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r- BOYOK AME iLLETiNE TÜRKiYE B 
LVATANDAŞLARI HABBETLI SELAMLARiJ U sene bütçede 

azami tasarrufa 
riayet edilecek 

Milli Şefin Amerikalılara 
diinkii miihim hitabesi 
'' ~ l' '- " ı 1 • t ı • Müdafaa bütçesine imkan dairesinde "'" nan çaıışmaıarı oe nıme ıerı en ilaveler yapılacak, buna mukabil bazı 

parlak silô.lı zaferlerinin bütçelerde temilit temin olunacaktır 

neticelerinden çoktıırz kıgmetlidir ,, 

..... ,..., ....................... tçta ...... ".,.,... topMlllacak .. ... 
VMllerl B.,.. 

Alllrara 26 (Huuat) - Ln VeJdl.lbtitçe J»JQjesinl müzatıere emtptr. tJt 
leıt heJttt dün 6iJeden e9ftl w IODl'a haber alm mehafllden ~ 
üte11ecliil iki uzun tıopllllbda 1939 (l>eftllll 11 inci .,...., 

a oka lan ikiye ayırdı 
Ek•r awkatı.; istifa11 kabul etmiyorlar, baro bu 
meyza etrafmda söriifmek üZere 4 Martia toplanacak 

- DMO ....... l"'iP CataUla Jlıııa1lt ·ı..._. ~haftaki içtiml1DD 90k lıa-

Anbra. (A.A.l - Belllclmlmr" ., ......... bltltııle .,,_....,,.. llıla ... ,., ... lllbdı ~ mm.t - ....... ı..ı.ı Buoill ~ NJı.i8l ~anla~. 09,... 
met İn&ıil bu at,am .. ı •.40 da ftdıo- cBiıWflk Amerib dnwı.t ft._ .. 111'1._. lllr..,. ..-.... tmaı ftl'• MmO J ıN 4 Mm Cumlrtlll ...,. lgtl. ch"'-'i Baro ıu,ueu vazlte.lnı. ifa et • 
da tncıu- olarak AmeribJı mUı.tlae Jmia Jmi '* llld oı.a alla ...W-. (0. 11 lılcl lllt7Ma) maa ~lar. Bwa JlaJrl tlUAl'DI. IDilktt olan Buarı ~yrlnln çelııthwt, 
_ .. _. htıg W:lımmlJm 1* anda ......... .-,..ıın nar.an,nda bır ııuı.e •Jd • 

T 
.. k y d 1 ğ k blJdf~ Baro .. ,.,, ... ~ • 'DibMlır. Daha pmdldft latifa1 .. lra1lul. ur - unan ost u u r ın en ::.::.:.:r--•-nr· .. --==::~.ı.taw 

dün Atiuada canlı bir m::~f:im 1}119. - ...-- ,....... '"· ,ne... ... 1! - ...,..) 

surette tebarüz ettirildi O K bin azalan intihab 
dair le ·ne giderek r- Hariciye Vekilimizin mDhim stzleri --.. 

ı Dostlutumuz okadar !ılcıdır ki, igi ıün olsan, kötü gün 
~ olsun kalblerimiz bir arada çarparak w utilcbali 
l müşterek olarolt görmek suretile elele giirügeceıis 

B•,..,_ Veldllmı. 8.Z,l'CIClcla r...,..,.. ...... .. Mr .,.... 
(Y- il lllıel ....... ) 

konferanslar verecekler 
Parti yurddqlann intihaba iştirak hızını çofaltmak için 

geniı bir intibah propagandasına gİrifiyor 
Aabra. 28 (Husuaı1 - Parti JUrd • 

dq1ana intihaba iftirak hızmı çolaltma'k 
için amit bir ıntihab propapndıuma .... 
rltiJOI'· Meb'ua seçimi faal\Jeti Mart •Jl 
iÇinde derece ve flimul itibarile ..... • 
mtJetlemp artacatuıdm Clmhml19t 

,,.. .. ......,... " tlllfta1chl lnCeli Halt parttal yurddqlarm aıuıw. ._.. • 
(Y~.!!..~~ı-. lü: lmmı çolaltmak lçla ini-

l 
mhcle1d gllnlerde ıenlf bir tlltlhü 

Yeni RomanBDJZ propapn&ana ttr11mek brarmdadır. 
Bu cftmJecten olmak ~ llarbll cm 

M U A L L A befiBdm .,_. kabine m1an tntlh.tJt da 

1 
ire]ertne aWenk vekllet1ermi ıl•bdv 

(.DnGtta& ıı t1ld ..,,, ... , 

lle11•lmln en 111&el, ~~~ 
•n cuib e•e.rl lstanbulda 350 Jlll enet 
Bugün bqladık, itlınaı esrarh 
iç aayfalanmızcla bir cinaretin iorozı 

okuyunuz 1 Bu pyam dikkat yazıyı bugün 9 unm 
11.Jfaımada ok&ıyunuzl NCIMlecl göateriltMsi ~ı oı.. 

-------· .... ---------- Abı.1 "'---...._.4AWP...,...~'•7w~~ tıGin vzmsn 



1 Sayfa 

Her gün 
-····-

Mesleki teşkilat 

G 
eçen gün bana müracaat etmiş 

olan meyva ve sebze hali ko • 

misyon.cularına, icabında mesleki ,eref 
ve haysi'yetlıerin.t korumak için bir mes
leki cemiyetle:i olup olmadığını sormuş
tum. Aldığw malılmattan öğrendim ki 
bu meslek sahiblerinin, vaktile cKabzı -
mallaı' cemiyeti> namı altında bir cemi
yetleri varmış. İstanbul valıs , her :neden
se bunun dağıtılmasını . istPmiş. Alaka • 
darları kandırmış: 

c- Siz bu kabzımal cemiyetini lağve -
diniz de, sonra yeni ünvanınızla cTüccar 
komisyoncular cem~yeti> nam1 aHmda 

Realmll 

SON POSTh. 

Makale: ~ Bir Çin darbımeseli ... 

~--...........___.~--,, 
I ~ABA iSE 8AŞC.AJ4 ~ 

\ 6AŞLA~AS4M J.tl ;> r· . 
""-.._..-_ / 

~. ,._.-

bir oemiyet kurarsınız.> Bir :şe biç başlamamak. başladıkt~ sonra Demiş. Onlar da cpek.ala!.- demişler: daha kolaydır. Bın ciü~ün, 
fakat. o günden bugüne, bu yeni cemi ye· =::::=:=:=:::=:=:~~~~~~~~===:=::=::=:==:==:====~s:;;:u~n; .. ==================== 

durmaktan bin ölç, bir yap, kazanan sen olur-

tin kurul.ma millaadesıni bfr türlü ala -
ma.mışlal-! 

Acaba niçin? Bu. uzun bir meseledir. 

' 

Şubat 27 

Sözün kısası 
-····-

Şemsiye modası 

E. T•lu 
ost İngilterenin sayın BaşvektD 

Bay Çömbölin, (doğru telaffu., 

zu böyle.imiş!) Avrupanın tutuşan baca .. 
sını söndürmek içı.11, birkaç ay evvel Mü,ı 
nihe şemsiye ile gitti diye, erkek şemsi• 
yesi dünya yüzünde moda oluverdi. 

Şimdi, her taraffa, züppeliği şiar edtı 
nenler, hava yağmurlu olsun olm~ 
sok.ağa, şemsiyesız adım atmıyorlarIIllii 

Allaıh versm! Şemsiyecilerin de parı 

kazan.malan, birkaç senedir hayli dara. 
lan ,geçimlerini yoluna koymalan lazım .. 
dır. • 

Mem evlftdlanmn bu kabil maymun .. 
lukları olmasa, cihan piyasalannda aıış.. 
veriş büsbütün duracak. 

Fakat, a mübarekler! Sayın Bay ÇöI!lo! 
bölin'in. Mün!h yolculuğunda başındı 
şapka da taşıdığını görseniz olmaz ım 
idi? Hem sade o mu? O büyük devlet a. 
damının klAsik kıyafetindeki kibarlıktan 
da niçin örnek almadınız?. İbretle bakıp, 
omuzların.lllı, paçalarınızı, boyunbağları.. 

nızm. çoraplarınızın rengini. kundurala. 

Ondan evvelki devirleri bir tarafa bıra • 
kıraaık. Abdülhamid dewinden bugüne 
kadar geçen otuz bir sene içinde, her 
türl4 yeniliklere ayak uydurmıya çalışan 
bu memleket, meıLek teşkilatı bahsinde. 
bir milletin. bugünkil dünyada, ne gibi 
içtima! teşkillt ihtiyacı içnde bulundu -
ğunu tamamile anlamıya muvaffak ola
manufb:r' da onun için. Sadece bunun için 
ve bu dıa bizim bir milli siyaseti, bu asrın 
derin ilmi ilstüne oturtmak llzım gel
dilini anlamakta henüz gerı olduğum~ 

· · Mübarek teniniz . 1·~ btçimıru onunkilere uydursaydı .. 
• nız ya? 

Eiki detwm 7'Ükte«Mm pit'letiftden Sade feIDSiy~yi taklid et.lıı.ekte acabs 
biri Kızlm-aDa.nn& h.idddlendirmif. ne mana, ne zarafet var? Bu auali kendl 
Kızl4roğa.sı pirin Jcatlitıi iatemif .• a- kendime 8Ql"al"ken, Yahudlnin fıkrası a» 

j raya ginni§Ie1-
1 
ağaya riccı etmifltt. lıma geldi. Bakın, si7.e de nakledeyimr 

Nihayet ağa affetm•ye nın olmUf. Yahudinbı biri trende. bir papazla be-
Şai71i aDanın 11anına çıka.nnql4r. A • raber seyafuı.t ediyormuş.. yolda. pap0ıı 
ğa, §airi affettiğine dair bir kdğtd ya- mükerrenm istavroz çıkarınca. YahudJ 

TQrk inkıllbınm derin derin düşünüp, zacakmq. Tam 11azıy.:ı bqlıyacağı .n- dayanamamış. sorm~: 
dan dolayı! 

* modern cemiyet ilminin icablanna göre rada kaleminden biT daml4- mürekkeb - Affedlersiniz. Bu işareti ne için ya. 

bir hal wçheaı vermeja mecbur olduğu kağıda damlam&f. pıyorsunm? 
büyük davalardan biri de budur. Eğ~r Şair k4ğıddaki aiy:ıh lekeye bcı1c • - Naaıl? Pis Yahudi! Bunu Hll mi ıo. 
bir meslek ahl!kı. bir meslek vicdan ve mı§; kendini tutamamıt: ruyorsun? 
fUUIU vermek wtiyorsak, eğer bu mem- - U~rdur m,cıUa'ı demif, tnüba- - Pis Yahudi olabilirim. Amma, ayıtl 
lekette İf alemi ile devlet makinesi ara- rek teriniz dek~ damladı. del'fl a? Bilmiyorum.. öğrenmek istlye>ıe 
IUlda iyi bir an.Iaıma ve karşılıklı bira- \.. _____________ _,,,J rmn. B" · din b•-

h«ık kurmak istiyorsak. meınlE>ket hal • L •k dl k - mm lmizın aufsini çarmıba 
lmıın, gördükleri iş bakımıncian, muay - ASii VÜCU U iZ geren siz değil misiniz? 
yen bir sisteme göre teşkilatlanmasmı - Öyle diyelim. 
tem.ine mecburuz. Halk ile devletin bir • Resminı gördü- - İşte. o hldmeyi temsil ederek, cm-ı 
b 

lfinüz 23 yaşlaım- !çin böyle Ista~ çrkannz. 
irlerini iyi anlamaiarı.. halkın sözünü daki Amerikab Loadra ~ Alemintn • tamJDJI Yahudi, dft..n-ncz, ,... ....... - ,11•. -e·. 

devlet.Jn kolay ve çabuk duyması. her Soğuk denizlerin foklarını bile korku- 'i ... UU/u""' ... ~ ... u..u r T 

baDCf bir mesele üzerinde milli efkan tacak bir manzara .. l.veçde buz tutmuı kabare artisti Mar nmahrından n Site'nin en zengin tüc- - Peki! demiş. Ya. çarmıha germeyip 
umumiye denilen büyük kuvvetin kolay- suya giren bu iki arkadaş acaba hiç üşü- yan Daniels, IDt- carla.rından birt bulunan malfyeei Slr E. te, ka%ığ'a vursaydık, o zaman ne yapa. 
es teşekkül edebilmesi ve hatta, bir ke- müyorlar mı? lerin emrile, Mü. Davis 76 yaflan!lda olarak lSımtıştllr. ca.k.tınız. 
1fıne ile. milletin. tam manasile asri bir nihte verilen gala Slr Davia, lmlad Aleminde bu kadar Ben de. zilppe güruhuna sorarım: 
mm.t olması için bu teşkiUh:ı ihtiyaç Dünyanın en garib aşk müsameresine ÇI.· yıl P 11P"lf o1mak~a beraber, ömrilnde - Ya. Ba.y Çömbölin, ıemsiye taşıya. 
vardır. Bilmiyorum. bu İfe ciddi olarak taahhüdnameJi Jınlmıı ve Ber. b.tr kerecik ollmı (htsse senedi) satın al- cak yeıde. Münlhe. mesell elinde koca 
btJCÜ.n başla.U. acaba yirmı senede va- linden glSnderiln mamıt bulnnmıkla manıftur. Bakkallık· b'fr bavulla gitseyd1. hamallık mı edecU. 

zifemizi ikmal edebilir miyiz? Bildi~im Şikagoda dilencilik mçundan yakala- bir tayyare ile Mü. tan yetişmllf. ·ye t:nçllll: bOytik 100 kum • lerd!i:? 

bir şey varsa, bugünlük bunun büyük ın. nan bir genç kadınla bır delikanlının ü- nihe gitmlf. gala panyanm mildOrP.iğüntı yapJDlfbr. iten • 
zumunu anlamış olduğumuzu iddia ede- zerlerinde. eski takvim kağıdlanna ya- müsameresinde • di kurduğu nrllesseselerde meclisi idare 
bilir bir vaziyette dahı değiliz. zılmış ve her ikisi tL'1lfmdan imza ediJ.. Hitler, doktor reis! olmU§. dJ.lerlerin.de de aza aıfatile 

Te§kilfttsız bir milıet, rastgele hart>ket miş olan iki nüshahlr bir cölüm ve kı.- Göbbels, diğer Na. çalışmıştır. Dllııyanın en zengin ba-
eden bir sürilden başka bir şey değildir. kançlıkıt anlaşması bulunmuştur. Anlat- zi şahsiyetlerinin kır, elmae. krom, altı:ı, kömür madenle- ................................. - ......... :==. ........ .:.. 
Bu s(lrüyü parçalamak kolay olur. Bnn- mada şu mırddeler Tardır: önünde meşhu:r rile demiryollannda ortaklığı vardır. Jandarma Umum 

Komutanı tetlıik . 
Seyahatinden döndü 

dan yirmi bir ıene evvel, İttihad ve Te _ 1 - Dünya dut'Ciukça yeryüzünde sev- danslarını oyna• Gillıern şatownda topladığı san'at eser • 
rakki birdenbire çöktüğü zaman, mem • gilimin gözleri önünden bir saniye olsun mıştır. Akrobati1r lerl, bütün düuyacq bilinir ve her taraf-
leket bu halde kaldı ve 

0 
dakUrnda arzct- bir yere kaybolmıyacağımı benim kıy- danslarda ziyade- tan .gelen meraklılar, bu eserleri görme-

+t.ıtf -..ı .. ,, Iık metl' 'li ld t hh"d d sile mahir olan ar· den Londradtlll aynıamazla:-. Geçen Ni-
we~ ~~n. manzarasını düşmanlara ı seygı ~~ v _ ve aa u .. e erim. bizı büsbütün parçalamak için cesaret 2 - Verdığim sozlerden, ettığım ye- tist. lastik gibi VÜ· sanda bu tablolardan beşi çalınmıştı. Son 
verdi. Yeniden. hiç olmazsa siyase~ saha- minlerdan herhangi bnini tutmıyacai: cudüne istediğ: ı~- r.alan fkisi ele g~çmekle beraber, MO bin 
sında toplanabilmek için neler çektiği _ olursam, sevgilimin ya bir gözümü, ve· killeri vermekte. liraya sigorta olan di~er ilç resim daha 
mJz malQmdur. Nümunesl.ni hız.den baş- yahud her ikisini birden çıkarmaya veyft. azasının her birinin ayn ayn bilice- hAIA buiunamaını~r. 
b. Avnıpanm bütün memleketlerinde hud: da beni öldürmey·ı hakkı olacaktı:r. bilmektedir. Ona ~uhitınde, kendisine J . 
gördUtümüz bugünkü modem cemiyet, 3 - Hayatımız. ebediyete VPyahud ö- cGüçlükler harikası:. ismi verilmiştir. ş esnasında Kralıçeye 
türlü türıu teşknanarıa bırbirlerine ba~- mme kadar kırışıksız, düz ve muvatta- Bir sinema san. atk... sau pı gösteren hırsızlar 

Ankara 26 (Hususi) - Doğu ve Cenuti 
vilayetlerinde bir teftiş ve tetkik seya oe 

bati yapan Jandarma Umum Komutanı. 
General Cemil Cahid şehrlınize döıun~ 
tür. I 

Anlıarada 
Kızılay balosu Ianmıı olan girift bir teşkilatlar şebek:- kiyetli bir hayat olacaktır. arının •- "lt kr l" . . lb'- 1 . . .a.;• De ik b k b • l" ıngı ere a ıçesının e ıııe erını ·..ı.ıKen 

•inin heınEn hemen tek insan olarak mev- 1ı anlı 27 yaşındadır. Kansı 17 ya- ıgı ede ı terzinin müesse:tesinc hırsızlar girmişler, Ankara 26 (Hususi) - Kızılay Cemi • 
dana getirdiği içtimai bir uzviyetten ba·ş- şındadır. Karı koca, bir yaşlarındaki ç.,- Honywoodda bulunan sinema san'at- kraliçenin Kanaday:. giderken giyeceği. yetinin Ankara Merkezi 11 Mart akşa • 
b bir şey değildir. Millet hayatını bu cuklannı alet ederek dilenmekte idiler. karlan içinde mühjm bır mevki işgal et- ve gayet gizli tutulan tuvaletler~ el sür- mı Ankara Palas salonlarında büyöik bt. 
tanıda anlamamak, bu asrın içtimai ilır.i- me'kte olan Basil Rathbone bıyıklan ile m.iyerek 30 bin Türk lirası değerinde bir balo venneğe hazırlanmaktadır. Bu mali 
n1 tanımamak, cmilleb ve cmillh keli • Ayagının kırı/dıgını oyun- iftihar eden bir san'atkardır. Son hafta- takım kürkler aşırnnşlardır. Hırsızlar sa.dla başşehrin güzide Alem.ine mcnsuti 
melerinin bu asra göre manasını hiç bil- dan sonra an/ıgan /uf bo/cü lar içinde, Şarlok Holmese aid çevrile- müesseseye, iç tapının kristal camını ke· bayanlarından mürekkeb bir şefkat ko .. 
memek demektir. . cek olan filmd'e aldığı rolde bıyık bulun- serek girmişlerdir. • mitesi teşkil olunmuştur. Baloda bulun • 

Bu ~ bir millet demek birbııinin Brr ~bol ma_çı esnumda ayağı sakat- madığmdan bıyıklarını trq ettirmesi mak ve teganni etmek üzere Berlin ope .. 
içine .girmiş, birbirine el vermiş siyast, l~nan bır Amenkalı futbolcu sakat aya - kendisine bildirWni,tir. san•atkAr buna Zatürreeden ölen maymun rasının me§hur san'atklrlanndan biri dtı 
me.sle.Jd. flrtısadt, hayırsever ve ilh.. bir ğiie. maçın sonuna ~adar oyuna devam kat'iyyen razı olmamıştır. Nihayet bir Londra hayvanat bahçesinin en na • şehrim.ize gelecektir. 
takım teşkilltın umumt heyeti demektir. etmış, ve takımına ık. eol kazandırmıı • hayli uzun süren müzakerelerden sonra dir maymunlarından patfk burunlu --··---··-··--·--··---
BiBıusa cemiyet içindeki hı bo"lu"mu"nu"n, tır. b" h ft 1 k T A K V 1 M ,. il' a a ı munzam mesai ücreti muka- Goldi, bütün tedavilere ve bakımlara 
menfaat bölilmüntın, hattA zevk ve hü; ~katlandığını ve tedaviye muhtaç ol- bilinde bıyıklarını kesme""e muvafakat 
bölüm 

d - k s rağmen zatilrreeden ölm~. Hayva· 
il.nün tam bir ahenk içinde topla- u~n~ anca maç bittikten sonra an!a- eylemiştir. Bu haftalık ücret zarfında rol 

-1111 bi kill yatbilmışlerıd!r. 'rmi k b kl nat bahçesi ~i maymunu bundan 
nı,p .ow.u r vücude getirmesi bakı- çevı yece ve ıyı arını uzatacaktır. bir ay evvel 800 liraya satın alınıştı. 

mından. bu teşkilAt rastgele kurulur, bi
rer eğlence veya lüks ihtiyacı mahsulü 
değil, bir hayat zaruretidir. Milleti, b:r 
ordu halinde görenler bile kabule mec -
burdurlar kt nasıl büyük ordular, muh • 
telif sflA.h zümrelerine, muhtelif toplan
ma cıl1z-n tamlarına ve • billıassa zama
nın modern orduları - levazım, fabrika
lar gibi. menziller gibi blr takım iktısadt 
~ere ayrılırlarsa milli camialar
da, kendt içlerinde bu nevi taksimata ıa
hib olmaık!a mflkelleftiTler. 

.<Devamı 10 1111e11 sayfada) 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
cNevyort ser~~infn müddeti bittikte11 sonra yeri b.ı.T 

park haline getirilecekmiş. Oraya gond.erilece:ıt Türk çeı • 
mesi de bu parkm içinde daima Türkleri hatırlatacak bir 
san'at eseri olarak bırakılacakmış; yam büyük masraflar ve 
emekler ile vücude getirilerek Nevyorka gönderilecek olan 
çeşme o parkta Türle medeniyetinin en mütekamil 'Ji: ~ser: 
olarak itSrill~lmıifJ 

iSTER iNAN, 

cTürkiyeye gelen ecnebi .seyyahlara diğe::- tari'h! eserler 

arasında eski Türk çeşmeleri de gÖ!ıterilebllir, bunda mah

zur değil, iayda olduğu fliphesi7.dt:'. J'altat Nevyork sergisi 
kalktıktan sonra yerinde yapılacak parka Tflrldyeyı ve 

Türk!eri t8nıtma'k veyahud hatırlatmu için eski bir Tflrk 

ç~şmesi koymak asıl mabadı öldürmek delil midir?:. 

iSTER INANMAI 

ŞUBAT 
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>17 Şubat 
SON POSTA 

Madridi müdafaa edenleri 
pasaportlarını alıyorlar 

Son muhacirler kafilesinin ispanyadan çıkanlmasi 
için lngiltere ve Fransaya müracaat edildi 

Fransız Hariciye 
Nazırı dun yeni bir 

nutuk söyledi 

Paria 2i (A.A.) - Nantııı hükıl.meti -
Din seıasizce Fransaya ve İngiltereye harb 
ilin eM;ijine ıiaır Domei ajansı tarafından 
verilen haber matbuatı alil.adar etmek -
tedir. Yazan: Sellin Raııp Emet 

" Fransa 1 n paratorlutu Tokie 2' (AA.) - Domei ajansından: K atalonya cephesinin BUkutun 

k t~ Japonlara taraftar Nankin hükiımeti aşa-
a ı ve mutlak olarak ğıdaki te•lifi neşretmiJtir· dan sonT"a hüki\metçi İspanyol. 

Paris 26 (Husust) - Fransız matbua -1 tir. Aksi takdirde Madride karşı büyük muhafaza edilecek ,, Şanıhaydaki entenıasyonal mıntaka lann Frankoya karşı mücadeleye devanı 
lmın mühim bir kısmı bugün de İspanya taamn: başlıyacaktır. ile Yanıtse :ıehrinde seyrüsefer eden etmelerinin bir manası kalmadL Çünkü 
ID.eselesine sütunlar tahsis etmişle:dir. cOrdre. guetesı, İspanya vaziyetinin Paris 26 (Hususi) - Fransız hariciye Fransız ve İngiliz gemilerine karşı gU _ ellerinde mevcud vasıtalar ve kuvveot 
ePetit Parizien> gazetesi Maciridden al .. hiç de Almanya ve İtalya lehine ınkişaf nazın Bone Radikal Sosyalist federasyo- rültüsüz ha~ ilanından ba~ka yapacak miktarı. gerek adeden, gerek ıilih nev'J 
dıfı ha~rlere istinaden fU malümab ver etmediğini kaydediyor ve diyor ki: nanun bir toplantı.sıncta bugün aiy.ısi eir başka blı- ~Y kaımamıştır. itibarile kendilerın~ kat kat faik bulu • 
lllektedir: Bunlar Fransayı ve İngiltereyi Akde _ nutuk söylemiştir. Bone, nutkunda Fran- Efer İngiltere ve Fransa hattı hare _ nan Franko kıt'alanna karp bunlann 

Negrin hükUmetf tefessüh ha!indedir. nime ımğlt\b ebnek için elde ettikleri sız - Alman milll83ebatından, İngiliz _ ketlerini değiştirmez v~ Şankayşeke yar ciddi bir mukavemet göstermelerine im
Blzza.t ıeneraller harice gitmek içfn pa _ ve buna güvendikleri stratejik mevzile-~ tes~üdünden, Franko hükUıne - d~. vaı.ıgeçmezse Fransız ve İı1gıliz kan vermiyeceği gibi böyle bir muka • 
11.Portlarını alıyorlar. Kısa bir müddet i- ri nuıl bırakacaklar? İtte asıl mesele tile ~ ~en anlaşmadan bahsettikten ~mılerini ~e ~nterna~yonal mıntakayı vemetten ameli bir netice de beklenemez 
~de Marksist İspanya ortadan kalka _ bundadır. 8?nra sozlerme fU. suretle devaDL etmiş • du~n telaldti etmekte tereddüd etmi _ Böyle bir teşebbüs. olsa olsa. şerefii bir 
eaktır. Şefleri kendi şa}-ısları ile uğraşı- Madridde vaziyet tır: yecefi.z. ölüm getirebilir. Halbuki iki senedenbe-
10rlar. Bunlar on bin kişinın Franko Madlrid 2S (AA.) - Sabahleyi~ Fran- Fransa, Fran~ kan.ile Fransız işi ile B f . ri devam eden kanlı harb, bu yolda klfi 
lllahkemelerind2n kurtarılması kanaa - kist topçu kuvvetleri phrin iizerme ara ~rulmuş olan ımp:tratorluğuna kimse - os ancı ıstasyonu derecede kurbana maloldu, §imdi mev -
tinde bulunuyorlar. Son muhacidec ka • ma bir obüa atını§iardır. Halkın mane - ~ın dbkunmasma müsaade eoemez. Bu • • d b• zuu bahsolan nokta. vaziyetin ne suretle 
filesin in cieniz yo)u ile İspanyadan çıka- viyatı eskisi gibi yük.ııekUr. Negrinin bu ımparatorhl,ğun tamamlılığını kat'i ola- IÇf 0 8 f r adam ag"' f r tasfiye edilec~ğidir. 
nlınalan için kendilerine vasıta ven·ı _ rada bulunmam. nazırların gelib gitmesi ~ak .muhaf. aza ed.~Ri gibt bu topraklar 

u d ki Fr tf 1 d Londra ve Paristen akseden haberler ~sini Paris ve Londradan istemişler - ve Jri1kQmetin emnni almak için bazı zenn,.e ansız hiltimiyetini de ıe • sure 8 yara an 1 .. t . 
ih-. Bu ı ... halli .ıüç yenı· bir mesele da- yübek zevatın ve asker! ,eflerin Fran - ne k_at ı ve mutlak. olarak mu!ıafaza ede- g~s e~?ror ki bu~!l. olmazsa. ŞU bir kaç 
L- "Y> - • cekt B d Dü ak 7 3 gun ıçınde Franko hükumeti tanınacak-
..,. ortaya çıkarmakta.dır. Bugüne kadar sadan buraya gelmesi halta phrin tek • . ır: ~ cm hiç ktmse şüphe etme - n .. ş~ ~~ • O ~ Bostancıda is - tır Bu tanın . 
111.ültecilerin JP.-t- afı , b rar hük&net merkezi mevkiine geçtiğim sın. hıç kimse hayrete düşmesin. tasyon bufesı onundc bır cinayet olmuş- · manın hukukf ıcabı, eter ta-

!.1 un masr n1 yaı.nız a - ....____ tur u A": .1 nm.ma kevfivetına b tlar ·ı.e. ima Fransa -kı · r .. y i hatırlatmaktadır. Sendika teşkilitır.ın ter ~nuu;anın hariçte takib ettiğ .. siyaset, · zun u ııarnı e maruf bir balıkçı . ·İs ·- azı şar ı e1ve edil-
hk işine 4if: m:':~e~İ~rin arı~: 

1
;:: tlb ettiği bir içtimaa iştirak ve halle cep- ~sanın etrabnda toplanml§ 11ıan •ü • arkadaşı Mustafayı üç el tabanca ile a • I memı~e. panyol devlethıe aiıi bütün 

etmesi dofru olur. · hesine mensub teşekkülleri temsil eden ~ dostlu.klan arttırmıştlr. Her ıeçen ~ır .su.ı:et~e yaralamıştır. Cinayet çok Ani emvaün Frankoya .devrini amir bulun-
ifcller bir nota neşrederek muhtelif Zlim gun bana bunun yeni bir deLlinı 4öster- ışlemruştı.r. maktadır. Bu suretıe hariçteki bütün 

cOeuvre> gazetesi de §Öyle yazıyor: 

<Yarın, Franko hükt1metf, Paris ve 
Londra tarabncLtn tamlınca. Madrid hO
~etine hita9en bir beyanname neşre .. 
~k Atıfetle hareket edileceğini vlde -
lecek ve tesllin olmasını isteyecektir. 
Bunun içtn de lan bir mühlet verecek .. 

releT'e mensub mümessillerin halk cep • mektedir. Uzun. Ali ile Mustafa ötedenberi Bos • konsolosluklar, sefaret binaları. dışan 
hesinin tekru faaliyete geçmesini arzu Daladye'nin nutku tancı cıva:ında scrserilikıerilt tanınmış çıkarılıp ta şurada burada cmniye~ altma 
ettiklerini bildirmişlerdir. Paris 26 (AA.) - Dün parlamen - sa~ıkalı gunıhundıan iki arkada~tır. Bir alınan kıymetlı eşya ve parabr da kl _ 

Berard Pariste toda Fransanın İspanyada temsili hak muddet e~el aralarında bır husume~ baş 'inilen Franko hükiımetınin tasal"nıfuna 
Paris 26 (AA) - Bet1lrıi bu sabah Bur- kındaki müzakereler uzun sürrn~tür. lamış v~ nih~yet dün akşam bu husumet nakledilmek icab eyliyecektir. Bun=ı mu
gostan buraya gel.ıniftir. Gazetecilerin su Söz alan Başvekil Daladye ~m~tir ~ bır net::c~ vermiştir. 1 kabil İngiltere ile Fronsanın Frankodan 
allerine cevab vermek istememiştir. ki: mca a1?.tadaş ıstasyon büfesind~ karşıla- istedikleri, fsp:uıya toprak!annda m~v • 

K 
----------------------- «~. Bu sene bazı şiddetli fırtınalar- §ası ,münakaşaya b~~lamış~ar ve dil kav c~d .~nebi askerlerin, yani İtalyan gö • 

O t C • L b H • • la mucadele etmek ~burivetinde ka g kızışınca her ikıs: d'! silihlaruıa sa -1 nullulerile Alman teknık adamlann d n ıano e arıcıye lacağımıza kaniim. Önümüzdeki aylar ;ılmışia~ır. Fakat Ali daha evve! dav. şan çıkanlmasıd'ır. Mümkündür ki~~
zarfında vahim hadiself'tr karşısında ~ş. uç kurşun ile ~ustafa)'! yere .ser ko da bu bahiste İngiltere ve Ft-an . · 

Nazlrl•ıe saatlerce go••ru••ştu•• kalnraklıfhmız müınkün<ifu. Fransa .. miştır. Yaralı Mustafa ımdad! sıhhiye o- hemfikir olabilsin Fakat d.. ksad1!e B h··• .. '1.- tomobili ile derhal - h · une a ıu 
nıı: u:g?s u~wueti nezdinde temsil kaldı ~um~e astanesine I kendisine silahla yarclım eder, ve bol ~1 
edılmesın: tercıh ediyorum. Niçin mi? . d rılmış. zabıta cınayetın sebebi üze- ' kanlarını döken adaml b" .. . 

