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Hatag seçim teşkil edilecek bir Türk-Fran 
komisyonu nezareti altında yapılacak .... __ .. 

Tahrikit~ılar ıiddetle 1 IECLiSil YAZ TATiL 
--·-

takib olun UY.Oflar Af kanunu çarşamba gün 
1 Mecliste görüşüleeck 

Mahud Arzusinin kardeşi ile birlikte Son celleCI• münakaplar olacajı ve Hatay mesel • 

üç kişi daha tevkif edildi de 1emu edilec:eii an1ap1..utac1ır 
'l'abrllıllm deoaaı ettlt11 DIJrtagalı malıalle•lnde lıiUıdınet 11eu fldlletll 
t•lıliat 11e an11tır.,.lllr ••plı, feutlt:ılartbm lllr lıa,ı galıalandı 

Fransızlar General Asım Türk - Alman 
şerefine ziyafet verdiler ticaret müzakeresi 
Antakya, 28 (Husuel) - Türk - Fran· 

Ilı askeri heyeUeri arasında cereyan e
den müzakereler netice.linde esas nokta-
1-rda uzlapna oldulu ve teferriiat etra• 
lında görüpnelere devam e-:lildiji anlapl· 
lnaktadır. 

Orgeneral Asını Gündüzün nyasettn• 
deki heyetimiz daha bltkaç gü11 burada 
kalacaktır. Bugün Fransıı askeri heyeti 

• teneral Butzinser tarafuıdan heye
.....-... ...,. .-ihDlpir, ~ 

)'afet samimi bir hava lçi"lde ceryan et
~.Yemekte Tilrkiye bifko'\SClosu ve 
•ali bulunmu§lardır. 
~ ...... ppılaak? 

Bu akpm Berline fİClecek 
olan her' etimiz tacirlerle 

temu ediyor 
Almanya ile ticaret aıılqına11 lçiıı müıa

kereler yapmak f1zere Hat'lctye Vet.aletı 
umumi katibi Numan Bdat Menemencl
otıunuo. riyuetiiıde bu akpm Berliu 
atdeteli: o1aıt ticaret Jıe1e&l~ı Tarkolis Ul!lbmt bafkam B zamı ............ ,._ ı.tw 
Sanu.s dün f8hrimize &8miftlr Berline Anma, • (llmusQ _ Bajtk lıliWI tatmne ~. Af~ ,rotell 
,lklecek olan heyet, buıün Almanya ile Meclisi plib bir lhUmale alre çarpın. celsede 8'rii1Qlecektlr. Bu projinlae 

(Devamı 3 tiri , • .,,,.., ba gilnü t&aliyetine nihayet Yererek Ja& (Dnama • lneJ ,.,,.., 

Antakya, 25 (A.A.) - Anadolu ajansı· 
llın hususi ıiıuhabiri bildirıyor: 

MilleUer Cemiyeti aeçim komisyonunun 
Cen.evreye b4reket etmek üzert olduğu 
\'e seyahat hazırlıtım bitirdiği öjrenil
ltllftir. Bu komisyon gittikten sonra se
Chlı Türkiye ve Fransa hük6metlerince 
\etki! edilecek bir komilyon tı.rafındau 

iki k~k bir alış Sahte cüzdanla Ziraat 
verişte 15 kuruş l cb I 

dolandıran bir mUşteri Banka ını do an ran a 
Balatta, Pubrmacı yok~da 2 nu· ı ba k ı d 

(Deoama 5 inci •11fada) ~~---------~-~~-~~~~~·~~~~~~=~=·=~-~-~~~~ ee pmyaauı 
B b d cevizi tekerlemesi satmaktadır. Evvelki Suçlu: "260 Ura çektik. Eier yakalanmuaydık ela 

Om ar im 1 • aqbı, Fatihte, Fevzipqa caddesinde ıe- d a D m ese esı ne tekerleme satarken bir sarhot gelmif, birçok rerıentea para çekecektik. i1or 

1 
(Devamı 5 inci ıtıyfada) 

vel burada bir banka dolaiıdırıcılığı ol· köyünden Rüstem adlı birisme ai4 Yu"zu .. nden talya ............ -... -......... - ... ·······--·- Amasya (Hususi) -Birkag gün ev· nur adlı bir genç Merzifonun De 

D.. k" ki dujunu yazmıştım. Bu defa da şehri· ka cüzdJnını taklid ederek Çorum Fransaya nota verdı· un u sıca ar mizZiraatBankasmdastajyerZekl().. (Devamı 5 inci aavfaa) 

• lta17a Mr leınti bir hMlllmie -harekete derhal 
hasmane hareketle mukabele edecektir ., 

1 

Paris 26-Açık İspanyol şehirlerinin 
bombardımanına nihayet verilmediği 

~ .... ,,.,.,_ takdirde Frankonun dostu olan mem • 
Ieketıere karşı mukabeleibilmisllde bu 
lunulacaiı ihtimalinden bahis olarak 
l'ransanm !Jarselondaki elçililf nez • 
dinde yapılan teşebbüsten haberdar o
lan Roma hilkameti Parisdeki masla • 
hatgüzan vasıtasile ·Fransa hariciye 
nezaretine bir nota tevdi etmlf ve mas
lahatgüar ll'ransa hariciye nazırile 
yaptılı uzun bir mülikat esnasında bu 
notanın şilmulüne dair tasrihatta bu • 
lunmUftur. 

halyan maslahatgüzarı açıkça de -
miştlr ki: İtalya hükbıeti herhangi bir 
hasmane harekete derhal hasmane ha
reketle mukabele edecektir. 

Fransız hariciye nazırı Bone, Bar ~ 
selon hükbıetinin teşebbüsti-ne muttali 
olur olmaz gerek Fransa gerek İngilte- Dilıı htaııbul aydı .U llnlerlnclm 
re hilkametlerinin mezkdr t•bbüsi birini yqadı. Ha1km. millılm lttr kum 
tamamile reddetmif olduklarını kay • sabiJlere taf1Dda. Belim ~ v.,.. 
dettikten sonra Banelona hUkQmetl yettpnek için acele eünllll ~

..... ,.,_,.... aı.ı..ı lılr ,,,_.,ol tarafından 71pılan tebliğin çok m6p • tedlr. 
flfirWa cM1a MU fDnnaa 1 IRct ...,._, ty_. 4 tllC& _.,.•11•1J 

Dünkü Serbest Güreper 

Tekirdağlı 29 dakikada 
Müliyimi tuşla yendi 

Kara Ali çok faik Ye çetİll ıürefine rajmea ko1.11111111 
Mkatlıfı 1üüaclea Corc Moclrin ile berabere kalch 



2 Sayfa 

Her gün 
Baltık denizinden 
Karadenize kadar bi1 
bitara/zık bloku 

Resimli Makale: Bilinmigen kıymet yok demektir = 

• 

Sözün Kısası 
.._....----

Yazı Ço~ Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

~-- Yazan: Muhittin Birg~n ·_J D os TL()J< I t ........................................................... •·: 

Bombardıman meselası 
yüzünden İtalya 

Fransaya nota verdi 
(BO§tarafı ı inci sayfada) 

ir zamandanberi Avrupa mat -
buatında bir haber dönüp dolaşı

yor. Bu habere göre, Baltık denizinden 
Knradenize kadar bir bitarailar bloku 
vücude getirmek üzere bir proje varmış. 
Bu proje, bir rivayete göre Lehistandan 
çıkmış, diğer rivayete göre ingilterenm 
projesi imiş, başka bir rivayet projeyj 
Fransaya atfediyor. Hatta son günlerde 
Londraya bir seyahat yapan Tataresko -
nun bu seyahati de proje ile :?lakadarmış. 
Madam Tabouis Romanya petrollerinden 
Fransa ve İngiltere parasından, Türki -
yeye verilmiş olan krediler gibi krediler

· hem olduğunu ve binaenaleyh ona peli 

den de bnhsediyor. 
Gene bir rivayete göre bu blokun ga -

yesi Almanyayı Rusyadan nyırmak, ara 
yere bir duvar, bir perde, bitaraf bir mın
taka koymak imiş. Yani, birbirinin üze -
rine atılmak için karşı karşıy..ı diş bili -
yen iki rejim arasında, kavgayı sevmi -

PropagandaSJz anlaşılan hakikat himayesiz yükselen kıy
mete brnwr. Bazan mümkündür, fakat bu takdirde de pe~-< 
çok zmnaua ihtiyac gösterir. 

~ka, bijgi, kudret sahibi olmanız ycti§lllez, kıymetinizin 
muhıtinız tarafından da bilinmesi 15zımdır. Arkadaş edini
niz, dost edininiz, bilhassa kendiniz için muhit yapın\Z. 

~··························································~ .. . 

o k&dar korkunç bir mahiyet atfetme
mek lfizım geldiğini söylemiştir. 

Bone, mezkur teşebbüsün çok uzun 
· ·~ fevkalade kanlı olan bir mücadele '" 
mn doğurduğu ıztırablara atfed.lebi "' 
leceğini, hava bombardımanların! tah• 
kik için İspanyaya gidecek olan enter-
nasyonal komisyon vazifeye başlar baş• 
lamaz Cumhuriyetci İspanya mmtaka· 
sınduki halkın ıztırabları ihafifliyece " 
ğini ve İspanyol efkarı umumi:- esinin 
sükunet bulmasını kolaylaştıracak ga• 
rantilerin doğacağını söylemiştir. 

Paris hükümeti Barselon,\ hükumeti 
tarafından yapılan teşebbüsün önünEI 
geçilebileceği ve tehdidin de yerine gc 
tirilmiyeceği kanaatindedir. 

yen milletlerden mürekkeb bir birataf
lar kütlesi Tıpk1, güçlü kuvvetli iki kav
gacıyı birbirlerinden ayırmak istıyen bır 
kaç kişinjn araya girip bunları çarpış -
maktan menetmeleri gibi bir rol! En zi
yade sosyalist muhitinde kredi bulan di

Bu sene plajlarda 
En çok kanolar 
Göze çarpmaktadır 

Hergün bir fıkra 
Kolay iş mi? 

Çirkinleştirmek mi, 
Kolay, 
~üzelleştirmeh mi? 1 Nereleri bombardıman edilecek? 

ğer bir rivayete göre de - bunu :Madam ..... __._........,,,__,...,....___1: _... ~~-~~:~-4-:~ 
Tabouis söylüyor - İngiliz ve Fransıı ser
mayesi, şarki Avrupa ve Balkan millet
lıjrini, para ile kendlldrine bağhyaırak 
Alrnanyanın şarka doğru ilerlemesine 
mani olmak istiyorlarmış ve bloku da 

Londradan Maten gazetesine bildi'" 
~·iliyor; 1 

Barselondaki Kızıl rnakamatın bun" 
dan böyle ecnebi şehir veya limanla " 
rına taarruz etmenin mevzuubahs ola
mıyacağım ancak Frankistlere :ıid ha .. 
reket üslerinin ve bilhassa Palma dÖ 

onlar vücude getiriyorlarmış. 

Umumi harbden evvel, nereye sii.
ni.lse biTdcnbire alev alan kibritler 
vardı. O zamanda bir köyl1l1 kasa -
bada bir dükkandan kibrit alacaktı. 
Dükkan sahibi, bir kutu kibrit gös • 1 
terdi: il 
- Bu kibrit gayet iyidir, dedi, kutu- ~ 
dan bir kibrit çıkarıp ceketinin ya - i~ 

• Majork'un bombardıman edileceğini 
Rivayet türlü türlü, fakat, bu tarzda 

bir projeden bahsedildiğinde 5.deta ittifak 
var. 

* Rusya ile Almanya arasında bir çar -
pışma vukuuna mani olmak fikri, elbet 
güzel bir şey. Dünyada derd az olmadığı 

1 ~i;;/:~n~:~~:ö::~~e:ı~;;a d~~:i d~: i ~ 
cek yoktur. Bunu eğer bu işde alakadar Tek kişilik küçük kanolar bu sene : 

kasına sürdü ve kibritri yakti: H 
- Bak1 ~ 
Köylü düşündü: : 
- 1stemem! :\ 
Dedi. Dükkiin. sahibi sordu: 

- Neye istemiyorsun? 

- Köyde ateş yakacağım zaman, 
buraya kadar gelip kib~ti senin ya -
kana sürmek kolay iş me? 

olan memleketler kendi aralarında ya - bütün plajları doldurmaktadır. Bil - : 
pacak olurlarsa böyle hayırlı bir işe kim- hassa genç kızlar bunlara çok Tağbet \ ......................................................... ; 
senin diyeceği olmasa gerektir. Ne Al - göstermektedirler. On yedinci 
manya Rusyaya geçecek bir yol bulsun, ---------
ne de Rusya Almanyaya kol kaldırabil- Luvr müzesinde yangın Asır aaid garib 
sin, ara yerdeki memleketler de rahat ra- Pariste Luvr müzesinde yangın çıkmış Bir içki bardağı 
hat kendi işlerine baksınlar. Elbet güzel ve ateş, içinde 500 bin İngiliz liralık şah- Bu bardak on 
bir şey! eserler bulunan büyük galeriye sirayet 

B l k 1 A d b .. l ·· 1 yedinci asırda Al· u mem e et er vrupa a oy e guze etmişse de itfaiyenin gayretli çalışması 
bir rol oynarnıya hazırlanmış mıdırlar? · d t · · · d rnanyada kullanı· sayesm e yangın yarım saa ıçerısın e lıyordu. İçine iç -

Güzellik kremi yahud da buna ben
zer bir şeyler satan müesseselerin bir 
çoğu reklamlarında ayni kadının gü -
zel ve çirkin iki fotografını koyarlar. 
Çirkinin altına cevvelki hali>, güze -
l:n altına da cmüstahzaratunızı kullan
dıktan sonraki hali» cümlesini yazar
lar. Bu fotograilar ayni kadının fotog
rafıdır. Fakat eski hali diye gösterdik
ler~ eski hali değil, makyajla çirkinleş
tirildikten sonra çekilen fotografıdtr. 

Amerikada falakaya 
yatırılan bir aşık 

tasrih etmeleri üzerine dün akşam va· 
ziyetteki gerginlik bariz bir şekilde 
zail olmuştur. 

Hnrb vaziyeti 
So.lamanka 26 (A.A.) - Franko ka'" 

rargfilunın bir tebliğine göre General 
Varela ordusu Teruel cephesinde ileri' 
yürüyüşüne devam etmektedir. 

Kastellon cephesinde Frankoculat' 
Seko nehrinin cenubunda tekrar bir 
kaç mevzi işgal etmişlerdir. Cumhuri • 
yetcilerin yaptığı mukabil taarruzlar 
akim kalmıştır. 

Frankocuların dün işgal ettikleri 
Onda şehrinde kalenin mahzenlerinde 
6500 mülteci bulunmuştur. 

