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. Resmi tehi.iğ bugüıi 
:Istanbulda neşredilecek 
iki dost memleket Hariciye 

Vekilleri beyantta bulundular 

istanbulda bir 
enstitü tesis 

edilecek 
Gaf enkonun 

Radyoda Türk 
Milletine hitabesi 

Muhterem misafirimiz 
Atina dönüşü şehrimizde 

üç gün kalacak 

Romanya Matbuat Umum 
Müdürünün güzel sözler: 
Ankara. 13 - Üç gündeni>eri §~hrimiz.. 

de bulunmakta olan Rumen Hariciye Na. 
zırı ve Bayan Gaf enko ref..akat ve mai
yetlerindt!ki ,revaıt bu a~am saat 19,30 da 
hu~i tr~nle İstnnlbt.ıl:a hareket etmi§.;. 
lerdir. Hariciye Vekilimiz Saracoğlu Şük. 
rü de 1büyük misafirlerim.ize refakat ey. 
!emektedir. 

Rwnen Hariciye Nazırı istas~nda Ha.. 

Rumen bUyUk - elçisinin 
suvaresinden intıbalar 

1 
J\rikara Tür kiye harita3'&nın yakın günlerde alacağı şekil riciyc Vekfileti Umumi Katibi Numan 
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"l.ll """'l ıl, Sak J ~ J kal eti eI'k!nı, İngiliz, Polonya ve Al'nıan-

1! 
10Plarıdı anın başkanlı.. : k T.. k i g • }İ ya büyük elçilerile Balkan devletleri t-l. t4nı~\'ekmtniz. llllıht i an UD u ur . D z rileri ve elçilikler erkanı, Ankara Mer. . • ilk SÖ ~ erem Dr. Refik Say. :. 

~'.:r~ Vekiı~~~a~~k kürsüye geldi. Ha- , Hataydan sekiz meb'us Anlaipm8.Sl kez Kumandanı tarafından uğurlamnlf-
~·z n.onıany: ~ ~racoğlunun, misa. seçileceg"" i tahmin Fransızca İstanbul gazetesinin Lon- tardır. 
kk ar Gnfenko L4B.ricıye Nazın B. Gre. d·ı· dradan aldıg·ı mıfü1mata göre İngilte- Trene binmek üzere istasyona gelişle- • 
"llIUtıd Ve ah d l ·ı b e 1 ıyor rinde gar peronunda B. Gafenko başta ~ Uğundan b .. ah aş arı e eraber rede bulunan Türk askeri heyeti Al - ıka -ı...J ,;;. h .......... "-~ ~ tek nı.aıeı Ugun!kij celseye ıştirak Ankarıa, 14 (Hususi) - Hatayın 11 • • yfad ) rnız uruU5U alde bir kıt'~ asker tara.. 
t!1.caı~ n nıat.arzedemiyeceğini ve ona anavatana iltiha."a. hususunda lAzım (Devamı mcı sa a fı~dan sela.mıanmış ve mızıka Rumen n 

0 &abırsızlıkJ.a e~ayıcin_i_ .ırn.uhterc~ heyetin ..gelen fonnaliteler önümfuıdeki gün. ....:.:. m b rreı· sı· nı· D Tur~ n:ımt mar~larını ça~ştı~. B. Gafcıı. 
(De ckledıgı Ha'taya nid Türk_ (Devamı 3 üncü sayfa.da) ..,I& __ U ko, ıhtıram kıt asını tefıt~ ettikten sonra 

1 tıanıı 3 üncü. sa fada) \. / • t • lerı· askerleri cımemaba asker> dJye selAm.la-
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•••••••••• .. •••• .. ·•' geZID 1 mış ve askerler kendisine csağ ol, muka.. 

h g•ı • J Yalova 13 (Sureti mahsusada gön - belesinde bulunmuşlar. zevat ile ayn ayn veaataşmıştJr. Bu Cö-

~ ı ız • apon mu•• na sebatı derdiği:miz . muharririmizden ) -: Milli Gafenko mev.ki kumandanı Gener&Z nada Bay~n ~afenkoya mütead.did buket.. 
Şef İsmet Inôniı sabah kaplıca cıvann- Kemal Gökçeye ı-eşekkür ettikten soma ler ven1miştır. 

g"er gin bir safha ya girdi (Devamı 11 hıoi ••lff.ıd•) WldisUti uğıırlaınaya geı1mi; bulunan (Devamı 11 inci sayfada) 

f,aıı0ıııa, b. 1 T Tilrkkuşunun hava gösterileri çok heyecanlı 
ııiilizter d~r T~:~;:nd:ü~:-~;~z~ah;ın!:~~;a e~!:~ oldu, muvaff akiyetli n. eticeler verdı• 

ıeden dört Çinliyi iade etmiyorlar 

lo '.l'iençı DUnJcü göstarilerden "1oi anııba: Sab iha Gokçen genç tayyarecilere talimat verirken, tayyareler lstanbul üzerinae ~ ?ld.ra 1 n Japon tayyareleri tarafından bombardıman e~ken uçuşa giderlerken 

.\tt. ı \re jap!n(l!~lai) - Tiençindeki. İn- ı · ~çonılS:, İngiliz .. inıtiy~-ı 'Ip.ui ~ • . Memleket d-ahilinde bir propaganda u.. lesi karşısında m uhtelif gösteriler yaptı. lsef, !kalabalık bir halk kütlesi karşısında, 
ic!'thılik ta ~an arasında cıddt iltica etmiş olan dort Çı.nli tethiİçinfb çuşuna çıkmış bulunan Tnrkkuşu filnm, 1'ki aone evvel 100,000 İstanbulluyu Ye- dememe rağmen ancak iki .sene evvelki 

haddus etınişt.ir. . ,. -.-. (Devamı l~ ııci lCL'J/fa.da) ' · dün Y~öyde kalahahk bir halk kilt.. jil:köye ıtophyaıı bu hava mitingi ma ... • (Devamı 11 inci sayfada) 
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Romanya Hariciye 
Nazırının ziyareti 

Yazan: Muhittin Birren _ 

ommı.ya Hariciye Nazırı Bay 

Gafenconun Türkiye başşehri-

ni son ziyareti bir taraftan Türkiye • Ro
manya münaseı'betleri ~e diğer taraftan 
da, daha umumi bir bakımdan, Balkın 
Antantı üzerine yeni dikkatleri celbeden 
bir vesile oldu. 

Evvela, Tür.kiye • Romanya münase .. 
betleri üzerinde duralım: Ankarada Bay 
Gafencoya gösterilen samimi kabul, veri.. 

len ziyafetlerde teati edilen samimi ol. 
duğu kadar hararetli nutuklar gösterir :ki 

bu iki memleket arasındaki dostluk her 
vakitki gibi sağlam ve hatta, dünyanın 
bugünkü vaziyetinin ica'blarına tabi ola.. 
rak, bugün dünden daha kuvvetlidir. 
Belki bu kuvvet, gene dünya şartlarının 

bugünkü inkişafları na göre, harıci ifade. 
sini tam bulamaz. Fakat, çok muhakkak. 
tır ki iki memleket, kendi nralannda.ki 
menfaat birliklerini, düne nisbetle, bu. 

gün daha kuvvetle müdri.1-t bulunuyorlar. 
Bunun böyle olmaması için hiçbir sebeb 
yoktur. 

Eminiz ki, Türkiye ile &manya ara. 
sındaki dost!~ ve menfaat tesan~dü 
bundan böyle de mütemadi surette inki. 
şaf edecek ve iki devletin Balkanlarda 
dah'a iyi anlaşmalar tesisine doğru sarfet. 
tikJı;ri ve ede<:eldcıri gayretleri müsmir 
kılacaktır. 

* 
Balkan Antantı bahsine gelince, gerek 

BalKanlar hududu içinde, gerek Balkan. 
lar haricinde geniş ikonuşma1ar ve uzun 
seyahatler yaptıktan sonna Türkiyeye ge. 

len Baıy Gaf encomm İstanhula ayak ba. 
:sar basmaz cSo:n Posta. ya yaptığı beya. 
nat bu lbnkımdan çok manalıdır. 

Romanya devlet adamı~ Ba1kan deVlet. 
lerinin Balkan Antantı prensiplerine sar-

sılmaz surette sadık bul dukları hak. 
kında bir Türk gazetesine teminat verir
ken, bizce, ha'kikatin kendisLrıe tercüman 

olmnktan başka bir şey yapmamıştır. Hiç 
bir Balkan devleti yoktur ki, bugün de, 
yarın da kenQi selfımetini, Balkı:ınlılık 
çerçevesi içindeki bir tesanüdde aramak 

iüwn ge1diği ncl·dasında herhangi bir 
gaflet düssü.n. Balkanları, Balkanlar ha. 
ricinde bulunan büyük dünya kuvvetle. 

rlnin tesirlerinden hariç tutmaya bilhas.. 
sa kıymet verdı1tleri şüphesiz bulunan bu 
devletler. zaman zaman bu kuvvetlerin 
tesir hamlelerine maruz ikaldıkça, hari
cen boyunlarını eğebilirler; faka~, dah~ 

len, samimi siyasetlerinde, kendilerini bu 
tesirlerden azade tutmanın çarelerini dü. 
şünme'.k!ten başka bir şey yapamazlar. Bu. 

nun böyle olmaınası, ~anın tabii kanun
larına muhalif bir hareket demektir. Ne!. 
shı muhafaza ve bakası kanunu, bu hu. 
susta en kuvvetli zamindir. 

Bunun içindir ki, bir arahk, palavra 
bahsinde 9Qk nen .gitmiş olan İtalyan 
matbuatı, Balkan Antantını ölmüş bir 
kombinezon olara'k nan ettikleri sırada: 
biz bu sUtunlarda Balkan Antantının öl. 
mediğini, ölmiyeceğini söylüyor ve :pek 
yakında, günün birinde, onun birdenbire 
tekro:r can'Pandığını göreceğimizi yazı. 

yorduk. 
Fihlnkika, Çckoslovakyanın işgalini ta. 

kib eden gtınlerde'ki siyaset fırtınası için. 
de krsa bir müddet çalkandıktan sonra, 
Balkan Antantı tekrar canlanmıştır; can. 
lnnacaktır ve hatta, inkişaf edecektir. 

IBu canlanma haıreketinin, pek kısa bir 
zamanda kendisini göstermesi Türkiyenin 
aldığı kat't vaziyetin neticesi olduğunu 

söylemeğe hacet dahi yoktur. Türkiye, 
bu kat'i vaziyeti alınca. bir taraftan Bal. 
kan devletleri kendilerinde manevi kuv. 

vetin yükseldiğini hissettiler. Diğer taraf. 
tan da, AJımanya, Bal.kanlarda yapmak 
istediği siyasi akının evvela rnuvaff ak ol. 
duğunu gördü, sonra da tazyik politika. 
sında ısrar ettiği takdirde, bütün Balkan 
ef'.karı umumiyesinin kendi aleyhine tam 
bir ittifaka vdsıl olacağını anlamal"ia ge. 
cikmedi. Bunun için, halen Almanya, Bal. 
ikan memleketleri üzerinde kendi taz)riki. 
ni artık hissettirmemeğe çalışıyor. Yann 
da bu tazyikten büsbütün vazgeçmeğe 
meo'bur olacaktır. O zaman Balkan An. 

t.antı, Balkan çerçevesi içinde gene kendi 
kendisini bulacak ve bu deia Balkan dev. 

J 

Yakından tanımadığınız bir ailenin içtimai, terbiy_evi, veya 

harsi mevkii hakkında kat'i bir fikir mi edinmek istiyorsu. 
nuz? Sağdan, soldan tahkik etmeye lüzum yokıtur. o ailenin 

çocuğu He beş dakika konuşunuz, daha iyisi o ail~in çocu. 
ğunun bir başka çocukl'a kon~asını dinleyiniz, kafidir. 

Sözün kısası 
-····-

Acaiblikler J 
... I! Talu 

R 
. du"nkil JlilS-

efiklerimizden biıri . ıiJtle! 
hasında bir ıtakım acıııb de 

~ erin ı 
ı sıralamıştı. Bunlardan bazıları uı d·ı:ııB 
hoş1anarak duroum, ve kendi }teJl 

1 

muhakemeler yürüttüm. pıv 
Mesela, bu acaibli'kler meyanındııı eııÇ 

riste verilen !bir konser esnasında, ~arı
bir kızın kapıdaki polis kordonunu ~ct<>
rak: cBırakın beni gireyim!. Ben ·sJcl'• 
vene ftşıkım!> diye bağırdığı ve p~·

1

• 63, 
den birinin de Bctoveni sinema artıstıı·ııli ta 1 

nıp cŞu sinema yıldızları da ne 
insanlar!> dediği yazılı.. l,ıi! 

Bilmem hatırlar mısınız? Bund~ll enV' 

Çocuk bir fotograf filmine benzer. görüp işit*iklerini der- kaç ay evvel bizim gazete mektebll g ıe
hal hafızasına saklar ve ekseriya manasını dahi anlamadan lik arasında bir mı.ket yapmış ve gen~1p 
aynen tekrar eder. Bu itibarla çocuk en iyi ve en kötü ders- rimize bazı meşhur adamlarımızı tan~ ~ 
leri evvela evinden, sonra muhitinden, daha sonra da mekıte- tanımadı'ldarını sorrnuştıu. Eğer o arı d' 
binden alır. Çocuğunuzu korumak istiyorsanız yanında çok hatırladınızsa, neşrolunan cevablarlfl • 
ihtiyatlı hare.kf't ediniz.. ekseriya menfi olduğunu unutnıaJl11> 

Köpek l HergUn hır fıkra 1 ôıüm uıı diJnii':"il :ıı:;~!;:: :!~;~;:.ı~n ~; 
: ----- : ~--~- makta olan çiftlerin öpüşmelerine g 

İngiltere kralı beşinci Corca aid olan bu 

köpek Londrada açık arttırma ile, öm • 

ründe hiç köpeık lbeslememiş olan bir 

Londralının üzerindQ kalmış ve 700 li . 

raya satılmıştır. 

Jetleri biıfuirlerine daha sağlam 
caklardır. 

sanl:ı. 

Biz, bu husustaki kanaatimizi sarsıl. 
maz bir şekilde muhafaza ediyoruz. 

* İşlerin böyle yeni bir mecraya döküL 
mesi, söylediğimiz gibi. en evvel Türki. 
yenin aldığı açık ve kat'i vaziyetin neti. 
cesidir. Faıkat, Ramanyanm da bu gaye 
uğrunda sar:fetiiği gayretlerin küçük ol
madığını iliıve edelim. Bilhassa Tuna üs. 
tündeki mülakatlar esnasında Yugoslav. 
yanın görüş tarzına karşı Türkiyenin gö. 
rüş tarzını ütizam etmiş olduğu anla§ılan 
Bay Gafenconun o hareketi, işlerin bu 
istikameti alması bakımından çok mües. 
sir olmuştur. 

Şu halde, Romanya Hariciye Nazırının 
Ankarayı ziyareti, bize şunu göstermiştir: 
Türkiye ile Romanya, eskisi gibi sağlam 
dostturlar ve ıbunu lruvvetlendirrneği dü. 
şünüyorlar. Ayni zaınanda iki meınleke. 
tin elcle vererek takib edecekleri s ase. 
tin hedefi de Ba.rknnları, nihayet Balkan. 
lıların memleketi yapmaktan ibarettir. 

Bu siyaset mutlaka muvaffak olur. 

i Açlıktan ölmüştü ~ " : yumduğudur. ıı1' 
j Mübalağacı Marsilyalı anlatıyordu: ~ Biraz düşünülürse bunda da §aşııacet-
i - Bizim evimizde bir kıtyu vardı. i '$" bir cihet görülmez. Zira zabıtanın JlleJl ~· 
1 O kadar derindi ki bir kuyucu. bir gün ~ mek istediği şey lbusenin kendisi de j, 

i kuyuyu temizlemek için kuyunun di. : ifade eylediği sahtekarlıktır. Ve onııfl 1• 
i bine ancak iki saatte inebilmişti. E çindir ki, tekrar birleşen değil, fı:ı.krıt :oı-
i Bir b<ı§ka Marsilyalı güldü: E rılan çiftlerin öpüşmesine müsaınah8 1" 
J - Bıı da bir şey mi, dedi, b;zim ~ yor. Zira ayrılığın doğıırduğu duyguııır 
! evimizde bir kuyıı vardı. Bir kuyucu. i içine riya karışmaz! ·ıo 

nun kuyuya inmesi icab etmisti Ku. : Üçüncü acaiblik Kaliforniyada, 60 ~;ı-
yucu kuyıınun başında oturd~.. Bir ~ gelen 17 yaşındaki bir kızın 75 kilo ~ğ~uf• 
güzel karnını doyurdu ve inme11e baş. i ğındaki erkeklere meydan okudugıııtııtl 
ladı, fakat kuyunun dibini bulmadan E , Ne var, sanki? Koskoca Yavuz Sll 
ölmii§tii.. i Selimin: 

- Neden ölmil§tü? i zırflı 
- Neden olacak, yolda 1~arm acık. i Şirler pençei kahrımd4 olurkerı zer te1'1 

mış, yiyecek bulamadığı için açlıktan ! Beni, bir gözleri. ô.huya esir etti fe 
ölm~ti.i. : Beytindeki ikra:r, erkeği alteden ı.nd: \- J ların dünya tarihinde pek yeni bir şej.yet 

- madığını gösterir, ve bu itibarla 1'eY 
1 

Titülesko Romanyaya hayrete şayan değildir. bit 
dönecek mi? Dördüncü acaiblik te, Romanyal! P" 

Son günlerde gazetelerde ismi sık sık 

geçenlerden biri de Romanyamr. eski ha. 
riciye nazırı Titüleskndur. Birkac: sene ev. 

vel, Ruslara aşırı derecede yakınlık gös.. 
terdiği için kral Karol tarafından azledi. 

len Titüresko son siyasi tebeddüller dola
yısile gene sahnede görünmeğe başlamış. 

br. Romanyaya döneceği hakkındaki şa _ 
yialara gülerek: cBelli olmaz!> diye ce • 

vab veren eski ınazır, şimdi Londrnda bu. 
lunanaktadır. 

-------
Katerin Hepbrundan 

korkan hırsız 

Sinema yıldızı kızıl saçlı Katerin Hep. 
brun, bir gece Nevyorkttaki evin.de yat • 
ma1k üzere iken, oturma odasında bir tı • 

B~ Ingiliz romaneısı Dickensin ölü
münün 69 uncu yıldönümü münasebeti 
ile .zr:ezannda büyük bir ihtifal yapılmı'ş, 
gelını Lady Dickens ıre iki torunu ile t:ıir. 
likre romancının yattığı Westminster 
Abbe~e. gelerek ihtifalde bulunmuştur. 
Resmırruz, romancının gelini ile torunla. 
nnı, merasime gideıiken gösteriyor. 

Heceleme şampigonlugıınu 
hazanan kız 

İngilizcede cayni c~, ayni un _ 
sur~an•. ~An.at:;ına gelen haınogeneity 
kelımesıııı en doğru hecelediği için 
t .2 yaşlarında Amerikalı bir kız, Va _ 
şıngt~n heceleme şampiyon1uğunu ve 
600 lioo da para mükafatı kazanmış _ 
tır. 

kırtı duymuş, hemen oraya koşmuş; ve 
bir hırsızın mücevher ikutusunu karıştır. General Game/ine lngiliz-
dığını görünce, hiddetten çatlak bir sesle: /erin taktıkları ısım 

- Hey, ne yapıyorsun?. Kolay gele! .. 
diye bağırmış, bunu işiten hırsız, bir an ~a~sız ord~.ıarı başkurnanda'1ı Ga-
duralamış, yıldızın adeta bir aslanın ye - mebn ~. s~n gunı:r~e Londrayı ziya -
lesini andıran kabarık saçların:ı, ateş fJ§- ret. et~lgmı ve İng.lız askeri büyükleri-
kıran gözlerine bakmış, korkusundan ku. le ıstışa.rel~ı:de bulunduğunu biliyor -

sunuz. Ingılız matbuatı, boyunun kı • 
tuyu yere atarak, pencereden fırlayıp salıg· ından o"tu" r" k di · b ~a ıştır u en sıne ece gene _ 

çın · raliJ> lakabını takmıştır. 

kadının kumaş ve terzi ücretlerin_ı~ so-
halılığını protesto etmek maksadılJ 
kağa anadan doğma fırladığıdır. il 

Bunda da bir yenilik görmediJll·· bll:ec~ 
acaiblik diye o sayfaya geçi...ren gaz:..1ıif 
a k d be 

. y •• }11~' 
r a aş, ı nun anladıgıma gore, . Jlle-

Pazar şehrin civarındaki plajlara gıt 
miş. ~ıı-

Yahud ki, ona acaib görünen cihet, o 
b 

-~·1 dCı 
men ayanın çırıl çıplaklığı dı;c1 

• ıJ,j,, 
kıyafette sokağa çıkmak için icad e'Pe 
ği ba:hanedir. 

Ona, benim de diyeceğim yok! 

c. Ckr.e111- r(;11 1:!~ .. ...................................................... dtJ 
lngilterede ve A/marı!}0 

tayyare imalatı 
t9f 

Mayıs ayında İngilterede y~pıinJl 1ıır· 
yarelerin miktarı 800 ü bul111llş rıı1' 
Almanyada ise her ayda vasati 

010 

650 tayyare imal olurunaktd1r· •••••• ~ 

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

HAZiRAN 
kuaf ••ıı• 14 
Hniran RHmI ııene 

1 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
. Bir muharrir, çok tanınmış bir muharrir en son romanını 
bir tabie 60 liraya satmış. 

Bu, 6 aylık bir emeğin eseridir. Yaz aylarında kendisini 
gezmekten, eğlenmekten, dinlenmekten mahrum ederek 
snrfettiği bir emeğin eseridir. 

Şi'kayet ediyordu: 
- Ayda 10 lira, günde 33 kuruş eder, diye düşünüyo~du. 
Haklı bulduk. 
Az sonra ka:şunıza kitabı satın alan ıtfıbi çıktı. Bahsi açıl

mıştı, küçük cir hesab yaptı: 
- Kitab 15 formadır, 'beher forması için 12 liradan mat

baaya 180. lira verilecektir, 2000 nüsha 'basılacağın1 göre ka. 
ğıdı 250 lıra edel', muharrire verilen 60 lirayı da ilave edi. 1 

niz, 490 liralık bir yekun bulursunuz. 
. ~izde bir, iki, nihayet üç muharririn birer, ikişer kitabını 
astisna ederseniz biç bir roman 1500 nüshadan fazla 
t 

1 
sa -

.ı marnıştır. 

Bu eserin de 1500 nüsha satılacağını farzedelim kitab 
fiati 50 .kuruş olacaktır, satıcıya bırakılacak fiatı a5 k ın 
tur. 490 lira masfafa mukabil ele .,.,...,,.,esi m ht 1 uruş.. • o-~ u eme para 
525 lıradır. Fakat ıkaç ayda? Ve ne kadar risk rnukabT? 

. ~ita~cıyı da haklı buldu'k. Ve bu sırada hatırladık k;, 1 

in. 
gılızlerın ŞU meşhur Daily Express gazetesinde bugünlerde 
tefrika edilmiy:. !başlanan bir eserin muharririne getirdiği 
p~ra (24,000) Turk lirasıdır ve muharrir bu tarzda her sene 
dort roman yazmaktadır. Mukayesenin acı olduğuna: 

1 STER 1 NAN, iSTER INANMAI 

26 
iki adi 

1., ıı ı4 16 

... 4 2 8 

u. 
16 111 

33 11 
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Haziran POSTA 

Filistinde yeni 
suikasdler 

'" 

Sayfa 3 

ingilterede (İ denizaltı 
faciasının. esrarı 

• 
lngiliz - Rus paktının 1 Tiymes gazetesinin 

italyan Bari radyosunun 
neşriyatına cevab 

Bombalar patladı, 6 kişi 
yaralandı 

Kazaya uğrıyan tahtel
bahirde yangın da çıkmış, 

99 kişinin ölümünü ~ 
tesri etmiştir süratle akdi isteniyor 

Londra 1 3 (AA.) - Times gazetesi Kudüs, 13 (AA.) - Sa'b:ıhleyin Filis
tinde 8 bomba ve bir lağım inftlfık etmiş-

İngiliz Hariciye Nezaretine gelen raporlar aşrlğl<laki yazıyı neşreıme~ted:ir: . 

Fransız gazeteleri, /ngiltere ile Sovyetler 
arasında bir görüş ihtilafı halinde Alman
ilanın yeni hareketlere geçeceğini yazıyorlar 

Arabca neşrıyat yapan ltalyan Ban 
radyosu, Cwna günkü emisyonunda ~ar. 
kierdünde bir isyan çıktığını ve asi -
lerin muntazam kıt'~arı mağlfıb etti
ğini bildirmek suretile hududu aşmış-

tır. 
Hakikatte hiç bir isyan vukua gel -

tir. Bu bombaların sekizi Tclavivin muh
telif mahallelerindeki telefon kablolarıoı 
tahrib etmiştir. Bombalardan biri bir yan. 

gın başlangıcına se'be'biyet ~rmiştir. 

Hayfada Yahudi maha·lı1esinde patlıyan 
bir bomba bir İngiliz polisinin ağır surette 
yaralanmasına sebebiyet vermişti!". 

Pa · 
kov :S• 13 - Gazeteler, Strang'ın Mos. 
buı a~ a hareketi münas6betüe teisirlerde 

unuyorlar. 
Po~ ,._ 

bila· . rıs, .uundradan Le Jour gazet<?sine 
ırıyor: 

la~ovyetler son dakik.ada yepyeni iddia. 
bet ~ buhırunadı.'klan takdirde müstak.. 
başlıc a1ısıı - İngiliz • Sovyet muahedesi 

1 a şu noktaları ihtiva edecektir: tere; s~~:etl~r Birliği, fransa ve tngil. 
doğrud butunlük veya istiklallerine karşı 
bu rn an do~uya bir tecavüz vukuunda 
eder e;leketle~ yardım etmeği taahhüd 
te1'! ·.

1 
ovyetıer Birliği, Fransa ve İngil

tan, ~ bi:likte olaratk, Belçika, Yunanis. 
6lnıeğ· ıikiye ve Romanyaya da yardı."ll 

2 ı taahhüd eder. 
liğinin Fransa ile İnıgiltere, Sovyetler Bir. 
tuya bitopraJtlarına karşı doğrudan doğ. 
:Yard, r taarruz halinde bu memlekete 

ırn ct:rn ~. ki olrrı egı ve doğrudan doğruya va. 
ilin istı~~~kla ~~raber 5'-r.ryetle:- B;rJiği. 
şÜreb·ı a ve butünlüğüwü tehlike-ye dü. 

1 ecek b" la teşriki ır _taarruz halinde de onun. 
ler. rnesaı eylemeği taahhüd eder. 

3-u 
~ h ç devlet, A vrupada her türlü ta. 
lUtnn ğ areJtetini teılkil için istişarede bu. 

ı 4 : U taahhüd ecleıiler. 
•n1 01 ç devlet bir kere harbe girince 
to.eıneğ~rak barış müzakerelerine giriş. 
qddi 1 ~aahhüd eder. Anlaşmanın mu. 
darui ~•nde muahedenin tamamen te. 
l\ l>ak, r mahiyette ve Milletler Cerrüyc. 
las!iJı tırı_ın ülküsüne uygun bulunduğu 
~ C!dılecektir. 

~- Uaheden· 
GU ve prat"kın ~n sene için muteber oldu. 
i~htik g"" ~ hır teşriki mesai için derhal 
\~i.r 0~tnelere başlanacağı bildirilt' . 

Ba'ltık devletleri tasrihen zikredilmi
yecekse de, askeri mütehassıslar tetkik
leri sırasında bilvasıta bir taarruzun bü
tün ihtimalleri ıgözönünde tuıulaca·ktır. 

memiş ve mevzuubahis Cuma günü, bi 
lakis Suriye nasyonalist şefi Abdür -
rahman ~ehbender, Şarkierdün emiri 
tarafından kabul edilerek Emiri atiale-
tinden. bütün tebeanın sadakatinden ve 
memleketi sükfın ve asayişten dolayı 

İhtila~ halinde 

Bazı gazetelere göre, son gıinlerde in. 
gniz hariciye nezaretine gelen raporlar, 
İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında 
bir görüş ihtilafı haİinde Ahnanyarun 
mutad usıillerle !bundan istifade ederek 
yeni hareketlere geçeceğini göstermek.. 
tedir. 

Bcrlin sefirinin raporu 
Ordre gazetesinden: 
İngiUeren~n Betlmdelk.i büyük elçisi 

Hen.dcrson MoSkova ile biran önce bir an. 
!aşmaya vanlmasındaki faydayı bildir
miş ve Abnanyanın hazırlamakta olduğu 
vahim ba:relretlerin tatbikine ancak bu. 
nun mani olabileceğini bildinmiştir. 

