam edeceklerini ilin etmelerinden 
mütevellid vaziyet hiç beklenilıniyen bir 
meseleyi ortaya atmıştır: Filhakika dün 
Fenerbah~ kliibü idare heyeti- tarafın

dan gazetelere gönderilen bir tebliğ ama
tör oyunculara ücret verildiğini meyda
na çıkartmıştır. Klüp idare heyeti tehli-

olan müPssisler heyetinin tasvibine de aJ:9o 

dilecektir. 
Bir Fencrbahçeli ne diyor? 

Dün bu hususta bize şunlan ıöylemif
tir: 

- Biz klübümüzün, rengimizin §el"eft
ni korumak için ermeydanınll çıkıyorwı. 
Esasen iddialar.muzda haklıyız.. Oyunca.
larımızdan Fikret Ankarada lbun gelen 
makamlarla müsbet temasta bulunınlJf" 
tur. Ergeç hakikatin bizim tarafunızda 

olduğu anlaşılacaktır. 

Meriklll"'e (Mericourt) geldiğim za· 
mıın bir inzibat memuru beni çevirerek 
vesikanu sordu. Vesikalarımı ve mezu
niyet kağıdlarımı göstererek ona yan· 
laş şimendifer masalını okudum. İnzi
öat memuru, evrakımın ve sözlerimin 
ioğruluğuna kani olarak yoluma de -

ğinde, Fenerli futbolcuların gazetelere 
Gar0 cephesinde, siperlerin içinden istirahat etmekte olan lngiliz gönderdikleri beyannameler'le bundan 

cukerlerinden bir gnıp sonra tam halis ve ücretsiz amatörler gi· 
F enerbahçe - Ankaraguco 

maçı yapıhyor 
ciyı evde, akşam yemeğini yerken bul- kaldım ve Süzanla sohbete daldım. bi sırf klübünün şerefini ifa için çalış-
dum: Şimendiferci, gece nöbeti oldu • Meyhaneci kocakarının beni buraya tı'klannı ve çalışacaklarını bildirmelerine 
ğunu ve şimdi çıkmak üzere bulundu· gönderdiğini söyler söylemez genç kız işaret ederek şöyle demektedir: 

Milli küme maçlarındaki kal'lflkhlt 
ve Fenerbahçe idare heyetile oyunculu 
arasındaki ihtilafı günü gününe bildirw 
mi·ştik. Son vaziyet fudur: 

vam etmeme müsaade etti ... 
Öğleye doğru Lan'a geldim. Her şey

den önce kendime iki üç gün kalabile -
ceğim blr melce bulmam lAzımdı. Elim
deki vesikalara nazaran imim henüz 
bitmemiştL Daha doğrusu ellinde, va
ziy'!te göre kullanılmak üzere muhte· 
Uf tarihli müteaddid vesikalar vardı. 
Bunun için muhitimi serbestçe tedkik 
ede"'ek, nereden taarruza geçeceğimi 

tesbit edebilecek kadar önümde zaman 

ğunu bana söyledi. Şimendifercinin husust bir merak ve alaka il!' bana baktı. cKlübün bütçesinde ağır bir yek<ı.n tu
kansı hasta idı; yatakta yatıyordu. Şi- Ben bir saatten fazla mümkün olan her tan futbolcu ücreti ve masraflarının bun
mendiferci, benimle meşgul olmasını, mevzu üzerinde genç kızla konuştum. dan sonra kalkacağını ve oyuncularımı
istirah<ı timi temin etmesini kızına ha· Süıan bir Almar. askerile konuşmakta zın san - lAciverdin şere~ ve ttilAsı uğu
vale etti. Kız tipik bura kızlarındandı; oJan bir Fransız lazm<ı yar~ır bir vazi- runda gayretlerini hiç eksiltmiyerek bi
çok güzel değildi; fakat iri yapılı, sıh - lamenfaat çalışa~aklannı anlatan mez
hatli ve çalışkandı. İsmi Süzan'dı; ba- yette kendini bulundurmakla beraber, kur aleni taahlhüdden sonra sırf oyuncu 
na harikulade iyi bir aırkadaş oldu. gene bana karşı hususi bir alaka gös- masraf ve ücretledn! karşılıyabilmek 

Fenerbahçe takı.mı bugün Ankarag(1ol 
ile oynamağa azmetmiş. bu hususta A.. 
karada temaslar yapan Fikret te İıtaa
'bula dönm~r. Bu vaziyete nazaran ~ 
gün FenerbahÇ€ - Ankaragücil maçı uıt 
16 da Fenerbahçe stadında yapılacaktır~ 
Stadın açılması temin edilecektir. Zaman zaman yollarda dolaşan dev- ter.nekten de geri kalmıyordu. Süzan k d'l ,,- 1 ··ro- v- •• k . . ma sa ı e ıuzum u go ugu muz mu va -

riyelerıe karşılaşmamak için o akşam durup dururken, bırdenbıre haykırdı: kat tatil faaliyetine lüzum ve maçlara 
Şimdi biz iki takımın vaziyetinı g&lo 

den geçirelim: 
vardı. 