Barselon \ 26 (A.A.) - Milli Mtida· 
faa Nezareti tebliğ ediyor: 

Dün Püebla - dö - Nalverde mmta· 
kasında Müela - dö - Sariyon'un şima· 
linde bazı tepeleri işgal ettik. Eğer öyle ise ala. Fakat, bu bltı~ı İngil- söndürillmüştür. Hiç bir zarar yoktur. 

tere veya Fransanın kuracaklarJndan ve .............................................................. ki konulur, ve i "' 
bu hususta İngiliz ve Fransız sermaye _ yasettir. Fransızlar Almanyayı boğm:ık çilirdL Fakat bu 
sinin kuvvetinden istifade edeceklerin- isterler. Halbuki Alman milleti gibi bir bardakla içki iç . 
den bahseden rivayet üzerinde ayrıca milleti boğmak istemek başlı başına bir mek güç ve me -
durmak icab eder. Çünkü, böyle bir iş, hatadır. O milleti boğmak istiyen çoğal - harete ihtiyaç gös 
bu meselede alakadar olan milletlerin dıkça Almanyanın kuvveti artar. Kuvve- teren bir keyfi -
kendi yapacakları bir siyaset olmaz, bel- ti arttıkça da bu millet, mütecaviz. kı - yetti. Bardağın ka 

Amerikada Jerseyde 18 yaşlarında bir 

delikanlı delice sevdiği 17 yaşlarındaki Aleora mıntakasında düşman, On .. 
sevgilisinin koluna çakı ile, kendisinin dayı işgal etti. Muharebe, bu kasaba • 

ki de başkaları hesabına, ücret mukabi- rıp, parçalayıcı bir kuvvet olur. Hitlcr pağında gördüğünüz gazalin burun de
linde bir nevi jandarmalık vazjfesini ü- Almanyasının altı senelik muzafferiyet- liklerini ağıza almak ve emmek 15 -
zerlerine almış bulunurlar. Bu ruhta bir lerini Fransanın harb sonu siyaseti ha - zımdı. Böyle yapılınca bardaktaki ıçki
projenin doğmadan ölmüş bir proje ola- zırlamıştır; bu hakikati bugün çocuklar yi içmek imkanı elde edilirdi. 

ve sevgilisinin isimlerinin ilk harflerini 
çizmiştir. Zavallı kızcağız, deli aşığının. 

her hangi bir ihtimal ile daha aşırı ha -
reket etmesinden korkarak, canı yandığı 
halde bağıramamıştır. 

Hadiseyi haber alan polis, delikanlıycı 

falaka cezası vermiş, ve mahkeme huzu
runda 24 kırbaç vurmuştur. 
Kıza da: 

nm cenubunda devam etmektedir. 
Beşi mıntakasında şiddetli muhare· 

beler cereyan etmektedir. Bu nımta .. 
kada düşmanın tazyikine mukavemet 
etmekteyiz. 

Villareal mıntakasında bütün taar
ruzları tardettik. 

Alikant 26 (A.A.) - Dünkü bom -
bardunanda 15 kişi ölmüş ve bir çoğll 
ağır olmak üzere 40 kişi yaralanmış • cağına şimdiden inanabilıriz; ç:inkü bah- bile anladılar. Yeniden Almanyanın et -

si geçen milletlerin hiç birisi, başkaları rafına Fransa ve İngiltere parasile bir 
hesabına politika yapmak fikrin'1 meyle- telörgü çevirmek fikri Almanyayı yeni 
demezler. Ederlerse bile muvakkat ve hamlelere ve yeni taarruzlara sevketmek 

Kipling'in geni bir eseri 
/ilme alınıyor 

- Sevgisini böylece kabaca gösteren tır. Elli kadar da bina yıkılmıştır. 

gayri tabii bir meyil olur, dev:;rn etmez. demektir ki böyle bir fikre isimleri ge - Kiplingin meşhur eserlerinden biri o-

B çen devletlerin tarafdar olacaklarını zan- lan ve dilimize, Nureddin Artam tarafın-

bir insan sevilmeğe Hiyık değildir, onu u

nut! demiştir. 

u fikri, biz bir Fransız fikrine pek 1 T k b b 
benzer buluruz: MalUm ya Fransızlar netmiyoruz. dan çevrilen Cengel kitabı, bir İngiliz uy unun se e i 

Dünyanın hakiki sulhu ancak millet - fil k t r fından :r·ım 1 göre, Almanyayı en dar hududları içine m umpanyası a a 1 e a ına- Geçen teşrinlerde Moskovada doğan Si-
hapsetmek ve kabilse parçalamak an'ane Ier arasında hüküm sürecek karşılıklı caktır. Baş rolü, (Fil Çocuk) rolünde mu- yamlı ikizlerin üzerjnde yapılan tccrübe-

bir hürmetle temin edilebilir. Almanların ff k" tl t ·· ed ıı· d A S b halinde bir siyasettir. Onlar bu siyase _ va a ıye e emayuz en m u a u ler, uykunun kandaki yorgunluk mik -
meşhur Gleichberechtigung, yani hu- kt tin bir türlü peşini bırakmazlar. Bir şe - oynıyaca ır. roblanndan ziyade dimağda tekevvün e-
kukta müsavat düsturlan, eğer yalnız 

kilde yu··rutemedikleri zaman, öbür şc - den bir nevi faaliyet neticesinde vukun 
kendileri için bir düstur değilse, eğer on- M h b 

kilde gene ayni projeyi ele alırla-:-. Bu ic:- eş ur ir la11yarecinin 1d·-· · d k b tl 
de de diğer milletleri kah para ile, kah lar bu düsturu, küçük ve büyük bütün J , ge ıgım mey ana çı armış, u sure e 

milletler için de ayni hüküm ve kuvveti başına gelenler profesör Pavlovun iddiasını tevsik eyle-
politika ile tutmıya çalışırlar. · ı· haiz bir prensip tanıyorlarsa, emin ola - Tanınmış tayyare pilotlarından Jim mış ır. 

Bizim fikrimize. kalırsa A vrupanın bilirler ki şarki Avrupa ve Balkanlar - Mollison, son bir sene zarfında, üç saat- Siyamlı ikizlerin bir vücudii ve bir çıft 
§ark milletleri ve Balkanlıları, başkala- dan Alman milletine karşı hiç bır fenalık lik uçuş mükellefiyetini yerine getirdiği- ayakları vardır. Fakat kafaları iki, kolla
rına yapılacak bir politika hesabına yn- gclmez. Aksi takdirde zaten mesele yok- ni isbat edecek, vesikaları gösteremedi- rı .la 4 tanedir Kan cereyanlan mu··şte 
naş:mak fikrinde değildirler ve olmıya - tur! "' . -
caklardır. Olsa olsa bu siyaseti kendi ğinden, bu yıl pilotluk permisi alama- rektir. Buna rağmen ekseriya ayni za _ 

hesablarına yapabilirler; eğer yapabilir- =========M=u=h=i=tt=in==:B:::ir~g~c;;n=!:m~ış~tı=r=. =====~=======~=m=a=n=d=a=u,;;,,yu=m=a=k=ta=d=ır=l,;ar=.====== 
terse de gayet isabet etmiş olurlar. 

* Ancak, böyle bir siyaseti bu milletlenn 
başarmaları demek, onların Alman:ya ile 
olan iktısadi münasebetlerinin karşılıkb 
bir ahenk ve müvazcne içinde inkişaf et
mesi demektir. Ancak bu şart iledir ki 
bu milletler böyle bir bitaraflık, sulhse
verlik siyasetini muvaffakiyetle ileri gö
türebilirler. Bu, onların menfaatleri ik -
tizasındandır. 

Esasen, Almanyayı en dar hududlar1 
içinde hapsetmek siyaseti, ancak onu boğ
mak kasdi olmadığı zaman makul bir si-

1 STER 1 NAN, İSTER İNANMA! 
Bir dostumuz nnlattı: 
- Çocuğuma bir elbise alacaktım, güzelce, az görülmüş 

bir şey olmasJnı istiyordum. Beyoğlunda münhaSJran k~ -
çüklere mahsus elbise satan mağazalardan birine girdım. 
Bana fevkalade olduğunu temin ederek bir Macnr köylü 
elbisesi çıkarclılar. Başka bir mağazaya girdim, orada da 
Tirol köylülerinin elbiselerine göre yapılmış bir model 
gösterdi1er, bir diğerinde ise Romanya köylülerinin elbise-

lcrir•i methettiler. O zaman aklıma geldi: 
c Ya bizırn, milli kö~lü elbiseleri?~ diye düşündüm. On4 

lar gerçekten güzel, cazib şeylerdi. Mağazadan mağazaya 

koşarak araınıya koyuldum. Ve öğrendim ki: 
!stanbulda 3, 5 yaşındaki çocuklar için bütün dünya köy

lülerinin milli kıyafetlerine benziyen elbiseler rnevcuddur 
fakat Türk köylüsünün, hele İzmir taraflarının o cici bıci 
elbiselerinden bir tek nümune dahi mevcud değildir. 

iSTER i NAN, iSTER iNANMAI 

Meclisin yaz tatili 
(Baştarafı 1 inci snyf ada} 

zakeresinin hararetli münakaşalara ve· 
sile olacağı anlaşılmaktadır. 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve se
yahatlerine dair kanun Jayihasile cemi
yetler kanunu liiyihaSJ gibi iki miibim 
proje de Meclis umumi heyetinde müza
kere edilecek işler arasında bulunmakta
dır. 

Son celsede Hatay meselesine de temas 
edileceği ve hükumetin bu hususta be
yanatta bulunacağı söylenmektedir. .............................................................• 

TA ViM 
HAZiRAN 

Rumi acnc 27 Arabi acnc 
lSM 13o/ - -Hauran Resmi ııcnc Hızır 
14 1938 ()3 
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Naziler bütün Amerikada 
faaliyetlerini artırmışlar 

Propaganda için 30 mi.iyon dolar ayrılmış 
Amerikanın eski Bertin sefiri radyoda söylediği 
bir nutulıta Hitler ve Mussolininin dünyaya 

hakim olmak istedllılerini iddia etmiştir 
Vaşington, 26 - Amerikanın eski Ber

lin sefiri B. Dod, Şimali ve Cenubi Ame
rikada nazilerin yapmakta oldukları 
Propaganda faaliyetinden bahis olarak 
radyoda bir nutuk söylemq ve 1936 se
nesindenberi 500 kişiyi ihtiva eden bir 
teşkilat vücude getirilmiş old-uğunu be
Yan etmiştir. Bu teşkilatın işlerine 30 
.milyon dolar tahsis edilmiştir. Cenu1:>i 
Amerikanın her tarafında prc;>paganda 
faaliyeti teksif edilmiştir. 

Naziler dünyanın her noktasında Ame
rikan. ticaretini zafa uğratmakta ve de-

mokrasilerin kendi aralarında teşriki me
saide bulunmalarına mani olmağa çalış-
maktadırlar. • 

B. Dod, bundan sonra Hitler ile Mus
solin ''nin dünyaya hakim olmak hususun
daki niyet ve tasavvurlarını izah ve teş
rih etmiştir. Hatib, netice olara~~. demiş
tir ki: 

cMuahedeler ahkamının ihlfil edllmes1 
takdirinde demokrasilerin şiddetli bir 
boykotaj yapmaları icab eder, aksi tak
dirde ortaçağ zamanlarında rücu edilmiş 
olur. (A.A.) 

Litvinof Milletler Cemiyeti için 
"Soluk bir gölge,, tabirini kullandı 

Sovyet Nazırı Milletler Cemiyetinin bugünkü halinden 
garb devletlerinin mes'ul olduğunu söylüyor 

Moskova, 26 (A.A.) - Havas ajan

sı muhabirinden: 
T&s ajansı, B. Litvinofun Leningrad 

intihc.b dairesinde söylemiş olduğu nut 
kun metnini neşretmiştir. 

B. Litvinof, garb devletlerini dai -
nıa Almanyaya serfru etmiş oldukla -
tındc,.n dolayı muahaze etmiş ve bu ha
lın Almanyanın metalibatmı arttırma
sına sebebiyet vermiş olduğunu söyle
tniştir. Milletler Cemiyetinden bahse -

den hatib, bu cemiyetin «olması lftzım 
gelen korkunç kuvvetin soluk bir göl
gesi» nden başka bir şey olmadığını be
Yan etmiştir. 

B. Litvinof bu halden 1:son seneler 
zarfındaki siyasetleri yekdiğerini ta -
kib eden bir takım hezimetler silsilesi» 

nden başka bir şey olmıyan, garp dev
letlerini mes'ul tutmaktadır. Hatib, 

müteakiben Sovyet - Çekoslovak mi -
sakınııı ehemmiyetine işaret ederek de 
miştir ki: ~ 

«Biz Çekoslovak hükılmetine onun 
bizden istemediği nasihatleri verecek 
değiliz. Çünkü onun sulha aşık oldu -

ğuna imanımız vardır. Prestiji, hü -
kümranlığı ve istiklali ile kahili telif 

olan fedakarlıkları bizzat kendisinin 
bulacağı mütaleasındayız. » 

Varşovada Yahudiler Hitler aleyhinde neşriyat 
İngiliz elçiliği önünde yapan gizli bir radyo 
nümayış yaptılar istasyonu 

Varşova, 26 (A.A.) - Yahudilerden Varşova 26 (AA) - H . 
-·· l k · ı · Fil" ı· • · . avas aJansı rnu-.. lurekkeb kesif bir ha k ut esı, ıs ın- habirinden· p l t · ·· b' 
d , . . . k • · o on ya gaze esme gore ır-

e bır<;ok Yahudılerın ıdama mah um e- kaç gündür p tak d b'. 
rı, 1 . . · . . 1 .1.~. ·· oznan nun asm a ıı 
'll mesini protesto ıçın Ingıliz e ç: ıgı 0 - radyo istasyon H"tl 1 h. · ·· .. . d l" u ı er a ey ıne nesrıyat-
nunde numayışte bulunntu~larsa a po ıs ta bulunmakt d B . k " 
t d N.. . . a ır. u neşrıyat ısa mev-
arafından dağıtılmışlar H'. urnayışcı- celerle yap ı~ kt d B · 

ı . . . . . ı ma a ır. u ıstasyon Ges-
erden bırkaçı tevkıf edılmışlır. tapo'nun t h . t Alın ' a arrıya ı ve anyanın tah-

Mussollni geni 
Bir n utuk söy ledi 
Roma, 26 (A.A.) - B. Mussolirü, bu sa

bah Kapitol'da 3 üncü cS'l y ve neş'e> mil 
li kongresinin küşad resmini icra etmiş
tir. Bu kongreye birçok ecnebi memleket
ler mümessilleri iştirak Nmişfü. 

Roma valisinin hoşamedı hitsb~sinden 
sonra Amerika ve Alma~ muranlrnslan 
Ve onları takiben B. Mus.,;olini bi\·er nu
tuk ;:.Öy lemişlerdir. --------
Bir hava rekoru 
Daha kırıldı 
Marinyon, 26 (A.A.) - Saat 5.47 d~ 

gitmi~ olduğu Suthamptondan a\'det e
den imparatorluk havayolları ida;:csinin 
Emperyal Sirk adındaki cleniz t<ı.yyare!'ı 
saat 9.50 de tayyare limanına i::miştir. 

Bu t.ıyyare, dünyanın de 1iz tayyareleri 
ıle katolunan en uzun hattını aç.nıştır ki 
hu da Suthampton - Sidney hattı "lır ve 

20 bin kilometredir. TaV\'are ilk seyaha
tinde İngiliz ve Avustu~·;ljalı ga« '.~tccile-
11 götürmüştür. 

'I' avy<tre, liman kumandam ve E:·-Frans 
ll'ı1:1nws::;illeri tnrafından karşılanm1ş ve 

s at 10.40 da İtalya istikametine harekt't 
etn11ştır. 

Almanyada bir motör 
tecrübednde 5 kişi öldü 

f Bedin 26 (A.A.) - Spandau motör 
~ .brıkasmda tecrübeler yapılırken va -
.~tın bir kaza olmuş ve işcilerden beşi 
~lmü~tür. Kazanın mahiyeti belli de -
gildir 

şid kampları ile hapishaneleri hakkında 
malumat vermektedir. 

l spanyol ve ltalyan 
Askerleri arasında 
Hadiseler olmuş 
Mııdrid 26 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Frankistler tarafından 
esir edilmiş olan yedi milis neferi, Cum 
huriyetcilerin hatlarına gelmeğe mu -
vaff.t.tk olmuşlar ve Saragos'da İtalyan 
ve Ispanyol zabitleri arasında bir ta -
kım vahim hadiselere şahid olmus ol
~uklaı·ını söylemişlerdir. Avila'd~ da 
Ispanyol ve ecnebi zabitleri arasında 
kanlı bir takım mücadele olmuş ve bu 
mücadeleler esnasında kumbaralar a -
tıl_mıştır. Bu askerlerin beyanatı res -
mı mehafiliıı istihbaratına tetabuk et
mektedir . 