F 1 K c· Cünkü evvela, İldncikanun nihayetin· rm e meşgul olmağa başlamıştır. 1 rüşt bir kilde k an, ıraz da du •• 
ransız ar ont ıanonun vazifesinde mutlak surette denberi Frankist İspanya ile 600 ki - h Katil yak:la~mıştır. Mustafanın ise değildir. ~u haı n:P~e~ı~·nı ~tmek kola:y 
muvaffakiyetsizliğe uğrayacağını iddia ediyorlar Jomeftlik müşteJtek IJır hududum 1 ayatından umıd kesilmiştir. · a ar ı..,1. ne !nsaıı 

vardır Saniyer li7.zat Re" ·dimh uz M ,ı• duygusuna pek uygun değildir. Bunu" 
Varşova 26 (AA) - Kont Ciano- bir müddet değiştirdi ise de bugün tek Azana. b'ile ~uıi~tçi t:;.ny'adU: 2 1 IB 'V_t-kili içindir ki İngiltere ile Fransayı, Frankı 

D'Un Başv"kil General Sk.ladkovski'yıi rar gayrifaal bir vaziyet aldığından mücadelenin ancak bir kaç hafta da- Şehr.'rTZt- ge/lvor =yas~ tanırken kend,leri için bb 
aiyareti esnasında hariciye vekili Beck Polonya da tekrar otoritesini buldu. ha devam edebileceğine kanidir. Sa - Ankara 26 (Hususi) _Nafia Vek"li A t . m temınat alma ta gen'! kendi nok 
ile İtalya sefiri Valen.tino ve Polonya- Bugün ~arkta birinci derecede '1'0lü lisen, f nı!ilterenin gelecek hafta zar • 1 li Ç~inkaya tramvay idaresi işleril~ m - daı nazarlanndıın haklı. görmekle be:-abf" 
llın Roma sefiri Dlugoszovski hazır bu· Polonya oynamaktadır. 1 fında Franko'yu tanıması ihtimali mev gul olmak üzere önümüZ<M!ki - 1 ;ş ~vayı ortaya koyup b:r pazarlık şeklin• 
lunmuşlardır. Görüpilen meseleler • cuddur,. Nihayet İsı*myada ntüdafaa birkaç gün için fstanbula gidece:~ er e do1mıe1eri biraz tuhaf kaçıyor. İspanyol 

Kont Ciano bundan sonra Beck'i zi- Roma 26 (AA) - Bugünkü ftal - edilmes'i lazun gelen ikbsadl menfa-ı A . --- ır. iç har?i devam ed":!rken bu devletlf'J 
ya.ret etmiş ve bu mülakat 2 saat bir yan gazeteleri başlıca Hariciye Nazın atlerimi.z vardır.• iman kıt"' b se,.ni .. i mes'ulıyetlerini Hrih olarak kabullene. 
çeyrek devam etmiştir. Kont Ciano'nun Varşova 3iyaretile K d • · "~kara 26 (~~i) - Martın birinci memek suretiie zaf gösterdiler. Net:~ 

Söylenen nutuklar meşgul obna~tadır. ara eDJZ paktı gunu .A~an buyuk elçiliği konsolosluk pe~ kirlı ç~kmadı.lar. Mücadelenin son 
Varşova 26 (AA. )- Polon a bari· GiornaJe d"Italia diyor ki: • • • şubesı bınasmda .. Alınan kita'> sergisi a- ~. _ası tasfiye edılirken fazla tamahkar 

ıciye nazıırı Beck, İtalya harici; nazın İki devlet adamının meşgul olduğu ımza edılmesı ~==: ~u munase~etle Haydelberg ii gorunerek bu zaran büsbütün arttırma.. 
Kont Ciano şerefine verdiği zi afette umumi meseleler şunlardır: A~rnanya • • tor . a ı els~e fakülteai dekanı Dok - malan llzıınıdır. Tem.kin her zaman ve 
söylediği nutukta İtalya ban"cı·yey na ile münasebat, Tuna havzasında siya- teklıf edılmedı· k !Şir de yenı A~an sanatına dair bir her yerde faydalıdır. 

zı- . d" ah -ıı "h on erans verecektır 

~ın~d~i~~~~~~A~ı~•!a~~~~:h~ ~r?=~~~~~~·~~===~~~=~=====~s~e:~;~::p~E:~:~ sındaki cok kıymetli dostluğun d w • vrupa\.U". ye;nı muva3ene ve sl.411 un Moskova 26 (A.A.> - Bazı ecnebi ga _ ı ··-~ 
ı, · kat -dah w egen takviyesi zeteleri Sovyet hükUınetinin ecnebı· bı·r ı n O. , ,. G ı • A k 11 
e:~i.ştir. a artacagı kanaatini izhar Bu son meselede ~ızlaı:ın. g~l:- ~evr~ ~~Karadeniz paktı imzasını tek-1 . 11 z enera 1 n aradan do"ndu'• 

Kom O--. ft!'diği eevaibda ltaı yan uyandıran ve muzmın hır ihtılaf 
1 
lıf ett.i.ğinı !azmışlardı. Tass aja!lSl. bu 

~ Polonyanın karşıhkh emel ..:.e ~ meziyetini al~ ~ ve İta1yan ta -
1 
haberı ~ mezun olduğunu b ldi?- _ 

leri anlayış zfüniyetile bin"'birine bağ- lehleri çok m~ım bır yer tutmakta - ınektedır_. --------

h bulunduğunu ve iki millet arasında- dır. . .. . 670 k• • b 1 
ki dostluk daima daha samimi b" • Almanya ıle olan munasebata gelın- ışı uz ar üzerinde 
rette inkisaf eylediğini teb .. ~t:"1- ce, Almanya ile siyasf ve askeıi teşriki d 
miştir. • ar.uz e ır mesai ftalyan siyasetinin esasını teşkil enİZ8 Sürüklendi 

Fransızlara ıöre eder. Binaenaleyh İtalyanın herhan~~ 
p · 26 İ . . istikamette olursa olsun\ sarfedecegı 

K: arıs . - talya Hancıye Nazırı siyasi fa:ıliyet Berlin - Roma mihveri· 
ont Cıandnun Varşova ziyaU'~tini ne uymalıdır. Esasen Polonya da Al _ 

Baku 26 (AA.) - Oç Sovyet v:ıpuru 
ile dört tayyare seyyar buz kitleleri ü • 
zerinde denize sürüklenen 670 fok avC'l
sını aramaktadır. Şimdıye kadar bunlar
dan 387 si atlan ve m.alzemelerile birlik
te kurtarılmıştır. Araştırmalara dev&m 
edilmektedir. 

~~uu bahseden cPetit .Tournab şay. manyaya hissediJir derecede vaklasmış 
e dıyor: .. ·h 'lt"h k tm · t· · B l" tır. Vakıa mı vere ı ı a e eınıs ır. 
sına er ~n - ~oma mihveri peykleri ara- Fakat bunu ne Berlin, ne de Roma bek 

. ~ırmcsini ve antikomintern pak- liyor. Binaenaleyh mevzuu bahsolan 
ıta iltihak . etmesini istemek için Var- şev Poloıı~anın ha'!fikt me-nf'aatJeırine 
şovaya gıden Ciano bu vazifesinde uygun olan bu temayülü ink~af ettir· 
n:utlak surette muwıffakiyetmz!liğle mektjr. 
ugrıyacaktır. Cemberuayn çok ciir'M- ----------
li bir hattı hareket ittihaz ettiğinden V .ani bu_iidag 
ve .Fransa da İngiltereyi ber hususta 6 t ~ 
takıb eylediğinden dolayıdır ki mer • Ambar 'arı 
kezi ve şarkt Avnıpada demokrat dev- ıj 
1e~ı~rin henüz son sözlerini söyleme • Ankara 26 (Hususi) - Toprak Mah -
ır: ış oldıuklan anlaşıı1mağa başlal'Ill.J - .sulleri Ofisi yurd içinde yeniden tesisine 
tıı-. zaruret hasıl t>lan silolar ve buğday am -

~igaro, Polonya diplomasisinin fev- barları için bir program hazırlamıştır. 
k~lade ~eharetle işlediğini yazıyor ve Bu programa göre bazı merkezlerde ye.
diyor ki: ni silolar inşa edilecek, mevcud sifolann 

«Çok nazik meseleler arasında kal - bazılan tevsi. ve bazı mahallerde basit. 
masıns. rağmen, Pdlonya kendi men • fakat lıtiyacı karşılayacak ambarlar te -
faatlerini büyük bir kiyasetle koruma- sis olunacaktır. 
sını b~Iı;ıiştir. Bir zamanlar bazı hAdi- Ofis Haydarpafa silosunu satın almak 

Sov - in de Devlet Demiryolları idaresine m5 

Mülki taksimatta 
Değişiklik 
Ankara 26 (Hususi) _Dahiliye Vekl _ 

Jeti mül'ki taksimatı yeııiden tetkik et -
tirınektedir. Bu husus için kurulan bir 
~or~isyon, yapılması IAzım gelen deği _ 
şiıklıkleri tesbit etmektedir. 

Meksikoda gam~)-; haç 
taşıyan bir bayrak yırbldı 

Meksiko 26 (A.A.) - Shorinoco'da bir 
nüm.ayişci. grupu gamalı - haç taşıyan 
bir •bayrağı yırtmıştır. 

Alman elçiliğinde hiçbir şey söylenmi
yorsa da, Alınan elçisinin dostane bir tl"· 
şebbüste lbulunacajı tahmin ediliyor. 

Mi8afir lngila Gfteralı 
preflu Ata kClnld& wsilea ıdpı/fttera btr iatıba 

Ankara 26 (A.A.) _ 1'kf sündenbe-1 rini gedik 
ri şehrimi7.de bulunmakta olan İngf1iz ebprean ten eonra akşama Semploı: 
istihbarat dairesi mGdür muavini Ge. General ~lgrada ~et edecektır. 
neral F. Beaument Nesbitt refakatin- oradan ~dda 2 gun kalacak ve 
de mihmaııdan deniz binbefm Aziz • ya c:Jöıııecektir. 
olduğu halde tsıanbula ıttmek üzere Mısafir General AtatUrkün 
b~ akşam Anadolu ebpresile şehri • tabutu önUnde egvildi 
mızden aynlmı.ş ve istasyonda Genel 
Kurmaydan Bahaeddin Y-... ı.. .. - Anka Ankara 26 (A.A) - İngiliz ist hh~-

... -.u, • rat da" · üdür ra Merkez Kumandanı albay Demir ırea\ m . muavini. ~neraı 
Ali ve İngiliz sefareti erkim tarafın. Beaument ~esbıtt, yanında mihman • 
dan uğurla~tır. darlan denız binbaşısı Aziz ve İngilıı 

sefareti ato ..... -:ııı · ld v 

General Nesbi.tt, yann İstanbul v af ~~en _o ugu halde Et-
g5rülıneğa değer yerlerini w müze1{11 ::r tuy~ ~uzesı~7 gıderek AtatürkLln 

e- u onunde egı~tir. 
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enizbank kadrosunun 
yarın tebr ği bekleniyor 

SON POSTA 

ı Nevyork sergisi 
hazırlıkları 

~--

Şubat 27 

Zahir Borsasında 
haftalık vaziyetin hülisası 

Yeni kadroda maaşlar üzerinde tenzilat 
gapılacalı ve bazı servisler lağvedilecelı 

Posta idaresi sergi müna- . Almanya ve İngiltereye mühim miktarda tiftik ihraCJ 
sebetile orijinal pullar edildi, yapak ve tiftik piyasası canlılığı muhafaza ediyoı 

Denizbank Umum Müdürü Yusuf kın teşekkülünden sonra alınan me - hazırlıyor Piyasada kayda değer bir faaliyet gö-1 tind'enberi dış piyasalara mühim miktat'lr 
Ziya Erzin bankanın Vekaletçe tasclı"k murlarP1 yüksek maaşları üzerinde e- Beynelmilel Navyork sergisinin açıl - rülmeıniş ve yalnız dış piyasalar için tü-ı da fasulye ihracı üzerine stoklar a:ıalmıJ 
olunan bütçesine göre, yeni kadroyu hemmiy~~li tenzilat yapılacağı, bazı masına ilci ay gibi kıssı. bir zaman kalmıf tik ve yapak ihraç edildiğinden bu ürü- olduğundan fiatlar yükselmekte ve iyl 
hazı.."11.ruTınktadı.r. Umum mildür, dün servislerin lağvedileceği ve birbirlerile olduğundan se.:-giye iştirak.imiz etrafın - nün ıpiyasası canlılığını muhafaza et- cins :mallar bulunmamaktadır. Sıra ufa~ 
de Paza .. olmasına rağmen kadro et • alakası olan şubelerin de bir merkeze daki hazırlıklara ehemmiyetle devam o • miştir. tombul .mallar 11. Çarşamba çalı 18-20, 
rafındaki çal~alarım devam etmiş· bağlanarağı anlaşılmaktadır. lunmaktadır. BUGDAY : Hafta içinde Toprak Mah- Dalmason 15 kuruştur. 
tir. Yeni kadronun bugün veya yarın Diğer taraftan vapur işleri ve De • 15 Nisanda bitmesi lcab eden pavyon • sulleri Ofisinin ihtiyaca tekabül edecek TlFTiK : Hafta ıçinde dış piyasalu 
tekernmü~ ıederek alakadarlara tebliğ ni?.bankın umumi muamelatı üzerinde lar inşaatında kullanılmak üzere yola çı- miktarda buğday arzetmesi geçen haf - için satışlar devam etmiştir. İngiltere ve 
edilme.si muhtemeldir. tetkik VP teftişler yapmakta olan ko • kartılan bazı malzeme ve eşyal:ınn bir talar içinde buğday fiatlannda başlıyan Almanya için mübayaat yapılmakta vı 

iktısad Vekaleti tarafından kabul e- misyonlar çalışmalarını son safhaya kısmı Martın ortalarına doğru Nevyor- yükselmeyi durdurmuş ve 10 para kadar İngiltere ile fak3s muame!eJerjnjn başlı~ 
dilen Denizbankın yeni bütçesinde i- getirmiş bulunmaktadırlar. ka varmış olacaklır. bir düşüklüğii intaç etmi~tir. Şehrin gün- yacağı hakkındaki haberler tiftık piyasa.. 
dare m1sraflan için yanm milyon 1i • Komisyonlar, İktısad Vekaleti tara· Türk pavyonlarında teşhir olunacak lük ihtiyacını karşı1ıyan buğdayın kıs • sında canlılık husule getirmektedir. Haf. 
ra tahsisat ayrıldığı malfundur. Hal • fından i~le:rin sürat1e bttiriılmesi ve nümuneler ve tarihi eserlerle, fotoğraf • men Anadolu fabrikalarından un ha- ta içinde 175 ton tiftik gelmiştir. Fıatla? 
buki evvelce de yazdığımız gibi De • raporlann acele Vekalete gönderilmesi lar bu ayın sekizinoe ikınc, bir parti ha- linde gelmesi de bu düşüklükte müessir oğlak 138-140, Karah ısar §yarı ::nallar 
aıizıbanJm::. ha~ı·hazı.,. ikad~•·una go··re h kk d ·ı · d linde Nevyorka gönderilecektir. .olmuştur. Hafta içinde piyasay'l 2160 ton 120. Ankara ayarı mallar 117-118, çen • 

" •'VC> a ın a verı en yeni emır en sonra 
umumi masraf 800 bin lirayı geçmek· faaliyetlerine hız vermişlerdir. Komis Diğer taraftan hükılmet sergi müna - buğday gelmiştir. Fiatlar 1-2 çavdarlı gelli 105-107, muhtelif deri mallan 70-'la 
tedir. Yı:>ni bütçede 300 bin lira tasar· yonlar tetkiklerini bu hafta içinde ta· sebetile ik çeşid pul bastırmağa karar ekstra ekstra Polatlı 6,04·6,08, 4-5 çavdar- kuruştur. Hafta içinde 2000 balye satıı 
ruf edilmi~tı·r. b" . k 

1 
Ankar ver~tir. lı Ankara ayan mallar 6-6.05, 9-10 çav • olmuştur. 

""" mamen ıtırere. rapoI1 arın1' a· 
Umum müdür bilhassa Deniz bankın ya yollamış olacaklardır. Bu puHardan birisinın üzerinde Pirl darlı Konya ayan mallar 5,20-5,28, 1-2 YAPAK : AL"llanya için mü baya.at 

yeni kadrosunu bu 
500 

bin liralık büt- Reisin deve derisi üzerine yaptırdığı ha· çavdarlı Anadolu sertleri 5,20-5,25, 9-10 yapılmakta ve piyasada faaliyet olmak 1 

Diğer taraftan Dcnizbank, Satie bi- titanın resmi bulunacak ve haritanın iki çavdarlı Trakya 5,02-5.05 kuruştur. ta.dır. Anadolu mallannda 2 kuruş kadaı 
çeye uydurabilmek için yapılması i · nasının fa~1a fial'la .a<>tın alınmasına ,...... tarafında da Milli Şefimiz İsmet lnönii Anadolu ve Trakv:ı kızılcaları 5 20-:5 22 bir yükseliş kaydedilmiştir. Hafta için 1 

cab eden tasarru!Jar Ürerinde meşgul sebeb olanlar aleyhine bir dava açma· ile Amerika Cümhurreisi Ruzveltin re • paradan mmımele g-örmü.,+;;r. ' ' de 1550 balye yapak satıimıştır. 
olmakta0Jr. Yeni kadroda Denizhan· ğa k · t' :.> ' .. ~~===~===~===~~~~=ar=~=r=v=erm=~q~ı~r=.======~ s~l~b~~a~kb~ ARPA:Münrid~a~lmro~ahlab~ matlarTrak~~Banfu~~~m~ 

B 
• b kk 1 d k k İkinci pulun iiz~rinde de hakiki renk • raber dış piyııs'ilara ihraca: yapılmamış lar 60-65, Çanakkal~ ve Gelibolu ayatı 
ır a a çıra gv ı Ü a" nı lerile Türk ve Amerikan bayraklan ola- olduğundan fiatlar normaldir . DahiU is- ~~llar. 59-60, yıkanmış yün 70·75. taba& 

caktır. İzmir belediyesi de Nevyork ser • tihlak için satışlar olmuştur. Haffa içinde yun1erı. 5.3-55 kuruc:lur . .Mersinden Al • 

d k k 
g~ndıe ziyaretçilere verilmek üzere, lz. piyasaya 235 trm arpa gelmiştir. Fiatlar manya ıçın l?OO batye yppak satılmıştır. soy u tan sonra y a tı mır enternasyonal :fuanna aid broşürler Anadolu mallan dökme Haydarpaşıı tes- . AV DERi SI : Sansar ve zerdeva üze , 
hazırlamaktadır. limi 4,12.4.15, Marmara ve Trakya mal- rıne iş olmakta. tilki+ de;ilcri. için dur 

ıtf • lan çuvallı iskele teslim· 4 20-4 22 k • gunluk devam etmck.edır. Fıatlaı: san • 
aıye ateşi söndürürken hırsız da dükkanın Şehrin temizlig"'i ruştur. ı . . u sar çifti 38-43 Hra, zerdeva 55-58 lira. 

Yanındakı· aparhmanın bod d k l d PlRlNÇ . p· is ı· porsuk 430-450 kuruş, çakal 140-150 kuruı rumun a ya a an l ve beledı·ve . Jyasa tek! ve satışlar ha- ve tavşan derileri bebe . 16-1'" k 
raretlidir. Şehrimizden gene İzmire mü- d d r. ' uruş a• 

B Bu v sabah .. altı buçuk sıralarında ı daki parayı aşırmağı tasarlamış ve ev· hlm miktarda pirlnç sevkedilmiştir. Ta. ~~~.1-~ ... ~ •• ~:~ ............................................ .. 
eyoglu<la Tünel başında Metro hanı velce yaptığı keşifler sonunda bitişik ahhüd işleri için ekstra mallar.dan taleb· Toof an fılar: 

altında İlk belediye caddesinde bak • aparlımRnın bodrumunu delmek su • ler vuku bulmaktadır. Tosya mallar 25, 
kal Yani Porizonun 6 numaralı dük • retile dükkana girebileceğini anlıya - orta mallar 22-24 kuruştan satılmaktadır. 
kanından yangın çıkmıştır. rak dün gece tasavvurunu tatbike MISIR : Piyasa durumunu muhafa2.8. 
Dükkanın kepenkleri kapalı olduğu geçmiştir. ebnektedir. İç piyasalar için satışlar ol • 

halde içerden dümanlar çıktığtnı gö • Yani bir hayli uğr~n sonra muştur. Hafta içind~ 765 ton mısır gel • 
renler vaziyeti derhal zabıtaya haber dükkana geçecek kadar bir delik açmış m~ ve Bandırma, Karabıga ayarı sarı 
vermişlerdir. DükkAn zabıta tarafın • ve çekm€ceyi kırarak paralan çaldık· mallar çuvallı F. O. B. 4.25-4.28, snrı A· 
dan açılarak ateşin söndürülmesine tan sonra dükkanı ateşe vermiştir. dapazarı mallan çuvallı Haydarpa~a tes-
başlanmış ve bu suada yangının kas - z b f d s.ıır 11 sJıh• llıni 4,15-4,20, beyaz 4,12-4,1~ kuruştan 
ten çıkarıldığına dair şüpheler hasıl a ıla tara ın an vaziyetı· aydınlatıp 
olmııc:tur. faili yakalarken itfaiye de sıkı bir ça· h4t $;.\h satılmıştır. 

"""1 l t' · d ö d:ı-fü, SUSAM : Piyasa gevşekliğini muha • 
Dükkanın para çekm~esinin açılınış ışma ne ıcesm e yangını s n uımU4J· 

tür. Zabıta tahkikata devam etmekte- faza .etmiştir. Fiatla.rın dtişük olmaSl 
ve öteberinin etrafa saçıl~ olduğu- dahilt fabrikaları bir mikdar mübayaata 
nun görülmesi bu şüpheyi takviye et· dir. sevketmiştir. Antalya malları 19-20, Fet-
miştir AtPşin henü1 çıkmış olmaSJndan Polisle : hiye 19 kuruştan satılmıştı:-. 
failin de vak'a mahallinden uzaklaşma· FASULYE : İstihsal mevsimi b idaye-

Deniz kOçOk nakliyeciler 
cemiyetirln top'antısı 

BnnClan bir mlldcıet evvel EmtnönU 'Hıilk· 
evinde azaların gürül iiısü ryüzü.nden polis 
tarafınd:ın dnğıtıl:ı.n deniz küçük nakllsJ.ye 
cemiyeti umuml heyet toplantısı Çarşamba 
günü ı;ekrar yapılacaktır. 

Bu toplautıda yalruz yeni ldare heyeti, 
lntlhab olunacaktır. 

TOrk tıb cemiyetindeki topl~ntı 
Yarın, Tiıık Tıb cemlyetınln Beyoğlun "'\ 

daki me."kezinde b!r toplantı yapılacaktır. ı 
Bu toplantıda Dr. Halid Ziya Konuralp 

tarafından yumurtalı~ın tordu bir uru, Dr. 
Etem B:ı.ker tarafından blr darler - roussyı 

tıplnde sarko!d vnk'nsında radlotheraple ~ 
Dr. Bürhanectdln Toker tarafından akclğeJ 
abceslerlne dair konferanslar verllecektlr. 

mlŞ olduğu düşünillcrek, tertibat alın· 
mıştır. 

Filhakikn yapılan araştırmadan dük

iki çocuk bir olup bir sinemadan 
bir komedi filmi çaldılar c ___ ş_e_h_i_rd_e......;;;..y_e_n_i_h_e_ıa_ıa_r___.::;y_a...:.p_ı_ll.:::.y_o_r_J 

kana bitt.~ik olan De~ apartunanının Beyoğlunda Alkaz.ar sinemasının ma • 
bodrumundan girilmek suretile dük • kine dairesinde bir hırsızlık yapılmı;ır. 
kandaki paraların çalındığı ve bilaha· Saat 20,30 da makıne dairt!sine kimseye 
re de dükkanın ateşe verildiği anlaşıl· görünmeden giren Kasımpaşada İlar so
mıştır. kağında oturan Halidin çocukları Ali ve 

Faaliyetini arttıran zabıta apart.una- Yaşar 650 metrelik komedi filmini çal • 
nın bodrum katında bir adamın ~klan. mışlardır. 
mağa çalıştJğmt gfumüş ve üzerinıde Suçlular tutulmuş ve çalınan film bu-
yaptığı ar:ıma neticesinde de bir hayli lunmuştur. 
para bulmuştur. Mange1a dD,en çccuk 
Yapılan tahkikat neticesinde bu ada· Hasköyde Turşucu sokağında oturan 

Belediye halkı şehrin fomiıliğine işti • 
rak etmeğe davet etmiştir. Bu maksadla 
sokaklara şehrin temizliğine aid cümle· 
ler yazılı olan levhalar asmıştır. Resmi • 
mlz bu levhalardan birini ilan kulesine 
asılmış olarak göstermektedir. 

Askerlik işleri: 
I 

mm bakkal di.ikkanının çırağı Yunan Cemilin bir l:ıuçuk yaşındaki oğlu Meh-
tebaasından 21 yaşlannda Diınitri ol· med mangalın üstüne yuvarlanarak vü • Bir t'avet 
duğu öğrenilmiştir. Dimitri dükkanda cudünün muhtelı.:f yerlerinden yanmı~ - Beşiktaş askerllk şubesinden: Şubem.lze 

kayıdlı muhnbert: asteğmeni Abdullah oğlu 
mevcudiyetini bildiği mühim mikdar· tır. Çocuk tedavi altına alınmıştır. Sa.bahnddin Aktomln nerede olduğu bilin _ 
-=============================:::::a:-== mediğlnden şuLqt: müracaatı UAn olunur. 

( Halkevleri balosu çok güzel oldu ) ...................... ŞifiiR ... Tİv:.\1ii'osu· 
""------------------------------" l.tikJ&I caddui 

Evvelki goce Perapalas oteli aalonl'a • ~iye, parti, vilayet ~kAnı ve §ehrin 
rmda Vali ve Deledlye ReiBi LOtf1 Kır • tan.mmıı bir çok aileleri bulunmuşlardır. 
ctarm htmayesinde Halk.evleri menfaati - Balo pek ne(eli geçmiştir. Res~ler ba • 
ne bir be.lo verllmiftlr. Baloda Vali, be - 100.a Valiyi ve davetlileri ~österiyor. 

Komedi Kısmı 
alctıım 1aat 20,30 da 

BiR MUHASiB 
ARANIYOR 

4 Perde 

Edebt Seyahat Romanı 

Yaprak Aşısı 
Bürhan Cahid 

Arkadaşımız, romancmu.z Bürhan 
Cahidin geçen yaz İtalya ve Fran
sada yaptığı seyahati esnasında 
yazdığı bu yeni tarzdaki aşk ve se. 
yahat romanı çok güzel bir şekilde 
ve resimlerle kitab halinde çıktı. 

BUtHn kitabcılardan isteyiniz. 
Tevzi yeri: (KÖROOLU) matbaası 

Taksimdeki asrl helAnm i~antı batla • Harbiyede de tahtezzemin bir heUı. ya 
mıştır. Belediye fen i1leri müdürlüğü ıeh pılması dtişünü~ekte<llr. 
rin diğer semtlenude de yapılacak hem- Ayrıca Fatihte modern bir heltl yapı 

lann yerlerini tesbit etmektedir. Hazi • 

randa İstanbul belediyesinin emrine tah

sis edilecek paralarla şehrin hela ıhti • 
yacı da giderilecektir. 

Iacal..'iır. İstanbal beledıyesf şehrin ge 
nişliğini nazarı itibara alarak yeni hela 
ların yerlerini ona göre tcsblt edecektir. 
Resim Taksimdeki helanın inşasında illi 
ameliyeyi gösteriyor. 

