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Fransa ile aramızdaki Suriy.e 
mukavelenamesini feshettik 

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

İngiltere. Japonyayı dün HATAYDA TAZYiK 
GENE SiDDETLENiYOR 

' Maliye idaresi Türkleri dağıtmak ve kaçırtmak için 
yeni bir oyuna girişdi, hali yerlerinde duran Suriyeli 

memurlar da ellerinden gelen zulmü yapıyorlar 

Ye i bir mukavele için 
müzakereye hazırız .. 

Bu müzakerelerin, Fransa Hariciye Nazırının 
Anharaya gelişinden sonra başlıgacağı 

zannediliyor, Nazır bu ay zarfında gelecelı 

Fransadan askeri bir hey'et 
geliyor 

Ankma 6 (A.A.) - Anadolu a • 
jansının öğrendiğine göre 1926 ta • 
rihinde A nkarada Türkiye ile Fran· 
sa hükumetleri arasında aktedilmiı 
olan Türkiye - Suriye iyi komsuluk 
mukavelenamuinin bcıZt ahkamı • 
nm elyevm tatbik kabiliyetini kay· 
betmi~ ve bir kısmının da tef•irinde 
iki hükumet arasında mütabakat 
hii .. ıl olmamakta bulunmuf olması -
nı nazarı itibara alan hükumetimiz 
bu mukaveleyi, ahkamını zamanın 
iccbatına daha uygun bir halde ye· 
nidt-m tanzim etmek üzere müzake· 

(Devamı 10 uncu sayfada) ~a.nsa hariciye nazım Bay Delbos 

Son Posta'nın Şam mektubları 

Hatayda resmi dairelere 
hangi bayrak çekilecek?· 

• * * 1/er iki tarafın da dediğini yapmıyarak kavgaya mani olmak istiyen 

yeniden protesto etti ! 
japonyanın Avrupalı milletleri Çinden koğmıya karar 
verdiği anlaşılıyor. Netice neye varacak? Bütün 

dünya heyecanla bunu bekli,~• 

Ja.pO'r1Lırm Şa:rlJ}ha:y civarında karaya yeni kuvtJetler çıka.Tı§larım göstettrı f ayanı dikkat bir resim 

Uzakşarkın 

Yeııi diktatörü: 
Japonya 

Yazan: Muhittin Birgen 
c- Mümkündür ki, Japonya, Şang

haydaki enternasyonal sahalar mese -
lesinden dolayı kuvvete müracaat 
mecburiyetinde kalsın. Her şey, bu 
i§e alakadar olan diğer tarafların ala· 
cakları tavır ve harekete bağlıdır. Do
kuzlar Paktı, bunu imzalamış olan 
devletlere, Uzakşark işlerine karış -

· mak için bir takım bahaneler verir. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

[Japon kuvvetlerinin Nankine üç mil mesafeye geldikleri 
haber veriliyor, şehrin bombardıman edilmesine başlandı 

Londra 6 (Hususi) - Şanghaydaki maıu sırasında iki İngiliz gemisinin de 
İngiliz konsolosu, dün, Japon tayyare- batırılması dolayısile, Şanghaydaki Ja-
leri tarafından Vuhu'nun bombardı - (Devamı 3 üncü sayfada) ···--·-· ... ······-··--· .. -··---····· ................ __. ....... -.......................... ...-... _ 
ı- Avrupada günün en mühim iki hadisesi 

1 - Yugoslav 
Başvekili dün 
Mussolini ile 

görüştü 

2 - Fransız 
Hariciye Nazm 

Romanyaya 
hareket etti alicenab mi.i.temlekeciler hükumet binaıına Franıız bayrağını çeki

rJerdiler. A,ıkgözlülüğün bu dereceıine hayran olmamalı kabil değildir 

'-------------------------------------- , ~~iiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiii~ 
Şam ı İlkkanun - , _...;;;..... ________ ......,~ 

(Yazısı 3 üncü sayfada) (Yazısı 3 üncü sayfada) 

(Hususi muhabiri - Yeni edebi tefrikamız 
miz yazıyor): Ne ol
du? Aradan ne geçti? 
Suriye dağlarında 

hangi rüzgarlar esti? 
Berut rıhtımlarını 

hangi dalgalar döv -
dü? Bunları şimdilik 
anlamak kabil değil
dir. Kont de Martel 
}!ataya gidecek, ora- . 
da büyük merasim ve 
senliklerle Hatayın 
- I 

yeni nizamını. ilan e-
decek ve bu yeni ni
zamı da Suriye ta?ı -
yacak derken ve üç 
gün €Vveline kadar 
da her şey, gazetele-

rin havadisleri ve si
yasi mehafilin söz -
leri bunu teyid eder
ken, birdenbire işler 

değişiverdi. Bay de 
Martd gitmedi. Ha -
tay mümessili Bay 
Garreau, adet yeri - ... l..J 
ni bulsun diye, Kont ~ 

de Martelin bir be - Hatay, Suriye 1'e Fransız bayrakları 

Muharrir «Bir genç kızın romanı» 
en güzel eserimdir! diyor 

Cumartesi günU başhyoruz. 
yannamesinı Hataylılara okumakla iktifa ı da siddetli bir ihtilaf çıktı, gelenin gide-
elti. Hatay Türkler i ile Garreau arasın- (Devamı 10 uncu sayfada) -m:zım1mm-m::ııı::ı:ııı:ı1ma!!ll2!~--

Memleketin bir çok yerlerinde kar yağıyor 

Is tan buldaki dünkü fırtına 
ve dü.n geceki bora 

Fırhnadan Akay vapurları işleyemedi, Boğaziçiode 
kazalar oldu, Antalyada da bir vapur karaya oturdu 

Kadıköy ile Haydo.rpll§cı arasındaki rıhtımdan denizin gö1füıü.;ü 

[Yarısı l U r.cr S~J fat.ı.ı\ } 



• 

2 Sayfa 

Her g ün 
Bay Delbos-;;;
S eyahati 

Yazan: Muhittin Birıen 
IC5) ay Delbos bir seyahate çıktı; Jn.. 
l.gJ sa bir zaman içinde küçük bir A

lemi devredecek olan bu seyahat, bugü· 
nün en mühim hadiselerinden biridir. 

Kendinden evvel de Fransa hariciye 
nazın bu kabil seyahailer yaptılar. He • 
men hemen ayni yolu, ayni maksadlarla 
devretmiş olan Fransa hariciye nazırla • 
rmm üçüncüsü Bay Delbostur. Yolda gi· 
derken Berlin istasyonunda ilk defa ola· 
rak görülen bir nezaket sahnesi, Alman 
hariciye nazırile tatlı tatlı konuşmalar, 
sonra Varşovada parlak merasinı, dünya 
sulhunun teyidine dair güzel sözler - fa
kat yalnız sözler ve kelimeler! - ve ruha· 
yet Bükreşte, Prahada birbirini takib e -
dccek hep güzel, süslü şeylerden sonra 
Bay Delbos güzel bir seyahat yapmış ol
mak in tibaile Par ise dönecek ve Fran -
sı.:lara diyecek ki: 

- Sulhu bir kere daha kurtardık ve 
Fransayı emniyet altına aldık! 

* Fakat, bu seyahate uzaktan bakanlar , 
hiç de o iikirde değildirler. Bitaraf se -
yircilerin dikkat ettikleri bazı şeyler var
dır ki bunları saymak az enteresan de
ğıldir: 

A - Fransız hariciye nazırlarının ay
ni memleketlere yaptıkları ziyaretler, 
da:ma, Almanyada göze çarpan bir hare
ketin f erd:ısında vukua gelir. Almanya 
sılcihlanmıya karar veriyor mu? Ver -
sa l!es muahedesi tehlikeye mi girmiştir? 
Fransa hariciye nazırları derhal çanta -
larının hazırlanmasını emrederler. Bu de
fa cia, seyahati icab ettiren sebeb, şu Ber
lın - Roma - Tokyo mihverinin ciddi bir 
mahiyet alması oldu. Demek oluyor ki, 
mesele dünyanın sulhu değil, dünyanın 
halline mecbur ve muhtaç olduğu me 
selelerin halli ve insanlığın huzur ve 
saadeti de değil, sadece Fransanın emni • 
yeti. yani yer yüzünde bu kadar müs -
temlekesi ve bu kadar serveti ile hüküm 
süren Fransanın rahat rahat bu hayatı 

ya~arr.akta devam etmesi ve keyif sürme
si meselesidir. Halbuki şu dakikada mil-

SON POSTA Birincikanun 7 

R esimli Malcale: X Hareketsiz hayat.. X ,r-
---------·------=-=---~=---==--11 Sözün __ Kısaşı 

Jiayatınıza beklenmiyen bir vak'a karıştığı zaman mü -
teessir olmayınız. programınlZ8 bir aksaklık geldiği zaman 

Dümdüz akan bir nehirle §ellleler yaparak çağlıyan bir 
nehri yan yana koysalar ikinciyi tercih edersiniz, bayat ta 

ı Müşahede ••• 

E. Talu 
~ aşlarında ayyıldızlı mekteb 

kasketi, arkalarında, esefe şa- 1 
yan bir kayıdsızlığın, iki gün içind« 
buruşturmuş, yıpratmış olduğu bay .. 

1 
ramlık elbiseler, bazılarının morarmıJ 
dudaklarında, simalarının pek taze. 
manzarasile çirkin bir tezad teşkil e -
den sigara .. 

Beyoğlunda caddeyi baştanbaşa 

• enliliğine - tutmuşlar, kadın, erke~ 
çocuk, l:ıP.r ele geçi: dik: erinin yakasm:ı 
yeplŞ'lyı;r!.ar. B:ri, l..ı0·1nunda asılı ~e .. 
~tte-n ;ıkard.ıi; yeşıl rozeti iğneliyor • 
k•n. bit ~iğen de elındeki kocaman te

! Dek,. lıutvyu küstahane bir tavırla za. 
! va lb gafilin burnu dibinde şaklatıyor. 

Hemen, arkasından bir muhavere; 
- Ş1di, be! Herif ne tosladı? 
- Kuruş! 
- Vay ölüsü kandilli, oğlan! K .. oğ-. 

( 

lu kalantora da benziyordu .. s o z A R A s o N D A ) ıel Aldırma!. Koş! Kocakarıyı ense • 

~:-:--;:------:--:---------:-------:---------------------------.::=.. __ :__: ____ .! -Moruğu çevrr! 

yeise kapılmayınız. Hareketsiz hayat olmaz. öyledir , fazla sakini can sıkar. 

Bir milyon dolara .,------------· o - Gel, gel!. Sağdan gelenleri dikiz .. 

HEHGU 
.. N BiR flKRA ~ sene arandıkdan le. Yanında aftosu var .. sağlam, pata~ 

Sigortalı ayaklar Sonra bulunan hırsız kozu ucıanırı 
- --- . - Sek karşıya, be! Dızgallıyı kaçır .. 

Medhive yazmıştır m a. 
Genç §airlerden biri, bir mecliste - Ondan bir şey çıkmaz .. 

anlatıyordu: - Sen asıl .. Sızdırırsın! 
- Öyk bir şiir yazdım ki, bu tarzda - Müsü .. Müsü .. 

ve bu mevzuda bir şiir yazan olmuş - Tuuh! Sökülmedi, be!. Bayanı kol .. 

değil, ya...-mayı diişilnen bile çıkma - la!. 
mt§tır. - Ne verdi? 

Muharrir Selami izzet bu sözü du- - Fendi!. 
yar duymaz, yanıbG.§ında oturan Re _ Geciken tramvay arabası bekle • 
fik Ahmcdin kulağına eğildi: mekte olduğum durak yerine gelince-

- Şiirin ne olduğunu ben anladım, ye kadar, ayyıldızlı mekteb kasketiniti 
dedi, her halde kendi hakkında bir altında su katılmamış bir külhanbeyt 
methiye yazmt§tır. hüviyeti taşıyan bu gençlerin hareket· 

«- * lerini takib ettim, muhaverelerini din· 

Amerikada "Evlenmek ledim. 
isteyenler,, klubü Ve yurdumun gençliğine karşı de -

, rtn ..,,. :em;z hir sevgi ile dolu olan 

Şcı ayak bileklerine dikkatlice ba _ Amerika Bfrleşik hükumetlerinden At- f(lnlinnde birdenbire bir yara açıldığı-
nız. cNe gibi bir husus· et• . ?J> Jant eyaletinde cEvlenmek istiyenler:t is- Resmini gördügunuz adam, İngiliz nı ch.yl~llm. 

d
. k . . H .. 1ı~ 1ı. mı Bvar · 

1 
mile bir klüb tesis edilmiştir. Kliib her 'ı polisini yirmi sene uğraştırdıktan son Zira, oracıkta şahid olduğum b' 

ıyece sınız. emen soy ıye ırn: u a- b .. d b" d 1 'b k l · . . . . I on eş gun e ır, ans ar tertı etme·- ra geçen erde yakalanmış ve beş sene manzara ve bu vazıyet, bana bir hayır 
ya~la: ~m bır mil:on dola.r~ sıgo:ıa tedir. Bu danslara evli olanlar kabul e- ağır hapse mahkfun olmuştur. cemiyeti nam ve hesabına iane topla .. 
edılmıştir. Ve bahtıyar sahıbı de, sı _ 1 dilmemektedir. cFanila ayaklı adam• diye anılan yan nezih ve alicenap vatan evlfıdıru 
zin de tanıdığınız sinema yıldızı Mar- Bunlardan başka her yaşta her sınıfa hırsız, hiç kimseye zararı dokunma _ değil, (Çamlıbel) de vaktile yolkesen 
lene Dietricb'dir. mensub kaam .ve erke~ klüb.~ ~em~u~i- dan evlere girmekte, ufak tefek şey _ haydutları hatırlatıyordu .. 

yelle kabul edılmektcdır. Klubun buyuk !eri çalmakta idi. Daha ~iyade tasar - ~ 

. Jetlerin peşinden koştukları dava da büs
bütün başka bir şeydir; milletler, dünya

~ da hak ve adalet istiyorlar. cHakim He 
"IJlahkumdan mürekkeb bir dünya, mil -
Jetleri ancak harbe sürükler. Bize hak ve 

. adalet içinde, müsavi haklarla yaşıyan 

ı dost milletlerden mürekkeb bir sulh ve 
sükun dünyası lazımdır, diyorlar. Amerikada sun'i gamze salonlarında haftada iki defa da konfe- ruf kumbaralarına, şüphe davet etmi- / / 

ıanslar \'erilırıektedır. Bütün klüb azası- yecek eşyaya musallat olan hırsız bu ~ • ~ CZ~'-
Halbuki Bartou ve Flandinin seyahat ima[ ediliyor 

)ıogrnmlarında böyle bir mevzu yoktu. 
Bav Delbosun programında da yok. • Nevyorkun icadlar ve keşifler merke-

B - Fransa Milletler Cemiyeti ideali - zinde son günlerde bir kadının yanak ve:
nir. başlıca naşirlerinden ve müdafilerın- ya ~ene çukuru kazanması çaresi de ou
den b.:-idir. Fakat, bunda o kadar ürata lunmuştur. 
varır kı bir Milletler Cemiyeti yerine iki 

illetler Cemiyeti yapmak ister: Biri Çok hassas bir elektrik makinesi saye-
\ meşhur Versailles muahedesinin kurmı.1ş sinde bir kadını güldüğü zaman aaha g~i
olduğuYaran Meclisi, digcri de Fransa zel ve sevimlı gösteren yanak çukuru ik
diplomasisinin hep Almanya aleyhine tisabı mümkün olmaktadır. Yanaklarm
örmeğe çalıştığı ve adına türlü türlü da böyle çukur bulunmasını istiyrn ka
cpnkb lı isimler verdiği ikinci cemiyet. dın bu makineyi yüzüne tatb"k ettıktt n 
Pakat Fransa hesabına esefle k ·d d • ... ' . . . a) e c-

1 
soma va tıp uyuyor ve uyan'.iıg; z:urıan 

:"bılırız ki bu ıkı cemiyetin ik" · d h • y .. . ısı e er a- haberi c1ım•dan yanagında çukur peyda 
'Jlımda hır falso yapar. Cenevredeki 1 • 
\arada bir felce ug· h 

11 
. . olmuş bulunuyor. Bu makıne gayet s~s-

rar, a edemedığı da- . . .. . . 
1ıı•ayı ckomisyona havale, eder. Ötekiler sız .şlemekte olduğundan yuzune tatbık 
de kah çözülürler, kah yeniden bağlanır- edenin en ufak bir rahatsızlık hıssetme-

1lar. Bizim gibi, bu işlerin daha ziyade :.ıe- sine de imkan bırakmıyormus. Çırldn 
y~rcisi ol~lar da şöyle düşünürler: Eğer kadın a!elade bir uyku çektikten so.u:ı 
dunya, Mılletler Cemiyeti vasıtasilc dü- güzel ve sevimli olarak uyanmaklmlır. 

:zelecekse, şu öteki cpakt. örgülerile bağ- Şu Amerikan kaşiflerinin eserleri ha~i
lan:m cemıyet ne oluyor? Hayır, dünya kntcn ~aşılacak şeylerdir. 
bu paktlarla idare edilecekse bu takdir- -·· ·· '"-· · · ·- -·-·--
de Milletler Cemiyetine ne lüzum var? harb olacaktır ve böyle bir harbe meb-
. ~şte Fransa, bu içinden çıkılamaz po- zul kan borçlan ödiyecek olanların ba -
lıtika tezadının elinde zebundur. Bun _ şında, dünyayı bu tarzda ıdare etmek is
dan dolayı da seleflerinin halledemediği tiyenler bulunacaktır! 

1 
davayı Bay Delbosun halledebileceğine Muhittin Birgen 
inanmak güçtür. 

nın de\·ama mecbur bulundukları bu usul ile senede 6000 lira kadar 'a 
konferansların mevzuu daima evlenmek toplamakta ve işin tuhafı da muh~t'r~ -···· ·--------.-..--,-' 
ve. e~lenmf>nin bekfırlığa rüçhaniy(?tine de namuslu bir kfıtib diye anılrn~~~a Ayyaşlıga en nıüstaid 
daırdır. idi. / 

Klüb azaınrı arasında sık sık evlenme- o/an ar artistfermiş 
ler ve dolayısilc istifalar vukubulduğunu 
kayda 1üzum yoktur. 

Londrada tanınmış Pariste son günlerde yapılan bir mil 

b 
sabakada artistlerin en büyük ay) aş -

ir gangster öldürüldü lar oldukları anlaşılmıştır. Gene bu mii 

Balık pişirmek hakkında Geçenlerde Londrada Patrik isminde sabakada muharrirlerin sarhoşluğa is-
hazzrlanan rapor 'birisini öldüren Con Sulivan yalnız do- tidatlarının az olduğu da tahakkuk et_I 

Londra balıkçılık enstitüsü b'l 'ıkıarm kuz ay hapis cezasına mahkfım edil - miştir. 
g·d~i kıymt tini azaltmadan nasıl pı~iril- miştir. Yapılan istintakda Patriğin çok Fransada muhtelif şarapların şöh -
mesı !fııJm geldiğine dair uzun biı· rapor tehlikeli bir gangster olduğu ve Ame _ retini arttırmak için bunların hassala-• 
nı~~.etmıştir. ıikada Alkapone'nun muhafızlığını yap rmı tecrübe ettirmeği üzerine alan bir 

Raporda balığın cinsinin ve yağlı olup tığı meydana çıkmıştı. Patrik ile Suli _ hey'et Faris beynelmilel sergisi içinde 
oln amıtsının çok ehemmiyetli olduğu ve van bir barda kavgaya tutuşmuşlardı. bir şarap içmek müsabakası tertib et ... 
b.al1klarda b~luna~. yağ mi~~arımn. cın- w Sulivan kaptığı bir iskemleyi Pat _ n:iştir. B.~ m.üs~bakalar1dan biri muh~~· 
Eıne ve mf:vsune gore çok mutebeddıl ol- rigin kafasına o kadar şiddetle indir • rırlere dıgerı guzel san at erbabına, u ""' 
duğu zıkn.ciilmektedir. mişti ki iskemle parça parça olmuş Pat çüncüs.~ de mank~nl~re aid bulunuyor-
Balık p~şirilmesi öyle ahçının akiın:ı rik de cansız olarak olduğu yere yığıl- du. M~sabakay~ ıştırak edenler bet 

gelen şek;lde olmıyarak yuka:-ıd~ki ıki mıştı. Mahkeme Sulivan'ı daha ziyade mubtelıf.şarabı ı~ecek1er v~ ~u~lann ~ 
noktanın nı:ızarı dikkate alınmasıle yani sarhoşluk halinde bulunduğu için do • rasındakı fark ıle mahallı ıstihsallen-j 
balığın cinsi ve yağ mikdarı gözönünc kuz ay hapse mahkfun etmişti r. Mah _ n i tayin edeceklerdi. Müsabaka netice
aiınr.ıak snretile yapılmalıdır. keme reisi bu hükmü tefhim ederken sinde verilen beş birincl mükafatı b~ 
Yağı çok bulunan (şişman) bahk1ar. !a- «bu ceza sarhoşluğun içindir. Patriği ?rti~t. k~z~n:rnıştır: Bunların ~ ~irinci 

vada kızart:Imayıp kaynar suda başlan- öldürmek meselesine gelince: Yaptığın ıle ıkıncısı komedı Fransez artıstı bu ~ 
nıalı veyahud fırına gönderilmeli, ancak katillikten dolayı vicdanının seni tec- lunınuşlardır. 
vağsız y&ni zayıf balıklar da ravada yağ ziye etmesini kafi görüyorum.• de- Muharrir mankenlerden bile ger i "" 
ıçınde kızartılmalı imiş. miştir. ye lsalrnış1ardır. 1 

* Bu işlere bir kere de Türk olarak 

TAKViM 
BiRiNciKANUN İSTER İNAN, İNANMA! iSTER 

baktığımız zaman şunu görüyoruz: Su 
Üsküdarda oturan bır dostumuz anlattı: adamcağıza edeli!,. diyeceksiniz, değil mi? Hayır, deli de

ğildir. Gündüzleri sağlam ve tabii bir kafa ile hareket eder. 
Birçok kimseler de onun ölüme hasret çektiğini söylüyor
lar. Bazıları çok sevdiği bir ölüyü unutamayıp onun me
zarı etrafında dolaştığını iddia ediyorlar. Fakat bütün bu 
iddialar hep asılsız çı krnıştır. 

