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Südet Almanlarına 
muhtarivet veriliyor 

Litvanya Lehistanla anlaştı, hududda 
toplanan askerler yerlerine döndüler 
Lehistanla _!-itvanya ı Çekoslovakyada 
ara_sında m'!naseb_at . bir emirname 

.~nıden tesıs "~dıldı neşredildi 
-~ 

Memet ıehrina~ btr g6ranflf 

bondra 19 (Hususi) - Lehistan - şartlar mucibince, iki devlet arasında 
Litvanya !htilfifı tehlikeli bir safha ge- 20 senedenberl münkatl bulunan dip • 
çirdikten sonra, şimdi artık halledil- lomatik mün!\Sebr.i yeniden tesis edil
miştir. mi.ştir. İki hükUmet merkezinde tayin 

Litvanya hükiimetL Leh ültimato- edilen elçiler martın sonuna kadar iti • 
munun ileri sürdüğü bütün şartları madnamelerinl vereceklerdir. 
kabul etmiştir. . Tekrar bu tarihe kadar, Lehistan ve 

B11 hususta, iki devlet arasında cere- Litvanya arasmda kara, deniz ve hava 
yan eden müzakereler Estonyadaki se- yollarile münakalat tesis edilecek, tel· 
firleri vasıtasile yapılmıştır. grat ve telefon hatlan açılacaktır. 
~ ültimntomunda ileri sürülen (Devamı 11 ind .avfada) 

Devlet dairelerinde Alman 
memurlarının adedi 

arbnlıyor 

-Sacüt Almanları Şefi Hmlein 
(Yazısı l 1 inci sayfada) 

• 
ispanyada açık şehirlerini "Mazi; mazidir, 
bombardımanı durdu ·hal de hal,, 

Son bombardımanlarda Barselonda enkaz albndan 
: 1300 kişi çıkarıldı, Fransa teşebbüste bulundu 

lıpanyadalıi harbin harita ile hikiiyeıiı (Beya~ arcm hiilıiimetçilere, 
noktalı arazi FrankoculaTa aiddir.) 

Temmuz 938 da Eymı 938 da Şubat 937 de 

Londra 19 (Hususi) -
Barselonun üç gündenbe
ri devam eden şiddetli 
bombardımanı bugün 
tlunnuştur. 

Gece yarısına kadar en
b.z altından çıkanl~m 
brbanlann adedi 1300 ü 
bulmuştur. Bundan başka 
~00 de yaralı vardır. İlkte§rln 937 de ' Bug{ln 

Frnnsanın teşebbüsü nn aykırılığını tebarüz ettiren teşeb-
Paris 19 (A.A ) -Salahiyettar me- büslerde bulunmuştur. 

hafilin teyid ett~ğine göre, Fransa hü- Fransız notasının bir suretine mut.
kfimeH, Katalonytıda ~~vı1 ahalinin j tali olan İngiliz hükfımeti de, Sala
tayyarelerle bombardımanı hakkında manka makamları nezdinde aypU te
Saıamanka hükumeti nezdinde bu ı~ebbüslerde bulunncaktır. 
hombardımnııların insanlık kanunlan-ı (Devamı ll inci 1t111Jada) 

Loyd Corc Versayda 
Paris 19 (Husu.si) - Büyük harbin 

sulh muahedelerini tanzim etmif olan a
damlardan bugün İngiltere tarafında 

(Devamı 3 üncü ıayf ada) 

Facianın içyüzü 
Karısile kayınpederini 
öldüren genç neler 

anlahyor? 

Katil Kcutamonulu Emia 
(Yama ll iad ....,,....) 

Alman devlet reisi "İtalya ve Fransa ile hududlanmız 
kat'idir" dedi. Fakat diğer hududlar? 

Diier tara/tan ltalyan bafuekili A'1rupa lııt'aıına verilmui elum 
olan yeni bir müva:uneJen bahıediyor. Acaba bu ilri lilrir ve politi

ka arlıaJaıı aöyleJilılm oe •öylemetlilıleri pylnle birbirlerini 
ikmal mi ediyorlar 1 

Vez•nı Muhittin Birgen 

Alman devlet reııt Vivcınada ~şhur nutkunu tbyıerıcen. 
[YaZllll ikinci sayfamızın Hergün sütununcladlr] 

" Y akınşarkın en büyük 
ordus~, Türk ordusudur,, 
Bir Mısır gazetesi " Bu asırda yaşıyabilmek için 
kuvvetli olmak lazımdır. Yakınşarkın bütün milletleri 
Türkiyenin verdiQi misali takib etmelidirler ., diyor 

Kudretli ve kahraman Türk orduıuna aid bfr görilniq 

. Kahire 15 (Hususi muhabirimlı yazı • da uzun uzun Türk ordusundan bahsetti. 

.Yor) - Dünya islerinin aldıJı gidiş bu " Gazete Türk ordu ve donanmuınm 

.rada da efkarı çok işgal ediyor. Mısır, Abdülhamid devrindenberl geçirdili de
askerl kudretinin yükseltilmesi için bir virleri ayn ayrı tedkik ettikten ve cum
,takım tedbirler düşünüyor ve askerlik hutiyet devrinde yapılan şeyler hakkındı 
meselelerine karşı halkta umumt bir ala- bir takım malfunat verdikten sonra bu· 
ka uyanıyor. Bu münasebeUe Al ifokat- gün Türkiyenin en yeni tipte 1000 tayya. 
,tam gazetesi bir makale neşrederek bun. (Devamı 11 ınci sayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Milli tarihimizin meçhul kalan b:r hakikati ay.dmlamyor 

Vatan ve Hürriyet- İttihat ve Terakki 
Tarlh Kurumu Belletenlnln son çıkan nUshasında mllll tarlhlmlzln meçhul taımıt 

bir haklkatlnl aydınlatan ÇQt mllhlm lkl yazı intişar etU. Bunlardan blrt Profesör 
Bayan Afet.'ln, diğeri Kars saylavı Hüsrev Samlnlndlr. Tarih Kurumu Belleteni eıı
mlze dQn ıcçUll içln bu 7azılar1 okuyucularımıza ancak bugün verebW7orwı:. İç AJ
falanmıza ba1'ın11. 
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Her~ün 
Hitlerle Mussolini 
Dillerinin altında 
Neyi saklıyorlar? 

Yazan: l\1uhtttin Birgen -

~ vusturya vukuatı karşısında İtal
~ yanın aldığı vaziyeti izah için 
geçen gün bir nutuk irad eden Bay Mu
solini, sozlerini karışık bir cümle ile bi· 
tirdi. Avusturya vukuatının Berlin • Ro • 
ma mihverini asla bozmadığını ve boz
mıyacağını söylerken dedi ki: 

c- İttihadı gerek zaman ve gerek va
sıtalar itibarile birbirine benziyen iki 
millet, politika ve hayat düşüncelerinde 
de bır olarak, endişe içinde bulunan 
kıt'amıza, bütün milletlerin nihayet sulh 
içinde müsmir bir surette işbirliği yapma
larını mümkün kılan yeni bir müvazene 
vücude getirmek için birlikte yürüyebi
lirler.» 

Resimli Makale: Şark f else/esi, garb /else/ esi. 

/ ---

Bu sözler, kasdcn bir buluta sanlmış 
olarak ortaya atılan bir fikrin, müphem 
ifadesini andırıyor. Bay Musolini, endi
r;e içinde bulunan Avrupa kıt'asına ve -
rilmesi elzem olan yeni bir müvazeneden 
bahsediyor. Bu, öyle bir müvazene ola • 
cak ki. bugünkünün yerine gelecek ve 
ayni zamanda milletlerin sulh içinde ve 
müs~1ir bir surette iş yapmalarını müm-

Şarkın en meşhur bir §airi dünyaya gelıni§ olmaktan 
müşteki idi. Şiirlerinde: 

- Ey gönül, madem ki senin nasibin kanamaktır, her 
gün perişan olmaktır, 

Ey ruh madem ki encamın bir gün çıkıp gitmektir, o 
halde bu bedene ne diye geldin? derdi. 

On asır evvel şark fılemiJ mamur, müreffehti. Garb ca -
bil, harab, fakirdi. On asır sonra vaziyeti altüst eden tek 
Amll birincısinin tevekkül ve bedbini felsefesine kapılması, 
ötekinin ise her dakikalık bayata ayrı bir kıymet vermesi 
oldu. 

Garbin ayni derecede meşhur bir piri ise şiirlerinde bır 
dakikalık hayatın kıymetçe cihanın bütün hazinelerine 

Hayat muvakkat, dünya fanidir, demiyelim. Bizden ev
Yel başlamıştır, çocuğumuzla bizden sonra ebediyete ka
dar devam edecektir. Vazifemiz muhiti karanlık değil, ay
dınlık görmektir. 

kün kılacakmış. Her müvazenenin iddiası -=:~~==:::;:::===::::;:::;:~:;::;::;:::=:=~~====~=~=:;~==~========.~ 
ayni şeyleri yapmaktır. Bunun için, işin ( le o ~ /A.. IE3\ A le o N IF\\ A ) 
bu tarafını cbeylik iddia> olarak bir ta- ~ ~ ~ A R ~ e;;;ıJ D ~ 
rafa bırakırsak geriye müvazenenin de- _ 
ğiş:rnesi meselesi kalır. Ayni zamanda bu s ..... _______________ j .. --__ -_-_-_-_-_-_-_-_-_··_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--.--B-.·------------

muadil olduğunu terennüm ederdi. 

sözlcr o tarzda ve o yerde söylenmiştir ki, osis giyen ır prensesle evlenen 
Bay Musolininin bu sözleri söylerken di- Garib bir nebat HERGüN BiR FIKRA Amerikalı gazeteci 
linin ucuna kadar gelmiş olan diğer ba-
zı sözleri yutmuş olduğunu iddia etsek 
pek de yanılmış olmıyacağız. 

* Öte taraftan, Bay Hitler de mütema • 
diyen bir iki nokta üstünde ısrar edip 
duruyor. Berlin • Roma mihverinin şjm
di kaptanlığı rolünü ifa eder görün~n bu 
heyecanlı hatib, mühim bir meseleyi bir 
hafta içinde iki defa diline doladı ve ga
yet vazih ve kuvvetli cilmlelerle tekrar 
etti: 

Dolandırıcı 
Bir tarihte meşhur bir dolandırıcı 

varmış. Her kimle kontt§sa onu mu • 
hakkak dolandırırmış. Zamanın hü • 
kümdanna haber vermi§leT: 

- Şu adamı bulun, dem~, bakalım 
beni dolandırabilecek mi? 
Dolandıncıyı hükümdamı. huzuru -

na çıkarmışlar, hükümdar sormu§: 
- Sen herkesi dolandırmı§stn, doğ-

c- Gerek İtalya ve gerek Fransa ile ru mu? 
hududumuz artık tesbit edilmiştir ,dedi: - Evet doğrudyr. 
her iki memlekete karşı da söz verir ve - Öyleyse benı de dolandır. 
taahhüd altına girerim. Benim sözüm, Dolandırıcı bir an düşünmüş: 
bütün Alınan milletinin sözüdür.> - Pek~ ama bunun için aletlere ih • 

İtalya ve Fransa gazetelerinin bu söz tiyacım var. Gerçi benim aletlerim 
karşısında aldıkları tavra bakılırsa, on- tamamdı ama, geçende parasız kal -
lann da bu sözlere inandıkları kuvvetle dım, bir yeTe on liraya T'ehitıı bırak • 
tahmin olunabilir. Hitler, şimdiye ka • Kaliforniyada yetişen ve Darlingto- tım. 42 yaşlarında bulunan Amerikalı ~-
dar yapacağını söylediği J:eyleri yaptı ve nia ismi verilen bu nebatın, Sosis'e Hükümdar on lirayı vermiş, do • d '"'oodf rd bir 

~ yasi muharrirler en w o , yapmıyacağını söyledigı~ · şeyleri de yap • karşı hususi bir iştihası vardır. Yuka- landırıcı çıkıp gitmi§ ve bir daha ge • 
Prenses Tsonlonlkidze ile evlenerek madL Şu halde, Fransa ve İtalya hudud- rıdaki resimde bunu nasıl yediğini gö- ri dönmemiş. Hükümdar mera1; et -

larını kat'i surette tesbit etmiş olduğunu rüy-0rsunuz. Bu nebat, kendisine So- miş, tekrar aratmış, buldurnıuş, dolan- Nevyorka gidecektir. 
söyliycn Alınan devlet reisi, diğer hu • sis'ten başka, sucuk, soğuk et 'filan ve- dırıcı huzura çıkınca hükümdar ba • Prenses Pariste bulunurken, apaşla-
dudlar hakkında musırran sükut ederse, rildiği zaman bunları da reddetme- ğırmış: rm tehdidine maruz kalın~ ve günler-
bunun manası, bilahare tutamıyacağına mektedir. - Hani beni dolandıracaktın, üste- ce evine kapanmıştır. Bir gün kalaba-
e.min olduğu bir taahhüd altına girmek- --------E--- lik dlet'lerimi rehinden kurtaracn - hk bir caddede gezerken, üç serseri 
ten korkması demek olmaz mı? Meşhur mucid disonun ğım diye on lira mı da aldın? karşısına dikilerek kendisini soymak 
Şu halde, onun da dilinin ucunda bazı garib bir vasiyeti - Emrinizi yerine getirm.i.§tim hü- için kamalarına davrarunışlar. Bunu 

sözler dolaşmış, fakat, bu sözler, du • küm.danm, aletlerimi rehinden kur • gören prenses, bir çığlık kopararak Meşhur mucid E<Jison ruhlara çok la 
dakların arasından dışarı çıkamıyarak inanırdı. Ölümünden birkaç ay evvel taracağım diyerek on liranızı do n - kaçmıya başlamış, 0 sırada uzun boylu 
tekrar yutulmuştur. Hitler, Fransa ve . . . dırdım ya, daha ne yapaydım! bir adam yetişerek, serserilerden bfri-
İtal h d dl d k d .. d . on keJımelık b:.r yazı yazıp Josef Du- lf- .,.. 

ya u u ann a en ısın en emın • d d b kil t d" t · t· - ni bir vumrukla haklamış, ve kadını dir· B lar d ği.,....,; k, i b nl ninger a ın a ir ve e ev ı e mı.~ ır. El ki .kl• d J 

. un e ,....uıyece yan u arı ö .. .. b" -dd t :Ed" e rı l pu ra bir otomobile bindirerek evine götür-değiştirmek için Almanyayı he:- hangi lumunden ırw mu w e sonra ıso-
bir harekete sevketmiyecektir. Fakat, di- nun ruhunu çagırmaga muvaffak ola- Ku IUSU icad edildi müştür. Maceradan kurtulınası şerefi-
~er hududlar? ı .. oraya gelince, Bay Hit- cak ve bu yazıyı ruha tekrar ett~.ecek M f Am ik 1 ka .f N.k 1 T t ne, Pariste bir Rus kahvesinde eğle-
6 v ı d 1 O 000 d 1 - ta aru _ er a. 1 şı ı 0 a es a nen ve kendı's"ınfn Amerikan muhar-ler sadece yutkunuyor v·e susuyor 0 an a ama · 0 ar vermegı - d · - 1 kt ki d k t 

. d k d b k ica ettıgi e e rı ı pu ra u usunun . 1 . d b. . 1 k t kd" d * ahhüd etmiştir. Şlın iye a ar irço ihtira beratını almıştır. Bu ihtira saye • ~ e~~n ~n ~aho a~a d ad un ~en 
cEndişe içinde bulunan kıt'amıza yeni tecrübele~ ~apılrnı~s~ da bu yazı ruha sinde kadınlar arbk pupla veya pamukla oo on , sa a a ar evaın en 

oir müvazene vermek> fikri ile, değişmi- tekrar ettınlememı.ştır. yüzlerine pudra sürmekten kurtulacak • bir dans faslından sonra, genç prense
yecek hududlarla, değişip değişmiyeceği mızdan bahsediyorlar. Gönül istiyor ki lardır. Pudra kutularının arkasında bu - se evlenmek teklifinde hullunmuş. 
hakkında bir harf bile söylenilmiyen hu- dillerinin ucundakilerini de meydana vur- lunan elektrikle müteharrik küçücük bir Prenses te kabul etmiştir. Prenses, bir 
dudlar arasında acaba hususi bir müna • sunlar; biz de anlıyalım, Avrupanın han- makine kutuyu ufki şekilde iki müsavi çok filmlerde rol almış, atla mania ya
sc~~ var mıdır? Acaba, bu iki fikir ve gi müvazcneye doğru gölürülmek iste • bölmeye ayırmakta ve müteharrik maki- rışlarmda madalya kazanmıştır. Sekiz 
polı:ıka arka~aşı, bu meseleleri araların- nildiğini görüp şu meraktan kurtulalım! nenin sarsılmaları, yüze çok muntazam lisan bilmektedir. Daha iki lisan öğren
da otedenberı konuşmuş ve bazı şeyle- Bu romanın en heyecanlı sayfaları üze- surette pudra atmaktacıır. Bu suretle yü- mek sevdasındadır. Balalayka çalınak
re karar vermişlerdir de bugün muay - rlndeyiz ve neticeyi öğrenmek istiyoruz, zün her tarafına bir tarafa da~a çok, di- ta, birçok aşçıları kıskandıracak dere
yen bir Avrupa vaziyeti karşısında ayrı kabil olsa, bütün sayfalarını atlayıp, he- ğer tarafa daha az olmamak uzere pek cede nefis yemekler yapmaktadır. 
ayn söz söylerkenJ biri bir taraftan, di- yecan verici zabıta romanlarında yaptı • büyük bir intizamla pudra yayılabilmek· --·-----------
ğ.~ri de öbür taraftan söyledikleri ve ğımız gibi, hemen sonuncu sayfaya geçe- tedir. Makinesinde bir saat için elektrik deceği nazarı dikkate alınınma bu maki-
soyleınediklerl şeylerle, birbirlerini ik • ceğiz ... Fakat, kabil değil ki... cereyanı bulunacaktır. Bir kadının pud- ne ile altmış defa pudralanılnbilecektır. 
mal mi ediyorlar? Muhittin Birgen ralanması için bir dakikanın kifayet e- Makineye tekrar cereyan verilebilir. 

Bu sözler, bu bir losmı bülbül gibi, tam ~==~====~~========:=:::;::::;::::;:::;:::;:=:;~;;:::::;::=:::=:==:=:;:.=~==========:~ 
bir talnkatle ifade edilen, diğer bir kıs- r ..., 
mıdadokuzboğumuboğazınsekizinive ·STER iNAN, İSTERİ ANMA! 
hatta dokuzunu da aşıp dilin tam ucuna 
geldiktan sonra tekrar yutulup içeı iye 
gonderilen fikirler, insana meraklı bir 
romanın henüz okun mı yan fasıllarını 
hatırlatıyor. Demokrasi ve sosyalizm A -
lemlcrinin csergüzeşb veya cavantürı. 
diye tavsif ettikleri bu roman, yirminci 
asnn birinci ortasına doğru A vrupada 
yaşıyan milletlerin hayatlannın romanı
dır. Bunu yazanlar istçr birer sergüzeşt
çi, isterse bırer kHic;ik roman müellifi 

· Şehrimizde çıkan gazetelerden birinin dünkü nüshasında olan kısımları da Be rlin ve Romanın nüfuzu altına sokula. 
muhterem b·r meslekdaş Avrupanın siyasi vaziyetinden caktır. Portekizle Frankist İspanya ikinci sınıf müstakil 
bahsederken aynen şöyle diyordu: birer müttefik devlet halinde Roma ve Berlin mihverine 

cRoma ve BerUnin mutabık kaldığı söylenilen şartlara peyk olacaklar, Fransa Korsikayı ve bütün ıimalt Afrika 
göre, Çekoslovakya, Romanya, Danimarka, Holanda, İsviç- müstemlekelerini kaybedecek ... » 
re, Bulgaristan, Arnavudluk ve Mısır da müstakil devlet Biz bu satırları okuduktan sonra söyliyenlerin açık gözle 
olmak vasfını muhafaza edemiyecekler, Flaman, Belçiksı bir rüya görmüş olduklarına inandık, fakat ey okuyucu 
ve Yugoslavyanın Hırvat, Sloven ve Boşnaklarla meskOn sen bu tahminlerin bir gün tahakkuk edebileceğine: 

1 STER 1 NAN, İ S T E R 1 N A N M A! 
bulunsular, milletlerin ve bizim hayatı • '-----------------------------------------------..-

Sözün 
Ah, gençlik 
Bilseydi!. 

Kısası 

I!. Talu 

H aydarpaşadan, ta Diyarbakıra ve 

daha da öteye giden tren, hare

ketine bir saatten fazla vakit olduğu hal
de ağız ağıza dolmuş. 

Altı kişilik bir ikinci mevki kompar .. 
timanıı güçbela kendimi attım. Beni gıya
ben tanıyıp da saygı gösteren bir yol ar
kadaşının lUtfen bana terkettiği köşeye 
büzüldüm, oturuyorum. 

Karşıma tesadüf eden diğer köşeyi de, 
yaşlıca bir zat işgal ediyor. Bir aralık. 
içimizden biri kendisine sordu: 

- An karaya mı? 
O, sebebini sonra anladığım titrek bir 

sesle cevab verdi: 
- Ben gitmiyorum, efendim. Mah • 

dum .. Kayseriye gidiyor .. Orada memur
dur. Azıcık Kadı.köyünde akrabadan biri· 
ne kadar gitti, ben de burayaJ trende 
kendisine yer tutmağa geldim. 

Dikkat ettim: Evladının rahatını temin 
etmek için adeta kımıldamadan, nefes 
almadan oturuyordu. Arada bir, kapı ta. 
rafına bir göz atıyor, sahibini bcklıyen 
muti bir fino köpeği tevekkülile, kori c 

dordaki ayak seslerini kolluyordu. 
Hareketimize on dakika kalarak cmah0 

dumı. geldi. Açıkbaş, geniş omuzlu, SÜ· 

lün gibi bir delikanlı .. Bir saattir beklet
tiği babasına tek bir özür kclımesi tJlsun 
tekellüm etmeden içeriye girdi. 

Baba, mağrur bakışlarile ömrünün fi· 
danını baştan aşağı süzüyor, bir yan .. 
dan da telaşlı telaşlı onu lakırdıya bo
ğuyordu: 

- Bu palto ile üşümüyorsun a?. Şu se· 
petin içinde yiyeceğin var. Termos ora • 
da. Şu kağıdda sarılı olan çikolatadır. 

Yolda ağzın acırsa, bir tane yiyiverirsin .. 
Gece, ayaklarını şu battaniye ile iyice 
sarmala. Eskişehirdcn sonra soğuk olur •• 
Kibritin var mı?. Bak, yolda okursun dl· 
ye gazeteler de aldım. Başka bir şey is· 
tiyor musun?. Sabun ufak bavulun için
dedir. Annen havluyu da çift koydu .. Ne 
olur, ne olmaz? Mendillerin de oradadır. 
Paran kafi mi? .. 

İhtiyar, gırtlağını tıkıyacakmış gibi co
şan şefkatinin zebunu olarak ve belki de 
daha ziyade pek yakın bir ayrılığın ilk 
iğne saplantılarını kendi kendine duyur. 

uı.amak için boyuna söylüyor, o esnada 
mahdum babasının bu düşkünlüğünden 
adeta mahcup oluyormuş gibi önüne ba • 
kıyor, susuyordu .. 

Son kampana çaldı. İnmeğe mecbur O• 

lan teşyicilerle beraber ihtiyar baba da 
istemiye istemiye kalktı, ciğer parcsin • 

den ayrılmağa hazırlandı. Kapınnın ö • 
nünde, solmuş dudaklarından son bir hl
tab döküldü: 

- Sık sık mektub yaz, oğlum! 

Dedi, ve uzaklaştı. O vakte kadar ter 
bir söz söylemiyen delikanlı, tüysüz du
daklarını büktü ve: 

- Oulr! Aklıma eserse yazarım!. ce • 
vabını verdi. 

Bereket versin, bu cevabı ihtiyar ba • 
ba, düşkün baba işitmedi. Yoksa, e'Vln • 
dının ayFılığı ile şüphesiz zindana dönen 
evine, yaralı gidecekti .. 

Ah, gençlik! Bir baba gönlünün nasıl 

bir sevgi ve şefkat hazinesi olduğunu 

takdir etseydin!. 

Bilseydin ve anlasaydın .. İhtimal ki, jn. 

sanlık daha mes'ud, hayat daha az elemli 
olurdu! •• 
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TELGRAF HABERLERi 
f ngiliz kabinesinin dış 
politikası değişecek mi? 

İngiliz - İtalyan 
müzakereleri 

s.yı. a 

L-c ~=z~:~:~~! -ı-.ı S4WAll~ 
- _G~~j~Uzy~~~~.:::d AL:E __.,,----e 

başnıalmleslni.n serlevhası cLondra müza -
keresi netıceleriıı..dir. Bir müddet evvel Lon- l h l 
draya giden Ü~ mJlll banka dlrektörtımüztln • e itvanga ihtilafı 
orada yaptıkları temaalar netlceslnde elde 
edilen muvaff31d7et1 menuu bahseden blıl Yazan: Selim Ragıp Emet 

Roma 19 (A..A.) - Hariciye nazırı muharrir, bunun. aaııaJUmlzln tntıp.tı için 
Kabine Lordu: "Hiç kimse bizden Almanya ile müzakere Koat Ciano He İngllterenin Roma bil- ne kadar hayırlı olduğunu kaydediyor. Ve 

d ·· k 1 · · · ~ b' f 1 .. diyor ki: L ehistanla Litvanya arasında hem 
an çıkmak istidadını gösteren sı. 

lılhlı ihtillf, 1914-1918 sulhunun meyda • 
na getirdiği nüaklı vaziyetin bir netıce
sidir. Maltim olduğu üzere Lehistan da. 
Litvanya da büyük harbi müteakib tek • 
rar hayata doğmuşlardır. Lehistanın do • 
ğuşunda müttefiklerle beraber Alman : 

siyasetine devam etmemizi İstİyemez " İyor yu e ÇiSi yenmen ır saatten az~ su- •Memleketin lktıs:ıdl kalkınması tmkltn-
ren bir mülakatta buluru}luştur. Ingi- ıarmm ne suretle <>lursa olsun genltlemesl, 
liz - İtalyan müznkereleri etrafında zaten ferahlı bir hldlsedlr. P'akat buna lld 
muhafaza edilen kat'i sükuta rağmen genls ölçüde bir tıı beraberliğinin İngllterede 
iptidai safhamn aşJlmış olduğu ve me- temin edllme~ı merrJeketimlzde aynca mem-

Londra 19 (AA.) - Havas ajansı-ı 
nın muhabirinden: Kabinenin gelecek 
içtimaından evvel hükfunetin harici 
vaziyet· hakkında beyanatta bulunma
sına intizar edilmemektedir. 

