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11.gandıran 
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son beyanatını 
; 

kat'igetle tekzib etti 

Fransız Hariciye 
Nazırı Bone yakında 

Berllne gidiyor 
Fransa ltalyanın resmi 

taleblerini bilmek istiyor 
Mussolini, büyük fqist meclisinde mühim bir nutuk 

sövliyecek ve ltalyamn taleblerini anlatacak 
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2 Snvfa 

Her gün 
-····-

Mühim bir israf amili 
Avrupa seyahatleri 

\,, Y~ Muhittin Birı• _J 
IE5) izim memleketin hakikaten 
lg) yapmaya muhtaç olduğu şey

lerden biri de tetkiık seyahatleridir. Bu· 
gün, bizim kendi memleketimizde vücu
de getirmeğe çalıştığımız hiçbtr yenUık 
yoktur ki Avrupada eskimiş bir me.se~e 
olmasın ve hiçbir halledilecek meselemrz 
yoktur ki Avrupada ~ktanberı halledil
miş bulunmasın. Şu halde, Türkiyeyi Av
rupa usulüne göre .ayar edılmiş yeni bir 
hı.yata sahib kılmak için Avrupayı tet
kıke cidden muhtacız. 
Avrupayı tetkik iki türlü olur: Ya 

Türkler, ellerindeki imkaniardan istifa
de ederek. bizzat Avrupaya giderler, gö· 

SON POSTA 

. Reslmll Makaleı Minnettarlık agır bir yüktür .. 
• 

=== 

rürler ve bir taraftan eğlenirler ve öbiir l\ıınneLtarlık öyle bir yüktür ki, ancak ıtarakteri ~ok İyilik yapmak, bir kiostu müşkül vaziyetten kurtarmak 
taraftan öğrenırler; yahud da. muayyen kuvvetli olanlar tarafından taşınabilir, karakterı zayıf o- lnHnın dünyada tadabileceği manevi zevklerin en bll§lllda 
bir meselenin halli ile meşgul olan ala- gelir, fakat bu zevkte biUıhare acı bir tad duyulınamasını 
kadar devlet memurları bu nevi mesele- lanlann sırtında iH zamanl'a dostlan yekdiğerinden ayı- istiyorsanız yaptığınız iyiliği miıınet tahmil 11.meden ya-

lerin Avrupada ne suretle halledildiğini =r=an.=b=i=r=ı=ıedz:::h=a=li=n=i =a•lır=.====-==============~p=ın=ı=z=. ======-====--===:=:ı-=ıı:::c==== 
görmek üzere ve muayyen bJ hedef ve 
programla Avrupaya gönderilirler. Bu.1a 
ticaret anlaşmalarının veyabbnd siyn.si 
meselelerin icab ettirdikleri seyahat~cri 
de ilave edersek her sene b:r haylı Tiir
kün Avrupaya gittiğini görerek memnun 
oluruz. 

Fakat, iş burada duruyor. Kendi kud
retlerile ve kendi hesablarına Avrupaya 
gidenler, hattA sırf gezmek ve eğlenmek 
için dahi olsalar, dönerken bu memieke
te birçok iyi şeyler getircbi}iyorlar. Bu· 
na mukabil, seyahat parasını devletten 
alanlar, her vakit bu kadar faydalı ola
mıyorlar ve bu uğurda bir sürü para da 
sarfediliyor. Bence, bu mesele, çok yakm 
bir zamanda halline ehemmiyet verilme· 
si ioab eden bir davadır. Türkiye ma!ı
yesinin en ziyade israfa uğrıyan paraları 
buradadır; bu israfa bir nihayet verme
lidir. 

* tsraf unrurlarını göstermek isterim: 
Evvela, yol masrafı olar:ık kabul edi

len esaslar, ~k yüksektir. Zannedersem 
bunun en aşağı nisbeti üç altın İngiliz li
rasıdır. Bu miktar, dört, beş, altı altın 

İngiliz lirasına kadar yükselir. TüTk dev
letini doğrudan doğruya temsil eden ve· 
killerin diplomatik mahiyeti haiz ola:ak 
yapacakları seyahatler için altı İngiliz 
lirası fazla bir şey değildir. Fakat, diplo
matik mahiyeti haiz olmaksızın, vekille
rin yapacakları her nevi tetk ;k seyahı:ıt

leri de dahil olmak üzere, bütün bu esas· 
lar lüzumundan çok fazla yüksektir. 

14 yaşında 
Küçilk bir alim 

; 

r---.................................................... , 
Hergun bir fıkra 

Vazifemize 
müdahale ettin 

Kaçakçının biri, kaçak eşyayı güm-
• riiJcten geçirmek isterken gümrüie me
murları tarafından yakalanmış. Güm.
rilk memurları kaçakçının gümrük
ten geçirdiği e§Yaya teKer teker bak· 
mışlar: 

- Bunlar ne?_ 

Kaçakçı cevab uenni~: 
- Kaçak eşya., oradan ucuza al

dım, burada pahalı pahalı ıatacağım. 

Gümrük memu1"lannda.n biri hid
detlen~: 

- Bu ne rezalet, şimdiye kadar ıe• 
nin gibi8ini gömıedim. 

- Benim gibisini ııu? Hiç kaçakçı 
Bu çocuk J 4 yaŞındactır. fngılizd.ir. 11akalamadınız mı? 

İngilterede Southsea'da oturur. Son - Kaçakçı yakaladık amma, onla,. 
günlerde ımeteorol<>ji cemiyetine aza kaçakçı oPmadıklarını iddia ederler. 
seçilmiştir. Fakat bu cemiyetin diğer di; biz kaçakçı olduklarını ubat eder-
azası bacak kadar bir çocuğun yaşlı- dik. Sen, şimdi bizim vazifemize mil-
başlı, bunc" yıldır mürekkeb yalamış, dahale ettin! 
ilim, fen uğrunda emek sarfetmiş in - \. ; 
sanların bulunduğu bir cemiyete gir - '--................ - .... ----------' 
mesini hoş görmemişlerdir. Lakin, ço -
cuk alim kendisini gayet şiddetle ve 
mantıki sözlerle müdafaa etmiştir. Gök 

Taze yumurta 
Sahtekarı lnglliz 

Vilyam Povel'in 
Aşlıı siilıunet buldu/ 

Şubat !r, 
• 

Sözün kısası 
-····-

E. Talu 

T ramvayda raslar, yerinden kal• 

kıp yanıma gelir .• 

- Ne var, ne yok? 
- Hiç. iyilik. 
- Amma da iyilik, hah! Ortahğı g'ôt' 

müyor musun? 
- Ne var ortalıkta? 
- Daha ne olsun?. 
Ve bir sürü lafügüzaf .. 
İki gün sonra, sokakta yakalar .• 
- Ne dersin? İlkbahara muharebe -vd 

-,ı? Zannetmiyorum. 
- Hitlerin nutkunu okumadın mı? 
- Okudum. 
-Ey? 
- Onun her zamanki ton·ı odur. J3tl 

defa, bir fevkaladelik bulınaclım. 
- [Başını sallıya sallıya l görürsün. 

bak: Dediğim çıkar. Nisana hazır ol! 
Ertesi hafta eve gelir. 
- Ne o? Radyo mu dinliyorsunuz? 1 
- Evet. Güzel bir cAcem aşiran» f11slJj 

var da.. : 
- Onu bırak ta. Parisi bul. Baknlııd 

dünya havadislerine. _ 
- Onlardan bıktık. Kanıksadık artılt. 
- Öyle ya. Gafil gafil olurun. Yar?JL 

öbilrgün harb patlasın, dünya gene k~ 
nşsın da, görürsünüz Acem aşiran f alt 
lını!. 

Bir müddet geçer, ben, iş başında ikeıl 
damlar: 

- Mirim! Ne oluyoruz? 
- Ne oluyoruz? Hiç! 
- Canım! Bırak şu yazını da, anlat. 
- Ne anlatayım? 
- Baksana: Herif Tunus, Korsika d~ 

ye 'bağırıyor. 
- Bağırır, bağırır, yorulur. 
- Ya, karşı taraf ta bağtrırsa? 
- O da susar. 
- Zor susar. Ya, kapışırlarsa? 
- Salletallahtl ..• 
- İşimiz dumandır, alimallah! Bu seıo 

ferki hercümerç geçen defakfne ben":e! 
mez. 

- Ne yapalım? 
- İşte ben 'de sana onu damşmağa ge>ı 

dim. 
- Marko Paşanın telefon numara~ 

vereyim. onunla konuş. 
- Eh! Sen de daima işin alayındasınl 
- E, vallah biraz öyleyimdir .. ne ede' 

yiın? Üç günlük ömrümü, vahi endişeler• 
le zehirliyemem ya? 

Ben bu herif.i tl mütarekedenberi, sitw 
tin senedir dinlerim. Ve eminim ki s!J 

1 
de dinlemişsinizdir. Ve gene o tarihten• 

Benim tecrübelerime göre, alelade bir 
turist. en güzel bir otelde oturmak şarti
le. Avrupanın herh:mgi bir memleketin
de otel, yemek ve nakil masrafı için gün
de on beş Türk lirasından !azla masraf 
etmez. Eğlence hesabına gelince bunun 
hududu yoktur ve bittabi devlet memu
runun Avrupa:da eğlencesini temin et
r.ıek te Tür·k milletinin vazifesi değildir. 

Bununla beraber bir devlet memuruna 
alelade bir turist muamelesi yapmak doğ
ru değildir; ona b iraz fazla verebiliriz: 

gürlerr.eleri, şimşekler ve gayrimunta- İng,iljı~rede bir 
zam bir surette teşe°k'kül eden bulutla- ........,..,..,.....,..,,.,,_.,,,~-------,,..~ 

ra dair yaphğl müşahadele.rini, cemi - yumurta 'büccan, 
yet toplantılarında tebliğ eden Çôcuk haricden getirt • 
hlimin, birçok keşiflerde bulunacağı tiği ve üzerin • 

Daha 26 yaşında ilten, IOn nefemnde beri de dünya hep ayni minval üzere det 
kencfisinin ismini an.anık ölen plAfuı vam etmiş, onun kıorkularından hiç bitir 
saçlı sinema ytldızı CiB Harlov'wı bu haındolsun, tahakkuk eylememiştir. 

sanılmaktadır. 

Zengin bir kadın bir g~rsona 
~önü[ verdi 

Yirmi lira bu rş için bol bol kaf:dir. Bu 29 yaşlarında ga_y~t zengin bir ~vus
para ile bir insan, Avrupanm herhangi tralyalı dul bundan iki sene evvel. aca
bit şehrinde en büyük otelde banyolu bır ristanın en -yüksek yazlık yerlerinden 

de me~einin is

mi yazılı bulunan 
mar'kalan asidle 

silerek İngilizle -

re ıtaze ' gtirilük 
yumurta diye sat-

ant göç~nü haber alır ahnaz bayılan Fazla ve yersiz endişe insnnı iş ve gU" 
ve uzun müddet arkadaşı Ronald Kol- cünden alıkoyar. Bedbin ruh, sahibine ol-4 
man'ın yatile seyahate çıktığı halde bir duğu gibi muhitine de zarardır. Böylel&' 
türlü sevgttisini ~ Viilyam rile mücadele edip yola getiremezseli. 
Povel, 16 ay süren asabt hastalığından hiç değilse kendi hallerine bırakıp, lbi' 
sonra iyileşmiştir. Şimdi, kendisini işe vazifemize !bakmalıyız. İstikbal anc3' 
vererek Cin'i unutmağa çalışaca~ öyle karşılanır ve en kötü ihtimaller df 
söylemiştir. Artist, nekahat devre~ini ancak o suretle önlenir! 
geçirir gE'çirmez 3 film çevirecektir. t--: 

d t ta gü 1 1 k d . Belaton gölü civarında bir otelde kalır-o ı; u r, en ze o anta a yer, ıçer ve . 
d · t b· ıı g h ttA b 1 b h . ken, kendisine hizmet eden bır garsonu 

tığı için 9 ay haP" 
se mahkfun edil· 

Bulunduğu hastaneye kimse alınma - ~ D 
maktadır Yalnız eski karısı sinema yıl- • •.,. 

auna o omo ı e ezer; a a o a ş•ş . 
b.1 W• ·b· A--· gitt ·ğ· . . sevmiştir. Şimdi onunla evlenecektir. vere ı ecegı g ı nıv rnpaya ı ı ıçm . .. . miştir. Tüccar ayni zamanda müşteri~ 

lerine sattığı yumurtaları daima nok -
san olarak gönderir, ve hazan beş ay -

lık yumurtalar da sürdüğü olurmuş. 

dızı Karol Lambord, onu hergün ziya- - -.. 
ret e!mektedir. Vilyam Povel 41 ya~ın· ............................................................. ... 'ht· d b'l W• b f 1 fl Garson 34 yaşlarındadır ve bır dulgerın 

ı ıyar e e ı ecegı azı az a masra arı 

dıı karşılıyabilir. Bununla beraber bu oğludur. 
dadır. RE'smimiz artistle C1n Harlov'u Belç:ka Başvekili 

m.kt A g'd k 1 Bahtiyar garson, macerasını şöyle an-
ı ar, vrupaya ı ece memur ara 

gösteriyor. 

verilecek paranın en aşağı nısbetidir. Bu- !atmıştır: lı ğ ld 
nu memurun mevkiine göre yırmi beşe, c- Müstakbel karım. ça ştı ım ote e =============== 
otuza kada çıkarmak ltab·ı..:ı· u .. t _ dalma benim baktığım masaya otururdu. istiyen nişanlımın paraslle yaşamak iste-

r 1 1.ilt'. ı>.ıUS es b 0 lm d•.ıw d k ..ı· 0 1 . 0 liz 
na olarak, hariciye vekillerine dıplomatik Macarca 1 e ıes.n_ en.. enu.ısı e ıngı • mediğimden bir yandan garsonluk yapar 

Ha '·ime göz k~rpan bir 
mütekaid mahkum oldu/ 

k ,,.,.. ~ · d 1 Mütekaid İngiliz zabitlerinden biri, bir mühim vazifelere daha fazla verilebilir. ce · on~.uesum JÇ'lll zıya esı e memnun ken, diğer taraftan da başka işler peşin· 
1 d y kl d b!.rlikt g mahkeme esnasında hakime ntiltemadı-Bu yaptığım hesab nazar! ve tahmint 0 ur u. eme er en sonra e ce- de kıoşuyordum. Nihayet A'VU'Stralyaya 

d"~ildı'r Senelerce Avr' upanın he.,. _ meğe çıkardık. Karım, memleketine dön- yen göz kırpmak, bu suretle mahkeme· 
.-5 • • mem 1 d A d mal göndermek için !bir Jromisyonculuk ihlAI tın k il t kif leketinde dolaştım, bu nevi otellerde 0 _ meden evvel gizlice nişan an ık. ra an nin hays·yetinl · a e e suç e ev 

turdum: !azla masrafı mucib olan fazla bir sene geçti. Onunla mu?taza~an mek· işi kurdum. Yakında Me~bourna giderek olunmuş, on bir saat hapse mahkOm edll-
hareket yaptım ve eğer idare ettiğim şır- tu'blastık. Avustralyaya gıtmemı ısrarla evleneccğim.:t miştir. 

ketin müdürü olarak gezdimse günde on -::============================:;;;;::=::;:::=============~ 
beş liradan fazla yevmiye istemedim. 1 S T E R 1 N A N, J S T E R 1 N A N M A 1 
Çünkü, bu miktar her yer için kl\fidir. 

İkinci bir israf unsuru da şudur: Av
rupaya bir misyon g<indermck lnzım gel
di mi, falan da heyete dahil olsun, fılan 
da der, lüzumsuz yere heyete ekseriya 
bir veya birkaç kişi sokulur. Buna bil
hassa mdni olmak Itmmdır. 

Üçüncü hir isNlf unsuru da, bizzat tC't
kik seyahatleridir. Her aklına yelken 
edenin tetkik seyahatine çıkması doğru 
değildir. Tetkik seyahatlerini ancak tet
kik yapmasını bilen adamlar yapmalı ve 

(Devamı 15 ine! ıayfada) 

Dün Aydından bir ıtrtkadaşımız gelmişti. Muhiti çok ya
kından bildiğimiz için bilhassa iki noktayı öğrenmek isti· 
yerek: 

- Çayyüzü ne halde, gene bağlan, bahçeleri sel basıyor 
mu, Eonra sıtma ele nasılsınız? dedik. 
Arkadaşımız güldü: 
- Selin önüne heııüz tamamile geçilemedi, sıtmaya gf'

lince Aydın ve havalisi artık senin bildiğin halde değil, 

iSTER 1 NAN, 
... 

sıtma bir ~fet halinde kalmamı§tır. diyebilirim. cevabını 
verdi. 

Sel bakımından canımız sıkıldı, fakat 11tmallll1 k.ahnayı~ı 
hoşumuza gitti, arkadaşımız aynl.dıktan sonra 17ımize ba,. 
!arken gazetelere bir göz atmak istedik. İlk gördüğOmüz 
fıkra şu oldu: 

- Bu yıl İ.stanbulda sıtma mücadelesi yapı~acaktır. Me
sainin teksıf edileceği mıntaka Haydarpaşa He Pendik ara
sıdJ.T. 

iSTER iNANMA! 

tokat yedi 
Brüksel, 3 (A.A.) - Başvekil Spaalİ 

Maertonsun tayini üzerine dün akş~ 
evinin önünde toplanarak nümayiş y• 
pan eski muhariblerln arasından geçer 
ken, bunlardan birinin tecavüzüne uğr• 
mış ve bir tokat yemiştir. 
···············································--····--
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İngilterede tethişçiler 
K l d 70 b. k .. SovyeHerinson kararını tekrar faali}rete geçtiler 

ata onya a ın ışı Almanlar nasıl 11ıı ıstasgonda 11akabuıan ın111ak1ar oilzünden 

Ü midsiz bir halde karşıladılar? ~~':..h;~:ı''' ~:::~:~:· m:t:~!ı:.:o~~:~::~~::~:arın 
Cünıhuriyetçiler yeni tesis ettikleri müdafaa hatbnda 
llıukavemet ediyorlar, bir Fransız mümessili Burgos'ta 

Berlin, 3 (A.A.) - D. N. B. bildiriyar: Tottenham-Court Road Metro istasyon- camları kınlınıJt.ır. 
Sovyet - Macar diplamatik münasebetle- !arının bağaj dairelerinde mütekabilcn Bazı şabıdler genç bir adamın o ara .. 
rinin inkıtaından bahseden Correspon- sabahleyin saat 6.20 ve 5.55 te vukubulan Iık istasyondan kaçtığını görerek eşkAU· 
dr.nce DjpJomatique gazetesi dıyor ki: inCilaklar hak.kında polisçe tahkikat yv.- nı tarif etmişlerdir. Her iki istasyon da 

Pcrpignan 3 _ Hududdan gelen ma- len i~leri tetkik edecektir. Bununla be- Moskovada Budapeşte hakkınd3.. ço~ pılmaktadır. halka açık bulundurulmakta ise de bir 
lfltnata göre 

1 

Cümhuriyet kıtalan faali- raber Berard'm edineceği malfımatın iyi düşünülmemesi pek hayret vcrıc~ t-ı_r Tottenhaında bir çıngıraklı saate aıd ihtiyat tedbiri olmak üzere polıs memur
l'ete geçmişlerdir. Bu kıtalar şimdi Fransarun Burgos nezdinde temsili ~~ şey değildir. Dünya ihtiln!cı ~şevızın:, oJduğu zannedilen bazı nıadenf parçalar lan hükumet merkezindeki bütün istas
!"rankistlerin elinde bulunan Loret de susunda hül{i'ımetçe verilecek karar u- Macarların kendi menıleketlerınde bol~e- bulunmuştur. Bunlar, eksperler tarafın- yonlann kapılarını muhafaza etmekto
rnar'dan b lı arak Santacoloma de zer'nde müessir olacağı şüphesiz ad - v"zme mani olduklannı unutamıyor. Bu- dan tetkik edilmektedir. Frankist 1sp::ın- dirlcr. 
:Vitfö Ve B~g:'lnm hafifçe şarkından dedilmektcdir. rnda hayret edilecek nokta, Sovyet hüku- y::ıda İrlanda livasına intisab etmiş olan Saatli bombalar 
l'Çtikten Q ga a'run cenubunda San'at eserleri metinin komintcrn ile m5tesanid oldu- ikı şahıs aranmaktadır. 
XUhavet b ~nı:~ t; n:dafaa etmekte • .. ğunu açıkça bildirmes'di!. Moskova bu Şimali İrlanda hükumeti, bu infilak- Londra 3 (A.A.) - DahHiye nazın 
<lirler. Al u an .~ :ıh berlE e göre Seo Perpignan 3 (A.A.) -:- İspanya mu- münasebetleri inkfır etmekted:..-. Sovye!- !ardan derhal haberdar edilmiştır. Bütün Sir Samuf'l Hoare, bugün Avam Ka .. 
d'ltrgeı t 1~~.n diğ;~ ~ t' r zelerinde bulunan büyi!k ressamların ler. komünist tehlikesine karşı müteyak- İrlandada bilhassa cümh•ırıyetçi İrlanda marasmdP yaptJğı beyanatta Metroda 

'l' h a ıye e 
1 mış ır. Cümh . tablolarını ve san'at eserlerile mücev- kız bulunan bir hareketi korkutabilecek- ordusu taraftarları arasında arac:tırmalar patlıyan bombaların saatli bombe ol " a m· d·ıa · -· ·· e un - :.-~ten ın : 1 ıgme gor ~· .1 Pu' heratı yüklü buiunan birkaç kamyon lHini zannediyorlarsa. aldanıyorlar. yapılacaktır. duğunu ve bunların gece Metronun ba• 

iee de;, yuksek Segre v,uu:sı e kı t- kuvvetli bir muhafaza kıt'asının hima- Sovyetlerin bazı memleketlerden cesa- Leicester Square'da vukubulan infilak gaj deposnna konulmuş bulunduğunu 
nıe~ a:a kadar o~an ~ Bay~ terr~ - yes:nde hududu geçmeğe hazır bulun- ret verici misaller almaları mümkündür. büyük bir gürültü çıkarmıştır. İstasyon bildirmiştir. Tahkikat devam etmekt.-
faa ge arar vermışle:di~. . ~ t a~ 1 

e durnlm.aktar'lır. .. Fakat bolşevizm tehlikcsinı hı.len bütün dahilinde bulunan birkaç kişi yaralan- dir. 
nıu· ~~tte bu~unan ~u.~ ur~) e 

0 u~ Fransız ı::an'at alemine rnensub m.u- memleketler aldanmıyacaklardır. -----------------------

lat . s.a:a ed~lmernek ~çın ı:ıpol~ ve~ t him bir zat. bu hnzjnenin Fransaya gır- Budapeşte. 3 (A.A.) - Macar ajansı Fransa ·Cümhurreisi Çin ing] ereden 300 
etına~;neunde ~ar~ dogru are en rnesine rnütealFk hazırlıkları yapmak tarafından Moskova ile Budapeşte ara-

bu v .. ~ed.r. Hemeı; h~ r~1~. 0~1?'~ üzere PE'rpi~an'da bullunm~&ı:· smdaki diplomatik münasebetlerin inkı- Lon"rava gı· .. •,·yor askeri kamyon ahyor fırn ·d u. sek. mm taka ar w ın şının Tahliye ameliyesi Mnletler Cemıyetı~ taı hakkında neşredilen resmi bir tebliğ- l. 
dilın~ız b_ır halde bulundugu zanne - nin himay<'sinde yapılmaktadır. . dP şöyle denilmckted'r: Londra, 3 (Husust) - Frans:ı Cümhur-

tedır. Harbin sonunda bu sın'at ~~r1erı Kont Csaky. Macaristanın antı-krımin- reisinin refikasile birlikte gelecek ı:.y 
ileri hareketi teşekkül edecek olan İspanya hükıi • tem pakta iltihakının Sovyet Rusyay:ı Londrayı ziyaret edeceklen bıldirilmek· 

Londra. 3 (Hususi) - Çin hilkfunett, 
t~iltere tarafından kend.is!ne açılan 
beş yüz bin liralık krediye mahsuben.: 
üç yüz askeri kamyon siparfl etmiştir. Barseıon 3 (A.A.) - Frankist kıta.a- metine iat\ .. edilecektir. k&rşı gayri dostane bir hareket olarak tedir. 