(A. A.) 

Fransız Hariciye Nazırının i7.8hatı 

Paris 13 (Hususi) - Bugün 
1
Lebrö

nün riyaseti altında toplanan nazırlar 
meclisinde Bone, harici siyaset hakkın 
da izahat verm:ş ve bilhassa İngfüz 
murahhası Vilymn Strang'in Moskova 
seyahatine temas ederek, İngiliz - Fran 
sız müşterek noktai nazarlarını hamil 
bulundu~Jnu ve müphem kaldığı zan
nedilen noktalar hakkında Sovyet hü
kfunetini tenvir edecek vaziyette oMu 
ğunu bildirmiştir. 

Bu sabah 1ren1e Varşovadan hareket 
etmiş olan Vilyam Strang, yarın öğle -
den evvel Moskovaya varacak ve der -
hal Sovyet erkanile temaslara baş'lıya
caktır. 

tebrik eylemiıztir. 

Yahudi mültecilerin 
vaziyetleri vahim 

Bükreş. 13 (AA) - Panama cümhu. 
riycti bayrağını taşıyan Manara vapuru, 
evvıelki akşam Almanyalı 500 Yahudi 
mülteciyi ıhtımil olduğu halde Romanya. 
nm Mangalia limanından hareket etmiştir. 

Ayni günde Aghio Nikola vapuru, 5;\2 
Yaıhudi mülteciyi hamil olduğu halde 
Balcic limanında bufonu~rdu ve hare. 
ket için müsaade taleb etmiş idi. Ancak 
bu vapura hareketi için iStediği müsaade 
verilmemiştir. Bu yolcular arasında 152 
mülteci, memleketi terketmek için üç oy. 
darfueri Köstencede inıtizar vaziyetinde 
kalmışlardır. Memleketi terketmek için 
vaki teşebbüslerinin akam.ete uğraması ü. 
zerine tekrar Köıttenceye dönmüş olan bu 
mültecilerin vaziyeti vahimdir. 

Bundan başka 1300 mülteci. Tuna neh. 
ri üzerinde üç nehir vapuru içinde yol·la. 
rına devam etmek imkanını gözlemekte. 
dirler. Bu mültıeci.ler, pasaportlarını Şan. 

ghay için vize ettirmişlerdir. 

Fükres Büyük 
Elçiliği 

Petahtikva yolunda bir Arab arabacı. 

bir lağımın infilakı yüzünden yaralan
mıştır. Bu suikasdler. Yahudi mehafilin
de IJ)üyüık bir gerginliğe bais olmuştur. 

Reviziyonist gençler klübünde müfrit ve 
mutedil Yahudiler birbirine girmişlerdir. 

Klüp azasından 6 kişi yaralanmıştır. Klii- . 
bün mobilyası tahrib edilmişti!". 

Telaviv, 13 (A.A.) - Fil~in sahillerine ı Facia sahnesi l 
çıkmalarına müsaade edilımemiş olan As.

1 
İngilterede batan denizaltı gemisi (The. 

tir vapurunun bu sahiElere çıkmak hak.. tis) daha hala yüzdüriilmemiştir. Facia. 
kına malik olmıyan 700 Yahudi yolcus ı, dan kurtulanlardan teğmen Woods, ol.. 
Yahudi makamatına açlık grevi yapaca.t- dukça iyileşmiş, sinirleri düzelmiştir. Teğ. 
larmı ibildirmiş1erdir. men. bir torpito borusundan sulann nasıl 

~-- - olup içeriye girdi~ anlatan teknik ra. 

Louvr e müzesinden 3 porunu yakında verecektir. b.il' 
Fadanın şimdiye 'kadar bilinmiyen 

milyon frank kıymetinde cephesi de, denizin dibinde yata11ken e-
lekıtn"k kontağı neticooinde denizaUının i. 

bl·r tablo ·ç~lındı çinde yangın çılanış olmasıdır. Bu yan-
.. gın. gemide maıhsur kalan 99 zavallının · 

Paris t 3 (A:A.) - Luvr müzesinde, ölümünü tesri etmiştir. Gemiden kurtu. 
1913 te Joconde'un çalınmasını hatır - lan iki tayfa bunu bildikleri halde, hükü., 
latan sansasyonel bir sirkat hadisesi ol metin em.rile bu hususta bir şey söyleme.
muştur. Hadise, san"at aleminde büyük mişlerdir. TayfalaTdan biri: 
bir heyecan teviid etmiştir. _ Dumanı gördüm. gitıgide kalınlaşı-. 

Cür'etli bir hırsız dün öğleden sonra yordu. Yangın bir elektrik kontağından 1 

galeriler kapanmadan bir<ll evvel t 8 ileri gelmişti, demiştir. 
inci asrın Fransız san'at eserlerinin en Gemide !bulunan son sistem ve yeni icad 
kıymetlilerinden birini çalmıştır. Ça - ol'unm~ gayet hassas aletler de harah, 
lınan eser cLakayd• isminde Anloine olmu.ştur. Kurtanlmalaırının imkanı kal~ 
Watteau'nun meşhur bir tablosudur. mamıştır. 

Tablonun uzunluğu 25 santimetre, ge- - --------

nişliği 20 sttntimetredir. Eserin kıyme- Başvekilin Türk 
ti 3 milyon frank olarak tahmin edil -

mekted~---- milletine müjdesi 
(Baştarafı 1 i~ sayfada) • 

lspanyol Liderleri bir 

Ankara 13 (AA.) - Romanyadaki 
Türkiyi orta elçiliği büyük elçiliğe çı
karılmış ve orta elçimiz Hamdullih 
Suphi Tanrıöver büyük elçi ünvanile 
Bükreşte ipka edilmiştir. 
Bükreş 22 ( A.A.) - Radar ajansı 

Hatay vilayeti kanunu 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

!erde tamamlanmış bulunacağından hü
kumet pdk ya;kında Büyük Millet Meclisi. 
ne bir kanun layihası takdim edecektir. 

Fransız müzakeresinin vardığı neticeyi u. 
mumi heyete bizzat arzedeceğini bildirdt 

Bu müzakerelerin tam bir anlaşma ile 
nihayet bulmuş telakki edileceğini ve pclc 
yBkın bir a·tide Hat.ayın anavatana kat'l. 
olarak iltihakını tes'id etmekle bahtiyar 
olacağını müjdeledi. 

bildiriyor: 
Bu layiha Hatayın Türkiye Cümhuri

yetinin idari taksimatında 63 üncü viliyet 

Milli Şefe, hükilmete, orduya teşekkür 

~lınan - İtalyan - İspanyol 
•ttif akına yanaşmıyorlar 
l>aris 13 

til~r: (A.A.) - Madridden bildi- Halihaıırda silah altındd bulunan bü 
fsp tnada cerey ed . tün efrad, 1936, 1937, 1938, 1939; 1940 
•A any01 g"' .. an en son Italyan - sınıflan müstesna olmak üzere· terhis 
~ıYan _ İs oruşıneleri esnasında bir t- edilecektir. ' 
~ iınza:/:Yol - Alman askeri paktı- Roma 13 {A.A.) - Stefani ajansı -
~hnektedır. ~~~uu b~Idu~ bildi - nın bir muhabirine beyanatta bulunan 
b~erıerinin b .. .~nla. beraber Ispanyol İspanya dahiliye Nazın Serrano Suner, 
~r Pakta tar ~~k hır kısmının böy1e İspanyanın İtalya, Almanya ve Porte -

Türkivc orta elçiliğinin büyük elçi -
liğc çık~ı;lması ve biföassa Hamdullah 
Suphi Tanrıöverin büyük elçi olar&.lk 
Bükre.şte dost ve müttefik Türkiyeyi 
temsi1<le devam edeceği haberi Bükreş 
mehafi'linde derin bir memnuniyetle 
karşılanmıştır. 
Bükreşe 'tayin edildiğindenberi ge -

rek resmi mehafilde, gerek temas etti
ği bütün muhitlerde büyük dostluklar 
tesis etmiş ve büyük sempatiler uyan -
dırmıs olan Ha.mdul1ah Suphi Talnrıö
verin ·büyuk elçi olarak Bükreşte ipka
sını Runıen matbuatı müttefikan ve ha 
raretle seifımllamaktdır. 

olarak yer almasına dair olacaktır. Vila
yetin meııkezi Antakya ollarak tayin edi
lecektir. 

Hatay vilayetinde meb'U5 seçimi de ya. 
pılarak Büyük Mmet Meclisine iştirak e. 
deock Hatay meb'usları taayyün edecek-

tir. Hatıay vilayetinin Büy.ük Millet Mec
lisine sekiz rncb'us gönderebileceği tah. 
min edilmektedir. 

Umumi heyetin şidde1lli ve sürekli al. 
kışbrı arasında ldrsüden indi. Bu müna. 
sebetle söz a'l.an Kocaeli meb'usu tbrahim 
Dıblan, Ebedi Şefimizin yüksek hatıra. 
sını hürmetle and~tan sonra bu muvnf. 
fakiyetlerden dolayı Onun y~gane halefi 
Muhterem Mı1ii Şefimiz İnönüye ve bu, 
işte büyük faaliyet ve gayretleri görülen· 

ektedir. a r olmadıkları söylen - kiz~ olan dostluğunu medih ve sena 
tı İspanyol m tb .. etmiştir. Mwnaileyh, demdkrasilerin 
t!şre~·Y· ? . uatı henuz bu hdberl ve onların çember içine alma teşebbils 

~~kt iınza~~~ ıçı? Mad'ridin askeri bir lerinin aleyhinde bu1unmu.ştur. 
g, zannı hA a şıddetle muhalefet etti- Roma 13 - Mussdlini bundan baş. 

asıl olmaktad k ı' lspan , d :r· . a K<:>nt Ciano,nun ve spanya dahiliye 
tı '11adrid ı l ( n asken h_~~et. . _. nazın Suner "i de kabui etmiş, uzun ve 
~ re hükumet A.A.) .- ?gre~ildı?e samimi bir mülakat yapmıştır. 
etfni bir se ' ask~r~ hızmetı mud - Franko R4mlaya gidecek !'. ltarnr \'er ne_d~n ıkı se~ye çıkann.a- Berlin, 13 (Husu.si) - Burgos'tan İ-
lah altın ınıştır. ~ad, 19 yaşında ta1yan Stefani Ajansına bildirildiğine 

l5a~r ask: 
1
?.._avet edılecektir. Şimdiye göre, General Franko, önümüzdeki Ey 

r ıge davet yaşı 21 idi. ltll ayında Romayı ziyaret edecektir. 

Bir İngiliz askeri heyeti bu sabal 
şehrimize geldi .. 

l3u sab · 
~e b· ali semp1(8 ekspresile şehri -

l.reye: İng~iz askwi heyeti gelmiştir. 
Satıd ' tug gener~ Olund, yüzbaşı 
h.. Ve di y 

'•~Ut~:ki ger refakat zabitlerinden 
1ı._ • ldlr. 
'~ker· h 
~ 

1
1 ayetin karşılama merasi -

~il cC stanbuı merkez komutanı İs -
qrI-ut eınaı ile, beyetin mihınand}an 

n ve al~k a adar sübay ve bazı zevat 

bulunmuşlardır. Heyet müteakiben o
~mobillerle Perapalas oteline gitmiş
tır. 

~giliz as~eri heyeti bugün saat 1 ı de 
vılayet ve Istanbul komutaırlığına gi _ 
derek ziyarette bulunacak ve mi.ıtea _ 
kiben :bu ziyaretler iade olunacaktır. 

Heyet öğleden sonra şehrimizde kısa 
bir gezinti yapacak ve bilahare akşam 
trenile Ankaraya hareket edecektir. 

~······················································-. . \ 
~ Fransız ressamı ile 

Bu sabah genç b;r kadın 
bir evin 4 uncu katıadan 

duşup öldu 

~ sevişen padişah 

Bu sabah saat 4 de Beyoğlunda Aba
nozda Feci bir kaza· olmu.ş, genç bir 
kadın bir evin dördüncü katından dü -
şerek hurdahaş bir ha1e gelmiş ve öl -
müştür. 

Aksaraıyda Kemal Paşa caddesinde 
oturan 19 yaşlarında Şake, geceyi A
banozda 9 numarada geçirmiş ve sa -
bahleyin erkenden kalkıp hava almak 
üzere pencereyi açmıştır. Bir aralık 
genç kadının gözleri kararmış ve mü
vazenesini kaybederek dördüncü kat -
tan sokoğa düşmiiştür. Bu sukut neti
cesinde ~enç kad•nın vücudü bir kö1çe 
haline gelmiş ve her tarafından kan1ar 
aktı ğı halde, sıhh1 imdad otomobili ile • 
Bc>vo(Hu hasta.nesine kaldırılmıştır. 

kardeşi 

Hatice Sultan · 

Osmanlı Sarayında 
heyecanlı 

bir aşk macerası 

Yakmda "Son Posta,, da 

Yapılan tednvive rağmen yaraları 
çok ağır olan Şake kısa bir müddet 
sonra ölmüştür. Zabıta ve müddeiu -
mumilik ~enç kadınm bu evde bulunu
şu ve kazanın sureti vukuu hakkında 
tahkikata baslamıştır. - ;,,, ...................................................... / 

Cümhuriyet hükilmet;ne ve Başvekilimi
ze ve memle'ketin daimt korucusu muaz. 
zez Türtk ordusuna Hatay n'lmına minnet 
ve şükranlar ifade eden ve hararetle aL 
kışlanan bir nutuk irad mti 

Satiye binası meselesi 
~ 

Bundan sonra ruznameye rlahil takra-. ı 
!erden Satiye binasına .aid o1an suale Mü., 
nakalat ve Ml.l'haberat Ve'kiümiz B. Ali, 
<;.<.- .inkaya kürsüye ıgclerek cevab verdi. 

Yeni teşkil edihniş olan bu Vekalete 
evvelki Vekaletten müdevver Satiye işi. 
ne aid do.çyanın tetkikatı ikmal olunmuş 
ve bu mese1ede su.çlacr-ı görülenler hak. 

1 

kında icab eden adli taıkibaıtm icrası için 
tahkikat evrakının Ad iy(' Vekfiletine tev.: 
di edilımiş bulunduğunu bildirdi. 

Ruznamede bundan başka müzakere 
<.'dilecek bir mevzu kalmadığındruı gele. 
cek hafta içtima edilmek üzere celseye' 
nihayet verildi. (A. A.) 

Mısır Harici re Nazırı 
ayın 19 unda' geliyor 
Anbra 13 (Hususi) - Mısır Hari

ciy~ Nanrı Abdülfettah Pn~a bu ayın 
! 9 unda Ankaraya gelecektir. Bu ziya.' 
ret resmi mahiyette olacak ve muhte J 
rem nazır hükumetimizin misafiri o -1 
larak şehrimizde 3 gün kadar ka:lacakj - .. ......,, 
tır. 



4 Sayfa 

Haydarpaşa ve Fatihte 
süt fabrikaları açılacak. 

Şehrin alh muhtelif semtinde de birer süt toplama yeri 
ihdas edilecek ve pastorize süt 15 kuruşa satılacak 

Süt mütehassıslarından mürekkeb he
yetin şehrin süt işini tan7..1m yolunda ha
m.rla.mış oldukları rapor İstanbul Deledi
Jesİ tarafından tetkik edilmektedir. Ra.. 
por yüz sayfadır ve iki kısmı ihtiva et.. 
mektedir. Birinci kısımda tehirdeki süt 
tevziatı, ikinci kısımda süt veren hayvan
larla ahırların ıslahına aid mütalealar 
bulunmaktadır. 

Şehirde süt işini organize edebilmek i.. 
çin bej yüz bin liralık bir şirket meyda
na getirilecek, İstadbul Belediyeli bu 
firkete iki yüz bin lira vererek iştirak 
edecektir. Ayrıca üç yüz bin liralık aksi. 
,.arı çık.anlaca~ süt müstahsillerine ve 
her jgtiyene satılacaktır. 

Şir'ket Haydarpaşa ve Fatihte birer süt 
fabrikaaı açacak, aynca altı aded süt 
toplama yeri ihdas edeOOktir. Müstahsilin 

Zabıtaya gizli kal~ış bir 
. hadise ihbar edildi 

. ~yet İikinci Şube Müdürl'ülüne, bir 
' yaralı kadının Osmanbeyde bir evde gizli 
9\IMtte tedavi görmekte olduAu teklinde 
bir H:>ar yapıldığından zabıta memurları, 
tah1Wtata girişerek bu meseleyi fU ıeki~ 

de aydınlatmışlardır: 
Beyoğlılında Abanoz SO'kağında ~sahi

bi Sababet, bundan dokuz gün evvel, bir 

akşam üzeri yanmda sermaye Gülizar ve 
Kıvırc:ı'k Maryam olduğu halde Yenika.. 
pıya gide.re'k çakır Mehınedin ga7.İn<>sUn.. 
da otunm,lftur. Burada, kendilerini tanı.. 

:reıı sabıkalılardan küçük Ali ile Kenan, 
bdııı1arı masasına çağırarak geç vakte 
kadar birlikte iç.'.ki içmi§].er, ~o kapan
dı'k:tan *1.ra da bir otomobile atlıya.rak 

doğruca Arnavudköyüne gitmijlerdlr. 

sütü evveli süt top'l.ama yerine getirilecek 
ve burada soğutulacaktır. Sütler bilahare 
fabrikalara sevkedileoek ve pastörize edi
lecektir. Pastörize edilen sabah sütleri 
akşam üzeri, akşam sütleri ertesi sabah 

kağıd şişeler derununda evlere dağıtıla
ca'ktır. Muhtelif mıntakalarda süt bayi
likleri ihdas edilecelk, otuz altı saat zar-

fında satılamıyan t>Utler mbn"kaya iade 
olunacaktır. Yapılan tetkikata nazaran 

şehirde sütün kilosu 12-15 kuruş arasın
da satılmaktadır. Mütehassıs heyet rapo
nında bu noktayı gözönünde tutmuş, pas
törize edilmiş sütün kilogunu 15 kuruştan 
fazlaya çı'karmamağa !karar vermiştir. 

İzmit kAğıd fabrikası tarafından imal 
edilecek kftğıd §işeler bir defaya mahsus 
olacak, bir daha kullanılmıyacaktır. 

Fırıncılar ekmek narhının 
yükseltilmesini istediler 
Fırıncılar dün Belediyeye müracaat e. 

derek evvelce istifa.re heyeti tarafından 
verilen bir karara itiraz etmişlerdir. İsti
§are heyeti fırın1anıı çuval başına aldık
ları 194 kuruşu 156 ~ indirmiştir. 
Halbuki ekmekçiler mevcud narka da ·iti
raz ~melcte, ekm~ fiatlarının yükseltil
mesini istemektedirler. Müracaatları Be
lediye tarafından tetkik edilen fırıncılar, 
tablakarlara, baık.kallara verdikleri ylnni 
paııa karı kaldımuf}ardır. Bu sebeble 
dünden itibaren her ta.rafta ekmeğin kilo
ll'U dokuz buçuktan on kuruta fırlamıştır. 
Belediye İlotısad İtleri Müdürlüğü kay. 
makaı:mlara yaptıkla.rı tsmiınde bunun Ö

nüne geçibnesini ve ııımebbiblerin şiddet
le cezalandırılrnasmı istemiftir. 

Küçül[ Al1 lle K~an. Yenibpıdan ayn- Yeni hava hatları teala edilecek 

brken arabaya Arab Halil ile çalgıcı Na- İstanbul - Adana - Haleb hava hattı 
ciyi de '8lınıflar ve Arnavudköyünde Mar. arasında tayyare seferlerinin yalqnrul 
konun gazinosund*t eğlence sabaha ka- b~1aması için ham-lıklar yapılmakta
dar devam etmifür. Avdetıte iki araba ile dır. 

pılıre dönerlerken kü.çü'k. Ali, kendi ara. HUkt'.Unetimiz bugi.i.n1lerde S!!riyeye 
bmındaıki Sabah.ati kıoırkutı:nak hevesine bir heyet gönderecek ve bu heyet ha -
llapıJ..ırut, havaya birkaç el lilAh atmıftır. vayoUan için tanzim olunacak proto -
Bunun.al da lktifıa etlniyen aabı.kalı, Sa. kolu imzalıvacaktır. 
babati ayakları el tına alarak tekme, Londra - ·İstanbul ve Atina - İs tan -
JUmrUk, adamakıllı ~vmilftilr. İfte, Sa- bul tayyu-e seferlerinin açılması hu -
ba.haU, Oırma.nbeydeki evinde hMta d<ife- susunda Münakallt VekAletile temas -
Jlne dOtQren maceranın tçyüzü budur. lEtrda bulunacak olan İngiliz ve ~un.an 
Bu vak'aıun suçhı1.arı adliyeye veı:ilınif- mümessilleri, bugünlerde şehnmıze 
tir. geleceklerdir. --------

SON POSTA 

Ra.t boyunda 
gazete · sa. tan 

müvezziler 
Münakale Vekaletinin 

''Son Posta,, ya cevabı 
Münakale Vekfüetınden dün aşağıda 

okuyacağınız mektubu aldık. Sayın ve
kilin ne§rlyatımız münasebetlle göster -
dlğl yakın aUıkadan dolayı müteşekkiriz. 
Bu vesile ile hat boyunda gazete satı§ı 
yapan müvezziler de. kendilerine gösteri
len ve fakat bllme<iiklerl için faydalana
madıkları müsaadeleri öğrenmiş olmak
tadırlar. 

Gazetenizin 7 Haziran 1939 tarihli nüs
haaının .f üncü sayfa üçüncü sütununda 
ıMünakale Vekil1mizden bir ricamız• 

başlığı altında çıkan bir yazıda, c8ey -
yar müvezzilerin hat boyunda satacak
ları gazetelerin naklinde birer seyyar kü
tübhanellk vazifesini gören bu müvezzi
lere kolaylıklar gösterllmesb rica edil -
mcktedlr. 

Hat boyunda gazete aatışı yapan mü
ve-zzller, hemen hepsi çok ucuz olan halk 
ticaret blletlle seyahat etmektedirler. Bu 
blletl hAmll yolcular 30 Klg. nlzaml hak
kından başka ayni cinsten 25 ve k~ık 
olursa 50 Klg. nümunelik ticaret eşyasını 
seyahat ettikleri trende parasız olarak 
ta.şıttırablllrler. Halka bir kolaylık ol -
mak üzere bu ntimunelik ~a kaydı her 
neTi ticari ~yaya ve bu meyanda gaze
telere de teşmil edilmiştir. Bu auretıe 
müvezziler 25 Klg. gazeteyi veya bir a
rada olmak üzere 50 Klg. gazete, mec
mua, kltab vesaire parasız olarak götü -
reblllrler. Bundan fazlası için ayrı pa -
kette olmak üzere çok ucuz olan mesa -
Jert tarifesi tatbik edlllr. Aneak bu ko -
!aylıklardan istifade etmeleri için mü -
vezzllerln bide.yeten muamele yaptır -
maları zaruridir. Muamelesi yaptınlma
dan kompartımana konulan paketler ba
gaj ücretine tabi tutulur. 

Halk ticaret blletine istinaden parasız 
bagaj olarak kaydettirilen gazete ve 
mecmuaların 30 kilosunu, müvezziler yol
da satı~ yapmak üzere, 1.sterlerse yanla
nna da alabil1rler. 

Gazete nakliyatında, seyyar müvezzt
lere euerl Avrup:ı. demlryollarında ol
mıyan kolaylıkların yapılmakta olduğu

nu saygılarımla bllctirlrlm. 
Münakalat Veklll 
A. Çetinkaya 

Memleketimizde bir 
banknot matbaası 

Almanyada tütün istihl3kinin 
azaltılması için tedbirler almıyor 

P ı b 1 k .. ··ı ··ı k ı· . h tütÜll'" uro arın oy arı uçu tu me te ve yer ı sıya ... 11 
lerin içilmesi teşvik edilmekte, tütün içilmemesı ıçı 

geniş bir propagandaya geçilmiş bulunmaktadır 
Ahnanyada tütün istimalini azaltmak fazla olup 1,665.992 kiloyu aşmaJt:tadıı'·bit 

için başlıyan cereyan günden güne kuv- Ta:baka tütünleri için Almanya~ ~ 
vet bulmaktadır. Geniş bir mahiyet arze- senede sarfedilen sigara kağıdı ad 
den bu propagandanın ge.nçleri nikotinin 5 milyardır. 

muzır t.esiratından korumak için başıa- Hayvani maddeler yüksek 
ıru.ş bulunduğu ileri siiırülımekte ise de, 
bunun şırf sıhhi sebeblerden ileri gelmek.. fiatlarla satıldı " 
te olmayıp, lktısadi sabeblerle de alaka- Dün ve evvel'ki gün borsada ha~ 'fllıt 
dar olduğu şüphesizdir. Filhakika Alman- maddeler üzerine müıhim muameleler 
ya dış piyasalara her .sene sigara, puro ve 'kubulmuştur. . , 
tütün mamulatı için milyonla'fca lira ver- Bu sene yün, tiftik, kıl ve detı gefe! 
mcktedir. :ınaA:klelere istihsal mevsimi başında riJdl 

Geçen yıl içiıde Almanyanın hariçten iç ve gerlt'Se dış piyasalardan göst~.yıo
ithal ettiği tütünün nu1atarı (93,776,600) alaka müstahsilin lehine olmuş ve k~ 
kilo ve bunwı için ödenen para yekunu nün elindeki malı uzun müddet bek .. 
(153,533,000) marktır. mesi zarureti hemen hemen ortadan 

Bunun 50 milyon kilosu Türkiye, Bul- mış gibidir. ~ 
ga.ristan ve Yunanistandan alınmakta ve Bu maddeler üzerine vukubulAn dJt 
bedelleri malla ödenm.ekıte ise de, bilhas.. rişler, fiatların geçen yıllara n~~en 
sa Amerikadan ptiro için ithal ı;:dilen tü- ha yü'ksek oluşunu intaç etmekted1

:· ]dlO 
tünlerin bedeli dövizle ödenmekte ve bu .İki gün zarfında piyasada 120 bıJlbteld 
da 80 milyon markı geçmok.tedir. Trakya maılı yapak, 150 bin kilo rnu . }tllı 

Almanyada bir senede 47,259,299,000 m1ntaka malı tiftik ve 10 bin kilo keÇI rol 
sigara istihlak edilmekte ve nüfus başına satılmıştlir. İhracatçılar çitti 140-145 ~ 
600 sigara isabet etmektedir. Bu siga.rala. arasında oğlaık derisi de almaktadır!; ·lfe 
nn n15fından fazlası beheri 67 para olan Yapaklar 62,50-65, tiftikler 106-ll 'u.ı 
ucuz cins sigaralardır. lenmiş keçi kılı 54 kuruş. natürel ına 
Ayrıca mühim miktarda da püro sarfe- 52 kuruştan satılmakıtadır. • 

dilınıe.ktedir. Bir sene zarfında sarfedilen h ·yeti 
pıiro miktarı 9,110,104 adeddir. Bunların Bir haftahk i rac vazı ıJI 

tgtanb da yüzde 30 u beheri lbeş !kuruşluk ve yüz_ Haziranın il'k haftası zarfında ırıl" 
de 25 i de 3 'kuruşhtk. cinslerdendir. ciheti gümrüklerinden muhtelif. 1::ı:.acıt 

Almanya hükfuneti ptirolaırın sıklet ve ketlere 320 bin lirayı mütecavız ~ 

boyca küçültülüp eski isim ve marka ve yapılmıştır. Geçen hafta ve a.ylard~~ 
eski fiatlar dahilinde satılmasını bildir- duğu gibi bu ha~aki ihracatın da ın 1"' 
mişt.ir. Bu suretle tasar.ruf edilecek meb. 'kısmı Almanyaya yapılmıştır. A~rn=,yı 
lağ resmi bir makam emrine tahsis edile. ya yapılan ihracattın tutarı 258 bın rd' 

kt . ada ~ ;ı.. :..... rnikU ce ir. ge9111ektedır. Bu ar muuu.. dt-
Sigara ve ptirodan sonra Almanyada tiftik, yapak, tütün, mıSll", barsak: ~" ~ 

ta.baka tütünü istihlaki de ehenıniiyetli risi, kuzu, koyun ve keçi derilerı ,,e ç ~ 
miktardadır ve bu, senede 115,849 kiloyu miktar halı ve balık konservesi ihra 
bulmaktadır. 

