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[Altın·~, iiyiik Millet Meclisi ] 
Yem ecliste 120- 130 

ka ·,,yeni sima bulunacak 

. Yugoslavyada Hırvat 
meselesi bir kabine 
buhranı tevlid etti 

Stoyadinoviç kabinesi çekildi 
Parti namzedleri arasmda genç liyakatlere yer verilmesi Prens Pol yeni kabineyi teşkile Sıhhiye Vekilini 

memur etti. bu'1··~n devam ediyor 
esası şimdiden kararlaşmış bulunuyor 

S::ski Meclisten 280 - 290 İspanyol 
aza namzed gösterilecek Cümhuriyetçilerl 
ı-!;kara 4 (Hususi) - Cümhuriyet Halkı 
ltritıl~j uınumt merkezinde bayram gür.· mu .. ş k u .. ı m e vk ,. de 
lAYetı ede çalışmalar devam etmiıtir. Vi-
l'a.ft erden gelen malfimata göre her ta
d"fta llleb'us seçimine esas teşkil edecek 

... erle · 
bı .. f rın tanzimi çalışmasına hummalı .. aaı· 

6 
1Yetle devam olunmuştur. 

ltlanncı Büyük Millet Meclısinin nuıl bjr 
lerı ~ara arzedeceği ve ne gibi huıusiyet
ltlinte~lu~a~ağı ha~nda tim.diden tah • 
her 

1 
Ytirutmek muşkill ise de iyi ha .. 

)'f'ıı· ;;n ınehafilden öğren.dilime göre 
htıı~ '<:liste 120 ill 130 kadar yeni sima 

nacaktır 6 . 
ttcı Bü .. k M'll lis taqd yu ı et Mec · i azasının 420 

>'ilk eıe_rfnde olacağına göre 5 inci Bil -
~ Af ıUet Meclisi azalanncia"l 280-290 
11.t arı Partin:n göstrecefi yeni namzed

'"9sında görülecekler demektir. 

Jııde naım:ed göaterUmelerint Ja+J .. 
r Paru umumi merkezine milra • 

"ıı etnııye başlamışlardır. Milracaatla-

Hava bombardımanı 
neticsinde halktan 1000 

kişi daha öldü 
Lolıdra, ıf (HUIUS!) - Gerona'ıım 

Fraııkid kıt'.ıan tardın.dan .iŞgall, 
cümhuriyetçileri tekrar miif1dll zuy • 
kide bın.1r:rnqtJr. 

(Devama S bctl 11111fada) 

~ Jıfe1ı.mecl Spa]ao 

Belgrad 4 (HUIUlf) - - Bapekll Sto-ı kabul edilmi§. Prens Poı. yeni kabinenin 
yad.Jnoviç. bugün kabinenin latifumı tal- tefldll için derhal iltip.relere batl•mq • 
tanat naibi Prena Pola ftl'IDiftir. tltlfa (Devam& 11 inci •11fada) 

ll:'kfınu her gün kabarmaktadır. 
fibi rtinin göstereceği namzedlerde ne lmıdra 4 (Hususi) - Vqingtondan t 1 • k t ld 
tclııe:;~af arıyacağı ve bu hususta tatbik PClfiinhl pmecelf w-m 1caclıta ftUrb._ blldiriliyor: gaze e erı a pa l 1 

Prensipler şayi olmamıpa da namndleti CU"CllmCk kltm~ MSrı..a Panama limanını ziyaret etmif olan 

Panamada ltalyan 
babriyeDlerine 
tecavüz edildi Şam da mufrit mu halef et 

'-.., <Devamı 3 üneü sayfada) BcıyClft RefUca Baltlıt &~ (Devamı tı bici ..,W.) Bir müddet için mevkiini takviye eden Cemil Mardam R 1 . b d Boyok faşist meclisi kabinesi yeniden bir takım tedbirler aldı 
,~zve tın eyanatın ~D don gece Mussolininin Yahudiler Filistinle Lobnan arasında muntazam 
l(Opan fırlına dinmedı riyasetinde toplandı bir posta servisi vucude getirmişler 
Alnıan "~ ltal11an gaaetelerl tenlıld 1111 
ithamların• şiddetle de1Jam •dlgorlar 

-.:ndra 4 (Hususi) - Ruzveltin beya- Vqingtondan bildlrildilin• ,en, lyn
laıttb ve bunu takib eden tekzib, dünya dan Pittman, Runelt il• ıörilftilktea 
....., Uatuıı meşgul etmekte berdevamdır. (Devamı 11 bld ..,tada) 

Maarif Vekili dün 
fstan bul gazetecilerile 
bir hasbıhalde bulundu 
~arifirnizde yapılacak yenilikleri anlatan Vekı'I, 

tahsil derece ve kademesinde pratik bayata 
hazırlayıcı miies.eıeler kurulacafını söyledi 

11.,_ Ali Yücel lıtnhı ,...,..,.. Mr.,... (Y-UIMI ....... ) 

0am 1 (Hususi muhabirimiz yazıyor) -ı da ve biltün Suriyede taraftar lan pek çok 
Şamda hükllmetle muhalefet aruındı iki arlımf bqlunan muhalefet fırkası tekrar 
hafta devam eden müzakerelerden. 10nra kendi aa.flanna çekilmif bulunuyor. 
bir tGrlil uuJı bir anlapuya imkln bu- Yapılan müzakereler, iki taraf arasın
lunamadı. Bunun meri.nı milzakeHlf'I'• daki görüı farklannın büyüklüğünü lfÖl
nfhyet verildi ve hüktlmet Hasından !• terdiji için. hükfunet muhalif'..ere, Su.."i· 
Ufa edenler istifalannı ım alarak Ya - ye - Franaa münasebetlerinin milll men-
alfelerine devama bafladılar. Ştmct Şam· (Devamı 11 inci sayfada) 

Kasablar et narkının 
kaldırılmasını istediler 

Ankaraya giden kasablar heyeti, canlı hayvan alım 
sabmına nark konulmasını ve ziraat kurumunun 

rekabetinin tanzimi lazım geldiğini ileri sürdüler 
b konu narkın kaldınlman için iti-' 

ablar oemiyeti namına Anka.raya ıiden ..---
Kuablar cemiyeti umumi kltibi Omer 

Jlt&aOllM Koç. Kasablar cemi~ti tdare he1ett aza-
('I' .... ı .... -~ aJndan Kemal Güçbel, Sabrı ErUlmer, 

----·-···-···-·· ........... ,.....___ Mehmed Levend. Hümd Fırat ile kuab 

in~illere Amerikadan KAmll Güntör. Hüseyin Tür•ı. Behçet 
Sönmezer ve Pekerden mOrekbl» heyet 50 tayyare daha ıehrimiıe danmüştilr: 

Heyetin Ankarada tktıaad ve Zinat 

Salın alıyor Veklletleri nezdinde yaptJ.lı tqebb6ı • 
ler hakkında. Kuablar Cemiyeti umuml 

Londra 4 (Husull) ~ Hava nezareti, kltibi Ömer Koç ile azadan Kemal OOç
Ame.ıikadan tekrar 250 tayyare satın al- bel bir muharririmize fU izahatı nrmlt
mafa karar vermiftir. Bu tayyarelerden lerdir: 
50 al avcı. diler iki yüzü de talim tayya- c- Ankarada tktısad Vekili H11mtl Ca· 
rea olacaktır. kır ile temu etmek ilt4!dlk. Veki:, De • 

Tayyareler, harice satı\maa aerbeat o- nizbank ifleri ile meşgul olduju için, o-
Wı tiplerdenıdir. nun emrile İç Ticaret Umum Mtıd~a 

Evvelce aipaıiı edilen diler iki yilz Bay Mümtaz ve tube müdtirlerinden Bay 
tayyare ile Nevyorkta teslim alınmlf ve Şevket Süreyya ile ıörüftük. Kendiler:- KuabZ.. eemlvetı Wan 1&eyd aaımdoa 

İqlltenJe clolru ,. çıkanlmıfbr. lJ:>nan • -- ..... .,, hsl ""'°' Gichl 



1 Sayfa 

Her gün 
_. ... -

Hitlerin nutkundan 
Sonra dünya 

Yazan: Mahittha Birr.a 
E ühreri:ll son nutkunu dünya bü· 

r yük bir merakla beklemişti. iki 
buçuk saat süren bu nutuk. kaç günden
beri bütün dünya matbuatında tefsir edi-

liyor. Tefsirlerin tonu müsaiddir: Hitl~r 
1Ulhten bahsediyor ve uzun sürecek bir 

ıulh devri içinde bulunulduğu ümidini 
taşıyor. O, bu kanaatinde ve bu ifade • 

ılrıde samimi mi idi? Zannedersek. bu
ıünkü dünyada sulha taraftar olmıyan 
kim.se yoktur: fU halde Alman Führeri-

nin sulh ümidlerl hakkındaki samimili • 
t inden fÜphe etmeğe mahal olamaz. 

Resim il Makale: 

dON POSTA 

El insan zafın düşman:dır • 

ŞUBAT 5 

Sözün kısası 
-····-

Addio Napoli I 

E. Talu 

A la.franga gramofon plAkları~ 

!çerisind bir tane vardır ki ıner 

hur İtalyan tenoru Karuzo'nun ilfıhi Sfll 
sile okunmuş Addio Napoli - NapoliYI 
veda - isimli bir şarkıyı tekrar eder. 

Ben bunu ne vakit dinlesem, gönlü • 
mün tatlı bir heyecanla dolduğunu, ru • 
humun benden aynlıp uzak ve ılık. cen• 
neti andıran iklimlere doğru uçtuğunu 
h!sseder gibi olurum. 

Bu şarkı bende aşk. san'at ve his bel • 
desi İtalyayı yaşatır. Yabancısı buıun " 
duğuın o güzel memleketi. bana gtyobPD 
sevdiren musikisi, musikisindeki duygu 
inceliği, ruh yakınlığı olmuştur. 

Fakat, su1h meselesi. ne bir ümid, ne 
de bir temenni meselesidir. Yer yüzünde 
bfrbirlerıle mücadele halinde bulunan 
kuvvetler aruında öyle zamanlar olur 

İnsan daima kuvveti sevmiş, kuvvete tapmıJ. kuvvetin 

esiri olmUftur. Kuvvetlide her hasleti tevehhüm eder, b:· 

Hepımlz sıkıntılı, hüzünlü, yeilılf dakikalanmızda tçtmi- İtalyan nağmeleri baştan aşağı şiir, vt 
Zİ açıp derdimizi dökmek isterb. celebil~ek teselliden. 11f a hisse hitab eder olduğu içın, dünyanı» 
umarız, :fakat eğer mutıatabımıs ıerçekten kuvvetli lcarak· dört bir tarafında incizab uyandırmış'.ıı. 
tere sahih, hakild dostumuz detıı.e bu hasbıhal abi netıce İtalyaya, turistler, Mikelanj'ın, Tin • 
ver:r. Bizi zayıf görünoe büsbiittın yalnı.I bırakı:.-, f5yle toretto'nun, Ciyotto'nun san'atını gör • 
böyle tanıdıklarınıza karşı zayıf noktalarınızı ıöstemııkten mek için gittikleri kadar, Venediğin bil• 
çekininiz. yük Kanalında kitara ve mandolln re • 

ki, hi4 bir taraftan bulunmadığı halde, 
harb kendi kendine gelebilir. Sulhun bil· 

tip tükenmek bilmez meziyetler kaynağı görür. Buna mu

ka bi! zif insanm umacısıdır. Ondan çekinir, kaçar, zafını 

anladığı dakikada. ekseriya dünkü taruıdıeına karp Iakayid 
keıilir. tiln samimi taraftarlarını birdenbire bi· 

reı harb taraftan haline getırebilecck 
hAdiaelerle bütün dünya bugünkü kadar 

-==-=---=---=ı::z::=c:::====:ı:ı:::ıııı::m:==-======--=~;..,;~~==-====-=--=----==-------== fakatile okunan romanzalan, barkarol • 

dolu olduktan 90nra Bay Hitlerin sulh 
tlraftarlığında ıamim! olması ne i§e ya-

rar? Bir gün gelir, iki tarafın gözü 1u -
zar, bugün meveud olan ihtilafların top-

tan halli için harbe karar vermekten 
başka çare bulunmadığına kanaat getl· 
rırlıer "ft o zaman da barb kendiliğinden 
bir zaruret olur. 

Bu bakımdan, dünyada, düne nisbetle 
değifllllf hiç bir teY de yoktur. Totaliter 

devletler, bet altı senelik btr mücadele
~n aonra evveli kendi mevkilerini tah-

kim ettiler; ondan sonra da demokrasi 
Alemine karp. gayet kat't bir şekilde va-

ziyet aldılar. Dün olduğu gibi, bugün de 
dedikleri §undan ibarettir: cDünyarun 

bütün nimetleri demokrasi Aleminin e • 
lindedir. Bütün kolonileri, iptidai mad • 

deleri onlar kendi kontrollan altında tu
tuyorlar. Buğday, demir, petrol ve ilh .. 
dilnyaya onların ellerile tevz:. ediliyor. 
Paranın her enternasyonal hareketi on

ların taıvassutlarlle mümkündür. cDünya 
nimetlerinin> bu tarzda taksimi, bize na-

Seyyar hava 
Meydanı 

Bir Amerikalı tarafından icad olunan 
zaran bir haksızlıktır. Bu haksızlığın 
tamir edilmesi, bu nimetlerden bize de bu kamyon tizerinde bütün llet, edeva • 

/"' .................................... _ .......... __. ... , 
Hergun bir fıkra 

Kraliçe hazretleri beni 
o kadar büyülttüler ki 

Kraliçe Elizabet bh' gün Bakon1m 
lngiltere eyaletlerinden birinde yap -
tırdığı küçük köşkü.ne misafir gitmiı -
ti. Kraliçe köşkü görünce: 

- Bu köşk ıizin için çok küçük de
ğil mi? 

Dedi. Balwıı cevcıb 11erdi: 
- Köşküm bcına kilçük görünmü • 

yor, fakat kraliçe hazretleri benı o 
kadar büyülttfller ~ köıkü bana 
küçük görüyorlar. \_ _____ , _____________ _, 
Üç senedenberl 
Uyuyan bebelı 

Arnavadlulı Kraliçesi 
Nisanda ana olu11or 

hisse verilmesi lAzımdır. Hisse veril ırse tı, tamiManesini tllflyan seyyar hava • 

pekAIA. verilmezse, bu onların bilecek - meydanı. yolda düfen. Arızaya uğrayan 

Arnavudluk Kraliçesi Geraldlne'nin 

Nlaan ayında ana olacağı resmen ilin e

dilınlJtlr. Kraliçe mutad gezintilerine de 

vam etmektedir. leri bir şey, kıyamet!> 

* 
Peki, verilsin. Fakat. hangi hadde ka

dar? Ne zamana kadar? Eğer, Almanya 
ile ftalyaya biraz koloni verilmekle işin 

blte~ğtne ve artık dünyaya daimi bir 

sulh gelebileceğine inanmak demokrao;i 
Alemi için kabil ols.aydı, eminiz kı, ~u 

dakikada İngiltere ile Fransa onu da yap
makta tereddüd etmezlerdi. Fakat, onlar, 

netice hakkında ümidli değild irler; chay
dl verelim, fakat, verdiklerimizi aldık -

tan aonra onların tekrar i~temlyecekler!

tayyarelerin imdadına koşmakta. icab • 

den yerlerini ta.mir etmektedır. 

d~nyanın bilmesi ıulhün muhafazası içm. 
lazımdır!> 

Bu demektir ki: cF.ransa ile İtalya ara
sındaki ihtilaflar harbe kadar gidecek o
lursa bizim !talyanıJl yanıbaşında olaca
ğ:.mızı Fransızlar bilsinler de hesablarını 
oua göre tutsunlar.> 

Şu halde. eğer Mussolini isterse, yarın 
Fransaya karşı daha yüksek bir dil kul
lanabilir. HattA, bunu bek.liyebiliri.z de. 

* nl ne ile ve kim temin edecek?,. diye d:.i. Demek oluyor ki. Führerin nutku ne 
şünQyorlar. Böyle düşünmekte de haks1z kadar sakin ve sulh havası ile dolu olursa 
olamaz. olsun, enternasyonal havada değişmiı hiç 

bir şey yoktur. Sahne üzerinde yanyana 
Şu halde her iki taraf tR haklıdır. Hak- ve karşı karşıya gelmiı olan boksörler a

sır. olan bir şey varsa. o da hayatın daimt rasında vaziyet hep aynidir: Mücadele 
bir mücadeleden ibaret olan zalim kanu- vaziyeti. Bu mücadele ne kadar kibarca 
nudur. Hayatta evermek.. yok. her Ş'?Y 

yapılırsa yapılsın. neticeyi gene yumruk 
calınak> esuı üzerine kurulmuş bulunu- tayin edecektir. İki taraftan biri Nac Ovt 
yor. Alamıyana. almasını bllemiyene edilmedikçe bu halin devamından şüphe 
kım.e bir zerre bile vermez! İs almanın edilemez. Bu Nac Ovt ya siyast, ya askeri 
§eklinde kalıyor. Almanya ile İtalya, f n • olur. Şimdiki halde, her iki taraf ta has
gt1ten! ile Fransanın elinden, şimdiye ka· mını siyaset sahasında yenmeğe çalışır 
dar her şeyi sulh yolile aldılar. Habe - gcrünüyor ve ıher iki taraf ta karşısın -
ptan dahi bu hesaba dahildir. Acaba, dakileri yere serecek yumruk darbesini 
bu memleketler bundan sonra da ayni hazırlamakla meşguldürler. Bu vaziyet, 
usulle muvaffak olabilecekler mi? Ola- dünkü ve evvelki günkil vaziyetten baş-

Bu zavallı bebek üç ıenedenberi uy -

ku hastalığı il• uyumaktadır. Şimdi beı 
yaşındadır. Doktorlar iyilefII1eslnden ta· 

Hakikat olan rüya 
Londrada 13 numaralı bir evde oturan 

1 blr İngiliz, bir sabah uyanır uyanmaz, 

kansına, .rQyuında bir otomobtl kazası • 

na uğradığını tördüğünil ıöylemif. Ka -

rısı d.a c bugün evden çıkma, itin• yarın 

gidersin!> demif .. 

Fakat kocası dinleme~ bısikletine 

I atlamı§. bir saat ötede bulunan ifinin ba

şına yollanıillf.. Fakat bir saat sonra. 

yaralı olarak sedye ile evine getirilmiş .. 

Meğer yolda bir otomobile çarparak ya

r alanmış! 

ikiz olmak ne_qe yarar? 
Amerikada 20 ıer yaılannda bulunan 

mamile ümfdlerfnl kesmif olmalarına ikj ikiz kardeı birbirlerine ziyadesile 
roğmen, annesi buna bir türlü inanma - benzemelerinden istifade ederek muhte

makta. ve ckızım iyileşecektir!> demek- lif hırsızlıklar yapmışlar, bazı bankalar· 

tedir. da açtırdıkları tasarruf heıablannın def 

yeni nutkundan sonra da. dünyada de • 
ğişmiı bir şey olmadığına emniyetle hük· 
medebiliriz. 

terlerinde tahrifatta bulunmuflar, bu 

suretle epeyce para dolandırır.qlar, Ye 55 

hımzlık suçile mahkemeye verilm!fler • 

dir. mazlanıa talihlerine küsüp oturacak·ar k& bir şey olmadığına göre, Bay Hitlerin Muhittin Birgen 

mı? Yahud, Mekiler, bunıarm istemekte ;:===========================::=§:================:ı
çok Jleri gittiklerini görerek, bu müte • 
madiyen istlyen sesi susturmak üzere, 

ellerini kılıçlarına götürmiyecekle?' m:? 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

Büttın mesele burada! 

Bizzat, Hitler bu meseleye gayet yakın
dan. fakat dolayısile !emas etti. Alma:ı
yanın İtalya ile olan dostluğundan bah
sederken onun ~eklerini teyid eden blr 
dil kullandı ve sonra dedi kı: cEğer gü
nün birinde İtalya bizim yardımımıza 

muhtaç olursa, yerimiz onu:ı yanındadu. 
Hem de herçibAd, ibfi:d! Bunu, bütün 

Bilenler: 
Yeni seçimde me-b'uslarımızın sayısı 420 olacak, di • 

yorlar, ve ilave ediyorlar: 
- Bunun sebebi hepimizi memnun etmek icah eder, 

çünkü nüfusumuz artmış bulunuyor. 
Burası muhakkak, fakat ne derece? O noktada rivayet 

muhteliftir, bir gauteye bakıyorsunuz, 17 milyon dıyor, 
ö~ekine &öz atıyorsunuz, 17,5 rakamını okuyorsunu7., sonra 

iSTER 1 NAN, 

bir noktada 18 milyon adedinin telAffuz edildiğini ifftiyor· 
sunuz. Gönül ister ki daha fazla olaun, fakat rakamların 

hangisi doğru? 
Bizim bildiğimiz nüfus sayımı yapılmuı üzerınoen an· 

cak 4 yıl ~eçmiftir. Bu müddet zarfında ise ölenlerin de, 
doğanların da hesablan muntazaman tutulmuştur, MyJe 
olduğu halde senenin her hangi bir gllnünde, fimdi sayımız 
tam olarak şudur, diyebllecek vaziyete gelmemtı olmamıza: 

.1 STER INANMAI 

~~g~~~~~:~;~:~~~ 
Yurduna ciddi ve çetin bir hüviyel 

vermek lstiyen İtalyan hükfuneti, şimdt 
bu musikiyi, kltarlı, mandohnll ve ke • 
manlı İtalyan musikisini yasak ediyor
muş. Bundan böyle !talyada yalnız boru. 
piston, bugle gibi hava aletlerinin ça • 
lınmasına mesağ verilecekmiş. Zira e,,.. 
velldlerin ruh üzerindeki tesirleri uyuş
turucu ve yumuşatıcı imiş. İtalya halkın• 
da cenkc\\yane duygulan uyandırmak vı 
körüklemek içinse bando havalan ve a~ 
kert marşlar lAzımmış. 

Bu mülahaza belki de doğrudur. Heı 
ferdin kendine mahsus bir görüş zavi • 
yesi vardır. Fakat ben kendi payıma bll 
karan esefle, teessürle karşıladım. 

lnsal'ljlann. cenkcUluktan ziyade in~ 
duygulara, bu duyguların neşvünema " 
landırılmasına muhtac bulunduklarını 
kani im. 

İhtirasların bugüne kadar öl~üreme • 
dikleri. hürmet ettikleri tablatti.. aşktı.. 
şiirdi. 

Şimdi bunlara da el uzatıyor, beşeri • 
yetin yegane teselli membalarını kuruta 
mak istiyorlar. 
Artık mandolinsiz, kitarasız. kemansd 

İtalyada zevk namına ne kalaeak? Ve • 
nediğin kapkara sulan üzerinde gondol • 
lar sessiz, sadasız. mazinin. birer heyu • 
lası gibi mi süzülecekler? Kapr~ adası • 
nın sakin kıyılarında Siçilyalı balıkçı, a~• 
la.rının içinde gümüş pullu balıklaril• 
beraber ayın ölgün ışığını da çekerken. 
kalbinin heyecanını cenk türküsü ile nd 
ifade edecek?. 
Yazık, yazık!. Karuzo"nun sesini, gra" 

mofon'da. bundan sonra bir memye gibi 
dinliyeceöiz! 

Addio Napoll!. 

F.z-&. 
- -...... .... -.................... ·-··--·-···-----......... 

8 aylık bir çocuöun BIDma 
fDpheli gl5rOldD 

Şehremini, Arpaemiıni maha11esin • 
de Kolcubaşı sokağında oturan Sam! • 
nin 8 aylık Yıldız adındaki kızı, dtltl 
sabah yatağında ağzından ve bum~ 
dan kan gelmiş, bir halde ölü olaral 
bulunrnuıt-ur. Belediyıe heldmlt~ 
yapılan muayenesinde ölüm şekli şi1V' 
heli görülmüş, cesed Morga kaldınl • 
mıştır. Zabıta tahkikata başlamıştın ....... -- . ·----·-··-····· ---
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SON POSTA 

impeks şirketi 
işi neticelendi 

Çinde şiddetli 
muharebeler 

Hong-Kong 4 (A.A.} - Çin ajansı bıl
diriyor: 

Lord Ha lif aks harbin 
fecaatlerini anlattı Şansi vilayeti içinde ve Hupen vila -

Şirket merkezinde bulunan yetinin şimalinde Ta-Bi-Şan şehrin~.e 
evrak Ankaradan şiddetli muharebeler ce!'cyan etmekte -

f ngtliz uariclye Nazırı: "Dllnya m üsellah ı dir. Düşman kıtaatı Hotsinde hücum et -
fi• stanbula iade edildi mişse de mağlUp edilerek puskürtülmüş-

bir kamp haline geldikçe herkes tile. Çin kıtaatı Ta-Bi-Şan havaı:sinde 7 

l k i d • 0r Ankara 4 (Hususi) - Londrada bu • bölgeyi işgale muvaffak olmuştur. Çın irin mQşhÜ[Af meVCUd 0 8C8 l r '' lY 1 d - d ld ğ b' t 1 f .. erine ~ a un ugu sıra .. a a İmı ı ır e. gra . uz k ileri hareketi Ma-Çenge doğru devam et-
·ı· it 1 mf:mekete donen peks şırketını u - kt d' Huıı 4 H ll'd ü · t' t k olan İngı ız - a - me e ır. b' (A.A.) - Dün akşam u e s ne naye ı na ı _ ranlardan Şakir doğruca Ankarayn gele-

ır nutuk söylemiş olan Lord Halifaks, yan itilafm<ian memnun ?l~ugu bak - rek müddeiumumilikle temasa geçmiş ve Gene Son-Kiang ve Şanghayda ~a k:-"'1-
c~ınberlayn'in geçenlerdeki beyana - kında bize teminat vermıştır. Bundan bazı ·k I .b t ı·,. Şakir bır 1ı muharebeler cereyan et.mektedır. Duş-
ttn t başka mumaı'leyh İspanya harbi niha- .. ddvstı a arı bı raz e mıış :·b 

1 
nan kar man takviye kıtaatı istcmi~tir. Çinl:ler 1 

eyid etmiştir. • tl . mu e evve uraya gc mış u u, . 
Lord, bundan sonra şöyle demiştir: yet bul~r bulın~z İtalyan kuvve ~n: deşi Kemal ve şirket müdürü Mustafa ile Fuhuda düşmana ~00 .ölü ~erdirmışler, 3 
.~Bizim için ecnebi devletlerle ticarl nin gerı alınacagım ve İtalyanın ~ birlikte İstanbula dönmüştür. sahra topu ele geçırnı!§lerdır. 

tnunasebetlerimizi ıslah etmekten ve panyadan bir gfına a~zi m.u~lebesın- Şirketin Beyoğlundaki merkez1nde bn- Hang-Kong 4 (A.A.) - Çin ajansı bil-
Al tner;ka iıe bir ticaret itilafı imza ey - de bulunmıyacağını soylemış~ır. . • lunan ve buraya yollanmış olan evrak diriyor: 
etnek l n·· karmakarışık \Tazıyetınden 1 . ı . t€n daha mühim bir şey o amaz. unyanın . . . . ki· stanbula iade edilmiştir. Bir kaç gündenberı Japon tayyare en 

Hatib, müteakıben modern muha - bahseden İngılız n~zı17'. de~ıştı~ ·lhu Sansi vilayetindeki Hoa-Ying şehrini bom 
?ebenin fecaatlerinden bahsetmiştir. «Her n~ kadar Ingılız mılletı su rn ,,· ıt~re Surı· . en: n bardıman ediyorlar. İki düşman tayy!)resi 

Mumailevh, demiştir ki: arzu etmekte ise de hay~tın onıa:sız t:'I düşu-rülrnüştür. Hupen vilayetindeki 
n h ı· d ~ yecek hır -

. «rıarbı, önüne geçmek. beşerin ik - yasamak za me ınc :,gmı b. 1 UfUZU Tunçeng civarın.da cereyan eden muha -
tıdarı dahilinde o]an her ŞCVi yapmak takım şeylPr bulundugunu anfamış •r ısmını n rebeler neticesinde Japonlar 500 zayiat 

Ço~ doğru olur. Fakat İngiliz milleti, tır. d" 'f ı k • ı· vermişlerd·r. Fakat iki taraf yerini mu-
~usellah bir ihtilafa girmek rnecbu - Biz, hiçhir zaman Almanyayı un~a a •na a ma IS ıyor hafaza etmektedir. 
l"ıyetiııde ka~dığı takdirde bu ihtila - ticaret sahasının haricine çıkarmak ıs: Londra 4 (A.A) _ D. N. B. Yakında 
~ın sonu ne olacağından bir an bile şüp- temed:k. Hitler, uzun bir sulh de:rresı toplanacak olan Filistin konferansı hak • 
e etrnem.> geçeoe,ifüıi ümid etmekte ol~ugıı1nu kında siynsi mehafilden alınan haber - Macaristanda 

Sayfa 3 

E 
e Arasıra uçurulan bir 

siyasi balon nıimunesi 
daha gördük 

n::::5) 1r kaç gün evvel dünyayı telaş 
lg) ve heyecana veren sıyasi bir 

haberin berki surette ortahğı istilfısına 

şahid olduk. Amerika cümhurreisı Roo
sevelte atfolunan bazı sözlerin doğurdu
ğu bu heyecanlı haber derhal tekzibe 
uğramakla beraber muhakkak ki husule 
getirdiği tesirin hepsini izale edemedi. A
merika &yanının harbiye encümeni aza
larını kabulü sırasında ltooseveltin, A
merika için hudud hattı olarak Ren nehri 
hattını göstermesi pek ciddiye alınabilc· 
cek bir mevzu telakki edilmemek icab 
ederdi. Fakat fıkirlerin müşevve~ vazi
yNin muğlak olduğu bir sırada şu veya 
bu maksadla hareket eden bazı kımseıe
rin ahvali tağyire teşebbüs etmelerinden 
doğabilecek neticelerin ne kadar feci o
labileceğini ve bunrda da pekala muvaf
fak olabileceklerini son hadise bir kere 
daha isbat etmiştir. 