~ bucün Gerone'den 14 kilo.metre fler- Londra 3 f A.A.) - Avam Kamara· ndd<'dilmemesi fcab edecPğ"nı iki defa Bu resmt ziyaret. kral ve kraliçenin 
.Y:rek Sante Co1oma de Farne! şeh- smda i.şçi m"'b'uslardan Kirbynin bir bild rm.'.ştir. Macar hükt'.imeti, Sovyet. geçen sene Parisi ziyaretlerini iade ma-

?inı zaptetmişlerdir. suaiine cevab veren Buhtler, muhasa- hükumetinin, evvelce yaptığının tersine hiyetinde olacaktır. 
Kredinin mütebakisi, demiryolu ve te

lefon tesisatı malzeme& mübayaatın.• 

nir Fr.. .. ess"li Burgos'ta mat baslan~·,maanberi İspanva suların- clarak, komintern tesk'Hi.tiy1P mütesa- ----------
unsız mum ı w •• - • G d · k 

J.Jen da q9 !nglliz vapunmmı taarru~a ~~: nid görünmektedir. Macar hukum:t~ ta- an İDJD arJSI 
tahsis edilecektir. 

1la . day~ 3 (A.A.) - Leon Bera";1, radığını veya bombardıman edıldımnı rafından antikomintem paktın:ı ıltıhak 
Ve ~s trenıle bu ~abah bur~ya ~~ ve 26 İmfiiz tebeasınm öldüiii.inü bil - için verilmiş olan karar bu itibarla ta- tl?'.vkif edildi İtalya ordu~unun 

yeni teşkilatı :t.iı-. erha1 ~tornob;l~~ Burgos a gıtı;ıış • dirmiştir. 26 fngiliz. tebeası da yaralan- nıamen yerindedir. ~ 
etli t1u.nıaı1eyh .muıfrıasıran. malınnat mıştır. Macar karan, nizam ve banşt rnüda-
du ,:ıınek maks.ıdıle seyahat .etmekte ol Yabancı gönüllüler faa için birleşmiş olan Almanya, İtaıya 
, gundan Fransa fle Frankist İspanya ve Japonyanın yanında yer a1mak için, 

I.ı0ndra 3 (Hl.lSlW) - Bombaya ya· 
kın Raçg~ şehrinde hü:kfunet aley • 
hinde tertib edilen nümayişlere iştirak 
etmek üzere, Bayan Patel ile Raçgada 
gitmi!; olan Bayan Gandi tevkif edil -
miştir. 

Roma, 3 (A.A.) - Re&ml gazete İtalya 
ordusunun yeni te§killtına daır bır ka.
rarname neşretmi~tıir. Metropol ordun 
aşağıdaki şekilde teıekkül etmi§tir: 

~~ında a ·pıomatik münasebetler tesi- Saragosra ~ (A.A.) - Umumi ka - tnm bir serbestlikle ver.ilmiştır. 
l'neselesile alakadar olmıyacaktır. rargah, cürnhuriyetçi hükfunetin te - Roma, 3 (A.A.) - B. cıano. Romadaki 

~rard, Frankist makamlarile Ka - yiden vu1mbu!an tebliğleri hilafına o- Macar orta elçisini kabul etmiştir. 
d n~alı mültecilerin memlekete av - larak c.Sovyet İspany.~• .. oz:?usu safla - Elçinin kendisine Sovyet • Macar mil-

Bir kurmay kumanda heyeti. bq ord• 
kumandanlığı, 1'1 kolordu, bir zırhu kol
ordu, bir Alp kıtaatı başkumandanlıaı,, 
bir hızlı kolordu, 51 piyad"l fırkası, 2 mo
törlü fırka, 2 zırhlı fırka. 5 hafif br:ka, 
muhtelif depolu zara kıtaab kumandan
lığı. 13 arazi müdafaası kumandanlığı. Z8 
askert bölge kumandanlığı. 

-----------
:1. eti w s·ymıi mahpuslar meseleleri nnda hala yabancı gonülluler mevcud nasebıf le 'nin k P·flmesi hakkında ma-

eibı bir an evvel halledilmesi lazım ge- olduP'unu resmen bildirmek-tedir. lCımat verdiği b'ld rilmektedir. 
Amerikalılar Almanyaya 

müstemlekelerinin 
iade ed.lmesine muarız iranla Mısır arasın~a 

dostluk takviye ediliyor 
) 'rahran. 3 (A.A.) - MlSlI' Preruesi 

e\1ziyenin İran veliahdi ile evlenm~ıi 
~tina~betile ve iki memleket arasında
tn an anevt dostluk dolayısile, iki hük:O

tl e~ .~ütekabil orta elçiliklerini büyük 
t~Uge çıkarmağa karar vermişlerdir. 

ah 'ldeki İran büyük elçisi Kahire ye ta
Yin edilecektir. 

İran· Meksika 

Ue't'~ran, 3 (A.A.) - Şehinşah, Meksika 
t an arasındaki dostluk muahedesini 
tl.&vib ebnicl' 

~.ır. 

Fransadaki İranlı talebe 
't'ahr 

11 an. 3 (A.A.) - Pars ajansı Fransa 
.ı..ı.e d' 
6 

1Ploınatik münasebetlerin kesilmesi 
Zerine F 

n ransadaki İranlı talebenin de c:.er· 
len; çağırıldığı hakkındaki haberleri ya
....__ a.nıaktadır. 

iki Japon denizaltı 
gemisi çarpıştı 

Tokyo, 3 (A.A.) - Manmn-alar esna
sında t 63 denizaltı gemisile diğer başka 
denizalh gemisi arasında Bungo boğa
zında bir müsademe olmuştur. 

1. 63 batmıştır. Geminın kurtarılması
na çalışılmaktadır. 

Ankarada mektebler 
Arasında maçlar 
Ankara, 3 (Hti°susi) - Şehl'imizde bu

lunan fstanbulun Boğaziçi Iisesı ve As
keri liseler ıampiyonu Maltepe lisesi ta
kımları Ankara ijsesi ve Harbıye takım-

ları ile futbol maçları yaptılar. İlk kar
şıl~a Boğaziçi lisesile Ankara lisesi a

rasında oldu. Maç Boğaziçi lisesicir.ı. 3-2 
galebesile neticelendi. 

İkinci maç Harbiye ile Maltepe askeri 
lisesi arasında idi. Harbiyeliler maçı 5.3 
gibi büyük bir farkla kazandılar. 

Ankaradan karii bir görünüş 

Şubatuı birin 
~ltnıiş 0 deıı ittb&reu yurdu.a muhtelif mıntakalannda hava vaziyeti de-
karan~ ~zı yerlere kar dilşmüıtür. Yukarıdaki resim evvelki. günkü karcla An

eyazlara büranon bir kl5&eajni gl5ıtermektedll. 

Surası da kayda değer ki, İtalyan ga
zeteleri şimdiye kadar in kıta hakkındalu 
haberi ncsretmekle iktifa etmıc:!erdir. 

----------
Bir itafyan oazete~i 
Çt rçil ve Edene 

hucum edivnr 

Nevyork. 3 (A.A.) - E!klın umumiye 
enstitüsü tarafından yapılan umumi bir 
referandum neticesinde halkın yüzde 
85 inin Almanyaya müstemlekelerinin j. 

adesine muarız olduğu anlaşünu~ır. 

Borah ağır hasta 
Londra, 3 (Hususi) - Vaşingtondan 

KarabinyerlB" ordum tlç fırkaya iblAI 
edilmiştir. 

Prenses Juliana 

RCL"lla 3 (A.A.) - Geornale d'İtalia bildirild'ğine göre, otm: be§ senedenberi 
gazetesi bugün bir makalesinde Çur • a)an meclisi hariciye encümeru reisi bu
çTe hücum ediY<>r ve Çurçil ile Eden lunan Borah, bir müddettenberi ağır su
ve Attlee'n:n ve taraftarlarının, Çem- rette hastadır. 

La Haye, 3 (A.A.) - Neşredilen resmt 
bir tebliğde bildirildiğine g<5re AğustOI 

ortalarına doğru dünyaya bir çocuk g• 
tirmesi beklenen Prenses Jnllana, bfT 
müddet istirahat edecektir. 

berl<r~n A1 am Kamarasındaki nutku- Borah1 zatürreeden muztaribdır. Kcn
nu sövler1<cn tta1yaya hücum cttik1eri- disi 73 yaşında olduğundan. vaziyeti teh- Dün geceki yangın 
ni kaydeniyor. likeli .görülmektedir. 

Gazete diyor ki: Dün gece saat 20,45 te Üsküdarda Hor-
Görülü"or ki, İngiliz Başvekili tara- Varşovada bir infilak horda Hamal sokağında bir yangın zu. 

f•ndan ilAn ed'len politika bütün İn - Varşova, 3 (A.A.) - Varşova civarın- bur etmiştir. Bu yangında 3 dükkAIUll 
giliz efkan umurniyesi tarafm<ian ka- daki Remlertov mühimmat fabrikasında çatısı tamamen yanmıf, itfaiyenin gay
bul edilmiş değildir. Çurçil'in beyanatı bir infilak vukubulmuıtur. İnfil!k sebe- retile etrafa sirayetine meydan verilm .. 
c.vangmcı., Jarın medeni dünyayı bir bi meçhuldür. Üç ölü vardı!'. d'Cn yangın söndürülmüştür. 
harbe sürüklemek içİll lttıllıarıdıkları ····················----··-----·· ....... __. .................................................... - ............. ._ 

manevral'-"rın yeni bir delilidir. İtal Sabahtan ubaha: 
yanın ~mdi yanında Alrnanyadan baş 
ka kan d?stu nasyonalist İspanya da 
mevcuddu ... İspanya hiç şüphesiz Fran 
sa gibi çabucak unutrnıyacaktır. Çur -
çil'in iddiP~ hilafına olarak, İtalyan
Alman tesanüdü bir muahede veya ti
caret eseri d~Idir. Bu tesanüd ideal 
ve ayni Zllmanda politik bir kıymettir. 
Çurçil, bu kıymeti keşfedememiştir. İ
talya me.~ru haklannı ve şerefini İn -
gilt.erenin ilAn ettiği kadar enerji ile 
müdafaa edecektir. ......................... ___________ ....... -.. ·--·· 

TEŞEKKÜR 
!kincikanunun yirmi üçüncü günü öğ

leye doğru evime girerek (10) beşibir 

yerde, (380) lira kıymetınde (35) dizi 
inci, (60) lira kıymetinde iki elmas yü
zük çalan ve hüviyetleri meçhul kalan 
hırsızların meydana çıkarılabilip çaldık
lan eşyalarla beraber yakalanmalarında 
amil olan Bal kesir jandarma. komutanı 

Bay HulU.i, Uiljırlık jandarma bölük 
komutanı Sa(! , merkez bölüğü gedikii 
başç&vui'J E!r. n karakol komutanı 
Ahmed onba! ın g6sterdikleri alaka ve 
dirayete sOtu arınmn delAletile alenen 
tepkkür etme borç bildim. 

Ballkcslrde avukat MustalaotJa 
qqn Güçll 

Nevgorka kalkan kervan 
Nevyork .ergbll, eğer baharda b'r dünya harbi patlamama. bu devrin en 

yüksek bir medeni hldJsesı olacaktır. 
Bu sergiye bi2 de iftirak ediyoruz. Hükfunet inkıllb Tiltkiyesi hesabına 'b1I 

fırsattan :istifade eıtmeye karar vermi§tir. Sergide hqmetli bir Tnrk pavyon" 
hazırlanıJ'(>r. Bu ae~de genç Türkiye temsil edilecektir. Biltçemi.zden ayır.ı 
dığımız milhim ~ar bu maksadla feda e'dilmiftir. 

Propaganda bakımından fırsat k.açınlmıyacak bdar bymeUidir. Fakat m& 
temsil fikrini tahakku\ ettirmek J~n çok tedbirli ohnamk neticerıüı menJI 
olmam ihtimali de nrdır . 

Daha hazırlıklar bqlarken birçok dedikodular da befladL Sergi organıza .. 

yonunda çahpnlarm tuavvurlan v' kararlan Ozerim!e mtınakaplar old11. 
Amerikan tecessüsünü üzerimize çekmek için dil§Unülen mevzuların akli ı.. 
sirler yapacaJı aöylen.di. 

Vaktile maUanmm Avrupayı tanıtmak için bir (seyyar sergi) tertib edlJ. 
miş ve bize pek pahalıya malolduktan bap.& Avnıpada umduğumuz netice

yi de g&t.erememift:i. Nevyork sergisindeki Türk pavyonunun ayni akıbete 
uğramaması için dikkat etmeliyiz. t şi müte.hasm geçinenlerin eline bır~ 
mak doğru değildir. Bu milli bır i~tir. Kınlacalt potlan tamir gQgtiır. Hte 
§eycien evvel ilzuırunız israflara \ e manasız fikirlere meydan venniyecek 

salihlyetli bir müraka.be heyeti buluıidurmalıyız. İşiUyoruz ki bu sergi he. 
yetinde çalıfmak için yalnız dakt lo olarak on kadın a~je ed\lmtş. Daktilo
su on mevcudlu olan bir heyetin krnd si kaç kişilik olacak acaba? Bin Anı .. 

rik ya tanıtmak ~ climize geçe b fırsatın da ep dosta bedava seyahat 
:fırs tı olmamaaı lJLmdıt'. Bizzat ı:ı ·ekilin bu mühim teıebbnse el koym1ıt 
sını i temek ıbbl:m. ~ bir va.tfedir. Btlr7ıatı Cahid 



BOK POSTA: 

Tramvay servisi halkın ihtiyacma ı 
· göre nasıl ıslah edilecek? 

iktısad Vekili 
dun Denizbankta 

tetkiklerine devam etti 

Sulukuleyi ayağa kaldıran iki 
arkadaş muhakeme edildi 

Rir yandan Nafia Vekaleti proje hazırlarken diğer Şehrimizde buhmmakta olan tktısae 
taraftan belediye de düşüncelerini Nafiaya bildirecek Vekili Hüsnü Çakır, Denizbankta tet

kiklerde bttlunmuştur. Vek;tden te -
Hava:gıı.zı ıirketinin hükQmetç~. satın seferleri artırılarak, izdiha.~n oı:ad:n_ k~l- lakki ettii?i emirleri yerine getirmek i

Suçlulardan Celalin bir evin kapısını zorlıyarak 
içeri girdiği iddasile tecziyesi istenildi 

alınma müzakere~ri de bır iki gune ka- dırılacaktır. Ancak Karakoy koprusunun çin icab ed"n hazırlıklan yapan Deniz- Evvelki gece saat 12 den sonra, bü
dar tamamlanacaktır. Nafıa Vek!leti. ıa- üstünde bir saatte ancak doksan tramvay bank Umum Müdürü Yusuf Ziva Erzin tün Sulukuleyi ayaklandıran bir vak'
tın almakta olduğu şirketlerin tesısatmı arabası geçebilmekte, köprünün mukav: - diin tatil olmasına rağmen Bankada anın kahramanları dün Adliyeye sev-
İstanbul şehrinin ihtiyacına göre ıslah meti daha fazla tramvay geçmcsıne m:· akşama kadar calışmıştır. kedilmişlE>rdir. 

din de lberaetini istemiştir. 
Dava karar için, talik edilmiştir. 

Yapıdan demir çalan hırsıı 
tevkif edildi etmek için projeler hazırlamaktadır. Dir ssid bulunmamaktadır. Tramvay seyru- Hüsnü rakır · Deniz Ticareti Müdür- Celal isminde biri, arkadaşı Said1e 

yandan bu projeler hazırlanırken diğer seferleri de, Karaköy 'köprüsünder.. b ir liliTl1ne de "'gitmis Ye Deniz Ticareti Mü- birli!de, gece yansı Sulukulede çalgıcı 
taraftan İstanbul Belediye&i de şirkctie- saatte geçen tramvay arabalarının sayı- dürü Refik A va.ntur ile muhtelif me • Tahsinin evine giderek. kapıyı çalmış, 
rin tesisat ve teşkilatının ihtiyacı tama- sına göre tanzim. olun~.uşt.nr. Bu_ sebeble seleler üzerinde görüşmüstür. fakat Tahsin açm3k istememiştir. Bu· 

Lalelide bir yapıdan 9 aded d~ 
çubuğu ~alan Mustafa isminde b 
Sultanahmed 1 inci sulh ceza ha~ 

men karşılaması için ne gibi yenilikleı le tramvay seferlenndekı ızdıhamı onlemck Bımu n iit-ecıkfü Deniıf)ank Umum nun üzerine hiddetlenen Celal. kapıya nin kararilp tevkif edilmiştir. 
takviye edilmesi lAzım geleccğiru tesb:t için Köprüden saatte daha fazla araba Müdürü Yıısuf Zi~a Erzin. Deniz Ti - yüklendij?i gibi ardına kadar açmıştır. Para çalan hırsız ve hırsızı 
etmektedir. Nafıa Vekaleti ıslah projele- geçirmek lazımdır ki buna şimdilik ~m- careti Müdürii Refik Avanturu ziyaret Böy1ece ev sahil::.i Tahsin ile Celal ara- döven adam da mahk0m oldl 
rini tatbik ederken Belediyenuı teklifle- kan görülmemektedir. !zdiharr. İstanbnl etmiştir. v sında şiddetli bir kavga ve dövüş b~- ' 
rinden de istifade edecektir. ve Beyoğlundaki tramvay seferlerini b ir- İktısad VekGi Hüsnü Çakır daha bir 1amış. komşuların uyanarnk yetişme- Ye~ildirekte Halid ve Ahmed isiltl 

bir'nden ayırmak ve seierleti artırmak rnüdciet ~ehrimizdeki tetkiklerine de - lerile hadise bastırılmıştır. Polise t~ lerinde iki arkada~ kahvede kAğıd _0Z 
Tramvay şebekesinin hali haZlr vazi- suretile önlenebilecektir. Beyoğ1'.ı ve Bo- vam edecektir. lim olunan iki arkadaş, dün Adliyeye narlarken, Ali R1Za adında biri yaw"", 

yetini muhafaza ve yeniden ilaveler ya- ğaziçinden gelen tramvay arabaları Ka- verilerek, cürmümeşhud nöbetçi~i as- nna sokulmuş ve Halidin usulca ce.ı.1 
pılınarnası hususunda Belediye Nafıa raköyde, İstanbul cihetinin tramvay a- s h ı k Ü Ü .1 Ü liye 3 üncü ceza mahkemesinde, mu - binden 50 1..-uruşunu çalmıştır. lfaJJ"' 
VekAleti ile anlaşmış bulunmaktadır Ye- rabalan Eminönünde toplanacaktır. Her ar OS U V Z nren ç hakeme edilmişlerdir. bunu farkedincc hırsızı yakalamış, /# 
niden açılacak batı.ar otobüs serviıleriJe iki tarafta vücude getirilecek olan mey- • • 1 d ı Su~lulardan Ce1~, mahkemede'ld vüşmeğe başlamışlardır. _ . ~..f 
idare edilecektir. Tramvay i~letmesi Be- danlarda muhtelif makaslar yaptırılacak, kişi birbirını yara a 1 ar sorgusunda: Derhal yetişen polisler her HcV 
tediyeye verildikten sonra İstanbu: Be- arabalar geldikleri g ibi gene buralardan _ Ben Tahsinin kızı Melih~ ile Jro.. de ~.arak01~ götürmü_şlerdir. il 
lediyeli ooobüs servlıılerile bu işletmeyi gniye döneceklerdir. Evvelki gece Tahtakalede Paçacı so- nuşuru.rn. Hadi~e akşamı Tahsıne ça1gı Dun Adlıyeye venlen suçlular S , 
tev'hi:d edecek, lbuna Kadıköy tramvayı Beyoğluna tramvaylar şimdiki yold:m kağnıda Mehmcd isminde birinin kah- çaldırmak ve hoşça bir vakit geçirmek tanahmed 1 inci sulh. ce~ mahk~~.a; 
da ithal olunarak geniş bir i~letme ser- gidecek, Beyoğlundan Karaköye Meyit ves inde sarhoşluk yüzünden kanlı bir içln e~lerine gıitti'k. Kapıyı k:drdığım sfinde muhakeme edılınişler, neticeu"' 
viei vücude getirilecektir. Ayrıcs. Bele- yokuşu ve Perşembe pazarından gele- kavga olmm;tur. hakkındal<i iddia yalandır, ~iştir. Halid dövmek suçundan 16 lira ~ 
diye, İstanbulun Anadolu yakasında da cektir. Sabıkalılardan Ali Osman ile, tatlıcı İddia makamı ise, milta1easm1 serd- ceza51na, Ali Rıza ise sirkatten 20 K ..... , 

ooobüs servisleri ihdas eder.ektir. Şehir Ahmed ve Ahmedin karde~1i Selami edL>rek, suç"u;ı.a .. dan Cel:\lı'n ....:'-ü • müddetle hapse mahkfun edilmic:let Harbive ile Taksim arasmdakl trarnvav .... . ı .cu « cu.uH ~ 
• v • kahvede işret ederlıerken,. 'birden bire nü sabit görmüş Vf: tecziyesini, Sai • dir. haricindeki eğlence yerlerine gidi~ geliş

lerde tramvay ve otobüslerde de kulJa
nılacak devamlı müşterek biletler ihdas 
edilecektir. 

hatlarmdanHa~i~~&ğruimti~d~ ara!ann~ hlrmüna~a ~km~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
den hat ağaçlık arasına alınacaktır. Ka- k 1 ~b 1 1 ATROSlJ 
raköyle Bebek arasındaki tramvıw hattı ratle kan:ı bir boğuşma haline in 1 a r Ac;kerlik iş'eri ' ŞEH ~peb~,~ Onm 
yeni cadde açıldıktan sonra tesbi~ edi· etmi&t: r. \.._, ______________ J Akşam s 20.~ 

Bel~diyenin projelerine göre tramvay lecek şekle göre yeniden yapılacaktır. Derhal sustalılnr çekilmiş ve kahve- İh • ki J Bir Misafir Oeldl 
ci Mehmed, Selam! ve Ahmedi muhte- tıyat erabn yo ama arı 

1.tıldi.I eaddomi Kom.&J 

C eniz işleri: Poliste: lif ver1erinden, onlar da Mehmetli o • Beyoğ'lu YP-rli Askerlik Şubesinden: Aktam s. 20.so 
mu~ ve arkasından ağırca yaralamış - 1 _ Beyo!tlu yerli askerlJk şubesine bağlı Yanlıtlıklar Komedt•• 
lardır. müsllm ve gayrlmilsllm 810-330 (dahil> bft-

Fırtına dindi Bir ctomobll ctobDsıe ç2rpısıı YaraWar Cerrahpa~a hastmıesine tün yerli 1Ml:re,': eratının yıllık yoklamala -
İki giln evvel havaların bozmasile A • • rlle 335 doğıımluların tllı: yoklaması, 8 Şubat TURAN TIYATROS'J 

Bugün aaat 15 de n Buf"' 
l:Scynelıııilel Methur Et-' 

. . Evv~ki gere Su1taınahmed istika - ka ldırılarak hadıse etrafında tahkıka-
939 

il" 1,. Mart 93n ~nleri ar•"'ınd& - ... ~ 
başlıyan Marmara, Ege denızı ve Ka • . ' _ . . " " " ı>" ...., '" .,._..., 
radenizdE'ld fırtınalar dinmiştir. rnetmden gelen şofor Muzaffenn ıda- •a başlanmıştır. binasında y:ıpılacalttır. Bu ınabatıa muh • 

21-7 lAk ı] to bil il telif dofl'umlulnrdan hangi nahiyeler hal\':ı-
Deniz Ticareti MüdürlüğıO tarafın • re ettiği / P a say 1 0 mo e. M .

11 
b • • k nın hangi günlerde ,ubeye müracaat ede -

AKTÖR Ki,. 
4 perd• 1 tablo 

Ettujl'rtıl Sadi Tek • 1 

tekmil kadroail• 
dan kaza olup olmadığı hakkında E • Salkırnsöğiidden gelen Muhsinin ida - 1 1 ır şır ette ceklert aşa~ıd~ yazı!ıdır. 
reğli ve 7...ongulda-k ile telgrafla yapı- resindeki 3054 sayılı otobüs Tıbbı Ad- A - sıo - 33fl CdahU> do~ular: 
Jruı temas~arn verilen. cevabda bütün li önünde çarpışrnı-tlar, her ikisinin de yapllan tahkikat Şubat 8 ve 7 günleri Beyoğlu Merkez na· 
seyrüsefenn normal IJı>ır halde bulun - lukla h b lm tu htye.'Jl. 
duıı;..• ve ftrtınanm sükUnet <bulduğu çamur n ara o uş_r. Şubat e ve q gilnleri Galata nahiye&. 

" 
ERTUE RUL SADi -ıt" 

TiYATROSU 
bild~lmistir. Milli b!r şirket tarafından mukay - Şubat ıo ve 11 günleri Tnkslm nahiye.'11. 