Almanya hükılmeti bu §ekilde ktillam
lan siyah yerli tütünlerin istihl8.kini artır. 
nurk maksadile lbunlan tenzilatlı vergiye 
tAbi tutmaktadır. Mütemadi teşvikler sa. 
yesinde bu tip tütünlerin istihlAk miktarı 
18.047,568 :kı1oyu bulmuştur. 

dilmiştir. t ıya &-
Bundan sonra mı"ktar itibarile t8 t1J<ı 

kinci gelmekte ve ihraç emtialarınırı 
tarı 35 !bin lirayı lbuhnakıtadır. rt" 

İ'talyaya ihraç edilen emtia yuınll "'~ . "e ,. 
balmumu, keçi kılı, arpa, kuşyernı 
ten tohumudur. 1tBY1" 

Almanyada pipo dahi ~azlaca içilmekte kurulacak ve lbir senede sarfedilen pipo til.tünü mik
tarı 13,559,563 kiloyu bulmaktadır. 

Dünkü sabah gazetelerinin birinde. İS- , Bunlardan başka Almanlar senede 
tanbulda bir banknot matbaası kurula- 155,091 kilo da çiğneme tütünü istihlAk et
cağma dair <bir havadis intişar etmişti. mektedirler. Enfiye istihl8.ki de bir hayli 

Sl<7Vakyaya da kuşyemi, mıs~~ rrafl' 
kurusu ve çdkiırdeği, looyun derıSt• 1' <fi 
saya fındıkiçi ve kitre, İsviçreye Jtepe rıııJ• 
kitre, Mısıra tütün ve ı.<iJ>anak t~U ifl
Belçikaya kepek, Yunanistana ce\TiZ 

Bu hususta yaptığımız tahkikata naza-

ran, mevzuubahs ban'knot matbaasının 

Ankarada kurulması muhtemeldir. 

Bir müddet evvel Avrupaya giderek 

Mateferrik: 
Ekspres ve aOret keıarrarınd• 

numaralı yer biletleri 

raç edilmiştir. _..,.-

D'nlz işleri: 
Denizdeki elektrik keblol•'' 

tamir ediliyor (I' 
Yedlkule - B•kırk8y yolunun imar we harita fUbeal mOdOrlerl 

pllnı hazırlanıyor dOn Ankar•J• gittiler muhtelif darbhane, damga ve pul matba
alarında MaSlı surettıe tetkikat yaparak 

Belediye imar it]eri mü<füı'ltiğii Ye- Belediye imar işleri müdürü Hüsnü, 

Yolcu trenlerinde yolcuların yer bu
lamıyarak uzun seyahat müddeti zar
fında ayakta kalmamasını temin et -
mek üzere Devlet Demiryollannın baL 
zı tedbirler aldığını yazmıştık. Yarın -
dan itibaren Ankara ile Haydar~a 
arasındruti Anadolu ekspres katarlaıı-ile 
sürat katarlarmda mevcud yer adedi 
nisbetinde bilet satılması mukarrerdir. 

Elektrik İdaresi, Eminönü i~~ 1;;,uq 
köy arasında Galata köprüsün?11 ıtııı' 
cihetine ve dubalar zincirlerinın 8 tı' .. 
konmuş olan denizaltı kablolarını ~ 
mir ettirmektedir. Tamir işi on~ ;stJ 
kadar devam edecektir. Liman rı~ 
denizcilere bu münasebetle bir d\J .. 
göndererek tamir için kullanılan ıı>JJI 
balar yakınından deniz vasıtals.r 

&u1e ile Bakırköy arası.ndaiki yeni harita şubesi mt1dünl Ga!ib, diinikü dönm~ olan Merkez Bankası Müdürle-
1 aık ı ı .. la 1..---ı·-ak rinden Fethi ile; Damga ve DM"bhar.e 

açı ac yo un P an nm ıwu.uJ.AUı - öğle trenile Ankaraya gitmişlerdir. Mü 
tadır. Uzunluğu fiti buçuk kilometre - .. t IAnı matbaası Müdürü Fuad tetkiklerine dair 
re kısaltıl~ak olan bu yol, 25 metre durler stanbulun imar p etra - hazırladı!klan raporu Merkez Bankasına 
ıenf4liğinde olacaktır. Eski yolun isti- fında alAkadarlara izahat verecek, Cu- vermişlerdir. Mevzuubahs banknot mat.. 

kametinden inhiraf eden yeni yolun en martesi günü fehri:mize dönerekler - baası Merkez Bankası tarafından tesis e-
Jfizel tekilde inşasına çalışılacaktH'. dir. 

Mafıa Vekili yoksak mühendis mektebini gezdi 

tfhiimlate böm11'*• olu..,.. v,:ıuu G«ıer..ı Ali Pua4 Cebesoy, dün öğle
- 9"el nDek )ıMwıdlw ıneltW'ild ziyaret ebnJttir. Vekil meık!tebde biritaç 
.. t • - • 1 ,,.in lmtfbaıllamıı ta kfb etmiftir. R-.:nmm v~ mektebde '* imtbıb MMll"'da gyQm .... talebe)erJ.! birlilqe ~. .. 

dilecekıt.ir. Bu.mmla bera'ber, ne zaman Birinci ve ikinci mevki yolculara has -
redilen bu usule göre, 2 O ve 2 5 kuruş 

w neN!de kurulacağı henüz kat'iyet kesb nıuk~ilinde yer kuponu almamış olan 

et.mit değildir. Bu ka.rar, henüz bir tasav
vur halindedir. Matbaa için yeniden tesisi 

icab eden bina ve makineler de Merkez 

Bankuınca bu hususta kat'i bir 'karar ve. 
riUp ıcalb eden teşebbil3lere girişildiği va. 

kit atpariJ edilecektir. 

Tests edilecek olan ma1baada münhası-

yolcular ekspre3 katarların.da seyahat 
edemiyeceklerdir. 

Sürat katarlarında ise bu kabil yol
cular ancak bu katarlarda bulunan ser 
best arabaya binebileceklerdlr. 

Alakadarlar yeni usulün yolcuların 
istirahati noktasından ehemmiyetli o -
lup, bu suretle yer bulama!naktan mü-

Nıll. pul ve lı.:Ağıd paTalan.mız basılacak teveBid intizamsızlıkların ve hoşnud -
ve bundan sonra bu kabil işlerin memıe- suzlukl~rm önüne g-eçileceğini söyle -
ket dı§ındaki matbaalarda basılmasına mektedirier. 
nuıtıal b1ımıyacaktır. Memba auları ucuzlatılecak 

Bm*.not matbaasının müdürlüğüne Be1ediye iktLSad L,leri müd'ilıfüiğü 
ANruıpada esaslı tetldkaıt yaparak dön- Vakıflar İdaresinin elindeki Defneli ve 
mÜ§ olen Damga ve Daııbhane Müdürü Ta.şdelen aularının fazla fiatla satıldı -
Fuaıdın aetirilmesi kuvvetle muhtemel- ğını tesbit etmiş, bu hususta kendile -
dlr. rinden izahat alınmdk üzere Vakıf Su-

----·--·---··· ... -·······················-···· 1a.r müdürii müdürlüğe ~ğınlın.ış -
N 1 K A H tı. Evkaf İdaresi vakıf sularının bu fi

atla satılmasında ısrar etmektedir. 
Gü2ide aan'atıkinnız kemani Sadinin 

'--· Ba R .. -.... .... ~ ile kin ü Belediye iktısad ifleri murakıblatı 
11.UJ. yan .... ~ ge~ ma e m - h 
h-.:ıı-lıt_._._... B S . . ·ku.. diğer memba suvu sa iblerile temasa 
c.ı..um ruuıaıen ay anuxnın nı .uı ıne- . • 