Çünkü Roosevelte atfedilen ve Ameri
kan hududunun Ren boyunda olduğunu T ...1 ç ·· 1 · ı· B b'zim çok azız o an ..or'l Halifaks, bundan sonra em • soy emış ır. u, 1 _ üsellah Iere göre İngiltere Suriyenin bir kısmı i!e 

berlayn'ü1 su~hu muhafaza maksadile arzumuzdur. Fakat dunya m . . Filistin ve Ammanı İngiliz nüfuzu altın
l'nüternadıven sarfetmekte olduğu me- bir kamp haline geldikçe herkes ıçı~ d:ı tek bir devlet halinde bırleştirmek fik-

•• f" • d bildiren beyanat. bu gibi ahvalde, nasıl 
Or 1 1 are 

1 

şedid bir mukabele görebileceğini Al • 

Saivi medih ve ~ena etmiştir. mü~ki.ilat mevcud olacaktır .. Bey~elmı- rindedir. Yahudiler bu devlet:n içinde 
İn ·ı· k 1 1 b' k r 'le haHedılemıyecek gı ız Başvekili, Mussolini'nin · en- c •r onıerans 1 muhtar bir idareye malik olacaklardır. 

di~i · R k dl h l ·1 1 h' b. mesele yoktur Ma· 

manya ve İtalyada tezahür eden reaksi· 
Budapeşte 4 (A.A.) - ~ün Bud.ap:~te yonla · sübut bulmuştur. Maamafih 

havrasına karşı yapılan suıl.s:asd n~tı~c~ın- Roosevelt'in vakit geçirmeden bu yanlıı 
de hükfımet bütün Macarıstanda orfı ıda- haberi hemen te.kz.ib etmiş olması şayanı 
re ilan etmi~ir. memnuniyet bir harekettir. Çünkü bir 

k nı omaya davetini bu ma sa a evne mı e ıç ır • . · . . Fransanın vaziyeti henüz belli değilse 
);. abuı etmiştir. İtalyada görmüş oldu· amafih yapı.facak müzıa~er:ıe~:ı :;ı de Akdenizde Fansa lehine bazı tavizler 
~.uınuz iyi kabule ve Duçe'nin İtalyan bir neticeye varmasına m~aıd ır va- m~abilinde Fransanın da tavizlerde bu • 61

Yasetinin bir su1h sivaseti olduğu su· vayı evvelden vücude getırmeden ~gır lunacağı zannedilmektedir. İngifü h':iri-
tetind k · k ·sı k k ıeıe hakkında mtiza· . . e i te..minatın& işaret etme ı e- ve ansı rnese :ı r riye nezareti konferansın mesaısındcn 
tim. Mussolini, şimdiki Akdeniz statü- kerelere girişmek faydasızdır.> Fransız hariciye nezaretini haberdar ede-

Bir Fransız mümessilinin Burgusu 
Ziyaret etmesi İtalyayı kuşkulandudı 

cektir. 

Gerek bu gibi tecavüzler. gerek asker- parça fazla teahhur, belkı de tamiri na -
lere ve zabıtaya itaatsizlik mücrimleri di- kabil sözlerin sarfedilmesini icab ede • 
vani harblerce muhakeme olunacaklar - cekti. Bu münasebetle şu noktaya da e
dır hemmiyetle dikkat etmek lazımdır kı. 

İngiliz kabinesi azası arasında da ih -
tilaflar olduğu söyleniyor. Hariciye ne -
zareti, Amerikanın tazyiki 3ltınca Ya -
hudilerin menafiini korumak jstediği hal
de müstemlekat nezareti Arablan tutmak 

Eski başvekil Kont Bethlenin gazeteai siyasi vaziyetler üzerinde müessır olmak 
olan Oraiusag dört hafta müddetle ve için birer deneme balonu kabilinden 
nasyonalist rneb'us Hubayın gazetesi olnn dünya <devlet adamlanİıa atfen ortaya a
rnagyarsag sekiz hafta müddetle hükft - tılan sözleri alelitlak bir hakikat olarak 
met tarafından kapatılmışur. telakki etmemek te doğrudur. Biraz ·n-

Roma gazeteleri, F ransanin ispanyada ltalyan 
nüfuzunu kırmağa çalışacağını yazıyorlar 

fikrindedir. Budapeşte 4 (A.A.) - Do'kuz Yahu· tizar. bir teyid veya tekzib haberinin, h!ç 
di, Budapeştede havradan çıkarken, olmazsa bir tavzihin çıkmasını beklemek 

Gizli tutulan bir Amerikan 
hava topu lngiltereye 

sablmış 

meçhul kimseler tarafından ablan iki en akilane harekettir, amma denileb~lir 
bomba ne varalanmıştır. kı bazı müstacel ahval bu g'bi bekle • 

Burgos 4 (A.A.) - Fransız ayan aza -1 bittikten sonra da yabancı işgal baki ka
sından Berard bugün öğleden sonra bu • lucak mıdır? 

Çok şiddetli tedbirler alındığı res - melcre imkan vermiyebilir. Bu da doğru-
men bildirilmektedir. dur. Şu hale göre dünya diken üzerinde 

raya gelmiş ve haric'\ye nazın General 4 - İspanyol muhacirleri meselesi. 
Jorcıanayı ziyaret etmiştir. Roma :la akialer 
l Berard. bu seyahati hakkınd.1 gazetecı- Roma 4 (A.A.) - Fransız ayiın aza -
t~re anüfunat vermekten ımtin:ı eylemiş- sından Leon Bernardın Burgosa yaptığı zi 
ır. yaret faşist mehafilinde büyük bir al8.ka 

Neler g8rll§ecelt ? uyandırmaktadır. Fransız siyasetmin böy 
:p le bir ziyaret ·düşünmesi, şüphe ile kar • 

J aris 4 (A.A.) - Petit Parisıen ve Petit şılanmaktadır. Bu mehafilde söylenilen ve 
ourna1 gazetelerine göre Senatör Der - İt!llyan matbuatının da bazı neşriyatına rad e.,.,... 1 k'ki · -

f . ""um e şu dört noktanın tet ı vazı- tevafuk eden sözler işte bu intıbaı ver
esıle Inükellef tir: 

mektcdir. 
.. 
1 

- Burgosa bir Fransız mümessilinin Filhakika gazeteler. Fransanm İspan-
ftnderilmesi için Frankonun şartları ne- yada iki yüzlü bir oyun oynamak istedı-
~rdir ve ınuhariblik hakkının verilmesi ğini ve İtalyan nüfuzunu orada kırmıya 
~ ~eın bir şart olarak telakki edilmekte çalışacağını yazıyorlar ve diyorlar ki: 
llııdir? cFakat İtalyanın bu hususta General 
li 2 

- Franko, beynelınllel bir ihtilaf ha- Frankoya mutlak bir itimadı vardır.> 
ht:de Fransaya karşı bitaraflığını mu • 85 bin lapanyol Franaada 

afazaya amade midir? P aris 4 (A.A.} - Perpignandan bildı -
k 

3 
- İsanynnın toprak bütünlüğü hak- rildiğine göre şimdiye kadar Fransaya 

t'lnda General Franko evvelki beyana - sığınmış olan İspanyolların sayısı sek -
1111 

teyide ~made midir, yani dahili harb sen beş bin kifiyi buJmuştur. 

ingilterede tedhişçilere karşı 
şiddetli bir mücadele açıldı 

Avam ve Lordlar kamaraları kapılarına ziyaretçilerin 
1aklaşmaları menedildi, bambalı bir şahıs yakalandı 

Nevyork 4 (A.A.) - Nevyork Herald 
Tribuna gazetesi yazıyor: 

Cümhuriyetçi senatör Nye, aldığı ma
llımata istinaden geçen yaz hakkında sı
kı bir ketumiyet muhafaza edilen b:r 
hava müdafaa topunun İngiltercye satıl
dığını b:ldirmiştir. İhtira o kadar gizlı tu
tulmuştu ki, yalnız iki kongre azası tnpu 
görebilmişti. Genel kurmay başkanı ge -
çen sene bu topun imali için 47 milyon 
dolar tahsisat istemişti. 

Bir gaz vapurunda 
mühim miktarda kaçak 

eşya bulundu 
Uç gün evvel limanımıza gelen bir 

gaz vapurunda mühim ınlkdarda kaçak 
eşya bulunduğu haber alınmış ve güm -
rük muhafaza teşkilatı işe el koyarak ka-

çakçıları suç üzerinde yakalamıştır. 
Rayhşbank'ın iki Gaz hamulcsil~ limanımıza gelip Skonl 

Müdilrünün iş lerine Vakum gaz ~umpanyasırun Servi bur -
• nundaki deposuna yana~arak hamules1ni 

Ni~aget verıldl .. boşaltmakta olan Eosen Honkong vapu· 
Berlın 4 (Hususi) - Rayhşbank mu ru. muhafaza teşkilatı tarafından taras

dürlerınden Dr. Erkart ve Dr. Lessin· ~ d ltın alınmıştır. Hamulesini boşalt
~in vazifelerine de nihayet verilmiş • ;~kta: so:ra gece yansına doğru vapurda 

tırB ·k· .. d'" • D ş ht' 'ktısad na mutad haricinde bir faaliyet başladığını 
1 ~ 

1 1 
mu udı' kr. d~ . ~n 1 yakın gören memurlar, biraz sonra bir sandal-

zır ıgı esnann a en ısının en _ .. .. 
mesai arkadası olmuşlardır. la sahile sandıklar taşındıgını gormuşler 

• ve müteaddid sandıklar sahile çıkanldık-

AltınCI Buyuk Millet 
Meclisi 

tan sonra derhal iskeleye koşmuşlardır. 
Muhafaza mmurları tarafından çevrildik-

!erini gören ameleler gaz depolann1 doğ
ru kaçmışlardır. 

Bu vaziyet vapurdan da gorülmüş ola
cak ki, bir aralık denize bazı sandıkların 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Mecis bünyesinin, encümenlerde çalı -
şacak işlerden anhyan mütehassıslarla 
takviyesi, üzerinde tevnkkuf edilen bir atılmasına başlanmış ve muhafaza teş
fikir halindedir. kilatı memurları vapura girerek bu hare-

Bundan başka yeni Meclıste vadeden kct.j önlernişlrdir. Ayni zamanda vapurun 
l.ondra 4 (H ") M t ı·t 1 lan zabıt'l tarafından muhafaza edil- genç liyakatlere yer verilecektir. Bu cs:ı- ambarlan ve kaçak eşya bulunması muh-

!st ususı - e ropo ı en ' · d ·a k ı ·ı b k 1 t l l e 1 h fa lt al n ha asyonlarınöa vukubUlan inhilak mekte ve emanet yerlerindeki bütün sa şım ı en arar aşmış nazarı e a ı • eme o an y r er mu a za a mn ı -
"-' kkındaki tahkikata ehemmiyetle de valizler açılmaktadır. maktadır. . " • rr.eıştır. 
anı edilıne'ktedir. Mançester'de de mümasil tedbirler it- B~~n .~ika ~lu:"' Behçet: , Derhal tahkikata başlanara!ı:: sandıkıa-

e Bu ınünasebetle bazı. yeni ipuçları tihaz edilmiştir. Orada da polis, bü - Partının. gostereceğı yem kadın_ meb ~s rın bir kısmı açıldığı zaman muhtelif ya-
~d; edilıniştir. İrlanda izli asken te - \'Ün ba@aj depoJarında araştırmalar n.~zedlen. arasında Bayan R:fıka Hı.- bnncı markalı içk'lerle diğrr muhtelif eş-ki!atı, 13 K:ı. 'd gh . . ş \r t lusı Behçetın de bulunacağı soylcnmek-rı ununusanı e arıcıye nazı- Japmış ır . . ya mevcud olduğu görülmüş ve bir z. bıt-

g" Lord Halifaksa bir tehdid mektubu 1938 Birinciteşrinde Ye 1939 Ikinci- tedır. la keyfiyet esbit edılmişt'r. 
ı~n.dererek, İrJandada bulunan bütün kanU'ndaki suikasdlere ~tirak etm'ş atfedilen b;:ızı vesaik bulunan iki kişi- Dün de geç vakte kadr taJ}k"kat ve 
111 gıUz askPr]erinin 4 gün içinde geri olmakla evvelce itham edil,miş o 'n yi tevkif etmiştir. Bunlar, hiçbir şey • raştırmalara devam edilmiş ve tahk'ka-
~alannı jstemic::ti. bir delikanlı, Mnnçester'de tevikif - söylememişlerdir. Bugün bir iht'yat tı:ı el koyan heyet gemi k ptan ve tayfa-

tiru~ huc::u taki tahkikat da derinleş _ lunrnuştur. Bu delikanlı, şu söz n·i tedbiri olrn2k üzere Avam ve Lordlar larile şirketin deposı:nd bazı kimseJe-
Biı-ekt('dir.. söylemiştir: .. Karnart.ılanı kaplıa~na. ~yaretçflcrin rin ifadelerine mürac at tmi§tır. Tahkı-tlraıt çok P<>lıs hafiyesi, tahkikata iş - «Bizi yakaladınız nmma, mucad · yaklaşmaJarı menedılmıştır. .. . 

1 
d k k 

1 
~ 

ltaı etınt~tır. İttihaz edilmiş olan fev- miz devam edecektir.» Üzerinde el bombalan ve patlayıcı kat .b~g.un. ıkına c • . r · ~ça cı ıgı~ 
t}ı- MLoQ ihtiyat tedbirleri ifa edilmif - Liverpool polisi de Üzerlerinde elek- maddeler bulunan bir şahıs teyJtif e - mahı~c 1 n'Jdınla~ılaca me .. u.ller dcı:-

. ndranın bütün metro jstasyon- trik telleri ve büyük bir eheınml} t dilmiştir. bul adl yeye teslım ed.ı1~~eklerd1r. 

duran huzursuz bir aleme benziyor. Ya
pılacak şey onun bu huzursuzluğunu 
artırmak değil, bilakis sükunet te:rr.in 
e~ecek bir hattı hareket ihtiyar etmek • 
tir. Fakat cvarakı mihri vefayı kım o
kur, kim dinler>. - Selim Ragıp Emcı; 

İspanyo l Cumhuriyetçi
leri müşkül mevkide 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Geronoa'.vA 25 kıiometre mesafede 
buılunan Figı:uenas'dn yerle.şmiş olan 
Barselon hükumeti, bu yeni merkezini 
da terketmek mecburiyetinde kalmış • 
tır. 

Frankist tayyareler, dün ve bugün 
Figuerası şiddeti€ bombardıman et • 
mişlerdir. Şehirde sığına'klar bulun -
rnadığmdan dolayı, binden fazla insan 
bu bombaraımanlara kurban gitmiş -
tir. 

Resmf tebliğ 
Salamanka 4 - Umumi karargahın 

tebliğinde, Katalonya cephesinde nas
y-onalis~lerin ş?rrıal ~lgesinde Prats 
İlusanes köyünü, Vich bölgesinde neh· 
rin ıbütün sağ kıy1sını, Viladrau, Sen
pedro Vencada, Santa Coloma Far • 
nes, Villa Cenera. Franciach, Riudel -
lois, Sanfelik, Buxaellu ve sahil bölge-
sinde de Cllldas de Malevella ıköyle -
rini işgal ettikleri bildirilmektedir. 
Teblığdc beynelmilel alaylara men -

sub 6 esi .. in ismi verilmektedir. İki 
Alman, iki Lehli, bir Belçikalı ve bir 
Arab. 

E •ramadure cephesinde, nasyona 4 

listler ilk hatlarını tashih etmişler 
dir. 

Di rrer taraftan yiyecek yüklü 4 İtal
yan vapuru da Barselon'a gel:rıiştır. 

Büyük faşist meclisi dun gece 
Mussolininin riyasetinde topland ı 

Roma 4 (Hususi) - Geçen Teşrinisa .. 
nidenberi içtima ctnnemış olar faş st 
yüksek konseyi, bu gece Mussolıninlıı rı
yaseti altında toplanmıştır. 



' la)'fa 

Tramvay ve Tünel Şirketlerinin devir 
ve teslim muamelesine başlandı 

Bir heyet dün sabahtan itibaren kasa mevcudunu 
teslim aldı ve banka mevcudunu tesellüme baıladı 

Denizbankta 
dünkü tetkikler 

Seyhanda büyük sulama 
tesisah vücude getiriliyor 

lkhsad Vekili bütçe ve 
kadro ile de meşgul oluyor 

450 bin dönümlük sahayı sulayacak kanal bendlerİll 
etüdü ikmal ve barajın inşası 2,391,oo'O liraya 

bir Alman şirketine ihale edildi 

Şehrim.izde bulunmakta olan tktı • Şehrimizrle:ki alakadarlara gelen ha· menfaatler ve kolaylıklarm sahası I" 
sad Vekili Hüsnü Çakır, dün de tatil be~lere göre, memleketin mu?tel~f yer nişletilıniş olacaktır. Yeni de~iklık • 
olmasına r!lı;'lllen Denizbank ve Deniz lermde başlanan sulama faalıyetıne e- lerde bilhassa sanayicilerin ham ınad' 
Tice.reti Müdürlüğünde tetkiklerde bu hemmiyetlP de~~m o~unma'ktadır. de ihtiyaç!arı ehemmiyetle gözönün • 
lunmu.,~ur. Seyhan n~hrmm sag tarafında ~aş • de bulundurulacaktır. Kanunda yapı ' 

İktısad Vekili, Denizbank Umum Mü lamış olan ı.c::ale kanallarının hafrıyatı lacak yenilikler hakkında sanayicile 
dürü Yusuf Ziya Erzin ve Deniz· Ti - bitirilm~ ve Tarsusun Meliki köyüne rin de dilekleri tesbit olunacaktır. 
careti Müdürü Refjl: Ayantur ile muh- kadar ola'l kısmın keşfi ve müteahhi-
telif mese1e1er hakkında görüşmüştür. dine 500 bin liraya ına1esi yapıımı.ş • Tarım sa1ış ve kredi 
Vekil bugün de tetkiklerine devam e - tır. kooperatifleri damga 
decektir. Hüsnü Ça:kıır, Deni?Jbankta Bundan başka sağ taraftaki araziyi, 
teftişler yapmakta olan müfettişlere yani Tarstıf:la Adana arsındaki <450 resminden muaf tutulacak 
yeni direktifler vermiştir. bin dönümlük sahayı sulıyaca.k olan ka 

İktı~ad Vekili Denizbank bütçesi ve nal ve bendlc!·in etüdü kfunilen biti • 
kadrolan '(}zerinde de tetkikler yap · rilm~tir. Bunların keşifleri birkaç aya 
maktadır. Denizbankm bütçesi henüz kadar ikmal edilecek ve ihaleye çıka
tasdik edilmemiştir. Bayramdan evvel nlacaktır. 

Maliye Vekaleti alakadarlara yed 
bir emir göndererek, tarım satış \!f 
kredi kooperatiflerile bunların vücu ' 
de getirdikleri birliklerin damga res' 
rnindcn muaf o'Jduklarıtı;ı bildirmi.f 
tir. 

msıf maaş alan 150 liradan yukan ma-. Seyhanm sol tarafında ihale edilmiş 
aşlı memuırf.ara mütcl:Xlkiı · m~lan olan 1300 metrelik ve kam.ilen kaya-

D.W w uılim muamelcnndn btr tııltıba bütçe ve kadro tasdik edildikten sonra lık olan kısmın da hafriyatı bitmek ü - Polonyada Türk pamuklarına 
rağbet artıyor 

Naba VekAleti tarabndan satm alı· nü de tesellüme başl~. Badema verilecektir. Bankaya şimdilik yeni zeredir. Su1arnıt işlerine hız verilmek 
nan İ.S'tanbul Tramvay ve TüMl Şir • Tramvay ve 'l'Unel İdare~in bü • memur alınrmyacaktır. üzere iki toprak kazma makinesi ıs · 
ketlerinin devir ve teslim muamelesi· tün sarfiydı, aarftan evvel heyet taraT Denizbank Umum Müdürü Yusuf marlanmıştır. Bunlar yakında Ameri- Varşova Ticaret Odasında pamukll" 
ne ba~lanmıştır. fmdan vize edilecek ve sonra sarfolu • Ziya Erzin, bayram ve tatil günle~n • kadan şehrimize getirilecek ve Ada - rımız için bir nümune sergisi açılacıı~ 

Nafıa Vek!letinden gelen bir emir nacaktır. Bu ıuretle gerek varidat, ge- de bankad'l devamlı bir şekilde me.şgul naya gönderilecektir. tır. Bunun için memleketimizde yeti• 
tızerine Vekalet, Şirketler başmüfetti.fi rekse ~arfiyat, heyeti kontrol ve vi • olmuş banka teşkilat ve kadrosu etra· Seyhan sulama kanalının en mühim şen pamuk nümuneleri istenrtıiştifı 
ve Elktrik İdaresi Umum Müdür mua· zesinden geçmif olaca'ktır. fmda hazırlıklar yapmıştır. kı~ı obm baraj inşaatı, birkaç gün Bu niimuneler haz~lanamk y:akı1*1' 
\11ini Sü:rurinin rei~:l!ği a\tm<ia Nafıa Tramvay ve Tünel Şirketleri, muka- iDenizbankta muameHlt'ıl teftiş et • evvel Ankarada 2 milyon 391 bin 1i • Varşovayfl gönderilecektir. Son zaınaıı' 
'irket ve müesseseler komiseri iman vele hükümlerine göre sene başından mekte olan müfettişler de tatil olma- raya bir Alman inşaat şirketine ihale 1 d p 1 d T .. k kl __ ,,, 

• • ' • w • ar a o onya a ur pamu cu...-
Yunusoğlu, Devlet Demiryollan mu • itibaren kendi mes'uliyeti ve heyetın sına ragmen çalışmalarına devam et · edilmiştir. Bu ihale sırf kfil-gır losma b .... k 1b. wbet .. terı1m ktediıl-
hasebe müfettişi Kemalden mürekkeb kontı-olu altmda hükılmet hesabına mişler, muhtelif işlere aid dosyalar ü- aid olup, avrıca 1 milyon liradan fazla Su~d IJ" ıragb wgbost· arte gı- tJ' 

· d 1 lm 1 d Müf tt' . 1_ kl . 1 ~ ergı en sonra u rag e ın aca bir heyet, evvelki günden itibaren fa- işlemektedir Bütün memur ve müs - zenn e meşgu o uş ar ır. e ı.ş- bedeli keşifli demır 'l\.apa ar una atı lm ktad 
aliyete geçerek Tramvay ve TUnel Şir· tahdemlerle şirketin alakası kesilm~ • ler, dün Denizbankın bazı servis şef • da münakasaya konulacaktır. Baraj ~~ •••. ~ ....... ~!"; ..................................... ..-
ketlerinin bilcümle umur ve hususatı- tir. lerini:ı dP malurnatlanna müracaat et- deniz seviyesinden itibaren Seyhan su- ~----•••••••• .. 
nı kontrol altına almıştır. Nafıa Ve • Her iki şirketin bütün devir ve tes- mişlerdir. lannı 30 metreye yükseltecek ve böy-
kaletinln bu emri Tramvay ve Tünel lim muamelesi 28 Şubata kadar biti - b• lece nehrin iki tarafında 1 buçuk mil-
8frket1erine de tebliğ edilmiştir. rilmiş olacRktır. üskudar yr ng nı ır yon dönümlük arazi sulanacaktır. Bu 

Heyi't, diin sabahtan itibaren Trarn • Tramvay Ye Tünel İdareleri şimdi - sulama işinin 3 yıl içinde bitirileceği 
vay vı Tünel Şirketlerinin kasa mev • lik Nafıa VekAletine 'bağlı olarak ça - sarhoşun di df atsizlig~i kuvvetle tahmin olunmaktadır. 
cudünu tesJim almış, banka mevcudu- lışacaklardır. Diğer taraftan Çukurovada her yıl 

Yu··zu··nden çıktı binlerce lfra zarar veren feyezanlann 
Pollate: Tof)lBn fılar: önüne geçmek için başlanan ça1ışmalar 

Evvelki gece Üsküdarda bir yangın hayli ilerlemiştir. Feyezana mAni ola-

KömUrcu esnafına 
Zingahn yakımlık 
parçalan Kuruçeş

meye geldi 

KalcrHer l:!acPeı tutu$fU çıkarak birkaç dükkanın kısmen yan- cak tahliye kanalı ve feyezan hazinesi ~--••••-•••••"' 
. 18 Sinir heklm.lerl cemiyeti senellk toplan - dığını dünkü nüshamızda yazmıştık. etüdleri 'Pitirilmiştir. Bu mınttı.kada 

Slrlr heklmlerl top'antıttı 

Tabimde Talimhane caddesınde tısını akted .. rek yeni idare heyetınl lntthftb Ateşin Hakimiyetimilliye caddesin • !Ondaj makineleri tarafından tecrilbe-
BUmaralı BillOrsed apartımanmın ka • et:rnlşlercUr. Birinci re1!11ğe Prof. Mazhar as- de 35 numaralı dükkanda bakkallık ler yapılmaktadır. Alınacak neticeler-

ŞEHiR TİYATROSU 
Tepebqı Dram 

Giindüz S, U.30 
~rifer bacası tutuşmuş ise de, ate.ş, mnn Uzman, tklnc1 reisliğe Prof. Nazım Şa- ,.. 
bUyQ:mesinP meydan verilmeden itfa- Ittr, umumt kAtlbllğe Dr. fhun şükrü Ak _ yapan İzeddinin, kendisini bilmiyecek den 80nra f eyezana mani olma işine 

gece S 20.30 
Bir Misafir Geldi 
lıtıl<lal eadduı Koınedl 

Gündüz S, 15.SO iye tarafından söndüıillmü§tür. gcJ, veznedıırlığa Dr. Kenan_ Tükel, ce1'e k!- kadar içiı: sarhoş olduğu halde dük - ba~lanacaktır. 
tlbllğlne Bn. Dr. Leman Tüzemen eeçtlmiş- kanda •bulunduğu sırada yaptığı bir Teşviki sanayi kanununda Gece S. 20.SO 

Yanlışlıklar Komedy•" Maohul bir blslkletll bir adama ıerd1r. dikk ıs·:tfilk ·· ·· den ç~tığı anla§ll 
çarpıp yaraladı Cemlyet ilk 1çtlmaını 10 eubat 939 Cuma mıştı~. 1 

yuzun • yapılacak tadilAt 
güntl saat 11 de Bakırköy hastanesinde atı:-

TURAN TIYATROS&J Fatihte Cami sokağında oturan İz • tedecek ve <Eriten bunamada şokterapl) Ateşin zuhuru esnasında şiddetle es· Teşviki ~anayi kanununda esaslı ve 
Bugün filndüıı saat 15 de 
'ff ırece 20,30 da amu