Tıb Fakültesi Dekanhğından: 
Tıb Fakültesi mecmuasının şimdiye kadar çıkmış ve bundan sonra çıkacak 

nüshaları, 25 er kuruş fiatla İstanbulda Ankara caddesinde Üniversite Kitab
evinde satılmaktadır. (1261) 

Yirminci asrın büyük Medeniyetine... 2 

istanbulun şeref mevkline... ! 
En yOksek lns nların ine zevkine 
IAyık eşsiz ve emsalsiz bir slnemn 

oluyor ... 
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Mersinin güzel bir nahiyesi : Kazanlı 

Yukarı Anadolunun güzel 
ve tarihi şehri: Çankırı 
Milll Şef ismet İnönü Çankı~ının fahri 

hemşeriliğini kabul ettıler 
----~~~----:--...,_......,.~ 

__ ,._,.,....~--· ....... .--~--

Bursanın bir söyünde 
vukua gelen hadise 

Bursa (Hususi) - Gölcük köyünde 
oturan Eyüb oğlu Ali Çavuşun evine, 
bir gün Mehmed Emin adında bir mi· 
safiri gf>lmiştir. Fakat Mehmed Emi -
nin düşmanları vardır. Ayni köyden 
Halil İhrahim admda birisi arkadaşla
rile gelerek ev sahlilıi.nden misa~irin 
dişan çıkarılması istenmiş, "oittabi Ali 
Çavuş tPrafmdan redded;lmfıştir. Bm. 
mm üzerine mütecavizlerle Ali Çavuş 
arasında münakaşa ba.şlaıru.ş iş kavga
ya dökülerek Ali Çavuş mütaarnz Ha
lil İbrahimi yaralamıştı.ır. Bu yara da 
Hali'.1 İbrahimin beden kahiliyetinin 
yüzde y-ct.miş beş nisbetinde tatili uz
viyetine sebeb olmuştur. Bu muhakeme 
de dün intac edilmiştir. Ali Ça~un 
evine vaki olan, Halil İbrahimin haksız 
tecavüzü, mahkemece ağır ve şiddetli 
tahrik mahiyetinde kabul edilerek, taz
minat talebi red ve yalnız Ali Çavuşun 
on ay hapc;ine karar verilmiştir. 

Kazanımın Eti Tü rkleri bir bayram:lıı 

Mersin (Hususi) .-- M~ ba.ğ.lıı f Nahiyeye dört köy bağlıdır. Halkı 
ve 700 nüfusiu bir nahiye merkeı.i o • tamamen Eti Türklerinden müteşekkil, 
lan Kazanlı, nahiye müdürü Salilıad· çalışkan ve faz.ilet.'li kimseleırdiır. Pa
dın Tuncanın ga~tile yeni bir çehre mukçuluk bilhassa müterekkidir. Na
iktisabına başlamıştır. Hars komitesi! hiye merkezinde bi:: çırçır fabrikası 
tahsisatından ayrılan para ve merke - açılmış, ekim gittikçe artmakta ve yeni 
zin yardımı ile inşa edilen ilk mekteb 1 u.mllerin tatbiki sayesinde istihsal -re
binası mükemmel bir eserdir. Bir parkı koltesi tezayüti eylemektedir. 
ta açılmıştıT. Nahiye konağı inşası Nahivevi Mersine bag~lıyan vol yeni 1 • • • 
başlamak üzeredir. I baştan ve mükoemmel surette tanzim 

Mardin Çor.11k 
Esirgeme Kurumunun 
laaligeti Çankırtdmı bi.r görü:nüş 

• . 
1
• Anadolu bir halde bulunmuş ve büyük karı!ı sa - Mardin ( Hususi ) - Doktor Aziz 

NahiyE> merkezindeki arızalar, güb- edilmiştir. Köy yollan da otomobil iş
re1ikler ve enkaz kaldırılmış, evlere !er durumdadır. Bu köylerden ikisinde 
helfı yaptırılmış, badanafattınlmış, te- mekteb açılmıstır. Halkın maarife k~ 
miz.1iğ"ıe b~1has.sa ehemmiyat veri.lmi.ş şı göstemiği alaka ve Etili çocukların 
ve gece tenviratı lüks ve feuerlerle te-

1 
killtiir zevkleri her türlü takdir ve 

mL'l edilmiştir. , tebrikin fevkindedir. 
Çankırı (Hususı) - Şıma 1 • ,_ft t U b k 1 ~ lt da oı." Ç 

bö 
. . d tabii bir vaşlara asla sanne ouu.amış ır. rasın aş an ıgı a ın ç~an o-

1:.gesıle Orta Anad.Olu arru;ın a b' lh k E · K . . . . nkırı bir köprü Halkiyatı üzerinde Ankau ve ı ascıa cu sırgeme u 
geçi.d vazifesını yapan Ça b .. "k te.sirlen vardır. rumu faydalı me. 
gıbi her iki bölgeve koi atmıştır. Kastamonunun uyu . . b 

· .. B h lk inanış ve 8.det!en he.men e .. saisine devam ey· 
Çankırı ·· ·ı ·ıerlemekte. cum- azı a gun geçtt <.çe ı_ . . K tamonu ile aynıdır. lemektedir. Ay • 

Tokad H~lkev~nin 
fac liyeti 

huriyetin bütün feyizlerınden ıstıfade et- men as d d be1 . Yalnız tarihi durum bakımın an ru - ni zam.an a e- Tokad (Hususi) - Halkevinin ko11an 
mektedır. b b. di H lke · · r "'<. treninin bura- karıda da saydığım sınırlar uranın ır ye ve a vı yeniden seçilmiş ve faaliyete geçrmş ır. 

Zongu.1dak ve Karabu .. k 1 ·&,.sini görmü~ tarihini avrı ve reisi bulunan dok Gençlerle ku•ıvetlenen şubeler çalışma 
da h . k .k h:ıvatı uze - a e vaz11.,,,; ~· . 

n geçişi şe rın e. :momı · b •b k bir hale koyınustur. tor. kimsesiz yav- ve başarma hamleleri yapmaktadırlar. 
rinde çok önemli roi oynamaktadır. all' aş a A .. ~ b' ' rulaırın yemek ve !Ik ış' olarak vilayetimiz çevresindeki 

· Takriben ınilad:ian dor. beş ın sene 
Çankırı gün geçtikçe istasyon c:va!'ın- .. b k ,_ _,a Ort" Asvad"n bir çamaşırsız kal • mekteblerde halk ıdershaneleri açılması . . . b ... ·· r onceye a acarı. Ollh::. " ,, 

da ve Ankara ıstıkametmde uyuyo · .h k l T" k kol mamaları için kararlaştınlımştıı:. Halkın bilgisini kuv. 
Topraklan ço~<. hereke~Hdir. Çeşidli ye • ~el gibi ko~up cı am .. ap.ıyan w ur rt. her türlü gayreti vetlendirmck yo1uııci3 da lisan. riyaziye, 
tişen mahsullerini bilhass,1 buğdaylaı 1n1 larından Sumer ve Hıtıtler dogı.. ve 

0 
a göstermektedir. ..... muhasebe usulü derslerinın de verilmesi 

ve tuzunu civa!' şehirlere sevketmekte - Anadoluda hüküm sürmüşler. Çankırı da Halkevinin sos. Dr. Aziz t'raı için arzu edenlerın müracaatları kayde -

di H 1 ih dn çok ileridedir bu iki Türk dev~etinin, bircok zam~nlıır, B 
r. ayvancı le ' . · · . K yal yardım ~ubesi açılmamıştır. u şu· dilmeğe başlanmıştır. Çok yakında hal -
Şehrin ticaret hayatının tarihi de çok bir şehri olarak ~a~'Ylış. Karadenızle ı- beye terettüp eden vazifeler Çocuk E- ka iyi temsille".' gösterilecek. konferam. -

eskidir. Bilhassa muhtelif yerlerinde ku- 7.ıhrnrnk havzası ıçınde kurulan (Pa.fla • sirgcme Kurumu tarafından görülmek- lar verilecek, müzik kolunun konserleri 
rulan panayırlannm tarihi altı asırdan go~ya) .d~vletinin rn_erkezi hükô.me~i o! - tedir. Bu yıl da bir çok fflkir ve öksüz dinletilecektir. "" 
daha eskilere doğru gider. dugu gıbı, bunu takıb eden daha hır ka~ yavruyu ~cvindireın, ta~ebenin sıcak Vilayetimizde sosyal ve kültürel bir 

Tarihteki Ahi teşkilatına bakılacak o - Türk devletine merkez olmuştur. yemeklerini ve elbiselerini temin eyli· hayı.at yaratacak olan bu teşebbüsler çok 
lursa bu kurumun bir esnaf kurumu ol - Şarki Roma im?aratorlu~unun hıristi- yen ve gene fukaraya içti.mat yaTdıım· yerindedir. 
masma göre bu vilayetin ticaret ve sa • yanlığı resmen kııbu:ünden sonra Çankı- larda bulunan Kurumun yıllık varidatı ------------
bayiinin de eskiliği görülür. n bir d'ini merkez haı::ne getirilmiş. çok gittikçe artmaktadır. Tokgd sekiz meb'us ç 1karıyor 

Karadenizin kış aylarında coşkunlukia büvük din ad-ımları ile rahibler yetif • Tokad (Hususi) - Tokadda saylav se-
'YOl vermemesi yüzünden Kastam0nu ve miştir. Bursa agırc~zast'lda tOrkçe çimi hazırlıklarına başlanmıştır. Bütün 
civarının limansız iskelesi olan İnebolu- Cankırı bund'.ln sonra gene Türklerin bilmeyen şahidler muallimler, memurlar ve münevverler 
dan yolladığı mahsul ve yolcularım sev- e~e geçmiş. Baykal Türklerine, Daniş- seçim defterleriıı:n hazırlanmasına yar -
ked<m yegane istasyon Çankırıdır. Bu - ; mendlere kollarını açmıştır. Danişmend Bursa (Hususi) - Geçen gün şehrimiz dım etmektedirler. lntihab teftiş heyeti 
~ası yatları da bira~ serinlemek ist.yen j (Karatekin) burayı harbsiz zaptettL :Mer Ağırceza mahkeme;;mde bir kız kaçırr.ıa de seçilerek çalışmalarına başlamıştır. 
Ankarahların mesiresi olmuştur. Yaz Pa- k . hükıimet yaparak ölünciye kadar davasına bakılmıştı~. Bu dava mahiyet i- Yapılan tetkik netıcesinde merkez kaza-

\. d · ezı · Hbarile alelade vakayide~ı sayılabilirse urni "f 9 b. t ·· tm· za:ı: günlerin-d'e tenezzih trenın en men burada kaldı. An"tdolu Selçukilerinin yük nın um nu usu O mi ecavuz e ış-
binler~ Ankaralı Çankırı bahçelerinde selme ve satıvet devirlerinde onların da de gösterdiği bir hususiyet cidden hayre- tir. Bu suretle Tokadın sekiz meb'us çı -
"'"" · ı ı te şayandır. k -ı.....:kl · r 

Bursada bir ham~ı 
birdenbire çıldırttı 

Bursa (Hususi) - Geçen gün Hı.ise 

yin a<lmda bir hamıl çılô.uarak, Tuzpa • 
zarında, Çiçekp37.3rı sokağında kasab 

Mustafanın dükkanı önüne gelmiş. eline 

geçirdiği bir kantar sırığı ile dükkanın 

oldukça kıymetli krista~ camır.ı parçala -

mıştır. Ani olan bu vaziyet karşısında 

müstahdemin Ş~ikm şaşkın bakınırken 

çılgın hamal elindeki sırık ile dükkanın 
içine hücum etmiş, kasablara saldırmak 

istemişse de yakalanarak cürmümeşhud 
mahkemesine sevked!!miştir. A<l!iye dolc 

torluğunca muayene edilerek tıbbı adli -
ye gönderilm2sine karar verilmiştir. 

Bursa su•arı 
Bursa (Hususi) - Sıhhiye Vekale -

thıin şehrimiz sulan hakkındaki sualiw 
ne cevab verilmek üzere, belediyenin 
su kom5syonu belediye reisi Neş'et 
in riyasetinde bir toplantı yap -
mıştır. İc'1imada v!layet s:hhiye mü
dürü Ali Kemal Sargut da hazır bu -
lunmuştur. Bu komisyon şehir sulan 
hakk.ınria muhtelif kararlar vermekle 
beraber Sıhhiye Ve'ka.Jetinin sorularına 
cevablar hazırlamışlardır. -=tın er er. . ,. . akınlarına maruz kalarak Selçukilel."in e- - arması 1.1'=!' enıyo . 

Ça~cltl~ n~1ıın b~edı~ m~ıı~. . M.Kem~pqabuITTntnSo~~k~- ==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ 
R · · "mh M·ııı ş f ı· t 1'no" lıne geçtı. .. i M h d adıııda bir genç avni c l eısıcu urumuz ı e sme - ı k d ı •in tn inkırazı ve ver vP:r yun. en a mu Ku·. çu·. k Memleket Haberlerı· 

• .. • n•.>o s Se çu eve. · · · k"' d F t ~ d b k k k nünun Çankı!'ıya ge1dıklerı 13-12-,,.lo a· be 1erinın zuhuru sıralarında oy en a ma num a ır ızı açırma -
h ·· ü ü (İ t 1 ·· '') ·· .. 1 k her Anadolu y d F k t b 1 Ç k t' -gun n sme nonu gunu o ara ı t monu da hük:.im süren is _ tan maznun ur. a a un ar er es.ır. 
yıl kutlulamağı ve Milli Şefin Çankırı - burada Kasra .d _. altın~a k"l Dinlenilen 7-8 şahid kadından hıç birisi Nazillille evkafm imar hareketleri Gerede b.uııusi muh3sebe tahsil nıemurluğ"u 

f d' ogvullarının ı are~ı ·.ı " • 
lıların fahri tıemşeriliğini kabul buyur • en ıyar .. . d 1 fend'yar 0x.ıu tek kelime Türkçe b ilmemektedir Se;ıe-

b • dı Bir muddet sonra .-ı. s 1 "' . d 
rtıasını rica etmişlerdi. Milli Şef u teı<- · . 

0
· x-ull rına rlamad lerdf'nberi Tü:-'k C'lmiası içın e yaşamış, 

lif· k b l b . Kasım Beyın sman o~ . a kl .J d v b .. .. .. 
ı a u uvurmuşıarcıır. .

1 
Ç 1 -Oa Osman 0 Türk topra arınua ogmuş. uyumı..ış 

Büyük iltifata mııl olan Çankmlılnr bu olması dolayısı e 1an.nrıb k ld. - maalesef Türkçe öi{renmemiş olan bu 
k . g~ullarının idaresi atına ıra ı ı. . 

sevinç vesilesile vilayetimizin çok es ı 
11 

burasını Tanzimata !la- yudclaşlar mahkem~ reisinin yem~n içın 
olan tarihinden kıs1C'.l bahsetmeği ç0k Osman oğu karziı T tt ... SOnl'"" söyle1!ği sözleri tekrar etmeye bıle dil-
f dar Liva mer o ve anzıma a.. • .. 
aydalı ve yerinde buluyorum. j 

3 
• 1 k Kastamonuya ı leri dönmE'miştir. 

Dün . t lmrifa da Sancak mer {t.."!l o ara . ---------
yanın ~n ıyı sana oryomu o · "·' .d tt'l r Cümhuriyet:n IA k 1 · bağlıyarak ı are e ı.e · · • 

.!ı cesim çam ağaçlarile v·.: emsa sız . • ra da vilavct haline konda. 
gti.7elliğile vasati 2500 metre yüksE.'len ılanından son Ç k · d d 'k' ka"'" 

B ·· Ilgaz ve er f'Ş a ın a · ı .... -
Yeşil İlgaz eteklerinde, Kızılırmakla, da- ugun k·cİ l'valı,~ zama 
ha bir çok dağ kavisleri ortasına kuru~an sı olan Çankırıya es ~ ~n 1 

. • • • 

şehir çok eskidenberi bu irili ufaklı d::ığ nında, Keskin, Kalecık. Tosya ve lskı -
ve tepeciklerden ötürü müdafaası kolay lip kazaları da bağlı i.di 

Tokad hususi muh2sebe 
müdUrlüğU 

Tokad hususi muhasebe müdürlüğüne ta
yin edilen Ali Haydar Tuna gelerek vazife
sine başlazT'lştı.r. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey dünyanın 
hiç de beğenmiyo::-um .• 

i 

/~-. 
~ -__ , 

'-...... 

-~ 

-
vaziyetini •• . SiWılanma yanşına bakılırsa .• .. . Devletlerden bazılarının iene is

tekleri var! 

Nazilli evkaf idaresi kazanın imarına yar- Gerede hu!>usi muhasebe tahsil memuru 
dun etmektedir. Aşağ1 Nazillide Fabrika, Necml Bol11 merkez tahsil memurluğuna, lise 
caddesi üzerinde çirkin bir manzara teşkil mezunlarından İsmail de boş kalan yere ta
eden Eski meseldi yıktırarak arsası üzerine yln edlbni1?tir. 
Nazilli bel0 diye fen memurluğunca ha.zırla- Naz.HU mahkf'me başkatibliği 
nan planlara göre modern bir fı.rın, gazino Söke mahkemesi zabıt kfttiblerinden Nuri 
ve lki kı\tlı bir alle apartımam yaptırmak Başaran Nnllli mahkemasl haşkfıltJ.bllğine 
kararı verilmiş, evkaf umum müdürlüğü de tayin edilmlstir. 
bu kararı t:ıs'1b ederek arsanın ~ civarının Gered~de havalu 
müstakbel vaziyetini blldlxen krokilerini is
temiştir. (15) bln liraya yapılacak olan bu 
tesisatın inşasına yakında başlanacaktır. 

Nazmı tapu katiblift 
Nazilli tapu kA.tibi All Rıza Yürek 

Burdurun Yeşilova kazası tapu memurluğu
na terfian tayin edilmiştir. 

Hasan Bey - Eyvah .• bizim karı da 
tırnaklarını manikür yaptırdı . acaba 
~ene ne isteyecek? .. 

Geredede ilkbaharı andıran havalar ere -
vam etmelttedlr. Soğuklar şiddetini kaybet
miştir. Bundan evvelki senelerde evden eve, 
bir tarafa çıkamıyarak derecede kar ve so
ğuk yapmakta idi. 

Geredede Halknlerinin yıldönümii 
Halkevleı lnin yıldö 1ümü mtlnasebetJle Ge 

redede B:ısbakan Refik Saydamın nutku -
nu mütea.ktb merasim yapıl.nu.ştır. Şlmdlye 
kadar başarılan işler anlatılmU}, yeni senede 
daha verimli çalışmalar dllenmi'}tlr. 

Tokad vilayet umumi meclisi 
Tokad vUAyct umumi mecıısı senelik tı; -

tı.maına yeni seçilen azalarlle t.oplantılanna 
başlam~ır. 

Tokad ıiraat müdüril terfi ett.l 
Tokad ziraat mUdilrü Şeyde Ke.restecioA

lu terfian 71raat Vekaleti şube miidürlük
lerlnden birine tayin edl1m1ştlr. 

Halkah Zira.at mektebi muallimlertnden -
olan Şeyda K~restecloğlu malfunat ve ne -
zaketııe kendisini muhite .sevd1rm1şt1. 

Nazl.UJde bir kaymakam kona.fı J'apılıyor 
Nazllllde bir kaymakam konağı yaptırıl -

ması vllilyet meclisince kararl~tınlmıştır. 

Cümhuriyet meydanı civarında inşa edilecek 
olan bu bina bu yıl lçlnde1ilonal edllecektir . 
Blli\hare nahiyelerde de birer müdür e'Vt 
yapılacaktır. 
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B eiedlyeye giden yolun karşısın-' Deyince polia tiana; yere tiUdlren B ae 
daki durakta tramvay bekliyo- bir bana. bir de poıı.e bakacaktı. en 

rum. Tramvay tellerinin ~tinad direk • ~ ~ adam yere tilkürcfli. 
lerinden birinin üzerine üç köteli bir p ns· 
çerçeve konulmuş. Çerçevenin . içinde ~ ~un yere tilkilrdülfinü gamazla • 
bir yazı var .. Tramvayı kaçırmak paha- JMk sana mı kaldı'? •• 
mıa da olsa yaklaşıyonı~ ve okuyorum: Demeee bile gene beni, garibsemif g6z-

cKmdi sıh~timi.z k4!14r ?J1Lrddajl~:ı- lerle tepeden tırnata kadar süzecekti ... 
mızın sahhatı.n.ı konı.'ıa,ı.m. Yerlere tu - Yere tüküren itiru edecektf: 
künmlcri zcıbıtcıya hab•r "ermek 1nede· _ Yalan ~ylüyor. 
nt btr vazifedir.. Ben hfıd'detlenecekttm: 
~Doğru~ 11~ d~nir? . _ Y.alan söylemiy• :ae borcum var, ye-
Dıyor, belediyımn ihtannı ıyi karşılı· re tükürdWıl 

yorum. - Yalan! 
- Evet yere tüküreni polise ihbar et- _ Doğrul 

meyi biT vazife bilmeliyim! _Yalan! 
Ben bunu söyler söylemez sol tarafım- _Doğru! 

ılan bk ses geliyor: - tsbat et, benim yert: tükürdü®ınil. 
- Hak tu! senden bafka gören var mı1 
Btrdenbire sola d?nüyorum. Ve yere _Ben gördüm. 

IUküreni görüyorum. - Sen iftira ediyorsun! 
Yere tüküren yanıbaşımda ve pofu el- * 

tadını ~e .. 
- Haber venneliyiml 
Yere tük11ren., polisin bulunduğu tara. 

f.a doğru gidiyoır. V ~ ben onu takib edi -
JOrum. 
~ ftte ,..e tilltdren. ifte polis ve işte 
ben.. üçümüz o kadar yakınız ki. kolla
rmıızı bira% fula .sallasak birbirimize 
ompacağız: 

- Bay poU.! 
Diyecekt~ amma diyemedim. Düşün· 

düm,ben: 
- Bay polla! 

Aklıma daha neler geldi'. Sokakta kin· 
eti haiinde yürüyen bir insana iftira et • 
mek, ve bu iftira yfhO.nden aramızda çı
kan :ınünaıltqada ona kıüfretmiş olmaktan 
dolayı cürmü meıhuı:r mahkemesine &it-
mek, mahkOm olmak.. · 

Bunlar çok fBıa ,eyler .. 

* - Neme ıtzım, eledim. baııma beli mı 
alacağım ... 

Yürüdüm, o da yilrüdü. 
ismet Hul&ı 

C Bunlan biliyor mu idiniz?~ 
Kaplumbağalar yiyecek:erini 

nasıl temin ederler ? 
Birbiri arkasmda kosan 

kar tonları 

.BON POSTA 

~ 
Yeni yetişen 

erkek çocukların 
elbiseleri 

Deanna Dur bin bir facia 
filmi çevirecek 

, ··--····,-------··---.. ································ ·························---· ····-, 
i Bu on heş yaşındaki güz•l sesli yıldız bundan on s~ne 
i kadar •vvel çevrilen ve büyük bir alaka toplıgan ! "Operadaki hagalet,,filminde başkadın rolünü yapacak 
• 
'-·---·------,-------•••-----•••••-•••••••••n••••••••••••••-••--•••••• ' 

Bugüı:tlerdt Amit< 
tik.an sinema meha • 
fillnde dilrbte de • 
ğer bir haber dolat
maktadıl'. Vaktile 
ııeyreylemJt olduğu• r 
muz (OperatfM:l ha
falet) filminiııt ye • ,, . 
biden çevrileceği ve 
baş kadm mlünün 
de Deanna Durbin'• 
tevdi edileceli söy • 
lenmektediıl. 

Bu bavadısten h1' 
kimse m.emnun: ol = 

Yeni yetişen erkek .. ço~~n~ zevkle aıs.ımştır. tlne:ma 
giydirmek oldukça guç bır ıştır. Çocuk :nldı.zlan içinde en 
gi:bi giyıd'iremezsiniz, çünldl çocukluk ya- fazla sevtmlt olan 
f1lll geçmiştir. Erkek gibi giyinmek çağı· ve ko.medilerc:t. pek 
na da henüz gelmemiştir. Kız olsa i§ daha büyük bir muwffa. 
kolaydır. Çünkü elinizin altında bin bir kiyet .kaza.nan Dean 
türlü yenilik vardır. na Du.rbin'mll biır 

Evet bu yolda ister istemez biraz güç- fncia filminde, hu • 
lük çekilir anıma nihayet ince bir kadın, susile 
delikanlılığa namzed oğulcuğunu da gü - (Operadaki 
zel giydirmenin yolunu pek güzel bulur. hayalet) gibi bi:r deh
Ve onu ne vakitsiz erkekliğe özenmiş, ne şet filminde llyilrı 

de çocukluktan uzaklaşmakta. gecikmiş vechile rol yapanu -
bir kıyafete sokar. On:ı daima en sade ve yacağı muhübk ad-
olıd'ukça ağır başlı elbiseler seçer. Fakat dedilıne.ktedir. · Deanna Durbin yem bir tuvcıletile 
bu elbiseleri. fantezi, süslü kazaklar, göm Ma!Um olduğu üzere Operadaki haya ı si kendisini bu role sevkey-lediğini s&,!ı 
lekler, kravatlarla onun tazeliğine uy • let filminin baş rolü bir erkek tarafın· liyenler ·bulunmaktadır. Fakat bu :fa c 
durur. dan ifa edilmektedir. Rol icabı olarak raziye doğru olmasa gere'ktir. Facia 

Bu yaşlardaki çocuklara meseli, şu ye- san'atkann yüzü müthiş bi1" şekilde san'atkarlan istenildiği kadar buluna 
Montamada Kalinde irili ufaklı kar lek pek yaraşır. Düzdür, sadedir amma 

1 sakatlanmış olduğundan daimi olarak bilir. Fakat Deanna gibi ince bir san t 

toplannın birbirinin ardında koştukları· renkli dik yakası, renkli cepleri, ön kıs· maske taşımaktadır. atkar kolay kolay bulwıamaz. Bundall 
ıu seyretmek mümkü.udür. Karlar üze- mm~ örgüsündeki değişiklik şen ve de· Bu rolü emsalsiz bir 9UTette canlan· dolayıdır ki bu haber Amerikan sineı 
rinde esen rüzgarın kar tanelerini sürjk- Aişiktir. dırnıış olan büyük san'atkar Lon Cha· ma mehafilini hayrete düşürmüştür. 

, Amerikada pyet iai su kaplfunba • lemeleri netice.si bu hal vaki olur. • • ney'dir. Makyaj üstadı sıfatını kazan· Kumpanya henüz bu hususta karsı 
ğalan vardır. Bu. 'kaplfunbağalarm * Her kadın bilmehdır mış olan bu 1B1J'at}tAr bu rolünde cid • verm~ değildir. Fakat bu gilı.el san • 
kendilerine yiyecek tedaıjk}m gpyet 16 talebenin Okuduğu mekteb Cilasını ka beden ütünüzü tuzla o- d:n bir harika yar~tmıştır. Kadın rolü· atkann yalnız. bu rolü çevireceği ba1'-
garibdir. Hayvan vücudünü kumun Y . . .. . de nu de Mary Philbın adında bir san'at· londaki habenn bu kadar alAk:a uyan-
içi.ne gömer, başı dışarıda ~lır, ağzını vıarsamz tekrar es~ ~liğini dl kAr ifa eylemiştl. dırması kumpanyayı gerçekten bu n' 

açar. Alı.t çenesinde solucanı şeklindıe edersiniz. Deanna Durbin'in güzel ve tatlı se • lü ona çevirtmeğe sevketmektedir . 
bir uzuv vardır. Balıklar bunu böcek * --,.... ----
zanneden kaplfunbaganıın ağzına yak· Ziya, toz ve uzun müddet kullanma Sinema san. atkArları Bernar Şov' un b. r 
laşı.rlar, kaplfunbağa da bu sırada ba • yüzünder., parmak lekelerile kirlenen 

~:'~:'~Eğe:,:.;ııkk~;.:~=:.~u:: _ kitablannızı kolayca yepyeni ve te • nelere inanırlar? eseri filme alınıyor 
k l .. bağ w d Re . . .. d''~"' "- uf k kt b t miz bir hale koyabilirsiniz. Temiz bir 

ayni uzuv ap um anın agzın a sırımı ıor u5 ... nıu. a me e o- Film çevirmeden evvel veya çevirir- Meşhur İngiliz muharriri Bemar Şo1 
yeniden peyda olur. wadadır. Talebesinin sayısı on altıdır. bezi alkole batırıp kitabı da kapıyarak ten cibatıl ftikad.larlb inanan sinema un (Pigmalyon) adındaki esen filme çeı * Hepsi de ayni isimdedirıer. Çünkü ayni iki kabın arasını siliniz. Hiçbir iz bı • san'atk!rlannm sayısı bir hayli yüksek· kilmiş ve Venecbk film sergisinde gös , 
Fransadaki radyolarm mevcudu Mlenin çocuklarıdır. rakmadan temizlenir. tir... terilen bu film çok beğenilmişti. Bundu 

Yapılan istatistiklere göre, Fransada 4 * * Meseli Judy Garland içinde bakırdan cesaret alan muhardr şimdi (Sezar '\111 

Dli1yon sem yüz b!n radyo vardır. Bu Parmaklarm hassasiyeti İpeklilerinizi tıemizce :yfıkamak için piston bulunan bir orkestra refakatinde Kleopatra) adrndaki eserin! dahi filnl 
suretle. 9 kişiye bir radyo isabet etmek· İnsanlarda parmaklann hassasiyeti on prla söyllyemez. çektirmek üzeredir. 
~dfr. üç yaşın.da azami haddinı bulur. bir litre suyun içine soyulmuş bir pa • Güzel yıldız Una Merkel çevirdiği her Filini Fransız sinemacıları çekecek , 
---.. -------· ... -...... _ tates doğrayınız, Y*ayacağıruz ipekli- filmde biır dıefa eski iskarpinlerinden bi-

Okagacularıma 

Cevablarım 
Bir otuJUCQ tızmm tmsa s:He mektub 

yuana: 
Kızım, 

Mektubunu uun yazmakta iaabet et
aılpln, mektubundan aeİı1 ve l8D& mu
l&llat olan o erteli iyi tanlDllfJ oldum. o
nun hareketleri ana denk bir erkek ol
madılmı ortaya koyuyor. Kapının önün
den 19Çme.si, aiDıemada yanına .sokulma -
11, senden randnu istemesi bütün bun
lar aeınlnle gönlünü eğlendirmek 1steme-
8lndendlr. Mademki sen benden bir anne 
nuthatt 1st1yoraun. İfte ııa.ııa vereceğim 
anne nasihatti 

Bir daba onunla bir telime bile ko -
llllflD&.. Ve daha Dert ctder, daha fazla 
t:tıstablıılt ederse ailene de bu erkefln n
na maaallat oldutumı haber -.ermekten 
~··Ve ula kenıdini ona taptuayıın 
deme. Bir anııt bir d.fm aenin bütilı\ 
Jıa,.tını, ıatlkballni mah'Vetmete klf1 .. 
dlr. 