. geçmtflerdir. Her memıba suyunun ma-
ruim.i yapılmıftır. Tarafeyne saadetler sı~ t fi t •~·b·t edJ.,_~.._ • • - -- • :.u ve sa 1c:ı a ı ~ ı ~ ve 
~~~ ' ~ 

phalı sular. ucumtılaclttır. 

geçmemesini tebliğ etmiştir. _../ -········································-·-- " 
ISTAN BUL HAL. 

TiYATROSU 
Kenen GQ}er •e 

ıırkadaşıarı ,JJt 
Hugece Şenyol Çıoarcfibl 

bahÇ"•iodo ~ 
DENGi DENBl .. lio 

Vodvll 3 Perde . .,. 
Profe11ör Mişel 7 \'işilik revü h•Y~;1.,ı 

Macar varyeteıi ve tolopati to~ 

ERTU~RUL SADi T~ 
Şehzadcbnşı rU 

tlyntroıuııd• 

Ankara 

Bu gece adi 
beryer 20 par 

10 localar ,l~Efl 
PARA KUv• 

8 perde okuyucu Aysel~ ,,,. 
Tiyatrosu San'etklr 

Bu gece: 41 Yenişehlrde san•all' 
Zeki Alpan ~e 

hlDzyoni•t Ern1" 
Atabey birllkt• 

buyuk musaınere.· 
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............ ._ .................... .... 

Diyarbakır kazalarında 
çalışmalar'ı 

Birçok h .. k" u umet konaklan, karakol binaları, okuma 

j 
• 
ımar 

odalan, yollar, göçmen evleri yapıldı 

Kırklarelinde garib 
bir çocuk doğdu 

Edirne (Hususi) - Kırk.larellnin bir 
köyünde vukubu1an bir doğum Edirne
~ ölümle neticelenmiştir. Enteresan o
lan bu doğum ve ölüm hadiseshrln şu 
suretle olduğu anlaşı~tır: 

Kırklarelinin Üsküb nahiyesinin Ke
malpaşa mahallesinde oturan 90ban A
linin 'karısı Fatma bir çocuk dünyaya 
getirmiştir. 

Çocukta tenasül iılett olmadığı gibi 
şerç de bulunmadığı cihetle yanm sa
atlik lohusa otornobilt. Edirneye gön • 
derilmlştir. G€ç vakit buraya gelen ka
dın derhal memleket hastanesine ka~ -
dırılınış iM de ölmüştür. 

fsparta (Hususi) - Her ay sonun - toplantılann1 yapmışlarchr. İşleri bi -
da Kültür Direktörü Şevket Aydının tince kazanın muhtelif istilahnetlerin -
riyaseti altında bütün öğretmenler top- de geı.ıerek tetkiklerde bulunmuşlardır. 
lanarak mesleki konferans ve ders ve - Havanın yağmurlu ve fırtınalı olına -
rildikten sonra bunlar hakkında umu - sından dolayı gölde gezinti yapama -
mi münakaşalar yapılmakta ve bu su - mışlard1r. Saat 14 de Eğridir Halkevi 
retle öğretmen1erimizin bilgilerinin tarcifından şereflerine bir çay verilmiş
artırılrnasına çalışılmakta6ır. tir. Muallimler akşam üzeri tekrar İs-

Senenin son toplantısı Eğridir kaza- partaya dönmüşlerdir. 
sında yapılmışdır. İsparta ve köy öğ - Resim Eğridir mektebi önünde bütün 
retmenleri otobüslerle Eğridir.e gitmiş- öğretmenleri toplu olarak göstermek -
ler ve doğru mektebe inerek evvelA tedir. · 

Trakyada göcmen işi eri 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: Bursada ilk koza mahsulü 

........ lt 
~l('...: :asan Bey d" nk" € · •tı u u gnze_ 
Otdı.ıın Zabıta sütunlarında .. 

. .. Büyükadada birisi bo. 
euLm~ .. 1 

... fakai şaştım.. daha denL 
zc girilm mevsimi değil ki? .. 

Bursa (Hususi) - Şehrimiz ve civa
rının istlhsa18tı arnsmd~ en mühim ve 
loyrnetlisi ipek kozasıdır. Biraz geç ol
mak üzere ilk kozıı mahsulleri piyasaya 
gelmiye başlamıştır. İlk mahsulü geti
ren Büyük Balıklı köyünden Handa 
Doğandır. MahsulStm kalite itibarille 
yüksek ve mebzul olacağı söylenmekte
dir. 

Yeni mahsule Avrupadan birçok ta-

H 
:ı::ı-. D i ,4 libler çıkmaktadır. Yalnız Fransatian 

asan.....,..;;; - en ıı: mev"'"' b' fi ~o b' k'l k 1-- • • · d ~ı 1 lı ı...-"' ıı: rma -' ın ·ı o uru NJza sıparış 
mı e6 • aınnuı, ça gı uws- . • ı 

ç.elcr aoılalı cok oldu. • ' ve~tır. 

............................................................. 
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LUNAPARK 
-n-- alın b alı Buraya yık salıncak. "~~ .... ıar avazlan çık. - c.wo:ııctD az asan !?"... y.ı.g ...... ~ 

gelin buraya. tığı kadar bağıny~b.r. Duda:klan boyalı, 
•········•·••···••···········••·•·•··················· saçlan boyalı gösteımelik matnı.azeller 
- Al gözüm seyreyle Avrupayı, Asya- kendi bulunduklan tanı.fa müşteri celbet- ı 

yı. Afrlkayı, Okyanusyayı .. Paristeki Ey. mek . . sağa sola tebemim yağdınyor. 
fel kulesi, MlSII'daki ehramlar, Londrada IÇID 
intihab edilen beynelmilel dünya güzeli. lar ve ellerinde macuna benzer y~yecek.. ...................................................... ı .ıer bulun.an çocuklar dolaşıyor, ko§uyor. 

- Boş yok baylar~ boş yok bayanlar. lar. 
Çeyreği veren ipi çekiyor .. oyuncaklann * 
caf.caflısı, wkurnlann envaı çıkıyor. 

...................................................... 
- En güzeli burada baylar, gelmeli 

görmeli, ibret almalı... Amerika da, Ja.. 
ponyada, FinlandiY.ada seyredenleri hay. 
rete düşürrnü~. Yansı kız, yarısı balık. 

Bizim çocuklutumuzda bayram gilnla-
" ri Cinci meydanmda bun1arı görürdük. 

Seneler geçti. Yerli mallar sergileri a
çıldı. Bu sergilerin Luna Pa.rit kısımla-

nnda gene bunları gördük. 

•......•.......................... ···· ... .. ... ... . .... Gazetelerden bilinde okudum . .Bu sene 
- Haniya -bayanlar, baniya baylar .. ne Galatasarayda açıhcdk Yerli Mallar Ser. 

v.arsa iburada .. aSker çocu'k yüz para, ba
§1 bozuk beş kuruş! 

...................................................... 
Şu yanda atlı karınca, öteki yanda kn. 

gisinde de gene 'bir Luna Park buluna
cakmış.. gene bunları göreceğiz demek! 

r:J .unet fiul.u.ui 

C Bunlan · biliyor mu idiniz ? =ı 
Genç evlenmenin 

mahzurları 
KadmJar erkeklerden daha 

çok uyurlarmış t 
İngilterede efkm umumiye enstitüsü, 

~ üstadının uzun 
tetkiklere istinad muhtelif zümrelere: cGünde kaç saat u. 

Bir Amerikan 

~en nazariyeleri. yursunuz. saat kaçta yatar, ve kaçta u. 
ne göre genç yaşta yanırsıruz?. diye birkaç sual sormuş ve 
evlenenlerin ço • 
cu.klan muhakkak aldığı oevabl~ İngilizlerin yüzde 

nahif. zayıf ve has.. 73 ünün 8 saat uyuduklannı, kadınların 

talıklı olurmuş. Hususı1e ahlfık cephe - erkeklerden daha fazla yattıklarını tes

leri bozuk çıkarmış. Bu Amerikalının bit etmiştir. Aşağıda okuyacağınız cetvel, 

nazariyelerine göre, en büyük dahiler 0 - size bu hususta bir fikir verebilir; 
tuz beşini geçmiş ana babadan doğma O-

lanlar imiş .•• 

SON POSTA 

~ 
Pratik güzellik 

bilgileri 

Açık havada çok dolaşmaktan cil -
diniz bozulduğu zaman şu maddeler~ 
yapacağınız maskeyi yüzünüze bir iki 
saat tatbik ediniz. 

100 gram tatlı bcroem yağı, 
50 gram beyaz balmumu. 
2 5 gram gülsuyu 
15 gram teinturede benjoin 
16 gram teinture de myrrhe. 
1 O gram tan tin pulveris~ 

* Yüzünüzdeki fazla tüylerin kökleri-
ni t-edriccn zayıflatarak d()lcrnek ve 
renklerini boy1yarak görünmez bir haL 
le getirmek için (20 hacinl) Eau oxy -
gene sürünüz. 

* 

Sahne san'atkan bir kadm çocuıu 
için neseb davası açti pı· 

Davacı kadın iki y~ındaki çocuğunu babasınıdtııi 
masını istedi, mukabil taraf vekili bu talebi re e 

'tl el) • 

Asliye 6 ıncı hukuk mahkemesine en Hadisenin mahiyet ve tafsilli ~ 
teresan bir neseb davası intikal etmiş- dur: . ıeri Si' 
tir. Davacı mevkiinde bulunan genç Belediye doktoru mutad tcftıŞ ~· 
kadın, İstanbulluların tanıdığı bir sah rasında bir yağcının, müşterisi11e }l~ • 
ne san'dtkarımız olan Nezihedir. Ev- lut zeytinyağı verdiğini göre~e~· . f · 
velce Şehir Tiyatrosunda çalıştığım kında kanuni takibata g~tı~\)l'J 
söyliyen Nezihe, 936 yılında dünyaya kat, yağcı dükkanında zabıta JYl ~. • 

getir~~ ve. şimdi iki yaşını süren yav- vew doktor tarafından taı:ı zab~1; ) . 
ru~. ıçın bır ~abalık davası ~e et- dıgı sırada: şişe içindekı m~ detl ~ 
miştı~-.. ~gun babası__nm bir sene el çabuklugile y~ğ tenekel~rınt de· 
kendısıle bırlıkte y~dıgı H~ oldu- rine boşaltarak, suçunun sUb~ .. 
ğunu iddia etm€h'i.e ve Hayriden !3v - gözönünde ortadan yok e~:1~0~~ 
rusunu baba olarak tanımasını ıste - Cür'etkar su"ıu bu yetışrn1Y -~ <S 

kt d. ~ J unııv 
me e ır. gibi belediye doktoru ile ~ 

111 
iJ1 

Bu maksadla 6 ncı hukuk mahkeme baslamış ve doktorun parnıagı 
sine başvuran genç san'allinn açtığı ıniştir. ·r sııf 
Java tahkikat hakimliğine verilerek Hadise adliyeye intikal etJ1rlştı Üı t.: 
dün duruşması yapılmıştır. Ju, hakkmda'ki tahkikat tek~ed ıe 

Anadoluda mühim 'bir vazife Be işti - tikten sonra, mahkemeye se\ 1ttir· 
gal eden Hayri mahkemede bulunama- rek yaptığı işin hesabım verece18naP 
aığından, kendisini vekili temsn etmi,ş- Kamyon kazasında yara 
tir. Hayrinin veki!i, Nezihenin ileri sür bir adam öldU , ..... Jt. 
müş olduğu iddiayı külJiyen reddede- edJı-"Jl" 
rek, ezcümle: Geçen Cumartesi ünü ~ :ıcsb~ 

c- Müvekkilimin bu Ç<>CUkla alaka- kamyon altında kalarak, sag klcdı' 
sı yoktur. Bu çocuk, bir başkasının kemikleri kırılan Şevki, na .. ~iir· 
mahsulüdür.• Ermeni hastanesinde dün ölı?~ 0o~ 

Demektedir. Ceserli muayene eden ad'lıY t ,retfy 
ru Enver Karan, defnine ruhS9 

Karşı taraf ise, aksınde ısrar etmek -
ti~ ı• 

tedir. Bir randevucu kadm de~ 
Nail isminde dinlenen bir şahid, Ne- 'I ı 

zihe ile Hayrinin 1 sene birlikte yaşa- mahkemesine yeri ği )lf 

* Fişeğin icadı ;}ı 
Donanma. /, 

YekOn 

8 saat veya 8 saatten 

daha fazla daha az Belinizin ince ve endammmn dai -
uyuyanlar ma güzel kalrrtasını ist.erseniz her sa -
Yüzde 27 bah bir flncan kahve içtikten 20 da -

uyuyanlar 
Yüzde 73 

dı.klarını ve çocuğun Hdyrinin nese - Aksarayda randevu evi i§~.ı:ı :ı;ıı~ 
binden olduğunu söylemiştir. ber alınan Remziye isminde 1

8dlİ)er Ancak karşı tarafın da, bunu nak - zabıtaca y<?kalanarak, dün ./J 
zeden ~hidleri mevcuddur. teslim edilmiştir. d 3 i'ı?'~ 

0

larda, müsamere- ~\~/ t;' Erkek • 65 • 35 kika sonra bir portakal suyu jçmelisi - Çok 2Jakalı bir şekil alan bu dava, Suçlu kadının Sultanaıune Jrıfl d:.l, 

lerde, bayramlar. ~//\' 
da geceleri atılan 

fişeklerin icadı on ~ ~ / / 

Kadın 

21-29 yaş arı 

• 70 
• 

21
1 niz. Dışaırıda çalışanlar veya evinde 
fazlaca uğraşanlar beraber iki ince di -
lim kızarmış ekmek yerlerse iyi bir 

bazı tetkikat icrası için talile edilmiş - sulh ceza mahkemesinde yııpı ııfal' ~, 
tir. ruşması sırasında, 21 yaşı_ndanbit &0 
Bir be:ediye doktoru bir yağcı kızı da fuhşa sürüklediğı tes . 

sında olaınlar 

30-49 yaş ara-

76 > 24 kahvaltı etmiş sayılırlar. h kk d "k b 1 d rniştir. e;eıJı' ıc' a IR a ŞI ayette U UO U ' Böylece Remziyenin sUÇtı:• iP vıı.1> 
1 

beşinci asra· aiddir. - • _ 

~er en fazla /;'/ \~ 
Fransada saray • sında olanlar 
1arda Qrullamhnışbr. Ondniı sonra diğer 50 den yukarı

memleket1erde istimale başlamışlardır. da yaşta onlar 
Fişe!kler için Avrupa ve Amerikada sar. 

Geliri fazla o. 
fedilen paralar mühim bir yekiına bali~ 

lanlar 
olmaktadır. Amerika Birleşİk cümhuriye. 
tindeki sarfiyatı senede 2,000,000 dolan Vasat gelirli<>-

geçiyor. Fransada ise 10,560,000 franktll'. lanlar 
Bu rakamlar resmi müessesata aid bulun. Geliri 

maktadır. lanlar 

a:ı O-

• 67 ' . 
69 • 

• 82 • 

:t 71 • 

• 67 • 

* Yüzdeki çilleri gidermek mümkün 
33 

1 değilse de hafifletmek mümkündür. 
Bunun için büyü~k bir avuç yabani 

31 hindiba çiçeğini bir litre suda y*1m 
saat kaynatıp temiz bir tülbendd€n sü
zünüz. Birkaç gün sabah akşanı yüzü-

18 nüzü bu su ile yıkayınız. 

* 
29 

Saçlarını7.ın kepeklenmemesi için yı 

1 

kadıktnn sonra iki limonun suyunu bi
raz suyn karıştırıp başınızdan aşağı 

33 dökünüz. 

Eminönü belediye doktoru Ahmed nununun sulh mahkeme~erı~·jJ<iİ111}t; 
Ali Rız<r tarafından vuku bulan bir şi- feleri haricinde olan agır d \,~rıı~"' 
kayet iizerine, müddeiumumililcçe bir dahiline girerek, mahkeme ~ne wır 
yağdı hakkında tahkikat ve takJlbata liye ce::ı mahkemesine :v~ı _,/ 
geçilmiştir. vermıstır. ~ 

1 
J'olisle : 

"'~ rır 

Şehir işleri : 

Bebek - Oo1mnbthça yolu Bir dükkAncı tebelAyı çıl<ll 
ıgenişletilecek düşOb yaralıtnd• rıı fi 

B L~'k İle J)o) bah d • cld • d 42 pı.J ·rd' eı.= rna çe arasın a ya- Çıçekpazarı ca . esın e nıeı1 ~ 

---·-·····--·································· .. ·····--------------- pılacak yeni yolda rıhtım yapılmak su dükkanda çalışan Izak. kn'P1 ,8 ~ -ıı. * retile yol genişletilecektir. Bu husus - ki tabelfıyı çıkanmrkta iken a:e ,-ıi• • 

L SLER 
Sıkıntı veren 
Bir erkeğin tipi 
Adı cK Ye T• harfleri ile başlıyan 

bir ~ç :kadın bana benzeri pek az oL 
mıyan 'bir erkek tipinden bahsediyor. 

Bayan cK T.t 7 senedcnbe.ri ev~ 
orta tahsile malı'k, bir erkeği işgal e • 
de:bilecek karakterde ve kendi tabiril• 
çiıtdn sayılmıyan bir kadındır. Bune 
rağmen mes'ud değil. Sebebi de koca. 
sının renf erme, kapalı bir karakterde 
olU§udur. 

BKYan cK. T.• kocasını şöyle anla. 
tryor: 

- Kazancı yerinde ve sıkın.tısı yok • 
tur. Buna rağmen her zaman durgun. 
neş'esiz görünür. Çok asabi ve çok kıs.. 
bnğtır. Sa.mimi bir dostu olduğunu 
bilmiyorum. Kimse ile konuştuğu da 
y«*tur. 

Kendisini daima bedbin. daima ha • 
yattan şı1dyetçi tanırım ve yanında 
bir dakika mes'ud olmadım. Hiç olmaz. 
sa bir çocuğum olsaydL onunla avu .. 
nacaktın4 o da yok ... 
Ayrılmayı düşünüyorum, ve hiliyo. 

ruın ki ayrılsam hayatımı kazanabili • 
rim. 
Teyzeciğim. hana cabuk cevab ve. 

rir J!lisiniz?• 

Evet, fakat bu genç kadına cevab 
venmek için ne söyliyeyim? 

Bayan cK. T .• nin anlattığı erkek ti. 
pi nadir değildir. Birkaç tanesini dos1 
muhitlerinde ben de gördüm. Kendi . 
lerini ckadına stkıntı veren tip. olarak 
-kataloğa kaydedebiliriz. Fakat bir ele, 
fa böyle bir erkeğin hissesine düşmüş 
olan kadın, hele onunla 7 sene yaşa. 
drktan sonra ayrılmayı mı düşünme. 
1., ı. 

Okuyucumun ~ğu yoktur, bu ba. 
kımdan nihayet ıztırar karşısında ço. 
cuklu kadına nazaran çok daha kolııy 
•karar verebnir. Kendi kendisini geçin.. 
direbilecek vaziyette oluşu ise bu ka. 
rarı büsbütün kolaylaştıracak mahi . 
yottedir. Yalnız ben birinci dereced9 
erkeğin ka!l"akterini tadil etmiye çalış.. 
mayı l!zım görürilm. İkinci derecede 
de hıryab kazanmanın uzaktan görün. 
düğü kadar kolay olmadığını söyle ~ 
mek isterim. 

Karakter nasıl tadil edilebilir? di _ 
yebilimn, güç, fakat mümkündür. İşe 
evvela e.rlkeği işgal edebilecek bir iş, 

alakasını uyaındırabll.eoeJc bir mübm. 
hase zemirti, konuşmasından zev'k a1a.. 
bileceği .bir tanıdık bulmakla başla -
malı, sonra inkip.f edecek yeni vazi _ 
yüetlt~re göre.yçııl ıedbir düf.inmelidir. 

!l:'EYZE 

Elektrik ışığında, olduğunuzdan daha ta ki ctüdler ilerlemektedir. nuş, yere düşerek kolundan '.prtı1~1' 
güzel görünmek için salonunuza, otur- Veli dDn Yalovaya gitti dünün muhtelif yerlerinden11 ;c;tııile ıııa odamza ya pembe, ya kırmızı, ya - ...ıı a ,. 

Vali ve Beledive Reisi Lutfi Kırdar ınıştır. Yaralı, Cerr<rnpaş ~I hud turuncu abajur takınız. Bu üç sı- • 1,,. 
11 k dün Kuzguncuk ve Kartalın yollarını kaldm1m1ştır. yıır" .J cak renk yüze çok tat ı ı verir. ıcu v-

Bilakis mm'İ ve yeşil abajurdan sa - tetkik etmiş, müteakıben Adaya geçe- Bir araba devrildi, üç yo . aeıd ' 
kınını:z. Teninizi ve makyajınızı ber - rek Ada suyu ile meşgul olmuş ve ak - Arabacı Ahınedin idaresın J.t~~J' 
bad bir halde gösterir. şam vapurlle Ya'lovaya gitmiştir. beygirli araba, Kazancıı:ar c~~ife ~ * Et nnkliy tını behu iye yapacak dan çıkarken hayvan, bırd ~cı1 ı.ı / 

Gece makyaj yapmanız lazım gelin- Belediye bundan sonra şehirdeki m~, araba devrllere'lt 'Y aıı:ıııJll 
ce en kuvvetli bir elektrik ışığı altın - et nakliyatı işini kendisi yapacaktır. Bu Sedad, İsmail, Mustafa ya~ 
da bulunmaya ve bu ' ışığın doğrudan hususta Dahiliye Vekaletine müracaat Tahkikata başlan~ 
doğruya yüzünüze aksetmesine dikkat edilmistir. Gelecek oevaba intizar o - ıtıtıfııfl ~ 
ediniz. Böyle bir ışık altında4 boyan - Junmakt.adır. Eczacı Etem Perle'I tıfl.ll1 ısoı4~ 
mazsanız zayıf bir ziya sürdüğünüz ~~ı Etem .. Pertevın v~; selleı ~' 
boyalar ha'kkmda gözönüzü aldatabi - tesiri vardır. Kusurlaın en aÇ'lk bir şe - Y11b1d1°0d~mild munlasketbeıtnn_: ve do.<;tJndr ıı. ""'° 

v .. • 11. ku tr b" 1 k g un e mes e aş .. ~A.ıJl .,~ 
lir. Makyajınız kusurlu olur. Işıgın yu- kılde ortaya J\oyan vve ı ır e e - bumun Eyübdekl meı.arının 'DP""- 11 Jl 
zün valntz renğinde değil çizgileri, gi- trik önünde boyanmadıkça iyi boyan - ıanarak memlekete V-O mesleğe oın /. 
rinti ·ve çıkıntılan üzerinde de büyük d1ğınıza güvenmemelisiniz. hlzmeUcrlnl tekrarlamı.şlard~._.....~ 

·······-·······················································-·· . ._ ...... - .......... ____........... e .............. ' 
J Bacaksızın maskaralıklan: Tay!l0 
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~ K ~ C) L Ö K 18 -~~ H Ü ~ LE R Ö ::1 ( Büyük sa.n'a.tki. ların ha.yatı J 

R d Ressam Meissonier omanya or USU Fakir bir genç ressam iken metre murabbaı" s,, 
franga resim yapan bu büyük san'atkarın, şan ve Ga b ••t •Jı L h şöhret devrinde küçük, minyatüre benziyen r e mu eveccı e .. umen tabloları 200.000 franga sahhyordu 

ce hesinin v ziget ·ni etkik 
'Y'a.zan: Emekli General Erkilet 

.. 
• 

·~ Rumen onlusu Majeste Karolu1'\ 6n1ln.de bir geçic.t resmınde 

Ressam. uK~mardan çıkaıı kavgaı> adındaki bu tablosunda, soldaki kaTpcmın yibiinü, 
Prens Lui. l'apolyon'un yiiri olarak yapmıştı. T ablo bilahare prens. Üçüncü Napotyon 

adllc lmpaııdor olunca ressamın rirpne gönderilmesine sebeb olmuş idi. 

it..~ ::~anın 1921 senesinden - ferrüatından vazgeçerek sadece bazı model silahlara müracd.at l~zım gele
~ış <>ld _ hıstanıa bir ittifuk a~- mühim rakamları zikredelim. Barış cek imiş. Fakat orduya umum bütçe -

dskı'nın T malfimdur . .Ma~ Pil- kuvveti 225.000 insan olan muvazzai nin % 28 inin tahsis olunmas1 saye -
~ .Yaprn~ oın~nya Kralı Fcrdin.and bir ordu ile eyrıc.'.l 30.000 jıındaıması sinde yakın bir zamanda bütün sUah -;n. ~Uvveuoldu.~ ve sonra mükerre _ ve hudud muhafızı vardır. Bir müd - !arın modernleştirileceği ve teçhizatın 
b. ası \e ask ~du:p genişletilen bu si - a~:ıcn~i t~tbik olunagelen yeni teş - ikmal edileceği gene· ayni ikayn~.darın 
tı u Sa e.r bag!aşma bidayette mün- kılat netıcesı olarak Rumen ordusu bu verdikleri malıimat cümlesindendir. 
~n Ü<!bj':"et Rusyaya karşı idi. Bu- gün 24 yaya ve 4 atlı tümene nın~iktir. Bu kadarlık izahattan Leh - Rumen 
tart n on. Roınnnya, geçen Büyük Ancak Rumen taarruzları dörder yaya cephesinin bir harbde 100 yaya ve 20 

aa_ ;·ı a:da Sov~et R~s~adan. Ba- alay.m.dan mürekk.cb oldukl.a~ı için kuv 1 k~dar da atlı tümen gibi pek mühi 
~ 4 . S ı. oldugu gıbı Lehıstan vetlidırJer, ve kaıdeten ıkışer sahra bır kuvvet çıkar~fuileceği ar(l.aşı'hr ki 
~ J l'\ 0_vyet harbi netice inde Sov- topçu al<?ylan vardır. bu kuvvet Almanyanın azami sefer~r 
J'aJ h"ıŞbnd kt Lehi .tanın ?oğu kıs Lehlilerin tetkik ve basınına göre edeceği yaya ve süvari taarruzların 

'"ae "r lli ;!en W&lynıe, Pol1esje e - ordunun silahları modern ve yeni bir takriben üçte ikisine tekabül ederler. 

~at ~b !da şt~u . . . . harbi~ icablanna ~öre yüksektir. Yal- Evvelki yazılarımızda Lehistanın ha 
~~ hıç bir , ak· men . ha:kimı~etmı nız agır topçu henuz pek noksandır. va kuvvetini takriben 660 birinci hat 
ltett~-la!\a ınağIUb:i tasdı~ e~mış ve . Son senelerde yapılan ıslahat birin - uçağı olarak göstermiştik. Romanyanın 
So ı ı Yerleri d Yet neticesı zorla ter cı ~-recede, o:<iunun muharebe kud - da hcilen cem'an ve her cinsten 800 
bit \J' . "RUs}· e asla unutmamış o1an retinı aı-t.ırmaga matuf olın~tur. Bu - uçağı olduğuna göre de Leh - Rumen 
,~ırsatta :;;.n bu suretle herhangi nun için bir çok şeyler arasında bil - cephesinin bir harbde çıkaracağı birin 

O 
k isJ ... __ ,,~- 1 Rus topraklarını geri hassa zabitlerin, evvelce pek iyi sa yılını ci hat uçakların mecmuu 1000 uçak 

~n ...... ı tab"" .di lttı zaman ına ·ı ~ 11 l • yan durumlannı düzeltmek için ç.alı - olara'k kabul olunabilir. 
~ Alrnanyan g ~b v<: zayıf düşmüş o- şılınıştlr. Lehlilere göre, tatbik olunan Lehistanın harb sanayiinden evvel -
leh h <iesiJe ~~-ustehk kolları Versay e~lı bir tensikat kurslar vesair .ted - ce bahsetmiştik, şimdi de Romanyanm 
l'et · aunıcn :lan~ış olduğu için bırkr neticesi, Rumen sübatf hey'eti harb sanayiinin inkişaf baŞJ.angı<tın ~ 
ltat llu >Yanın as eri ıttifakı ya1nız Sov- bugün hem iyileyniş, hem de genç - da olduğunu söyliyebiliriz. Maamafih 
llıu : t ve te~·t<:11e1 bir istirdad leştirilmişt:ir. bugün Rommıya tüfek, makinelitüfek 
a Halbuk" b u~~e karşı kurul - Rumen ordusunun bir seferdeki kuv ve hafif top mermilerini bizzat 'kendi 

tiı n ,. • de ba~ u ıt~fak bugün doğu- vet ve kudretine gelince, gene Leh kay fubrika1an:ıda yapnıakta olduğu g)i:W 
it~ tıieta "k ıva mutevcccih olmak naklanna göre, bu da yüksek olarak ordunun bazı tip uçafklarını da kendi u
lt.1ıta t Bal~ ı ~pheli olmuştur ve bu tahmin ve ta!kdir olunmaktadır. Roman çak fabrikalarında in.şa etmektedir. 
i ... n Ilcnn,.,:n Paktmın bir azası bu - yanın bugün 19,75 milyon nüfusu var- Kral Maı·estc Karo], harikulade bir me 
~ı -..uya avnj d · d B i '"c ttıütteb· . ~an a Lt-his - ır. unun % 49 u erkek olup 1,2 mil - sai ile, Romanyanın muzebzeb dahili 
l'\ı ~ etın kte ti. hır mudafaa cephe - yonu 15 : 19, 3,3 milyonu 20 : 44 ve durumundan bugün nasıl kuvvetli ve 
ta 'p bir harb ır. O halde d ihı Av- 800,000 kadan 45 : 5.f yaşlarındadır. milli bir Roman~ çıkardıy~ eski, kıy-
b:~ ce~i ıb~er!1nl Romanva:;a si- ~u halde Romanya derhal 5,3 milyon meti şüpheli olan Rumen ordusundan 

10 1 kern 1 bır. Balkan harbi de ınsan seferber edebilir. Bunların % da - Leh mutehassıslarının şehavet ve 
J.' e 'ni . n ken kuvvetlerinin 20 si faal <ırduyu teşkil edecektir ki bu tetkikine göre - herhalde iyi vasıflarda 

ı 
1
a biz bıca~ et~irecektir. nun kuvveti Leh askeri mütehassıslaL kuvvetli bir ordu vücude getirmiş ol -

u nku tetkiki. · · k r 1 5 ·ı 1 k h cıe h l'tnak . . mızı o - ınca • mı yon o ara ta min edil - duğu muhakkaktır ve bu da yalnız 
~I ini ele ıçıt s:dece Leh - Rumen mektedir. Fakat bu derece kuvvetli bir Leh - Rumen cephesi cihetne değil, Bal 
ı~ ıb na G a :cagı~ ve bu cephenin ordu çıkarmak için Romanyanın henüz ka!n Paktıınız dolavısile de alkışlana -
~· ı kuvvet?r a dognı teşkil -edebi - kafi yeni silah ve teçhizatı yokmuş ve cak bir neticedir. ,.· 
~ınt ~öste ın neden ibaret olabile - bunun için hemen bir harb olursa es'ki H E. Erkilet 
~h ~~~~ . 
~d n°rdUsunun mahiyeti hakkında 

İmparator Birinci Napolyon'un 1\loskon yürüyüşünü, bu seferhı az.a.ınct ve hqmeWc 
beraber ızf.ttablannı nakleden n dllh imıile anılan ba h.blo, 

Meis5onieı'Jn plleseıte:rinden blridJr. 

On dokuzuncu asrın büyük Fransız res. ayni yorucu dikkatle işliyordu. Yüzlere 
saınlarından Jan - Lui - Ernest Meisso • ve tavırlara öyle bir canlılık veriyordu 
nier, 1811 de Lyonda doğmu.ştu. Çok fakir ki, o zamanlar bir münekkidin dediği gibi 
biır ailenin oğlu idi. Çocukluğu. hazin de- cin:San, onun figürlerinin sesi de gelecek. 
nilebilecek bir ydksuliuk içinde geçti. Li • miş sanıyordu> . O minyatür tablolarda., 
yon sOkıaklarında yalnayak dolaşan ve kara:kterler, ihtiraslar, maniler, insanların 
kendisi gibi pırpırı ve faQtir arkadaşları~ gülünç tarafları görülüyordu. 
nın Ernest diye çağırdıkları bu çocuk, ilk Ressam, figürlerinin en mahrem dost. 
resim kabiliyetlerini pdk küçük bir yaşta luğuna giriyor, onlarla beraber yaşıyor. 
iken göstermişti. Uzun zaman, çok çetin sonra bir vecd içinde yaşadığı hayatı nak.. 
hayat mücadeleleri içinde çırpınan Ernest iediyor gibiydi. 
Meissonier, 19 yaşında, her türlü zorluk- Bir büyük tefek'kür devri olan on do • 
laııla çarpışmayı göze alarak resim tahsili kuzuncu asırda, Meissoiner'yi, ihtilal va 
için Parise gitti. Orada, kendisi gibi ccsme imparatorluk devrinin destanı, bilhassa 
çalışan ve istikbalin şöhretlerinden bıri cezbediyirdu. Çocuk, kadın, crkok, köylü 
olacak olan Dobiniyi ile beraber, metre mu ve .şehirli, ihtilal ve imparatorluk harb.. 
rabbaı 5 franga resimler yapmağa baş !erine iştiraık edenlerin onun cşeci meç. 
ladı. Kendilerine sipari~ler veren bir mü. hu1 ka:hramanlarıa nın ıztırabları yegane 
essese, bu tabloları Avrupanın muhtelif endişesi olmuştu. Fransadn romantizmin 
yerlerine, Fransız vilayetlerıne göndere~ kurucularından biri olan Teofil Gotye. 
rek sabtırmakta idi. Bu sıralnrda idi ki, ressam Meissonicr'den bahsederken Ş'
etraftan ilık takdir ve teşvikleri gören satırları yazıyc.ırdu: 

~ evveı k"fi ~arımı a derecede yaz-
llteıı letın ( 1) hülasa edersek bu 
~ e d ordusuna tamam yirmi 
~~tt • Ul"'l d. 1 

Amerikan kız kolleiinde diploma tevzii 

Meis.5onier, devrinin tanınmış ressamla~ cO, tarzının büyük bir ustasıdır. Ori • 
rmdan Lcon Konye'nin atelyesine deva. jinalitesi, damgası olan san'atkiirdır. E. 
ma başladı. Bu değerli ustanın yanında linden çıkan daima mükemmeldir. Hak~ 
sü.ratle ilerledi. Orijinal bir ressam olarak ki san'atkiirın ciddi vasıflarına sahibdir: 

1 doğmuş olan Meissoiner kendisine has bir Çizgi kuvveti, renk sahibi olmak, fırça 
l üslfı'b yaratmakta gecikmedi. Pek küçük darbelerinde kat'iyet ve incecik fırçasının 

(
eb':1dda fıa~lolar yapmağa başladı. Fakat altında her şey ~ir kıymet _olur. Eşya ile 
figurlerdek ı hakikat, fırça darbelerinde- şahıslar, eserlerı.nde en guzel ahenkle 

1 iki kat'iyet, sahnelerin teferrüatındaki in. toplanırlar. Meissonier bu kadar temiz ve 

l1t1rı1 ~ • m eruned n emek sar-
~\r ~af netıce olarak bnnş vakti 
bı~~.nrlp 30~~u \e hudud muhafızları 
~ oldu - oo a kerle ayrıca 29 bin 

l'Q' n 2 7~U~u hatırlanz ki bunlar 
~ b 30 Pı\ ade taburundan mü -
1l UQ u Yaya tümenle aync 51 hu-

1 ı.r ~u, bıri motörleştirilmı 1 S at
~ v 4 ~), 75 i tıhk"m 66 muhabe -
,.,~ ı tnuharebe arab ı bôluğu teş-
''(, ~r. Gen · 
f~, hi e nynı 1 rdan anla-
'<t.I t n b r f rd 3 600 000 rn·· 

1 
k ri e n a • ı 60 y ~ a 

fırka ferber ed bi 
r a b·r takım m ıs 
dbu ktır. 

Rum n ordu unu kısaca 
edeiım ı e bir çok l --'te 23 11 vıs 1930 tarihli son Pos _ 

Am.en1can Kız K Jınde dun ~eni sene eril J m zunfonn merasim1e diplomaları 

~öst.e~~~esmimiz. mczunl n merasim giınune mahsus elhiselerile bir arada 

celik, ve çalışmasındaki han"imlade dik . dikıkatli çalışma ile resim sao'atınn zalim 
kat ve itina ile onun bu küçük tabloları bir tarz getirmiştir. Yegane kusuru. eş _ 
Teriburg ve Van-Ostrm:I gtbi üstadlan ha: yayı druma en ön plana alınası ve atmos.. 
tırlatıyordu. Meissonier)lin şölıre'ti için fe_re_az ~er ayırmasıdır. Onun eserleri, en 
ilk defa olarak 1836 ~ine iştirak et. buyuk_ ustadlann tabloları yanına bila _ 
nesi kt\fi geldi: cSatranç oyuncusu, ve tereddud asılır •. 
cKüçük postacı, isimlerlni taşıyan iki tab. 1855 den itibaren iştirak ettiği milli \'t 

losu münekkidleri ve amatör san'at mu _ beynelmilel sergilerde, eserleri daima JL.'.l. 

hiblerini onun ismi üzerine çekti. dalyalarla taltif edildi. 1861 de Güzel 
Bu tarihten 1855 şe kadar, şöhreti giL Sa~'atlar ~ademi.~i~e aza '> çildi. 1872 

tik!çe ·~mttı ve bir büyük ressam olarak r:sım sergısınde jurı azası oldu ve bü_ 
mütemadiyen inkişaf ettL 1S30 da Liyon. ~thrirk Fr_:~sı~ğ:essamı Kurbenin t blol rı 
dan Parise istikbali için zengin ümidler ı am 1..-"Uıldı ı zaman, divani h rbin bt. 
ve hayallerle ....,,en fakir delik 1 t k ressamı 6 Y hapse mahkfun etm~sine r v 

b-= an ı ar ı 111 • • b . k 
şöhret ve servet sahibi bir büyük resim men, füeıssonıer uyu bir cesaretle on:. 
üstadı idi. Mikroskobik eser.·,e . . h pc-k canlı olarak müdafaa etti. 

.ı rını, eye •

1 

Ese 1 • 
can ve ümid dolu il'k zamanlanndaki dik.. . r en on dokuzuncu asır Fransız 
katle yapma'kta devam ediyordu. Onları resmıne şeref veren Er~ Meissorue:. 

' l891 de öldü, Regad Ekrem 



t4 
•·===S==S=a=y=fa======================================================~S~O~N~P~O~S~T~A~========;==============================================~H~n=~ 

''S '' 1 
• 

l. ,, 
•• u '' Si "Son·Po ta,, 

ve mütaleal 
okagucuları fikir 

rını bildirigorlar 
~------------------------No. 19 

' Hoca Sadettin Ef enet. 
C ti. ·ı . . f . ı k ... ütbıf esaret ve metane 1 e, netıcesı ecı o aca ~ r e A. Uıtüntürk (Kartal Ekin ao • 

kak No.1): 

~ak ister? Fakat dediğim gibi kadınları.. 
mızdan mühim bir kısmının maalesef er
keklere tam bir itimad hissi verebilecek §e 

ve fuzuli masrafiarı aldığım para ne kar
şılamanın kabil olmadığını anlıyorum. 

Zira üzüm üzüme bakarak kararır. Nü .. 
c- Gazetenizde birkaç gündenberi (Be. 

kilde yeti~tirilmenıesi ve zamanımızdaki fus artmasını ve aile hayatını çok iste -
kari.ar niçin evlenm;yorsunuz?) başlııklı 

bir bozgunun önüne geçen, ordumuza parlak bi~ oı;b 
dan muharebesi kazandıran büyük bir alim, ıniı"e 

ekser kadın gözünün daima lüks ve ihti - rim. Bu manialar kal-kmak şartile ... Be
bir anket çıkmaktaı ve bu ankete bekilrlar 

şama kayması, bütçenin ne olduğundan karlı'k vergisine gelince: Böyle bir vergi 
cevab vermektedir. Bekarlardan vergi alın bihaber bulunması, kocasının mali duru- hakkında kanun yapmaktansa hdınlar 
ması mevzuu 'bahsolduğu şu sırada bu an. 
,_ . t buld ğu b k" ld mu ile tezad 'te~l eden taleb ve arzula. üzerinden fantezi ve ftiztıll masrafları ? 
~eti en eresan . u m ve e ar o u. t b. t'l . . ·ı . .. lı . . b . rının a ıa ı e yerme getın ememesı yu • sas surette ıkaldırmak için şiddetli <a. 
ğu;1 1~ ceva ;e~,:;0::_=. t . k. .zünden ç.ı.kan sızıltılar ve bu sızıltıların nunlar isteriz, ve seve seve evlenebiliriz.-. 

vve şunu a, ..... e . ıs enm 1
' ev. münkallb olduğu boralar, fırtınalar sa -

velce dört başı mamur bır hayat vaşarken . . t .1 b ğl k rd J4... e Ahmed 48 oğlu ( Kaatamona, _ . • rnımıye ve aı e a annı opa 16 • ve 
karşısına çıkan rnukemmel bır eşle nor. b k Jm ı· . ı--ı- t afl Foto Şık): . _ _ u opan a ne ıcesı o trı<>A a tar arın 

mal olarak evlenmelenn bugıınun be - dl. ik .d lar da d d k~ F k b k"'-lıııt • _ . . . . er, geç a ıye on or ın arzı en amı c- Ben e be arım. a at e cu 6 a 
lrnrlanna reva gormek ıstedıklen bu ış - b h t dah L' t k .. 11. h lifim. A 1 b" k 1 b 1 ğı 1 • . . _ ve u usus a a vır a un mue ım ve mu a · · i ece ır a a a ı o mayıp 
kenceye bekarların bıha:ldtin mustahak o- f . k"b" t hadd .. - b k" 1 rd b .,lr b d ol h • • • ecı ava ı ın a usu e ar a a esa • a~a ir mazereti e mazsa mu itine 
lup olmadıkları ciddı ve esaslı hır tetkık sen rnevcud olınıyan cesaret ibresini sıfır. göre ayda otuz liradan elli liraya kadar 
ve ikretik mahsulü olmasa gerektir. Bir dan birkaç derece daha aşağı indiriyor ve kazancı ilan bir bclcar evlenmelidir. Gene 
nevi tehdid makamında ortaya atılan bu bir beldir haline bakıp bin şükürle bekar. bek8rlıktaki gibi lüks hayat yaşıyamam, 

lığı bir nimet telakki ediyor. korJrnsile evlenmiyen bekar varsa bunun vergi mevzuunun kuvveden fiile çıkması .. 
na ve bakarlar üzerinde müessir olup on
ları evlenmeğe sevkedeceğine şahsan ka. 
ni değilim. Sonra, acaba bekarların mas -
rafı ve cezası evliden daha mı azdır da be. 
;karlara bir vergi tatımil .edilecek' Bu da 
cayı sual ve kabili müna·kaşa olduğu ka. 
dar içinden 'kolay, kolay çıkıl.amıyacak 

l\f,yli güç bir mesele ıteş'kil eder. Evlen .. 
meği teşvı"k ve bu teşvikten milsmir bir 

Şimdi size soranın, evlenme bahsinde aklına acırım. Evet bekArlık bir bakım .. 
bugün için cesaret ve maneviyatı sıfırdan dan iyidir. Fakat sonu hayırlı bir gey de .. 
birık~ç derece aşağı bulunan bir bekardan 

1 
ğildir. Her şeye rağmen ben evlenmeyi 

veııgı almak, onu evlendirmeğe ciddi ve tercih ederim. Sen niçin bekarsın diye 
müessir bir teşvik sayılır ve böyle bir te- soracabnnız? İşte benim de evlenmeme 
şebbüsten ,alınacak nandımanuı knımeti mani olan eebe'b şudur: Sıhhatim tam de
olabilir mi?> ğildir. Yaşa.marn için pelk itinalı hareket 

e Ha•an (lzmir): 

netice almak bu gı"bi bir mükellefiyet ib - c- Ben küçük bir işçiyim. Tahsilim nk 
dası suretile değil, bugün içinde yaşadığı- olmakla beraber mecburiyet bu tahsili.mi 
mız hayat şartlarını her sahada bir dü -

1 
olsun tamamlamıya engel oldu. Yaşım 

~ koymak kültürümüzü, seviyemizi henüz 28 olduğu halde bekArım. 935 ten
yükseltmek, kızlarımıza aile sadakat ve beri almış olduğum maaş 37 liradır. Bu 
muhabbetini, riayet etmek mecburiyetin - maaşım 4 sene zarfında hiç bir terakki gör 
de bulundu'klan iktısadi şartları, aile yu.. medi. Bu vaziyet karşısında ben nasıl ev
vasının ahengini ihiale saik amillerden iç.. lenebilirim? Bahusus hayat arkadaşlığının 
tinab yollarını, feragati nefsi ve bütün manasını bilmiyen şimdı"ki kızlarla evle _ 
bunların faziletlerini daha ana kucağın- nip diri diri mezara girmektense evlen ;. 
da iken layıkile kulağına ve kalbine koy. meyip bu vergiyi canla başla vermeyi ter
mak ve müşterek hayata o şekilde yetiş.. cih ediyorum.:. 

etmem lAzım. Bunun için evlenmekten 
kor.kuyorum. Evlenmeyi kim istemez, de
tnek ki her bekann kendine göre türlü 
türlü düşünceleri var!.. Ve düşünmelerin
de hailclıdırlar. Vergi korkusile hiç bir be
kArın evlemniyeceğini zannederim. Zen. 
gin olursa vergi onun için derd sayılmaz. 
Fakat fa.kir .olursa zaten bu yüzden evle • 
nemiyen belc!rdan sen bekarsın diye ver-

ae ~ 
Babası Hasan Can, Yavuz Selimin memlekete en ~ıak nızrnetınl :ıııeJ~ 

en sevgili gözdesi idi. Bir rivayete gö- devirde, Eğri seferinde, Haçe>V~ ıfiV' 
re Selim, pek küçük yaşta yanına al - dan muharebesinde yaptı. ora ~e~ ' 
dığı bu çocuğun, dizine b~,ru koyarak azmine örnek oldu, cesaret ve olllc8' 
can veren, Hasan Can, pek uzun, 1 00 netile neticesi belki de pek f~ti '" 
yaşından fazla yaşadı. Oğlu Sadeddin müthiş bir bozgunun önüne 6~}~ 
Kanuni zamanında 15 36 da doğdu. bilakis ordumuza parllak ıb5.r 
Gençliğinde Ebussüud Efendiye inti - muharebesi kazandırdı. ~ er 
sah etti. Çok iyi bir tahsil gördü. 28 Üçüncü Muraid devrinde tıa.Ş1 ed '/)' 
yaşında müderds oldu. İlim ve zekft. - lup devam eden ve Birinci .AlUl1 ıcs 1 

sile büyük bir şöhret kazandı. Kanu - ahedesile i • 
o • t ş h d M d h~ t manında Zitvatorok mu ı.nr1' 

gi almak günah değil midir? Bekarları 

kendi hallerine bırakmalı, evlenme); teş
vı'ki başka. tarafiardan aramalıdır.:ı> ............................. -.............................. . 

nının orunu e za e ura a v...a a- a ı•'' ı panacak olan uzun AvustutY ığri 
yin edildi. Murad hükümdar olunca nin içinde, Üçüncü Mebılledı - ç'J 
çok büyük nüfuz sahibi oldu. Mevk5e fe~~ 
ve paraya karşı haristi. Fak~t cidden a- Erlav kalesinin zaptı için bir sedİJl ~' 

tiıımek ve binnetice erkeklerde kadına 8 Halid (Kozla kömür i~ atelye. 
An:<ara - lskenderun arasında 

hergDn tren işletilocek 

lim ve cesur bir adamdı. Devrinin gü - mıştı. Babasının hoc~ı Saded.. sefe1 
zi.d.e bir edibi, bir müverrihi idi. cTa - fendiyi de beraber götürınüştil~ıı~"-B' 
cüttevarih» adile kıymetli bir tarih ka esnasında düşman ordusunun ·r }ljl!~ 
leme ald1, Murada takdim etti. da bulunduğu haber alındı· Bı ıJııf 

ikarşı ltirnad ve hatta itikadı ve bunların sinde): 
mahsulü olar.ak ta ciddi bir hürmet ve c- 24 yaşındayım. Askerliğimi iki sene 
sevgi hissi uyandırmakla mümkün olabi- evvel ikmal ettim; her zaman için evlen .. 
lecektir mül~hazasındayım. me1c isterim. F;a.ka.t bir türlil cesaret ede • 

Devlet Derniryollan İdaresi Hatayla 
anavatan arasında doğru trenler işlet
mek üzHe hazırlıklara başlamıştır. Ha 
her aldığımıza göre İskenderun1a - An 
kara arasında hergün yapılacak olan 
bu tren seferlerine yakında' başlana -
caktır. 

Devletin harici ve daMU siyasetinde meclisi kuruldu. Devlet erkalll bııla' 
• }cB ' 

padişahın en çok itimad ettiği bir müşa vada bir meydan muharebesı di1l ı 
Acaba hangi bekar hayalinde ya§attığı miyorum. Halen ayda (80) lira kadar safi 

ıncak vt! samimi bir aile muhitinden uzak maaş alıyocum. Bu zamanda ailenin hayat 
kalıp gönlü ve kalbi boş ve nalan yaşa - pahalılığına inzımam eden kadın~ fantaı.i 

viri olmuştu. Üçüncü Muradın ölümün nü muvaıfık görmediler. Saded 
den sonra, oğlu Üçüncü Mehmed za - fendi: 

(Devamı 10 uncu sayfads) ~ıı> manında da mevkiini muhafaza etti. Ve 

M otör bu sırada Dil burnunu 
dönmüş, Yörüka1i körfezine Yeni Edebi Romanımız: 32 

giriyordu. Denizde yüzen, çırpınan 

yüzlerce insanın çığlığı ile karşılanan 
tenezzühcüler, pek içeriye sokulmayıp, 
azıcık açıkta durdular. Esasen yemek 
vakti gelmişti. Motörün ufacık demiri 
dibe salıverildi. Paketler açıldı, sofra 
kuruldu 

Ahmed Ercan düşünceli idi. Zihni u
zaklara dalmıştı. Kendini, Sapanlıda, 
Nevberle birlikte tahayyül ediyordu. 
Hissen, fikren çok iyi tetabuk edece -
ğine kanaat getirdiği bu kadınla, ora -
da, geçmiş günlerinin boşluğunu tel8.fi 
edebilirdi. Yok: Bu meseleyi artık cid
di telakki etmek, onun üzerinde dur -
mak zamanı geJmişti. Akşam, eve dön
dükleri zam~. Ramiz beyle karşı kar
şıya geçip, tavassutunu dileyecekti. 
Bllllda çekinecek hiç bir cihet görmü -
yordu. Kendisine cesaret veren, Neri -
manla babası değiller ıruydi? 

Gitgide Nevberi benimsemiş, onu mü 
temadiyen. ve kendi malı gibi tetkik e
diyordu. Ve tetkik ettikçe de beğeni -
yor, ısmıyor, seviyordu. 

Ada hakkındaki. Ramiz beyin hük -
münü teyid ve tasdik edişini de mem -
nuniyetle tellıkki etmişti. Yörükali pla 
jının o saıatteki ha1i. kaymakamın da, 
Nevberin de ne tür1ü haklı oldukları -
nı göstermekte idi. 

Orada, esasen çok duramadılar. İr -
landan. Heybelinin Çamlimanına. geç -
mesini rica ettiler. Yemek de bitmişti. 
Ramiz bey, yanındakilerin müsabdesi -
ni taleb ederek, içeriye, ufak kamara
ya uzanrnağa gitti. Neriman da karde -
şinin yanına sokulup motöriin makine
si ve muhtelif aksamı hakkında malu-
mat soruyordu. . 

Nevberle Ahmed Ercan yalnız kaldı
lar. Bir müddet her ikisi de sükutu mu 
hafaza ettikten sonra, bir aralık bakı.ş
iarı karşılaşb. Bu gayri ihtiyari hare -
ketten o drı, öteki de, her nedense u -
tanç duydular. Ve bunu gidermek için 

KARLI -DACA GUNES VURDU 
ffi 

de konuşmağa baş -
!adılar: 

- Ne vakit dönü-

Yazan: ErciJmend Ekrem 
kaklanndan iri ter 
taneleri sızıyordu. 

Sustu. 
yorsunuz, be~:fen - Çamlimanma var-
di? mışlardı. Motörün 

- Ben mi? Ağlebi makinesi durdu. Ne 
ihtimal, haftaya. riman yerinden fır -

- Neden böyle, \ayıp Ahınedin ya -
bu kadar acele edi .. nına geldi. Ramiz 
yorsunuz? bey de; makine u -

- İznim bu b. - ğultusumm dinme -
dardı. Hem artık sile uykudan uy~n -
mektebin de ~ıl.ma mıştı. O da; karna -
z&lllanı. ranın delik gibi ka -

- Yalnızlık si7.e pısından başını u-
ağır gelmiyor mu? zattı: 

Ahmed, ilik defa - Neredeyiz ço -
olarak, bu şekilde - .!Uklar? 
ki bir suale müsbet - Geldik. Çarnli-
cevab veriyordu: rıanındayız. 

- Çok ağır geli - - Ha; bakın: Bu-
yor amma, ne yapa- Ahmed, ilk defa olarak, bu ıekil dekıi bir ıuale mmbet cevab ı>eriyordu • rası öteye benze _ 
yım? Nasib]m bu. ne kadar yakın olsalar, gene hayatta - mez. Daha tenha ve daha munistir. Ba-

Nevber, kendi ker.<iine hitab ediyor- ki rolleri başkadır. zirgAnlar buraya nasılsa rağbet etrni -
muş gibi, nazarları yarı dalgın: Biraz durdu; kısa bir tereddüd ge - yorlar. Çıkalım mı karaya? İster misi -

- Öyledir, dedi. Hayatta biran ge - çirdi .. ve devam etti: niz? Şu ağaçların altında birer kathve 
lir ki insan bir arkadaşın lüzumunu içi - Bütün, sezdiğim meziyetlerinizle, içeriz. 
yanaraktan hisseder. Maarnafih, Hele - hassasiyetinizle.. gönlünüze göre bir - Olur. 
bcd böyle yaşarnağa mahkU:m olanlar hayat yoldaşı bulrnalğa 1Ayıktµıız. Motör ufak iskeleye yanaştı. Hep 
pek çok. - Bulamadım işte. Kısmet!. çartılar. Ahmed, insiyaki bir hareket -

- Mesela, siz! - Bundan sonrası için de üınidsiz gi.- ie Nevberin yanına sokulmuş, berabe -
Genç dul bu doğrudan doğı:uya mi - bi konuşuyorsunuz. Niçin? rinde gidiyordu. Birdenbire kolunun 

sal getirilm~ olmaktan ürperdi. Bu ta- .. - Mukadderat değişmez ki; ne ise; 9cldldiğini duydu. Döndü, baktı; Neri-
arruzu beklemiyordu. Teessürünü a - odur. manı gördü. 
zaltmak için: - Ben ayni kanaatte değilim .. affe - - Emriniz, Neriman hanım? 

- Benim gene babam, annem, kar - dersiniz. - Yeter, artık! Biraz da benimle 
deşim var, dedi. Büsbütün yalnız ve İtirafın sırası gelmişti. Lakin Ah - meşgul olun. 
kimsesiz değillm. medde o cesaret, o cür'et yoktu. Yüre - Bu ihtar yarı ciddi, yan şaka bir 

- ~vet amma, bu dedikleriniz size ği hızlı hızlı çarpmağa koyulmuştu. şa- tarZ'da vaki olmuştu. Maamafih, Ah -

pacıı~:ı, 
med Ercanı şaşırttı. O, ne Y8.lt. 11w 
birdenbire tayin edemiyerek,_ -~.:t'l'l j5 ' 
geriye çekildi. Zihninde bir ~111 ~ 
tifharnlar kıvrılıyordu. Nerifilt rıııd~ 
jesti onun mutad patavats~zlık ~e\·bP~ 
biri mi idi, yoksa Ahmedin ·rıc g6 
sokulmasında'. fazla bir la~ba~~l)Jl9 

1 

rüp ikaz mı etmek jstemiştı? ·yort' 
lık ihtimalini hiç aklına getirrı;;eJldlfl 
O dakikaya kadar Neriınan~aW··· 
karşı bir temayül sezınemişb eli ıceı" 

O istifhamların cevabını keP ııl< l 1 

dine verip de mer&lktan ıcurtulJl'l ııJ't1'1 
çin zihin yoruyordu. Gene 50~9 o~ 
ve gene, kahvenin çardağı aıtıP 1Jl'l11sıı' 
rurlarken, Ramiz beyin takı J 
maruz kaldı: ,ı111' 

- Sizin bugün keyfiniz yol<~ o~ 
bey! Tenezzühünüzden meJllll 
dınız. 01dıı: 

Buna ettiği mukabele gevşek , 

- Yok! Bilakis! ~ ·ıdi· ~, 
Hakikaten de memnun değl tııt 

lüı c{')ğrusu memnun oluyorkell'o~ 
l rdı· ' denbire neş'esini kaçırmışa ·ği s~, 

!erinden bililtizam uzağa çeıctı ..se~fi 
.. ııe » JY' 

dalyasının üzerinden, yan go ıeJldi Jı 
bere bakıyordu. Ve o aralık, :ıcııl~ 
leti ruhiyesinin tesiri altında JJ!ll~ 
genç kadının da: çehresinde, 05bii 
bir infial seziyor gibi oluyor, b ~ 
kahırlamyordu. rjtJ'I ' 

Dalgınlığının arasında, r:_e 01 ıe.t, 
da münfail bir tavır takındığl )tlloı.ı' 

1 

ketmiyordu. Halbuki zeki kJZ~ıe, J>1' , 
lık hassasiyetinin de ydrdilXlpjf iti~ 
med Ercanın ~cvbere k .. arşı aııJlltJV'i 1 

zab, bir temayul du~d~~nu dElı ~ 
Ve buna kanaat getırdıgı an ·Jc:lti ~ 
ta birbirinden ayrı, fakat hilO iıd f 
de biri ötekinin mevlıldu ~ıı;;roctl 
Aşk ve kıskançlık, göniünU 
rıvernıişti. ~r) 

(Atk~ 
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Metro ile tablo 

' 

Güneşin yerinde dur
duğunu ve dünyanın 
onun etrafında döndn-
ğOnü söyleyen lsken-

deriyeli filozof 
Arlstorhos'dır 

satan ressam ~ JEA- louıS' 
~uncu asırda meş· MitSSOMIER. , 

ıır Fransız ressamı · '815 ııe 18'J/? ' 
Meaonye o kadar çok resim yapardı ki, 

bunıan metro ile ıatmak mec-
'- burlyetlnde kalırdı 

Japonyada Mikimoto namındaki 
motbur IUD'i loei ıH 'atkarı yap• 
btı bu çan için 1l'J00 inci vo 

86ö #lmas lı:ı.ıllanmı~tı 

SON POSTA 

Amerilcttda Koloro da bulunan hu kum çö
ınnnn 72 kilo metro murabbaında bulunan altın 
mikdarı bir milyar iki yUz m.lyon İngiliz iirnsı 
değerindedir. Bu mıntaka milli arazidir, 

Bir sümüklü 
böcctln 

14175 dişi 
vardır 

hususi hafriyat yapılamaz m 
,\;;;~~P!!!!~~~----~~~; ~-;;rF!f,~~ 

Kazaon bir lcoluo'l kay
beden bir çiftiçi hemen 
lı:azdı~ı bir y~re lı:oluou 

göm ıü~ üııtüncdo 
bir abide dilı:mi't:r 

15 inci .. ırda yaşayan 

İngiliz düldorindea 
Hcnry Bcat!obannp'e, 

her ııeoe Krala bir gül 
h"diyo etmek ıartilo 

birçok adalar 
bibe edilmiı ve Night 

adaıı prenslitiııe 
ıeçilınişti 

e 

Saragouo donl:ıdnd o 
yalı:alanaıı ba balık 

• -rirür yü:ı:cmoz 

1718 de Almanya· 
da bir ıibirbn 

kadın Protcstau 
profeııörlerin 

IÖsii ile 
yakılmııtır 

Sayfa 9 

• 

Müttefik ve doot İngilterenin bugün en ı zife eylemeğe başladı. O vakit bolşevik 1 
çok güvendiği ve kendisin.den en çok if lere karıı harekete geçti. 
•beklediği generallerden bi.. . 1922 senesinde Camber. 
ri de hiç §lÜphesi2 General 
Sfr Edmond İronsldedir. 

ley askeri mektebinde mu • .. 
a1limlik ya.pmağa başladı.. 
Bu vazifede dört sene bu'1· 



10 Sayfa 

(BC§tarafı 9 uncu sayfada) lannı söyliyenlerdirı.. Sol cephe bu pnr. 
gizledi. Fakat şimdi apaçık görülebiliyor. tiye fazla muhafazakar gözile bakıyor 
Alınan tuM sayısı çok azaldı. Fransız, amma, kendinin söylediği de bundan 
Felemenk ve İngiliz turistleri bunların farklı değil ... 

yerini fazlasile doldurdu. Bu arada İs - 1939 İsviçresinde enteresan bir nokta 
viçreliler Almanyadan bir kısım scrma.. da şu: Resmen tırsvib edilmemekle bera -
yelerini ç~tiler ve bunu başka mcmle - ber, İsviçrede Alman mallarına karşı giz
ketlere yaptıklan ihracatı arttırmak su- li bir boykot var. Bal ve Schaffhausen gi. 
retile hemen telafi ettiler. bi açık §ehirlerde sosyal demokrat mah -

Bugün Ahnanyadan gelecek ekonomik !elleri Alman demiryolu ve gümrüklerini 
tehlikenin mahiyeti bambaşkadır. İsviç - bilytik bir dik'katle taldb edi~'or. Talebe 
rede iş.sizlik, ciddi ve kısmen de mu - veiaire arasında gençlik teşkilatının sa .. 
vaffak o1muş gayretlere rağmen, halli e. yısı arttırıldı. Çek buhranı ve Münib -
he. nmiyetini kaybetmiş değildir Bilhassa tenberi halkın mühim bir kısmı ani bir 
e.slı i Avusturya hududunda Gallen kan - hücuma karşı hazırlanıyor. Fevkalade as. 
tor.unda, dantelciler perişan bir vaziyet. keri hazırlıklara bir milyar İsviçre fsan. 
tcd rler. Avusturya;ın ilhakı sıralarında gı harcandı. Askerlik müddeti uzatıldı. 20 
bur ılarda Almanyanın herkese i~ bulaca. ,Yaşından 60 ına kadar bütün erkeklere 
ğına dair tatlı rivayetler dolaştı. Ve hal. sefenberh"k talimatı verildi. Tekmil şe -
kın aklını çeldi. Fakat artık bu rivayet - birlerde hava hücumlarına karşı tertibat 
!erin esk.i ca~esi kalmadı. Salfihiyeltli alındı. 
.nahfeller de ahalinin derdine çare bul
mıya çalışıyor. 

Almanya şimdi de başka bir koz oynu. 
yir. Kendisinde usta işçi pek az diye İs • 
viçre saatçilerinden birkaç yüzünü cenu. 
hi Almanyaya götürdü. Bakalım yeni 

şartlar bunlarda ne gibi bir • aksülamel 
yapacak? İsviçre saatçiliği ile rekabete 
girişecek bir Alman saat san'atı doğabi. 
lecek i? 

Hükti:met Almanyanın İsviçreye baskın 
vapacağı ihtimaline inanmam.azlıktan ae .. 
liJ.Or amma, halk te'hlikenin farkında. Bir 
ço1dan yeni bir Nazi manevrasından, Çe-

ko.Slovakyadaki gibi iSttkl.Allerine malola. 
cak bir c ya paralan, ya canını!• pazar -
lığından kor-'kuyprlar. Ve Almanlara kar. 
şı UZ'l.ln müddet tutunamıyacaklannı bil. 
seler de, açıktım açığa taarruza uğrama-

yı pazarlığa kurban gitmekten üstün tu-
Ma kya\·elce entrikalar, evvelden kes _ tuyorlar. 

Hrilmesi mü~ün olmııyan beynelmilel Her İsviçreli şimdi bir askerdir. Silahı 
hadi.)eler olmadıkça İsviçrenin Almanya evinde, elinin altında... Hududa yabancı 
ile olan münasebetinde en zayıf tarafı iş. 
sizliktir. Son hadiselerin İsviçrede rnuh - ayaklar basar basmaz bu silahlar hep bir. 

den pathyaca'ktır. Hahlt; aldığı emir ne 
.telif ırk gruplarını ve siyasi partileri sıkı 

olursa olsun sadakate and içmiş, Fransa 
bir birliğe doğru götürdüğü görüldü. Ge. ile İngilterenin kendilerine yardım ede .. 
çcn Mart Zürih kanton seçiminde iki bü • 

. k kib ı· s list d k tl la ceğine h~lı olarak inanıyor. Ümidsiz de yu • ra ı par ı - so ya emo ra ar 
Liberaller - şiddetli bir seçim mücadelesi.. ol'Sa, hat'be girip Avrupaya istiklal sa -

ne tutuştular amma gayeleri dikkate de. cv=aş=ın=d=a=ö=rn=e'k=o=lm=ıy=a=c=an=a=tı=y=o=r·=== 
ğecek kadar birdi, sırf memleket müda 
faasını istihdaf ediyordu. -

Bizzat (Almanya - Surastika) hududun. 
da liberaller seçim hitabelerinin baş tara. 
f ına Isviçre dağlarını, elinde kalkanı kı. 
lıcı ile bekliyen bir İsviçreli resmi bas -
tınnışlar, altına d·a: cHür bir hayat-. ke. 
limelerini yazdır~lnrdı. Genç münte -
hiblere aid hususi hitabelerde de şu söz.. 
!er göze çarpıyordu: cİsviçre medeniye\ 
tarihinin en güzel sayfaları, İsviçrelilerin 
tazyik alundakilere, maddi ve manevi ız. 
tırab içindekilere derhal yardıma koştuk.. 

Al manya dan madeni mamulAtın 
ihracına müsaade edildi 

Alınanya'Cian demir, çelik, bakır ve 
mümasili madenlerden mamul muhte
lif makinelerin ve sınai mamulatın ha
rice satışları bir müddet evvel durdu -
rulmuştu ve ancak müstesna ahvalde 
bazı makinelerin Alınanycfdan çıkarıl
masına müsaade ediliyordu. Siyasi ger 
ginlikler dolayısile alınmış olan bu ka -
rar, son günlerde hafifletilmiş ve ih -
raç hareketleri başlamıştır. 