Elimde, Lan'da İngiliz veyahud 
Fransız ajanı sıfatile çalışan ilç kişiye 
aid adresler vardı. Fakat ben bunlara 
müracaat etmektıe tereddüd ediyor -
dum, çünkü ihtiyatsızca sarfedilecek en 
ufak bi:r söz bütün plAnlanmı altüst 
edebilirdi. Hasılı kel~m ben, bizim er
kanıharbiyeye mensub bazı sübaylarm 
buradaki sivil ajanlarımıza gösterdik
leri itimad derecesinde bir itimad gös
teremiyordum. Maamafih ben, her üç 
adresi de arayıp bulmağa, ve önle -
rinden geçmeğe karar verdim. Yaıptı -
ğım tedkikat netic~sindle, buınlardan 
birinin küçük bir meyhane olduğunu 
gördüm. Meyhanenin içinde, içki iç -
mPkte olan sekiz on Alman askeri var
di. Herhangi bir tereddüd göstermeksi
zin ben de oraya girdim. Fakat a'd:res 
sahibine hüviyetimi veyahud maksadı
mı belli edecek herhangi bir. imada bu-

evden dışcm çıkmadım. Çünkü böyle - Bana bakın, siz ne zamandanberi devamda bir mahzur kalmadığı hakkm-
bir tesadül bütün planlarımı altüst e- Almansınız? daki karan.mızı efkan umumiyeye saygı-

Ankaragiicü takımı Ankaranın en ma,. 
tecanis ve kuvvetli takımlarından biri
dir. İçlerinde:ı Güneşli Vehab, Beşiktat
lı Muzaffer, Fenerli Semih, Eyiiblü Ab
dül gibi şehrimizin iyi tanıdığı oyunco
larla, son Ankara - İstanbul maçında An. 
kara muhtelitinde oynıyan bek Ali Rıu. 
haf Nusret ve sol açık Hamdi gibi kıy
metli elemanlar mevcuddur. Bilhassa ı... 
kımın anlaşması mükemmeldir. 

debilirdi. Neyse, ben tercihan evde (Arkası var) larımızla bildir'iriz.• 
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lunmadım. Sadece, tezgAh başında dur- Solda.n sap: 
ı - Balıkcslrln eski bir adı 

makta olan ihtiyar ve şişman bir ka - 1 _ Hed.efo TUrmak 

dmdan, bana geceliyeoek bir ev göste- a _ H9.yret nldaaı - Aldatmak • ıztırab 
rip gösteremiyeceğini sordum. İznimin nlda.sı 
henüz bitmediğini, vakti gelmeden hiç f - Çok iyi - Valide 
ki n1n ı · · t k · t 1 - Yol - Vilayet - Kışın yağan ımse siper enn ıç ne girme ıs e- 6 _ rztırab _ Sporcu a11uşı _ BüJ{lk cü.s-
miyeceğini söyltyerek: seli 

- Huzur ve rahat bulabileceğim bir ., _sarmak ma.sdarından eınrihazır -
yer istiyorum, diye illve ettim. ıez:ııet 

«Rahat> kelimesini tel!ffı.iz ederken, 8 - Bey.ız - Kanaat getiren • Sonunda 
blr rN• olsa kan 

bilhassa bunun üzerl.nde durdum; ve 9 _ Eski mekteblerde dayak attıkları za-
kocct'kannın kulağına eğilerek: Lan'da man çocuklann ayaklarını sıkıştır - , 
bulunduğumun inzibat memurlannca dıklr..rı llet 
bilinmesini istemediğimi onlara cevab ıo - Talııı.rr1 etmek 
vermek işten olmamakla beraber onla- Yukarıdan aşafı: 

ı - Gece kuşu 
nn herhangi bir sualine muhatab ol - 1 _ Alacaklının lstedttı 
rnak ~rzu etmediğimi fısıldadım. a ~ Rabıt. edatı - Hayvanların evı - Blr 
Kocakarı, hiç düşünmeğe lüzum gör- nota . 

~neden, tam benim arzuma uygun bir 4 - İsyan eden - Kl§Ul yağan 
5 - Mutfaklarda iltıerine öteberi koyduk-

yer öildiğini söyUedL Kadının, bana lan tahta _ Vazife _ Çok iyi 
tavsiye ettiği evin sahibinin kın (kızın a _ Başında bir cH• olsa boşa giden - Bir 
babasL şimendiferci i.mtş), inzıfbııtlar- nota - Şöhret 

Bir doktorun günlük 
notların:!an 

~es kısıklığı 
Sesin kısılmasında en basit sebebler -

den en tehl!keli ve mühlm sebeblere ka
dar bir çok anılller vardır. Malfundur kl 
gırtlağıml'ı:rta dört aded ipUk şeklinde te
şekkü1at vardır. Bunların akciğerlerden 
hava çıkark'?n ihtizazı sesi teşkil eder. 
Binaenaleyh ses kısıklığında bu iplikle
rin ve el var. nın hastalığını düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Bu adi bir nezleden 
olur. Şiddetli bir soğuk algınlığı boğazı -
mızda utHıab husule getirdiği, bronşla
rımızda bronşit yaptığı gibi hançerede 
de şlddeLll ve hA.d bir nezle tevlld eder. 
Ve bu yüzucn dolayı ses kısılır. Fakat 
bu muvakkat ve birkaç günlük bir iştir. 