~ ,,,oınlan tılar .• yide kaydile meçhul bir şahsa verilen Şubat ıs gün!\ .,ı.,u nahiyesi. 
Her gece ve hır Pa1fı_, 

umuma her Cumarteıi ro• 
talebeye Şobıadobaf1 

TURAN tiyatro111ııd• 
Buızüa ve bugeee 

Dün şehrimizde kara yel ve poyraz ı 1 
I"' naralar hakkmda müfettişler tarafın • Şubat 14 gt\nft ıtuımpa.şa nahiyM. 

rüzgArlan esmiş va hava kısmen 90 
• dan yapılan tahkikat nihayet bulmuş • Şubat 15 günü Hasköy ve Kemertmrru 

fuk geçmiş iıe de alınan hava raporla- Kızılayın balosu 
rında fırtı:ra Qlmıyacağı tf'ldi.rilmiş - tur. 
ti Kızılay Kad1köy kaza şubesinin her Müfett~ler bu husustaki mazbatayı 

AKTÖR Klr4 
nahiyesi. 

B - 321-32~ (dah1l> do~lular: 
r. kış Süreyya\ aineması salonunda tertib tanzir.ı etmektedirler. Maibata İktısad Şubat l6 ve 17 gtinlerl BeJotlu Merka kadar devam edecektir. ~ 

nahiyesi. 5 - Mahalle mümesslllerl, mahallele er4' 
Bir otomobil bir kadına oarpıp ettiği balo, bu sene de 11 Şubat Cu- VekAlPtine gönderilecektir. 

dizinden yaraladı . .. ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••• 
Şubat 18 ve 20 günleri Galata nab.tyell. yoklam9.Sllla tahsis edilen gün ve saaU 

M ruti et dd ind t-ı- b' h martesı akşamı verilecektir. Bu senek' 
eş y ca es e ..r.uu.c ıra a- . .. . 

nesi üstünde oturan Yani km Donna- balonun çok parlak olması içın guzıde 
ya, Majestik birahanem önünde şoför bir tertı"b heyeti çalışmaktadır. Bir caz 
H.aydann idaresindeki 1662 numaralı grupu ve varyete numaralan 'imdiden 
.taksi çarparak dizinden yaralamıştır. angaje edilmiştir. 

Veteriner F akultesi talebeleri matbaamızda 

Anıkara Veteriner ~ son m- fabrlkalanru, 1layvaıı. h83Wı.esini, Pen 
aıf talltbelerinden 10 ktşıllJk bir gnıp dik bakteriyoloji Enstit&ünü, kudu 
eöme.tr tatiUnden istifade ederek bir hastanesini, Radyestezi Eıutitüsünü d 
tetkik gezisine çıkmışlardır. gezeceklerdir. Bu seyahatin e.aası bil 

Bqlannda Prof. Süreyya AygUn ve hassa men.,ı:n hayvan o'lan veteriner11 
•9!8tanı MEhmed .olduğu halde Oh-kaç ğin esas branşlarından birini teşkil e 
gfin .evwJ şehrfmıze gelen ~afi~ ev • den gıdalar ve tahlllltı gıdaiye mile 
velkı gün Bendlerl, Orman Fakültesi- 1 . 1 tetk 'ktb 
111, dün de muhtelif sıhhi müesseseleri sese enn 

1 
• 

gezmiflerdir. Bu arada matbaamw da Kafile azaları, aym 10 unda Yalov· 
ziyaret edt>n gençler, gazetemizin ha- dan Bursaya gidecek, merinos fabııfkr 
ııırlaruş v~ basılışı hakkında tetkikat- sım gez€Cek '\'e oradan de Karacabe 
ta bulunmu.şlard1r. harasma gt>Çtp m8lett teütiklwine c' 

Gençler, Meı!bahayı, müzeleri, deri vam edecekleıdtr. 

TEŞEKKÜR Şubat 21 ve :ı2 günleri Taksim nahlyeal. tubede bulunacaklardır. •" 
Şubat 23 gf\:ıfi Şlşlt nahiyesi. 8 - Hüviyet cüzdanlarlle askerlik vesıı 

Eşim, be.bamız ve dayım Bay Mehmed Rauf Şubat 24 g~nU Kaııni'ıpaşa nahtye.!1. ıannın birlikte getirilmesi. 
c.>ırmanın vııkuu vefatı dolayıalle bl?.zat son Şubat 2!1 günü Ha.sköy ve Kemerb\ll'PS '1 _ Yapılacak olan bu yoklama, ssıcerJJJ 
•eşyt merasiminde bulunan, uzak ve yakın nahiyeleri 1 ..J. 

· kanununun 33 ve 14 ilncü maddeleri cF yerlerden tıPlefon .e telgr::ı.f -re mektUbla d hi d~unılula ..cif" 

1erln acılarımıza iştirak eden ve çelenk C - 328-330 ( a n ~ r: old-u~nda.n, !başkaca t>lr !evkalMellk w· 
.,.önderen kıymetll dostlara ve şirketlere ay- Şub:ıt 27 ve 213 Vf> Mart 1 günleri Beyollu rtne düşünülmemesi. 
' rtmi •-• ,.. Merkez nahiye.si. _ ... di 
·ı ayrı ~"kküre kederle Z mnm 0.uU - 1 _ Yukand:ı yazılı gilnlerde yo~-
5unckın guetenlıAe ecmsuz teşekkft.rlertmt- Mart 2, S, 4 gl\nler1 Gala.ta nah1,.ı. · glbl hısl e&ın1 fi 
.; btldtrirlz, Ma.rt 8, "· B günleri Taksim nahiyesi. yaptırmıyanlnrla bu şa an r ııı>I' 
Eşi : Mahmure Slrma.n, 1;9cukla.n: Osman, Mart 9, ıo gi\nleri Şi§li nahlyui. husual hizmete alanlar, e.skerllk kanun;ıtı ,, 

~-raf, Necati, Neş'et, Jale, Mediha Slrman, Mart 11, 13 günleri Kasımpaşa nahi~. 92 ve 93 ünci\ maddesine g<>re cezalan 
reğenl: Oemal Pekin, kızları ve damadlan Mart 1., 15 gl\nlerl Hasköy ve Kemerbur - laoaktır. ,tı 

............... _............................................ gaz nahlyelerl. 9 _ Bunlardan İstanbul harlclnde oıaııl ,, 

1 1 
2 - 335 ddğu:mlı.dM', kendi ma•u.D.elerl askerlik kanununun 75 lncl maddeslnB f6 

Yeni neşriyat halkı ilP birllk•t- geleceklerdir. re, tafsUAtlı kilnyelerlle 1ko.ınetglh ~:. 
_ 3 - 310-834 (dahil) doğumlulardan :vo:t- rinl bir mf>ktubla §Ubemlze blldlrece'leıv 

Pratik ancılık _ Dr. l'Uad A1J _ Inkıllb lamasını her hangi bir S&beble bugt\ne ta - ıse bd 
dar yaptınnar:ıış olanlar da tube,.ı mftra _ Yabancı memleketlerde bulunanlar • e}l. 

Kitabevinin mMehas.sıa muharrirlere hazır

o.ttılı (Ziraat kitablan ser.isi) n1n Uk lkita

bıdıı, 91'1'JnlttU'. 
Modan adRbı muqeret - Askere, memu

a, kadına, erkaıte, talebeye yazılıruş 1939 

ılının • 8Cm, en güml, en taaıı.ı.ru Adabı 

HALK OPERETi 
Baı\iıı matine ı6 da 

akıam 9 da 

ENAYiLER 
OPERETi 

caat e~oeklerdtr. mall1matı en yakın konsolosluğa. bildiflll 
4 - Yoklama. her gfuı an.a.t 9 dan ıt .,. d1r. 1""""" 

Bugün SAKARYA sinemasında 
en güıel D fh L ' en büyük yıldız oro y amour un muvaffakıyetİ 

MANUELLA 
Fransızca sözlQ mQkemmel ve muhteşem film 

lıaveten ı MEKSiKA GECELERi 
Holfvudun en bQyUk yıldızlan taratından temsil edilmiş tamamen renkli 

.. _ _. ve eğlenceli film. Bngtln uat 1 ve 2.80 tenziUltlı matineler ....... ..,. 

~~!:~~BÜYÜK VALS 
l'ilmlnl penler btl ftlmln aenenin EN NEFiS ŞAHESERi olduGu11u iTTiFAKLA a6y1Dyorlar. 

------~ Bup ••t 12.45 " 2.aO da tena•Atlı Halk matineleri ~-----., 



IZMiR AGIRCEZASINDA 

ikizli cinayetle neticelenen bir kız 
kaçırma davasına bakılıyor 

Bir koyun tüccarının 1140 lirasını yankesicilik ile 

1 Çarparak kaçaı'l iki sabıkalı da yakalandı 
l?ı.e:n r. <,Hususi) - Ağırceza mahke
~k, 'k rtıısıi"'e ender tesadüf edilen bir 
el k ız kaı;ırma ve cinavet davasına 0Ynt ., 
~ n v ~tur. Cumaovasmın Yozya -
da 1 1 kiı-ıde sabahın alaca karanlığın 
..,': enen bu 'k' 1· . d ·1.1~etine ı ız • cınayet avasınm 

liad ~u hafta başlanacaktır. 
\'a'l'l sey. şövle hüJasa edebiliriz: 

tında ba.n-:ıı Hüsevin adında 25 yaşla -
ı.. ır k" -.ızı ı 8 oy delikanlısı, komşusunun 
~})-.. . ~aşındaki Ayşeye uzun zaman
en · :1 as1 kfır. Avşe, Cumaovasınm 
rn,_; r n v" . f f w 

:""lcır. A ~ 1 .em bir kızı olarak tanın-
h~. nnesı ve kardeşlerile birlikte 
-·~un t" 

dır. Utün tarlasında çalışmakta -

\'anı 
lar taı·~nrJı Hi.isevin. müteaddid defa-
iı Aı;~e :-lduğu, fakat ters cevab aldı
~~ evı ~ın aşkından yanıp tuiuşurken 
~l'nrın açırmağ2 karar verivor. Bu 
a~or. ~ ~~kadaşı İbrahim1e Ekreme 
\raa·nd bn ar da kendL5ine muavenet 
~u e ulunuyor1ar. 

bu u~dan bir ~üddet evvel. bir gece Yakalanan yankesiciler ve arkada§la."ı 
~"Pu; a

1
• rkkadaş İzmire gelerek Konak -- Bu vahşettir, kardeşimi öldürdü -

~e s ı:>les· .. .. d bekl t<Je11 b': . 1 onun e even taksi- nüz, ben size teslim olmam, dem~tir. 
bu otonıo~·;.1 kiralıyorlar. Maksadfan Ayşe ·kız, kuvvetli kollarile bir ta -
~tll'ıekt· 1 1• kızı kacırmakta istihdam raftan bu vahşi adamları yumruklar -
aadlarıır. Soförun idd;asına !!Öre mak- ken öte taraftan çalılara tutunarak h nı .. 

a. ltarsı ;ov]emeden ofomobi11e ~aba- suçluların ~)erine mam olmuştur. 
ltet ed'J . z:tnirden Cumaovasına hare- Artık ı:ı;erç kızın 'kudreti tükenmiş -On 1 lllı~fir. 
tı '" arka-t ti. Suçlulardan Yamandı Hüseyin, şo -

11'\ Vo aş <>tomobille Cumaovası - före: 
~an ftii ly~Jra. mevki ine geldikleri za - _ Otomobi!ini yan~, diye bağır -
.aYlüı::.. 11 .1lk ışıklan ıtörünmüştü. t ~ ~~- y . .l mış ır. 
ıy01-· o uan gecerek tarla1anna gi 

tı a~J t~ A vşP. - Burada iki cesed yabyor, ge-
' ııak]a · c arkadas çalılıklar arası- lirsen sen rie y.:•narsın? 

'ı ~l\dti nd•klan sırada Avşe kız. ana-
~l'lasın Ye ve iki oğlan kardesile tütün 
lilftıhıJ a g~Jm :ş ve tütün kırmağa baş-

'~ ., ar<h 
ıa . 

t.... ltıandı H" . -..,.n va us~yin. Tbrahim ve Ek -
~lslerd~as vavas tütiin tarlasına $!ir -
ban~ası~· '!amandı Hü.:.;evin havava ta
lnucib;'tl e Uç el ateş ederek. köv adeti 
~l' "e. c: kı?.ı kacınnaı!a ı?eldierini ha
lara~ ~1.~ ve Avsenin kollarından tu-

~an-ıuUJ't.fklerne(Je tesehbüs etmiştir. 
~eden ı\ sı.ıntın payimal edilecei!ini his
k~lile ifa~c;o'. i~ç ~rkeli'in in.:.;anlık his -
arş151l'«l esı. ımkansız olan sav1etleri 

~l.tkav a. hır kanlan gibi azametle 
dis· enıet et v h tni !!'\l • mepe aşlamış ve ken -

- 1vte;;.ı3 ~even Hüc;eyine: 
l'lezznı erkek, kahpece harekete te 
~~e kaçı::z. Sevilmediği bir kimsevi 
ue'iktil' • aga teşebbüs etmez, bu kah-

Diye bağırınca şoför makinesini al -
dığı g!bi kacm:ığa başlamıştır. Bunu 
gören suclular da kaçmışlarsa da yaka
lanmışlardır. 

iki sahıkah yankesici yakalandı 

Kurban bayrarm münasebetile De -
nizliden tcmlıyarak hmire .ı:;etirdiği ko 
yunlan satan ve 1140 lira parayı cüz -
danına verleştiren U1ubor1u koyun tüc 
can Hüsnü yankesicilikle bu paralan 
kaptırnı.ıstır. Koyun tüccan Hüsnü, 
~eh<"rne Denizliye gitmek üzere trene 
bindiği sırada trenin sahanlı2"ın -
da f!ece vakti iki kisi ile çarpışarak ye
re düşmüş: vere düşüren hüviyeti meç 

(Devamı 12 nci sayfa.da) 

Vh-..'. Oetnistir. 
led ·••ıı rlak'k 

e üc \ 1 ·a devam eden mücade - İzmir (Hususi) _ 
11k?n k ~ ... <'?in ePndcn. vücudünrlen 
Olan Aanıarıa kurtu m;ıera muvaffak 
1\ ~ )'E)p v} 
~a{'J11tı Og an kardeslerini vardıma 
~"d ıstır. B·1 d f A · • ,_ .. "k h • ''şi M ' e ~ vşenm :Ktıcu 

1 
ehısir0 ... ,~ .. ta fa vardıma J?elmiş ye 

x --,ın1 nı .. .l 
~l bu Ü Uuafaava baslamıc;tır. Fa 

r"''nd ç canavar. zavallı dclikan1ıvı )' an ... .r • 

Kızılay Cemiyeti ve 
Halkevi içtimai yar

dım komitesi elele 
vererek kurban bay 

ramında 1154 ço • 

cuğu giydirmişler • 
arak Öl<l" :ırıır surette b1çakla varalı -
])·;er k Uı'TY'ıüs1erdir. • dir. İzmirde mev • 

0nu da ... :lrdesi Hüc;evin de veti.:.;ince cud anasız ve baba· 
Şenin agı .. ı::urette varalam1.:.;iar Av - sız muhtacı muave· 
ta anr" · K · · larnıs1 ": adriycyi de başından ya net çocuklar polis 

lkı . ardır. 
r 1 'kara~ .. · . vasıtasile tesbit et • 
; ı oları>1< ının cansız. anrıM;nin va - tirilmiş, hepsi de el 

~ı:E'. bu h v(\rler<' serildi Q-ini gören 
Şı folt,..a kavdud kılıklJ inc;anlara kar-
tı'\ r end· · 

bise verilmek sure -
tile giydirilmiştir. 

1 Bir domuzla bir avcı 
arasında kanh bir 
boğuşma oldu 

Samsun (Hususi) - Çarşamba k6 -
yünden Bayram Güne!, Sezai ve 
Mustafa adındaki iki arkada§ile bera
ber ördek ııvına, Mustafa isminde bir 
genç de iki köpeğile domuz a
vına çıkmışlardır. Ördek avına giden 
avcılar hır domuzla karşılaşm.ı.şlar ve 
derhal domuza ateş açmışlardır. Çıkan 
kurşunlardan yaralanan hayvan orma
na kaçınış ;se de, bir müddet sonra 
tekrar ormandan çıkarak avcıların üs
tüne saldırmıştır. 

Yaralı domuz bütün süratile Mus -
tafaya hücunı ederken Bayram 1ekrar 
ateş etmi~ ve bu vazfvet karsısında 
domuz Bayramın üstüne atılmıştrr. 
Bayram arkadaşlarından istimdada 
başlamıs ise de bu sırada Bayramı al
tına alan hayvanla avcı arasında 
bir boğuşma olmuş ve diğer av -
cılar arkanaşlarını vurmamak için a -
teş edemP<Jikleri gibi korkuaan hav -
vanm yanma yaklac::amıvarak arkadaş
larını da kurkırarnamıslardır. Bu sa -

ı vac;r.ıa esnasınr~ hPc: v~rinden yara a
lan Bavra""I, dh·ı:e<Jini canavann aihı
na <lavamak .c:uretile havatını kon.ıma
ğa muvaff'ak olmuş, bu ~ırada av ikö -
t:ekleri de hnvv:;na hücum ederek 
Bavramı muhakkak bir ölümden kur
tarmıc;lardır. YPtisen avcılar ve Bav -
ramırı ana Ye babası domuzu sonalarla 
öldiirrnüı:ler ve ı?enc avcıvı bitkin bir 
hı:ıld~ köve getirmislernir. 

Yaralar· ai!ır olan Bayram hastane
ye n:ıkJecHlmic;tir. 

Bir karryon bir k~yf Uye çarptı 

ış ve: ısıni müdafaava başla -
Fotoğrafta giydirilen çocuklar<lan bir kısmını gorüyorsunuz. 

PazFr Hasan Bey Diyor ki: 

lıt- lrasan Be 
ltıınt k y, arzın muh~e-

t a ala • ~eesini .. 
1 

rında harare. d~-
~1tı.de . o Çen atmler hayret 

lllıtşler ... 

. . . Buna sebeh, dünyanın 

gitgide soğuyacağı yerde" 
.. . heııgün daha fazla ısın-

ması imit··• 
Hasan Bey - Tabii be bi

rader, baksana gazeteler<' .. 
dünyanın dört tarafı ateş 
içinde .•• 

Sayfa !I 

Bursanın noksanları 
Seyyah şehri olmak için bütün vasıfları haiz 

bulunan güzel Bursamızda neler yapmak, 
nelere dikkat etmek lazım ? 

Bur&adan bir manz ara: Çelikpalcu 

Deniz.b~n~ın yeni vapurl.arı Bursa Bursa bir türlü turizm şehri şekline 
seyah.atını kolı:ıylaştı~1. Yem vapurlar sokulam:uruştır. Bayramda ka ak s or 
sa)~:sınde Mudanya ıle İstanbul arasın }arı yapme"k ve onlan seyretm~k üz~re 
dak1 mesafe hem kısaldı ve hem de gi- Uludağdaki oteld d"rt ·· k' · · bi 
diş, geliş rahat bir şekil aldı. rikmis oldu1!unu :e b~ yut ~-t ışın.~n -

F k t M d k d k -. o " ır ya al\ a munave ? a. J u an.yaya a ar eyifli ke- be ile üç kişinin yatmakta bulunduğil-
yi:flı gıden turistler, Mudanyada oto- nu duyduk Bundan zi des'l 
bü + b' d'kt . ya ı e rnem • se veya .rene m ı ~n sonra yan- nun görünen Bursada turizm işlerini 
iarıya sukutu hayale ugram.aktadır - idare eden vilayet zat işleri müdürü bi-
ar. ze Çelikpalasta Bursa belediyesinin da 

Yolsuzluk vetlisi olarak bulunurken şunlan söy
ledi: 

- Bugiin Uludağ-dan bin beş yiiz ek
mek istediler. Uludağa çıkmak üzere 
sonradan gelenleri yer bulamıvaca -
ğımız için çevirmek zaruretinde kal ~ 
dık.> 

Ertesi giinü Uluda~dan dönen bir 
kav:ıkcı ile hem Bursavı geziyor, hem 
de konrnmvorduk. Soroum: 

Ted--vi s h .. i Bur~anm 
no~sanları 
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Bayram günleri 
IB h"inci günü sabahleyin sokağa - Anladım. 

çıktım. Akraba, dost evlerini Ve bu tarzda daha blr çoklarını saydık· 
dolaştım. Evlerin bir çoğunda kapılar •· tan 10nra: 
çılınadı. Kapı arasından kartımı attım. - Ötekiler kart bıraktılar! 
Evlerin bir çoğun<ia canh mahltık olarıık Dedi. Kartları birer birer okudum. Blr 
yalnrz hizmetçilerle karşılaştım. Beni ta- kısmının evlerine uğramıştım. Bir kısmı 
ııımıyanlara .kartımı verdim. Tanıyanla- evlerine uğramadıklarımdı. Evlerine uğ
ra: radıklanmın kartlarını ayırdım. Bır lilte 

- Gi!ld.iliml töylersinl 
Dedim. 

* Birinci güni1 akfamı evime geldim. 
Hizmetçi bir alay kartı elime sıklftırdı ve 
karpında durdu. 

- Ne duruyorsun? 
- Şey, bugün siz yokken gelenler var 

da.. kart bırakmıyanlan sayayım: Bay 
Ali; hani bazı gecele• gelir; Ba7 Şeha· 
be.ddin, hani doktor olanı; o bir tane çok 
konuıan var ya .. 

- Çok koııuşan mı? Benim dostlarım
C!an böyle mi bahsediyorsu::ı? 

- Affedersiniz cl'endim, ismini bilmi
yorum, nll!ll anlatayım .. 

7'9 Anladım. Avukat Saci1. 

Esrar'ı gemi 
1647 yılında Amerikada Florida sahil

lerinden Pasifik adalarına hareket eden 
New Haven isminde bir gemi, aradan 
yıllar geçtiği halde geri dönmemiştir. 

Gemi ile beraber yok olan tayfalarır. aı
leleri hergiin sahile çıkıp gemiyi bekle
mişler, ancak 6 ay sonra bır öğle üstü 
hepsi . birden ufukta geminin hayal.fni 
görmüşlerdir. 

Meşhur İngfli2 tairi Longfllowun bıle 
bu teJDiden bahta cElrarlı gemi• adh b.ir 
fflri vardır. 

* 

yaptım: 

- Yarın ziyaret etmek !Azım. 

* İkinci gtlnü de birinci gibi geçti. M· 
fam .gene evimde birçok kart buldum ve 
hizıne~iden kart bırakmayıp; geldiğimi 
!Öyle! dly-enlerin kimler olduğunu öğren. 
dim. . 

* 

Amerika Atina ile konuşuyor 
Bundan böyle Ameri.kadan Atina ile 

konupnak mümkim olmaktadır. Berl!n 
ve Londra yollarile Atinaya bağlanan 

telefon hatlan sayesinde Yunanistan 
merkezi hükUmeti ile Nevyork arasında 
telefon mükalemeleri gayet vazıh olarak 
yapılmaktadır. 

* Çocuk san'atkArlar 
Bugtın 30 ylflllda bulunaruann ÇOC'l~k .. 

lulunda mühim bir lima aayılan Cekf 
ltuganm kana Betty Grable de san'at 

Namma abide dik'len bola h&yatına 13 yaşında atılmıştır. Henüz 13 

&,ilterede Wyoming kuabasındıı da· yaşında iken Amerikalılann en mtışklll 
mızht bir bola namına abide dikilmiştir. dansı olan • Vup. a 1&hnede kusursuzca 
Bu abidenin illttlnde cPren.s Domiııit .. ı1- OyDaDllf ve gÖ7At glrmtıttr. 
nıl vardır ve bu da bolamn famidJr. . * 

Abidenin rebedilmeıine sebeb prens • • • 
Dominiiin 1200 buzatınuı babası oıma- Go rkı da Şalyapın 
m:dır. 

iki karalf ter 
Ntlmııne•I 
Kadıköyünde Baya" cC. K.• a: 
- Sen 19 Jlt1Ddalln, l~yi bu yı1 

b'Hiriyonun. o. 16 anda ve kolleje de
vam ediyor. Fakat pulum genç er
keklerde kendilerinden yaşlı kadınlara 
brp &ıüııe pçilmez blr meyil vardJJ', 
derler, kollej taıebeaini geçelim, fakat 
bu dilfilnce. hele bu daJllfDla senin he
abma bende teessür uyandırdı. l1ff. 
Din 10nuncu mııfına kadar yükselen 
bıhsll hayatın nna bu terbiyeyi mi, 
bu dilf(lnctyi mi verdi. Tahsil g5rmilş 

•genç kızlarımızı. istisnasız. dah:ı ol· 
pn ~rmet isterim. 