* ıKalbl a.tet• ımzasne mektut> ,am.n 
otoyucum, on 1lç yaşında evlenmif bir 
re.nç kadındır. ŞJ.uidl yaşı ylrmt bef, Ko
casının yqı ile onun Yatına msbetıe bir 

nıJal1 fazla .. Bu yaş faı"tı okuyucumu çot 
fazla tizmettedlr. Kıoc•aw kendine tar
tı lAkayd buluyor. Faat tocuı nazile, 
tibar bir inaandır, ta.nama t&111 lA.ta,,.S 
olmakla beraber gene mütfit hanoket e
der ve çocutıan de ftrdır. ıKalb( at.et• 
ımzaıı okuyucum, bir genel t&ntıruft:ır. 
Bu genç, kadın lrocasmdan ayn)dıtı tak· 
d!rde kendlslle ev!tmecetınl vadetınJft.lr. 
Okuyucum benden BOnQQr": 

- Ne yapayım? 
On üç yqında evlenmıet çatı detlldlr. 

Ve bllhusa on üç yqındaki bir genç 
kız kendi l>abaaı yqında bir tnsanla ev
lendlrllmez .. Anneler, babalv bu huawıa 
çot dikkat etmelidirler. lju 'Y&l' t1 bir 
bre evlendikten, bir er.kekle yaşadıktan, 
hele bir de çocuk sahlbl olduktan IOD?'a 

ayrılmak gayet fena bir feYcllr. ±nsanıar 
bazı mühim aebebler olmadan ayn)mat 
albetlne tat'lyyen yanqmama•MiH"lar. Ve 
bllbasla lklnc1 b1r1n1 PQ1ey:lp blrlneiden 
a:rnimak çirkin w baJa1ı bir baretettfr. 
Hem düşün bir tere aenel-erdenberi aentn .. 
le yaşıyan, ama h111 hiç de fena o1mJJU 
kocanın yerllie ıeıeoeıı: Met1, beftlll p -
çer ıec;mez aenden Jtls ~ ml? 
Beni dinle ~. lDca:aa adık 18f&. 9C)'O 

cutunu bftyilt ft Y1l'ftlll bozma 1 En dol• 
ru hareket tader1u iMi olmaıctır. 

'tEIZB 

tir. Harici manzaralar Roma ve Mısırdı yi de içine koyunuz, hep bir arada ateş- rinl giyer. 
te ısıtınız. Rozalind Rusel filmi çevirmeğe başla. alınacaktır. San'atllilar henü:.1 tayin e, 

* diimemiştlr. 
dılı ilk hafta içinde birkaç defa eski rob- ==========--====--===-=-======-

Börek ve omletlerinizi daha iyi ve döp.mbrım mtına geçirir. 
daha yumşak pişirmek için haşlanınlŞ Filın çevimıel• batladığı ıırada Robert 

bir patatesi iyice ezip hıamu.rlarırua ka· Taylor pplraenı bir yataluı üzerine 

ıı.ştınnız. koymayı itiyad edinmi§tir. 

* Norma Şerer daima eski makyaj masa 
Yarısı kullanılmı§ bir limonu ter ve ve takımını istimal eder. 

taze saklamak mümkündür. Küçük bir Fransız aan'atkAn Fernand Gravey &· 

tabağa koyunuz, üstüne bir bardak ka· yın 13 üncü Cuma gflnQ. film çevirmeğe 
pa tınız. baflamaz. 

iki ahbab çavuşlar: 

Joan Cravford hep esk~ locasını kulla 
nır. 

Dennis O,Keefe'nin cebinde uğur goı 

tiren bir dolar vardır. Film çevirmelf 

başlamadan evvel bu paranın yerinde o 
lup olmadığını tetkik eder. 

Güzel J eanette Mac Donald yerde siciQ 

gördükçe hemen toplax. Sicimi yerde bJı 
rakmırk onca uğursuzluktur. 

Yangın başlangıcı 

' 
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1 =ı [ 1939 yıl_ın_da bir gece Beyoğlu eğlence J 

yerlerını gezen ka~ın neler görür? 

birkaç Bursa 
b. t __ ILJ 

sene sonra 
eh i ol c k 

lznik g ·· ıün 'e ucuz ve ü · :< tellerle gazinol r yap il c k, Ulud ğda i 
ış sporları teşkilat va tesisatı en mükemmel şekle sokulacak 

Bursnya ilk geldi· 
,ıtımız gün, palaspan· 
dıras dnlta çıhnldı
ijımızann, Uludağdan 
dli.."lUifimUzün hemen 
ertesi sııbııh, ifa ede. 
ıJnedlğlnılı zıyaret 
~orcunu ödemek itin 
Bursarun çalııkmı 
:V nlisı Şefik Soyerden 
be: dakikasını bize 
hasretmes ini istedik. 

lamam. ihtimalleri var 
mı? .• 

- Bizim pek yüklü 
bir yekO.n tutan para
ya lhtıyacunız yok. 
On milyon lira için
de i§lerimlzi görebi· 
llrlz. 

- VilAyetin geliri 
ne kadardır? .. 

- 2 milyon lira .. 
- Sızde de bir et 

11ı1 meselesi var mı? .. .:.sıı.sen Bunıaya ge-
- Evet.. et bizde 14>. dnAıı çıktığımın de pahalıdır. Kırk 

haber alan kıymetll bete satılıyor. Fakat 
idareci bizimle all.. burada celebler mık-
kadar olmak l.Otflln· !ediyorlar .. Bursa yol ae bulunmuştu. Ka-

üzeridir, uğraktır. Sa-
)"ak ajaru ve Parti .1cıda bir haleti ru-
Sekreteri Slim Aaltı.. BtLrıanın çalı§kan Valili Ş~ fik S<YJJer ve 1nuharririmu htye vardır. :lfalını 
ok valiyi ıstediğimiz .. -ncemiız budur. Yeni kısmı gördüğunüz yol ortasında bırakmaz. Son istasyona, 
saatte görebileceğimizi ....öyledi. Ayni gun ~ koğuf oekl!ııde değil de, birkaç ya- son pa?.al'a kadar götürmek ister. BLtn

İstanbula avdet etmek niyetind'.e bulun.. taldı bölmeler halinde yapacağız. Kayak dan dolayı et fıatlan Bursamızda bir 
auğumuzdan sabahın erken bir saatinde vesaire gibi techimtı obnayıp ta dağa parça yüksektir. 
hiçbir teşrifat yapmP.cığına meydan kal- çıkmak üzere gelenlere verilmek için bol . Merkezden çok ba!ık getirtiyoruz. Fa
llladan mütevazı valınin odasına gir~ik. tech" t IJacağız. Şlmdtllk bu seneki büt- kır halk daha çok balık yiyor. 

Kenaısile (Mahkômlar adaı;ı) sevaba- çem~~ :ğan i"ler bunlardır. Şehi~e ~ördüğümüz noks~.n~~rı sr>ran 
Unde fki saniveyt geçmiyen b:r takdim .~ lm 1 da dalrr. nörrnexe değerli valiye, lokanta.dan küçuk bir şi-

h ta ~µorcu o ıyan an ıı;• l'> "' k. t t 
seremonisinde tanı~ı~m zeki mu a - teşvik edivonız. Kavakcılı~. dağ SPotı.ı- aye yap ıın. 
bım beni hemen hatırlamakt<ı ~e::ilmıedi. kt - Yazın tertibat alacağı7 pahalılığın nu tesvtk için propagand:ı yııpma :ın ... 

- Dağı nasıl buv.funu?, mücıklilAt cek- (Jf"M kalmıvoruz ve her türm ihtivadarı da önüne geçeceğiz, cevabını verdi.. 
tiniz mi, eksiğimiz var mı" .. dive ~:>rdu. karcıılavacak tertibat almak bu işde ba~ Şimdi Türkkuşunun işgal etmekt~ bu-

Gnzeteci ı?Özile kritik dinlemek idare- tıca vazifemizi teı::kil edlvor. lunduğu binada açık ve kapalı, dört yüz 
cilerin :pek hoşuna gitnıe-z amma. muha- ~nor ve gen~li~ hareketlerilP. ciddi hir kişilik bir lokanttt tesis edeceğiz. İyi bir 
tabınuz en ufı:ık ta olc;a j!Öriic:Jerden isti- c:ekilde rnestrUıüz. Bunlara hız verm<>!!P servis ve ucuz bir tarife koyacağız. Ha1k 
fade lın!k~nlan çıkaran çalışkan bir zat.. cahsıvor. bu eslslara göre programıml'T.1 burada ucuz ve temiz yemek bulacaktır. 

_ Dağ çok güzel, dedim .. o kadnr gü. hazıT"hvoruz. Bil" shıdvom yaptırmakta- EyJUl sonunn kadar Mudanyn asfalt 
zel ki. hayran kald1'!t. Aş1k olduk. Dün - Vl'l'. 1tc sPne ~onra Tii,.k"venln en hüviik olu da bitmiş, bu suretle! Mudanya _ 
ya cenneti dense hiçbir m~bala~a yok... stadlanndan birine sah;b o1acaPt7.. Prnl'.!- Butsa yolu tamamen asfalilanmış olt!
İnsan şu mukassi dağ1nnn ardın.da bu de- ramımızı 5 seneye U.k~im etmiştik. ikiıı- caktır. Halkcvi binası da yaza ka.dar bi
rece harikulide bir güzellik sakl1 oldu- ci S<"I'lesini vasıvoruz. Ru zaman ?.arfında tecek. Sokakları imlt!n nisbetinde tamir 
~nu imkAnı yok tasavvur edemez. sahamızı mükemmt>l bir hale ,l!eitrrlik ettiriyor ve yaptınyom1. Şehir dahilin-

kn k tJivPb:lirim. Futhol saha•:ı bitmtc:tir: di- deki yolları kAmilen asfalta çevrieceğiz. Mü...'lrl;lata gelince~ evet, dağa çı 1a 
:i""... k k ~l'r11"'1 de t>'"'-·derpe:.r ikmal erHlmekte-blr ıztırabdır. Fakat bu ıztırab çı ır çı • 

kl r!lr. Stıı.ıftfa bütün ovun yerlerinden maa-maz kayboluyot', bütün yorgunlu ar u-
da, tenis sahas!, yüzmıo havuzu, 11th mwr nutuluyor amma, her vatandaş sporcu ve 

ezaya, cefaya mlltehammil olmadığı için f~in tertibat. çocuk bahçesi de buluna • 

Kıymetli dakikalannı işgaJ ettiğimiz, 
Bursanın değerli valisinden müsaade is
tiyoruz. Onun yanından ve Bursadan 

' valisinin şahsında seınbollenen çok iyi 
intıbalarla böylece ayrılıyoruz. çıkışı kolaylaş-tınnait yollarını aramak caktır. 

" .. ki Bursa vilAyetinl tamamen bir tıırist ~eh Nusret Sa"a r;0_cıkun lca'b ediyor. Otomobil bizi on üçuncu - ı Y 

!ometrede bıraktı. Burada dağa kadar ri yapmait istivorı.ız ki. buna Bursanın - ··········· ...... ........ .................................. . 
haiz oıauıtu vasıflar raz1asrıe mnsnıddir: Bı"tl is (Kızılay ) kurumunun yürümek epeyce müskül.. bu mahzur or- 1 h Ovasile. ızCSITerilf'. sıc:Jk sularile. ıfafü e 

tadan kalkarsa, kaldırılırsa dağ, da a yardım a kuca~ında taşıdığı eski ve tarihi eserle- rı 
çok insan çekebilir sanırım. 

Beni dikkatle, bir kelime kaçırmadan 
dinliyen Şefik Soyer, ikinci bir sual sor
du: 

rlle ... 

- Oteli, kayskevini, 
buldunuz? .. 

M<'m tek etimiz turist şehri olm:ı.l!a cok 
Uivık btr noktadadır. Bu ideale erişmek 
tdn lazım gelen sevl~rl sünıtfo yapmağa 

teşkilatı nasıl mecburuız ve çahsıyoru7.: Yolları temi7 

Dedikodu yapmak bize düşmez. İki e
limiz yanımıza gelecek ne.melazım! Doğ
ruya en yakın olanı söylemeli. Cevab 
verdim: 

ve muntazam. otelle.,.i konfor~u V" ucuz 
b;r hale kovmak. j?elenlere mütPnevvi 
elrlt>nC'el<>r temin etmek çalışm3lanmız 
a'l"Ssındadır. 

fzni'k ve Apollo!l göllerinde bılık av

Bitiis (Husust) - Şehrimizde mev
cud teşekküller arasında (Kızılay) ku-

rumu; cidden üzerinde dikkati toplı • 
yacak bir faaliyet göstermekte ve çok 
faydalı işler yapmaktadır. 

Bu defa ilk mekteblerde okuyan 
kimses'z (20) çocuğa elbise, fotin ve 
kasket yaptırmak suretile onları sevin
dirmiş ve bu hareketi muhitte umumi 
bir memnuniyeti mucib olmuştur. Bu 
yardımından dolayı kültür direktörlü
ğü tarafından kurum hS§kanlığma te
şekkür edilmiştir. -------

- Oldukça muntazam .. fakat biraz da- cılı$ yaoılır. Buralarda en çok derinl:k 
!ıa hinunetinizi bekler. Teşkilat kendi blT bucuk m<>t:-edir. Daha az oldul'!n za. 
yaığile kMT.rulmağa mecbur, fakat yağı man mükemmel bahk tutuluvor. Bursa
kendini kavuracağa· pek benzemiyor. ya gelenleri :;öl 'ke'llannda küçük gazino 
Kupkuru bir şey olmasmdan ise, mahlut ve eqlence yerlerlnde meşf{Uı edeceğtz. 
ta olsa biraz daha bütçecie:ı yardım yağı Balık avcılığı peHıa eğlence sırasına Kütahya Halkev;nin faaliyeti 
ayırmanıza ihtiyaç var. geçebilir. Yabancıların çok görmek lst:-
Bursayı tam blr turist şehr! yapmak di'lderi f znik gölünde de oteller ve gol 

azminde bulunan sayın vali, suallerine ilzerin de spor yeri.eri yapmak tasavvur
verdiğim cevablara mukabeleye başlndı: Ianmız arasındadır. 

- Dağa çıkmanın biraz müşkül oldu- f negölde Çitli maden suyu var. Oraya 
ğunu ben de takdir edıyorum. Hatta bny- da rahat gidiş ve geli~ tanzim ile meş
l'amda refikamı göndermiştim, a~mağa gulüz. Bursaya gelen geziciler her~n 
gittim; çıkamadım. Gençlerin enerjileri- de1"şi'k yerler, çeşidh eğlenceler bu~.a
lli yollarda ı::arfetmeleri elbette doğru caklardır. Bir gün dağa gider, bır gun 
değildir. Asıl bu enerji odağa hasredılme- İznik gölüne, bir gün diğer bir yere gi
lid r. Bunu otedenb<>ri düşünüyoruz. 25 d er. 
kilometre tutan kar mıntakasıffi rahatca _ B iraz da şehre aid maltimııt lfıtfe-
çıkılabilir b"r hale koymak dağın istik- der misiniz? ..• 
b ali ba.ltımından el;:emdir. Havai hat ynp- _ Şehrin tanzimi için plfin yaptırıyo
mak ta idı: alimızdir. Bunun için de yüz ruz. Biter bitmez tatbiki imkanlarını ha
b in liraya ya!cm bir paraya ihtiyaç var.. zırlıyoruz. Derhal başlıyacağız. Göz~e 
bunu yapıneıya kadar ellcrimiı, kollan- görllnür bir tekftmülü kısa bir zamanda 
mız bağlı beldememek için hemen önü- d 

ortaya çıkarmak azmin eyiz. 
mü.,dek.i sC'na oto şeni alacağız. Bunlarla 
kar mıntakası rahatça ~ılabilir .. 
Dağdaki kayıı.lcevini genişletmek kara

nnı vermiş bulunuyoruz. Bu yılki dıü-

Gfilümsedim: 

- Bizim İstanbulun pMnı var .. fakat 
parası yok. Sizi de ayni akıbetin kar§ı-

Kütahyadan yazılıyor: Halkeviınizin 
saz ve söz geceleri düzenle ve halkımı
zm hu<ludsuz rağbetile devam etmek
tedir. 

Bu hRftaki saz ve söz geeesi'ne yeni 
valimiz Hamit Oskay1'la, ydni ikültıür 
direktOrü İbrnhim Ertuğrul da şe \"f 
vermişl("l'dir. Zengin program arasında 
yer alan Hamdi Halid Yener'in konfe
ransı büyük bir alAka uyandırmıştır. 
M:lli havalar ve oyunlar halkın en çok 
rağbetini kazarunakta devam etmekte· 
dir. 

Bundan sonra halkın istirahatini te-
min maksadile saz ve söı: gecelerine 
mahsus giriş kartları bastırılarak !he-r 
Salı ve Carşamba günleri HaJ.kevimız· 
den ve Şehir klübünden her isitiyenc 
verilecektir. BaSJian kartlar salonun 
istiabı kadar olacağından bu suretle iz .. 
dihamın önüne geçilecektir. 

Acayip salonlar 
Anlatan: Suad Dervi 

ViyaJLaıı kemancı doğduğu mt .. nle ketin daü.ssılasını duyamk Viyana 
v.1l&leri çalıyor 

.Burası İstanbulun tanınını., bir ote- yer olduğunu anlatayım: Siz bana gi~ 
li.. genış bir salonu, :rahat masala • tiğim şu yerin eğlence yerleri içinde 
r. var... hangi kategoriye aid bulunduğunu söy 

Viyanada tanınmı§ bir kemancı olduğu leyiniz. 
söylenilen iyi bir san'at.k!nn idare et- Bur8SJ alçak tavanlı loş ve içiçe üç 
tiği çok iyi bir takım kenardaki sed • salon.. tabii üçüncü salonun nihaye .. 
din üzerinde çalışıyor. tinde bir kuyruklu piyano, iki üç mü . 

Fakat buna rağmen burada barlarda zisyen, bir de siyah tülden bir gece el
gördüğiimüz kalabalığı. ve barlara gös- bisesi giymiş uzun yüzlü biT kadın . .. 
terilen rağbeti göremiyoruz. Kenarda masalar, masalar, masalarl 

Burada cinha fazla ecnebiler var.. Dans e.:l<X'ek küçük bir ~er ... 
Birkaç Alman iş adamı yanlarında Ve nihayet tam ortada bir masa da-
clevantcn• kalmadığı için Beyoğlulu 
sıfatını vereceğimiz ve ehi» tipten ol· ha .. Bu masanın etrafında 'kadınlı, el' 

madığı yüzde yüz muhakkak bir kadın kekli oldukça şişman alt~ yedi kişi o ~ 
var. Öbür tarafta İngilizce konuşan bir turuyor. Masanın üstünde iki mini mf. 
grup, arkada ild Türk genci oturuyor. ni saksı. . . Bu saksılar şamdan vazifesi 

Viyanalı kemancı kMı kenarda otu • görüyor. Her birinin içinde bir tan~ 
ran yaşlı bir ecnebinin masasında bir mum yanıyor. 
içki içiyor, kah müziği idare etmek i - EtrafL'\da altı yedi kişi olan bu ma • 
çin sed:lin üzerine çıkıyor ve sanki sanın üstünde daha fazla mum yansa, 
kendi kendini avundurmak ister gibi belki de bir zekeriyya sofrası kurul • 
doğduğu memleketin daüssılasını geçir muş diyeceğim amma ... Şu elektrikli 
meğe gayret ederek Viyana valsleri, salonda fY.J mumun neden yandığım an 
Viyana şarkıları çalıyor. lnyabilecek idrAk bende yok! .. 

Onun. Yahudi olduğu için Viyana - Enteresan mı oluyor, kibarlık mı' 
dan aynldığı ve bi: daha dönmiyece. • Adet höyle midir? .. 
ği söyleniyor. San'afkarane bir dekorasyon icabı 

Wien, Wien du nur allein! mıdır? Hakikaten bunu anlamaktan a-
Diye adeta hıçkıran bir sesle ke!'Tla- ciz duyuyorum. 

nına refakat ediyor. Bu masada oturan müşteriler, pek 
Koyu Alınan ve Hitlerci oldukları cömerd; erkeklerden biri durmadan 

göğüslerindeki işaretlerden okunan müzisyenlere bahşiş veriyor ve onlara 
müşteriler, yahudi kemancının çaldığı Rus şarkıları çaldırtıyor. 
valse ayak uydurmuşlar, Beyoğlulu Müzisyenlerin içinde eski beyaz Rus 
genç kadınla dans ediyorlar. Adeta onu akmmdar artakalan bir tek insan kal· 
paylaşamıyorlar. mış. şarküarı o okuyor!. * Zaten İstanbul barları Cemiyeti Ak 

Bu kimsesiz otel salonunda bir şey 
göremiyeceğimiz için birer kahve içip, 
hemen sokağa fırladık. 

Cadde halA kalabalık. SineIYUllar 
çoktan bitmiş olduğu için, yol daha ka
ranlık olrnuş. Fakat halk hAl! birbiri
ni ite, kaka kaldmmlardan ilerliyor. 

Pastanf'ler, kahveler, mahallebici • 
lcr hfüa dolu ... 

O tomobiller hal& bir ~pliğe dizili bon 
cuklar ~bi caddeye dizilmişler .. akıp 
gidiyorlar. Tramvay araba.lan seyrek
leşmiş, bir köşede san saçları dimdik 
olmuş bir kadın. İki pannağı arasında 
tuttuğu si~arayı durmadan dudakla -
nna götürüp çekerek, o sırada nöbet 
bekleyen bir şoförle kavga ediyor. 

Bir sevyar piyango biletçisi yolumu
zu k eserek bize ayaküstü bilet satmak 
istiyor. 

Siyah şapkalı ihtiyar bir kadın ya • 
vaş sesle bir sır tevdi eder gibi kula • 
ğıma cxon para!» istediğini fısıldıyor. 

Biraz sonra caddeyi terketmiş bulu
nuyoruz. Dar merdivenlerden çıkarak 
bir bina"'lın ilk katında olması icab e -
den bir yere geliyoruz. 

* 
Ceh aletime veriniz ve beni affediniz. 

Çünkü şimdi girdiğiınlı şu yere veri • 
leoek ismi bilmiyorum. Kahve desem 
içki içiliyor, bar desem bir tarafında 
bir mas:ıc;ı, bar iskemleleri ve etxafüı 
öteki barlarda gördüğüm bar kadınlan 
yok. . Lokanta desem, kimsenin masa
sında yPmek görmüyorum. Yemek ve
rirler mı, bilmem? 

Daha iyisi, ben size buranın nasıl bil' 

vama dönmüş!... Bir musiki takımında 
her cins ve milletten insan bulunuyor. 

Hele masalardaki sarhoş1arn içki i · 
çirmek gibi çok yülssek bir san'atı 
(! .. ) yaptıkları için kendilerine neden· 
sc artist (!) denilen bar kızlan da da· 
hil olursa, Cemiyeti Akvamda bu ka.. 
dar millet bir arada temsil eclilmemif 
tir sözünü tereddüdsüz söyliyebilirir. 

Rus S$! n'atkar susunca siyah elbiseli 
kadm mncarca şarkı söylüyor. 

Onu biris i dansa kaldırmak istedi, 
kallanadı. Müzisyen hüviyetini muhafa 
za etmek istiyor.Burada barlarda gördil 
ğümüz taşkınlıklar ve bir aile kadını· 
nın yüzünü kızartabilecek sahneler gec; 
miyor! Herkes kendi kadınile gelmiş, 
herkes kendi yanındaki bayanla dan • 
sedlyor. 

* Macarca şarkı söyliyen kadının gü • 
zel ve nostaljik bir sesi var .. 

Öyle r,ostaljik bir ses ki, buraya sa. 
dece gülmek ve eğlenmek için gelmiş 
olan insanların yüzüne bile ciddi ve 
ıçli bir mana veriyor. 

Ve salonların sigara dumanlle buğu 

lanmış havası gurbet acısı gibi yürek 
leri kabartan hazin bir azabla dolduru 
yor!. ..... 

Bu alçı:tk tavanlı üç dar salona, eğ • 
lence bulmak ümidile gelmiş olanların 
dik.katl~rin i, kafalarını nereye v kfe .. 
deceklerin i bihniyen şaşkınların, ya • 
amağı yalnız zevk ve eğlence teltıkld 

edenlerin bu acılı ve acıklı sesi dinle?' 
ken yüzlerinde değişen manaları göl' 
mek insıını oyalıyor. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 



Şiş!i 4 

Pera 
maçm
dan he
yecan~ı 

bir 
safha 

Dün, üç muhtelii sahada birden 
tanbul şild maçlarına ba.şlandı.. Gala
tasaray ve Beşiktaş gibi ligde en kuv· 
vetli iki takımın §ild maçlan. dolayısile 
çıkan bir ihtilaf yüzünden bu maçlar
dan çekilmesi müsabakalardan bekle
nen heyecan ve altıkayı o.rtadan kal -
dırmı.ş oldu. 

Kuvvetleri birbirin't! müsavi olıru~ 
yan takınıların yaptığı maçlar bu maç 
l:ırdan beklenen alakayı ortadan kal· 
dırmış okluğu o kadar bariz bir haki
kattir ki muhtelif sahalarda karşıla • 
şan on altı takun arasında yapılan 

maçlarda 26 lira hasılat olmuştur. 
Birinci ve ikinci lige dahil takımla

rın bir arada yaptığı maçlarda 26 lira 
stadlanmız için yeni bir ha.sılat reko· 
ru sayıl!cak kadar parlakbr. 

Dünkl\ spor hareketlerinin en canlısı 
matbuat takımının maçı ile Şi~ - Pera 
karşılaşmasıdır. 

Matbuat 3 • Şişli tekaüclleri 1 
Bu enteresan müsabaka ve bundan 

sonra yapılacak olan Şi~li - Pera sa -
haya 8,000 i mütecaviz bir seyirci ka
labalığı toplamıştı. Evvela matbuat ta· 
kunı şiddetli alkışlarla sahaya çıktL 

- A, vallahi, cümbüşünüz mükem
melmiş, ayol, kardeş!. diye, Ranaya 
memnuniyetini beyan ettL 

Ondfln sonra da, aklına estikçe, gelir 
oldu .. dadandı. Bittabi, bu hanımın hü· 
viye'tini R.AnA ev~in dçinde herkesten., 
Beberuhiden bile gizli tutuyordu. 

- Bir seferinde, Rafia hanım gene 
böyle, kapıdan gözetliyorken, RAnA o
nu tuttu, sıktştırdı: 

- İçeriye gelsene, burada duracağı· 
na! 

- Ay, nasıl olur? 
- Basbayağı 0 1ur. Kim tanıyacak? 

Seni herkes bu evde Dilber hanım diye 
tanıyor. 

- Vallahi olmaz! Korkarım. 
- Hiç korkma. Gel, otur, eğlen ... 
- Herifler musa1lat olur. 
- Çocuk değilsjn ya? İdare edive • 

rirsin. Gel, haydi! 
Rafia hanımın pek de gönlü yok de

ğildi. Bunu hisseden Rana, bir aralık, 
punduna getirip onu, omuzlannda.:n, 
içeriye itti. 

- Yeni arkadaşımız Dilber hanım! 
- Maşallah! Maşallah!. Safa geldi -

niz! 
Odada eğlenmekte olan iiç ki-bar bey, 

yerlerinden kalkm!-:ıar, Rafia hanımı 
istikbal e<liyorlardı. O, başı yerde, mü· 
tereddid ve mahrub adım attıkça, bu. 
nu acemiliğine ve masumiyetine veren 
beylerin gözleri hırs ille parlıyordu. 
İçlerinden biri, onu kolundan usulca
cık tutup anına çekti. Oturttu. 

- BarPkallah! Bu ne hüsün! .. Bu ne 
cemal?. Bizim Ran· ab~ada neler var
mış da, haberimiz ~ok! Bir rakı, naz • 
lım?. 

Raf'a hanım kadehi a1dL Yüzü kı • 
zardıkça klzanyor. bununla beraber 
kalın dudakları tebessümden fariğ ol· 
muyordu. Hakikatte, bu gece burada, 
hüviyetini belli etmeden, ~best bir 
kadın rom oynamak pek keyfine gidi
yordu. 

- Şeref inizel 

Bunu :;;~tılıler takib etti. Gazeteciler akınla işe gi. 
takımın?. güzel bir buket hediye edil· rişti. Fakat 
di ·ve dostluk tezahüratından sonra ta· mü te kai de 
kımlar dizildiler. pek benzemi · 

Matbuat takımı: Namık - Ercümend, yen Şişlilileı 
Ahmed ~dem - Foto Ali, Foto Sala - lbuna rnukaLele ~tmekre gecilo- 1 
haddin, Tarık Özerengin - Şazi, Niya - medller. Gazetecilerin bekleri ve 
zi, Sedad, Ulvi, Ömer Besim.. 'hele teknik bir oyun oynıyan haf-

Şiş:li 't:ak~ında Feruh-an, istıepbn., lan 'tehlikenin kaleci Namığa ka
Saraf Vf' diğer eski oyuncular yer al • dar uzanmasına mAni oluyorlar. 
mıştı. Ömer Besim, Sedad ve Ulvi güzel bi • 

Hakem: Cümhuriyetten Ahmed İh • rer akın yaptılar ve bunlardan biri pe-
san... naltı tevlid etti. Sedad bunu kalecinin 

Tam saat l O da matbuat şiddetli bir eline attı. Bunun arkasından bir çok 
itirazlara rağmen hakem bir penaltı 
daha verdi. Sedad bu sefer bunu gole 
çıevirdi. Şiş1i kalecisi Feru)ıan zama
ne futbolcülerine taş çıkarıtacak mü -
kemmel kurtarışlarla tekaüd olmadığı .. 
nı sanki isbat ediyor. Açılan Şi.11i te -
kaüdleri sıkı bir akınla be.raberli'k go
lünü yaptılar ve birinci devre bera • 
berlikle sona erdi. 