Parlamento rnahfelleri, cşiddeb ta
raf tarı olanlar rnuvaffakiyetle nüfuz

larını kulland1kiarı takdirde bile İn
giltere hükumetinin resmi tarzı hare-

ke'.inde radikal bir değişiklik olacağını 
znnnetmemektedirier. 

Çekoslovakya lehinde cşartsıtz• bir 
taahhüde girişilmesı derpiş edilmemek-

Gerginlik 
Hafı1ledi ı . . . ·ıd· _. d'l k nunlyet uyandıracaktır.. se enın esasına gırışı ıgı zanne ı me -

tedir. Cumhuriyet - Bu~gun-kil ---akale"' -
G k t k .....,... 1& 1 - yanın da nzası vardır. Litvanya ısc s&• 

Londra 19 (A.A.) _Dahili vazi- ere taJya resmi mehafili, gere zan Nadir Nadl, son diinya thWlfianm ted- dece Alınan. Rus müsalehasını müteakib 

Yettekl. ge•·g'.nlı"k hafı'flemı"ştı'r. Par İngiliz elçilik mehafili yapılmakta olan klk ederken bu lşde kabahatın prensiplerde Alın • · anyanın talebile Baltık sahillerinde 
lamento mehafilinden alınan bu in- müzakereler.in muvaffakiyetle netice- olduğunu söylüyo!'. Ve bugünkü Alman"- kü' . k 

leneceği hususunda nikbin gözüküyor- nın gittikçe kuvvetlenmesi karşısında dün- çli bir hükıimet olarak meydana get{.. 
tıba Avrupa vaziyetinde hafta ha-

1 
yapın flkıbet1n1 karanlık görerek diyor ki: rilm.iştir. Bir zamanlar hududları Kara • 

şına nisbetleı hasıl olan sükunete ve ar. cİnsan mantıkla hareket edebillr. Kütle denize kadar uzıyan bu hükıimetin istik· 
siyasi mehafile düşünmek imkanı- A hayır. 0 bir dPta yerinden kımıldadı mı, !filini kaybetmesile beraber sıkı Slav 
nı vermesine atfolunmaktadır. vusluryada kendlc:;inl harekE:te getiren lmllleri de unu- 'ki l d milli tara:C mütemadlytn büyüyen blr çıt silr'a- tazyı atın a · hüviyetinin de yavat 
Diğer taraftan kabinenin önü- Tevkz.{ıler ttıe ilerlerler. Artııc ya bir kayaya çarparak yavaş silinmesi, onu, bugünün iki buçuk 

müzdeki toplantısından sonra sarih .1 ~ parçalanacak, yııhud de zamanla eriyecek- milyon nüfuslu küçük bır milleti haline 
~d~ h bir vaziyet alacağına dair Çıkan a- Viyana 19 (Hususi) _ Münihtekl eski tır.,. getirmiştir. Lehlilerle Litvanyalılar u • 

İngiltere hükumetinin İspanyaya herler de sini"leri yatıştırmıştır. --·-..... ·--·-----·· .. •• """ zun zaman Rus ordusu altında ve halk. 
karşı ittihaz edeceği tarzı hareket , ________ .._...,;,, _____ Avusturya konsolosu ile bütün konsolos- ı L d d 10 il b . k b 

ı-·nreket ı'ttıhaz elmeg-e sevketmesi luk erkanı tevkif edilmiştir. Bunun se • On ra an m yon ları bir irıne anşmşı ir halde yaşadık· 
Fransadaki si vasi vaziyete ve derhal .ıu J l · · b' k ktala d b.. .. • bir 

muhtemeldir. bebi henüz anlaşılmamıştır. ngiliz liralık kredi arı ıçın, ır ço no r an uyu.ıt 
tesirini gösteremiyecek olan efkin u- l{abine lordunun sözleri Avusturyadaki bütün spor ve gençlik karakter benzerliği arzederler. F:ıkat bu 
mumiyenin yapacağı muhtemel tazyi- Londra 19 (A.A.) - Kabine lordu De. teşkilatı mümasil Alman teşkUatı - Temin edildi yakınlığa ve benzeliğe rağmen Lehista. 
k 1 d nın Baltık sahillerile muvasalasına Lit • e bağ ı ır. lavar'ın Londrada söylediği bir nutuk na raptedilmiştir. Spor teşkilatına, bey- Ankara 19 <Husu.si> - Bir müddet evvel 
Hüklımet <.>rkanı arasında mevcud fevkaIAde nazarı dikkati celbetmiştir. nelmilel federasyondan çekilmek için e • Londraya gıden milli banka dlrettörlerlml- vanyanın coğrafi bir engel olması, bu iki 

d · · ki mir verilmiştir. z1n ora~a yaptıkları temaslar neticesinde ıo memleket arasında doldurulması kolay. 
olduğu, iyi haber alan mahfelfor tara • Lord bu nutk~da ez~mle emıştır : . . . _ . .. . milyon Ingll1z liralık blr kredi temin ettik- tıkla mümkün olamıyacak bir uçurum 
fmdan iddia edilen fikir aynlıklarının cAvusturya hadisesınden sonra hıç Verılen dıger bı-:- habere gore eski lerl haber verilr:ıe!l::tedlr. Şimdiye kadar hu.. t B d L't lıla kse 

kimse bizden Almanya ile müzakere si • Avusturya Cumhurreisi Miklas ve baş- susi şekilde yapılan temaslar bundan son- aç~ş .ırAlın. u aralana 1 vFanya ~ın· 1~ al r 
bı·r buhr"n tevıı·d edecegv i ~übhelidir . . . . B'" k'l ş . d h h . b' . t mı Lt kl 1n•• .. 1 ed ._ ••Au 8 arazısı an o ve ransız ışga ı • " -s • yasetine devam etmemızı ıstıyemez. ~- ve ı uşrug e er anın ır vazıye r:ı res r fE' e ıı.uı.a ece .. ve -... Y •• 
Bununla beraber bazı muhafazakar tün ahlak kaideleri kuvvetten başka hiç karşısında muhafaza edilmek üzere Vekaleti nak\d tşlert mildü~ü ~d Nazmi ile tında. bulun.an ~emel arazısıne ~ldıra • 

b 1 t f dan 1 k t · 1 . . .. . . 1 i 1 _ t kı"f d'J . . Merkez banka!l umum mudüril Salahaddin rak bır emrı vaki yapmaları, Lehlılere de, 
me us ar ara ın yapı aca esır e- hır şeyı tanımıyan re3ımın çızme er a ev c ı m15.lerdir. Çam, resmi raüza.Jı:erelerde bulunmak üzere Litvanyalıların tanihi merkezleri olan. 
rin hükumeti daha az menfi bir tarzı tında çiğnenmiştir.» l\leksıkanm protestosu bugünlerde Londraya gideceklerdir. Vilna (l) . . 1 k f'krini 11 Cenevre 19 (Hususi) - Meksika hükıl- 'I'emln edJlen t~ı. ikinci beş J1}lılc aan&Jl h . ~a ~n~ !~ eş~e _ 

1
_ d • 

Hatayda seçim 15 
Temmuzda yapılacak 

meti, Almanya tarafından Avusturyanın plAıu ve natıa lfltrine sartedllecettlr. ~ etmiştir. u a _ e, un~u ~ır aıı 
ı'lh k k fi t· · M'll u c 1 ı· 18 mel asra kadar rnuşterek bır hukft • a ı ey ye ını ı e er em ye ı nez . 
d' d t to ım· t' Vergı·lerde yapılabak met halinde yajalllış olmalarına rağmen m e pro es e ış ır. h b h-diseı · ·· b i'--

B h ta C · t' kllt'bli ar sonu a erı munase et ft: ara • 
u usus emıye ın umum i:l ı • t ilAt ki• · · · 

ğ. te di edil t d b. l il enz a in şe 1 ları açık bulunan bu iki memleketı, ba-
ıne v en no a a. ce ır yo u e L' ...... ı..... i - kü' 'ki d" h 

Ya la b ilh k kabul edild'V• tak _ Antara 19 - Vergilerin haMetllmesl rı~ .. ···"''u gayr mum n ı uşman &• 
pı n u a ıgı li t• . b hAd· . 

di d mi h b . . kab· ı· . t' b hakkındaki kararın tatbltl etra.tında ,.eni ne ge ırmış ve u i:l ısenın cereyan et-

Cenevrede toplanan komisyon işini bitirdi 
ve bir tebliğ neşretti 

r e, umu ar ın gayrı ! ı ıç ına 1 . . -
b. h kik t 1 ğ t b .. tt' .1 kt bir formül bulunduğ'ı haber verllmelı:tedlr. tığı 1920 den bugune kadar, hem iki hil· 
ır a a o aca ı e aruz e ırı me e- _ A. • • • 

d" Bu yeni şekle gnre tenzilcr.t, sadece ya buh- kQmetin hududları bırbırıne kapalı kaJ. 
ır. ran veyahud müvazene vergisinin dotru- mış, hem de siyasi münasebetleri kesil • 

dan doğruya kaldırılma.sı ıekHnde yapıla- miştir. Bir taraftan Memel Almanlan 
cattır. münasebetile Almanyanm, diğer taCenevre '4J (A.A.) - Milletler Ce- ide konsey tarafmdan bbul edilen 

miyeti sekreterllğinin neşrettiği bir ~a~ar sureti mucibince, İsv,~ç ~elegesi, 
tebli

·a .. ı d nil' k' ıttıfakla kabul olunan katı nızamna-

Ankara hukuk 
fakültesi Hatay intihabat 

nizamnamesi hazırlandı 

raftan, bu vaziyetin bir icabı 

larak Lehistanın tazyikine ma • 
ruz kalan Litvanya, klh Milletler Ce-ı. 
miyeti telinden çalarak, kih Sovyet Rus
yaya temayül göstererek şimdiye kadar 
mevcudiyetini idame etmek çarelerini 
bulmuştur. Fakat harb sonu davalannın. 
bir an evvel halledilmesi icab eyledfil 
kanaatile harekete geçen Alman,.a, zahir· 
de mevcud bir delil bulunmamakla be
raber, ahvalin işrab ettiği manaya göre, 
Litvanya hakkında Lehlstanla bir anlqo 

g e ezcum e e ıyor ı: . F h"' k" ı· b'ld' k . _ meyı, • ransız u ume ıne ı ırme 

Iskenderun ve Antakya Sancagında üzere, Millet~er Cemiyeti konseyi rei-
ilk seçim nizamnamesini tedkike rne- sine tevdi edecektir. Komite, seçimin 
mur Milleıler Cemiyeti konseyi komi- herhalde önümiizdeki 1 S temmuzda 
tesi, işlerini bitirmiştir. 31 kanunusa- bitmiş olmasmı tesbit eylemiştir. 

imtihan usulleri hakkın
da' i talimatname değişti 
Ankara, 19 (Hususi) - Ankara hu

kuk fakültesinde imtihan usulleri de
ğiştirilmiştir. 'lalimatnamenin en mü
him hususıycti şudur: Her yılın haziran 

Ankara 19 - Hatay intihabat nizamna
mesi hazırlanmış ve ll4n edllmet üzere l"rall
sı~ hükumetlnP vt>rilnuşt\r. 
Nlzamnameyeı göre temmuzun on beşinde 

fntlhab bltmif olat"aktır. İntihabatı kontrol 
edecek olan hususi komisyon azalan 7atuıda 
Hataya hareket etlecetlerdlr. Hitlerin nutku 

Londrada nasıl 
karşılandı ? 

Londra 19 (AA) - Hitlerin nutku
nu mevzuu bllhseden İngiliz matbuatı 
bu nutukta Hitlerin kullandığı lisanın 
mutedil olmasından, hiç kimse aleyhin
de tehdidleri ihtiva eylememesinden ve 
yeni metaJibat ta ileri sürmemesinden 
dolayı memnuniyet göstermekte ise de 
enternasyonal bir muvafakat ile temin 
edllebilecek olan Avusturyanın ilhakı 
işinde kul1:mdığı usulü şiddetle tenkid 
ey !emektedir. 

Amerika bitaraf 
kalmıyacak 

Londra 19 (Hususi) - Amerikanın 

ye~ Londra sefiri Kennedy bir beya
nat ta bulunarak, Amerikanın sulh le
hine yapılacak olan bütün teşebbüsle
re Avrupa ile iş birliği yapmağa daiına 
hazır olduğunu söylemiş, ancak bu te
şebbüslerin !ktısadi kalkımna, r;ilfilı
lann tahdidi ve beynelmilel anla~
lara riayet esaslarına müstenid bulun
ması lüzumunu ile~i sürmüştür. 

Sefir umumi bir harb takdirinde A
merikanın mutl<~k ve her ne pahasına 
olursa olsun bitaraf kalabileceğini zan
nedenlerm hata eylemiş olacaklarıııı 

da ayrıca bildirmiştir. 

Amerika 3 bin deniz 
tayyaresi yaphrıyor 

Vaşington 19 (AA.) - Mebusan 
meclisi deniz snahlan için azami ra
kam olarak evvelce tesbit edilmiş olan 
üç bin deniz tayyaresini asgari mikdar 
olarak tayin eyliyen kanun layihasını 

Cebhane dolu 
bir Alman 

v~puru battı 

birinciteşrin, şubat aylarında olmak Karadenizde fırbna 
üzere üç imtihan yapılacaktır. Bu im-
tihanlara iştirak edip te bir dersten devam ediyor ma akdetmişe benzer. · 
muvaffak ol.amıyan veya karne sebeple- G" 19 (A A) _ ş· dd t1 esen 
1 l b·.,. d · · t"h . ıreion . ı e e. 

Kop hag 19 (A.A.) Kia bö' is o ursa o sun : ersın un ı anına gır- ıld k l .. - 1 nndan dün ak-
Lehistanın deniz yolunu kesen Litvan

ya arazisinden bir kısmının Lehıstana il· 
hakına mukabil Almanyanm da Memel 
arazisi ve Dançiğ koridorunu almaları e-

en - us ge • . 1 t 1 be d' - d 1 . . y ız ara ye ruzgar a 
mindeki Alman vapuru §imal denizinde z:ıemış 0 an a e ' ıger ers erın ım- arndanberi Karsdenizde büyük bir 

. . . tıbanmda muvaffak olmamış sayıla - ş . . 
gece bır mayme çarparak 10 dakikada az; fırtına başlamış, seyır halınde bulunan 

(Deı·amı 11 inci ıayfada) bir zaman zarfında batmıştır. caktır. ba ka f im ih .. ufak büyük bütün deniz vasıtaları 
• +___ Budan s aynısını t anına uç ' 1 • nla -

Svere ismındeki 18VCÇ vapuru kaza ma- defa girip ~ muvaffak olamayanların Vona ve P~.n!_hane li!lla n.na ~ıgı~-
halline yetişerek kaptan hariç olmak Ü· fak"lted kaydı terkin edil ektir rnışlardır. Buyuk dalg~lar sahıllen mu-
zere batan geminin mürettebatından 21 u en ec · temadiyen dövmektedır. "Fırtına karada 

(1) Vilna bugün Leh işgali altında IMl
lunmakla beraber Litvany ana yasaa 
mucibince elin Litvanyanm merkezi hi· 
ldlıneti sayılır. Bu şehir, Litvanya preJUto 
!erinden Gidemin tarafından orta çaj • 
larda kurulmuştur. 

kişiyi kurtarmıştır. H b • d da tesirini göstermiş, bazı evlerin kire-
Kopenhağ 19 (.A.) - Klausböge'nin am 3 eŞJStan a midleri uçmuş, baz1 .ağ~çl~ı:_~ılınış ve 

barlarında vuku bulan bir infilak neti • k bu sabah fındık buyuklugunde dolu 
cesinde battığı tasrih edilmektedir. Bu isyan Ve Şe avet yağmıştır. Fırtma devam ediyor. 
yük-mWd~w~~me~hlü&. ~n~aW ~~~o -Dün, hal~~~============================~• 
duğu halde İspanyaya, Huelva limanına meb'usan meclisinde cereyan eden mü - ı-
gitmekte idi. zakereler esnasında, son zamanhrda Ha· Sabahtan Sabaha 

Meksika hükumeti petrol 
kuyularının idaresini ele aldı 

beşistanda muhtelif isyan ve şekavet ha
reketlerinin cereyan ettiği itiraf edilmiş 
ve bu gibi hadiselerin önüne geçmek için 
tedbirler alınmış olduğu bildirilmiştır. 

Londra 19 (Hususi) - Meksika hüku- d 
meti, amele ihtilaflarından dolayı, İngi - "Mazi; mazi ir, 
liz ve Amerika gruplarının elinde bulu- hal de hali,, 
nan on sekiz petrol kuyularının idaresini 1 (Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
ele almıştır. yalnız Loyd Corc, Fransa tarafında da 

Bu madenleri işletmek için 80-100 mıl- Tardieu kalmıştır. 
yon sterling tahsis edilmiştir. Loyd Corc bugün Parise geldi, ilk işi 

Sıvas - Erzurum demiryolu 
Erzincan 19 (A.A.) - Sıvas - Erzu

rum dcmiryolu üzerinde Divrik ile Ke

mah arasında 1 S nci kısımdaki 1350 

metre uzunluğundaki tünel açılmıştır. 

Bol uda zelzele 
Bolu 19 (A.A.) - Bugün ı>aat 16 yı 37 

geçe beş saniye süren şiddetli bir yer 

sarsıntısı olmuştur. Halka korku veren 

Versay sarayına gitmek oldu. Versayda 
rnuahedenin imzalandığı Galerie des 
Glass'a girdi. Orada uzun uzun dolaştı. 
Kendisini takib eden gazeteciler bn t3 • 
rihi salonda hissiyatını anlamak istedi -
ler, sualler sordular. Loyd Corc, sbyli
yecek sözü olmadığını bildirdi. Yalnız sa
londa dolaşırken kendisine refa!<at eden 
müzeler müdürüne: 

- Mazi, mazidir. Hal de haldiı, dıyor
du. 

Loyd Corc saraydan çıkar çıkınaz bir 
otomobille doğruca Matignol konağına 

(Başvekilet konağı) giderek başvekil 

Sel önünde 
Nasyonalizm fırtınası yalnız hududları değil, şimdiye kadar vatan cephele

rile alakası olmadığı iddia edilen ilim ve san'at dünyasını da aşıp geçıyor. 
Almanyada nasyonalizmin ;ık dalgaları ari ırktan olmıyan münevverleri si
küp çıkarırken Einstein gibi beynelmilel bir iliın adamını da önüne bı • 
rnıştı .. 

Gittikçe şahlanan bu dalga Avusturya sınırlarından geçip Viyanaya daya. 
nınca Freudu da aldı, götürdü. 

Her kafadan bir ses çıkıyor. Büyük bir millete yeni bir yaşama istikameti 
bulan Hitleri ilim düşmanı gibi gösterenler oldu. Kalıp haline gelmiş fikir 
külçelerine haceri semavi gibi tapanlara kasideler, mersiyeler yazdtracak 
bir mevzudur. Fakat fikirlere takdim eden bidiseler devam ettikçe bütün 
bu masum düşünceler hamursuz ('Öreği gibi yavan kalmağa mahkfımdur. Çün· 
kü bugünün hadiselerini yaratan fikirler bu yalınkat düşünceleri yaşatmı. 
yacak kadar taze ve gürbüzdür. 

Nasyonalizm, bakımsız 1}r toprağa yapılan kirizme ameliyesi gibi muayyen 
bir sahayı yabani, hüdai nabıt u~!.:-~dm ve haşerattan temizliyor. Yenı to • 
bum atmak, iyi mahsul almak için bu tenuzliği yapmak şarttır. Gerçi bu ara-

1 

da tek tük aşılı, faydalı ağaçlar da devrilip gider. Fakat bunları kurtarmak 
için temizlik hareketini durdurmak çalışma hamlesinin hızını alır. Onun 
için kurunun yanında yaşın da yanabileceğini kabul etmek lizımdır. 

Yüksek bir ruhiyat llimi, eşsiz bir riyazi şahıslan itibarile fikir aleminin 
malı olabilirler. Fakat medeniyet dünyasını yeni kalıplara döken büyük 
davalar arasındaki yerleri ancak damarlarmda YaflY&D kanın meınbaı Ue 

BWJa-~ 



4 Sayfı 

Mimar Sinanın ölümününl 
350 nci yıldönümU 

, 
9 Nisanda lstanbulda ve bir çok yerlerde merasim 

yapılacak, Ankarada da· bir sergi açılacak 
Büyük Türk mi -

marı koca Sinan öle
li 350 yıl olmuştur. 

Dahi mimarın ölü -
münün 350 nci yıl • 
dönümü nisanın do -
kuzuncu cuma günü 
merasimle tes'id e -
dilecektir. Güze) 
San'atlar Akademi· 

SON POSTA 

Hayat pahalılığı 
ile mücadele 

Mütehassıs belediyeden 
"' . .. yag, peynır ve sut 

hakkında izahat aldı 
Hükumetin daveti üzerine hayatı u· 

cuzlatma esasları üzerinde tedkikatta 
bulunmak için şehıimize gelen müte
hassıs Lorens evvelki gün Ticaret 0-
dasile temas ederek Odanın hazırladı
ğı istatistik ve esaslar üzerinde tedki
katta bulunmuştur. 

Bunlnrdan bilhassa hayat pahalılığı 
mevzuları üzerinde hazırlanmış olan
lar hakkında malumat almış ve kendi
sine bu istatistiklerm ne gibi şerait ve 
esaslara göre 1anzim edildiği izah edil
miştir. 