Amerikada büyük 
Bir tayyare seferi 
Sitl, 26 (A.A.) - San Diyego'dan Stil'e 

gitmiş olan 48 boınbardımaıı tayyaresin

den 44 Ü Vaşington gölüne inmişlerdir. 

Bu tayyareler, bu suretle Amerikalıların 

şimdiye kadar yapmış olduklaıı grup ha

linde merhalcsiz en büyük seferi yapmış 

oluyorlar. Diğer dört tayyarı>, hiçbir arı

zaya uğramadan San Diyego'ya dönmüş

lerdir. Bu tayyarelerin her biri beş kişi 

nakletmiştir. Bu tayyarelerın cevelan 

çür'ati saatte 290 ila 322 kilometredir. 

Sô.dabad 
Paktı 

Tahran, 26 (A.A.) - Türkiye Bü
y.ik Elçisi ile Irak Orta Elçisı ve Efgan 
Maslahatgüzarı yanlarrndıı sefaretle
rin elçilikleri erkanı bu~uı:.duğu halde 
dün Hariciye Nezaretin~ gı:!erek Sa· 
dabad paktının 10 uncu maidesi mu
cibince bu paktın ta'!ldümamelerini 
Hariciye Nazırına tevdi eylemişler- , 
dir. 

Çeklerle ekaHiyetler 
anlaştı lar mı ? 

Yanola 
Malatgada mı 
Öldürüldü? 

Prag, 26 (A.A.) - Ekalı:yetler nizam- Yanola ve çocukları 
namesi müzakerelerinin kat'i bir safha- Derbend ve İpsala cinayetlerinin amili 
ya girmiş olmasına rağmen ne halk, ne de 1 olduğu anlaşılan Yanola diğer ismile Sa-
matbuat bu nizamnamen!n metnini öğre
nememiştir. 

Yalnız bilinen bir şey vgrsa. ekalliyet
lere tavizlerde bulunmak hususunda hü
kümet blokunda tam bir anlaşma hasıl 
olmuştur. 

Polonya ve Baltik 
devletleri 

Varşova, 26 (A.A.) - Po'onya erkanı
harbiye reisi General Staşıyeviç, bugün 
öğleden sonra Riga, Tamn ve Helsing
fors'a gitmek üzere Varpvadan hareket 
etmiştir. 

Polonya erkanıharbiye reiıJniıı ziyare
ti 15 gün kadar sürecek ve Polonya ile 
Baltık devletleri arasında siyasi ve askeri 
teşriki mesaiye müteallik meseleler gö
rüşülecektir. 

Yugoslav Başvekiline 
atfedilen uydurma 

bir beyanat 
Bclgrad, 26 (A.A.) - Avala ajansı teb

liğ ediyor: Budapeştede çıkmakla olan 
Demokrata gazetesi, cumartesı gl.inü B. 
Stoyadinoviç'e atfedilen muhayyel bir 
mülakat neşretmiştir. 

Salahiyettar bir membadan vize veril
miş olan mezuniyete istinaden Başvekılin 
bu gazetenin muhabiri ile asla görüşme
miş ve binaenaleyh mevzuubahs m ılftka
tın uydurulmuş olduğunu beyan ederiz. 

Demir muhafızlar 
mensublarının davası 

Bükreş, 26 (A.A.) - Dün Demir mu
hafızlar teşkilatından 18 kişinin davası

nın iki celsesi akdedilmiştir. E\rvelıi jt -
hamname okunmuş, sonra şahidler din
lenmiştir. Davanın üç dört gün devam e
deceği zannolunmaktadır. 

Göbels Danzigde nutuk 
söyledi 

Danzig, 26 (A.A.) - Alman propagan
da nazırı Göbels, kültür haftası rni.mase
betile bugün burada söylejiği bir nutuk
ta, Danzig'de ikinci defa cıjarak söz söy-

lediğine işaret ederek Alrı.anya He Dan
zig'in hudud itibarile ayn bulunmaları
na rağmen, dil, kültür ve sosyal zihniyet 
itibarile birbirlerine bağlı bulundukları
na böyle nutuk söyliyebil.t:'lesinin bir de
lil olduğunu kaydetmiştir. 

Göring 
Danzig, 26 (A.A.) - Na<Jyonat sosya!ist 

partisi t.arafından tertib edi!er. kültür 
haftası bugün tayyare ile Berlinden bu
raya gelen Mareşal Göringin bir nutku 
ile kapanmıştır. 

Posta ve telgraf umum 
müdür vekilliği 

Ankara, 26 (Hususi) - Posta ve Tel
graf Umum Müdür Vekilliğine Nafia 
Vekaleti münakalat Reis muavini Şe -
r af eddin tayin edilmiştir. 

Ziraat umum müdürlüğü 
Ankara 26 (Hususi) - Ziraat Ve -

kaleti, Ziraat Umum Müdürlüğüne es
ki umum müdür Abidinin tayini ka -
rarlaşmıştıl'. 

adet, yapılan bütün aramaJara rağmen 

henüz bulunamamıştır. Yanoıanm Bulga
ristana kaçtığı hakkındalri ş!\yiaların da 
yalan olduğu anlaşılmıştu. İpsala muha
birimizin verdiği malUma~:ı göre maktul 
Muhittinin eşyaları arasında bulunan ve 
70 kadar olan mektubların tcdkiki hitam 
bulmuştur. 

Muhittinin Adanadan İpsa!aya geldik
ten sonra Saadetten aldığı mektubların 
en yakın tarihlisinde Saad')t, Ali Rızanın 
kendisinden şübhe ettiğini vf' evine kaz
ma kürek getirerek Muhitt•n ıe olan mü
nasebatını kesmesini, aski takdirde ken
disini öldürüp gömecegmı söylediğini 

yazmaktadır. Bu vaziyet Sa2dP.tin de kat
ledildiği ve biçare iki yavru'iu ile beraber 
bir yere gömüldüğü ihtiım.lim kuvvetlen
dirmektedir. Fakat feci cinayetin Malat
yada mı yoksa Adanada mı vukua geldi
ği kestirilememektedir. Son mektubların 
Malatyadan gelmesine bakı 1ırsa bu cina
yet silsilesinin Malatyada başladığı muh
temeldir. Ali Rıza ile karısının Malatya
da oturdukları evde sıkı bir hafriyat ve 
taharriyat yapıldığı takdirde bu cih~tle
rin aydınlanacağı kuvvetle muhtemele.Ur. 

Türk -Alman 
ticaret müzakeresi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
iş yapan ihracatcıları ve şirketler mü
messillerini Türkofiste topliyacak, dilek
lerini soracaktır. 

Tiftik ve yapak tacirleri mümessilleri 
de bugün heyet reisi Numan Mene.men
cioğlunu ziyaret edecekler, fena kalitede 
mal veren bazı tacirlerin bu kötü hare
ketlerinden dolayı bizden yapak alış ve
rişini kesen ve yapak için kontenjan ver
miyen Almanyaya yeniden yapak satışı 

yapılmasına da müzakereler suasında te
mas edilmesini temenni edeceklerdir. 

Ankarada yaz saatinin 
tatbikına yarın 

başlanıyor 
Ankara, 26 (Hususi) - Hükfunet mer

kezinde yaz saatinin tatbikına salı günü 
başlanacaktır. Bankalar da yaz çalışma
larını hükumetin bu kararına uygun 
tarzda tanzim etmişlerdir. 

Gazeteler teminat 
mektubları verecekler 

Ankara 26 (Hususi) - Matbuat ka
nununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun layihası adliye ve dahiliye en -
cüme:nler.inden müteşekkil muhtelit en 
cümende bazı tashihlerle kabul edil -
miştir. Siyasi gazete veya mecmua çı -
karanların verecekleri teminat hakkın
da layihada mevcud şekle göre nüfusu 
SO bin ve daha aşağı olan yerlerde 500 
liralık, 50 binden 100 bine kadar olan 
ycrle!'de bin liralık. 100 binden yuka
rı ol«n yerlerde 5 bin liralık bir milli 
bankanın kefaietini havi bir teminat 
mektubu alınacaktır. Bu teminat mat
buat suçlarından dolayı hükmolunan 
para cezalarile gazete sahibinden baş -
ka bilıimum müstahdemler ile peşin a
lııımıs aboneli ilan bedelleri için imti
yazi karşılık olacaktır. Bu teminat mek 
1 ublarııu halen çıkmakta olan siyasi 
gı;.zete ve mecmualar da altı ay içinde 
vermeğe mecbur tutulmuşlardır. 

• Sözde bitaraf 
hakikatte bir taraflı 
bir komisyon 

Ya:r.an: Selhn Ragıp Emec; 

M illetler Cemiyeti Hatay ın 

selesinin aldığı karma 

karışık vaziyetin tek çıkar çaresi4 

! ni bulmuş ve bitaraflık yerine bir tara{. 
' lık yaparak halkı birbirinin aleyhine trıh· 
ı rik eden komisyona geri dönmesinı bil 

1 
dirmek suretile en isabetli karcArı al· 
mıştır. Hatay meselesinin ~irkiye - Fran-

1 sa ve Suriyeyi alakadar eden durumıı 
muahedelerin tasdik ve tasvibine iktiran 
etmiş bulunmaktadır. Artık bu durumun 
şöyle veya böyle olmasını istemek, bu 
yolda telkinler yapmanın zamanı çoktan 
geçmiştir. Eğer bir taraftan müstemle • 

kecilerin tahrikçi faaliyeti, diğer taraftan 
Cenevre komisyonunun şayanı hayret 
müdahaleleri sebketmemi~ olsa idi, şim· 
diye kadar Antakya ve İskenderunda hiç 
kimsenin burnu kanamaz, halk da rahat 

ve serbest olarak istediği gibi reyini kul
lanmak imkanını bulurdu. Hatay bir 
sabıkadır. Geçirilen bu dersin hasıl 
ettiği intıba gösteriyor ki aralannda ih -
tilaf veya görüş farkları olan memle • 
ketlerin, bu davalarını kendi kendilerine 
ve aralarında görüşüp hal~etmiyc çalış • 

maları en doğru bir harekettir. Bir ü • 
çüncü kimsenin işe müdahale ettirilmesi, 
velev en bitaraf bir sıfat ve mahiyetle 
de olsa, taraflardan birinin aleyhine baZJ 
tecelliyat doğurmaktan halı kalmıyor. 

Kendi davamız mevzuı.ı bahsolduğu za c 

man başka taraflardan misalle::- almayı 

doğru bulmamakla beraber hadisatın 

seyri gösteriyor ki Milletler Cemiyeti • 
nin bugünkü vaziyete düşmesinin sebe~ 
ve hikmeti, bu müesses~ namına vazife 
alan kimselerin, çok defa bu vazifenin 

ehemmiyetini idrak edemiyecek kfö~ük -
lüklere düşmesidir. Bu gıbi hareketlerin 
binnetice Milletler Cemiyetini müteessir 
etmesinden ve onun nüfuzunu tezclzüle 
uğratmasından daha tabii ne tasa.vı..: ur 
edilebilir? 

Bu işin sakametini vaktirıd~ meydana 
çıkaran ve komisyonun oynad•Qt tchli -
.keli role işaret ederek ammenin nazarı 
dikkatini celbeden bizler, bu vesile ile 
beynelmilel bir Yazifa iia etmiş oldu -
ğurnuza kanaat getirir5el; bu knnaatimiz, 
yersiz bir tefahür sayılmamalıdu-. 

Selim Ragıp Emeç 

Filistinde tedhiş 
Tekrar arttı 

Telaviv 26 (A.A.) - Telavivle, Ya

fa arasında karışıklıklar devam edi -

yor. Dün akşam bir bomba patlamış 

ve dört yabudi yaralarunıştır. Bu sa -
bah da diğer bir bomba dördü ağır 01, 
mak üzere yedi Arabı yaralaınışttr. Btı. 
sabahki bomba patladığı zaman şose Ü• 

zt:!rinde hançerle öldürülmüş iki Ya • 
hudi cesedi bulunmuştur. Perşembe 
günü bir kavgada yaralanan iki Yahu
di Telavivde hastanede ölmüştür. 

Fransada petrol ve benzin 
resimleri artırıldı 

Paris, 26 (A.A.) - Resmi gazete, bu· 
gün ziraat nezareti namına isdar ediln~i~ 

olan kararnameleri neşredecektir. Bu ka

rarnameler ikinci derecede hubı.:bat id

haline aid bir resim vazetmekte, gümrük 

tarifelerini tadil, yağ, petrol, })(ınzin ilah" 
rüsumunu tezyid eylemektedir. 

Spor teşkilatı layihası 
Ankara 26 (Hususi) - Spor te~ki -

Jatı kanunu projesini tedkik eden muh
telit encümen bu akşam da toplanarak 
geç vakte kadar çah~mış ve tedkiklcrıni 
tamamlamıştır. 

Okspor 
Okspor klübündcn bildirildiğine göre, 

dün 12 ~şilik bir ekiple uzun menzıl 
ve kısa hedef atışları yapıimışt.r. Bu mü
sabakalar 7 hafta devam edecek ve f>' 

son hafta ciereceler Delli ol.caktır. 



Poliste: 

Ş&fceff Hayriye NpUTlamadan f>hlııin iid ~ blabaWc 
Dün İstanbullular yazın ilk sıcak gününü geçirdiler. Sabahtan itibaren ~hrin 

dört tarafındaki mesirelere, sayiiyelerc ve ellence yerlerine vapurlar, tnınler 
ve tramvaylarla akın edildi Sıcağın pddeti gün ortasında 29 u buldu. Akay ve 
Şirketi Hayriye müteaddid ilave seferler yepblar. 

Deııebilir ki dün İstanbul battanbap tqıDDllfb ve ıehir Adeta l>o&almıf bir 
manıara arzediyordu. 

_.....,; .............. ..,...,. ,..... .... ............ ,. .......... 
Jelir. 

iç ticaret umum mOdDrU 
şehrimizde 

Nöbetci eczaneler --···--Ba ıeee nöbetçi olan eczaneler fall)anlır: 
:ts&anblll etbeUndeldler: 
Ak.sarayda (~un), Alemdarda: <Sırn 

Asım>, Beyazıtta: (Haydar), Samatya -
da: (Erofllos), Emlnöniinde: (Salih Ne
cati), Eyübde: (Arif Beflr), ll'eııerde: 
<B61ıameddin), Şebremlnlııde: CNazun>. 
Şehzadebqında: <'Önlveralte), Kara • 
gümrükte: (Kemal), Küçiitpazarda: 
(Hikmet Cemil), Bakırlı:öyünde: <llllll>. 
Beyolla cihetindeldler: 
Tünelbqmda: (Matlı::ovlç), Ytıbekltal -
dınmda: (Vlngopulo), Galatada: CMer
m>, Takalmde: (Kemal - Rebul), l)lfll• 
de: (Pertev), Befllı::tqta: (Ali Rıza). 

Betadçl. K&Möy ft Adalardaldler: 
Öılı::idarda: (AhmedJye), BanJerde: <A
saf), Kadıt.öJilnde: (SıJıhat, auat>. Bil· 
Jilkadada: (Balk), Heybelide: (Balk). 



Y ozgadda imar faaliyeti 
bergün biraz daha artıyor 

Yeni bir hükumet binası 1apbnlması için tahsisat 
ayrıldı. Şehrin mesiresi olaa Çamlıkta yeni yeni 

köıkler İDi& ediliyor 

115 yaşında bir kadının 
cesedini kurtlar 

parçaladı 
Kaş (Hususi) - Kazamızın Aközü 

köyü civarında param parça olmuş bir 

kadın cesedi bulunmuştur. Yapılan tah 
kikat neticesinde, 115 yaşında bir köy
lü kadının o civardaki çeşmeden su iç
tikten sonra yolda giderken düşüp öl -
düğü ve sonra da cesedinin kurtlar ta -
rafından parçalandığı anlaşılmıştır. 