İkinci devrede matbuatın güzel o • 
yunu devam ediyor. Spor muharriri~ 
ri sanki futbolümüzü, hakemleri ten -
:kid ettiklerini haklı gösterecek bir 
futbol oynuyorlar .. Santrfor Sedad of
saydimsi bir gol yaptL Bunu takiben 
Sedad gene sıkı bir sü~le 3 üncü go
lti çıkarrlı. Matbuat namağlub Unvanı
nı muhafazaya karar ver:mLcı gibi.. Ge
ne bu anılık yaptıkları bir golü hakem 
ofsayd o!l,rak Şişlililere bahşetti. Bu 
esnada nereden geldiği belli olmıyan 
beyaz bir köpek sahaya girerek her 
'iki kalevc - topun peşinde olarak • seri 

Şi§li-Pera ve Matbuat.Şi§li maçlarından ı akınlar yapmağ~ başladı! Herkesi ?'11-
birttr enstantane meden kırıp geçıren hayvancağız nıha· 

( Dünkü maçlar ) 
Şild karşılaşmaları 

çok sönük oldu 
Kuvvetleri birbirine musavi olmıyan takımların 
maçları ancak 26 lira hasılat temin edebildi 

yet hakem tarafından sahadan dışarı 
cltıldı. Maç sona erdiği vakit matbuat 
3 - 1 galib gelmiş bulunuyordu. 

Maçtan sonra Şişlililer büyük bir mi 
saf irperverlik göstererek gazetecileri 
öğle yemeğine davet ettiler. Çok sami· 
mi hasbıballerle geçen bu öğle yeme -
ğinde matbuat takımı, bölge direktörü, 
Şişli klübü idarecileri ve oyuncuların· 
dan bir kısmı hazır bulundular. 

M.T.Ö. 

Şişli 3 - Pera 3 

Matbuat takımın:ın . maç~ bitltikten 
sonra federe olınıyaın ıtakımJarın en 
mühim müsabakasını ~il eden bu 
maça başlandı. Her iki takını da en 
kuvvetli kadrolarile çıkt.ıllar. ŞiŞlide 

Vehab, Pera da Angelidis ve Buduri 
yerlerini alm~lard1. 

Oyun heyeti umuıniyesi itibarile çok 
heyecanlı ve zevlki oldu. Şişlililer iyi 
bir başlayli vaptılar. Pera 'kales.iJ'li i~ 

üste akınlarla zorladılar ve 13 üncil 
dakikada Suldur kafa ile Şişlinin bi • 
rinci goliinü yaptı. Peranın gayretli o
yunu sE"mere vermiyor.. Şişli akınları 
tevali ediyor ve Vclıab ikinci golü he· 
sablı bir vuruşla Pera ağlarına taktı. 

Bu golden sonra Peranın üstün vazi
y~te geçtiğini gör üy<XrUz. 'Üç ortanın 
kombine oyunu dcvırenin sorilarmaı 

doğru Şişli kalesini altüst etti ve Cu· 
lafi ~ kaleye topu sokmağa muvaffak 
oldu. Birinci devre bu şekilde 2 - 1 
Şişli lehine neticelendi. 

İkincı devrede oldukça sert ve serl 
bir oyun oynıyan her iki takım müte-l 
addid fırsatlar kaçırdıktan sonra Pera
d:ı oymyan İngıliz Butley beraberlm 
sayısını yaptı. Şişli arkasından Diran 
vasıtasik tekrar galib vaziyete geçti: 
3 • 2 Pera bir penaltı kaçırdıktan son~ 
ra oyunun bitmesine 6 dakika karsı 
Bambino'nun sıkı vuruşu ile bera berliJI 

/Devamı 10 uncu sayfada) 

Yukanda Matbuat takımı, orta da birlncı ııge geçen Kasımptı§a, 
altta Anadolu hi3an takımı 

Son Posta 'nın Romanı : 60 - LAki"'l, o herifi n§.şerif mevki, ma• 
kam, nFıfuz sahibidir. Eli uzun, yum • 
ruğu kavi.!dir habis~nı. dnu µnutmal ~Ah ne baygın bakışın var, 

~.?. -~ r ı wı rıtı wı ij!lr· ~ u %.tll :~o~:o 
. rs~:ı:-u~ a beıaz şemsıyelı 1,, E::~:ı1. 

O ik'anse.senin, o mel'unu biinsafın a· 
nasını da mezardan kaldırıp meclisi 
işünfış~ getiremez, sokamazsın a? 

Ne hacet? Sillesini kendi üzerinde de
nedin. Daha acısım unutmamışındm. 

merdüm~lı: çeşmim, Maazallah, bu de
fa hep birdcm mahvoluruz. 

- Kl)rkma sen, İzzet efendiciğiml 
Ben onu öyle bir kılığa korum ki, ne 

elini hürmetle, m'nnetle öperim. La ı 
kin, züru didem! Pek meraktayım .. bu 
abdi memlftküne daha ne gibi huzuzat 
hazırlıyorsun? 