Tedkikatına devam eden mütehassıs 
Belediye ile de temasta bulunarak gıda 
maddelerinden süt, peynir ve yağ üze-

,-----------------------------·· BUGÜN 

MEL EK'te 
Sinemanın ve spor sahniurınm 

kraliçesi 

Sonya Hennle 

(Seans1ar: 

Yarm akşam 

Ue bu senenin en gOzel jöı!premyesı 

'fYRONE POWER 
tarafından Fransızca ıözlü 

olarak yapılan 

KAR TOPU 
Gençlik • Aşk • Spor - Musıki - Ib

tışam ve gnzellıkler ş 1heserl 
Ayrıca 1 PARAfl.OUNT 
DÜNYA HABEJ\.L'!.RI 

11 (tenzilat.ı) 2 - 4,15 - 6,30 Suvare 'J da ~., 

S AKAR YA. sinemasında 
Tenorlann en sevimlisi ••• Halkın pek sevdiği ve 

''UNUTMA BENi,, , "AVE MARiA,, ve "SAADETiM SENSiN,, 
boynk filmlerin unutllimaz yıldızı 

( BENJAMİNO GiGLI) nin son eseri 

KALBiN SESi 
En muJteıe·o va erı fazın musikill filminde lgörOnecektir. 

ainden, müzelerden, 
mimarlar cemiyetin
den ve Halkcvinden 
1eçHen murahhaslar
dan mürekkeb ko • 
misyon ihtifal prog
ramını tesbit etmiş • 
tir. 

rınde meşgul olmuş ve bunlar hakkın- O 
da ihsai malumat ~lmıstır. Mütehassıs 11---~ Bugün T B B. sinemasmda 

İhtüale dokuz nf - bundan sonra diğer gıda maddeleri ü- Bayanı ır; Baylar ; sevenJer sevilenler; Herkes; ve 
aan cuma günü saat 
16 da büyük üsta• Mimar Sinanın ıaheseri Süleyman.iye camiinin eteğin • 

zerinde tedkikleıine devain edecektir. ViKTOR FRANCEM, SUZY PRiM, RENEE DEViLLERS 
dm Süleymaniyedeki deki mütevczi türbeli ve sebili Gip Müessesesi mezan başında başlanacaktır. Mezar ba- komisyon Süleymaniye camiinin civann
pnda mimarlar, mühendisler nutuklar da istimlak edilecek dükkan, bina ve 
söyliyccek, Sinan rozetleri dağıtılacaktır. arsaların haritalarını hazırlamaktadır. Limanlarımızın İnşasına 
Güzel San'atlar Akademesi mimari şu • Camlin yanından geçen ve müştemilat- a "d projeleri gönderdi 

AŞK iÇiN VAŞIVOR 

l Paris 0.ıiver,.;itesinde genç bir kız asistttnın ve bOyUk bir doktorun 
aşk romanı :·: ·ı, erkedilen sevgili - Kıskançlık - Gençlik - Meraklı . N~~eıı • 
~ Nefis bır F r: nc:ız<"a şaheser. BugUn sııat ı 1 de tenzilı:ıt~ı matı ne --

besi talebeleri, diğer mekteblerin tale - tan bulunan Tiryaki çarşısının tanzimi .. . . . . 
belerine Sinanın eserleri üzerinde ma - için belediye yollar şubesi ayrı bir proje Türkıye lıman1arını mşa etmek üze- 1 B .. le n°0 n M re;:- R 
hallinde izahat vereceklerdir. Gece saat hazırlıyacaktır. Çarşı, eski halini alacak re tedkikatta bulunan İngiliz Gip mü- ugun e;;;;J) \\:::J} ~ Sinemasında 
20 de radyoda mimar Kemal Altan Si • şekilde kaldınmtaşı ile döşenecektir. es~esesi yaptığı tedk'kat üzerine inşa 
nanın eserleri hakkında konferans vere • Ankanıda Mimar Sinan sergisi açılıyor 1 e~ı]ecek limanlanm;zın projelerin~ İn
cektir. Mimarlar birliği ihtifalin parlak Ankara (Hususi> _ Hnlkevi, büyük Mi -1 gılterede ha.~ırla~ıışt.ır.. Bu . proJe1~r 
,ekilde .olması için faaliyete geçmiş, Si - mar Binanın ölümünün 350 ·ncl yıldönümü Ank~raya ~ondcrı!nııştır. ProJele~ aıd 
nanın eseri bulunan vilayetleri 0 giin münasebetlle, nls:ının dokuzunda merasim oldugu ~ekaletlcr tarafından tedkık e-

ANNABELLA'nın 
JEAN MU~AT ve PIERRE RICHARD WiLLM 

ile beraber caliol dikkat bir tarzda yarnttıklan 

parlak bir surette ihtüal yapınağa davet yapılmasına kınar vermiştir. ailmeğe başlanmıştır. 
. . Sinanın eserlerinin san'a.tkO.rane agran- AŞK KANATLARI etmiştir. Sinanın İzmır, Ankara, Edırne, dismanlannr'an mürekkeb blr sergi açılacak, Müteferrik: 

İstanbul, İzmit, Tekirdağ, Babaeski, Lü- gençlere, bu eserlel" üzerinde konferanslar ve 
Jeburgaz, Isparta, Havza, Erzu • rUecekt.ır. Du mfin:ı.sebetle, Edirne. Uzun - Dilsizler cemiyeti kapahlmamı~ 
nım, Çekmece, Çatalcada eserleri bu- köprü ve dl~er Trakya şehirlerinden, Sina -

BU yük aşk füminde kalırnmunJık ... Ilır kadın kRlbi için havada ıkl 
yurenin mncadelesi ttısvir edilmektedir. 

tay· 

l kt d B" .. k km d ki ta .ht mn eserlerinin re~lnıleri ı.stenmlştır. Bir Kapatılan Dilsizler Cemiyetinde ba-
unma a ır. uyu çe ece e n. mbddet evvel burnda bulunan Trakya U - · l d ;. b d · 

Sinan köprüsünün önünde de ayni gün mumi Müfcttıı!l Kfızım Dlrik, Edlrneden, te- z! eşyanın ç~ ~n ~~ını, un an c~ıye-

llAveten ı EKLER JU~NAL dUn~a havadlslerl 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

ıbir merasim yapılacaktır. Jetonla, Slnnnın eserlerine ald negatif ro - tın sabık reısı Suleymamn mes u1 tu-
Sinan sitesi tograflnrı tstem.lşUr. Bunlar, burada, ağnın- tutarak müddeiumumiliğe sevkedildi-

. Süleyman1yede kurulacak Sinan sitesi d1se edllecekt.ır. ğini yazmıştık. 
tr f d ki h 1 kl ·1 l kt d" SJnan töreninde ve ondan sonra halka Dilsizler Cemiveti reisi Süleyman 

e a ın a azır ı ar 1 er eme e ır. ve mekteb!Uere göı:terilecek olan Sinanın e- tb ~ · · · 
Belediye, müze ve vakıflar idaresi ta - &erlerine a.ld bir mm de yakında Tra.kyadan ~a. aamıza geJer:k DıJsız~er Cemıye-
rafından ayrılan üç mimardan mürekkeb buraya gelecektir. tmm kapatılmndıgını. cemıyet merke-

- •• --------- .... ...., zlnin Ankarada faaliyette olduğunu, 

Gümrüklerdeki sahibsiz eşya 
hay1r müesseselerine veriliyor 

kendinin de halen cemivet reisi bulun
duğunu, kapatılan yeri~ cemiyetin İs
tanbul şubesi olduğunu, bunun da ce
miyet nizamname.sinde şube açmak sa
lahiyeti bulunmndığ1ndan kapatıldığı
nı söylemiş, hırsızlık meselesinden do
layı da müddeiumumiliğe sevkedilme-

Şimdiye kadar verilen eşyanın kıymeti 50 bin liradır. diğin! bildirmiştir. 
Radyosu olmayan Halkevlerine de radyo verildi Ölçü ve ayar işleri 

ASRAI ,,. Bugün Sinemada Hakiki iki E.Üper 

film birden 

1 
Koçnk ve sevimli yıldız 

SEIRLEY TEMPLE'in 
JOHN BARRIMORE 

lıe 
Çl.!Virdiğı hakiki şuheser 

KÜÇÜK 
ALBAY 

Emsalsiz atlet 

JOANNE 
VEISSMULLER 
Tnrkçe sozıu 

TARZAN 
KAÇIVOR 

barlkuıade macera f lrninde 

Gümrük1er satış ambarlarında sahib- maktadır. Bunlar bir aya kadar ikmal Ö!çü Ye iıyariarm kontrolü devam 
ıiz olarak knlan ve gümrük resmi ile edilecek ve 23 nisan çocuk bayramın- ~fmektedir. ~onıro!. i~leri 26 ağustosta 
ceza mikdan hakiki kıymetini geç- da çocuklara giydirilecektir. sona ~recektır. Bu ı~lerle meşgul .oı-

Önümüzdeki 

SÜMER 
Çarşam ha akşamı 

diği için satılamıyaıı birçok eşya var- Gümrük başmüdürlüğü gene ambar- ~a~ uzere .. Beyoğl~t, Galata, Taks~, 
dır. larda mevcud yeni ve son sistem rad- Şışlı, Hasko~, Beş~kta.ş, Ar.~avudkoy, 

SiNEMASI 
Gümrük başmüdürlüğü bu eşyaları yolan da şehrimizde radyosu olmıyan S~rı.yer, Yen~~~·Y, ~atlh, Eyub, $.e~r~

tehrimizdeki hayır müesseselerine ve Halkevlerine dağıtmaktadır. Şimdiye mını .. ~akırkoy, .. Şıl~. C.~talca, Sılıvrı, 
hastanelere tevzi etmeğe karar vermiş kadar Fatih, Eyüb, Şehremini, Üskü- Ka~ıkoy, Erenl:?Y.'. Üskudar, ~eyler
ve bu kararı tatbike başlamıştır. Hayır dar, Bakırköy Halkevlerine, Edirne- beyı, Beykoz, Buyukada, ~eybelı, Bur
müesseselerine dağıtılan eşya mikdarı kapı sıhhat merkezine ve Türk okut- gaz, Kınalı!. ~.artcıl, Pendık, Yalovada 
bin kalemden fazladır ve bunlar için· ma kurumuna birer radyo verilmiştır. muvakkat o1çu ve ayar memurlukları 

botun dünyada tanınmış P. DECOUCELLE'in meşhur romanı 

FANFAN ve KLODiNE 
senenin en 

Baş rollerde : 
alakabahş gayet bisst ve müessir tilmi 

CERMA!NE ROUER ve MAURİCE ESCANDE 
de ipekli, yünlü, pamuklu mensucat, 1 Başmüdürlüğün bugüne kadar hayır kurulmu_şt_u_r_. ------ Bu suvara için yerlerinizi evvelden aldırınız. 

Toplantılar: 
J 111111111111111 

Şehir TiyalNHU 
Dram kısmı: 

' 111...111 

Bugın saat 15.30 da ve 
ekşttUJ saat 20.30 da 

1 
FiDANAKI 

111111111 Dram 3 perde 

radyolar, deriler, karyolalar, Bombay müesseseleri, hastane ve Halkevlerine Polisle • 
pirinci, makarna, kuru fasulye vesai- verdiği bu eşyaların hakiki kıymeti SO • 
reden başka aynca birçok kıymetli gi- bin liraya yakındır. Gümrük başmü- Bir kamyon kazası 
yecck ve yiyecek maddeler vardır. düdüğünün hastanelere ve hayır mü- Şoför Avnlnln idnredndek1 3931 numaralı Galatasaray son nnıf talebuioin 
Gümrük başmüdürü Mustafa Nuri ha- esseselerine karşı gösterdiği bu çok ye- kamyon HiırrlycUeltediye tepesinden son müsameresi 
yır müesseselerinin vaziyetini tedkik rinde alaka müesseseler tarafından tak- sfır'at.le geçerken şoförün direksiyonu 1y1 1- Galatasaray son sınıf talebeleri dün aaat 
ederek tevziatın yerinde ve iyi bir şe- dir ve teşekkürle karşılanmıştır. dare edememesi netlcesinde yolun sol tara- 15 de okuldn blr müsamere vermişlerdir. Mü-
kilde yapılması hususunda bizzat meş- tındaki hendeRe yuvarlanmış ve içinde bu- samereye İstJkliıl marşı ile başlanm11, Teyze 
ın1l olmaktadır. lktısad vekili geliyor Junan Musa \'C Alt icırnlndekl 1kl işçi vficud- Hanım ı esi temEIJ edilmiştir. 
e• Jerlnln muhtellf yerlerinden yaralanarak. P : .. • .. .. 
Başmüdürlük şimdiye kadar Cerrah- Kızının ameliyatı içjn Viyanaya git- hastaneye kaldırılmışlardır. Amerıkan koleJının yıldonumü Komedi kısmı : Bugün SHat l5.SO da 

paşa, Gureba, Haydarpaşa, Haseki has- rniş bulunan İktisad Vekili Şakir Ke- Beklenmiyen kaza İstanbul Amerikan kolejinin yetmiş be- ve akşıım saat 20.30 da 
tanelerine, Edirnekapı sıhhat ~erk~zi- sebirin bu?ün ve~a. yarın ?e1.mesi bek- Şoför İbrahlmln id::ıresindekl 3278 numa- şlnci yıldönümü münasebeUlc 23 mart çar
ne, Topkapı Fukaraperver ce.mıyetıne, lenmektedır. Vekılın şehrımızde kala- ralı Sirkeci _ Bakırköy otobüsü Divanyolun- şamba günü kolejde merasim yapılacaktır. 

· Merasime saat 14 de talebe ve mezunların 
Şehremini Halkevine, ilk okullardaki cağı kısa bir müddet zarfında Jktısad dan geçerken san ön tekerleğindeki cıvata- toplantısı ııe başlanacaktır. İdman hareket-
yoksul çocuklan koruma birliğine ve Vekaletine bağlı müesı;eselerde bazı e- lar koparak tekerlek yaya kaldırımına fır- !eri yapılacak ve bunu çay ziyafeti takib e
diğer hayır müesseselerine tevziat yap- tüdler yapacağı ve bu meyanda Deniz- lamış ve ohsradnn ı:eçm~kt~ olnğn ~allm lsm~n- decektır. 

b k t k·ı·ı t dk'k d .... ~ de bir şa a c:upaıa aca ın an yara a- --·---. . •. -~-----
mıştır. an eş ı a ını e ı • e ecegı ogre- mıştır. Şoför lakalanmış, yaralı hastaneye --------------

Bu yerlere verilen pirinç mikdarı nilmiştir. kaldırılm~tır. Şchıadt'b:ı.şı eFERAHn rrlnemada 
her birine elli çuvaldan aşağı olmamak Bu hnt•a scnP bl§lı başına 3 büyük film 

520 l .J İlk k bl d ki İstanbul öğretmenleri yardım Nişan birden· fizere çuva ·..ıır. me te er e 1 _·Deniz Ateşler içinde.. 
yoksul çocuklarla bilhassa çok alaka- cemiyeti toplantısı Trakya umumt Müfettişi ve eskJ İzmir va- B~ı sr.ncnin en buyfik harb fllml. 
dar olan gümrükler başmüdürlüğü bu İstanbul öğretmenleri yardım cemiyeti, fi- !isi General K~zım Dlrl~in büyük oğlu mil- ı _ :rıtııc;ke1i Kadın .• 
çocukJarı koruma birliğine mühim yeleri arasındaki t<ınışıklığı temin maksadı- hendis Tuıan Dlrtk Ue Izmirln maruf aile- Şaheser bir film. 
mikdarda ylin ve pamuklu İngiliz men- le Vall ve Beled!ye Reisi Muhlttın üstunda- terinden Bıı:ynn K~m!an Fescinin nişanlan- 8 _ \'o.h:;I Koşu_ 

• • • . • ğın htmayeslnde 25 mart cuma g{inü saat mn töreni Izmlr ve Istanbulun güztde alle- Biiyi'k Amerikan dramı. 
sucat, derı ve Bombay pırıncı vermış- ıs da bir toplantı yapılmasını karnrlaştır- terinden r.ıürekkcb blr heyetin 1ştırak1le cumattc.s!-Paza.r matine ve suarelerlnde 
tir. Birlik bu mensucat ve derilerden mıştır. •roplantıyı müzlkll çay ziyafeti tnklb dün Maç'kada izmlr Pnla.sta yapılml§tJr. Ta- ayrıc&: Varyete numaralan .. 
çocuklara e1b1s~ ve ayakkabı hazırlat- l'decektır. rafeynl 'icbrik: ve saadet d,\J!~11 • 

DALGA 
Komedi 8 perde 

Yazan : Ekrenı Reşid 

ERTUÖBUL SADi TEK 
TİYATROSU 

Salı ( Bnkırköy ) Mll
tiyııdide ( 5 EV.ilA 
MACJhU) Çar
şamba (Üsküdar) da 

• ve 28 Marı Pı..zıırtesl 

(Kadıköy - Snreyya) da hO~ Ok suııre: 

(AKTÖR KiN) 



!O Mart SON POST A 

Yurdda hareketleri İzmir fuarı 
Alman trenleri fuar müna

Edirnede an'anevi Kırkpınar güreşleri ihya edildi, sebetile tenzilat yapacaklar 
Siimer~p~r Nazilli bölgesinde hızlı bir inkişaf gö:.teriyor İzmir 19 (Hususi) - Ankarada bulu • 

tdirne (Hususi) - Balkan harbin.? ka- ı nan vali Fazlı Güleç ve belediye reisi 

spor 

«ar devam eden an'anevi Kırkpınar gU· Behçet Uz 1938 İzmir enternasyonal fuarı 
~eri Edirnede tekrar ihya edilmiştir. için teşebbüsler yapmaktadırlar. Hükume 
"-ıdi 

0

her yıl, meşhur tıırihi Saray için· timiz fuar için büyük kolaylıklar göste -
te bu güreşler yapılmakta, Anadolu ve recektlr. Nafia Vekal:ti fuar müdd:tı~Cf' 
~elinin bütün meşhur pehlivanları muteber olacak tenzılAtlı tren tarıfesml 
~ müsabakalara iştirak etmektedirler. hazırlamıştır. Denizbank umum müd.'" t' 

Bu sene de her sene olduğu gibi mayı- Jüğü Denizyolları §Ubesi 20 ağustosta 
llD. ikinci haftasında açılacak olan Kırk· tanbuldan lzmire hususi vapur tahrik e-
hnar panayırında güreş müsabakalan decektir. 
hpılacak; Saray içi, bütün Edirne İzmir entern~yonal fuarı 22 ağustos • 
te civar vilayetler halkının sey· ta Başvekil Celal Bayar tara(ından me • 
ttdeccği heyecanlı müsabakalara rasimle açılacaktır. Hariciye V~kileti 
llhne; müsabakalarda, yeni yeni istidat· vasıtasile dost dev~etlerin resmen işti • 
ların görülüp seçilmesine vesile olacak· raklerinin temini ıçln tefebbüs yapıl • 

Sayfa 5 

Resimli küçük haberler 

\f. Resimde Edirnenin bugünkü şöhretli mıştır. Fuara Mısır, İtalya, Holanda, Yu-

llire_"Çileri görülmektedir. nanistan, Sovyetler iştirak edecekler 8 • Malatya (Hususi) _ Villyet umumi meclisi lçtlmalanna devam etmektedir. 

S- rasındadır. Holanda hükfüneti de fuara . . 1 · • 
umerspor k k d b 

1 
d "' Umumi meclis son toplantılarında memleket ıçın hayırlı karar ar vermıştır. 

_ iştira etme arzusun a u un u6 unu 1 k h · d 
Nazilliden yazılıyor: Sumer bank Na- hareketlerine lmll olacak bir yol almak· konsolosluk vasıtasile bildirm· tir. I Bu yıl içinde bir çok kazalarda ilk okullar açılacaktır. Meme et. astanesıne e 

ttlli basma fabrikası mensuplarmm kur· Alm d . 11 .d t ışı 1 f bir diş tabibi tayin edilecek ve fak~ler burada meccanen tedavı olunacaklardır. 
•·-• . tadır. an emıryo an ı ares zm r ua- . .___ 1ar 
qx:Jarı Sümerspor kısa bir zaman içm· 1 ı· k için top lrı d k Umumi meclis vilayet ve köylerin imarı hususunda bır çok faydalı AILlar ver· te .. Türk spor kurumu ve aziz Başbakanın nna ş ıra ra~arın an geçece - .. _ k edi 

bölgenin kuvvetli teşekküU~rınden yakın bir alikasile muntazam bir şekle ler için tenzilatlı tarife tatbik edecektir. mektedir. Resimde vali ve umuml meclıs azalan gorulme t r. 
\iri olmuştur. Sümer.spor son gunıerde sokulacak şehir alanı ve Sümerlilerin Fuara iştirak edecek ecn bilere kon • 
~lgede ileri safa geçecek bir varlık gös- fabrika sitesinde hazırlamağa başladıkla· soloslanmız parasız vize v:recektir. 
\ermektedir. n sahaları Aydın bölgesinde yeni yaratı· Filistin Yahudi camiası icra komitesi 

Bir hafta evvel Denizlid.e, Denizli ~a- cı bir spora ve gençlik hareketlerine sah· Filistin firmalarının İzmir fuarına tşti • 
taşık takımil& oynıyan S~mer sporlu.ar, ne olacaktır. rak edeceğini bildirmiş, malümat iste • 
~k sıkı ve biraz da sert bır oyunla karşı· Sümer Halkevi miştir. 
laşmaıanna rağmen, Denizli karışık ta· 
~mı 1-0 yendiler. 

Bu hafta Nazılli şeh!r alanında, güzel 
~fr bahar havası içiı.de çok kalabalık bir 
leyirci kütlr :ıi önünde İzmirden gelen 
~amanlar klübü ıle yapılan maçda Sü
'-er Spor 3-1 galip gelmiştir. Aydın böl· 
lf'sinin Sümer spordan evvel em~kdar 
~enderez zpor ile merkezi sikletini tutan 
1'azilli spor, Sümer sporun da i'Hrakile 
"uhitte daha verimli ve hareketli spor 
"-···························-············-····---
Zaf ra11boluda bir 
Sinema11a ihtiyaç var 
Zafranbolu (Hu

~i ) - Vi!ny'!t 
'ınumi meclisi se· 
~lik toplantısını 
~tirmiş, üyeler 

~im yerlerine 
~nmüşlerdir. Bu 
~yanda meclise 
\azamız namma 

'ttirak eden ye -
llne kadın üyemi2 
&eniha Başar da 
tatranboluva av • Zafranbolu. umumt 
Cet etmişti;. mecl:ısi üyesi Senilıa 

Za!ranbolu, Ka • Başar 
ttbük vaziyeti dolayısile daima inkişaf 
etmektedir. Fakat kazanın pek mühim 
\ir noksanı vardır: Sinema yoktur. :laf· 
tlttbolunun bu mühim ihtiyacını kar~ı-
1-rnak üzere bir sinema inşası tasavvuru 
!~rsa da bu tasavvur henüz kuvveden 
""lle çıkmış değildir. 

Konyada bir cinayet 
k.onyada bir cinayet işlenmiş, bir adam 

"kak ortasında bıçaklanarak öldürül • 
~ştür. Hadise şöyle olmuştur: 

ltalendcrhane mahallesinden kebabçı 
~ed ile kalfası Kazım ve ekmekçi 
'ce\'lud, Karakrş mahallesinden Hasan 
~Gseyinin evine giderken önüne çıkmıt· 
"l'dır. Hasan Hüseyinin üzerine hücum 
acren üç arkadaş zavallıyı kasab bıçağı ile 
~ kulağı altından ve iki küreği arasın
~ yaralamak suretile öldürmüşlerdir. 
1Qıyetin bir kadın yüzünden işlendiği 

4l1-şılmış, suçlular yakalanmıştır. ...,_ 

Memleketin her yerınde Halkevlerinln 
yıldönümü kutlulandığı 20 şubatt:ı Sü· 
mer bankın basma fabrikası sitesinde de 
Sümer Halkevinin açılıı bayramı yaşan
mıştır. 

Genç ve enerjik Sümerliler, Halkevintn 
açılacağı geç müjdelenmesine rağmen, 

kısa bir zaman içinde iyi hazırlanmışlar
dı. Evlerinin açılış günü ilk temsillerini 
\'eren gösteri kolları ümidin fevkinde 
muvaffak olmuştur. Halkevi başkanı ve 
fabrika mtıdüril B. Turga verdiği bir IÖY• 
levde Halkevlerinin vazifelerinin. Ata• 
türk ocağının bu nurlu kültür kaynağı
nın başaracağı işleri izah etmiştir. Sümer 
Halkevinin açılışı muhitte adeti ileri bir 
hamlenin yeni bir tezahürü olmuştur. 

• 
Sümer Halkevinin sosyal yardım, spor 

ve gösteri kollan hummalı bir çalışma 
içindedir. Bu hafta salonlarında verilen 
Kızılay balosunda Sümer Ha1kevfnin 
bayanları da iyi bir muvaffakiyet göster
mişlerdir. 

Merinos fabrikasında bir kaza 
Bursa (Hususi) - Merinos fabrikası

na aid binalartian birisinin tavanını bo
yamakta olan işçilerden Muharrem oğlu 
Ekrem acele ile çalıştığı iskelede Doşıuğa 1 

basmış ve muvazenesini kaybederek ma· 
kinelerin üzerine düşmüş, başından ya
ralanmıştır. Ekrem hastaneye kaldırıl· 

mış ise de ölmüştür. 

Gumuşhaıede zelzele 
Gümüşhane 19 (Hususi) - Bu saoah 

saat 7,37 de şehrimizde şimalden cenuba 
doğru bir zelzele olmuştur. Zelzele ha
füce geçmiJ, hasar yapmamıştır. 

Mersinde portakal mahsulD 
Mersln (Hu.swll - Bu 111 portakal malı.. 

IUlü bol Te lJfdlr. Po!Ukallar, Yafa porta
kallarlle boy blçüşebllecek blr nefasettedir. 
Baharın ınzeı havalan hüküm sünnete, 
halk, akın akın portakal bahçelerine liderek 
etıenmete ba$1am14tır. 

Maraşta • 
gazın o yapıldı bir • 

yenı 

Maraş (Husus!) - Şehrimiz, yeni yapılan binalarla günden güne güzel bir 
manzara arzetmektedir. Bu cümleden olmak üzere, bir de modem gazino 
yaptırılmıştır. Bu gazinonun iç odaları yeni kurulan Şar klüb tarafından 
kiralanmıştır. Gazino salonunda bir suare verilmiş, Mersinden getirilen 
bir cazla dansedilmiş ve çok güzel bir gece geçirilmiştir. Resimde yeni yapı
lan gazino görülmektedir . 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor klı 

liasan Bey - Bu bir ka
"11nu tabiattit çocutum. 

Büyük balıklar dal • ••• Küçük balıklan " • 
tarlar-

- Yanlq söyledin ba • 
ba, kanunu tabiat detll, be .... ., .... .,. 

İzmir (Husust) - Dolaplıkuyu pertl ocağında her sahada gözleri çeken çalıt
malara başlanmıştır. Yukan mahalleler halkı geceleri parti ocağında toplanarak 
vakitlerini istifadeli bir feltilde geçiriyorlar. Parti ocağındaki musiki tolu balkın 
musiki zevkini tatmin edecek tekilde konserler vermeğe başJ.am.ııtır. Belimde 
bu ocağın musiki kolu üyeleri ıörülınek tedir. 

• 
Biga ( Hususi ) -

Belediye baytarlığı 

nr.lbandların hayYan 

tedavi etmelerini 

menetmiştir. Ehli • 

yetnarnesi olmıyan • 

lar nalbandlık ede • 
mlyeceklerdir. 

Belediye iüprün • 

tü arabalarına ka • 

paklar yaptırmış, her 

kesin gelişi güzel la· 
ğamcılık yapmasını 

da menetmiştir, Re • 
simde Bigada belediye işlerine hız verenler görülmektedir. 

• 
Çanakkale (Husu· 

st) - Vilayet fidan. 

lığı, bu yıl, meyvalı 

ve meyvasız 150,000 

fidan yetiştirmiş, 

bunların elli binini da 

lıtmıştır. Ayrıca, hu

ıust surette yetiştirl· 

len tezyinat fidanla· 
rile de, ziraat teşkill .. 

tı elile, fiiheda ibi· 

deleri süslenmiştir. 
Her kazada da, ay. 

nca, belediye ve köy 
teşkilatı birleştir.ilere-k kolektif fi
danlıklar tesis edilmiştir. Buralarda, 
meyva fidanlarının en iyi cinslerinden 
koleksiyonlar vücude getirilmektedır. 