Rumi .eno 7 
Arabi acno 

13S6 c- Son bir haftadanberi Ü:sküdar mezarlıklarının garib 
huylu bir ziyaretçisinden uzun boylu bahsedilip durulmak
tadır. İddiaya göre bu adam, gece yarısından sonra sokağa 
çıkmakta, sabaha kadar Üsküdarın bütün mezarlıklarını 
dolaşmakta, mezar taşları üzerinde uzun uzun oturmakta, 
ağaçlara dayanıp düı;ünmek, yahud ötede beride gezinmek
le vakit geçirmektedir. Bu adamın maksadı ne? Bu hususta 
hiç kimse kat'i bir şey söyliy~miyor. Mezarlıklarda hırsız
lık kasdile dolaştığını, mezarları açıp ölülerin altın dişleri
ni söktü.eünü söyliych var, fakat gören yoktur. Siz bu 

Zabıta nihayet bu adamcağızı, gene mezarlıklardan bi -
rinde dolaşırken yakalamış, mezar soygunculuğu iddiaları 

ortaya çıkınca gar:b adam, bu suçu şiddeUe reddetmiştir. 
Hülasa bu adamcağJ?Jn gece yarıları mezarlıklarda niçin 
dolaştığı bugün de bir muamma halinde bulunmaktadır., 

l STER 1 NAN, l STER iNANMA! 
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koskoca dünyanın küçük bir körfezinm 
etrafında minimini bir toprak parçası teş
kil eden Hatay hakkında Fransa müs -
temlekecilerinin şimdiye kadar tatbik et
tikleri siyaset gösteriyor ki, hak ve adalet 
uzerine kurulmuş bir dünya sulhu fikri, 
Fransa için ancak bir camekan mostıra -
sından başka bir şey değildir. Bizce Ha -
tay .bir miyardır; Fransız politikasını bu 
miyara vurdukça vasıl olduğumuz neıi
C"', şu yukarıdaki müliıhazaları takviye 
etmekten başka bir şeye yaramıyor. Bu 
dünya. yal ., bir ıki mılletc vadedilmiş 

bir clyıa olarak telfıkki edildıkçe elbet L---------------------------------------------....1 \ 

Ot io 1 ikindi 
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ngl. tere aponyayı u·· n ~~~e~~:ıa:~a!;l~~ı ~=;k~::~=y·~7~ -~---------··--•Ucuz memur pahalıdır. Çok mlkdarda me- • j ngif teregi idare eden 

Yeni.den protesto ettı• :~:=:::::t:~::::::::: üç ;:::.::::a~ ........ 
ler de Ingiliz göru!J}erinl haklı çıkarmakta-
dır. Hakiki ihtiyaca göre kadro kuran, me- •u ngilterenin birdenbire Alman dava • 

, murlarına bulundukları muhite göre geçi -
(Bm11raf1 Z met ıaJ/ftlda) 1 Nankin 6 (A.A.) - Pukow öğleden 1 Şanghay beynelmilel mıntakasında Ja- necek maaş veren, sıhhaUerlnl ve yannıa- sile yakından alakadar olrnıya karar 

pon makamları nezdinde şiddetli bir sonra Japon tayyareleri tarafından ponlar tarafından yapılan geçid resmi rını düşünen daireler dalma yüksek verim ve:mcsi gösteriyor ki, azası arasında öte-
protestoda bulunmuştur. bombardıman edilmiştir. Şehırde çı - hakkında bu gün Avam Kamarasında almışlardır.. denberi görüş ve düşünüş farkı olduğu 

Bundan başka 30 İngiliz ticaret ge- kan büyük yangınlar devam etmekte - hariciye nazırı Eden'den istizahda bu- * sezilen İngiliz kabinesi, hila, ayni ihti • 
misinin de Yangtze nehri mansabında dir. lunmu:ıtur. Cumhuriyet: Yunus NaHI cM. Delbos'un laflı durum içindedir. İngıliz kabinesini 
mahsur kaldığı bildirilmiştir. İleri hareketi devam ediyor Eden demiştir ki: ziyaretinden sonra: Fransa ve Polonya ,. ikiye ayıran, bizzat muhafazakar par • 

. . . Şanohay 6 (AA) Japonya na · . . ·· isimli ba11makalealnde uyınadı&ı zannedlle tı·n·n ·r· d ud bulunduguw şu~phe g;;._ Şanghaydaki ımtıyazlı mıntakanın ° ' · · - - Tokyodaki Ingilız büyük elçısı böy- Polonya-Fransa ittıt lo " ... 1 Rldn ı:ı.ın e mevc ..,... 
b 1 d

. 1. · J k , 
1 

. mına söz so··yıemeg· e salahiyettar bir d a nm mare_. z türmiyen ikilıktir: Dayhart demlen mıif-
e e ıye mec ısı, apon ıt a arının un le bir tasavvuru haber alır almaz er- ve sonra da p 1 h rlcl Bect'in 

tiyazlı mıntakada geçit yapmalarına z~t'. Nank!nin 3S·kilo~etre cen~b~-~a~ hal Japon hariciye nazırı nezdinde te- blr muddet ev:e~n::r1st zty::e~:::ı~ı yeniden ritlerle Baldvin ve Eden ayarındaki mu. 
sureti kat'ıyede muhalif olduğunu tek- k.~sılnde. kam h~uk~ung un zapkte~ıl~ıgıdnı şebbüste bulunmuş ve böyle bir geçid canlanmata başlar gibi olduğunu, Polonya- tcdillerin ikıliği. Eski başvekil Mıster 
ıar bildirmiştir. soy emış ve u umet mer ezınm e sminin tahrik ed"c· mahiyeti üzeri _ nın Avrupa suJhund ın 1_ d Balcivin bu ikiliğe kurban gittiği gıbi 

k d d
.. . .. ·ıA . . re ı ı a oynıyaca". ro un e b .. k"" ba kil M Çemb 1 . 

Buna rağmen Japon askerleri yeni ya ın a uşecegını ı ave. etmıştır. ne nazarı dikkati celbederek zühur e - ~lbos'un Polonyaya götürmuş olacağı ma- ugun u şve . ıster er ayın 
bir hadise daha çıkarmışlardır: Şangha·~- 6 (~.A_.~ - ~ır Japon meı:ı debilecek hadiselerin bütün mes'uliye- lumata tflbi bulunduğu zannedildiğini siiyle- da, müfrit cenahın tazyıki ile iş başını 

Tüfek ve rövolver taşıyan iki Japon bamdan ogrenıldıgıne gore Japon kıt - tinin Japonyaya aid olduğunu tasrih mekte, mutevetta marep.l Pilsudski'nin ka- gelmesine rağmen vazıyeti tam bir su • 
polısi beynelmilel mıntakanın polisine aları Nankinin 3 mil uzağında bir nok- etmiştir. naat ve siyasetinden bahaettltten sonra, bü- rette kavraması mümkün olamıyaca~ 
haber vermeden Nanking _ Road'da taya kadar gelerek şehri bombardıman İ ·ıt h .. k. . d b t bb .. sÜ tu~ meselenin sulhun tutulmasınıta ol~uğu benziyen ve ayni ikiliğe kurban gitmesi 
İ . . . . . etmeğe başlamışlardır ngı ere u umetı e u eşe u. mutaleasını izhar edib fU cu.aııeyle ma- melhuz olan bir devlet adamı vaziyetın.. 
ngılız ~bııyetınde bulunan bazı .kim - iki . . · . . .. .. tamamen tasvıb eylemiştir. Hususıle kaleyi bitirmektedir: dedir. Bir zamanlar yalnız Deyli Meyi 

selere aıd .olan G. re.ateastern .. otelı·n· e ge ncateşrm •6yında 
52,~ Çınli olmuı ki bu geçid resmi Japonlara ayrılmış cElverir k1 l•ler bu muslihane anıa .. maıa -

1 k h d Ç lm 
Lo dr (H -) T k d ., -.. gazetesini elinde tutan bu hizp buna 

ere epsı e ınlı o ak uzere uç er- n a,_ . ususı .. - .0 yo an olan mıntakanın dışında yapılmış ve rın insanca yollarından çıkarılmamlf, yani 
k k b 1 b h be g ç J lh 1 şimdi Deyli Telegrafı da ilave etmıye 

e ve ir kadını tevkif etmişlerdir. ge en resm. ı .. ır a re. o. re. .m -. a - bu mıntakadaki vaziyette de kayri ta- su . cabında uğrunda fedakarlıklar ihtiyar 
h b bet ı ki t ol nmak k ril muvaffak olmuştur. Dayhartlar, otorıtec 

Mevkuflar Hongkew'e götürülmüş _ .pon ar ı munase .ı e. ı ncı eşnn a- bı··ı hiç bir hal yoktur. Binaenalevh u ara e ayakta tutulmuş olsun.• 
f d 52 000 ç 1 650 J J devletlere meyil göstermeleri itibarıı. 

ler ve bir saat kadar sorguya çekildik- Y1 zar ın a • ın 1 ve apon böyle bir nümayiş hiç de yerinde de -
ten sonra serbest bırakılmışlardır. ölmüştür. Gene bu müddet zarfında w "ld" Baş ve k :· ı u e 1 d ,. Almanyanın davası, bu mahfelde, kolay 

43 · h d 36 d 1m k ·· gı ı. Jık.la akis bulabilmektedir. Nıtekim Al 
Zannedildiğine göre Japonların bu i.ı ava a ve sı yer e o a uze-

hareketi canlan istediği zaman mm _ re 79 Çin tayyaresi tahrib edilmiştir. Japon askerleri Nankinin kapısında manyanın iddıalarını dinlemiye memuı 
takada müstakillen tedbir almak niye- Bu suretle harbin bidayetindenberi tah Şanghay 6 (A.A.) - Nankin üzeri - ed"Jen Lord Halifaks da, bu zümrenin ta· 
tinde bulunduklarına bir işarettir. rib edilen Çin tayyarelerinin sayısı ne ilerlemekte olan dört Japon kolun- C. Bayarın Dahiliye Vek:li leb ve arzusile bu seyahati ihtiyar etmı._ 

Dig· er cihetten Japon kıt'alarının İn 417 yı bulmuştur. dan bır n n öncüleri bugün Nankin ci-1 l b b A k ayni cenahın bir azasıdır. Şu hale gore 
1 J 

e era er yarın n araya bugünkü tngıliz politıkası, üç cereyanı 
giliz müdafaa mıntakası civarında bağ- Şanghayda yapılan geçid resmi varınd~ bu unan «Kızıltepe• ye apon d 

i dk b önmesı· muhtemel hesr..b dahili etmek mecburiyetindedir. 
lı bulunan 200 Çin kayığını zaptelmiş ve ngilizler bayrağını i mişlerdir. Şunyatsen u . . Amele partisi, muhafazakar müfritler v• 
oldukları bildirilmektedir. Londra 6 (A.A.) - Bu ayın üçünde tepede gömtilüdür. Baş\ ekil Ceıa· ı Bayar, refakatinde muhafazakar mutediller. 

• . husu.:ı:i kalem mudi.ırü Baki Sedes ol • Bu arada liberalleri dava harici bırak· 
Yugoslav Başvekili 1 lngi)iz amele Fransız Hariciye dugu halde dün öğle trenne şehrimize ma!lun sebebi, bu zümrenin, mücssır biı 
Dün Mussolinl ile Nazırı Rumanuaga gelmiştir. Başvekil, Haydarpaşa istas - rol oynamaktan uzak bulunduğunu gör. 

6örü-{ltü liderleri Madridde~ H k t etti yQnunda Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, rnekliğimdir. 
Y are e Vali muavini Hüdaı Karataban, Cum - Muhafazakar müfritler emperyal si • 

Roma 6 (Hususi) - Milis kuman - "" • l Paris 6 (Hususi)-:-- Hariciye nazı:.ı Del- huı iyet Halk Partisi Baş Sekreteri Zi- yaseti, muhafazakar mutediller empery!.I 
danı ünüormasını taşıyan Musolini, ya- Ası tayyareler Barse on bosun ~a~şovadakı temaslan bugun so- ya Arkand, Ernni)et Müdürü Salih Kı- demokras"yi, amele partisı ise, umumı • 
~da hari:iye nazırı Kont Ciano oldu- tayyare meydanını bom- na erınıştır. lıç ile diğer bir çok zevat tarafından yetıe sulh lehine her fedakarlığı hoş gô -
gu halde, ıstasyonda, Yugoslav başve - kd l Ddbos, bu akşam seyahatinin ıki:lci karşılanmıştır. ren p3sifist davanın miıdafıidirler. Bu 
kıl Stoyadınoviçi bizzat karşılamıştır. barc'ıman etmeğe l;al ı ar m rhal Si an Bukrcşe hareket etmıştir. B \ kil Celal Bayar ve Dahiliye derece zıd cereyan içinde iş görmiye ça-

Ecnebi d"plomatlar da istasyonda Barselon 6 (AA.)_ Mılli müdafaa ne- Avın 12 sı de Belgradda bulu~acaktır. Veki~ Ş~krü Ka a, Akay \apuruna bi- lış•m ve bu üç muhtelif göruşü telife uğ-
ha r bulunmuşlardır. Musolinı bayan areti tebliğ edıyor: Harek tind n evvel, Var ovadakı Fransız .. .. y . p raşan bir kabınenın bocalamaktan ken • 
Stoyadinoviçe bir buket takdim et - Asi tayyareleri büyük bir faaliyet gös- sef rethancı.ınde gazetecilerı kabul eden ne ek Kopruye gelmışler ve erapa a- dinı kurtaramaması, elbette ki tabıidır. 
mi_tır. Dc'bos şu beyanatta bulunmuştur: sa gitmişlerdir · Selım Ragıp Eme,. 

tererek tayyare meydanlarını bom bar - dd d M"l • M · d f :ır Yuımslav Başvekili kısa bir istira - d F d · · Bır mü et sonra a ı ı u a aa o~ dıman etmeğe teşebbüs etmişlerdir. e- Polonya a ransayı ne ka ar ıyı l Ge 1 K. Ö l p 1 
hatten sonra meçhul asker abidesine an1adıklarını hayret ve takdirle gördüm. Veki i nera azım za P erapa a-
b 1 k k K Cumhuriyet avcı tayyare filoları asi 1 k B k"l c 1·1 B · ır çe en oymuş ve bilahare ont Yüksek Polonya mahfellerine mensub bir sa ge ere aşve ı e a ayan zıya-
c .1 lk • • tayyarelerini dağıtmışlardır. · t• ıano ı e i siyası mülaJcatını yapmış- ~ol\. kimselerle temas ettim ve onların ret etmış ır. 

Reuter ajansının Belg rad 
muhabiri memleketi 

terke davet e.:lildi 
tır. Vuku bulan muharebeci€ asilerin üç memleketim hakkındaki sözlerinden pek Başvekilin Dahiliye Vekili Şükrü Ka 

Yarım saat süren bu mülakattan avcı tayyaresile bir bombardıman tayya- mütehassis oldum. Fransız - Leh ittıfakı- ya ile birlikte yarın Ankaraya hareket Belgrad 6 (A.A.) - Reuter ajansının 
sonra, Yugoslav Başvekili Kont Ciano resi yere düşürülmüştür. Cumhuriyet nın yalnız metinlerde değil kalblenie ele etmeleri muhtemeldir. bv~ ·N~w~Y';;~ He~ald g~~etesinin muha -
ile birlikte Venedik sarayına giderek, tayyarelerine bir şey olmamıştır. yer bulduğuna kaniim. Bu ittifak sulh Milli Müdafaa Vekili General Ka - ır u e arrıson uç gun zarfm~ 
Musolini ile "'örüşmüştür. intriJiz ;eri liderleri Madridde · · ı a· Ö .1 M ı· v k"l· F d A- Yugoslavya topraklarını terketmek emrı .. 

5 &· -rs ıçın e zem !r.> zım zalp ı e a ıye e ı ua g - . 1 t 
İki Başvekilin mülakatı bir saatten Madr"d 6 (AA) Attlee ve Noel Ba t A k nı a mış ır. 1 • · - - De.lbos beyana ına şu suretle devam et- ralı da bugünlerde n araya gidecek - Avala aJ·ansının bildırdıgine göre bu 

fazla sürmüştür. Stoyadinoviç ve refı- ker. General Miaja tarafından verilen öğ-
kası bilahare Kral tarafından kabul e- le yemeğinde hazır bulunmuşlardır. mtştır: il b. 

1 
k lerdir. gazeteci İngiltere ve Amenkaya ckasde 

dilmişler ve ögwle yemegı· "ni Kralın misa- B k b t k ·· l k ı cChautemp~ e ır i te Londrayı zi- müstenid ve yanlış• haberler verdiği için 
a er ir nu u soy iyere ame e par- yaret ettiğunız zaman Fransa ile İngil- Fransız Milli Müdafaa tardedilmektedır. 

firi olarak sarayda yemişlerdir. tis:nin ademi müdahale sistemile her zı- tere arasındl samimi ve derin bir iesa _ Hubert Harrison 13 senedenberi Yu .. 
Yugoslav gazetelerinin neşriyatı man mücadele etmiş olduğunu söylemiş ld ğ Nazınnın sözleri 
Belgrad 6 (A.A.) _ Stoyadinoviç'in • nüd mevcud 0 u unu görmüştüm. tlç goslnyada bulunmakta idi. Yugoslavya. 

ve şunları ilave etmiştir: Kıif'.!ük İtilaf memleketine hareketinden 1 · e İngıliz - Amerı"kan klu-bu··nu··n ı"kinci re•.J Romayı nezaketen ziyaret etmesinin c- İspanyol milletinin şüphesiz ame- -s N th B Paris (Hususi) - Mec iste yenı .sen ıa 
2Sl6/1 936 da imza edilen İtalyan - Yu evvel Von eura erlin istasyonuna bütçeleri müzakeratı sırasında Fransız idi. 

le partisinin zaferile neticelenecek olan gelerek beni büyük bir nezaketle selam- ili" - Geçen temmuzda Harrı·son bır· tard 
goslav itilafları sayesinde siyasi ve en- gelecek intihabata kadar mukavemet ede- d milli müdafaa nazırı Daladier, m· ı mu-
tellektüel sahada elde edilen müsbetl w· • •• • • larnıştı. Bunlar an sonra Polonyayı zi - dafaa bütçesini müdafaa ederken ŞU söz- tehdidine maruz kalmışsa da Stoyadino .. 

cegını umıd ederım.» f bana büyük bfr k t · · · · ·· d h · 
t . 1 . tedk k t w b" vesile te Ge . . .. .. . 1 . . yare ım uvve ve ıtı - leri söylemiştir: vıçın mu a alesı üzerine Yugoslavyad& 

ne ıce en 1 e mege ır ş - ?eral ~ıaJa duny~ hurrİıyet erının mad verdi. Fransanın ittifaklarını kuv - oturmağa devam edebilmişti. 
kil ettiğini yarı resmi Novoste gazetesi zaferınl temın etmek uzere spanyanın vetlendirmek için bütün kuvvetlerimiz- - Fransız topraklarında 387,000 aske • 
yazmaktadır. son . nefere ~adar mukavemet edeceğıni le çalı ıyoruz. Fakat bu ittifakların ida- rimiz var. Buna mukabil topraklarımız 

Bu gazete şöyle demektedir: temın etmiştır. me ve kuvvetlendirilmesi kimseye mü _ şimalden bir milyon, cenubu şarkiden de 
cBaşvekilin İtalyayı ziyareti arada- Edene sorulan bir sual te\'eccih değıldir. Biz kuvvetli olmak is- 300,000 askerin tehdidi altındadır. Buna 

ki dostluğun tezahürü noktasından da Londra 6 (A.A.) _Avam Kamara- tiyoruz. Çiınkü şimdiki vaziyette dünva- karı icab eden tedbirleri almak mecbu-
mühimdir.> smda muhafazakar meb'us Donner, İs- da zayıf olmak sözünü geçirememektir. rıyctindeyiz. 

Yugoslavya i1e İtalya arnsındaki pan~ada Valancia hükılmetinin •. kon _ Gerek Polon yanın, gerekse ziyaret ede _ Bunun üzerine 1,556,515,944 franktan 
müzakerelerin hedefi t 1 lt d b ı "d ı ·1· ı k t 1 ·11· ··d f b-t,.esı· kabul ro u a ın a u unan arazı e ngı ız ceğim diğer mem e etlerin bizim gibi dil- ibare o an mı ı mu a aa u :ıo 

Roma 6 (A.A.) - Havas bildiriyor: te~asının tamamen v~ya kısmen ida- ŞÜ:ldilklerinden eminim. Biz dünyanın edilmiştir. 
. ~u~l~i - Sto~a.dinov.iç. müza~er~le - resı altında bulunan şırket sermayele- sulh içinde yaşaması için teşriki mesai 

tının ıstihdaf ettığı teşrıkı mesaı sıya - rine kaç defa vaz'ıyed edildiğini Eden- etmek istiyoruz. Hali ha;ırda biraz ağır 
set:nintbir ço~ 1ve~esi vardır: . . . den sormuştur. Eden şu cevabı vermiş- olan havayı berraklandırmak ve Avrupa-

1 - ktısadı: kı memleketten hıç bırı tir· d · lı"ğı· izale etmek · t• 
i •w b" d .. . · a gergın ıs ıyoruz.> 
. ıge: . ır evletle olap munasebetlennde _ Bu neviden bir çok hadiseler ol-
litekın~n za~a~ına .olarak ~areket et~i - muştur ve protestolar yapılmıştır. E J h b 
yccektır. Muhı~. tıc.ar~t muzakerelerı ya- Madriddeki maslahatgüzarımız geçen ll eS8S ) 8l 

lngiltereye atfedilen 
gizli bir plan 

Roma 6 (A.A.) - İtalyan gazetele-

ri İngiltere
0

ye atfettıkleri gizli bir plin 
etrafında şiddetli neşriyat yapmakta -
dır. 

pıl:ıcaktır. Dahılı bır ıktısad komitesinin sonkanunda İspanyol hükılmetine res- f • d 
teşkılı t~dkik olunmu.ştur: . . mi bir protesto vererek bu hususta in- SIDI I pıya edir 

2 - Sıyaşi: Stoyadınovıçın zıyareti bir gıliz hükfunetinin bütün haklarını mu- Bu plana göre, münasib bir zaman -
ta1<ım siyasi m hk. ı b t b k ı d da Fi istini ilhak edecek ve Asor ada -a um arın ser es ıra ı - hafaza ettiğini bildirmiştir. Amerika a yapılan tec• 
musını intaç etmiştir. Bu tedbire karşılık }arını da kendine karşı bir üssü havai 
olmak üzere Dalmaçyadaki İtalyan e - söylenmektedir. rübeler bu neticeyi verdi o.aı ak kullanılması için ~gal eyliye -
kalliyetleri hakkında da mümasil tedbir- Musolini bir kısım si~asi mahkiuıı1an Vaşington 6 (A.A.) - Erkanı har _ cektir. 
ter alınacaktır. affettı. biye reisi General Jraig neşredilen se-

3 - Akdeniz vaziyeti hususunda Mu - Roma 6 (A.A.) - Resmen teyid e. nelık raporunda Amerikan ordusunun F ransada meydana çıkan 
yeni bir cephane deposu sol"ni ile Stoyadinoviç bu vaziyeti göz - dildi Mine göre Stoyadinoviç'in Roma - yü de 66 nisbetinde motörleştirildiğini 

den geçiı mı lerdir. yı ziyareti münasebetile Musolini Ve - bildirmekte ve en son yapılan tecrübe-
4 - Komünistlı e karşı mudafaa me- nedik .. ve ~ulian~ vila.yetlerindeki halk-ılere göre b.ir harbde en :Uilhim vazife- Larochelle 6 (A.A.) - Chatelaillon ka-

sel"' in g lince, bugünkü \az yetin de _ dan suı une gonderılm olan siya ı n ·n gene p yadede kaldıgını ve piyade- sab sı Cl\ arında 450 mitralytiz merm sın 
ğ" c w · t l min edılmıyor. mahkumların serbest b rak lma mı em ıll n yerıne başka hiç bir askeri sınıfın muht vi ıkı sandık bulunmu tur. 