- Şimdi söylememi 
IA<rkaı~ var) 
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HAFTANIN KARiKATÜRLERl 1 Tarihten .sayfalar 
~~~~~~~~~~~vapan·o~rh~an~u~ra~ı~ istanbulda 35~sene 

çürük ve yolsuz gemilerin iadesi dti.şüniıhiyor .. -G:ızeıeler-

TORNISTANI.. 

/ngiltere ve FranMı yeni lspany ayı tanunay• çalıfıyorlCU'. 

(Tarih tekerrürden ibattttlr.J 

Silahlanma yan~ı devam ederse 1999 
yılında: 

- Bak oilam 1939 yılında in
•anlm böyle yarı medeni vaziyet
te idiler!. 

E•lıiden aırlan -ilam ve yeni gozüluiin diye Simdi de fehirdeki boı arsalara duvar çekiyor· 
badana ederlerdi.. larl. 

BelediJ9. nıen QD1 Ml89 ~.--QMriela'
- A-6a -.W 6isün eo1 .. 

- Karın 11Nb•• nanaedi ~it. niP,. lıimMy. 
eiylcmİ7f" 1 .• 
- Ofa l'8PllCI .a-dill .......... llQN,I. 

evvel işlenen esrarll 
bir cinayetin içyüzü 
Ş~hrin en zengin mücevhercisi olan Yahudi 
saragda nasıl IJldürlllmüş ve cesedi nasıl 

meydana çıkarılmıştı ? 

Hicri 1003 senesind~ (vak'anüvis adını 
kaydetmıyor) İstanbulun en zengin mü· 
cevhercilerind'en bir Yahudmin ortalık
tan birdenbire kayboluşu. İstanbulda bü
yük bir heyecana sebeb olmuş, koca şehir 
bin çeşid dedikodu ile çalkanmıştı. 

Devrinin milyonerlerinden olup sadece 
cMücevherci Yahudııt diye anılan bu •· 
damın Yahudi mnhallesindelti konağının 
mahzeninde ~ır sandıklar içinde :.iç 
yüz Mısır hazinesi mücevher bulunduğu 
söylenirdi. 

Elli sandık inci. yüz sandık elmas, elli 
sandık yakut, elli sandık zümrüd diye bu 
hazinenin müb31iigah tafsilatı bir çok 
kimselerin hırs ve tamahını kamçılardı. 

Mücevherci Yahudi. konağında celi 
muştalı, belinde çatal, bıçak kırk elli Ya· 
hudi fehbazı,. hes!er, fakat. bu muhafız
lar, konağımn içinden saç kaplı kapılan 
Ye kol kalınlığındaki pencere demirleri 
kendEine em."liyet telkin edemez, her 
gittiği yerde derd yanar, alacaklarından, 
bilhassa saray kadınlanr.da olan alacak
larından gizli gizli der j yanar. eski püskü 
kıyafetle dolaşır, evinın erzakını, bizzat 
ken<l.si. lstanbulun en kötü mallarının, 
en ucuz satıldığı yerlerden alırdı 

Mücevherci Yahufünin ortalıktan bır • 
denbire kayboluşu, evvela Yahudı ma • 
hallesinde. korku ile karışık bir heyecan 
dalgası vermişti: 

Bezirgan o gün saraya gitmişti.. sa -
raya giderken de muhafızlarından gözü 
pek iki Yahudi delikanlısını peşine tak
mıştı. Ailesi efra:h. onun o gün saray ka
dınlarına verilmış çok kıymetli iki parça 
mücevher i§i için gittiğln1 biliyorlardı. 

Mücevherci Yahudi saray kapısından 

girerken, kapıcılar, arkasındakı delikan· 
lılan önlemişler: 

- Geri! .. demi~lE"rdı, efendinizi bura • 
da bekieyin ... Sonr3 da kapıcılardan biri 
bu Yahudi şehbazlarmg biraz dikçe ba • 
karak. yan şaka yar. ciddi birinin ense
sine mükemmel bir tokat hıdirince, iki
si de soluğu Ayasofya arkasında almıt
lardı. 

Ortalık karanncıya kadar orada bek • 
lemişler. efendileri görünmemi§ti. Niha • 
yet bir tanesi daya~ı göze alıp Babıhil • 
mayun önüne yaklaşmış. yeni nöbete çık~ 
mış kapıcıdan: 

- Bilmem! .. cevabını almıştı. 
BiTaz daha •srar edip te içeriden kapı

cılar ocağından soraurmuş, bu sefer de· 
- Mücevherci Yahudi çıktı!.. 
Demişlerdi. Konağa koştukları zaman 

da mücevhercın\n gelmedjğini görmüş • 
lerdi. 

Konakta, yalnız 'konakta değil, bütün 
Yahudi mahallesinae sabaha kadar kim· 
senin gözüne uyku girmem~ti. Sokakta 
bir gölge belir;nce, yürekler ·Odur! .. • 
diye hoplamışu. Erte.si gün de, her an o
nun çıkıp gelec~ği ümidi ile geçmi§. bir 
taraftan da Yahudi mahalleainden taıan 
aedikodular tstanbutun en tenha köşele
rine. hatta sur dışına kadar yayılmıştı: 

cMiicev'herci Yahudi saraya &irmit. bir 
daha çık:ma.mlf!...> 

cevher ve murassa kemer ile bir mücev. 
her sorguç sipariş edild:. 

Mücevherci Yahudi, konağında çalışan 
kuyumculara is~enile:ı mücevherleri kısa 
bir zaman zarfında yaptırarak kadife ku. 
tula:ra yerleştirdi ve saray,1 götürdü. 
Kemer ve sorguç cidden nefis ve giranba
ha idi. Şimdiye kadar elinden bir çok 
mücevherler geçen Rıdvan Beyin bile bu 
kemer ile sorguç karşısında gözleri k:ı • 
maşıvermişti. Haremden de çok beğen 
diler. Fiatını sordular. Yahudi hiç te ' 
reddüd etmeden: 

- On yük akçe. 
Dedi. 
On altıncı asır sonunda on yük akçe 

muazzam bir sarvetti. 
Haremden: 
- Çok pahalı ... Fakat mücevherci Ya. 

hudi yarın bir kere daha gelsin de alıp 
almıyacağımm söyliyelim ... 

Dediler. On yük akçe!.. Mücevherci 
Yahudi o geceyi. pazarlıkta azami ne ka. 
dar inebileceğini diişünmekıc geçirdi. 

Ertesı gün öğleden sonra saraya gitti 
Rıdvan Beyi Babıhümayunda beklemeğe 
başladı. 

Haremden de murassa kemer ile mu • 
rusa sol'gucu Rıdvan Beye iade etmişler: 

- Pahalı alamıyacağız! 

Cevabını vermışlerdi. Sonra baltacı 

Rıdvan Bey mücevherci Yahudiye ge • 
lerek: 

- Orta kapıya kadar gidelım bezirgan! 
Demişti. 

İ.şte, ne olmuş ise Babıhürnayun ile or .. 
ta kapı arasında olmuş, mücevherci Ya .. 
hudi sı1Ta kadem basmıftı. 
Kapıcılar, her saat nöbet defiitir.dik .. 

lerlnden, ve saray kapısından her gün bir 
9Q1t adam girip çıktıjındar. mücevherci 
Yahudi ile meşgul olamazlardı. Yahudi 
f8hbazı sormaja geldiğınde· 

- Çıktı! 

Deyip baştan aavmıılardı. 
Günler geçti. Mücevherci görünmedl. 

Nihayet aile.si Salı günü dıvanı hüma .. 
yuna müracaat ederek mücevhercinin 
kaybolduğunu hükumete haber verdiler, 
baltacı Rıdvan Beyden §iiphelendikleri
ni de aıuttiler. 

Sad.raamın riyasetinde toplanan di
Yan, mühim bir saray entrikası karşısın
da bulunuyordu. Meseleyi büyük bir cid
diyet ile tetkike karar verdi. Baltacıhr 
ocağına emir verip Rıdvanı istediler. 
Rlıdlvan Bey divan huzurunda inkar etti: 

- Haremden kemer ile sorgucu geri 
verdiler. Ben d.e mücevherciye verdım, 
alıp götürdü! Başına bir felaket gelmişse 
sarayda değil. dışarıda olmuştur! 

Dedi. 

Diğer taraftan baltacılar ayak diredi
ler: 

- Bizim ırzımız vardır, şüpheli ada • 
mı ooağıınızd3 tutmayız, Rıdvanı iste
m.eyiz!. 

Dediler. Hemen o gece Rıdvan Bey 
baitacılar ocağı!ldan ve saraydan çıkarıl
dı. Sipahi oğlanJ.an ocağına verildi. Si
pahi oğlanlan ağasına da gizli bir em!r 
YerildL 

Mücev'herci Yahud'nin sarayda.ki eli. Baltacı Rıdvan Bey aipah! otlanları o-
Rıdvan 1'ey !sminde bir genç ~i. oaıma gelir gelmez bır odaya alındı. Çı-

- Rıdvan Bey saray baltacılanndan nl çıplak soyuldu. Ta içinde, etine ba• 
çok güzel bir genç idi. Dal yapılı, g-j9f.ü lanmış bir kemer çıktı. Yahudinin getir
kuvvetli, cdört kaşlı> bir civandı. Ka • dili kemer ;1e sorguçtan sökülmüş e:ı.. 
dınlı erkekli bir çok vurgunlan vardı. maslar da bu kemerin içind~ bulundu. 
Rüyalara girer, hakkmda kıt'alar, ıarkı- Yahudinin sarayda bır cinayete kurban 
!ar, lugazlar yazılırdı. gittiği anlaşılmıştı. Rıdvan Beye mü. 

Mücevherci Yahudi Babıhümayunda kenunel bir dayak atıldı. Yahudin"n bo
baltacı Rıdvan Beyi bulur, başta Valide ğulmuş cesedinin saraydaki odun amba
Sultan olmak üzere, hasekiler, sultanlar, nnda olduğunu söyJedi. Hakikaten n u.. 
hanım sultanlar ve diğer saray kadınları cevhercinin cesedi odun ambarında, 0 • 

ç.in getirdiği mtlcevherleri kendısine ve- dunlar altından çıkı.ınldı. Fakat Rıdvan 
ir Rıdvan Bey de aldığı mücevherleri Beyin bu cinayeti tek başına işlcmedıği 

Babüasaadede haremağalar~a götürür, anlaşılıyordu. Cürüm ortaklarını soyle
onlm- da hareme arzederlerd!. mesi için de sık4tırdılar. Lakin genç bal,. 

Saraydan mtıcevherc:i Yahudiye yapı - tacı bu ee1er aslan kesildi: 
lan lllpuifler de ayni yoldan olurdu. - Benim atzunı açtırmayın! .. 

Bir cOR ~ Ytıhwti.Je bir mü- (Dncm& ıo 1ı1&e1ı aav/acLı) 
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--
·ıd karşılaş aları 
çok sönük oldu 

(Ba~tarafı 8 inci sayfada) 
~olü attı. Ve maç 3. 3 beraberlikle ni· 
bayet buldu. 

Fencrbahçe - Fener Yılmaz 
Fener Yılmaz sahaya gelmediği için 

Fenerbahçe bükmen galib ilan edil -
miştir. 

Hilal 5 - Eyüb O 
Birbıri ve ikinci lig takınılan ara -

smda yapılan bu maç ilk devrede H1 -
!lalin 1 - O galebesile bitmiştir. İkinci 
devrede Hilal 4 say, daha yapmış ve 
Eyüb takınıı 5-0 mağlfıb olm~tur. 

Bcylerhcyi 1 - Galata Gençler 1 
İki takım da ikinci ligdendir. İ~ 

nevre sıfır sıfıra nihayetlenmi§tir. 
Maçın bac:kn bir hafta devamı icab 

ederken hakem oyunu yarım saat u -
zatmış ve bu uzatılan zamanda ilk go
lü BevlPrbeyı ynpmış, ikinci devrede 
Gala Gençlerde bir sayı yaparak oyun 
tekrar berabere vaziyete girmiştir. 

Maç tekrar edilecektir. 
Beykoz 5 - Davudpaşa O 

İlk de\Te Davudpaşaruın tamamfle 
müdafaas1 halinde geç.m.iştir. Beykoz 
ltakımı üstüste hücum yaparak bu dev 
rede 5 sayı birden yapmıştır. 

İkinci devrede Beykoz bu sayılann 
adedini artırmak için yaptığı bütün 
gayretlt're rağmen oyun S • O sona er· 
mfştir. 

Siileynıaniye 1 - Boğaziçi O 
Maça her iki taraf noksan kadro ve 

onar kişi ile çJlonı.ştır. Oyun, tahminin 
{evkin::le heyecaıilı hücumlarla geç .. 
mlştir. Otuzuncu dakikada Süleyma • 
niye kornerden bir gol kazanmış, kale
ci topu tuttuğu halde kendi kendine 
iQl"..ri almı~tır. Devre bu su.retle 1 • O 
Süleyınal"jyenin lehinde bitmiştir. t -
kinci deYrede yapılan bütün gayretle
re rağmen oyun şeklini Mğiştirm~ 
tir. 

Karagümriik 3 - Topkapı t 
Şild maçlarının yegane sürprizli o • 

yunu bu maç olmuştur. İlk devre 1 - 1 
iberabere bittiği halde ikinci devrede 
Kar~gümrük iki sayı daha yaparak 
maçı kazanmıştır. 

Vefa 10 - Ortaköy O 

Vefa bu maça bazı oyunculan nok • 
san olduğu halde gene kuvvetli bir şe
kilde çıkmıştır. 

Uzun zamandır takımda oynaıruyan 

Muh~em de takımda eski yerini al • 
mı.ştır. 

!Ik devrede Muhteşem 2 ve Şükrü 
1 gol ynpmıştır. İkinci devre tamamile 
Vefanın hakimiyeti altında $eçmiş ve 
Şükrü, Necib, Abduş güzel fırsatlardan 
istifade ederek takımlan hesabına yedi 
gol daha yapmışlar ve oyun 10 - O Ve
fanın ke'hir galibiyetile bitmiştir. 

Galatasaray Lisesi 4 - t. Lisesi O 

Lise takımları arasında yapılan bu 
maçta Galatasaray ilk devrede 2, ikin
ci devrede 2 sayı yaparak maçı 4 - O 
kazanmt:.<rtır. 

Knsımımşa t - Anadoluhisar O 
İki takım arasında yapılan bu maç 

hem şile, hem de lig maçı idi. 
Bu oyunun galibi birinci lige geçe -

ccği için maç ümid edildiğinden fazla 
fazla SÜ""atli ve heyecanlı oldu.. 

İlk deYrenin sonlarına doğru Ka -
sımpaşa l·ornerden bir sayı yaptı. İ -
kinci devre yapılan bUtün hücumlara 
rağmen netice değişmedi. İkiı takım 
birinci !ige geçmek ~in ikinci bir o -
yun yapacaklardır. 

Şeref levhası Şeref stadına 
asıhyor 

Dün B~taş jimnastik klübü sene
lik kongresini yapnuqtn-. Kongrede 
Şeref stadı kapısından indirilen Şeref 
levhası mevzu bahso1muş, birçok aza 

merhum Şerefin klübe ka~ gösterdiği 
mesai ve fedakarlığı anlatmış ve ni • 
hayet levhanın yerine yeniden asıl -
masına karar verilmiştir. 

Dünkü bisiklet müsabakaları 
939 senesi bisiklet müsabakalaıı:ının 

birincisi dün sabah yapılmı.ştır. 
Mecidiyeköyü - !stinye • Tarabya • 

Mecidiyeköyü arasında yapılan 29 ki-

lometrelik müsabaka neticesinde şeh
re Fener Yılmazdan Torkum 55 daki· 
kada birinci, Süleyınaniyeden Abdul
lah ikinci olmuştur. 

Ankara şild maçları 
Ankara 26 (Hususi) - Bugün 19 MaYlS 

.stadında şll<! mP.çlarına başlanıldı. İlk kar
şı!~ Galatasaray - Gençler Birliği maçı 
idi. Genı;ler Dirliği 2 - 1 kazandı. İkinci kar
şıla.ıpnadcı Demlrspor - Harbiye maçı 1dl. 
Demlrs;>orlulnr mnçı 5 - 4 kazandılar. 

1939 yılmda bir gece Beyoğlu eğlence 
yerlerini gezen kadın neler görür? 

(Baştarafı 7 inci ıayfadcı) 

[Çünkü, nereden geldiğini anlama -
i!ıklan bir ıztırabın ve bir azabın bu 
eğlence yeri ismi verilen yerlerin ha -
vasında zehirli bir gaz gibi nefeslerini 
tıkadığını hissediyorlar. 

İkbsrrdi bir istikrar bulmamış, hlla 
içtimai bir sefalet ve ahlaki bi:r tered· 
di içinJe olan, haJa işsizlik denilen 
meş'um felaketle boğuşan maddi ve 
manevi tazyiklerden muztarib Avro • 
pa topr2klarmdan başka taraflara bir 
afetten, bir zelzeleden, bir yangından, 
b.tr inhidamdan kaçışa benziyen· bir 
akın var' .. 

Nereye gitsek bir Çek, bir Macar, 
bir Alınan, bir Avusturyalı, bir İspan
yol görüyoruz. Kadın veya erkek ol -
sun ,.e i~i mütehassıs, mürebbiye ve
ya konc:;umasyon kızı gibi olarak, dai· 
ma kötü şartlar içinde çetin bir haynt 
mücadelesi yapan bedbahtlara rasge
liy:>ruz. 

Beyoğlu, beynelmilel muhaclrleri 
barındıran muazzam bir temerküz 
kampıdır. Öyle bir temerküz kampı ki 
içinde b:ırınanlar 1ztırab duyuyorlar. 

* Hayır bu yerlerde eğlenilrniyor. İn-
san buralarda enleneceğine gayriihti -
yar· bu bicareleri bu kadar bedbaht 
ve hat•a b;r('ok defa sefil diyebileceği· 
miz bir Ş<>' 'lde hayatlarını kazanrnağa 
sevk ve n•Prbur eden sebebleri düşü -
nü'"or VP onlara acıvor. 

İc:panvn topraltlarından Fransız hu
auduna akı'l eden insan kütleleri gibi 
burlar da. Fakat bunlar kfilı müzi ven, 
kah bar k!zı, kfıh dansöz, kAh hokka • 

baz, kah cambaz o1arak dünyanın bü
tün büyük ve kalabalık merkezlerine 
koşan bir muhacir kafilesidir. 

Bütün iddialara, yer yer yapılan 
yeni rejim, yeni idare ve başka usul 
tecrübelerine rağmen hala her ne ka
dar etrafa veba, kolera, tifüs aşılamı -
yorlarsa da, memleketin manevi bün
yesi için çok daha muzır olan sefaha
ti aşıl11maktadırlar. 

Bu bicnrclerin yaşamak ihtiyacile İs· 
tanbula soktukları sefahat bu gece bu 
raya gelmeden evvel dolaştığımız bar· 
larda gördüğüm gibi en galiz bir şekil
de göze vuruyor. 

Gazetelerde çıkan en ufak bir ima· 
lı yazıyı müstehcen telAkki eden ahla
ki titizli~miz nerede? 

Bu scın geldiğim lokalden bahsetmi
yorum. Fakat buraya gelinciye kadar 
dönüp dolaştığımız yerlerin hiçbirinin 
kapısıından içeri bakan bulunmuyor 
mu? 

İstanbnlun eğlenilen bir şehir ol· 
masını her İstanbullu ister. Fakat eğ· 
lence denildiği zaman alkolün çok bol 
'stihUık edildiqi ve insanların uyuşuk 
birer et yJğınına döndüğü, insanlık • 
lanndan adeta tecerrüd ettikleri 'bu 
nevi yerler akla gelirl .. 

Havır! Ahlak hocaltğı etmek niyCT 
tinde demlim. 

Fakat bir sual sormak istiyorum. Eğ
lence hu mudur? 

Bu e ~lenceler ancak mütereddi mil
let 'erin eğlenceleridir. 

Genç milletlerin lböyfo eğ1e:ncelere 
düşmes'i, doğru olur mu? 

Suad Derviş 

SON POSTA 

Hergun: Meslekt 
teşkilat 

(Baştarnh 2 nci sayfada) 
Bugünkü Avrupa hayatına bakınız, Av 

rupada üç büyük rejıın ve üç büyük ideo
loji. yani içtimai hayat anlayışı birbirile 
mücadele halindedirler. Her üç rejim de 
bir çok noktalarda ihtilaf halinde bu -
lunduğu halde bir noktada müttefiktır -
ler: Mesleki teşkilat, komünistlerde, fa
şistlerde, nasyonai sosyalistlerde, demok
ratlarda hep milli hayatta meslekki teş
kilatın en büyük rollerde:ı birini oyna -
dığına kanidirler. Komünist mesleki 
teşekkülü siya.fil kudretin hakimiyeti al
tında tutar; faşist ve nasyonal sosyalist 
mesleki hayat ile siyast hayatı müvazi 
yürütmek ister ve demokrasi de cteşki -
latlı hürnyet >mum altında, asnn hürri
yet fikrhıi btr takım teşkilat!ann bu a
rada meslek teşkilAtının çerçevesi için
de canlanmış olarak görür. Almanyar:ın, 
zaman zaman dünyaya meydan okuyan 
büyük kudreti, her nevi teşk:lat sahasın
daki kudretinin hülasasından başka bir 
-Y değildir. Milletin kamil bir tnkım 

ferdlerden mürekkeb bir kütle olması 
için, her ferdin. kendi mesleit ve meşre
bine göre bir takım teşkilatlar içinde 
bulunması ve o te~i!a!ın daima iyiye, 
ileriye ve yükseğe doğru hamleler yap:ın 
havasını teneffüs etmesi lazımdır. Millet 
ne sade para, ne ~ade silah, ne sade iş ve 
onun mahsulüdilr. MilleL ayni 7.amanda 
bir ruhtur: bu ruhu da bu teşkilAı yara
tır! 

Bu mühim mesele, bizdt" öylece duru -
yor. Sade haliedi!memiş değil, üzerine 
cümhuriyet henüz elini bile sürmerruştir. 
İstanbul valisine cniçin bu komisyon • 
culann cemiyet yapmalanna müsaade 
etmiyorsunuz?> diye sorsak: bize, böyle 
bir hareketin kanuna muhalif olduğunu 
düşünerek evveli kaçamaklı bir idareci 
tekerlemesi yaplr, ondan sonra da, cfalan 
tanlıte filiin şahıs. falan şeyi yapmış ta.:> 
diye bir hikAye anlatır. Haklka~ ~rada
dır ki cümhuriyet içın, prensip halinde 
halledeceği pek büyük bir milU dava, 
AbdüihamLd! devrinden İttihad ve Terak
kiye devredilmiş ve İttfüad ve Terakki 
tarafından da pek bıısiı: bir rütu~la muha
faza ediliniş şek!i iıe, el sürülmemiş ba. 
kir bir mesele halinde ve hali ayni nok
tada, öylece duruyor! Muhittin Birgen 

........ rarı·h·ıen···sayt aıar·· .. -
(B:ıştarar. 9 uncu sayfada) 

Diye bağırmağa başlamıştı. 
Baltacı Rııd1van Bey haklı idi. Bu cina

yette yalnız değildi. Cürüm ~rtaklan da 
belki de kendi.si gibi baltacı ocağından 
bir iki arkadaşı ile kapıcılardan birkaç 
kişi idi. 

Rıdvan Bey, saray erkanının rüşvri 
eli idi. Bu zevatın da kendisini kurtara. 
cağından emindi. Nitekim öyle oldu. Sa
raydan gelen tehdid ile karışık ricalarla 
örtbas edildi LAki.n saray erkanı da Rıd
van Beyin artık tehlikeli olduğunu an
Iamışlardl. 

Baltacı Rıdvan Bey de, bir gün. mil. 
cevherci Yahudi gibi ortalıktan birden
bire kayboluvermişti. 

Bir gece bir eve götürülmüş, orada sa
raydan aldıklan bir ücret ile üstün~ dört 
beş baldırıçıplak çullanmı~, delikanlıyı 
boğmuşlar. cesedini de denize atmışlardı. 

Reşad Ekrem 

y~~·i~'ö~··~~·~~·~·;·g~·~ib .. bi·~··~~ki'id~ 
imha eden esrarl'eŞ 

İzmir (Hususi) - Kadri Garib is -
minde bir adamın vaziyetinden şüphe 
eden bir polis memuru üzerini aramak 
isteyince, Kadri elinde bulundurduğu 
bir esrar parçasını ağzına atarak yut • 
muştur. 

Bu vaziyet karşısında zabıta, suçlu· 
nun midesinin yıkanarak suç delilinin 
meydana çıkması için Kadrj Garibi 
memleket hastanesinde mü.şahede al • 
tına aldırmıştır. Gece vakti bir fırsa • 
tını bulan Kadri hastanedeki tuvalete 
giderek bu esran çıkarmış ve imha et
mi~tir. Bu suretle suç delili ortadan 
kaybolmuştur. 

Kızıley Fetih şubesinin yıllık kongresi 
Kızıl~v Cemiyeti Fatih şubesinin yıllık 

umumt kongresi dun öğleden eonra 1İn1ver
slte konfer'\ns salonunda yapılmıştır. 

KongrC'Cle. ktart heyeti bir yıllık faaliyet 
raporun t t"ktunuş ve rapor umuml heyette 
tasvtb olunmuştur. Buncfan sonra bllA.nço 
vaziyeti tetkik <ıdilml.§ ~ idare heyeti inti
habına gecllmiştlr. 

Kızılay Fntlh kazası idare heyetı daha 
evvel istif:.\ etmiş olduğundan dün yeni ida
re heyeti seçllml§tlr. 

Kuruluf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirat ve ticari her n vl banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qağıdaki plAna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 " 2, 000 ,, 
4 " 250 ,, 1,000 ,, 

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

DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, t Eyltil, 1 Birincikinun, t Mart ve 1 Haz1ran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iı: 

1 - M. Kemalpa~a deresi üzerinde inJa edilmekte olan regülltöre aid kapak 
lann imal ve montaj i§leri ke§lf bedeli (47.709) liradır. 

2 - Eksiltme 3/4/939 tarihine rutlıyan Pazartesi günü saat (l~J de Nafıa Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odaı;ında kapalı zarf 
usulile yapıb.caktır. 

3 - İsteklilerin eksiltme ıartnamesi mukavele projesi, bayındırlık i§leri gE>nel 
ıartname.al, fennt ıartn•me ve projeleri (2) lira 39 kunıı mukabilinde Su
lar Umum Müdürlüğünden alabiUr ler. 

' - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3598) lira (20) kuruşluk muvakkat 
~minat verllfC.!i ve ~isiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel 
ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekllete müra· 
caat ederek bu iıe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu ve.silcayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar ek
siltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede ya1•ı1 saatten bir saat ev
Teline kadar Sular t:mum Müdürlnğüne makbuz mukabilinde vermelerj IA
zı.mdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (442) (862) 

1 Devlet Demiryolları ve lim~nları işletmesi Umum idaresi ilAn lar ı -Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda yazılı muhtelü cins 
vagon yedekleri ayrı ayn ihale edilriıek suretiyle 7/Nisan/1939 Cuma günü saat 
15 de sıra ile Ankarada İdare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin şağıda yazı1ı mikdarlarda teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerim ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğınden dağıtılacaktır. (1103) 
Eksiltme E~anın cinsi Kalemin Muhammen 

bedeli 
Lira 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
No. sı mikdan 

1 

2 

8 

Tekerlekli dingil, ding\l ve 
komple bojile~. 
Buvatagresler ve tampon greı-
6Örler 
Kapı makarası, Menot. tam • 

pon tası. tampon, cer kancala
rı, koşum takımlan ve tefer • 
rüatı. 

TURAN TJyatrosu 
Bu •,,fam 

HALK GECE 1 
Ertuğnıl Sadi Tek ve 

ıukadaşları 

HA LE T 
7 P. 

(Se) Atil& Revüsti büyiik BaJe 
Çlnlılcrin hayret veren numaraları 

Localar 100 Her yer 20 Paradi 10 kunqtur 
28 Şubat Salı g!inü a\:~ıımından itibaren 

iNSAN MABUT 

6 22000 1650 

19 15600 1170 

59 82400 6370 

Akba kitabevi 
Her dilden kitab, gazete ve SON 
POSTA'nın Ankara bayiidir. Under
vud makinel6rinin da acentasıdır. 

r~~fbı Ratip Türkoğlu ~· 
Sirkeci z Vıyana otelı ıırlllı. No. 25, Kat 

1 da hcrJlÜıı ÖQ'lcden soııra aaııt 14 deu ~U 

,.. 1• kadar bu.alanaı kabul eder. 
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Büyük Amerika mllletine Türkiye 
vatandaşlarmm muhabbetli seıamıan 

101' POSTA 

TUrk - Yunan dostluğu 
dun Atinada canh bir 

surette tebaruz ettirildi 

Baro Reisinin istif aıı 
avukatları ikiye ayırdı 

Atbıa 26 - Bqvekfl Metaksas ile (Ba,tanıfı J inci ıayfada) de kalmağa icbar, hiç bir mevzuata str • 
Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Saraç· Diln \endilerile bu mesele etrafınd'a mez. Biz, Riyasete ba§ka birinin intma .. 
oilu ve refikalarını himll olan hususi görüştüğümüz awkatla.rdan aldığımız ce bmı düşünüyoruz. demiştir. 
tren bugün saat 11,30 da Atinaya gel· vablar da, bwıu göstermektedir. İrfan Avuka.t Mustafa Hayri: 
miştir. Emin Kösemihaloğlu: - Yeni kanuna göre yapılan seçimlll 

Yunan Bqvekfli ile Türkiye Hari· _ Bu husustaki reyimi ancak gününde üzerinden pek az zaman geçml§ken, UU.. 
ciye Vekili istasyonda hükfunet aza· ve yerinde kullanacağım. Bunun için. fa:ka yakın bir ekseriyetin teveccühilnil 
lan, Yugoslavya e!çisi, Romanya mas. §imdiden söz söylemek takdir edersiniz kazanmış olan Hasan Hayriniıı bir istik 
lahatgüzan, bütün sivil ve ask.eri ri· ki. mevsimais olur. Eğer Hasan Hayri h&clisesi çrka.rma.sı, umumun hayretini 
cal, muhtelif teşekküller mü.messi'Fleri Tanın pbsı hakkında soruyorsanız bu mucib oldu. Çünkü. istüada esbabı aıh 4 

ve çok kalabalık bir halk kütlesi tara· zatın ,eref ye haysıyetini dünya kaqı • biye veya manü hakiki bir sebeb olma• 
fından aelamlanmışlardı.r. Bayan Me • IJDda yübek sesle söylemekten, lezzet drkça, bu istifa. bir istiğnadır. Hums 
taksas ile Bayan Saraçoğluna bt*etler duyarım. 1.tifaya mevzu te§kil eden ha- Hay.ri Jstifasını öyle bir sebebe istinad et.. 
verilınift:ir. etme aadece bir alış ve~ten ibarettir. tirdi ki. bizce kabul olunmıyacak cihet, 

İstasyondan otele kadar bütün gü • Avukat Bilnyamin Bena da: işte budur, dedi. 
zerglhta halk Türkiyeyi ve Yunanis- - Şahsi bir mese~ istifaya sebeb te§· Avukat Rebi Daldal ise şunları söy • 
tanı ve onların devlet adamlanm şid· kil edemez. Zira. Baro Riyaseti. imıne lecfl: 

. . l ken ekilmıı btt' reıtmleri detle alkışlamıştır. Tezahürler otelin bmnetleri6dendir ve fahri bir hizmettir. - Ben. kendi hesabıma Reisin istifa• 
Ctlmhurreisimiztn nıdyoda. hitabede bu unur ~ Ulfm bir haldeyiz. Onlar- önünde de devam ettiğinden Metabas Lıti'fayı reddedeceğiz, deJl'iştir. sını kabul etmiyeceğim. Zira. fahri bit 

(Baştaraô 1 inci Aylada) şul~ .. t nJd d stluk muahedeleri ve Saracoğlu balkona çıkarak halka Avukat Fehmi Eralp ise: vazifeye §8!ıst bir sebebın tesiri müllh• 
di B h k t. astı oklUğu kadar ıama- la. ~ya müste 

0 teşekkür et.mitlerdir. - Ben pbaen .istilayı kabul etmiyece- za edilemez. Hem, 30 senelik bir avuı.. 
· ,u.1 :~ :çlarma da uygun bir iş ol- akdettik. . . Amerika d vlet • Misafirtni apartımanlarma kadar gö 1fm. Hasan Hayri Denizbanktan ilcıeti tın 12 bin lira ücreti vekalet alma .... 

nın cı Y Asil ruhlu l3ırleşik .~ bize türere1t arada bir müddet kaldıktan vekAlet aldıya. bu bır avukat için tabit çok mu görüyorlar? 
muştur. . ki e . .Ameri • !erine, coğrafi bakımdan ~:r~ostlu • sonra Metaksu dönmüş ve SaraQoğlu bir bJıdlse<llr; meselede pürüz varsa. avu- Mün'im Mustafa da: 
Kanaat~, sergi, Tür ~~et ara- uzak olmasına ratme~ sam Mil_ Türk - Yunan cemiyeti komite azası· k:ata vekilet nren yere aiddir. Hasan - Ben zaten Baro intihabına itiraz 4 

kaya ~aba iyı tanıtmak ve betl . i ğun kuvwtli rabıtılarile bağlıyız. - m kabul etmiştir. Hayri istifa De belki bir eseri nezaket miştim. Layihama Vekiletce henüz ce ı 
nndaki m~rud dostl~ 1f::e esil::n _ !etlerin birbirlerile anlaşmalan m~ : Cemiyet rem J'iland.uros, TOrldye. ı&sterc:U. fakat. kabule pyan değildir. vah verilmedi. Gelecek cevaba göre, .. 
kuvvetlendirmek lçın ~ze ı:ı b'" .. lt kündür. Sulhün çalıpbalan ve ırl~e e Hariciye Vekilini selAmlaımş, Yunan·. demektedir. reyanı kanunisini takib edeceğim. t.ttfa 
laca.k ve bu suretle ~!.e uyu rf. en parlak silih zaferlerinin netıcele - lılann kendisini nasıl derin bir heye- Avukat Avni de: meselesine gelince.. bu vadide, siikdüt 
idealine himı.et edecektır. Türk pavyon· rinden çoktur, kıymetfüiir. Mill~tlerin canla karşıladıklarını ve Türkiye ile - İstifa bir emrivlkidk. Reisi yerin· tercih ederim, demiştir. 
lan bu tanıtmaya yardım ede!' ve aradığı birbirini tanıyıp takdir etmeleri içın bil- Yunanistan arasındaki an'anevt mil - -=ı-===----===========--=-========-====-... 
dostluğa bir şey daha uavesintP. m~vt~hfakaı tün vasıtaları. yorwnıadan kulla~1· te~ nasebetleri tebarüz ettirmiştir. Kabı.ne azaları ·ınıı·hab ı Bu sene bütçede 
olursa, bence arzu edilen ne ıce . ıs 1 ~ • sebat edelim. Omuzlarında mes u ıy Türkün kardeş selAml 

edllmif ve bu Türk evleri vazıfelennı yüklü oian insanlar, hiç bir zaman, b~ • Saracoğlu verdiği cevaıbda şöyht de- daı·relerı·ne gı·derek azami tasarrufa 
l.Ayikile görmüş olurlar. gün karşılaştıklan kadar hayati ve 0 nıs- mistir: 

Biz, Türkler: M~ll~tler arasın~a .sul • bette zor vazifeier almaya mecbur alına· 'İ'ürkün kardeş - ~~lamını getirmeğe konferanslar verecekler riayet ed·ııecek 
hiln ve iyi geçınmenın çok samımı ta - mışlaıv.hr. . . . geldim. Fakat goruyorum ki siz de 
raftanyı;z. Kellog paktına en evve~ ~e C~an se:gisinm. ~em~~e~ ıçm a • bana Yunanın kardeş selAmını getir • <Baftarafı ı inci sayfada) <Bastarafı 1 inci sayfada) 
candan iştirak ettik. Astı ideallere _gon51 yırdıgı bugunde, bütun Türkiye A?11eri • meğe hazır bulunuyordunuz. Atinaya eden işler hakkında konferanslar vere • göre ten Vekilleri Heyeti pırojeJ9 
-.ermiş olan Türk inkılAbı. bize, Cümhu- kayı derin alik.3. ve sıcak sempati ıle dü- ·bir ecnebinin yabancıı J:ıtr memleketi ceklenti:r. kat't teklini vermek için yann ve Sala 
rtyet rejimini ve insaniyet ve meden~ve- filn~Y~·. Yııır~m d~ygulannı ~- ziyareti gibi gelmiyorum. Buraya bu Melt'm mnaedleri günü iki içtima daha aktedecektir. 
Un, memleket içinde ve dışında. verımli settırdiğıme emın olarak aoylüyorum. memleketin bir vatandaşı gibi ve biz- Ankara, 26 (Hususi) - Birincı Umumi Yeni büt.çe projesinin bariz husuat • 
pbpnalannı getirdi Tilr~. inkıllbınd~n .~üyü~ Amerika milletine, Türldye zat kendi memleketime gelir gibi ge- Müfettiş Abidin özmen ile Devle~ De - yetlerinden biri azami tasarrufa riaJlil 
evwl memleketimizin bütun ~omşulan • Cümh~ıyeti vatanda$larının en mu • liyorum. Şurasını kaydediniz ki, dost· miryollan Umum! Müdürü Ali Rıza Ere- etmek olacaktı.r. Dünya vaziyeti mit • 
le lrt;llAfımn vardı. Bu(.ln bütün kom· habbetli selAmla.nm yoUarım.. lu~umuz o kadar sıkıdır ki, iyi giln ol· nin partinin meb'ualtık için göstereceği vacehesinde yeni masraf bütçesinfll 

sun, kötü gün olsun, kalblerimiz bir namzedler arasında görülmeleri ihtima- miııt müdafaa kısmına imkln nisbe • 
arada çarparak ve istikbali müşterek linden bahsedilmektedi!'. tinde ilaveler yapılacak, buna mukıbm 
olarak görmek suretile elele yüıiiye - Ankarad<a müntehibisani namzedleri bazı dairelerin bütçelerin\ien tianzlm 
ceğiz. Ve böyle de zorluklarla da kar- Ankara. M (HUIUli) _ Cümhuriyet temin ed'ilecektir. 