Ayrıca; her mevsimde yapraklarını mu
hafaza eden süs ağaçları da yetiştınl

mektedir. 

rafından garsedilmiştir. Resimde ağaq 
oayramına iştirak edenlerden bir grup 
tohum ekerken görülmektedirler. 
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BiZDE TERCCME 
W. Shakespeare'in meşhur eseri Ro- Greguvar Kapuletlerln mnden OJkarlar •• 

Jül t 1. iki talbn ve kılıçla lllAhlıdırlar .. > 
meo ve ye ı~ımıza a~ yazı- samson - Artılı: bu-l§lere bundan 10nra 
cı tarabndan tercüme, ve her iki yazı- tahammül edemeyiz ... 
cımn tercümeleri de ayni zamanda ki- oreıuvar - Btm1f olaaydıt sabırlı ınaan 

1'41' POSTA 

Dünyanın en 
zengin ve en 
hasis kadını 

1 

tab halinde neşredildi lmıtnı alınlık. .. D 1 ti f . 1 b 
KAmran Günseli'ni~ tercümesinden Bamson - Ben ewıu demet tstıyarum tı... eve ere aız e OrÇ para 

/-ikinci ticaret mahkemesinde mühi 
bir dava görülüyor 

bir parça. okuduk: :a~ızı kızdırırıarsa biz kılıç çetmesını de veren Matio Vunks bir 
cBlrlncl fuıl blrlncl aahne: G Ta""U •-•A ba tta ~.,., • ..ı f k• •b• • • • h• • 

Davayı açan hazine namına muhakemat müdürlü"'"" 
dava edilenler lstanbul ve Trakya şeker fabrika) 
anonim şirketi tasfiye memurları, istenilen para 

' reguvar - ., .. ...-n ya .._,, ~- a ır 01 1 gıyınır ızmetçı 
(Bir aobk> b1 her teJl eetmeslnl bllmell. .. •· ' 

(Jlllerinde kJhclar Bumon ve Oreguvar BamS()D - Fakat ben lı:ıDcalı: olursam tar- kullanmaz, kendi yemeğini 
perler.) tundalı:lntn hail pet nman olur. k d• • • •• 
Samıon - Ckepftr, tıte aöylil10nım. on- oreaavar - o,ıe amma daha 1rnmac1m... en ısı pışırır 

lar blslm llJ'tmma Ol)cımJacatlar. sam.on - Montagtinfln eTlnclen flbcat 
800.531 lira 67 kuruştur 

Orepftr - BaJD' o aman b1s k&nir bir töpet benl tııdırmaJ& ıeterı 
hanunah ol11111S. itte 18 duvarm tenaruıda erbt ollml, b-
&aımon - Demet 11UJo1 um tl eler bizi dm o1lun Montal(Uerden pçecet 'blrlnt 

udınrlarsa tııM;lanmm tmmdan cırarınz. belı:ll1ecelim. 
Gngatar - Bvet ,..adJlın middetçe dit- Greguvar - Sen blr brbbuı anlıJOl' ma

kat n ti, teııeıı om11111armm 8d1lnde aı- sun? Davar tortatıar soıncur .• 
ıam t6rindn. Arkadaşlar aralanndaki büyük farka 
samaoıı - Amma bir tere tızaram iki- bakarak bu tercümelere tercüme denip 

detlt 'Y1ll1ll1IJll. denmiyeCeğinl okuyucuya sormak iste-
Greguvar - ÖJle amma. T1l1'1D&k 1ç1n pet mişler. Yukarıya koyduğum fıkraları 

tolaJ kolay bnnamn. o t ' -saımon _ Montalih\ln lı::öpeklerlnden bl.. c ster inan ister inanma.• sutununda 
r1nl görmet beni tmhrma1a. Jerlmden fır· neşri kararlaştırmışlar. Fakat sütun al
latmap Wldlr. mamış, bir gün için benden bu sütunu 

Oreguvar - Yt?1nden fırlamak nrar et- &:lünç istediler. Tekerrür etmemesi şar
melt demektir. Yllltııt yerinden tıpırdama- tile razı oldum. Eğer bizdeki tercüme
dan. bacat1arm Utremeden dtlpwıı betle- teri kai'şılaştırmaya ve bunların gara-
mettar. l'atat een. aeıı blru tızdınlmca ta- be ~ i be • ..tun d 1-~ banlan JallaJJP ta~ommı tın mm su um a O.l\.uyucuya 
Şimdi de ayni parçayı Ertuğrul tı- teşhire devam ederlerse 365 günün 

gin'in tercümesinden okuyalım: 365 inde de elime kalemi almak nasib 
•Bfrlncl perde, birinci aaııne: olımyacağına eminim. Allah bana acı-
<Veronda umumi bir meydan Samson Ye sın! ismet Hulusi 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 

İstanbul 1 Del Ttearet mabtemeshHte ls- ıuçunu ladea1n1 m\lclb olacak llkDde 
tanbul Ye Trakya plı::er tabrllı::aları anonım DUUrUf, ancak PL'!&por1.unu 'tize eıur 
ıtrketl tuflJe memurJan 8allh Zillıtil, Zeki suçlu tekrar İs1.anbula dönmek mecn_. 
Emin A1ban. l'azıl Ölılş, Besm1 öttere V.S. tinde lı::almıft.ır, üurada J&taJanan lıfoı~ 
aley.blertne bir dua ikame eclllmlfttr. Dan. bay, ı lnc1 ııorgu h6Jı::tmtntn brarUe 
hazine namma İstanbul muhalı::emat mtı- &evlı:lf edilm1ftlr. 

dürlllltl tarafından aç.ılm)ftır. A k d k .d bi 
ŞiTtetln '8atiJe me.murlarmm lnbl8ar ıea- r a aşım ör 8 en r gaza• 

mi ve ftktlle &T&Dll warak alman pualardan movezzii muhakeme ediliyor 
800,581 Ura ft kuruşu bulne19 ödeıudlk•erl ' 
lddiallle batlarmda bambt t&htılı::ak açıl- Mtldc!etumumUJkçe blr tattıı uzuv ıwı111111 
llUftlr. ' al etrafında yapumak.La olan tablrUrat 

ceye varmıştır. 
BJr mtlddeıtenberl 2 nc1 Tlearet mabb- Hld1se Tablmde iki aazete mtlvea:ll 

meslnci ~matta olan bu tabldtat nlha- aında çıtan basit bir kavgadan dolm 
Jet netıceJenmlf ff bAdl8e mahkemeye Jn- Suçlu Ali Osman Dalsız bu mDnaRa 
t1tal e&mltUr. sında Nevzadın yüzüne blr yumruk lnd 
DııruşmaJa pet Jalı::ında başJanııacattır. arkadaşının blr gcn\lniin kör oJmuına 

ZI. eı·ne . k v· beb olmuftur mm · para geçırere ıyt- "lltiddetum~nJı:oe 1apııan tahtllı::atta 
naya kaçan Yahudi suçlu tu labıı oıaa 0muan Daim AtırceD 

lstanbula döndü ve tevkif edildi ıı::eÖesıneç es~~~mı;:~k~ısı mahkO• 
Galatada ziraat levaımnı satan TDrlı:: - Av- Y .. Y ''' 

rupa 11mlted flrketlntn tahsildarı Mordaha7, oldular ve leıkif edildiler 
btr müddet. evvel flrket.ln blr hayll parasını 
beraberine aldıktın sonra Avrupaya taç- Kasımpqada Abballn talmıllnde 
mıştı satarken yakalanan esrar 

• h 1 Suçlu. Merkez Bankasına yatırılmat tze- İsmail Çapkının mevkufen ve artadap 
eş ur sinema yıldızlan Bir spanyol papazmm İncil re verilen 1050 Uta Ue posW:lan aldılı 263 med lle kahveci Abbasın gaJrl mevkuf 

evvelce ne İtt Jlparfardı? hakkmda tedkikleri Hada milyardw Matio Vunks liradan bafb. çekmeceden de bir mlkdar rat dtm beflncl suııı ceza mahtem 
"Y .• parar. alaralı::, nveJden tedarik eWll bir duııışmalan yapJlnuştır. I>un1fma neti 

Biliyor musu • İspanyol papaz • Dünyanm en zengin kadınının kim ol- paaaporUa VtJanaya hareket et.ttı1ttL Jl'atat de tsman Çapkın esrar u.ttıtmdan ~e 
nuz 1d ıdn.mıa yıl- lanndan Fray Lufs ~ duğunu tahmin edebilir misiniz? Bu ka· hAdtseyt babei' alan ştrtetln, YugoslaYJada- mecUn d4t mrar aatl§ma tavaaam et&lllDI .. 
dızı olmadan evvel guib bir adam • ~ _ dm Amerikah Hetty Krin'ln km Matto kl f\lbeal TaSitaslle Yugoslav tıabıtuma mtı- birer 111J1e bald*rlne ff lkl )'Üse1' Ura 
C! .. .oli Şa len "----- ~ , racaat etmeı.t tızerlne MordahaJ Yolda yata- -cezasına n tahvecl Abbaaın da bu 
~ p pze. mış. umıunü in • Vunks dur. Buna önceden inanılmak is .. ıanmıttır. tahvesinde yapılmasına müaaacle etm 
te rni'lvezzi, daha ziva içinde geçir • tenıniyordu. Fakat bugün artık kat'iyetle ~ aonra. auı:lunun middelumuml- den altı ay ha~tne ve Jb llra para eııım.,.. 
evvel de slrk mas- mif ve bu arada tahakkuk etmiş bulunuyor. Matio Vunksa llkçe dlplomUl }ol!yle celbine teveatll olun- na mahkdm!yetler1ne tarar verllmlf ..,. 
karası, Norma Şe • İncilik kaç harften mürekkeb olduğunu cNevyork borsası peygamberiı iamı ta _ muştu. Fakat Yupav adliyesi MordabaJm Dçl de tnlrlf edUmJşlerdlr. 
rer ve Talmaç hem hesabJamı1- Bu papaza göre İncil 3,568,480 kılın p k k d leU mil onlarl 
fireler modistra, harf, m,m kelime, 31,902 abr ve 1189 11~· e ço ev ere ~ a rak yerlerine~ ~,S..elı:rce ...... vMiJebıamıill fesh 
n:1.-...ı0 •ortez 1 bahiste " kk b imi A · dolar ödünç para veren bu zengın ka .. bu hiddeti o sahnede hazır bulunan kın tfrdf. 
~ nı n mure e f. ynı papaza d hAu. L .a: ~ • kend' · · · 
bfniclUk mualli • - \ göre lncilde Allah kelimesi de 1855 defa m aıa aenu. yemee.nı ısı pışır • Hetty üzerine büyük bir tesir yapDllf ve Diğer hadise de şudur: Milyarder -ııııııııım 
mi, Klerk Gabi al- -- \\ geçmekte imit- mekte, evinde bir tek hizmetçi bile bu • o vakittenberi babasının usuliinü takib tlç bet sene evvel Nevyork 
tm arayımı, Silviya Sidney Çiçekçi, ıca- * lundurmamaldadır. Bunun için ayni za- etmi§tir. buhranlı bir zamanında bütün aerv 

te fon Naa operet dansöztı, Adolf Merıju Napolyonun mektubları 15 bin manda dünyanın en tamahkir kadını da Aradan bir müddet geçtikten aonra kaybeden koeaauu hemen terkedip -
bir ganon, Vallas Berri sirkde fil 1eylai, • • • sayılmaktadır. Bir defumda 75 sentlik Hetty'nin kızı tfmdiki Matio Vunb on pnma kararı almıştır. O vakit koc:asıJ• 
Janet Gaynor mürebbiye, Lilp Velez ve lngıllz llr&Slftl Sabldl •8§8fı yukan doksan kuruş eder• bir tu .. sekiz yapna gelmifti. Bu kız ne o!acaktı? ...- Sen arbk servetini kaybettin, W 
10ara Bov bar artisti, Mae Vest, Con Jj). Fransız hiikd _ valet meselesi için büyük bir rezalete se- Babası dü§Ünüp taşiiıdı, elin 18,000 do .. ııtm de kaybetmele niyetim )'Oktur• 
.bert de bir nakliyat §irketinde küçük bir meti imparator beb olmu§tur. lar vererek Nevyorkta bulunan bazı ak· m!ftL 
nemur idiler. Napolyonun &a - Amerikan gazeteleri bir müddettenberi rabalannm yanma göndermekle kendisi- O vakittenberi bu milyarder ka * rısı Mari Luize Matioya tallUk eden taüilit ile doludur. ni ba§mdan attı. Genç kadın Nev)WJra haya1ı baJdJd bir klbus içinde geçmek: 

E h d d y~ığı 315 mek • Bunun sebebi, bu zengin kadının son gelerek akrabasını b~uştu. Fabı 0 tedir. Kıt mevsiminde odaaında ka 
R uzun U U tubu 15 bin İngiliz günlerde on iki milyon İngiliz liralık ye- kadar acil giyiniyordu ki hısım ve üra- yen •tef bulundurmaz. Yemelinl ufak 

Dibıyanm en uzun hududu Kanada - A- lirasına satın al • ni bir servete daha konmasıdır. Bu miras b 1-..:..- JmaA •--d·ı-- ıazocalmda kendi elile pişirir. tl'atü 
meıib h··..a. • ..a.. olcfu.lln .bi y lisa ..... B mikda bizim ası onu ev cnuc a •• Uıwua .1.1&1" ve dil bi ,_ -"-1- be •-J.J 

. ~--... • .. ~ . unan m mı,,~. u r para ile yüz bin on beş gin kadar evvel ölen bir karde - kapı dıpn ettiler. Buna rafmen Matio- enci gi o.ı.uıamtuUC& raber -'-lr 

da Utinceden daha elki bir dildir.. lira kadar tutmaktadır. §inden intikal etmiştir. Bundan başka nun üstünü başını düzeltmediğini gör • nıfm giyeceği gibidir. 

kardeşinden daha büyük bir miras bıra- dükleri için aralarında topladıklan para Bu kadar tamahkAr olan bu bdm 

Bir lıarı - koca 
Anlaıamamazlığı 
Dandan bir müddet evvel bir erkek 

elı1IJUC1lln bana biı' mektub gönder • 
mifti. Derdi htllAsaten fU idi: Kansfle 
aralarmda ihtiW çıkmıı, kadın ana • 
ama bÇDllf, erkelin biitün ısrarlanna 
ralmen bir tarın evine döıımüyormUf. 

Ben bu mektuba kıla bir cevab ver
mtptm: Kamına kup mil§fik davran .. 
"'MQ!ı, yuva11 bozmamuı için ona 
naldhat yollu meırtublar yaıınamn 
IÖJJemlftim. 
Şimdi ayni okuyucumdan yeni bir 

mektub -ahmf balunuyorum: İhti!At 
mahkemeye akaetmi§tir. Kadın ısrar· 
la ~ istfyomq, geçinemedik • 
lerbıi ileri stlrüyormu1- Erkek ise: 

- Kanmı çok seviyorum, ondan ay .. 
~ istemiyorum. Aramızı bozan 
karDmn akrabalarıdır. Ne yapacağımı, 
onu nasıl ikna edecelbnf bilmiyorum!• 
diyor. 

Bu miifkül vaziyetin daha ümid ve
rici bir çok noktalan vardır. Ollum, 
bnmz ihtimal ki sizden IOfutulmut
tur, yanı bu ibtil.Afta başkalannm ro
lü vardır, karmız ciddi hitablarmıza 
brp inadında devam ediyor. O halde 
bqb bir taktiie bq vurunuz. Bu 
menıleketin bllrimt ~k pslkolol bir 
n'Ddır. llelelretirl ~u _., 

der.dini anlar. Kanaızın husust kıaım
lanm kendisine tevdi ediniz, ıavassu. 
tunu isteyiniz, bu arada tekrar kan .. 
nıza yazınız. Fakat bu seferki mektu. 
bunuz genç bir adamın q)d, hissi mek. 
tubu olmalıdır. Ona iyi ve güzel gün. 
JerinJzi hatırlatınız, sevginizi gayet te
miz, tath bir clilie anlatınız ve cevab 
almaunız bile mektublarınıza nihayet 
ver.meyiniz. Bu Bizin için son bir ümid 
bpıtıdır. 

* IZfldrü N. G.: 
- Mektubunuzdan aııhyorum ki çok 

bahtiyarsmız kızım, fakat vehminiz 
8izl rahat ~r. Bu doğru bir 
hareket delil Kocanız başkalarının 
aöyJedij:l -1bi eski ._ayatmdan tam1 • 
mile llynİml§ bulunmaktadır. Müste -
rih oJunuz ve ıraade~ bozmayınız. 

* Aakana H. F. K.: 
- Bir kere nfpnlandıktan sonu 

metresinizle münasebetinizi kesmemif 
alınanız btlyiik bir hata 1ayılır. Sonra 
kızın annesine karp menfi cephe al • 
manızı dojru bulmam Daha uysal ve 
müsbet düşünceli olunuz. Bu kadm 
beDd de ileride yuvanıza kuvvet ve .. 
rir ve saadetinizi takviye eder. Tered .. 
düd etmeyiniz, kızm. teldltfini kabuJ 
ediniz. 

kan anasının da yegine varisi olmll§tur. ile kendisine bir takım elbise tedarik et- letlere, hüJdllnetlere milyonlarla d 
Bu mtıdhi§ servet nasıl iktiaab ~ilmiş .. tiler. Matio Nevyorkta bir müddet b1 • para ikraz etmekte ve onlar ile ya 
tir? Bu hususta Amerikan gazeteleri ıu Babası ciüfiiniip tapndı, eline 18,000 do- m~~lenamelerl büyük bir li .. 
tafsilatı vermektedirler. ları bir tUmı iflerde JrnJJaıamap bq .. kend111 tanzim etmektedir. Bir mu 

Ma tio Vunb'un serveti iiç senelik bfr ladL Bir kaç sene IOlll'a bir bonadle ev- evvel &fünç para verdili hükAmetler 
müddet zarfında lrazanılmıştır. Dedesi lenip tamamfle kendlsini borla lflerlne den biri taksiti geciktimıişij. Bu. '1 
Edvanl Ropfnson ballnabalılı avcısı idf. hasret~ Pek kısa bir zamanda bi1J6k kadın buna hariciye UZll'UUll lebeb 
Bir gün balina avına çıkan gemi~nin mü- Nevyork boisacılarmm mildhlf bir nld· dulunu ZılQederek onun aleyhinde 
rettebatmdan biri denize di1§1Qüftü. Bll- bi kesilmtı ve her tefebbilallnde ~ ytık ithamlarda bulunmuştu. 
nu gören arkada§lan hep bµ.den denize paralar ka,.,maja baflamı,ıı. Jfthqet Serveti yüzlerce milyonları pçen 
atılarak kendisini kurtarmala çaiıprnş • yavaş yavq bqbki mevkilni ltttlab kadın hastalanınca bir türlil hastalı 
lardı. Tayfanm bu hareketlerine kızan etti. nakledilmeshıi istememektedir. 
Ropinson müdhiı bir hiddetle: lfationun tamabkArhlmm derecesini girmemesi için de doktor çatırm.la 

- Ey. ne yapıyorsunuz orada? Ben si· g&termek içJn pı apğıda]d l1d hldlle olmamaktadır. Hısım ve akraba 
ze bunun için mi tlcret veriyonun? He • pek karakteriatiktir. kimsesi bulunmadığı için bu servetin 
men yerinize dönünüz! diye halımufb. Babası 6Jdiiltl vakit Uzak bir bmınlaft· 80Jlunda hükillnetin eline &eçecellnl 

Denizde arkadaşlarını kurtarmak ilze- na bir kaç yüz dolar vasiyet etmifU. Fa· disi de bilmektedir. buna ~ unum 
re uğrapnlar, bu çığlık üzerine korka • kat Matio buna bir türlil razı olamıyordu. Urhjmdan vazgeçememektedir. 

'~B_a_c""'"'a_ll_•_ız_ın __ m_aa_Jı_a_rı_a_ıı1ı_ı_an __ : _______ _.Ç._ah_ık_a_n_ço_c_u_k_.f 
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Harikulade bir maceranın hikayesi: 4 

Ben bir casustum ! 
Yazan: Eric Ambler 

Otelde bulunan müşterileri birer 
ve ahbablığımı ilerletmige 

birer tanımıya 
başlamıştım ... 

'imdiye kadar çıkan kısımların f 
hulasası 

J se, kendiliğimden konuşmam, daha doğ
rusu konuşamam. 
Taş merdivenlerden inip sahile doğrul-

Bcn Parls'de yerleşen ve hususi lisan duğum zaman kendi kendime biraz cesa-
derslerl veren bir müessesede çalışarak ret verdim. 
hayatımı kaT.ln:m bir mülteciyim. O sene 
aldığım üç hart:ılık tatllln son kısmını Ayaklarımın altında çıtırdayan kum-
blr arltnda'ilmın tavslyesl üzerine Akde- larda yürüyerek, açılır kapanır bahçe is-
nlz sahllln:lekl küeüt St. Oat1en'de ge- kemlelerine uzanmış olan iki erkekle iki 
çtrıyordum. R ~lm çekmeğe de çok me- kadının birkaç metre berisinde bir yere 
rakım vardır. Bunun için min!ınln1 blr oturdum. Hiç belli etmeden etrafımı di-
kertenkelen!n sıcaktan bunalarak mey-
dana çıkmasıntian lstltnde ederek bunun kizledim. Benden taraf.a 'lturanlann yir-
b~çok pozlarını çektim. ve develope e- mi yaşlarında bir genç kızla, yirmi üç 
dilmesi lçln köyun kuçfilc fotografcısınn yaşlarında kadar görünen bir delıkanlı 
oıurdfim. olduğunu anladım. İkisi de mayolu idi-
Ertesi günu TE'slnılertn tam vaktine.· l 

gelmcdl"inl rtmce dukkfına kadar git- ler. Konuşuş arından, bunların Warren 
tim. Fotografcı beni savsakladı. Tam dük- ve Mary Skclton ismindeki Amerikalı-
kAndnn rıkarkı>n de biri sivil, blrl resmi lar olduğuna hükmettim. 
iki polis yn.rmn'.l. yaklaşarak beni tevltlt Diğer çıft ise tamaıntle bambaşka idi. 
ettiler. no:;ruca köyun küçük karakolun& İkisi de orta yaşlı görünüyorlardı ve du-
götiırdiller. b b · "dil Knrakold;ı bana develope edilmek 1çln a gi i şışman 1 

· er. Bunlan evvelce de 
fotogrnfcı:ya veroı~ım film! gösterdiler. gördüğümü hatırladım. İsviçreli Herr 
Bu filmi tcdklk edince baştan on tane.. Vogel ile karısı idi 
stn!n bir t:ık.ım lstihkAm ve top reslmle- Skelton anlaşılan Herr Vogele, Ameri-
rlnden ibaret olduğunu dehşeUe gördüm. Bu adam ıtüzbafı Hartley Bi kanın politika usullerini anlatmaya ~ .. 
Bittabi bu \nziyet. karşısında tevkif ecU- r-
lerek bir t~ höcreye tıkıldım. Bu lşln na- na olur. Ya, bu dediklerimi yap, veyahud lış}yordu. 
sıı vukua ı:eJcU4'fnl blr türlü anlıyannyor- da kendini hududun öbür ucunda bulma- - Une quantite de... quelque... (Bir 
dum. Az sonra şişman slvll polis memu- ya hazırlan! mikdar ... bazı) derken sonunu getire -
ru da höcreme geldi. Beni 1.st.lntaka çek- Beghinin ıcasdettiği manayı pek iyi an- ,mcdi ve karısına seslenerek: 
ti. Blldlklerlm! söyledim. Bu sırada fo- Ianuştım. - Yahu, Mary dedi, şeyin mukabili 
tograr ınaklneı:;lnln benimklnln eşi, fakat * nedir? 
hakikatte o olmadığı anlaşıldı. Makinele-
rin numaralan nynı değildi. Bir saat sonra da omuzumda asılı Con- Fırsat bu fırsattı. Kocalığın tesirilc mi 

(Yazı devam ediyor) tax fotograf makinesi, cebimde, içinde nedir, dil alışkanlığı ile bütün adabı mu-
~ Reserve müşterilerınin isimleri yazılı bir aşerct kaidelerini çiğniyerek atıldım: 

Şişman zat: kağıd, olarak otele vardım. Saat beş bu- - Şantaj! .. Dernek istiyorsunuz, de-
- Öyle sanıyorum ki, fotoğraf bir tesa- çuk olmalıydı. Mösyö Köche yazıhane- dim_ 

iliıf neticesi olarak değiştirilmiştir. Zira sinde idi. Önünden geçerken. dışarıya Hepsi birden dönerek bana baktılar. 
ıöylediğim gibi, bu nevi makinele:- hep çıktı ve belli belirsiz gülümsiyerek: Erkeğin gözleri parladı ve sordu: 
bir boy ve bir biçimdir. Hatta çantaları - A.. mösyö, döndünüz.. herhalde - Fransızcayı da, ingilizce kadar iyi 
bue eştir. Nitekim, sen bile tefrik etmek- ciddi bir şey olmıyacak galiba. Bu sabah konuşur musunuz mösyö? .. 
te yanıldın. Fakat, bu menhusu, ne za- polisler geldi, pa.snportunuzu istediler.. . - Evel. 
lrıan ve nerede değiştirdiler? Bunu çıka- ben de verdim, dedL - O halde, mösyö, bir ricam var, siz-
l'amadım, dedi. Elimden geldiği kadar tabii görünme- den ... Şu solunuzdaki adama söyler mi-

Cevab verdim: ğe çalıştım: siniz ki, Amerikada gangster kelimesinı, 
- Nistcnbcri makinPml hiç kullanma- - Mühim bir §ey değilmiş, bir yanlış-' büyük G ile yazmazlar ve gangsterlerin 

4ını Yalnız. dun sofada bir iskemlenin lık olmuş, hüviyetimi sordular, dedim. Amerikan meclisinde mümessilleri bu
Uzerıne bırakarnk kahvaltı etmek için Otel mttdı.irü dolmayı yutmamıştı. Za- lunmaz veyahud bulunsalar. bile resmi 
taraçaya çıktım ve bir saat sonra da, so- birde, şaşırmış, kızmış göründü, hatta bir surette mebus seçilmezler .. dedi. 
kağa çıkarken yanıma aldım, resim çeke- benim tarafımdan çıktı amma, gene de - Başüstüne! 
tJm diye!- işin içinde iş olduğunu ve bunu sakladı- Kelimeleri elimden geldiği kadar ha-

- Şimdi, iyice düşün, fotografı yanına ğunı, bakışlarile anlatlL fifl.eterelc Amerikalının sözlerini İsviç-
llmak isterken, bıraktığın gibi mi bul- Merdivenleri çıktığım sırada, arkam- relıye tercüme ettim. Herü gülmeden kı-
bıuştun ?. <fan seslendi: nldı. 
Hafızamı yokladım ve: - Cumartesi sabahı yolculuğa çıkaca- Amerikalı bana sordu: 
- Hayır, dedim, ben fotografı kayışın- ğınızı söylemiştiniz, değil mi? · - Kaç dil bilirsiniz?. 