Hiç bir mukavelen n im a edilmiyeceği retnuştir. ikame edilemiyeceğini bildirmektedir. Polis tahkikata başlamıştır. 

Filistin komünistlerinin 
bir beyannamesi 

Kudüs 6 (A.A.) - Filistin komünıstle. 
ri bir beyanname neşrederek şahsi ted • 
hış hareketlerıne mani olunmasını ve 
memleketin taksimine karşı kütlelerin s&

ferber hale getirilmesini istemişlerdir • 
Komünistler timdiye kadar asilerin siya· 
setini takib etmekte idiler. 

Lindberg Amerika ya döndü 
New-York 6 (AA.) - Tayyareci Lind

berg ile zevcesi 1935 de İngiltereye git • 
tikleri zama11danberi ilk defa olarak Av
rupadan buraya dönmüşlerdir. 
Miralayın ıki çocuğu İngılterede kal • 

mıştır. 

Mr. ve Mrs. Gregory namı l tearile 
seyahat etmektedirler. Miralay dumall 
camlı bir gözlük takını tı. 

Pari• borsası 
Paris 7 (Hususı) - Paris borsası • 

nın bu sabahki a ıl ş Hatları şunlardm 
Londra: 147,09, Nevyork: 29,45,1/4' 

Berlin: 1187, Roma: 155, Cenevreı 
680,75, Kurşt 1: 16,18,1, 1 .,, bakırı 
45 - 47, kalay: 189,S, al ın 139,11, çin. 
ko: 16,5,7, 1 2. 



4 Sayfa SOM POSTA: 

Y enihahçede bir motörlü 
tayyare mektebi açılacak 

Beyazıdda büyük 
bir talebe yurdu 

yapılacak 
Türkkuşu teşkilatı gelecek yıl biraz daha genişletilecek Yüksek tafuıile devam etmek üzere 

her yıl yurdun. muhtelif yerlerinden 
ve sivil pilot sayısı çoğaltılacak bir çok talebe Istanbula gelmektedir. 

':Cürkk~şu teşkilatı 1938 senesinden} törlü tayyare mektebi leyli meccani o- Bu talebelerin, otel, pansiyon vesaire 
itibaren daha genişletilecektir. lacaktır. Mekteb için müsaid bir bina gibi yerlerde ikamet etmekte oldukla-

Bu sene İnönü kampını ikmal e - aranmaktadır. n ve bu yüzden hem sıhhatleri ve hem 
dcnler geçen senekinin iki mislidir. Türk Hava Kurumu İstanbu1da her de çalışma imkanlarının azalması ala
Ankarada geçen sene açılan motörJü türlü asri konforu haiz bir motörlü kadar makamların dikkat nazarını çek 
tayyare mektebi önümüzdeki yaz i - tayyare mektebi binası yaptırmayı da miştir. Bundan böyle bu gibi vaziyet -
kinci devre mezunlarını verecektir. Bu düşünmektedir. lere mahal bırakmamak ve talebeye 
suretle Türkkuşu pilotlarının sayısı i- Paraşüt kulesi Yenibahçe çayırında yardım olmak üzere bir yurd inşası 
ki misline çıkmış olacaktır. yapılacağına göre motörlü tayyare bi- ~ararl~~tırılmıştır. ~u yurda muhte -

Önümüzdeki yaz Ankaradaki mo - nasının da bu civarda insa edilmesi 1ıf fakultelere ve yuksek mekteblere 
tör ü tayyare mektebi ikinci sene ted- muhtemeldir. • devam eden gençler girebileceklerdir. 

. Yurdun Beyazıd civarında, 1 000 ka -
ı .. satına başladığı sırada ikinci motör - Ilkbaharda Türkkuşunun Balkanla-
lü tavyare mektebi de İstanbulda açıl- ra propaganda uçuşları başlıyacaktır. dar talebeyi istiap edebilecek büyük -

Jükte olması icab etmektedir. 
m·~ bulunacaktır. Bu suretle İnönü Propaganda uçuşlarında sıra ile Bal -

kan antantına dahil hükümetlerin mer Bu kadar geniş bir bina bulunama-
k, mp·nı ikmal eden gençler Ankara dığı takdirde bir arsa satın alınacak ve 
\'e ı· ~t b ld k' t .. l" t mek kezleri zi.varet edilecektir . ... an u. a ı mo or u ayyare . - yurd inşasına başlanacaktır. 
teblerini ikmal ederek pilotluk hakkı - Türkkuşu merkezi bu seyahatler i-
m ihraz edeceklerdir. İstanbuldaki mo- çin bir program hazırlamı~tır. Y eşilköyde yeni 

bir rasad istasyonu 
yaptırılacak 

Jl:rtef errih: j 
Alman gen çlik teşkilatı reisi geliyor 

Almanya gençlık teşkilatı reisi Bal
dur Von Schirach maı) etinde 12 Hit -
lerci !!enç olduö-u ha <le huc;usi bir tay
) nre i'e Berl nden Tahrana gitmiş, Tah 
nından da Anka!a~·a geçm"ştir. Von 
Schirach perşembe günü saat 1 O da 
a) n tay~·arc :ıe İstanbuia gelecek, cu
IT'a .. nü de gene ayni tayyare ile Ber-
1 ne hareket edecektir. 

Zir~1at bankasının bir tavzihi 

Polisi~: 

Kazaya uğrayanlar 

Beşiktaşta oturan Mehmed kızı 25 ya -
sında Nakiye Akdağ Aksarayda, vatman Ah Hazirandan itibaren Yeşilköydeki 
medin idare ettiği tramvay arabasına biner- ı rasadhanenin tevsii kararlaştırılmış, 
ken yere düşerek kolundan, Cibalide Hisar- yeniden ve modern bir rasad binasile 
altı sokağında oturan Yusuf kızı 14 yaşın- bir mürsile ve ahize istasyonu tesisi te
daki Muzaffer Yeşiltulumbada bayram ye - karrür etmiştir. Yeni yapılacak bu ra
rinde salıncakta sallanırken düşerek sol ko- sad istasyonu modern techizatile tay -
!undan, Ka.~ımpaşada Mekteb sokağında 9 I yarelerJ.e muhabereyi temin edebile • 
numarada oturan İbrahim oğlu 16 yaşında cek \'e ayni zamanda her yarım saatte 
Hasan Bahariye caddesinden atla geçerken hir yapacağı hava neşriyatile deniz ve 
atın arabalardan ürkmesile attan düşerek ha\'a nakil vasıtalarına müfid o1abi -
sağ kolundan yaralanmışlar, her üçü de te- lecektir. 
davi için .h~staneye kaldırı~mışlardır. 1 B~ ~~tasyon şimdi~i istasyondan da 

lb yangın ba~ır. '1gıcı ha buyuk ve_ k~ctlı olacaktır. 

Gazetenizin 2 ı2 !l37 tarihinde intişar e
dPn nüshasının 6 mcı sayfasında: «Dolan -
d rıcılık suçlusu kadın mahkemede» serlev
l.alı yazıda Hatice ismindeki bir kadının 

vaktlle Ziraat B ııkasını da dolandırdığı ya-
zılıdır. Şehzadebaşında Letafet apartımanı al - Po/i~· tere h an i 

Ahı1alde h Jngi 
Cezalar ver ilecek? 

Filvaki bundan bir muddet evvel \sminln tındaki sı.itçii Ahmedln dükkanı ustı.indekl 
Fc h!ye olduğu lddlasile şubemiz gişelerine odadan ve Pangaıtıda Saksı sokağında Ar
muracaat eden b.r k•ıd!n ba kasma ald bir manos'un 5 numaralı evinden y:.ıngın çık -
tevdiat hesabından para çekıneğe teşebbus 

1 
mış, itfaiye tarafından sirayetlerlne mey -

etmişse de bankamızca evvelclrn alınan ted-. elan verilmeden söndürüımtiştür. Emnıyet teşkiliılı mensuplarına ve-
bırler saye:slnde buna mı v !fak olamamış, l ·ı k · ·b ı· 1 d · · .. M k rı ece • ınzı a ı ceza ara aır nızamna-
zabıtaca suç ustu vakalanmıştı. etres ·avgası • . . . . 

İntisar eden yanda, bundan galat olarak . me vılayete gelmıştır. Ilıtan mucıb ha 
bankamızın da dolandırıldığı yazılmış ol -
duğunu tahmin etmekte olduğumuzdan key
fiyetin matbuat kanununa tevfikan gazete
nizde tavzihini rica ederiz. 

Kumkapıda Ismaıl Safa caddesınde otu
r:ın Hamid Özkaya birlikte oturduğu Fal -
ka ile kavga elmiş, Faika da dayak yedlğl 

lcidiasile polise müracaat etmiştir. Her lkbi 

reketler; Vazifesini ifada kayıdsızlık, 

vakar veya mesleki terbiyeye uygun 
olmıyan veyahud gerek yollarda, ge -
rek karakol harici vazifelerde polis i-

de muayeneye sevkedlldikleri esnada Faika- ç n '-·asak t , , h k tl d bulun-

Birinci.kanını 7 

Bir cep saati bir adamın 
hayatını kurtardı 

Bir kayınbirader eniştesini öldürmek istedi, fakat attığı 
kurşun yeleğin cebindeki saate 

isabet etti ve adamı muhakkak bir ölümden kurtardı 
Karagünırükte oturan 16 yaşında Zahir Sincer, evvela ikinci noter Şcfi

Meluned oğlu Murad eniştesini öldür- ğin hesab ve defterlerini tedkik etmiş, 
meğe teşebbüs suçundan adliyeye ve- bazı evraka yapışması lazım gelen pul
rilmiştir. ların yapıştırılmadığım, maliye ve hu-

Murad Karagümrükte bir kahveye susi muhasebeye aid hisselerin de ve
gitmiş, eniştesi Mehmedin içerde oldu- rilmediğini tesbit etmiştir. 
ğunu görünce, tabancasını çekerek bir Bu suretle 12 küsur bin liranın zim 
el ateş etmiştir. Fakat iyi bir tesadüf mete geçtiği anlaşılmış, noter Şefikle 
neticesi olarak, kurşunu Mehmedin katibi Hamid tevkif edilmiş1erdir. 
yelek cebindeki saate saplan.rnış, bu su Bundan sonra birinci noterliğin he
retle mutlak bir facianın önüne geçil - sah ve muameleleri de teftiş edilmiş, 
miştir. orada da üç bin beş yüz lira kadar bir 

Murad ikinci defa olarak silahı ateş zimmet tesbit edilmiştir. Bunun için 
lemeğe teşebbüs etmişse de, etraftan birinci noter1ik katibi Remzi de tevkif 
yetişenler çocuğu yakalıyarak, buna olını:nuştur. • • 
mani 01muşıardır. Bır yankesıcı curmo meşhud 

16 yaşındaki suçlu, hadisede bir kas halinde yakalandı 
1ı olmadığını söyliyerek, şunları anlat

Yako isminde bir yankesici cürmü mıştır: 
A'l A b ' led dol . meşhud halinde yakalanarak, adliyeye 

- ı evı ır mese en ayı enış- tesr d'l · t· 
t 1 ıd B 

.. .. . ım e ı mış ır. 
eme aram açı ı. ayram gunu nı - y k H b' d t b" · 

1 1 b
. lik . . 

1
. . a o ar ıye en ramvaya ınmış 

şanım a ır te evıne gıderek, e ını ve k ı b ı kt · t'f d d k · .. ~ a a a ı an ıs ı a e e ere bılet 
opmek ve bu dargmlıgı ortadan kaldır- almak ·· t S 'h · 

· dile F k . uzere çan asını açan em a ıs-
mak ıste . a at, enıştem bunu ka - mind b. ı b··t·· b' b ı· . . .. . e ır yo cunun u un ır eş ıra-
bul etmedı, bıze red cevabı gonderdı. lık b" 1 d b kl k Ak d . . , ır a ay a ozu u parasını aşır-

ı dşamElk~.v~ e gken~ kde~dısıne rastd- mıştır. Yako derhal kaçmağa teşebbüs 
a ım. mı opme ıste ım. Bu sıra a etmı'şs d k 1 k l" t l' . . . e c, ya a anara po ıse es ım 

orada bulunanlardan bırkaç kişı, du - edilm. 1. 
d k .. t .. 1 dıl Ş ıs ır. 

rup urur en, us ume çul an ar. a- Adi· k d'l 1 A 
d K d

. · .. d 'f . . il4h ıyeye sev e ı en suç unun s _ 
şır ım. en um mu a aa ıçın, s a ı - r 4 .. .. 

kt' tıye uncu cezada duruşması yapılmış 
mı çe ım. .. .. r ay hapse mahkılm edilerek, derhal 

Suçlunun Sultanaluned 3 uncu sulh tevkil olunmuştur. 
ceza mahkemesinde sorgusu yapılmış, - --- ~ - · .. ·-··--· . -··---- --· 
tevkifine karar verilmiştir. Şehir Tiyatrosu 

Muradın kardeşi Ali de, karakolda lllllllllllllll Operrt kısmı Fransız 
kardeşinin ifadesi alınırken içeri gir • 111111 Tiyatrosunda 
miş ve bıçak çekerek orada bulunanla- Bu akşam saat 20,30 da 
ra hücum etmiştir. Suçlu, ayni zaman- 111 1 N T 1 K A M 
da komisere de taarruz etmek istemiş- M A Ç 1 
tir. Ali hakkında da bu yüzden takibat 111111111 3 Perde 2 tablo 

yapılmaktadır. Murad yarın sorgu ha -
kimliğine verilerek, hakkında ilk tah _ Dram kısmı Tepebaşı tiyatrosunda 
kikat açılacaktır. Bu akşam oyun yoktur 

Antalgada bir noter 
Ve ihl noter hatibi 
1'evkif edildi 

ERTUCRUL SADi TEK 
T l Y ATROSU 

Son Po'<ta: Biz de hadiseyi aynen boy le 
yazmıştık. Maamafih Ziraat Bankasının 
mektubunu da neşrediyoruz. 

tn k" d .. .. , J a\ ır \ c are e er e 
n es ı ostu Eşref yolda Hamidin onune rn k ·ı ·h lb" · . k" 1. t t ak A ntalya (HususıA) - Burada ı'kı" no-
çıkmış ve: a , sı a mı, e ısesını ır ı u m . . . .. . . 

Bu gece: Bakırköy 

Miltiyadi sinemasında 

(Karı•ından • kork· 
1111~an erkek 

Yoktur) 
(Üsküdar) Hale sinema· 

NUR BABA 

ıValban r·ıık ve 
/t'iaanc. lı I ııı !- ları 

. .. .. 1 Tevbih: Amirinin tenbihatına ria - terlik vardır. Bır m uddet evvel, bırın-
- «Sen benim metresimi nicın dovdun!ıı · t M " ta · · ım·· h l 

dl • .. · 1 yel etmemek sorulan suallere vak - cı no er um z o uş, esap arın 
yerek Hamidi bıçakla yuzunden yarala - . ' .1 tcdk"ki ·ç· t lik d · · üh'' l 

mıştır. tınde cevab vermemek, maiyetind:kıl . t~ Bı ın no er
1 

adı1~esı m ~ufr e~: 
• 

Yarın gece 
sın da 

Selimiyedeki nalband kursu devam 
etmektedir. Kursun müddeti üç aydır. 
Kursa devam eden nalbandlann evle
r•ne her ay onar lira, kendılerine beşer 
lira verilmek e. ayrıca mektebe de her 
biri :çin ayda 1 5 Lra iaşe Licreti veril
mektedir. Kursu bitiren \ e ustalık ch
lıyetnamesi a.anlar kövlerine dönünce 
mıntakalarının na band basılan ola -

memur \'e müstahdemleri zati işlerın- mış ı. uraya ge en a ıye mu ettışı 
Haliçde hlr b~ık~ boğ~du de kullan~ak, re~i ve phsi i~erde ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Dün Köprünün Haliç cihetinde bir balık- zaruret olmadıkça merciini tecavüz et BUtUn gençliğe Y8 gUr•ş merakhfarma mUjde: .... - ....... 
çı denize düşerek boğulmuştur. mek ve buna benzer hareketler. LOS -A~N~C~E,;;,L_O_S..;...o..;l;..im-p-iy..;a;..d_ı_n...;d:..a_l_O_O_.OO_O_k_i_ş_in_i_n....,;b;;;""runda 

Cibalide Bıçakçılar camii karşf!lında 0 _ Maaş ke ilmesi: İş sahiblerine ve 
turan 55 yaşlarında Süleyman baba adlı ba- halka ve meslek arkadaşlarına ve ma- yapılan üç beynelmilel Pankr~s Güreıi: 

caklardır. • 
Gene yemek, giymek, yatıp kalk -

rnak. masrafları kursa aıd olmak üze -
re Edimede b r fidancılık kursu açıl -
mıştır. 

Kursa her vilayetten 15 - 16 yaş -
larında vücudce sağlam, okur yazar 
gençlerden onar talebeden kırk talebe 
'ilınmıştır. Bu kursa Ziraat Vekaleti de 
maddi yardımda bulunmaktadır. Ta -
!ebelere aşıcılık, fidancılık ve kliçük 
ziraat bilgi ve san'atları öğretilmekte
dir. Kurs talebelerine yeknasak elbise
ler verilmiştir. ----··---·············· .. ····-· ..... ________ _ 

lıkçı dün oğle il-zeri köprünün Haliç cihe - dununa fena muamele etmek, memu -
tindeki dubalar üze~·ine çıkarak balık Lut -

1 
riycte müteallik bir iş iç.n başkalarına 

mağa başlamıştır. Süleyman baba bu sırnda tavsivc ve iltimas ettirmek. temaruz ı 
ayağındaki lastiklerin kaymasile muvazene . . eder~k yirmi dört saate kadar vazife -
sini kaybederek denize yuvarlanmış ve he- s·nc gelmemek, herhangi bir işe aid ev j 
men boğulmuştur. Balıkçının cesedi etraf - rak veya dosyayı kasd olmaksızın zayi 1 

tan kazayı görerek koşan kayıkçılar tara _ 1 etmek. l 

fından denizden çıkarılmıştır. Kıdem tenzili: Amir ve mafevkinin 

Dahiliye kalemi mahsus 
mtidürlüpü 

muamele ve icraatı aleyhinde söz söy
lemek, \'azife esnasında amir ve me -
murlara yalan söylemek, resmi sila -
hını ihmal yüzünden kaybetmek, izin-

Bir gazete, Milli Müdafaa Vekaleti ya-1 siz ol~rak \'azifesinin_ ~ulun?uğu şehir 
\'erliğinden Dahiliye vekfı eti hususi ka beledıye hududu harıcıne gıtmek, ma
lem rnüdül'lüğüne tayin olunan bahriye. dun una veya arkadaşlarına hakaret et-
binbaşısı Nejad Sancr'in binbaşılık tan 1 mck. . . . 
te!<aüd edıldiğini yazmıştır. Kıymetli bir . !"'1~slekten · ıhraf Hırsızlık, emnıyetı 
asker olan Nejad Saner, senelerce Mi!li suııstımal, sahtekarlık, dolandıncılık, 
Miid.:ıfaa Vekaleti yaverliğini yapmıştır yal~n _:y:re ?a~ade_t, :~ü~ tasnii, ifti -
ve kendisi tekaüde sevkedilİnemiştir. Ne- ra, ırt~kap, 4ır!ışa,_ ı~tılas, ıffete taar:uz, 
jad Saner, Dahiliye Vekaleti hususi ka- lkanunı salahıyetını veya memurıyet 
lem müdürlüğüne tayini takarrür edince nüfuzunu şahsi menfaat veya garaz ve 
as;cerlikten istifa etmişt;r. Tayini de mılli ya dostluk sebebile suiistimal etmek 
iradeye iktiran eylemiştir. Nejad Saner•e .ve ~una benzer hareketler. 
yeni vazifesinde muvaffakiyetler dileriı:. Inzibat komisyon1an ve polis di -

vanları bu nizamnamede yazılı olmı -
yan suçlardan dolayı memurin kanu -
nundaki cezaları verirler. Ağaç bayramı için hazırlık 

Beyoğlu Halkevinin, bahara doğru 

ÖÔlA~AHA1~1Nl7 büyük bir ağaç bayramı tertib edeceği 1 Yeni neşriyat 1 
l= ):1,.,. K Jl...T haber alınmıştır. Bundan maksad, hal-

...... .•.. ~V~ S p İ ka ağaç sevgisini aşılamak ve ağacın Türk Şairleri - Sadeddin Nüzhet Ergu
:~·:~·.:·::~: ~ on os a kıymetini öğretmektir. Genis bir faa - nun çıkardığı bu Türk Şairleri antolojisinin 
DAK j 

11 
(3 1 R.. 1 LA N ,. liyet programı hazırlamakta' ola H l- 28 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayı isimleri A 

nu··ıru .. u l-Jl11ey·1 HErı GU"'N f\QLAcıo. k. · ·ık · 1 k s· r B .. "kdn a harn ue başııyan ıs muhtelit şairin eserıe-
' ı " " K v ~ 1'.... 1 evı 

1 _:ş 0 ara . ış 1 - uyu ere a - rlnden parçaları ve hayatlarını ihtiva et-
~-.....;..* .;.;-...... ~.;.:ı;ii-..-~i.iii:.:i::Li,;:illlillilllliiı'C- rasını aga ç landıracaktır. nıektedlr. 

' 

1 - ClM LONDOS ile Amerikalı DJU.M. 2 - AIJ BABA namım taşıyan meşbur 
Ermeni ile Amerikalı DlCK DAWlSCOURT. 3 - lsta0011llu ZAHARİAS ile 

İtalyan JOE SALV ANDO gQreşlMi 

POSTA SOVGUNCULARI 
Baş rolde: RIKARDO CORTEZ 

Dehşetli maceralar ve heyeoan filmi 

YAR 1 N matinelerden itibaren AL KAZAR ainemuında bqlıyor. 

•------• Bugün matinelerden itibaren 
SAKARYA SINEMA&INDA 

Endamlı, aevimli ve hareketli küçük yıldız 

SHİRLEY TEMPLE 
Genç mesleğinin en güzel ve Fransızca sözlü 

Ç İ N • ·Ç İ N ( Şanghay'ın yetimi ) 
Büyük ve kllçükleri memnun edecek ve hayrette bırakacak bir film. 