* ~ cL.t dt1IO" 1d: 
- Ben 22 ,.apmdeyun, kocam 29 UD• 

dL Ailemin amısile çak kilçü~ olarak 
nlendilim i~ 8 yı?danberi n hanı. 

mıyım. J'akat bu milddet zarfında ko. 
camı yuvama ahştJramadım. İçki yeri 
meyhane, glttiği ,er fena muhit. 11~ 

nırımıız ki elAn bekAr hayatı yaşamak. 
ta:dır. Bütün bunlara rağmen onu ge. 
u aenyorwn. Yalnız ailem ölbceye 

tadar birlikte yapyamıyacağunız. 

mes'ud okmıyıcatumz kanaatinde, 
beni ayrıldlaya tefvik ediyor. 

Bir gün bu fikri kendisine açtım. de
li gibi oldu: 

- Sendı yqıyamam. ayrılınan 
kendimi öldürürüm. dedi. dedi a~ 
pce gene chpdda kaldı. ne denints?• 

* Ne diyeceğim? Erkell eve ılıttll'P.• 
mamakta belki bu genç kadının da bil. 
glsizlilf, tecr'Jbesi'rlili Amil olmuıtur 
amma 8 yıllık semerelfz tecrilbenin bfr 
sihirbaz uasının ııaretile birdenbire 
mecrasını tebdil edebileceğine ihtimal 
verilemez. 

Çocuklan yoktur, aralanna kırılmu 
bir zincir gerilmeıniftir, nihayeı ikisi 
de ~çtir. hayatlannı ayn ayn iatfka. 
metlerde tekrar )'(lrQtebilirler. Aile
nin verdtll nasihati biraz incelemek lA· 
anıdır, derim. 

* Baycm (A .•• ) ,e: 
Tebrik kartınız beni mOtehusis etti. · 

ılzin için de saadet içm<ie geçecek 
bayramlar gelmeli Wm@nnfıindeyim. 

f EYZB .. 

Şık bir bluz 

* Et tahtanızın temiz ve bembeyaz ol -

masını isterseniz Eau oxyıene ile olunuz. 

t'···········----···························· ... ····································-··-··· ... ·· ............. .... 
Bu., 6tedenbm herkuin menık etti!lf bir meseledir. l'akat yıllaTcıı ıünrn 1111 

çalıımcmın ortaya koyduğu esaslarla ar tık mesele hal~unmt'§iur. ~ 
tauuklann 11laJıına w bakımına yapılacak h'ILS'U.8i itinalarla tavukları kıf'" 6' 

· • .. 11Um~rtlatmak kabil olmaktadır. 

'·--······-----······························ .. ·•················ .. ·········----,---------
Yuan: Ta .nıımwa 

E.eceksrzın maskaralıkları: ~alıncalc 

' ' -
...,...,..,w __ .._..,.az_ -

-



SON POSTA 

. ~N~~~ş~ll~== 
Meşrutiyet herkesi muharrir, h~rkesi 
şair, gene herkesi aktör yapmıştı 

~.ilde hayabmda bir meşrutiyet yapmak, başlı başına bir kumpanya kurmak 
tiyordum. Fakat karşımda çocukken hayranı olduğum büyük komikler 

vardı. Acaba muvaffak olabilecek mi idim? 

Sayfa 7 

Yirminci asrın en meşhur simalarından biri 

Yeni dünyanın akll 
hocası olan adam 

Günde 5.000 mektub alıyor, en gizli sırlar bile ona 
söyleniyor, buna rağmen kendisini tanıyan yok! 

c Voice of Experience> yedi seneden -
beri spakerlik yapmaktadır. Onu Ame
r:kada trrnımıynn, bilmiyen yoktur. A .. 
merikan halkının üzerinde pek büyük bir 
nüfuzu vardır. Nüfuzdan bahsettik. Bu 

bahiste şu noktayı nazarı dikkate alma -
hdır: Amerikadaki 120 milyon halktan 

Muhtaçlara senede 54.000 
dolar veren adam 

V. O. E. ra'dyo spikerliğinden de ayrıca 
haftada iki bin dolar almaktadır. Hususi 
istişarelerden aldığı ücretlerin yekoou 
belli değildir! Bu paralarla bir de mu -
azzam bir hayır cemiyeti küşad eylem:ş
tir. 

1938 senesi içinde muhtaçlara tam 
54.000 dolar dağıtmıştır ... 

Esrarengiz bir sima 
Bu makaleyi buraya kadar okuyanlar 

hiç şüphesiz şunu düşünmüşlerdir: Pek 
iyi! Fakat ibu harikulade ıahıs kım olsa 
gerek? .. 

Onu hakkile tanıyan Amerikalıların 

sayısı pek azdır. 
c Voıce of Eı..-perience• adına bürünmiiş 

olan Marion Sayle Taylor kim olduğunu 
bir türlü meydana çıkarmamaktadır. O -
nun fikrince cmeçbuh bir şahsa daha 
fazla itimad edilmektedir. Ona bilaistisna 
bütün derdlcr dökülmektedir! .Mektub -



8 Sayfa SON POSTA 
a::=: 

B rlinde Uç sene kaleml 
ile geçinen birTürk kadını 

S)JAT DERVİŞİN HATIRALARI 

Bir Alman gazetesi için 14.000 marka 
on beş günde yazdığım roman 

Baham Berline gelmişti. Dil kanseri idi. Ancak üç ay yaşıyabi!ecekti. Ciddi 
bir tedavi ile ömrü belki uzatılabilirdi. Fakat ciddi bir tedavi etek dolusu para 

istiyordu. işte ben bu şartlar içinde iken romanı yazmaklığım kararlaştı 
- 8 - · bizim dıostumuzdu, kardeşımiz ve baba • 

Berlinde geçindiğim mUcade~ hayatı 

aadece eğlenceli ve neş'elı geçmedi. Ha
yatımın en bilyük fellketlni ben bu ae • 
nelerde yaşadım. Babamı (profesör la • 
mail Dervif Bey) Berlinde kaybettim. 

* Va,ziyetim. Almanyanın krimıe rafmen 
çok iyi idi. Rahat yaşıyor. normal bir ha
yat seyri için bol kazanıyordum. Bu ma 
l:abamııı ağzından bir apee geçirdil'Di ba· 
na yudılar. Darülfünundaki derslerine 
devam edemiyordu. Nekahat devre8inl 
geçtnnek üzere erkek Jurdefim ft an • 
nemle Berline geldiler. 

Onu Berlinde me§hur bir profesöre f38-
terdik. Profesörden babamda dti kan.lerl 
olduğunu ve haatalık bu seyrini taklb e- ' 
deree ancak üç ay yapyacaAım öğren • 
dik. Fakat sıkı bir tedavi bu müddeti u
zataıbilincli. 

lımall Denrif Bey 

Bu kara haberi i~ttiğim zaman babamı 
odadan 9ıkarmıştık. Profmr benimle 
yalnız konuşuyordu. Bir hek;m olan ba -
bamdan bunu saklamak llzımdı. ye yalandan &eViDç tezahürleri gösteri • 

Biz hiç bir şey bilmiyorduk. İstanbu!da yordum. 

mızdı. 

Ona iyi adam, mükemmel adam, yük
sek. dürüst ve faziletli adam olduğu için, 
alim olduğu için hayrandık. Ona binbir 
bağla bağlı idile. 

Henüz genç aayılacak bir yaşta idi. Ha
yatiyeti vardı. onun ölebileceğine inan -
mıyoncluk. Onu kurtarabileceğimizı zan
nettik. Onu kurtarmak için lazım gelen 
tedavilerin hepsi yapılacaktı. Faka~ bu· 
nu nasıl yaptıracaktık? 

Babam serveti olmıyan bır in~andı. 

Hasta olduğundanberi yalnız profesörlük 
maaşile geçiniyordu. 

Meelek hayatında, çok dürüsttü. Ve hiç 
bir zaman. hiç bir hastasını istisma:- et
memişti. O zengin hastalarından daha faz 
la, fakir hastalarını aeverdı, doğduğu gün 
annesini o zamanlar henüz kadın doktoru 
olmadığı için kaybeden babam, kadın he· 
kimliğini beliti de bunun için meslek in
tihab etmişti. Onun en sevdiğ! hastaları 
Kadııköyünün Gamane semtindeki işçi ve 
fakir kulübelerde evlid dünyaya getıren 
kadınlardı. 

Serab 
- Sen çöllerde dolaftın, bilirsin, serab 

neye derler? 
- Bir varm11. 

bir yokmuı, bır 

abdal adam var -
mış, bana benzer· 
miş .. Bir açık göz 
k1dın varmıf. sa • 

r.a bemeı·miş.. Günün birinde açık g!iz 
kadın kendini abdal adama zengin gibi 
gösterm.i§ Abdal adam da aldanmış ev
lenmişler. Fakat evlendiği gün abdal a
dam. kar.ısının zengin olmadığını öğran· 
miş. İşt~ buna serab derler. 