~D D 

Sahte cüzdanla Ziraat Bankasını 
dolandıranlann elebaşısı yakalandı 

(Baıtanıfı 1 inci sayfada) 
raat Bankasından 21 O lira dolandırm'-Ş
tır. Zeki lise mezunudur. Beş altı ay 
sonra yetmiş, seksen lira maaşla asil 
memur olacaktı. 

Zeki geçende yazdığım dolandırıcı 
Sadık işinde de baş rolü oynamıştır. Ha 
diseııin tafsilatı şöyledir: 

Zeki ~en Nisan ayında askerlik işi 
için Merz.ifona mezuniyetle gidiyor ve 
oradau Çoruma geçiyor ve evvelden 
hazıı ladığı sahte cüzdanla Çorum Zıra-
rtt Bankasına müracaat ederek, asker -
liğlın var, acele para lazım, yıldırım 
telgrafile Amasya bankasından 210 li
ra isteyiniz, diyor. Zeki banka işl~rini 

Gönende zirai faaliyet anladığı için, korkmuyor, cüzdana ken-
Gönen (Hususi) _ Çiftçinin bilgili bir di fotografisini yapıştırıyor, üstüne A

masya bankası müdür ve muhasebeci
surette çalıpnası ve faydalanması için bu sinin imza ve mühürlerini taklid ede-
ta ziraat memuru Hüseyin Öngöl sık sık rek basıyor. Çorum bankası Zekiyi ta
köylerde dolaşmakta ve onlarla birlikte nımadığı için fotografın asıl para sahi-
çalışmaktadır. Bu yıl köylüye ipekböceği bi olduğunda şüphe etmiyor. Zeki ha - Yakalanan Zeki 
tohumu ve pamuk tohU!llu dağıtılmış ve ricden kendisine iki şahid buluyor, ban derilmiş, müvacehesi yapılmıjtır. Cüz
çapa makineleri verilmiştir. Ziraat me- ~adan paraları aldıktan sonra doğruca dan sahibi Rüstem böyle bir para al -

. dl kö r· ··z rinde büyük Istanbula gidiyor. On beş yirmi gün i- madığını söylemiş, Zeki de cürmünü i-
m~runl unb ır~-~~-dıry u u e çinde paralan erittikten ve askerlik i - kt~f etmiştir. Zeki ile göriiftüm, diyor 
tesır er ıraAWOAwıı • · • • hali ik Am d.. ı: 

Şını ettı ten sonra asyaya o -
1 YO%gfld Cuuutf11et mevcfana llHlınhlann Denizli seyahatleri nüyor ve vazifesine baş~ıyor. İki ay ka - Ben Çorum.dan parayı aldıktan 

ı• dar sonra geçende yazdıgımız Sadık me ~nra bütün bütün cesaretleıımiftim. 
Yozgad (Hususi) - Yozgad'm i - Yozgad halkiyle temaslarda ouıun- Denizli (Hususi) - Ay~ın ~zıla~ selesi meydana çıkıyor. Bunun ür.erine Bır aralık Sadık ile mutabık kaldık. 

marı her gün biraz daha inkişaf et - mak üzere gelen Manisa meb'usu Tur- ve Ha~a K~larının tertıb e~tı'kle~ı banka idaresi civar kaza ve villyetlere Bankada cüzdan çok. Ona da bir tane 
!llektedir. Valimiz Fevzi Gürel viliye- gud şehirde gezintiler yapmış ve halk- ~!1e~~. tz:nı. kadınlı erkeklı se~ız son bir sene içinde telgrafla alman pa- ;~arik ettim ve ortaklama olmak şar
tin her bakımdan ilerlemesini temine la görüşmüştür. Değerli Saylav Halke- y.uz kışıyı hamıl ol~ra~ ?uraya g~lmı§- ra işlerini incelemeleri için telgraf çe- .ıle Amasyalı Tahir Olgun namına Mer
.Çalışmaktadır. Yeni bir hüktimet kona- vinde İktısad mevzuu etrafında çok tır. Aralarında?. va~ı •. ~ıı.a.~et er~ d.a kiyor. Bütün sandıklardan alınan ce _ ~ifoııdan da 260 lira çelttik. Eğer yaka
ğ,nın yaptırılması için tahsisat ayrıl - güzel bir konferans vermiş ve konfe - bul.una~ .beş yuz ki.şilik bır kafıle, m~- vahlar arasında Çorwndan alınan 210 .anmasaydık daha bir çok yerlerden pa 
nııştır. ransta yüzlerce vatandaş hazır bulun- safırlerı ıstas~o~da karşılamıştır. Ş~hır liı'a nazarı dikkati celbediyor ve tah- ra çekecektik. 

Halihazırdaki hiikQmet binası ta - muştur. bandosu da mıllı marşlar çalarak mısa- kikat sonunda Zekinin sahtekarllğı Dolandırıcılık hadiselerinde asıl ro -
mir c?ttirilmiştir. Şehrin müstakbel pli firleri selamlamıştır. meydana çıkıyor. lü Zeki oynamıştır. Sadık Zekinin 191 
Ilı yaptırılmıştır. Pllnm tatbikine ya- Kızılcaha Ank Ziyaretcilere, Sarayköy istasyonun- . . . . eli mesabesindedir. Sadık Ankaradan 
kında başlanacaktır. Çarşının inti7.a - mam • ara da Denizlinin gezilip görülecek yerieri- bZekı t.evkif. edıl~r~k hır banka .":'e getirijdikten sonra mesele daha çok e-
nı nı bozan eski tahta dükkan kapak - • 1 ni, yiyecek, içecek fiatlarım, nakil va- za ıta memurile bırlikte Çoruma gon- hemıaiyet kesbedecektir. 

ları saça tahvil edilmiştir. Bütün çarşı şosesı yapı ıyor sıtaları ~re~l~ini bil~r~r. matb~ lis- T h ·kat 1 'dd ti k. hetocı yaptırılımştır Yozgadın mesire- teler verılmıştır. Denızlının nefıs ve a rı CI ar ŞI e e ta ıb olunuyorlar 
si o :n Çamlıkta ye

0

ni köşkler yaptırıl- Kızılcahamam (~~su.si) - Ankara - meşhur kebabı, soğuk ve tatlı suları ile 
nıaktadır. Diğer taraftan Sorgunca, Kızı~m.ım_ı tosesının yapılmasına ka- ağızlarını talılayan Aydınlılar İncirli
ldaden, Yerköy, Fakılı ve Boğazlıyan rar verilmi~tir. Yolun en arl2~ kısım- pınarı, Çamhğı, Fırka bahçesini. Bele
lll 1 d h 1 b' 1 faali- larının keşfi yapılmış ve 66.190 liraya ek- dive parkını ve Hiy~lis harabele-
~ o un a umma ı ır yo yapma siltme e konul.mu.§tur. . J. • • --r-
)'eti göze çarpmaktadır. Y rını gezmışlerdi 

Yenicede imar ifleri ağır 
gidiyw 

Yenice (Husust) - İki sene evvel kaza 
haline getirilen kasabamızda imar işlen 
~k ağır gitmektedir. Kasabsyı Balıke
llire bağlıyan bir kilometıelik yol henüz 
yapılmamıştır. İki senede kao;abada an
tak beş ev, beş d(lkkln yapılmıştır. Ye
'l'l.i yapılan evlerden biri adliye binası it
tihaz edilmiştir. Beş dershaneli okula 
tahsis edilen ev de pek dardır. 

Kaza malmüdürlüğüne tayin edilen 
2ülfıkar Kaya ile hülttimet doktoru Mu
nffer Gatib gelmişler, nzifelerine bat
larnışlardır. 

Yolun yapılmasından sonra bozukluğu Aydınlılar, a~ 18 • .fS de kalabalık 
yüzünden sekiz saatte güçlükle kate- bir hallt kütlesi t.arafı.ndan ujurlan
dilebllen mesafe~ 111.at ~bi kısa bir za- mışlar, geldikleri trenle Aydına dön-
manda katedilebilecektir. müşlerdir. 

İzmir ilk mekteblerinden bu yıl 
2613 talebe mezun oldu 

(B<l§ tarafı 1 inci B41JJo.cla) ı ne Türkiye Büyük Elçis~ Suad Davar 
yapılacaktır. Fakat kayıd muamelelerine kabul ederek kendisile görü.pniiftür. 
Milletler Cemiyeti komisyonun~ r! bırak-

tı~ı yerden mi devam edileceği yoksa ye- ı·ki kuruşluk bı·r alıQ 
nı baştan mı bqlan•caiı hak~.ında hiç- y 
bir malumat mevcud değiltfir. • .f J5 k 
Diğer taraftan erkanıhubiye müzake- verı,,e uruş 

re~ri devam etmektedir. dolandtran bı·r mu~an· 
Dört tahrikitcı daha tevkif etliYl 91 
Antakya, 25 (A.A.) - Anadolu ajansı-

! 
nın hususi muhabiri bild.iriyo::-: 

Dörtayak mahallesinde t.hı &kitın de
vam etmesi ve iki gün evvel ar.ne bir jan
darmanın yaralanmuı üzerine bu gece 
bu mahallede hükumet taraf •ndan §id-
detli bir takibat ve araştırma yapılmış v<:: 
mevkuf bulunan Zeki Arsuzi:rı.in kardeşi 
Nasib Arzusi de dahil olduitu hatde 4 tah
rikatcı tevkif edilmiş ve aranan di~er dört 
talebesi bulunamamı§tır. 

iki tane §ekerleme almış 50 kuruş verırüş. 
tir. İsmail Hakkı da mii§teı-iye "8 kuruş 
vermiştir. Müfteri: 

- Vazgeçtim.. vazgeçtim.. almıyaca

IJ,m... 50 kul'UfU ver! de.mif. elindeki bo
zuk paralarla jekerlemeleri geri vermiş· 
tir. İsmail Hakkı paralan saymadan ce
bine atmlf, ,ekerlemeleri camekana koy
muş, müşterinin 50 kuruşunu da iade et
miştir. Müşteri tekrar: 

Hükumet sokaklara aske:- ik< me etmif d 

liglda t.prak Yaz'lftl 
M:len· bitti - Hay i ver ,ver .. alayım gene de bir-
•y mahalleyi sarmış ve ahaliye hıtaber. du" kaç para kazan! demi§, gene 50 ıwru~u 

Biga (Hususi) - Dokuz koldan ve do- varlara bu dört tedhişciyi ba~r verenle- vermiş, iki şekerleme almış, fakat, 48 ku-
kuz komisyon tarafından i_şlenmeğe baş- ri taltif ve gizleyenleri ıi.idetlc tecziye ruşu eline aldıktan sonra tekrar caymış, 
lanan Biga toprak yazımı ii}eri, hazira- 1 edeceğini bildiren kiğuilu yapl.§tmnır gene: 
llın birinci günü bitmiş, hazırlanan def- tır. +-te \ .. x. 

ı h
l da - t 

1 
... _ -u mem.. istemem.. a mıyac96ım!. 

terler~ hususi muhasebeye teslim olun- Mütecaviz Ara ar gı ı as demi§tir. 
1nuştur. Antakya, 25 (A.A.) - Anad~lı.ı. ajansı- t İs 

Bu Yazımdan hazın. ece yüzde yetmi• h A uh.-'-=-· b=,~=-· Bu c stemem!" c terimh ler be§ altı v run ususı m -...ı .u.yu:yor· 
bisbetınde 1stlfade temin edUm~ir. Yıl- Fa.ti.kiye köyünde muhalif Aıablar dün defa tekerrür etmiş, bmail Hakkı da her 
lardanberi arazi vergisi namile hazineye 'nirk taafdarlaıma hücur.ı etmek iste- sef.eriacie vndijl 

48 kuru.ıaı ıeri alımt. U. 
~ para bile vıumyaı esti göçmen köy- 2'opmita ~ ....., olM IJMi .çocutlt&r m.ullimlnile bir ..-adt.ı... mişlene ele yetişen asker t:ırafındal1. da- kat a,maciaa cebine atmqtır. 
lerinin tarlaları da vergi~ bağlanmıştır. İzmir, (Hususi) _Bu sene tzmir kW talebaeri .aaaındp ikmale UJ.aa ğJtılmış!ardır. Nlha7et, milşteri 1ld §ekeılemey!e 48 

Şehir baj!armda ft1obera yüzünden merkezindeki ilk okul1udm Z61J ta .. y.alıuz oir teleJwUr. Fotografta, Topal- &rAaııltc-e* n" •• Pıı• ratıaval)es1 ku:_ıu~~~'!u:eı· =-~-~-'?:'~~ 
iıymetsh:tik vardır. Bunun içm umum lehe mezun ohnuş, 187 ta1elte ikmale tı illt o'.Jailundan mezun olan - ~ - ._.. uw 
\attar ve'llsl 9911 liradan 2U(Mt liraya kabnıştır. Topaltı ilk o1mlu.rtd9ıl me - (5. 'B) sınıfı talebelerini görüyor - Antakya, 25 (A.A.) - AnacJouı ajwıa- kı18 etW biraz bafiflemtf tlbl telmlt, ._ 
illqürii!miştür. zun olan talebenin sayısı M ttiir. Bu • sunuz. nm hı.ıswıl meıbehiri Aildicqor: binW mbl ve bnm Pıll'alan ~ 
11ııı=-------------------------------------=- Şa&Bcia ~ l'ata e! Arn ..-.. saymq. 75 kurUf eksik Dldulww aörmüf, Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : Sa~ Mıdiır'ed. fiJıerine Sunre wı.t.re- .... ..a-. uımettaıö ....Lt.-... .... _ ..,.._ 

- Hasan Bq. İJpenyadald 
liinüllü m • INi de ban. 
~ıı. gitti.. 

. .• Gazeteleı:de okuduğuma 
göre, her millet göniillülerird 
vapur vapur geri çekecek· 
mi§ ... 

' • 

i 

•.• Asıl bundaıı sonra is
panya4a had> şiddetlenip, iki 
tarafın hakiki kavveti anıa. 
şılaeak, değil mi!. 

Hasan Bey - BiU.kis, celt
hem11e hİI' tek sUh dllhi 
patfa.guyacak, std.h avdet e-
4leeelıc ••• 

- Nasıl Hasan Bey 
Hasan &ı,' - Carib waller 

&0ruyors11D.. İspanyada. İs
panyol bldı mı ki? .•• 

tinden W\ae4en bir mab1eslndc l"ran- -...-. .. .. :-'•'4:,:-~ 
saya, eter hill Suriyedeki men.faatJerini d~ 411 ktmı§U eera ... -.a..ırt.aır- lçlndea lllr 
korumak ve vmyeti iftikrar etfu'met il- mikdar parayı alıp cebme lııd1rdl1Jn1 an

lamıştır. Bunun üzerine, uzaklaşmakta o-
tiJ'orsa ıim etı ~e Be Lilmanı ve 
bfittn saJaftl ~ eden ve tsvı;rc ünlyo
nuna 'benztyecek olan bir üniyt\Jl tesis et
mesini tavsiye etmektedir . 

Hatayblar BJmJiltiyede 
İskenderun, .2i (A.A.) - Ana&iu ajarı

sınm hususi malıaabiri bildltiyer· 
Birkaç giindiir Payas limanında bulu

nan Hamidiye mekteb gemısi dün İiken
derun ve Beyl.inlılaı:daıı mürekkeb bk 
heyet taraüru;ian .ziyar.et ed.Wr..iftir. He
yet .gemi.cie iz.az ıvıe ikram edilmiş ıre ro-
7.f!tlel' ~-

lan lllfift«iaiıl ariwındaa kQflllut. poli
se haber venrıek yablatmqb.r. 

Şimdiye kadar misli.ı:ıe tesadüf edilmi
yen im cWM<hnedık fek1iııja mucid ve 
müba yakalanmış, lılimar Siun mahai
lesinde, Sümbüllü sokakta, 21 numaralı 
evde oturan Sadeddin olduğu anlaşılmı§
tır . 