Şarkm en muhteşem düğünü 
Bugftn1eMe handan ta11ran bir ctlllün lflıce1l ma liaDı lradar f,t tebttlm • • şılaşsak tesaniidOmliz cWma o mr .. Hdc Partüıl Tillyet idare heyeti d8n va- 1938 Mltçeshıe ııJsbetle 1939 bMglt 

ala Şarkın en genç. en yakışıklı. en me- der. luklara gıtlebe çalacaktlr. (A.A.) n Nevzad TaD4o1aınn reislilfnde topla - p.rojesinde yeldm itibarile bir . fJllll 
zt yı e en modern şehzadelerinden bi· * •Jc narak mfhıtelıibi sanı aeçiminde parti ta- teklif olummyacaktır. Devlet ~ 
~volacak bu!unan gene Şarkın en Mısır Kralı Faru.t'un ~~ bıdeş~ .Pren- Meksı ada rafından gösterilecek namzedler iizerin - ancak normal seyrini .. takib etm.elıdl8 

.. ı, en meziyetli ve en mo - ses Fevziye yalnız çok guzel değı~ ayni I ele göril§melıer yap!Dlfhr. Müntehibi sa- olduiuııdan 1~39 yılı ıçm 'baZl W!l'll • =: ~nseslni almak için yola çık • zamanda çok zek!. çok malGmatlı ve çok I syan ~ 'k tı nt naımedleri Martın onmıdan sonra ilAn lerde ve. ezcümle ~üvazene vergisin • 

bul p neş'eli bir genç kızdır. Ve henilz on yedi Y edilecektir. de bir msbet tenzıli mevzuubahs dıl • 
mış unuyor. Mekslko 26 (A.A.) Sinaloa'da ciddt ııı.· 
Muhteşem bir düğün do't Mısırın ve kar yaşındadır. Hükftm mahfelle Namzecfter uumda hüldunet merke - ısıldir._ -----·----

deş İranm saraylarınd:m taşarak, şehir· Bugünlerde Beruta gelecek olan Veli- bir isyan .çıkmıştır. edilmekte~ H&dis • ztnin mümtaz simaları. daireler ve mil - E k• F B k•ı• 
lerine hatta köylerine neş'e ve saadet da- ahd Şahpur Mobammed Rızayı karşı: • rin~e endişe 1:1;

11 
taka a kuman: emeseler erkAtıı ile parti teşkilAtmda fii- $ 1 ransız aşve j 1 

a...+ ...... :ır mak üzere 28 Şubatta Mahruse yatı e - lerın cereyan ~n u! tarafmd len çalışan partililer bulunacaktır. " M k 1 
aoa'-- •• cihen İskenderiyeden kal - eden General Alejo Onzl an os ovacı arı 

İki modern ve .asil Şark milletinin mu• ruta mut~ec ttau Veliahdi karşılayacak gönderilen bir raporda Paloma Sola mev Al 77 
babbet ve dostlujunu. arttırarak her iki- kacaktır. e:da Hanedan saraylannın künde yap~n muhareben~ aelm saat Polonyada manya aley- itham ediyor 
.ı için ve bütün Şark milletleri ya· ~lanlarm üıd~ü Murad Muhsin paşa. var- devam ettiJi b~ktedir. _ hine yapılan nümayişlere 
kınhlı ve bağlıJ.ılı için çok hayırlı olan umum ~ eti Hariciye Müsteprı Müdafaa nezareti Asilerle mucadele et- • • • MaTSilya 28 (A.A.) - Eski ll'ransız Bil 
bu Dılivacın, genç nişanlılar için de çok dır. İstikbal hey Kral J"aruk'un ıne- mek üzere SinaJOll'ya dıedıal 45 inci pi • Berlın ebemmıyet vermıyo1' vatli Flandin. burada kendi partisi olaıl 
mes'ud ve çok bahtiyar olmasıru dileyen- Me~ Şan~ :::d Bay ve Yaver Meb yade tabuıımu .evketmiftir. Ayni za • Berlin 28 (A.A.) _-Havas- Alman si- cA11iance Democratıque> in bir toplan• 
ler içinde bulunanlar arasında ve en bat- ::rm ~ milrekkebdir. mıında hini hacette müdahale etmeleri yut mehaflJt Polonyada Almanya aley- tısında söyledili nutukt__a. e~ell bir deo 
ıa fiiplıe.m ki Türk. millet) vardır. İran Veliahdi biır :Martı. Mahruse ya- i~in .~eri bava kuvvetlerine emir n • hinde yapılmakta olan nilmayişlere bü • rece1i iııt!ıabat. usulilnu mudafa~ etıq 

Türk milleti bu mes"ud hadiseyi. tam tına binecek ve yata 1ran bayrağı çeki - ~ı:r. yük bir ehemmiyet vermemekte. Alman- ve hiikO.met istıkranmn temini liim • 
bir dostluğun verdiği büyük bir allka l- lecektir Sinaloa ve Dıırango devlıetleri sazi. yanın harid styuetlnin talebe nilmaylf. mllllda 181'81' eylemiştir. Enternasyonal w 
le takfb etmekte ve en samimi temenni • İki ~n sonra Iskenderlyeye muvaA - sintde ask~_:ı!ı::i ~·he _ lerile müteessir olamıyacağuu beyan ey- ~~ ~türel~e:~:~oskle ov~~ 
lecrini kalbinde ta-şmıaktadır. . misafir Kal'aisalibden •· syanm 81.r- Y lemektedir .... ~sayı er u ....-;&&~" re •u. • 

1at edilecek ve ile 1eıamıanacaktır. nüz bir haber almamamıt in de Asile - · lemekle itlh.am eylemiş. RhJn bududUJl1111 * tıJ.an 21 pare top ekibl Veliahdı se • rin çok mllctL""Cfa ve tecbizatlanmn mil • ç k sı L d Lf kat't olıduğuna daır Bitlerin verdiği te • 
tra:n Veliahdi Şahpur Mohammed Rıza Aynca bir. tay~treye götiirecek o- kemmel olduğu ve başiarmda lıarb lfle - 6 O - 011BngB lln m.inata iıumdığmı söylemiş ve dcmifUI 

bentıa 19 yaflnda olan. Şah Pehlevi Haz- lAmiıyacak ve on:akat edecektir. rinde mahir tefler bulundutu umıedil. Alman elıalligetlerl . ki: 

tleıiDJn tok sevdiği çocuğudur. lan ta'1Yareye: fakenderlyedll Raseltfn mektedir. Pra 26 (A.A.) _ Hükfunetl Al • cO halde ne kalıyO!'? Müstemleke ta~ 
re en . . ııahd' ı k • Malınue ya __ ..... ,..lr Prens • • N a . . e ıeıbım mı? Fakat mtıer bu yüzden lwti 

hm devletmın değerli Ve ~ru en sarayının nhtımına 1'"~ ve 1 Leh Hancıye azınnın man ekallıyetlerı g:rupu arasında ya - çık.mı tını da sö ı ·ştır l'ransa lla 
dl ailelerinin an'anevi askeri terbıyesi i - Mehmed Ali lrcm Veliahdini karşı •18 - Lo dr h ti• pılmakta olan müzakereleri mevzuu h yaca. b 

1
!.:ae_:n1b 

1 
· 

mill i h .. kü dar n a seya a ususta hiç lr tav - u unamaı.ıt çinıd'ıe bu eSki ve asil et n u m • caktır. M hmed ) 8 da Timea bahseden cNarodny Listyıt gazetesi, di. .................................................... --
hk tahtına tevarüs edeceğıni biran unut- MISll' prensıerile Başvekil e Londra 26 (A.A. - wı Y ıa- yor ki: ~ 
madan ibu büyük vazi~eye llyik biT şe • Ma!bmud Paşa Rıza Şahpuru Kahire 

11 
- zetesinm V~ muhabirinfm' de !.~~ Hük\Jmet Alınan meselesini sürat1e ~:;N_ f_K~-BAN.-.-K.A~-Sl-

...... u_ .-+i..++.-.i tır da istikbal edeceklerdlr. Beck, hariciye nezareti tara an vUAu 1 Sı=.LA 
llU1'R: "'""""'9•••&&& f • tasyomm ahdıni ~bid"n bulan davet ilzerine Martm nilıayettnde ve kat'i olarak balletmeğe karar ver-

Dost hanın genç Veh.~bdl, ~abasınd:m Kral F~ İran kan~lisalonunda hu- veya Nisan iptidasında Lcmdrayı remıen miştir. Devletin resanet bulmaS!lı için Teala tarihi : 1888 
bütün meziyetlerı tevarus etmiş olan ze.. Sarayında. Sü ven 1 

• K li e t ed ktlr bu, esas şarttır~ 
ki ve kabiliyetli bir ıehzadedir. zunma kabul edecek. kend.isinP ra ç ziyare ece · . .. .. e 
K-.:a.:ı..: ı . !'ede· Cenevre civarında ridle.m Ana Kraliçe Nazlıyı ve pren • cVenkov• gazetesı de, butün Alman tcı k İST'A""TnUL (GALA'f'6S 

.:UUID.L svıç_ • Fe ,,... . çeleri tçinde yeni yapılımf olan ve tepe- b uml !arak r....ı......_C!lo- are Mer ezl : 4M'4.a -~ 
klln Rollede bakaloryasım vermiş, son • sesleri takdim edecekt'!l'. . . . _ asınmın um o ...,..._,.,,,,. . 
ra da handa askeri tahsilin! ikmal etmiı İki Şark hilktimeti hAnedam ara~da sındeki çiniler tl uza~tan goze YU.ran vakyaya girmesine müsaad~ edilmesı· 

Udnci üllzim olarak mektebden çık· ıian bu izdivaç merasiminde bütün mermer sarayda ya~uacak. genç nliler nin iki memleket arasındaki havayı ta Tiirlıi~Jıi Şabeleriı 
ve m . y~p . k enteresan olan şey, bi • orada birleşeceklerdir. mamUe açacajı kanaatini ileri sürmek tsTANBUL (Galata ve Yeni~ 
J]llftır. d~nya i~o:.U bu muhit ve bu seviye. Düğün günlerce devam edecek meınle· tedir. 

Genç prensin hayatta en çok sev~ğt nnci ı:1nı limn uiklhtan evve~ b:rbir- ketin her tarafmd'a pnlilrwr yapllacak - --------- lılERSİN, ADANA Bürom 
oeY; baıbası gibi askerHktir. S~bahıu ?or- dene re: taru.şman olacaktır. tır. Yugoslavya - Almanya 
df1nde yataktan kalkar. Eksertya aynı su leril. kA dı l6 Martb Abidfn S!lra • * fu b 1 
rette erken kalkmış olan bqınetl1l baba· Nıklh ~n9.cak. 0 akşam ,ehlr baş • Dost framn Şehinşahı Pehlevi Hazret.. 1 0 m&ÇI 
aile birlikte kı§lalan ziyaret eder. As • yında donanacak. atef oyunları yapıla- leri dört evl!dh 'bJr babadır. İkl genç Berlln n <A.A.> - ~ ~ 

Yananidandalıi Şubeleriı 

SELANtK • ATİNA 

• Her nevt banka muameleleri 

ltiralık kasalar servili 

kerleri1'ıin gıdasını. battl hayvanlara ve- tanbafa 1 l1ç ,an. ilç geae sürecek- han preD8eSi bundan bhb9 sene evvel '10.000 den ful& bir leJb'Cl dtleıd öınilnde 
rilen yemleri bile bergiln bimt _kontrol :k, eğlence er lıdlvaç et:mişlerdL Veltabdm kilçtlt bi - !,1:o:ı!.V::: = ~ ~ ~ 
ettili söylenı1en Şehinşah Pehlevıden al- N" anda eni evlller )'Bnlannda Ana raderi ile ancak on be' Jqlarınd:a kadar tir. B1l brfl...,.,.nm ı.ırtncı hafta,ymda 

dığı dersler, onu orduya çok sıkı bir IU· ıcm: ~ ve genç Prensesler olduğu vardır. Yu10ııla;vlarm ı · 1 pllb ~ Olma-
rette beğlamıftı~. çe hana d" eceklerdir. O da Rolle'de tahsilini yapml§tır. Şhn· lan büyilk bir al.Aka w buret maııdır- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Prem futbol, meç, golf gibi spor oyun· ~da dülfl°: Pehlevi Sarayının bah .. di Taıbıandla bulumnaktadB mıttır. =-
Jarmd'a çok mahtrdır. Fra.nsızca ve İnli· 
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PEKiN KÖPEGi 
Çeviren • • H. Alaz .. dllll-111 

Nevyorlrun tarunnu~ köpek tüccarla - kin köpeğini. her ne pahasına olursa ol • - Fakat rica ederim bira~ makul o!u-
rmdan Mayerin mağazasına genç bir ka- sun mutlaka bulmak lazımdı. Fakat bu - nuz. Size bu köpek için yedi bin dolar ve
dın ~· Kadın !evkalade tıktı .. saçları nun söylenmesi kolay, yapılması güçtüM riyorwn.. 
plAtin renginde idi. Yüzünü, sinema yıl- her şeyden önce önündeki za.nıu. pek kı- - Rica ederim. boşuna ısrar etmeyiniz! 
dızları biçiminde boyamıştı. sa idi. Sonra bütün Amet'ikayı devretse Köpeğimin satılık olmadığını ıize önce 

Genç kadın köpek tüccarını başile ha • böyle bir köpeği bulacağından da şüpheli de söyledim .. 
fif.çe sellmladıktan sonra: idi - Size son bir fiat veriyorum: On bin 

- Ben bir Pekin köpeği satın almak Mister Maycr, gününü büyük bir hu- dolar! 
tırtiyonım. dedi. Fakat bu satın alacağım zursuzluk içinde geçirai.. gece hiç uyu • - Hayır, on bin dolara da satmıyaca -
köpek. mutlaka benim şimdi giymekte, yamadı .. ertesi sabah, canı sıkık bir hal - ğım. 
oldutuın kostilm renginde ol.malıdır. de mağazasına geldi. Hakikaten vazıyet - Peki s!z kaç dolar istiyorsunuz? 

Mister Mayer, gımç kadının söylediği kötü idi: Saat on bir buçukt:ı Mis Uayne- - Ben umumiyetle bu köpeği satma ta-
,eyleri iyice ışitmediğine zahib olarak mer:ker geld'lği zaman köpeği bulamadı- raftarı değilim .. Çünkü bir eşinı bulma • 
tekrarladı: ğını ona nasıl söyliyecekti!. Bu, müesse • ma imk~n yoktur. Fakat mademki bu lta-

- Nastl, gri renkli bir Pekin köpeği mi sesi için ~k fenn bir darbe idi.. dar ısrar ediyorsunuz. on beş bin dola -
istiyorsunuz?. Fwt bana öyle geliyor ki Mister Mayer asık b!r suratla mağaza- ra satabilirim. 
umumiyetle bu renkte Pekir~ köpeği bul- sının kapısında duruyordu.. aaat ta on Mister Mayer alnındakı terleri sildi. 
mak .bile kabil değildir. bire gelmişti.. Saate baktı: Saat on bin çeyrek geçiyor-

- Ben mutraka gr~ renkte bir Pekin Mister Mayer, adeta bir yerine iğne du. Derhal çek defterim çıkararak on beş 
köpeği satın almağa mecburum. İstediği- saplanmış gibi, bırdenb:re irkildi. Karşı bin dolar yazdı ve yazdığını köpek sahi
nlz parayı vermeğe hazınm: yeter ki kaldırımda, bir mağazanın vitr1nı önün • bine uzattı. 
böyle bir köpak bulasınız!. Köpek isler de zincire bağlı gr• renkte bir Pekin kö- Delikanlı köpeği teslim etti. Ve şapkıı.
bin dolar olsun, ister on bin dolar olsun peğini tutmakta olan bir delikanlı duru- sile Mayeri selamhyarak mağa7adıın çık-
bunun zerre 'kadar ehemmiyetı yok.. fa- yoııd'u.. tı.. 

kat gri renkte C\lması şarttır. Bakınız, be- Mister Mayer, del: gibi oldu. Derhal Saat tam on bir buçuk olmuştu .. M;s 
liim ıbir arkadaşım var; geçenlerde bu bq tezgahtarım çağirarak, rüya görüp Uavnemeker heı1ii.~ 'ftörünürlerde yoktu. 
lrlcadaşım tam kendi kahve rengı kostü- görmediğini anlamak ıstedi.. köpeği ona Saat on iki olup ta Mis hala görünme • 
müne uygun olara~ kahve reng: bir Pe- da gösterdi. Yanılmadığını, rüya görme • yince, Maycr telefonu açarak Valdorf As
kin köpeği satın almış. Halbuki benim de diğini anlayınca: torivavn telefon etti.. ve Mis Uaynem<>-
grl renkte bir Pekin köpeğim olursa, ar- - Derhal koşup delikanlıyı burava gf'- kerin otelde olup olmadığın; sordu .. 
kadafım kıskançlığından mutlaka çatlar. tiriniz, dedi. Delikanıı gelmek istemezse Mayer, Misin otelde old'uğu cevabını a-

Genç kadın bir müddet durakla.Jıktan 7.0rla getiriniz! .. ve yahud ona bir mirasa lın"'l cicrha• o+omcıba;nc binerek otele yol 
sonra: konduğunu, binaenalevh süratıe buraya landı.. takriben yarım sa1t sonra gri rwk 

- Bakınız az daha kendimi size tanıt- gelmesi icab ettiğini söyleviniz!. li Pekin köpeğıle birlıkte otale varınış 
mağı unutuyordum. ded:. Benim ismim Bir kaç d'ak;ka sonra, şık giyınmiş bir bulunuyordu. 

Pirinç 
Mercimek 
Bezelya 
Yulaf 
Patates 
Pirinç nişastası 
Kornflör 

(Mısır hulasası) 
Bakla 
.Fasuly3 
l\'ohut 
Arpa ve saire 
hububat unları 

iti 

Mis Uayneınek~rdir; Şikagoluyurr... b&- delikanlı ma~azaclan iceri girdi.. dclikan- Otelden içerı eirince, kendısini Mis 
bam.la beraber SLmdihk Valdorf Astorıya lının dudaklarında nazik ve istifhamklr U?vnı>mekerın vanına götürmelerinı söv
oteiindeyim .. yarın or ikıyc kadar Nev· bir teb<>ssüm vardı. ledi. Onu, milyonerın bulunduğu daireye 
'orkta kalacağız!. Ben köpeği almak ü - Mister Mayer, bir kac kelim~ ile. kö • götürdüler .. Mayeri bizzat mılyoner ka _ 
mre yann on bir buçukta size ge1irim.. peği satm almak istedi~ini deJikanlıva bul etti. Oldukça nazik bir edil ile: 

Bu m ikemmel ve eşsiz müstahzarat tabu 
iLtiyacımızın hakiki karşılığıdır 

Tarihi tesisi: 11i 15 M. N U R 1 Ç A P A Betlkblf 

Genç kad'ın bunJan söyledikten sonra izatı etti. - Kızımı görmek istefr'~iniz, dedi .. ------çıkıp gitti. Mister Mayer tamamen afal- - P• ılesef Mıst~n·, köpeğ;m ıatıhk de- niçin görmek istediğin!zi sorabilir mi -
lamış b?r halde idi. Fakat buntian bir kaç ğildir. yim?. 

gön önce, meşhur konserve krallarından - Onu satmağa razı olunanız sıze bin Mister Mayer kısa bır kal" kelime ile 
Uaynemerkerin Şikagodan Nevyorka rıe- dolar verir;m. mes<>Jı>vi milvonern anlattı. Mister Uay-
lerek Valdorf, Astorıys oteline in.:liğ:ni - Teşekkür ederım. fak::ıt köpeği sat- nemeker hafike gülümslyerek: 
lf&rlleteierde okuduğunu hatırlayınca, pe1::. mağa niyetim yok.. 
çabuk kendini topladı. Mister Mayer bu - İki bin!.. 
itten büyük bir voli vurabileceğini, !ste- - Maalesef ... 
llile:n köpeği bulabilirse bunun aynca - Üç bin! 
,mOeMe8eSi için büyük bir reklam teşkil - Gitmeme .-ıüsaaıd'<! eder misiniz?. 
edecelini anladı. - Bes bin!. 

Yaratmak bile icab etse, gri renkli Pe- - Beni affetme:uzi rica ederim. 

- Benim kızım henüz seki2 yaşında • 
dır, dedi.. ·iz de kabul cdersin;z ki, bu 
yaştaki kızlar tek başlarına, mürehbiyt?
slz sokağa çıkmazlar. Binaenaleyh he • 
nim kızımın size gelmesınt? imkan yok
tur. 

(Devamı 14 üncü sayfada) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral. i, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- - lcal::ıada tinde 3 kqe almabilir. - -

"Son Posta,, nın 
Edabt 

Romanı: 1 

J coh!» çc.>kti ve bıkkın bir sesle: 1 d.ilrniyeceğini ve seçeceğin kızın orta· I memeğe yemin ettim. Arbk serbest 
- Ne manasız angarya! diye mınl· lıkta bliyük bir kıskançlık buhranı ya- kalmak istiyorum. Ancak, çok esti biT 

, ' "",/ 
' / ....... / 
~v N"k"Aetf Pn : 

=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~------------;; Muezz z Tahsin iiiiiiiiiiiiii 
Sipahi. Ocağı izalan bu akşam arka· J Uzaktar. yeğeninin davetlilerle ko • 

daşları Cevad Kartalın son piyesinin nuşmasın• mütebessim bir yüzle seyre
kazandılı rnuvaffakiyet şerefine bü - den Müfid bey, yanında oturan ve Ce
yük bir 7.iyafet tertib etm~erdi. vadın e'1 sam'mi arkadaşı olan Ahmede 

Klüb!ln muhteşem salon~an memle- doğru eğilerek yavaşça fısıldadı: 
ketin en tanınmış simalarile dolmuş, - Ne harikulade adam, herk:eı;i tes-
grup grup kon~an davetlilerin hepsi hir etti. 
muharririn -;ahsından ve yüksek san'at 
kabiliyetinden uzun uzun bahsetmiş • 
lerdL 

Gece ilerlediği için misafirler birer 
birer CevadLn yanma eelerek ona veda 
ediyorlar, hepc:i bu güzel geceyi geçir· 
melerine sebE>b olan ve Cevada ölmiye
oek bir şöhret getiren piyesi için kendi· 
sini tebri1!' ~diyorJardı. 

Ahmed, kapalı gözle beğendiği ve 
takdir ettiği arkadaşına muhabbet ve 
sevinç dolu nazarlarla bakarak gü -
lümsedi. 

O sırnda Cevad, son davetlileri sela
metlediktE'n sonra onlara yaklaşmıştı.: 

- Arahanız var mı amca? 
Bunu soranın sesinde sıcak bir ahen'k 

vardı ve genç adamın söz söy1erken 
Salonları dolduran ve ekserisi mem- sesine istediği yumuşaklığı ve sevimli· 

leketin seçme ailelerine mensub olan liği verebildiği anlaşılıyordu. 

erkekler arasında hiç birisi ne güzellik - Hayır yavrum, bir taksiye bine • 
ne de zarafet noktasından Cevad Kar· ceğim. 
tala yetişemf'7.lerdi. 30-3S yaşlarında - İsterseniz geçerken sizi evinize 
olan bu meshur muharrir; yüzünün bırakay!m.? 
muntazaw ve sert çizgileri, esmer ren· - Memnuniyetle kabul ediyorum 
gi, ınce ve müstehzi ağzı, dalgaiı siyah çünkü otomobilin pek hoşuma gidiyor. 
saÇlan, koyu mav;= gözleri, uzun ve - O halde haydi gidelim amca, Al
ince boyu, yüksek asalet ve terbiye • laha ısmarladık Ahmed, seni yann saat 
sınden doğan zarafet ve 'kiba.rlığile ce- ikide beklerim. 
miyet içinde paıınakla gösterilen Arkalarından hayran gözlerle bakan 
müstesna bir şahsiyetti. Ahmede tekrar dönüp selam verdikten 

Onun varlığından taşan bu cazibe, sonra uzaklaştılar. Sokak kapısının ö
bu gece etrafını alıp kah şaka, kAh cld· n11nde şık ve zarif bir otomobil Cevadı 
dl bir şekilde kendisine hitabeden bü· bekliyordu. Şoföre amNWmn adresini 
tan davetlilerin üzerliıde müeair o • söylediktm sonra anıbanm yumuşak 
luyor, hepsini onun şahsma daha çok ipek yartddan aranna g&nüldüler. 
ltailı)'ordu. Cevad otunJ:r oaamaz derin bir 

dandı. ratacağım bildiğin halde... aile olan cKartalıt soyunun· benimle 
Müfiti bey onun omuzuna vurdu: Oevad ıamcas1mn söz:Una. kesen* birlikte batmamasmı ve öldüğüm za-
- Ne acayib adamsın Cevad'! fıtifata, sükfınetlP cevab verdi: man arkamdan beni anacak, benim is-

şöhrete, sevgiye, servete, her şeye kan· - K..U"ı.m olacak kadını kıakamnak mimi dE-vam ettirecek çocuklarım ol· 
mışsm. için ortA<la bir sebeb olmıyacak. masını, bir prensip olarak kabul edi-

Cev:ıd kesik kesik güldü: Müfid bey şaşkın bir tavnia yeğeni• yor ve istiyorum. Bundan maada, an· 
- Ht-r ~eye kanmışım .. evet. Fakat ne baktı: nesinin ölümüle öksüz ve bakımsız ka· 

ister"eniz bu akşam sizinle ciddi şey • - Niçin çocuğum? lan küçilk kızırr. Zeyneble de meşgul 
lerden konuşalım amca. Yalruzlığımız· Cevad, gene kesik kesik gQ,lmeğe olacak bir kimse lizım. Söz aramızda. 
dan istifade ederek sizden bit" şey so • başlamıştı: annen, monden hayatından, briç ve 
racas?ım ... B;lmem size tekrar evlen· - Saltın siz de beni kanlanııa işken- poker p~~ilerinden baş alıp da ayda 
mek ic:tPdiğımi söylemiş miydim? ce eden mavi s-akdlı adama benzet-

- Havır. fakat ortalıkta dol~an rl· meyin amca. Filhakika ilk karımın <S
vavetlerden. cöpçatan Şefika hanım lümündE'n sonra hakkımda pek ~k 
efendinın huldur,ı kızların hiç birisini dedikodu1ar edildi fakat ben bun'lan 
istemE>di!?ini ve tanınmış aile kıZ'larını tekzib etmeğe bile tenezzül etmedim. 
bövle cıdemi tenenülle reddetmenin Bunlar o kadar abclalca ~ mlnasız 
salonlar<fa çok fona bir tesir yaptığını sözlerdi !>-i üstünde durmağa bile ~ğ
öğrend;m. mezdi. Artı.k şimdi bunlar nihayete 

- Ço1' ala ... Fakat size benim de bir erdi sa:ııyorum ve tekrar bu mevzua 
idealim ol<lu.i?unu söylersem ne dersi· avdet etmiyorum. Evet ne diyonlum. 
niz? Karım o~acak kadım kıskanınağa S& 

Müfid bey yeğPnine hayretle baktı beb olmıyacaktır çünkü o müruıevt , 
ve onun kirpikleri araStndan müstehzi ciddi ve sade bir ömilr sürecektir. 
bir ışığın sızdığını gördü. Müfid beyin şaşkm hali o kadar gü • 

- Senin bir idealin var, öyle mi Ce- lünçtü lt; Cevad kahkaha ile gillmek • 
vad' ten kendisini mencd~i w bu de-

bir kaç gününü olsun torununa hasre
demiyor ve çocuk, mürebbiyeler elin· 
de perişan kalıyor. 

- O halde Cevad? 
- O halde aziz amcacığım, evlene-

ceğim genç kızda şu evsaf olacaktır. 
Ciddi ve ağırbaşlı olacak, çocuktan 

sevecek, sosyete hayatından nefret e
decek, hütün ömrünü Beykoz civann· 

daki çiftliğimde geçirmekle mes'ud o

lacak, beni vakit vakit g6rmekle iktifa 
edecek ve benım üzerimde hiç bir hak 
ve isteği o1mıyacak. Hoppahktan hoş

lanmam. fazla okumuş, ukall ve göste-
Muhı:ırrir zoraki bir gülüşle dayısına faki gülüşü kendisinde nadiren tesa • 

baktı: düf ediidiği bir tarzda ~enç, samimt ve rişçi de olmıvacak .. Bana ciddt, orta 
- Sec:;"nizdeki bu hayret neden? Si· bütün alay ve acıda,ı berl oldu. derecede akıllı, makul ve hanım ha • 

ze çok şaş:ıcak bir şey mi söyledim yok- - Sen inzivaya mı cekileceksin Ce 
sa benim hissi2 'kalbiımde küçük bir vad? 
alevin tutuşabileceğini ümid etmiyor -- Hnvır. ben değil .. Size karımdan 
musunuz? Ne ic:e, şimdi bu münaka~a- bahsediyorum. Durun bunu izah ede
yı bıralcel•m çünkü maksadım sevgi - yim. 

nımcık bir kadın lazım. Bilhassa ve 

bilhassa hayalperest ve fazla hassas ol· 

mamasına dikkat edin. Kendisini ha • 
yala ta, romanlarda y,e Bibernalardıl 

gördüğü sahnc1erin tes.irine brakan den değil, doğrudan doğruya mantıklı TernhPl b;r ~ev~ek~ikle ayaklarını 
bir izdivcıçtan bahsetmektir. uzataral: yn~tıklara ya~landı ve hafif kadınlardan nefret ederim. Göz yaşla• 

- Evleneceğin kıZl seçtin mi? solgun bir ısık \·eren lambanın altlnda 1 rı, sinir buhranları, kıskançlık sahne-
- Maalesef henüz hülyalanmın mc-

1 
E!Özleri accıy'b 'bir parıltile ışıldayarak leri! zavallı Müzeyyenin, ufak ve mi· 

likesini.. hayır bu l:elirne çok şairane .. anlattı: nasız scbeblerle hayatımı bir cehen • 
daha do2:rusu aradıaım kadını bula -1 - Si?e ilk in~;vacımm bir hatadan ~ neme çevirdiğini unutamıyorum. 
madun. j b?<:ka nj .. c:;ev 0 ·m.,dıf!ım tekrarlamağa 

Bu son sözleri söyler.ken sesi sert • 
- Hıy Allah lay:~ini versin çoct•- tüzun' vok. l\ıfü1c' \enle ben, bi:rbirini 

ğum. Amma da mü~külpc~end in~cın-ı i}eli.'b"cl :ııı 1 m't1:1maC!a mahkOm fki in- le~.i.ş ve gözlerinden, bir iki dakika 
m~ın sen ... Bütün hdınların aval-r1. - ,:;a· .dık t1';rriz d~ ıztırPh cektik. Bunun çin bir öfke ışıeı eeçmiştL 
rına düşeceklerini. le imi istersen redde- ! için tck•·ar böyle bir tecrübe)'e giriş • f Arlcaaı var) 
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Yazan: ZIYA ŞAKIR 

üstüste gelen aksilikler 
Vücudümiln narinliği, çarşafla kıya • 

fet tebdiline çok müsaiddi. Nitekim, 
derhal yaptığımız .tecrübe, iyi bir neti
ce verdi. O dereced~ ti; bu çarşaf için· 
de, en zeki taharri memurlarının l:>i1e 
beni tanıyamıyacaklarma kanaat geldi. 

* Ertesi gün, çarşafı giyip yüzüıne de 
peçeyi örtünce, soluğu Kapalıçarşıda 
aldım. Ke.labalık dükkAnlara dalıp çık
maya başladım. 
Kısa bir zaman zarfında birkaç za • 

V'allı kadının canını yaktım. Onların 
alış veriş ederken kapıldıkları dalgın -
lıktan istila& ederek, epeyce para top
ladım. A·hlamın evine gelirken bunla -
nn bir ~_smını koynuma sakladım. Öte 
kileri de, ablamın önüne saydım. 
Geçmiş gün .. zannederim iki bu para 

on yedi lirayı tecavüz ediyordu. ~m
tniyetli bir para olmamakla beraber, 
ablam çok sevindi. Çünkü bu sırada, 
çok düşkiin bir vaziyctteılerdi. 

* Büyük biT sabırsızlıkla ortalığın ka-
rarması:ıı bekledim. Ve, her tuafa ka
ranlık gölgeler çöküp de el ayak çekilir 
çeki1mez, koşa koşa teyzemin evim 
gittim. 

Teyzem, beni ievinçle karşıladı. Ve, 
bütttn ihtiyat tedbirlerini unutaTak;_ . 

_ Ço'k şükür .. Elisavl, biraz kendim 

topladı. 

Kıpkızıl yaralar kapanmıştı. Bunla • 
rın yerinde, yalnız beyaz birer leke 
kalmıştı. 

Teyzem. kıZJnın tamamile ifakat b~l 
du~unu zannediyor, sen derecede seVl-

niyorciu. 
Scmr.l .. benim de şirnciye kadar tev-

kif edilmediğimi hayırlı bir alamet te

lakki ed!vor: 
- De~ek ki, seni tanıyamamışlar .. 

mümkün değil, artık bulamazlar. Lü • 
zumsuz yere kendini sıkma. 

Diyordu. 

* Niha,-ct b ir akşam, eniştem ouyük 

bir sevl.m· ile geldi. 
- E, dostum! .. Yarın öğleden sonra 

takrir verilecek. Bizim yeğen bey de, 
üç bin heş yüz lirayı hamil olarak def· 
terhanevc gelecek . . Hadi bakalım. 
Kollarını ~av:ı. Kendini göster. Eğer bu 
işde de ~öyle bir kahramanlık ~öste • 
rirsen .. f"1ı artık sana (pes) diyece • 
ğim .. Öyle değil mi hanım? .. 

Dedi. 

Diye bafurdı. 
Merd.ivenleri üçer üçer amyaraK o-

n.un yattığı odaya koştum. Onu, yata• 
tın içinde oturmuş görür görmez, az 
kalsın ~evincimden deli ôluyordum. 

Eksiltmeye konulan iş: . 
ı - Manyas gölü sedd~leri ve regülatöril inşaatı keşif bedeli c524977> lira 22 

Koynuma saklıı.dığım paralan çıkar
dım. Onun yorganının üzerine saçtım. 
Şuursuz bir halde onunla konuşmıya 
başladım. . . . . . 

Elisavi evi niçin terkettığımı bılmı· 
yordu. T~yzeın, onun hazmedemiyece
ği şeyleri, büyük bir dikkatle ondan 

saklıyordu. . 
Mesele-nin iç yürllnil bi1mıyen ı:ıt?V .-

gilim, evi terkettiğim için şikayet edı· 
yor: 

- Yoksa, benim hastalığımdan mı 
kaçtın?. 

DiyoTdu. 
Bugüne ksdar El~avi~ aşkımdan 

bahsetmemiştim. Fakat şu anda ona 
kalbimi açarak içinde ne va~a ort~ • 
ya dökmek için büyük bir Uıtiyac hıs. 
settim- . 

Garibdir ki sanki teyzem bu hissıme 
v!kıf o1mW} da, bun& mAni olmak ic; • 
tiyormuş gibi btr an bile biri yalnız bı· 
rakmıyordu Mütemadiyen ib.açlard.an 
doktorlaroa.n, tedavilerden bahsedı .. 

kuruş. . 
2 - Eksiltme 21/3/,,39 tarihine rastlıyan Salı giinü saat Hı de Nafia Vek§.letı 

Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf u::;ulile 

yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 

ıartnamesi, fenni şartname ve projeleri c26:ıı lira c75> kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabi.l:.rler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için !stcklilerin c25149> lira c09. kur~şlu~ muvak· 
kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sektz gun evvel 
ellerinde bulunan bütü!l vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalete müracaat 
ederek bu i§e mahsus olmak üzere vesika almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
şarttır. Bu müddet içlnd~ vesika talebin de bulunmıyanlar eksilmeye iştirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazı!ı saatte:ı bir saat ev -
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermelerı lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c534t cl052> 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

yordu. 
Yorganın Ü?erindeki paralar, teyze

me adeta büyük bir ilmid vermişti. 
Halbuki, saymıya lüzum bHe görmedi· \ 
ğim bu paralar, ancak onlam bir hafta 
ve nihayet on gün:lilk bir nafakadan 
ibaretti. Bununla esaslı bir tedaviye · 

kullanan mes'ut güzeller 

nasıl girişilebilecektt? 
Tabiidir ırt, teyzemin ilmdl.erini kır

mak istemedim. Billkis, onun düşünce 
lerini kuvvetlendirmek için; 

- Teyze!. Bir ka~ gQn sa~t. Bir 
yerden büyilcek bfr para alacağım var. 
Onu altrsam, EliA'riyi Nr hastaneye 
yatırırız. Daha iyi tedavi edilir. 

Dedim. 

* 
Gazeteleri, böyilk htr dikkatle takib 

ediyordure. An sıra yazılan fıkralar
dan, zabı'tanm bdyttk btr f.aaliyetle be
ııi aradığını anlıyordum. RADVOLiN 

Radyolinle hrçalanan diıler 

ebedi bir hayata, 11hhate ve 
Kullandıklannı söyledikten ıon· 
ra dişlerin aiçin bu kadar be· 
y~z Te güzel olduğuna p~mak 

hakikate• ıaşılacak ıeydir. cazibeye malik olurlar. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra dişlerinizi 

&ıl dikkate ,ayan olu cihet şu idi 
ki, zabıtanın bu faaliyetini bilineme 
rağmen, gene bo• dunnuyorduın. Gün· 
düzleri çarşaf giyip yüünü sımsıkı 
örttüği\m halda, çat"Ş1lan, pazarları, 
kalabahk yer~rl dolaşıyor; ufak tefek 
işler görUyordUll\. Böylece, hem ab • 
lamla eni§teme, hem de teyzem ile sev 

gilime yat'dmı ediyordum. Ve artık dı • ı f 1 

., Sayfa 13 

Son Poata'nın tefl'ikaaı: 42 

Baron de Tott'un hatar lar• 
,. KW#~,.,.ffiM\8~) 

Pruth nehri Dzerinde 
Mihmandarım Ali ata Moldavları göstererek: "Sal 
batacak olursa, bu heriflerin hepsi yüzme bilir. Bir 

t6p/u igneniz kaybolursa hepsini astırırım!,, Jedi 
Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçm 

Bu kadar cehalet ve barbarlık beni tat-
min ve teskm etmekten ziyade 
içinde bir ısyan uyandın yordu. 
Fakat ben kararımı vermiştim. 
Yanımdaki adamlad.a beraber an • 
cak ikinci defasında sal ile kar§lya ge • 
çeceğimi. kendisinin canı nasıl isterse öy. 