11Aveten: PARAMOUNT JURNAL ve MıKE ı\ıAVS 
Çocuklara tenzilAtlı fiyatlar: 25 kuruş - Shirlcy'iıı 

.__••••••• hediyeleri dağıtılacaktır. -nen 



Bafra elektrik fabrikasını 
belediye sa tın · alacak 

Memlekette 
spor hareketleri 
Trabzon (Hususi) - Kupa maç -

)an büyük bir seyirci kütlesi karşısın
da çok heyecanlı bir şekilde devam et
miştir. Finale kalan Nec.niiati, İdman
ocağı birinci takınılan karşılaşmış ve 
ilk devrede kahir bir galibiyetle oyu -
na devam eden Necmiati takımı İd -
manocağının hırçın ve kırıcı oyunu kar 
şısıııda bir talihsizlik eseri olarak dör
de üç mağlup olmuştur. Üçüncü umu
mt müfettiş tarafından birincilik ku -
pası İdınanocağına, ikincilik kupası da 
Necmiatiye verilmiştir. 

Lig maçlarına yakında başlanıla 
caktır. 

Upkda spor vaziyeti 

Uşakdan yazılıyor: 
Garbi Anadolunun en hararetli bir 

spor merkezi olan Uşaktan bölgenin 
kaldırılması ve Kütahyaya bağlanma
sı Uşaktaki sporcular üzerinde mües -
sir olmuştur. 

Bafra (Hususi) - Bafrada belediye l 
~banın ihtiyaçlarını imki.n nisbetin-: 
de temin P.tmeğe çalışmaktadır. Kasaba
llın haritası pek yakında yaptırılacak, 
bundan sonra imar planı hazırlanacaktır. 
Bafranın mühim derdlerinden biri de 
IUdur. Kasabanın içme su ihtiyacını gi
derebilecek temiz ve bol su yoktur. Ka
la.baya 35 kilometre mesafede bulunan 
~ebyan dağlarında bir memba suyu bu
lun.muş, tahlil ettirilmiş, çok iyi olduğu 
ln1asılan bu suyun kasabaya getirilmesi 
düşünülmüştür. Fakat bu iş için 250 bin 
lira s:ırfı icab etmektedir. Halbuki bele
diyenin bu parayı temin etmesine imkln 
Yoktur. Kasabaya iki buçuk kilometre 
lnesafedeki Emirefendi suyunun çoğal
blrnası ve demir borular içinde kasabaya 
le!irilmesi daha muvafık bulunmuş, bu-
11.a karar verilmiş ve etüdlere 'başlanmış
tı:. Kasaba caddelerinin pfirke ile tefrişi 
takarrür etmiştir. Bu maksadla kasaba
)'a yakın bir mahalde bulunan bir köyün 
Civarında bu işe elverişli bir taş ocağın
dan istifade edilmektedir. Yakında nü-

İki yıla yakın bir zamandanberi Kü 
tahya spor bölgesinin teşvikile tek bir 

Bafra Belediye reisi Zihni Lokman spor hareket ve karşılaşması yapılmış 
rilrniftir. Bu yıl yeni bir fenni mezbaha değildir. Uşak çok güzel bir stadyoma 

bıune olmak üzere bir cadde bu taşlarla da yaptırılacaktır. Bu işler belediy~ mec- maliktir. Beş spor klübünün bulun • 
\efriş ettirilecektir. ı · ı........ ıı-L · gr mına al n isinın """1 yı UL ımar pro a 1 

- duğu Uşakda atletizm, futbol ve diğer 
Kasabanın tenviratını temin eden e- mak üzeredir. Bu işlerin başarılabilmesi 

lektrik fabrikası halen kollektif bir şir- için Belediyeler Bankasından bir istikraz sporlara karşı çok içden bir alaka var-
ketin imtiyazındadır. Bayındırlık Bakan- yapılacaktır. Belediye reisi Zihni Lok- dır. Kütahya spor bölgesi çok durgun 
hğından gönderilen heyetin takdir ettiği man belediyenin kasabanın bütün ihti- I bir vaziyettedir. Faydalı spor hareket
bedclle elektrik fabrikasının bütün tesi- yaçlarını önliyebilmesi için çok çalış- !erinin yapılması yolunda Uşak klüp -
la.tının belediyece alınmasına karar ve- maktadır. leri tarafından yapılan her dilek ce -

--. ......... • ----- vabsız kalmaktadır. Kütahya spor böl 

Ay a S a d a S 1 n d akı• gesin in durgunluğu Uşak sporuna da 

Kızkulesinin efsanesi 
Ayasda bir çok eski eserler arasında hala esrarı 
keşf ed.:ememiş, içine girilememiş bir mağara da var 

müessir olmamalıdır. 

Mu.f!Jun imarcı 
Vı ı·.~ı takdir edildi 
Muş (Hususi) - Valimiz Tevfik Gürün 

Elaziz valisi iken yaptırdığı Halkevi bi
nası son doğu seyahatlerinde Atatürkün, 
Celal Bayarın ve diğer seyahat arkadaş

benziyen bir efsaneye nazaran za- !arının mazharı takdiri olmuş, Dahiliye 

Resimli küçük habei-ler 

Hatay i.sUklillne ald :vem reJtmtn tatbaı dcıla11slle Jılan,fta merulm 1"C • ilaaJ llC8 
Wi kutıulanm14tır. Şair Arif ııurm.t " dokto?' Ali Muharrem, yen! HataJ reJım& w '9ıdllıl 
hakkında sözler söylemlflerdlr. Şalr Ad1Jıe Kandeterıe saz p.lrlerl de fllrler ok1D111 • 
ıardır. Resimde merasimde bulunanludall budan ıörillmettedlr, 

~ 

Edirnede bulunan 
Hataylı gençler Ha • 
tayda yeni rejimin l · 
IAnı dolayıslle bir bay
ıram '8-Pmışlardır. Bu 

bayramı müteakib de 

hatıra olarak hep bir 

arada resim aldırnuf

l!ardır. Rulmde Edir

nedekl Hatayh genç • 

ıer görilmektedlr 

Ceyhan (Hususi) - Ceyhan kasabası
na 35 kilometre mesafede bulunan ve İs
kenderun körfezine sokulmuş, küçük bir 
nahiye me:·kezi olan (Ayas) son seneler
de bakımsızlık yüzünden harab olmağa 
başlamıştır. Ayasın eski ismi (İsos) tur. 
Burada İran hükümdarı Dara ile Filipin 
Oğlu İskender arasında bir muharebe ol
ınuş, Dara mağlub olarak beraberinde 
bulunan ailesi, hemşiresi ve validesi ıle 
lnaiyetini bırakarak kaçmıştır. Ayasta bir 
çok eski ve tarihi kaleler vardır. Bunı.ar 
içinde en meşhuru Kızkulesidir. İstan -
buldaki Kızkulesinin efsanesine çok 

manın padişahlarından birinin bir Vekili Şükrü Kaya bir telgrafla Tevfik I Niksar (Hususi) - Kasabamızda açün dlld.t n nakıf yurdu blr serll vücuda setir• 
tek kız evladı varmıf. Bu kızın Gürü tebrik etmiş ve muvaffakiyetleri- miştir. Kasaba halkının büytlk bir bmU eerpyı lllpret etmfa ve taJJDır.t&m, ~ 

.................................................... --
Van ve Gazianteb 

konıiserlikleri 
Amasya (Husu

ıi) - Faal, gayyur , 
ve müteaddid tak
dirnamelerle tak
dir ve taltif c>dil
llliş olan zabıta 

lll e m u r 1 a r ı
lllızdan başkomi

ser Ali Arda Vana, 
üçüncü komiser 
Hayri Kılıç ta Ga
Zi Antebe naklen Komiıer H41Jri KıJıç 
tayin edilmişlerdir. 

ölümü bir yılanın sokmasından ileri ge- niTI devamını dilemiştir. ' Nadireye bir takdirname l'e!'IDfftlr, 
Ieceği padişaha haber verilmiş ve padi- Vali Tevfik Gi.ir şimdi de Muşun imuı 1 """"""' 

şah ta kızını yılandan korumak için Ayas için çalışmaktadır. Kısa bir zamanda 
kasabası karşısında ve deniz içerisinde 1 M'lf;ta birçok yeni binalar vücude getir- ! İpsalada bir biçki ve 
bir kale yaptırmış ve kaleye yılan gir- mcğe muvaffak olmuştur. Bir buçuk ay- dikiş kursu açılm14, 
memesi için icab eden bütün tedbirleri da ikmal ettirdiği vilayet konağı ile or- pek kl3a sü!l'en bu 1 

alınış. Padişah kaleyi yaptırdıktan tamekteb binasından başka aygır deposu kursda İpsalalı ge~ 
sonra kızını oraya göndermiş ve kız ora- ile meınleket hastanesi de bitmek üze- 1 kızlara dikiş lllkmet. 
da yalnız başına yaşamağa başlamtş. rf>dir. 

biçki biçmek ve ma-
Bir gün kıza dışandan hediye olarak bir Atatürk abidesinin de inşaatı tamam-

kine ku.V~ ')mak usul • sepet üzüm gönderilmiş, bu sepetin içe- !anmaktadır. Kış mevsimi başladığı, ci-
risine bir yılan gizlenerek kaleye girmiş. var dağlar Hmilen karla örtüldüğü hal- leri ö~etılmlştlr. Re • 
Kız hediye gelen üzüm sepetini açar - de inşaat faaliyeti devam etmektedir. 

Ballkesird J yeni tayinler 
ken yılan çıkmış, kızı ısırmış ve kız da 
derhal ölmüş. Bu yüzden halen hara
besi.mevcud olan bu kaleye Kızkulesi a
dı verilmiştir. Balıkesir <Hususil - Balıkesir tapu si _ 

cil muhafız muavini Mehmed Bursaya. ye _ 
Ayaa civarında Sultan Selim tarafın- rlne de Tarsus tapu memuru Sabri tayin e-

dan yaptırılan bir kale daha vardır. Fa- dilmiştir. 
kat buradaki tarihi eserler bakımsızlık Mani~a diş d ,,k~rlarından Muammer 

Baykal Balıkesir lisesi tabliye muallimliğine 
yüzünden günden güne harab olmakta- tayin olunmuştur. 

, dır. Payas civarında (K.ırkkapı) adı ve- _ 

simde kursa devam e-
den kızlar görülmek -

tedir. 

Amasyada tifo kalmadı 
Sıhhat işleri çok iyi gidiyor Amasya hastanesinde 

bir de eczane tesis edildi 
rilen bir mağara vardır ki şimdiye ka- girenler de bellerine bir ip bağlamakta 
dar bu mağaraya girip içerisinde ne ol- ve bu ipin bir ucu dışarıda kalmaktadır. , Amaysa (Hususi) - Memleket basta-Jönü alınm1ş1 vak'alar azalmış gibidir. B11- · 
duğunu anla.mak bir türlü mümkün ola- I İpi bağlamadıkları ta~dird.e. yol bulmak 1 nes: çok güzel bir hale ifrağ edUmit, kli-. nunla beraber,. aşı ile ~iğer mini tedb~ 
maınıştır. Bırçok kimselar mağaranın mümkün değildir. Magara ıçınde, girmek nik ve laboratuar M!re devam edılmektedır. 
içine girmek istemişlerse de ancak 8, 10 istiyenlerin elindeki her türlü ışıklar da da her ihtiyaca ce- . • • 
kapı geçebilmişlel" ve daha ileriye gide- sönmektedir. Bu mağara civarında birçok vah verecek şekle Merzlfonda hır çocuk 
miyerek geri dönmüşlerdir. Mağaraya eski eserler bulunmuştur. getirilmiştir. Baş- yanarak öldü 

hekim Salahaddin 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: Akelin himmet ve 

gayretile hastane

de bir de eczane 
tesis edilmiştir. 

Hastanenin ecza-

Merzifon (Hususi) - Hacıhasan ma
hallesinde Behzad Küskünün 6 yaşında
ki kızı Süheyla elinde bir çıra olduğu 
halde aptesaneye gitmiş, orada çıra ile 
nasılsa etekleri tutuşmuş, yanınıya beş
lal'Ill§tır. Çocuğun feryadına yetişen an
nesi ateşi müşkülatla söndürmüş, fakat 
çocuğun vücudünde derin yanık yaralan 
açılmış ve zavallı yavru 36 saat içinde 
ölmüştür. 

- Hasan Bey, dün gaze
telerde garib dünya hava
dislerini okuyordum. 

•.. Gözünıe bil' yazı ilişti. 
Adamın biri bir elile re -
sim yapar, öbür elile de no
ta yazarmış._ 

• •• Ve ancak bu sayede 
kıt kanaat 2eçinebiliyor -
mUf-

Hasan Bey - Ya hiç bir 
elini işletmiyenlere ne di -
yelim, bu dünyada ferihü 
ffihur yaşıyan öyleleri de 
yar ya! 

cılığına, memleke- AmuJa hasianMI 
timizin maruf ec~ bqdok&oru 
zacılarından Kadri Salilwddtn Akel 
Nihad tayin edilmiştir. Hastanede 
ayda yüzlerce hasta tedavi edildiği gibi, 
başhekim Salahaddin Akel de hususi 
muayenehanesinde fakir hastalara mec
canen bakmakta, hatta, icab ettikçe ilAç 
paralarını da kendi kesesinden vermek
tedir. Başhekim, hastaneye, bir de, bo
ğaz, burun ve kulak mütehassısı lizım 

olduğunu söylemektedir. 
Şehrimizde salgın halini alan tüonun 

....................................................... _ .... 





"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 

(Adli Tıb) da muayene 
(Çember sakallı ), doktorların odasına girdikten biraz 
sonra kıyamet koptu, herif " Sizde mi kavunlarımın 
Paralarını yiyeceksiniz ! ,, diye avaz avaz bağırıyordu 

Röportajı yapan: F arak Kü~lı 

-44-

- Yırmi gün oldu-
~u ide beni mua -
Y ctm d ler. Seni 

d 

h 

b 

kumral bir 
daha gorün -

yüksel-

, Nurı 
aşkına 

gayr. 

<Tercüme ve 1.ttlbas battı malıtmdur) 

SON POSTA 

~&ı.t~--
Sertlige tahammül etmiyen 

bir genç 
İzmirden A. A. 

da karakterinin 
tahlilini istiyor: 

Menfaatlerine 
dokunulduğu za
man inadcı olur. 
Sertliğe tahammül 
edemez. Eşyala~nı 
iyi ve temiz kul-
lanmasını bilir. 
Ncş'e ini daima 
meydana Yurmaz. Mes'uliyetten çekinir. 

~ 

Daha uysal olması lazım gelen 
bir tip 

Besim im alı o
lmyucumu.z da ştı
nu. soru.yor: 

- istikbalimi 
ka anacak mı 

Maksadlara erı -

• 

Zevcelerinin gözü ile 
dünyayı idare eden 

adamlar ve yaşayışları 

Kocam akşam eve dönünce merdı\ 
Ieri yavaş yavaş çıkar. Odasına girer 

n -
Ilk 

ışi kemanını almak ve Schumann, Sc 

bert ve bilhassa Bach'dan parçalar 
maktadır. 

u .. 

Den bu esnada mutfakta, ko !arım d r .. 
seklerime kadar sıvalı oldugu hald :ı.;e
mek pişirmekteyim. 

l\fadam Roose\ elt 

Madam Roosevelt, koc ın her 
b"r şer k dır. Evde ımd k h de b • 
) ük vaz fesi, ko -
ca mm ıçliği taze 
yumurtaları b z • 
zat seçm k ve pi .. 
şirmektir. 

Roosevclt cum -
hurreısl gıne se -
çılmeden evvel 
Ze\ CPSİ bir kız 

Madam Göring 

Alınan hava nazırı General Gorir~ ilk 
defa İsveç hava hatlarında pilotluk • a -

parken cvlenmi • 
ti Bu evlenm ::.i, 
bır du mc netıce -

ağır sur te 
nd ğı ' k t 
ı n hır v -
orduğiı bir 

kızla vuku bul -
muştu. Fakat Gö
ring iyileştıkten 

sonra karısı hasta
landı ve iyileşemiyerek 1931 de öldü 

Göring o zamh!llar siyasi hayatında :lk 
adımlarını atıyordu. 

Bugün, başka bir kadınla mes'uddur. 

Madam Chamberlain 

vılerinden, kur • 
şunların cinsın -
den. av köpeklerınden, oltalardan anla ~ 

rım. Butun bunlan kocama yardım ede-

(Devamı 13 iincu sayfada' 



8 Sayfa 

Resimle bir haf talık 
dünya hidiseleri 

SON POSTA 

-

.- Zürafenin bQ.§ını mı kestin? 
- Hayır, sis var da.. 

- r 
Uöz göze 

Beıı onu seçtim gitti, 
Biz göz göze gel:nce .. 
Kendimden geçtim gitti, 
Biz göz göze gelince .. 

Bir anda onu sevdim, 
Ask iıte buymuı dedim) 
Benim ol.un istedim, 
Biz göz göze gelince .. 

Kesildi, kalmadı ses .. 
Kıskandı gören herkes, 
Doğdu yen' bir heveı; 
Biz göz göze gelince .• 

Çabucak geçti zaman, 
Bu sevgiye doymadan; 
Samanlık oldu seyran, 
Biz göz göze gelince.. * * 

Fransıı BafTetm Chauıempe ile Bark!Je Nazın Delbol, ~ hafta zarfında Lon- 1 Hoş sözler 
draya gitmişler ff İngiliz Başvekili ff Hariciye Nası lle konU§malarda bulunmuşlardı. ------

_ı 
Yukandald resim, Framız devlet adaınlannı, İnrlltereye muvualatıarı masmda Ödüyorum 
tendllerlnl karşılayanlarla beraber ıastermektedir. -

Belçlkada :yakın b1ı 
mAzide büyüt bir hfl • 
lı:fwıet buhranı vuku • 
buldu. Van Zeeland'Jll 
istifasından sonra y~ 
ni hükümet bir türlü 
kurulamadı. 

Nlhayet eski kabl • 
nede Adltye nazırı o • 
lan Janson fO gün sij .. 

ren bir buhrandan son 
ra yeni kabineyi ku -
:rablldi. 

Çı 'lde ilerll)ten Japon askerlerinden bkı Rndl.a1nl ölümden 
ku. taraeatma kıandıfı 1000 clik1tl1 takteslnl çelik mltf erlnln 

alıma giyerken. 

Bir zıtmıı.nlar QOCUk artistlerin dahlsf 
addedilen Jackte Coogan, Amerikanın 
en guzel artistlerden Betty Orab
Je ile evlendi. yukarıdaki resimde 
genç çlttı, evlendikten sonra belediye 
dairesinden çıkarken gôruyorsunuz. 

i>ört oel'a Inglltere Ba.fvekllbfı ıapan 
RamlaY Mac Donalıd'ln külleri aon 
iaUrah&t yedne iö&iri.Ulyor. 

ll1SIC Kralı Faruk, müatatbel ta)'lll pe
deri Zülfikar Pata Da blrllkte bir haJU' 
tems'Hnde, 

Gelecek ay 89 ya§111a basacak olan Kay
zer VUhelm Doom menfasında h~Ht 

odun kesmekte ff mutad gezlntllerlnl 
yapmaktadır • 

Baba, delikanlı oğluna darıldı: 
- Sen neye bu kadar borca girdin? 
- Peki ama baba, sen gençken borç et-

mez miydin? 
- Ederdim ama benim borçlarımı ba

bam öderdi, seninkileri ise ben ödiyo
rum. 

Gö'gede 
- Ben gölgede altmış derece hararet 

olduğunu gördüm. 
- 1.rnkanı yok. 
...:. Nasıl imkanı yok. O gün bir vapur

da kazana yakın oturuyordum, termo
metreyi koymuştum. Altmış dereceye 
kadar çıktı. 

Kaçmıyordum 
Çocuk, elmacıdan bir elma aşırdı; kaç

tı. Elmacı peşinden koştu, çocuğu yaka
ladı: 

- Elmayı aldın da neye kaçıyordun? 
- Kaçmıyordum, parasını getirmek 

için evime koşuyordum. 
,,,,.,,,. 

Daha ucuz 
Avcı ava gidiyordu, yanına fişek alma

m:ştı; sordular: 
- Ava, yanına fişek almadan mı gidi-

yorsun? 
Cevab verdi: 
- Evet, böylesi daha az masraflı olu

yor... Hem neticede de hiçbir değişiklik 

yok! .. 

Ne der? 
Tilki kürkünü giyen kadın söyledi: 
- Sırtımdaki tilkinin dili olsa acaba 

ne der? 
Kürkten anlıyan lafa karıştı: 
- Ben, boyanmış bir kedi derisiyim; 

deri 

Bırakmıyorum 
- Bayan eğer evlenirseniz, ölen koca

nızın bütün serveti sizden, ölen kocanı -
zın kardeşine intikal edecek. Vasiyetna
me bu tarzda tanzim edilmiş. 

- Ehemmiyeti yok. 
- Servetinizi bırakıyorsunuz demek .. 

- Hayır bırakmıyorwn, ölen kocamın 
kardeşine varacağım. 

- Annem bu sefer de, dadmla ala

kadar olmadın da düştü, diye bana 

darılacaktır. 

- işe girmek içın k:imlerden tavsiye 

getirdiniz? 

- Boksör kocamdan, pehlivan ağa
beyim.den, nişan atma birincisi kü

çük kardeşimden! .. 

Yazısız karikatür 

Yardım 

l ~el Küçüğe söylediler: 
"t'I' - Annen çay verirken, sen ona hiç 

ı()PZl.I' yardım etmiyorsun! ............. . 
~:..--=: Küçük de söyledı: 

Doktor - Levhadaki birinci sa.tırıı 

okuyunuz. 
Göz muayenesine gele• - Levha,.,_ 
rede? 

- Çaydan sonra yardım ediyorum. Gü

müş kaşıklar eksildi mi, eksilmedi mi; ~ 

ye sayıyorum. 

Barometro 
- Barometre niye yarar? 
- Havanın iyi olup olmıyacağını anla-

mıya. 

- Peki ya fena olacağı anlaplırsa ne 
yapılır? 

- Hiç! 
- Öyleyse barometre neye yarar? 

Bbindkinmı 7 

Dalgın kadının kocası - Kancığm 

dıkkat et, bizim köşkün bahçesinde 
clegıliz!.. ~ 

1 UÜ?e/ fıkralar 1 
-----

Ne ala 
- Kocanla iyi geçinıyor musun? 
- Gayet iyi! 
- Hiç kavga etmediniz mi? 
- Hiç etmedik. 
- Ne aliı! 
- Evlendigimizdenberi eve gclmıyor 

da ... 

Evlenemem 
Yaşlı adama: 
-Evlen! 
Dediler. 
- Evlenemem, dedi, kendi yaşımdokl 

karlınlardan hazzetmem. 
- Öyleyse bir gençle evlen. 
- Evlenemem, çünkü o da benclen1 

hazzetmez! 

Anlayamadın mı? 
- Kocacığım, seninle nişanlı iken hep 

otnmobılde gezerdik, şimdi ise tramvaya 
bıniyoruz. 1 

- Mes'ud olduğumu, herkesin görme-1 

sini istediğim için kalabalık tramvaylar. 
tercih ettiğimi anlıyamadın mı? 

,,,,,.,.,., 

T~kiio 
Şarkı söyledi, şarkı söyledikten sonra 

sordu: 

- Şimdi de taklid yapayım, nasıl bir 
taklid istersiniz? 