Sadeddin dWı asliye ikinci ceza mah· 
kemesiııe Yerilmiştir. 

-- ~"•fn-hljıl 
'Örafılt (11URlllt - J[ua•ıı • ., ...... .. 

millllM • .,.. ........... tuua ... . 
deiumunılsl Mr&ra lll1enk reni .-,..._ 

Pari&, il (A.A.) - Hari.ct,e R.ama Be- ballı rts. 



1 Hldiıeler Karp.mıda 1 

GEVEZELİK 
Gevezeden kimse hoşlanmaz, fakat ge

, vezelik etmeyi herkes sever. 

* Geve~n şikayetçi olan muhakkak 
kendi de gevezedir, öteki gevezeden, ge
vezelik etmiye sıra bulamadığı için ıi -
kiyet etmiştir. 

* Çok söyliyen, söylenilmemesi lazım ge-
len şeyleri de söyler. 

* - Bir haftadanberi ağzımı açıp karıma 
bir tek söz söylemedim! 

Dedi, sordum: 
- Dargın mısınız? 
Cevab verdi: 
- Ondan bana sıra kalmadı ki!. 

* Gevezenin biri ölmüş, mezar taşına şu 
kitabeyi yazmııtlar: 

cEbediyen sustu.:. 

* Meşhur bir atasözüdür: 
cGevezcyi cehenneme atmışlar, odun 

yaş, demiş!• 

* Ben geveze değilim ama köprünün Ka-
dıköy iskelesinden Erenkôye bilet alır • 
ken gevezeleşiyorum. 

- Nasıl mı? 
Gişe me.ınurile çok uzun konuşuyorum 

da. 
- Ne mi konuşuyorum? 
Söyliyeyim: 
- Erenköy bir tane, gidip gelme, va

pur birinci, tren birinJi! diyorum da.. . 

* Boşboğaz, söylenilmemesi lazım gelen 
şeyleri söyler. Geveze ise hem bunları 
söyler, hem de araya birçok parazit ka -
nştırır. 

* Gevezeye: 
- Söz gümüşse, sükut altındır! 
Dediler. Geveze cevab verdi: 
- Az altına çok gümüşü tercih ede -

rim. 

* Kadının gevezesi pek sevilmez ama, ko-
nuşmıyanı da hiç sevilmez. 

* 
- Çok konuşan bir erkek için ne der-

sin? 
- Gayri tabii bir insan! 
- Ya az konuşan bir kadın için? 
- O da öyle .. Gayri tabii bir insan!. 

ismet Hulusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ,=ı 

Bu yazın en güzel 
model I erin d en 

rob ve 
manto 

"Ben dans için yaratıldım,, diyen Ginger 
Rocers'in kadmlara öQüdleri 

" Bir kadın mümkün olduğu kadar bol ve günde bir 
1 

kaç tane iskarpin giymelidir. Oturduğu zaman ıımuı 
mutlaka kanape veya iskemle arkasına dayatmalıdır,, 

lngiliz ordusunda evvelce 
falakaJ vardı 

Avam Kamaras1nda sandalyesiz Sruda: Laciverd ince yünlii manto. 
meb'uslar Ceblerl brodeli. Ve kenarlı beyazlı. Ya

İngiliz Avam 
Kamarasında 615 
meb'us bulunu:-. 
Fakat bu 61[, meb
ustan ancak. 450 si, 
mecliste ye" bulup 
oturabiJir. Avam 
Kamarasının hara

, 

\ 

~· 
retli içtima günle- / 
rinde meb'usların çoğu ayakta kalır. Ka- ı 

Vaktile ı11glliz ordusunda !alaka usulü maranın böyle dar olmasının sebebı, a

vardı. İngiliz askeıtleri, ölünciye kadar kostiğin temini, ve konuşulanların bütün 

dövülürdü. Bazan bu cezalar haksız ye- rneb'uslar tarafından işidilmcsini temin 

re de verilirdi. Hoyratlık ve sertliğile içindir. ========================== 
tanınmış bir kumandan, bir keresinde Nr vallının hiç bir suçu olmadığı meydana 
çavuşu döverek öldürmüş, sonunda za - çıkmıştı. 

-···························································································································· 

Bir genç hız bütün 
Hülyalarını izdivaç 
Üzerine 
Kurmamalıdır I 
«Sakin GönUb rümuzile melttub yazan 

bir okuyucum: 
•- Ben, diyor, 19 yaşımdayım. Nakıf 

61retınenlylm. Fakat ailem izin verme -
diil 1çln, ılmdillk hocalık etmiyorum. Ge· 
ne ailemin taassubu yüzünden, ömrüm, 
evimin dört duvarı arasında geçiyor. 

Çirkin bir kız değlllm. Girdftlm meclls
lerde aevlllrlm. Bu sevgiyi, konuştuğum 
arkadaf}ann sözlerinden de, hallerinden 
de anlıyorum. Fakat buna ratmen, bu a
na kadar, hayatıma bir erkek karışmadı. 
Ne aevdlm, ne de sevildim. Vakıl benim· 
Je evlenmlye talib olanlar yok değil. Fa -
tat ben, benimle evlenmek !.stiyen bu er
lı:eklerl, bana koca olmıya llyık bulmu • 
yorum. Bu sözlerime batıp ta, beni lüzu
mundan faz.la müşkülpesend bir kız ıan-
netmeyln. Billkis, mazlsl temiz, tah.slli iyi, 
kazancı orta bir erkeğin uzatacatı eli se
Tinçle kabul edebilirim. Hatta, çirlı:hı, ve 
benden yaşlı olmasını bile hoş göreceğlm. 
Yeter ki beni candan sevsin, ve ihanet et
mesin. 

Fakat, bu derece kanaatlı:Ar olduğum 
halde, bir tilrlü evlenemey1şiınln sebebi 
nedir? Bu talihsizliğim ne zamana ta • 
dar sürer? Birkaç sene daha geçerse, ev
lenme çağımı aşırmış olmaz mıyım? Ba
na tallb olacak adamın ihanet etmlye -
ceğlnl na.sıl anlıyablllrlm? 

• 
Bence, bu bayan, bedblnllğe kapılmak

ta fazla acele davranıyor. Çünkü henilı 
on dokuz yaşındadır. Ve on dokuz ya -
tında bir kız, evlenmek için hlç de gecik· 
mış sayılmaz. Hele okuyucum, yaşını da 
ifşa etmlyecek derecede küçük görünü -
7orsa, kendisine daha fazla tallb çıkma .. 
J1fını bü.ııbiltün tabll görmelidir. 

Fakat bu münasebetle; bu husustaki u-

mumi kanaatimi de bildirmek arzusunu 
yenemlyeceğlm. 

Binlerce mektub alıyorum. Bunlar ara
sında, Bayan cSakln Gönül» Un mektu
buna benzlyenler pek çok. Birçok genç 
klzlar: 

- Efendim ... diyorlar ... 18-19-20 veya 
21 yaşıma bastım. Bana hAla bir taılb 
çıkmadı. Ne yapayım? Bu tallhslzlilt öm
rumün sonuna kadar sürecek mi? Bana 
tallb çıkmayışının sebebi nedir? 

Ben, bütün bu suallere §U cevabı ve -
reblllrlm: 

- Kızlarım ... Sizlere tallb çıkmayışının 
sebebi, talih beklemenlzcllrl 

Bu cevabı verirken, düşünüyorum ki, 
birçok genç kızlarımızın izdivaç ve hayat 
hakkındaki telakkileri, çok iptidaidir. ve 
birçok genç kızlarımız, kendilerini, müş
teri bekllyen canlı bir mal gibi görüyor
lar. 

Halbuki, 18, 19, 20, 21 veya 22 Yll§ında 
bir genç kwn izdivaçtan, kocadan başka 
eeyıer düeünmest, emellerlnl, muhayyel 
bir kocadan daha emin gayeler üzerine 
kurması mümkündür. VıikıA, her genç kı
zın, evlenmeyi tahayyül etmesi, gayri ta
bll değildir. Fakat münhasıran bunu dü
§Ünmesı, ve münhasıran bunu bekleme.si, 
lehinde tefsir edllemlyecek bir ganettir. 
Bir genç kızın, bugünkü ileri dünyada, ye
gane gaye.si izdivaç mı olmalıdır? 
Eğer böyle olursa, tesadüfen bir koca 

bulamıyan her genç kızın bedbaht sayıl • 
ması lazımdır! 

Bana kalırsa, bugünkü halde, her hu
susta erkekle müsavat iddiasında bulu
nan kızlarımız, kadınlarımız, hayııt hak
kındaki telakkilerini de tekemmül ettir • 
melidirler. Böyle olunca, kızlar da, tıpkı 

erkekler gibi, her şeyden evvel hayatla -
rını, istikballerini kendi başlarına temin 
etmenin yollarım düşünmelidirler. 

Bu suretle, evvelA lktısadi hürriyetini 
temin eden genç kız, hem izdivacı, daha 
emniyet ve huzurla bekler, hem geçin -
met için sevemlyceği bir adamın esirliğini 
kabul etmek mecburiyetinden kurtulur, 
hem de, kocaya minnettar yaşamaktan 
müstatnı olurı TEYZE 

kasının açık yerinden plili beyaz bir jile 

görünüyor. 

Sağda: Veramand renginde krep'ten 

rob. Göğs'Jndeki ve belden aşağısındaki 

çizgiler renkli sutaşları gösteriyor. 
Ginger Rocers, Fred Asterle beraber çeviTdiği bir filmde dansederken 

Çocuk elbisesi r 'l 
S

inemanın en parlak yıldızla-

rından biri olan ve cDans lUJ
hesi> sıfatını kazanan Ginger Roceı s 
son haftalar zarfında ~nema mecmu.
cılarmdcm birine enteresan bir yazı 
yazmıştır. Bütün kadınlan alakadar 
eden bu. yazıyı aynen iktibas ediyo-

ruz: 

Kadınlar vücudları ile daha az al~ 
kadar olsalar her halde çok iyi etmiş o-

1 

lur lar. Ben öyle sanıyorum ki birçok ka
dınlar sırf bu yüzden ya fazla şişman 
yahud da ifrat derecede zayıf o\uyorlar. 
Mağazalarda, eczanelerde, sokaklarda 

bulunan teraziler kadınların baş düşma-
nıdırlar. İnsan sıhhatte olduktan sonra 
terazinin ibresine göz dikmekten vazgeç
melidir. Bunları tembel insanlar için söy
lemiyorum... Çalışma me'ud bir hayatın 
en birinci şartıdır. Çalışma sayesinde el
de edilen güzellik, çeviklik değerli şey-

lerdir. 
Bana gelince: Ben çok fazla çalışının. 

Her sene yaptığım danslar kilometrelere 
çekilecek olsa mikdarın azameti karşl
sında dona kalı.rıın. Stüdyod;ıki arka
daşlarım beni dansederken seyrettikleri 
vakit başları dönüyormuş. Halbuki ben 
hiçbir şey duymuyorum. Benden istenil
diğini tamamen vermek için çalışmaktan 
kendimi alamıyorum. Bu sayede vilcudü-

Bilzgülü bir pantalon, kolsuz ve arkası 

tamamen açık beyaz ipek bir bluz (güneş 

banyosu için), bir de eteğinin önleri, ya
kası brodeli, üç çeyrek kollu bir ceket. 

mün müvazenesini temin ediyorum. 
Ben dansetmekten hoşlanıyorum. Pro

va için sarfeylediğim saatler benim için 
en büyük eğlence saatleridir ..• 

Sonra bir takını kimseler sık sık bana 
fUnları soruyorlar: İşte çocuğunuza şık, pratik ve yepyeni 

bir plaj ve sokak elbisesi. c Vücudünüzün bu fevkaladeliğini mu-

1 Bacaksızın maskaralıkları · 

hafaza etmek için ne oyunlar yapıyorsu• 
nuz?:. 

Kendilerine açıkca cevab vereyim: 
Ben çevikligimi muhafaza için oyu~ 

tertib etmiyorum. 
Tenisi sevdiğim için oynuyorum. At~ 

biniyorum, dansediyorum, yüzüyorum,; 
ping - pong oynuyorum. 

Ping - pong benim için en mükemm •1 
bir ekzersiz, hem de bol bir neş'e kayna
ğıdır .•• Sonra ekzersizlerimi bir program; 

dahilinde yapmıyorum... Aklıma estikce 
ve heveslendikce yapıyorum. 

Ben rejim de tatbik etmiyorum. Rejim 
denilen şeye hiç inanmam. İnsan sevdiği 
şeyleri yemeli. Fakat ifrata kapılmamak: 
şartile ..• 

Güzellik ve silüet için mühim bir nok ... 
ta vardır: O da cAyak, meselesidir. Ka .. 
dınların çoğu yüzlerine ehemmiyet ve• 
rirler de ayaklarını hiçe sayarlar ... Doğ
ru değildir. Ayak kadının güzelliğim ar-o 
tıracak, onu çok daha güzel gösterecclC 

bir uzuvdur. Ben iskarpinlerlmi hiç da1' 
giymem. Bir kadın mümkün olduğu tak• 
dirde günde iki yahud üç defa iskarpin 
değiştirmelidir. Bu suretle bol bir rahat• 
!ık temin edilmiş olur. 

Ayakta dururken, yürürken düz dur; 
mağı bilmelidir. Düz duruş ve yürüyilt 
çok mühimdir. Bu hareketin, vilcudün he-
men bütün adaleleri üzerinde nazım rol~ 
leri vardır. 
Oturuştan da bahsedeyim: Oturduğun) 

vakit muhakkak sırtımı kanapeyc veyı 
iskemlenin arkasına dayanın. Bu suret• 
le göğüs ve karın adaleleri gevşemez. İ1t 
kemleye oturduktan sonra çuval gibi Vfltt 

ziyet almak karın ve göğsü bozar. 1ıte 
size bir sürü nasihatler. 