~an iskemlenin arkasına asılı bırnkrms- Herifin bir an evvel benden kurtulmak - Beş. 
tun. Tekrar aldığım :r.aman, bnşka bir j;. istediği npaşikardı. Şeytan azabda gerek, Homurdandı, ve: 
kemlenin üstünde buldum ve zah!r, gar- diye gülümsedim ve cevab verdim: - Hele şükür ki, ingilizce konuşacak, 
Bonlnrdan biri, düser, bir tarafa kırılır - Evet, öyle karar vermiştim amma, görüşecek birisi çıktı. Şimdiye k3d:ır 
~dişe.sile buraya koymuştu .. diye düşün- birkaç gün daha kalabilirim, emin deği- mahud İngiliz yüzbaşısı vardı. Herif ki
lrıüştüm. llrn, dedim ve merdivenleri çıkmağa baş- birlinin biri. Kurumundan yanına varıl-

- Fotografı aldığın zaman, müşteri- ladım. O anda içime öyle geldi ki herif mıyor. Karısı ise hiç konuşmaz, dedi. 
lerden kimse var mıydı? gözlerini omuzumda asılı fotograf oaki- Genç kız da gülerek söze karıştı: 

- Bilmem, Rcservc otelinde 18 odn nesinden ayırmıyordu. - Görüyorsunuz, ya mösyö, kardeşim-
\rardır ve hepsi de tutulmuş değildir. Odama girdim. Yatağın üstüne otur- den çekeceğiniz var. Artık başınıza bela 
lfem ben geleli daha bir gün bile olma- dum ve Beghınin verdiği listeyi cebJm- kesilecek. 
lrııştı. Onun için bilemezdim. Yalnız mer-1 den çıkardım. I-Uç birini tanımıyordum. Bu genç kız güzel değildi amma, cazi
dıvenlerden inerken yemek salonuna 1 Bir çatı altında bulunduğumuz bu adam- beliydi. Ağzını açar açmaz, bütün kusur
lıtrnek istiyenlcrin ~ofadaki iskemleıe-J lardan biri bizim mahud makineyi almış ları kayboluyor, esrarlı bir cazibenin ııl-
ı-tn yanından geçmeleri icab eder. olabilir, bana scHlm veren diğeri de ca- sınık ahengine bürünüyordu. 

- o halde azizim Mösyö Vadassy, iki sus Jıkab~irdi.. .. Ayağa kalktı. Mayosunun ön tarafla-
li:erc iki dört edercesine "U h-k - , Suzdüğüm lıste şoyle yazılmıştı: rını düzellerck: 
L 'JI u onu \ere- M.. ·· R b Du l N (F Eh ld G"d li i } viliriz: Reserve otelindeki müşteriler- osy~ .~ ert c os - ant~s - ran- - epeyce o u. ı e m g yine im, 
d~n birinde senin makinenin . d sız), Mosyo AndTe Rou:r • Pans - (Fran- dedi. 
~e resml . d k od aynyı v

1
ar ıkr sız), Madmazel Odette Martin • Paris - l:lerr Vogel de yerinden doğruldu. As-

en e çe en ur. apı aca . Skel k ek . k ·ı k a· · · ~y B d b 
1 

kt B da d (Fransız), Mister Warren ton - Wa- ısını ç tı, arısı e en ısının eşyalan-
. u a nmı u ma ır. unu ışa- . . . . b" h . 

l'ıdan b' · · Ot ld b 
1 

şbıgton - (Amerıkalı), Mı.r Mary Slcel- nı topladL Hepımız ır sıra alınde yola 
ırısı yapamaz. e e u unan ve . . d'. ·· ld" 'k l · 

trlevcudiy ti -bh d k b. ton - Washmgton - (Amerikalı), Herr uzu uk. Ben A.merı a ı genem arkası-
ı.._ e şu e uyan ınnıyaca :r .. I . d.. ·· -
'UllSenin işidir bu .. kimde fotograf \•ar, Walter Vogel - Kostence - ( avıçrcli), na u~uştu~. 
ktnıdn yok b t b't d k . Frau HvJde Vogel - Köstence - {lıviç- Merdıvenlen çıkarken: 

"' unu sen es ı e ece sın. A f · s· ded' ı · 
İ · k f ld ğu t reli) yüzbaşı Herbert Clandon - Hart- - f cdersinız ır, ı. smınızi an-- yı amma, mev u o u mu :ınu u- • lı A ••• ., 

»'o-.. K · bla ka d ley - (lngiliz) madam Herbert Clandon- yamadım, lutfeder mısınız. 
•ounuz. omıser cena rını n ıra- ' 

l'lk: beni serbest bırakabileceğ · · . _ Ha~lcy - {lngiliz), Herr Emil Schimlcr- - Joscf Vadassy. 
tauyorum. ınızı san Beı l'n (Alman), otel müdürü Albert . - Benimki Skeıton, bu da kız kardc-

Köche - Schafflumscn. (lsviçreli), kansı şım Mary. 
- Gene mevkuf kalacnksın, daha doğ
~u nezaret altında bulunacaksın ve her 
~hah ta bana telefon ederek burada bu
llnduğunu. bildireceksin. 

.?u.za.nne Köclıe _ Sc1ı.affhausen - (f roiç- Amerikalının sözlerini duymuyordum, 
reli). .bile .. Hcrr Vogelin arkasında bir fotog

raf mnkinesi sallanıyordu. Dikkat ettir.ı. 
Hafızamı yokladım, çaktım; bu Voıgt

lander markalı bir kutu fotografı idi. 

* 

Sayfa 7 

Tarihten sayfalar 

Emin -Memun ihtilifı 
* * 

Yapılan harbde Memun galib gelmiıti. Bozgunluk haberi Bağdada 
vardığı .zaman saTay muhitinde dehıct uyandırdı. Vaziyeti o sırada 
balık avlamakta olan hali/eye bildirdiler. Emin onları: uŞimd; zeo
kimi bozmayınız. Az.adlım iki balık tuttu, ben bir tane bile tutamadınm 

diyerek kovdu. 

Yazan: Kadi:rcan Kaflı 

808 senesiydi Tos ~nde Horasan ü-J yük devletlerinin kurulmasına ve yuk • 
zerine giden Harunürreşidin oturduğu sclmesine belki birinci vasıta olan bir 
büyük konakta teıaşlı gidip gelmeler kuvvet vardı: Adalet ve merhamet. 
vardı. Çünkü halife ağır surette hasta - Nihayet Emin son ve en büyük hatayı 
lanmıştı. Koca cübbeli, sarıklı her mil - da işledi: Memunu kendinden sonra ha
letten doktorlar, hastanın yanına girip j life olmak hakkından mahrum etti. Oğlu 
çıkıyorlar, konuşuyorlar, münakaşa edi-ı Musayı veliahd yaptı. 
yorlar ve tedaviye çalışıyorlardı. , Eminin koca orduları, bitmez tüken -

Bu büyük şark hükümdarı tarihte ma- ,mez gibi görünen varidatı ve hazınelcrl 
sal derecesıne çıkarılan eşsiz ihtişam ve vardı. Memun bunlardan mahrumdu. Fa· 
zenginlığınc rağmen hayatının son sc - kat buna rağmen baba.Jmın k ndısine 
nclerinı büyük bir pişmanlık, inziva ve verdiği haktan vazgeçmediğim ilan etti. 
vicdan azabı içinde geçirmişti. Henüz Bu sırada Emin, diğer kardeşine ba • 
kırk altı yaşındaydı basından kalan beyliği de aldı. Haksız: • 
Yapılan tedavılerden fayda çıkmadı ve lıklar devam ettıkçe Memunun taraftnn 

hnlıfc öldü. Başvezir Fadal bın Rebi ha- çoğalıyordu. Bunu seçen Emın tekrar 
lifcnin yanından solgun bir yüzle ayrıl - Memuna karşı samimi görünmiye kal -
dığı zaman ilk işi gene kendi dünyasını kıştı. Maksadı onu ortadan kaldırmaktı. 
düşünmek oldu. Çünkü nazik blr mevki- Bunu da merdce değil, kancıkla bir si -
de bulunuyordu: yas tle elde etmek istedi. Memuna pek 

Altı sene evvel Harunürreşid hacce güzel ve parlak cümlelerle dolu bir mek
gitmiş, orada vasiyetnamesinı KB.beye tub gönderdi. Bunda o zamana kadar o • 
asmıştı. Buna göre oğlu Emm kendısine lan muamelelerin bir anlaşmamazlık ve 
halef oluyordu. Onun kardeşi Memun hatta yanlışlık eseri olduğunu bildiriyor: 
daha sonra halife olacaktL Bununla be - vasıtalı görüşmeler neticesınde doğan bu 
raber Memuna halife olmadan evvel de vaziyetin ancak yüz yüze gelmek ve biz.
imparatorluğun ~ark taraflarını, İran ,.e zat konuşmak suretile düzeleceğini ilerl 
Horasanı veriyordu. Böylelikle Memun sürüyordu. 
Bağdaddaki halife kardeşine tabi olmakla Bu sözler büsbütün yanlış değildi. Hat
beraber ayn bir hükfunete sahih bulu - ta büyük bir hakikati ifade ediyordu. Do
nacaktı. Memun bundan başka Harunür- nun için Memun kendisine yapılan tek • 
reşidin Bağdad sarayındaki hazine ve eş- lifi kabul etmiye müsaid bir hava için -
yasını dn alacaktı. deydi. 

Halbuki Memunla Fadal bin Rebi!n a
ralan pek hoş değildi. Zira Memunun 
annesi Türktü ve annesinden aldığı ter -
biye dolayısiJe, Harunürreşidin son za -
manlarda Fadal bin Rebiin teşvikilc 

Türkler aleyhine takib ettiği siya!M!ti be
ğenmiyordu. Adalet, çalışkanlık ve ze -
k.ilsile Horasanda gerek Türklere ve ge
rek İranlılara kendisini sevdirmişti. 

Buna mukabil Emin keyfine düşkun, 
iradesiz, her şeyi vezirlerine bırakan bir 
adamdı. 

Ha.runürreşidin diğer on oğlu ve on 
boş kızı hüklımet işlerine yakından ka
rışacak hak iddia edecek mevki ve yaşta 
bulunmuyorlardL 

Fadal bm Rebi ölünün yanından çıkar 
çıkmaz en çok güvl'ndiği ndamlarından 
bir kaçını hemen Bağdada gönderdi. Ifa
lif enin esnsen orada vekil bırakmış oldu
ğu Emine keyfiyeti bildirdi. Ayni zaman
da ordunun tamamının veya bır kısmı -
nın Hoı·asandnki Memuna iltihak etme -
mcsı içın hemen Bağdada dönmeyi dü -
şündu ve yaptı. 

Ölüm haberi Memuna varıncJ. üzül -
dü; fakat t<'lfış etmedi. Onun hıç bir gizli 
m:ıksadı yoktu. Vasiyetnameye luırfiyyen 
itaat edilmesini bekliyordu. Bu mak _ 
sadla da kardeşi Emini !ıalüe olarak ta
nımış, ona bıat etmişti. 

Fakat Fadal bin Rebi mütemadiyen E
mini Memun aleyhine kışkırtıyordu. E-

Fakat Bağdad sarayındakı dürüst ve 
namuslu insanlar da Emmin idaresizli -
ğinden şikayetçi bulunuyorlardı. Bu -
nun için de gizliden gizliye Memunun 
taraftarlığını yapıyorlardı. Fadal bin Re
biln entrikalarını, Eminin iradesizliğ'ni 

hemen Horasana bildirdiler. 
Memun artık bütün anlaşma ihtimal ve 

kapılarını kapadL Horasan ve İranda bir 
ordu toplamıya ~ladı. Çalınmış olan 
haklan kuvvetle geri a!mnktan başka ça
Te kalmamıştı. 

Horasan halkı, bilhassa Türkler Me -
muna büyük yardımlarda bulundular. 
Çünku halk Emcvilerdcn kalan Arab is -
tibdad ve nasyonalizminin çemberi içın
de bunalmıştı. Bundan başka Memunu 
yarı yanya kendilerinden sayıyorlardL 
Harunürreşidin karısı ve yenı halife • 

nlrı annesi Zübeyde bu hadiseleri dik -
katle takib ediyordu. Kocasının üzerinde 
büyük bir tesir yapan bu zeki kadın, oğ
luna taraf1ar olmaktan başka türlü b:r 
yol tutamıyordu. Fakat '.Memuna karşı 

da sempatisi vardı. Hiç değilse, onun 
- başka kadından da olsa - kendi kocası
nın oğlu olduğunu düşünerek elden gel
diği kadar hürmet göstermeyi vazife bi
liyordu. 

Halife Eminin topladığı ordunun eşıni 

- Fakat, cumartesi sabahı Pat'ise ha
tket etmek mecburiyetindeyim. Snltya 

rslerim başlıyor. 
- Sana müsaade e>dilinciye kadar bu-

~ d ' fl&. ~n kıpırdamıyacaksın, sonra, Reserve 
.._~linde bulunanlarla polisten maada 
~e ile görüsmeğe, temasa gelmeğe 
~ ı ma. Şunu da aklına iyice yerleştir 
~resımleri çekeni ne kadar çabuk bu
~ ak, sen de o kadar çabuk derslerine 
b \ruşursun. Anladın mı, Sakın şuraya 

Bu isimler alii amma, ben ne yapacak
tım? İşe nereden başlamalıydım?. Aklı
ma Begbin'in verdıği talimat geldi. İlk 
önce kimde fotograf makinesi var, kim
de yok onu tcsbit edecektim, saatime 
baktım, yediye çeyrek vard:ı. Pencere
den, sahilin tenhalaşmış olduğunu gör
düm. Saçlarımı taradım, dışarıya çık:ım. 

Otelde sıcak gecelerde, akşam yemeği min de gece gündüz dev3m elliği eğ
taraçada yenir. Ağaçlar arasından geçi- lenceler, her çeşid cariyeler arasında, so
rilen tellere asılan rengarenk ampuller nunu düşünmeden onu tasvib ediyordu. 

o zamana kadar muhteşem Bağdad şehri 
hiç gönnernışti, o kadar büyüktü. Fakat 
bu ordunun kumandanlannı seçerken de 
yeni bir hata yapmış, bunları Horasan 
ve lran halkının sevmediğı adamlar ol -
masına dikkat etmişti. Mesela Al! bin İsa 
vaktile Horasanda vah bulunduğu sıra -
da halka o kadar zulüm yapnuştı ki (804) 
de büyük bir isyan patlnk ·~rermi tı. Ha
runiırreşid bizzat isyanı bastırmağa gıt -
miş; hakikati anlayınca Ali bin İsanın 
idamına hüküm vermişti. Fakat Ali bin 

* 
yanınca öyle hoş bir manzara yaratır ki, Fadal bin Rebi şöyle diişünüyordu: 
insan kendisini binbir gece masallarını - Memun, paradan ve askerden mah-
yaşıyor sanır rum k lı H - ·a· · Bazıları çok girfşkin olur, nerede bu- ' · . _ . . a nca, arunurreşı m vasıyetna -

lunurlarsa bulunsunlar, etrafındakilerle O gece, tara~~a ılkonce gıt~eğı ku:- mesine .~ağ~en hilafetten de mahrum et-
hemen ahbab olurlar, ben hiç te öyle de- ,d~ .. Buna da iki sebeb vardı. Evvela, mek mumkun olacak ve o uman hiç bir 
~·ı· B b' .. ımüdhış surette acıkmıştım. Saniyen, şey ynpnmıyacaktır. 
gı ım. ana ır ~ey sormaz, soylemezlcr- (D'"•"-· 13 " - ı-.ı-J k · ...,_,.. U'RCI& •11 ._ . Fa at Memunwı elinde tarihin a t.n-

llraya mcktub yazayım, filan deme .. fe-
( Detıama l.1 1'ari •ılJada) 
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Kadın ve erkek için 
örgü modelleri 

Bir Örnek 
Şapka - Çanta 

Bazan ne 
ucuz şeyler 
,;iymek diğer 
kısım!arile a
henk yaptığı 

I 

Sayfı 9 

İlkbahar ve yüz· 
tuvaletinde tabiilik 

Son yıllar içinde boyanmanın birbirine 
zıd iki tarzına şahid olduk: Biri mat deri, 
saz beniz üstunde kıpkızıl irice bir ağız, 
gölgeli, iri gözler ... Öbilrü daha canlı, d:. .. 
ha renkli, daha süslü püslü bir makyaj. 
Birincide cıldin yalnız pürüzsüz olması 
şarttı. Ne parlaklığı, ne de rengi aranmı
yordu. Bütun ehemmiyet gözlerle :ığıza 

verilmişti. Yüzün diğer kısımları adeta 
bu iki göz alıcı kısma bir fon teşkil edi
yordu o kadar ... Büyükçe bir ağızı kü· 
çültmek kimsenin hatırından geçmiyor· 
du. Hatta ağıza fazla ehemmiyet kazan· 
dırdığı için o büyüklük, hoş bile görüHi
yordu. Dudakları, kalınlaştırmak içm bo
ya tabii hududlarmdan bilhassa dışar 

taşırıhyordu. Gozler iri görünsün dıye 

stlrme dışarıdan çekiliyor, kirpikler bol 
rımelleniyor, göz kapakları koyulaştırı • 
lıyordu. 

...., 

Yakanda solda: Spor 
bir kadın bluzu: yuka· 
rıda sağda: Balıksırt1, 

çaprast, ters yüz örıü. 
, için ~ık du
rur da ne p:ı· 
hah ve kıy. 

metli şeyler 

• bu ahengi 

Renkli makyaj modası çıkınca saz be
niz battı. Ortaya pembe, turuncu, kırmı
zı, al her türlü yanak ve dudak çıktı. 
Gözleri gölgelemekten, sürmelemekten 
hemen bütun bütün vazgeçildi. Çünkü: 
Ufak gözler yüzü daha genç gösteriyor, 
renkli cilde daha çok yaraşıyordu. Göz· 
lerle birlikte ağız da ufaldı. Dikkatı yal· ı siyah elbiselerle kırmızı renıuer Jcuıla· 
nız gözlerle dudaklara çekmek meyli nılacaktı. Mor, menekşe renklerı daha 
sönmüştü. Artık kadının yalnız gözleri ziyade maviye bakan boyalara lüzum 
değil, bütün yüzü renk ve parlaklı~ile gösteriyordu. Hülasa kadın teni, giyındi· 
göz alacaktı. Bu kadar bol ve parlak ği tuvaletin rengine göre türlü türlü 
renklere bürününce ortaya bir mesele nüanslar alacak, açılıp koyulaşacak, pem· 
çıkıyordu. Yüz renginin elbisenin rengi· beleşip kızaracaktı. Tatbiki zor olduğu 

Plrinç itne 11 Şık bir kadın 
tayyörü 

Erkekler için çok 
güzel bir kazak, her 
yünden yapılır. Ör· 
gtisü uç ters, lkl yüz 
lastik olarak yapıl· 

İlkbahar elbiseleri 

Her şık kadının kafa
aında şimd: şu su:ıl var· 
AC"aba bahar modası ne 
yenilikler getiriyor? 
Haklan var. Bahar, u
zun sürmez. Her gi.ınün· 
den istifad<? etmt?k 13-
Eım. Yeni elbise • hatta 
ufak bir değ~iklikle yenilenip giyi~ecek I tek üstünde giyilmiş bir kazak getiriniz. 
elbise • daha ilk güneşli günde hazır bu· İşte tıpkı öyle ... Eteğin plili olması şart 
lunmadı. Bunun için de yeni modanın U· dt>ğil. Büzgü veya ceb de ayni tesiri ve-
mumi hatlarım şimdiden bilmeli: rebilir. 

-Bahar modellcri.-ıin en göz alan yenili- Bir kısım modellerde bel yeri tnma-
fini bel!erin inmesinde bulacaksınız. mile başka tarzda inik ... Korsaj uzun de-

Bu sene korsajlar geçen yıla nazaran ğil. Ancak bele kadar iniyor. Fakat alt 
epeyce uzun, bel yeri epeyce aşağıda... l:ısmı sıkı, göğsü drapeli, bol. Bu sefer 
Her tipe yaraşması için r:ıcda yaratıcıları sentür korsajın bittiği kenardan aş;ığısı· 
bunun muhtelif şekillerini bulmuşlar. nı sarıyor. Pek geniş olduğu için adeta 
Hatta bazılan beli indirmiyor, sadece belin aşağıda olduğu hissini veriyor. Hc
korsajı uzatarak beJin enmiş olduğu te· le uçları da gevşek bir düğümle b:ığianıp 
lirini veriyorlar. Korsaj bazan bir kupla önden aşağı doğru sarkıtılınca insan bel 
uzatılıyor. Meseıa: Elbisenin üst kısmı yerini hakikaten inmiş gibi görüyor. Bu 
omuzdan ta kalçaların nihayetine kadar tarz çok şıktır. Günün modasına en güzel 
bütün bir parça halinde iniyor. K!t~çafor· örnektir, yapılması da kolaydır. Yazık 

dan itibaren plili bir etek başlıyor. Sen- 1 ki en ince, en genç bir (siluet) içindir. 
tür gene tam yerine konuluyor ama kcr- ı D:ılgun vücudlüler daha ziyade düz kc· 
aajın kalçalan sarması bel yerini aşağı· 1 silmi' ve süslenerek modaya uydurulım.ış 
da gösteriyor. Gözünüziln öniiı)e polise e· ı olanları tercih etmelidirler. . 

yaratamadığı için • kaba görünür. 
İşte mesela şu sade şapka ile ~çük 

çantaya bakını~ Herhangi bir "tayyör 
veya manto ile birlikte kullanılır, pek te 
hoşa gidebilirler. İkisi de ayni fötrdE:n 
yapılmışlardır. İkisinin de cinsleri bir, 
şekilleri ayn birer garnitürü var! Çan
tanın tokası, şapkanın iğnesi. Şapka pek 
sade fakat mevsim modasına tamamen 
uygun. Çanta da öyle. İri tokasile, derı 
sapı ona ne fazla, ne eksik bir süs olmuş. 
Sapın fötr yerine deriden yapılışı dayan
mak cihetinden de pek isabetli bir fikir ... 

le ahenk yapabilmemesi. Bu iki renk ne için modanın bu kısmı umumileşemedı. 
kadar güzel olursa olsun birbirine uy- Fakat boyanmada ekseriyet tabiiliği U· 

mayınca hoş görünmiyecekti. Yüze uy. nuttu. Hiçbir boyasız yüzde rasthyamı
sun diye modanın önümüze serdiği tür· yacağımız ne renk renk yanaklara, ne çe-

Harcanacak parayı hesablarsanız aynı 
§'Jkhktaki eşlerinden çok daha aza malo
lacaklarmı görürsünüz. Hatta zevk sahi
bi, ince kadınlardan bazıları bu türlü eş
yayı evde kendileri yapıyorlar. O zaman 
fötril satın almaktan başka masraf kal
mıyor. Ucuz fakat şık giyinmek için bun
dan güzel bir usul olur mu? 

lü türlü güzelliklerden vazgeçmek te ko- şid çeşid, dudaklara rastladık, hala da 
lay değildi. İki meyli birbirlerile uzlaş- rastlıyoruz. Hem de bu boyalar yüzün şu 
tırmak için yeni bir cereyan başladı: Gi· veya bu düşüncelerle çizilm:ş muay) en 
yilen elbiseye göre boyanmak ... Mavi el· bir hududunu aşmıyacaktı. Mesela: AlJ1k 
bise ile • mavinin içinde pembe de bu- yanağın en çıkık yerine, merkezi koyu 
lunduğu için • pembe boyalar sürünüle- kenarlan gittikçe açılan dairevi bir şe
cek; yeşil giyilince turuncu boyalar ter- kilde konulacaktı. Çehrenin hususiyet· • 
cih edilecekti. Çünkü yeşil insanı sarar· )erine göre bazan uzatılıp. bazan geniş
tir, fazla boyanmaya lüzum gösterir, kır- letilmesine, indirilip, çıkanlmasına :-ağ· 
mızının en ziyade turuncuya yakın ola- men nihayet bir hudud içinde idi. Onun 
nı ile hoş görilnür. Kahverengi ile kızıl, taşması hoş görülemiyordu. ljülasa: Bu 

Birev döşerken aynadan 
nasıl istifade edilir? 

Aynasız ev; kör in-
6ana, susuz ülkeye 
benzer derler. Haki· 
katen • hergünkü tay 
dalarını bir yana bı 
rakalım • odalarımı.!
da onun ne mühim 
rolü vardır: Karan· 
lık bir odaya ışık o
lur, pmıccrelerimıze 

sığamıyan güzel bır 
manzarayı • eğer iyi 
yerleştirirsek - içine 
alır, salonumuzda, 
gözlerimizin onune 
serer. Daracık yerle

ri akisler yaparak geniş gösterır. 
Pencerenizin şöyıe bir oyuk içinde bulundu

ğunu farzedelim. Odaya ne kadar kasvet \'eri
yor. Tam karşısına bır ayna koyunuz. Oyuğun 
içinde kalacak manzara. ve aydınlık, odanızın 

içine dolmadı mı? (Numara • lJ 
Misafir salonunuz biraz dar ... Geniş ve ferah 

göstermek istiyorsunuz. Kanapelerin arkasına 

§Öyle boylu boyunca birer enli, kısa ayna uza. 
tınız. Odanın bir kısmını aynanın içinde görmek, 
ağzı kapanıyor gibi göı ünen duvarın sıkıntısın· 
.dan sizi derhal kurtaracaktır. Bu aynaları ka-

napelerin arkasına koyunuz. Çünkü: Karşısına koyarsanız misafirin gözü ili1ir1 

rahatsız olur. 
Yalnız salonlarda değil, oturma ve yazı odalannda da aynayı daima gözünüzün 

takılacağı yere koymayınız. Yazarken, okurken, düşünürken mütemadiyen iten· 
dini görmek insanın pek hoşuna gitmez. Ayna çok güzel şeydir ama yenni iyi 
seçmeyi unutmamalı. Sağda, solda ayna pek sevilir. Tam karşıdaki göze batar. 
Kultanılmıyan bir kapıyı, kendi büyük1üğünde bir ayna kadar kurnazca gizli· 

yen hiçbir şey yoktur. Bu aynanın önüne uf ak bir tuvalet masası ile kübik bir 
iskemle yerleştirdiniz mi rahat blr köşeniz olur .• Tabii ya yatak odanızda, ya
hud bitişiğinde olmak prtile • (Numara • 2) 

Antrelerde aynadan çok istifade edilebilir. Karanlığı giderir. Misafirlerin sa
lona girip çıkarken şöyle bir göz atm3!arına yarar, hoşlarına gider. Aynasız an
trede misafiri karşılamak için bir noksan var demektir. İnce zevkli bir kadın yu. 

vasını ıenle:odinnek 1~~ böyle daha birçok ayna oyunu icad edebilir. . 

makyaj parlaktı, renkliydi, canlıydı, göz 
alıyordu. Onda saz benizin hüznü ve ya· 
11 hasta manası yoktu. Fakat tabiılikten 
de hayli uzaklaşmıştı. 