~~~~~~~ 
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SON POSTA 

" Son Posta ,, ıun 
müsabakası 

Hazıran ,,,,,,. 

tarih Karaman orta okulundaki seroi 
fBastarafı 8 inci sayfada) 

Düşman üzerine yürümek, şehid 
oluncuya kadar döğüşrnek Iazımdır. Biz 
onlaırın üzerine yürümez isek onlar bi
zi takib edeceklerdir. Muharebeyi ka -
bul etmezsek, askerlerimizin manevi 
kuvvetini kırarız. Bu devlette bir hü -
kümdar tlüşrnan önünden yüz çevirdiği 
işitilmemiştir! 

Dedi. 
Padişaha metanet tavsiye etti ve ;ı.. 

razi hakkında maIUmat vererek Türk 
ordusunun vaziyetinin üstün olduğu -
nu anlattı. İstanbula dönmek istiyen 
padişahı bırakmaclı. Nihayet üç gün üç 
gece süren bir meydan muharebesi baş 
Iadı. Hoca efendi, harbi idare eden Sad 
razamla beraber harbi idare ediyordu. 
Ordumuz yenilir gibi oldu. Yeniçeri - an y~ 
Ier kaçrn~ğa başladı. Düşman padişahın ~raman (Hususi) - Ders yılı so - gerekse cenaze törenlerinde alın ç<>I' 
otai!ına kadar ilerledi. Padişahın ota- nu münasebetile orta okulumuzda açı- di yüzden fazla fotografla bu galon uıde 
ğında muazzam bir hazine bulunuyor- lan dild~, tabiiye~ fizik, matematik, re- muhte§em olmuştur. Dört gil_n iç ts "' 
du. Üçüncü Mehmed, sefere çıkarken sim, t~ ve cogr~~ya salonlarından 2500 ziyaretçi gezmiştir. Fotogr~ _ 
pek çok para getirmişti: maada bı.r de .A~~rk sal.onu açılmış - biiye saı'lonlarından bir köşeyi goste!, 

cHer yiikü 40,000 akçeden 400 deve tır. Ebedi Şefimizın gerek hayatında mektedir. ___..--J 
yükü, her yükü 10,000 kuru.cıtan 100 c M d. t k I .. • J 
yük kuruş, her yükü .200,000 den so ar ın or ao u unun musameresı 
yük çil akçe• v~rdı. 'Üçüncü Mehmed 
şaşırdı. Sadeddin Efendi metanetini 
kaybetmedi: 

- Cenk halidir. Meydan muharebe
lerinde olur hallerdir! dedi. Padişaha 
gene S<'bat tavsiye etti. Mehmed kaç
madı. Padişahın yerinde durduğunu gö 
ren maiyetine büyük bir şevk, ~yecan 
geldi. 
İco~lan1an ve di~er saray hadem~ 

kılıçlarını sıyırdılar, ve ahçı, yamak, bu 
}aşıkçı gibi mutfak takımından da bir
kaç bin kişi ellerine ne geçerse, odun, 
balta, kepçe, kazan demiri vesaire .. d~ 
man üzerine müthiş bir hücum yaptı -
lar. Avusturya1ı~ar ~aşırdılar. Büyük 
bir boıquna uğrayıp kaçtılar. Sa<led -
din Efendinin cesareti ve metaneti ile 
p~rlak bir meydan muharebesi kaza -
nıldı. Ahçıların ahçı yamaklan. bu 
cenkte ele geçirdikleri Avusturya ku
mandanının miğferini de, Topkapı sa -
rayının mutfak kapısı üzerine bir za -
fer hatırası olarak mıhladılar. R. E. ·-························································ ... BANKA 
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lanca <Mnroc). 
Bı\NCA OOMMERCİALE ITALİANA E RO

MENA: Bucarrut., ·Arad, Bralla, Brasov, Cluj, 
Costan~. Galaz. Slblu, Timlchonra. 

BANCA COMMERCİALE İT.ALİANA B 
BULOARA, Sofla Burgas, Plovdlv, Vıı.rna. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA PER 
L'EGlTl'O, Alcxandrie d'Egypte, Elkahl.re, 
Porl - Said. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA il 
GREr'A, At' na, Pire, Selanlk. 

'BANCA COMMERCİALE ITALİANA 
TRUST COMPANY. Plhlladclphta. 

P.ANCA COMMERCİALE ITALİANA 
TnUST OO'MPANY - New-Yort. 

Mü terek Bankolar 
Banque Françatse et İt.allenne pollt' J'ame
rique dt: sud, Parla. 

• .\r:antJııde: Buencu-Alres, Rooarlo dcı 

Banta f6. 
!lRESTLYl •. oa: Sao-Paulo ve b~lıca tehir. 

lerl'lde ~ubeler. 
CHİLİ'de: Santingo, Valparal.'Jo. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, Me· 

dellln. 
URUGUAY'da: Montevldeo. 
B \NCA DELLA SVIZZERA İTALİANA: 
Lugt n'>, Bellinzona, Chl~o. Locarno. 
7.urlch, Mendrlsto. 
tU 'Cı\ UNGARO - İTAI.İANA S. A. 
Pt>~te n başlıca Şehirlerde Şubeler: 
URVA'ISKA BANK D. D. 

Zagreb, Susak. 
KANCA tTALİANO - LIMA 
Llma <Perou> da b~ıca Şehirlerde Şube· 

ler: 
1!4.NCA İTAI.IANO - GUAYAQUIL 

GunyaquU. 
t~tanbul l\luktti: 
Galata, Voyvoda. Caddesi, Karnköy Palas. 

Telefon 44845. 
i ·tanbul Bürosu: 
A!alenıcla"? Han. Telefon 22900 /3/11/12/l'J 
8'-yoğla Bürosu: 
İst.ik!M Caddesi No. 247. Telefon: 41048. 
Kasalar icn.rı: İtalya ve Macarlstan için 

've Tourlstlque çekleri ve B. C. t. TRA VEL-
LER'S çeklert. · . 

Mardin (Hususi) - Şehrimiz orta o kul gençleri Halkevi salonunda bi: 
müsamere vererek (Devrim yolcuları) piyesini temsil etmişlerdir. Gençle~~ 
miz müsamerede büyük muvaffakiyet ler göstermiş, musiki öğretmeni Sa 
Özalpın idaresinde de bir konser veril miştir. .. bit 

Resim müsamereyi veren talebeleri musiki muallimleri Sabri Oza1pla 
arada r.östermektedir. 

-------------------------~ ~ -
T. C. ZiRAAT BANKASI 

Kurul•t tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 262 

Zirai ve tlcarl t.er nevi bank• muaınılll ırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

2';ıraat .Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besablannda en .ı 
SO lir:ıs? bulunanlara. senede -4 de fa çekilecek kur'a ile aşağıdaki ııl~ 

\ 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 n 

160 " 20 ,, 3,200 ,, 
DIKKA'r: Hesablanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir •• 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul. 1 Birindkinwı, t Mart ve 1 ıı.uını' 

CarihJerinde çekilecektir. 

____ ............ -....-... ....... ..-.---------------------------~ ~wr..vwrwr.,.~·••x•x•••+x••.n•..-..v...--

.. 
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Dost Naz1.r Talovada Türkkuşunun hava gösterileri heyecanlı 
1 

oldu, muvaffakiyetli neticeler verdi 1 

(Bcı§tarafı 1 inci saufada} 1 Resmi tebliğ ondan sonra neşredilecektir. bazı bestelerle Tuna musikisi edebiya-
oı~tnın hare~ti esnasında gelişlerinde Müzakerelerin hulisaıı tından seçilmiş parça'lar ça1ınnuştır. 
balık u ~ibi peronda toplanmış olan kala.. Matbuat, müzakerel'erimm hülAsa ede- Radyo istasyonundan aynlışlan es-
terı bir ha1k küUesi m.isafiTl'erirnize iç.. ceğim. Bu müzakereler birçok noktalara nasında Baıy ve Bayan Gaf~nko cıad -
.... get.en dosUuk tezahüratında bulun- t ll.'I.'- tzn:<!t:r dede toplanmış bulunan kesıf bir halk .. tUŞ!ardır R aa UA e "j... • • •• 

likte 
1 

· uınen Hari<:iye Nazın ile bir~ 1 _ Türk _ Rumen münasci>aiı: Bu tarafından sanumi tezalıuratla alkış -
taşı ge miş bulunan Romanyalı meslek.. ba.bdaki konu~alanmız iki memleket a. lanmıştır. 

(BQ.Jiarafı 1 inci savfada) ı -Bir fm;at zuhurunda .derh~l.. bu?tt 
rikamın iki sıfır eksiğinin yarısı kadar çok arzu ediyorum. Belki Türkıkuşıle 
bir insan önünde icra edildi. Gönül çok memleket harici bir turne yaparız. Ol • 
arzu ederdi ki, gençlerimizin pek kısa bir marzsa, yalnız kız tal~be ile bir turne yap-
za.man içinde başardık.lan bu muvaffa~ mak fenn olmıyacak... . . • 

ket arıtnı.z ~a ayni trende İstanbula hare.. rasındaki müşterek duyguların ve men- G:ızetecilere ziyafet , 
tıı (le.ınişler ve şehrimizde bufumnak.. faatJ.erin müşahedesine imkan vemıiş ve Ankara 1 3 - Rumen haticiye nazı-

kiyetleri, §ayanı ha;yıret neticeleri gene Değerli kadın tayyarecın:ız, ~ençl:n.. 
yüz !binler seyretsin. Buna günün ve sa.. mizin tayyareciliğe karşı gosterdıklen a.. 
atin fena intihab edilmiş olmasından. nü- liikadan çok memnun .. till: ~n yerli ve ecnebi matbuat ::nüm.es~ Türkiye ile Roman.yanın birbirlerine gü. rı Gafenko'nun refakatinde şehrimize 

ti tTafından uğurlanmışlardır. venebileceklerini isbat eylemi~tir. gelmiş bulunan ve baslarında Rumen mayişin halka iyi ve vaktinde duyurula. - Gençlerde hnvacı~ğa karş~ sonsuz 
mamasından başka sebeb bulamıyorum. bir heves ve aşk var, diyor. Azımle, se.. '1ubt . (A. A.) B Ika"l Antıın' 1 matı'buat umumf müdürü Drago ile Rum~n 

ereın ınısafirimiı.in radyoda Türk b ı aJ·a....., .......... m m'uı,;;ru- Solakolunun bu- E~Iki seDE, basamağında ayağını ko. bırtla çalışıyorlar ve mutlaka ~uva_ffak 
yacak bir karış yer bulanm, kendini yeni oluyorlar. Genç atkadaŞla.rı gormuyor 
bir toprak zaptetmiş totaliter bir devlet m~unuz, içlerinde henüz on sekiz yaşı~ 
kadar bahtiyar addettiğini düşünerek, çok da olanlar var. YaŞl.ann~an fazla ~arL 
enken saatte Yeşilköyün yolunu tutmu§- şütle ~lamışlardır, çok guç akrobası ha.. 
twn. HalbukJ, uçuş !başlamasına beş da- reketleri yapmnğa muvaffak olmuşlardır. 
kilca kala gelen tren bile ancak meydana Safbiha Gökçen seyahatleri hakkında da 
bit.kaç yüz .kişi bıra!kabitdi. Maksad halka şu malfumrtı verdi: 

2 - Darmi konseyin şimdiki reisi u un- ,..,, ........... u.u .... 
Ank milletine hitabesi duğum Balkan Antantı: Şunu beyan ede. 1unduğu Rumen gaııetecı1eri şerefıne 

~oman~::· ~3 .<':.A.) - Dost ve l"" ·: tefik yim ki, hepimiz Balkan Antantının sulbü bu!!iin Ankaran~asta Anado1u Ajan -
~nk: arıcıye Nazırı ekse1a Ga. :L! ı·k · rkr sı tarafından bir ög·ıe ziyafeti verilmiş o, bu.gün A k d d Türk istihdaf eden siyasetinin ıuir ı ve ıs ı a. 
l"rtt11etine şağ d:ı/~ ra yooun a }ine itina göstermek azmindeyiz ve Bnl. tir. 
tur: a ı 1 hıta!bede bulunmuş.. kan Antantının bütün milmessillerinin Rumen m-e<;lektaşlarımızı Ankarayı 

c'J'&rk di 1 d imi kaygtrnı •budur. TüTkiye Hariciye bu defaki ıivarefleri esnasında Türk 
?ı" ın eyici1eriıne Rumen milleti~ · 1n s:ıırı· • • ' Vekili ile tam bir mutabakeıt halinde ibu- gazetecilerle bir masa etr~fmda son 
tun B 

1

~ 1 selamını bill:i'irmekle bahtiya. lunduğumu gördüm. rründe b;rı(_>1;firmiş o1.an bu ziya~tln 
daiti i~ ~in~yen herkese de, Ankara. Nütt,.hid r'ört clevlet smıuna n"oru Romanva matbuat umum 
ı,.. __ .k . etımı ne d~r<.>ce sevdiğimi söy. 
""'ile ıste...: B 3 B Ik A tant b-tü B Ik dev nı1i ıfürü Drcıcro av. ana kalkarak btr hi-büt0n k •dn. en şimdiye kadar yalnız. - a an n ı u n a an - ,. 