Benzemek hevesi 
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Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı va eski mab'us Ebubekir HAzım 

• 
lngiliz Kralı 
6ncı Corcun 

Majeste 
bir günü 

Saat yedi buçukta 
kahvalbdan evvel 
bir gezinti yapar 

hazırdır. 
sarayın 

• 
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VEDA SAHNESi 1 11 haziran tarihli 
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Tabıi sen eUerımize göz dıken, on- tik lal aşkile, kara sevdalara tutulmuş Bu gelip gidenlerın ıçinde zabıt var-
ları istismar eden, bizi köle gibi kul - gıbı yanan bir tek kalbdi. tlı. Üniversite profesörü vardı, balıkcı 
!anmak istıyen ve mallarını bize kır- Öyle değil mi Mürvet? vardı, Köprü altında yatan serseriler 
baçla satmağa çalışacak olanları bu Geceleri muayyen saatlerim vardı. vardı. Talebe vardı, amele vardı, bütün 
topraktan kovmak için silih Iazım. .. Çocukluğumda cin, peri, hortlak hikl- bir milletin pozu vardı. 
SıWı kaçıracağız, biu yardım eder mi- yelerini dinliye, dinliye bir odamıda Onlarııı. beni kaqılarmda göniükle-

Soa Poeta' ... eciebl Wrilrıw: S 1 

j sin?. bile tek başıma yatamadığım bu yalı- ri zaman bir parça bile hayret ettilr.le-
f YA&AN = SUAD DERVI$ ı Diye somuqtu. O zamanki gençler- n:n meydanlar gibi geniş 90falanndan, rini yüzlerinden okumuyordum. Be-

Evıelki gOnkD YI 411kl ]ge iştırak eder mi?• diye zavallı büyük den hangimizin dili böy!e bir tek.life: ~ıft merdivenlerinden aşalı süzülür - nim de oolardaıı olmam, onlara ya...._ 
b.a.m utannndlın ajlıJQl'Clu. Siyah cliayu• cevabmı vennege varırdı? düm. dım etmem o kadar tabii idi kil ... 

klsllllann h8llsal çaqafıau giymifl.im 0 pa.. - Siyle! lfe istenen ;yaparım, clemit- Çıplak ayak inerdim. lpkaız inerdim. Beyaz bq örtümü JmlaJdaumaa u-
On Od 1enedfır aDllllMlen ayn olarak C!- ele - - --ı-ı-: ..... .-.1...... Um. Ve bir aomnambül gibi biç şaşırmadan kasına atardım. -Onun ilci uca Wr ra-

Berp.mHa ,..._. ...._. ftrllla 11ıt- ~ 0 IUDU. 0 15-" ~-- Geceleri, aolgun berlidi, ince Feriha- kapıları bulurdum. Ti aşağıya eski ka- hibe örtüsü gibi belimden 8flliıH al· 
cası ı.emının ölümilnden aaıa ........... d:::ıa: Sea ele 0 ateşi, 0 iSYW yı yahma en üst btmdaki pencerede yıklığa kadar... Ianırdı. 
llUUllllll mae diill.,... Bu .... Jrndl- t Utpı, c1a1pı otururlrm gören ev hal- Yol üstünde ölüsü bırakılmış bir bey- Bana: 
alDdell allı Jedl JAI bo,it 

0
"'1 aa.uı. * itte o IÜDdm aonra benim bayati- kı ---.-- L.: onun bir .... ır .. tutuldu- · · kab ke "kl · ib" · k 1 ı· - A.ı..ıa.' derle~:. pnç er)Q!k kardefl, blr de tıb talebe.si o- • ~ ._... K ~ ..,.,...._ fUı--6 Al ~ gırın urga mı en g ı ıs e e ı n111 n.u 

ıan tız taTdewl oaıer w.r. mm ~Y? ı-gııpn..,- ~ -:--- ~ .... -r ğımu gnnederlerdi. görünen kocaman bir kayık cesedinin Beyaz sakallı ihtiyar da, ellilik er-
Güler tam sportif "Ve modern blr 1n~. mif ~hanım~ mıJdim! ~ Yalı, eski edebiyata göre: ..saldide hergün biraz daha koyulaştığı bu ka- klnıharb zabiti de, Köprü altmda ra• 

Feriha 41 yaşında olmuına ralmen et'as daki örümcekterı _ b~ ~ ve d\ID.- yalının nhbmlanna çarpa çarpa uğul- yıklığa girdiğim zaman air kibrit ça- on altı yaşındaki serseri de .•• 
ricmllnb w JÜlllDID rı .-• taaa- yada her fe)'den üstün kmdi canım tu- dayan beyaz köpüklü llciverd deniz kardım. O zaman büyücek bir sandal Silihları alır ve qa@ bodrumlardan 
mile mahatua edeD lııll' ~ ... ,..,... tan Feriha... --.-:wuı.. d- - .. a...ı..1-- ka klıv ·ine · rdi b' · !.d:~ ederdim. Üst .. ·· örtmek ve Bereamac:la bulanan lalr artadafm& sonra ıftO•~n•-•ASO uşunen, w.UIWl.ta yı gın ıç gıre . ırıne .ıı:twı.. unu 
tstanbulu YMlırıadılJndao babaeden bir Bu büyük blıbe•• pedlp~ ~ o- dalan genç bir kız. Bundan evvel tanımadığım, kim ol- için bana kimse yardım etmezdi. B1r 
mntab ~zmattadır. lan yalısına g6ya mı.lir lltmiftim. Tam bir qk romanı dekoru delil duklannı bile bilmediğim erkekler i- peri masalındaki saraylar gibi kırk o-

a. metWbancla -.ald8e te;ywtntn el- Halbuki hakibtte Anadoluya silih ~yeli bu?. çeri girerdi. dah bu korkunç yalımn bodrumunda 
ı tik Ue ~ :rarcl • .... _.,.nm. kaçıran bir t.efekkiiliin lzasıydım. Ben de işıktım. Bütün bir memleke- Bunların içinde bir tane tek ko11u, tek başıma bu silahlann üstünü örter, 
Y~ ~ı r~~ızn:_ =rtnd;.:,; O teşekküle gene Vefik beni solrırnq- te işıktım. lstikWi için çarpışan kah- beyaz sakallı bir ihtiyar vardı. sonra yaktığım mumu söndürür, aya
;e ln lau mıtınade bulunmuı tçln ten~ tu. ramaıı Türk halkına, Türk köylüsüne, Uz kıyafetli delikanlılar, kırk beş, ğıma taktığım iskarpinleri elime ala-
dtst e na ıı teltın 'Jl.ptıluıı anlatıyor. - Ecnebi sermayedarlara pazar ha- Türle aabrine işıktım. Zaten o zaman ellilik iri yan ve pehlivan kılıklı adam- rak geniş merdivenlerden üst kata çı-

[ Roman deoam ediyor] zırlamak için tapnJdarmuza ve )'U1'd- halla ordudan, oniuyu halktan ayırma- lar vaıdı. kar sessizce odamın kapısmı açar ... Ve 
'WW dafl.anmu.a saJdıraa ba orduna br- p imlrin var mıydı! Herkes g&ıüHiı Kıyafeti hammıla benziyen, kıyafeti yatağımın üstüne kendimi atardm. 

Ve ben beraber götürmüştü. Ne kız- şısında sapanı ve kazma küreğinden neferiydi. O devirde Türk milleti yok- kalem efendisine benziyen, beline sar- Her neslin aşk dü.fündüjU yqlar bi-
ış ardı! Evet o gün: başka silihı olmıyan Türk köylüsüne tu Türk aıdWlll vardı. dığı genif kuşaiile tulumbacı elediği- zim neslimiz için 8öylıe geçmedi mi? 
• H ç genç bir kız ~yle bir mitin- silah yeti§tirecejiz! diyordu. Bütün bir memleket hürriyet ve ı.- miz insanlarla taqılqırdım. lArku& var J 
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Fi'ravunun kızl!!. 
İ . . t - çınız canım •••• 

İçtim. Bakıyordu. Titredim. 
rinde garib bir ateş vardı. 

- Prens! ..• 
- Evet? •.• 
- Biç!. .• 
- Söyleyin! ..• 
- Benden ne istiyorsunuz? 
- Biç! .•• 
- Yalan söylemeyin! .•• 
- Hiçbir şey! ..• 

1 

sesenin hu..qısi bir odasında ayni likö- bu sözü ideta itbamkir bir tabir gibi 
Gözle- rü ikram edebilirdi. Başka bir düşün- dudaklanma çarptı!.. Bu sözde ben, 

düğü vardı ~- Sonra ... Omıanda- prensin ruhımda $tldı .esrarengiz öz 
ki kulübenin her vaki.tki oduncu kulü- duygunun bir itirafını sezer gibi olu
besi olmadığı belliydL Hayli para dö- yorum işte! .• Neden? .. Kendim de bil
külerek o gün döşetililiğine şüphe miyorum. Şu dakikada anlaşılmaz bir 
yoktu. Sebeb?.. İşte an1aşılamıyan tesir altında bulunduğum muhakkak'. 
nokta!.. Bir şeyden fiiphelenmek, ~ Böyle olmasa her zamanki güler yüzü
len bir sırrı tamamile anlıyamamak ne mün yerinde, aynalar bir feylesof so
büyük azab!.. Hayır... Hayırl .. Yemin murtkanlığı göstermezlerdi bana. Ba-
ederin,ı, prens bütün bunlan bir mak- bam da bunun farkına vardı ki bu sa
sadla yaptı, orta yolda fikrinden vaz hah: 

Prens samimi değildi. Samimi olma· 
dığını da ruhunun sakladığı gözler belli 
ediyordu. O gözler. ki, ilk tanıştığımız 
gün olduğu gibi göz bebeklerimde mu
hakkak bir şey arıyordu! ..• 

- Bir likör daha! .. 
- İmkinsız!.. Dokunur! .. 

ı .. ' - çınız ... 
Bu söz ne kadar kat'i idi kL o daki

ka sanki ben bir asker, o amirdi. Söy
lediklerine itiraz, büyük bir mes'uli
yet doğurur gibi geliyordu. .Başımın 
döndüğünü o da farketti. 

- Alnınızı ovalıyorsunuz? .. 
- Bir şey değil!. 
- Başınız dönüyor. 
- Hayır! .• 
- Dönüyor ... Muhakkak!.. 
- Belki! .. 
- Baş döndürenlerin başı dönmeli! .. 
Titredim: 
- Baş döndüren... Kim?. 
- Sen! .. 
İlk defa olarak sen diye bitab etmiş

ti. O dakika ilihi bir rüzgar, sanki bü
tün muhakeme kudretimi yeniden aldıı 
götürdü. 

Kendime sahip değildim. Avucla -
rımda yanan bir elin sıcaklığını hisset
tim. İki kol, omuzlarımı yakaladı. 

geçti İlk sözü bunu az, çok belli etme- - Neye sustun, bülbülcüğüm?.. di-
miş miydi?. yordu. Sonbahara daha vakit var!.. 

- Konuşmamız lizımdı!.. Neş'eli olmağa çalışıyorum, olamı -
Neyi konuşacaktık ve ne konuştuk yorum. Zoraki neş'e olamıyor. Ya -

ki?. Ormanların güzelliğini mi, pren- lancJıktan gUlmek istesem, kahkaham 
sin likörü ~k sevdiğini mi?. boğazımda boğuluyor. En hafif gülüm-

Şaşkınlaşınasaydım belki 0 puseyi seıneler bile, karşımdakiler s~imf ol
bile alamazdı. Prensin bir yanar dağ madığum anlıyacakJar korkusile, du
kadar kıw'lcıınlı dudaklan arasından daklarımı okşayamıyor. 
süzülen inilti ne idi?. Bir ıztırabım var ... Değiştiğimin far-

- Fir'avunun kızı!.. kındayım. Sanki bir karanlıktayım ve 
aradığım bir ışığı bir türlü bulamıyo-

Fir'avun kızı ve ben! ... Aramızda ne 
geniş mesafe var!.. Bu söze bir türfü 
mana veremiyorum. Fir'avunlar hak
kında bir kaç kitab okumuştum. Fir'a
vunların en sembolik hususiyetleri, 
Tanrının çocuklanyız diyen gururlat"ı 
imiş!.. Gururla alakası olmıyan birisi 
varsa o da benim!.. Prens Nizmı Abad, 

' 

rurn. 
-9-

- Fir'avunun kızı!.. 
Azıcık dalmışım. Uyanır uy-anmaz 

kulaklarımda canlanan ilk söz gene bu 
CJldu. 

(Arkası WT) 

Tek söz söyliyemedim. Boğuk bır 2 
1--+--t--+--ses, onun sesi: 

- Fir'avunun kızı!! .• 
Diye inledi. -·-

(Btl§taf'Gfı 7 itici aayfada) hiç değilse haftada bir defa öğle y 
ftltıdan evvel saray bahçesinde uzun bir ğinde hazır bulunur. Prenses framıımırı 
gezinti yapar. Kraliçe yanındadır. Bill- öğrenmiye başladığı için o mman valıımıll 
bue küçük prenseslerin uyanmalarında bu dil konuşulur. Öğle yemeğinin medi!fl 
hazır bulunmak üzere aynlır. SÜ basittir. İki kap ile meyvadan ım-. 

Kral saat 8 de muazzam yekiin tutan tüh eder. Bazan yemekte anne kral 
dosyasının bir kısmını gözden geçirir. Bu Mary de bulunur. Kral ailesi efradın 
dosyanın içinde hergün annesinden gel- gayri davetlinin bulnnmuı enderdir. 
mif bir mektub vardır. Sonra eberiya bu Yemek bitince kral ile kraliçe saloll& 
saatte kardeşlerine ve dostlarına telefon geçerek birer kahve ile sfgaia içer: 
eder. Kral ile kraliçe saat 9 da Garvanon. Kral babasmm ve dedesin.in adetleri w.; 
18lanmıda kahvaltı ederler. Bu saatte kil- 1ifma yaprak sigarası kullanmaz, sillıaQ 
çük Prensesler de çocuk odalarında ma- içer. Onu da pek az Jnı11anır. 
88DDl bqııuı geçmi§lerdir. Menü bütün İkindi t..:..1- .U-.S- -.ı.1.. ~-"·---"' •--=1=-1-..... 1...1 midir· Çin .... _,__, 111Uayeı.uıue spora .-uA. 
~UllU gı : çayı, po.ı:-....u lan kral bir Pin p 
reçeli, jambonlu ypıurta, bahk. 18Jldu- hao m;;.-;d~ tagb -. ong oynar,~ 

. va .~ ıse a mer. 

vı~valtı bitince kral bürosuna geçerek Saat dörtte kral, kraliçe ve pırenawı 
hususi katibini veya muavinini kabul e- birlikte çay içerler. Majestenin en iyi 
der mahrem evraka bakar tayinleri tas- mam budur. Refikası ve çocuJt1arı ile 
dik' eder, bilahare devlet relm sıfatile kra- bap k:almıştır ve sohbeti hiç kimse 
liçe ile birlikte hazır bulunmak mecburi- etmez. 
yeti olan merasim varsa onlar hakkında Saat 5.5 da kral tekrar bürosundadıE 
maIUnıat alıf. ve kabine Azasından birini kabul ede11 

Saat 11 de krala bütün gazeteleri geti- günün siyasi hAdiseleri hakkında xna~ 
tirler. Şimdi yapacağı şey bunlara birer mat alır. Kabul edilecek ziyaret varsa 
göz atmaktan ibarettir. Dikkatle okuma- ları kabul eder. En nihayet katiblerı iW 
yı uşam yapacaktır. ertesi günün programını yapar. 

Bundan sonra sıra ecnebi diplomatla- '8aat 7 de prensesler dairelerine cellM 
nn, müstemleke valilerinin, ve nazırlann meden evvel babalarım kucaklamıya 
kabulüne gelir. 6 ncı Corc kral olmak i- lirler. Akşam yemeği saat sekizde h 
çin yetiştirilmemiş olmasına rağmen dır. Ve kral ile kraliçenin bu yemekte 
cMesleğinh hayret veren bir sür'atle öğ- yalnız kalmalan nadirdir. Daima müafiJ~ 
reıımiştit. Kendisi ile konuşanlar bilgi- leri bulunur. Yemekten sonra eğer bir' 
sinin derinliğine, hafızasının kuvvetine yere gitmiyeceklerse misafirlen ile, mi_.. 
ve kolaylıkla idamesine hayran olmaktan firleri yoksa refakat bayanları ve 101'1lı...-.. 
geri kalmazlar. rı ile vakit geçirirler. Gazete okurlar, * debiyat, spor münakaşası yaparlar. Kral 

Kraliçe öğleden evvelin bir kısmını siyasetten asla bahsetmez. Buna mubl>ıll 
kızları ile geçirir. Onlarla oynar, müreb- endüstri ve sosyal hareketlere merakt 
biyelere talimat verir, prenseslerin çalış- vardır. 
malan üzerinde hocalarile konuşur. Son- Saat 11 de Bukingam derin bir uyku 
ra refakat kadınlarını kabul eder, Utib- dalar. 
lere mektublar dikte eder. Kraliçe yemek 
pişirmekten çok iyi anlat, bazan listeleri 
kendisi yapar . 
Öğle yemeği saat biri çeyrek geçe ha

zırdır. Geçen nisanda 11 inci yıldönümü
nü tes'id etmiş olan prenses Elizabet de 

Hafta sonu 
Kralın ailesi cuma günü öğleden ICJDıo 

ra Bukingamdan ayrılarak hafta sonUDll 
geçirmek üzere ya Savdringam, y 
da Vindsor köşküne giderler. Artık spar, 
açık hava, ve dinlenme zamanıdır. 