Eıtutrul Sadi Tek ve 
arkadaşları 

zet adında birl, Sofuta.r caddesbıden hakkında muhtelif m11tehas~ısıar tarafın - mekte olan rüzg~r, yangının birdenbi- geniş mikyasta tadiller yapmak için 
geçerken hüvJyeti henüz tesb1t edile- dan tebllğlcr yapılacaktır. İçtimalar bUtillı re büyüyuek etrafa sirayet etmesine vticude gPtirilecek projeye aid hanr • 

heldmlere açıktır. .sebebiyet vermiş ve bakkal dükkanı • lıklara tıktıı:-ad VekAletine bağlı daire· 
miyen biı1nin kullandığı bisikletin sa- Bir apartımıının bl'cası tutr•,tu nın sağ ve solunda bulunan 37 numa- lerde devam olunmaktadır. Bu değl • 
demestrıe maruz kalarak hafifçe yara- Cihangirde Havyarcı sokağında Şen- ralı Pett'onun tatlıcı dükkAnı ile, 32 şikliklerle şimdiye kadar muhtelif ka- 4 perde ı tablo 

AKTÖR KIN 

lannııştır. yurd apartımanınm baca kurumlan tu numaralı pastırmacı dükkanına yayıl- nunlarla sanayicil•re temin edllen Doktor Haybeden komedi 1 P . .-
~~~m mM~ili~~~~ru~~~uş,a~~n~tinemeydew-~~~ ==-~=~==-~~-----~~~=======~~~ 

tıakkında tahkikata ~lanm1şt:ır. rilmeden itfaiye tarafından söndürül- Her üç dükkAn, Üsküdar itfaiye gru-
B d hl k 1 rnüştiir. punun candan çahşmalarile, ancak ça· 

ef ya,ın a dfi;t:ocu manga a •••••••••••••••••••••. 

0 
.... L ..... 

0 
..... M......................... ttlan tamamen yanmış oldukları :halde 

söndürülmüş ve böylelikle ateşin d • 
~hremfninde Tekke IOkağında otu- Kad~köv Emniyet Amiri Vasıfın kızı varda bulunan ahşab evlere sirayet et. 

ran ba:hçıvM Kenanın kaJl.sıt Şaziye, Suna, miiptelA olduğu hastalıktan şi - mesine meydan verllmemiştir. 
$bıteya müra<:aat ederok 5 yaşında fayab olarnıyarak pek küçük yaşta ~z- ~abı~a tarafı.n~an .~ap!lan ~hldkat 
Ha,,ruu- adındaki çoouğunun ltaza-en lerini dünyaya yummuştur. Elemdidc netıcesınde. her uç dukkanın bıner 11· 
mangaı. dilşerek her ~ bacağından babasına anasına ve ailesi erkanına raya· sigortalı dldulClan anlaşıhnıştı.1\ 
yandJ.A'ım bildirmfttir. Yaralı çocuk bevanı t~ziyet ederiz. Allah rehmet ey- Sarhotluk ve diklfatsizlik yüzünden 
hastaneye kaldınlmlfbr. lesin. yangına M?bebiyet veren İzzeddin ya • 

kalanarak takibata ba.şlamnıştı:r. 

~---------·---------------------, DO.nyanın en bnytlk ,ehri NEWYORK'tur. Fatih Halkevlnde konferane 

• • • Tiyatrosu NEWYORK'tadır. 
• • • Binası • 

-

••hrlmlzin her tarafında ve her ka,esind• 
gOzelliGi va zarafeti ile bu hafta 

SOMER Sinemasının 

Muhte,em Programını te9k(I eden 

DANIELLE DARRIEUX'un 
En bDyOk ve en gDzel temam 

Paris Çiçeği 
Parlak filminden bahaedlimektedlr. 

ilaveten , BKLER JUIUf AL Bugtın aaat 11 ve ı de tenzilatlı 
matineler • • • zengin Adsmlsn > 

Bu yaz bDtDn cihan, bet yDz milyon lira 
aarfila vDcude gelen : 

Fatih Halkevinden: E'1mlııdıe e fQ-
bM 939 Qarşamba gftntl muallim.,.~ 
r1r Re§ad RNm ıtoçu tıe.rafmda.ıı (Tnni,. 
ye seyahatnameleri) mevzuunda bir ~ 

:!.1!8_v_ertıeceC __ Ur_. ____ , .... _._, -·-···· ___ ., •• ~ •• • •• •.-• •• •-• •• • •• • .. • •• • ••• • •• • •• • .. • •• • ••• • •• • •• • •• • .. • •• • ••• • •• • •• • •• • •• • ••• • •• • •• • •• • •• • •• • ••• • •• • •• • •• • •• • •• • ••• • •• • •• • •• • •• • •• • ••• • •• • •• • .. • •• • •• • ... • •• • •• • •• • •• • ••• ~.~ 

DCNTDIN iN MDAZZAll 
IBBGISINI 

Yine NEWYORKT A görecektir. Derhal kaydolunuz : 

NATTA Acentaları 
Galatasaray iTTA Perapalaı 

karşısında 

J}EY AZ EŞYA HAVLU ve MEFRUŞAT 

YORDAN l AYANOOLU ve OOLU 
STANBUL 

Tal.U"ON 20839 

T A K S i M sinemasında Bugun 
RUDOLF VALANTINO 

va 

VILMA BANKY tarafından 
PevtalAde bir ıurette temlil edilen AŞK, iHTİRAS ve MACERA filmi 

w 

ŞEYHiN OGLU 
T 0 R K Ç E Ş A R Ki L 1 

BugOn saat 11 ve 1 de tenzllltlı matineler 



lspartada pansiyonlu okullardan 
verimli netice1er almıyor 

i:tısı 14 Ü bulan pansiyonlu okullarda talebenin tam 
ır hayat adamı olarak yetiştirilmesi için çalışılıyor 

SON POST.& Sayfa S 

KarabOkte id ri teşkNlat 

1 Saf ranboluda. yeni bir 
demir madeni bulundu 

Bir heyet bu maden 
Üzer· nde esaslı 

tetkikler yapıyor 

İtfaiye çok mükemmel bir ha1e kondu, banducular 
faaliyetlerine devam ediyorlar, bekçiler de asayişin 

teminile ciddi şekilde mesgul bulunmaktadırlar 
Karabük (Husu • 

si) - Yalnız rnem -
leketimizin değil, ay 
ni zamanda bütün 
Balkan devletleri -
nin en büyük ve en 
modern ağır endüs -

Karabük (Hususi) - 7-8 aydanberi tri kaynağı, Kara • 
bu havalide ma<ien aramakla meşgul o- bük demir ve çelik 
lan ve ötP.denberi bu işlerle iştigal et - fabrikalarının bin • 
miş bulun1n halen demir - çelik fabri -
kalarmda Ta~arön Hakkı Göksan mesa- lerce i.şci ve bir kaç 
isini i~ri bir şekilde neticelendirmiş, Saf yüz memurla çalış • 
ranbolu civarında tahmin ettiği bir dağ makta olduğunu mü 
üzerinde rüyük bir cevher sahası bul - şahede ederken iç 
muştt:ır. Yı:ıpılan inceleme sonunda bu 1 teşkilatının bağlı ol
cevherin demir olduğu anlaşılmıştır. duğu muvaffak ida -
Sümer B&-:ık vasıtasile kevfivet maden re mekanızmasını 
tetkik ve aran•a enstitüsüne bildiri! - da gözden geçirmek 
miş ve bu makc::adla Ankaraya giden çok yerir.de olur. 
Hakkı Göksanın yanına verilen biri Herhangi bir ihf . 
Finlandiva1 ı. dii"reri Türk iki mütehas- yacımız karşısında Karabük bekçiLeri idare 6mirl ve mE''lltırlar bir arada 

sısla ?nfrnnboluva gelinerek mahalli zaman zarrıan evlf'.rimizde çalıştırmağa mak suretile bu havalide büyük bir ye-
mezkur<la 1etkikat yapılmıştır. mecbur kaldığımız 3-5 işcinin 8-1 O gün nilik uyandırmış bulunmaktadırlar. 

Mevsimin hususivetine binaen fazla süren muvakkat faaliyetleri içinde ne Bekçiler 

ı Isparta.da pansiyonlu. okullardan biri araştırma yapı!amıvacaih cihetle hafri- kadar müşkülatla karşılaştığımız ma - Bunlar askeri kıt'a hayatlarında r••'ı-
spaM- I yatın ilkbahara bırakılması ve parçalar h1mken yukarıda miktarından bahset- larına tamamer. nüfuz elmış· olan di n-'>l~d • '« (Hususi) - Vilayet merke - v 

"""l e 593 1 üzerinde hir daha tahli!Rt vapılması tigim işci kesafetinin çok geniş bir sa - lin ve yu""ksf>k bir terbiye 1·ıe geceli rru··n )2A Ü erkek, 131 i kız olmak üzere h "' 
~ nı mütehaSS!slaITa mm af1k bulunmustur. a içinde n:ımütPnahi bir zaman için düzlü vazifelerine devam etmektedir _ erı- k '!\T<'udlu bir orta okul ve 1114 ü U 1 k . 1 h' b" h"d" k ı d 
~e 56 zman arın ·anaatlerine {!Öre araz ıç ıi a ıse çı arma arına mey an ler. 65 mevcudları vardır. Hepsi ta _ «>'·uı • 4 ü kız olmak üzere yedi ilk ·ım 1 ı ı · 

,.,~ da okuyan 16 78 talebe vardır. Ay- cevht::rle tamamen muhat bulunmakta- verı eden ça ışrna arının nası temın bancalıdır ve nöbet hizmetlerile de tav 
i~a 'Yalvn~ kazasında 250 mevcudlu d\r. :ı~i~diğini merak elmemeğe imkan var zif edilmektedirler. Fabrika medhal ka 
)4 Qrta okut vardır. Bütün vilayette Tetkikat tam:ımen mfö:bet netice ver pısmdaki işci yoklaması da bunlar ta -
~ ll'leltteb ve 12 638 talebe, 214 öğret- di!n takdirde büvü'" bir i~ahetle yanı - Bu mehmizmanın layıkı şekilde iş - rafından yap1lmaktadır. Milli bayram-

n vaıuı ' başına kurulmuc; bulunan demir ve çe- le •ebilme!':; iç•n yapılmış bulunan teş - lanmızdaki munta1,arn resmigeçitleri v· r. 
~2 

1layetiınizde muhtelif köylerin mer lik fabr"ka1arında"" daha fazla randı - kilatın başmda bir idare Amirinin ida- ile Karabükteki askeri kı'at noksanlığı-
~ 1ndeki köylerde pansiyonlu okullar man alınacaö-ı V(> ral{il ücreti az ola - resinde 1 O kişilik idare memur perso - m halka hissettirmemektedirler. 
!tıı~lrnuştur. Bu okullar, öğretmeni ol cağından ccvhe>i Dfrriktcn getirmeğe neli ile hn biri avrı ve muntazam ola - Yukarıda sayılan teskilatlar dışında, 
lını~n ~?Ylcrden gelen çocukları ve üç lüzum kalmıvac<ıii'ı cih,..tle istih~aıatın rak gıydirH:niş itfaiye, bando ve bekçi Şantive iç"ndeki ic::c; kan ini ve bakkal-
Cllkı ı koy okullarım ikmal eden ço _ daha 11cuza mal olunaca/Jı pek tabiidir. grupl&n gelir. ların temi?.lik ve ihtik" rs•.z satış vap -
de arın yetişmesine ameli bir şekil- İtfaiye lTUJ>U rnalarile, fabrikaya aid nakil vasıtala -
""''-çıaahşınaktadır. Burada okuyan ço __ - Bir O"RC 'Ü'Pnf;rf~n d~.,P-rken Grup. a~t:ert hi7.1Tletlerini ifa etmiş, nnın sevrüreferleri ve bilfımum büro 
--.ıt tın i 1 kl k I• odasında talebeler çalışırke-ı. ı. .1 1 d h 1 ·· b.. 15 t "b rnuarr.elatı idare servisinin eski ve kıy ler t aşf"Jeri, mensub Odu an OY ~ 8rl'8' 8SIOf y'lr8 a 1 tam Si hat ; VC PUT UZ genç en l a-

ataf h d" M · k t rocuklarının tam hayat h f ı d · f · metlı" ~mırı· B. Gh-aC"edd;n Gökkent'"n liıı:te ı~d~n ve ~izzat okulun ba çe- ır. em.c e , . rettir. Hep~i mu teli ver er e ıt aıye cı 
lrıbı ~~tıştlrdiklerı maddelerden te - adamı olaıak yetişmele~ .. için her yıl !psala (Hususi) .. :- lpsa:a kazasına teskilatlan'lda çalışmU?- ve bu vazifeyi yakm alak~c;ı ve yorulmak bilmiyen fa 
~lunmaktadır. Bu okullarda her işi olduğu gibi bu yıl~~ vılaye: m~rk:v- baglı _Ka;Puz.1~ ~oyt~nde bır gece eğ- benimsemi~ elemanlardır. Ayni şekilde aliyetile büvük bir rnuvaffakiyetle ba-
tılida lar, öP,retmenlerinin nezareti al - zinde ayda bir ve vılayete baglı koy og- lentis1, btr ~ıs•nm a~r surette yara - itfaive grıpJarmdan birinden avnhp şanlmaktadır. 
,_,t" kendileri yapmaktadırlar. VilA - retmenlerinin iştirakile bütün öğret - lanmasma sebebiyet vermiştir. fabrika te 1-<ilatına intisab eden Ali ça- ______ t_sıne __ t_K_ız_ıl_alma 
l'orı~\z dahilinde bu şekilde 14 pansi- menler toplanarak muhte~if mevzul_ar - Nuri Güven, Hüseyin Gergin ve ar- vuşu•ı kumandasında bultınmaktadır -
lı oı u köy okulu vardır. Bunlara yatı- da konferans ve ders verılmekte, ıcab kadaşlan Seyfi adında birisini öldür- lar. Yevmiye1idir1er, istirahatleri mun-
~ak devam eden talebe sayısı 701 eden müna~aşalar yapılmaktadır. meği evvelce kararlaştırmışlar ve bu taza111 b"r kovuş havatı içinde temin e-

l eğlentivi sırf bu ~ kuvveden file çı - dilmekte<l"t" ve her tiirlii modern itfa -
Trabzonda Esnaf Cemiyetlerinin top an·ısı karmak için tertib etmislerdir. ive cihazl~n ile mücehhezdirler. Gi.i -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. E~l~tiy~i~en&~la~arbh~~ n~ mua~n ~atlerinde daimttalim 

uğramışlar ve birer kahve içtikten ve terhiv~ ile mesgul olmakta v~ her 
sonra. karvey; terkedcn Hüseyin Ger- van"ın zuhurunda vazifelerini bihak -
pin ile N:ıri Güven yolda ırlderlerken kın yapmal{iadırlar. 
Nuri Güven. Hüseyin Gerftine: Bando teşkilatı 

- Sen s5zünde durmuyorsun ha.. Bando teşkilatı fabrika kadrosunda 
Diverek bıçağı çıkarrnasile ona sap- mukayved olup herhangi bir çalgıya a

la_ması bi~ olmuştur. Can acısile Hüse- şina olan i~ciJerden teşekkül etmiştir. 
yın Gerem korucu va ha~ \'1?11; veı: Düz sivah elbiselerile husus! bir kıva
fSeyfinin yerine ben gittim) diyerek feti labis bulunmaktadırlar. Şimdilik 
yere düşmüştür. sak!=:afon müstesna. her türlü saza ma-

e·gad·çte hay rsever bir 
vatandaş 

Bigadiç fHususi) - Bigadiç tüccar -
]arından Ahmed Ağ&oğlu bu defa okul 
talebeleri arac;ınrla fakir ve 'kimsesiı 
çocuklara sarfodl mek üzere Çocuk E
sirgeme Kurumuna (60) lira teberrü 
etm!ştir. 

Tr~bzon belediye reist=gi 
Trabzon (Hususi' - Şehrimiz bele -

diye reisi Doktor Cemal Tufan'm üçün
cü w·num müfett"c::l"k sıhhat müc;av;r 
muavinliğine tayin"le açılan beled·~e 

reisliğine ücüncü umum müfettiş ik • -
sayiş müşavir muavini emekli kunnav 
binba~ı Bahri Doğanay gelmiştir. An · 
cak Bahri Doğanay reisliği vekaleten 

Kazamızın müteyakkız jandannası liktirler. 20 kişilik muvakkat kadrola
vak'a malıalli-.e derhal yetişmiş, vara- rile mesai saatı haricindeki zamanlan
lı Hüc::eyirı Gergini Keşan hastanesine nı çalışmakla geçirmekte ve icabı gün
gönd<"ımic:: ve varalıyan Nuri Güveni lerde Karahükte müntehab parçalar çal 
yakalıvank Adliveve t~lim ~mi!':t~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

( Boğazhyan Halkavi faaliyete geçti ) 

ifaya başlamıştır. 

lu.~:~b~n .. (Hususi) - Şehrim.izde bu
l'er b· hutun esnaf ve san'atkarlar bi -
dırıa 1~ cemiyet halinde toplanmakta
l'tıek;.·1 OtQmobilciler, ayakkabıcılar, ek 
ıil~r b~r,_ berberler, lokantacılar, ter -

\71 1 k nta,. meyanındadırlar. 
'• toplantılarını yapan bu cemi -

Knt~hya f-'alkevi bac:kanhgı 
Kütahyadar. yazılıyor: Halkevi baş -

kanlıfnna çalışkan gençlerimizden ec -
zacı Salahacld n Kutman geçmiştir. 

Her haf~a Carsamba akşamlan mü -
samere vnilmekte, halk ta bu müsa -

yetlerden otomobilciler cemıyeti eski mere'erc ~zami al~ka ve rağbet gö~ -
idare heyetini aynen ibka etmiş, 7156 termektedır. Bu cumleden olarak ılk 

. konferansı geçeıı Çarşamba akşamı La-
liralık bütçesini tanzım ve kabul et - 1 H"· . b .. v tm i H"·seyın· .. . . a useympaşa aş ogre en u 
miştir. ReC'imler ustte otomobılcıler ce- Kardaş tarafından verilmiştir. 
miyeti azalarını, aşağıda umumi top - Kütahya bu kıymetli gençlerden da-
lantıyı gö:::tcriyor. ha çok ist!fadeler beklemektedir. 

Pazer Ola Hasan Bey Diyor ki: 

-ııns 
btecrn an B"y. b r ecneb1 
~ st Uada okuttum... H:ı
bir anda te1k!.kat yapan 

iazeteci .•• 

... Yarı vahşı Habes yer
lilerinin gayc;)t mahiraııe 

mitralyöz. tank .•• 

. .. Bomba tayyare.si, ze
hirli gaz kullandıklarım 
hayretle yazıyor ••• 

Hasan Bey - Ne şaşı • 
~rsun yahu, evvelki sene 
Avrupa medeniyetini ka -
bul edenler, onlar deiil mi 
idi? 

·Boğazlıyandan yazılıyor: Boğazlıyan ki re:,imler, tertıb edılen açılış töre -
halkevi faaliyete geçmiştir. Bu müna - nin:i~ başkanın nutkunu dınlcyen halk 
sebetle haJkevi başkanı Rifat Kozan ile merasıme iştirak edenleri gösteri -
güzel bir nutuk söyle~tir. Yukarıda- yor. 



... ,. 
CHıc1u.ıw Karpnaa 

ŞEHRİN 
1 
BDNALARI 

Gazete yazıyor: 
cŞehrin bütün binalan gri renge bo-

7anacak: 
-Acaba neden? 
Gazete, bu; acaba nedenin cevabım 

aa yazıyor: 
cHem hava hücumlanna karşı ted -

bir almak, hem de §ehrin güzelliğini 
temin etmek için buna lüzum görül -
d.fl.• 

Hava hficumlanna karşı tedbir al -
mak meselesine bir diyeceğim yok. Fa
kat tehrin g(lzelliğini temin etmek me
seleaine gelince; bana bu oldukça ga -
rib gürünüyoz, 

* 

Kafesteki kanaryama bakıyorum. Na
rin bir ku.ş. Tüylerinin tatlıı bir !anlı· 
ğı var. Fıkat hepsi bu.. Sustuğu za • 
manlarda pek manıuıız kalıyor. Fa.kat 
"ya şu boynu kırmızı kanadlannda sa
n tüyler elan saka kuşu. 

- Saka kuşu kanaryadan çok güzel 
diyoruın. -

* 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Tek bir dUşmam olmıyan adam 69 sene evvel ev:enen çiftler 

,-~· 

1 
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Garib ve Meraklı 
ŞEVLER 

Eyfel kulesi elli 
yaşına bastı 

1 

Bayram yerinde çocuklara kumar 
oynatan bir genç yakalandı 

Bekçiyi de dövmiye kalkan suçlu meşhud suçlar 
mahkemesinde mahkum edildi 

Beynelmilel avcılar Kaybolan çocuğun 
birliği reisi Bulgaristana cesedi bir bostan 

* hcreket etti kuyusunJa bulundu 
Maymunun marifeti Üç haftadanberi memleketimizde bu Kasımpaşada Mezarlık sokağındl ~ 

Anlatacı:ığımız vak'a bundan 1 buçuk lunan beyn-elmilel Avcılar Birliği reisi numaralı evde oturan Hasanın 8 1', 
ay kadar evvel Colombo adasında ce- Maksim Dökrok, dün aqam şehrimiz- şındaki oğlu Ahmedin ge~ Curnat 
reyan etmiştir. Oranın maruf tüccar _ den Bulgaristana müteveccihen ha - tesi günü sokakia oynar'ken birdenbJı' 

reket etmiştir. Beynelmilel Avclılar kaybolduguw nu. çocugunw o sı.rada ort' 
larından birinin çok terbiyeli bir may- ~ 

~irliğ~. ~:isi hareket~nden ev:-eı kendi- dan gP.Ç1Y1ekte olan bir gaz kamyonUJI"' 
munu vardır. Maymunun zekası sıle goruşPD gazetecilere ezcümle şun- tak 1 k b' d h dönm" edi~ 
bütün ad~ .halkınm takdirlerini cel - ı ·· 1 • · 1 ara ır a a eve Y arı soy em1ştır: yazmıştık. 
beyleınciktedir. Maymuındnki taklidci- «- Türkiyeyc dostum Abbas Cela - z b tın .,._ f d rJ 
lik, bilhasc:;a fevkalade bir dereceye ı· d tr · l k ld' o b a ha WJTa m an yaptolall tal& ın ave !S, 0 ara ge ım. ana: netioosinde çocuğun kamyona takıl 
vasıl olmuştur. Hayvanın sahibi zen - cTürkiyeve geliniz. Gayet iyi avlan - w 1 ld v 1 şıl k cı""' · · • ksı d . gmın ası nz o ugu an a ara 
gin olduP'u nisbette cömerddir. Her an mak ımkAnlannı bulaca nız• emış- -* 

· · B d b d t · bet d k • arsa ve bostanlarda arama yapıltnN"' 
tlıcarethanec:;ine mür.ac.aat eden fakir- tı. en e u ave e ıca e ere nas . r/ 
l · h . . h 

1 
h vonal avcılann buraya gelmeleri im - başlanmış, bu taharrıyat esnasında 

~rın e;sın~. atı~ annı oş etmekte- kanı olup olmadığını tetkike geldim. cuğun cesedi, Kasımpaşada Hacıh~ 
dır. Vak a.,. gunü tucçar bir iş için dı - Bizim birliğe dalına tngiltereden, A - rev mahalle-sinde Hasib adında bi~ 
şcın ~ı~ !Ş, kasanın başına maymun merikadan, Fransadan avcılar mil - isticanndaki bostanın kuyusunda bO 

1 
Bu Kanadalı karıkoca 69 sene evvel geçmış.ı 'f. racaat ederek, en ziyade enteresan av lunmuştur. 

•- .. . evlenmişler ve altı batınlık evladlan- Bu sırada fakirler gelmeqc baslamış- nerelerde yapılır diye malfunat ister - Çocuğun c civarda oynamakta ~ 
.ııııpanyanın guzıdf' devlet adamla - d:. w ·· ·· d bul 1 d · · di A , 
d b kill 

. nm ugunun e unmuş ar ır. lardır. Maymu=ı efendLc:;inden gördüguw ·· ler. Mal11m olduğu üzere şun · vru - bir kaza eseri olarak kuyuya düşüp 
nn an ve aşve ennden olan Ge - * _ıı dıır .. l~ 
neral Ramon Navaez İspanya tahtına üzere elirı kasaya sok.mu~ ve her fa _ pada avlan .. abi1ecek üç yer var . düğü Uıhıııin edilmekle beraber. o~ 
karp ' kıyamı bastırmış ve 30 bin asi- MaryUs ismi kire avu aoıus a d w t w k LehLc:;tan, Macaristan, Romanya. Eski· seklinin tesbiti için cesed Morga 

ç · u P ra agı mana 0 - den Avusturyava da gidilirdi Bu da - dınlmıştır. 
nin idam hükmünil imzalamıştır. Ölüm Maryüs ismi. Marsilyalı bir mübala· yulmuştur. Az sonra tüccar mağazası- t .. . ~b Tü k'yede birşeyler Jcte' 
döşeğinde .. ~anlanruı affetmesi hu- ğacı tipine verilen isimdir. Fransızlar, na avdet edince bir de bakar ki rnay - ;:pı~:~~i"e :ica d~ve d~~ndüm ve gel- . Za'lnla tahkikata devam etıne 
:s;mda viki olan ricaya karşı, Gene- bütün mübalAğacı fıkralarını Maryusa munun cömcrdliği kendisine 520 İngi- dim. ~eli birÇ°ok avcılarla görüş - dır. ,,,,,,,,; 

atfederler. Halbuki hakikatte Maryüs, r lir 1 1 · ·· , 
cBen b~-u..-:_ dü· ............... ıa-ft· 

0
-ldur·· ~ Arp" . ız asına ma o muştur. tüm. Hep!"mden musbet cevablar al - vardır Ah~ta hazır bulunmaltlım1'Yl uı.un i"'.rcu.u. .. ........ .. ınuna yakın hır yerde doğan Romah .. . . . · .,. 5 ... -

düm. Onun için diimnanun kalmadı'.• b" r isın"dir M .,}. b h . * dım. SonrA şahsi tecnıbelere giriştım. zımdır -r·· ır ıgenera ın ı . ei' .. ur ır ıa sı- . d Abb c 1111 aban · .J 
cevabını ve.rıni§tir. yettir. Jül Sezann amcası olur. Bursa cıvann a as e e Y . Burada yaptığım tetkiklerden şu.,.. 
................................................................ -.......................... _ .......................... __ Kız kaçırmanın yaşı yok ya!.. domuzu aV1 yaptık. Av. çok iyi tertıb ticeyi çıkardım: 

A~k bu:.. Genç, ihtiyar demez... edfilmh işti. 2 ~ y~ban d ~~~ vu~! Türkiyertp senede bir ay kadar ~! 
cBosnasaray• lı zen!tin Miklos Dikliks Da a sonra po yo~ .go un~ ve f 

1
" resan bıldırcın avı yapılır. Avru~. 

L SLER 
Sevllmlgen zevce 
Ne gapılır? 
Tahsil görmilş, mevki ve para sa

tıibl olnıut, iki çocuk babası bir er
kek tasaVV\D' ediniz. Kanl\Uldan 
miıteneff.irdlr, onu her bakımdan ha• 
kir ,&rmektedir. 1l!telik yabancı bir 
kadını da aevmektedir. 

İ.stanbullll çok uzak vilayetlerimiz· 
den birinde oturan Bay cM. N.• bana 
kendi tabkmınu çizdikten sonra 
Jevditl kadın hakkında da malO.mat 
veriyor: 
._ E~ki zamanlarda çalıştığı bir 

mftessese nhibinin metresiydi. Ora· 
dan aynldıfı zamana kadar münase-
betini muhafaza etti. Ve bana ha • 
yatının büttm sergüzeştlerini anlat
tı. Btıına ıralmen kendisini •eviyo-
nım.• 

* Mada '!ya Ud taraflıdır. Fakat dik-
kat ettıniz mi? Zevcenin beğenilme
diği, sevilmediği, haldr görüldüğü 
daima ortaya ikinci bir kadın çıktığı 
zaman anl~ıhr, için için kaynıyan 

bomba ancak o gün patlar. Dram 
çoktan başlamı.ştır, qynarunaktadır, 
fakat peTde o gün açılır. 

Okuyucuma nasihat vermek fay • 
dasızdır, hattA maziye müteallik su• 
al sormayı da beyhude addediyo • 