İnsan tarafı 
- Ni.şanlımı bir görsen~ bayan, ceyla!l 

bakışlı. kanarya 

···o- aaçh, kirv.: dı11.fak-
.._..,_,,._ lı. elma yanaklı. 

~~~~"lllo.l"rJDll g:,irahı endamlı, pa 
muk em. 

keğe döndü: 
- Şey bay. sizin nipnlınızın hiç insa;ı 

tarafı yok mu? 

Temenni 
- Yıibaşı tebriki kartı getirdim. Bah-

tiŞ ısterim. 

- Al yüz para.. 
- Yüz para mı? 
- Evet az mı? 
- Hayır az de • 

ğil, bütün sene 
i-çinde sire yüzer 

paralık havaleler gelmesini temenni e • 
derim. 

Çabuk ~eçiyor 
Kadın, kocasına sokuldu: babama kanser tedavisi yapılmamış. ne Evde kardeılerim ve annem de ayni ıe

r!diyom, ne de röntgen seansları mevzuu yi öğrendikleri zaman benim gösterdiğim 
baıhsolmuştu. Otuz senelik meılekda~ları metaneti gösterdiler. 

İ~larına kadar kendi alıp tedavi et -
Uği .bu hastaların bir çoğu hala babamın 

Kocacıgım, 
hatırasını unutmamışlardır ve içlerinden 

yarın benim doj -
her nedense ailesini bu faciadan haber- Onu hiç bir ,eyden haberdar etmemek 
dar etmeği zaiıd ~örm~ş~~rdi. Istanbulda Iazırndı. Bunun için göz yqı yasak, cesa-
yalnız acıları teskın edıcı ıliçlar kullanıl· . lik .. :ı..-.. kt O-

k d 
retsız ve teessur guınermeK yasa ı. 

mlfh o a ar. d ··ıe ad' . t . nun yanın a mu m ıyen manevıya ııu 

Profesörün yanından çıkıp babamı b~l- "k 1 k b' h tm k . b dı . . yu se tece ır ava yara a ıca e -
duğum zaman ba§ımıza gelen facıayı bı - d 
lfyordwn. Fakat bunu ona hissettirme - yor u. 
mek k;in cebri ~fs ediyor, gülüyor: Babamı biz evlidları. yalnız bir b3ba 
cProfeıör bana söyledi. ufak bir apse ge- gibi değil, en iyi bir dost. en neş'eli bir 
ç!rmipin. Nekahattesin. ço.k şükür bir ay a.nkadaş ve bir kafadar gibi severdik. 
IOtll'a en ufak bir acı kalmıyacakmıf• di- Bizim hooamm:iL Bizim arlkadaşımızdı, 

birine rastgelıdiğimiz zaman onun ölü - w"'"""":ı:ı. r, !f.ml. duğum gün! 
müne benim ve kardeşlerim kadar ağla- , · 'WiF Dedi. Kocası dü 
dıklannı görü!, hayatımın en büyük te- .,_ §Ündü: 
sellisini böyle bulurdum. ,,_,.,...._,.....,. S. _ Yarın dcjdu-

Babam bütün bunları mukabiEnde hiç 
bir menfaat beklemeden yapardı. Mesle
ğini sever, insanları sever, mesleğine hür
mi!t eder ve onu ancak meşru bir kazanç 
vasıtası olarak kullanmak isterdi. 

Biz babamızı biraz da böyle bir adam 
(Devamı 10 uncu aayfada) 

ğun gün mü? 
- Evet. bana bir bile7.ik alırsın delil 

mi? 
- Uç ay evvel de doğdugum gün diye 

benden bir yüzük istemiştin, almıştım. 
- Ya kocacığım.. meğer günler ne ça

buk geçiyormuş. 

- Ne kadar güzel kenı.iklcrinif ~ 
bayan, görüp te d§ık olmamak ""'1'. 
kün değili 

içmiyor 
Hizmetçi, evi süpürüyordu. EvfJl 

nı hizmet~iye bir 
sual sordu: 

- Artık kocan 
eskisi gibi içmiyor r.~;::,b'j~J 
gaHba ... 

- Hiç fçmjyor 
bayım. 

- Sebeb? 
- İçki içtiği zaman sesi kısılıyor. il 

ğınp nlra atamıyormuş; sonra hi 
ni?"Se .tabak çanağı başıma atarkd" 
titriyor, başıma isabet et.tiremi~ 
f ştP. bunlar için içmiyor. 



[İyi Av Köpeği] 
8-y Atak av meraklısı idi. Pek az ava 

~.bir fe1 vurmadan döner, !aka: her 

:~ 119 hlUyeleri anlatır, avda vur • 
~'tu hayvanların ne derece milıdhif. ne 

1ilk haJYanlar oldulunu, bu yüzden 

~likelere mana kaldıjını ve hiç bir 

korbw.dıtmı •Yar dökerdi. 

= -

8
•1 Atak geçende bir av köpeği al • 

lbıttı, Bu av köpefi .enelerce usta bır av

~ Yanında bulunmu~. lJstıı avcı kö-

latarken Bay Atafa: 

\::-- Bundan daha usta bundan daha iyi 
... ~ l>1'unmaz. dıemifti, vurduğunuz 
ltro ne ol.ura olsun muhakkak size geti -

~~Atak yeni kq>eğini almış, ava 

~ ------------
~ :__ gi~fler, u:ı: litmitler. Tepelerde 

~ar, derelerden geçmişlerdi. Ni

li Bay Atat. bir tavpn gördü. Tüfe • 

.ı:; ~doldurdu. Ve tavşan1\ nişan 
~ letıfi çekti. Köpek ko§tu. Bay Atak 

tin tavpııı ıetirmesini bekliyordt.ı.. 

SON POSTA 

Hokkabazla karısı 

Bayram hediyesi 

t 
Vf,. 
\ 

Hokkabazın karısı Hokka.baz, hok -ı Hokkabaz - Bunu evvelden söylesey-
kabaz. ain ya, hemen manava gider. bir elmanın 

Hokkabaz - Ne var karıcığım, beni mi yansını kestirir, tarttırır; parasını verir, 
çağırdın? s:ına getirirdim. 

H~kkabazın kansı - Seni çağırdım ya, Hokkabazın karısı- Yarım elmamı ge. 
bugun bayram. , 1 t:recektin, utanmıyorsun değıl mi? 

Hokkabaz - Yarın da bayram. 
Hokkabazın karısı - Yarını, öbür gü- Hokkabaz - Sen söyledi:ı karıcığım. 

nü sormadım. ı yarım elmayla hatır alınır demed:n mi, 
Hokkabaz - Öbür gün Pazar. ben de dediğini yapacaktım. 
Hokkabazın karısı - Sana sormadım, Hokkabazın karısı - Benım söyledı • 

cıedim... ğ'm söz temsili, yanın elma demekie ya-
Hokkabaz - Başkasına mı sorrlun, o rım elma o1maz ya. 

da ıbenim söyl·yeceğimi söylı~ecek~~r. Hokk"baz - Hakkın var. muhakkak 
Pazarın iki adı YQk ki, 0 başka a ını soy- Y"nm elma· olacak değil ya. bır e1manm 

Jesin! c1ört1e b:ri. sek'zde biri de olaJ:.;J•r. H:ıt-
Hokkaıbazın kansı- Artık faz!a geli-

yorsun. 
Hokkabaz - Vallahi bilmıyorum ka

rıcığım, dün tartıldım, altmış sekiz kılo 
gddım. Belki bugün biraz fa1la gclırim, 
olur ya .. dün akşam fazla yemek yedim. 
Hokkabazın kansı - Öyle değ!l ca • 

nım. 

tfı soyulmuş elınanın kabuk•arı de neye 
o!masın. 

Hokkabazın karısı - Ah ah benim ba
sıma gelenler nedir; bu adam beni deli 
Hfecek? 

Hokkabaz - Kat'iyyen 
deli etmem .. 

br>n kim~eyi 

Hokkabaz - Öğle .değil, onu biliyorum. H<1kkab:l'zın karısı - Bu lafların 1-"-

Daha sabah! ni çileden çıkanvor. 
Hokkabazın karısı - Sen dof!ru dürüst 

konuşmayı öğrenmiyecek misın? Hokkabnz - İş1e bunu h=c duymamış-
Hoıkka.baz - Ben nasıl konuşuyorum tm~. Demek sen ibrişimsın h3? 

da. İşte karşında doğru dürüst duruyo - Hokkabazın kansı - İbr·~im miyim! 
rum... Konuşurken ne iki b:.ikllun olu • Hokkabaz - Övle ya. ibri•:"m olmasav-
yorum, ne yere yatıyorum. dın, çilevt? ,ııirmezdin, ben de senı çiled"n 
Hokkabazın kansı - Of artık bıktım. ç1karamazdım. 

Beni dinlesene canım. .1 Frıklrııb~:mn karısı - Cilrdcn cıkart • 
Hokkabaz - Sen varken, başka kımı JT'ak. deli etmek, aklını ovnat'rrmak m,. 

dinlerim. Esasen sen kime sıra bırakırs~n, rıasına. 

sen söylersin ben dinlerim. .. Hokkabaz - Aman '!:Öreyım kancıihm. 
Hokkabazın kansı - Ben soylerlm am: bel'! akıl cynarken hiç sevretmed m. Her 

ma, sen dinlerken n~ ?emek istediğı~ı halde güzel bir şey olacak. hb•rsen bı'n 
anlamam~zhktan gelirsın, sana bugun l lPf çalavım, senin aklın ovrac:m. Aklın 
bayram dıYQrum. l"e ovunlan bilivor. Zeybe\ oynar mı, 

Hokkabaz - Ben bunu bilivorum. Sen ç'ftetelli oynar mı? 

söylemedin, takvimde okudum. Hükkabazın kansı - Ne zavallı insal'1m, 
Hokkabazın karısı - Okudun da bir şey . d' ~ı ,,. d . d b h .. . . . " .. ııım ı a"' ıyaca6ım, emın en "rı ~n:ı 

oldu degıl mı, ınsan boyle gunlerde ka-

1 

clemed·~·n kal d H lb k' h ~ . ı..,ı • ma ı. a u :, P!l scnut>n 
ıısını hatırlar. tı ıak bı'r bayram h d' · ...... d N , e ıyesı ı::ı. ·yor um. e 

Hokkabaz - Hatırlıyacağlm, hatırlı • .) :•zık. 
yacağım amma karıcığım, hatırlamam3 
vakit bırakmıyorsun ki .. hep yımımdasın, Hokkabaz - Ağlama kan~ığını ağla • 

ıs· bir insanın bir insanı hatırlamu1 için bır- l'I'q,, bütiin bunlar şaka, ben sen. hiç dü-
"-ır kaç dakika IODra köpeğıni yanı ba- birlerinden uzakta olmalan lAzun geUr .. §f nmb ez, hiç hatırlamaz mıyıM" 1San:ı gü· 
• ._.. DA....aa sen ıs' tersen kalk uzak bir yere git, ben 7el :r b· yramlık elb;se ald.:ın. çerlcie o-"· ·-~ ıtaı>etm alzm.da bir ıey var· d d t k f l k ""' 1'.g seni hatırlıyayım. Ha, dcyeyim, benim bır " a. e !.en n e ıa a etme1t lçın bunları 
b.a... at ba tavpna benzemiyordu. Kö - söyledim. 
~~guı kenc11 ku A k kanm var .. 
hb yruğu idi. Bay ta tav- Hokkabazın karısı _ Öyle hatırlamak Hokka tazın kansı - Ah benim i~ ı ko· 

Sam • 

C Ylldız Seyahate Çıkıyor :J 
n~~.A' 

Annesi, babası, Jcüçük 
kaf'deşi ve Yıldız uzun 
bif' sava.hcıt yapacaklcırd'
Yıldız bu.na çok sevin • 
mifti. Ef'kemleTı kalkmıf, 
giymmeye bCJ§la"'"§tı. 

Fakat bif' ıürlıi giyin • 
meai bitmiycwdu. Küçük 
kardefi odanın kapı.nn -
dan bağırdı • 

- Haydi Yıldız acele 
et babam, tTeni kaçıf'CICG
ğız! 

Diyot'. 

Yıldız treni kaçıraca • 
Oız, sözünü. duyunca he • 
men geri döndü çonıbl 
ganlirobun kena.nruı ta.
kılmaı ırırtılmıştı. 

- 1,ıe bu jenal 

Çorabını çıkardı. Annesi, babası. ~ 
çük kardeşi ellerinde valizleri: 

Yıldız iğne iplik arom.ıya koyulmuştUc 
Diki.§ ıepetini kanştınyor, karl§tınyor, 
bif' türlü iğne ipliği bulamıyoTdu. N'9 

hayet bulabildi. 
- Haydi çabuk ol 1 
Diye bağırıyorlardı. 

Yıldızın ipliği iğneye 

geçirmesi de epey uzu" 
sürdü. Aceleden eU titf'i-
1JOf', bif' türlü iplik iğne • 
ye geçmiyordu. Nihaueı 

hu i§ de oldu. 

Daha. ~abuk dikerim, 
ümicla.le çonabı eteğinin 

izerine koyup dikm.ı.vc 

bafltıdı: 

- Ha fimdi biıiyof', Jaa 
fimdi biıece1cl 

Dliyoniu. 

Küçük kardeş! kapıll\ 
QÇ11Mf bağınyortıu: 

- Haydi Yı!dız, çabu1t 
ol bcıbcım, ejjer btf daki
kaya kadar evdeıı çıka • 
maaak tf'eni kaçırırıa. 

lba~_llifaıı almı•tı amma, tavşanı vura • ~ 
_ ·~ 7 değil. Yani beni hatırbyacaksın, bugün cacıgım. Anne, baba bağınyorlcıf'd&.. Yıldız: 
~ ' kendi köpetmm kuyruğunu vur- bayramdır. diyeceksin, yarım elma, ha • Hokkabaz - Ne yapalım, sef'le hokka· - Hcıydi Yıldız, haydi çcıbulc ol, ımi - 1,ıe, dtktim; bitdl 
'~ ~ Kapak ıe kuyruğunu tır alına diyerek bana bir hedıye a)ıp 1 i:..azlık var. HQkkabazlık etnıezsnr. ıçim bekliyon.ız. Dedi. l'aJcat acele U. çonıbı entarin. 
--.....!tala ıetirmiftL vereceksin? rdhat etmıyor. nin eteOfne diktrdf«. t- - BA\r--şrş·M·A-~i"E .. RTN ...... K.O"·p··E·<ir ......................... f ...................... v·e·i,.-r·ı,-nme-c·emız---

Bir af'abk yonıldu, 
lrif' sandalyeye otu • 
"'P cünJcnmcJc iatedi. 

Köpğin~ ıandatye • 
nin ayağına ba~ladı. 

Kendı u ottıTdu. 

Fakat bu af'cıda bir 
bCJ§ka köpek Bay Şif· 

1 tn4neri" k6pef1ine: 
1 - Gel bef'ClbeT ov-
. •llGlı• ~ 

Bay .Şifmanerin klJ. 
peOi bağlı olduOUnv 
unutmt&f, öteki köpe-

"" pefinra primilf
tl. 

Bir bahçede kuşlara yem veren bu a
damın karikatürünü gördilnib: mil? Bu 

karikatürü gazeteden kesersiniz uyıun 

gelecek renklerle boyarsınız. Karikatüre 

nfıveler de yapabilirsiniz. Mesell uzakta 

b:r sandalyaya bir adam oturtursunuz, 

yahud başka kuşlar, ve karikatürü daha 

gülünç şekle getirecek ilAveler yapabi • 

l'rsiniz. bunları yaptıktan aonra bize 

gönderin bir kişiye bir maaa aatı. iki 

k'şiye birer Cengel kitabı ve difer yil:ı: 

kişiye ayrı ayn gibel ve kıymetli he -

diyeler vereceğiz. 
Bilmece,-e cevab verme .milddeti on 

beı gilndilr, bilmece cevabım bize ı&ı- kelimeaini ve bilmecenin ıazetede çıkbt 
derdijinl& aufm beriu JWmec:e. lı tarihi 7umız. 



to SaJfı 

Berlinde 3 sene kalemi ile 
geçinen bir Türk kadını 

(BQ.ftm'Ofı 1 mc:I IGVfıu:bJ serinin pyanı hayret Wr iyilik gösterdi-
olduğu için iftihara yUın btr bilrmAıt hW- ğini ~10I'· bu ~ erken bapa -
sile severdik. nılmaYljını bir türlü affedemiyordu. 

tşte böyle bir a-dam olan Tıb Fakültesl İkin~.. üçüncü radyom tedavisinoen ay. 
ebeler ve fenni kıbale prof eeörll doktor ni n~ioeler alınırsa hayatım iki üç sene 
hrnail Derviş Berline eeldiği zaman elin- uzatmak imk!nı oldutunu söylüyordu. 
&e aylığından başka bir par1W olıruyan Ve üç sene içinde fen kat1 bir kanser te
bir insandı. davisi, bir serom, kim bilir ne ... bir şey 

Ve bir İstanbul Darülfünunu profesö - keşfedemez miydi! 
riinün aylığı ise hiç bir zaman bir kan - Bunun için para lAmndı. 
şer hastalığım tedavi ettirebUecek kadar İşte bu parayı ben bir tesadüf ile bttl -
bol değildi dum. 

Demek .babam geldiği için ben ıstirahat Günün birinde ufak bir :fıkra ile Tem-
e~eceğim yerde daha çalışmak. her za - P'> gıuıetıesine gittim. Pit\grillı'nin bütUn 
mandan fazla çalışmak. çok kazanmak. eserler.inin mütercimi olan doktor Mon
onu tedavi ettimM!k, onu kurtarmak. için fred ~orgun yanına bunu konuşmak için 
çabalamak mecburiyetinde idim. Doktor gir<lim. 
hastamızın birinci radyom serim için he- Halbuki o bana ummadığım bir tek!lf-
men hastaneye y.ntırılmasını söylemişti. te bulundu: 
İnsan hayatını kurtarmak. hif olmazsa - Suad Dervi~. Siz bize eski sarayların 

Qnu biraz dahn uzatmak için fen bır ta- h&y.atına aid l:>ir roman yazar mısınız? 
lam çareler bulmuştu. Yirminci asır bu- Bu romanı pek çabuk istiyordu. Kah-
nun için tebcil edilecek bir asırdı rrunan. bir haremağası olacak ... Gt>niş ka-

Fakat bütün bunlardan istifade et - ğldlar üzerine makim aayfasiie dört yiiz 
1Jlek her insanın nail olabileceği bir şey sayfa olacak ve almancaaı on beş günde 
aeğildi. Bu çareler bir takım eller~ bu- teslim edilecekti. 
lunuyordu. Ve bunu alabilmek için. has- Evvela bir hülAsa i8'tiyordu. Hülasanın 
tayı bir saniye daha yaşatabilmek için ertesi güne kadar gelmesi l!zımdı. Eğer 
'kucak. kucak para lazımdı. Hayatı, fi - roman kabul edilil"9e on dört bin mark 
fanın dirhem. dirhem satıldığı. ateş pa- verilecek, bunun yedi bini eser teslim e • 
lıası olduğu müesseselerin karşısında dild.ikten sonra okuyup kabul edild!ği 
'idik. ve her ne paha.sına olurss omm on- gün. yedi bini de neşre<flmeğ:? başladığı 
IJQrdan bunu satın alm3k l!zımdı. gün tesviye edilecekti. 

U3unu söylemek kolay. Fakat babasının Tabif hiç düşünmeden, hic itiraz etmı>-
'ijç aylık ömrü kaldığını bilen, onun dil den bunu kabul ettim. - -
k.nnseri gibi ıztırabı feci ve taıuunmül - Eve sevinçle döndüm. Hemen müterci
sdz bir hastalıkla kıvrandığı yatağın bat- mime haber yolladım. Gece sabahs kad3 r 
ucunda bulunan ve ona bunu hıssettir - o. ben. kız kardeşim. bir masanın başına 
tnıeme<k için gülen, gülmeğe mecbut' olan geçtik, oturduk. 

SON POSTA 

bir evlad için bütün soğuk.kanlılığı mu- Oda kapısını kapadık. Babacı~ımın inil 
ha.faza etmek, d~ndü~j. manınadığı. tilerini duydmak istemiyorduk. Bütün JZ

htık ehcnuniyet vermetliği şeyieri yap - tırablan geçirecek çare elimizde id •. 
Fk. yazı yazmak, herkesin hoouna gi - Aklımda hiç bir mevzu yoklu. Yalnız 
cleoek ve herkesi icabında güldürecek nilk babamı düşün'llyor ve yalnız babam: u • 
tcıer bulmağa çalışmak mümkün mü - nutmak istivordum. FelAkefüni unutmak, 
anr? rC'manı düşünmek, romanı yaratma~ :a-

İşte benim üzerimde böyle bir vazife zımdı. ===================---.:============================---
vardı. Hemen pahalı pansiyonlardan ay- O gece de fevkalbeşer bir kuvvPt sn- man kız kardeş 'me daha tashih edilmesi 1 
nldık. küçük bir ev tuttuk. f'le zı.1ınimi bu mevru üzerin" temt>!" • ltızım gelen yırmi otuz sayfa bırakıyor-

Bu ev iki odalı idi Bırınde hasta ve küz ettirdim ve bir 1tecede etrafı ve taf- dum. 
annem yatıyordu. siJatile bir roman hüllısası yazdım. 

Birinde biz üç kar.deş yalıyorduk. Türkçe yazıyordum. Kız karde!:im a -
Bu ev cephesi sokağa olmıyan.. odaları cele ile bunu fransızcaya tercüme edi -

mağmum bir avluya bakan fakir bir ev- yor.. mfiterc!m <ie framnzcadan almanca-
cli. ya çev1ri,YQrdu. Oda sabahın l"'tkları i)n 

Babamın yattığı oda güne~ alıyordu. ağardığı zaman benim i~im bitm' şti. Ya-
Bizim odanmda yatak çarşaflan. ku§ fi- tağımın üstiine atıldım ve saatlerce a'!
yii yorganlar ve yastıklar ıuya düşmüı fadırn. Hıçkınklarımı babama duyurma
Qlbi rutubetten sırsıklam kesiliyorlardı. mağa gayret ediyordum. 

Her şeyden tktısad etmek ve bütün pa- Ertem gün öğle üstü romanın hüJasası 
tamızı tedaviye sarfetmek mecburiye - bitm~i. 

Ara<ia bir dışarıya çıkıyor, bil ·ük kah
ve ibriğile kahve yapıyor, uyumamak için 
kuvvet bulmak için onu iç;yorduk. 

Bu on beş gün hayatımın en müdhi~ 
günleııidir. Bir daha öyle bir on beş gün 
yaşıyacak kudret bulab lecelilmı tasavvur 
edemiyorum. 

* 
Bu on be~ günün nihavctinriP. yazı ha -

zırlanmıştı. Koskoca bir paketle gazetc·rn 
g:ttiğim zaman tahrir müdürü hayret 
etti: !l:nd.e idik. Babamı ilk seans için ücreti Gazetede bir iki muharrir toplanmı,, 

Jfintie 18 Türk lirası olan kliniğe yatır - ekspozeyi okuyup bir karar verecekler -
dığırnız zaman yüzlerce lira eden radyom aı. Ben cevab beklivurdnm ... Bu cevabın - Bu kadar enerji! diyordu. 

tedavi ücretini hangi p3ra ile tediye e • babamı kurtaracağını zannediyordum. Ona o zaman hadiseyi anlattım' Para
ya ihtiyacım olduğunu ve bunun sebeb'ni 
söyled·m. Romanı kendi şöyle bir gözden 
geçirdi. 

'1eceğimfzi bilmiyorduk. * 
Ve bütün bu ümidsizliğe rağmen İki saat kadar bekledikten sonra ce -

belki hayatımda bir kere daha bulamı -
yocağıın bir enerji ile çalışıyordum. ya • \•abı aldım. Mevztı beğenilmişti. On bı>ş 

~n içinde bunu teslim etmek lazımdı. 
ızyordum, yazılarımı götürüyordum. Ek-
8erisini satmak imkAnını buluyordum. Teslim edildikten 90nra, roman bir kere 
~akat yalnız gezmek ve eğlenmek için el- daha okunacak ve eğer muvafık görür -

1erse alınacaktı. 
veren bu para böyle bir hastalığı tedavi 

- İki gün sonra geliniz. Bcın çabuk o
kuturum. Size vad'mizi tutalım! dedi. 

Noel gelmişti. Tatil baş'amıştı. Sene 
beışından evvel parayı almak lazım geli
yordu. 

edeOEfk kadar bol değildi. O zaman gazete tahrir müdürüne, hu ·..ın be · b .. L ~- • ı rd Noel gecesinin sabahı başımıza bir fe-
Babamdan vaziyetimizi saklıyordum. 1

;:).I nı on eş gun va~l\a ış e en men-
Oazetede elli liraya çıkan kısa bir fıkrama edeceğini söyledim. Evime kapanıp rahat Iaket geldi. 

Çalışa bllmekli)l.im W-ln b,,,.. yu-z m k Babamın ağzından kan boşandı. Hemen 
\lç yüz lira aldığımı söyfüyordum ve te • . t d' 5 ·~ ""~ ar a-• - i . . . b 

1 
b 

1 
ld ~. vans ıs e ım. hastaneye nakledilmesi icab ediyordu. o 

QaV sı ıçın o . o paramız o u6 .. na onu " · d d bT, h 
ba etmeğe çabalıyordum. . Be~ yüz mark avansı aldım. Bu?Jun gun onu ım a ot.omo ı he astaney~ gö-

Ve bu yalanımı kardeşlerim ve annem yüzde 25 ini aramız<la takar:-ür etmiş ol· türdü'k. 
de tekid ediyorlardL duğu şekilde miltercime verdim. Bu i'k Kalbi çok zayıflamıştı. Başhem§ire bi-* netice mütercime cesaret ve kuvvet ver _ ze ürnid kalmadığını söylediği zaman, on 

miştl Bundan sonra çalı'1llağ'l başladık. beş gün mçin o !kadar çalı;tığımızı kendi 
Biz ne kadar bedbaht olduğumuzu on- Sabahleyin yedide kalkıyordum. Yan kendime soruyordum. 

Çünkü ASPlRIN seneler· 
denberi her türlü soğukal~ 

gsnlıklarına ve ağrılara kar$ı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

lsbat etmıştir. 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 
EB marka· 

~an gizliyorduk. O da bir hekim olduğu yazrnağa başlıyordum. Babamın tedaviEi Halbuki kalb mukavemet etti. O krizi 
fQ!n tedavi şeklinden bile ne olduğunu ar.- için yatağının başucunda oturuyor, dok- atlattık. Daha ertesi gün Tempo'ya gitti· 
isrnası Ilzım gelen hastalığını anlama::nı~ tora ıgltmek için evden çıksam oa yazı kA- ğ'm zaman roman henüz okunmamıştı. 
~rünüyor. bize bir kere bile bu meş'um ğıdları elde bulunuyordu. Başımı kaldır- Fakat beğenilmiyen yerlerini deği§tire - .:!JlllllllllllllllllJllllllJlllllllllllllllllllllllUUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
fıastalığın ismini söylemiyordu. Fakat madan durmadan yazıyordum. ceğime dair verdiğim söze itımad edildi = Türk Hava Kurumu 

. . 

tlenimle yalnız kaldığı zamanlarda.. Saat 10 da yata-ktan kalkan kız karde • ve bana altı bin beş yftz mark verildi ~ 
- Kızım diyordu, anneni, kardeşlerin\ fim benim yazdıklanmı hem tashih edi _ TabH bunun dörtte birinı de gene mn- S .. u,. y u ı• 1 G o 

alıştır, içlerinde en metini !ensin. Ruhi yor hem ~~mize ~yor ona u-sluAb .__ • ı.ç ~ÇA· • ve AA terclme verdim. Ve paralar1A hutııneye S§ 
erkektir ammn, henüz Ç!-Or.uktur. Bu haıı • rakterini veriyordu Er:1-'L L..ardeı:ım il • A.:11. ""' 1' g n- döndüğüm vakit babamı biraz daha iyi S§ 
lalıktan kurtuluş yoktur. Siz beni çok se- de iki üç kere fehrin tA uzak bir yerinde buldum. = . 
Yiyorsunuz. Sonra sukutu hayaMniz bt1 - olan mütercimim Telli Gröneş'e gidiyor, sıuvt Deroif ~ Dördüncü Keşide 11 /Şubat / 939 dadır. 