{)rnsu ın·u tl letlerini ihtiva etrn~r. Fakat Antantımız t~e bulıınmuş ve demiştir ki: 
~tlbut b \ 1 e ıerin sıkı bir surette «- Biz.i. bu kadar icten saran bu dost 
J>arlak bulunduğu mtrlıteşem bir mazinin hiç kimseyi hariç tutmuyor ve hiç kimse 
· atıraı al"'yhı"ne mu·· t""'•eccih et ğildir. Balkan An- luk havas? kinde ve bu kadar samimi ~ lst annı taşıyan Boğaıiçinin " ..-v 

anbuıu tanıyordum. tamını ona il'tihak etmek istiyenlere açık meslek rezahiirleri kar<:lsında şimdi siz 
Şi-_,. Keınaı Atattirk bul'unduronak siyasetim takib ediyoruQ;. lere veda ederken kalb1erirnizin en 

!to~'l<lı· 1• And adolu yaylasının vakur de- Bu siyasete tevf"ık.an her girmek i.stiyeni d~'1n köı::eleriııdc duvduöumuz teessü-
çın e .. k ~ ı o+~ d · B .J t· te rii ifadenen iıhnn aczedivoru1_ Bura· -teşou bi • ~r'etkar bir gayretin, a- a'uu ........ "'J e ama eyız. u ısıyase ı -

Y\ik b' r, azının, yeniden doğmuş bü _ reddüdsüz \'€ fakat :df gö~ermeksizjn ta- d1 m atbuat milsaviri olarak bulundu -
lan ır ~uvvetin yaşıyan sembolü o - klb ediyo:rıuı.. Çünkü mii.'tıtehid dört mi11e. rum vıllar icinde sizlere ve bu ~zel 
ttrn. ~~nı hükumet merkezini k~et _ tin teşka etliği kütleyi kuvvetlendirmek m em1e1ret<" 'lx>ni bafrlı~n kuvvetli bağ. 
:tü\.. zlere K<.>m'll At t .. k "b" b.. emelindeyiz. ' bueiin Ankaravı bir d0 ra daha• Pörmüs 

r;: bir i k• ı cı: a ur gı 1 u - f d k dlma"k ba"'1tivarlıi'lıM nail olmakla bir duydugu- n 1 fıbçın n hatırasına karşı stanbul~a bi- enstitll tesis e ilecf" 
,_ nuz t bb ' kat daha kuvvetlendi. "'lldar . . aa üdkar hürmeti ~ 4 - Balkan Antantının oirlik davasına 
d ıyı nnlad - t e~ce . . •gımı ve bu hürmete ne hadim olmak üzere merkezi stanbulda 
t~l'l- Tı .. tırak eylediğimi söylemek is- bulunaoaı'k bir arqtırma ve tetkik cnsti. 

·uıı, Urk .. 
tarihin en ~n mmi kurtuluşu, modem tüsü tesisini derpiş eyledik. Bu fikri Yu~ 
Ctk f.asılı zıyade ders ve ibret alına - nan hükfunetine arzedeoeğim. Mezknr 
br. :Su karından birisi olarak ka1acak· enstitü, Balkan mernlleketlerinin ' devam
~r \tatcın urtulus,_ ~·eni nesillere şuurlu Iı münasebetleri hususunda iktu;ııdi, hın. 
hissinin koerverJı~ın ve miTii şeref asil si, coğrafi ve siyasi ~nfaatleri tetkik 

UVVetini öğretece'ktır. eyliyecektir. 
Ara Canlı dostluk · Temamile rnUt~l-ıl·u: 

kabu1:?da gördüğüm kardeşçe hüsnü- Tamamll'e mutabıkız ye Balkan?um 
~Yu n dolayı sizlere derin surette 
Bl}'~ nu şükranım. Du hüsnü kabulü, 

~ ett~a~~~~a eserimizi üzerine ibti
' dlcrımız temellerin ne derece 
etnıisı~e sağlan~ olduğunu bana ispat 
lıhn lt. nevletlerimizi biribirine ba1r-

l'Q'\)'ta1 5 
l'ı'btrıne ba-ı°'r • ancak, milletlerimiz! bi 
hı~ temh _g aya~ bu derece canlı dost-

'Ses a . ır eylemektir. 
l'fbtthni sırdan fazla bir zaman bizi bi -
~ ~ ?e Y<ık1aştırmış o'lan mazimiz
k%nn sa;.~t~:nize karşı hürmet, ahla -
bir fthn uruc;füieu bahsinde karşılıklı 
~isi a~cl ve ayni şer-ef ve namus telfık 
Yoruı. ış ve muhafaza ebniş bulunu-

emniyet ve istJklAline miiteamk bütün 
meseleleri enternasyonal siyaset çer~eve. 
ri içinde tetkik eyledik. 

Rumen Hariciye Naz:ı.rı, yann Türkiye 
Reisicümhuru İ.!m.et İnönü tarafından 
kabul edil~ğind'en dol'.ayı du)"duğu se. 
vinci kaydcd&ek sözlerinJ bltJrmjştir. 

Harfdye Vekilimizin beyanatı 
Bülkreş, 13 (A.A.) - 'Ilürkiy~ Haririye 

Vekili Şükrü SaTacoğlu, Rador ajansının 
Ankaraya gönderdiği hwrust muhabirine 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

cM uazzam Türkiye> 

Aranızda bulunduih.ım - bütün mes
lektaşlanmm hislerini ifade ebntş ol -
ınak için. bulunduğumuz d1yeceğirn -
tonlantılarımızda bize karşı göstermiş 
dldufuımız ve bunda Türk - Rumen 
dostJuih.ınun en açık ifadesini bllidu -
ğumuz tezahüratmıza teşekkür eder -
ken, Türk milletinin her an şaMd alrı -
l'elmekte bu1unduğt."TT'luz yüksek ener-
11.c;ıtM! ve :mflliyet}'erverliğine karşı 
havran1ıl'.!ım1z1 v bu muanam Tilrki -
yevi na.cııl ~evdi~mizi ifade etmek iste-
rirn. 

Mudze1erin e-n rnuJıtesem nünm:nesi 

Her gün bir sihirbaz değneğile doku
nulm~ gibi yeni bir hamlesini gördil
ğümüz ve birbirlni tamamlıyan mud
zeller halinde önümtlzde, önümüzde de
~1, bizim ~imdl hav.ısını teneffüs etti
ğimiz bu hakiki dost memlekette bü -
tiin bu mucizelerin en rnuht~ nü -
munesini Ankarada buluyoruz. 

İnsan Pnerjisini bu kadar kuvvetle 
tahrik etmiş olal'l kuvvet mucizesine ve 
bu kuvvetin tesiri altında teceddüd yo 

tayyareciliği sevdirmelk, gençliği teşvik - Edirneye gitmekten sarfınazar ettik. 
etmek olduğu.na göre, Türk çocuklarının Çünkü saha çok çamurlu imiş. Buradan 
bu güzel uçuşlarını, 1.ehlikeli akrobasi ha.. yarın Bursaya hareket edeceğiz. BugtiJl 
reketlerini bir kelime ile muvaffakiyet.. gördüğünüz programı R\Y'Ilen orada da 
!erini daha geniş halk ve gençlik kütlele. l1 

yap.acağız. B~rsadan sonra uğnyacağım12 
rine göstermek çare1erini aramadt lazım şehırler İzmır, Konya, Adanadır. Maa
geldiği kanaatindeyim. mafih bu vilayetlere giderken, birçok 

On üç ıtayyare iki planörle turneye çı.. yerlerin üzerinden geçerek. halkı selam.. 
kan Türkkuşu gençleri arasında dört ta- lıyacağız. Biliyorsunuz, gayemiz propaı. 
ne de cesur Tünk kızı !bulunuyor. Başla. ganda uçuşudur. Bu itibarla mümkün olı. 
rında Atatürk kızı Sabiha Gökçen bulu- duğu kadar çok hal".ı:0. alakadar etmek 
nan filo, saat 15 te uçuşa başladı. Evvela mecburiyetindeyiz.> 
Saıbiha Gökçen, gen"Ç tayyarecileri etra- Sabiha Gökçen sözlerini bitirinciyc ka.. 
fına toplıyarak, yrpacakları hareketleri, dar da İstanbul üzerinde bir cevel&n ya.. 
uçuş vaziyetlerini izaıh etti. ENveld, hava.. pan filo avdet etmişti. 
lanan iki tayyareden Mehmed ve Abd.ur. Bu gösteriyi mütcakib yapılan pUınör 

rahman isimli iki genç Türkkuşu mual. uçuşu da çok heyecanlı oldu ve zC'V'kle 
liın muavini paraşüıtle a:tl'adılar. Havada seyredildi. İki tayyarenin arkasına bağla.. 
açılmış sihirli bir paıpa'tya gibi yeşil çi. nara-k havalandırılan iki planör, sekiz yüz 
menlerin üzerİ!le inen cesur Türk çocu6t. metre irtif.ada tayyarelerle olan aliiıkala.. 
ları uzun uzun alkışlıındılar. nnı keserek yabuz lbaşlannn tehlikeli ak-
Paraşütle a.tlamağı müteakib g tayya.. robasi hareketleri yaptılar. Yarım saat 

reden mürekkeb bir filo gösteri uçuşu süren bu akrdbasi hareketleri halle tat'a
yaptı. İçinde dört tane de heniiz pek genç fmdan heyeomıla takı"b edildi. 
kız tal.ebe de bulunan filo, İstanbul iize- Her gösterinin nihayet.inde halka tak. 
rine doğru ilerlerken. derin bir dikkatle 1 dim edilen genç tayyareciler. halkın tak. 
talebelerini seyreden Salbiha Gökçene sor- dir ve se\rgi tezahüratile karşıl~ıyorlar
dum: dı. Üç 6enede meınldkett.e bir sivil tayya. 

- MC'Jllleket dışına yeıni bir seyahat recilik nesli yetiştiren '.fürkkuşunun me.. 
tasavvuru var mı?.. saisi cidden dıa'kdire şayandır. 

Derhal oevab verdi: Nusret Safa Coşkun 

ı 

Cumhur reisinin 
gezintileri 

( Baştarrıfı l inci sayfadıTJ 

daki onnanlarda bir gezinti yaptılar, 

öğleden sonra saat 1 8 de de Millet çift
liğini şereflendirdiler. 

Cümhurreisi yo!larda kendilerini al
k ,~ızy~h halka ~:tif.at1arda huılundu -
lar. 

in giliz - Japon 
monasebatı 

(Raştnrnfı t inci sayfada) 
kendHerine teslimini istemişlerdir. Evvet. 
ce. Japonlar tarafından isticvab edilmft 
olan ıbu Çin1iler, İngrliz mmt.akasına Utl. 
ca ettikten sonra, Japonların kendilerin• 
iiJt~nce yaptrklannı söy!lem.işfurdir. 

l3u h· 1 Sulh siyasetimiz 
fakat hıs eı:. l.tz1asma zihniyetile dolu 
,:ı_ er •urr · ' 
'«l, SUlh ~ u zaftan da ari bir tarz -

- Cümhuriyet Mk1lmetlnin ve Türk 
milletinin, dost ve müttefik Romanyanın 
mııhterem hariciye nazın tarafından Y3-
ptlan ziyaretten duyduğu derin m~m1ıu. 
nivetini Rumen rni1le'tioo iblAğ için Rador 
ajansının bana verdiği bu fırsatta!l doln. 
yı bahtiyarım. 

ıunaa havsaıava sığrn:rz harika~ar ya- Almanya ve Türk - lngiliz 
r.atmış olan Tllrk mHletinin yüksek ka 

Bu vaziyet Gtarşısmda İngiliz makam.. 
lan, Çinlilerin teslimi hakkında Japonla. 
nn ikinci talebini reddetmişlerdir. 

Bunun üzerine Japon!ar d9. Tiençinde
ki İngiliz ve Fransız imtiyazlı mıntnkala.. 
rını ynnn sabahtan itibaren (bu sabah) 
abluka altına alacakllirını bı1dinnişlerdir. 

idaın b· sı~asetiınizi müşterek surette 
dı..... e c hsın<] b' 

eli". Millen ıze yardım ebnekte-
bit'lı~ ~. ('r nras·rda bir ittihad ve iş 

ı:;ı aıeti ol B""' 
Serıne v an <l'ıkan Antantını e -
hlbi -büt~ avni zamanda hüsnünivet sa
bih..nk un lllilletler arasında yaklaşma 

J\l ec;cr· 
~ hikrnf+t ~ne yani umumi sulh eseri-

l'arın y e ccstfretle çalışaoağız. 
llet~ alovadn]d ikametglıhlnrında 
Lb n1hur İsmet ı .. .. 
4\Cl ~ e ?J nonu ta'raf ından 
<>lacağ'ım ;€'k yüksek şerefine nan 
ttl'\l taın~ . u kabulün büyült kıyme _ 
~l'inhı n Ynıl~ takdir ediyorum. Kendi
d~ e?.dınde. bu derece otorite i1e 
~~ kaetmekte oldu1dan eserin büyük 
llİl} hu tşısında bütün Rumen milleti
~ tn_:et ~e hayrıın1ık hiSlerine ter -

it Oıa<'agım. 

~~n milletinin sadık dostu Türk 
hara~tl .ll şan, şeref ve refahı için en 

~ < 1em~mni1erimi bildiririm. 
.\ıtk afenkonun beyanah 

da 'l'Q:a, ~3 (A.A.) - Ankara radyosun.. 
l'a lnet'b mılletine yaptığı hitabeden son.. 
b\n...._ b uat mümessrlılerini kibul eden Ru. 
~.o.ar·· 

Ut- ti: ıeıye Nazın Bay Gafenko demiş... 

- Gazet · ~ A ect meslekıtaşllanmla temas et. 
~k nkaradan aynlmak istemiyorum. 
taş4r Romanyaya, gazeteci meslek. 

a Ve n·h il ~ ) ayet mütevazı şahsıma xar_ 
doıll)ı leı feV'kalade samimi kabuldCfl 
~~ 90k ınütehassisim. -..._-en .. 

\>~ gunkü ziyafette teati olunan çok 
~ bir nuttıklardan sonra söylenecek pek 
ffrllttıJ.a§e;, kafuııştır. Aneak, 'lürk devlet 
~ t;·~ derhal tahakkuk eden anlaş.. 
\>~ ~~ • • ~Ylemek isterim. Yann Yalo.. 
\abuı l"d~CUınhur İsmet İnönü tarafından 

1 mek şerefine nail olacakım. 

Balkan Antanb ruhu dahilinde fikir iş.. 

tira'kimiıi bir kere da.ha teyide ve iki 
meml('ketin yüksek menfaatinin ayni oL 
duğ.unıu bir k~ daha müıahede ve tes.. 
bite imkAn ver.m.iş olan bu ziyaretin, banş 
hizmetindeki teşriki mesaimiztn devamı 

için mes'ud net.ioclerle veltıct olacağına 

kani bulunuyorıunı. 
Bugiin tebliğ ~redileeek 

An.kara 1 3 <Humısi) - Ankarada 
Romanyn Huriciye Nazın He Hariciye 
Vekilimiz ?rasınd& cerevan etmiş mü
zakerelere d&ir yerm (burun) İstan -
bulda resmi bir tebliğ neşredllecek -
tir. 

Bay Gafcnko tekrar "°"lecek 
Ankara 1 ~ (Hususi) - Bav Gafen

ko, Atinı:ı <lönü~ İst.anbtrlda 3 gün ka 
dar kdlacak ve bu Btameti tamamen hu 
susi mahiyette olacaktır. 

Menemenclojhm.un ziyafeti 
Ankara 1 3 ( A.A.) - Haricive Veka

leti Umnmi KAtibi Numan Menemen
cioğlu bugün saat 13,30 da Marmara 
Köşkünde muhterem misafirimiz Ro -
manya httriciye nazırı Bay Gafenko, 
Bayan Gnfenko şereflerine bir öğle ye
meği vermi~tir. 

Radyoda 
Ankara 1 3 ( A.A.) - Rumen harici

ye nazırı Gaf enko, MünakalAt Vekili 
Aii Çetinkaya f1e birlikte bugün saat 
14,30 dd Ankarn radyo merltezfni zi
yaret etmiştir. Bu münasebetle Anka
ra radYQsı.:. tarnfından Gefenko şerefi
ne 16,30 da başlıyan husus! bir konser 
emisyonu yapı1mış ve emisyonda enes-
ku milkA.fatını kaı:anmı.ş obm Rumen 
bestekArldrından Sabin Drgey'ln ba2"J. 
eserleri l1Q klAsik '.l'fu1t '8J'kılarmdan 

biliyetine. ve siz meslektaşlarunızm bu anlaşması 
yolda sarfetmiş olduih.ı mesaiye havran (Ba.~carafı 1 inci sa11Jada) 
lwmd~'(ımızı bi1lurssa söylemek iste - manya ve Çeko - Slovakyaya sipariş e
rim. dilen harb levazımı yerine İngiltere -

Kadehimi kaldmrken, Türk milleti- den mubayaatta bulwrncaktJr. 
nin bütün dünyanın hayramığmı top - Ayni telgraf haberine göre Türk -
tıyan bu mkişaf ve terakkisini yaratan İngiliz ittifakı üzerine Almanya, bil -
Büyük Adamın. Rumen mi11etinin IOYl - hassa Skoda fabrikaqannda Türkiye 
suz tazimler duyduğu Atatürkün adı- mımına yapılan baz.ı toplan teslim et -
nı anar ve bugün ayni derecede hay - miyeceğini bildirmiştir. 
ran1rk duyduğumuz ve yüksek idaresi ı}yni telgraf haberine göre Balkan -
altında •ürk;yey~ itilA yoluna yürüten }arda ve Yakınşaf'.kta Tlirk - İngiliz 
Mnli Şef 1nönünün, Türk milletinin kara ve deniz kuvvetlerinin teknik teş
sıhhatine w ~iz arkadaşlarım her bi - riki mesaileri etrafında Orgeneral Ka
rinizin vıe tbiaha$8 'bize refalka~ernne zım Orbayla İngiliz erkanıharbiyesi nl.. 
büviik serefler vermiş olan sofrada' ha rasmda Londrada umumiyet !itibarile 
zır bulunmakta o!an bayanılann tere- noktainazar teati edilecektir. Muhte -
fine içerim. mel müstakbel hare.kata dair planın te-

Bir miişahede ferrüatı ise İngiliz askeri heyetin An-
Baıy Drag<>yu talu'ben Curentul muhar4 kalra ziyareti esnasında tesbit edilmiş 

rirl Romulıus söz aldı, bu genç mesl.ekta, olacaktır. 

landı ve bu güzel hava içinde 1lyafet 
========================== Rumen matbuat mümessillerinin duygu~ 

Abluka ta~bik edildiği takdirde, imti. 
yazlı mıntakalara giden bütün yollar kon
trol edilecek. haTh ve nakliye vasıtalan 
araştırılacaktır. Ayrıca, Tiençine gitmek.. 
te olan gemiler de komrole tabi tutul• 
caktır. 

Avam Kamarasının bugünkü toplanıt 
sında. 'liençinde hadis olan vaziyet hak. 
kında beyanatta 'bul.unan hariciye- m.ilste.. 
şan Butler, vaziyetin ciddiyetini itiraf et. 
mekle beraber, bir anlaşma için Japon ve 
İngiliz mak.a~n arasında m.üzakercler 
yapıhna1rta olduğunu da bildirmiştir. 
Bir İngiliz siihayı daha tevkif edildi 
~ondra, 13 (Hususi) - Tiençinden fn.., 

gil tereye dönmek üzere bulunan binbaşı 
Edvard Lo, bugün Japon makıımlan ta.. 
rafın&n tevkif edilmiştir. 
Binbaşı Edvard, memnu mıntakalarda 

telgraf çekmekle it~am edilmektedir. 
lannı o kadar gQzel ifade etmiş olan Dre
goya ~kkilr ederek TüTk meElclttaşla. 
rile veda etmek üzere bulunduğu da.ki~ 
kal.arda duyduğu tees9ilrü ifade ederken 
ertsUtOierl ziyaret esoosmdaki bir milşa
hedesi Ozerinde durmuş ve demlftfr Jet: 

bitti. Bir hafta evvel de Pekinde albay Spier 

- Bizim bu dywıretimlz esnasında genç 
arkadaşlar lM>oratuarhTda ~.ahpnakt.A i~ 
diler. O lkadar işlerine kendilerini ft!'Dlif.. 
J.erdi ki, hayNn:lı~ızı roplandılar ..,. bu 
birıe TQl'k mı1letinhı bu kadar 1nM blr 
zaıırumdakf inldşaıfının SUTml verir glbl 
Q?du w hayranlığımız.ı oe!betti w fU da. 
kikada muhakkak atarak hMsedlyoruz iki. 
onlar da kendilerine karşı duydultJmu~ 
bu hayranlık hislerine muttalidirler. 

Rumen ma1lbuat mümeeısiDerlntn bu sa.. 
mim! do5tluk ifadeleri aynJ 11t1retle k&l'f1-

f uhterem misafir=miz Va'ovada tevkif edilmişti. Bu iki tngUiz sübayınnı 
serbe5t bırakılması için yapılan teşebbüs. 

Menileketimlzin misafiri olan Roman~ ler henüz hiçbir ne.tice vermemiştir. 
ya Hariciye Nazırı Gafe~o ile Hariciye =================~ 
Vekilimiz Şükrü Sar~lu Ankara eks- Reisicümhur :Milli Şef İsmet İnönü tara.. 
p~oo ek1eoıen humısl vagonlarla bu sa- fından kabul olunacak ve öğle yemeğini 
bah saat aekizde Pendiğe gelmişler ve Mint Şefimizin misafiri olarak yiyl:\.'elctir. 
Pendikte İstanbul Vali Muavini Hüdai A'kşam üzeri İstanbuJ!a d6nece~< ohln 
Karatalban, Kartal kaymakamı ve kala. Gı:rfenlko Yunanistana rnüteveccihenı şeb.. 
balık bir bark tarafından karşılanmışlar- rirniıden aynlacaktrr. 
dır. Bu esnada istasyon Türk ve Rumen Rumen w.atbnahmn neşriyatı 
bayraklarlle st!slenmişti. Treni terkeden Bükreş~ 13 - Bütün ga'Zleteler, neşret.. 

nazırtlar Akay İdaresinin Ol.ev vapurile tikleri makalelerde, Ankarada yapılmak. 
Yalovaya gitmişlerdfr. Vali ve Beledive ta ofun Türk - Rumen görüşmelerlnJn 
Reisi LQtfi Kırdar misafuimiti ve Hariri büyük ehemmiyetini ve iki memleket 
ye Vekil'imiZi Yalovada karşıJıyacaktır. menfaatleri .-nclaki Dirliji tMriz et... 

Romanya Hariciyw Nazın Yaloıvadıa tiı• ıHııliıl 
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-11111111111-lllllllUll-llllh. Yazan : Muazzez Tahsin Berkand .. ıJJW .. llllffil 
Mustafa beş sene birçok vasıtalara ve lerini yaşıyan ihtiyar anacığının... O mıştı. 

çarelere baş vurduktan, yüzlerce müthiş gecede, o müthiş vak'ayı yalnız Tam altı ay Mustafıa Rahimenin yüzü. 
kapı çaldıktan sonra nihayet muradına ihtiyar bir anası anlamış, belki de gözle. _:ıü görmek istememiş ve kendi içini yi -
ermiş, !bekçi olmuştu. Artık her akşam, rile görmüş ve yavrurunu dişi bir kaplan I yen ibir inad ve gururla kalbinin derin 
hava ıtamamile karardıktan sonra kur • gibi müdafaa etmiş, bütün şüphelerin o.

1 

yarasını herkesten gizlemişti. ?~u yal -
.fUD,İ şayaktan esvabını giyiyor, ceketi • nun üzerinden uzaklaştırılmasına rnuvaL nız anası anlıyor ve aslan gıbi oğlunu 

nin san düğmelerini ta çenesinin altına fak olmuştu. Yoksa Mustafaya kalsa, o miskin bir fare yavrusuna çeviren o karı. 
kadar ilikliyor, düdüğünü cebine koyarak cinayeti işledikten sonra kendisin'. jan • I ya lanet e.diyordu. . ~ 
sokağa çıkıyordu. darmaların eline teslim ederek günahı • Sonra hır kış gecesı oglunun dışarı çık. 

Mustafa, san'atma aşık ve vazifesine nın cezasına çarpılmak için ellerine ke • tığını ve ancak sabaha karşı evine dönüp 
ıadık bir adam sıfatile, bütün geceyi dı. lepçe geçirtecek ve hapishanenin yolu. bir şey söylemeden yatağına yatarak ta 
pnda geçirirdi. Onun için, fırtmal~ karJı nu tutacaktı. ertesi gün öğleye kadar bir ölü gibi uyu. 
ve yağmurlu havalarda olduğu gibi, bu. Mustafa genç bir kadını eller ile boğ .. duğunu görünce telaşa düşmüş, fakat 
naltıcı sıcakların sokakları yakıp kavur. muştu. Va.kit vakit durarak gözlerini el. kimseye bir şey söylemeğe cesaret ede -
duğu gecelerde, yahud aY ışığının şehrin lerine dikip dalmasına sebeb te bu idi. Fa. mcde.n gündelik işlerile meşgul olmuştu. 
dar ve kirli sokaklarını sihirli bir elle g:i. kat o kadını Mustafa öldürm~ bir gün Rahimenin kasabaya giden yol üzerin. 
zelleştirip temizlediği saatlerde uçsuz bu. köyün bir başka delikanlısının bu cina • de, bir ağacın dibinde ölü olarak bulun. 
ca'ksız yollarda yürümek içinin azabını yeti işllyeceği muhakkaktı. Çünkü Rahi. duğu ancak o a.'kşam köyde şayi olmuş ve 
kendisine daha çok bissettirnıek için Al. me köy halkı için kuraiklıktan, tohum • bu ha1ber bir bomba gibi patlamıştı. Kim. 
lahın verdiği bir cezadan başka bir şey suzluktan ve hayvansızlıktan daha büyük se o gece Rahimenin evine kimlerin gelip 
değildi. bir af etti. Onun yüzünden her sene bir çıktığını tahmin edemiyor. herkes. garib 

Bazan bir yolun ortasında veya bir ka- kaç genç tarlasını !bırakıp uzaklara gidL bir hicabla, 'bildiği isimleri gizlemeğe ça. 
pı eşiğinde birdenbire durur, ağzına ka- yor, birkaç ocak sönüyordu. Bu Rahime !ışıyordu. Bu ıkötü karının öldükten son. 
dar götürdüğü düdüğünü, öttürmekten kız, Allahın oraya gönderdiği bir beladan ra da birkaç yuvayı yıkmağa sebeb olma. 
vaz geçerek dalgın gözlerle etrafını sey _ başka bir şey değildi. Faikat ne kadar gü. sından herkes korkuyordu. 
rederdi. O dakikalarda Mustafanın yanın. zeldi! Kulaklarının iki yanından diz ka. Mustafanın annesi bu haberi duyunca 
dan en beceriksiz bir hırsız veya en müt. paklarına ıkadar inen yumruk kalınlığın. pek mühimsemiyor gibi görünerek doğru. 
hiş bir haydud görülmekten korkmadan daki iki siyah örgüsü, yarı kapalı göz ka.. ca evine dönmüş ve ocak başında oturup 
geçip her hangi bir eve girebilirdi; çünkü pak1arının ,arasından ve kirpiklerinden yanan odunları seyreden oğluna yaklaşa. 
Mustafanın açık gözleri önürtdeki perde süzüle süzüle gelen ateşli ·bakışları, soluk rak sakin bir sesle şu sözleri söylem.işti: 
her şeyi ondan gizliyecek kadar kalınla _ yanaklarının büsbütün gösterdiği dudak. - Ortnlık pek telaş içinde; Rahime kı
§ırdl; fakat bu hal bir iki dakika, hatta ları, görünmez lbir rüzgarla sallanıyormuş zın ölüsün il bir ağacın dibinde bulmuşlar; 
bir iki..saniye kadar sürer, gece ôekçisi gibi yürü:,ken .hafi:~e- iki ~~raf~ bükülen 1 jandarmalar herkesi soruştu~uyorl~r; is. 
birdenbire daldıgı derin uçurumlardan kıvrak vucudıle butun gozlerı kendisine 1 tersen sen de ç.ık, kahveye gıt, senın ev. 
fırlayıp çıkarak süratle yürümeğe, arka • çekiyor, bütün yüreklere çarpıntı veri _ de olduğunu görerek boş yere şüpheye 
sına bile bakmadan koşar ddımlarla bu. yordu. düşmesinler. Herkes senin dün aıkşam c. 
lunduğu yerden uzaklara kaçmağa baş.. - Ah Rahime! zanında evine gelip hemen yatağına gir. 
lardı. İşte delikanlılık çağına gelen bütün diğini ve sabaha kadar uyuduğunu bilmez 

KANZUK 
NAS 1 R i LA c 1 

En rruannid ve eski nf'!sırları bile kokünrlen 

çıkarı • Elli senedenber . Avrupa ve Am·~ri· 
koda r·•-.azharı takdir olm . .1ş bir ilaçtır 

Kanzuk Nasır ilacı her eczanede vardır. 