nım: 

- Sevmlyordunm, neden aldınız? 
Adiliğini, seviyesizliğini sonradan 
anladınız diyeliın, birinci çocuğu ka
ıa ile yapmış olduğunuzu da kabul 
edelim, fakat ikincisini nasıl izah 
edersini7.:' 
Tanınmış bir garb içtirnaiyatçısı: 
- Kansın, kaybetmiş veya kan· 

ıından ayrılmış bir çocuk babası, 
Ok karısının bıraktığı çocuktan da 
ıyrı lınayı gl5ze almadıkça ikinci de
fa evlenemez, der. 

Mesele okuyucumun bu karan ve
rip vermediğin~dir. Alınak i,stedi • 
ği, sevdiği kadının süfli vaziyeti 
muade-lenin 'eklini değiştiremez, ol· 
sa olsa blraz daha düşmüş olur, şa
yed çocuklarım a§irnıa, hayır isteği· 
ne feda eden bir erkeğin daha ziya
de düşmesi mümkün ise. 

TEYZE 

yetmişlik bir köylüdür Bu zengin ve cablleyk halrasd ~naD hgıtt~. kaEnıae;ı a~a buraya seyahat yapmağa değer. ~·' 
· çu u av R JJ\. a a 'Uaş yer ere e . ·~ 

ihtiyar köylü 17 yaşında çok güzel ve gidecek, bilhassa geyik avı için tetkik· ban domuzu ve geyik avı içın tetki 1 

çok şirin bir kızla sevişmiş, onunla ev- ler yapacaktım. Mevsim rnünasib ol • sonbaharda ~lecek arkadaşım yaP' 

l • · k k b b . w • • "d med" E 11.,,l caktır. I enınegı urmuş ve ızın a asını zi - rnadıgı ıçm gı e ırn. y u veya ~ . ~ 
· · T · 1 d b" · birl".:a bi Ltı.tfen gaze~enızde şunu tebaruz yarete gıtmıştir. Fakat tahmin edildiği eşnn eli P. •zı.m ı~n r azas11 . . . . . . ,ı 

·b· b ed 
1 

t İh . buraya g~lecektir. Benim bitiremedi - tırınız. Buradan çok ıyı ıntıbalarla 4~ 
gı ı ceva ı r a mış ır. tıyar Aşık w. t tk". t "k 1 d ektir Ben det ediyorıım. Geldiğimden beri y8' 
bu red cevabı üzerine fevkalade sinir- gım e IitR ı o ı ma e ec . , _ _ .. . 

· . Bulgaristana gidiyorum. Orada avcı - nezaket ve guleryuz gordilm. .ıııııı 
lenmış ve bır gece yansı tanıdıklann- lar te~kilatı büyük bir kurd avı tertib Beynebnilel Avcı4ar Bm.i.ği r"' 
dan iki delikanlıya kızı kaçırtrn1"'11r . 1~ he d b 1 w B'l"'h Tur·· ki e..:ı- b l d guw ··dd t _MI İh . . . . "'' · etrnış er, n e u unacagım. 1 a a- y ~ u un u mu e zarı.ı"""'1 

tıyar ~ık ıle genç kız şımdi kanko- re Montekarlo'ya geçeceğim. Monte - da Türkiye Avcılar Birliğinin mi!' 
cadırlar. karılo'da güvercin atışı müsabakası firi olmuştur. . .................................................................................................... -. ······----······-·········· ........................ _._.._... .... / 

1 Bacaksızın maskaralıkları: Ocak maşası ve şeker maşası 
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Naşit 

Basana aid bildiklerim 

Bayram gününü hapisane 
kapısında geçiren 

bir kadın neler görür ? 
Mahkômlarla görüşmek isteyenlerin hepsi kadın .•• 
Ellerinde bayram hediyeleri... işte simsiyah elbiseler 
g-iymiş, başından aşağıya siyah tüller sarkan bir 
ziyaretçi .•• Yüzünü görmek kabil değil. Her zivaret 

günü burada olurmuı 1 

Hakikaten Almana da benzer. TaMtn va- Diye bağırarak, kendini bıraktı. 
ziyetin nezaketini müdrik delil, içmiı t• Halk bağırıyordu: 
öyle gelmiş. Ayllba ckracak hali yok. - Olmadı, olmadı .. 
Halkın teşci nlralan arumda biz Tah· Hakem heyeti bizi berabere bıraktı O 
sjnle kapıştık. Bea!m ıtll'ef filAn bildi- .zaman yirmi sekil yaşında dumanı Gs
ğim yok. İtişip küıpyoru&. Tahıin fate.. tilnde bir san'atkAN!ım. Hasan Efend ne 
se beni tutunca ,_. wnar, vurur amma. zaman beni glSrse: 
sarhoş. olduğu yerde ıallanıyor. Nihayet - KAfir, o akşamki i~imi berbad ett n 
bir çelme ile Tllhslnf yu•arladun. Sırtını benim! 
yere değdirdim. ŞlpnM Tahliıı nefn nı- Der, takılırdı. 
fese: (Arkası var) 

Yazan: Nusret Safa Cofkun - Ölclilm Alllbl 



1 Sayfa SON POSTA 

Berlinde Qç sene ka,emt 
ile geçinen birTürk kadını 

Yıldızlar arasında bir anket 
.i\JAT DERViŞiN HATIRALARI 

Romanımın telif hakkını 30.000 
dolara satın almak istiyorlardı 

Kadında ve erkekte 
aranan başlıca meziyetlet 
Annabellaı ccErlıelıler dofnı H ne/eli luulrnlarclan laoılanalatlf... 
eliyor. Marcelle Cltantal İM crlıelderin selıi ve :aril lracluaları ,,.,_ 
clilıl.rini ülclia ediyor. Dan~ Daryö ulıi bir erlıeiin her ,_-ydll 

·Fakat birdenbire beklenmedik bir müşkül çıkb. Türk muharrirleri b~ynelmilel 
anlaşmanın imtiyazlarından istifade edemezler, deniliyordu. Babam cançekişiyordu. 

Bitkin bir halde idim. Mesele ile daha fazla meşgul ~lamadım 
iWlbt olclalıına MJyllJyor. 

-9-
Hayatta en çok istediğim feY· bir ro • 

manımın ecnebi liıanına tercüme edil -
meıf idl 

Buna rağmen Tempo gazetui tarafın • 
dan fevkalade surette reklamı yapılan 
romanımın neşredilmesi bana zevk ver • 
:medi 

Roman başlamadan bir ıiln evvel dört 
aayfalık el ilanları dağıtıldı. Bütiln Ber
ıın sokakları. kaldınmlan metrelerle be-
11im ve romanımın ismini taııyan kağıd
larla dolmuştu. 

Dört milyon nüfuslu bir ıe1urde her 
•lde kendi romanımın illnını aörüyor • 
dum. Bu çok istediğim bir ıey idı. Beni 
ıvindirrnesi lAzırn geliyordu. Fakat sc • 
vindiremiyordu. Hıç bir şey düşünecek 
halde değildim. 

Bir tek düşüncem vardı: 
Babam!. .. 
Bütün kAinatım bir hasta odası idi. 

Bütün arzum. ona ıztır.ıb vermiyecek gı
dalar hazırlayabilmek, ona biraz bir ıey 
yedirebilmek. ilaçlarını zamanında ya -
pabilmek ve o müthi§ hastalığın pençe -
ıinden, ölümden onu kurtarabilmekti. 

Babam biraz daha iyileştikten sonra 
bizden uzak kalmak iıtemedili için ona 
Fosanen sokağında altı odalı mobilyalı 

bir ev tutmuştum. Evde aylıklı bir ka -
dın, doktorumuz, bir de aylıklı hasta 
bakıcımız vardı. 

Onun hastalığına fcab edebilecek bü • 
tün ilAçlar evde hazırdı. Evi bir hasta • 
nf' haline koymuştuk. Profes5r Bier mu -
avini ve asistanı daima onu ziyaret e -
diyorlar, icab ettiği vakit radyum yap -
tırmak için birkaç gün hastaneye gidi • 
yorduk. 

Dünya ile allkamızı kesmi~ik. Dört 

- Acemf değilim. Hakkınız var. Fa
kat sevmedim. 
Kadın, birdenbire kendfne gelmiş 

gibi, tel'Aşh· 

- A, l\ffedenıiniz .. dedi. Deminden
bm sizi ayakta tutuyorum. Oturmaz 
mısm1z? 

İki pencere arasını bovdan boya kap
lıyan sedirin üzerine gidip yanyana o
turdulıtr. 

- Demek: beni seviyorsunuz. İnana
yım, l\vle mi? 

- f ..,an, RAnl. 
- Evet amma, beni daha bu!!iln 1!6-

ril VO""!fllnU 1. 

- Bfr imıanm, ~ent>let'<..'e eönlünde 
yapth~ bir havale kavuc:turu ırOn. 

t)TIA "llbenrı rıanırile bakm1va<'aih bir 
hakikat de~l nıid~r' Yinnt vedi v1191n
dfıvrm. Kendimi hildim bfleli. muhav
yf1Pm<4P ~frl ~e1'-i11endirdlm. ~::m11 ~!7.i 

tırif PtFk'•ri vı.kit. ev~afın17.1 ~nlüm
de ve~avRn kadınıtı ev!llafınıt ne-lr vRlon 
bu1at"8'k:. sf~ l'~rmek sevda~n8 dtlstnm. 
etmdf de rröT'()fim .. ve ~vonım ... 

- Peılr; . fakat.. ~vf"Cehini'l'.: de. ne 
t)lacak! Renden ka~ıMt beklemeni7: 
abestir. BPn nefsine hAkim olmıvan bir 
insanım. Ben H Seni venin evinde, bir .. 
bfr .. 8emıavevfm! 

7,ab=t frf!fldi. ııva~ kıt'Mtn. ()'.famn 
içinde bir asalt?. bfr yukan. sinirli ~
nfrli ı?ezi11mel!e kovuldu. 'Rinz !OTI~ 
RAnAnın karşısına !!eldi. durdu. 

- Ç}k, bu evden! dedt. Seni nikAhla 
ılavım!. 

RAnA başını salladı. 
- Böyle ~eylere acele karar veril -

mez. Bunu ileride konuşuruz. Zamanı 
gelir .. yahud ki gelmez. 

Zabit sordu: 
- Niçin? 
- Sevda bir garib maceradıır. Hem 

.,etindir, h<>m de uzun gider. 
- Adamma göre .. değil mi? 
- Ayn, seçi yapmaz. Bütün gönül -

Almanyada esasen tirajlar yünek ol • 
duğu için muvaffakiyet kazanan bir ro
manın bir gazeteyi üç yüz bin arttırma • 
ı;ı çok iyi olmakla berab~r böyle bır ra
kamın bizdeki ehem.miyetinı haiz dılU· 
dir. 

Direktör, Ullstein rnüesseseıı namına 

bana te§ekkür etti. 
Sonra baıka muvaffakiyetler temenni

ıile elime bir sürü kağıdlar verdi. Bun -
lar romanımı kendi lisanlarına tercü:nı 
etmek veyahud ikinci tabı olarak neı • 
retmek isteyen muhtelif memleketlerin, 
muhtelif müesseselerin taleblerı idi. İç • 
!erinde Belgradaa intişar eden Politika 
gazetesinin bir mektubu, Nürnbergde 
çıkan bir gazetenin, Romanyada Per • 
noviçte çıkan bir Almanca gazetenin, fs
kandinavyadan bir mecmuanın teklifle • 
ri vardı. 

Direktör bunlardan başk~ Amerikadan 
da iyi tekli! aldıklarını söyledi: 

....... Elinize verdiğimiz adreslerle ıah • 
Suad Dervişın bilyük bir Macar mec 

muannda çıkan yazısı ile T'P$mi 

• san temasa .giriniz! dedi. Kitab ve kopf· 

kışi onun başında titreyerek bekleşiyor
duk. Onun bir tek arzusu yoktu ki yeri -
ne gelmesin. 

* Romanımın yirminci tefrikasının çık • 
tığı gündü. Ullstein müessesesi müdür -
!erinden birinden bir mktub aldım. Bu 
rnektubla beni idarehaneye ve kendisini 
görmeğe davet ediyordu. 

O ;gün bilmecburiye hastamın yanın • 
dan aynldım. Ullatein'e gittim. O zama
na kadar şahsan henüz tanımadığım bir 
zc: t beni karşıladL 

Bana romanımın çok büyük muvaffa
k 'yet kazandığını ve Tempo gazetesıni 

ile yüz bin arttırdığını söyledi. 

rayt hakkı için de bizim bürolar sizinle 
münasebete geçecektir. Çünkü biz Al • 
rr.anca neşriyatla fazla kazanmayız. Asıl 
kazancımız kitablanmızın başka lisan - Ankete cevab vern yıldızlar: Yukanda soldan sağa: Alice F.ield, Yvetıe ub" 
Iara. bilhassa İngilizce lisanına tercü • Anna.bella. Aıa.ğıda: Paulette Duboıt, Germaine Aussey, Bla.nche Monıel. 
meslndedlr. Amerikadan da bir teklif Bı'ı Frans ~...... + ...... ,.,..,....,., • .... . 1 ız ~.uuası --~.....--. ııne- Buna Bl:mche Montel şu cevabı Y" 

var. Çok iyi bır. teklif ... Zannederim ki, ma yıldızları aras.ında dikkate şayan riyor: 
romanınızın kopıravtını sizden iyı ıera • b' ank t t Arık tt ---·ı · _.1 ~ . ır e açmış ır. e e MM ~an su- - Florelle'in cevabı pek yerırıv 
ıtle satın abbileceğız. al ı:udur.· ·~" 

'I değildir. Erkek kadında czekA> yı 1 
Bu sözl~rden f:zla bir ~ey anladı.ğım - Kadında ve erkekte aranan başlı- dir ederse de onun cbudalalığınl' 

Y?.ktu ~l~md~ kağıdlar b~raz evvel eve ca m~ziyetler nelerdir? hoş görür. 
donmesını istıyordurn. Yaınız eV> dUşü - Mecmuanın aldığı cevablar şunlar • Güzel Moussia'nın cevabı da ~ 
rıüyordum. dır: - Bence erkeğin kadında afŞOll' 

Radyum tedavisi hakikattn dil üzt • Geçen ;vıl şehrimize gelen meşhur başhca meziyet cfantezb dir. 
1 

rinde büyük bir iyilik göstermişti. Fa - san'atkAr Florelle diyor ki: Söze kan~an Jeanne Boitel şu ıxı4 
kat, dilden, iki defa, pek çok miktarda - Bir erkeğin kadında aradığı baş- taleayı serdediyor: 

(Devamı 10 uncu ıayf ada) lıca meziypt czekA• dır. (Devamı 10 mıcıı. ıayfadcı) 
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"Ah ne baygın bakışın var, 
~.~ ·ti ı ı:rpı atz tur yıı~- cP. u oo.a ı. :~0~:0 

rs;z::ı:-ul<~ a be:ıaz şe~sıyelı!,, E~:~::. 

tan çatlıyordu. Rananın kendt od~ 
gitmekte olduğunu sezince dişarıy• fi 
layıp önledi 

- Ne oldu? 
. Genç kadın başını bile çevirmelcS~ 
cevab verdi: 

-Hiç! 

Bu sözleri söyler
ken RanAnın gözleri 
dalmış, hayali, ma • 
ziye rücu ediver • 
rnişti. Zahit ayağa 
kalktı .. 

- Maalesef ıiz • 
' n bu gece aynl • 
mak mecburiyetin • 
de,)tim. 

- Neden? Nereye 
gidiyorsunuz? 

- Konağa. 
- Hangi konağa? 
- Zaptiye nazın-

nın. 

- Ay! 
Zabit gülümsedi. 
- Evet. Cafer pa-

şanın yavenyım • 
Cür'etime mi şaş • 
tınız? 

Ranl cevab vermiyor, susuyordu. 
Delikanlı ellerile, kemerinin tokasını 

düzeltirken· 
- Ne <'lur? dedi. Onun ünvam, Ber

veti varsa, benim de alev alev yanan 
bir gönlüm, gençliğim vı ümidleıim 

yok mu? Vakıa silAhlarımız müsavi 
değil, 1Ak:n ben sizi, servetle ünvam 
her şeydPn üstün tutan kadınlardan 
saynuyorum. 

- Teşekkü: ederim. 
- Yoksa size, deminki teklifte bu • 

lunmazd1m . 
Döndü, ve ko1tuğun üzerinde uyuyan 

arka<laşma seslendi: 

;·an gelinebilir?. 
- Buru:lan sonra, 

hergün.. her saat. 
Zabit, kadının 

gözlerinin içine bak· 
tr. 

Ve gitti, yattı. 
-10-

Sabaha kadar gözlerine uyku ,:ıttfl 
mi.şti. Tal8tın, henüz tatmadığı pus' 
lerinin iştiyakile kıvranmış, dunn~ 
Gönlü'1ü y,ıkanmış, temizlenmiş, 

taze hissediyordu. Hakild aşkın, yılA 
ranmış kalbler üzerinde bazan bÖr 

- Ben de ıize te-- şifa verici, canland1ncı tesir!erl oluf· 
şe'kkür ederim, şim· Bu fuhuş ocağının içinde, kendini_~ 
di.. RAnl! denbire yabancı bulmağa başl~aııwı-. 
Sarhoş davran - Bu evden, bu muhitten kurtu . ...4 

ımş, bu sahneyi çarelermi düşünüyordu. Hele, ihtı .. r, 
seyrediyordu: ı 

_ Oo! dedi. Ma _ pasasımn meclisine artık taham111tı0 
pJlah! Siz işi pişir • demiyecekti. AyJandanberidir kentil. 
~iniz. Mübarek ona raınetmekle nefsine ihanet et ~ 
b6dJ ni, ~km kudsiyetini ayaklar altın• 

dığlnı idrak ediyordu. Geçmiş gii~• 
Talltla RAnA, 'ba • rtn yadı bile içine bulantı verdi. 1~ 

kışlarını biribirle- t r 
rinden ayıramıyor _ hin, ayaet"la gönderdiği nimeti e 11 
lardı. Dudaklan bir yecekti. Bilakis ona dört el ile sa~,.11 

cak, onun sayesinde yükselecek, d'" 
leşmek, bu akşam 

Beberuhi Molla: .Blmaasm/:. deci.. 'burada aktedilen tüğii çamurdan s1ynlacakt1. -
lad1. hini mukaveleyi bir puse ile teyid et· O gün C?.fer paşanın gene geımetc J 

- Faslı bitirdiniz mi? Ne çabuık, Jll• ~k arzusunu duyuyor, fakat mecliste timali varclı. Buna karşı erkenden ı 
hu! Bari beni bıraksaydınız da 1-.ı • bir almak gerekti. Kendini: « Y~~~' 

--1 - bir yabancının bulunuşu bu:na mAni k DiP" saydım. Öyle tatlı bir rüya görüyor • dedirtecek, veyahud ki hastalı 
dum ki alimallah!. oluya-du. ne ederek ona görünmiyecekti. ' 

RW ela ayakta idi. Zaıbitln elini tııtr - Yarm gece bekM!rim. Yattığı yerden Şatarete sesletl 
tu. - Gel'irlm. Allaha ısmarladık, RAnA! Arab gelir gelmez: ~ 

- Ne zaman gelirsiniz bir daha, Ta· - Güle güle gil. TalAt! - Kadı~ım! dedi; uyandınız 111ı! 
IAt bey? Veysi bey yılıpt yılı.şık tokuldu: zi, aşağıda birisi bekliyor. 

- İsmimi ne.rden biliyonunuz? - VfU elini öpeyim yenge hanım! - Kim? ~ 
- ~ gönfilleıe mal~ olur. 

1 
' ' . - Bilmem. Deccal kıyafetli, scıa 

- Ya' Demek gönüllermiz - "-le slak dudaklarım, uzatılan nermın bir herif. 
• ...,, "J ele yaplftırdı. 

mi? - Ne istiyormuş? AJ 
Rinl doğrudan doğruya cevah ftl'· - Vallah, Tall~ğhn, tebrtk ede • - Onu da sCSylemedi. Mutlaka 1:,1 

medi. Sade, sualtnı tekrarladı.: riml Hatun dediğin böyle olUrf. hanımı görE-ceğim, dedi. Ben de 0 

leri bir vurur. Daha fenası; her vurdu
lu gönlü de, iflah olmaz hale koyar. 

- Veys1! Haydi, kalk, gidiyoruz. 
Sarho.ş, homurdanarak gözlerini ara-

- Ne zeman geleoebinta'f Çıktıılar. tuın.. kahve pişirdim.. ) 
- Bilmem. Tehlikesizce.. ne zan>Jl& ~odada, Benli Seniye merak· (Arkalı 1J41 



y aşlılan renç 
•• 

gosteren şapkalar 

Modelin çizgilerile yakası ve önlerin -
deki listik band tango rengidrr. Bu renk 
ten hoşlanmazsanız kahve rengiye giden 

daha birkaç renk bulabil!rsiniz. Yeşil, 
ne açık, ne koyu mavi, bej gibi. 

Gençler bejdense mavi veya yeşil çizgi 

ve lastiği tercih etmelidirler. Çünkü: 

Bej daha ağır başlı bir renktir. Pek genç 
olm~anlara yaraşır. 

Biçimi de sade güzeldir. Y~n örgüde 

rağlan kol hemen hemen bir değişiklik -
tir. Beli sıkı, boyu kısacık olduğu için 

manto altından giymeğe çok müsaiddir. 

* 
Herhangi bir yün örgü sökülüp te ye

m baştan örülmek istendi mi yeni örgü 
eskisi kadar güzel düşmez. Ç:inkü: Yün 
buruşmuştur. Az çok yıprarunı~. büzül • 
müş. ·kirlenmiştir. Örmeden önce onu ye 
ııilemek lazımdır. 

Bunun için: 

* 
(1) Örgüyü söktü~e yünü genit bir 

mukavva üstüne sarmalıdır. 

* (2) Bu mukavvaya sanlan yünleri hep 
birden birbirinden tire ile bağlayıp ufak 
birer çile haline koymalıdır. 

* (3) Bu çileleri ılık su ve sabunla yıka-
malı, duru suda çalkalamalıcu.r. 

* (4) Islak çileler bir ıın~!l geçirilip anl-
malı, öylece kurumaya bırakılmalıdır. 

* Ya süsünün, ya da kendintn rengi man • (9) Yün kuruyunca ,.rti gibi olW'. o 
tonun rengine uydurulw·aa b~bütün tık nklt çileler birer birer yumak yapılır. 
görünür. Tıpkı caı'fldan ılımnıı 18n1 çileler ifb1 ... 

Yoz tuvaletinin esas 
şartları 

Krem! oazıln etra.fına Mnl t1C111'J'G
lı? 
Parmaklannı.mı -.çl4rile fQkaJclat' -

dan btın"'4 doğnı dainot hareketin 
çi.rerek atlrlJnü.s. Hiç bir t>Clkiı bun"A 
abim 11apmc:ıvınw. yo.nıi ~ fCI" 
ka1dara ~ yaymayanu. 

·* Allığı yanağa nMıl ıünMIO 

Al~ ~ yilıüftClrü" ıekUna glJre 
ncnııiftl boyama.nı.ı icıab ecUyot"aa o -
roda üç noktaya hafifçe rirüftiz. Son· 
ra onu evvelce pudra alt~ olaraJı 
riirdü§ünü.ı' kremı. karıştırarak 11a111-
nız ve yanlara do~ ıedrıcn hafif • 
ıetmi.ı. 

* Yilztl"'1.me, *ncc kıal damarlar 
peyda oluyorM ne yapmalıdır? 

Çok ııcak ııe çok .o~uktmt kaçını -
nu. Fazla ııcak veya alkollü. ıeyleri 
içmeyinb. Yüzünıla terkibind.? al • 
kol bu!unan loıycm vemin ıil~ 
ni.r. Baharlı yemek yemeyinis. 

* Cilde bakmanı" iç eıaa f(1rtı ne • 
lerdir? 

Yüzünüzü ıabahtan ve bilhassa 
ak§amlan temizlemek. Her gün bes -
leyici bit- krem ıii.rüp yirmi dakika 
bırakmak. Çimdikliyerek, hafif ha • 
fi/ vurarak, masa; yaparak kan de -
veranını kuvvetlendirmek. 

* Yüzdeki riyah benekleri nu:l gi • 
dermeli? 

Yüzünüze badem ya~na batınl -
mış ·pamukla kompre& yapınız, ıonrtı 
Biliniz. Daha sonra riva.Jı. bene1:ler.i 
temiz bfr vasıta ile çıkıınnı:. Üzeri • 
ne de ether BUlfrique ile dokununuz. 

Bluzların 

Yukarı taranmış 
siyah saçlar 

S~larınızı yUJtan taramak istiyorsa ı 

nız şu modeli bir tecrübe ediniz. Yüze 
tatlılık verir. 

Daha ziyade koyu renk saçlılar:ı ya 
raşan bu kuvafürde saçlar önden yan .. 
dan. arkadan hep tepeye doğru taran • 
mıştır. Başlangıçları düzdür. Böyle düz 

olduğu içindir 1d esmerlere ve bütün ko 
yu renk saçlılara pek iyı gider. 

Uçlar sıkı fakat nisbeten 
bukleler halinde bükülüdür. 

yassı gcnlf 
Bu sıkılık 

ve yassılık da koyu saçla:-a ea yaraşan hu 
!usiyetlerdir. 

Kabarık ve .fazla klvnk saçlar esmer • 
leri olduklarından daha yaş ı gbster'r • 
ler. Ve koyu renk saçların güzelliğini 

ancak düzgün. yatkın, muntazam kuva • 
fürler arttırır. Kabank, kıvırcık ve bi , 
raz dağınık kuvafürler de sarı saçla:-:ı 
sarışınlara yakışır. 

renkleri 
Taggörlerinizi yenileştirecek, 

şızlaştıracak pratik h .. , vasıtadır 

/ 
/ 

... 

Çok defa. tayyöı1inüzü, ceket eteğiru· l lerini arajtıralım. bakalım neler var: 
zi artık sevmez olursunuz. Modası geçti, Bluzlarda sabah için sarı yakut ve bal 
çok görüldü diye düş!inürsünüz. Halbu- rengi en sevilen tkl renk. Öğleden son • 
ki: Kumaşı daha yepyenidtr. Biçiminde ra bu parlak sannın yerim daha koyu 
de öyle pek eski modayı hatırlatacak bir renkler alıyor: Bronz vey1 zeytin yeıilt. 
şey yoktur. Eteğinin boyunu kısaltıver • blöpersan. cam göbeği, firuze ve blö dal 
diniz mi pek ilA günün modasına uyu - rua. 
verecektir amma çok giyinmekten ola- Akşam Te gece, bhn renkleri yeniden 
cıık, ne yapsanız bir kere gözünilzden değişiyor: Bu aeler menekşe rengi, öteki 
düşmüştür. renklere hfiim. Bunu dünyadaki bütiıa 

Böyle bir tayyöril hiç bir bluzla giy - kırmızılarla, bütün morlar takib ediyor.. 
meyi denediniz mi? Denemedinizse na- Siyah bluz da bu mevsimin pek sevi• 
file cbıktım, diye karar vermeyiniz' len blr modasıdır. Bunların kumaşlan 

Çünkü: Yeni, dejifi'k bir bluzla giyer giy incecik. birer de kabank jabolan var. 
mez kararınıı:dan cayacaksınız. Moda • Kollan zengin biçimde, korsajıarı drape. 
dan ve gözilnüzden düftüğilnfi sandığım• Muslin ve tül siyah bluzlara çok V'U'&

elbisenl..z birdenbire liae bambafka n ıan kumaılardır. Tekmil pl'li bluzların 

yepyeni görllnecek.. yanında sade §Ömizler de göze çarpıyor. 
Ancak bu işde dikkat edtlecek bir nok Model: Altın sansı ve mavi karışık la. 

ta var: Nuıl bir bluz yaptırmah ki tay- meden akşam giyilecek ~k bir bh:zdur. 
yöre uysun ve onu en yeni bt.r elbise gt- Yakasının arkası açıktır. Gece mav11f 
bi g&ıterstnT I1'nginde saten eteğin kalçaları saran bir 

Elbiaed• rengin roHi en hafta gelir. kesiği, önünde de ince ince plili bir par
Şu halde her f8Yden &ı.ce IOl1 bluz reıık- çası var. 



10 Sayfa 

Berlinde 3 sene kalemi ile 
geçinen bir Türk kadını 

{Baştarafı 8 md sayfada) 
gelen kan, mütemadt ıztırablar ve gıda
ıızlıklar babamın bünyesini harab atın.it 
bulunuyordu. 

Kalbin mukavemeti kalmamı§tı. İkide 
bir şiddetli zaf geliyordu. Her an ölüm 
tehlikesi içinde idi. Ne kopırayt. ne ter· 
cümeler, ne de bir ıey aklımda idi Eve 
Clönmek istiyordum. Ben yokken yeni bir 
kriz gelmiş, diye korkuyordum. 

Üç dört aydır bir gece uyku uyumayor