42 kilometreyi Ankaradan Selim 3.21.50 saatte 
katederek birinci geldi 

BÜ)iikler 
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Dünkü Serbeıt Güreşler 

Tekirdağlı 29 dakikada 
Müliyimi tuşla yendi 

Kara Ali çok faik ve çetin güreşine rağmen kolunun 
sakatlığı yüzünden Corc Modrin ile berabere kaldı 

F enerbahçe çetin· bir maçtan 
sonra Beşiktaşı 3 - 1 gendi 

Tekfrdağlı - MüLtyim. güre tinden heuecanlı biT safha 
ıı:mınona Halkevinln tertib ettıll profea

yonel serı.at güreş müsabakalan diln Tak
sim stadyomunda üç bine yalı:.ın bir seyircl 
kalabalıit önünde yapıldı. 

İlk güreşler orta ve başaltı pebllvanlar a
rasında idi. Adapazarlı senet lle Dlnarlı 
İsmail, Pomak Süleyman ile :eurtazl\ All 
Ahmed, Babaeskili İbrahim ile Manisalı Ha

Oyun çok seri ve sert olarak cereyan etti. Beşiktaşlılar 
tehlikeli hücumlarına rağmen anlaşamamazlık yüzünden lil berabere kaldılar. 

Bu gürqlerden sonra sıra mühlın müsa
bakalara gelml§ti. 

ancak bir tek sayı yapabildiler On dakikalılı: bir istirahatten 11>nra ene
!i. Tekirdağlı Hüseyin, arkasından Coro Mod
rin onu takiben de Kara Ali ve Müllyl.m sa
haya geldiler ve halkı sellmladılar. Bu arada 
orada hazır bulunan Amerikalı (Cet Şeri) 

de halta takdim edildi ve kend1slne hakem 

Mevsimin son resmi müsabakası, dün 
oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe şild ma
çı oldu. Böylece, bu sıcak havalarda me
ıın top peşinde koşan futbolcularla seyir
ciler gelecek mevsime kadar istirahate 
bvuşmuş oldular. 

Sahayı 5000 kişi kadar tahmin edilen 
bır seyirci kalabalığı kuşatmıştı. Saat 
tam 17.35 de önde Beşiktaşlılar, arkada 
Fenerliler olmak üzere takımlar sahaya 
ç karak yerlerini aldılar. 

Hakem olarak intihab edilen Adnan A
kın hafta içinde meşru mazeretini ileri 
surerek bu maçın hakemliğinden kat't 
surette feragat ettiğinden, onun yerine 
Jıakem olarak Feridun Kılıç intihab edil
maşti. Beşiktaş takımı, Fenerli Yaşaırın 

lisanssız oynıyamıyacağını ileri sürerek 
ibrazda bulundu. 11 dakika süren uzun 
bır munakaşadan sonra nihayet Yaşar 

ıkarıldı, yerine Orhan alındı. 
Kur'ayı kazanan Fenerliler rüzgarı 

1 lerıne aldılar. Oyuna B~ktaşlılal' 

l>aşladı. 

7 dakika müddetle Fenerin baskısı al-
tında devam eden oyun, Hakkının Şerefe 
Yerdigı bir pasla biraz seyrini değiştirir 
,aibi oldu. Şerefin yakaladığı müsaid bir 
fırsatı, Lebib zorlukla önledi. Bunu taki
ben de Muzafferin tehlikeli bir hücumu
flU Fazıl, Muzafferin ayaklarına yatmak 
ve topu kornere atmak suretile kesebildi. 

Fener bu iki tehlikeden sonra gene ha
kımı:ı; eti ele alarak Beşiktaş kalesini sı
kı§tırmağa ba§ladı. Bir defa Reşadın, bir 
defa da Yaşarın çektiği iki sıkı şilt, Be
pkta~ kalesine epey korku geçirttL 15 in
ci dakikada Şerefin indirdiği bir Beşiktaş 
hucumu kornerle neticelendi. Kornerden 
gelen topa Hakkı biçimsiz bir kafa vura
rak muhakkak bir gol ka~rdı. 

16 ncı dakikada Esad, Hayatiye bir fa
wl yaptı. Ve yere düşmek üzere bulunan 
hasmını korumak için onu tutmaktan da 
seri kalmadı. Lakin ne oldu bilinmez!. 

Dünkü maçtan heyecanlı bir safha 
Hayatinin Esadı yakalıyarak dövmeğe 
başladığını gördük. Hakem bir favul ve 
Hayatiye de sadece bir ihtar verdi. 

25 inci dakikada Fenerliler bir hücum
da bulundular. Merkez muhacim Yaşar 
topu stop etti. Ve sıkı bir i\itle, Mehrned 
Alinin plonjonuna rağmen topu Beşiktaş 
ağlarına taktı. 

Fenerliler gerek bu golün ve gerekse 
rüzgarın tesirile hücumlarına §iddet ve
rerek Beşiktaş kalesini sar.dılar. Sağdan, 
soldan, ortadan attıkları birçok ıüUer, 
tarafdarlarının ah! Vah! sadaları arasın
da ya avuta gitti veya korner oldu. 

Beşiktaşlıların arada sırada yaptıklar 
rı akınlar, Fazılın zekisını iyi kullana
rak muvaffakiyetle idare ettiji Fener 
müdafaası tarahndan kolaylıkla kesil
di. 

38 inci dakikada Beşiktaılılar takımla-

Ferıer kaleıl önünde Kes ilen biT Bqik"'f hücumaı 

rında tadilat yaparak Hakkıyı orta hafa, 
Fuadı sol açığa, Eşrefi içe, Feyziyi sol ha
fa, Şerefi de merkez muhacime geçirdiler 
ise de gene Fenerin tazyikından kurtula
madılar. 

Birinci devre bq şekilde ve Fenerin 

masasında yer verildi. 

Corc Modrin - Karı Ali 
tazyikı altında devam ederken hakemin Yeni Zelandalı iri yarı takat pek ırenç 
düdüğü devrenin bittiğini bildirdi. Fener olmıyıın bir pehlivandı. Katı olarak bir feJ 
de 1-0 sahadan galib olarak ayrıldı. söylenemez ama galiba 45 lik vardı. On beter 

dakikadan üç devrelik olan bu ırtıreşe ba -
lkİftCİ devre kem Cemalin idaresinde saat 17,46 de bq • 

İkinci devreye . Fenerliler .. başladılar. :e~~~~~le d:!!~~: . .f ayakta ve birblrlerlnl 

Topu kapan BeşiktaşWar hucuma g~ç- Dördüncü dakikada Kara Ali cYenl Ze
tiler. Fazılın pasını alan Orhan, kale çız- landa» lı pehlivanın ayağını kapmasile yere 
gisine kadar indi. Geriye verdiği pası Ya- yıkması bir oldu. ve üstüne çıktı. Çevirme -
şar kaptı. Gayet müsaid vaziyette takımı- ye uğraşıyor. Fena vaziyette talan Oorç 
na ikinci golü kazandırdı. Modrln hall.s çaresini minder dılma kaç -

Bu golde en bürlk kabahat, Beşiktaş makta buldu. Şlmdl tekrar ayatta güreşi -
- .. ld z· t kım yorlar. mudafu Enverde o u. ıra, a ı oyu-

0 
d kik d c M drin erd 

v .. ki .· nuncu a a a orç o gene y e 
na başladıgı halde o hala takımda yeı l· ve Kara Alt üstünde .. çevirmeye oaltşıyor. 
ni almamış bulunuyordu. İşte Beşiktaş, Minder dışında bir tuı oldu. Fakat aayılma
sahaya geç çıkan bu oyuncusunun yü- dı. Güreşe ayakta devam ediyorlar. 14 lincU 
zünden ikinci golü böylece yemiş oldu. dakikada Kara Alinin bir ayalı: oyunu lle 
o un gene Fenerin hakimiyeti altında Corc Modrln fena bir vaziyette yere dilftll. 

Y • Fakat lmdadına hakemin blrlncl devrenin 
devam ederken Beşiktaşlılar Hakkının sonunu UAn eden düdüğü yetişti. İkinci dev-
gayretile çok sıkışık bir vaziyette bir gı>l re başladığı zaman Kara Alln1n gene blJ' a
çıkararak vaziyeti 2-1 şekline soktular. yak kapmasına şahid olduk. Fakat tendlal 

10 uncu dakikada ve Yaşarın bir hü- alta düştü. Bu altta taht bir 1lı:1 saniye blle 
cumu sırasında Beşiktaş kalecisi Mehmed sürmedi. Şimdi gene üstte. Corç Modrln teb-

. . . . likeli vaziyette. Fakat gene kurtuldu. Min -
Alı sakatlandı. Tedavısıne saha içmde de- der dışarısına kaçtı. Güreşe ıene ayakta de-
vam edilerek birkaç dakika heder edildi. vam ediyorlar. Kara Alinin tatblt ettıtı bJr 
Bu gibi hadiselerde sakatlanan oyuncuyu oyun neticesi ikisi birden yere tapatıandı. 
sahanın dışına çıkartarak oyuna devam Kara AH Corc Modrlnin ayatınt çok 
etmenin esas olduğunu burada kaydet- güzel bir şekilde yakaladı, Yeni zeıandalı bu 

ki "kt'f d . tebllkeli vaziyetten çok zor kurtuldu. me e ı ı a e erız. 
Mehmed Ali iyileştikten sonra oyuna Kara Alt çok güzel oyunlar tatbllı: e~lyor. 

. . . .. . Corc Modrln de bu oyunlardan meharetıe 
tekrar başlandı. Şımdı Beşiktaşı bakım kurtuluyor. İkinci devrenin on llı:lncl dalı:i-
görüyoruz. Fener kalesi sıkışıyor, tehli- kasındayız. <Yeni Zelanda) ıı mindere mıh -
keler birbirini takib ediyor. Beşiktaş mü- lanmış, Ali de çevirmek için uğraşıyor Bu 
dafileri orta çizgiye geldiler. Adeta tek eanada (Corç Modrln> e bir tq oldu. Fakat 
kale oynuyorlar. ancak bir saniye sürdil. Corç Modrln bun -

. . dan da kurtulduğu zaman ikincl devre bit-
25 ınci dakikada Şerefle çarpışan Fazıl, miş oldu. üçüncü devre başlarken Alinin aa-

çabuk atlatılan bir arıza geçirdi. kat olan blleAi gene atrımata ba§ladı. Buna 
28 inci dakikada Yaşardan bir ara pası rağmen Ali güreşe devam etti. Bu devrede 

alan Ali Rıza kaleci ile karşı karşıya kal- de Alinin Corç Modrine yaptığı birkaç kısa 
dı ise de topu ayağından açmış olduğu l- tuşa phld oluyoruz. Güreşin bitmesine 4 da 
· k l · · ··d h ı · kar~ s d ldka var. Corç Modrln Alinin altında oolı: 

ç~n a ecının mu a a esı ııı ın a ne- fena vaziyette. Ha gayret Ali. Fakat kur -
tıce alamadı, top da avuta çıktı. tuldu. üçüncü devre de diğer devreler glbl 

37 nci dakikada Şerefin sıkı bir şutü- Kara Alinin çok üstün güreşmesine ratmen 
nü Hüsameddin ancak kornere atmak su- berabere bitti. 

retile kurtarabildi. Eşrefin çektiği korner Tekirdağh Hüseyin • MUIAyim 
atışı sırasında ve bir karambol neticesin-
de Angelidis ile Hakkı çarpışarak sakat- Şimdi Mülayim önde Tekirdağlı arkada 

sahaya çıkıyorlar. 
landı ve oyundan çıktı. Güreşin Sami Karayelln idaresinde (15) şer 
Şimdi Beşiktaş 10 kişi oynuyor. dakikadan üç devre olarak yapılmasına ka-
42 nci dakikada Naci şahsi bir sürüş ne- rar verildi. 

ticesi topu üçlincü defa Beşiktaş aglarına Gureşe saat 6,45 de başlandı. Her ikl peh-
taktı. livan da biraz çekingen gureşiyorlar. Uçün-

. .. . di dakikada Huseyin 'MulAyimln kolunu kap 
Beşıktaşlı Rıfat bu golun yandan, f1le- maslle yere savurması bir oldu. Fakat bu sa-

nin dehk bir yerinden içeri girdığini id- vurmanın ucu minder dışında bltti~i lçln 
dia ederek itirazda bulundu ve hakemi ko gureşe gene ayakta başlandı. Biraz sonra 
lundan çekerek vaziyeti yakından ~örme- Huseyin Mulaylmin kolunu gene taptı. Fakat 
ğe davet ettiyse de hakem karaı;ında. ıs- Mulayim kurtuldu. Güreş başlıyalı 8 dakika 

' olduğu aalde hlla ayaktalar. 
rar etti. Eşrefin de arkadaşını teskin et- Güreş bir itişme şeklinde devam ediyor. 
mesi sayesinde bu hadise de xapandı. Bu arada Hüseytnin yüzü kanadL Hakem 
Maç da 3-1 Fenerin galibiyetile son bul- gureşl durdurdu. 
du. Ahmed Adem Biru ıonra tekrar bifl11an cüreıı.ıı bl-

Kara Ali - Corc Modrin gürqhaün 
ik.i heyecanlı ralıne 

l'inci devresi ayakta ve tatsız bir fekl,lde .ona 
erdi. 

İklnci devre başladı. İkl pehlivan 'J&kta 
güreşiyorlar. Hüseyin üçüncü defa lliillyt -
mln .kolunu kaptı. Fakat Milllyiın gene kur
tuldu. Güreş ltışme teklinde devaıo edip rı
dlyor. hıncı devrenin yedinci dalı:ilı:asloda
yız. Sinirlenen Hüseylnin kuvveW bir bam -
!esile Müllyim dilftü. Şlmdi HüaeJln ü.stte 
çal14ıyor. Fena bir vaziyete diifttllüni anla
yan Mülayinı d14an kaçtı. Telı:irdallı bu 
kaçmalara itiraz etti. Ve ufak bir mlnaka
şadan sonra, güreş daha sert olarak gene 
başladı. 

Hiıseyinln birdenbire MüIAylmln ayatın -
dan yakalayıp yere attııını görilJoru. ıra -
kat MüIAylm gene minder dJflD& bçı1or. 
Bu kaçmak galiba ona Amerikalı Clerman• 
dan hediye kaldı. 

İkinci devrenin ' onuncu datJlı:a-ndayu. 
Güreş gene ayakta başladı. 12 lncl dakika -
da Hüseyin MillAyimln ayağını taptı. lfüll
ylm altta Hüseyin üatte. MWAylm adama -
kıllı tehlikede.. Hüseyin bütün lı:uneWe bu 
tırıyor. Bu acı kuvvete dayanamlJ&ll llu -
layiın ikinci devrenin (14) ünctl dalı:ltuında 
sırtını yere yapıştırmaya mecbur taldı. 

Bu suretle Tekirdağlı 29 dalı:ltalıt bir 
çarpışmadan sonra gallb gelmlf oldL 

Yunan karışık takımı Şişliyi 
2 - O yendi 

Yunanistanın Panatinaikos Enosis 
muhteliti dördüncü maçını dün sabah 
Taksim stadyoınunda yaptı. 

Birinci devrede IYunanlılar rüzgarı 
karşılarına aldılar. Fakat rakiblerlne na
zaran daha düzgün ve hakim bir l'yun 
tutturdular. 

Birinci de\ re golsüz geçti. İkinci dev
rede Yunanlılar çok giızel bir gol at ılar. 
Şişli mağlUbiyetten kurtulmak iç1n uğra. 
ırken hakem bir penaltı verdi. Enr.sisli 

ı.ol açık çekti. 2 nci gol de oldu. Maç: da 
Yunanlılar 2-0 kazandılar. 

(Diier spor haberlerimiz 9 ._.. 
sayfadadır.) 