Tedavi ile veyahud keneli kendine tek -
rar dezelir, bes açılır, hali tabliye av -
det eder. Fakat ses kısıklığı günlerce, 
haftalarca devam ederse ve açılmıyor _ 
sa o zr.man artık ba.şka. mühim sebeb -
ler düşünmek lazımdır. Burada hançere 
veremlni, hançere kanserini, hançerede 
ahtapotları, polipleri ve nihayet frengiyi 
düşün..'llek mecburiyeti hasıl olur. Bun -
ların nepsi de hayat ve sıhhat nokta! 
nazarınfilan son derece ehemmiyeti haiz 
hastalıkl~rdır. Frengiden münkallb ses 
kı.5ıkl1ğı, trcngl tedavisi şiddetli ve mun
tazam t.'ltblk edildiği takdirde derhal 
k:aybplur. Ses açılır. Fakat hançere ve -
remi ve hançere kanserinde iş böyle de-
ğildir. Fakat bunları da bidayette yapı
lan t.edavi ve müdahalelerle tehlikelerini 
az çok uz>m bir müddet için uzaklaştır
mak mümkündür. Herhalde uzayan aes 

kı.sıklı~ını seri bir surette muayene et -

dan bir çok fenahk gördUğti için, o da '1 - Yağnıurdan hA.sıl olan dere - Yap - t----------------1 
mak •Cürüm 191n lrullanılır11 Cenb lstlyen okuyaculanının posta 

tirlp tedavisine koşmak şarttır. 

penim kadar bunlardan çekinir, onları 1 _ Kt>pek _ Mukavele _ Beyaz paltt yollamaJarın~ rtca ederim. Aksi t&k-
hiç sevmezmiş .. sonra kocakarı, benim ı _ Hatırltyarat dlrde istekleri mukabelesh ltalabUir. 

für kaç gece kalabileceğim bir ev daha ıo - Dünyayı çizgilerle w renklerle gös - \,, 
zikretti. Bu evin içinde ild kız, hem de teren bir nevi ~ ···············································-············· 
çok güzel iki kız varmış .. onlar~ malik ı ? il 4 r fı 7 8 9 10 HALK C.PERETJ 

Bu tebliğ 9P0r hayatımtzın şimdiye ka
dar kapalı kalan bir safhasını aydınlatı
yor, amatör futbolcuların bir profesyonel 
oyuncu gibi ikret aldıklarını meydana 
çıka!'mış oluyor. 

Fenerbahçe idare heyetinin tebliği 

Fenerbahçe spor klübil fdare heyetinden: 

Klübüm.üz birinci takım oyuneulannın 

tahkikatunız neticesinde Anadolu Ajarun İs
tanbul merkez1ndelci lctimalannda tanzlm e
dip gazetel~re gönderdikleri beyannameyi 
mütalea ve tetkik eden heyetımız ft.tideki 
madde m!ldde hfilAsa ett11Hmlz ~beblerle 
maçlara deovam etmemekte bir mahzur gör
memekted•r. Şöyle kl: 

1 - Futbolcftlerimlz gazetelere gönderdtk
terl beyannamelerlle bundan sonra tam ha. 
ııs ve ücretsiz amatörler gibi !'ilrf klübümü
zün şerefini tIA lçin ça~ıklarınt ve çalı

ı:ıacnklanm cfkll.n umum1yeye ve genel dl -
rektörlü~e kartı taahhiid etmiş bulunuyor -
lar. 

Fenerbahçe takımına gelince, son sar
sıntıya rağmen takımın vaziyeti iyidir. 

Bize göre maç hemen hemen müsavi 
kuvvetlerin çarpışması halinde geçecek 
ve herhalde ço'k zevkli olacaktır. İki ta, 
kımın şu kadrolarla tıkması muhtemel
dir: 

Ankaragücii: Kefer - Ali Rıza. Kartal 
Rıza - Nusret, Semih, Abdül - Hamdi. 
Muzaffer, Veha'b, Fikret, Hamdi... 

Fenerbahçe: Hüsameddin - Yaşar, Le
bib - M. Re.şad, Angelidis, Ali Rıza • Ş. 
ban, Basri, Yaşar, Esad, Nacı ... 

Hakem: Refik Osman. 

2 - Genel direlrtörlille mili! kftmt maç ~ M. T. Ô. 
ları hasıUttmın tanzimi hakkında evvelce Galatasarayhların vaziyetleri 
J'l3,Zrl1ğımız dlleklerlmlııel cevıab gelinceye 
kadar maçlara tşttrak etmemek hususun _ Dün çıkan akşam guetelerinden but 
dakl kararımızın yegA.ne saiki kliib biltçe • Galatasaray klübünün geçen hafta tab 
slnln en büyat ma.mıf fa.!lını tıe'1dl eden mı to.plıyamadığı içiıl maça çıkamadı~ 
futbol şubcm1zin tah..qjsatmı karşılıya.btlmek Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ili 
içindir. aralarında hiçbir ihtilM mevcud olma~ 