dum. Sinirlerim miWıi§ bozuktu. Ba· 
ı,amıa al.Akadar olmıyan mevzulan ania
mıyordum. Bütün evdekiler de benim 
halimde idiler. 
Hayatımız bir yatağın etrafı. bütün 

~!disem.İ'Z babamın sıhhl vaziyetindeki 
iyiye ve kötüye giden değişikliklerdi. 

Eve döndüğüm zaman son zamanlarda 
katib gibi kullandığım ve ücrt olarak ta 
tahakkuk ettirdiği işlerimden bir yüzde 
verdiğim adama telefon ettim. Gelip tek
lifleri almasını ve onlarla pazarlığa gir

mesini söyledim. 
Kendisi eve gelip telgrafları. teklifie

ri aldığı zaman benim bu muvaffaldyete 
nasıl olup ta lakayid kaldığıma hayret et
tl 

Bu f~ler, ona devredild1. O yazıp çizi-
yor. konturatlar getirip imnlatıyor, eli
me bir takım paralar veriyordu. 

Bu sırada mıstein' idaresinden yeni 
bjr teklif aldım. Kopirayt hakkımı gaze
teye devretmek için kendilerile görüş
memi istiyorlardı. Menecerimi yolladım. 

· Otuz bin dolara roman üzerindekı bütün 
hakkımı satın almak istiyorlardı. O za
mana kadar ecnebi memleketlerden on 
bln marka yakın bir para daha kazan
mıştım. Fakat bunun yüzde yirmi beşini 
mütercime vermiş. geri kalan kısmından 
yüzde on beş menecerime kalmış. müte
bakisini de ben kazanmış\ım. Gene bu a
ranjımanda da öyle olacaktı. Hemen kr)· 
·piraytımı satmağa razı olduğumu telefon· 
la bildirdim. Bütün istikbalimi temin e
Cier mahiyette olan bu kazançtan o za
manlarda ne kadar memnun olabilirsem 
o kadar memnun olmuştum. Fakat iki üç 
gün sonra Ullstein'den bir melctub aldım. 
Bu mektubda Türk teb'.lası olduğum iç:n 
kopirayt hakkına malik olmadığım ve 
,nalik olmadığım bir hakkı da satamıya
cağım yazılıyordu. 

Hemen Ullstein müessesesine telefon 
ettim. Bu eseri türkçe değil, doğriıdan 
doğruya almanca yazdığımı [mütercimi
min ismini vermemiş ve esen ben al
manca olarak oraya götnrmüştOm] ve 
almanca yazan bütün muharrirler gibi 
ayni haklardan istifade edebileceğımi 

söyledim. 
Bu o anda aklıma gelen bir şeyd\. Belki 

böyle bir iddia ile de bun~ muvaffalt ola
mazdım. Fakat herlıa1de otuz bin dolan 
bir çırpıda kavbetmeğe razı olmak güçtü. 

Ullstein'den bana: . 
- Bu meseleyi l'Otfen 'l"Qrlt konsoloıı

lıanesi tenvir etsin! dediler. 
- Hay, hay, dedim. Konsoloshane ıize 

ceva b verecektir. 
Ben konsoloshaneleri tebaaların işile 

me~~l zannederdim. Bilhassa ticari jşier 
onları aldkadar eder, bilirdim. Halbuki 
bu fırsatta öğrendim ki, Türk muharrir
ler·n kitab satmak için yapacakları kon· 
turatalr, Türk konsoloshanelerini allka-

olamıyacağım. için kendilerinill bir hu· 
kule müşavirine me.-leyi danışmalarını 
rica ettim. Bir taraftan da menecerlm, 
UIJ.min'le temasa geçmtıtt. 

Birkaç giln .onra Ulı.tein müeuese
sinden aşağı yultan ,ayle bir mektub aJ• 
dı.m: 

~Türk tebaası olduğunuz. kopirayt hak
kınız ve beynelmilel Bern anlaşması hu
kukunuz bulunmadığı için eserlnfz1. alıp 

kitab şeklinde neşirden feragat ettik. 
Çünkü müessesemizin kitab neşriyatında 
asıl kazancı o eserin bilhassa İngiliz ll· 
sanına tercümesindedir ilA.h .. ıı 

* Böyle bir mektub beni bir başka za. 
manda çok müteessir edebilirdi. Fakat 
ben bu mektubu babamın ölümünden b:r 
ik.i gün sonra aldığım için manasını an
lıyamadun bile ... 

Kıendimde değildlın. Hayatta en çok 
sevdiğim insanı kaybetmenin azabı ile 
bunalmış bir halde idim. 

Kimsesizd~k. Gurbette böy'le biJ: adı 

görmek ne müthiş bir ıeymiş!. .• 
Dört kişi idik. Dördilmüz de ayni şe

kilde perişandık. Yalnıı; bir ölüm acısı 

değil, yedi, sekiz ay ölüm gibi müthiş bir 
kuvvetle mücadele etmiş olmanın bitkjn
liği. Bu, sek~ ay en sevilen insanın en 
müthiş ıztırablarla kıvrandıjp.nı gör • 
.menin felaketi bizi mahvetmişti. 
Hatırlamıyorum; belki sefare-thaneden 

ve konsoloshaneden bize birer kartla ta
ziyet beyan etmişlerdir. Bugün hatırla

dığım ne resmt. ne de gayri resmi sıf a!ı 
haiz bir Türkün otuz Qç sene en büvük 
bir salahiyetle ve en mütevazi bir vekarla 
bir darülfünun kürsüsü işgal etmiş o!an 
Profesör İsmail Dervişin ailesinin tek ba
şına kıvramp matem çektiği evin kapı
sını çalmağa lüzum gôrmediğidir. 

Dördümüz birden hastalanmış. birbiri
mize sirayetinden ıgrip olduğunu zannct
t~ğimiz yüksek hararetli bir hastrıhkla 

yata·klara düşmüştük. Birbirimize baka
cak bile halimiz yoktu ..• 

* Babamın cenazesi Türk meza,.lığır.d:ı.

ki camide sefirin gelmesini beklemiş. 
Halbuki babam, ne tamnmıc; bir tüc

car, ne de siyast hüviyeti olan hır şa~si
yetti. Babam Türk Darülfünununu ilk ku 
ranlardan Müsir kimvager Profesör Der
viş Pasanın oğlu ve Türk Darülfiinunun
da otuz üc sene ders vermi~ olan Profe
sör İsmail Dervişti. 
Karlı bir ıt{inde babanım tabutunu aca

ba neden sefir gelir ilmi.dile öğle narna
nndan ikindi namazına kadar camide 
bf'k le+mislerdi? 

Bugün buna benim hAIA aklım ermiyor! 
( A rkrısı ''nr) 

Suad Derviş .............................................................. 
Kasablar et narkın'n 
kaldırılmasını istedi~er 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ne, dileklerimizin şu üç esasta toplandı
ğını anlattık: 

1 ..:_ Narkın kaldırılması. Ankarıda 45, 
İzmirde 50 ku~a satılan etin beher ki
losu için İstanbulda 40 kuruş nark vaze.
dilmesinden dolayı, müstahsil İstanbul 
piyasasına mal göndermiyor. Satın al • 

car etmiyecek mahiyett~ olan ~eylermi~. 
dığıınız canlı koyunların ise behe:: kilosu 

Konsoloshaneye ve bilhassa o zamanki 
konsolosumuza telefonla müracaat ettim 21-24 kuruş arasında tehalüf ediyor. Bu 
ve bu mesele hakkında beni tenvir etme- fiata aldığıma; eti toptancı fiatı olan 36 

kuruşa satabilmek için kilosunu. 18-19 
lerini. cKopirayt hakkım var mıdır, yok 

d , b b 'ld' l . . x l a· kuruşa almamız lhımdır. Halbuki yuka-
mu ur. ıı ana ı ırme ennı suy e ım. .. . . . . ., 
Mesele şahst bir i~m de~ild!. Tfirk teba· rıda royledığım veçhile bu mıkdarm 21-...4 
ası olduğum için cböyle hakkın yokı. de- kuruş olması yüzünden zarar edıyoruz. 
niliyordu bana. Ha1buki bay konsolos ba- Bu sebeble narkın kaldırılmasını istiyo· 
na konsoloshanenin bu gibi işlerle meş- ruz. 
gul olmıy2cağın1 söyledi. Bir kere de se- 2 - Eğer narkın kaldırılması mümkün 
farethaneye müracaat ettim. Sefaretha- değilse, narkın, hayvan borsası fiatlarına 
ne de bu işle alakadar olmadı. Bu a1!l.- uygun bir şekilde yük.9eltilmesi ve bu -
sızlıitı o zaman Berlin sefiri olan Kema- günkü piyasayı muhafaza için de canlı 
ledd in Sami Paşaya şahsan şik~yet et- hayvan alım. aatımına nark konması. 
mek istedim. Fakat kendisi bir Türk mu- Böylece, celeplerin fah.if fiat istemele • 
h arririnin şikayetini dinliyecek vaktt bu- rinin önüne geçilmeaf.. 
lam~dı. 3 - Ziraat Kurumunun yaptığı reka • 

Ullstein miiessesesi bana durmadan te- betin ticart esaslara taaruz teşkil etmi-
lefon ediyordu. Mektub yazıyordu. yecek bir şekilde tanzimi. 

Babam ölüm halinde idi. Krizler utık İktısad VekileU d:ilek.l<?rimizi hüsnü 

yirmi dört s1atte bir geliyordu. Kalb gft- telAkki etti. 
tikçe zayıflıyor, ölecek zannediyorduk. Bilahare Ziraat Vekili Bay Muhlis Ue 

Anormal bir vaziyette idim. Ullitein temasa geçtik. Vekil, fikAyetlerimizde e
müessesesine babamın çok ağır hasta ol- sas itibarile bi"zi haklı bulmakla beraber 
Üuğunu bildir:dim. Bu işle §ahsan meşgul bilhassa müstehlik vaziyeti üzerinde dur-.. 

SON POSTA 

zmlrin çallşkan 
müvezzileri 

hmirin çalışkan müvezzileri şehir -
de hölkın gazete ihtiyaçlarım temin et
mek hususunda çok büyük bir gayret 
göstermektedirler. Yukarıdaki resim 
kurbwı bayramında bir araya gelen bu 
çalışkan müvezzilerden biT kısmını 

ŞUBAT 

Sinema: Yıldızlar a·rasında 
bir anket 

"(BtSffmefı 1 Met .aytsct:ıJ landığı en büyük meziyet cka~-~ 
- Btr enek için kendi «kansı> ile rafeti• dir. Bugünkü günde JcadW'" 

cdiğen kadınlar vardır ... Erkek cdi- zarafeti büvük bir mevki tu~ 
ğer. kadınlarda kendi karımıdan bek - Çünkü bu v zarafet gündengüne aı.ıl ' 
lemekte oldulu mmy.tlerden gayrisi- maktadır. Kadın olan kadınların tt1' 
ni arar_ sı çok azdır. 

- Bu meziyetler nelerdir, slSylly~i- * 
lir mi8inir? Anket muharriri sualinJ başka ~ 

- ]3(mu izah edemem. Erkeğe göre şekilde BOrarak y.rldızlaruı fikirlel'I"" 
değişir... alıyor. ' 

Annabeila'nm cevabt sarihtir: - Erkekler<H aranılan meztyed 
- '.Erlreklerin hoşlandıklan kadın • nelerdir?. 

lık meziyetleri cdoğruluk ve neş'e> Güzel Edwige Feuiellere diyor tcf:.ılı 
dir. - Bir erkeği kadına beğlıyan ıtıV_ 

Gilzel Rosme Derean sıkılarak şu yet csamimiyeh tir. Samimt o~ 
ceva'bl veriyor: büyük bir meziyet yoktur bence ... 

- Ben bu bu.susta bir fikir sahibi mimi bir bakıştan boş bir şey tasa".1 
değilim. Hıı:ttA hiç düşünmedim bile ... eder misiniz? Düriist, samı.mı bir~ 
Beliti bu meziyet bende yoktur. iyi bir şeydir. Erkeklerin kalbleTJP"'. 

Alice Field tereddüd.süz şunu söy - ki cikiyüzlülüğü> atabilsek erkekler tJ 
lüyor: kadar da büyük adamlar o1abi1irld°" 

- Tahminime göre erkeğin hayat Danie11e Darrieux'ye gelince: ti 
arkaciaşındR a:radıffr baş.1~ meziye~ - Zeki bir erkek hiç şüphesiı , 
c:tatlılık> tır. Ve bu da cidden büyük kadını daha çok mes'ud edebilir, 1 
bir meziyettir. yor. 

Tino Rl>ssi ile sevişmesi bütün Fran- Güzel Blanche Montel ise: 
sayı İtalyan taleblerinden faz1a alaka- _ Evve1emirde erkekte aranılan tt1 
dar eden sehhar Mireille Ballin'in ce- ziyet namustur. İşinde namuslu o'ıJ 
vahı da şucur: bir erkek ailesinde de namuslu 0~ 

- Bence kadında csevimlililt> olursa Onun hayat arkadaşı olan kadıtı ,..ı 
erkek başkaca meziyetler aramağa lü- muhakkak ki mes'ud olur, fildrlet"" göstermektedir. 

········-······································ .. ••·••••••••• zum görmPz... ileri sürü.yor. 

'!'ii!'ki~·e radyo difüzyon postalan 

Ankara radyosu 
1 DALGA UZlfl\"I Tl,..! l 

ım m. 183 Kc.5. IIO Xw. 

1 
T.A Q. 19 74 ın. 15195 Kcıs. 20 Kw. 
T .A 'P. 31,70 m. 946!1 Kes. 20 Kw. 

PAZ<\R - 5/2139 

12.30: Prr;ğrarr., 12.35: Müzik küçük or -
kestra - Şet: Necib Aşkın. 12.35: Varyete 
proğramı - Tangolar. Valsler, C1gan vesaire. 
13: Memleket sıııı.t Avan. a1::ıns, meteoroloji 
haberleri. 13.10: MÜ?:ik (Kiicük orkest.,.a de
vamı), 13.45: Tiirk müzlğl. Çalanlar: Vecihe, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Okuyan: Necmi 
Rıza. 1 - ......... - Nihavent pesrevi. 2 - Nu 

$irin Paulette Dubost, biraz düşün- Christian Delyne diyor ki: 
dükten son_r.a şu cevabı veriyor: _ Zeki erkek iyi ise de onun •~ 

- Erkegın kadmda aradığı başllca zamanda caklıselim:. e malik olrn8S1 il' 
meziyet cmanevi asalet> tir. Erkek, zımdır. 
sevdi.iti kadında manevi itimadı buldu- Claude May'in fikri: 
gu.. takdirde kendini mes'ud olınuş sa- · b" - Her ne söylenirse söylenstn 
yar. . kadın yamnda kavi bir arkadaşınuı ~ 

Jeanne Aubert neş'ell hır sesle ŞU lunmasını a!'zU eder. Benim erkelttt , 
cevabı veriyor! radığ'ım en büyük vasıflar: İrade 8' 

- Bunların hepsi boş laflar .. Erke- bibi ve kuvvetU olmasıdır. frad~ 
ğjn kadında aradığı başlıca meziyet karaktersiz bir adamın bir kadının O 
ccinsi cazibe> dir. Cinst cazibe her şeye zerinde hiçbir tesiri olamıyacağı ~ 
hakimdir... hakkak. İr;ıdeye malik olnnyan er'V 

Fcıkat, diyecekc:lniz ki: cCinst cazibe> de hiçten başka birşey değildir. 
mczivet ı:;ayıltr mı? Evet, cinsf cazibe Gerrna~re Aussey diyor ki: 
de icabına göre bir meziyet sayılabi - _ Erkek doğru bir adam o1nı~ 
lir... d1r. Doğr11 bir adam ile kadın tanı 

Erkek'ler kadın~arda bazı kusurları nasile mes'ud olur. 
h11s l?.'Örii,..1er. Kadınlar vadır ki kusur- Yvette Lebon'un cevabı: . 
ludur:::ır. Fakat bu kusurlarını o derece _ Bene·~ ı"deal kadın zeki olan 1ct, 

rl Halil - Nih"vcnt sarkı: Bir gonca! terdir o. - l 
3 - Hııcı Arif - '.'ITih:ıvent ı;;al'kı: Ben bııY1 e;üzel bir surette idare ederler ki ku - dındır. B('n erkeğin zeki ve güzel o ' 
vefa beklPr. 4 - Hac• Arif - Nihavent ı;;ı:ırkı: surlar adeh sevimlilik olur. Bu yüz - rnasını is';erim. Erkeğin takdir u~ 
Şarap iç gülfemlndc. 5 - Ha~ı Arif - Niha - den erkek1er bu kusurlara bayılırlar ... dnması ve sevilmesi için otuz ya~ 
vent şarkı: Sacl:::ı.rııı:ı bal!-lanalı. 14.15 - 14.30: 1 d 1 ·· l" • d H lll"' Marcelle Chanta a şun an soy u - aşm1ş buluınması lıtzı:m ı~. ay ~ 
Konusm~ <Ev k:ıdını saatn, 17.30: Pro~ram, w 
17.35: Mi;zlk <Pawr çayı _ pU. 18.15: Konuş- yor: tecrübe sa~ibi olınası gerektir. KB 8' 
ma {Cocuk <ıant!l, 18.45 : Mü.,.ik rş .. n oda _ Tabiat sahibi olan erkekler kadın- ancak o v::ıkit mes'ud olabilir. Es ,r;ef 
mü7!1'rtı, fhl'?lıtm f\ .. aür V"' .Ate~ böcekleri larda zeka~rı; zarafeti beğenirler. Ben- dikkat edilecek olursa. kadın1ann d 
<FnntP?ll. ın 15: 'T'ôJ,.k mütll'rl. İn<'ıo .c::w l)ey- ce aranılan meziyetler bunlar olınalı - kine uygun gelen san'atkarlar bile lt 
eti <Fer'l'\"11l'lk fncı1 ıl. Calanhr: Haklrı Der - otuzunu asmış insanlardır. ..ı ... 
man, E""Pf K:ıd~ı. Has:m Gür, IIamrli Tokay, dır. . .. .. . .. . . Chsrı"' 
Ra~l'I üner. o·~ııvnn: Tah~ln Karakuş. 20 : Amerıkar1a buyuk bır şohret edınmış Jean Mı~at, Gary Cooper, İ 
P.. ıam. Ml'trnro!n'I hııh.,rlf'rl. 20.15: Türk mii olan Lilv Pons da demiştir ki: Boyer, Clark Gable, Franchot Tone 
z1 ~1 Q~!ıırılar: R 0 fll{ Fersan. Ruse'l Kam. j - Erke~n kadında aradığı ve hoş • bi... ~ 

~=;~~::a0~~~·~~:.::;:~ar~~~~~~-K;:~:; -Bayram gPnUnU hapisane ka~ısı"da geçiren 
2 - Blmen - sarkı <Yüzüm şen hatırım şen) -

3 - Salahadrlln Pınar - Erlsem. 4 - Ruşen bı•r ka'., ın neler go••ru••r ?, 
Kam - Kemerıce taıı-~ımı. 5 - İbrahim efen-
di - Yan:ı.r c!cl'dl fir::ıkınla' 6 - Salah::ıtt1n . t." 
Pınar - Ş'.l.r1< 1 : Sorm..adı? ~~~~ı. 7 - Faiz (Bastarafı 7 inci sayfarfa) ı - Malestaı_.. Ben de getırdi palttd' 
Kapancı - ~arkı: Bııklüm bu:~lum sırma sa-· gusı çıkmış. derken polis gelmiş ... İn - Yavrum .. benım çocuk, çok sever, ınaJı 
cm. 8 - Arıf be:v - Sarkı: D1ıser mJ sanına. 1 k b 1 İl · eri l!f olmu .. İşte fıç lina!.. ...ı. 
9 - Civan. u~t.a - S::>.rkı: Hn kimde vardır san ı u.. erı g ş A (Jll' 
aşk lpt!lAsı. 10 _ Etem efendi _ Saz semalsl. ay hapis aldı ... Pek müşkül, dükkan ~a - Ben de getirdim. Elimle l!hana 
21: Meml"lrı>t saati avan. 21: N~~·eıı pHl.k • öy]e kaldı. Çoluk. çocuk ser sefG ol • 
lar R. 2110· Mii-;-'k <Riyaseti Cümhur Ban- duk. Hepimiz çünkü onun eline bakarız ... 
dosıı - Sef: İhsan Küncer), ı. - Sellenlck • Vergi parasını yüz kere geçirdik ziyan -
Hind m.ırsı. 2 - R!chardy - Ispanvol rapso- dan amma! .. İşte cahillik, oğlum vere -
disi. 3 - Fauchf't - Senfoni. 4 - Gluck - Or . . . 
fea ope!'asınırı balesi. 5 - Glazounow - Sten ceksın şu borcun, parayı, ne dıye sı -
ka Razlne <Setıfon!k parça), 22: Anadolu nirlenirsin ... Amma gel gör ki zamane 
ajan"ı <spor servisi), 22.10: Müzik (Neşe'll çocukları pek ceJUli ... Bizimki muh& • 
p!Aklar), 22.45 - 23: Son aJaM haberleri ve cirlikte gelmişti. Büyük seferberlikte bh: 

~:.1.~~.?.:?.~~·....................................... Arabistanlardan 1stanbula geldik. Boz • 

Şehir Meclisi yarın 
toplantılanna başlıyacak 
Şehir Meclisi Şubatı 1ıo~antıtıaraıa 

yarından itibaren b~lıyacaktır. Vali 

gun zamanında babası merhumla bera -
ber Bedevilerin elinde kaldıktı. O zaman 
siniri bozulmuştu, korkmuştu. Hep yav
rumun üstünde cel!l kaldı. 

Eroincinin anası 
v-e BelediyP Reisi L~tfi Kırdar, yarın- Bir Rum nuıdam .görüyorum. Zayıf b1r 
kıi. WıPiantıya .riyaset e<leoelt, in~ihab yüzü, sevimli bir .gülümseyip var. Söze 
işlerile me~gul olmak üzere bir heyet karışıyor. 
seçilecektir. - Benim de oğlum var içeride, tam bir 

duğunu söyledi. Biz de, bugünkü nark 
üzerinden eti satabilmek için bir kuzuyu 
80 il! 100 kuruştan almak lazım geldiğini 
delillerile kendilerine ixah ettik. 

Bay MuhU., keyfiyeti tetkik etmekte 
oiduğunu ve neticede .zararımızı mucib 
olan vaziyetin ıslahı çaresine tevessül ey
llyeceğini vAdeyledl. 

Biz. Bay Muhlisin bu vAdfnden f ev • 
kalMe Umidvar olarak İstanbula dön • 
dille. Neticeyi bekliyoruz.> 

sene ... Bir sene 90k güç •.• 
- Nedir suçu! .. 
- İftira ... ~~~ benim çocuk ... 

İftira demişler ... Eroin. yaparl .. Allahtan 
bulsun iftira atanlar ..• 
Şimdi ikisi lronUfUyorlar. 
- Bu bayram mil.S11iman bayramı ma

dam ... Sen ne <!tye geldin? 
- Ben ne zaman var ~rmek.. buraya! 

Anne ben!.. Yok bayram!.. _ 
- :Amma elinde paket nr ... Sen de 

paket getinnJşldn ••• iBizlm gibi hediym • 

ması yaptıın... , 
Yan.kesicinin kirli saçlı sevgilisi ~ 

rültü ile tükürüğünü ağzından fırlatır, 
- Bizimki içeride aç otu!Llr! diyor. ıf 

reden bulup, nereden getirmeli!.. ._.tt 
Esmer, kara kuru bir kadın söze V" 

şıyor: . t 
- Benim erkek karde§im içeridedif· ı' 

yor. Mel'un bir karı yüzünden on bef 
ne yedi. On beş sene!.. Ah halbuki o ~ 
mamış ki ... Masum.. görseniz daha bl , 
lan terlememiş çocuk ... Kadın öldürf!l,j_ 
sini o ne bilsin. Karıyı kim bilir btil#' 
do.stu öldürdü. Bütün suç onun Us 
kaldı. 

Gözlerini siliyor: Ol'_, 
- Biz anasız, babasız büyüdUk. -~ 

ben analık ettim .. ah erkek karde~ r;, 
seviliyor .. şimdi kendi elimle ona ınill~ 
fil~n. öteberi diktim, bayramlık ... 
getirdim. Hem de ... 

- Hişt hanım geliniz: içeri ; 
Beni çağırıyorlar. Onun için sôZÜJ\ 

hayetini dinliyemiyorum. ıl 

Tahta kapıdan içeri giriyorum. ~ t3" 
bir masa, masanın üstünde gelen bil 1 
hediye paketleri birer, blreı- muayl?111 , 

diliyor. San bir duvar önünde boy ""J 
miş cılız bir servi ağacının karşıııırtd ti 
kapıya gitmek içfn eski taş merdiverı1 
den yukarı çıkıyorum. Hatice Ha.tıV 

)' 
) 

t 
d 



I ŞUBAT 

Şam da mufrit muhalefet 
gazeteleri kapatıldı 

fa tl (Baştarafı 1 inci sayfada) tomobil Aviv Limitettir. 
b a er lehinde tanzimi için bir tecrü - İsminden de anlaşılacağı veçhile bir 
t~de d~a bulunmak üzere kendisine v~- Yahudi şirketi olan bu firm::-, meğerse, 
lll verıbnesini teklif etti: onlar da buna bir hayli zamandanberi Berut ile FWstin 
ı~~\1afakat ettiklerinden, şimdı Vatani· arasında yapılan posta nakliyatını he • 
lu son kozlarını oynamak mevkiinde b'I· men hemen kam.ilen kendi eline almıj. 
lt:u~<lrlar. Onların hesablarınca, yeni Söylemğe hacet yoktur ki nakledilen 
k tnıser Suriyede yapacağı tetkikleri ya- mektublar, Filistinin Yahudi merkezi He 
lllda bitirecek ve Fransa hükUmetine Lübnan Yahudi muhiti arasındaki muha~ 
:ı:ıorunu verecektir. Bu raporun Suriye ~rata münhasır.dır. Tetkiklerin sonunda 
~"ası lehinde bir takını esaslara istinııd, şu neticeye varıldı: Firmanın sırf posta 
~.eceği ümidinde bulunan başvekil Ce • nakil ve tevzii ile meşgul büroları, me • 
l> 11 'Bey, Martta toplanacak olan Suriye murları, posta müvezzileri varmış. H~tta 
ltıarı_aınentosunun içtimaına kadar. hüld- daha garibi, sırf bu postalarda kullanıl -
r etı bugünkü müşkül vaziyetten kurta· mak üzere hususi posta pulları bile bu
<l acak bir takım neticeler elde edeceğin • lunuyormuş. Şirketin bürolarında yapı-
e~ kuvvetle ümidvardır. lan taharriyat neticesinde bu pullar ve 

t u ll'ı2 't ı;adla, hükumet yeniden siyasi makbuz koçanları gibi posta muamela -
eşebb.. d kull 1 b. kı b 1 • • .. Uslerine girişmiş ve muhalefetin a- tın a anı an ır ta m mat ua ar eı-
ı:~: ihlal etmesi ihtimallerine karşı bir de edil~iştir! El~e ed~len :esalkt~n. a~
r tedbirler almıştır. Bu tedbirler a- nan netıcelere gore, şırketın son ıkı .,.y 
basında bazı mufrit muha1efet gazeteleri- içinde yalnız adi muhabere mektubu o
'l/ ı :a kam.ilen ilga etmiş, yahud da mu- b rak 8500 mektub nak!etmiş olduğu ve 
~ katen kapatmıştır. Bu suretl:? muvak- bundan başka her nevi posta ve havale 
lii~· bir müddet için olsun mev- nıuameleleri yapmış bulunduğu anlaşıl
~ 1 takviye etmek ist'yen hü _ mıştır. Gene bu tetkiklerden çıkarılan 

11 ~et, eğer bu defa da rnüsbet neticeye göre şirket, iki memleket ara -
€:lıceı d t ·1 t · b li er alamıyacak olursa, bır daha be- sın a am manası e mun azam ve ser~ ır 
ili do.. t ·· k 1 · t · t kt · · la grultamıyacaktır. Ahvale vakıf 0• pes a muna a esı ernın e me e ımış. 

ı tılar, hükfunet için neticenin müsbet 0 _ Şirketin yazıhaneleri kapatıldı, bir hay 
ilca1ı fikrinde değildirler. 1i memur tevkif edildi. Bunlardan bazıla-* n sonradan serbest bırakılmakla beraber 
Son ..,;ı 1 henüz bir çokları mevkuftur. Hadise, Be-

dise ö"'n erde burada çok garib bir ha· 