Bugünün • daha doğrusu ) arı
nın - makyajı esas olarak şunu biliyor: 
Mümkün olduğu kadar tabii görünmek. 
Soluk, silik görünmeyin iz, ala... Fakat 
yuzünüze süreceğiniz boya ne elbiseni· 
ze, ne de şu veya bu tesire uyacak dfgıl, 
ancak ve yalnız kendi tabii pembeliğim· 

ze uygun olacaktır. Kızardığınız zaman 
ne renge giriyorsunuz, dıkkat edıni.z. Al
lığınız, dudak boyanız işte o renk, veya 
o renge en yakın seçilmelidir. Allık ya. 
nağın mahdud bir yerine, goze çarpacak 
şekilde sürülmiyecektir, yüzün her yam 
en tabit bir şekilde pembeleşti rileecktir. 

Dudaklar kendi çizgileri içınde boyana· 
caklardır. 

---······· .. ·-----···························----
Saç modeli 

Her yaftalri kadınlara, ve her biçimde 
ki yüze iyi giden 
bir saç modeli. Bu 
model saç akşam 
tuvaletlerile güzel 
göründüğü gibi 
zarafetle biraz şek· 
li değiştirilince 

spor kıyafetine de 

ı ça& u1ar. 
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1 Milll Tarihimizin Meçhul Kalan Bir Hakikati Aydrnlanıyor 1 .. 
Vatan ve Hiirriyet - ittihat ve Terakki 

MUKADDES TABANCA 
Harb Atade>mlslnden çıkar çıtmu Befln· tlnaadı. Faka+ bir artad&11 8ellnik mer- mabadı utnında JOla oıtmıl olan Mustafa - TaDJJ&madun ~ı 
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laaı Mustafa Krmall blr aralık Bellnltte 
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.. detll, lstlbdn~ devrinin tarallUCI Ye tatar- flyar. lıluatafa Kemalin aeyahatl tarzından 'J 1 

da ayakta vuku bulan bu mWltat topu topu ın1fUnU. Mektebi bltlrdlkıea IOllra fatan-
fOdunden aıyrılarak bir taç1.1ta. lııah ede- evvelce malflmatı olan rüzbafı Cemil, llzıml birkaç dakika dren tlç bet kellmenln teatl-,bulda. Kulfll İdadisine llrec*Um. sa. bana 
Um: gelen tertibatı almJf. Pireden bir sablt gelip ı llnden ibaret ta1nuJtL mlnl oldunas ve cllanastırda daha 111 ,._ 

Mustafa Ktmal, Beflncl ordunun Yafa lsmlnln Mustafa Kemal olduRunu a6Jle1tnce Mutafa Kemal ııordu: tlflrsln. diyerek bent Manutır 1dadtatne 
nuntakasıntla plvade stajı yapıyordu. Fakat serbest bırakılması tçln lskeledelcl tnzlbat - Paf&m, ben llze Surlyeden mettub ru.- ıı&ıderdintz. Şimdi hatırladınız mı? 
ruhu, intılA!: idealinin yOtaek llhamlan De memurlanııa talimat 'Yerm1'tl Ylsbqı ee- dun. 1ntıllbdan. lhtllllden bahsettim. llem- Mustafa Kemalin bu tıaa izahatı BaaaD 
doluydu. Şamda, bir gece, tftccar veya dok- mUln bu tertJbabndan Ahmed Tevfik blle letette lntılAb yapabilir bir adam oldutumu Be1in hatırasını aydınlatmata un plmlf-
ıor Mustafanın evinde lı:urdutu dl'ÜRRİYET haberdar dotll!IL anlattım. S1ıı de bana: eller ne ıuret ve n- tt. Mustafa Kemal devam etti: 
w VATAN cEMtYErt. tettllltını Makedon- llutala K.,,.,,ı anna~le ata Ue ol11l'Sa olsun buraya ıellnb. ben e- - Tahmin " teşhi.slnla dolra ~ Bea 
pya yaymajp düııünüyordu. 1.-- it.' Umden plenl yapanm. dJıe cevab ftnllDlL batltaten dedlllnlz l1bl daha 111 19tlttbL 

Kafaauu ve talblnl aran ba dlflncl De wı• fl7G Şimdi haJ!nbde bir lhtlru, bir tereddlld 16- l'ab& flmdl bir fellketle tarplafmıf bula• 
o, bir sin Yatayı tertederet lıllara kaçtı. Mutafa Kema!, &llnlle çıkar OWnU. sa- riİJOrum. Adcat ben bir defa plmlf balan- DUJOl'QllL 8lsl namuslu bir adam olarak &a-
Bedefl Sellnlttt. Buraya llrebDmenln JOI•- nayl melctebf bl'llllDdalcl nine gidiyor. dum, tlmdl ne ıap:ıcalnn? nMIJlım ivin buslnttl vuiJeUmln fellbtn 
nu buutıJordu. Mlaırda çot darmaclı. Akde- Muatata Kemal bu mle dtlnJQa gehntetlr. Uzak&&n flbreU Jfltllen bu pa11am cnabl clhetlnl de me anlabnattan çe~ 
nilla dalplı ve rırtınaıı bir menlmlnde bir Ana otuı tarplqınca anneat, putunun fa olmuştu: 11nı. 
npura blne~t Pireye çıt&a. Oradan Attnaya bafına bir felltet ıelebllmet endlfesl ~de - Ben hiçbir FY yapamam. Yalnu senin Miralay Jlaaan Bey, Muatafa KemaJm ba-
cttU. Burada vaz!yetl " 8e!tntte ctrebllmek aoruıor: yapacatıannı hhntl telltlcl etmekle 11ı:ttfa l1nl anlamıt olacak tı ona: • 
t11Jatnn1 tedt1ır ettltten 80IU'a tararuu T8!'dl - Ne cearetlf' buraya plebUdln otıum? ederim. Ancak benim de aenden bir ricam - Bllroma buyurunuz. orada 16rGtellm. 
·veı Bellıı!lcte erklnıharb r>zbe•• Ahmed Hem ııN1l geldin? DHletin " padlp.hımız 8- var: Beni ,atma ı dedl 
Te~'e fU Oç t:l'ıl•mell telcrafı oetU: fendlmJsln anusaııa mupflr bir 11 yapm- Muatafa Kemal, yakılmaktan korkan bu Hasan Beyin mesai oduında lluatafa ~ 

Parti ba~.ıu ltl'ec •. Ve bir Sin Pire Uma- olmıfUID? paşaya ltendlsln1 yakınıyacatına dair SÖI ver- mal ona vaziyeti, nasıl taçtılmı, nuıı PJ-
nıl\dan Belltılle kalkan Yunan bandıralı bir Muatata Keml\1: dl ve ı.rece:ı\n karanlıtında. geldlll gibi evi- rtltanunl blr surette gelc:lll1nJ, D,lh&Jet mat-
npara bln,..ret dotdutu d1fara JOUandı. - Merak etme anne, diyor, müaterlh ol! ne dlSndtl. aadı ne olduğunu blçblr noktayı aatl•mat-
Artadafı Ahmed Tnrnt. Tapurun ismi JUi- Benim buraya gelmekıtltm IAznndı, onun lçtn O gece Muata~ Kemal aabaha tadar uyu- aızın teşrih ettl 
lı olmıyan bu mübhem telgrafı aldılı tarih- geldim. Pad'şahımı3 efendimizin ne oldulunu madı. Ne 7apacalını, 1fe nereden bqlıyaca- Mustafa Kemali dlktat ve lfilcbetle din· 
ten itibaren he!'gUn bir taJJla binerek Be· da ıtmdl d~ fakat yatın samanda una tını dıı~üneret sabahı buldu. llyen Ha.san Bey: 
llnJt llmanm" gt.ren Yanan vapurlannı bl- göstereceğim. Sabaha lıaTfl Onan verdiii karar - Çocuğum. dedi, .en her teJl Jltbttan. 
rer bher zJy:ıret ed yor ve her defaaında ara- Maamaf!h vaziyet hiç mınlye~ahf delU- Ortalık ağarıyor.. Mustafa Kemal fecrin altüst ettikten sonra buraya gelmlı buluna-
dıRını bulamadan dönOyordu. Nlha:ret Mua- dlr. Mustafa Kemruln ortada glSrünmest Is- lllt aydınlı~Jle bersber kararını vermiştir: rorsuL, "'8n timdi sana ne yapablllrlm? 
tata K-=mal!n bindiği vapur Sellnlt lSnünde tıbdadın ~erini derhal harekete getire- oldu. Mustafa Kemal daha Şamda lkeıı bu ünttomıasını giyerek ordu erlı:lruharbiye Mustafa Kemalin cevabı: 
demirledi. Ahmttl Tevfik, büvtyetlnl gizle- blllrdl. Bunu dti,üneblJen Mustafa Kemal, paşa lle muhabere etmişU. Onu kendisine dairesinin tapm önüne geliyor ve burada bir - Ne raracatınm ben detn, m tatdlr e-
mek için arka~ı:ı:ı bir muşamba gtymtı oldu· bir müddet Pvlnderı dışarı çıkmadı, tendi bir vatanperver vr. lhtllllcl olarak tanıtmı1- ad.lmın gelmesine intizar ediyor. Beklediği decelcslntz. Görüyoraunuz ld ben mllletlme 
la halde. bir sa dalla vapura yanqtı. Biraz arzuslle evinde nı:ıhpua taldı. Bu müddet lardı. Mustafa Kem:ıl, onun p.bsında blr in· adanı erdnıharblye miralayı Hasan Beydl faydalı ola'JUecek bir hale gelmlf bulunuyo
IOD?a lt1 arkad ' &)'ili sandalla libnrt1ttm zarfında klmcıe onun Sellnikte bıılunduğun- kıllb arltadCLŞı bulacatı tanaaWe bir gece Çok geçmeden Hasan Bey kılıcını şakırda· rum. Siz bu fikirde değilseniz ve bu azmimdi 
nhtım.ına çıkmış bulunuyorlardı. dan haberdar det!ldl. Mustafa Kemal bu lh· vakti, onun ev!nP gitti. Kapıyı açan adama t:ırak geldi, makı\mına gtrecett arada... bana yardım etmezseniz hayatım tehlikeye 

MlL~tafa Kemal burada üç aorguctan geçe- Uyarı mevkufiyet! zarfında mabadı utruna Lsmlnl vererek paşaya haber gönderdi. Der- Mua•afa Kemal kendisini önledi ve: girer. O vatıt ber. de bqta ~re düştlnmek 
eektl · onmrülı: mı?murlan, polla memurları, faallyete koyuld/u. hal ta bul edlleeeiL'll zannetti. Mustafa Ke- _ Beni tanımadınıs mı? dedL mecburl;reUnde blınm. Kendi bquna dtlfO-
utert lnzi~ n Pınttrlan . Tıptı uçan bir Ilı teıebbii. mal: •Pafa bar.rtıert bir :renı gitmek mec- Fllbalclta tanımıumttı. Muatata Kemalln nl\p bulaealım bu çare beni belki pıawatfü 
n fer Kibl gel n >ı r Prklnıharb sabltt lç1ıı ba Muatafa Kemalin Bellnltte ut tetebbüaO burtyetındedlrler, tendllerlle timdi ıörüte-1,0ztıne dltutıe battllı baJdl bir ıldl lla- edeblllr, faat edemeae o ftklt ben. ba ,._ 
.,.. ra eevab vermek mQft61. blltt de im- «ada o denln tllbr"8 bir PIPllle mllüa$ mlıecekler• Onablle -...... l'üa& Jt,mt ...,., ~ (l>etMIM 11 inci lllı/84.ll 
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Karısile kayınpederini öldüren genç neler anlatıyor? 

İspanyada Açık 
şehirlerin bom
bardımanı durdu 

Lehistan la L lfva oya arasrnda 
münasebat yeniden tesis edildi 

. Sultanalunedde Dizdariye maba11e- bahçe kapısı içerden sürmeli olduğu v (Bqtanıfı l inci sayfada) 
sınde Çeşme so~ağında 37 numaralı ev- için sokak kapısına gittim. Gürültü 0 _ Ö?1"enildiğine göre, Fransız hüktl- (&,taTafı l inci aayfada) . .. • . 
de oturan V: Divanyoluncla 122 numa- l~ diye kapıyı açmıyanılı: kapının üs- metı, Gene~. Franko nezcliııde hı Dün geceye kadar Litvan a budu- .Yorum ki, hukumet, Lıtvanya m•Ueli • 
ralı aşçı dükkin•~d~ garsonluk ~ tunde daimi surette açık bulunan pen· ~·. - İngıbz teşebbilsllııe zahir ol- dunda tahaşşild elmit ola/ "'z bin nin talebettiği istiklôle hürmet edea!klm 
Kastamonulu Eminin kıskançlık yu- cereden içeri girdim. ötedenberi •· ması ıçın Papalık makamına da müra- Leh askeri bugu··n tedri yu . Polonya ve Litvanya arasında doğrudaJI 

.. d k Zeh . uze- t 1 . ' cen yerlerıne d ~. .. b tl . 
zun en arısı - ~ _ıı~ !"'yınpederl rimele bıçak taşırdım. Bıçağı elline al- caa ey emıştlr. sev~ilmektedir. o ••• ya munase e erm teessüsü ile, bu 
Hasan Çaşuvu oldürduğiinu, ustası aş- dıın ve odadan içeri girdim. İlk defa .&.......ikada nefnt Dün, gerek Varşovada gerek Lit hudud Üıt'rinde mevcud bulunan daimi 
çı M~ __ de _!ıo~undan hafifçe ya- karşıma çıkan karım oldu. Onu bıçak· Nevyork 19 (AA) _ Amerikan v":JJYada halk bankalara' t.lıaeüm et: tehlike kalkmıştır. Anlaşmazhğın haıtl 
raladıgını dunl<U nushamızda yazmır la yere serdikten ııonra Melımedi ara- matbuatı Barselonun Frankocular ta- lll1f ve paralarını çekmiştL Bugün her neticesinde, galib veya mağliib yalı.hır. 
tık. mağa başladun. Ben karunı öldürür- tafırıdan hava bombardımanına tutul- iki memlekette sinirler yatışmış ve sü- Yegane galib, sulh ve hakikattir. 

Katil Emin 29 yaşındadır ve şimdi ken onun yukan çwkması ihtimali var- masının Ame..."'1kan efkirı ummniyesin- tdn avdet etmJştir. Tezahürat 
25 yaşında bulunan ~~ ile b~~ dı. Evin içini araştmnağa başladım ve de uyandırdığı nefret hislerine tercil- Litvan;ya hllşvekilinin lideri Var§Ova 19 (A.A.) - Polonya • Lit • 
on sene evvel eıvlenmıştır. En buyuğü karanlıkta ilk karşıma çıkanın kayın- man olmaktadır. Kaunas 19 (A . vanya uzlaşmasını kutlamak üzere ter. 
9 yaşında olmak üzere Mediha, Meliha, pederim olduğmıu anlıyamadım e Nevyork Tayınis diyor ki: Stanisa ki, .A) - ~ekil v~ tib edilen büyük bir tezahürat esnaamda 
~eriha isimli üç çocuğu vardır. Bundan Meluned zannile onu ela ~ .Jlarselonlularo karşı isi tayyareci- parlıım:to 8"°~k blr ıüldlt I~~ mf1ll birlik cephesi l"fi General" ~ 
uç sene evvel İstanbula gelen Emin, Tam bu mrada: ler tarafında11 yapılan cinayet İspanya nünd •· ~v.I:itv:m!~ kuvvetin o- zinski cLitvanyaya kuvvetli ve dost eU. 
bir müddet rastgeldiği yerlerde aşçı - Ne yapıyorsun Emin diye Mehme- dahili harbinin bir ayıbıdır. Bu kital- ri na e eğildi_gı~. bildirmiş ve şu sözle- mizi uzatıyoruz> demiştir. 
çıraklığı ve garsonluk yapmış, bir müd- .din sesini duydum ve derhal üzerine lerin askeri hiçbir hedefi yoktur. Ya- •-v;a::U:!~tlt Mareşal Smigli-Ridz Varşovaya döndl 
det sonra d~ karısım ve çocuklarını İs- saldırdım. Bıçağı bir defa vurdum, i- pılan ıey insaniyete karşı, 900Uklara demek d ğildir olmak haklı olmak 
tanbula getirterek burada yerleşmiştir. kinciyi wrmağa kalmadı ellinden aı _ ve hastalara kar~ı bir barbden başka Hükuı: ı· -·:.. _Varşova l9 (A.A) - Mareşal Smigll-
Geçen sene Divanyolundaki 122 nııma- rılıp kaçtı. Y bir ff'Y değildir.• m b . e ~ uıınna~u kabul etmek Ridz, Polonya 'Litvanya hududunu \do 
rah aşçı dükkinı sahibi Mehmedin ya- Emin kayınpederini 61dürd" __ AJa.nyanm lebllıl ec :'yetinde . kaJ_dıgın~ dair hazırla- =;ıe" sonra Vilnadan buraya d6ıı • 
nında yevmiye bir lira ücretle çalışma- çok pişmandır ve ağlıyarak: ugune :~riı 19 (AA.) - Alınan elçilili tebliğ ~~ k::ı s::.tı, .~ ıtiraz etmediği ğa başlamıştır. Tab'an pek müsrif bir - Onun bir kabahati yoktu. On • ediyor: çın, ılıniştır. •Lilvanya bir pazarlık mevzuu ..t• 
adam olan Em:n aldığı bir lira ile karısı zık oldu. Boş yere ihtiyarın kanına 'Y.8 cGarbt Avrupada çıkan bazı gazete • Lltvanyada endişeler Parts 19 <A.A.) - Parts matbuatı LltftD-
nı ve çocuklarını geçindirmekte bilyük diın demektedir. a gır- ler bsde m6Btenld haberler neşrederek ;ıta~s 19 - Litvanya efkArı umu- "' lberlndekl Polonl'8 tehlikesi .. -

müşkülôta düşmüş, bir türlil hesabh Aldamıalı hir tramvay ııe ahali 30 veya 40 lpn klşlden nrilreldı:eb bir Al- mıyesı sap d""""e münfaildir. nutku De - -·-· 
hareket edememiştir. · Bu hadiseler cerey ed ky man askerl kuVfttinin Frankist •-anva. Polonya ültimatomunun kabulü da- Pötl Parlzlen d!yor tı: ırLltvanyanın me.-

v • • an er en anne git k up J hlld hiin . bet de olsa vere<>ett cevab b.rflSUlda PolOD-

.. Fa_°.l_ .~şçılıg•. olan ıstıdadı ve açı~- ve büyük babalarının öldüklerinden ,.ya . m~ te oldu~u ve Alman tablel. e va _ netıcc~ .doğurabilecek ve yanın alacal> • • '1yet ... Polo.,. ....,_ 
gozlülugu sayesmde ustası Mehmedın ve babalarının da ölümden pek a v bahırlerinin Akdenızde manevra yap • belki de hukOmet ıstifa edecektir. lktlfa edecek midir? Bütün tı LltvaılNll 
hoşuna gitmiş, Mchmed ona bir iyilik olmıyan bir vaziyete düştüğünd ~ makta olduklarını işae ~tmektec:Urler. Bir~ok mah!e11erde Polonya ile dip- vaz"ıyed etmek için kasden ı1flrllmlf bir ba-

olsun diye hQdiS<'nin cereyan ettiği evi berdar olamıyan zavallı ya rul en d Bu haberlerin yalan ve tamamlle ha • lamatık münasebetlerin iadesi !VUııo hane detU midir? Acaba ı.ııva.,. -
tutarak kendisine de bir oda vermiş ve yataklarında mı<.:ıl mışıl uyvuma arkta ~ yal mahsulü olduğunu beyan etmeğe AI· istilasının ffilpn tanınması demek ola- ~~!1manya? arAla.<.:mda bir pazarhk meftUll 
k ·ı kl b d b dı · ~ ı- 1 manya sef ı· d cağı bu har k f .. ı ...... did yor mu manyanm gilniln blrlııcW ansı ı e .. çocu. ~rmı ~ra a arın .r-. mışler. Aşçı. Mehmedin sokağa çıkıp: are 1 mezun ur. Bu ha~erler:n . • . e e. ın iJUU ~ tahm?ı e- herhalde geri tstlyece~ Danzlg korldoıımll 
masını soylemıştır. Emın bu teklüı - Katil var, yetişin diye fe ad e- .A~ru~a sulhunu bozmak maksadile işae dilC:Wyecek netıceler tevlıd edecegi ve Meme! koridoru mukablllnde Almanyaya fa.. 
memnuniyetle kabul ederek şuraya bu- dip bir taraftan da kaçtığını · 11'en E- edildikleri sarahaten anlaşılmaktadır., ezcümle Polonyanın mütemadiyen Lit- de etmek plünı pek varlddir. Ancak Polon• 

raya ve bilhassa Beşiktaştaki akrabala- min aklı b.ışına &elince ~ Madridde galeyaıa vanyanm dahili l§lerine karışacağı "'LltvanJa lle an!:ışmk anusunda samımı 
nnm yanın• bıraktığı kansını ve ço- bulunduğu odaya girmi:ı dört ya ela- Madrid 19. (A.A.) - Madridin .,kak _ siiylenınektedir. :!.~":.":..:':;.!"nan -. -cuklarını alıp gelmiş, kendisine tahsis ki küçük kızı Melihayı' kuca~m ala· [lan, sonteşrın 1938 da düşman hükOmet Varşova memnun n1l anlıyacağız.. · n pek planda •-
edilen odaya yerleşmiştir. rak sokağa çıkmış, Sultanahmed dura- m_erke~n ~pılarma yaklaştıtı zaman Varşova 19 (A.A) - Polonya_ Lit- Epolı:: cPolonyayı Almanyanm teşvik etıu.. 