3 - Klübün bütçesinde aRtr blr yekQn tu- ğını dün bir telefon ve bilAhare çektilf 
tan futbolcü ftcretl ve masrafiarının bun - bir telgrafla müracaatta bulunduğu ,,. 
dan sonra kalkacağını ve oyunculanmızın 
sarı - lAciverdin şeref ve 1tuası u~da gay bundan 'böyle maçlara iştirak edecellnf 
retlerini hiç ekslltmiyere'k blIA.menfaat ça. - yazmaktadır. 
lışaca.k.lıannı anıaıtan :mezkfu' aleni ta.ah • Yaptığımız tahkikata göre Galatua
hüdden sonra ınrt oyuncu masraf ve ücret- rAylılar ne telefon ve ne de telgrafla JDiS. 
lerlnt karşılıyabllmek maksa:ille lü?;uınlu racaatta bulunmu~lardır. 
gördüğümüz muvakkat tatil faaliyetine Hl - Umum Müdürlü"- yazılan mektuba a.. 
zum ve maçlara devamda bir mahzur kal - 5"' 
madığı hakkındaki bu karanmızı en.an u _ vab ,gelinciye kadar maçlara devam edf1. 
mumlyeye sa}"gllarımızla blldirlrlz. miyeceği resmen bir defa daha bildirfl. 

Bu kararımız Pazar günü içtima edecek miştfr. 

Binicilerimiz bugün 
Marsilyaya gidiyorlar 

~------------~ ola bilmek için benim, ufacık bir arzit. 1 Matine ıs da 
göstermem kMi imiş... Avrupanm muhtelif fehirlerinde mil- biı:e pek parlak zaferler kazandır 

2 •ktam 
9 

da teaddid müabakalar y~acak olan millt Bu zaferin başında gelen Mwssolini 
Kocakarı bu son cihnleyi söylerken, 8 Zozo Dalmasla binicilik ekipl:mlı: bugün Mar.silyaya mü- pasını bu sene müdafaa etmek mecburi 

çok manalı bir tarzda gljzlerini kırptı.. :11- ....a.....: ...... ;'7d h k t ed k yetın· deyiz. 
4 1au teveocıuen ~ ••.LWo en are e ece -fakat ben kocakarı cşiınendi!erci• ke- meı r 
l LEBLEBiCi tir. Şimdiye kadar yapılan yedi seyahat- Bu müsabakalar hakkındaki düfiin lime~inl telaffuz eder etmez, der - . HORHOR ABA te kazanılan muvaffakiyet ve dereceler lerimlzi şöyle ihülba edebiliriz: 

ha 1 Ef!'arırnı vermiştim.. Bu yer, bil - 6 takdir ve tebrike pyandır. 
hassa benim . istediğim. ve anu ettiğim 'I büyük operet 8 perde Bu seneye kadar yapılan muhtelif mü- Bflpahi Ocağında yapılan aon kon 
bir yerdi. 6 ···--··--............... _.-.... ··-······-·--··- sabakalarda ancak mllcadele vaziyetin· ipiklerde üzerinde dikkatle durdulum 

Kendilerile beraber bir kaç kadeh " (Esnaf ve tüccarlamm.u) de idik. Birçok defalar bu mücadelelerde en mühim iki atımız o gün huta o 
yuvarladığım meyhanedeki askerlerle, ıo 29 N:Lsan Qocuk tayramı ~qıyor. muvaffak olmtlf ve ferdt bırçok derece- lanna rağmen çok gü.ç parkurlar yap 

----~~-~_k_s_e_sl_e_v_e_d_a_ı_a~~~; _w_b_~_~t~~-·ı~~~u~~~~~d~~~~~~~~~yr~~~d!ı~~~t~x~ln~~~~~~~~~~~~-~-~---ll~~~Mk~~M~~~ffilli~ay~~en~~~la~b 
dar edecn e§Y'alarıa siL!leyln1zl ... ~~!..-~~~~----·~(Dev=.::.:a::m::•:...:15:...:in=cı=·..:.sayf~:a:da~l 
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Ciğerleri zayıf ve sinirleri bozuk olanların kalbine ferahlık verir ve gönlünü açar. Ada çamlarının latif ve sıhhi kokuları 
çam kolonyasında mevcuttur. Deposu : Nurettin EvHyazade ecza, alat ve ıtrıyat ticarethane si. lstanbul 

Iktısat Vekaletinden: J 

DERiCiLiK, YONLO VE PA UKLU MENSUCAT TAHSiLi iÇiN 
AVRUPAYA GÖNDER(LECEK SANAT OKULU MEZUNLARI 

MÜSABAl<A lit1TIHAt~I ŞARTLARI 
l - Avrupaya tnhsile gönderilecek S:ın'at Okulu mezunlan müsabaka imti • 

hanı şartları hakkında evvelce yapılan ılan aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 
2 - Avrupa Dericilik, yünlü ve pamuklu mensucat meslek mekteblerinde tah

sil cttirılmek üzere müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu talebelerin clO> u de
ricilik. clO• u yünlü mensucat ve c.lO, u da pamuklu mensucat tahsili yapacaktır. 