)'iik olacak. kendinizi alıştınnız. nndan terci.ime edihn!J ve makine ile ya- =::ıı::::m:ıı:::==ıı:a:::==a::ıı:ı=-===-=--=== ;;;::ıı; 

Diyordu. zılmıı sayf'alan getiriyordu. Ber. saat üçe ~- Büyiilı ik~amlge: 50. 
Ve ben işte böyle bir hava içinde yazı kadar durmadan yazıyordum. Akba kitab evi ynzmağa mecburdum. Odamda yazı massa yoktu. Pencerenin §i Bundan bqka ı 16.000, 12.0JO, 10.0JO liralık ikramiy_. * içine !klğıdlanmı kDyuyord'U.m. Her dilden kitab, gazete. mecmua. Si lerle ( 20.000 T• 10.000) liralık iki aded müklht Tardır ... 
ilk serln'n parasını gü9bell verebU - Baun. enerjim bltlyor, yorgunluktan mekteb ldtablarmın ve ·kırtaaiyenln § Bu tertibden bir bilet alarpk iftirak' etmeyi ihmal et-

ıniştik. Fakat tedavinin devam etmesi lA- gözlerim kapanıyor, o zaman uyumamak Ankara sattı yerld1r. Undçrvud ma- 5§ meyinİL Siz de piyana-onuD mea'ud ye bahtiyarlan aruını 
bnd1. için ayağa kalkıyor ''H ayakta yazıyor - kinesinln aeentasıdır. - girmlt olursunuz ı 

Dil kanseri mütehassısı olan doktor ilk dırm. Ben aaat üçte 7at~a girdiğim za • ~UUllHHllUMllllJllUIWIUJlllUlllUUl•UIUllllllllJUUllUlllllllJlllllllllllllllUlllllJI 

o Liradır .•• 

t 



Ruzvelt bOyDk heyecan uyandıran 
son beyanatmı kat'iyetle tekzib etti 

BOR POS'!& 

Romanya - Yugoslavya Macaristana 
toprak terkedeceklermiş .. 

Tramvay şirketinden 
para almış olan Türk 

gazeteleri mi var ? 
1 

(Bqtanıfı 1 had sayfa.da) devam emişlerdir. (Bqtarafı ı iftd ıayfada) <Baıtanfı l had •Jf•da) ı Maahaza. bu hususta Roma. Berlin 91 
ıııu.-:- ""1erlka, karıf'k ittifaklara muha· cGazeta .ı..ı ~lo• Rmveltl, blr Bu gazele Tramvay prkettniu ıatın alın· . Belgradda. Yugoslav bqvekili Sıoya· Belgrad arasında cereyan eden cllploma-

2 numaralı sulh düşmanı diye tavsif et· masından bahsederken: dınıavıç ile Romanya hariciye nazın Ga· tik müzakereler henüz bir neticeye vu. 

leb - Milletler arasında iktısadt müna• miştir. cAti Çetinkayamn Tnımmıy kumpan- fe~ arasında" cereyan eden müzake~~ mamıştır. 
tGıı ·~::afı için. yapılacak olan bü· Rnonadaki Amerika oeılirl, Vaşing • wasına k"'l' açtı6ı aavllf'4 ga%efemb: bil· lerın bu tepbbüsle alikadar olduğu aoy· Hbablit -1eled 
~ lere daıma yardım etme~e ton<lan a~d~ğı talimat mucibincıe, İta~ tün kuwetile Nafıa Vekilimize 11ardtm lenmektedir. Belgrad, 3 (A.A.) _ Gafenlı:unun StG-4 

3 _ . • yan gazetelerinin bu kabil bakaretamız ettiği için omın bu nferinde bizim de Romanya. Macaristanın arazi talebini . . " _ ""'1zıııt ~n tarafından olursa olsun, neşriyatını Hariciye Nezareti ne7Jdlnde hiırsemb: .....ııw.. müııuib bir fOltikle halletmek için Yu· yadinov.çle yaptığı goruşmeler hakkmo 
llılacak 1ıoslihatın aza~tılması için ya • protesto etmiştlr. Demit··· goslav bqvekilinin tavassuıuna mfira- da matbuata beyanatından anlaşıldığııı.a 
""itı. olan leıjebbüslere kuvvet vere- Roma 

3 
(A.A.) _ İtalyan matbuatı Meselenin ıayanı \likkat tarafı bundu caat etmiftir. Bir kısmı Macarlarla ..,..._ göre tetkik ettikleri siyasi meselelerdul 

Ruzvelt'in 'l'ttahrik edicb beyanatıınıı sonra başlıyor. Akşamlan çık.an arkad:ış kıln bulunan Transilvanyadan bır par· başka iki memleket arasında münakallt 
şiddetle reddetmektedir. bu meslektaşın yazısını mevzuu bahse- çanın tekrar Macaristana iade edilmesi meseleleri de mevzuu bahsedilmiştir. 

4 - B'tt " ... \ı un n1f11etlerin sivasi iktıc:a-
-.ı '\lef . • 
~ Çtirnat istiklAllerlne riayet edil-

nı isteriz> 

Mesagero gazetesi, Ruzvelt'in Ame- derek ,hizmet J<arıılığı beklenmeden.,.. çok muhtemeldir. İki nazır Tiryeste • Zağreb - Belgraiıi • • 
rika teşkil~tı esasiye 'kanununu ftılat pıldığı vakit kıymetli olur. diyor ve .mil- Hattl Yugoslavyada. Macarlarla mes- Turnuseverin. Bükreş ve Köstence n.. 

R . 
den U~veıt, kendisine atfedilen sözler
~tek olayı g~rek yapılan tenkidlerin, 
Ye~ ın~ih ve senaların tamamen 
tirnı~.augunu da aynca tebarüz et -

ederek tam diktatörlüğe doğru süratle taleasına §Öyle devam ediyor: kt'.Uı araziden bir kısmının sembolik bir rinden Adriyatikle Karadeniz arasmd• 
yaklaştı~ ve tamamen kongreye ~id cAncak korku11oruz ki bu böbürlenme surette Macaristana terkedilmesı de dil- büyük bir yol vücude getirilmesi meseı.. 
olan sulh ve harb kararını kendıne karşısında Tramva11 ıirketi çıkıp ve he- şünülmektedir. si üzerinde b ilhassa durmuşlardı=. 
tahsis etmek istediğini kaydediyor ve ıablarını açıp: 

Lo İtalyan gazeteleri ise ... 
di~~ ~~~ •• hareket Amerll<a mınetinin ı1en1z~ır.:;;:~ :.;:"::;:;:,:: Şehrin bütün binaları ingiltere müstakbel 
arzusuna ac:ikar bir surette muhaliftir. mi§tik! g ,· renge b k h b h 1 
Hnkikatte Avrupa 1'roerikayı de~il. A- Demesiftl~ r oy~naca ar e azır anıyor ttı ndra 'i (Hususi) - İtalyan gaze

aeı:ıı Ru.z,•elte at fedilen nutuk müna
..., e şıddetli tenkidlerine bugün de 

m r "ka Avrupayı tehdid etmektedir. Vaziyet açık ve itham ağırdır. Bir ıa· Birkaç sene zarfında İstanbul §ehrinin (Baştanfı 1 inci sayfada) 
zete, hangisi olduPııu tahnun edemedi- caddelerinden mühim bir kısmı asfaltlan- Bu mıntakalann bütün umuru. idul 

Fransız Hariciye Nazm Bone 
yakmda Barline gidiyor 

11.Utuk . (Bııştaraf' 1 inci sayfada) Bone Berllne gidiyor 
letbıi larıle memleketlermin harici siya· cPari-Midi> ve cDeyli Meyl> gazetele-
lloktai ve beynelmilel meseleıe:: hakkındı:. r inin istihbaratına göre Fransız baricive 
!ar. nazarlarını izah etmi~ bulunuyor- nazın Bone. Alman hariciye nazırı Fon 
Şil'r\d ' Ribentropun geçen seneki Par!s ziyareti-

)Ü)t f 1: Mussolininin ayııi maksad!a bil· n: iade etmek üzere. yakında Berline gi· 
bekk! llşıst kongresinde söyliyeceğı nutku aecektir. 
1lbı J'rntrıe.ktedir. Bu mıtukta, Mussolir.'· Ronenin bu milna1ebetle Alman rica
taı..,an ansız - İtalyan milnasebatını ve 1- Ule yapacaltı temaslara bilyilk b\r ehem
bıuh 111 taleblerinl teşih ve tasrih etmesi mlyet atfedilmektedir. Bone. Berltnde-, 
...._ teıneldir. Çünkü şimdiye kadar 1tal- yalnız Almanyanın İtalyan talebierl b3k
""011ı t 1 kında noktai nazannı öğ!'enmekle ikti· 
de d" a eblert ne resmt bır ağızdan, ne fa etmiyerek, Fransız • Alman dostlu-
dir. ;lkornark kanaldan bi1dirl1miş değil- ~unun takvivesine de çalışacaktır. 
1_ O ak .. • k IS ~ıer:l 

1 
numayışleri ve gazete ma il• Bir İtalyan pzeteelne ıöre 

._ le herhangi bir resm! mfizakere 

ıtetkike ın t k'l ed Roma, 3 (Husust) - Bolonyada inttsar ta evzu eş ı emez. . . . d· lyan t l eden cResto del Karbno• gazetesi yazı-
ı~n rtonra ebleri resmen formüle ed!J- yor: İngiltere için İtalyan dostlu'1J, 

ğ.imiz bir başka mealektap Tramvay ıtr- mış veya Pllfke ile (ilişenmi.ş olacaktır. As- Tlksek kablliy~tli phıslara tevdi edl)e. 
ketindeıı para ahmt olmakla itham edi.- falt ve parkeler gri renkte olduğundan cektir. Bu phıslara genış salihiyet ye. 
yor. Belediye ev, apartıman vesair binalarm rilecektir. 

Biz bütün Türk milleti Ue beraber bi- buna uygun olmasına katar verıniftir. H rh gi b. t-'----

li 
· ·· ş· d.d b. al e an ır mın aAiUUU merkez Dl 

yoruz ki Tiirit ıazeteleri ecnebi firket· ım ı en sonra ın arın ayn ayn renkte irtibatı k · 1di~ takd.ird b 4-:-

lerden para alacak ve onların mabadla- bcyanınalarma izin verilmiyecektir. Şeh- esı &• e. u iUIW"~ 
nna himıet edecek kirli bazırgln müu- rin her tarafındaki binalar gri renge bo- mutlak sa~yet1i b~ hükfunet gibi ıı.. 
seseleri değildir. Fakat gene kantlz ki yanacak. bu suretle bir harb vukuundo. reket edebıleceklerdir. Yaltu7.. asker! ftıı 
böyle bir iddia ve itham da bilgıye, de- bava hücumu 7apıldığı esnada da ,ehr:n lerde kendi başlarına karar veremiyece~ 
lillere lstinad: etmeden ortaya atılamaz her tarafı ayni renkte görünecektir. Gri lerdlr. 

Bu vaziyet karpsında yapılacak bir tek renk. caddelerin renklerine de uygun ol- Bu &mirlere verilecek saWıiyetın m .. 
iş var: duğu için. en münuib renk olarak. inü- hiyeU yalnız harb vukuunda ilin ediı.. 

Bu arkadaşı iddialarında n ithamla· hab edilıniftir. Bu kararın tatbikine ev- cektir. 
rmd_a sarih olmaya davet etmek... veıa Beyollu cihetin'de baılanacak. ya- ----------

Bi'Z de soruyoruz: Tramvay ıirutın.. tında tecrübe mahiyetinde oımak üzere Sinobda seçim hazırlıktan 
den yardım görmilı olan gazete hangı.t· ·Tabim ile Harbiye arasındaki binalar 
dir? Bu yardımın delilleri nedir? Açıkça Slnob. 3 (A.A.) - Saylav aeçim: için 
söyleyinjz! · boyatılacaktır. Belediye kaza belediyele- villyet merkez ve miilh&katmda b irinci 

rine bu huauata emir verecektir. Belediye milntehlb defterleri hazırlanmış ve teftit 

Bir buçuk yaşında bir 
çocuk 9 gonluk 

kard lşini ö,durdu 

memurlan bina ıahiblerine binalannı heyetleri tarafından tetkik edilmeye b.ıt-

Muhtemel bir harbde hava hücum!an- dan korunmasım temin edecektir. KUi 
na karşılık olmak ilzere alınacak bl! ted- miktarda para temin edildikten sonra ı.. 
.birden bqka vilAyet te. sığınaklar inp tanbulda resmi dairelenn alt katı.an;; 
etmek suretile halkın hava hücumlann- sığınak inpıına başlanacaktı?'. 

gri reng boyamalan için tebligat yapa· lanmıştır. 
caklardır. ===-----==-=--=-==-===-=-====--

fırıdııı a, bu talebler.n Fransa tara- Fransız dostluğundan daha fazla kıymet-
~lnın Ya doğrudan doğruya, veya bey- lidir. (BGffa:r'a.fı l iftd ıavfada.) 
tarı 

1 
el bir konferans toplantısında na· İtalya, İngiltereden hiçbir teY istemi· emzik gibi kullanmalı düşünmil~r. Bu 

!tıakta~ara alınacağı muhakkak sayıj. yor. Bilakis İtalya genç ve hayatiyetle maksadla mumu kardefinin ağzına IOk- T. C. ZiRAAT BANKASI 
14 r. dolu hakiJd bir imparatorlutun dostlu- ~uı ve ~ allamakta devamı tlze-

deıı lalı~ böyle b ir konferansın akdin· ğunu teklif etmektedir.r kme -~~tau lyıce yerle§li.rmlf ve fllhald-
ı.... ~eı. Fr a çın:ua. susm'Qfhır. 
"\llun ansanın bazı hazırlıklard:ı Fransız dostluğ'U. İngilterenin mia! .......:;; acatı anla ılmakt d Fakat bu susUf mumun tüçük yavru• 

ş a ır. emniyetini tehlikeye düşürmektedir.• nun hançereaini tıkayarak boğulmuuıı in 
-----==: taç etmesinden ileri gelmiftir.Bir mildd't 

sonra odaya giren annesi bu korkunç ha
li görünce feryad ederek çocuğunun ce
sedi üzerine kapanmıştır. Hldise blly!lk 
bir teessürle karp1anınıştır. OSMANLI BANKASI 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Stdtı1/('rİ 11t TürkİJJi' C.ümhuriptti ıli' mıinttkil multaurltnttmesi 

2292 Num,uall 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik «/ilmiştir 
f 24/6/ 19.13 tarihli 243.S Numaralı Rt'sml Gazel') 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

t0.000.000 lnclllz Lirası 

1.250.000 1 nclllz Urast 

TOrkiyenin bathca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONORA ve MANÇESTER'de 

MISJR. f<IBRJS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, flLISTIN 
ve MAVERAVI ERDÜN'df' 

vu Merkez ve Şubeleri 
OOSLAVYA, RUMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE. L0BNAN 

ve HATAY'da 
FilyalJeri ve biltOn Dilnyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabt 1 
T. • c:ar ve ınevduat hesaplan kOtadı. 

ıc:arı k J"J Tu 
11
. re 1 er w vesaıkli krediler küşadı. 

S:,:e ve Ernebi memleketler üzerine kettde senedat llkontosa. 
Eıha enurten. 
Se m "'" lahvıliı. altın ve emıaa Ozerıne avans. 

nect.ı a.hsılah ue saire. 

En yüksek emniyet $1rllarını haiı kiralıll 
Kasalar Servili vardır. 

Piyasanın o ı en m sa t tmrtlarlle ( kumbarab wev• 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açıbr· 

impeks şirket:nin tetkik 
ed]an 20 çuval evrakı 

i ~e edildi 
(Başta.rafı 1 mel ıayfada) 

İmpeks şirketinin Deni.zbanktan alil· 
ğı teminat mektubu ve İngiltereye gemi 
siparişi jşinde bu ıirketin bazı uyguD1Uz 
faaliyeti olup olmadığı buradak. tahld· 
kat heyeti tarafından ayn~ arqtınlmak
tadır. Pazartesi günü tahkik heyeti bu it
ler hakkında ıirket müeasfılerinin de 
maltlmatına müracaat edecektır. 

G. z i Korsika radyosu Fransız 
topraklarında imiş 1 

(BQJtarafı ı inci sayfada) 

yulmuşlardL Uzun süren tahkikat ve 
tetkikat bu nefriyatın mektum kalmalı· 
nı teıninen gayet IÜratli bir gemiden ya
hu~ büyük ve kuvvetli bir otmnobilden 
ya.pıldıbm meydana çıkarmıJ gıl>idir. 

Hatıl nefriyatın Fransa topralında TOll-

lon ile Menton phirleri aruında yapıl
dığı bile tesbit edllmi§llr. Son günlerde 
bu ne§rlyatın 7aplmadığına nazaran bu
nu yapanların 1D9Jdana Çlkm•mılan için 
bj,r müddet tatili faaliyet eylediklılrine 
hükmeylemek Jbm gelmektedtr. rnn
az makamatı nepiyabn lta17uılar tara
fından tertib edllmlf oJduluna kani bu
lunmaktac:brlar. Tahk•kat ft tetkikat R
vam etmekWlr. 

K_.. ... tarlhlı t888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

ZiNI ve ticari her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabla.rında en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğıdaki plina 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DiKKAT: Beablanndaki paralar bir ıene içinde 50 liradan aşağı 
dGşmiyeıüere ikramiye çıktığı takdirde " 20 fazlasile verilecektir. 

J'11r'alar _.... 4 4ela, l E1lil. l BlriDcikiDan, 1 Mart ve l Buiran 
tarlhlerinde pldlwwktir. 
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- Ben budala mıyım? 
1 

- Hele biraz bekleyin, onun da vak- Bahçe kalabalıktı .. Genç kızlar genç er
Bu suali sorduğum şu anda yazı masa • .. i var: keklerin kollarında geziyorlar. Sevda -

mm Uzerine koyduğum ufak bir el ayna- Derdim. Yaşım ilerliyor, bilgim artı - lılar banklarda elele, omuz omuza, baş 
51.llda buruşmuş yüzümü çerçeveliyen be- 'ı/or, gün geçtikçe şöhretim, memleke - başa oturuyorlardı. 
7az saçlarımı görüyorum. 1 tim hudu.dlannı aşıyordu. Bir kaç defa Bir bankta tek .başına bir genç kız var· 

- Ben budala mıyım? güzelleri meşhur memleketlere seyahat dı. Gözleri siyah üzüm reng·nde, saçları 

Bu suali, kalabalık bir mecliste bir - etmiş, oralarda tetkikler yapmıı. konfe • kehribar siyahlığında idi. Yüzünün çiz -
denbire 90rsaydım; orada bulunanlann ranslar vermiştim. Etrafımla alakadar gileri çok ine~. ufak tefek vücudil, ku -
hep birden: olmaz mıydım? Şimdi iyi biliyorum ki .. sursuz denilecek kadar muntazamdı. Ya-

- Estağfurullah! etrafımla da alakadar olurdum. Tre'lde nına oturdum. Bir an onunla konuşmak, 
Diyecekleri muhakkaktı. Fakat hepsi gör.düğüm bir genç kıza alıcı gözile bnk- onunla dost olmak, ne bileyim, onunla 

· de şüpheye dil§ecekler .. ihiç biri budala tığım, konferans verirken ön sırada o • sevgili olmak hevesine kapıldım. Elle • 
olduğumu zannetmiyecek amma bir kw- turan vücudünün güzelliğini, bu güzel - rjmi uzatsam, siyah saçlarını okşıyabile-
ma: Hk müsabakasında ölçü alan bir güzellik cek, biraz sokulsam. vücudüniın taze ko-

- Birdenbire delirdi! mütehassısı imişim gibi dikkatli dikkatli kusunu daha yakından duyacaktım. 
Deyip, benden uzak durmak istiyecek- tetkik ettiğim çok vakidi. - Onun da zamanı var! 

• 
iz mir Ağırcezasında 

(Baştarafı 5 inci sayfada) 

hul adamlar Hüsnünün elinden tuta -
rak kaldırmışlar, özür dilemişlerdir. 

Koyun tü<>carı Hüsnü, her şeyden biha· 
her trenin ikinci mevki salonuna gir -
miş ve oturrnuşiur. 

Kızılçul~u istasyonunda bilet kon -
trol memuru, Hüsnüden bilet isteyin -
ce elini cüzdanına götürmüş ve cüzda
nın yerimle yeller estiğini görerek her 

şey! anlamış ve trenden inerek polis 
araştırma dairesini haberdar etmiştir. 

Gecenin saat onunda cereyan eden 
bu yankesicilik hadisesi üzerine araş -
tımıa dairesi faaliyete geçerek iki saat 
içinde bu yankesicilerin meşhur sabı -
kalıla!'dan Hasan Galay ile babası Peh 

livan Hüseyin olduğunu meydana ~ 
!karmıştır. Bu iki şahsın sakl . _., 
sabıkalılardan Dudunun Tepecik~ 
evine gire'l po}is memurları sabıitab : 
lan 1 102 lira para ile birlikte ~, 
mıştır. Yankesiciler bu paranın 38 1i, 
rac;ını kumarda kaybettiklerini söy1' 
mi.şlerdir. 

Ayni evde yapılan araştırmada. -: 
!kidenberi aranmakta olan meşhur Sldt 
bıkalılard~m Kara Salih oğlu tzzet 
yakalanmıştır. İzzet, Urla, çeşme. ~ 
ferihisar ve Menemen köylerinde on r 
vi soyarak iki defa karakoldan kaçın" 
ğa muvaf'ak oian yaman bir hırsııdıtt 
İzzete Dudu kadının yataklık ettiği '; 
Iaşılarak eşyalarla birlikte J)udu 
tevkif edilmiştir. _,,,, 

BlJRSANJN NOKS A NLARI 
ler, bir kısmı da: Fakat hepsi bu kadardı. Bütün öm - Demek istiyordum. 

- Bunadı artık! rümde bir ket"e olsun bir genç kadınla Bu ara yüzü bana çevrildi. Bir şey söy- (Baştaraf1 5 ind sayfada) ive Ulucamilerdeki kıymetli hatıl.s' 
Diyerek. bıyık altından güleceklerdi. kol kola gezmiş değildim. Hani gençli -1 lcmck ister gibi bir hal almı<;t ı . Bursa l9.!":hi blr şehirdir. Camileri, toplıyarak bir yere yığdırm.ış, ınil~ 
- Ben budala mıyım? ğimde okuduğum romanlarda tasvir edi- I Bir şey söylemek istiyor, fakat sıkılı - mescidler~ ve türbelerile Osmanlı Türk kaldırmış .. 
Bu sualin en doğru cevabını verecek len aşk sahneleri vardı: Bilmem şimdiki yordu. lerinin s<>n'at kabiliyetini canlandır - Hülasa Bursa~a belediye!e be~ 

gene benim .. altmış yaşındaki tanınmış romanlarda da bunlar var mı? Genç er· - Bir şey mi söyliyecektiniz? maktadır. Faka~ Bufsada turistlere bu larak derhal tunzm teşkilatı W' 
alim, kendi kendine bu suali sorarsa. ge- kek genç kızla kolkola yürürler, ay ışığı Gözleri yaşarmıştı. gibi yerleri gezdirecek kimse mevcud getirmelidir. Bu teşkilat turistlere , 
ne kendi kendine cevabını verebilir: vardır. Genç kızın yüzü bu ay ışığında, - Bana, dedi, babamı hatırlattınız O- değildir. İşittiğime göre cami kayyum- sayı karış karış gezdirmeli, şehrin ", 

_Evet ben bir bu.dalayım! olduğundan daha güzel görünür. hafif bir nu çok yeni kaybettim. Saçları sizin saç· larile ıkt~!a olunmakta imiş.. Turizm riht ehemmiyetini tebarilz ~ 
Budalayım amma, neden böyle oldum, rüzgar eser, genç kızın rüzgardan dağılan l ıarınız gib: beyazdı. Sizin gibi giyinirdi. işlerine bakan vilB.yet zat işleri müdü- dir. Bursa valisi bu nokta üzerinde ~ 

niçin şimdi kendimin budala olduğuma, saçları erkeğin yüzüne ck>kunur. Göz göze - Babanız mı? . .. .. rü Almanca, Framızca ve Rumca bil- hemmiyet1e durmuş, İstanbul beledi, 
hükmediyorum. İşte bu çok garib, daha geUrler. Birbirlerine daha yakından ba- . ~.Evet babam. Bır ay evvel oldu .. çok diği icin resmi mc.hivette ziyaret ya - yesi ile arala!'ınd? ~zun boylu ~ 
doğrusu bu çok acı! karlar. Dudaklar hareket eder. Birbir le- ıyı bır insa~dı .. !ler halde ~iz de iyi bir in- p:ırı lnrı bu zat gezdirirmiş ... Ya gayri bere cereyan etmıştir. Tercümanl 

B il
. .. il d b d 1 ld ç k r.ne eseni seviyorum:. derler ı sansınız. Çunıku ona benzıyorsuııuz. resmi mahiveltP gelenler? .. Onun için, verilecek para temin edilinceye 1tad"i, 

en ım yuz n en u a a o um. o · ı Ç . . t1 
a.5...,, k k be · b d ı t · f Bunlar belki yalan şeyler fakat bana antasını açtı, bır resım çıkardı. cami. mec:cid. 1ih·beye ~ren seyvah kar Bursaya topiu olarak akan turls d , 
...,.~nme mera ı nı u a a e mıı. a- • B k deri 
kat ben bunu senelerce anlıyamamışun .. öyle tatlı geliyor ıki; bir an onun ta. -l - a ınız. . . sısında lisan b:lmez, basit şekilde ge - çin İstanbnldan tercümanlar glSn 

k k. b ·· .d 1 d Se 1 dını duymu• olsaydım her şeyi her şeyi Resme baktım. Aynava bakmış gıbı ol- yinmiş. tiirbe bekçisini, cami kayyu - ]e('(!ktir. Turizm teşkilatını tevsi et, 
eş ı ugun e an amasay ım. ne er • -s • • d . ' dı beJk 

d be 
. k"t bd lını ·· 1 feda ederdim. um. Benım beyaz saçlanm. nıunu görünce. halıları, kilimleri sa - mek için de hükumetin yar mı 

enı rı ı a an ayn yan goz erım, .. .. . 
Lfr dü " kt . d k * - Allah sana uzun omur vers•n kızım' tm alın.ak kin derhal oazar1ıera girişir- lenmektecU-.. . 
.., an şunme en gerı urmıyan a - · t K 1 ~ 
~ b,,...r;.., b" d ğ" ·kı·1- k" · d - Ben bir budala mıyım? Yanından kalktım . Ve artık düşünmü- rrı:<; .. Vakıflar idaresi bu yüzden Yeıc;il zzet n 8 _,,,, 