?uhQr rut muhitinde hayret ve heyecan uyan -

\>ahud etti ve bu hadise, buralarda dırmaktan hali kalmadL Yahudilere kar· 
~tn ilere karşı gösterilen husumetin 

B:~ asına sebeb oldu. 
l'tıaııddise şudur: Berut zabıtası, bir za -
}'a'Pt ;beri, edindiği şüphe!erı takiben 
ll'iJis~ı tetkikler neticesinde Lübnan ıi.e 
tob~ n arasında iş1iyen bir otomobil, o
da l> \re kamyon şirketinin ayni zamar.
lhe:?;sta işlerile de meşgul olduğunu 

13 ~na çıkarmıştır. 
\ı ış· 

şt ötedenberi husumet izhar edenler tek
n: r harekete geldiler ve bunlar aleyhinde 
propagandaya başladılar. 

50 kişi tevkif edildi 

~am 4 ( A.A.) - cD. N. B.> : 
Polis talebe tarafından bugün 1çin 

tertib edilen nümayişe mani o1abil -
m~tir. 50 kişi tevkif edilıni.ş ve bütün 
mağazalar tekrar açılmıştrr. ~apan şirketin fırması Şalom 0-

Q. uz ve l tin b=e y=a=n=a=tı=n=d=a=n 
kopan fırtına dinmedi 

SON POST.& 

Yugoslavyada Hırvat 
meselesi bir kabine 
buhranı tevlid etti 

(Ba.ştarcı'fı 1 inci sayfada) 
tır. A.yb reisi Anbon Koro§etz, meb'u.san 
meclisi reisi Stefan Çiriç. eski münakal4t 
nazırı Mehmed Spaho ve diğer parti tef· 
!eri sıra ile saraya davet edilerek. Prens 
P<ıla mülaki olmut ve iıtışarede bulun • 
muşlardır. 

Kabinenin istifasına sebeb, mab'u.s:uı 
meclisi toplantılarına . iştit"akten imtina 
eden Hırvat meb'uslann hattı hareketi 
olmuştur. Bu meseleden dolayı nazırlar 
arasında ihtilif çıkmış ve dün, bet nazır 
istifalarını vermişlerdir. 

Bu vaziyet karşısında. baıvekil Sto -
yadinoviç de diğer arkadaşlarile bırliltte 
istifaya mecbur olmuştur. 

Gerek Sırb, gerek Sloven meb0 uslar, 
Hırvat meselesinde hükılmetin takib et
tiği siyaseti protesto etmek üzere, mec· 
ilsin dünkü toplantısını terketmişlerdir. 

Şurasını kaydetmek lizıındır kı. a<'n 
intihabatta 1,643,783 rey kazanmıı olan 
Stoyadinoviç listesinin Skupçinada 
(meb'usan meclisi) 306 mümessili var -
dır. Maçekin listeıi ise, l,364,524 rey ka -
zanroış olmakla beraber, ancak 67 meb'us 
çıkarabilmiştir. 

Hırvatlar, bu intihabat ıisteminı pro -
testo etmek üzere, yeni meb'usacı mecli· 
sinin toplantılarına iştirak etmiyorlardı. 

Yeni kabine 
Belgrad 4 (Hususi) - Saltanat naibi 

Prens Pol. eski içtima! muavenet nazın 
Zvetkoviçi yeni kabineyi teşkile memur 
etmiştir. 

Yeni kabinenin muvakkat olacağı ve 
başlıca yeni bir meclis intihabına teves
sül edeceği anlaşılmaktadır. 

Yeni mecliste Hı.rvatlar, Slovenler ve 
Sırblar geniş bir su.rette temsil edile -
ceklerdir. 

Hükumet partisinde 
Belgrad 4 (A.A.) - D. N. B. Stoyadi • 

noviç kabinesinin istifası neticesmd" hü· 
kOmet partisinde ikilik çıkıp çıkmıya • 
cağı siya.si mehafilde merakla bekleni -
yor. Filhakika gerek parti reis vekillerin
den olan Spaho, gerek bizzat Koroıetz 
merkeziyet idareli aleyhinde bulunu • 
yorlar. 

Meb'usan meclisinin bugün için yap -
ması mukarrer olaın içtimaı &eri bırakıl-

•orıra (Başta.rafı 1 inci sayfada) müsaade ederek kanunla bitaraflık hü - mıştır. 
ltıı.ışt gazetecilere şu beyanatta bulun • kümlerini ihlal ve sonra cİspanyol bolşe· 1.tifanın sebebleri 

l:l Ur: vistlerine> müzaheret etmekle itham ey- d 4 (A.A) t 
hı.ı~zı gazeteciler, Amerikanları reisicüm lemekte ve cA.merikalıların Kızıl tspan- na~~gr;vetkov~ ~e istif::~~~~v:~e~ 
11 11 e~ siyasetini değiştirmi' olduğuna ik- yol ordusuna kaydedildıklenni> bildir • hine buhranı vahimleşmiştir. 
doh llıek istiyorlardı. Böyl~ bır itham mektedir. İstifa eden nazırlar, bir beyanname neş 
rta a~ değildi ve Amerikan milleti bu • Nihayet gazete, Ruzv~lti Avrupada mü- rederek, istifalanna sebeb olarak Hırvat 
ll.u~~aınazdı. dahalesine imkan veren bir suretı tesv·- meselesi hakkında kabinede çıkan iht!lMı 

lara i ~tin son beyanatı, bizim ittifak • ye kabul ettirdiğinden dolayı muahaze et zikrediyorlar. 
llattır ştı~ak etmiyeceğim\ze dair tı?ml - mektedir. Stoyadinoviç naib Pre~ Polü ziyaret 
'lltıd . :ır ecnebi hükt\metin sulh zama- Berlin 4 (A.A.) - Alman gazeteleri, A- etmiştir. 
den ~a Usust Amerikan sanayi Alemin • merika reisicümhuru tarafından yapılan B h b k 
~E'..... YJrare de dahil olmak üzere mal - u ran e Je,iyordu 

·•ıe tekbizin geç kaldığını yazmakh ittifak e· 
)oittuaatın almasını meneden bir kanun Belgrad 4 (A.A.) - (Havas), Kabine 

~ diyorlar. buhranı son haftalar zarfında ve bilhassa 
au!ct_ıebı hUkUmetlcr mümessillerinin hu Berliner Lokal Anzeiger gazetesi eli • Maçekin Hırvat partisile birleşen Sırb 
ı~l'irı~Ş.~at~ıların fabrika veya tayyare _ yor ki: muhalefet partisinin kuvvetini açıkça 
l'olttu gorrnelerini meneden bit' kanun rla cBu tekzib efkan umumiyeyi tatmin c- gösteren 11 Kanunuevvel 1938 intihaba ~ 

:S r. decek mahiyette değildir. Çünkü ortada, tındanberi için için kaynıyordu. Filhajcl-
'I ence Avrup d bi h b' k tayyare satışlarına, bizzat reisiciimlıurun ka buhranın esası, Stoyadinovıc kabinesi 
e bu h b" a a r ar •n çı maSJna muhtelif beyanatına ve ayandan Plt - h'"k"'-- ı· · d · 

?le llılnt ar ın Amerikaya sirayet etmes:- ve u wııet par ısın e bu mesele hak -

Sayfa t 

Maarif Vekili dün İstanbul gazeteci
lerile bir hasbıhalde bulundu 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücei §ehri • lunmuştu. Diğer dil tedrisatında da ayni 
mizde yapmakta olduğu tetkiklere devam maksadla etüdler yapılmaktadır. Bura .. 
etmektedir. Yüksek Muallun mektebini dak.i Fransız profesörlerile Türk mual ı 
gezen Vekil. Üniversitedeki yeni inşaatı limlerinden mürekkeb bir heyet teşkil .... 
da gözden geçirmiştir. Güzel San'atlar A- dilmiştir. Heyet. orta mekteblerle fuelt• 
kademisinde müdür ve profesörlerle ko- rin fransızca tedrisatı programım. hazırla• 
n~ulduktan aonra Aka·demiyc mahsus mış bulunmaktadır. Kitablann önümil%-o 
olmak üzere umumi bir talimatname ha· deki ders yılına yetiştirilmesi için terli· 
zırlanmasına karar verilmiştir. Vekil. bat alınmıştır. Orta mekteblerin birinci. 
talimatname taslağının, mekteb talim he- ikinci ve üçüncü sınıfları için ayrı ayn 
yeti tarafından hazırlanmasını emretmlj· birer kitab basılacaktır. 
tir. Almanca tedrisatı için de Ankarada bü 

Dün öğleden 110nra yanınd:ı Maarif toplantı yapılmış, tek kitab meydana ge-ı 
Müdürü Tevfik Kut oldu.~u halde yeni tirilmiştir. Orta mekteblerin birinci sımf'I 
yapılmakta olan mekteblerin yerlerini larına mahsus olarak hazırlanan bu ki .. 
gören Vekil, Müzeler Umum Müdürü tab 1939-1940 senesi ders yılı için orta 
Azizden eski eserler hakkında izahat al- mekteblerin her üç sınıfında okutulacai 
mıştır. Hasan Ali Yücel bu akşamki beklenen randıman elde edildikten sonra. 
trenle Ankaraya dönecektir. diğer kitabların hazırlanmasına geçile • 

Gazetecilerle hasbıhal j cektir. 
Vekil, dün öğleden sonra saat ikide 1s- İngilizce tedrisatı için de Foset usull 

tanbul gazetecilerini Partı merkezinde tekrar incelenecek, ıslahı zaruri göıil • 
len cihetler düzeltileeektir. 

toplıyarak umumi kültür vaziyetimiz hak 
k d b . h bıh 1 şt İst bul Kitablar müsabaka ile yazdırılacaktır. 
ın a ır as a yapını rr. an 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar ve Bu . suretle .maa:if işlerile uğraşan her ıı 
Maarif Müdürü Tevfik Kut ta hasbıhal kesın 1!1"aarifteki ~lah etrafında, yakın • 

d h b 1 lardır V kil· dan alakaları temm edilecektir. Bu sene 
esnasın a azır u ~uş · e · ilk mekteblerde okuma. yurd bilgisi "" 

c- Gazetelerde ıntışar etmekte olan t ih kit blar . . b. ~ b ka 
b · k K"" ltü ar a ı ıçın ırer musa a açı • ır ço yazılar görmekteyırn. u r aa- 1 ktır 

basındaki ilerleyişimizde gazeteler de aca • 
bize müzahir olacaklardır. Bu bakım - Yeni utılahld.r 
dan sizinle konuşmayı münasib buldum.> Bu ders yılı başından itibaren ok.utu!• 
dedikten sonra esas mevzua geçmiş, ye• mağa başlanan kitablara geçmi7 ıstılaD. 
niden yapılacak itler ve verJlecek karar- lar hakkında Maarif Vekaleti. alakada 
lar hakkında uzun uzadıya konuşmuş. muallimlerin gerek tedris, gerek ilmi 
gazeteciler tarafından sorulan suallere kıymeti bakımından mütalealarını sor , 
cevablar vermiştir. Vekil bilhassa dilme- muştur. Önümüzdeki hafta içinde bu mOı 
selesi üzerinde ehemmiyetle durmuş, ya- talealar mekteb müdürlükleri tarahndq 
kında toplantıya çağırılacal! olan maarif Ankaraya gönderilecektir. 
şllrası ile talim ve terbiye dairesinin va - :hmt, pedagojik esasları hazırlanan Ol'! 

zjfelerini anlatmıştır. ta mekteb gramerlerini Maarif VekllıU 
Yüksek Maarif Şürası müsabakaya koyacaktır. 

Yüksek Maarif Şlirası Hazirar. sonla • Pratik hayata hazırlayıcı 
nnda Ankarada toplanacaktır. Toplan - müesaeıeler 
tıya hazır olmak üzere Maarif VekAleti Bütün tahsil kademelerine müvazi bJa 
bu husustaki nşiyata l:>aşlamıştır. mesleki teknik tedrisatı kurmak Maarif 
Basbrılacak nutuk, rapor ve kitablar Vekaletinin gayesidir. Büyük teknl~ 

At tiir. 1...~... ın- ·· ·· ·ıu .. d 1 mekteblerinden itibaren açılmakta _,_ ... a A.u.u., onunun mı muca e e- u-... 
denberi maarif meseleleri hakkında muh- köy dikiş ve biçki kurslarına kadar h~r 
telif vesilelerle söyledik~erı nutuklar, derece ve kademede pratik hayata h~ 
verdikleri beyanattan bir kitab vücude !ayıcı müesseseler kurulacaktır. Bultmıo 
getirilecektir. duklan yerlerin ihtiyaçları gözönünd• 

Muhtelif zamanlarda Türkiyeye !lem- tutularak umwni kültür veren orta mek,. 
şümul şöhreti olan büyük kültür adam • tebleri, ayni zamanda mesleki ve tekni~ 
lan gelmiştir. Bunların eski harflP.rle mevzularla da faaliyete sevkedebilmek 
losmen neşredilmiş olan raporları, eksilt- imkanları aranmaktadır. Orta mekteb • 
ilkleri tamamlanarak tekra: basılacaktır. lerde derslerden başka mesleki tedriut 

!ktısad VekAleti bundan bir müddet ta. Adapazarında patates zeriyatı. Sam• 
evvel Amerikan profesörlerinden mü • sunda tütün kontrolleri, İzmirde ÜZÜIQ 

rekkeb bir heyet getirtmiştL Bu profe _ incir işleri, ora orta mekteblerinirı prog .. 
sörler iktısad! meseleleri tetkik ederken ramlanna alınacaktır. Bunlara, memle..' 
maarif meselelerine de temas etmişler _ kette başlamış olan iktısadi bareketl• 
di. Profesörlerin bu sahadaki tetkiklerin~ müvazi olarak hız verilecektir. 
aid yazıları ayrılarak bası\acaktır. Bun- İstanbul ekalliyet ve ecnebi rnekteb 4l 
!ardan başka maarifimiz hakkında yazıl- lerine lisan bilen üç müfettiş gönderil .. l 
mış olan bütiln raporlar da bastırılacak· miştir. Müfettişler. bu mekteblerin tö 
tır. ris vaziyetlerini inceliyeceklerdir. " 

Üniversite profesörlerinden maarif sa
hö.SUldaki değişikliklerin neler olabilece
ğine dair S()rulan suallerin ceıvabların • 
dan ayrıca bir kitab meydana getirile -
cektir. Dünya maarifi hakkındr. neşre • 
clilmiş bir çok kitablar türkçeye çevrile~ 
cektir. 

Ecnebi dil i~leri 

Panamada ltalyan bahriyeli· 
lerine tecavüz edildi 

bir h . olacak yegane çare, her devlet~n man gibi çok samimt arkadaşlannın teh- kındaki noktai nazar ihtilAfıdır. Buhra
ııı~ake~ırnate ul!ramak tehlikesini göze didlerine dair matbuatta doğruluğundan nın neticesi hakkında faha §imdiden ba
de ask sterneınesini temin edecek şekil _ şüphe edilemiyecek yazılar vardır. Ruz- zt şayialar dolaşrnıya başlamıştır. Muha
\>ü .. ,.d ett kuvvetler arasında müvazene velt, çıkardığı fırtınayı yatıştırmıya mu- lif Hırvat ve Sırb partilerinin de iştirakı-

..... e ff k 1 Bütü. d" b ü Maarif Vek!leti, ecnebi dil i•le'l'ile de getirrnektir. va a o amamıştır. n unya, ug n le bir milli birlik hükCımetınln teşekA:ülü ~ 
'"- Jd..ıı·alar harbden, yann sulhdan bahseden Vaşlng- derpiş ediliyor. Başvekil olarak ta Ko • yakından alAkadar olmaktadır. Bizde ec-

(Ba.ştara.fı 1 inci sayfada) 
cSavoya> ve c:Dük d' Aosta> İtalyan' 
distroyerlerinin karaya çıkan mürettec 
bat ve zabitanını himaye etme;k üzere,' 
polis tarafından sıkı tertibat alırımıt • 
tır. ı 

rı,.'~e\7york 
4 

(A.Ac-.) ton hükUmetinin siyaseti acabll ne olabi· roşetzin ismi ileri sürülmektedir. nebi dil tedrisatına 'lrta m~kteblerde 
""" - Herald Tribune, 1 ğ' · t kt b~lanmaktadır. Müteaddid kitablardan .. etesine ece mı soruş uraca ır.> Sırb ve Hırvat muhalefet partileri 
~at lı nazaran ay!n azasından ıki Romada ders takriri yapan muallimler ayn ayn 
lnerııll~ZV'eltin Ayan meclisi ordu encü • Belgrad 4 (A.A) - Birleşik muha - urul takib etmekte, bu yüzden lisan ted-
~ahud e Amerikanın chududu,. nun ve- Roma 4 (A.A.) - Bütün gazeteler, ret- lefet Sırb ve Hırvat partileri bu ak - risatımız beklenen randımanı vermemek-
1rıgııt cilk müdafaa hatth nın Fransa ve sicümhur Ruzveltin matbuata yaptığ; be- şanı bir içtima yapmıştır. tedir. Bundan bil' müddet evvel Foset is
l"tıu ~~~e o1duğunu söylemiş bulull<lu- yanatın çok geç kalmış bir tekzib oldu - .. Mezkfu me~afilde kaydedildiğine minde bir İngiliz mütehassısı getirtilmiş, 

A. ıa etmektedirler ğunu yazmaktadır. go.re, memleketın menfaatlerine tama- ingilizce tedrisatında tek usul ikame 0 • 

Halk, Panama sokaklarında c: Yap • 
sın Ruzvelt, kahrolsun Mussolini> fbaıı 
relerini taşıyan levhalar asmıştır. :S.. 
zı kimseler, İtalyan denizcilerine yu " 
murta atmışlardır. Bunlardan bir ~ 
tevkif edilmiştir. 

Panama guvernörü, gece İtalyan ~ 
nizcileri şerefine bir ziyafet vemrlf • 
tir. { 

iman naz t I . . · . Giornale d'İtalia diyor ki: mıle uygun olan Stoyadinoviç'in harl-
lletı'- e c e erının neşrı,ratı d b' k d' b ci sivasetine karşı kat'iyyen muhale -.. ~ 4 (AA) R t cRuzvelt, Amerika a ızzat en 1 e- " dinoviç. ya hariciye nezaretini, yahud j muhalefet partisi ile Htrvat partisi -

··~111-· • • - esm mah!ellerin inf' ı f fet mevzutıba'L- degyı'ldı"r. İstem'len fUJ/iy _, Nl o1an t f yanatı aleyhinde gittikçe artan · ıa ır- w; Y- da ma1ıyeyi deruhd d kt. H d kd ı K"' ~ete•ı b n ormation Diplomatique ga- H t 1 inin h e e ece ır. rr - rasın a a o unan anunuevvel an 'I 
0 ~u 1 tınası karşısında tekzib yoluna giderek ırva mese es alline bir çare bu- vatlar • t Im k · · i k b. la ·dd tl Ik ı ııulld.ı., bzve tin senato ordn komisyo _ lunma.sıdır. , vazıye a a ıçın, yen a ıne şmasını şı e e a ış amışlardır. 
"'~ e bunun arkasında ııiper almak istiyor. Hal nin teşekkülünü sfi1...A ll'littıt Yanatına bir makale tahsis et- ve programını a.u - * 

Q . buki tekzib ettiği 'beyanat. mükerrer de- Siyasi vuiyet ka.ranız netle bekliyorlar. . 
aı&te cM fa1ar il!n edilen ve hiç tekzib edilememi~ B ' d 4 (A.A.) D N B tf'lı::all"I._._ onreo pren!!ibi Amerik'.1 po~i- . eıgra - • · · · bildl- Haber alındığına göre, Naib Paul son 

A.- -~ t olan İtalya, Almanya ve Japonyaya mü- nyor h ftal d kin "'illetik enıel taşı idi> dedikten sonra · a ar için e, Hırvat lideri Maçe 
:tılrı ch"anııı umumt harbe müdahalesi • teveccih olan düşmanlığının daha açık Siyas~ vaziyet kara~ olmakta de - adamı olan Subaşici dört defa kabul 

.... an•a · bir ifadesinden başka bir teY değildır. vam ediyor Belgrad ırnrasf mehafilln tı~irıt ka ni:!nın ilk inkarını> teşkil et- --., - etmiş ve Hırvat meselesinin halli im -

Belgrad 4 (A.A) - Yeni kabineJt 
teşkile memur edilen Tsvetkoviç esJr:t 
meb'usan meclisinde hükfunet partfll 
olan radikal grupunun reisi idi ve son 
intihabda da parti mücadelesini idare 
eylemişti. "" .... -ı Ybdediyor ve dı·yor kl·. de zannedildiği.ne göre yeni kabine in- kAnlarını görilşmuş .. tür. 

._. Bir bisiklet bir qocuöa 911rptı tikal hükfimeti ah. ·~ind bul 
11aıı t• ... ..abu harbcu .!iyaset nıillet tarafu!- m ıyç~ e una -
lltu "uv, edllınPrn;•ti M" · Ali isminde biri, bisikletle Topkapı cak ve vazüesi bütçeyi meclisten ge - BeJgradda nümayişler Stoyadinoviç kabinesinde içtimaı mq 
l. 8.hedesi · -·~ r. ıllet Ve~s:ıy caddesindon geçerken 4 yaşında Zeki çirmek ve Hırvat meselesini halletmek Belgrad .f (AA) - Bu au.."am ekse~ avenet nazın b l T k ~illetı"' lli tasdik etmemiş ve Amerık.a n.oı u unan svet ov!~ 

Q ,.;l' Cenı· t' adında bir çocuğa çarparak hafifçe ya- olacaktır. risi üniversite talebesi olmak üzere mü Hırvat meselesi hakkında kabinede çıo 
leı-· aıete, Ru~:~t~:ıı gi:emıştir. . ralamıştır. Öyle unnedillyor ki, iatifa eden n.a - teaddid nüma~çi kafile-leri şehrin kan ihtilaf üzerine istila eden ve bu 

1ll ihaı-b nıa'lı .a 7 de muhanb- Yaralınm müdavatı yapılıruş, suçlu zırların ekser.isini ihtiva edecek olan bu muhtelif yerlerin'ie tezphürattıa bu - suretle bütün kabinenin düşmesine q,. 

emesı satın almalarına yakalanarak tahkikata. başlanmıştır. .bitaraf kabinede eaki Bqvekil Stoya- lunarak H1rvat lideri Maçek'i ve Sırb beb olan ~ş nazırdan birisidir. 



12 .,,. SON POS~A 

,, Son Posta ,, n ın Hikaye si "llDlllllllHDIHDID•DwlDlllllllllllDlllDIAIRlllW•u11ıııın111uuunmmm110111111mnmnmn11mnaı111n1D 

Korkunç profesö 
ı lllllllUBIDUDU lllllllllHIM•IUHllllllllllHIHIHlllllllllllllb.. Yazan : V. Ardov Ceviren: H. Alaz .ADDB1 

Serejka hekimleri hıç se dül D kto . bir de yazı masası vardL. Masanın ba - caman oldum... profesor olduğum zaman mutlaka 
. . vmez, ldeta I ne ikisi birlikt Serejkanın yanına dön • kım dolablar, beyaz örtülü bir ıezlong. I diın .. delil şimdi .. Halbuki fimdı .1H ko-1 sör ol~~adık .. Ben asistanım" ~ 

d d' Ç"'nkü altı ya - er. 0 r. · · 
onlardan nefret e e.~ ~· u .. _ Hastaya çok dikkat etmeniz lbım. şmda, beyaz bıyıklı. beyaz sakallı ihti • - Demek boğazını göstermesini blli - haber verırım.. 

rdi,.. butun tecrobeler, ağır . . . . J s 'k · k· fUllll ona ve &
1 

• ; dlan • I dedi. Vakıa bunu siz kendiniz de bilirsı- yar bır amca oturuyordu. Bu ihtıyar am- yorsun? Fakat ben ınanmıyorum. ereJ a sevınere · . 
ve korkunç cdoktor• kelımes.le a . ben gene söylüyorum: Ska:- canın sırtında beyaz bir gömlek vardı.. Serejka ajzını açıp dilinı dıfan çıkar· - Fakat sakın haber vermeli UD 

dırılan ve hemen hemen munhasıran Se- nl ıt~ :rmınk a, d' 'nden ziyade ihtilitatı teh- İhtiyar amcanın başının ön taraf>. pınl dıktan sonra, peltek peltek: ha!. dedi.. Sen profesör olunca artık 
k • b" f 1 k hissederek ağ'amak a ının en ısı tft ı k K' b'li __,. 

rej anın, ır ena ı . · . . lik lidir Hem bir defa da hastamızı pro- pırıl s~sızdı.. Ancak .başının arka tara- - qte, g-Or. dedi. senin e onuşmam.. ım ı r fU p-
arzusunu duyduğu, annesı.ıun, ateş g:ıbı f ~ Ffl tk' 'e gösterelim .. Nasıl olsa o fmda biraz saç vardı.. Fakat bu saçlar Amca bu mini mini dile, adeta Serej • sörler ne korkunç insanlardır?! • -• 
yanan alnına dudaklarını dokundurarak esor afid~n dR tıpkı oda gibi odanın eşyası gibi bem kanın hissetmiyeceği kadar hafifce do • Gülüştüler. Vakıa bu. beyaz GIY""'.: 

h 1 b. le· oranın şe ır. ' • k d t k D,J, 
telişlı v~ eyeca.n ~ ır ses · Çocuğun bu hastalığından fevkalade beyazdı.. kunduktan sonra: ~tiyar amca a. ar sempa ı ve et 

- Galıba ateşımız var!. k 1 · gayri ihtiyari oğlunu Odanın içinde bir tey.ze ile bir amca - Aferin, dedi. Hakikaten biliyormuş- bır adam da değıldi .. Fakat ne de 
.ııı:.:..ı • • .. ı d.,.. zaman ar bu adam· canı sı ı an annesı, b d · · b' d be i d Bef 
ıı;xu.Jerını soy e ı&ı .' . .. .. kucakladL Serejka da müteessir bir ses- daha vardı. Fakat Serejka. burada baş o- sun!. Kapa ağzını!. Ha, Serejka. ben se- u a ıyı ır a ama nz yor u.. 

lann peyda olduğunu kendısıne soylu - 1 d . lanın ihtiyar amca olduğunu anlamakta nın hakkında bir şey daha duydum: Gft- sinden mühimmi de profesör obna 
d H kaşıklarile çocukla • e sor u. ..u yor u. em esasen, . _ An e profesör nedir, ne demektir? gecikmedi.. ya sen kendi kendine soyunmasını bil • iw .. 

nn dillerini bastıran, kocaman soğuk cı- y n ' ğ fesör de bir dok • Serejkanın fazla beklemesine lüzum nıi)"Ormuşsun? Bu doğru mu? Bunlar, bir sürü odalardan 
1 kl yan bu adam- - avrucu um, pro t 'h .. l" klü b' t .. ;.,. O • 

!erile karın annı mın~ı .: tGrdur; fakat en baş doktor. kalmadan onu içeri aldılar.. htiyar aın- Serejka, alaycı bir kahkaha atarak~ sonra nı ayet goz ~ ır e~...- sr 
lan nasıl sevmek kabıldı. Serejkanın kalbi acı ile burkuldu: Çün ca .gülümsüyor, ve bu hareketile yana - - Bilmiyor mu imişim?. dedi .. Hal - turmakta olduğu bır odaya geldıler .. 

Sonra. doktorların korkunçluğunu art- kü alelade bir doktor kendisıne bu ka - ğında çukurcuklar peyda oluyordu .. İh • buki ayakkabılarımı bile ben kendim i • rejk~~nı~ a~nesile Niko~ay V!adi~ 