3 - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz bulunmaları lazımdır. 
A - Türk olmak. 
B - Sıhhati tam ve tahsil edeceği san'at şubesinde çalıpnağa müsaid olmak, 
C - En çok 25 yaşında olmak ve askerliğini yapmış veya hastalıktan başka bir 

sebeble tecil edilmiş bulur.mak. 
D - Maarif Vckfı'eti Bölge San'at Okulları tesviyecilik. demircilik veya elek

trikçi! k şubelerinden mezun bulunmak. 
4 - İmtihanlar; Bölge san'at okulları müfredat programlanna göre aşağıda-

ki derslerden olmak üzere 2/5/939 tarihinde Ankara. İstanbul, Bursa ye İı.mir 
Bblge San'at Okullarında vatıılacaktır. 

Matematik. 
Mekanik. 
Makine ve motar. 
Meslek teknolojısi ve maızeme 
L·san cAlmanca veya Fra11sızca:t. 

5 - Kabul edilen asgari ve vasat"den fazla not alarak imtihnnda muvaffak 
olanlardan muvaffakiyct sırnsi:e c31h namzed ayrılacaktır. Ayni derecede mu • 
"' ffak·yet gösterenlerden askerliğ.ni ynpmış olanlar veya lisandnn daha iyi not 
alanlar tncih ed leccktır. Bu namzedin üç grupa tefrik edilerek mesleklerine 
göre 31/10/939 tarih"nc kadar Sümerb:mkın Beykoz. F{'shane, Hcrcke ve Kayse
rı fabrıkalannda staj görrrek ve mec:lcki fabrika kurslanna devam edecekler -
d...r Staj müddetince kendilerine aydı 50 şer lira verilecektir. 

6 - Staj müddetin:n sonunda fabrikalarda yapılacak kurs imt.hanlarmda ve 
umumi çalışmalarında muvaffakiyet gösteren ve ahla.kan mazbut olduklarına 

kanaat getirilen narnzedler- Avrupaya gön<ierileceklerdir. Bu imtihanlarda mu -
vaffak olamıyanlar serbest kalırlar ve hiç b·r hak talebinde bulunamazlar. 
İmtihanda muvaffak olarak Avrupaya gö"nderilecek t !'~be Sümerbankın idare 

ve nezareti altında olmak üzere EyIUl 1940 tar.hine kadar lisan kurslarına devam 
edecek ve 1940 sc:ıesi ·kış s/)mesterinde meslek tahsiline başlıyacaktır. 

7 - Avrupaya göndcrileı•ck talebe Sümerbank fabrikalarındak: staj ve Av
rupadaki staj ve tahsil müddetlerini bir misli fazlasile İlctısad Vekaletinin göste
rec<'ği işlerde usta, u.:.tabaşı veya fen memuru olarak çalışacakiardır. Bu mükel
lefıyetı tevsik etmek üzere Avrupaya qönderilecck her talebe bir taahhüdname 
verecek ve muteber bir kefil gösterecektir. 

8 - Tal"bler en geç 15/4/939 tarihine kadar dördüncü maddede yazılı bölge 

.!an•at okullarından hangisinde imtihana gireceklerini gösteren bir istida ile aşa
ğıdaki vesikaları İktısad Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğüne gönderecekler
dir. 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
B - Askerlik vazifesinin yapılmış veya tecil edilmi~ bulunduğunu eösteren 

vesika. 
C - Mekteb şahadetnamesi. 
D - Hüsnühal varakası. 
E - Çalışacağı san'ata mütehammil bulunduğunu gösteren resmen tasdik edil -

miş sıhhat vesikası. 

F - Altı aded vesikalık fotoğraf. 
9 - Fazla izahat almak istiyenler btısad Vekaleti Sanayi Umum Müdürlüğü

ne müracaat etmelidirler. c.913> cl743> 

Gayrımenkul 
lstanbul Emniyet Sardığı 

satış ilanı 
Direktörlüğünden: 

Bay Alinin 23853 hesab No. sile Sandığımızd'an aldığı 150 liraya klll'fl birinci 
derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takib 
üzerine 3202 No. lu kanunun 4G cı maddesinin matufu 40 cı maddesme göre satıl
ması icab eden Eyübde eski İslfımbey, yeni Üçşehidler mahallesinde İslambey 
caddesinde eski 26, yeni 36 No. lu odası ve müşterek kuyusu olan klrgir bir dük
kAnın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satıı tapu sicil 
kaydına göre yapılmaktadır. 
Arttırmaya giıımek istiyen 53 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan 

birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle, belediye 
resimleri ve vakıf icaresı, taviz tutan ve tellaliye rüsumu borçluya alddir. Art
tırma şartnamesi 25/3/939 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık 
hukuk işleri servis;nde açık bulunduru!acaktır. Tapu sicil kaydı vesaır lüzumlu 
Jzaha-t ta şartnamede ve takib dosyasmda vardır. Arttırmaya girmi§ olanlar b:ın
lan tetkik ederek satılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrel'lıIIliŞ ad 

ve itibar olunur. Birinci arttırma 11/51939 Perşembe günü Cağaloğlunda kain 
Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ttıale yapılabilmesi 
için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefi -
yeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takd;rde ıon arttı
ranın taahhüdü baki kalmak şartile 29/5/939 Pazartesi gilnü ayni mahalde ve 
ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrımenkul en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alaka -

darlar ve irtifak hakkı sahiblerin;n bu haklannı ve hususile faiz ve masarife 
daır iddialannı ilan •arihinden itıbaren y"rmi gtin içinde evrakı mü.!bitelerile 
beraber dairemize bildırmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olan
larla hakları tapu sicil!erile sa.bit olrruyanlar satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. Dahn fazla mah'.imat aımıık istiyenlerin 9381753 dosya numara
sile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

** DİKKAT 
Emniyet Sandığı· Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek g&termek istiyenle

rc muhamminleriınizın koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavilz etmemek üzere 
ihale bedelinin yarısına kadar borc vermek suretile kolaylık 2öatermektedir. 