INGİLIZ KANZUK ECZANE 5j _Beyoğlu. ıstanbul 

Kadıköy - Haydarpaşa Tarifesi 
15 Haziran 939 Perşembe gününden itibaren yeni tarif.e tatbik olunaO'lrtar• fl-

tifeler iskelelere asılmıştır. (4215) 

~ 

IBankamızın Fabrika ve Havuzlar İdaresile Istinye dok fabrikal&nııda _.a " 
r.atıan çıkmış eşki ve yeni saç. köşebend vesair demir ve çelik parçalan açtk it" 
tırma suretile satılacaktır. 
Artımna 30 Haziran 939 günü saat on dörtte Tophane Deniz hanında AJıal,. 

tun servisinde yapılacaktır. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere her gün ve artırmaya girmek için ., 1" 
karıda yazılı gün ve saaıtte meııktir servise . müracaatları. (4159) 

Münakalat Veka~eti İstenbul Elektrl~ 
İ~leri Umum 

Malzemenin adı 

Müdürlüiünden r 
Eksiltme gün Eksiltme Tahmin edi.. il;:: 

ve saati şekli len bedel 

Onun kar ve fırtına demeden bütün ge. gençlerin ağızlarından kah hasretle, kah de gece sokağa çıkarak uykusuz kalmış 
ceyi karanlık sokaklarda dolaşarak ge. kinle ve kıskançlıkla, hazan da derin bir ta hala uyuyor deyiverir. Fiber, prespan, mi - 26/6/39 Pazartesi Açı'k 
çirdiğini gören arkadaşları kendisile alay ~evgiyle bu iki kelime dökülüyor ve bu. Annesinin bu durgun sözleri Mustafa _ kanit sarı mücerrid günü saat 15 de Eksiltme 

L.K. ~ 
3120.10 ~ 

ederler: .nunla onların yüreklerinde kalan gizli a. nın aklını başına getirmiş ve bu sayede şerit, band. 
- Bizim Mustafa tam bir gece kuşu ol. t~ dışarıya taşıyordu. kendisini kurtarmağa muvaffak olmuştu. Muhtelif demirden · 29/6/939 Perşembe Açık 

du... , Erkeklerin bu gizli ah ve vahlarına mu. Esasen altı aydanberi onun Rahime ile a. mamul malzeme. günü saat 15 de Eksiltme 
2721.10 

Derlerdi. Fakat ne arkadaşlarının bu kabil kadınlar Rahimeye inkisar edip du. Iış :erişi olmadığını bilenler de delikanlı Munıtelif pirinçten 30/6/939 Cuma gü. Kapalı 
sözleri, ne de ihtiyar ve tectübeli bekçi ruyorlardı. lehınde şehadet etmişler ve köyün başına 1 mamul malzeme. nü saat 15 de zarf 

5369.50 

.amqanın nasihatleri onaı ıtesir etmiyor, - Boyu devrilesice! bela olan bir ıkızın ölümünden dolayı hiç oıu;ıcıu demir cbar. 6/7/39 Perşembe Açık 
genç adam şafak sökmeden evvel kulübe. - Kanı kuruyasıca! bir hemşehrinin ziyan olmasına meydan re faoonne>. günü saat 15 de Eksiltme 

4637.00 

sinden içeriye adım atmıyordu. .tşte Mustafa da, ilkin kötü bir Karı diye vermemişlerdi. CİF. 
Arkadaşları V'E! ihtiyar bekçi onun da - ~üne balanağa tenezzül etmediği ıbu Bu vak'adan birkaç ay sonra da annesi 1 - Yukarıda isim ve muhammen bedelleri yazılı 4 kalem mllJJeme. ~ 

ha bu vazifeye g"""'eden evvel de bu··tu"n ime kızın ağına düşmüş ve onu genç Mustafayı İstanbula yollamıştı. Fakat de.. ~ 
~:r-·• kalbinin vücudünün bütün hırs ve ate • likanlı köyde bulamadığı sükuneti ora ,. rmda gösterilen gün ve saatlerde, idarenin Tünelbaşında Metro han 

ı:ceı .. erini sokaklarda ge_çirip ancak gu-n. 5 · · ~- t d t la k · d 1 ·1 tm l • 1 akt 
düz şi.le sevmişti: fakat onun sevgisinde in _ da da bulamıyor, her gece 0 müthic: vak'a. ıncı Aa ın a op nan omısyon a exsı e erı yapı ac ır . 

• . un uyuduğunu 'Ve rahaUadıl'iını ne his ,. _., 
b 1s 1 1 E 

6 ar arıyan vahcl bir ihtiras vardı. "'.. yı, Rahimeyi ellerile bogyduğu 0 1-aranlık ~ - Her eksiJ:tmeye iştirak için, o eksiltmeye aid muvakkat teminabll 1 ın er· trafmdakilere kendisini sev _ ,.. n- A 

dirmiş olan lbu iki kalbli, doğnı sözlü, hime birkaç ay bu garib huylu, uysal oJ. saatleri hatırlıyarak sabahlara kadar ö • ye tevdii ve kanunun kendilerinden istediği belgelerin ibrazı. 
merd ve namuslu delikanlının içini kemi. duğu bdar haşin, yumuşaklığı nisbetin. lüıın terleri döküyordu. 3 - Bu eksiltmelere aid şartname ve mu'kavele projeleri idareDJn ~ 
ren kurddan kimin haberi vardı? de sert adamdan ho§lanarak yalnız· onun. İşte bu sebebden Mustafa mahalle bek.. müdürlüğünde parasız olarak dağıtılmak tadır. 

Evet, Mustafanın içini müthiş bir kurt ~eı~(~m~.~~amm~, be1~i kendi arzusile, çisi olmak istemiş, bütün gece karanlık 4 - Kapalı zarf usulile yapılacak eksi 1tmeye iştira.ık edecelk 1ıaliblerill t/111' 
kemirivordu v b d d.. e u n er elklerın etrafında do. yollarda vicdanının korkunç azabını gez- . ._..a.d 

.1 e · un an unyada kimse • laşmala d k - me'ktu'blar1nı şartnamesindeki tarif at dairesinde hazırlıyarak eksatıme -~ 
nin haberi yoktu .. Yalnız köyde son gu··n. . nna ayanamıyara günün bi - direrek ıkendi kendisini oezaların en müt.. dil°' 
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Diğer taraftan, eski zamn adamla 
hiç münasebeti kalmamış olan bugünkü 
Feridunun sözlerine ve bakışlarına ıa
~~yid kalmasımr da imkan yoktu; bunu 
ıçınde tAt 1ı bir heyecanla kendi kendi
Sine itiraf etmive mecbur kalıyordu. 
Onun mazideki hatalarını kendisine u
nutturmak, ona hoş görünmek ve bü
tün arzularını evvelceden k~fetmek 
için yaptığı fedakarlıkları nasıl min -
netle görmez ve inkar edebilirdi! 

Biraz evvel kendisine cAltın saçlı 
Neri> diye hitab etrn~ti... Annesi öl
düğü gündenberi şimdiye kadar dün
yada hiç bir ford ona bu tatlı ismi ver
memiş, ona bu kadar candan bir sesle 
söz söylememişti. Her zaman sert ve 
mütehakkim olRn bu ses ne ka'Clar ateş-
li ve tatlı idi? Bu sözleri söylerken Fe
ridunun ~özlerinde yanan ışık ve heye
canı hatırlavınca Nerime varlığının 

en İ"'ce tellerine kadar titrediğini ve 
s d w,m hİ">iedcrek gözlerini kapadı. 
Be ·n·n ç·ndc birbirini tutmıyan fi
kir er ve dti ünceler çarpı.şıyordu. 

- Ne } apctca ~ımı, nasıl düşünüp ne 
karar verece w imi bilemiyorum yarab-
bi! Sen bana yardım et, sen bana bir 

YQl göster; kalbimden geçen bu kahna 
brışık duyguları sen intizama 

rınde Mustafayı aldatmağa rnec.bur kal .. hişile cezalandırmak istemişti. bir saat evveline kadar, komisyon kitibliğine vermiş olmalan Jbımdır • 

sokarak 
kurtar! 

Yazan: G'ÜZİN DALMEN 

beni bu müşkül vaziyetten 

Gece yatağına yattığı zaman bu dü
şün~ler altında saatlerce uykusuz kal
dı. Kararsızlık içinde çırpınıp durdu. 
B.ir dakika oluyordu ki anlayamalchğı 
hır kuvvet onu tutup Feriduna doğru 
atıyor fakat henüz ona yaklaşmanın 
getirebileceği saadete doyamadan bir -
denbire gözleri alçılıyor, kendini onun 
elinde bir esir gibi görerek korku ile 
titriyordu. 

Bir ara, Feridunun t.ekli&i kabul 
ettiği taktirde vaziyetinde ne gibi te -
beddüller olacağını düŞiindü ve ken • 
disini, cİspartalı• ailesinin, Haeı Os -
man zadelerin biricik varisinin kan51 
olarak gördü: Şeref, şan, servet, her 
şey ... 

Fakat bu manzara karşısında fazla 
duramadı. Onun her şeyden evvel bek
lediği ve istediği şey, kocasının !kendi
sini sevmesi ve kendisine hürmet et -
rneısiydi. Servet, ancak bu saadeti ar • 
tınnak için bir vesile olabilir ve yal -
ruz başına gekliği takd1rde ona a~lılt 
vermekten, onu ezmekten baŞa bir il&" 
y. y~amaz:dı. 

1;pek elbiseler içinde, tepeden tuna .. 
ğa kadar elmaslar arasında t>lmt.ış, bl'
tısmda emrine amade duracak tıpklar 

ve hizmetçiler bulunmuş; kocası ken -
disini sevmez ve himaye etmezse bun -
latın ne ehemmiyeti olabilirdi! Onu 
her şeyden evvel alakadar eden şey ko 
casının kalbi ve kendisine karşı olan 
duygularıydı ... 

Bütün bu üzüntülü ve kararsız dü -
şüncelcr içinde pek fena ve buhranlı 
bir gece geçirmiş olan genç kız, çok er
kende.n kalkıp biraz hava alına~ ve ba
şındaki sersemliği gidermek · için so -
kağa çıkmaktan kendisini menedeme -
di ve k1rlara doğru yürüdü. 

Bir saat sonra, başının ağrısı biraz 
h~fifleıniş olarak eve dönerken soka -
ğın başında Nuriye hanıma rastladı. 

- Ne oldun kızım? Yüzünün bu hali 
ne? Hasta mısın? Yoksa başına bir ka
za mı geldi? Böyle erkenden sokağa 
çıkmakta sebeb ne? 

- HEJyır efendim, hasta falan deği -
lim; yalnız uykusuz bir gece geçir -
dim ... Dün başıma neler gel<iiğlni bil -
seniz! 

Nuriye hanim büyük bir şefkat ve 
aiaka ile genç kızın elini tutarak sor -
du: 

- Ne oldu yavrum? 
Nerime, dost bildiği bu kadına bu en 

mühim sırrını, bilfühtiyar söylemeğe 
başladığı için birdenbire kıpkırmızı ol
du fakat ona o k.roar itimadı vardı ki 
gene sözünde devam etmekte tereddUd 
etmedi: 

- Dün Feridun bey bana onunla ev
lenmemi teklif etti. 

Nuriye hanım yilrlln& fazla bir hay
ret glSstermlyer~k Nerlrnenln eltn1 tut
tu ve utancından ıu~aran .kısca!ızm 
yözüne muhabbetle baktı. 

- Bunda şaşacak bir şey gönnüyo -
rum yavrum. Biz bunu tahmin ediyor
duk ... 

- Nasıl? Böyle bir şeyi siz evvelce
den düşünmüş müydünüz? 

- Tabii... Senin gibi güzel, akıllı ve 
şirin bir kızla bu derece meşgul oldu -
ğunu gördüğüm zaman onun nasıl bir 
maksad takib ettiğini anlanuftun. 

- Böyle bir ihtimali aklımdan, haya!
limden hile geçirmem~tim ben! Hayır, 
hayır ... İkimizin vaziyetlerimiz arasın
daki cesim farkı, bu evde senelerce na
sıl bir muamele gördüğümü ve hatta 
onun bile bana nasıl bir gözle baktığı -
nı tasavvur ederseniz ... 

- Vaziyetleriniz arasındaki fark mı? 
Bununla neyi kasdettiğini anla.mıyo -
rum kızım. Senin baban da Hacı Os -
man sülalesindendi; siz de vaktile bü -
yük bir servet sahibi idiniz. Eğer bü -
yük baban buradan kalkıp İstanbula 
gitmese ve parasını orada tüketmesey -
di bugün sen de içtimai bakımdan o -
nunla ayni derecede olacaktın. Maa -
mafih, bunlar! söylerken, cİıpartafo• 
ailesinin senin babana borçlu olduğu 
meblağı da hesaba katmıyorum. Görü
yorsun ya, vaziyetleriniz arasında hig 
bir fark yoktur. Yalnız bugün B4in fa• -
kirsin o zengindir. İşte bu kadar! 

- Benim onun yaZ1hanesinde rne -
mur olarak çalıştığım da mevzuubah! 
olabilir. 

- Bundan ne çıkarmış? 
- Halkın dili durmaz; bak8I'8lll1z or-

tdlıkta sevimsiz dedikodular ~lar. 
- Alemin ne söyllyeoeltni ~nme 

sen Nerime! 
- .P.eki~ mademki siz JWtmm beyin 

çoktanberi böyle bir :maklad ~ 
nü söylüyorsunuz; o halde .,,..ı .,_ 
yazıhanesine alcbğını da ICtfell 
misiniz? 

Nuriye hanım tekrar ~il-" 
- Bu da pek açık yavrum: ,,_. ..:...J 

ha sık sık görmek, seninle ~.;ı
anlaşmak ve .. bir de seni ann~ 
münden kurtararak kendi ol" 
almak ... Esasen sana karşı yaplllll~ .. 
duğu teklif de onun bu ça~-t -,t • 
lesini hiç mühimsemediğfnl ..,..... 
mivor mu? f 

Sen ona ne cevab verd1n ,..,.-, 

- Düşünmek için ban• btrldC,. • 
müsaade etmesini söyledim.:·~ ı• 
dar müteheyyiç olduğumu ıaıu--1' 
dersiniz ... Şimdi de ne yapa~ ...... 
ye karar vereceğimi bilmfyo~ 
dim. tJlı 

Dul kadının bak1şlannda _ ~ 
şefkatle karışık bir heyecan DeiP---

- Nerime, senin vaziy~ ~,, 
kızın bu gibi ince ve derin ~ tr 
re ve tereddüdlere kaprlman f,Jlll ti1/ 
sadüf ~dilen bir şeydir. 1"~ ~ 
yalnız Izmirde değil, diyebilirllll ~ 
tün memlekette tanınmış bir • ' 
ve herhangi bir kadın onun ~. 
maktan büyük bir saadet du,_.,--__. 

- Evet; fakat acaba kanınJI' .S il"' 
muamele edecektir? Farzedeltıll ttAf " 
na karş• her vakit, bugilnkil ~"~ 
fik ve muha'bbetli hislerini !IJ1J"':vtflt 
etsin; fakat ben onun başka~ 
etrafındaki memurlanna ve ~~ 
karşı zalim bir adam olmakta ~ 
ettiğin! görürsem tam man~le 
olabilir miylınT .,,,, 

(A,._ 
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• 
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Gurultu ve mücadeleyi pek 
s· sevmiyen bir tip 

(:) ıvaııa" Sedad 
ııceı lc~t ..ı..ı. '°""· e,.,~ . "1/0r· 

li;:ı. ve temb 

ıarn tllek 'Ve inti • 

bağla ka;yıdlanııa 
C~ru~k ister 
dele «i ve ınüca. 
~a:e bağlı işlere 
ların:11~· Karar. 
l:at•· §tddet 'YQ 

IYet Pe'k Yok.\ ur. 

H . * ususı.retlerinin belli olmasmı 
ı ıstemiyen bir tip 

Ce~h1ıldan y 
?ıi det 1ca takt eri. 
;orı&YO?: 

~~anıun if. 
~eın kllrıJlnak is. 

lahu ~ ınu. 
lerj~ Ususiyeı • 
tlıasuu de belli ol:. 
tendi . lateıneı 
tıa \>u lU nıeyda 
Yata ~darı. ha • 
lıttr. ve menLdtlerini temine Ça • 

bağh kalmak 
bir tip 

Hareketlerinde sur·at ve 
çeviltlil< bulunan bir tip 

Fatihten 111. Ö • 
güm;, karakterini 1 

soruyor: 
Bir işin sonunu 

beklemekte pek 
sabırlı değildir, 

Cesarete bağlı iş. 

lere pek yanaş 

maz. Hareketle . 
rinde çabukluk 
vardır. Zorluklar 
karşısın.da zekasını kullanmak ister. 

* Neş'esini muhafaza eden 
bir genç 

Ankaradan A. 
Kadir fotoğrafı • 
nın tahlilini isti • 
yor: 

Keder verici hô. 
diselere yabancı 

~almak ister. Neş' 
esini muhafaza et. 
mesine rağmen 

küçük meseleleı 

ka~,smd '1 tees • \, 
.süre kapılabilir: Menfaatlerine karşı tok 

gözlü davranır. 

* 
Zekasrnı intizam kayıdlarile 
takviye etmesi tazımgelen 

bir çocuk 
lstanbuldan Tm .. 

han fotoğrafının 

tahlilini istiyor: 

Eşyalannı ve ki. 

t.ablarmı iyi ve 

dü7.gün kullanmak 

hevesinde bulun .. 

ması lazımdır. 

+ 
Sakin ve yumuşak başh 

bir genç 
Göztepcden Mu. 

~ 

zaff er karakterini 
soruyor: 

[ 
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Snyfn 13 

Birgün bu adamlardan biri halka Nili yürüyerek geçe
ceğini söyledi. Bir sürü meraklı ona nehre kadar re/:J.kat 
etti. Evliya da bir az sonra suların içinde kaynayıp gitti. 

Tercüme eden: HOseyi11 Cahid Yalçm 
R ıt Maamailh Mısırlılar bu batıl fikir • n'halisini, halkın faaliyetini ve rnahsull~ 

SOLDAN SAÖA ve YUKARDAN AŞAÖI: lc;rini tatbik ve icra ederken daha az ba - rinin zenginliğini tarif ettikten sonra ar .. 
ı - o, sözün kısacası; cAh ne bnygın ba- tıl itikadlan olan Türkler kadar sert ve tik büfkfunetine bir istihkak nazan atfet.. 

kışın var a beyaz şemsiyelb şarkısı - yu-tıcı davranmazlar. Çünkü Türkler pek mekten başka yapılacak bic şey kalını 1 
nı söyleyip bitirince Karlı dağa güneş mag~rurdurlar. Mısırlılar ise lciz ve za • yor. Mısıra nakledilip burada satılan Gür .. 
vurdu - Hendese kitabına da girer 
mahkemeye dl'. yıftırlar. Mısııfulann mer.asimini tezyin cü çocu'kları on, on iki bin memluk vü .. 

2 _ Takati olan - zevc yahud zevce eden tantana onları merasimin _,ayinden cude getiriyorlar. Bu ekalliyet istibdadı 
3 _ Aklı başında olan - Açık olarak. ziyade bir araya toplar. Bu kavmin nei'e. emreden beyleri, efendilerinden daha za.. 
4 - vaıde caml-;lnln komşusu caml - Yor- si ve sefahati ve Türlanen zamanlarda o lim olan ikinci derecede'ki rüP.sayı ve e • 

gun insanın alnında biriken. alayların tec:ekküliine sebeb olan evli .. mirleri icra eden askeri k:ıvvctleri teş .. , 
5 - Alaturka bir çalgı - Yuva - Dahi. ~ 
8 

_ UneUenmlş _ Köpek. yadan ziyade amil olur. kil ediyorlar. 
7 _ Ağzımızda vardır, pabuçda ':ardır. baŞ- Mısırda en çok hürmet edilen evliya Ka Sultan Selimin vazettiği kanunname 

cı dfikkAnınd:> vardır. Büyükndada hiredeki :tma.m Şafii ve Tinta'daki imanı. tet'kik edilirse, bu hük:imdann Mısırı 
mesiredlr - Bay. d T" · · · f thetm kt · ad. lf.ıkl 1 · 1 • 

8 
_ Kasabın aattı~ı _ Kolun bittiği ye:rde ır. mta Deltanın metkezınde kfün ba e e en uy_ e mem ~re uz ~ş.. 

başlar. §ehirdir. Buradaki evliyanm adına Seyid mı.ş olduğuna hükmetmek laıım gelır, 
9 _ Adacıklar üzerine kurulmuş bl.r Av- Ahmed Bedevi derler. Temmuz ayında Filhakika, anlaşılır lti Mısır hükfunetin! 

ruua ,ehrl - Yarım kafa bir nota o- Yukarı ve Aşağı Mısırdan iki yüz bini idare eden yirmi dört beyi ipka etmekle, 
ıur. mütecaviz in.san onun mezarına koşup _onların nüft.rz ve kudretlerine buraya u .. 

10 - Kab1le - Dost. ı· mumi aı· di · · l k 'k hall"'·m-ı. __ ,.11. ge ır. Her şeyden istifade eden ticaret v ı ve van reısı o ara ı ame 
Geçen buJmacllnın ~ _...., tt'ğ" b. ·ı ıL..:- t ·· .. d 

• SOLDAN SAÖA: burada mühim bir panayır vücude geUr • e 1 ı ır paşa ı e ·uu evazun vucu e ge,, 
ı - Paravan - K. miştir. Rakkas kadınlar vesair oyuncular tirmek ister. Ba'bı8.li gönderdiği zatlara 
2 - Adil - Yalak. merasim devam ettiği müddetçe burada müzaharet edebildiği müddetçe bu teva "' 
3 - Uzım - Zade toplanırlar. O mevsimde Tinta hacıların zün devam etti. Fakat Babıalinin zayıfla.,. 
4 - Aşar\ - Aleh. k yf' h be l k k e me iZinet edebilecek her 9eyi cemet. ması Y ere arşı oyabil?nek için onla~ 
5 - Sar - Ra. 
6 

_Kartal _ T. _ N. miş bulunuyor. Seyid Ahmed Bedevt ca.. nn arasına nifaık soknıağa çalışmaktanı 
7 - Ama _ L. - KA.se misinin şeyhi bazılarının sofuluğunu ve başka bir çare bıraılanadı. İşte Ttirkle:ri 
8 - Daha - Niyet. ekserisinin zevk ve keyfini rüsuma tAbi daima zayıf olan tarafa yardım cdere'Jq 
9 - İdare. tutarak mühim bir istifade temin eyler. kendilerine yeni yeni düşmanlar peyda e... 

10 - Ret - NafUe. d" 1ar Sı'k ık k 1 b h 1 ............................................................... Mısırın her şehrinin kendisine mahsu! ıyor . s vu ua ge en u ata ar 

) 
bir evliyası. .a,tıaıyjlan, zevk ve salaları paşaları boş bir ünvana inhisar ettirdL 

( Veni neşriyat vardır. Hiç olmazsa civardan tehre ko • Meml~'lcler. bazan onlara hürmet_ ve ria ı 
L 

~ tad Halid Zi'"" şup gelirler Hükf.ımet bu ex.ıenceleri bir yet göstenrler. Fakat paşalık unvanın~ 
Aftı memnu Roman us ı .,- . · 6 :ı.. • 1 . . .. · 

Uşaklığllln bu meşhur eseri, bizzat kend1s1 nevı emniyet ile muhafaza eder. Görülü. ıı.ıaız 0 an zatı daıma sıkı bır mahpes ıçın.;• 
taratından sadeleştlrllerek yeni harfier1e ba- yer ki payitahttaki evliya bir payitahtlmm de tutarlar. \ 
aılmıştır. Kalın bir clld tutan eser, Hilmi Ki- bütün hukukundan istifade ediyor. Onun Meşhur Ali Bey bu anarşiyi tevlidc en 

'tabevt taı·afından ne.şrolunınuş ve 125 kuruş • ~ b" .. . 
: flaUa satışa çıkarılmıştır. mezarı daımı surette kalabalıktır. Fakat ~y-.ı'k bir sebeb teşkil etmiştir. O rnüsta .... 

Benetı fünun edebiyatının Uk büyük ese- her memlekette, er'keklerden daha sofu lk.ıl hale gelmek emeline düşmüştü. Buna 
rl sayılan ıAşk memnu, u bütün okuyucu- olan kadınların hürmeti Mısırda ruhlara .nail olmak içindir ki üstünlüğü temin et.. 
lanmıza hararetle tavsiye ederiz. fatiha okuınağa inhisar etmez. Aptallar ıtiği ilk zamanlarda gönül rızasile kendi.; 

Amok - Avusturya ediblertnden Stefan daima kurnaz habisleri t~ ettikleri için, sine itaat etmiyec~ kadar k•.ıvvetli gör • 
zwcıc tarafından yazılan ve Hamdi Varotıu K h" ed sıh 1 · · · d"ğü" bazı b ı · M 1 tarafından dlllmlıe çevrilen bu beynelmilel 11 ır e 'hat en pek yennde bırçok ev u ' ey en lSlrdan kovdu, yahudi 
ooert Hllmt Kitabevi kltab halinde neşret - liyalar görünür ki kadınlar tercihan bun. katlettirdi. Sonra, münlhal kalan man .; 
mift1r. lara müracaat ederler. sablail'l kendi kölelerine vermesi için pa... 

Mezar kazıcılar - Atagündüz'iin en son Bu Allah adaml t rclh . 1 şayı zorladı. Şeyh Tacher'i S~iyeye ve' 
eseridir. Edebt, çok kıymetli blr romandır. an e an camı av u. . . ı 
Fla.tı 2s kuruştur. lannda ikametgAh tesis ederler; adi ~ir Ga~ze ha~alls~ne varıncıya kadar Şama 

Amerikaya kaçırı!an Türlt km - İsken - hasır Üzerine yatarlar. Esvab1ar1 kendi • aırur sıfatile ikame etmezse Mlsırda ra ... 
der F. Bertelll'nln bu romanının ı inci tab'ı lerini cennette zannettiklerini haber ve.. hat rahat hüküm süremiyeceğini zanne., 

13000 nüsha olarak bastınlmı.ş ve iki ay &1bl rir. Onlardaki bu 1ruds! hail ve tavır, et- diyordu. Suriye ve Şam havali~ni de ile-. 

Sakin ve durgun 
bir hali vardır. 

Kendiliğinden bir 
şeye kanşmak ve 
teşebbüslerde bu .. 
lunmak istemez. 
Arlkadaşlarile ses • 
sizce geçinir. 

1 

az bir zamanda mevcudu kalmamı.,tır. raftakilerin hürmettni idam• eder. Bazı _ ride ele ~~i~m~ fikrinde idi. Ayui za ~ 
J B~atmım erkeli - Vl - NQ'nun dl.llmlze ları, kendilerine daha ziyade ehemmiyet manda Dürzılerın ve .Minvalılerin istik ... 

~r...'1ett1ğl bir aşk ve macera romanıdır. Fia.tı verdirm"'k . . sokald rda 1-aJ d lalini temin ederek bunlan kend's"ne m:·ı 
25 

turuşt '"' ıçın, a , ara. ann a . ı ı :ı • 

* 
Ağır başlı bir genç 

1<arabükten Or • 
han karakterini 
soruyor: 

4ine merakla 
sarılır, mes'uliyet. 
ten çekinir. Ağu 

söze ve muamele .. 
1 ye tahammülü yok 
tur. Parasını ve 
eşyasını iyi kullan 
anak ve tutumlu 
,olmak ister. 

* Gönül almasım bilen bir genç 
Adanadan. H. 