Biri atıldı: 

- Şarkı söylemesini bilen bırinı taklicl 
eôiniz! 

~ 

lyil k 
Terzinin evine girmiş olan hırsız: 

- Ben bu eve bir iyilik için girdim. 

Dedi, sordular: 
- İyilik için hırsızlık mı edecektin? 

- Evet, karıma manto yaptıramamış 

tım da .. 

Heves 
Beş yaşındaki çocuk, berberin sandal 

yesine otuı du, berber boynuna havluyu 
takarken: 

- Yalnız saç keseceksiniz, dedi, tıraı 

elmıyacağım! 

Miyob münekkid - (Resim sergisi
nin gişe memuruna bakarak) FerıP 

bir tablo, ne kadar da cansız .. 
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K A o N 1 

Örgü modelle • 
1 

Üstte: Birbirine U· 

Kimler, nasıl kumar oynayorlar? 
Kumarda kazanmak için zeka ile sermayeden başka: Sabır, kanaat, soğukkanlılık 

gibi ahlak kitablarının da ilk sayfalannda yazılı olan meziyetler lazımmış! .. 
- 9 - Yazan: Kemal Ragıb En.an 

Hala Deauville'deyiz... 1 
Şimdiye kadar hep kazinodaki israf 

levhalarını seyrettik; kumar salonların
daki heyecanı duyduk. Bu salonlarda, ' 
kumar masalarının etrafında hergün ek
mek parasını çıkarmıya uğraşanlar, böy
lelikle yas.ımıya çalışanlar, hatta yaşı

yanlar da var. 
Monte Carlo'daki, San Remo'da' ku

m.'.lr salonları sabahleyin açılır; gece ya
rısından sonra saat ikiye, dörde kadar, 
y:lZ, kış senenin bütün günlerinde açık 
durur. 

Trouville olsun, Deauville olsun yazlık 
yerler olduğu için kazino, yalnız birkaç 
ay için işler, sonra ilkteşrinde kapanır. 

yan açık ve koyu her Gündüzleri de öğleden sonra saat dörtte 
hangi iki renkten ya-

açılır. 
pabilirsiniz. Bej .. Yalnız pazar günleri, saat daha ikiyi 
kahverengi. laciverd .. çalmadan, oyun salonlarında büyük bir 
mavi, siyah - gri gi- kafabalık toplanır. Parisin tam içinde, 
bi ... Omuzlara gelen yahud yakın şehirlerde, bütün bir hafta, 
kısmı yüzünüze ya- b . bütün bir ay ir masanın başında, bir 
rasan bır renkten se- K 1 r ·ı t k ""-'li 1 .. t"kti y s .. .. A o 1..enaı hrı e e e l.Ll as ı r. a- tezgahın arkasında çalışanlar, dişlerin- .. 
çer, kovu yunu de bu · "k" t y ·· - · · . k ~ d nı ı ı ers - ı ı yuz. aen, tırnakıarından arttırıp hır yana koy- Pazar günleri daha saat ikiyi çalma dan oyu.n sa1on1a.rında büytlk •• 
:~~u;enge uy urur- _ _ Altta: .~~ine doğru t~r.~ - ~üz ör~ .. ~ol- dukları üç beş yüz frangı getirirler, bu- kalabalık toplanır .. · ı lar ve butun bluz aynı orgudendır. On<le rada kırmızılı, beyazlı fişlerle değiştirir- buld t dr 

Orgüsü - Açık renkle örülen yerler .. . .. 
1 

. nra 
0 

fi 1 . . b. sistem um. stiyenler filan a ese tan sonra neden kumar oynasın? Böyle 
. .. _ .. . a·· .. ··a·· K uç, yanlarda bırer, arkada arzuya gore er. so ş erı de yarım saatın, ır . ınlar y h d· y·· b" frank ser- bir adam hayatta da, hayatın en gu··ç ı.:er· 
ıeroe orgusu yanı uz orgu ur. oyu yer-ı +·n içindt: .1 h 1 .. ı·· d b )azs ... > a u . c uz ın ., 
ler iki ilmikte bir ajı.ır. Bunun için· her ya hiç, ya üç tane band var. Ceb hizasm- saa 1 

. , yeşı ç~ a arın us un .e. ı- mnye ile günde on bin frank kazandn·- lerinde de kazanabilir, diyeceksiniz değil 
d b b dl d .. ·· ·· ·· ··1 ·· t·· y rakın gıder.er. Hepsı de buraya gelırgen ·· iki ilmikte bir tane arttırırsınız. (Şi~in a u an ar uz orgu oru muş ur. a- • .. . .. mayı taahhüd ediyorum. Adresi. .. > m.i? Ustelik kumar oynamak için oldukça 

.. • w hN gece ruyasında o bırkaç yuz frankla . ı 
üzerine fazla bir ilmik atarsınız.) Sonra- kanın gerıye dogru kıvrılmış reverleri de· b. t k ' .. .. .. . Işte oyun salonları açılır açılmaz, er- büyük bir sermaye de lazım o unccı ..• 

.. k 11 b d 1 b. .. .. d d. E . ır serve azanmayı gormuştur· hıç ol- 1 d" .1 F k b'.l ki b .. ru· 1 ki sırayı düz örersiniz. Uçüncü sıra gene o. :ır ve e en e ır orgu en ır. nsız, . d k ld _ .. . ' 1 kendeıı ru et masasının etrafına ızı en- a at ne gari uir ·, u n suç arın , en 
mszsa ora a a ıgı gunlerın masrafını w • w 1 k 

arttırarak yapılır. Dördüncü sıra düz. dik yaka birli lastik veya düz örgü ola- ,_a k 1 . k b. k .. ..J 
1 

lerin çogu, hep bu yeşıl çuhanın, o kır- korkunç günahların kaynagı o an umar-
• Çl'I.. rma , ge mış en ır aç gun ua 1a . w d b.l k k · · b .. ı hl"k" 

N ıhayete ıu:dar hep tekler artırılır, çift- bilir. Çok ince demir şişle birli örgü yapı- k 1 k h .. 1 d.. .. t·· mızılı, sıyahlı fırıldagın altında banknot a ı e aL;anma ıçın oy e a a ı me--
•• •• •• •• <\ ma u yasına uşmuş ur. w • • 1 1A 

ler duz orulur. hrsa daha iyi olur y .... d h k.. d h b k kavnagı araştıran bırer sıstem kahrama- zıy,,t er azım. 

Nasır. giyinmelisinizr 
Güzel giyınmek ve güzel görünmekte 

en mühım nokta tipine uyanı seçebilmek
tedir. Bunu insana tecrübelerle dogu~ta
ki zevk kadar bilgi de öğretir. Güzellik
te ihtisası olan insanların tecrübelerine 
öayanan bilgi. 

İşte bu güzellik mütehassısları her tipe 
uyan ve uymıyan giyinme tarzını şöyle 
&ıralıyorlar: 

.. 
Solda: Çok uztm uoylu zayıfsanız 

Daima kalın ve parlak kumaşları tercih 
ediniz. Uzun ve bol kollar, tayyör bluz da 
tam sizin içindir. 
Sağda: Bilikis çizgili uzunluğuna olan 

kumaşlardan sakınınız. Sivri dekolte ya
kalarla, çok kısa veya çok uzun etekler, 
yukarıdan beller de bu tipi çirkin göste--
rir. 

Solda: Bacaklarınız kısa ise - Elbiseniz 
daima biraz uzun, kalçalarınız daima sı
n. etek taraflarınız biraz genişçe olsun. 
t'alnız arkada tam yerinde, önde biraz 
v;.ıkarıdan olmalı. 

Sağda: Çok kısa eteklerden, etekleri 
-nalı, beli a~ağıdan, omuzları geniş c:l

..,,elerdcn sakınınız. 

eryuzun e, er ·oşe e, er uca ta - . . . . d ·· d b. t 
l: h 

1 1 
h k 

1 
. . . .. nırlır, vahud kurbanıdır, da dıyebilırsı- Kimisi e gun e yarımşar, ırer saa 

Rop ve manto 
sa ,a 0 ur 0 maz, er es nası ışının, gu- · ı · ka'."inoya uğrar. Öğleden sonra bir aralık 
rünün başına koşarsa burada da, bayağı nızB ... 1 k. . . d b gelı·r, on h"'Ş yı·rmı· el oynar·, bı.rkaç '-'u·· z un arın ımısı, masanın yanın a, e- ,- ., 
günlerde, SBC'tin dörde gelmesini, kazino- k frank alır, yahud, bı·r 0 kadar kayı..~d"r. ğendiği bir yere oturur; çı an numara- _ ı.x: " 
ntın açılmasını bekliyenler vardır. d f ı • ları bir kağıda yazar; tek mi çıktı; çift Kazansa da, kaybetse de aha aza cur-

Bunun çoğu, zaten bir gece ev\·el, sa- mi, kırmızı mı, kara mı, on dokuzdan a
b.\ha karşı saat ikide. üçte yatağa girmi§- şağı mı, yukarı mı ona göre işaretler ko
ı~rdir; ert<~si günü de geç vakte kad~r yar; çıkacak numarayı da ona göre bul
y;ıtarlar. Öğle yemeğinden sonra saat ii m1ya çabalar. Hatta bu numaraları, yaz-
çü, dördü bu1mak için şurada burada do- mak için basılmış kartlar vardır; arkala
laşırlar. Daha kazino açılmadan. dı~ sa- rıoda sırmalı fraklarla masadan masaya 
bnlarda bekleşme.ğe başlarlar. Salon a- do'ı:ı.şan uşaklar, bir iki frank bahşiş ve
çılı:; oyun başlamada.n evvel, masanın et- ren oyunculara bu kartları dağıtırlar. 
rafında herkes kendıne bir yer b 0 aenir s· t cil . k. . . d .. 1 

. . . . . . o · , ıs em• erın ımısı e gene oy e 
~ırr.ı~: oturur, ~bekl.:_~; kımısı de kalemi- ell~rinde kiiğıd kalem, ayakta dolaşırlar. 
m, kagıdını begendıgı yer neresi ise ora- 1 Salonda birkaç masada birden rulet oy-
va bırakır· saridalv<'sini de kapatır kr p d h ·· ' .: • u - naı:ıır; onlar a er masada çıkan numa-
yderin yolunu gozler. k · . .. 

ra!arı yazarlar; sonra endılerıne gore 
Kendilerine göre birer ~sistem'.> tut- birer hesab ~·aparlar. Arada bir, masalar

turup para kazanmanın tılsımnı araştı- dan birine sokulurlar; beşer frank ta on
ran bu adamlar da birkaç türlüdür. Bi.ı- lar koyarlar. Bu kadar hesabfardan, uzun 
tim bu csistcm• ler Baccarada yok gibi- uzun bekledikten sonra kazandıkları o
dır; bazıları Banque ouverte oynanırken ]ur, kaybettikleri de olduğu gibi... 
k:1y<luğu p~rayı arttıra artlıra. kazanını- Bunların bazıları bütün gün, kazino
ya çalışır. Ilkönce yüz frank koydu, di- !arda dolaşır; ara yerde, bir iki lokma ye-

1 
'-·eı·r..,. Onu kavb<>derse ı·k· ·· f k k ., ı ·:· · ~ ı yuz ran · o- mek yemek için ortadan kaybolsa da ge-
yar. Iki yüz frang~. kazanırsa, yüz frangı 

1 
ne koşup gelir; gece yarılarına kadar o

kendi para~ı~ır; .. Y1:1.z frank ta kazançtır. radan ayrılmaz. 
Y.~lr eğer, !kı. y~zu de kaybederse dört l Bazan saatlerce, hazan bütün gün bek
yuz frank KO.'> ar·. onu da kaybE>dince se-ı Jer: hiç oynamadan çekilip gittiği bile 
ki7. yüz ko;vması lazı~dır. Böylelikle kay- olıır. İşte bu adamlar profcsionnel ku
bettiklr>rini çıkarıp ustelik yüz frank ta ı marbazdır. Bu kadar sabırlı olduktan 
ka~~nmıya çalışır. Fakat alabildiğine art-! sinirlerine bu kadar hakim olduk
tırınak ta kabil değildir. İlkönce buna in- ta>ı sonra insanın kazanamıyacağı hiçbir 
sarım parası dayanmaz. O yüz frank, yedi i~ yoktur. Bunlar da kazanırlar; fakat 

Solda - Siyah yünlü kumaştan gogsu sekiz el sonra on bi~lerle frangı geçer. az kazanırlar. azar azar kazanırlar ... 
büzgülü rop. Yakasın'l, kol ağızlarına ye-' Yiiz frant kazanacagım diye binlerle Onların sisteminde ilkönce gelen sabır 
şil ipekli geçirilmiş. 1 fran~ı oy~~ ~a?sasına Y~~ırmak kimin ise. ikincisi de ckanaah tir. Bilirler ki 
Sağda - Yakası, cebleri kastortlan, be- ı ha-ıdıne dı;)muş ... Zaten oyle birkaç da- tamahkarlık edince insan, çok kazana

li kemerli genç kız mantosu. ı ki~·a için.d~ ceblerini boş~ltanlar, bütün yım derken kazandığından çok kaybede-
- .. ·---................................... -:::::.:::.- 1 sen:etlerını kaybedenler, ışte hep böyle bilir; hele bir kere talii tersine dönerse .. 

1 ~ h bahsı ı ı gö1leri ka.raran. zavallılardır!. Sonra o- gene peka!a bilirler ki çok para kaybe-
- eme I }~~TlUn kaıdelerı de b~na .mÜsaid değil- dinc:e sinirleri bozuJmıyacak, kendini şa-

E k 1
. o;r. H. er oyunda oldugu gıbi Baccarada ~ırıp büsbütün delice oyun oynamıya v ma arnası . · dn hır maxımum vardır; ondan fazla pa- kalkmıyacak hiçbir kul yoktur. Azar a-

İstediğiniz kadar yumurtaya biraz tuz ra konamaz ... Onun için cçifte masa,. o- zar oynarken kaybetseler bile az kaybct
serpip iyice çalkayınız. Sonra sulu bir yunda böyle ca.:tt~~·ma. sistemi tutturan- m;ş olurlar; kaybettikleri para bir insa-

k d . . k lar beş altı el ustuste kaybettiler mivdi nı ümidsizllğe, ölüme sürükliyecek ka-
hamur yapıncıya a ar ıçıne un atınız. . . k t 1 k d · ' 

. .. .. .. onun ıçın ·ur u uş yo emektir. dat korkunç değildir; üstelik onu, nasıl 
Bll hamuru bır muddet ustu kapalı ola- Asıl ince hesablar c!. rulet masasının olsa ertesi günü, ertesi günü olmazsa bir 
rak bir yanda bırakınız. İki saat kalırsa ba~ında yapılır, orada tatbik edilir. Pek kaç gün içinde çıkaracaklarını da bilirler. 
~afidir. çokları duymuştur: Monte Carloda bir ga- Onun için tallin biraz kahpeliğe kalktı-

Bir tencerede kaynar su hazırlayımz. zete r;ıkar. Kazinonun rulet masalarında ğmı görür görmez hemen oyunu bırakır
Bu hamurdan ka~ık kaşık alıp büyük bir ay içinde çıkan numaralar bu gazete lar. Ne kaybetmişlerse onu .zarar. def
Jelikli bir süzgeçten akıtınız. Süıgeçin ile ilan edılir. Oyuncular bu «resmi> ka- terine yazarlar; ertesi günü gelip yeni

yuHara göre hesablarını yürütürler, ona den başlariar. Bunlar, birinci sınıf ku-
göre sistem kurarlar. Gene bu gazetenin marbazlardır. 

-..leliğinden $ÜZÜien hamur kaynar suya 

parça parça düşüp haşlanır. ılan sayfalarına göz atarsanız şöyle sa-ı Bir insanda, sabır, kanaat, sinirlere ha
İ~te ev makarnanız, bu elde ettiğiniz tırlar görürsünüz: «On bin frank serma- kimiyet gibi ahlak kitablarının da ilk 

b:ınıuru makailla tarzında ı>is.irebilirsiniz y~ ile günde beş yüz frank kazanacak bır sayfasında yazılı olan meziyetler olduk-

mnz; çekilip gider. Akşam yemeğind'-'n 

sonra gene şöyle bir dolaşır; boş bir ma· 
sada yer bulursa biraz daha oynar; gene 
ya oteline döner; yahud da barda otıınır, 
b:ışka bir eğlence arar. Bunların da ken
dilerine gör~ bir hesabı vardır. Bu!'llar, 
ötekiler gib. kendilerim büsbütün kuma
ra \•akietm.i15 sayılmazlar. Biraz dah,\ <a· 
matÖr• gib; görünürler ama gene hep ku· 
marla geçinenlerden sayılırlar. 

Kumarda bir sistem olabileceğini akı\ 
almaz; bir sıstem tutturup her zaman ka
zanmak insana pek gülünç görünür. Bu
nu meşhur riyaziyecilerden birine sor
muşlar; galiba Poincaret'e ... O da demiş 
ki· 

- Made~· ki bütün bu hesablarınızı 

chance eg&l üzerine kuruyorsunuz; Ma
dem ki fırıldağın kırmızı üzerinde dur
m;Vc ihtimali karanın üzerinde durması 
ihtimaline müsavidir. O halde mut!:ıka 
oyun oynamak istiyorsanız, masanın b"
şırıa gider, bir lira koyarsınız. Kazanırsa
nız hiç durmaz çıkarsınız; kaybederseniz 
gene çıkarsınız. Kazansanız da, kaybc·t
seniz de ikinci eli oynamazsınız. İşte bu 
da bir cchance egale. dir. 

Kemal Ragıp Enson 

Yankesiciliğe karşı yeni 
bir tedbir bulundu 

Romanya zabıtası yankesicilerin ta
kibi için çok iyi neticeler veren ) eni 
bir usul tatbikine başlamıştır. Bu usul 
cezalarını çeken yankesicilerin mem -
leketin içinde şehir şehir dolaştırılma.. 
]arından ibarettir. Bu j olculuktan mali 
sad memleketin her tarafındaki zabıta 
memurlarının yankesicileri tanıyarak 
ne vakit bir kalabalık içinde bulunur • 
larsa hemen yakalanmalarını temin et-. 
mektir. Fakat yolculuk şeraiti yanke -
siciler için hiç de hoş değildir. 

EV\·eıa yankesiciler bir vazifeı1in i
fası için başka bir yere gönderiln ckt6 
olan jandarmaya teslim edilmektedir. 
Yankesici sırtında eşyası olduğu halde 
jandarmayı takib etmek mecburıyctin
dedir. Bu aı·ada yiyecek olarak j an • 
kesici!ere bir parça ekmek ve az mik
darda peynir verilmektedir. 

Böyle bir yolculuk yapan , . 
cilerden tekrar hırsızlık yap 
şebbüs eden görülmemiştir 
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Uzakşarkın yeni 
diktatörü: Japonya 

Son 
Şam 

Posto'nın 
mektubları 

(B~tarafı 1 inci sayfada) 

ni arattığı sözü bir kere daha teyid ettir-

Memleketin bir çok 
yerlerinde kar yağıyor 

(Bcıştarafı 1 inci sayfada) ile Washington konuşmaya başladı. Avam mck için olsa gerek, bu zat Hataylıların Dün hava, memleketin her tarafın- luk varsa hemen tamiri için haberdar 
Japonya, bu muahedenin yeniden Kamarasında bir hayli sıkıştırıcı suale bayram taklarını yıktırdı ve Hatay bay- da ekseriyetle kapalı ve yer yer yağış- edilmiştir. 

tedkikini veyahud, vesile zuhur eder et- maruz kalan hükumet, hep müphem ve rağını meydandan kaldırttı. Yerine Fran- lı geçmiştir. Rüzgar, Şarki Anadoluda Gece de saat sekize çeyrek kala yağ-
mez. bunun büsbütün. ortadan kaldırıl- kaçamaklı cevablar verdı. Fakat, yalnız sız bayrağını çektirdi. sakin kalmış, orta Anadoluda muhte - murla karışık bir bora kendini göster -
m:ısını istiyecektir. Birçok sene evvelden- para olarak cebinden 180 milyon İngiliz lif isti.kametlerden orta kuvvette es - miş ve bu esnada rüzgann sür'ati ~ 

h b t . ~ Ayni zamanda Şamda da bir nümayiş 
be~ı söyledık ki, Japonya, gerek Avrupa- liralık alaccığı bulunan ve esa sız ıcau miştir. Ankara ve Kayseride de kuvvet- metreye kadar çıkmıştır. 

b l 1. ·1· yapıldı. Mıktarı iki yüzü geçmiyen ve . 
nın, gerek Amerikanın Uzakşark işleri- ve mali menfaatlere sahi o an ngı ız li bir cenup rüzgarı esmiş, fırtına ol - Istikameti de lodostan karayele çev-

.. çoluk çocuktan mürekkeb bir kafıle ara-
n mu. dahalesine tahammül edemez. Bun- efkarındaki telfış ve endişeye tercuman muştur. rilmiştir. 

farına cErvahina feda liliskenderune• (1) 
da dolayıdır ki çoktanberi, biz Dokuz- olmakta Londra matbuatı hiç gecikmiş Şehrimizde de dün hava tamamen Fakat bu hal çok devam etmemış' , 

d t k yazılı bir ba rak alarak Şam sokakla~ını 
ıar Paktın karşı vaziyet aldıK. Biz sulh degıld r. Çın meselesi karşısın a, gıt 1 - kapalı gPl"miş, öğleye doğru kuvvetli fırtına yavaş yavaş sükfınet kesbetmış· -

do1 :ı tılar. F vkalade cansız bir nümayiş. -r·· 
l·st' oruz,· b nun için de Çine harb il:ln çe grniş bir vuzuhla inki af eden Jap n cenubu garbi ruzgaril~ karışık yağ - tir. Rasadhaneden aldıg·ımız malfunata 

D n bılır ki bunlara halktan hiç bir cid-
etmedı.k. F kat, vaziyet değişecek olur- siyasetı, artık kimseyi aldatamaz. Japon- mur yagmv ış, sonra dinmiş, fakat, hava göre kar ihtimali yoktur. Sadece şehre 

di kimse işt·rak etmemı tir. Muhtelif Su-
bunu d yapmıya mecbur olacağız> ya, Avrupalıyı Uzakşırktan kovmak ıstı- kapalılığını muhafaza etmiş, akşam Ü - bol mikdarda yagm· ur yagvması beklen-s riye şehirler"nden de gazetelere, yeni 

Bu sözl i sôyliyen, Şanghayın zaptın- ynr, buna karar bile vermiştir! zen tekrar yağmur başlamıştır. rnekted r. 
niz ma karş· protestoyu mutazammın bir 

·..:ı b'ır mudd t sonra, Japonya Başvek li * b Dün, öğleden sonra bir aralık kuv -
u . t k imza ile on telgraf gönderildı. 
P 'dir Onun bu sözlerini t - Londra, Paris, Washington bu vaz VP vetlice rüzgar çıkmış, saniyede 6 - 7 

Dun saat 14 de hava tazyiki 750,5 
milimetre olarak tesbit edilmiştir. En 
aşağı s· hunet 11,4 en faz da 17,2 san 
tigrad o arak ka dcdilm · tır. 

d 1 İ A... a Sur y parlamentosun-
rdc, bütün Çin me - ka'"şı ında konu maya başla ı r. ngı z metre kadar sür'atlenmiştir. 

d prot o u tekrarı dı ve 
·y i idaresi elinde. tu- m tb nın on gündenberı e mm· a··g-leden sonra, denizde de şıddetlice 

ı d hiık ·met namına bu 
ui de gaz le mu a ett kleri bu va i t, J P - ettı. bır lodos hüküm stirmeğe başlamış, sa-

) anın A upalıl ra butün Çın car a- at 12 den sonra, Kadıköy ıskelesini va- 24 a te me re murabbaına düşen 
yağmur mikdarı da 7 ki o ramdır. onal mahall de ve b 1-

n im ıyaz mıntakasınd 

nya al hinde herhangi bir harek t 
f aliyet göze çarpmadığı ve her ş Y 

J nyanın arzulaI'ı dairesinde cereyan 
ett i müddetçe, ahvale sükunetle baka
bi • · . Ak"ı takdirde, kat'i tedbirler al
rn •·a mecbur olacağız. Ben, entemasyo
n mahalle! rin ve bu arada Fransa im
th az mıntakasının mutlak surette bita
r f b"rer saha olduklan fikrinde asla de-
ğ. ;m!> 

İkı salah yettar ağızdan çıkan bu söz-
1 r Japonyanın Çin siyasetini hakkile 
ny:iınlatmıy? kiıfı olsa gerektir: Japonva, 
A \ rupa dev!etlerinı Çindeki mevkiler·n
cieıı çıkarıp atmak istiyor. Ç'ni, sırf ken
ch nüfuzuna tabi bir memleket haline 
g iı mek azmindedir! 