Liseler alım satım Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı Fiatı 

Ekmek 31640 10 

Sadeyağ 2496 100 

Dağlıç eti 7971 47 
Kuzu eti 1387 47 

Toz şeker 4046 28 
Kesrlıe şeker 1059 30 

Yumurta 7683 1,5 
Soğan 2255 5,25 
Patates 2813 7,50 

Pirinç 3464 2-l 
Kuru Fas. 932 17 
Kırmızı Mer. 75 12 

Un 1010 15 
Makarna 645 2i> 
Şehriye 77 25 
İrmik 512 20 
Pirinç unu 25 20 

Beyaz Pey. 923 45 
Kaşar P. 235 70· 

Zeytin 734 32 
Zeytinyağ 816 50 
Sabun 410 33 

16 kalem yaş sebze : 15146 kilo 

30025 aded 

1500 demet 

!Mıtngal kömürü 2300 kilo 5 
Oc:lun (Gürgen 105 çeki 250 
Kok kömürii 15 ton 1800 

İlk teminat 

237,30 

187,20 

659,74 

108,80 

33,35 

74,92 

26,05 

43,50 

58,37 

Tutarı 

1943,38 L. 
İlk teminat 

145,75 

48,55 

1 

Eksiltmenin yapılacağı gün ve saat 

7 /7 /938 Perşembe günü saat 10 da 

7/7/938 Perşembe günü saat 10,15 de 

7/7/938 Perşembe günü saat 10,30 da 

7/7/938 Perşembe günü saat 10,45 de 

7 /7 /938 saat 11 de. 

7 /7 /938 Perşembe günü saat 11,15 de 

7 /7 /938 Perşembe günü saat 11,30 da 

7 /7 /938 Perşembe günü saat 11,45 de 

7 /7 /938 Perşembe günü saat 13,30 da 

7 /7 /938 Perşembe günü saat 13ı45 de 

7 /7 /938 Perşembe gi.inü sa:ıt H de 

Komisyonumuza bağlı gündüzlü liselerden İstanbul Erkek Vefa, Kabataş ve Pertevniyal liselerinin kamp ihtiyaç-
' lan olan yukarıda yazılı yiyecek ve yakacakların yanlarında gösterilen gün ve saatlerde açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu hususa aid gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 
Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan liseler alını satım komisyonunda yapılacak ve ilk temiA 

natlar liseler muhasebeciliğine yatırılacaktır. İsteklilerin 938 yılı ticaret vesikası ve ilk teminat makbuzları ile birlikte 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
Şartnameler komisyon sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (3774) 

1 Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 
Kırklareli Tümen birliklerinin ihtiyacı için 840000 kilo kuru ot kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
Beher kilosunun muhammen fiatı 3 kuruş 50 santim olup ilk teminatı 2205 lira, 

ihalesi 11Temmuz1938 Pazartesi günü saat 17 dedir. İstekliler şartnamesini 200 
kuruş mukabilinde satınalma komisyonundan alabilirler. Talihlerin kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublarını havi zarflarını belli gün ve 
saatten en az bir saat evveline kadar Kır klarelinde Tümen satmalma komisyo-
nuna vermeleri. c3626> 

f/lıNfıN 

Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için 100000 kilo sığır eti ka
pah zarfla satın alınacaktır. Sığır etinin beher kilosu 28 kuruştan 28000 lira bi
çilmişUr. İhalesi 6/Temmuz/1938 Çarşamba günü saat 16 da Çanakkalede Müs
tahkem Mevki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İstekliler şartnamesini 

140 kuruş mukabilinde Çanakkalede Müstahkem Mevki Satınalma Komisyon
larından alırlar. İstanbul, Ankara, İzmır Levazım Amirliği Satınalma Komis
yon1annda da görebilirler. Taliblerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri 
olan 2100 lirayı ve ihale kanununun 2, 3. üncü maddelerindeki vesaik ile bir saat 
evvel komisyona müracaat etmeleri. t29, c3726> 

~ 

Kırklareli Tümen birliklerinin ihtiyacı için 50000 kilo sadeyağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Kilosunun muhammen fiatı 115 kuruş olup ilk temi
natı 4125 liradır. İhalesi 8/Temmuz/938 Cuma günü saat 17 dedir. İstekliler şart
namesini 300 kuruş mukabilinde Satınalma Komisyonundan alabilirler. Talib-
1erin kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublarını 
havi zarflarını belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Tüm Satınal .. 
ma Kmrusyonuna vermeleri. c3775> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 
Aşağıda yazılı eb'ad ve mikdarlarda olmak üzere cem'an 1000 metre mikabı 

çam tahtası alınacak. 
4-00 metre mikabı 4,00 .X 0,22 X 0,25 M. 
400 metre mikabı 4,00 X 0,20 X 0,25 M. 
200 metre mikabı 4,00 X 0,18 X 0,25 M. 

Tahmin edilen bedeli c45.000> lira olan yukarıda eb'ad ve mikdarı yazılı cem'an 
1000 metre mikabı çam tahtası Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ankara 
Satınalma Komisyonunca 13/7/938 Çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla iha
le edilecektir. 
Şartname 2 lira 25 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 3375 lirayı havi teklif mektublarını mez~ 

k:Ur günde saat 10 a kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarab 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ves aatte komisyona 
müracaatları. .3658> 

.:i!(lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrlllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllll!!a 
§' Tür k Hava Kurumu ~ 

1 BUYUK PiYANGOSU I 
~ 3 üncü keşide 11ITemmuz/1938 dedir. ~ 
! Büyiik ikramiye: 50.000 Liradır ... ~ - -- -5 Bundan ba~ka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ~ 
5 ( 10.000 Ye 20.000 ) liralık iki adet mükafat vardır... iS 
~ Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoya ~ 
5 ittirak etmek ıuretilc ıiz de t alünizi deneyiniz... 5 

~llllllllllllllf HlllllUll llllHI lllllllHllJllllllllllUlllJlllllJllllllllllllllHlllJllllllllHllDllllHlllll ll1' 

Sümer Bank Kay
seri Bez Fabrikası 
MUdürlüğUnden ~ 
Halkın sağlam ve ucuz bez ih

tiyacını temin maksadile imal et
mekte Jlduğumuz 14 tip c1nahtar
lı kaput fiatlan: 

85 
75 

santimlik 

topu 

santimlik 
topu 

778 kuruş 
710 kuruş 

Satışlanmız fabrika teslimi ve 
peşindir. Fiatlarımız asgari bir 
balya içindir. Bu fiatlara yüzde 
iki zam edilmek suretile asgari 
bir topa kadar perakende satış 
yapılır. 

Balyalar 20 top, 720 metre
dir. Siparişin bedeli fab .. 
rikamıza vasıl olmadıkça 

sipariş kabul ve sevk 
edilmez. 

.............................................................. 
~ ~ 

Son Posta 1 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANB UL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün. hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 . ·. Sene Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 --
750 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştu(.". 

-····-

1 
Ay 
Kr. 

15U 
270 
300 -

Gelen evrak geri verilmez. 
llanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

~-······················· ·······················-... ! Posta kutusu : 741 İstanbul ~ 
i Telgraf : Son Posta ~ 
! Telefon : 20203 i . -................................................... ııı•~ 

8 GON ZARFI N DA 
GOZELLEŞMiŞ 
Buruşukluklar gaib oldu. 

Yumu9ak Clld • Cazlb Ten 

Sen civarında oturan Bayan Drouet; bu usul, beni H8 gün zarfınila 
hakikaten cazib bir tarzda güzeli eftirdi» diyor ve huna nasıl ml(lıı 

vallak olduğunu anlatan aııl mektubunu okumanızi rica ediy~r: 

c8 - 10 gün kadar evvel çektir- cevheri vardır. 

diğim bu iki fotografımı görünce, Gece, yatmazdan evvel pembe 
kendim bile tanımakta güçlük çek- renkteki Tokalon kremini silrünüz. 
tim. Alnımda, gözlerim ve ağzım Siz uyurken cildinizi besleyip yu .. 
etrafında, çizgiler ve buruşuklukla- muşatır ve güzelleştirir ve buruşuk
rım vardı. Tenim esme!" ve sertti. lukları giderir. Gündüz için de be .. 
Bugün ise bütün dostlarımın gıpta yaz renkteki Tokalon kremini ku!
ve takdirini çeken beyaz, yumuşak lanınız. Cildinizle siyah benlcrir.i 
ve buruşuksuz bir cilôim vardır. Bu- eritir ve açık mesameleri sıkiaştıur. 
nu temin eden ve hakiki bir cild Paranın iadesinde garanti 
unsuru olan gece için pembe ve Bu usulü bilen ve tatbik eden her 
gündüz için beyaz renkteki Tok:ıA kadın cgünde 30 dakika> bir genç 
lon kremini herkese hararetle tav- kızın yumuşak cild ve sevimli, taze 
siye ederim. İçlerinden birçoklar1 bir ten elde edilir. Binlerce defa te .. 
tecrübelerini yapıncıya kadar adeta min edilen şayanı hayret semereler 
benimle alay ederlerdi. Fakat tecrü- size parayı iade etmek garantisini 
be edip şayanı hayret neticesini el- vermeğe sevkediyor. Hemen bugün
de edince, onlar da benim gibi ~aşa- den her iki Tokalan kreminden bi-
1adılar ve son derece memnun kal- rer vazo alınız. Tarif edilen tarzd.'.l 
dılar.> Cild unsuru olan pembe on gün kadar tatbik ve tecrüb~ edi
renkteki Tokalan kreminin terk.5- niz. ,..Elde edeceğiniz şayanı hayret 
binde Viyana Üniversitesinin meş- semeresinden menun kalmamışsa
hur bir profesörü tarahndan keşfe- nız, vazoyu iade ediniz. Paranız 

dilen ve Biocel tabir edilen gen~lik derhal geri verilecektir. 

l 

• 

_____ __ _____ ...., __ ..., _ ._ __ _ 

1 
J\.VBENS 
RUJLARI 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

- - - - ~ - - - - - - ~ - - - - ~ - ~ ~ -
DiKKAT 1 Paris COTV fabrikalarmda imal ve ihzar 

1 

edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 

1 

t 

~ 

J 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 1 
Muhammen bedeli 23.000 lira olan 'agon ve lokomotif yayları 10/ 8/1938 Çar

şamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü He Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1725 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayjn 

ettiği vesikaları ve nafn müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni giln saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankaıada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. .(3891) 



ı. Sayfa 

·SER BET • LİMONATA • DONDURMA MİDEYi BOZAR 
BUZLU SU 

iÇiNDE 
•• •• • • • 

ıçınız. 

Midevi - Müştehi, Müleyyindir, Limon - Portakal - Çilek - Mandalina - Ağaç çileği - Ananas :.. 
Frenk üzümü - Sinalko - Şeftali - Muz - Kayısı - Armud. Fiatı 25 • 40 - 60 kr. 

Venüs 
Kremi 

Ters:~b'ndeki busust mad· 
dei hayatiye dolayısile cildi 
'' le r, taravetini arttırır. 
Yeni bir ten ynrullr. Venüs 

Kremi liSri kadın güzelliği
nin bir tılı:;ımıdır. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hay

rete dOşnrnr. Dudaklarda 

24 saat sabit kalır. Şık ve 
ki bar tam Uy alarm kullan
dıkları yegAne rujdur. 

Venüs 
Briyantini 

Baştaki kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tutar. Dökülme
sine mani olur ve kıvırcık ya
par. Saç meraklıları ve gençle. 
r in hayat arkadaşıdır. 

•• en s 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 
24 saat havalandırılnııf 

fevkalade ince ve hafif Ve
nns pudrasile tuvalet gören 
bir cilt dOnyanın en tara
vetli gtızelllğini ifade eder. 

v Ü 
Limon Çiçeği 
KOLONYASI 

Hususi bir tip tir. 90 derece· 
dir. O kadar k i en büyük zevk 
ehlini ve müşkülpesend olmak· 
la tanınmış kimseleri bile hay. 
ran bırakmaktadır. 

•• en us 
AlllQı 

fler cildin rengine göre 
~eşidlerl mevcuddur. Yoza 
ı;nrUldUğOnde cilde fevka· 
ilde tabıt bir renk verir ; te· 
ni bozmaz; gUzelleştirir. 

Venüs 
KiRPİK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

arar vermez. VenOs snrm&
sile tuvalet gören kirpikler 

bUytır ve gl\zelleşerek kalb· 

lere ok gibi saplanır. 

nü 
Çam 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bcı· 

r:uk olanların kalbine ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada 
çamlarının latif ve sıhhi koku· 
ları VENÜS çam kolonyıısında 
mevcuddur. 

Böbreklerden idrar torbasına k~dar yollardaki hastahklann 

mikroblannı kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zor
luklarını, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bf'l 
ağnsıoı, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini 
giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat Vekiletimizin resmi 

ruhaabnı haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 

Dikkat: HELMOBLÖ idrarının temizliyerek mavileştirir. 

Bütün 
ağrıları 

• 
1 

e1.1i eder. 

İlan Tarifemiz 
Birinci ıahile 400 
ikinci ıahile 251} )) 

Üçüncü ıahile 200 )) 

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve siyah olarak saçlara tabii surette istenilen rengi verir 

Sabittir, 11hhi ve zararsızôr. 

Dördüncü ıahile 
İç ıahileler 
Son ıahile 

100 )) 

60 )) 

40 )) 

İNGILIZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

SOLUCANLIÇOCUKLAB 
Gıdalarını Solucanlara Verirler· Bunun için en birinci deva 

İSMET SANT ONIN BISKÜVİTIDİ R. 
Solucanları dtışnrnr, çocuğıı cılızlıktan kurtarır. Ecıırnelerde 

~------• ku.tuau 20 kuru9tur. 

Muayyen bir m üddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilaıı yaptıracak

lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmistı :-. 

Son Postn'nın ticari ilfı.nlaru:a 

aid işler için şu adrese müracaa~ 
edilmelidir: 

İlincıhk Kollekut Şirketi 
Kahramanzate Han 

Ankara eMldesi 

Nezle hastalıkların 
kara ha bercisidh-

Gripio nezleyi ve grıpı geçirir, 
harareti düşürür. 
Baı ve diı ağrılarına, romatiz

ma sancılarına, sinir ve adaleler
deki ıstırablara karşı en kuvvetli 
deva Gripindir. 

Havaların çok karışık ve tehli-
keli olduğu günlerde sıhhatinizi 

korumak için şüphesiz Gripin kul
lanmalısınız. 

lcubında gnncte 3 kaşe alınabilir. is
mine dikkat. Taklidler •nden sakınınız. 

Ve Gripln yerine başka bir marka 
veri r~erse ~i drletle r eddediniz. 

TAŞRA HALKINA MUJDE: 
Beklediğiniz 

HASAG 
Lüks lambaları 

gel mittir. 
Çok hassas, çok dayanıklı Ye çok ucuzdur. 
Yedek parçaları daima mevcuttur. 

Sabş yeri Tahtakale No 51 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitede Roma Hukuku Ceza Hukuku, ve Devletler Umumi hukuku, U

mumi İktısad ve İktısad Doktirinler i Tarihı, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Histolo
ji, Hayati Kimya, Sinir hastalıkları, Umumi Kimya, Heyet, Tecrübi Fizik; Orta 
zaman Garb tarihi Doçenlikleri açıktıı·. Talimatname mucibince ilkteşrin 1938 
ayı başında imtihanlnrı yapılacağından isteklilerin Rektörlüğe başvurmaları. 

c3798• 

-..:------------""""- 1 Fennt SOnnetçi 

Beyoğlunda 

BAKER MAGAZALARINDA 
Yeni bir 

KADIN ŞAPKALARI 
dairesi açılmıştır. 

PARİSİN 
En güzel modelleri 

······························································ 
Son Posta Matbaası 

································ Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Emin Fidan 
Kabine: Beşiktaş 

Erip apnrtımnn 
Tel: 44395, ev Sun· 
d iye istasyon yanı. 

Kadınlar için 