<J.999) 

Binicilerimiz bugun 
Marsilraya gidiyorlar 

( Baştarafı 14 üncü •a yfada ) 

zim vaziyetimiz artık ihmal edilmez bir 
kuvvet olmuştur. 

Geçen seneki büyük zaierden 90nra 
Nis ve Roma konkur ipik stadlarının f'n 

son kahramanları bizım sübaylarımızdır. 
Bu sene yapılacak müsabakalarda bu ma
nevi kuvvetle çalışacaklarından da emin 
olduğumuzu iftiharla söyliyebiliriz. 

Bu sene e'kipimizin beş sübay ve on iki 
at1an teşekkül etmesine rağmen §ansı:nız 
pormal prtıar içinde geçen seneden da
ha fazladır. 

On iki atın bef tanesi geçen sene satın 
alınan hayvanlardır. 

Bu suretle her ıübaya üç at isabet et
mektedir. Bu hayvanların birbirlerine o
lan hususiyetleri de başka başkadır. 

Son verilen karara göre Nisteki mfüıa
bakalardan sonra ilç Mayısta Ro:mada 
Mussolini kupam müdafaa edilecek ve 
miisa'bakaların hitamında Romadan Bilk
reşe dönülecektir. 'Bükreş müsabakM1 i
çin kadro geniJletilecek n İstanbuldan 
ayrı bir kadro Bük't'eştekl ekipe iltihak 
edecektir. Bütün turne esnasında yapıla
cak müsabakaların en ehemmivetlisi hiç 
şüphe yok ki Mul.!olini kupasıdır. 

Senel~rdenberi yapılan bu müsabaka
yı Almanlar, üç ft'ne üstüste kazanmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Zorlu ve sıkı bir imtihan için yola çı
kan kıymetli süvarilerimiıe candan mu
vaffakiyetler ve hayırlı yolculuklar t~-
menni ~~rizl.. • 

Cavid Tulça .............................................................. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu ~ece nöbetçi olan ecsaneler faD -

la.rdır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: CSarlnl), Alemdarda: (Sır

rı Asım), Btıyazıdda CCemU), Samatya -
da: CTeofllos). Emin önünde: CHiiaeylo 
Hüsnü>. Eyübde: <Hikmet Atlamaz), P'e. 

nerde: (Hüsameddin). Şehremininde: 

(Ha.mdl), Şehzadebnşında: <İ. Hakk1), 
Karagiımrükte: <Arif), Küçükpazarda: 
CNecnu Ahrn'!d), Bakırköyü.nde: (İste -
pan). 

Beyoflu cihetmdekiler: 
İstJklA! caddesinde: (Dellasuda), Tepe

bnşında: (K\nyoll), Kara.köyde: {Hftae -
yln Hüsnfü, İ.!tıklAl caddesinde: (Lt -

monclyan >, Pangaltıda: (Narglleo1ya.n), 
Brşiktaşta: (Sftleyman Receb). 

Bota:t:l1;I, KadıJı:iy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (İmrahor), S&rıyerde: (03 

man), Kadıköyde: (Sıhhat, Rıfat), B(l -

yükadada: CHalk). Heybelide: (Halk). 

\. J ...................... ·-··························-·--···-

Sen Posta 
\ evml. Siyası, Ha vadls ve Halk ıaMteaı 

Yerebatan, Çatalçeşme aokak, ıs 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
nsimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazet~mize tiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

~ tııhı Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE -14vJ 760 •vo ıw 

YUNANİSTAN 23-!v 12:ZO 710 27ü 
EC.NEBİ 27) 4 (1 800 ııou 

... 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kW"lflur. 

Gelen cvralı geri verilmn. 
llanlaTdan mcı'uliycf alınm02. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul iliveai llzım.:iır. 
A,•••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••• ., 
; Poıta kutun : 741 Utanbuı \ 
i Telgraf : Son Posta ı 

\, .... ::~: .. :-~ ................... .J 

Gayrı menkul 
lstanbul Emniyet Sandığı 

satış ilanı 
Direktörlüğünden: 

Bayan Fatma Zebranın 19107 besab No. sile Sandığımızdan aldığı 250 liraya 
karşı birinci derecede ipotek ederek vadesinde borcu ödemediğınden hakkında 

yapılan takib üzerine 321)2 No. lu kanun un 46 cı maddesinin matuiu 40 cı mad
desine göre satılması icab eden Fatihte Karamanda eski Hocahayreddin, yeni 
Kir.masti mahallesinin eski Süpürgeci. yeni İslam bol sokağında eski 55, 57 ka
dastro tesbitinde 57. 59 yeni 49 en yeni 2 kapı No. lu karg r bir dükk5nın tama
mı bir buçuk ay müddetle açık arttırma ya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına 
göre yapılmaktadır. 