* Bu maksadladır ki Şanghayın işgalbi 
takib eden ilk günlerde, Japonya, evvC'la 
po · · sonra posta ve telgraf idareler ni 
el aldı ve sonra da Şanghay gümrükle-

! attı. Bu har kPtler, Japonyanın 

n Şanghay idaresini kendı eline al-
m arzu nd bulunduğunun ilk fiıli 
al tler· ıı:ii. 

r n en büyuk ve en modern şehri o
l ş ngh. y ayni ı.amanda, Avrupalılar 

bütün Ç n dem ktir. Onların Şang
h da te<:' etm"ş oldukları iktısadi ve 
mı i teşkilat, her birinin ayrıca kurmuş 
bu ınduğu hususi idareler, buvük Avru
pa devletler: ile U. S. A. için, bütün Çin 
ifo olan münasebetlerinin düğüm nokta
sı demektir. Onları bu teşkilattan ve hu
su i idarelerden rwrum etmek demek, 
kendilerini bütü.a Çinden sürüp çıkar
mak demektir. 

pıların kapamak ve Çinı yaln z kendi Buttin nu ler g t cansız ve ha- pur ar tutamamı \ e akşama kadar se-
ıktı ad h·kimıyeti altına alm k i d - rar tsız bir k lde cereyan etti. Gazete- ferler yalnız Haydarpaşaya yapılmıştır. Antalyada bir Alman vapuru 
ğını go teriyor. İngiliz matbuatı bu nok- ler arasında en çok ne r yat yapan müf- ö · eden sonra Ada seferleri de intiza - karaya oturdu 
tada hı şüphe etmiyor. Bütün gazeteler, rit El Kabes'd r. Diğerleri adeta lfıkayd m;nı kaybetmiş, gayri muntazam ola - Antalya 6 (Hususi) - Denizde şid • 
Japon flukUınetinin takib etmekte oldu- kaıdılar. Bu suretle, Hatay meselesi, bir- rak yapılmıştır. detli b!r fırtına hüküm sürmektedir. Bu 
ğu sıyasetın bundan ibaret bulundugunu denbire hiç beklenmedik bir safhaya gir- Lodos, Boğaziçinde de kendini gös - yüzden bir Alman vapuru karaya ~tur -
söylemekte müttefiktirler. Üzerinde itti- d ba 

mış oldu. termiş, bazı ufak tefek kazalara a se - muş, bir motör ve iki mavna tmıştır. 
fak edemedikleri yegane nokta ise, .Jı;ı- d k"k d H beb olmuştur. Nüfusca zayiat olup olmadığı henüz belli 
ponyanın bu maksadına vasıl olmasını Şu a ı a a atayda vazıyet şudur: 0-
m~netmek üzere ittihazı münasib olan rada artık Suriye hükümeti nihayet bul- Şirket vapurları, iskelelere zorlukla değildir. 
tedbirlerdir. muştur. Muhafız, yani vali, Garreau'nun yanaşabilmişler, bu yüzden seferlerin Memlekette kış ve fırtına 

Bir kısım matbuat, İngilterenin, Şang- emrile Şarr.a dönmüş, hükümet, Cenevre intizamı kalmamıştır. · S k t" . . b" 
Saal 12 de Kavaklardan kalkan 7 4 Ipsala (Hususi) - on ar ıpısı ır haydaki hareketleri ve ayni zamanda kararı mucıb.nce, muvakkaten Fransız k k t 1 • 

numaralı Vapur Bevkozdan volcu alıp hayli uzun sürmüş, bir ço uy u yer en bu siyaseti şiddetle protesto etmesinı tav- mümessili uhd ine geçmiştir. Diger ta- " " k k 1 t K.a 
b · }:a kmış, fakat sulc·ıra kapılarak yalı - bir metroy .. a .. yakın. ar. . ap. amış ı_r. r siye eyliyorlar. Böyle bir protestonun, raftan da ugun Hatayda resmi bayrak · f h bl b h l d 

1 b. d" · t' \T d bulunan yol ırtması suru sa ı erını ır ay ı en ı -diğerleri gibi, cevabsız ve neticesiz kala- Frn sız bayra-,ıdır. Bu hususta gazetele- ara ın ırmış ır. apur a 1 - b" 
1 Cuları bı·r tela:ş almış bir kısım yoku _ şe:ye düşürmüş ise de kar yagışının ır-cağuıı söylıyen diğer bir kısım matbuat r:n yazdık arına göre, Türkiye hükümeti, • 1 d b b d' · b ta r t-

lar kendilerini yalıların rıhtımlarına 
1 

e·nt'ire kesilmesi u en ışcyı er ra e ta, hiç olmazsa yapılacak teşebbüsün, A- Ha tayda yeni rejimin ilanı ile birlikte tt' v. . mıs ır 
merika ve Fransa ile birlikte yapılması- resmi dairC'lere Hatay bayrağının çekil _ atmışlardır. Vapur baştankara e ıgı ı- ~ · 
nı istiyorlar. Bu takdirde protestonun te- mesini istemiş. Hataylıların arzusuna da çin, tehlike, yalnız vapurun burun ta- Malkarada J>ir adam dondu 
sıri bi.iyük olacaktır. tevafuk eden bu taleb üzerine Yüksek 1 rafı hasara uğram~k suretile atlatıl - Malkara (Hususi) - Uzunköpri.mün 

Üçüncü bir kısım matbuat ta, han~i Korn'ser kej fiyeti Fransa hükumetine ı_:ııştır. Vapur t~r~ıstan ederek oturdu- Çavuşlu köyünden Osman oğlu Halil 
şokılde olursa ol~~n~ protestoların. ne ı~ bıldirmiş ve orada ver"lecek karara in ti- gu ~erden kendını kur~ram~ış, tek ~ Pirinççeşme köyü civ.arı!:da .. k~_r tipi -
c~~iz kalacağını soylıyerek daha şıdd tlı ı zaren ckardeşl r arasında kavga olma _ 1 rar ıskeleye yanaşmak ıste:nış, m.uva~ 1 sine tutulmuş, donarak o muştur. 
tedb. ı 'ttih · t" l D ha <: d- fak olamamış bu sefer de ıskelenın bı- 1 ır er ı azını ıs ıyor ar. c a sın' dıyerek Hataya Fransız bayrağının .. v. . ' . . . · · S Be ehirde fırtına 
aetli tedbirler• Japonyayı kuvvetle ~eh- ı k 1 . . t . t ı tıs gındekı gazınoya bındırmı.ştır. a - yş 

• çe ı mesını emre mış ır. . . d . b' k ·) s - ı 
diddir. Halbuki, şu dakikada bunu yapa- . . • deme netıcesın e gazınonun ır ısını Bev,,ehir (Hususı - on yagmur ar-

k k. kt H ttA k d ·- . Bu bayrak nıeseles nde Cenevre ıtıla- parçalanmış camları kırılmı tır da B.eyş bir gölü b"r hayli yükselmı tir. es. ımse yo ur. n a, yu arı a ı~mı , · 
geçen uç bı.:yük devletin kuvvetlerı bır fının husu 1 bır kaydı ' ktu. Yeni rejim Tekrar dönerek İstanbula hareket Sular bazı köyleri ve yolları istila etmiş. 
arava gelse gene Japonyavı korkutmanın ile bir ıkt: H tay ?ayra nın de ı ' 'Fran- eden vapur, Köprüve bir saat tcahhür- fakat nüfu ça zayiat olmamıştır. Yalnız 
ımkanı yoktur. Bunu da herkes bilıvor. sız ~ayragını ç kıl~esı s be~ı de şu~ur: !e gelebilmiş'tir. Konya - Beyşehır, Seydişehir yolu uze -
Şu halde Şarkı Asyada siyasi progra- Surıvelıler, Hatay uzerındekı şeklı ve Lod t k ka bazı yolcular da rinde betorı bir koprü çokmüştür. Kıstı-• • h kl . 1' .. os an or n , 

mını kuvvete müracaat ederek tatbık a- ı sun a arını~ tımsa: olmak uze - Havdarpaşadan Köprüye ve Köprüden fan köyünde Erzurum muhacirlcrınden 
ha!;ına geç:rmekte olan Japonyayı yürü-ı re Hata.yd.a Surıye -~a~ragının kullanıl - Haydarpaşaya gidip gelmek için Üskü- 70 yaşında Şükrünün evine yıldırım düş
düğü yoldan geri çevirmeğe imkan yok- masın~ ı.~tıy~rlar. ~rkı~e ve Hataylıla - dar yolunu tercih etm~lerdir. müş ve bu yıldırım odasında oturmakta 
tu:-. o, bu programın tatbıkatında dilc- ı nn buyuk bır ekserıyetı d~ ora?a Hatay Gene Boğazda, İtalyan bandıralı olan Şükrüye isabet ederek öldürmüştür. 
diği neticeye kadar gidecektir. Japonva, ~avr~ğının kullanılmasını ıstemış, bunun Dor a balık ı gemisi suyun akıntısına Aş2ğı Hama köyünde bir kaç ev suların 
bugünün dunya siyasetinde, tevazun ha- uzerıne heı· iki tarafm da dediğini yap - kap~arak A~ıntıburnunda elektrik şir- teslrile çökmüş, bir çok evler de bir met.. 
linı:le bulunan mevcud kuvvetler arasın- mıvarak kavgaya mfıni olmak istiyen a- ketinin ı numaralı kablosuna takıl - reye yakın su içinde kalmıştır. :Bayat kö
dan sıyrılır çıkmış, kendi kuvvetini her- ı lic0 nab mü"temlekeciler, hükıirnetin bi - mış, fakat kurtarılmıştır. yü kanalı üzerindeki büyük ahşab köp-
keslıı kuvvetinın üstüne çıkarmış ve U- naı;ının direğine Fransız bayrağını çeki - Elekt 'k . k t' de kabloda bozuk _ rü tamamen yıkılmıştır. 

• k d · .. . . • t k ış v . 1 =;;;;;,;;.;;,,rı~~şı~r~e,;;;ı~;·~~;;;~,,;,,;==-=-=2S-===-~=~=::.=z::e:::::z:==ııı:ı:==--zaitşar ta ıktator vazıyetını n mm I e:mış er! ıı:: 

bulunuyor Bugünkü dünya siyasew1in Aç k .. lT" •. t'krv• b d A dl v ı· stı.kla" ı bayramı 
b d :.h. b" h.d. . yoktur 1 goz u ugun ve pra ı ıgın u e - rnavu ugu11 

un an mu ım ır a ıses.1 • • • recesinc hayran olmamak kabil değildir! 
Muhıttın Bırgen 

nu sebeblerden dolayıdır ki, Japon 
bas\l kili ile Şanghay umumi kumandn
nı>ıın sözlermi müteakip bu fıili alamet
ler de baş gösterince, İngiltere kamara
sında hareketler göze çarptı ve Londra 

--=-~-=-----------·· ... ------------------
f ra n sa ile aramızdaki Suriye 
mukavelenamesini feshettik 

(1) Canımız İskenderun için feda olsun! 

Kızılcahamam da 
Pirinç ekimi 
Kızılcahamam, (Hususi) - Kaza ~ 

(Badarafı 1 inci sayfada) de Surıyeli olan ve Hatay ile hiç bir a- k . b . t ıek t' K kh Ih h. . mızın ço genış ır zıraa mem. e ı 
reye girifmcğe amade bulunduğunu lakası olmı~~~ ~rı dan su k akimı olduğu ve her ti.ırlü zer'iyata ikliminin 
beyan ederek feshettiğini Fransa Sadık Mar mı, K Jan a~a omutanı 

1 
mtisaıd bulunduğu mütehassıslarca ya 

hükumet"ne bildirmittir. Abdurıahman azan, apu memuru 1 pılan ve muvaffakiyetle neticelenen 
Satı F eççahi, polis komiseri Sabri Hat- . . . . 

Y ni mu ak renın Fransa hariclye na- . b t katibi Hasan Hu··s .. m·· _ tecrube ve tedkıkler netıcesınden an-
A k . ı· . .. k'b vanı, za ı nu, u 1 1 B Ih . . . . zıı m n arrıyı zıyare mı mutea ı açı- aşı mıştır ı assa pırınç zrraatı ve 

haşir Mahmud Nebil ve Ha tayın diğer 1 b 1 ·. 1 . . . ı·h" . · A ka 
lac ı tahmin olunmaktadır. mıntakalanndaki Suriyeli memurlar ha un ~ı:ın ~ıns erının ıs a ı ıçı~ n . -

Fransa hariciye nazırının ıa vaz feterı başında bulunmakta ve r~ .vııaye~ıtndı en k1azamdıza gokndenletnu 
Türklere ellerinden gelen bütün meza- pmnç mu e ıassıs arın an ve :yme 

Ankara seyaha!i limi yapmakta Ve buna karşı mandater ziraatcil~rımızden Behcet :ıazar _tar~ -
Atina 6 (Hususi) - Katimer ni gazete- memurlar tarafından göz yumulmak _ fından bır çok yerlerde muteaddıt cıns 

öın n istihbaratına nazaran, şarki ve orta tadır. ve evsafdaki tohumlar üzerinde yapı -
Avrupa merkezlerini dolaşmakta c!an İskenderun 6 (A.A.) _Ulus muha- lan tecrübeler muvaffakiyetle netice -
Fr:ınsız hariciye nazırı Delbos, bu seya- biri bildiriyor: lenmiş ve elde edilen mahsul, bu ..ik -
ha'• biter bıtmez, kanunuevvelin 15 inden Hataydaki maliye müdürü Hasan !imin pirinç zer'iyatı için son derece 
sonra Atina ve Ankarayı da ziyaret ede- Cebbaıe 27 - 11 - 937 tarihinde Hatay- elverişli olduğunu meydana koymuş -
cektır. lıların bılhassa Türklerin maliyece o - tur. Geniş pirinç sahalarına malik o -

Bir Fransız askeri hey'eti geliyor lan borçlarını behemehal ve haczen lan kazamız bu fenni tecrübelerden 
Ankara 6 (A.A.) - Anadolu ajansının tahsil için bütün tahsil memurlukları- sonra artık inkişaf yolunda mühim bat 

hah r aldığına göre, Mılletler Ccmiy ti na kat'i emir vermiştir. Bu borçluların veler atacak ve memleketim:ze bu yüz 
ko:ıseyinin Hataya müteallık olarak 19 listeleri evvelce hazırlanmıştı. Şimdi 

mı:ıyıs 1937 tarihinde ittihaz etmiş oldu- bu listeye dahil ve haciz kararı veri - Trakyaya yeniden 1700 
ğu kararlar icabalından olarak Türkive len ellı liradan fazla borçluların borç-
ı1e Fransa arasında rnün'akıt muahede- larını tahsil için bayramertesi menkul göÇm8ri S8Vkedifdİ 
nin üçüncü maddesinde derpiş edilmiş o- ve gayri menkul mallarının satışa çı - Teklrdağ (Hususi) _ Köstenceden 
lan büyük eıkanıharb'yeler arasında te- kanlacağı anlaşılmıştır. Bu tazyikin iç 1800 göçmen vilayetimizin Marmara E
mac; yapılmak üzere ilkkanunun 14 ünde yüzü Türkleri adeta Hataydan kaçma- reğlisi iskelesine çıka:rılmışlardır. Bu 
Fr sız askeri heyeti Ankaraya gelecek- ğa icbar etmek ve bilhassa kendilerini muhacirler tamamile Trakya mıntaka-
tir. rejime_ muhalif unsur~ara iltica. ~tt~e- sına iskan olunacaklardır. Bu yıl gelen 

Hntayda vaziyet rek dagıl:111ala~ını t~mm etmek ıçın ° - ve gelecek olan muhacirler yekUnu 17 
e.kya 6 (AA.) - Ulus muhabiri tedenberı tertıb edılmekte olan oyun- bini bulacaktır. Gelecek sene de göçmen 
le ,.. lara m 'işabih yeni bir oyun olduğu mu .nakUvalına devam edilecektir. 
~:~~es. tatbik mevkiine geçtiği hal h:ıkkaktır 

Geçen aym son 
günlerinde Ama • 
vudluk, istiklllinin 
25 inci yıldönü.münü 

parlak merasiml~ 
kutluladı. Yukarıda· 

ki resimlerde kral 
Zogoyu kız kardeşle-

rile Tiranda yapılan 
geçid resmini sey • 
rederken görüyorsu • 
nuz. Sağdaki resim de 
kral Zogonun, miill 
kıyafetlerini giymiı 

hemşirelerini aös -
termektedir. 



7 Birincikinun 

Madeni kutularda olduğundan terkibi ve tesiri değişmez. Nazleye, 
soğuk algınlığına, Nevralji ve baş, diş ağnlaruıa senelerdenberi 

tecrnbe edilmiş en tesirli ve emsalsiz ilAçtır. 

G O P A N her eczanede bulunur, 
ismine ve markasına dikkat 

1 Devlet Demiryolları ve Limanları ış etme Umum idaresi ila~ 
Muhammen bedeli 5322 lira olıın muhtelif ~ekıl ve eb'atta 4200 adet cam gıop 

22.12. i937 çarşamba günü saat 15 öc• !-fay .:iarpaşada gar binası dahilindeki komis

yon tarafından kapalı zarf usulile satın al.nacaktır. 

Bu ;~e gırmek istiyenlerin 399 lira 15 t·uruşluk muvakkat teminat ve kar.unun 

tayin ettiği vesikaları ve Resmi gazetenin 7.5.1936 G. 3297 veya l.7.1937 G. 3645 
No. lu nü~hasında intişar eden talımatnan:e daıresir.de alınmış ehliyet vcsika.,ı. 
nı muhtevi teklif zarflarını eksiıtm:? günü saat 14 de kadar komisyon reısıiğıne 
vermeleri lazımdır. 

Bu ışe aid şartnameler komisyondan pa rr.c;ız olarak dağıtılmaktadır, (8159) 

Yolcu vagonları elektrik tenviratı iş1erinde yeti~tirilmek üzere San'at Oku!u 

Elrktrık Şubesinden mezun 15 elektrikçi :mtihanla alınacaktır. Talihlerin mek

teb ~chPdetname aslını veya \asdiklı sur"tim :.~tidalarına bağlıyarak Ankararla 

D. D . YoHan cer dairesi reisliğin~ müraca<:>t etmc.Jcri. c4428> c8133> 

. 
İleride makini:i yetiştirilmek üzere, Saıı'at okulları tesviyeci, tornacı, demire., 

kazancı ve buna mümasil demir işl,,.me kısımları mezunlarından şimdilik '-50 
kişi alınacaktır. İsteklilerin mekteb şehadetnamesi aslını veya tasdıkli bir o:ur~
tini istidalarına bağlıyarak Ankarad,\ Devlet Demiryolları cer dairesi re!s\iğine 

müracaatları. c437h ·8053> 

lstanbul Defterdarlığından 

Kasımpaşada: Emincamii ma!ıallesinin Eyyühiim çıkmazı sokağında 
eski 53 yeni 24 sayılı ahş:tb ev!n tamcımı ..... 

Kasımpaşada· Emincamii mahallesinin Eyyühüm Ahmed efendi ca
mii sokağında eski 10 yeni 1 sayılı ve 17 numaratajlı 
ahşab evin tamamı .... 

Ku7.guncukta : İcadiye caddesinde eski 73 yeni 79 sayılı arsanın yarı 
hissesi ..... 

Beyoğlunda : Feriköy ikinci kısım mahallc>sinin Kağıdhane ve Ha
lil İbrahim caddesinde C'ski 81 yeni 81 mükerrer sa
yılı ve 347.71 metre murabb:u yanyana iki kıt'a arsa-

nın tamamı. 

Lira K. 

270 00 

180 00 

75 00 

1043 ]3 

Beyazıdda : Kalçacı Hasanağa mahallesinde M~kı.scılar sokağında 
eski 1, 3, 7 yeni 1, 5 sayılı ev ve düklr:iının 1/120 pavı .. 42 on ! 

Kuzguncukta: Eski Yağcı yeni Bahçe sokağında eski 19-21 yeni 17/l 
sayılı evin tamamı. .... 

Zindankapı : Mahallesinde Yoğurtçu sok <>~ında eski 33 yeni 23-25 sa
yılı kargir iki dükkanın l 7 856 hissede 1953 hisS{'si. 

250 00 

330 00 

Yukarıda yazılı mallar 10/12/937 Cuma günü saat 14 de satılacaktır. Satış be

deline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvillPri kabul olunur. Taliblerm 
muayyen vaktinden evvel '1 7,5 pey Akç clcırini yatırarak mezkur gün ve saatte 
Mılli Emiak Müdüdyetinde miitPşekkil satış komisyonuna müracaatları (F.) (7894) 

Ankara Yük~ ek Zi ~aat Ens· H2sü Rektcrlüğl:nden: 
1 - Yüksek Enstitü talbele.rı için aşağıda isim ,.e mikdarları yazılı . ı kalem 

elbise ve pa~to kapalı zarf u:;u!:yle c]b:.:ıt meye :0.Öm.ı.lmuştur. 
2 - İhaie 17/12/937 tarihine rast,ıyar. Curm rtı>~i günü saat 10 da Yüksek Ens

titü Rektörlük binasında Kombyon odasında yapılacaktır. 

3 - Muh::ı.mmen bedeli l 1500 ve mu vak kat teminat 863 liradır. 