~ ~~ı~e~~~ınt~ d B--b _....:~~~~~~~~~~~~~~~==============~r ~ · · b · lı t ğı · · d d Bir kere daha ayni suali kendi ken - yor um. utun ir genelik, bütün bir ha-maa. ıçın enı a f ı m. ıçm e yaşa ı - • 
..,_ ı... 1 rdı h dime soruyorum. Muhakkak b r buda - yat budalacasına ge~mişti. lnhJ•SarJar u. • "" uayattan ayırmasa a .. o o zaman 
ı.....ı; kad d ğun • d h t layun. Ve muhakkak bu budalalığım v. ü- - Onun da zamanı var! Müdürlü2üpden : 
~ ... ne ar yaıa ı mes u aya ı D 
:a..• ı b. d b" k b" b d 1 ı zünden bütün bir gençligvi bütün bir ha- erken b<>n zamanın geçtiğının farkına uuy e ır en ıre yı maz, ır u a a o -
dufumu, bugüne kadar budala bir ha • yatı mahvetmişim .. bugüne kadar: ~va ... · r_a_m_a_m_ış-tı_m_·---------·-. 
Jalle aldanmış olduğumu kendi kendime - Onun da zamanı var! 

Cinsi Mikdan MuhRmmen B. 
Beheri Tutan 

L r. Kr. Lr. Kr. 

% 7,5 
teminatı 

Lr. Kr. 

Ekslltm9 
Şekli 3a1d 

ftiraf etmezdim. Diyordum. Fakat bugün çok iyi an!a -
Mektebimi bitirdiğim zaman yirmi .dım ki zaman geçmiş ve ben farlcın:ı var

beş yaşımda idim. Oldukça yaklşıklı bir mamışım. 
ıençtim. Kendime baktırır, kendimi be- * 
lendirmeyi bilirdim. Bu arada b!r çok Bir bahçeye gitmiştim. Biraz hava al-

mak, etrafımı seyretmek genç kızlarla tesadilfen tanışmıştım. Fa- .............. ................ . ........ .... . 
kat hiç birile uzun boylu kur yapmı§ de- ......... l'IJllJ!•lllll~ 
ltldim. Güzel bir genç kızın yüzüne, mü-
tehasib vücudüne, gözlerine bakarken 

Kor!'urtç Profes~r 
Yazan: V. Ardrıv 

Çeviren : H . ~la~ 

. · 

T·mga .pi 10.000 kilo 60 6000 450 Kapılı ı• 
K,."stal ynı takımı 

ı• (8 'Hrçalı) 40 ade.i 14 52 580 80 "3 56 Pazarlı~ 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince satın ıılınacak (10.000) kih tl)nga ıpl 
ile ı 40) a::led (8 parçadan ibaret) kristal yazı takımı hizalannda yu:ılı usuııerı. 
ayrı ayn t:·ksiltmeye konulmuştUı·. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat t.emınatları hizalarında gösterilmişttı' 
;IJ - Eksiltme 7 /2/939 tarihıne rastlıyan Salı günü hizalarında yazılı aast-

kendi kendime: 
- Bunun da vakti var.. timdi benim 

için bundan daha elzem olan çalışmak, 
tiğrenmektir. derdim. Kendimi o kadar 
ilme vermişim ki; yalnız kaldığım. ki -

NEVROZiN . 
le .. de Kabatuşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda· yapt' 

hcaktır. 

IV - ŞartnamelP.r parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilecel' 
gibi ııümaneler de görülebilir. 

tablarımdan başımı kaldırdığım zaman
larda gözlerimin önüne gelen sarışın, es
mer, kumral, zayıf, tombul, tirin, melan
kolik, genç kız tiplerine: 

Hep ayni cevabı verir: 

Sen Postanm edebi romlllU! 4 4 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizrua 
Nevralji, kınklık ve bü llD ağnlarınızı derhal keser. 

- - lcaıb1ada gönde 3 kafe alınabilir. 

V - Kapalı eksiltmeye girmel: istiyenlerin mühürlü teklif mektunu kanuıd 
vesaı k ile •1• 7.5 güvenme parası :nakbuzu vP.ya banka teminat mektubunu lbtf\19 
edect-k olan kapalı zarflan ihale saatinden bir saat evveline kadar yııkand!l adi 
geçer: Alım Komisyonu başkanlığına l'J'akbuz mukabilinde vermeleri ve pazarll" 
ğa iştirak edeceklerin de muvakkat teminatları ile komisyona gelmeleri ilAn oltJ" 
nur. (443) 

d!. Bilhassa beni sarhoş gordüğünC' dcğ:l - Söyle, Süheyll .. ne söyledi annen?.. - Ya annem? .. Onun da bana kart' bil 
ır:i?. . Söyle, yavrum... hissi var ki, eminim nihayet son felAl" 

- Evet, diye cevab verd m .\r~ıic içki· - Gelmezsen ben yalanc:ı çıkarım. Çün- timi hazırlıyaca.k! 
yi unuttun sanıyordum. kil bu gece seni baloy:ı bırakıp kendım Dedi. 

Bu söz, !stemeden dudak1 arımdan çık - yalnız da gidemem. Fakat o zaman da bu- - Nedir o his? 
mıştı. Birden, nadim oldu•n. F:ıkat iş iı· nun hıncını senden alırtm, dedi. Bu sualime yeni bir hayretle fU ~ 

Aşıklar yolunun 
ten geçmişti. Süheyla. a~ımı yuzune Şaşırmıştım: aldım: 

,r.;ran bir kan dalgasile kıpkırnıız: kesil· - Demek intikama da kalkışacak an • - Beni kıskanması .. çünkü artık yll' 
di. Sonra sesi. o çamlı!~takı il!i müdhiı nen? .. Peki ne imiş o alacağı hınç?.. !anıyor ve ben henüz gencim. ...M 

yolcuları ~~-~;:jjJlj 
jtirafın ın hüznile titredl: Hıçkmclı. Bir lahze ikimiz de sustuk. Bu iP ... 

Yazar. : Halid Fahri Ozanııt•y - Yazık! Ben de artık ban:ı bu teımih· - Babama Göztepeden bahsedecek • içinde onu bağrıma çekerek. sanki bif 
Nihayet annem yumuıamıştı v• ı Evet, Süheyla karşımda id•. Sırtında l leri yapm<:zsınız sanıyordum. Bi!luıs!>a ınış.. benim felaketimden.. tabii. yalnı7 sevgili değil, kederli bir çocuk gib! okl"' 

)nza başka bir raslclV1Ş'ndi lllı • ilk defa nnrıciÜğüm mavi İpP'< .ı dantelaen Siz.inle 0 k.ı1.dar açık konuşan bir kıza kar- beni lekeliyerek... dım. Sonra gene konuşmağa başladık. fJ
fat göaterip gönlünü ah.cağını va- ifr elbise ile ... Dudaklarm:la ayn: tcbl'S - Ş!... İşittiğime adeta inananuyordtım. Bır kat ikimiz de daha yumuşak, daha fi~ 
detmişti. Hasılı, annemi de bu suretle süm. aynı baygın ve insanı aşka çağıran Hafif ve müteessir bir sesle verıien bu ana, kızına böyle bir tehdidı nasıl yapa - bir sesle... , 
yola getirmiştim. Halbuk.ı, bundan bir yarı açılı~. gözlerinde her zamandan faz· cevab, hakikatte bir gülle kadar ağırdı. bilirdi? Bilhassa o ana kı, c kızın fell • - Süheylacığım .. demek bütün bUll ' 

zaman evvel, bu aile ile konuşmasına la bir deniı: akşamı laciver·fiği ve derir.- Hemen gönlünü almak istPdım: ketinde bir tek mes'ul kendisi idı. Hem lan düşünecek kadar hayatta ıztırabı 1'P' 
içimden razı olmıyan bendim. Şımdi ise, lıği, lrolla:ında ve omuzla:-ında en hısli - Yanlış anlaıdın. Ben J:ı•ç bir şeyı tel· sonra, o ihtiyar, hasta adama bu son ız - lamışsın? . 
annem o eşikten kendisini çekerken onu titremeler.. mih etmek istemedim. Yalnız, işte.. nı tırabı da vermeğe, eğer kalbinde bir tek - Ben kör değilim, Tuğrul! Her bJ~ 
ortaya tekrar sürüklemek istiyen de - Sühııyll! b;leyim .. b.ıloda annen:e o gecck• halı • tel bile kalmışsa, nasıl razı olacaktı? Bu kati görüyorum. Annem, benim nsınnr 
benim. Doğrusu, aşk yüzünden, vicda - Diye haykırdım ve onu koılarımda sık- njz gözümün önüne gelince... kadın yoksa. güzel bir mahluk teklinde de bir azrail gfüi kanad germiş! 
nım hilafına, ne kadar da ahlaksız olmu- hm. Doğruldu ve hayret rfilecek bir azimie bir canavar mıydı? - Peki, kaç ondan yavrum.. berab" 
§Um! - Biraz geciktim değil mi? dedı. Ne b•raz evvelki düşkünliiğii"lden . bıçareli- Süheyla başını, yandan, sedirin ucun - kaçalım! 

Fakat Süheyla gecikiyordu. Geleceği yı-;payım, gelirken te:zime uğraıiımdı. ğ1nden sıyrıldı. Bu defa, haklı olduğuna daki çiçek resimli pembe yastığa dayam1§ - Ya babam? .. O ne olur! Ondan bil' 
vapur, yolcularını yarım saat, hatta kırk Nasıl, bu yeni robumu beğendin mi? emin, korkusuz, hiç titremiyen bir 5esle, ağlıyordu. Sanki, o yasttktak, çiçeklerin tün hayatımda hiç incinmedim. Beni lt:Jr 
dafk:ka evvel Köprüye çıkarmış olacaktı. - Harikulade!.. Sana o kadar yakışmıı bir hakim karşısında imt, gib: kendini içinde en canlı bir çiçek olan güzel yü- bedince eminim ki yaşıyamaz. Zillete • ' 
Oradın; tramvay beklemek şartile on da- ki... miidafaaya giri§ti: züne bir bahar yağmuru id! yağan! lıştı, anamın ihanetlerine alıştı. her til~ 
kikada Beyıoğluna ve bej dakikada da bu- KoIJanmın bir lahze nmı.:z!arından ç?- - Bunda benim kabanııtim ne? .. An- - Ağlama, Süheyla, diye yalvardım. lü ıztıraba alıştı, fakat korkanın ki art' 
raya gelebifürdi. L.1.ilmesile beraber, yavru bır kuş gibi sil· nem, akşamdan o motördekilere gelece- Ağlama, unut artık bunu .. unutalım! buna alışamaz, benim yüzümden de bd 

Yoksa korkum doğru mu çıkacaktı' k"nerek f1rladı ve hemPn gHrdrobıı aça - ğimizi vadetmiş .. bana söyledi .. ben git- Göz yaşlarını içine sindirerek tekrar azaba katlanamaz, ölür zavalhcık! An•; 
Gelmiyecek miydi? Bu anda gözlerim r ak, elbisesi kadar zarif ıapkasını her za. mP.m, dedim. doğruldu ve yüreğimi Slzlatan bir bakıı- mm öldüremediğini ben mi öldüreyidl• 
gardrobun aynasına ilişmişti ve oradaki ınanki çivisine astı. Sözünü kesip hafifçe sitem edecek ol • la: Babamın katili ben mi olayım? 
ha ,.,limden adeta kend"m ürkmüştüm. Ben onun bu hareketine yalnu, hayran dum: - Hep böyle diyorsunuz, dedi, unuta· - Ya anan, sendeki bu zatı hissettilc~ 
Göz'!C.'r ·m büyümüş ve demindPnberi asabi gözlerimle bakıyor ve şimd· hiç bir şey - Peki .. sonra niçin githn? hm! Fakat bazı şeyler var ki unutulmu· l<'ni her zaman hırpalam•yaca~ mı! S~ 
ellerimle tarakJadığım saçlarım karma siiylemek istemiyordum. Bu dakikanın - Babam içeri.ki odada idi. Ortadaki yor işte .. ne siz. ne ben unutabiliyoruz! hassa geçen akşamki ısrar ve tehdidJel'l 
karısık olmuc;tu. Sanki çıldıracaktım. şı iri o kadar her sözden :hha ince, daha kapı açıktı. Annemae ısrar edip duru • Bu sözi1ne karşı bütün kalbimle ona O- tekrarlamıyacak mı? 

Bereket vemin ki aoartımanın zili manalı id1! yordu. Fakat inadımı görilnoe. bana ya,. mfd vermeğe, teselli vermeAe, hattl onu - Ne çıkar, tekrarlasın .. ben artık~ 
çahnrlı. Kapı açılıp kaoond1. Koridor- Sonra gene, geni! ve yumuıak ıedirde vaştan öyle bir MSyl-edi ki... kendimden fazla inandırmalı çal11tım: cefaya alıştım! 
da telaşlı adımlar oldu ve nihayet oda- yanıma ~elip oturdu w be::ı daha •Berini Sustu. Gödertnde artık ~rmeğe ta .. - Ben her ,eyi unuttum. Stıııeyll .. yal- - Ya ben? .• Ben seni kıskanmaz Jlll 
mın lrnpıc;• rr• 1 rlı . cl!edm içıne alırken: hammtU edemed.ilfm o g«Sz yapan 7ml- nıs unutamıyacalım bir tlik ,., Yar: Sa· yun! 

Çok şültür! Süheyli karşıır.d1ı1 idi. - Biliymıım. o aeoe oe71 JmdJa?. c»- den bellrmifti. Merakla IOl'Cbaa ~ olan lfkm> •• (Arkaı flllrJ 



80)1 POSTA 
1 

26 

ve parasızhk 

Sayh 13 

Son Poata'nen tefrik•••: 19 

-~!~~~,~-
Padişahın ölümü 

Bir Cuma günü sultan O•manın halka görünm•mesi gayet 
ıiddetli dedikoduları taltrik etmekten hali kalmadı. Bu 
güzden ertesi Cuma padişah hasta bir halde selamlıta çıktı 

( A r1-:ası var) 
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•llea Posta• IUll ..... ._ .. , 84 

Deniz Şeytanı 

SOM POSTA 

Beşiktaş Kurtuluşu, Fener 
Şişliyi, Galatasaray 

Perayı yendiler 

12 oyun oynadıktan sonra 32 puvan alan Dem· 
Ankaragücii ile milli küme maçlanna iftirak ~ıır• 
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~lutaat 

lyj bir mide, iyi bir hazım, sıhhat 
ve nq' e demektir. 

Mide ve hazmınızı 
muntazaman 

"1AZON MEVVA TUZU 
almakla düzeltilir. 

Mide Ye baraaklan boplbr ha
zımsızık ve ekşiliği giderir ve 

vücuda ferahlık verir, Midenin 
ekşilik ve yanmalarmı ve bar· 
sakları yakan zehirleri aiderir. 

SON POSTA 

Sabahları aç karnına 
bir kahve kqığı alınırsa 

KABIZLIÖI 
defeder. Bugünden bir fişe 

MAZON MEYVA TUZU 
alınız. 

MAZON MEYVA TUZU, 
Hiçbir mllınssll mOstahzarla kıyas 

kabul etmez mnkemmeliyetiııl tak
dir edecek ve arkadaşlarınıza tav-

siye edeceksiniz. 

MAZON ismine, HOROZ 
markasına dikkat. 

Sayfa 

~ Bir Haftallk = Hergün: Mühim bir ı Bayram turnuvası maçları 
!u~.k'ı . R A. D y o p R o GRAM 

1 === israf amili : Avrupa (llaşlarafı 14 Uncu sayfada) 1 ceye göre, Doğanspor İzmir şampiyo-
"'e d f tal ı 'D"""t Erer - Keman tatsımı. 6 - Arif h f I • 
J ra yo dı iizyon pos an ~.......- Le seya a erı UlrlQ kaleye ıglrdlremedl. Bunun arkasından nu, Ateş takımı da ikinci olmıı<::tur. Bu A bey - Muhayyer şarkı: Humarı yok. 7 - - -s 

nkara radyosu mi - Ba,,..tlaraban .. rkı: Baka.sn hiisnün. kalecinin boş bıraktığı kaleye Galatasaray - suretle bu iki takım milli küme maçla• 
J- Y"" 2 • ) lılar gene topu atamadılar. 31 incl dakika- . • h rd 

güle güle. g - Lemi • BayaUaraban şarkı: bu aa hakikaten tetkik edilecek bir mev- vaziyet oldu. Necdet sıkı bir sol vuruşla oa- Bırıncı devre lıglerının sonund~. ild 
DAr.GA UZUNLU!'·~ l 8 - Dede efendi - Bayatı - Karşıdan yar (Baştarafı ncı sayfacıa da Pern kalesı önfinde gene Ç-Ok karışık bir nna. ~ştı~ake ak .kaz~~ışla ır. 

Q l639 m. 183 Kes. 120 K•. Çeşmanı o mehvcş!n. 10 - Mahmut Celhlcd- zu bulunduğu zaman yapılmalıdır. lat~nrayın ıtıncl golünü yaptı. Bundan son- puvan farkla en önde bulunan Uço'k: 
..\:ı,· lD,74 ın. 15195 Kes. 20 Kw. dln paşa - Karcığar §arkı: Vahı me~, * :ra Pera :talecL'll blrçot kurtarışlar yaparak takımı, onı1 takib eden Alsancak tah-

............_ • Bl,7C> Dl. 9~5 Kes. 20 Kw. 1 ı - Sadullah a"a - Bayatiaraban: Yurilk - i ı ı d 
~ semaı. 12 - Et"m6 e•endl - Ba""t.ıaraban: Bu meseleler hakkında pek çok muşa- milteaddld go!Jere mrmı oldu ve b r ne ev- mı liglerin ikinci devresinden hiç bek--

' • J- re 2 - O Gnleta.c;aray lehine neticelendi. . _ ,. . 
13 30 P ct\fARTEst C-2-39 saz semaısı 21: Memleket saat Ayarı. 21: hedelerim var: İkinci devreye Peralılar çok sıkı ve gilzel Jenmedık maglubıyetlerle ka.rşılaşını.ır 

~ll\ltre{ogram - 13,35 Mtizlk - Pl - 14,00 Konuşma. 21 15: Esham, tahvl.IAt. kambiyo - · 1 - Ekseriya §'Una dikkat ederim: Tet- bıışladılnr. Korner netice vermedi. Osman lardır. İzmirin en büyük futbol kudre
lerı _ j 4ı~a.t ~Yan, .~lans, meteoro~ojl ha nukut bor.;ası (fintl, 21.SO: Mli?ft <~da mil- kike gidenler, kadınlarını da beraber go- birkaç müşkül kurtarış yaptı. Rüzg1\.r da Ga- tini mnhafaza ettiği şüphe getirmiyen 

:iter hta' O Türk muziğl - Okuyan. Mu - zlği), Piyano: C'c.maı Reşit. Keman. Orhan türürler. Ayni yol masrafı ve yevmiye latasaray aleyhine ... İkincl devrede Cemt - Üçokun final maçında Ateşe karşı u"'-
t t..ad r. Q:ılantar: Hakkı Derman. Eş- Borar Vfo:a· t-et Albayrak. Cello: Edib se- · in t t tr!or da yanında ~-ıı..., "' rı n • • ""' . d d h l h g 1 lln yer e g ren yen san - rad gw w, "b" t İ . h fi iıı~Y. 1 ' ~asrı "Üfler, Ho.snn Gür, Hamdi ~en. C. M. Von Weber - Piyanolu kuartet içın en o~a a cm yer er, em ezer ~:· kllerle anlasnmıyor_ Pernnın 15 d~(<tknlık ı, ı magıu ıye zmır spor me a ,. 
...... Alit - Osman beyin - Hlcnz peşrevi. csı bemol majör, opus 8), Allegro. Ada.glo hem de bır hayli eşya alıp berabe:- ge.ı- bu st:kl hak1ml.yetl esnn.~nıda Gıılatas.'lrny linde tefsir edilmektedir. Bu mağlubtı. 

::lfıtnn. :ey - Hl~z şarkı - Saydeyledl bu ma non troppcı. Menuett~ (AIJegrol, Final~ r~rler. Çünkü, Avrupada lüks otel hau- haf hattı ne Adnanın güzel oyunu aaıatn - yet nasıl olmuştur? 
et hınıı:- ur - Refik Fersan - Hlrnz şarkı - <Presto>, 22: Mfizl.k (Küçuk orkestra " şer· cir.de öyle güzel oteller vardır k1 bir in- saray aleyhine gol olmasına m6.nl oldu. Ve Final maçlarında en kıymetli o~ 
~.: nıc:ıı :l~rda batan. 

4 
- Rıza ~en - Necib A'Şkın). 1 - Şubert - Moment miisl.knl sanı günde•beş lira ile hem banyolu bir bu hAklmiyc'ten kurtulan Galatasaray der- cularını, rnalfım karar yüzünden oy " 

~ s _ ..,. r ! - Gamzeden hancer tııkın- <Fa minör, opus 94, N. 3). 2 - Neo::v<ıdba - .. 1 hal ağır basma~a b'.lşladı. ıs. lncl dakikada natamıvan ttçok takımı, sırf kalecı·s'--'"fllı: ,,, nasan Gür _ Kanun tokslml 6 _ T _ 1 .... ft ,,, rlne fantezi 3 _ Nl.elsen " odada yatırırlar, hem de mukemme en _ bl. ütl Gal tn"a J.:o< 
tlt •er.sa · .. ,.,rey sar...a uze · . santrfor Nlno koseleme r ş e a ..., - . .. .. . • gevdı~ n - Rlca1 şarkı - Cihanda biri- Mnsknrade komik operasından Ispanyol doyururlar. raya üçüncn golfi kazandırdı. ve bu golden lık yuzunden bu fena netıceyı almış • 
'eıııaıaı, 1 · 

7 
- Yusuf Paşanın - Hicaz saz da:ısları. 4 - Lehnr - Libellentanz operasın- 2 - Avrupa harcırahlarının tediye son..""11 Galata.o::nrayın sağdan soldnn yaptığı tır. Doksan dakika hAkim oynadığı haI" 

~·ı , Pl) ~ .. ~o Prog~.am - :7.35 Müzik <dan" dan potpu,1. 5 - Mozart - Re ~ajör oıver- an'aneleri de yukarıdanberi söylediğ"m aktnlnr Pern kalesine birçok tehll.lreler ge - de, 30 yardadan çekilen bir şütün kale-
: - l!ü.<ı l8,15 Türk muzli.!'l <1ncesaz he- tlm"nto'den Menüet dansı. 6 - Şumann - 1 . t "d d M l" A gi çlrdlvse de rorved gol ıkPt"'mıakta devnm cisiz kaleye girmesile mağlılb olan Ü9" 

U 'Jı:a h "Ynl 1a.siı) - 19,00 Konuşma <dış 4 ü~l'\l senfo!linln romansı. 7 - De Mlchell" şey erı eyı e er. ese a. vrupaya - ediyor ... Ner.det ve hnttl'ı Musa avut çlzgls1- ok 934 ten beri muhafaza ettiııw şam....t.. O~lil'anıar~::ll~elern - 19,15 Türk müzl~I. - nu.c:eler serenaıh. 8 - Johann Strauss " Şark den bir memur orada bir ay kalacaksa ne kadar lrıtp, çok gilzel ortalayışlar yapı - - • 5~ !''""' 

::; Qaıanİa~ustafa Qağlar, Müzeyyen Se - hlk~velerı. 23· 1.Kil'!!k (Cazband - pl.l. 23 45- bll müddete aid istihkakı kendısine ta- yorlar ... Bıınl:ır<lan birini Hii..şlın enfes bir yonlu!?U elınden kaçırmıştır. 
tt lııın. 1 _ · Vecihe, Cevdet Kozan, Kerf11

1 
24: Son ajaru hnberleti ve yarınki proğram. mamen serbest döviz olarok verılmez. vole ııe kaleye attıysa da kaleci topu ancak Lü~lerin verdiği neticeye göre İzmJ.. 

ltı~ ~e"1 2 kanuni Arif Bey - Sultanı ye- * Mühim bir miktan da Türk parası oıa- kornere de'edehildt. Oyunun bitmesine .beş rin futbol müvazenesi tamamen bozu). 
~qıan e•ıı · - De<ie Efendi " Aıtır semaı - .. . d d .. 1 dakika kalrrıı•tı ki HAştml 18 pa.c; tçitı.dc ye- -n Al !.1. kin...c ~ a-. • n. 3 - santuri Etem F.:'endl. _ om- s \L"' '1/2/39 rak Turkıye e, ve ekse.rıya, avdctm e o-, ., ltı Necd t b fırsatı mus oluyor. ucok ve sanc11K, i · \;.I 

) "1..11"' 4 • - • d b k b re yuvnrla<lıhr. Pena ... e u lA d k" t k l d l ara nı.14 ~ - Udi Ahmed - Yarndan ö• ;.. denır. Memur a una ses çı armaz, c en d bo 
1 

k bir vuruşla kalecinin ellerine tes- p an a ı a ım ar arasın a yer a rnış • ~, !I • 5 - Lem•ı - Andıkç:ı gecen giln- 12.30: Proftrl\m, 1235: Türk m""''«i - pl. Avrupada parasız kalırım!. dıye şikayet 
1
t t~: tır. Haki'lrntte bu iki ta·kırn hah:?n İz .. 

'ı 4eı:n.~ J\ıınunt Arif Bev - Sultıı'li yeı?il.h 13: McmlekPt "!1:\+ l'ıyan, ajans. me~~ro;o- etmez. ~uend~n .,
0
nra oaıntnsaravın çok tehll - mirin en kuvvetli takımları olarcıJC 

~ıın Rıııcl~ - 7 - Dede Efendi - Karlı d:ı~ jl haberleri. 1310 - 14: Müzik CKiiçük r~~ : 3 - Avrupada herhangi bir Avrupa di- keli hücıımlıtr..nı bu~ün harikulMe bir oyun gösterilmektedir. 
"tı lnııha~b 8 - Suphl Ziya - Ra.c;t şarkı - kec;tra - Şef: NC'clb Aşkın). Varyete P ı e) b k k , h h oynayan Pı>r:\ kalecisi kurtardı. Oyun Pern Bu sen" m·ıı1·1 '·u'"meye İzmirin çıkara4 
4. t\ı - 131 .. + gibi. 9 - Lem'l - Ka.rcı15-ar ramı rrangc-l:ır. val!!lf'r. fokstrotıar. ~a r • li dahi ilmiyen tet • <;ı.er emen er kalesi önlerinde ovnanırken hakemln son .., 'K 

~arıı Old.r gÖlge ol. ıo _ Halk türküsü - ııı 30: ProğraM. !8.35: Mü1lk" <Bol! ve 11~;- znman görülen şeylerdcndır. Halbukı tet- dtldü~ü çald• ve Galatasaraylılar 3 _ o maçı cağı takımlar, İzrnirin fufuol gücün(l 
lerı 1 u. - 2D 0() Ajan.cı meteoroloji ha - ler " pl ), 19: Konuşma fTurkive P'l" ' kike g den bir insanın tetkiklerini neıe- k 1 .. ular temc;il etmek salahiyetini kazanmakla <l.fah' ~ raat bo ' il k ii lltl et faslı· Hicaz - azaıımış o., ... 

" ln11d d • rsası <fiat) - 2o.ıs Tcmcıı 1915
: Tı r l'l' 

7 
- nce saz ·. Al .,~ de yapacaksa oranın dil:ne vakıf olması G:ıl:ıtas:ıray: Osman - Li\tfl., Adnan - Mu- beraber, kendilerinden müsbet bir ~ 

n , ıt a~lara düştü - Yurd plyes1-Yı- kft.r), Safiye Tok1vın tsttraklle. 20. l'l ' 1 k 1 .. d BeJH Elcrem - Necdet, Süleyman, Cemil, tı"ce bekl"mek cok uzaktır. ltı.Utı~ eırıeı 'I'özeml Tem.tjle radyo Türk meteorolo11 hsb<>rleri, ziraat borsa.ı;ı mat), bile kafi değild~r. O mem e ete ote en- ~~ s arı~ .,-
~?l'ıle\:~n'ıı.tkft.rla.rı iştirak edecek _ 21,15 20.15: Tlirk m!izlğl. Okuvanlar: Ra~He Ney- beri bir rnuarefesi de bulunmal: ıktıza Ha~~ .... ~r.,..~rık (Süleymanlve). 

t, \arnb Raat ~Yarı - 21,15 Esham, tahvi - dik, S:ıdl Ho!!i~:J. ('.alaruar: Vecihe, Re'jad E- eder. Bir memleketin sade diline değil, v ~ d 1 · r 
~Ütıtt (fo;vo. nu1tuct borsa.on <fiat) - 21,25 rer, Cevdet Ko?;:\n, K. N. Seyllmı. 1 - o, - kend"sine dahi aşina olmaclıkça, yapılan Cog osr.or a zm r rg 