Arttmmaya girmek istiyen 52 lira pek akçesi ·verecektir. Milli bankalarımızdan 
birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle, belediye 
resimleri ve vakıf icaresi ve taviz tutarı ve tella!iyc riisurnu borçluya aiddir. Art
tırma şartnamesi 27/3/939 tarihinden 1'1.ibaren tetkik etmek isteyenlere Sandılt 
hukuk işleri servis.nde açık bulunduru!a caktır. Tapu sicil kaydı vesııir lüzumlu 
izahat ta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya girm ş olanlar bun
lan tctk·k ederek satılığa çıkarılan gayri menkul hakkında her ~eyi öğrenınıc; ad 
ve itibar olunur. B·rinci arttırma 12/5/93 9 Cuma gunu Cağaloğ unda kan 
Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kııdar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi 
için teklif edilecek bedeHn tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefi • 
yeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takd"rde son arttı
ranın taahhüdü baki kalmak şartile 30/5 /939 Salı günü ayni mahalde ve 
ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 
arttıranın üstünde bırak1lac.aktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan aUıka • 
darlar ve irtifak hakkı sahibJerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarüe 
dair iddialarını ilan tarfh;nden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
beraber dairemize bildirrne!eri lazımdır. Bu suretle haklarını bildırmemiş olan· 
larla haklan tapu sıcUlerile sabit olmıyanlar satış bedernın paylaşmasından 
hariç kalırlar. Daha fazla mal\tmat almak isitycn1er·n 938i21 doc;y:ı num ra· 
sile Sandığımız hukuk işleri servisine m üracııat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

** DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle

re muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üzere 
ihale l!edelinin yarısına kadar borç vennek suretile kolaylık göstermektedir. 

(2003) 

Halkımızın en çok sevdiği ve 

her yerde ç&lınan 

CEMİLE 
TANGO 

POLYDOR 
PlAkları Almanyadan gelmiştir. 

2~873 numara ile gramofonculardan arayınız. 

lstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan : 
Tahmin İlk te- İhale günü ve saati 

bedeli minatı 

Mikdarı ve cinsi Li. Ku. Li. Ku. 

Altı milyon metre kurşuni ve yedi mil- 2724.80 204.36 
yon metre beyu makara ipliği. 

İki bin yüz metre silindirli kanaviçe. 336.00 
On metre kı~zı ve on metre mavi çuha. 85.-
Elli bin aded büyük mat halkalı düğme 
ve bir milyon a:ded dört delikL çinko 1288,00 

düğme ve on bin çift küçük kopça. 1709.00 

İki bin metre kurşuni ve otuz üç bin 7373.90 
metre beyaz utarlık bez. 

25.20 
6,38 

96.60 

128.18 

553".04 

27 /3/93!) Pazartesi 
saat: 10 da 
:ıçık eksiltme. 

27 /3/939 Pazartesı 
saat: 11 de 
açık e.~siltme. 

2713/939 Pazartesi 
saat: 15 de. 
Kapalı zarf. 

1 - Cinsi. mikdan, tahmini bedeli ve ilk teminatı yukan:lıı yazılı on kalem 
dikim malzemesi cimlerine göre hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde lstan• 
bul Gedik.p8.§a Jandarma SatınaJma Komisyonunda bir kapalı zarf ve iki açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamelerle nümune ve evsıf hergün adı geçen komisyonda görülebi
lir veya §artname bedelsiz aldınlabillr. 

3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin vesika ve ilk teminatlarile 
yazılı gün ve aa.atlerde komisyonda bulunmaları ve kapalı zarflarını ihale gün 
ve ıaatinden bir sant evveline kadar komisyona makbuz ka:rşılıttı olarak verme-
leri. cl622:t 

Yüksek Z~raat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz talebeleri için a§ağıda isimleri yazılı iki kalem ayakkabı 

J.i/2/939 tarihinde ihale edilmişti. Görillen lüzum üzerim~ ihale feshedildiğinden 
yeniden açık eksiltmeye konulmu~ur. 

2 - Eksiltme 10/4/939 Pazartesi günü saat 11 de rektörlük bina ında müte • 
tekkil korni-syon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 3575, muvakkat teminatı 268 liradır. Daha fazla izahat 
w parasız şartname almak istiyenlerin Enstıtü daire müdürlüğüne müracaat
ları. (1956) 

Cinsi Mikdarı Muhammen fiatı Tutarı Yekfuı 

Erkek talebe 
Kız talebe 

8 lira 
7,5 > 

P. T. T. U. Müdürlüğünden: 

3320,03 
25!>,00 

3575.00 

Halk Tipi Telsiz alıcıları için tekl!f ve nümune vermek müddeti N.innın so- , 
nuna kadar uzatılmıştır. c.1887> 
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Hasan Deposlle alakadar olanlar Sirkeci Liman hanı altındaki mağazaya müracaat 

Kendinizi QşDtünce baf vuraca0mız ilk tedbir 

p i N GR • 
1 

Almak Olmalıdır. 