tıran bir nokta daha vardı: Onlar .ç~kıp dn fenalık, bu kadar acılar verirse. artık tiyar amca o kadar sempatik ve, o kadar likliyorum .. Bakın bakalım nuıl bilini • bu gazluklu teyze ile bır ,eyler koll'!t 
giderken mide bulandıran amel ılaç • bir baş doktordan, bir profesörden neler c.:na yakın bir adamdı ki, Serejka bü • yormuşum!. tular:. Bu _konuşmadan sonra _l!ı~~~11 
lanna zehir gibi acı kinınlere, ve daha b kl d"' yük bir ferahlıkla· cBu herhalde profe • Ser 'k b la .. 1 d"kte _.,. Vladimirovıç oradan aynldı.. GMIP":"; 

• .1A 1 e enmez ı. · eJ a un n soy e ı n IOJlfa •ur• i _ d' S jka ~ 
buna benzer i~renç bir ~akı~ ı _aç ara Bir defa profesör herhalde doktordan sör olmasa gerek ... > diye düşündü. atle soyunmağa başladı. Fakat bu sırada teyze ~e. mutema ıyen ere ya 
s6ratle tahavvul eden mu..,ıbet~ bır ta • daha sert, daha korkunçtu; sonra kim • Serejka içeri girince, ihtiyar amca, a- düğmelerle ilikleri birbirine kanştırdı .• makta ıdı .. Bu ısrarlı ha.loşlar Serej 
lam kağıdlar bırakmasını da hıç ~n~t - bilir Serejkayı ne biçim aletlerle mua • deta Serejkanın kırk yıllık ahbabı imiı Profesör alakadar oldu: beyecanlandırmağa başladıla'l'.. f/I 
mazlardı .. Hayır, h~yır bu. inu~ ~r an yene edecek. kim bilir ne kadar canını gibi, gayet müşfik ve dost bir sesle: - Hayrola. ne oldu? Düğmeler mi ta· Uzun bir tereddüd anından sonra 
iyilik beklemek ka: ıy~ .caız değıldt .. Se yakacaktı!. Muhakkak profesör ona, da- - Merhaba ahbab, dedi. senin adın kıldı?. saretini toplayan Serejka: 
rejka bunu gayet ıyi bıliyordu. h& fena. daha aeı iliçlar verecektl ne?. - Evet. düğmelerle iliklerin yerleri • - Teyze. sakın siz profet6r o~~~ 

Nitekim bu defa da böyle oldu. Hattı Bütün bunları göz önüne getıren Se - - Serejka ... Ya senin? ni şaşırmışım.. siniz? diye sormak cesaretın.i bndJIP":', 

Serejka halsizliğini. keyifsi~ltğ~ni ö~ce • rejka, sıkı sıkı annesine sarılarak acı acı - Benimki de Polkan'dır. Odadakilerin hepsi gülüştüler.. bıti • buldu. Teyze gülümsedi. Bapnı __ .Mlll.._ 

leri annesinden saklamak b:~e _ıs~edı. Fa- ağlamağa başladı. Annesi, Serejkayı sus Odadakilerin hepsi gülüştüler .. Serejka yar amca, bir taraftan Serejkanın so • Elile. ışıldayan gözlüklerim dthelt 
kat cateş• le bağlı bu neş'esız:·ğı, bu ke- turmak için bir hayli uğraştı. dr. gülerek: yurunasına yardım ederken diğer taraf • sonra: 
yifsizlili, onu sebebslz yere uç defa ağ- Serejka geceyi, korkunç kabuslar içın· _ Yalan, yalan, yalan. diye bağırdı. tan da doktorca, fakat hiç hissettırme • - Hayır, dedi, ben profetar cfeli]jllı': 
1amağa mecbur ettl. de geçirdi. Rüyasında hep k'lrkunç pro- bu köpek ismidir. Çocuklann ve amca • den, sıcak ellerle Serejkayı muayeneye Fakat uslu oturmnsan o zaman bil~ 

Kurnaz annesi bu sebebsiz ağlamala • fesörü gördü.. ların ismi böyle olmaz!. başladı.. yaramazlıklarını profesöre haber -'' 
nn sebebini keşfetmekte gecikmed!. Ge- Sabahleyin Serejkayı, kendisine ve Annesi kaşlarını çatarak: Serejkanın kendi kendine aoyunabıle- rim .. 
ne dudaklarını Serejkanın alnına dokun- başkasına aid bir çok elbiseien:ı içine _ Serejka!. diye ihtar ettL ceğine kanaat .getirmiş olan fhtıyar am • Serejka annesinin kucağına atıldı.. bf' 
durarak, mahud cateş> den ahsetti.. Bü- sarıp sarmaladılar.. ve bilmediği bir ye- fazla so"'z ca: •ını annesinin göğsünde saklayarak d • İhtiyar amca annenin daha ':I <L_ ... fll 
tün bunlardan sonra Serejkayı yatağa ya- re. herhalde kendisini korkunı; profesö • S - Bravo. dedi, hakikaten soyunabili • lamağa başladı.. Annesi, çoculun .....--söylemesine imkan vermeden, gen":? e • 
tırdılar.. rün beklemekte olduğu büyük ve tuhaf yormuşsun!. Artık kafi .. Şimdi gı'yin! okşayarak: rejkaya hitab etti: 

Serejka iyice hastalanmıftı.. Midesi bir !binaya götürdüler .. Bir takım mer • Serejkayı giydirdiler.. İhtiyar amca, _ Ne oluyorsun Serejka. decti .. Ba 
d Er " divenlerden çıkararak bir çrık kapılann - Delikanlı, dedi, böyl2 birdenbire d dö k 

bulanıyor. bolazı atnyor u. tesı gun kul hı:ısta olmak nerden hatınna geldi? ora aki diğer bir amcaya nere : doktor şaka söyülyor .. 
doktoru getirdiler .. Doktor, her zaman bulunduğu bir koridora hıra ar.. h 1 d Be - Nikolay Vladimiroviç, dedi, sana SereJ'ka gene biraz ırilnOnet baJda.. llf:'

0 b k - Hiç de benim atırıma ge me i.. 
yaptığı gibi, tabii gene Serejkanın kar - Koridorda irili ufaklı k ird ço :nsan ni hasta yapmak doktorun hatırın'\ gel • zahmet. şu delikanlıyı al da beraberce de olsa, bu teyze profeslSr değildi .. 
nını mıncıkladı; kaşığile diline bastıra • vardı .. Bunların bir kısmı en i ara arın- S 1 b d h cbulaşık hastalıklar> kısmına gidıverin'. halde 0 kadar fazla korkma"'a da ._.,. 

k k nıiş.. onra ga i a annemin e atırına a 
rak onu ca • a • a> derneğe zorladı.. da konuşuyor, bir ısını ise can sı mtı • Serejka, dostça, ahbabca ihtiyar amca- kt 

gelmiş .. cAteş» falan gibi şeylerı hep an yo u .. 
Doktor bir gün sonra gene geldi. Ge • sından esniyordu. nem icad ~iyor. ya veda etti .. Ve ~ocuk bahçesinde kon- Bu arada gözlüklil teyEe Sere·-~--

ne karnını elledi; sonra, 3deta Serejka • Serejkanın paltosunu çıkardılar .. ve ser olacağı gece ihtiyar amcayı gelip a • annesine şunlan aöylilyordu: 
nın bugün ne yediğini anlamaJt istiyor - hemen koridora açılan kapılardan birine - Ya. demek böyle?. Neyse ben ya • lacağını tekrar tekrar vadederek diğer 
muş gibi dikkatli dikkatli boğazının içi- soktular .. Burası büyücek bir oda idi.. nılmışım .. Fakat benim asıl tuhafıma gı· amca ile annesinin ellerinden tutarak dı- - Şimdi ben nöbetçi he~reyı çal' • 
ne baktı .. Bütün bunlar klfi gelmiyor • Buratia ekseriY.et itibarile teyzele:- ve den bir başka şey var: Eyic~ hatırlamı - şarı çıktı. ıınm. O gelince bizim delikanhJ1 # 
muı gibi Serejkayı, adeta bir kukla gibi amcalar oturuyordu. Çocuk hemen he - yorum kimdi, amma, birisi bana. guya Onlar, bitmez tükenmez bir takım ko- hal yatınnz. 
evirdi, çevirdi; yatırdı. kaldırdı .. Niha - men hiç yok gibiydi.. Serejkanın ağzını açıp boğazını göste::- · r:dorlardan geçtiler .. Tamamen sükftnet Gözlüklü teyze kapıya d6neret: 
yet, ıimdiye kadar Serejkanın hiç duy • Serejka soğuk soğuk ter döküyordu. mesini bilmediğini söyledi.. bulmuş olan Serejka, yeniden heyecan- - Oçesova! Oçesova! dlye lellendL 
madığı yeni bir kelime söyledi: Şimdi nerede ise profesö:iln görüneceği - Serejka, kıllardan değil de henüz tüy- lanmağa başladı .. Annesıle beraber yü • Odaya. çatık kaşlı. beyu gömlekh. )1 

- Skarlatin. (Kızıl) ne şu kapıdan çıkıvereceğ!ne kani idi.. lerden müteşekkil olan kaşlannı çata • riimekte olan Nikolay Vladimlroviç'• yan ş:ında beyaz örtü bulunan bir başka ~ 
Serejkanın annesi, telq içinde sordu: Kapı açılıp kapandıkça Serejka göz u- rak: yan bakarak sordu: ze girdi. Odadakilerin hepsinı sert 
- Skarlatin mi? ene bulunduğu odaya açıian diğer oda- - Hiç de öyle değil dedi.. bunu sana - Amca, siz profesör müsQnQz?. gözden geçirdi. Gözlüklil teyze, bu 
- Evet, Skarlatin. nın içerisini tetkik ediyordu. Burası ge- I kjm söylemişse yalan söylemi-i·· Ben pl'k Nikolay Vladimiroviç kahkahasını ıap- geolen teyzeye bir şeyler söyledikten ıfl' 
Doktor, annesile beraber dışarı çıktı. niş, büyük. aydınlık bir oda idi. Odanın ala ağzımı açıp boğazımı göstermesini tedemiyerek: ra Serejkanın annesine dönt!rek: 

Dışarıda bir şeyler konuştular .. sonra ge- içinde, içerisinde aletler bulunan bir ta- bilirim .. hem bunu küçükken bile bil;r • - Hayır kardeş, dedi, biz daha profe- ( DeYamı 13 &neti ıayfada \~ 

Boa Post.nan edebi nmuu: 45 apartımanın iki ayn odasında ana i· parmaklı<;.m öniinde biletçiy• biletimi - Ha .. onu bana bırak.. bu akşalll 
le kızın ayni macerayı yaşamaları verip geçerken Daver ağabeyimle yüz· koru değiştireceğiz! 
muhakkak ki te~adüflerin en garibi ve yüze geldim: - Ya?. 
en hazini idi. Hele bu kafir oğlan ne de -Vay Tuğrul, diye omuzuma vurdu, - Evet .. şöyle denizin ftstGnde, 
alay edivordu benimle! İsterseniz be - sen de bu ''apunia mı idin?. Nasıl ol- çe gibi bir yerde içeceğiz. 
raber eğlen;riz ha! Fakat ona ne cevab du da görmedim?. - Nereai oraSl? 
verecektim? En makul ve en haklı ce- - Tabii, diy~ cevab verdim, vapur - Canım, söyledimdi sana_ Hani 
vah. hiç şüphesiz bu Wstaha cEdebsiz· o kacar kalabalık ki... tarafta rıhtımın sıom.mdan ..___, __ _ 
lik etme .. dilini tut!• demek olurdu. - Ben güvertede idim, ihtimal sen? denize uzanan üstü yeşil çardakh 

A$ıldar yolunun 
yolcuları 

• • Anc:ık o zeman da, Süheylayı ve ken· - Ha, P.vet .. ben orta alonda yer hanemsi bir gazino yok mu? ön 
Yaanı Halıtl Fahri Omn1tny dimi daha müşkiil bir vaziyete sokmuş bulabilmiştim. ve kapısı ÇBI'Şl içinde ... 

- Hayır .. bana emin olabilirsin.. Süheyll, üç gün sonra tekrar ayni olurdum. Çaresiz, işi tatlılığa döktüm: Daver &ğabeyim bundan eonra kolu- _ Malüm .. şimdi anladım. 
- .Ah Süheyla! odada buluşmak vadile benden evvel - Teşelı:kür ederim .. yalnız her za· ma girdi: _ İşte oraya gideriz. Rum gençl 
- Tujrul! çıkıp gitmişti. Ben de, ihtiyat olarak, man inmiyorum .. zaten bu apartıman· _Her ne ise .. iyi ki sana ra~ladım, kitara ile tanı?o1ar da çalıyorlar!O 
İşte o günkü buluşmamızın ilk saati l-u on dakika daha beklemiş ve ondan son- da bir dostum var da.. bugün nasılsa dedi. Maliim ya sözlilsiln bana... Sen herhalde tangoyu seversin. İta 

fıazin konuşmalarla geçti. Sonra bir ara- ra, apartımanın madamı ile vedalaşa • aklıma esti, şöyle bir uğrayıverdim. _Ne gibi? ' daki aşklannı hatırlatırsın! 
hk onun ruhuma tekrar neş'e veren ba • rak aşağıya inmiştim. Bu esnada kapı· Kimdir dostunuz derneğe hiç bir iü· U tt , H t inle bir Aşl<! .. Ne tuhaf, Daver a~beyitn 
,....,ıı k d k d' d ı· k' .. J. .w. d kt d rd " -.l· y l - nu un mu. an sen b hsed' -..:s.. 
•'9' e o a ar en ım en geç ım ı, o - cı 1\apınır. eşıgın e, aya a uruyo u. zum gorm1.."UI. anız: k d h b' k k d h tışt ak· bana şirnd; aşktan a ıyoruu. 
nünde diz çökme~i ve ona geçen defa ha- Her geldiğimde ona 'bolca bahşiş vel°"' - Yaa .. öyle mi? PekAIA!. a k\am 8 

'!\ ır aç 8 e a ırac kat ne bilsin ki benim bu akşam b 
na teklif ettiği i:ıı.ıdivaç laktt'dısmı kendim meği unutmadığımdan avucuna bir lira Dedi ve dudaklarında, istihzayı g1z· tı · . hassa unutmak is+ediğim, yalnız, bil 
eçmağı bile düşündüm. Fakat bu sözüm~ sı•kıştJrdım. Sonra sokağa çtdırn. O lemiyen h?fif bir tebessüm belirdi. O- . Oh! iştf" b~r. bu eksikti! Daver a~be- zevk1erine ral?men. bu aşk denen ı 
bv dakikada benim tarafımdan bir mer - anda. karşıki aparhmandan ismimi ça· na selam verip uzaklaşırken başım dö- yım bu teklıfı yapmak için tam da ak· rab ve onun akJa. havale sıimıaz p 
bamet duygusu sanır dive çekind"m Maa- ğırdık!annı duydum. Bir de başımı nüyor, taşJar sanki ayaklarımın altm· şamını bt•lınuştu! tesaJüfleri, üzüntülPri. aksilikleri 1 
mafih bilmem bu düşüncem doğru m.ı kaldırıncr., ikinci kat balkonunda kimi tan kayıyordu. - Bu akşam dursun, başka a1qam gi- m 
idi? Yoksa bunu, kendimi aldatmak, vıt'· göreyim! Naciye hanımın o beyaz pan- Kendi kendime· deriz. Den:z ü .. tfinde-ki cardaklı mevlıa"e 
danımı avutmak ve bu sözü böylece tek- talonlu Aşıkım... - Eyvah! diyordum. Şimdi ne ola • Divecek oldum. Fakat dinlemedi, be- ve. Dcıver arrabevimin dediği gibi 
rar açmamak için bir bahane mi bul - TepP.mc bir yıldıran indi sandım. cak? Artık bu apartımandan, bu oda • ni adetA s;irükledi: kaç Rum del'knn ısının kitara n~~ 
rnu~um? Çünkü insan ekseriya hodbin- Muhakkak bu oğlan, biraz evvel Sü • dan vaz geçmeliyim. Daha tenha, daha - Vallnhi olmaz, yoksa .gficenirim! leri ve içlerinden birinin oovledit!l 
dil', kolayca elde ett ği bir saadetı ve bir heyJanm d9 bu apartımandan çıktığını sokak içi bir yer bulmalıyım. Yoksa Yavaş yavaş yumuşadığımı hissedi - Rumca t:nıgo ile girdik. B'ran içi 
zevk. b'r an merhamet hiss'ne kapılsa görrnüstü. Nasıl ki, bunu, o da bana Süheylayı emniyetle bir randevuya yorum. fiç gündür devam eden asabi - sanki Akrlrnize s~n hatte im· 
bile, mecbur olm dan değ ştirmek jste • hiss0tt'rmekteıı çekinmedi. Balkonun • çağıramam. yetlerim, ıztırab1anm ve hele Süheyla- vapu-dan imdı bir Yunan adasına C 
mez Km bTr belki ben de öyleyimdir! dan sarkank: Sonra düşünüyordum~ nın yanında bugünkü tees90rllm ve bu· mış ve bu mevhaneve düsmüşürn 
1 'me pek derin bakm ktan ürküyorum. - Dernek aras1ra ka'TŞl apartımana Ya Naciye hanımın Aşıkı hem met· nun arkasından karşı balkondaki o be- gariL bir oza duydum. Fakat Dıt * geliyo?"SunPz, Tuğrul bey! dedi. Ne resine. kızıh anasına, hem de başkala- yaz pantalonln ile karşılaşmam sinir • ağabevim. kolumdan tutarak: 

Fakat Süheyla ile o günkü buluşmamı- aJa! Benım de burada bir odam var. rına Sühcyll ile aramızdaki bu sırrı ierlml tüsbütiln boınıuştu. Biraz ispir- _ Ka~g·a. cı,..;r n<>ni7·n üstüne· 
zın hıkayesi ve iç"nde bulunduğumuz va- İsterseniz 'bazı günler beraber eğleni • açarsa?. O zaman mesele hakikaten iki to, geçen defa gibi, ihtimal beynimin O zaman sıkıntılı dalgınlığıf1'1 
ziyetin karışıklığı bu kadarla bitmedi. riz! miz için de çok müthiş olur ve muhak· ağrısını dindirebilirdi 'ft in can sıkıcı kendime gclebi d m ve onun peşi 
Meğer o gün asıl beklemedığim. hiç ak· Beraber e~lenirlz dediji oda, Dıttmal kak bu oğlan o vakit gazabundan kur· şeyleri 'bu akşam biraz olsun mmtma • büfenin bulunduğu bu ilk kapalı '1 
lıma getiremiyeceğim bir tesadüf. aksi, Süheylinın İstanbula inmediği günler tulamaz!. ma yardım ederdi, SJmdan geçerek, tA nihayette defi 
mel'un bir tesadüf. o apartımanın kapı anasının inip randevuya gittilf. oda i· işte o akşam Adaya, kafamda bu kara - Peki, nereye gidec-titd üstüne uzanan çardaklı tprafa 
11ndan çıkarken beni bekliyecekmişl dL Ve ayni IOkaktl lr.aqıbqaJıa ld ~ pbm 1* .._......,. 1>1)19 i01""81. yilrildilm. (Atfcaa-I 



Sayfa 13 
Son Poata'nın tefrikası: 20 

Tahta çılcan hir Osmanlı lıükümdarının ilk işi salca/ 
5a/ıwrmclctir. Saltan Mustafa, buna sakalını sigaha 

boyamayı da llafJe etmiştir 

~DR-TEX 
l'r•••natlflerlnl 

1 
dalma tercih edtnt&ı 

• 



14 Sayf• SON POST n. 

•Son Posta• nm c!enla romaaı:· 85 

ftrk~19 tnııen: M. linna Dilme• 

" Bütün tayfalar güverteye!,, 
lngillere lig maçlarında ~ 

lig lideri yenildi 
Bizim kendilerine bir zarar yapmak 1 kırk kadem irtifaında olmalıydı, ses. • - Çocuk!ar neredesiniz? 

(fasdında olmadığımızı anladıklan za • ler:imizi boi'fan korkunç bir gürleyişle Diye haykırdım. 
ınan g~niş birer nefes almışlar ve ken· bize sald•:mıştı. Sanki muazzam ve - Buradayız! 

tlilerine dostane uvertürler yapınca da müthiş bir el gemimizi şiddetle yaka • Cevabı gclm~ ve ilave edilıniştı. : 

Derby'nin mağlubiyetine mukabil lig ikincisi olatl 
Everton son haftalardaki galibiyetine bu hafit 

bir yenisini daha kattı 

çok sevinç duymuşlardı. larnıştı. D;ılga gemiyi bir çöp gibi yük· - Hala meşe ağacı gibi sapsağla • 
·· Bizim çocuklar, önce bu tuhaf ada - seltmiş ve ileriye doğru atıwrmişti. mız! 
yı iyice görerek merak ve tecessüs duy Gemimiz. ezici bir şekilde mercan ri- MüretU:batırn ve esirler, geminin 
guJşrını tatmin etmek kin öteye beriye ~i üzerhe fl!'latılmışh, direkler ve ar-

1 

baş tarafına iltica etmişlerdi. On1an da 
koşup dağılm1şlardı. sonTa da her biri malar, kibrit çöpleri gilbi, bir anda kı- mercan bombardımanından koruyan 
faydalı bir iş yaprnağa koyulrnustu. Ki rılıp parr;ı parça oımuslardı. Gemimi-ı~üpesteler olrnustu. İncinen kimse yok
mlsi balık ve istakoz toplar vcva av - zin kıncı ve ezici darbesi mercan sed- tu. Hiç ol•nazsa bundan dolayı müte -
!arken. bir kısm1 de: deniz ku~lannın dini parc:-ılamış V€ her istikamete sav- şekkir bulunmamız 'lüzumunu duyu. -
fUmurtalan111 topluvorlaT<lı. Bir kaçı rulan p:ırcalar, infilak eden şaraonel • yor ve ötec::ini düsiinmüyor, başka hiç 
fta kucak kucak Hindistan cevizi taşı· ler:i andırmRkta bulunmuştu. Parcala· bir şeve acımıyorduk. Seeadler artık 
yorlardı. nan su daliın1n husule ıtetirdii!i <leh - bir yığın enkaztan başka bir şey değil-

GeMicilcrimden üçü, kocaman bir sem seller. ~miııin etrafındaki büvük di. O, iltivamı kabiJ olmıyacak surette 
tııeniz k3blunıbarrasmı 51rt üstü cevir • mercan narcalarını süriiklivere'k tek • yaralanm15. 1eknesi sivri merean küt
mişler ve onu bir halata baqlıyarak SÜ· nevi on1ar1a dö\'Üv0rdu. Seeadler, gü- leleri tarafından delik deşik edilmişti. 
riiye c::ürüye bu"undui.hımuz yere ge • vertesi takriben şakuli bir vazivet a - Hala meşe ağacı gibi sapasağlamız!. 
tirmi~lerdi. Arl~<la yabani domuzlar da lıncaya kc:dar yana vatmıı::tı. Sular gü- Mürettebabmın verdiği bu cevab on -
ırardı Bunlarc1ım bir cift av1amıştık. verteyi silip sünürüvorlardı. Korkunç dan wnrn aramızda sağlık bakımından 
~ zaman icirıde sandalımızı, en şe - rneddin var.:ıttı~ı kuvvetli l!irdibadlar, iyi bir h?~~e olduiTumuzu ifade etmek 
kiınperver. Et:ıiküri insanlara 1Ayık gı· mercan pnrca1arile bizi bombardıman icin manaı1 bir cümle olarak kullanıl· 
fla maddelerilc dolu olduğu halde ge _ ediyordu. Bu ölüm tehlikesile karşı maifo. bas1cım1ştı. T tt~ı..- W H _,,, ~ıt • b·~~ ~-'-...; 

k b 1 d w 1 <l b c b• p , f. v • d 0 ıı:nn.Gm • flft Q.m m4Çınu<ı Uoll rt kifi ın.K» topa ~Jcft rniye göndermistik. arşıya u un urumuz an ar a en, enu ı ası ırrın en ıssıız ve en er İ 

o rrere, yemek masamızın üzeri bir en alcalc küoeştenin yanı baŞ1nda bulu· zivare~ olunur adalarından biri olan 1 . ngiltere lig maçlannın yirmi beşin· lib mevkie geçiri~ir. _.ı 
nan kalın bir demir çubuli'a sarılmıs • bu mercan atölürıde bütün medent hu- cı haftası oyunlan bazı takımların yer- Oyunun son dakikasında AneJJ' 

bükii""l<iP.r ~aravmın yemek salonun • ı · · d w • • • b.lh li lid tım. Küneste: geminin rifi üzerine düc: kuktan tecrld <>dilerek ıssız adalara sü- ermı egıştırmış ve ı assa ·g · eri açığı üçüncü sayıyı yapmıştır. 
IClaki sofracU\ ~örülebnen zenginlikte .. D b ' • -mesile rıarcalanıp dagı· lan tonlarla mer rülen mahltumlar durumunda idik. Bi· er Y in mağlubiyetile geçmiştir. Arsenal onuncu, Aston ViHa Uo" 
nefis vemeklerle bezenmişti. Deniz D b ' ı· ı d b ak can yai'imunından beni muhafaza et- zim için her c:ev bitmic:ti. Fakat chalA er y, el an ıg i eri ulunm ta- düncü vaziyettedir. 
k:abhımbağ:lsmdan ve onun yumurta - " " d E ......ı.- h-.. taı d de __ ,,_ 55 000 tı11 misti. Bu dalı;rn: adanın ana kısmını meşe agvacı gı'bi dimdik duruyorduk.• ır_ .. Vuıwn, ~n wı at. ~ Vwu..uı Maçta , ~c:f bulunmuş · 
sından yapılmış nefis bir çorba. ista - 1 h tl k - b değı1se df> dairevi rub'unu ve ortadaki ga ı ıye er azanmasına ragmen ır Stoke City 3 • Derby O 
koz kızartması. deniz kuşu yumurtala· xxıv k ld • · · ırından oml"t. rosto ve çerez olarak da göl üzeri"lden adeta atlayarak geçmiş· maçı no .san oynamış 0

• ugu ~çı~ li~ Lig lideri bu maçta ciddt bit 0 
Hindistan cevizi. ti. Bu arıda <la binlerce kuş yuvasını 18STZ MERCAN ADASINDA ?e.rd~n bı~ sayı ~oksanlıga sahıbdır ve lfıbiyete uğram~ır. İlk devre t ". 

siinürüp pölE> atmıştı. K"'""'E.K MAHKÜMLARI GİBİ ikıncı vaz•yettedır. na ermişse de ikinci devrede :ilci. 
Günlerce rok zevkli. !=:aiTane bir ha· Ö un. - "'-- 1 3 A t Villa t .. lü veya diri olup olmadığımı bile • ~na • 8 on 1 daha yapan Stoke City, bu ıtl 

wat J!eçirmist:k. O günlerde sofralan • miverek bir avağım küoeştede ve bir Son Alman kolonisi! Biz bunu Pasi- Maçtan sonra .soyunma odasının ko- maçtan galı'b çıkmıştır J 
mızda bulunan vemek1erl mllvonerler w v ~. • • • .. • ridorunda Aston Villa takımı menece- · ' lb'l .. lükl .ı v • edebT 

1 
vd ' M" ava~1m da ge.mmı::'l mevıllı .ırııvertesın· fi~in ortasında. bu çok latif ıssız Mer· Derby Ug lideri, Stoke City iS' 

a: ıkeb glukuç f' ~emın . . dı ır erk .. 1ı.1 . tul~ de oldum.ı halde müşkü1~t1a kalkmıştım can atolünde tesis etmiştik. Alman ri Jimmy Hogan, :Aırsena) takımının tıncı vaziyettedir. 
•La e man' amız ıcın e u ıve ı ,.... ··rn - d k" 1 kt B. ğ · t , ~ h b b d A4.- genç oyuncusu Lewı's'ı' tebrik etmış' ve .. f' 

\TO nur e ımse er yo u. ,r an sa ımpara orım~unun ar an ırası, ı.v- Maçta 30.000 ki~ bulun.muc:tu>' 
miktarda h:ılık ve domuz etini duman· d w •• ı d d 1 1.ni ~· "' olarak y:ı1n1z kendimin kaldığım zan· lün en yüksek palmiyesi Ü7.erinde dal- oyna ıgı guze oyun an ° ayı e 1 E ~ 3 • H d.ı-~· ld • 