tıt.,ı ~ lı-J"r - Halil Bedl.i Yönetgen, ve man b<'vln Reha peşrevi. 2 - Dedenin - Gi\ş : ı d 
'il, t2~) - 22.00 Haftalık posta kutu " evle gul bülbfller1. 3 - Hüsnl1 efeool - COk tetkiklerden hiçbir hayır gelmiyeceğıne, şamp yonU. Q ll 
~ A,lrııı) ~üıtt (küı~ük orkestra _ şef: Ne- sfırmedl. 4 _ Aıp): Musta!'a - BLr esmere gö- yc:ptığım ticari, iktısadi ve içtimai tet- İzrn~ (Husust) _ Izmirde şaınpi • 
~~l'\lirü. a 1 -- Herold _ zampa operasının nül verdJm. 5 - ~esad Erer - Keın<tn rok - k iklerle tamamen k anaat getirm•şirndir. vonluk 'm:tçlarmın verdiği nihai neti -
ııe?ııer, 13 - llP.cce - Am.alf1 serenadı. 3 - s1ml. 6 - Sndcttın Kaynak - Durup ta bir 4 - Avrupada Türkiveyi temsil ed~- ;;;·,;;;;,;;,~;,;..:;.~====--::::::===== 
lır.ı~ baıe./1<' d.aruıları. 4 - Dellbes • Ko- b'.lln~ın. 7 - ~:\'el. efendi - Şev~i-z:a ;~~ ~c- .rek dolaşanlar arasmd~ öyıeler n: gör- ı mışlardır. İşin bu tarafı da faciadır! 
... u,, il ?'l<'p!l potpuı1 5 - Eck.ı!teln " maL'>I. 8 - Sa~c•tın Kaynak - I? zer ne . h •ı . . . tl k 
•jl. 8 hnda <ını ht Ji• · 1 d t u kurban oldu~um 9 - Sadettin l<'"Avnak - düm ki ucuz otel araınak, otelde ucuz Net:ce: Avrupa scya a. erı ışı mu. a a 
''n•~- ...... il 1 e • parça ar an po P - ' . . d k d b h b" . lt 1 , e bu va ~! , tuno Marks _ Küçiik a.'>kerler _ Batan gün k<ına N>nzlyor. 10 - Refik Fer • oda seçmek, k ab"l ol uğu a ar az a • yeni ır nızam a ı~.a a ınma.ıı v J • 

8orı aıa114 23
.2<1 Müzik cazband - 23,45 - 24 snn - Ktz bürür de salına. 21: Memleket saat §!Ş vermekten bac:ka b r şey düşünme- pılırken de kısmen uzer nde aurduğumuz 

hatıerıerı ve yarınki program. Ayarı. 21: Konıı~ma <Hukuk ilmi yaym:ı Ku- miş'er ,.e yeni gö"C.üJ.- 'nrj memleket!er· bu noktalara dikkat ed:Jmelidir. 
rumul 21 ıs· E-;ham tahvilft.t, ko.mblyo - ı M h. · B" ı * · · · ' dE. pot kırmaktan başka bir şey yapma- u ıtttn ırgcn t~•:~ ~zm.s~m nkut~M~<~•l.~~= ~~rnad~=~=====~=======================~ 

ııe,,tra - ~~ran-, 1235· Müzik küçlik or - orkestr:ı.sı - ş .. r: Praetorlusl, 1 - Fr. Bar - pl) ":145 - 24· Son ajans haberleri ve ya - ne tnUı. " - Ralunl bey" Mahur şarkı: Ser-
1~?lrarrı1 t: Necib Askın. 12.85: Varyete sant.l: CVn.~rto grosso trompet., 1~1 ~~u~~ rı~ki ~ p~oğram.· vU nıızı seyl'f't çıkmış. 8 - Şemseddin Ziya -
" - lternı- 'l'angolar Valsler Çigan vesaire tcmbal ve yaylt sazlar için, op. 3• N · ' PERŞF.J\IBE 912/39 Mahur şnrkı: Su gi:zele bir b:ı.km. 9 - sa -'ıab.. eltct ' ' • . d ..... All Lar"O A11egro An- - h b 
°"'lll rı .. rı. 13 saat rtyan, ajans, meteoroloji majör. A a.,,o - egro. " • Bach'. Sen 12 3C: Proltram, 12..35: Türk müziği _ pi. dctttn Kaynalt _ Çıkar yiicelcrden a er so-
)t ll, 13 f5."lO: Müzik <Küçük orkestra de- dantlno, Allegro. 2 - Joh. Cht1st. Alİe 13: Memleket saat flynrı, nJans ve meteoro- ranm. 10 - Sadettin Kaynak - Meğer çok 
~~il ~nı · Ttirk mfüı:l~. Çalanlar: Vedhe, font op. 9, Nr. 2, mt bemol majör. ko~~ lojl haberleri. 13.10 - 14: Müzik (Uvertürler sevilenler varmı,. 11 - Yesari. Asun - Bu ynz 
11 ~. 1 ...._ ' Cevdet Kozan. Okuyan: Necmi Andnnte, tempo dl menuett.o. 3 - Mlas Ma - ve bir kon.c;ertol pl. 18 30: Proğrnm, 18.35: geçen günlerlmlı. 21: Memrekct saat Ayarı. 
1 lfaıu, ~it;····· - Nihavent peşrevi. 2 - Nu kl: Co:ıcertlno Llrlr.o, op. 32• Nr. 3• 801.Af

1 
ro Mil7l\: (Hatif şarkılar - pl.>, 19: Konuşma 21: Konuşma, 21.15: Esham, tahvilat, knm -

";- liac1 avent .şarkı: Bir gonca! terdir o. jör. Allegretto, Andante monotono. eg (Zlr:ıat saati), l!l.15: Türk müziğ-1 (ince saz bl.yo - mıkut '!>or.ı;ası Cflnt>, 21.30: Konuşmn 
~ a °beltıe Attr - Nihavent şarkı· Ben buyl glocoso. 22.15: .Müz!k (Sak~:ıfon sololıırı- NI- fasıl tatımı· Kürd111hlcazkfı.r fMlı} safiye (Brah'"'lS hakkmdP.: Cevad Memduh), 21.45: 

Ziraat: Tavuk'arı kısm 
' yumurtlatmak 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) 
dinenler bulunmadığından bu şartları 
cgüç> görenler bulunabilir. Fakat Dani .. 
marka, Amerika gibi yerlerde tavukçu
luk pek ileri gitmiş, apayrı bir iş oldu
~undan oralarda cbaslb görfümckte ve 
bövlelikle büyilk kazançlar elde edil-
mektedir. Tanmma;ı 

Bir melrtnb: 
ıSoğukpınar> Jı bir okuyucum, bundan blr 

mürlde evvel köylerinde fındık yetiştirmek 

istediklerinden bahisle benden akıl danış
mıştı. O zam:ın Vi!rdlğhn cevnbın blr ye -
rinde, laendikı'rlne bük(lınetln de mfiznhlr 
olacağını ~öylemlsthn. Yeni aldı~ blı: 
mektubunda •Dediğin gibi blzlm.le · yakından 
allıkAdar oldular. Olresundan fındık fida
nı getlrttllnr. Şhndl. dl.kiyonrı:D diye sevinclnt 
bildiriyor. Btt, ml.lletln devlete samlmi tıtr 

tıı .,.~arı iç g~14 -- Hac• Arlr - Nlh~vent $nrkı: hat F.cıcngln tarafından), 22.45: Mti"'" <~n~ Tol:nym lştl;a.l:llc. 20: Ajans, meteor;loJl hn- Mf;z!k (Rl.yasetıcümbur fifumonl.k orke3t:a-
ı51ııl ltorıt fB.rkJ. ~"l"llndc. 5 -- Hacı Arif - Nlha - pll\kları), 23.15 - 24: Son ajans haberleri v berlcri, ziraat borsıısı mat). 20.15: Türk mü- Sl), Şef: Praeto~us. 1 - Joh. Brahms: Bil - !' • DIŞ T ABlBJ ~ ' 

1?,a ~§?na (~çl:ı.rın:ı. ba~lanalı. 14.15 - 14.30: yarınki proğram. zlği. Okuyanhr: N~c.ml. Rıza, Semahat ÖZ • yük orkestrn 1çl.n Serennt Nr. 1, op. 11• Re RA rrı1p TÜR' UQ ~L U 

te!:ekküriidfir. T. .............................................. 

..Al 
5 ~tlıık kadını santn, 17.30: Pro~am, * c:'le•ıses. Çalanl::-r- Veclhe, Fahire Fersan, Re- :najör. Allegro Molto, Scherzo, Allegromnon ı, il., U , 

ıııı;. ~8 f<:Jocıııı: {}>azar çayı - pU, 1ıı 15: Konuş" mı: Fersan, Cevdet Çağla. 1 - Osman bey - troppo. Ada~o non troppe. Menuetto 1 ve 11 Sirkeci: Viyana oteli sırası. 
r. V' Q\ ~lllı, İbrasaatn, 18.45: Müzik <Şen oda ÇARSAMBA - 812/39 Uşak peşrevi. 2 - Ali efendi. - Şarkı: Dalın SchN'ZO, Alle~o. Rondo, Allegro. 2 - Joh. 
;p ~ ~t.eıi), 19 ~t~ Özgür ve Ateş böcekleri 12_3(): Proğram, 12.35: Tiirk mfizlğl - pl. seni b~:ı nranm. 3 - M. Celfıleddln Pş. _ şar Strauss: ıZ!geunerbaron> operetinin uver - No. :.ıı6, Kat 1 de bergnn öğleden 

n F'erahnrtk 
5

· Tii"k miniği _İnce saz hey" 13: Memleket sast A.yan, ajam. meteoroloji kı: N:ırı flrka• ı:ıılep:ı.o. 4 - Şevki bey Uş - türü. 3 - Joh . S~rauss: Viya~ ormanlar~ sonra saat 14 den 2J ye kada.: 
'"E::ırer lt'l fa~n. Calanlar: Hakkı Der - haberleri. 13.10 _ 14: Rlya.-;etl Cümhur Ban. şak - Şarkı: Tutuldu damı ztuflvare. 5 - efsanesi. 2245· Murlk <Cazbaoo), 23.45 - 241. btstnları kabul eder. 

1' 11111 tiner. 0~"1, Hasan Glir, Hnmdl Tokrıy, dosu_ Şef: <İhs".n Künçer), 1 - Telke - Es- sup!ıl Ziya - U•sak şarkı: Gücendi biraz söz- Son ajans haoorleri ve yarmkt program. '•••••••••••••• .. ., 
il q nteteo uyan· Tahsin Karakuş. 20: ki do.<rtlar <Mars', 2 _ MaqW,, - Güzelim: ıerime. 6 - F:J °fltrc Fersan - Kemençe tak - * 

'f' Q=llanıa:~!oj1 habrrleri. 20.15: Türk mü CValsl. 3 _ Suppe - Vlyanadıı. sab:ıll. ölY~e simi. 7 - Rcflk Fersan - Hicaz şarkı: ~ - CUMı\RTf.'Sİ - 11/%/39 r 
' !it ilet ~oıan" ~nft~ Fcrııan, Rn~n Kam. üstü ve ak~am. (Üvertt\r)' 4 - Leroux - Flüt sümdcn kaçıp ~ltt1!l. 8 - Re!lk Fersan - Hl- 13.30: Pro~ram . 1;.\ 35: Müzik (Tangolar - s o D p o s ta 

d
8 ti .._: S~ah:ıt ·Öı~uyanlar: Mahmud Karın " Vorobua icln fantezi 5 - Verdi - Maskell caz şarkı: Ev be.,!m gonca gülüm. 9 - Tür" pi.), 14: Memlf>lre~ saat !~arı, ajans, mete -

l ....._ llırnen _~ar t>nces. 1 - .. ..... .. - Peşrev. b:ılo opera.~n.rlan potpuri. 18.30: P.roğram, kü _ ............ ... : Indlm yarin bahçesine. orolojl hnperle:-1. 14.10: Türk müziği. Oku - l=================I 
eıı SaırthadıHn h CYüznm 13en hatınm şen) 18.35: Ml!z~k <'Keman solo: Enver Kapelman> 10 .- ....... .. - S:ız semnlc;l 21 : Memleket sa- yon: Hali'ık RPCSI. Çalanlar: Vecihe. cevdet Yevmı. Siyasi, Havadl.s ve Halk ıazete.sl. 
Jl , - ltenıence Pınar - ErlseJ?1 . 4 - Rusen Keman resltt>.11 · Enver Kapelman. 1 - La.n - at Ay:ırı. 21: Konusma. 21.15: Esham, tah - Çnğh, Refik Fcrsan, Kemal N. S. 14.40 -

1 \>anar <! tak.sımı. 5 - Ibrahim efen- ~ bold Nlneclk· (Landler). 2 - D' vııat, kamblvo - nukut borsası mat>, 2ı.30: 15.30: Müzlk (Kansık proğrn.ın. Pl.), 17.30: Yerebatan, Çatalçe§Ule sokak, 25 
e :r' Ş:ırkt~r~ flrakınla' 6 - Salfthattın !~b;0;1~Y- F'i\;iok ııarkı 'cr.anoonettal opus 6 Müzik <Salrsafcn solo!arı - Şükrü Sarıpına~ Proğram, 17.3!l: Müzik <Dans saati. Pl.), İS TAN BUL 

~cı, Şarıtı· l'll'ladın hallmi. 7 - Faiz 3 - l,<ılo - iı;T'""lvd senfonlslnln Andantesl. tarafından), 21.40: Muzik <Melodiler pl.), 22 . 17.55: Türk mürl~i (SivM halk mustkls!), Si- 1----------- ------1 
....._ ...._ Artr be. Btiklllm büklilm sırma sa- h i _ Mllsteln aeoe m(tzlğl. (Noc - Müzik <Kfiçfilt orkestra - Şer: Necib Aşkın). vWı flşık Vey<".61 ve İbrahim. 18.15: Türk Gazetemizde çıkan yazı ve 
~ lılCt\'an U•"t.a Y_ - Şark~: Düşer mı şanına. ~u-:ne~ ~~ ~lez. minör. -19: Konuşma, 19.15: 1 - Lincke - E~lenceli marş. 2 - Yvain - m!lzt~i (İnce 81\Z taslı: Acemailran fa.slı), resimlerin bütün hakları 
: ).rtııA.,ı. lO Şarkı. Her kimde vardır Türk mül':ilH CF!lc:11 hevetl: Sultanlreglh tas aDudaklann_... opereUnden potpuri. 3 - Ttı.hsln Kar'!.ku~. Hakkı Derman, E ref Kad- mahfuz ve gazetemize aiddir. 
t ıı !!nıe1te~ 8~~tem. efendi - Saz semaisi. Jı), ::ıo: Aja~s. met~roloJl, ziraat borsMı Cfl- Pachcrnegg - Viyanın c:ızlt>e,,i CValıı), f - rı, Basan Gilr. Hamdi Tokay, Basri tİfler. 19: 

,1 • 21 .to· Münk A.yan. 21: Neş'ell plAk • t\ 20 15. Türk müziği Olr'.ııyanlar: Mustafa Leııschner - Maıurks - Fantezi. 5 - Rossl - Konuşma. (Dt, politika hAdlselerl), 19.15: 
bıd - ~f: thsan K CRiyaseti Cümhur Ban- ~a;ı .,r S~fiv" T"lr"Y. Cııl<ınlar: CeTdet Çağ- nl. - .. f'.Hırsız sa!tsa~an• komik ope.rasın~ b. - Ajans, mP•eoTo1oH haberleri, zl.ra.at borsasl 
!at. 3nta.r~. 2 - Rlc~n~er), 1. - Sellenick - la, Refik Fercrnn Fahire Fe..rsan, Eşref Kad- verlura. ~ - t.ıncke - Venüs.- Vals. 23. Mft- mat), 19.30: On altı "V'e on yedinci a.sırlarda 

rn... ...._ P'auc~t ardy - lspanyol rapso- b ş tara.ban ...... .-yt t _ zik (Dan.<J müz!~), 23.45 - 24. Bon ajans ha- 1 - Şark ve gnrbt:ı müzik (Orkestar - cyay_ -~"a_,.,_ - Benfonl 4 Ol k o rl 1 - Osman ev - e ,..,....w be ı rl ve -nnki ..,.,.omm ' 
llaıı ~1..1ıın balesi 5 · - uc - r T · b i Fa'.zr " Badel vuslat içilsin. 3 - r e. J - ,.,. • 1ı sazlar. ve kfıme okuyucuları). 2 - Tem -

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
lansı ,ne <ae"lfontk - Glazounow - Sten K~n uru Onm seni terketmezııe. 4 - Şem * sn: <Molyer - Ahmed Vefik paşa: Zor nik~h) 1
l1t1at) «ı>or servI.sı.) par.ça), : 2

: Anadolu se~~= zı 41 
- _Ev conca açıl. 5 _Refik Fer - CUMA - 10/Z/3.9 3 - Şark ve garbta mUzllc: (Orkestra cyaylı TÜRKİYE 

:ı11:ı • 22 ts _ 23 . '8 '1:2 .ıo. Muzlk (Ne.şe'll. 'l' yabur taksimi 8 _ Blmen Şen - anı 12.30: P~m. ı~.35: Türk mnzıııt - pl. sazlar> ve t{ime okuyucuları.), Vlvakll, Kas- YUNANİSTAN 

Kr. Kr. Kr. Kr. 

1400 760 400 150 

l>r~tn. · on ajans haberleri ve ~:~. ;~ . ....... _ 8az aemalsl. 8 _ Renk 13: Memleket s:ıat Ayan, ajans, meteoroloji sam zade, PU!'ce1ı, llafrz; Post, Palestrlna, Be ECNEBİ * Fersan _ RP.<;t sarkı _ Yaktı cihanı ateşin. haber.en. 13.10 - H: Milzik <Kftçllk or:tes - y1d Nuh, ve ... ). Tertıb ve idare edenler: Mes-

2341) 1220 710 270 
27JJ 1400 800 ROO 

1~ PAzA 9 - · Ali Galib bey_ Suzhıô.k şarkı: Her Ilh- tra - Şef: Necib Aşkın.), Varyete proğramı, ud Cemil, E. Reşid, C. Reşid, 21.15: Memleket 
13: :!O: Protre. ltTEst • 6/2139 ze seni görmek içi:ı. 10 _ Azbı efendi - Ye" CTangolar, T'\l~lcr, Ç1ğan vesaire), 18.!0: saat lyaf", 21.15: E~ham, tahvllAt, kamblyo-
~bt~etnıekct :::· 1235: Türk müziği_ pl. gft.h saz aemalcıl. 21: Memleket aaat Ayan. Program, 18,35 Milzlt (operetler - pl), ıo: nukut borsag (fiat), 21.25: Müzik (Folklor>, 

'I lert. 13 10 ~ at Ayarı. ajans, meteoroloji 21 . Konuşma <Mizah 8aatll, 21.20: Esham. KonuŞl'la (Haftalık epor MrTisf), 19.15: Türk 22 : Haftalık post:a kutusu. 22.30: Mllzlk CKil 
't.e fnnıe .. ııer- 14: Müzik (Ham üvertür _ tahvlll'ıt, ık:ımblyo _ nukut borsası (flat). müzlğl Cince ı:u fa.<ılı: Muhaner makıur , çük orkcs'ra - Şet: N~clb Aşkın). ı - Brcc-

1915. lll~~I • Pl.l 18.30: Pro~ram 1835. 2130 . Temsil <Blr vak'a). Yazan: Eltrem Re- 20: Ajans, meteoroloji ha.berlerl, Ziraat het - Blr hlktıye (kfiçilk parça), 2 - Fetnuı-
'ıı.ba. t 'l'iirıı: ltıü ha]k havalan. 19: K~u~a·. şlt, Söy11yen: Neş'et Berldlren. 22: Müzik sası (fiat). 20.1~: Türk mnzt~ Okuya Halk §1\rkıları sultl. 3 - Brabms - Macar 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kurıJştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
lliin.laTJan meı'uliyel alınmQ.Z. 
eevab için mektublara 10 kuruşluk 

'1, Zır aPlı). 20. tııtt <Fasıl !heyeti.: Bestentgi\r (Küçük orke.stra " şer: Necib Aşkın), ı - Muzaffer İlkar, Radife. Çalanlar: vecn • Re dansı Nr. 17. 4 - Moszkowslti - İspanyol sc-
~~1aat bor,.~ Ajans, ıneteorolojl haberle • Zlehrer _ ener Schamnelstel"> operetınin fllt Fersan, CeYdet Çatla. K. Niyazi. ı - Tan renndı. 5 - J. Strau.sa - Ritter Pasman - ko- ..,,.,. ........................................... , ... 
'')at~ ıır0ha-sı Cflat) . 20.15: Tilrk milztıtı: vaLcılerl. 2 _ Stol:ı _ vtyanada ilkbahar. 3 _ burl Cemfl - Mahur pef?evl. 2 - lfyubl Meh. mlk operasının balesi. 8 - Uncke - O!ur o - ! Posta. kutusu : 741 İstanbul ; 
~)a•~?'aban tnl, 1 - Osman Glrayhan - Llnc.ke - Darılma; (Fant.ezl), 4 - Lincke - med efendi - Mahur 11cincl beste. S - LA.tU Jur, olur. (Şen parça). 7 - Ama.del - Invn.no ! Telgraf. : Son Posta İ 

Pul ilavesi l!zımjır. 

._a, 'b_"al,an bPesrevt 2 - Sadullah aı?a - Kapri <Serenad), 5 - Uncke - Pllmplyadlar_ ağa - Mahur prtı: Teut edebl.lsem 1ele«1>. cserenad), 8 - Brıı.Melmans - Felemenk sü- ! Telefon : 20203 ! 
~b a~Yatıa .. ~ lrtncı beste 3 _ Sadullah a- da Cm•-) 6 _ Kalmann _ Konteı!l lılarlça 4 _Rahmi her - Mahur tarkı: Mr ettin be- itlnden CA.tk 16Itl). 23.15: Mllzlt (Cazband) \ I 

'""' - :ba;~~n lklncı beste. 4. - Badul - opereU;de~ potpurt. ., - Johaılll 8tra111B - nl fl1dil.1 - Vecibe - Kan.mı "'zln>L ı - 23.45 - 24: 8olı t.Jans baberterl ve :varınk1 ... ................................................ ' 
araban a~ır semaı. 5- ...... Şen Viyana (Vals). 2S: Müzik (Cazband _ Dr. Şftkrü Şeno:zf\u - Mahur p.rkı: Bu aevda protram. ~------------·--r 
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Sojıık alııolıi:J, nezle ve teneffüs yol
larile geçen hutalddardan korur, irİP 
ve bojaz rahatsızhklannda, aes kuıklı· 
tında pek faydalıdır. 

INGİLİZ KANZUK ECZANESi 

# SÜMERBANK 
. Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden:· 
P~muk ipHği Satışı: 
Kıy sari· Bez Fabrikası m'ah 
Nazilli Basma Fabrikası ,, 
Erejli Bez Fabrikası ,, 
Yalmz Ereğli Bez Fabrikasmda: 
1 O Balyahk siparişler için 
15 ;, " " 25 

" " " 

12 No. Paketi 
16 " 
24 " 

24 " 

" 
" .. 

" ,, 

" 
,, . 
,, 

" 50 " " ,, " ,, 

415 Kuruı 
480 
580 
580 

515 
570 

565 
560 

" 
" 

" 
" ,, 

Flatlarla f8brik8da teslim şartiyle satılmaktadır. 

iplik mt\stebliklerinin yukard'\ ya:r.ılı fabrikalara gönderecekleri be
delleri mukabilinde ihtiyaçları nisbeti11de iplik ıiparişi verecekleri ve 24 
numaradan ince ve muhtelit maksatlara· yarayabılecek pamuk ipliği mns
tebliklerinin de ihtiyaçlarını yine aynı şartlarla yalnız Ereğli Fabrikasına 
sipariş edebilecekleri il~ olunur. 

Samsun Belediyesinden: 
Şehrimizin 250 lira ücretli Elektrik mühendis ve işletme müdürlüğü münhal-

dir. Talihlerin vesikalartle belediyemize müracaatları. (638) 

Bayram münasebetile ilAve Bandırma postası 
Tatil sonu mllnasebetile Bandırmaya döneceklere bir kolaylık olmak üzere 
5.2.939 Pazar günü saat 10 da ( OLGEN) vapuru U!ve posta olarak Topha-

l 
neden Bandırmaya kalkacaktır. I 

:Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Sahnalma · Komisyonundan: 

ı - ı. 2, 3, 4, 5 ve 6 3ayılı motörler için alınacak 19 kalem Sterling Kost 
Gart Marka yedek makine parçalarile 40 sayıll motör için alınacak 5 kaJ~m 
Mh - 260 lJ!odeli Buda marka y~dek makine parçalaruiın 13/2/939 Pazartesi 
günü saa~ 16 da kapalı zarfüı. eksJltmesi yapılaca.ktır. · . 

2 - Şartnamesile cins ve mikdarını gösterir listeler komisyondadır. Görü -
l.sbilir. 

3 - T:Uımini bedeli c8059• l•ra ve ilk teminatı c605:t liradır. 

4 · ::-- İsteklilerin o gün eksiltme' saat:nden bir .s&at evveline kadar 2490 sayılı 
kanunun tasrih ettiği veçhilc liazırlıyaca klan tekJif mektublarını Gatat.ı eski 
ithalat gcmrüğ\i binasındaki komisyona vernıelr::ri_ c577, . 

HER SABAH 
DAHA GENÇ 
görünüyorum. 

Pariate: 
Bayan Grebert diyor ki : 

cUyanır uyanmaz, hemen el 
aynama sarılıyor ve yüzüm
deki buruşuk· 
luklarnnla çJz-
gilerimin gün· 
den güne kay
bolduğunu k~ 

mali hayretiv 
görüyorum.., 

cBir hafta zarlında nrtıdze 

denecek bir tarzda gençleşip gü· 
zelleşmeme cidden şaştım. BÜ· 
tün arkadaşlarım buna nasıl 
muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor· 
lardı.> 

Bu usulü tatbik etmiş olan bln· 
lerce kadınlar, bir hafta zarfmrta 
birkaç yaş gençleşmiş bulu
nuyorlar. Yüzler!nceki buruşuk
luklarla çizgilerı t<tmamen kay
betmişlerdir. Alimler, buruşuk • 
luklarımızın ancak ihtiyarlamağa 
başladığımızda meydana çıktığı
nı keşfetmişlerdir. Çünkü, cild 
ihtiyarlayınca bazı hayati cev -
herlerini kaybeder, bu cildi besle. 
yip kuvvetlendiriniz, hemen ta -
zeleyip gençleşir. İşte, Viyana 
Üniversitesi profesörlerinden 
doktor Stejskal'in şayanı hayret 
keşfi olan ve BİOCEL tabir edi -
len ve genç hayvanlardan istihsal 
edilen cild hüceyreleri hülasası, 
bugün pembe renginaeki Toka
lon kremi terkibinde mevcuddur. 
Her akşam yatmazdau evvel tat~ 
bik ediniz. Siz uyurken cildinizi 
besleyip gençleştirir. Ve buru • 
şuklukları giderir. Bir hafta niha
yetinde on yaş daha gençleşmiş 
görüneceksiniz. Gündüzleri de 
beyaz rengindeki Tokalon kremi
ni kullanınız. Siyah noktaları e
ritir, açık mesameleri sıklaştırır 

ve birkaç gün zarfında en esmn 
ve sert bir cildi beyazlatıp yu • 
muşataraktır. 

, "' Doktor ""----.. 
lbralıim Zati Öget 
Beled!y1 karşısında. Piyerlotl 
cadcles.uda 21 numarA:!J " Der_:ü.Q 

Ui••d•n sonu lı"stal.u1.u kilo.Ü 

'8 ,. eder. ............................................................... 
Son Posta MatbRası 

SiNiR AGRILARI t ASABI ÖKSÜRÜKLER t 
BA YGINLıK t BAŞ DÖNMESi t ÇARPINTI 

ve SİNiRDEN ileri gelen BÜTÜN RAHATSIZLIKL:ARI iYi EDER-

NERViN TATLI BiR UYKU 
TEMiN EDER 

İstanbul Jandarma Sabnalma Komisyonudan: 
Tahmin Tahmin ıı-

M·kdan Cinsi fiatı bedeli 
• 

Kilo Kuruş Lira Ku. Li~ 

9240 Çoraplık tire ipliği 140 12936 00 970 ;J 
-1 - Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukartda yazılı 9240 kilo çoraplık tıre ~ 
- 6/Şllbat/939 Pazartesi güniı saat 15 de lı,tanbul · Gedikpa§adaki Jaııd 

satınıı.Jma komisyonunca ka:alı zarf ekslltme~ile satın .~~ac~~tır. ~..ti 
2 - Nümune ve şartnllll!e herg-.ın adı geçen koın;syonda ıorulebılır ve pı· 

n1e parasız aldırılabilir. ,/ 
3 - 2490 sayılı kanuna göre şeraiti haiz istekliJerin kapalı zarf mektU~ 

eksıltme günü saat ı• do! kadar makbuz kar~:ığı olarak komisyona 
leri. (~7) 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN~ 
11 Şubat 1939 tarihinde mevkii meriyete girecek olan bir •11 , 

ve üç aylık abonemao kartlannın şimdiden satışına başlanıl~ 
Arzu buyuranların Köprü gİ§elerile İdarei Merkeziye Kontrol tf" 
düriyetine müracaat etmeleri ilAn olunur. 

A8iPiN KENAN 

ROMATiZMA 

LUMBA:~Afl~ 
-AR il A 

BEL 
ve BÜTÜN AÖRlLARA ~ıtŞJ 

kullanınız .,ı 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

s. Ragıp EMEÇ Romatizma ağrıları 
ÇABUK ŞİFAYI BULURStJ .. 

S~LERİ: :A. Ekrem UŞAKLIGtL ~ için en iyi ilaçbr. 

~AV.~UNUN gi!r:~~ .. tom~_~I,. ~ğlam; o.eşeli olmasını ister~ JOSf.ATlN NECATi jedir. Bahçekapı SAL.-iH Nfd~ 
. . . .. - ~ . ., ,, . . 
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