Emin kansından ~bbeleniyor ğından bir tramvaya atlamıştır Emin, gösterd~ği fecı ~zarayı arzetmektedir. vanya anlaşmazbğının halli, Varşova llnde filbhe yoktur. Almanya Danztg ır.ı-
Fakat kendisinin fakir, aşçı Mehme- EminönünJe tramvaydan inmİıı. bir Hoparlorlerle mucebhez bir çok lraın - politik mahfellerinde çok 1ıftYi1k bir ::""""' lıal<brarak ,.,.,,. llemel -

din ise az çok p•rah olması ve üstelik Bebek - Eminönü tramvayına atlıya- .Yon~ sokaklarda dolaşarak balkı eesa - memnuniyetle karşılanmıştır. Polcmya • ıtame - ..-.• 
bir de bekôr bulunması gibi sebeblerle rak Beşlktaşta akrabası Osmanın evine •;eı gostermeğe davet Mmeltledir. Halib • efkirı uınumiy""'· Litvanya, notayı ka- tkiad. bir llltlma- -? 
karısının kendisine ihanet edip ustası gitmiştir. İşin asıl şayanı hayret olan tr her tarafta nutuklar .CSylemektedir • bul etmekle, bir harbin önüne geçmiş Öft": cLlwanyalılar tııtımatomu berhald9 
ile alika peyda etmesi ihtimalini dü- tarafı üstü başı kon içinde olduğu hal- e~ d "d olmaktad·r. Zira, Litvanyanm red ce- kabul edecekler ve dJplomatık mtınasebatlf 
şünmüş ve kendi iddiasına nazaran ka- de Eminin Beşiktaşa gidinciye kadar . ~ ". 19 (A.A.) - General Miaga de- vahı vermes< takdfrinde, Polonyanın da tekrar ~yacatıardır. l'atat Leb1atanm . · k" . . . mıştır ki: kara d · h ku . Lltvanyayı mutemadiyen iz'aç edecelinl de 
nsı ıle Mehmed Çavuş arasında geçen ımsenın nazan dıkkatıni celbetmemiş T k b" umh • enız ve ava vvetlen bu ak- bilmeleri llzım~ır Polon bartcty bazı lıidiseler Ala 11ıp1e ı.u. fi!blıesinl elmasıdır. el .. ~~ ha ır..,c uriyet askeri mevcud ol- şam saat 21 de Lltvanyaya hücuma herhalde yatında· ikinci ':tbna-!n:ı;: 
kuvvetlendirmeğe ba.Şlamıştır. '!:mm sejtktaşa gidince yaptJlı tf1e- ~ r-. bzantf:aiız ve zaferden daJ. hazır bulU)luyordu. mlıyaeak w Lltmnyaya aalı:erl bir ıtmü 

Nihayet bıı ~bhe katilin gözünde ri ev sahibi Osmana anlatmış ve keıı- ma emin • ......._, Leh ~ nuırmm ııe,-tı aldlnl - --· "1haldta -
büyüdükçe büyümüş ve son günlerde disini saklamasını rica etmiştir Osman GenH eral şunlan ilive etmi§tir: Varşova 19 (A.A.) Bek, bu k • Rttter ile yaptıtı a.nıaımayı tatbik eylemek-. ı lt da B . · c er muharebede .talih 0 la 1 - a_şam, te Bu anlqma Sovyet BJrllltnln etrarm-, 
buna artık muhakkak nazaı:D~ bakma- e a ın n eş:~ merkezini vak'a- Mühim nokta kat'l neti~ . yun rı 0 ur. ':°lonya gazetecilerini hariciye nezare • da .:>vyetıere karşı bir uıcert tttlfatıar _. 
ğa başlamıştır. tık defa evını ve ço- dan haberdar etmiş ve yarım saat son- nin lehimizde olacağmd dir. _B~ netice- tinde kabul eylemiş ve apğıdaki beya • donu tem .,ıemektlr. Bile kabrsa bu p11ı 
cuklannı bırakıp gitmek, ortadan kay- ra da Emin polisler tarafından yaka- an •muıtZ;• nalla lıalunmllflur. lhtlJa..,_ bir slyasetUr. Çtlniıl bu -
bo1mak ıstemişse de kansına olan zan 1anınış1ır. L iı Llt Polonya bllkilmeti namına ıe,ı.ı edl _ ............ torcıonu So.,.. ımvveııerlnlfı..,.. 
1ıuna nıiııl olmuştur ve bu milııasebet- e .,,anga lbllllJfı ... ·---~~ - - ·· 
le kan koca arasında bir geçimsizlik "Yalıınşarlıın en (Bqtarafı 3 ündl ıayfadaJ Çekoslovakyad 1 • d·ıd· 
ba§ göstermif. çok ehemmiyetsiz şey- Bllgilk ordna, saıııııa .ıayonmw IAzım ııe1en bu~ a emırname neşre ı J 
ler için bile birbiderile kavgaya baş- Till''L 0,...,.-ıı•u.aıı .. ,, manın bir icabı olarakdır ki Lehistam, Prag 19 (Hu.susf) _ Hilkftmet r ... 1-.._, Pran8ll in 1•-••Jardır H ı U' o U' ı , Litv ~-- b ' ,,_.... ' • gllls -il Tmıa ve -.-.uu.ıı • an~aya -~ u~ takınmıı oldu· lovakyadald Alman ekalliyetine bazı ta· Avrupaaına lı:arp olan vazlyetlnl teab1t n-

Memleketten ka)'lnpeder çağmbyor (Bqtarafı 1 '1ıct ıayfada) lu vazıyeU iktiab etmif görmekteyiz. vizlerde bulunmak hususunu tedkik et • melldlr. Tuna havza.S! muvazenesinde ana 
Kocasının çekilmez bir hale geldiği- ~en mürekkek büylllt ve mükemmel . Bir taro1tan Alman ekalllyetlerlnJ ıu. mektedlr. 1'alaıı muvazenenin analıtan Çekoalov.-

ni gören Zehra Kastamonudaki babası bır hava kuvvetine ulıib oldul!unu an - yik eclen, diğer taraftan Leblstanın deniz Salllıiyettar mahfellerde oöylendlllne nın enuıl:retldlr. Orla .. oart ... ._ 
Hüseyin Çavuşa bir mektub yazarak ~!makta, "" donanmanın kuvvetlendi - ~u ~ LI~ eter elAstlki bir P Almanlara, hükilmetln merkezi ida-~~ ..!:;' =.:::.: 
kocasının huysuzluklarına tahammül ~-:81 için sarfedilmekte .. olan emekleri politika takib etmi§ ve meseli Lehiata • resine yüzde 22, kendilerinin mesklln bu- balJıdır. Tarih ekseri.Va tekerrür eder. c;e _ 
edemediğinden bahis ve derhal İstan- zikr ile, kara ordusunun vasıl olduğu ke- nın denizle muvasalumı temin edecek lunduklan mmtakalarda ile yüme 90 a toalovatya Ye aleJftmum Tuna havzamncla 
bula gelmesini rica etmiştir. Bu mek- mal dereoesi üarlnde durmalttadır. Al ııerbest ~eller temin .,.ıem.Jı: ouretile 11"'pn bir ıp.1ıe11e lfllrak lml<inı ve- ıl& temr11r edecek ınldlr? Cbamberlalııbı bıb üzerine le1ip düşen Hüseyin Çavuş Molrattam Türklyenln böyle kuvııetll bir vaziyetlnl tabirim etseydi, bugllnlıü hidi- rlleeektir. Aftlll ıtaıııar.ısındakl IOl1 beJaD&tının Ja. 
bfrkaç giln ııoııra İstanbula gelmiş, ve prdu ııabibf olmak için ııarfetlill ııayret- seler .meydan• ge~~ Fakat bir ara Bu takdinle ıoiidet Alınanlan bir nevi =:"' ..,. - olmamasını temenni .. 

doğru Divanyolundaki aşçı dükkanına leri ve katlandığı fedakirlıklan anlatır· dar bır milliyetçilik zihniyeü ile hareket muhtariyeü haiz olacaktır. T.-..: • • 

giderek damadını bul;ınuştur. Emin ken !'1 sözleri söylemektedir: 1· ederek büyük kom§ula~ını kızdırdığı, •Y· ilk atlml _., Bratıanonun ımbletn 
kaympederini büyük bir memnuniyet- •Türkiye bugiln Yakuıprkın en mil- nl zamanda. lıuııların dlter devletlerle o- Pnt 19 (A.A.) - Nuırlar meclisi dev· .. =.,,:r=. = :""" /''""' 
le karşılamış. oturdukları eve götürüp kemmel ve en büylllt bir onlmuna la • lan ınllnaRbetleri üzerlnclo siyasi ııpekjl- !et lclarelerlnde Alman memur~ 1nablede ...... tı· yas ıtı !İli( 
ml&afir etmiftlr. hibdir. Böyle bir onlu vücude gelirebll- lhyoıı p.Jlbli, içindir ki keııdl ııırtmda nls1ıelinl ytı.de 2Z ye çıkaran bir emi< .ı Bal- Ka.;. nı.e İhtiyarın gehııesi kan koca arasın- mek için de Türk milletinin katlanmadı- bfr Alman • Leh ~ vileude gel _ name kararı.,tımııflır. .,; bdar ... ...:; ~ ~U.:::.= 
dakl geçimsizliği muvakkat bfr zaman iı fedalılrlık yoktur. Türkler, nefialerinl ıneslnl taeil etmlt oldu. Vuı:reıın kısa hü- . Praı 19 (A.A.) _ Hltlerin nutku bu- bir ntlfmı tttleol .. A'mJ111U1111 lnldfat lllo-
lçin ortadan kaldırmış ise de bir müd- her nı;vı ~yetlere kaO~ya le- 1'8ası bundan ibarettir. rada iyi bir bıtıba lııralmııfbr. A1'kadfr ter"' mDletlerlnl leınsll ·-· BU -
det sonra vaziyet g- eski halini al- bar !çın hiç hır l"yden ~lnmıyorlar ve Seli"' Ragıp E- melıafll, bu nutkun ııerglnlll! ~!tına- ;:::. ~..:ı.,..,....;.=:n - ı.. mıştır. Bunun üzerine baba kız dii•u"- hatıl ııafakalanndıın kesip orduya veri· dıAmı lelıııı11z ettirmektedir. n bu anda bir taraftan .&nta- .;:::""" .. 

·· . ' -.. yorlar Bu hal, Türki · ko-... 1 .. - •---"'L- ·- n nup taşınmışlar ve Emini aralarından ·. . ~ U"fu.&<K .. o- Sındırgı tarım ve kredi AllRI&"- Çekoeloftba W.inde Sofyaya teYeCCöb f'derlı:en diler taraftan da çıkarmağa karar vermişler ve ertesi la? ~etler_ için pek~ bir ibret • VOfbılton 19 - B!kln 111llU1111ye, ııar- v.....,a. - ve Praga dolru gl-
gün de nikAhın feshi için mahk .mısalinı teşkil eder. Bu ıniUetler de bu kooperatıfi toplantısı .1-to ... matbuat llll'Otl umumlyede dlr. - hedef ldzzat kendi aulh-

müracaat etmişlerdir. Mahkeme:". misal~ taklb etmelidirler. Bu mrcla 1" - S dJr8I (Hmusl) S Lıııııteıe. l'rıına .. ÇekoolovııltJ8ıun le- "aınuml oulhll -...u -ur~ 
lesini haber alan Emin büyük bir yeise pyabılmek için kııvvetll olmak !Azım - k ~ . . . - mdırgı tanın lılndecllr. Fransızlara sllN kapılmış ve kansının kendinden ayrıl- dır, vey~ .. yıf olanlara!. redl Jııooperatifi ~at Bankam laıo- Londra ve Parls tarafından lttlbu e - Paris. 19 - Eko dö Pari yazıyor: Hü 
dıktan BOllrB aşçı Melunedle evlenece- peratlflerl kontrolönı Ş1lkril Özkibiin dlleeet tarzı hareketin Amerikadaki a - lerln nutku Prag hükılmetlne karşı ıeı;. 
li zehabına düşmiif ve hu hareketi de lzmit Umumi leclis nezareti alimde yıllık toplantıaını yap- klalerl Amerikan hiWlnıetiııe tUlb • - dltleri ihtiva ediyOT. Hillerln zotbaJıla 
lı:endi kanaatinin bJr müeyyidesi ola- • • mıttır. decell yolu ~- istinaden bıtunan 1ıilkllmetlen kastı ç.. 
rak kabW ederek Mehınedle kansını toplantısı bılti Reisliğe ıeçilen ~emal Köksidan ra- inıilterenla vaziyeti koslovakyadan başkası olamaz. Yeni AI • 
sıkı bir mret!e tarassucla başlamıştır. İzmit (HUIUlll) _ Vlliyel umumi mec- ponı okmnuş, bugun kooperatifin 210 Lodra 19 (A.A.) - Deyli Telaraf p • manyanın Çekoslovakyaya da aynen ıı,. 

ffhı ııonnnu Eminden ~ ıı.ı toplantılarına nihayet .......ı, ve da- ortaiı bulunduğunu, tahai1 edilmiş - ~bir habere göre, C1ıaın- v~ury~y~ ya~ ya~a gecik • 
Emin yakalandıktan soma poliae ıtıhmftır. 12,040 Jlnı oenna,.,.ı oJdııiubu, 9'7 )ıerlaln De hancıye nenreli erklıu ara _ mıyeceğini açı1t hır surette ifade ediyor. 

verdiği ifadede aynen fW!lart söyle- Bu milnwbetle, Halk Partlll torafJll- yılı safi kArmm 765 lira 82 kıuııf o1clD- lllUla ııilriifmelere devam eclilııılf ve A- Bittabi bu hususta lngilterenln hareket. 
mlşttr: dan azalar ,.mın., belediye~ ğunu ııC!ylomlftlr. Bundan IOl1ra, bası T1lslUrJ8nD1 Almanya ile birL!fmesi ilze- sizliğine ve Franııamn da mütavutınıı 

. c- !ak'• gilnil cBeyoğluna gidece- da bir ziyafet verilmiftir. ZIJafette pıı. lhllWlardan dolayı koopenıtlfln 1'yılı:ı rlııe ~olan vaziyet ledklk olumnllf. güveniyor. 
lim• diyerek ustamdan ayrıldım. O e- rimizin ileri gelen zevatı da hazır bulun· vechlle yardım yapamadıjını da 1Jlve tur. İngiliz nazırları, orta Avrupada Al. -. --------
ve gittikten blnz ııoora ben de mahal- lllll§lur. Vali ... m naınma, baro nllt etmlflir. . manyanm yeni bir Jwrekellne mlııi ol - Y "'°81 Gençlerbirliği kooııul 
leye geldim. Arka taraftaki bahçe du- avukat sedad Pek nutuk IÖJ'lemi§lerdir. Kontrolör Şflkril y&ıetbn kurulunun mak ilzere Çekoslcmıky~ ebllfyetle- YeşUQ pnçler birJ.Wnln pçenkl yıJbll varından athyarak bahçedeki ağaca Vlllyet daimi enetımeıı azalıklarma 937 yılı bilAnçosmıu okumuş, bJr yıl· re dair olan Alınan metalfbabnı kabul kongresinde nız~amenln dellşmeslne ta-o 
çıktını ve buradan içerisini gözetleme- Rıfat 'llUce kalemd Salih Enver Bal1ran, !ık mesainin pyanı tebrik.,. tüdir , elllrmek gayesini takip ediyorlar. nr - .. pro,•Jl lıazırlamal< lbıere '* .ı. k ldum. 1 'de karım usuf Ö ' ' Oı· Bamen telerialn m8 1 komtt.e ~tl. Proje bazırlanmqtır Ye-
ae oyu çen Zehra ile Y zkaya seçilmi§lerdir. dulunu s6ylemiş, bundan m da ylS- ım .. •lan nı nizamnamenin ıPdlı:ik ve kabultı ıçhı .._ 
ustam Meh.medi tasavvur ettiğim va- Vil&yet bildcesl IK93'13 lira olarak tu- netim kurulu intilıabma ıeçilm!§ .,tı Bilknf, 

19 
<A.A..> - oueteıer Avusturya ıecet camartell .g\i?ıii saat ıt de Bmlnöal 

ziyette gö~ derhal .. indim, bit edilmifth'. idare heyeti ~ ~ ._ htd'"'erinl •mı-ı .._.ektıe dnam e- Ha1kelia4e ya~acü tevkallıde Jı:ongreıe ~~~· ~· UP.'z.~ ~ N: biıt~ ~ ~eri rica e.cWmelı:tedir .. 
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ÜÇ BOZ ·ATLI 
Yazan : Ziya Şakir 

Jki noyan bir hamlede atların yanına koşnıuşlar, bir yumrukta at uşağını yere 
yuvarladıktan sonra çıplak atlarının Üzerine sıçramışlar, iki boz ah bütün 

kuvvetlerile ormana do~ru doludizgin sürınüşlerdi 

-Ü~ SPOR-~ 
Milli güreş seçmelerine 

dün akşam başlandı 
Yaşar, Adnan ve Mllstafa hastalıkları dolayıslll 

dün akşamki müsabakalara girmediler 

Nogerin ı::ec;i, bir anda kesildi Elleri
ni iki taraf na açarak: 

- Aanah ... 
Diye, bo :.ık b!r feryad koyuverirken, 

yüzüstü ycı~ devriliverdi ... Noger, A
dil Şahla k.mu~urkt!n Durcan yavaş 
yavaş onun arkasına sokulmuş .. belin
deki har.çeri : ıldırım sür'atile çekerek, 
bütün kuvvetile nogerin iki küreği ara-

tikce sıklaşması üzerine, at uşakları 1 - Aşkolsun.. hu, benim aklıma gel-
firarileri kaybetm~ler, o derin zulmet memişti. 
içinde darmadağın olmuşlardı. . - Dikkat et .. yaprakların seyrekleş-

Kendilerini bir ağaca çarpmamak i- tiği yerlerde gözlerimi bu yıldızdan a
çin artık boz atlarının yularlarını ka- yırmıyorum. 

sarak ağır ağır yollarına devam eden - isabet ... Acaba, bu orman büyük 
noyanlar; uzaktan birbırlerine seslenen mü? .. 
at uşaklarının acı acı bağrışmalarını i- - Bilmiyorum. Fakat, serbest bulun-
~itiyorlardı. duğum zaman bir gün birkaç noyanla 

sına indırm:ştı. Hatay Bahadır, sordu: buraya ava gelmiştik. O zaman bu or
manın dağlara dayandığını söylemiş
lerdi. 

Adil Şah, k•ı::ık bir sesle bağırdı: - Nereye gidiyoruz, Noyan? .. 
- Ne y<ıptın, Durcan?.. Adil Şah, gürültülü bir kahkaha at-
- Bunun cl:nden başka türlü kur- tıktan sonra cevab verdi: - Acaba dağlar uzak mı? .. 

tulmak ımkanı y<'ktu, noyan ... Çabuk.. - Cehenneme gıtmekten kurtulduk, - Geçtiğimiz yerlerin gittikce dik-
Ali:ıhaşkma çabuk .. her şey mahvola- ya, sen ona bak ... Artık, canımız nere- }eşmesine bakılırsa, pek uzak olmasa 
cak. .. ye isterse, oraya gideriz. gerek. 

İçerjdcn de Hatay Bahadır, seslen- - Yolları bi1iyor musun?.. - O halde yolumuza devam edelim. 

fü: - Altımızcia boz atlar olduktan son- Ormanı bir an e\•vel geçerek dağ yolla- Dün aJqam güreşenlerden bir grup 
- Çabuk, Adil Sah .. çabuk... ra, bizim için her yer, yol rına girelim. Sabah olur olmaz, Orus M.illi güreş takımı seçmeleri dün ak - burgu yaparak Mustafaya tuşla galib gel-
İki noyan, kılıçlarını koltuklannın - Evet, amma .. ben, bir şeyden kor- Hanm atlıları ormanın her tarafını çe- ~am Beyoğlu Halkevi salonunda çok az di. 

a 'tına aldılar. Çarşaflara bürünerek, kuyorum. vireceklerdir. bir seyirci huzurunda yapıldı. Güreşlere Ahmed (İstanbul), 
keçi kılından örülmüş olan kalın siyah - Neden?.. - Hakkın var. Fakat, boz atların ka- Ankara, İstanbul, İzmir ve Balıkesir gü- Suad bir salto ile 1,3 

Suad (Ankar•)1 

dakikada Ahnı~ 
ı eçeleri yiiz er ne taktılar. - Orman içindeviz. Karanlık, yol rınlan aç. reşçileri iştirak etti. Bu seçmelerde bi - tuşla yendi. , 

Durcan soknk kapısını açtı. Başını dı- yok. Olsa da, görmek ihtimali mümkün _ Sanld .. bizimki tok mu?.. Keşki rinci ve ikinci gelecekler federasyon ta. 66 kilo: Yahya (İstanbul), Rasim (it 
ş. rı çıkararnk iki tarafa baktı: değil. Döniip dolaşıp da tekrar geldiği- Durcan sırtımıza birer de yiyecek hey- rafından k~pa alınacak ve antrenörün mir): İlk on dakika berabere bitti. lki11' 

Nöbetc•lcr, b'irbirlerile konuşu- miz yere çıkarsak iyi bir şey olmaz. besi verseydi . nezaretinde çalışacaklar. Avrupaya ha - el on dakikada Yahya Rasime burgu a• 
~ ıar. Kapıcfan çıkarken, sizi görmiye- - Tabii. H h b' k 1 dı reket etmeden bir seçme daha yapılacak tuş yaparak galib geldL Vakit (15,20). 'd· y 1 d 0 · · d- d.. 'd k b. - a .. ır, o f' .sik ... O da o say , . 

1 
• 

cekler. Yavaş yavaş gı ın. an arın an - nun ıçın, um uz ın ere ır an ve asıl milli takım bu suretle belli ola - Yusuf Aslan (lstanbul), zzet (lstall 
çıktığımız şu yolculuğa doyum olmaz- .... telaşsızca geçin. Irmağa doğru ilerle- evvel ormanı bir baştan öteki başa geç- caktır. bul): Yusuf Aslan daha faik güreştı y• 

~ ·n. Ben, rır:rnnızdan yetişirim. memiz lazım. dı. Milli takımımızın en JçuvvetU nam - hükmen galib geldi. Vakit: (20) dakik'-
.l o · t b'L - Koca, Durca:ı .. hakikaten, büvük A k ) En (İ" • Diye, mırıldan:ıı. - aa, 3 

1 
J zedlcrinden olan Yaşar - Adnan - Mus - 72 kilo: Mustafa ( n ara , ver " 

İki noyan. tıbkı kadınlar gibi başla- - Hiç merak etme. Benim gözüm, fedakarlık etti. tafa hastalıkları dolayısıile bu seçime gi- mir): İlk on dakikada ekseriyetle Envet 
rını önlerine cli'dil(.>r. Elleri, kılıçlarının havada. - Ya, kurnazl~ğı ... O, fedakarlığın- rememişlerdir. İkinci seçmelere kadar hakim. İkinci on dakikanın başında Et'' 
kabzalarınd:ı o1<1uğu bal.de, ağır ağır - .Havada mı? .. Havada ne var?.. dan daha büyük değil mi?.. iyi oldukları takdirde iştirak edecekler ver Mustafaya tatbik ettiği tam bir blJl"' 
\re tclflşsız bir yürüyüşle nöbetcilerin - Çoban yıldızı. - Arkası var - ve bu suretle takınumız en kuvvetli şek- gu ile tuş yaparak 13,25 dakikada galitı 
yanlarından geçtiler. _ -ı J lini almış olacaktır. geldi. 

Nöbetc:ler. bair,ra bağıra konuşuyor- yeni neşriyat 1 Müsabakalarda bir intizamsızlık göze Faik (İstanbul), Hasib (İstanbul): :aıı 
lar .. bir gfin evYC'l büyük at yarışında, 

1 
Bir Doktorun _________ .:..______ çarpıyordu. güreş günün en heyecanlı ve güzel gü • 

Yapılan yolc:u1
1
uklan tenkid ediyorlar-; Gu·· n ıu··,, PAZAR 1 Hıılk Bilrlsl Haberleri - Eminönü Hıılk- Bütün gu··rec:lerde minder hakemi an- reşi idi. Muntazam ça}ışması ve güreş • 

f 1' evi DU, Tarih ve Edebiyat Komitesi tara - -s t k. k b·ı· t' ·ı k d' · J - t F ~ dı. Yanhırınrlın geçen kadınların, ar- tından her "'Y çıkarılmakta olun Halk Bll - trcnör (Pellinen), yan hakemliğini de e ı a ı ıye ı ı e en ısın gos eren a 
kında bi:e o~mamışlardı. otlarından gisl Haberleri adlı folklor mecmuasının İzmir güreşçilerini çalıştıran Nuri ve ilk on dakikada çok güzel oyunlar yapU 

Noyanlar :nöbetcileri geçtikten son- --------------ı 77 Jncı sayıcıı çıkırıı~tır. Ankara güreşçilerini çalıştıran Necati ve üstün güreşti. İkinci on dakika dl 
ra, :yürüvü'?1er:ndeki sür'ati _artırmış-! Süt ÇOCllklarında Sulara lf:ıt:ı:ı gfizıer _Türk edebiyatına yaptılar. faik güreşerek hükmen galib geldi. 

tar, önlcrir.dc gi'1en atlara yaklaşmış-, Raşitizm : cBayku~· gibi ölmez bir eser veren, güzide 56 kilo: Kenan (İstanbul), Ali (İzmir) Muhafızgu·· cu·· 
lardı. şair ve erl!b Halltl Fahri Ozansoy, edebiyat 

ki Kemik Jıaslaftg"ı lmerakJılar:na yeni bir eser sunuyor: •Sufa. - Kenanın teknik ve enerjik kabiliyeti •• 
En arkad~ j!id~n iki boz at, san sa- rakibi İzmirli Ali üstünde bariz bir fark LJ k d• 

biblerinir. kokularını alınış gibi kişni- Kiiı;ük çocukların daha memede iken al- ra dalıın ~orler,, temiz Türkçenin, pürüz.süz ÇO U yen l 
kı dıkları süt aylRrın ııerlemesl ile gayri kafiyenin e::ı gürel örneklerini yaratan, şiir- gösteriyordu. Bunun neticesi olarak Ke- . ,_

1
• 

yorlar, dönüp ciönüp arkalarına ba - un gclmf'l1e başladığı zııman çocuğun lerlnde Ifalld Fnhrl arkadaşımız, bu edebi - nan Aliye bir kafa kolla ve tuşla 7 dakı- Ankara 19 (Telefonla) - Mıllt ~" 
yorlardı. kllosundn tenakus ve umumiyeUe bir in- yat çoraklığı ve karışıklığı içinde, •Sulara kada yendi. me karşılaşmaları için şehrimize geletl 

Birdenbire arkalarında bir ayak sesi hltnt başıJosterlr. 1 dalan gfülerıo ııe yepyeni ve parlak bir meş•- Mustafa (Ankara), Hasan (İzmır), Mus 
1 

1~.~~ ~çok takımı bugün Muhafı;: 
işitmişlerdi. Dönüp baktıkları zaman, · Bu, dotrudan doğruya gıdasızlık .ve aç- I ale uz:ıtıyor. Her blrlsl, diğerinden güzel o- tafa daha ilk dakikalarda üstünlü,,;;nü gucu ıle ılk maçını yaptı. Hava çok gt.ı 

f f g len Durcan'ı go-rrnu·· şler- Jık hastah~ıdır. Eskiden bu noktalar ma- lan şllrlerl:ıl, okurlarımıza hararetle tavsi - 6 " ı ah k ı l.. ı kt o ·· t ..... 
ne ec:;ne ese e ıüm oııımııdığı tçln yenl doğo.n ve em- 1 ye ederiz. - g"stercrek ayakta aldığı bir kafa kolla ze ve s a ·~ a;.ıa ı L yun mu ev" 
di. zikte bulunan çocuklarda bir takım ztırı 1 Rüzg-lrların Kopardıktan _ Refik Top _ r:kibini tuşla 3 dakikada yendi. zi.n bir şekilde başlndL Her iki taraf: 

Durcan, onlara birkaç adım kalınca, 1 umum\. kans12lık ve kemik hastalıkları 1 kan imznsi!e bu lslm altında muhtelif şUr, Ali Ömer (Ankara) Hüseyin (İstan • birçok fırsatları kaçırdılar. Dakıkal "• 
seslendi: 1 başladığı zaman bunu bir takım veraset- ncslr, hlkftye ve tıyatro bahislerini ihtiva e _ b l) İlk on dakika H'üseyinin hfikjm o- ilerledikçe Muhafızgücünün üstünlü 