(1) Setirlerl yahud Ba.bı!M h!ısabma Be -

Sert Rüzgarlar 
? 

KIŞ GÜNEŞLERi 
Cildi pek fena vaziyete sokar 

Bu mevsimlerde: 

KREM PERTEV ~h:;.~:ö~:ı:;;~t;,sü~~=~!;'. Radyolin ış macum e 1rça ayımz 
Bugünkre~aMnd~~~a~inhM· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tahğ1 da ilk §iddetli devresini geçir • 

yahat eden ııa.!r t:hnse1er1 lıst1tbal eden 
adam. 

lstimalinl ihmal e tmeylniz. .. (2) Benim mlhmandum adı. 
m~, ikinci devreye giımiştL 
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•Sen Pnsta• nm denh romam: 107 .. 

Deniz Şeytanı 

Bir Japon Amirali 

Şubat 27 

11 Şubat tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

Onların inanışlarına göre See-[ turn. Amiral, bizzat, bana purolar ve si l ları için nasıl çalışmış. ne iş1er başar -
a~ler buraya çok uzak olmıyan ?~ralar sunuyor ve benim için, kemali mı~ olduklarını tebarüz ettiririz. bu su
bır yerde pusuda bulunuyor ve ıtına ile, bir bardak şampanya doldu- retle de gençlerimizi memleketimiz için 
arkadaş~::mmızın bir baskınla karaya ruyordu. Bir puro alarak şampanyayı dah:ı büviik. işler yapmak aşk.ile terbi· 
çıkarak bizi kurtarmağa teşebbüs ede· nazikane reddetmiştim.: ye etrni~ oluruz. Yaptıklannızdan bir 
ceklerini ınnuyorlardı. Bittabi onlar, - Müskirat kullanmamağa, dedim, iki işi yaz:nız ki benim için bir serma. 
Seeaslenn nerede bulunduğunu söy • töbe etm!ş bir adamım, Amerikalıla - ye olsun' 

11 Şubat tarihli bilmecernizde ka.za·ı Gökhan, İpsala Merkez ilk okulu 28 Gönl 
nanları asağıya yazıyoruz. istanbulda Bayın, istan~ul i~tikllil lisesi sınıf 2-C clı 
bul t., lihı· kü" ··k ku 1 CeHU Sözer, Istanbtıl Vefa lisesi 364 Kemal unan a ı çu o yucu arımı- . 
zın Pazartesi, Perşembe günleri öğle • BOYA KALEMi 
den sonra hediyelerini bizzat idareha- Toltnt orta okulu sınıf 1-A da 598 Receb, 

• 4 İstanbul lk\ncl okul sınıf 3-B de 115 Jale, 
nermzden almaları lazımdır. Taşra o • İstanbul erkek lisesi 292 Hilanet Demlrel. 
kuyucularımızın hediyeleri posta ile Corum orta okulu 121! Galib Bayrak, 1'ta.n .. 
adresleri_r.e gönderilir. bul 45 inci okul 375 Ekin. 

Bir kol saati AYNA • 1etmek içjn bayJi uğr~tılarsa da biz- nn tabiri vechile bir c: Prohibitio - - Maalmemnuniye .. 
den bir şey öğrenmeğe muvaffak ola- ni.st-im. ::ımiral cenablan! Diyer"'~ yazmağa ve bu yazılarımla 
mamışlardı. SeeadlP.r hakkında bazı suallerle Horn burnunu dolaşırken edindiğimiz 

İ&tanbul !7 nr.l mekteb sınıf 5/ A dan 174 
Fahri. 

<Son Posta hatınlı) 

İ.atanbul On.ğalo!tlu ortaı okulundan 221 
SaUh, İsta!lbul Vefa er.kek llses1 433 Muam. 
mer, İstanbul Şişll Terakki llses1 sınıf 2 i1' 
Orhan Klper. İstanbul Hayriye 1Jsesi 231 N• 
jad. 

Mülazim Whitehouse hali bizim ha- ka!"Şl')as~u·ağlmdan lkuşku.!a.n.m.ı.ştım, tecrübPlPri tebarüz ettirmeğe 'hazırla. 
pisane gardiyanımızdı, bir gün gene eli binaenal<?"h dilimin şampanya ile ıs • nıyordum ki amiral: 

MUHTIRA DEFTERİ 
(Son Posta hatıralı) 

ıtabancasımn kabzasında olarak çıka !atılarak kayıran bir hale gelmesini ar- -- Önce bir sual sormak isterdim, 
gelmişti. Bu defa pek nazikane konu· zu etmiv~rdum. dedi, siz de:rıize bir bitaraf limandan 

ZonguJda.ır: Namık Kemal otulu 238 Cevdet, 
Zile orta okulu sınıf 2-B de Hl Sırrı, İstan
bul LA.leli Tayyare apartuna.m 23 numarada 
Yüksel, U,şnk tiiccar Münip oğlu Kemal. İs
tanbul C'hı.ng!r Asmalımescld No. 6 da Ley
IA., İstanbul Topkapı Fazlıpaşa caddesi 5/1 
No. da Haşim. 

KiTAB 
şuyorciu: Amirı:ı.l önüme üç kitab koymuştu. mı, mes"!tı Birleşik Amerika devletleri 

- Bir .Japon amira1i, diyordu, sizi Bunlarda~ birinin kabında Emdenin, limanla!·ıı1m birinden mi. yoksa Arjan-
İstanbul Aksaray Kema.lpa.şa caddesi llf 

Beria, Yozgad dişçi M. Fevzi evinde Sad1 ö.. 
önder, Çorlıt orta okulu sınıf 2 de 91 Muat
tar, 1cıtanbul Cağaloğlu orta okulu 1~ dı 

görmek istiyor, efendim! diğerinr?e de Moewenin resimleri var- tin veva Şiliclen mi çıktınız? 
Kahkaha ile güldüm: dı. Am:r:ıl her iki kitabın sayfalannı -- Biz Harnbur,!!dan denize açıldık. 
- İlkir. general Mackenzie ve şimdi şöyle bir çevirdi, her ikisinde de Ja - dedim, Norveç ban:iırası çekmiştik ve 

de Japon ;:ımirali! Ho! Ho! .. Bu defa ne ponca yazılar vardı, üçüncü kitab ise tam bir bucnK saoıt devam etmek üzere 
düzen kurnunuz milJazim efendi? boştu. Amiral bu 00'? kitabı önüme sü- de bir İn~iÜz kruvazörü tarafından a-

- Hayır hayır .. hakikat söylüyo - rerek b'r kalem sundu: raştmlrııı~tık. 
rum k•nt.. yemin ederim ki hakikaten - Ceveianlarınız hakkında, dedi. ba- - Ne':!., İngilizler tarafından araştı-
bir Japen amirali sizi görmek istiyor!. zı şeyler yazmanızı rica ederim. Mem- rıldmız mı? 

- Sizin general Mackenzieyi görmek leketimizde: tesadüf ettiğimiz düşman- Bu cev?b üzerine bütün o vakur Ja-
için ehemmiyetle kendimize çeki dü- lann yaptıkları işler hakkında yazılar pon çeh:-eierinde en zevkli birer tebes-
zen vermiş olmakla kafi derecede bu- yazarız ve hu yazılarda onların vatan- süm beli,.mi~ti. (Arkası var) 
dafo.lık yapm1ştlk. Fakat bu defa asıl
sam da Japon amiralinizi görmek için 
bir adım bq,, atmıyacağırn. 

Bu sefor • ne türlü bir akılsı:tlık idi Bulmacası 
bilmiyorum- muktedir olabildiğim ka-~, ___ """'""' 
dar p!"O'testo ve nıukaıveme't eıt:meği 

ta.mıim ediyor«um. Binaenaleyh \Vhi. 
ıtehouse bu yolda beni ilmaa muvaffak 
olamıyacağmı anlayınca mahcub ve 
şaşkın bir tavırla uzaklaşmıştı. Bir kaç 
dakika sonra başka bir mülazim gel • 
m~ ve: 

- Hakikaten, demişti, bir .Tapon a
mirali gelmiştir ve sizinle görüşmek 

istemektedir, konut Luckner! 
- Oo, dedim, bunu mademki siz söy

lüyorsunuz, mülazim efendi, herhalde 
doğru o1maJıdır. 

Elbisemi bir güzelce fırçadan geçir
dim ve nıülazimi takib ettim. Bir hav
ludan geçtikten sonra iskele~ çıkmış
tık. Güzel bir kruvazör, Ysu.ma Japon 
kruvazö:-ii limanda demirlemiş yatı • 
yordu. İs\elede, içi Japon bahriyelile
rile dolu bir filika beni bekliyordu. 
KruvazörJn muhteşem ve temiz gü -
vertesi, şimdi bizim ikametgAhımız bu
lunan adi bir rnahpes1e ne bflyilk bir 
tezad teşk~~ ediyordu. Bu esnada kendi~ 
mi uzun müddet karanlık bir zindanda 
kapatılmış da ansızın güneş ışığına çı
kanlmış bir insan gibi hissediyordum. 

Arnir:ll tarafından istikbal edildi • 
ğim zaman hislerim elem ve ıztıraba 

inkılab etmişti. O; lekesiz, tertemiz be
yaz üniforması içinde vakurane bir ta· 
vır ve edaya malik, nazik ve küçük bir 
zatb. Bir vakitler benim de tertemiz 
ve bembeyaz olan üniformam, bir çok 
yıkanmalara rağmen, şimdi kirli gri bir 
renk almış bulunuyordu. A'.ltın renkli 
şeıidler, deniz suyunun tesirile yeşi~e 
dönmüşlerdi. Kılık ve kıyafet noksa -
nını. vekar ve temkinle hareket etmek 
suretile tel5fiye çalı~caktun. Amiral, 
beni, zabitlerine takdim ediyor ve: 

- İştE-, diyordu. üç aydanberi ken • 
disini takib ettiğimiz adam! 

Ve derhal bana dönerek devam edi-
yordu: 

- Bu durumda sizinle karşılaşmış 
bu1undu,ğumdan dC1layı mütee$irim 
efendim, böyle olmaktan ziyade şöyle 
ıiyi ·bir cenkleşmeden sonra sizin1e kar
şıla~ağı arzu ederdim. 

Cevab vererek: 
- Sizin, dedim, esirini"% olmağı, bu 

Fiji adasının murdar bir rn.ahpeslnde 
yaşamak zilletine tercih ederdim, ami
ıral cenahları! 

Japon ı ar bu hikayenin c: mahpes > 

kısmını bilmiyorlarch. Zabitler hayret 
ifade eden soğuk nazarlarla İngiliz mü

' (azim.ine hakmışlar ve onu, muhakkak 
ki, rn.ah~ubiyetten terletmişlerdi. 

GemJnin lüks sa1onunda tebcil ve 
ıtekrim yollu bir muameleye, hakika -
iten mükellef bir misafirpeıverliğe, J~ 
J>On m1safirseverliğine mazhar olmuş -
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Soldan sata ve yukandan aşağı: 
ı - On dokuzuncu asrın sonunda yetişen 

en m-e.,";hur Fransız kadın sahne 
artJ.sti. 

2 - Belli - lAnetll. 
3 - Gizll-mahvet.me.t. 
4 - LA.hze - çok iyt - oem.l edat,ı 
t5 - oevaaı-bir oota 
s - Yanaktaki ltemi.t - D.lTe 
'1 - Yol - yükse~. 
8 - Dört harflı. orba.sındıa bir ıı:H• olaa.ydı 

fidan-bllgill. 
9 - Lahze-arzusu mu? 

10 - Bir ıneyva-den121de yol ölçüsü. 
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Nöbetçi eczaneler 
--····--

~· ge<:e nöbetçi olan ...-neler tunlar -
dır: 

İstanbul ciheUndekiler: 
Ak.sarayda: (Pertev), Alem.darda: CF.f -
ref N04'et), Beyasıdda: (Haydar), Sa -
matyada: (RıdYan), Eminönünde: (Ben
sasonl, Eyübde: CRikmet AtJ.ama.z), Fe
nerde: CEmllyadl), Şehnmıinlnde: (Nli
zı.m.), Şf>bzadebaşınds: Ci. Ralli), Kara
gümrükte: (Fuad), XO.Çtilı:paza.rda: (Hu
lft.si), Bakırköyiinde: CHIW). 
Beyoilu clhethıdekller: 
Tünelba.şmda: CMa ttcmç), Y'tl.bekk:.a.1 -
dınmda: (V.ingopuio), Gala.tada: (Mer
kez), Takshn.de: (Kemal-Rebul), Ş1Jli -
de: (Pertev), Bett:kıtıa.ft&: (NQ.U HaUd). 
Bopztçl. Kadıköy, Adaludakiler: 
ttsküda.rda.: Cİ!keıebaş), Ba.rı.ye~: 
(Nuri), Kadıköyiinde: (Büyüit, ttçler), 
Büyün.dada.: (Şlnam aıa), Heybelide: 
(Tanaf). 

'!'ü:rkiye radyo difüeyon p05ta1an 

Anka ... a radyoru 
=- 1l:\T f'; <\ lT7T~1T T"'l'-·n :-ı 

1 l~ m. IR, KC-'. 1~ Jltw. ' 

1 
T.A.Q. 19 '.'i ın. 15195 Kr..,, 21l Kw. 
T.A 'P 31 "7tJ m . tM65 Kc~. 20 Kw. 

-
P.\7.AR'l'F.Sİ - 27/ 2/H 

12.90: Pro~am, 12.35: Türk müziği - Pl. 
13: Memleket saat liyarı, ajaruı ve meteoro
loji haberleri. 13.15: Müzik {Neş'ell plaklar), 
13.45 - 14: Konusma (Kadın saatn, 18.30: 
Proğram, 18.35: Kamışına (Cevad Memdııh-
Keman tnrHı\ ve tekfl.mtilü) , Plı\kla.rla misal
ler, 19: Konu~ma (Doktorun saat!), 19.15: 
Türk müziği. Fa"ıl h~yeii (HicazkA.r faslı), 

CeHU. Toks'?s, Hakkı Derman, Eşref Kad!"i, 
Hasan Gür. Hamdi Tokay, Ba.srl üner. 20: 
Ajans, meteoroloji haberleri, ziraat borsası 
<flat), 20.15: Türk mt\zlğl. 1 - Hicaz pe.ıµ-e
vı, 2 - Be!ı:lr ağa - Hicaz beste. 3 - Dede -

Hicaz şarkı: Seyri gülşen edelim. 4 - Şevki
Hicaz şarkı: Flrakınla zalhn harab oldu. 5 -
Şevki - mcaz şarkı: Nlcin bülbül tığan ey -
ler. il - Se.dullah ağa - Hicaz semai: Nlde -
yim sahnı çemen. 7- ............ - Ruşen Kam-
Tak&iın. 8 - Rahmi bey - Glll hazin sünbUl 
perişan. 9 - Şevki bey - Ol gonce dJhen. lD
Tanburt A.şık Mustafa - Bayatı IJUkı: Sebeb 
ne bakmıyor yarım. 11 - Tanburt A.şı.k Mllft-
ta.fa - Nen şarkı: MuntaZltl' teşrifine. Küme 
okuyuculan: Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, 
Re!ik Femın, Fahire Fersan, Devdet Çağla, 
Ruşen K>am, Cevdet Ketzan, Kemal Niyazi 

Seyhun, td~re eden: Mecı'ud Cernll. 21: Mem
leket saat l\yarı. 21: Kon~. 21.15: Es -
ham, tahvUAt, kamblyo - nu:kut borsası m
at), 21.30: Mftz:lk <Küçük orkestra - Şef: Ne 
cib Aşkın), 1 - Paul Lincke - Yeşll Tad.ller
de bir randevu, 2 - Brahıruı - Macar danm 
No. 1-2. 3 - Luiginl - Mısır bale~l. 4 - itıa.
Jo Azoonı - Melool. 5 - Löhr - Hfilya gece -
81 (Vals), 8 - Hann.s Soh.rntdt - İncl.lM' -
Vals. 8 - Rlo Gebhardt - Roma.na - V1olon -
sel ve orkestra için. 9 - Mendela8ohn _ Söz.. 
stız Romans. 22.30: Müzik c<>per& aryaları -
Pl). 23: Mtırlk (Cazband - Pl.) 23.4ı5 - M: 8on 
lljans haberleri ve yannk1 protram.. .................. -................................... _ 
Hikaye: Pekin köpeği 

(Ba.ştarafl 12 inci sayfada) 

Mt.ııter Mayerin yüzü kıreç gibi oldu. 
Veda etmeği bile unutarak deli gibt mer
divenden aşağı ind:. Otomoblle atlıyaraJı. 
bankaya koştu. 

Fakat geç kalm1,h. Çünkü yanm saat 
önce, refakatinde saçları pl!tin rengin • 
d'e genç ıbir kadın olduğu halde, şık bir 
delikanlının bankadan on beş bin doları 
çe'lmıiş olduğunu kendisine haber ver • 
diler .• 

YanJl)d nüshamıma: 

Çantadaki yUzUkler , 
Çeviren: İbrahim Hoyl 

YUVARI.AK DÜNYA KALEMTRAŞ 
(Son Pm;ta hatıralı) 

169 Nuri Çetin, Sivas Çarşıbaşı 3 numa~ 
TürkA.n, Sivas öğretmen okulu sınıf 4-A da 
32 Şükril, Afyon lise sınır 1-B de 1097 KA
zım, Samsu..'1 lnhlsarlar zlra&t memuru Cemil 
oğlu Flk:rt, İstanbul kız l.Uıes1 1695 Ferhunde. 
İstanbul 44 ilncü okul sınıf 3-B de 266 Neo
det. 

İstanbul Davudpaşa orta okulu sınıf 7 de 
128 Ekİ'em, irtanbul Cağaloğlu Hlınayeietfal 
soka.k 1 numarada Metin, İstanbul 44 üncQ 
okul sınır 1-A da 64. Nazmiye, İstanbul Hay
riye lisesi 442 Mustafa, İstanbul 1 l.nıct tık o
kul ff Azmi Klmll. RESİMLi ELİŞİ MODELi 

Klli8 Kemaliye llk okulu sınıf 4-A da He • MÜREKKEBLİ KALEM 
(Son Posta hatıralı) - zahat, İstanbul Şe'hza.de~ Mahm~ 

çeşmesi sok~ı 22 numarada. Doğa.n, 1'ta.n • 
bul Kabahş erkek ııse.,ı 268 MnAn, İ.stıuı • 
bul Karagiim..l"'Ük orta okulu 362 Vahdet, Aa. 
ka.ra İlteklr. Uk: okulu 81Dif 9-A da. Fehlmu 

İstanbul Cataloğlu Nuruo.smanlye cadde
si 58 numarada Mehmed, İstanbul kız llse6I. 
1139 Neriman Aksu, İstanbul 61 inci okıul sı
nıf 3-C de 531 Nejad, İstanbul Ak.ş.am Kız 
san'a.t okulundan Saniye Karan, İstanbul 
Haydarpaşa lisesi 1715 Hii&nü. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

Uşak oıtı okulu sınıf 2-C de 534 Ahmed 
Yıldırım, İstanbul Küçüka.yasofya Ka.lect so
kak ı num:ırada Ülkü, İstanbul ll'atlh 11 inci 
okul 210 Rar&t, İstanbul 44 üncil okul .sınıf 
4-A da 367 NermJ.n, Blvaa orta okulu sınıf 
2-B de 507 Leman. 

DİŞ MACUNU 
Ka.sta.monu Cilmhurlyet caddesi 11 nu -

m.a.rada S9.dık, İstanbul Fatih orta okulun
dan 215 B-:ıhaeddln, İstanbul Karamürsel 
şirketi muhasebecisi Yusuf Ziya Yeğeni Mu
azzez, Ürgüp İnkılftb okulu sınıf 2 de 914: 
Nurten Güleç, İstanbul Cağaloğlu orta oku
lu 458 Kemal. 

AI,OMİNYOM BARDAK 
<Son Posta hatıralı) 

İstanbul Galatasaray lisesi ihzaıi sınıf 5 
de 705 Ved.ı:ı.d, 1cıtanbul Ca~u orte. okulu 
sınıf ı de 320 Mustafa, Vef-a el'lrıek ll8esl 
4-F den 1176 )Tacı Aytekin, İstanbul 4" üncü 
okul 408 Ergun, İstanbu1 Cağal<>tlu orta o
kulu 1-C ti<! 567 Falk. 

'KOKULU SABUN 
(Son Posta hatıralı) 

l.!tanbııl 15 inci okul 254 Raif, İsta.nbul 
61 inci okul 533 Sedad, İstanbul Vemeeller 
Zeynepka.mll .sokak 23 numarada Muammer, 
İstanbul 64 !incü okul .sınıf 1 de Orhan Uç -
man, İstanbul Kara~ ortıa ot.ulu 8llllf 

1-D de 112 Yahya. 

AJ .. BÜM 
(Son Posta hatıralı) 

Ka.!tamonu im orta okulu sını1 1 de 13 
Satlye, istıı.nbul Hayriye l18e81 410 Enver 

Türker, Atyon ll8e .sınıf 4-A da 1231 RA!Jlll4 
İstanbul Emlrgft.n orta okulu 3~ d.a 1 Btl 
len-d, Çl).'"lu orta okulu muf 8 de 88 Avni,'!'> 
tat hwıust muhasebe köy bürosu memurta • 
nndan Tevftk kızı Gönfil, Tramon lJ8e . ort:e 
kısım sınıf S-A da 887 KemaJedıdtn, EllmJ 
orta ok1.ıl talebesinden 295 KADıran, KOD.11 
erkek orta okulu .sınıf 1-C de 536 Orhaxı. 
Alpullu llk okulu sınıf 5 de 111 Şakir, Antaı. 
ya nafta b~kAtlbl Nevzad otlu Vedad 
İstanbul Bey~lu 31 inci okul 3'74 M~ 

KART 

İst.e.nbul Yenlkapı orta. okulu 350 Cemll 
İstanbul Taksim orta okulu sınıf 1-C de Mı 
Fevzi, İstanbul Beylerbeyi flk okul talebe • 
sinden 14:6 Jale, İstanbul erkek lli!es1 ınnıı 
5-E de 31 Şehab, Uşak orta okulu smıf ı-c 

de 343 Fahreddin, Zonguldak Gazi okulu • 
nı! 4:-A da Hamdi ÖZtilrk, İstanbul Aqu 
kız sa.n'at okulundan 1283 Şükriye, Umn 
köprü Mimar Hayreddin okulu sınıf 2 dı 

1311 Kasını, Bursa birinci orta okul 889 Ha. 

san Oürt-1, LUleburgaz kahveci Ha.sn kap 
tan ellle H~mld Alcan, Alpullu n.t okulun 
dan 121 Şıı.ba.n Bulut.otlu, Konya l.lse anı 
3-A da 838 Adil Karaa~, Adana feh1r tıs 
ta.sYon ~rı Suphi kın Bımm, Ballhli Altınol' 
du Uk okulu sınıf 8-A da Bürhan lşılc, la · 
tanbul Fatt~ 11 tncl okul 20 Ali, Bursa MCJ" 
dancık İnclraltı caddesi !I numarada. Mah 
mud, İatanbul blrincl oku! sınıf 5-A da ııo 

Beklr, İstanbul erkek 11.sesi 591 ömer Yal 
nızoğlu, t.stanbul 44 llnc11 nkul mut 2-A dJ 
Nuıt!e, Ba.lıtem .Az1z1,-e maballeat Tepe · 

Yol sokak 8 numa:mda P'tkret, Mala.tya Hae o 
nıf S-A da 7 M. Bayhan, İ8tanbu1 tı'&tth • 
ıneı olcnldan 228 Yakub, 8oma Altmt&t ut 
okulu 81.'lıf 4-B de OeTBd Çakır, tl'rgttp hı . 
kıllb okulu sınıf 4 df! 68 Nihal, İatanbul 4' 
ıncı okul sınıf 5-A da 325 Mustafa. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Sahnalma Komisyonundan: 

ı - Deni2 vaaıtaları için satın alınacak 500 ton lavamarin kömürünün 10/3/ 
939 Cuma günü ıaat 11 de kapalı zarfla eksiltmeai yapılacaktır. 

ı - Şart:namesile evsah komisyondadır, görülebilir. 
ı - Tahmini tutan (6850) lira ve ilk teminatı (514) liradır. 

4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayıh 
kanunun tarifi veçhile bazırlıyacaklan teklif mektublannı Galata eiki itha-
l&t gümrüğüncielti komisyona vermeleri. (1147) 

Avrupada en çok 
kullanılan 

ER~ POKER 
Traş bıçaklan memleketimizde 

dahi en çok sevilen 

Poker Traş Bıçağıdır. 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden : 
Halk tipi olarak memleketlml%de kullanılmak üzere İdarece teabit edilmlf 

olan evsafta Radyo ahizea:I. imal odecek fabrikaların İstanbul ve Ankara P. T. 
T. Mildiirl.ilklerinden alacaklan izahnameye göre nihayet 5/4/939 tarihine kadar 
teklif ve nüm.una vermeleri ilAn olunur. cl074ıt · 
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TÜRK ·c RET BANKASI A. Ş. 
Merkezi: ANKARA 

mbiyo • 
1 'eri 

. 
ve !'aır 

anka muamelatı 

UBE ' i!R 

Ankara 1 olu le-tan bul 

Adapazarı l prsa lzn it 
Eand.r.na Lskişehir Safranb 'u 

Barlın Gemli .. , 1 .~ rd.ıg 

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır. 

Te' graf adresi: 

Un.un Müdürlük: TÜRKBANK - .~ubeler: Ti:ARE r 

Bankamızın lstanbul 'ubes,nde tesis edllen 

"GECE KASASI,, 
Çok milıaid ıartlarla ıayın müşterilerimizin emrine amade bulun<'u .. ulmal tarlır. 

izahat alınmak üzere giıelerimize müracaat olunması 

Almanca mütercimi aranıyor 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden 

Alım.ancadan türkçeye ve tUrkçeden almnncaya mükemmelen tercümeye muJC
tedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber fransızcayı da aynı derecc:
de bilenler tercih olunacaktır. f steklHerin şartlan öğrenmek üzere bırer istida ıle 
Unıum Müdürlüğe müracaatları. 0 2

07) 

t~tanbul l eledh·esi .... anları 1 

• ALK (,,Pc.RCTI 
Bu •qam 9 r.a 

PIPIÇA 
Mncar Baldtı 

Yakını o 
AŞK BOR~ASI 

M. Yeaaıı 

.......................................... 

Sen osta 

EVVELCE ZEYTINYAAI 1 
ŞfMOI PALMOLIVE 

He~n bialerce bdıalu, 997üaya• 
tı••• cild iiııerindeki faideli temnai 
...Sediyorlar. Bayanlar, aız de onlar 
p,t, sabah.,. akta• PALMOUVE'ia 
fula kabarm•• köıüitü ile yiııiaiiııii, 
boy•a•uııa ,,. omuılanaıııı ID&MI edi· 
•••· Bilibara eneli 11cak '" _,.. de 
eotuk m ile yıkayınııı. Terkibındeld 
ufd•J•tı •yesınde PALMOUVE me• 
-elen umiıler, bqereyı J"Ull~br 
" tatlılqtınr ,,. bittabi ten parlayıp 
fHÇle,ır 

PALMOLIVE o hdar ucudur ld 
abcri lıadıalar, oau yüıı we banyo 
içın de kullanıTlar. 

Sayfa 

Vapurların haftahk hareket tarifesi 
27 I Şubattan /6 Marta kadar kalkacak vapurların isimleri, 

kalkıı gün ve saatleri ve kalkacaklan nhbmlar. 

Karadeniz hattına Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Tan). Pazar 
16 ca (Ege). Galata rıhtımından. 

Bartın hattına Çarşamba 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de (Antalya), 
Sirkeci rıhtımından . 

İzmit hattına Salı ve P.erşembe 9,30 da (Tayyar). Pazar 8,30 da 
tUğur). Tophane rıhtmundan. 

Mudanya hattına Her gün 9 da (Marakaz) sır.emı vapurlardan biri, 
CumaıtE.si aynoa 13,30 da (Trak>. Tophane nhtı
m;!lda11. 

Bandınna hattına PJzartem. Çm'şaınba ve Cuma 8,15 de (Trak), aynca 
Çarşamba 20 de (Antalya), Cumarlesı 20 de (Ül -
gen}. Tophane rıhtımından. 

Karabiga hattına Sa:ı 19 dr. (Mersin), Cuma 19 dn (Bursa}. Tophane 
ııhtımından. 

İmroz hattına Pazar 9 da (Ta:yyar). Tophane rıhtımından. 
Ayvalık hattına Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de (Bar\. 

tın). Sirkeci nhtımından. 
İzmir siir'at hattına - Pazar 11 de (İzmh-). Galata nhtımındaıı. 
Mersin hattına Salı 10 da (Çanakkale), Cum1 10 da (Etrüsk). Sir

keci nr..tımı.rufun. 

Merkaz Denizbank binan 42497 
Telefonlar: A t 1 ) Karaköy Köpr6başı 42362 

cen e er ) s· k . y 1 S 1 ır ecı o cu 8 ODU 227 40 
YENi BiLET SATIŞ GiŞELERi 
1 - Karaköydelti acentalıkta: Bütün hatlar için kamara biletlerL 
2 - Galata rıhtımınd1 Deniz 'Iicareti binasına bitişik gişelerde: Bütün 

hatlar için güverte biletleri. 
3 - Topane rıhtımındaki yolcu salonunda: Marmara havusile fmrozı 

hattı postalan içın kamara ve güverte biletleri. 
4 - Sirkeci yolcu salonundak: fişeleN'e: Mersin, Ayvalık. Bartın hatla· 

için kamara ve !f.iverte biletleri. 
Fotoğraflı gidiş - donüş ve halk bi !etleri almak :stiyenierin. vapurların 

hareket günlerinden bir gü:r:; evvel müracaat etmeleri menfaatten icabın • 

Vl)Ub le 

dandır. 

KOLINOS 
cınıisepdlc 

Dlf MACUNU 

, 
kullanınız Lezzeti 
boş, dişleri inci 
gibi parlatan Ko
lin osu dünyada 
milyonlarca zevat 
Sdve seve kullanır-

. . Jar. Tnpnn muhte-
saf edılmış olrluj:tundan uzun müddeti iı.tı\ooınızı temin eder. 

Buyuk tupü 40, kuçük tüpü !2,5 kuruştur. 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Mruın cinsi Mik. Takr. Vuhidi Muhamm.en B. Snbş sureti Muv. Tem, Saati 

Lira Kr. Lira Kr • 

Eski çuvnl 
parÇllnrı •1000 kilo 2460 - Açık arttırma 869 14 
Muhtelif renk-
li yaldız 200 • 200 - Pazarlık 30 15 [ 

5 

Ketif bedeli 10250 lira 47 kuruş olan Harbiyede yer altında ya~tı:.ılacak hela 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10/3/939 .c~a. gunu saat 15 de 
Dainıt ancümende yapılacaktır. Kcşii evrakilc şartnaınesını i&tıyenler fil kuruş 
?nukabiUncJe Fen İşleri Müdürlüğünden alabilirler. İstekliler 2490 sayılı kanun· 

l=Y=e=v=m=ı.=s=i=yas=i.=Ha=v=a=d=is=v=e=H-=al=k=ga=ze=t=e.sı=I I - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme avn ayn hizalann-
d'a gösterılen usullerle satılacaktır. ~ 

da Yazılı vesikadan başka bu iş için Fen l§leri Müdürlüğünden alacak.lan fen 
ehliyet ve l'icaret Odası veslkalarile 768 lira 79 kuruşluk ilk teminat, makhuz 
veya nıektubile beraber tckl:f mektublannı havi kapalı zarflarını yukarıda ya
zılı günde saat 14 de kada:: Daimi EnciLm.ene vermelidirler. Bu saatten sonra ve-
rileoeJt zarflar kabul olunmaz. (B.) (ll97> 

.,.,,,,,., 
K.etif bedeli 1680 lira 90 kuruc; olan 'feşvikiye Ihlamur caddesi kal~ınm .. i~.şası 

açık eksiltmeye konulmu ... tur. Keşif evı·akile şartnamesi levazım ınuatirluğün -
de görülebilir. İstekliler 2490 sayılı k.:nunda yazılı vesikadan başka Fen İşleri 
Müdürlüğilnden alacakları fen ehliyet ve Ticaret odası vesiblarlle 120 l'ra 7 
kuruşluk ilk temin:ıt, makbuz veya mektubile beraber 6/3/939 Pazartesi günü 
saat 14 buçukta Daırni Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (I086) 

Ke,Lf bedeli İlk teminatı 

Unkapanında Sallhp~a caddesi kaldırımının esaslı tamiri M2.48 44.44 
Balatta Kırkambar sokağı kaldırımının esa!lı tamiri 851.00 63.82 
Beşiktaşta Vişneza.ö'edc yapılacak çocuk bahçesi 962.55 72.19 
Yukarıda keşıf bcdellP.ri yazılı yolların tamirleri ayrı ayrı açık ebiltmeye ko-

nulin~ur. Keşif evrak.ile şartnameleri Levazım MüdOr!üğilnde görülebilir. İs -
tekiller 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan bqka l"en İfleri Müddrlüğünden 
alacakları fen ehlivet Ticare~ OdaM ves!kalarlJQ w hiularmdA gösterilen ılk te· 
Jnlnat makbuz veya ~ektubtİe beraber 8/3/SYJ9 Pazarı.eti lt1Dİ1 aut H buçukta 
Datmı Encümende bulunmalıdıdar. (1064) 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ~5 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize &.iddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Eene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14\JJ 750 4UO lbO 
YUNANİSTAN 234\J l~U 710 270 
ECNEBİ :27J 1 4 800 aoo 

Abone bedeli peşindir. Adret 
değiıtirmek 25 lrurUftur. 

Gelen euralı geri verilma. 
lUinlardan me•'uliyd alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kUI'Ufluk 

Pul ilAveai llmnd.u. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiftir. 
111 - Arttırma 6/3/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü yukancıa yazılı sa

atlerde Kabataşta kAın Levazun ve Mil bayaat Şubesindeki Satış Komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Çuvallar het"gün Paşabahçe İspirto Fabrikasında ve yaldız nümune· 
leri de sözü geçen şubede görülebiliT. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 15 teminatla· 
rile birlikte mezk1lr komisyona gelınPleri ilAn olunur. c94h 

~ 

Cinsi Miktarı Yük tartma Muham. Bedeli % 7,5 te· Ekslltme 
kabiliyeti Beheri Tutan minat saaU 

J.,ira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

Kamyon 2 adet S ton 2400 .- 4800 .- 960 .- 14 
Satış kamyonu 1 adet 2 ton - .- 3100 .- 232 .50 14.30 
Arap sabunu 3000 Kgr. 662 .50 42 .19 15.15 

I - DeğiJtlııiien fennJ şartnamesi mucibince 3 aded kamyon ve yine şartna
mem mucıbıruı. 3000 kilo arab sabunu ayrı a)Tı açık eksiltme usulilc satın alı

nacaktır. 

il - Muhammen bedellerlle muvakkat teminatları hizala1ında gösterilmiştir. 
m - Ekslltme 9/3/939 Perşembe gUnü hizalarında yazılı saatlerde Kabataş

ta Levazım ve Mübıyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler hergün sözU geçen şubeden alınabil~ceği gibi kapalı saiıc: 
kamyon plAnı da g8rlllebllir. 

V - İstetllerln tayin edllen gün ve saırtlerde % 7,5 glivenıne paralariyle bir-
Jlkte ~ kornilyona gelmeleri ilan olunur. cl082> 
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Yakın bir nıaziye kadar memleketi
miz otomobilcileri O P EL Otonıobi l
l e r i n i n ın e v c u d i y· e t i 11 i b i L e 
bibnezlerdi. 
OPEL ile GENERAL MOTORS 
Kurnpanyası 7 seneden beri birleş
mesinden sonra OPEL, otonıobil 
telrniğinde nıükemmeliyetin ruınuzu 

olmuştur. l-Ierkes OPEL' in yeni mo

delini sabırsızlıkla bekliyor. 
Eski ( Super Six) serisi yerine 

yeni çikan 

KAPITAN 
~erisi satışa çıkarıl11uşıın 

·vENiLIKLER: 

Aerodinamik yeni hatlar, 
Yeni konfor ve lüks, daha geniş, 
daha uzun, 
Şasiyle yekpare tamamen çelik 
veni karoseri, 
Veni sistemde Diz tertibatı 

ve saire ... , ve saire ••... 

OTOMOBİL TiCARETİ T. A. Ş. 

il Oz .. lü o su z deo·ı mi? 
Çccuklnrınızda gOrclOğOnOz oburluk, halsizlik, kan~ızlk, ıı. z mc: ıt.lık, ka· 

rın tlşmeleri, arasıra lsballer, bnş dönmeleri, burun ve mnktıt kH ııınıa · 
ları, uyurken s ılyd akması gibi gayrit ıbit hııller z vallı ~avrucııhrnrııı 
b sakJa•ınc'b vaı;:ıu.ıın VA kanl81'11ll emen qQ)llCltDlf\rll\ t 'Strİdir. s t . i l 

ISTANBUL 

LUMBAGO 

ANKARA 

üthiş Sırt A ·nıan 
ALI.COCK bütün ıztırablara nihayet verir. Bay 

J. !.. )UZıyor: cHarpte çok dt!falar çamurlar üzerin
de kahycrdum. Neticesi ol!ıra..t dehşetli sırt a~nsına 

ınüp1ela oldum. Bilahare i§iırfo başında iken bu ağ
r!lt·rla kıvranıyordum. Nihayet sizin kıymetli 

ALLCOCK yakılnrını tecriibe ettlm. Ani tesiri ıa-

! esinde ağr1larım zail olcLı. Ve bu illetten tamamen 
ku?:tuk!um.• 

kullanmakla bu ht1llerln hepsi ortadttn kalkar, çocuklar ve bUyUkler sıh-
hatlerine, neşelerine kavuşur! ır. Si:t de arka ağrılanruzı ALLCOCK yakı~ı ile dindiriniz. Saçtığı sıcaklığı 

Kullanış tarzı kutuların içinde izRhlı olarak yazılıdır. Olr..uyunuz ve ço- 0'1'0l\1ATİK BiR MASAJ, gibi ağn_van yerin etrafına yayarak teskin ve 
cuklımnıza senede bir kaç biskuvJt jbtiyaten veriniz. bütün niTJlan defeder. ALLCOCK maf ,.allann yorgunluğunu izale edmo ve 

(iSMET) ismin• dikkat edllmeal rica olunur, her eczanede LUMBAGO, SİYATİK veya iltihaba asap halatında dahi ALLCOCK yakısı 
kutna 20 Kr. 

411 
________ ., l8fi. ve müeulr bir ........ l'latc 27 1/2 kurultur. 

Şuhaıt 27 

Çektiği ıstırabla
rın mes'ulü 
kendisidir 
E ROZiN 

K.a.şelcnini ;tecrübe ~ ~1sayt!. 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannid baş ağrısından 
eser kalmıyacaktı. 

NEVROZiN 
Bütün ıztırabları dind.irix, b81f w 
diş ağrılan ile üşütmekten müte
vellid ağrı, sızı ve sancılara ka.lfl 

bilhassa müessirdir. 

NEVROZiN 
Mideyi bozmaz, kalbi 
va böbrekleri yormaz 

A ARA~ 
SAÇLARA 

KUMRAL ve SiYAH 
renkte sılıtıt saç boyalandır. 
tNon..ız KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - IST ANBUL 

.. ..... -................................. ----

İlan Tarifemiz 
Tek sütun aanttmı 

ıahile 400 lnınıı 
aahile 250 • 
ıahile 200 • 

Dördüncü ıahile 100 ,. 
iç ıahileler 60 • 
Son ıahile 40 • 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak

lar ayrıca tenzilatlı tarifemWien 
istifade edeceklerdir. Taır., 7anm 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilm~tir. 

Son Posta'nın ticarl .:lAnları:ıa 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

1ıincıhk KollektH ŞlıU&l 
Kahramaıuade Ban 

Ankara caddesi 

.............................................................. 
Son Postn MathRası 

Neırıyat Müdürü: Selim Ragıp Em•~ 

AllİP EBI S. Ragıp EME<; 
S L : A. Ekrem UŞAKLJGIL 