GRİPIN 
En fiddetll b•• ve dif aArılarını 

~erhal dindirir. 
G R 1p1 N Bel, sinir, romatizmıt ağrıla

rında hararet.e tavs ye ed .ıir. 

Soğuk algınlığına, b3.Ş nezlesine ve diğer nez.lelere, gripb, kınk.ığ ı. 
UşOtmekten mUtevellid botnn ıztırabl'ıra kttrşı bilhassa n essirdir 

Aldanmaymıı. Rağbet gören her ıeyin taklid ve 
benzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
.. ' ' - . . ~. . .-· . . .. .. 

lçlrir. Demir. yumurta alo 
ve arHnlkten yapılm•f 
bu turup ı,tahı açar, 
vücudu ıürbüzlettirir 
ve kan yapar. 

Arsenoferratosa 
Her eo.ıı:anade re~t• ile 

ve reçete•iz .. tıtlf'. 

.----------, Yeni b1t.sılan 

RİZA TEVFiK 
Hayatı ve şiirleri 

RAMAZAN G. ARKIN 

220 sayfa ve 6 tablo 
lst8nbulda Resimli Ay matbaası 
Türk Lim ted şirketinde 6J kuruş 
fil\lla satılmakt.ıdır. 

---------· 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
y ~me isterseniz: 

İZMİr<İN 

AŞÇIBAŞI 
Markayı ie ·cib eJi ıiz. 

Dr,. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

BelaoQuklutu ve ihtilitlanna karşı pek 
teıMi ve taze aşıdır. Divaııyolu S.ıltan 

Mahmud türbeai No. ıt3 

···································•·························· 

İlan Tarif em:z 
Tek sütun aantlml 

Birinci ıahile 400 kurut 
l kinci •ahile 250 )) 
Üçüncü •ahile 200 » 

Karadeniz Ereğli kaymakamlığından Dördüncü ıahile 100 >• 
/ç •ahileler 60 >> 

Karadeniz Ereğli köyleri korucuları için (ooket, pantalon, toı:luk ve kasket) Son •ahile 40 >> 

121 takım el1bise, potin. muşambıı alınacaktır. Talibleri.n nümune ve son tekllf,. Muayyen bir müdde' zarfında 

lerini 14/Nisan/939 Cuma gününe kadar göndermeleri ilan olunur. (1856) fazlaca mikdarda ilAn yaptıracak· 

IJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH~ ::if :;.·:~.::~~~=. ~:;:.:m;::ıu-:: 
E Türk Hava Kurumu '§ ve çeyrek sayfa illnlar için ayrı 

e~=ı::: B·U .. ,..Yu·. K Pı.YANGOSU ===5=-~ b~o~r~os~:~: e:~::şt~~~nlarLıa aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

~ - tlancılık Kollektlf ŞlrkeU e Altıncı Keşide: 11 /Nisan / 939 dadır. § KaJıramanzade Han 
~ - An.kara caddflli 

~ Büyük ikramiye: 200. 000 Liradır ... i ............................ ·--·······-· .......... . 
İ! . B~ndan ba~ka: 40.000, 25.000, . 20.00?, 15.000, .. 10.000 liralık ~ Son Posta Matbaan 
e ıkramıyelerle ( 20J.000 ve ;.;0.000) lıralık ıkl adet muklf at vardır. =: 

'

= O 1 K K A T : Bilet alan herkes 7 /Nisan/939 rünü akşamına iS Neır~yat Müdürü: Selim P.~p E~ 

ıııı~U:unıı~::~;:,11;,,~n~iı~:u~:nı~ı~ılılı;,;;,~tıiıiııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııl sAHiPLERI: !. ~;.:. 1:::Jıa.mıı. 

1 PASTİL ANTiSEP~ 

Soğuk algınlığı, nene Ye teneffüs yol· 
larile geçen hastalıklardan korur, grip 
ve boğaz rahatsızlıklannda, ıea kısıklı· 
ğında pek faydalıdır. 

lNGİLlZ KANZUK ECZANESi 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Adanada Seyhan nehri üzerinde inşa edilmekte olan regülAtör :rapak ,.. 

teferriiatuıın imali ile montaj l§ı keşif bedeli c650,000> liradır. 
2 - Eksiltme 27/4/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de Nafıa 

Vek~leti Sular Umum Miidürlülü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapa1a .zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi. mukavele projesi, bayındırlık iflen ıen~l 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri c32> lira c50> kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye glrebilmek için isteklilerin c29. 750> liralık muvakkat temi
nat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde 

bulunan b:itün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalete müracaat ederek bu 
işe mahsus olmak üzere vesika a!malan ve bu vesikayı ibraz etmeleri prttır. 

Bu mü<idet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye ıştirak edemezler. 
5 - İsteklilerin tekM mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev

veline kadar Sular Umum MüdürlüğUne makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c82h cl555» 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu, tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele! ::trl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrui hesablannda en a.ı 
SO liras! bulunanlara ı.enede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaiJ.daki plina 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,00() " 

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

DİKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye çdttığı takdirde % 20 fazlasıle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, l EylUI, l Birincikinun, l Mart ve l Huina 
tarihlerinde çekilecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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