Çabuk bir yumrukta at uşağını lere veya!lud h'r lkt taratın, yanı ana ve den yeni :ttıt b J ti tmi t•- u ' gu-.. g0··ze çarpı ·o du Sekı'zı·ncı· dakika· 
- .. s n şar e şu. yunlarile geçti. Bununla beraber Anka - .. ) .. !' · • • ı t) zın üstüne at ı 'O:ıbJnın izdlvac noktasına taallOk eden da M h f R ta ı lk tftt' 

yere yuvar ayın .. a annı -ı kusurlı:ırd:ın Uerl geldlğl unnolunurdu. Arkitekt l'l\llmar) - 82 ncı sayısı Ue ye- ralı Ali de Hüseyine nazaran olan tecrü- u a ızgucu ı1za vası sı e 1 6 -

layın, hcrne:ı, sağdaki ormana sapın... Bugün artık bu fikirler bir tarafa atıl- dinel yılına basan CArkttekt> Dergisi Mimar b sizliğine rağmen kolay kolay oyun lünü yaptı. Bu gol zmirlilere bir katt1' 
İki noynn, bir hamlede atların yanı- 1 nuştır. Bütün bunların sebebi vücudün I Sedad Hakkının, mühendis Muammer Tan- U:tbik ettirmedi. çı tesiri yapmış ve onları hızlandırrnı( 

na koşmuşlar; bi:- yumrukta, at uşağı- 1 gıdadan ve bilhassa vitamlnlerden mah- sunun, AbldJn Mortaşın, Şevki Balmumcu. İk' 
1 

d kikada d H"' 
1 

h tı. Fakat çok iyi bir gününde olan Mil' 
l k t 1 gibi nun, Nlzameddlnln yazılarını thtıva etmek- ınc on a a usey n asmı- ı-ını yere yuvar1ad*tan sonra, çıp a a - rumlyeUdlr. Bu mahrumiyetin ne- . hafızgücil ıniidafaası onların gayret ~ 

ların·n üzerine sıçramışlar; iki boz atı, I Uces1 olar:ık U!t görülen hastalıklardan tedlr. '-~· ?a fazla b.ır şey ya~amadı. ve ancak sayı rini boşa çıkartıyor. Tehlikeyi sezell 

bütün kuvvetlerile ormana doğru sür- ~~lal, Ra~ltlzm'dlr: Yanı kemik hastalı- n:r::rr:ı:u:•:~k~~~~kl -;o:ı:!r~t~~· h~iı!~ ıle 20 ~akıkada galiİ b ~eldı. (1 . +_ Muhafızgücü canlanarak üstünlilğil 
miye başlamışlardı. Hali tabUde bir çocuk on, on 1ki aylık de basılmış ve satılığa çıkanlmıştır. YUz em 56 kılo: Hasan ( zmır), Ali zmır): u· tekrar aldL On dokuzuncu dakikadJ 

Noyanlar, o:-mana yaklaşırken arka- iken yUrUmelldlr YUrUmek demek, ke- kiisur sayra tutan bu roman ısso ile 1923 mirli Ali ayakta bir ç~praz ya~arak Ha. - bir Muhafız akını esnasında Şahin ıs· 
}arından bir takım nal şakırttlan duy-1 miklerln Urt derecede sertleşmesi de- yılları arasında Anadolu koyliısünUn top- sanı yere aldı ve tuşla 2,40 dakıkada galıb k.ı.rnının ikinci s:ıyısını kaydetti. 13ıı 
muşlardı. Başlannı çevh-ip baktıkları mekUr. Bu müddet zarfında çocuk yü_ rakla mücadelesini anlatmaktadır. geldi. sayı da İzmirlileri harekete geçirdi vf 
zam:ın, ikısi birden homurdarunı.şlar- rUycmedlğl takdirde kemikler serUen- Yeni F.lektrikcflik - Yüksek elektrlk mü_ Kenan (İstanbul), Ali Ömer (Ankara): sıkı akınlara bac:ladılar. Bir Üçok akı • 

mcmlş, :vıınl vücude kA.!i derecede l:als- h dl... A b · ld k b ı · ı -s ·• dl ·. en .,1 Refik Fenmenln bu isimdeki faydalı Ali mağlu iyetı evve en a u etmış g - nında Said kale önünde yakaladığı toP" yom eml:.'ıhı g!ımemlş demektir. Bu gibi rl iki ı 
- Bu-ıu-n at u:;aklan, peşimizden ge- ki dl tl t al d d ı e~e ne defa olarak bastırılmış ve satışa bi. he.p minder ha. ricine ka. çtı ve hnke- Muhafızgu··cu·· ag~'1"'rına taktı, birinci. 'ı çocu ann ş çn a m arın a o. ger - çıkanlmıştır. San'at öğrenmek, ve elektrik b ld B lık K ... 

liyorlar. llk görüHir. Bunun da sebebi gene kals- ehliyetnamesi aımak lstlyenler için açık bir mın ıhtarmı m~cı o u. ır. ara 7 - devre Muhafızın 2-1 üstünlüğü ile bittı. 
_ En önde de, Durcan var. yom metabolizmasının noksanından ile- dllle yazılmıştır. -r nanın aldığı bır saltodan mındcr h:m - İkinci dev:e hemen hemen birinci 

Yinni otuz al u~ağı, çıplak atların ü: j ~·es::!~· ~~~a:.Cr~e~~e g~~kl~~~a~Ü! -------·~---------- ci~~.k~~n;,~kla kurtul~:k ~ste~live !er~ devreyi andırıyor, ne Üçok ve ne dl 
zerlerine atlamı~lar, kar:makanşık ses devresinde ve süt devresını müteattb ay- r , tc ı e.ı. ll' surette uştu. . gure~ı Muhafızgücü fırsnt!ardan istifade edt> 
Icrle bai{ırarak firarileri takib ediyor-

1 

Iard!l u'71uın1 vazlyeUnl çok yakından Nöbelci terkettığınden Kenan 5 dakıkada galıb miyorlardı. Devre ortalarında Üçok B' 

lnrdı. Bunların önlerine düşmüş olan tedklk: etmek mecburiyeti ortaya çıkıyor gel~i. Alinin başından yaralanması ~eti: leyhine olan penaltıyı Muhafızlılar kil. 
Durcan ,avazı çıkt1ğı kadar bağırıyor: I demektir. Eczaııe/er cesı hastaneye kaldırmak mecburıyetı çırddar. Oyunun bundan sonraki kJS' 

Sfit Ue ~slenmenln kAn olmadığı ta hak- h • 1 ld <Y 
- Durun kahpeler!. Durun katiller!. kuk ederse süte UAveten verllebtlen bir- Bu rece nöbetcJ olan eczaneler 1t1nlar- ası 0 u. t b l) M f A k ) mında da bir netice alınmadığından 

Han hazretler!nin en sevgili nogerini çok gıd:ı.l::ır vardır. Ve bu sayededir ki son dır: Hüseyin ( stan u • usta a ( n ara : yun 2-1 Muhafızgücünün galebesile 
öldürdünüz de. nereye kaçıyorsunuz?_! ·seneler r.ı:ırfındn raşitizm hastalığı da ol- :fstnnhnl C'lhetlndekiler: İlk anlarda Hüseyinin kolu burkuldu - bitti. • 
Beni yaraladığmız da, caba ... Sürün ar dukcıı azalmıştır. Aksarayda: <Şeref>. Alemdarda: CAb- ğundan Mustafa galib gelaL Vakit: (5) Bisiklet yanşı 

1 dülkadlı). Beynzıdd:ı: <Cemil). samat_ d k.k t' kadaşlar .. sürün ... Yakalıyalım, şu kah-

1 

Cev:ıb isteyen okuyucularımızın posta yada: CTeofllos>. Emlnönünde: CMehmed n 1 a. Bisiklet federasyonunun tertib e 
pe katillerı. . pulıı yolinm:ılarmı rica ederiz. Aksi tak- Kazım). Eyübdıı- <Hikmet Atlamaz>. Fe- . 6l kilo: Ahmed (~nkara), Ha.~a? T~- tiği seri bisiklet yaıışları bugün 20 I<i' 

Dlye, at uşaltlarını teşvik ediyordu. :--d-inl_c_ı .. _t_ekl-er_ı_m_n_k_a_b_eı_e_su_ka_1:ı_b_iı_1r_. __ • nerde: CHüsar.ıeddin>. Şehremininde: sın (İstanbul): 61 kılonun en muhım gu- lometre üzerinde y&pıldı. Neticede At.' 

İki boz atın bacakları, birer çelik yay ------------·---- (Hamdi>. Şehzndebaşında: Cİ. Hakkı). reşi .b~ n_1:Üsabak~ o~d.u .. İlk beş dakikada yeşilden Kadri 42 dakika 48 saniye?~ 
gibi açtl•p kapan'yordu. Takib edenler- Knragümrfıkte: (Fuad>. Ktiçükpazarda: her ıkı gureşçi bırbırını ayakta denemek birinci ve gene Akyeşilden Salih ?Aı' 
le aradaki mC'Safo, gı'ttikce artıyordu Dr:. IHSAN SAMI 1 <Hikmet Cemm. "Bakırköyünde: (Hilfil). ve müsaid zamanlarda neticesiz oyun hat ikinci ve iıçiincü geldiler. ' 

B A K T • j Beyo1
'1u dhctindekiler: t tb'k t 1 il ti İk. · G y Ortalık, ya\•::ş yavaş kararıyordu. Ar- 1 ER 1 y o L o J İstlklAJ cadde::ılnde: (Kanzuk). Dairede: a .ı eme er e geç ·. mcı O'l Un eş B ta~umı, Gc.latasara 

tık, ormanın i1k ağaçlarına yaklaşmış- ~ O dakıkada Hasan Tahsın Ahmedc B t k d. 
LA B R AT U AR 1 COiıneş>. TopçuJo.rda: CSporJdls). Tak- puvan kazandıracak oyunlar yap _ a imini yen 1 

lardı. B:ışını son defa olarak arkaya çe- Umumi L:an tahlJitı, frengi noktaı simde: CNlzamc1dln). Tarlabaşında: CNi- G B k .,..t 
tı. Neticede Ahmed hakemlerin Galatasaray - üneş ta ımı rn .. y-virmış· olan Ada Sah, dudaklannda ha-

1 
nıız:arından Vauerm&11 n Kahn teamül- had>. Şl~llde: CHnlk). Beşlktaşta: CAll İ f .'111 

k l Rıza>. ekseriyetile 20 dakikada galib ilan edil- Taksim stadında yapıldı. Ik ha tay·· sıl olan me& nım bir tebessümle: leri • an Ürcyvatı eayılmuı, tıfo ve ı .. ~ 
K rt ,..ı 1 H t B h d d' e arbna haatalıklan te~bisl, idrar, balgam, Bofazlçl, Kadık1iy ve Adıılardakfterı dl. Güneş galibdi. kınci haft~ym Gun 

1 - u UıuUK, a ay a a ır.. ıy I ü Ud · k ı d h k 3, 
ccnhat, kazurat ve au tahlilitı, ültra sk arda: <L<ıkeleb:ı.şı). Sanyerde: CA- Mahmud (Ankara), Mustafa (Balıke- tn ımı sayı a a yapara maçı 

111

, 

bağırdı. oılkroalcopi, buıuıi aşılar iatihun. Kanda saf). Kadıköyfinde: (Büyük _ Öçler). sir): İlk anlarda Mahmud raki _ kazanmıştır. Gafatasaray bir buçuk 5 .. 
lire, tckor, Klorür, Kolleatcriıa milı:tarlan- Bilyükadada: (Şinasi Rıza). Heybelide: 

1 
k k l h'· h ttıJUll 

ıun tayini. (Tanaş>. bine teknik itibarile üstün olduğunu at te a e oynamış, ucum a 
~ Divanyolu: No. 311. Tel: 20981 , --------------.: gösterdi. Mahmud sekizinci dakikada bır beceriksizliği yüzünden yenllmi.itir• 

conAN YILDIZI 

Hn nın 



20 1\lart 

Saç bakımı, giizc1lii!in en birinci ~artıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

f stan bul Gümrükleri Başmüdürl~ğünden : 
6418 kilo komple canbaz vagonu ve eşyası, eşya vagonu 7812 K. muhtelif de

mir eşya 2450 K sırlı abdeshane lcvaz.ımı ve su deposu 385 K demir dokuma ma
kine aksamı 95 aded demir boru 1173 Ki Jo deniz motörü ve sandal 1857 K binek 
otomobil 454 K poslen elektrik ve kalorifer eşyası 650 K Alüminyom ve pirinç 
eşya 482 K selliloit varak 380 K lastik eşya 2838 K cam eşya ve şişe 130 K şarab 
600 K ağaç eşya 178 K müstahzaratı kimyeviye ve sınaiye 152 K mukavva ma
mulatı eşya 125 K tela mensucat 560 K ipek ipliği ve eşyası 234 K Tömbeki 91) ' 
K yün ve pamuk ipliği 454 K sargılık kağıd 158 K yün mensucat 198 K yün pe
lüş 2775 K topu boyalı fasoneli merserize muhtelif pamuk mensucat hakkında
.ki satış günleri ilanımız Son Telgraf gazetesinin 15/3/938 günlü nüshasında yn
zılıdır. İsteklilerin bu gazeteyi oknyarak satışa gelmeleri ilan olunur. Tel. 23219 

1 lstc. nhul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Münhal bulunan Drağmanda Tercüman Yunus camii imamlığı. 
İmtihan günü: 6/Nisan/938 Çarşamba saat 2. 

(1520) 

1 

Müsabakaya talib bulunanların mezkur tarihte öğleden sonra İstanbul Vakıf-
lar Başmüdürlüğünde müteşekkil Tevcih Encümenine müracaatları. (1513) 

1 lstanbul Belediyesi Hanları 1 ---------Haseki hastanesi için lüzumu olan Amerikan bezi, patiska pamuk, yüz havlusu 
vesaire açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 4894 lira bed'el tahmin 
edilmiştir. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 367 lira 5 kuruşluk ilk teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 28/3/938 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (B.) (141l) 

Ziraat Vekaleti Sahnalma Komisyonundan: 
ı - Açık eksiltme usıılilP. 20 ton arap sabunu alına('aktır. 
2 - Muhammen becel -4998- lira, ilk teminat 375 liradır. 
3 - Eksiltme 21/3/938 dr· saat 15 de Ziraat Vekaleti bınasında yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankara'da Ziraat Vekaletı Satınalma Komısyonundan, 1s-

tanbuld'da Ziraat Müdürlüğünden ve İzınır Zıraat Mücadele füils'iğinden para
sız olarak verilir. 

SON POSTA 

İstanbul Borsası kapanış 
fiatlan 19 .. 3-1938 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 
Londra 630, 6!Kl, 
MH·Yod 0,7830 0,7830 
Parll ~.606 2li,606 
MUlDo 14,9656 14,91S65 
Brü.MI 4,6177 4,(;777 
Attna 86,7460 16,7460 
cenene 3,4325 3,4326 
BofJ& 63,4920 63,49'l0 
Amaterdam 1,4250 1,4260 
PRt 22,M 22,M 
Vl;ram 4,1867 4,1857 
Mat:rid 12.ss.ııo 12 .3810 
Berlln ı,9619 ı.9619 

V&lfOft 4.1666 4 1666 
Budapef1a 3.9682 3.9682 
Bltkref 106.19 106 19 
Beıarad S4,2857 M,2857 
Yokobama 2,7268 2,726d 
Moaton 23,96.25 23 9625 
Stokholm s.0.:>20 3.()825 

ESHAM 

AçJıı kapanıı 
An&dolu tm. ,. 50 
peıln 23 80 23 80 
A. fm. 1' 80 ndell 
Bomontl - Nektar 
/\.ilan çlment.o 
Merlı:H bankaa 100 100 
1t Banka.il 
Telefon 

10 40 10 .co 
7 80 

itt!ha~ " Deltı. 
Şark DellrmenJ 
Terltol 

12 7li 
l ıo 
7 

İSTİKRAZLAB 

nırıı: bOrcu I pqln 19 175 

1 

Açılıı 

• • ı Yadelı _ 
• • U •adeı. _ 

TAHViLAT 

AnadOll& 1 pe. 
• ı Yadell 
• D pe. 
• U TL 

An&dolıa mil: ııeftn 

PARALAR 

Kapanıı 

19 15 

Sabş 

1 

Sayfa 15 

• 

T~DAVtJLDtN ÇE:KiLEN PARANIZ l-HÇBfl2 
Ct~(Tlt SiZi iL[J2Lt:TMEZ . 

ONU BANk'AYA YATl~INlZ 
MEQ TCIQLrJ iZAl-4ATl GIŞ~LEl2.IM120tN ALiNiZ 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

Nazilli Basma Fabrikamızın Hususi Kurslarında Mensucat ve Elektrik Usta • 
başısı yetiştirilmek üzere aşağıdaki şartlarla 30 San'at Mekt.:.bi mezunu alına .. 
caktır. 

İsteklilerin en son 31/Mart/939 tarihine kadar taleb edilen vesaikle bera~ 
mektubln Fabrika Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 
ŞARTLAR: 

1 - Ankara - fstanuı • İzmir • Bursa San'at mektcblerinden birisinder. me " 
zun bulunmak. 

2 - Mekteb phadetnamesi, evvelce çalıştıkları yerlerden alacakları Bonser • 
vis suretlerile hüsnühal mazbatası, Sıhhat raporu ve ıki fotoğraf gönderılecektir. 

3 - Seçimde muvaffak olanlara ~e başladıkları tarihten kurs ve staj müd • 
detinin hitamına kadar 2 lira yevmiye verilecek ve bir seneden aşağı olmamali 
şartile gösterecekleri liyakat ve ehliyete göre, Fabrika dahili talimatı dairesin• 
de tedricen yevmiyeleri arttırılacaktır. 5 - İsteklilerin mcktubl:m veya makbuzfaril~ birlikte muayyen günde 2490 

sayılı kanunun ıkınci ve üçüncü madde lerınde zikredilen veıtikaları eksiltme 
saatinden bir saat önceye kadar komisyona vermeleri. cll6h 

~--------------,1-.... -------------~ OSMANLI BANKAS 
1 

Yurddaş: 
Yurdunun eşsiz ve gtizeJ meyvaianndan 

bol bol ye kl hem köylunün yiızu gülsün, 
hem sen kuvveuı ve sağlam ol. 

4 - Kabul edilenlere Fabriknca ayda bir lira mukabilinde yatacak yer ~ı 
maliyet fiatı üzerinden Fabrika kantininden yemek temin edilmiştir. 

5 - Askerliğini yapmış olanlar tercih edilir. 
6 - Fabrikanın husust kurslarında yetiştirilecek talibler iki sene müddetle 

idareye hizmet edeceklerine dair taahhüt senedi vereceklerdir. cl464> BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Liret. 700,000,000 
İhtiyat a.kçesl Liret 145,'769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
rJstan, Yugoslavya, Romanya, Bul
gartstnn, Mısır, Amerlka Oemahirl 
Mütteh1des1, Brezilya, şuı, Uruguay, 

Ar:f antın, Peru, Ekvatör ve 
Kolµmblyada 

Afllyasyonlnr 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karnköy 

Palds <Telef: 44841 /213/4/5) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

ista.nbulda: AlaJ.emclyan hanında 
Telef 22900 /3/ ll/12/J5; Beyoğlun

da: istıklAI caddesi Telef. 41046 

IZMİRDE ŞUBE 

••-,.DİŞ TABİBi ' 

RATJP TÜRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. :l6, Kat 1 de hergOn öğleden 
sonra saat 14 den 20 ye kadar 
hastaları kabul eder. 

SELANIK BANKASI 
T~sis tarihi : 1888 

• 
!dare Merkezi : İSTANBUL (GALA'!'A) 

Türkiyedehi Şubeleri : 

lSTANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananiıtandaki Şubel~ ı 

S.ELANtK - ATİNA d 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Ki,.ahk kasslar servisi 

TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

TF.Sls TARiHİ: 1863 

lenna;rw: ıo,toO,OOt lıı81lla llr&D 

Türkiyentn b~lıca ıehirlerfle 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla"Vya, P.omanya, 
Suriye ve Yıuıanistdnda Filyalleri 
vardır. 

Her tUrfU banka muameleleri 
yapar. 

~-----------; 
Son Posta 
= 

Yevml. 61yasJ. Havadis ve Balk ıazeteaı 

Yerebatan, Çataıç~me ıotat. 25 
lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz .;e gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr • 
ı--ıı--ı--

TÜRK!YE 1400 760 tOO loıı 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 27ıJ 
ECNEBİ 270u 1400 bOO 300 

Abone bedeli peş.rdır. Adrea 
dcğıştirmek 2!; &:u.ru§tur. 

- -
Gelen evrak geri verilme:.ı. 

llC:nlardar mes'uliyet alınma:.ı. 
Cevap için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımciır. 
.. 994 ... tet~ ............. . 

Poıta katuw : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telef on : 20!?03 

. .. 

GÜVEN 
ANITI 

. • 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
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RADYOLiN ile 1 
Niçin dişleri mutlaka her yemek
ten sonra fırçalamak lazımdır? 

ÇilnkG geceleri alız ıu&felerınuı - • yemeklerden IOllf& ve herhalde Kendine beJhude rere 
Urazatile dlf}er ve dff etleri dolmuf- bol bol d.ADYOLIN• ile fırçalamak myet ediyor 
tur; ç6nJd1 yemekler, ıdpra ve kalav. n temiı•eım prttar. k ayecla dlfa 
tene aJDI tesiri yapllllfbr. Bimeq. lerba., aımı da ....... ......,. N~1ROZiN 
.. ,.. dıfleri hergfln iki kere. bUJau. btı; lflnlltlf praaU ed"mtı olur. ... • j 

oevlet Demiryollan ve limanları işletmesi Umum idaresi il4nları 
Muhuamıen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 3 grup mılzeme ve 

etY• her grup ayn ayn Uıalc edJlmek ilztare 2S.3.1938 Cuma günü ıı.at 10,30 da 
(or.. buc."Ukta) Haydarpaşacia gar blnuı dahilindeki kombyon taraiından açık 

eblltme auretile satın alırutcatbr. . 
Bu tP, 1lı't1ı4 lstiyenleı lıt la~r grup htzuıııda yaZıh muvakkat teminat Ye 

ka"unua t.IJbı eltili vesaıkl~ birlikte eksiltme güni1 uatine kadar komisyona 
ınilracaatlan llzımdır. 

· Bu ipo aiti prtnameler k·:>m•ayondan paruız olarak dağıtılmakUdır. 
ı -- lifti kilo yağlama Jçla yiln fitil • muhammen bedeli 1925 lira Ye muvak· 

krt teminatı 144 lira 38 kuruftur. 
· ı - ~ kilo arnbalij Uğı:fı muhammf!n bPdeli 11'10 lira ve mu\·akbt temi· 

utı 8T lira 75 kuruştur. 
1 - 2810 adet muhtelif şeica V( eb'atta d.na?M kömüril muhammen bedeli 

15'0 lira ve muvakkat Leminatı 11~ bra ~O kuru§ıur. (1328) 

ve Bağı 

H aldkatea Bayanlan 
Adet 111manlanncla 

bl,ek rabab kaYllflU
raa, ricut:larma her 
tirli ..-.U veren, cilt
lerial ler Ye taze tutma 
,.... iltihap akuatı •• 
ajTI, UDCI ve bpntda
rmdu koraya kıymetli 
~- bir iduhlir. 

EN iNCE ELBiSELER 
ALTINDA BiLE SEZlı.
MlYEN 

l'BMIL. 
ve İl Atlı 
Ba ....... pratik Adet 

besim ._ tiantlwaede 
1a1 ID ba,...ı.n.m. 
ldaaetl ..... hamdar. 

oarlıen ıatırap 
çelllllr mi? 

Ba" dit •irllan 
Ye Qşntmekten mOtevellid 
bOtnn atn, am, ıanoa!arJa 
nezleye, romatizmaya kaqı 

NEVROZiN 
kqelerinl ahım 

icabında gDnde B 
kaşe alınabilir. 

Urk•••zluk, a .. 1tı 8k•ll
rUkler, a .. bt ••rıftık, bat 
we pr11n b•• aınaı, bat 
d&1111eal, baf91nlık, çar
p1nb ve 9iairdell Deri 
..... batan nhllteızlı'kları .,. ..... 

ilan Tarifemiz 
Birinel ealail• 400 laraı 
lltincl 1111a:ı. ,.. • 
Vçiinci llllıi'• ıeo • 
Dönliinei ..ı.u. 100 • 
lr ıalailel.r • • 
S-wlıil. • • 

llua"'91Jlr-6ddfl 1Mfaada ... 
ee. mfkdarda ilin y~ptıl"lealdar anıca 
ıenztllth tar~fc:mtrden ütlfade ect .. 
eeklerdir. Tam. yanm n çe,rek •:rfa 
illnlar için ayn bit tarif• derpif 
edilmiştir. 

Son Posta'nm ticul DAnJanna a14 
lfler ltfn fU adnw mflracu• edil-
melidir: .. __ ........ ..._ ............... ............ 

Son Polta Mat..._ 

Nefl'lJat Milclilrl: S.U. .,., •wwt 

BAHblJRt: ! :z:::ıwou. 

BALTIC 
Radyosu ile 

bOtOn 
dünya11 

dinleyiniz. 

Toptan 18tlf dlpo18: Istanbul Sultanhamam 
Hamdi bey geçidi No. 54, pırueade 18tlf Jerll 
Galata Bankalar caddesi B AD Y O r O 11 mağa· 
zası ve Anadolunun bütün şehirlerinde acen
talanmız vardır. 

SAÇ BOVALARI JUVANTI 

KUMRAL 
Si VAH 

Saçlara p1et taWI -· ... 
tmilea renai ..ır. T• • ,.. 
lrumakk bt'in• •' Jlı 

Bltla clGnya ..,Uerlade .... • • 
..,. ... uç bo1alaft ........ .. • 
rbaci plmiftir. Saçlan .. eldi 

bt'inea talarlt etmeden iateDll• nakte ... 
,.,.. ,...... .ı.hl •ç bo,alanchr. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOOLU • lsTANBUL 

Tftrk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6 ncı keıide 11/Nisan/1938 dedü-

Ba ketidedet 

200~000 ve 50.000 
liralık IDlkAfatlarla; 200.000, 40.000, 25.000. 28.000, IU.. 
10.000 liralık iluami7elw Yardır. 

BiletlerjnW •JUi Jediaci .... kadar ba,µsinb'~ alww 
kendi menfubmz ikti11111cbr. 

Venüs 
Kremi 

s 
Pudrası 

Venüs 
AlllQı 

VenOs 
Ruju 

Veniis 
Sürmesi 

Ve as 
Kolonyası 

Terkibi altın kremli 