4 - Teklif mektublan ihaleden bir sa at c:\·veline kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine vermeleri ve ihaJc s~atinde 'itomisyonda hazır buhınmaları. 

5 - Dalıa faz.la izahat ve parasız şar~ nnme dmak istiyenlerin Enstitü Daıre 
Müdürlüğüne. müracaatları ilan olunur. ..e134, 

C1nsi 

Erkek c>lbi~esi. 

> kız paltosu. 
Resmi t: 1bise. 

Tayyör. 

Adet 

3:i3 

ın 

85 
31 

Muhammen kıymeti 
Lira 

11.500 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan:. 

Bakırköy emrazı akliye, asabiye hastancı:ine Hiz.ını olan 1500 takım aba hasta 

elbisesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştu r. 

ı - Eks:ıtmc Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde k u-

rulu komisyonda 15/12/937 Çarşamba günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

2 - Muh~mmen fiat: Beher takım elbise için 450 kurdştur. 

3 - Muvakkat garanti: 506 lira 25 kuruştur. 

4 - İstekliler şartname ve nümuneyi hergün komisyonda görebilirler. 

5 - İstcklıler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya

zılı b~ lgclcr ve bu ise yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile 

birlikte teklıfJcrini havi zarflarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver-

ıneleri. ..8042> 

~ 
f 

BOlf POS!'& 

MERVi 
----.. .--. -----.. .. 

Sayfa ır 

SAÇ EKSiRi 
KOMOJE 
Snçlann köklerini kuvvetlendirir. 
DökOlmesini keser. Kepe~lerl ta -
mamen giderir ve büyüme kabili

yetin! 11rtırarak' sa:;lür..: ~eı1idan 
hnynt verir. Kokusu llltif, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir. 

, • Col .. tor • 1 
[brahim Zati Ogüt NGiLiZ KANZUK 
Belediye karşısında, Piyer.oti 1 ECZANESİ 
rnddcsinde ~ı numarada htı ..ın BEYOGLU _ İST ANBUL 
N;itdeıı sonr.ı luısltt.ıtrını hıtıı.U 

~--•••·• eder. ... . , 

- İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
-- ve Eksiltme Komisyonundan: 

L,·. LAı- lZ l .. ıh L 
(Lokman Hcıcm ı 

Dahiliye nı iitf'h a .. :mı ı : Plı"ardan maada 
hugün 42 - Gl Dhaııyolu numara !04, eY t.e• 
"t-tonu 22398 - 21044 

r, "' 
I 

~ 

Haydarpaşa Nümune hastanesinin dahili hastalıklar servisi için lazım olan 45 
ka:em ala~ ve malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 15/12/937 Çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat : 632 lira 20 kuruştur . 

3 - Mm nkkat garanti: 47 lira 48 kuruştur. 

1 - İstekliler şartname ve listeyı hcrgün komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya

zılı belgeler ve bu işe yeter mu\•akkat garanti makbuz veya banka mektubu ile 
birlikte belli gün ve saatte komisyona g~lmeleri. c8043> 

1 lnhisariar U. Müdürlü~ünden: 
I - Şartname ve nümunesi mucibinre 20X25 eb'adında 10.000.000 adet mantar 

pauı rlıkla sa tın alınacaktır. -lI - Pazarlık 24/1/938 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 15 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
lV - Eks:ltmeye iştirak etmek istiyenlerin mantar nümunelerini münakasa 

gibünden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Mü
dürlüğüne vermeleri Iazımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte l"o 7,5 güvenme para-
l_!lrile yukarıda adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c817h 

TÜRKiYE 

2mru:ifB1iNmsı 
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iCKi iCMIYEN KRAUS 
Yazan: Rusçadan çeviren: 

Yaroslov Hifek B. AJu •• 

~-----

Birincikinun 7 

ifS!!liK•llt•llU1llm 
Bu yıl yiyecek fiadarı 
bir hayli ucuzlayacak 

BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
Türkiyedelıi .Şubeleri : 

fSTANBUL (Galata ve Yenicaml) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

YunaniıtanJalıi Şubeleri ı 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasölar servisi 

dan akı) ordu. Bunun böyle oıması cia ı içki ve uykusuzluktan süzülm~ göz - düşündü ve nihayet Ad.nanın bol para 
pek tab'i idi. Kaç gündur devam eden lerle bekliyordu. vereceğini anlayınca gitmeğe raza ola-
mi.ıdhiş sıcakıarın b,r fırtına ve beıki Nihayet dışarıya çıkabildiler ve son bildi. 
de ~ıddetli bir yağmurla neticelenmesi otomobı:in kapısının kapanarak hareket Adnan: 
muhteme.:.di. Hatta Adnan bir aralık ettiğ~ni gördüler. Karşıda, sokağın ha- - Şu iki yandaki mu.şaınbalan in -
süvareye yeni gelen bir kaç kişinin: şında yalnız iki uzun araba duruyor - dir, dedi, yolda yağmur boşanınca ıs • 

- Erken kaçmalı. Uzakta şimşek ça- du. lanmıyalım 
kıyor. Gök de bulutlu! Adnan: Adam: 

Dediğini işitti. Zaten vakit de hay- - Hah işte, diye homurdandı, aksi - - Hay hay, diye cevab verdi, zaten 
Bıraz sonra büfe) e gidildi ve Adnan bu adamın bu teklıfsizliğine kı lice ılerlemışti. Beylerbeyi de cehen - lik buna derler. Otomobillere binen git- siz söylemeseniz ben kapayacaktım. 

üstuste bir kaç bol içildi. Mahmure zıyor, fakat bu gece her zamandan faz- nemin buc::ığı idi, İyisi mi, bir an evvel ti. Keşke beş dakika evvel kalksa idik... Böyle diyerek arabanın arkadaki ka· 
içmek istemiyordu. Fakat Adnan, alı- la sinirlerine bakım olmak lüzumunu yola koyulmalıydılar! Mahmure: pısını açtı ve yüksek basa.makta kıvn -
şık da olmasa, bir iki kadeh içkinin in- hissediyordu. Mahmureye: - Bekliyelim, şimdi dönerler. lıp yatan bir kediyi telaneliyerek ka • 
sana böyle gecelerde neş'e vereceğini Artık şampanya şişeleri patlatılmağa _ Haydi kalk, geç oldu! Dedi. çırdı. Sonra iki yandaki muşamba per. 
söyledi. başlanınışt1. Kadehler bN-biri ardınca Dedi. - Bekliyelim ama yağmur boşana - deleri kapatarak: 

Çok geçmeden dostlar Adnanın et- yuvarlanıyor, şakalar kabalaşıyor, Şazmend hanımefendi ile Hümeyra- cak! - Buyurun 
rafını almışlar, yalnız Mahmurenin yü- dans da hiç durmadan devam ediyordu. ya ve kocasına veda ettiler ve ayrılır- Hakikaten pek yakından gökgürül - Dedi. 
zünden yediği tokatın hatırasını hala Malunure içtiği bir kaç kadehin tesi - ken şerefe hep birlikte birer kadeh tüleri geliyor ve aşağıya doğru evlerin Adnanla Mahmure arabanın içindeki 
unutamamış olan Şekib Dereli yeni rile ne.ş'eleruniş. güliiyor, eğleniyor - şampanya daha içtiler. üstünden şimşek parıltılan geceyi ay- uzun iki sıraya karşılıklı oturdular. A
bir metresile uzakta duruyor, hiç bu du. Adeta akşamki hadıseyi unutmuş Adnan bu gece fazlaca kafayı çek- dınlatıyordu. rabacı yerine çıktı ve beygirler ilk 
;tarafa bakmıyordu. Cidden gülünç va- gibi idi. Kızın bu hali Adnanm da so - mişti. Merdivenden inerken sendeli - Mahmure, karşıdaki arabaları gös - kamçıda arabayı hızla yokuş aşağı Al-
zivette idi! Büfenin önünde ise artık nunda neş'esini getirmişti. yordu. terdi: tıyol ağzına doğru sürüklediler. 
fa~la keyiflenen kafalar avukata tala- Mahmure dans bilmiyordu. Öyle i- - Bari gene araba ile dönelim. Hem Adnan, dudakları arasından bir mı-
lıyorlar, bazıları daha ileriye giderek ken Adnan ona bir iki fokstrotla !ıafif xı <laha iyi! Otomobilde şoför sarhoş o - rıltı halinde söylendi: 
N runanı soruyorlar, bazıları Şekibe bir tangoda kavalyelik etti ve partene- lursa ben korkarım. Arabadan tehlike- - Allah vere de beygirler hep böyle 
o meşhur tokatı indirten pilicin ta V..en- rinin usta bir dansör oluşu kıza "ce - Hole indikleri zaman aşağıda sinema l"dir. hızlı gitse .. i~ kolay ama çıkışlarda, 
disi olduğunu anladıkları Mahmure i - mili~nı pek belli ettirmedi. Esa<Jen bitmiş. halk dalga dalga sokağa akı - - İyi ama, Beylerbeyi az yol değil.. hele Haydarpaşadan yukarı ... 
çın kulak kulağa fısıldaşarak ve, uzak- dans yeri karınca yuvasına benziyor, a- yordu. Adnan vestiyerde kızın manto- araba ile ancak sabaha vannz. Mahmure, önlerinde, arabacının ar
tan Şekibe bakarak gülüşüyorlar, hele deta dansedilmiyor, omuz omuza yü - sile kendi pardesüsünü daha evvel bi- - Yo~ canım .. gelirken nasıl gel - kasındaki cama vuran ölgün fener 
mühendis Şevki gözlerini Mahmureden rünüyordu. O halde kim kimi tenkid rikenler arasında bir haylice bekle - dik? ışığında esrarlı bir güzellik ahn.ıf olan 
avırmaksızın üç günlük dostuna: edecekti ki?.. dikten sonra alabildi ve buna bir hay- Başka çare yoktu, arabalardan biri- yüzünü Adnana doğru eğere~ birden-

- Vallahi Adnancığım, zevk ehli - Bütün pencereler açık olduğu halde lıca sinirlendi. Bu esnada Mahmure, ni çağırdılar. Arabacı Beylerbeyi sözü- bire kırılan bir sesle: 
swrı r! salonun havası gittikçe ağırlaşmıştı. Sı- gidecekleri uzun yolu düşünerek üzü- nü işidince önce durakladı, başını kal- - Korkuyorwn! 

DiyordtL cak her an ziyadeleşiyor, ter alınlar • lüyor ve ortada bir sütuna yaslanarak dırıb şimşekli ufuklara baktı, bir lAhza Dedi ( A rkCISI "°") 
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, Haremağasının Hatıralar• 
Yazan: Ziya Şakir 

Birbirini takib eden silih seslerinden sonra nihayet ilk haberi bahriye yaverlerinden 
Tufan ağa getirdi: " Arab ve Arnavud taburları, birbirlerine girmişleri ,, 

Gene sükut ile .~ukabele gö~ce: ı Çer~~sleri. kat'iyen sevmezlerdi. Eğeri maiyet süvarileri, Abdiilhamidin en 
- Canım, hepınız buraya nıçın top- Abdulhamıdden beklenen menfaatlar gözdesi olan bir muhafız kuvveti oldu

landınız? ~ilah s~s~eri, kışlalar tara ; o~sa, ~unlarla bir ~atı altında bir ğu halde, bunları çekemiyeıı Arnavud 
fmdan gelıyor. Gıdin.. bakın.. ne var. dakıka bıle yaşamak istemezlerdi. A -ı tüfe}scileri ve Ar b hl · b" k 

Diye söylenerek içeri girmiş, altkat- rablar ise, her iki unsurdan da nefret h " a şey .en. ır ço 
ta köşedeki küçük salona girmişti. ederler, bunlara: ~~ ıra~e. manevralar çevırmışler; Ab-

Silfilı sesleri, gittikçe artıyordu. (Or- - Kırmızı kulaklı ... derlerdi. dulhamıdin kalbine büyük şüpheler 
haniye) kışlasının tarafından gelen tü- Bu tabantabana zıd hislerin, fikirle- vermişlerdi. Artık bu kuvvetten şüphe
fek sesleri, adeta büyük bir meydan rin, emellerin, milliyet gayretlerinin lenen Abdülhamid, nihayet bir gün 
mu~.arebesini andırıyordu. .°. tarihte, bir ~oktad~ birleşmesi ve elele yürü - kendisine vukubulan bir ifşaat yü _ 
henuz telefon yoktu. Onun ıçın mese- mesı; Abdulhamidin kullandığı mahi- zünden kısa b" · d .1 b 1 da-
l · ı k k d"l b" k . ır ıra e ı e u a ayı 
eyı an ama rna sa ı e, ır aç yaver rane sıyaset sayesinde idi. Abdülha - "ıtıverm· k .. 

o tarafa doğru koşmuştu. Fakat, sara- midin bu siyasetinin bütün sırrı ise; g .. ış, . w:naııdanlarını da surgü -
ym hünk~r dairesi ile kışlaların olduğu herkese gizlice birer mavi boncuk da- ne gondemuştı . 
yer, yakın değildi. Bir çok kapılardan ğıtarak : Dağıstan alayı bu akıbete uğradık-

Birincikinun 7 

SPOR 

Fenerbahçe Beşiktaşı 
4 - 2 mağlôb etti 

Galatasaray bozuk bir oyundan sonra Romed 
Trlkolor tallımile O - O b(Jrabere lıaldı 

ve ~ahçel~rden. geçmek 1~ımdı. Hal- - Mavi boncuk kim.de ise, gönlüm tan sonra; bundan mj.i.teessir olanlar, 
bukı Abdulhamıd, meselenın ne oldu- onda, dernekten ibaretti. gözlerini Arnavud ve Arab taburlan-
ğunu bilmedi~i . için .b~yük bir korku ~bdülhamid bu mahirane siyasetine na dikmişlerdi. Fenerbahçe - Befiktal tnaçıA daa Jıeılecanlı bir •flaa 
ve sabırsızlık ıçınde ıdi. ragrnen, için için kaynıyan bu volkan A d . Bayram talili münasebetile hususi bir 

A ı ·· ··ı k (N""b t od ' rnavu taburlarının zabıtan ve ef-sı goru ece manzara, o e a- arada sırada bir taraftan paklak verive- maç yapan Fenerbahçe - Beşikta§ takım-
sı) denilen yerdL Burada bir çok ha- rirdi. radına sokularak: Iarı dün Kadıköy sahasında karşılqtılar. 
rem. a~aları ve saray bendeganı ictima Mesela; vaktile Çerkeslerden ve Da- - Efendimizin, size emniyeti yok. Bir gün evvel Güneşe mağlfıb olan Fe -
~t":~şt~. ~unların ren~eri bembeyaz ğıstanlılardan mürekkeb olmak üzere Eğer olsa, Arab askerlerini getirtib nerbahçe bu oyuna değişik bir kadro ile 

.esı mıştı. He~en hepsı ~e korkuda~ 1 sultan Aziz tarafından teşkil edil mis karşınıza :koymaz. çıktı. 
tıtreş~ek~elerdı. Hararetlı hararetlı j olan (Dağıstan ala ı) namı altındaki ı (Arkası var) Müsabaka hızlı ve zevkli başladı. Da -
h ep hır agızdan konuşuyorlar: y ___ ha ziyade Beşik.taşın hAkimiyetile geçen 

- Aman, Allahım.. bu muharebe ,r 1 k~ b'\\. y 1 ilk devrede Beşiktaş Şeref ve Eşref va-
ned r?. Bir Doktorun . ~ ~ () Q sıtasile iki gol yapmış, Fenerbahçe buna 

- Acaba Ruslar mı bastı? G .. •. _ _ bir sayı ile mukabele etmiştir. ı 
- Mutlaka İngilizler Bog"azı geçti. UftlUk SALI İkin · d d"" t""ğü ·· kü"l vazı"yet-E ugÜnkÜ cı evre uş u muş 
- Hayır canım .. şehirde ihtilal çık- Notl•rından (*) program ten kurtulmak için çalışan Fenerbahçe: 

mıştır. Evvelal:lah; Hasan paşa sopayı 7 Bil'incikinan 931 Sala daha derli toplu hücumlar yapmış, neti- -
bir kapar da, onların karşısına çıkarsa, 6 Ö ğÜA le 1 S T A N B U L cede Namık, Naci ve Bülend vasıtasile üç', 
hepsini çil yavrusu gibi dağıtır. Bezler ötıe ••iyatı: gol yaparak maçtan 4-2 galib çıkmıştır. 

Diye karmakarışık söyleniyorlardı. · 12.30: Pllkla Türle musik1sl, 12.50: Ban- Fenerbahçe: Necdet - Orhan, Sedad -
Abdülhamid. ikide birde nöbet oda- Göğsümüz içinde, nefes bonılannın R d A E d N Ş b N k · etrafında lenfa ukdelerinin şeşmesinden · dls, 13.05: Plakla Türk muslk181, 13.30: Muh- eşa , yten, sa - aci, a an, amı 

sına çıngırak çekiyor. Koşub gelen mü- ileri gelen bir hastalıktır. Göğüsteki len- tellf pille neşriyatı. Bülend, Orhan. 
sahiblere ve bende~: fa ukdelerlnln şişmesi demek verem Akşam neşriyatı: Beşiktaş: Melih - Hüsnü, Nuri - Rifat, 

- Ne oluyor? Daha hala meselenin mikrobunun lenfa yollarile altcıtere dol- 18,30: Pllkla dans musikisi, 19: Çocuklara Bülend, Fuad - Hayati, Rıdvan, Haydar, 
esası anlaşılmadı mı? diye soruyordu. ! ru yollanmakta olduğunu ve pek yakın masal: Bayan Nine tarafından, 19,30: Kon- Şeref, Eşref. 

Nihayet ilk haberi. bahriye yaverle- ! bir zamanda akciterin bünyesi üzerinde !erans: Beyoğlu Halltevi namına İsmail Ha- H k Ş . T (G"" ) 
· oturup tahribat ap ğ ........ , ıı. mi Dani•mend (Yazının te•ekkülun- de Tür" it- a _em: azı ezcan uneş · 

r inden (Tufan agw a) ( 1) get;rnı;c::ti. Ge- Y ma a. ~ıyacaı;ını y y ~~ gösterır bir aıaınetttr. lerın rolü>, 19,55: Borsa haberleri, 20: Türk Galatasaray Trikolorla 
tird ıği haber de, şu idi: · 1 Bir bakıına göre de bu ukdeler bl - klasik mu.sllc1si: Okuyan Nuri Balll, keman 

birlerine girmişler. bu süzgeç tevltif eder. Ukdeler 4Işer, az rü, Nısfiye SalA.haddln Candan, ut Sedat, ita- R T "k 1 takım dün ti 
- Arab ve Arnavud taburları, bir _ 1 rer süzgeçtir. Gelen verem mikroblarını Reşad, kemençe Kemal Niyazi, Tanbur Dür- berabere kaldı 

oot ateş Japmata baflar, §işen ukdeler nun Vecihe, 20,30: Hava raporp, 20,33: Bay .. o:n~myanın rı 0 or 1
• • •, 

Niçin? Sebeb ne? Ahval ne merkez-,· nefes borularını tbJilt eder, öksürük Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 20,45: I çu11cu maçını Galatasaraya karşı Taksım f . 
de? ballar. Hasta bu esnada zayıf ve renk - Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk stadyomunda yaptı. S~hleyin yağan 1 Galaıasarny - Tnkolor maçmdatı Ud 

Tufan ağanın dirayeti, bu kadar e- lfzdlr. Vel'eme oot mtistald bir haldedir. musikisi ve halk şarltıları, <Saat ayarı> . 21,15 yağmurdan dolayı saha çamurlu idi. Hele şayatıı dikkat en.stantatıe 
saslı malumat getirmeye kafi değildi. ı Bu esnada teşhJ.s konulup derhal te - Mllano Scala tiyatrosu dram Sopranola- aşağı kalenln önü çok berbaddı. Galata -

1 
geçen ilk dakikalardan sonra Muhafızh. 