nama u""'111·1..,. U?Un""' b1'r mu'.ddet muha· km t Vrnon u oen>ııe 1> :ı ,,. ·"' ""' netmiştim. Boğuk ve zavif bir seS'le: galamyordu. ( A rka.n var) .sı ış ır. f f . 
laza edilir bir hale kovmuş ve bunlan v Genç Lewı.4J, bugün \Jimmy Hogan Ik devre sıfırsı ıra ibitmiştır. 

genı"mizi!l enak ambarında istif et • ~~il" n~~-~n~~~~:~u~~~~~~c~sı ~ "' mektebinin yet~tirdiği en parlak bir dakika içinde iki takım 2 • 2 }>er' miştik. Adada ~u da bulmuştuk. Ara • B • d kt ·· ı ·· k futbolcudür. vaziyete gelmiştir. İnıtiltere mUlİ 
mızda zuhur e+mei1<> hac;lavan ic;korpit ır 0 run gun U Birinci devrenin 40 ıncı dakikasın - kıımmın merkez mltıacimi V 
~e beri • bf>ri hastalıklanmn izlerin • notlar.~n(an da ~ağ açık Drake mükemmel bir kor· sahsi bir hücumla 20 yardalık rrı 
Cl.en <le eser ka1mamıştı. Tekrar denize 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 ... ner atmış ve Lewis bunu gol ile neti - feden takımını zafere götüren ~ 
açılmak ve Avuıttralva sularında tah • celendirmiştir. yapmıştır. 
tibkar isim'ze devam edebilmek için l Yüzde çıftan İkinci devrede Astan Villa merkez Everton ikinci, Huddersfield ~ 
siiratle ha7Jrlamvorduk. P, muhacimi berabeTliği 'tf>min etmişse kizincidir. 
A~stosun sekizinci günü, son olmak islih. çıbanları de Arsen<'ll gene Lewis tarafından ga- Maçta 40.000 kişi bulunmuştu!· 

üzere, karada bir ~n daha eğlenmek Küçüklerde çok görülür. Yanakta, çe- v - • - · - - ._ - • - • • - - .._ 

üzere gemiyi te .. ketmeğe hazırlanmış :::~ab~;~n!11 1~:ı:a:~:r.b;~~~e~~~d: Askeri liselerin Bursada Bun·;n yaoılacak 
lig maçları 

&dik. Saat dokuz buçukta denizin doğu dir. Beya?. k!ı.n denilen ve ıenra adın -

itarafında tuhaf bir şiskin]iğin mevcu. dald sa~ bir su sızar, durur ve derhal yaptıkl~rı musabakalar 
aiyetini müşahede etmiştim. Zabitle • etrafa sirayet eder. Çok müz'iç ve kerih ti. 
timi çağırcıTak onların da nazarı dik • bir mamara alır. Bu hastalığın tednvisi Asken liselerimizin Bursada yap • 
katlerini celbetmek istemiştim. Hepi • 0 kadar güç de~dlr. Evvel! kurşun sir- tıklan mfü:abakalar güzel ve heyecan· 
miz bunu evveıa bir calAimi sema• zan kesile pansrna:ı yapılır. Ondan sonra da 1ı olmuştur. Futbol maçlarında Kule-

oksit dö zenkll merhemler kullanılır .Bir 
ınetmiştik. Halbuki bu şişkinUk gittik· harta içinde geçP.r gider. Fakat çok mün- li, Deniz Harb okulu ve lisesini 6 • 2, 
çe büvüyoT" ''e bize doğ'ru geliyordu. Soldan safa: teşir tekilde olanlar tabll bir müddet da- Bursayı dıı 6 • 1 mağlub etmiştir. 
l3u, J·!lfi derf'Cede bize yaklaşınca onun 1 - Büyiicü ha devam eder. OeQtiğl vakit yerinde Her*ielbdl müsabakasında ise Bure-
lahtelbahtr zelzelelerden veya vol'ka • 1 - İşaret· Cild bir müddet için bir kırmızılık bırakır. salılar, Maltepeyi 8 • 4, Deniz lisesini 
nik ihtila!lerden mi.itevellid meddf ! : ~ı:~;rı~ beyazlatan bir toz _ Kes- :kaı :nüruru zamanı& 0 da kaybolur. de 9 - 6 mağ!Ub ederek ikinci olmuşlar-
§)ir dalga olduihınu tanımıştık. Tehli • kin ...__çb--z-kaım __ a_z·--------• dır. 
lceden kaçınmak imkfulsızdı ve bu teh· 15 - Yemek maadarında.n emrihazır - Ya- .,.._b an.,.. ...,. .. ...,~ ,.... B'..lrsa • Maltepe hendelbol maçı me-
like apacık gözlerimizin önünde belir- nm .- re'h•ete ... rtaa ....._ .uı.ı tM- rinos sahasında yapılmıştır. Bursa ta -
mişti. Biz, ada ile bu müth~ dalga ara· ~ = ~:ı:nu ıtırar - B1r nota 

1 
..,.. w•wsrt ••••.._• llalaMIW. kımı çok c:ert oynamıştır. İkinci dev • 

sında bulunuyorduk. 8 _ Büyük.lUk: _ Şart JA.blkam '-~..:============= .J rede liizumsuz favul yapmışlardır. 
- Demire bağlı kabloyu kesiniz, mo 9 - Kemııun tçtndeki - Kan borusu ' -""' Kuleli • neniz Harb okulu ve lbesl 

törü çalJştınmz! Bütün tayfalar gi1 - l~an!!~a:o!~~llgi -Blr nota. Nöbetçi eczaneler Oyuna Kuleliler b~l!,dkı. dDck~hkall hA-

İstanbul lig maçlan geçen hııtt' 
pılan oyunlcırdan sonra bitti 

Birinci devrede yapılamıyan flÇ 
Şubat 19 a kadar tamamlanmış .°1 
bu suretle lig maçlan da bitec~':. 

Bugün Kadıköy, Taksim ve .• :.; 
stadlarında yapılacak maçlar fP" 
dır: 

Fenf"l'bahçe • fstanbulspal 
fstanbulı:porun malfrm vaziyed' 

sonra bugüıı Fenerbahçe ile kB 
mış olması Ayrı bir talisizliktir· 

Fcnerbahçenin bu fırsattan 

ederek goJ avantajını yükseluneı' 
lışacağı tabiidir. 

ıverteye! 1 _ Sahlllc.>r _ iPret kimiyeti temin ettiler. ıı a ı a ar • 
Emrini VE'rmiştim. Yelken açmağa 2 _Bir şehlrdf' yeni J'3ı)ılar yapmak _ Bu reoe n~;~aneler f1l!l • da güzel bir sayı yapmağa muvaffak Galatasaray • IDIAI 

cesaret edemiyeoektik. Bunu yaptığı - Yütset Jardır: oldular. Deniz Lisesinin gayretli bir Üç hafta evvel 1 • 1 bera~ 
mız takdirde rüzg~r bizi rif üzerine at- 3 - Bo4 arftzl htanbal clltetlndeldler: müdafaasına rağmen 6 sayı yaptılar ve bu iki takımın Taksimde yapacd' 
mış olacaktı. Şu halde biricik ümidi • ' - Oerahıı.t - Ballılık Atsaraych <ŞereO, Alem<larda <ıAb - 6 2 lib ld'l h i t k betm~· ld ..ı1 ı - Nota - Bölüt düllı:adir), Beyazıdda <Cemil), &ı.ma..tya- • ga ge ı er. e emm ye es ı.ır 0 u. bifr 
miz sürntle rnotörü harekete geçirerek 8 _ Miyav miyav d1J9D da <Teotııosl, Eminönünde <Hüseyin Kuleli • Bursa Bugünkü maç, geçen oyunun 
adadan ıuzakla.şmakt1. Korkunç med '1 _ Teamru _ Btıtb HO.Snü), Fyübde (Hl'tmet Atlamaz), Fe- Oyun çok güzel ve o nisbette heye • vanşı mahiyetindedir. 
~falgası, baş döndürücü bir süratle, ü • a - Yer. nerde (Emllyadi), Şehremlninde CHam· canlı b1r şekilde başladı. KuleU açık • Beşikta~ • Vefa 
2erimize yığılıp geliyordu. t - Reult>t :yapan - İptida! bir deniz dil, Şehzadebaşmda <tl'nıvel'81t.e), Ka • lan vasıtasile hemen bir iniş yaptılar. ~ 

Motöril, istedi~miz gibi, sfiratle ça-
10 

_ =~~ fpu:':nıı tahta ragümrükte cArm Küqükpaze.rda <Hlk- Bu hücumu gtizel bir gol takib etti. Şeref stAdındaki bu maç haft;, 
mı:ştıramanııstık. Makinistler onu çalış· met eern.m, Bakırtöyde <Merkez>. Kuleli takımı biraz sonra soliç Bür· iyi ve zorlu bir oyunudur.! 

1 2 r ı ,. t 7 ~ 9 1t Beyoğlu elhetindekDer: maçl::nnda Beşı'ktac: biraz zayı 
it.ıra bilmek için çılgın gibi işe koyul • ""- a. hamn kafa vuruş ile ikinci golünü yap- " 

J.SUkla.ı. caddesinde (Ka.nzukl, Daire- dü. Lig lidc:rligıw 'ni tehlikeye }<O 
muşlardı. Tazyik edilmiş havayı maki· 1 de (Giineot>. Topcularda (Sportdls), Be • tı. 
neye pompalıyorlardı. Fakat motörün 2 tlitqta (Sfü,,yman Reoeb). İlk devr,. 2 • O Kuleli lehinde bitti. bu maça Bcşiktaşın fazla eh 
ate.ş alma sesini nafile yere beklemiş - 8 Botulçl, Kadıköy ve AdaJudakiler: İkinci devrede Kuleli çok hAkiın oy- vermesi lazımdır. 
tik. Evvelre. bir çok defalar, olduğu 'Ö•küdart!a cittıhad), Sarıyerde <Os - namağa başladı. Kuleli miltemadt hil· e<Jıfl 
gibi bu sefer de, hem de en buhranh ' man>, Kadıköyünde (Moda, Merkez>, umlan saye.inde sayılann adedini be- birçok müsabaka yapmağa ın !Cll.":J 

ıs Bdytllca6ıı.C:ı Cşinui Rıza>. Heybelide c 1 D · L' · t k yun, 1 
bir zamand1, bu mol'un makine bi~ i· şe çıkardı. an enız ısesı a ımı o 
han et ebnişti. 6 .. <Tanat> · ~ Bu vaziytttte:n sonra Kuleli aleyhine dan lbir lasm.ı sakatıandığındş!J 

İ~te bu esnada meddt dalgn biz<!en 7 Qç penaltı ver:ildt Bunlardan ancak bt· maç yapılamadı ve netle~ 
birkaç yüz yarda uzakta btilunuyor - 8 1 Yeni neıriyat 1 ı1 gol oldu. Xuleli eonlara do~ bir hUkı.nen galib 11An edildi. ~ 
~u. Artık mahvoln\ak üze.re idik. Bi • 9 Ödll sözler_ Ai h iaetın (DaTIZlda.n n- sayı daha yaparak maçı 6 • 1 kazan· Bob ve güreş müsabak fi. 
ztm deh.~tle açılınli gözle iıe bu 10 :bamlar) ~ ~t nd& tn.Ufa.r eden. fıkra- dL Martta İstanbulda yapıla~:.ı,, 
dalga, sudan hasıl olma bir d li' sil!i • llll'dazı vttcucı. ıeıen b1a tırm-tM llıtab mır. Buna • Denk Rarb okulu ve 1Uesl yi puvan kazanan Askerl meıt~· 
lesi gibi görünüyordu. O, otuz veya Jrwelkı Wlmaoaa• JuıllecUlm'f f"kl dOncCl ~fa waıımı§tlr. KiM bir madded ııartmda Osttı.te fettişllk kupası verilecektir. 



SON POST.& Sa,fa ti 

Meşhur Alman Güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. WI NTER 

'r ARAFINDAN •• 
VEN US KREMi Pornıülü yapılan 

'-'ıb, tesir ve cild gtızelliği bakımından dtınyada mevcut kremlerin muhakkak ki en lylliıtlr. Muballgalı reklamlara hacet yoktur. Bir teernbe ve 
mukayeıe katidir. Depo••• Nurettin Evliyezede mDeaaeseal latenbul. 

inşaat Mühendisi almacakttr. 
~Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
'd cak inşaat mühendisinin her türlü statik besablarda betmanne ft nıt· 
~ütehassıs olması şarttır. İsteklilerin §imdiye kadar ne gibi i§lerde ça· 

~h bö gösterir vesikalarile Nafıa Vektlletinin ruhsatnamelerin! ~er isti· 
ğlıyarak Umum Müdürlüğe müracaaUarı lüzumu ilin olunur. cl73> 

, Babaef ki Belediyesinden: 
~~ki Belediyesinde mevcud proje ve fennt şartnameler dahilinde elektrik 
2480 lh.:.~Ptırılacaktır. Münakasa kapalı zarf usulile icra edilecektır. Talihlerin 
l'IJt bl~wtralı kanuna tevfıkan muvakkat teminat akçeleri Te evrakı müsbitele
ıı. ~l kte föale günü olan 3/Mart/1939 tarihine rastlıyan Cuma günü aaat 14 
'4$ ~ Belediye Reisliğine tevdi etmeleri şarttır. Muhammen bedeli (23.128) 
~Uruş olan işbu tes:sata aid proje ve keşifnameler (On) lira mukabilinde 
~elediyesinden alınır. (705) 

İstanbul P elediyesi ilanları 

~ bedeli 27043 lira 17 kuruş olan Çatalca kazası elektrik santral b:nası. 
~ lebekesi, muharrik ve müve1lit rrıa kineler ve teferrüatı kapalı zarfla ek· 
~ e konulmuştur. Eksiltme 27 /2/93 9 Pazartesi günü saat 15 te Dainıt Encü· 

lf&dfıı.ı:a.~ılacaktır. Keşif evrakile şart namesi 135 kunıf mukabilinde Levazım 
-~ ~ lünden alınabilir. 1stek1Uer 249 O sayılı kanunda yazılı vesikadan başka 
'lttı !tı ekUetinden birinci sınıf ehliyeti haiz olduğuna ve bu gibi elektrik işle· 
tıt. 24 U'17affakiyetle yaptığına dair ibraz edecekleri fen ehliyet vesikalarile 2028 

tJııı h~kuruşluk ilk teminat makbuz ve ya mektubile beraber teklif mektubla
' '17e kap.a~ zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encü· 

l1nelidırler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz.. (602) 

' Keşif veya tah· Alınacak ve-
'Cb Işın cinsi ve mahıyeti Miktarı min bedeli İlk teminatı sikanın tutan 
~ Lira K. Lira K. J.Jra K. 

~~Önılekçiler. Abdurrahman Şeref 1435 00 107 82 
'lrı .. Fethi çelebi • Edirnekapı cad-
~ muhtacı tamir yerlerinin yaptı· 

~~ •dı, dnsi. mikdarı. keşif veya tahmin bedeli yukanda yazılı bulunan 
~ l>.tını eksı~trneye konulmuştur. Eksiltme 9/2/939 Perşembe günü saat 14.~0 

l'!altin Encumende yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnameler Levazım Mu· 
h ~ de görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesiadan başka bu 
~~ ~§ yaptığına dair Fen İşleri Müdürlüğünden alacaklan fen ehlıyet 
~ )'~~ hı~asında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yuka-
~ iUnde saat 14,30 da Daiınt Encümende bulunmalıdırla:-. (550) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
~----------------...;_~~~~.;......J 

Mikdan :Muharnrnen bedeli 
Beheri Tutan 

% 15 teminat 

~ Kr. S. Lira KJ'f. Lira Kq. 

~t\>aı 10214 kilo 6.50 663.91 99.58 
ltttıa • .- 2700 • l C.50 283.50 42.53 to •lçe 9 lp it çu"alı 2 21 • 12.- 350.52 !52.58 
k._ 350 adeıi 9- 31.50 4.73 
~J> 6531 Kg. 13.50 881.68 132.25 

~ .• ~ t11k 4828 • 13.50 651.78 9'1.77 
~e 11.rıda cins ve mikdan yazılı ıskarta sargı ve ipler ayn ayn pazarlık 
lt latılecaktır 

- }.f • 
L..ltı ...._ ;hr.ınırıen bedelleri ile muvakkat teminatlan hizalannda gijı1terflmiftjr. 
~ ltabrttırına, 8/2/939 tariblr.2 rastlıyan Çarşamba günü saat 14 de bqlamak 
~ y .. ataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde müteşekkil Satı§ Komisyo-
1\' "l>IlacaIUır 
~ - :tiu . >'llL __ 1st ~une~er hergün söztı Jeçen Şubl'de görülebilir. 
~. :dılllerın arttırma i~!l tayin edilen gün ve saatte % 15 teminatları Jle 

leçen Komisyona gelmeleri ılAn olunur. c<Hb 

İlan Tarifemiz 
t• . Tek atıtun aanttml 

l~ ealaile 400 Aanıı 
(JSiiıac:a ealaile 250 » 
~clİİıaci aalaile 200 » 
1, IGlailel., ealaile 100 » 
Sora _,.il 60 )) 

14 • 40 
'·-· "

1
Yl'en b · » ~a -'kd ır müddet zarfında ltr .... arda ·1· 

· •Yrıca te .• 1 an yaptıracak-
llttıade ed nzılatlı tarifemizden 
'le .... ,... ecekJerdir Taır.. 
ı.. ..-,,.ek yf • · • Yarım 
"ll' t ....... • sa a ilanlar ir-in 

-nıe derp · . 11 ayrı 
8o11 p , lf edılıniştir. 

'1d t.1 Olta nuı ticart · ı • 
~er içtıı - anları:ıa 

elidir: fU adrese ınüracaat 

-:::::::: ::eeı 
Anb.ra eadd .. 

•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mıde, barsak, bObrek 

dOşkOnlOtQ.ne 

Fılllll 
Bonaıu 
l.tıyeale,.. ölça 

tarif• paderilir. 

EmlnönU 
ızmir sokl!,:tı 

Tel. 20218 
ZAHARYA 

OreopuJos 

Taklitçilerden 
sakmmız. 

Son Posta Matbaam 

N8§1'iyat Müdürü: leHm Ragtp •me,; 

SABiPLEBI: B. Ragsp •UÇ 
.1.. ftntıa UŞAKLIGIL 

------~~~--~~--~~--~--------------_;_------------~~--~~ 

---

Dr. llAFll lEIWIA ... 
(Lokman H~\tim) 

DallW1• afta...._: Ptsu.dan maada 
llsltn il • I> Dlftla1Qla Du.:nara 106. •• 119-
ilfODU 12111 • llOM ·-························-·········· .. ·---·-···· ...... 

Son Posta 
- ····-Yerebatan. Çatalçeşme aotat, 25 

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize ı.iddlr. 

--··--
ABONE FIATLARI 

TURK!YZ 
YUNAN!ıSTAN 
ECNEBİ 

1 6 
Eene Ay 
Kr. Kr. 

140V 75U 
236'> 12~0 

27JJ t'°J 

3 
Ay 
Kr. 

""' 710 
800 

Abone bedeli pefindir. Adrw 
deliftirmek U kuruftur. 

1 
Ay 
Kr. 

ıuu 

270 
000 

Gelen .oralı wm oerilma. 
ilanlardan mu'aliyet aluunas. 
Cevab için mektublara 10 kurutlut 

Pul illvell llzımdır. 

( 
.. ·;;:-,:;;=.-;;;·~:.,;·) 

Telgraf : Son Potıa 
Tclcfcm : 10208 h, __________________ __ 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörliiğünden: 
t-..NKARA 

1 - Kurumumuz talebe ve müslahdeminin 10 Şubat 939 dan 31 Mayıs nihay .. 
tine kadar aşağıda gösterildiği üzer•? 6 grupta ayrı, ayn ve hlza tannct. 
göllterilen tekilde bir ltısmı kapalı zarfla. bir kısmı da açık eksiltmeye ko. 
nulmQftur. 

2 - İhaleler h~ grup hizasında yaZ11ı gün ve saatlerde Yüksek Zir:ıat Enstitü.• 
sü ıektörlük binasında müteşekkil komısyon tarafından yapılacaidır. 

3 -· Muvakkat teminat % 7.5 tur 
4 - Teminatlan ihale saatincıen bir l'&ıt evveline kadar komisyona teslim edi

lecektir. 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Tale'H 

Yura lmirliğine müracaatlan. (240) (494) 

Cınsl Mikdarı Mu~ammen Teminatı İhale günü ve saall 
fıatı 

EkınPk 45000 kil\> 9,75 Kr. 330 9/2/939 Perşembe güııtl 
saat 10 da açık eksiltme 

----~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sadeyağ 4000 • 110 
Zcyt:nyal 2000 • 60 
Zeytin taneal 750 • 40 

0/2/939 Perşembe g(ld 
442,50 saat 11 de kanalı zarf 

--~~~~~~~~~~~~--~~~~ 

D<lna eti 2000 • 40 
Koyur et.f 8000 > 37,5 
Kuzu eti 1000 • 100 
Karaciğer 2500 takım 27,5 
Paça 1200 adet 2 

Uskumru 2000 kil<> 50 
Tl)rik 1000 adet 70 
Tavuk 2500 > 55 
Hind' 1000 • 130 
Yım.urta 20000 • 2 

Kesrr.e şeker 2500 kilo 32 
Toz şeker '1000 • 28 
Kuru fasulya 2000 • l:J 
Un 2000 • 15 
Makarna 2000 ıt 28 
Şc.•h,.:ye 100 • 28 
Ararot 100 ıt M 
Çay 80 • 380 

Kekik 25 • 80 
Me-rcirnek 500 • 15 
Bulgur 1000 ıt 11 
C~viziçi 400 • M 
Fındık 300 • 110 

Fıstık 100 • 220 
Sirk~ 1000 • 12 
Limon tozu 50 • 110 
Tarçın 25 > 150 
Kar:ıbiber 100 • 11'> 
Kırl!'ın biber 100 • 30 
S2l~a tOOO • 3'1 
Sabun 1000 • 42 
Tuz 1500 • 6.5 
Bnğ~ay 500 • 15 
Nohut 1000 • 15 
Kuru üzüm 1000 > 30 

Tahir.. 1000 • 35 
Tahi'!l helvuı 1000 • 35 
Pekmez 1000 • 15 
Reçel 2600 ıt 40 

Börü1ce 1000 • 20 
Turşu 1000 • 30 
Barbunye 2000 • 12 
İncir 1000 • 20 

Patate.:ı 4000 
Ebegii mecj 500 
Yeşil sa lata ve marul 7000 
Balk&bağı 1000 
İspanak 2000 
Pırasa 2000 
Lihan1 3000 

Kereviz 2000 
Havuç 2000 
L~mon 10000 
Dere'>t u 1000 
Maydanoz 3000 
Ayva 1000 

> 

• 
adet 
kilo 

> 

• 
• 
• 
• 
·~et 
dem.t 

kilo 

Elm3 2000 > 
Pnrtakal (80) Jfk 
So~n 
Hiyar 
Tue bakla 
Bezelye 
Enginar 
Sarumak 
Salamura yaprak 
Taze yaprak 
Kamı bahar 

,10000 adet 
4000 ki!o 
1000 adeı 

1000 kilo 
1000 • 
2000 • 

100 • 
500 • 

1000 > 

1500 • 

8 
15 
5 

10 
15 
10 
8 

17 
8 
s 
2 
2 

15 

25 
8 ., 
ıs 

15 
20 
25 
25 
2~ 

20 
20 

HALK OP•RBTf 
..... atı .. 16 da 

akpm 9 da 

ENAYiLER 
B0Y0K OPERET 

• 
> 

• 
> 
> 

• 
• 
> 

• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 

412.50 9/2/939 Perşembe gi1nd 
saat 12 de kapalı zarf 

358,65 
9/2/939 Perşembe git. 
nii saat 14 de açık ~ 
siltıne. 

ıt T27,40 9/2/939 Pe!fe!nbe gil• 
• nu 1a&t 15 de kapalı 

• zarf. 

> 

• 
> 
> 

• 
• 

• , 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• .. 
• 
" • 
• 
• 
• DO lira 9/2/939 Perf81Dbe 1tiıı 
• nil saat 18 da tapa]I 
• 

• 
> 
> .. 
• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 

Doktor 

lbrahlm Zati Öget 
B.ıedl19 bl'flsında, PJyerıotı 
caddeliDde il numarada hergQıı 
U&ledea 10nra baataıaruu kab:M 

' leler. _____ ,,. 

• 



11 Sarfa ION POS!'A: 

GRiP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUKALGINLIGI - ROMATiZMA - NEVRALJi - BAŞ - O 
ve bütün ağrılan derhal keser. isim ve markaya dikkat. NEVROZIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedin~ -

. -
DERMAN 

IUTUN ACRI VI SIZILAil 

llikropJar Gzerlne O.ldllrllo1l 
teilrl bala 

2 • 8 gOnde POif8oek tir, bir defa 
tecrtıbe ediniz ve y1lztıııtısdek1 

llTilcelerden kurtulana. 

VIROZA. bir gfllelllk kremi detlldlr, mateba ... ~myaprler taratuıda 
fenni v tıbbi bir 111rette imal edilen bir merhemdir. 

Her Eczanede bulunur. 

ANNELE"'R, DiRKATI 
Et ve aebzelerin iyice plfmemealnden, meyvaların gGzelce ,.kanmamaaınd•n, lçllen aul•rın temlZ 

Af olmamaaından heaıl oı.n solucan dedilimlz barAk kardl•rı en muzır hayvanlardır. Bunlar .... 
barAGıh 19 zarına yapt,.rak ve kan emerek yetitir ve Drerler. Ekaerlyıtla çocuklarda bulunur. 

Halaizlik, k•n•ızlık, hazımaızlık, k•rın aGrıları, karın ,ı,melerl. baran m•kat kafınmaaı, lehal, ...... 
luk, bat dBnmeai, Alya ... ma81, Ar'aya ltenzer sinir hallerl, gece korkuları, gBrmede, lfff 
bozukluk hep bu kurdların teeiridlr: 

iSMET SOLUCAN BiSKUiT 
ba kurdların en birinci densıdır. ISOyDk Ye kOçDklere emniyet ve ltimadla verilir. Her qocuk eeve .... 
yer. Çocuklarmıza eenede birkaç dafa ihtlyı.ten veriniz. Aile doktorunuza denı,ınız. 

O 1 K KAT: Kullandıktan yirmi dOrt ıaat sonra solucanlar dOtmez" çocu~unuzda ıolucan olmadılll' 
itimad edıniı. Sıhhat VekAletinin resmi mosaadesloi haizdir. Tanı iltlmall kutuların içinde yazılıdır. 

Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi He bet miisıni kısma aynhmttır. Büyükler: Gece yatarken ild kuta 
vit, çocuklar: 10 • 15 yaşına bdar b1r kutu, 10 yaşından ..-ö çocuklara her yq için ıece ptarkea bir 
biskilvit verilir. 

Fiab ber eczaae:le ~O kunıftur. ( 1 S M E T ) iaai•• dikkat. 

b'n boş ve tabii meyYa 11841'• 
lerind•n yapılmışbr. 

Takild edilmesi kabil olmayan 
bir fen barikatıdır. 

ING1LJZ KANZUK ECZANESi 
BEYOÖLU • IST ANBUL 

SüMER BANK 
UMUMi MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Sllmer Bank Yerli Mallar Puarlarile yapbklan teaıulardlll. 
lıerbanai bir 11ebeble memnma k.almı711cak ela ayın hal 
badema bu hwıuatald pkAyetlerini, bemea batac edilmek iz 
mağazalanmızda11 derhal telefonla •eya yaa ile a9aj1daki ar 
mara ve adrulere bildirmeleri rica elunur. 
SÜMER BANK 
Umumi MD.dtırlOtQ 
A n k a r a Telefon ı 1788, 1922 
80.vıER BANK 
Utanbul Şubesi 
Voyvoda caddesi, Galata Telefon ı '4959 
SOMER BANK 
Yerli Mallar Pazarlan 
MO•seaell MOdQrlOIQ 
1 lnct Vakıf Han 
Bab29kapı, ütanbul Telefon ı 22382 

ADEMİ iKTiDAR 
1 

. 
Tabletleri. Her eczanede araJIDIZ. 

( Poata kutuau 12511 Hormobln ) Galata, 

Samsun Belediyesinden : 
Şehrimizin 250 lira ilcreW Elektrik mühendis ve ifletme müdürl0.111 ~ 

dlr. Talihlerin veeikalarlle belediyemize milracaatlan. (838) 

\ Emaall aJ'UUlda en aGıel ft -
MobllJalu utu 

(li;SKl BAYDU) T..a 

BAKER Maf·uaJian:: 
Ziyaret etlinla. BALOM, YRMBI 
YATAK ODASI takımlannm 

gtn oetldleri her yerden ı,ı 
ve ucuz ftatlarla bulursuna. 

Şifll Çocuk butanell 
Ye operatorCl 

Hergln 8·8ra ...... 
CatalotfU. KmlıtJ IOkall 
ören Apart: TeWoa: .&il~••.:; 