0 
daviye bqlanırsa ukdeler içindeki ve - rından Madame Letitya Anuşlca Plracclni 1 s . h ·mı . b" . . d d bu _ lar ağır basmıya baı::ladılar. Harbiye haf 

nun için daha hali devam eden şid-1 rem mlkroblannın etrafı ltll yani kireç tarafından konser: 1 - <Verdl)nln: Alda, o-ı aray mu acı erı ırıncı evre e hattı M ~ . . . 
detli tüfek ateşini LşKenıler heyecan lle sarılır. ve m1krob orada Adeta hapla peraaından Ritorna Vlnçetor, 2 _ (PUcclnl)- rada oynamak ve çamura saplanan topu uhafızın en. t~lıkelı oyuncusu o-
içindelerdi. ve tevkif edlllr. Bu ook iyi bir alamet • nln: Mademe Butterfiy operasından, Un bel sökmek için uğraştılar. Tabii bu yüzden lan Rızayı tutmak ıçın çok geri oynuyor, 

Fakat çok garibtir ki; bu haberi alır tir. Tetbla ve tedavtnin isabethıl göa - dl vedremo, 3 - (Cherubini)nln: Ave Marta. , bir hayli yoruldular. İkinci devrede ku- onun için top Harbiye kalesinden ayrıl • 
almaz, birdenbire Abdülhamide bir sü- terir. Ve buta tam•mlle flfayap olur. MQ?ao aralarında Stüdyo orkestrası Ugill , ru tarafa geçtikleri halde yorgun olduk- mıyor. Böyle olmasma rağmen 23 üncl 

. B d Fakat dalma dlkkat ve ihtiyatla ha- parçalar Oalacaktır. 22,15: Ajana haJ>erlerl, l larından g 1 çık d 1 M . 1 dakikada Harbiye ilk golünü attı. On da-
kimet gelmışti. u sıra a, konağından reket etmek llzımdır. Bu gibi, günq te- 22,30: PlWa sololar, opera ve operet parça- 0 arama 1 ar. uavın er . . . 
nefes nefese gelen mabeyn müşiri ga- davtslnln nJahut aıtra viyolenin tesiri lan, 22,50: Son haberler ve ertea1 günün ç?k aksadılar. Muhacim hattında Ha - ~ıka sonra Muhafız beraberli~ temın et 
zi Osman paşayı huzuruna istemişti: oolttur. prpgramı. şunle, Süleyman toplan ezmek hususun- tı ve devre sonlarına doğru bır gol daha 

- Paşa!.. Git askere, benden selam Açıt handa yapılan metodik bir gü- T lllrlncikiaan 937 Sell da Y&l'l§ ettiler. Eşfak dünkü lodosta A- atarak devreyi 2-1 galib bitirdi. 
söyle. Derhal ateşi kessinier. Ne ızika- net tedavtal ile bol gıda ve istirahat bu ANIAKA -dadan gel.dili ve maça ancak başladıktan t. kinci. devre_ de Harbiye ber:trliği te.· 

"' butalıtm esas tedav1sint teşkll eder. 1 d h ta uh yetleri varsa, gelsinler bana söylesin _ Ölle netriY&tı: sonra yetişebildiği için hlll denizde imiş mm etti. Bır go a a a n afızlılar 
ler, demişti. <*> B• aotlan bıdıt saklayııuz, yabud 12,ao.; Muhtelif plllt nefriyatı. 12,50: Pllt- gibi hareket ettL Oyunun başlarında oy- 3-2 galib vaziyete çıktılar, Harbiye bera-

Vakıa biraz sonra, ateş k-.iJmı"..+ı·. ltlr albiillle yapllhnp koleksiyon 1apumı. la Türk musltlsl Te halk prtıları, 13,15: nıyan Bedii maçın sonlanna kadar oyna• berlik golünü atmakta gecikmedi. Topu 
rn• 'l• Bıkmtı a••nınaata h no&ıar bir doktor 

Fakat hadisenin şekli, çok mühimdi. &ibi im~asa 1'etiııebilir. Dahtll ve harici haberler. . saydı. Her halde daha faydalı olurdu. hemen kapan Rıza şahsi gayreti ile Mu .. 
Askerliğin ruhunu tamamile rencide Alqua n.....,.ah: Müdafaada Salinı sakat olmasına rağ _ hafızın dördüncü golünü kaydetti. Oyu • 
edecek bir mahı"yette idi. _, lS,30: Muhtelif plA.lt neşriyatı, lD: Türk men fevkalade id" M" f" 1 ·· ·· _ nun bitmesine beş dakika kala Harbi-

ı muatklsl ve "'halk şarltıları (8ervet Adnan ve ı. ısa ır er uç gun ar . . ,,.-
Meselenin içyüzü ; (Yıldız muhafız NIJbelcl arkadaşları>, 19,30: saat ayan ve arabca ka arkaya oynadıkları halde yorgunluk- lı~.cr berabcrlık sayılarını. a.ttılar ve ma., 

taburlan) ismi verilen Arab ve Arna- Eczaneler neşriyat, 19,45: Türk musikisi ve halk şarla- tan eser yoktu, çalıştılar. üç maçta da ı;ol bo:;lece (4-4) berabere bıttı. 
vud taburlarının, lüzumundan çok faz- lan <Müzeyyen ve arkadaşlan>, 20,15: Sıhhi müdafi, sağ muavin ve soliç muvaffak Selim Tezcan 
la şımartılması idi. Ve bu da dÜl'lkü bu- dır~ rece llibetei .._ eesanelw tunlar- konuşma: Bn. Fahire (Çocukta kemik haata- oldular. Bilhassa sol bek her vaziyette 

.. k ııtı>, 20,30 Plakla dans muslldsl, 21: Ajans d"" ·· vuruşlar t R k 1 .• 
gun Ü iş değil; adeta çoktanberi bek - İstanbul eihetindeldler: haberleri, 21,15: Stildyo salon a.rka?stnw, uzgun yap ı. omen a ecısı 
lenen bir hadiseden başka bir şey de- At.sarayda: <Pertev>, Alemdarda: (Sll'- 1 - Massenet Manon, 2 - CanllJe Morena La bazı bozuk hareketler yaptı. Fakat umu-
ğildi ı n Asım), Bayazıdda: <Belkıs), Samatya- Oitanelll, 3 - Arnold Mlllte: Soljanka, 4 - miyet itibarile fena değildi. Sol açığın 

Evvela şunu arzedeyim. ki, gerek sa- da: <Rıdnn>. Emlnönünde: < Hüseyin Ferd Fauer: Bpezlaleteten. güzel şiltleri var. li'akat takım oyun ha-
Bilsnü), Eyiibde: <Hltmet Atlamaz), ik b .. tün to 

ray dahilinde ve gerek saray muhitin- Fenerde: <Vitall), Şehremininde: <Ham- b linde · en u plan eziyordu. 
de herkesin birbirine karşı derin bir dl), Şehzadeb&fmda: (Asaf), Karagüm- Fransa ltalya ile bera ere kaldı Dün ikinci devrede Romenler Galata-
hürmet, riayet ve hatta muhabbEtt I lilkte: {Arif), Jroçtikpaarda: <Y<ırgl), Paris 6 (A.A.) _Pare des Princes sta- saraya naz~~n ~aha derli toplu idiler. 
gösterdiği nazan dikkati celbederdi. Balarköyünde: <İstepan>. dında dün öğleden sonra Fransa ile İtal- Fakat kale onlerınde. gol ~~tlan Ira -
Fakat bu hal tamaınile uıhiri olub, ma- :-:~• :.~::n~~aauda), oa- ya arasında yapılan beynelmilel maç 0-0 çırdılar. -~ağm~ şıddetli ruz~la or-
hiyeti tamamile riyakir'lıktaa ibaretti. latada: < Hüseyin Hüsnü ), Taksimde: beraberlikle neticelenmiştir. Fransa bu talıjı altust e~mesı maçm beş dakika ev-

Yıldız sarayının çatısı altında top ·- <Ltmonclyan), Panıaltıda: {Narg;Qecl - neticeyi dünya kupasını kazanan meşhur vel .bitirilmesıne sebeb oldu. Bu üçüncü 
lanan ferdlerin, ayn a,yn şahsi emelleri yan>, Befilttafta: <Süleyman Rıza>. ekipe kartı istihsal etmiştir. maç ta 0-0 beraberlik!~ bitti . . 
ve ihtirasları olduğu gibi, milliyet ce- Bota:ııiçl. Kadıkiı.r ff Adalardakiler: Oyunun heyeti umuıniyesinde İtalyan- G11Iatasa~~y - Necmı - Salım, S~vl -
reyanlan da, daiına gizli bir cidal ızek· Üsküdarda: < Ahmedlye >. Sanyerde: lar hA~•- vazı"yette oynam' .. 1"rsa da Fazıl, Bedıı. Mustafa - Necdet, Suley • 

., {Osman), KadıköJiinde: (Büyült, Üçler) ı:uı..uıı ~ • D l 
!inde de'Vam edib giderdi. ~ ,..ransa mu·· dafa""'' karız1ızında ool yapa • mım, Bülend, Haşım, an ya . Bü,, .. ltadada: (Halit), 119ybelidt: {Balk).. 1: - ._.-- • Halid G lib ( 1.tU 

Çerkesler, dalına sarayın en imti _ ma~dır. Hakem - · a HiüU). 

yazlı bir unsuru idi. Çünkii ekserisi, sa-

1 
Harbiye - MuhafızgUcO 

ray kadınıannın hısım ve akrabası, ve- 1 lstanbul Belediyesi ilanları berabere kaldı:ar 
yahud onların tavsiyelerile saraya ge-
tirilmiş olan kimselerdi. Arnavudlar, Ankara (Hususi) - Lig maçlarının ü-

( 1 ) Tufan ağa, saray balıçesindeki 
havuzda bulunan sandal ve kayık fi· 
losunun amirali idi. Ayni zamanda pa· 
dişah sandala bindiği zaman dümeni İ· 
dare ederdi. Gitgide (liva) rütbesini 
ihraz etmi§ (Tufan pap) oluv~tL 

Şehrin muhtelif mahallerine yaptırılacak 23 tane afi§ levhalan açık eksiltme- çüncü karşılaşmasını te,kil eden Muha _ 
ye konulmuştur. Bunların hepsine 2055 lira 82 kuru~ bedel tahmin edilmiştir. fızgücü _ Harbiye maçı bugün şehir sta _ 
Keşif evrakile prtnalne$i Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 dında oynandı. Tribünler tamamen dolu 
No. lı kanund~ yazıh vesikadan başka fen işleri müdürlüğünden alacaklan fen idi. Maç 4-4 berabere bitti. 
ehliyet vesikasile 154 lira 17 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be- Takımlar her zamanki kadrolarını mu-
raber 14/12/937 Sah ıünü saat H de Daim! Encümende bulunmalıdırlar. hafaza ediyoı>lar, hakem K. Halim. Oyu-

- - -- H,15 de bqlandı. Kar§llıkh akınlarla 

Gol kralı 
Kim olacak? 

Son Posta, bu senet! llg ve mllll ti
me maçlannda gol ltrallarına birer ltu -
pa hediye edecetlni ve bunlan tahmill 
edebilecek okuyuculanna da birer güzel 
hediye vereceğin1 vldetml§tl. IJlmdlye 
kadar 5 lig müsabakası yapıldı. 8ıra ne 
en çok ıoı atan oyuncular ounlardır: 

Şeref {Beşiktaş) 7, Fikret (Penerllala· 
çe) 6, Şükri <Vefa) 1, Necdet (Galata -
sara1> ·8, Melih (Giin .. ) 8, Batla (Ga • 
latasaray) 5, Böle,_.. (Oalat11an1> 

5, Murad <Gineş) S, Nuım (Betiktaf) 
4. Muh&elem (Vefa) f, Hamdi (SileJ • 
maniye) t. Muatfer {Beşlldq) s, Nael 
(Fenerbahçe) 3, Sami (Wanbalspor) 1, 
Sablla (İstanbulspor) 3, SalihaMbı (GI-

' 1181) Z, Hakkı <Betlldat> 1, Tu .... 
(Beykoz Z, NQut (Fen•bahte) 1, 
Baydar . (Eyüb) Z, Bebli {Gi • 
neş) 2, Şaban (Feneıi»aıhçe) Z, lfabap 
(Beykoz) 2, Enver dıtanbulspor) Z, Sa-
lahaddin <Topkapı) z. · 

Tahmin müddethnlz 18 ilkki.nun ea· 
martesi günii akşamı bitiyor. O :ııamana l 
kadar tahmin mektublarının elimi~e 

reçmtş olması. yahud postaya ftrilme -
ai .prttar. 
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40 USTA NAMZEDi YETiŞTiRiLECEK 
Malatya Bez ve İplik Fabrikası 

Türk Anonim Şirketi Müdürlüğünden: 
1 - Kurulmakta olan Malatya Bez ve İplik fabrikalnız için Sümer Bank 

Kayseri Bez Fabrikasındaki kursta usta namzedleri yetiştirileceğinden a
şağıda yazılı şeraiti haiz olanların müracaatları: 

a/ San'at mektebleri mezunu olmak. 
b/ Askerlik vazifesini ifa etmiş olmak. 

c/ İlel ve marazdan salinl olmak. 
d/ Sinni otuz beşi geçmemiş bulunmak. · 
e/ Mut~ber kefil gösterebilmek. 

2 - Kurstaki tahsil ve staj devresi sekiz ay devam edec~k ve bu devre zar
fınöa n amzedlere iaşe ve ibate masrafları kendilerine aid olmak üzer~ 
yüz elli kuruş yevmiye verilecek tır. Kursu rnuvaffakiyetle ikmal edenler 

muvaffakiyctlerine ve işde gös! erecekleri iktidara göre yevmiye iki li
radan az olmamak şartile günde.tik veya aylıkla şirketimiz fabrikaların
da istihdam olunacaklardır. 

3 - Miiracaatlar, 15 Birincikanun 1937 tarihine kadar Ankara'da Şirket mer
kezine tahriren yapılması, müraca:ıt mektublarına aşağıdaki vesaik lef-

/edilmeli ve gösterilecek kefilin isim, meslek eve rnuvazzah adresi işaret 
edilmelidir. 

af Hüviyet cüzdanı veya sureti. 
b/ Askerlik terhis tezkeresi 

c/ Sıhhat raporu. 
d/ Hüsnühal varakası. 

vesika suretleri. 

e/ Mekteb şehadetnamesi. 

f/ Çalıştığı yerlerdc>n aldığı 

g/ Dört vesika fotoğrafı. 

~ .................... .-.............. 1 .......... . 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden : 

Eksiltmeye konulan iş: Matbah ve hastab:ıkıcı odalarının üzerindeki tarasanın 
demir camekanla örtülmesi. 
Keşif bedeli: 2282 lira 62 kuruş. 
MU\ akkat garanti: 171 lira 23 kuruş. 

Haydarpaşa emrazı sariye hastanesinde yapılacak olan yukarıda yazılı iş .'.l!:ık 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 15/12/ 937 Çarşamba günü caat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İç
timai Muavenet Müdürlüğünde kumlu komi~yonda yapılacaktır. 

2 - Mukavele, eksiltme bayındırlık işler~ genel hususi ve fenni şartnameleri, 
proje, keşif hülasasiyle buna mütefe!"ri diğer evrak komisyonda görülebilir. 

3 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 

ya1ıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
ile birlikte bu işe benzer 2000 liralık iş yaptığına d~ır Nafıa Müdürlüğünden al
mıs oldukları müteahhidlik vesikasıyle birlikte belli saatte komisyona gelme-
leri. c8044> 

KE fi HA YRiYEDEN: 
Sayın Yolcularımızın Nazarı Dikka1 ine : 

1 - 11 İlkkanun 937 tarihinde mer~yete geçecek 1tir ayJak fevkala
de tenzilatlı abonman kartlarının İdarei Merkeziye Kontrol Müdüriyeti 
ile Köprü Boğaziçi gişelerinde satışına devam olunmaktadır. Birinci ve 
2 nci kanunlarla Şubat ve Mar t kış ayları için Paşabahçe, Beykoz, 
Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Büyükdere, Sanyer, Yenimahalle ve 
Kavaklara kadar tenzila t nisbeti % 35 den 40 a çıkarılmıştır. 

2 _ t İlkkanun 37 sabahından itibaren Harem , Salacak ve Üsküdar - ı 
dan .. Beşiktaş ve Kabataşa ve Beşiktaş ve Kabataştan Harem, Salacak 
ve Usküdara tek bilet fiatlan 2 şer kuruş tenzil edilmiştir. 

~--------------------------~ ........ -------------------------~ 
1 lstanbul Vakıflar DirektörıüjU ilan l arı ______________________ ..... _____________ ..;.. __________________ _. 

Kıymeti 

Lira Kuruş 

Pey parası 
Lira Kuruş 

3654 00 274 50 Ca.ğaloğlu: Aleındar mahallesinde ncarethane ve 
Çatalçeşmc sokaklarınd~ 12 No. lu 261 metre mu
rabbaında bulunan müfrez bir kıt'a arsa. 402 

3060 00 229 50 Cağaloğlu: Aleındar mah. de Ticarethane ve Çatal
çeşme sokaklar•nda 46 No. lu 225 metre murabbaında 
bulunan müfrez bir kıt'a arsa. 402 

li.3 79 14 50 Laleli: Baıa ban ağa malı. eski Derbent yeni Kurultay 

sokağında 21 No. lu ve 37 metre arsa. 10561 
Yukarıda yazılı emlak satılmak üzere (15) gün müddetle açık arttırmaya ,,;ıka

rılmıştır. İhalesi 10/12/937 Cuma günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin Malı-
ltliat kalemine gelmeleri. (79'19) 

---------------------------------, 1938 YILBAŞI 

HAVA KURU.fl U BüYUK PiYAN GOSU 
BÜlTUk ikramiyesi 

( 500.000) Liradır 
Aynca 200.000, 150.000, 100.000 70.000, 60.COO, 50,000, 

30.000, 20.000, 15.000, liralık ikramiyelerle ( 100.000, 400.000 ) 
liralık iki adet mükafat vardır. 

Keşide Yılbap gecesi yapılacaktır •• 
Biletler : (2,5), (5) ve (10) liradır. 
Valut kaybetmeden hemen biletinizi alıma. 

\;.~ .................................................. , 

8011 POSTA: 
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,,. Operatör • Urolog • 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

bastalıldan mütehassısı. KOprll b qı 

EminOnQ hail, 'feL: 2UHö ---

Sayfa 15 

p A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının aruındaki kaşıntılar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlakları, flegmonlar, yanıklar, trat 

yaralan, ergenlikler, koltuk alb çıbanlan 
tedavisini en erken ve en emin ıurette temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuarı T. A Ş. 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan : 
13/12/937 Pazartesi günü saat 11 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde 

Liseler muhasebeciliğinde toplanan Lise] er Alım, Satım Komisyonunda 1625 lira 
tahmini bedel içinde 125 dershane sırası açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltmenin umumi ve fenn1şartname ve resimleri ile buna aid evrak 

Liseler Alım, Satım Komisyon Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. Muvakkat te
minatı 121 lira 88 kuruştur. 

İstekliler teminatlarını vaktinden evvel liseler muhasebeciliği veznesine yatı· 
rarak, en az buna benzer 1000 liralık mobilya işi yaptığına dair r esmi daireler -

den almış olduklan vesika ile Ticaret odasının 937 yılı vesikası ve teminat 
makbuzları ile beraber belli gün ve saatte K omisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8045) 

1 Emllk ve Eytam Bankası lllnları 1 ----------.: Depozitosu 
Esas No. Yeri No. sı Nev'i T. L. 

C. 24 Beşiktaş, Köyiçi M;;ıh. Köyıçi Eskill,19, 21, Iki dükkanı müş-
sokak. Yeni 7/9, 52, 56. temil konak. 000 

Yeri yukarıda yazılı gayrimenkul peşin para i1e ve açık arttırma usuHle satı
lacaktır. ihale 17.12.937 Cuma günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve 
saatte şubemize gelmeleri. c719> 

Yeni bir 
C i L D r ZENiTH 

1938 Modeli 

Beyaz ve 
yumuşak 

En eski ve bütün Amerika
da en fazla rağbet bulan rad -
yodur. Satış yeri: Yalnız, Bey
oğlunda BAKER mağazaları. 

,.. ................... ~~ 

ÜÇÜNCÜ 
GON 

A\ l 
S8ffiô10f 

ve siyah 
benler 

Ebed yen . ay u m ..ıştur ! 
Çirkin siyah benler, sivilceler, cil

din sert tabakaları, renksiz ve sol
muş bir ten... Bütün bunlar açık 
mesamattan ileri gelir. Bu mesame
leri kapatan gayrisaf yağlı maddele
ri ne su ne de sabun ile izalesi ka
bil değildir. Her açık mesame, cil -
din taharrüşüne sebeb olur. Beyaz 

OSMANLI BANKASI 
TüRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARtııl : 1863 

Serm&ye.sl: H,Mt,MI lnııtıU u.ruı 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, I rak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
S uriye ve Yı.&nanistcuıda FiJyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleieri 
yapar. 

rengindeki (Yağsız) yeni Tokalon 

kremi hemen mesamata nüfuz ile 1 Son Posta 
cild guddelerinin taharrüşi.inü ani- 1 == 
yen teskin eder. Mesamatın derin- i Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk ıueteaı 
liklerindeki gayri saf madde!eri ve 
siyah benleri hal ederek harice tard 'ı Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
ve açık mesameleri tab ii hadlerine 1 S T AN B U L 
irca eder. Esmer ve sert bir cildi be- 1 

1 
yazlatıp yumuşatır. En kuru bir cild i 
kuvvetlendirir ve tazeleşt irir. Aınm i 
yorgun 1 uk çizgileri ve bum un par - ! 
lak ve yağlı manzarası tamamen za
il olur. Beyaz rengindeki ou yeni To
kalon kremi terkibinde taze krema • 
ve tasfıye edilmiş zcytinv!lğ: gibi mu · 
kavvi, besleyici ve beyazlatıcı mad -
deler mevcud olduğundan 3 gün zar
fında cilde yeni bir güzell' k verir. ve , 
beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi her 1 

sabah kullanınız. ı 

NOT - Yüzünüzde bunısuk'uklar ı 
varsa. yüz adaleleriniz zayı f l aımş i-

i 
se, cildinizi Bioccl ile be.,;lemeniz la- j 
zımdır. Cildinizdeki B ioccl'in aynı o
lan bu kıymetli cevher, ~imdi genç 1 
hayvanların cild hi.keyre~erinden is
tihsale muvaffakiyet hasıl olmtıştur. 
Penbe rengindeki Tokalan kremi ter 
kibinde tam t:ildinizin genç ve taze 
kalması için matllıp nisbet dairesin
de karıştırılmış olarak Biocel cevhe
ri vardır. Akşamları yatmazdan e·; 
vel tatbik edin iz. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
1esimlerin büfüü haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

A BONE 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

FiATLARI 
- -

1 6 3 1 -
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
'------

1400 7öU 400 150 
~340 1220 710 270 
2700 140J 800 300 

- -
Abon~ bedeli peşindir. A dres 

değiştirmek 25 kurnştur. 

Gelen evrak geri verilme~ 

ilanlardan mes'uliyet alınma%. 
Cevap ı~·ın mektuplara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 
T-:!lgraf : Son Posta 

'ft!lefon : 20203 

il 
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TÜRKiYE U ~ U SATIŞ E i: 

lstanbul, 8 yoğlu, istiklal caddesi No. 28 - Telefo 438 49 - Telgraf: - De awe - İ -> an bul 
Galata satış yeri : MiT AKfD.iS Bir· Jp .. ı ... r, Galata, Hezaren sokak No. 2 

.-m!!Dıımn ________ , 
~.ır:m ............................... ... 

PALTOLAR 
19 liradan itibaren 

~---·-

rN .. Ci· 

KANUN 
AYI (EŞiTLERl/t\IZ 

YÜN FANILELER 
2,so liradan itibaren 

YON KA$KOLLER 
1 ,as liradan itibaren 

60 kuruştan itibaren 

A LARI 

Yelek için uracık 

FENER 
Deposu: 

Sultan Ha
mam Cam
C1başı han 

No. 1 O 
Va he 

OtUcyan 

------------------DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeal 

Merkezj: Berlin 

1 

Türkiyedekı pıbeleriı _ 

Galata • İstanbul - fzmır 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

, * Her türlü banka iıi * 
.-:- _____ ......... -· .. . .. . .... --

r- ı 

İlan Tarifemiz --Birinci •ahile 400 kuruı 
ikinci •ahile 250 n 
Üçüncü •ahile 200 ,, 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahif• 40 » 

Muayvel' bir müddet zarfında faz.la-
ca mikdaı Ja ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzila~lı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !.çin ayrı bir tarife derpi~ 
edilmii tir. 

Son Posta'nın ticari !~anlarına ald 1 
işler için şu adrese muracaat edil· 
melidir : 

blncılık Kollektff Şlrkett. 

KalıJ':ım:ınzadc Hııo 1 
Ankara caddeal _J 

L ---
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem U.~AKLIGlL 

Soğuğa ka r ı 
tEdb!r aı ·~ı z 

Yalnız sıkı g iy:nmek 

kafi değildir 

Cebinizde hır tnp 
kaşe 

GR p • 
1 

• 
1 

de huluııduruuuz l 

N 

Ü!iilltme"teıı mntevcllıd baş, di\, udale, bel ağrılur11e .,.ıruwğı 
ve emsaline karşı en seri, en kat'ı tesirli iHlç·dır. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

i 

Grip"n istey"niz. .. - .. - .. 
N K 1 B A Z 

HAZIMSIZLIK 
Mide ekşilik ve yanmalarım 

giderir. Son de
rece tckııif edil
miş Lir tuzdur. 
Müınaail mÜa· 
tahz.arlardan da
ha ~· nk, daha 
kolay, daha lcat'i 
t s ır eder. M e 
ve ha rııal:J arı a • 
Jı,tırına:ı:. Ağız· 

d:ılı:ı fc a lı:o u· 
)U ve tft s zlı ı 

ddc e t. :\Z N 
l.!l 

n 
Ma 

z 
o 