Alma.cık fotoğYn. • 
fının tahlilini istı.. 
yor: 

Zeki ve rnuha • 
!kemeli konu§Ul'. 
Saygılı ve gönül a. 
lıcı hareketlerlle 
kendisini kolay .. 
lıkla sevdirebilir. 
MenfaaUerine kar. 
§ı ctenkid edilecek • dziyetlerde bulun _ 
ma'ktan ç~iıllr. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

isim • • • • • • • 
Adres • • . . • • 

DİKKAT 
rotograf tahW11çln bu tuponılU'dan 
6 adedlnln &6nder1lmesl ıarttır. 

··-·-··-··~~: •••••• -······--·······--·····-- yalnız beyaz yünden bir harmani olduğu ıtefık y~pmak arzusunu besliyordu. Os .. 
halde ciddi ve vakur bir tarzda yürürler. ms:ılı nnparatorluğunun şevket ve kud~ 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Bunlar servete karşı istihkar gösterirler, r~tı ka.rfısmda bu aşılmaz seddi bina et .. 
yalnız paylaşma taleb ederler ve dalma tikten sonra başına Mısır tacmı giyebile. 
kıyametin yakın olduğunu haber verirler. ceğine hükmeyleınişti. 

Mı.sırda, bu evliyalerdazı birinin dJğer.. Maamafih, bey payesine çıkardığı kö .. 
lerini aldatma Adetinin kendi kendini de lelerinden biri onunla boy ölçüşmek cür'c .. 
aldatmağa müncer ol~ağını lsbat ettiği tini gösterdi. Bu Mehmcd Bey, Babıfüiyl 
görüldü. Bu hilekArlardan btri, vecd ve aldatmıyan bir sadakat maSkcsi takma • 
heyecan haline girince, yalnız Allahın fS- rak, efendisine hücum etti, muvaffak ol.. 
mini söylemekle hasın üzerlnde ayakta du. Fakat onun kadar zeki ve münevver 
filan gün ve falan saatite NiH geçeblle _ değildi. Buna rağmen efendisinin yürü .. 
ceğini !halka temhı st'ti. Bir sürü meraklı düğü yolda gitmek istiyerek Suriyeyi Ml. 
kimseler ona nehire kadar refakat etti _ smı birleş'tirmek emeUle Şeyh Tacher'i 
ler. Evliya biraz sonra suların içinde kay. mahva ka&'tı. Gö9te.rdiği nankörlük ce _ 
bolup gitti. Mucizenhı tahakkuku tçtn uısız kalmıştı. Fakat takib ettiği siyaset 
biraz zaman. geçmesini bekliyen budala _ cez~ını buldu. AkkA muhasarasında can 

Yaşlılarda igod 
Tedavisi 
Fransızların •Elli yq hastalıkları• de -

dikleri tansiyon yük.sekllğl, kalb sıkın -
tııarı, böbrek isklerozi, lin1r hastalıkları 
elhasıl çöken bir uzviyetin ıuradan bu -
radan kopardı~ı feryadlara kar§ı ne gibi 
tedablr alınmalıdır. Bu tedabir .sıhhidlr, 
y&n.l hıfzıssıhhaya riayet esaslarına da -
yanır. M~elA bunJann fazla sigara 1ç -
memeleri, alkol aımamaıan, yorgunluk 
ve uykusuzluk, hayat 1ntJ.umsızlıklann
dan mümkün mertebe çekinmeleri, ye -

.Lar ise veüye ölmek vakti bıralc:rnlJ oldu.. verdi. 
w. (Arkası var) 

met meselesine fazla ehemmiyet verme- Bu soiıyane ımanasazl*1ar1a alçalan be. 
ıerı 10.zı.mdır. Qot tuzlu çok salçalı, baha- • et M 
rıı.tıı yemeklerle sucuk pastırma gibi dur- şeny ısırda körler lehinde yapılmlf 
maş etler ve falla et yemeklerine artık hududsuz bir teref bulınllfkır. 
yeda etmek kıab eder. Sebzeler, meyva - Buraya namahdud aurette mal!U kabul 
lar, aüUQ te1ler a:ı çok et ve hamur 1f - edildiğinden dolayıdır tt Mısırın büton 
ıerı, kompostolar bu yaşta.ki zatların ~ körleri 'bu .müesseseye toplanmı§lar ve 
Iıca gJdalan olmat: lcab eder. M 'klirn Sıhht tedablrden aonnl llAç faslı gelir. ısır 1 

• inin 'körlüğ(i çofalttığı zannını 
İllçlar arasında hJç modası ııeçmtye.n her husule getimıişlercilr. Sultan Hasan ca • 
dnirde ayni ehemmiyetle ve kıymetle camisi takrıöen on 'bfn Jdh-e bakıyor. Bi.. 
tutulan llAo l7oddur. bodun uzv1 m11 · z1m lklimlerimize nisbetle, bu aded lh _ 
rekkebntı l11 ımar edtlmiş lyodlar bu 1 ki 
J"&ftakl seva.tm bllltereddt\d kullanma .. tirna . nüfus ıniktan ile ml\tenaelbdlr. 
lan t.cab eden bir ntotır. bod normal -ve Maamafih şurasını teslllm etmelldlr ki, 
muntazam usulü dalreıslnde alınacak o - Mısırda bu hasta~ bilhassa sokaklarda 
ltmıa vücude ~ b1r aran olmıyan btr yahud evlerin taraçalannda yatmayı A • 

mfy!OO::dav:Lsine her ne şekilde olursa det edtnmtş kimselere hücum eder. Ge -
ol.!un yani damın şeklinde, şurub aeklln- oeleyin bllhS'SSa gerin bir qtğ ,Oz kapak. 
de Teyahud daha ma.taoel Taka7fde il - larını gayri mahsus eurette yumuşatır ve 
ne firtnsa şeklinde tatbiki her zaman iyi sonra g(lniln hararetınln teŞkn ettiği te .. 

l-n_e_tıoe __ v_er_e_n_b_ir_U9_ul_l1_ted_a_vidlr __ . __ _. zaddan badalanmala onlarda bir latidad 
peyda eder. Fakat flatü lSrtülft yerlerde 
yatan !kimselerin basıralan bu :fellkete 
kurban olmuyorlar. 

Oevab ıstiyen otuyuoulanmın posta 
pulu yollamalanm ı1ca ederim. Alts1 tat
clirde lste.lclert mukabelesiz tal&btllr. 

Mısırın lbide1ertni, semanın eüzelliiini, 

-····------······---.... -·························· 
Nnbetçi eczaneler 

Bu rece nöbetçi olan eczandu l'lftl]ar
dır: 

istıuı haJ cihetinde.k:Der: 
Şehudeb&.flll<!& <Asaf), Eıninönünde 

<Beruason), Aku.rayda (Snnm), Alem -
darda <Sırrı Asım), Beyazıdda (Be~), 
FatJhte (Vltall), Bakır.köyde <Merkez), 
Eyübde <Eyilbsultan). 

Beyofln clhetindddler: 
i.etJ.kıaı oaddemnde COalwtesal'auh 

Kurtul otta (Kurtuhı§), Mn.çkada <Ma~ -
IJca) Gala.tada (İldyol), Beşlkta§ta ~
din), 

Bolazlçl, Kaı!ıköy ve Ac1al.a.rdakller: 
Kadıköyünde (Halk, HulQst ô.mı~), 

tİsküda."\in (Sellmiye), Barıyerde CNurl). 
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Yeni tarihi romanımız: lO 

kal avza 
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, SON POSTA 

Yazan: Hasan Adnan Giz 

i do dizgin 
se im adılar 

}\fısır İncisi, kapıya doğru yürüdü: Yiğit Baybars arkadaşının omuzuna 1 O dudağını büktü: 
_;._ Şimdi her şey kararlaştırıldı. Siz bir yumruk indirdi: - Vereceğim haber pek hoşa gidecek 

Muhsin cenazeyi yarın Nil sarayına. - Kendine gel arkadaş sen böyle gibi değil. 
nakledeaeksiniz!- Ve siz Türe bana' gdyrete gelirsen korkarım ki bize bir - Neden yavrum? 
Aktayı gönderecek ve yarın bir kurul- pay kalmıyacak! - Sultan hasta hem a~r hasta Ak -
t~y toplnmıya çalışacaksınız. Artık is- Öteki kahkahalarla gülüyordu: tay! 
tirahat edebilirsiniz! - Sen üzülme Baybars haçlı ordu - - Söyleme be! 

Türe ve Muhsin güzel kadını selAm- su istediğimiz kadar bereketlidir. - Gerçi Mansurede böyle bir haber 
ladıktan sonra çekildiler. Gün doğu - Öte<kn ihtiyaı bir kölemen dua etti: yok, her şey gizli tutuluyor fakat ben 
yordu artık! - Ulu Tanrı onları kılıcımızdan a• - onu başka yerden sezdim. 

Mısır İncisi pek bitkindi. Kendini yırmasm. - Tiire Fahreddin ne diyor? 
balkonda bir halının üstüne attı. Güneş bütün ateşile gökyüzünü sar - _ Ne diyecek ağzını bıçak açmıyor. 
Aşağıda tam balkonun altında dimdik mıştı. Aktay arkadaşının koluna gire - Bugün bir kurultay toplanacak, Sulta-

.duran hır gölge VCJrdı. rek fısıldadı: nın ve oğlunun namına sadakat andı 
Dikkatle baktı. Günün ilk ışığında - Şehirden ne haber getirdin, Sul - içilecekmiş! işte bu pek manalı. 

pembe bir yüz gördü. Dtıdakl:ırmda tan nasıl? _ Doğru; bir iş var. 
bir kelime dökültı:~ Öteki göz kırptı. 

- Aybey! - Sultan iyidir. Gelirken Türe Fah- - Korkarıın Sult&'Il gidiyor. 

- Yanarım doğrusu Baybars! O o· • reddini gördüm. Sultanın orduva seıa-
zim için hem sultan hem bir babaydı. 
Zavallıyı Dimyat büsbütün bitirdi. Pe
ki bu g~tirdiğin fermana ne dersin? 

V rnını bildiren bir ferman gönderdi. 

- Hoş ge1din yiğit Baybars! 
javza kışlasının önünde dizilen beş on 

kölemen askeri ( 1) dolu dizgin gelen 
bir ıtenç atlıyı selfirnlıyordu. 
Hoş geldin yiğit Baybars! 

Atı üstünde evrensel bir şöhreti olan 
Türk-Kölemen biniciliğinin en güzel 
hünerlerini gösteren genç adam çevik 
bir sıçrayışla: yere atladı. 

Derhal iki nefer hfüd süvarisinin te
siri altında sıçrıyan atı tuttular. Diğer 
iki nefer de genç atlının tozlarını sili-
yordu. Çöl güneşi, Kıpçak yaylalarının 
hür havasında yetişen bu gencin yü -
zünde esmer bir iz bır&krnışh. 

Anca'k otuz, otuz üç yaşında vardı. 
Kara ve ateşli gözlerin~ rnerdlik ve 
ihthıas o'kunuyor, eğri bumu; kalkık 
kaşları yüzüne ayrı bir mehabet V1:!ri -
yordu. 

Göğsiinde alhn kakmalı büyük bir 
Bars arması (2) ve omuzunda mensub 
olduğu a1ayı bfldirt>n mavi bir şerid 
vardı. 

İri gövdesi, ateşli bakışlan1e bu adam 
gerçekten bir Parsi bir orta Asya kap
lanınf hat~latıyordu. Yerde sürünen 
kılıcını kavrarken neferlere gürledi: 

- Usta Aktay içerde mi? 
- Evet içerde kılıç talimi yaptın -

yor. 
Kışlanın büyük avlusunda çarpışan 

çeliklerin sesi geliyor, daha n:~de b~r 
bölük kadar ilinin talime gittigı görü
lüyordu. 

Genç ad~ kışlanın kapısına kadar 
ilerliyerek, içeri seslendi: 

-Hey Usta Aktay! Sabahın bu saa
tinde kılıcını kimin trşkına bileyorsun? 

- Vay yiğit Baybars! Hoş geldin! 
Kapının önünde şen ve iri bir kuman

dan gönindil: 
Baybarstan biraz daha yaşlı, yağız 

çehreli ve kartal bakışlı bir yiğitti. E
linde pırıl, pırıl yamm gümüş kabı.alı 
kılıcını havada salladı: 

- Kılıcımı mi'istakbel Kudüs kralı
nın şerefine bileyorurn. Vay bunun do
kunduğu yere. 

Koynundan bir cüzdan çıkararak bir 
kölemene verdi: 

- Arkadaş bu Sultanın fermanıdır. 
Ordunun önünde okunacak! Al Türe 
Hüsameddine götür. 

Baybars cüzdanı verdikten sonra aT
kadaşını tenha bir köşeye götürdü. Bir 
hurma ağacının altında durdu. 1:1 gü
neşin altında bir yılan gibi kıvrılıyor -
du. Aktay mana!! bir şekilde güldü: 

- Dilinin a•ltında bir şey var Bay -
hars! 

- O da orduyu avutmak için bir dü
zen olabilir. 

Aktay elini dizine vurarak: 
- Ah iş göW! -diye söylendi- düş

mandan bir haber var mı? 
- Nil kıyısında uyuyor. Yeni bir şey 

yok. 
- İnaruna su uyur. düşman uyumaz. 

Muhakkak bir b~klediği var. 
(Arkası var) =========================================;::=================:1 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUCiU l 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. ~.Q. lD,74 m. 10195 K..,_ 20 Kw. 
l~-P. 31,79 m. 9486 Kes. 20 Kw. 

1 
nln - Hicaz şarkı: Sorulmasın bana. yelslm. 
5 - ....... - 1'ek saz.la hnlk türküsü: Ay 
doğdu batmadı mı. 6 - ........ - Tek saz.la 
halk türküsiı: Yıldız türküsü. 7 - ••• . • .. • • -
Keman taksimi. 8 - ......... - Uşşak şarkı: 

YM ile geçU zamanım. 9 - Blmen eŞn -
Uşşak şarkı: Bahar erdi. 10 - Re!lk Fersruı
Uşşak şarkı: Kız bürün de şalına. 21: Ko -

ÇARŞAMB.\ - 14/6/39 nuşmo.. 21.15 : Müzik lOperetıer - PU 21.45: 
12.30: Program. 12.35: Türle müziği - Pl. Haftalık postn kutusu. 22: Müzik (Küçük or-

13: Memleket .e!lat Ayan, ajans ve meteoro - kcstra - Şef: Neclb Aşkın.> 1 - Hans Löhr
loj1 haberleri. 13.15 - Uı: Müzl)ı: (Kaqık Memleketten memlekete (pluhtelif memle -
program - Pi.) 19: Program. 19.05: Müzik ketlerin melodileri üzerine rapoodl.) 2 - A
(Boll - Pl.) 19.15: Türk müzlğl (Fasıl hey - ıots Pachernegg - Viyana cazibesi. 3 - B. 
etl) 20: Memleket saat lyarı, ajan.s ve me - Kutsch - L5J)anyol kapris!. 4 - Waltcr Borc
teorolojl haberleri. 20.ltJ: Neş'ell plWar - R. hert _ Blr gecenin hlkdyesi. 15 - Hermann -
20.20: Türk mlizlğl <MOtterek ve solo ta - I>orull - Marş. 8 - Ziehrer - Viyanalı kft -
gann1.) ı - ......... - Hicaz peşrevi. 2 - sa- çük kız. 23: Son ajan! haberleri, Ziraat, es -
dullah ağanın - Hicaz yürük semaisi: Nlde- ham, tahvllAt. kambiyo - nukut borsası (fi -

11m n.bnı çemen. 3 - !ŞeTki beyin - Hlca.11 at.) 23.20: Müzik (Cazband - Pl.) 23.55 - 24: 
p.rtı: BilmJyorum bana noldu. 4 - Lemi - Yarınki program. 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 
diker erkek ve kadın terzi aranıyor 

1 - Tophanede 1 No. lu dikimevi için saraç el işi ve makine kalfası ve aynca 
makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazan dikkate alırunıyacaktır. 
3 - Ücret haftalık verilmek üzere talihlerin hüsnühal ve tifo ~ı kağıdlarile 

birlikte hemen dı1timevi müdürlüğüne müracaatları. c4009> 

Laboratuvar yaptırılacak. 
Türk Hava ,kurumu Genel merkez Başkanlığından 

1 - Etimesgut'ta Türkkuşu alanında yaptırılacak hava müsteşarlığı tecrübe 
ve muayene komisyonuna aid 18.boratuvar binası ~atı kapalı za.rf usulile ek.. 
6iltmeye çıkarıbnıştır. 

(1) Tarih noLu: on üçüncü asırda cengi- 1 - Bu in~aatın muhammen bedeli (8J.450) lira (70) kuruştur. 
zın Asyayı baştanbaşıı çl~emesi Tilrt. yur- 3 - İsteklilerin bu ~ ald şartname keşı'f ve salreye aid evra1cı Türk Hava Ku.. 
dundıı yeni tlr göç yııratmıştı. Blr taraftan romu Getıel merkezinden (4) lira (20J kuruş mukabilinde alabilirler. 
Cengiz ordusunun önünden kaçan Havartem .f - Eksiltme 26/6/939 Pazartesi günO. saat 16 da Türk Ha.vıa Kurumu Genel 
Türk1ert; diğer taraftan Altın ordu deTle\l 
tıırafından esir edllerek satılan Kıpçak ve merkezinde toplanacak koorusyon tarafından yapılacaktır. 
<>guz gençleri diğer islli.m hükümdarıan bu fi - Elaıiltmeye girebil!mek için isteklilerin teklif mektublarile birlikte aşağıda 
fiğlt ve değerli gençlerden hassa orduları, yerili teminat ve vesalki ayni gün saat la e kadar komisyon reisliğine tevdi et. 
m~fız alaylıı.n teşkil edl;yordu. jBllhassa mış olınalan ldumdır. 
Kudilsü 'bu yiğit göçmenler sayesinde kurta-
ran Mellk Salih Havarzem n Kıpçak genç- 8 - Muvakkat temtnat miktan (5.322) Ura (53) kuruştur. 
l<ırlnden -sonradan Memldkler-Kmemenler 'i - Eksiltıooye girme'k istiyenler 2490 numaralı kanundaki §artlan haiz okluk.. 
adı verllcn - parlak bir ha.'!Sa ordusu kardu. tan ~a en az (60.000) liralık mümasil bh' bina İni&atını muvatfaklyetle ba. 
Son zamanlarda bu Memllflklerln sa)'lSl 0 ~arına dair vesika ibraz etmeleri IAzımdır. (4221) 
kadar artmıştı ki Melik Sallh ıırtı'k onıan -------------------------------

AÖkaradaki spor hareketleri • 

Harbiye, Gençlerbirliğiol 
4 - 3 mağliib etti 

fi 
Milli küme harici olarak yapılan bu maç durgu;ıci' 

zevksiz geçti. At yanşlan ise çok heyecanlı 0 . rl' 

Ankara, (Hususi) - Milli küme dışın~ 14 üncü dakikada Celil :ııacbi~ ~ 
da kalan bakımlar arasındaki maçlara bu berlik sayısını çıkardı ve 37 :~ 
hafta da devam edildi ve Harbiye, Genç- da dördüncü gollerini atan. irdilel'· 
lerhirliğini 4..3 mağlub etti. Takımlar şöy_ oyunu 4..3 galib vaziyette bit aıJtO ~ 
le dizildiler: Bu maçtan önce yapııması 1~ 

Gcnçlerbir1iği: Rahmi _ Ali, Ali _ Hü- Galaiasaray - Güneş maçı, G. ,_ 
seyin. Hasan, Mustafa _ Mustafa, Asım, lılar gelmediklerinden, Güneşill 
A,. Y f v hd t galibiVAtile neticelenmiştir . .ı, usu , a e .. . J -

Harlbiye: Naıhid - Şükrü, Necdet _ Mu. At yo~lan ; 

zaffer, Muhterem, Zeki - Fethi, Fahir, At yarışlanna bu hafta da d~~ 
Celil, Etem.·· di, koşular çok sürprizli ve be~ 

Oyun başladıktan sonra Hk dakikalar- du. Seyirciler arasında Ruınell.,, r .... 
da takımlar gayet dur.gun oynuyorlardı, Nazırı Gafenko, Refik Sayda~' 
Gençlerin bir akınında AH ilk golü yaptı, Saracoğlu bulunuyorlardı. y oıtl )t 
bundan sonra Gençler .gevşediler, bun- a.t 16 da başlandı ve 5000 liralık ~ 
dan istifade eden Harbiye forvetleri 2 gol şusunu Yılmazkaya i,Wnli. taY udi~ 
aıtarak galib vaziyete geçtiler, devre son- Birinci koşuda Gazal, ikincı kof d~ 
larında Asım Gençlerin ikinci golüna çı- üçüncü koşuda Yılmazkaya: . ~ 
kardı ve devre berabere bitti... Gençler koşuda Ahime Poureux, beşıncı ;.
iki~ci .?evreye. ı~ kişi olarak çıktılar ve ! Özdemir, altıncı koşuda Çel~f--
3 uncu g-01lennı penaltıdan yaptılar, 1 geldiler. Selsns 

-- ., -----_.._ .... _....__ J •• 

izmirin Doğ~nspnr Galatasaray izmirur 
ta. ımı şehrimize geliyor avdet etti ~ 

İzmir birincisi Doğanspor takımı şehri. Milli kü.ıne depta!mal\ ınaçl..,,oı ~ 
mizdeki son maçlarını yapmak üzere bu mak üzere tzmire giden G. sara1 :,..ıJ 
hafta İstanbula gelecekıtir. Doğanspor ilk . . da bü"'lk f,ıP"".M& 

C rt . .. - B 'k 1 p yaptığı her ıki maçı J · .,.-
maçını uma est gunu eşı taş a, aza- ·rniıe 
ra da Gala.tasa.rayla yapacaktır'. Doğan- kazanarak dün akşam şehn 
spor İzmirde Vefa ve Feneıi>ahçeyi mağ- etmiştir. ,J1A 
lub etmiştir. Bundan evvel şehrimize geL Galaıtasarayın kafile reiSi ~;tel 
diği vakit bazı oyuncularını getiremedi- nıarı bu maçlar bak.kında ıbize şu . ~ 
ğinden buradaki maçlara zay:ıf bir kadro ~ ~ 
ile çıkmak medburiyetinde kalmış. Fe- c- Cumartesi ve Pazar günle«' , 
nerle, Vefaya büyük farklarla yenilmiş- ğımız iki maçı çıkardığımız~ fi 
ti. Eğer bu sefer de tam kadrosile gelmi- neticesinde muvaffakiyetle ~' 
yorsa yapacağı maçlarda ayni Akıbete muvaffakiyetimizin yegane ., 

uğraması muhıtemeldir. Bu seferki rakib- biri de İzmir halkının ve :nısÇ ya 
leri Beşikıt~ ve bilhassa Galatasaray çok iki klübün centilmen harekA!ftterfdlt· ~ 
kuvvetıli vaziyettedirler. Doğanspor mü- bir ,,,... 
dafaa hatla:ruıı kuvvetlendirmek mecbu- İzmir gibi yurdun en müıntal '""""' 
riyetindedir. Doğansporun burada yapa. hftinde 34 senelik temiz bir spor' -

cağı her iki maçın da Beşiktaş ve Galata- malik olan klübümüziln oyun tafS19'8' 
saray :l~hine bi:tmesi büyük bir ihtimal ler gibi alkışlıyan bu sportınen b~ 
dahilindedir. leri bütün GalatasırrayljJai"ı çok JO 

lngilizler bugün kriket maçı 
yapacaklar 

Şehrimime Fenerl'e karşılaşan İngiliz 
Wandrers takımı bugün saat onda Şiş!i
dE!ki İngiliz sahasında İstanbuldıı bulunan 
İng.ilizlerle bir kriket maıçı yapacaktır. 

Aralarında tanınmış krlltet oyuneulan 

bulunan İıngila oyuncdlannın yapacağı 
bu maça mühim bir ehernntiyet verilmek. 
tedir. 

İngiliz tır.kımının en iyi kriket oyun.. 

cusu soliç Kelleherdir. 

Kriket maçı sabahleyin onda başlıya
cak, ~m beşte bi>tecektir. 

Demirspor Romanyadan geldi 
Romanyanın şimendiferciler takımile 

yaptığı maçı 3-0 mağlubiyetle bitiren An

kara Demirspor takımı dün sabah ıehri.. 
Ill.İ"le gElmiştir. 

ve mütehassis bırakmıştır.> 

Şerefi sevenleri davet~ 
Beşiktaş jimnastik klübünd~~: )f~ 

a'ZİZ Şerefin ölümü yı?dl1n~ ~ ~ 
eden 17 Haziraın 939 Cumartesı ~ 
15 te mezan başında kıymetli Dl ,il 
m 111acağımızı Şerefi seven ze'I~ 
aricad&flarımıza bildiririz. 

Ankara borsası -····- 6--Acıl.. • Kapan" flatıan 18 -

ÇEKLE& 

I?emirspor ta'kımı Ankara.ya hareket pıLuaıao 1 

Açılıf 
ı.9J 

126.68 
8.561 
6.66~5 

28.64 
etm~ir. 

Romanya - ltalya maçı 
Roman'Ya - İb1ya millt takımlan arL 

sında Bükreşte oynanan futbol maçını t 
talyanlar 1-0 kuanmı§lardır. Rumenler 
bu magta çok iyi oynamıifardır. art<>T& 

Bud&P84te 

6'1.29 
ll0.71 
21.6'6 
ı.o&a' 
ı.16 

14.0Sİ 
as.s116 
u.M25 

Merkezi Avrup kupası başhyor = 
Kahlredc barındıramıyarak Nllde, «Ra'YZlh 

adasında yaptırdıfiı aBnhrlye• denen kışlala
ra. yerleştirdi. Kısa bir zaman içinde en mi.1-
blnı mevkileri el~ geçiren bu Memlrucler blr 
müddet sonra Mtün Mısırın hA.ldml oldular. 

Her sene bilytıık bir aWm ile takib edf_ :::O~ 

oJMJI 
ıJl8il 

84.U 
80.65 
2S.lf1°" V A Z 1 F E V E D A V E T len Meııiı:ezt Avnş>a kupası lIUlÇle.nruı 18 Molkon. 

1 Haziranda başlanacafktır. 23 Tcmm.usa a:,:;.::;;;;~~------- • 

(2) Fransız Müteşerrlki cMarseb Kölemen 
terin mcnsub olduğu orduyu bildiren ar -
ınalar ve renkli şeridlerl t84ıdıklarmı, haçb 
şövalyelerinin bunları tnkl!d ederek Anııpa 
mıılzadelertnın aıma ve Uverlert 1ead olun
duğunu söyl\lyor. 

stanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden kadar devam edecek olan bu maçlara 1 s T t KB Az LA ~ 
Yıllardanberi tevli~ vazifesine alaka gastermiyen ve adresi İdaremizce bW.. Macaırlar. Yu.goslaVlal', Çekl:er ve !tal- Atıllf 

-
nemi yan (TEVFİK BEY KERİMESİ REFİA HANIM) va:kfının cmütevellia Fatma yanlar iFak edeceklerdir. 

İfakat.in ilfın tarlhindeııı tubaren 15 gün zarfında t.daremize Mülhalk Va.kıflar Şei MeM.ezt Avrupa :irupıwnda MacarfBtan 
lQllne müracaatla vldcfına aid muameleyi taioö ve hayır şartlannı ifa etmesi, renklerini meşhar FeMD&i Varuı ile 
aksi takdirde hakkında kanuni muamele ~ılaoalı ilfin o1UllU%. .(4235) - , !Jıı>eŞt ilakımlan temsil edecektir~ -

--Ti* borcu I P8lln 
• • l'D • 
• • 1 
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1 N K 1 B A Z 1 defeder, M 1 O E ve B A R S A K L A R 1 

Kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIM-
SIZLIK, ş;ŞKİNLIK, BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK 
ATALETı, İNKIBAZ, SARILIK, SAF~A, KARACIGER, MiDE, EKŞiLiK ve 

YAN ALARINDA ve bütun mide ve barsak bozukluklarında kullanınız. 
M ZO ıE: YVA TUZU son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mnmasll mUstabzarlardan daha 

çnbuk, daha kolay ve daha kntl bir tesir icra eder. Horoz markasına dik.kat. Yalnız toptan satış yeri ; Mazon ve 
B t on Ecııı depoc; ı. YMi Post ne arkası No. 31 lf.:tanbul -------

Askeri Fabrikalar Umum Mud ·rlüğü 1lanları 
45 t on Ferro Slisyum 

0 ~ ton Ferro Wolfram 
' ton Ferro Titan 

0,6 ton F 

1 Odası v~sikasile me:zJkur 
komisyona müracaatları. 

* 
gün ve saatte 
c4184> 

100 fon toleol alınacak 'l'~ı...,. erro Sil•syum • A!enunyum. 
... 

1
" 11n ed·ı 1 tfııa \le . 1 rn bedeli c24,000> lira-.olan Tahmin edilen bedeli c30,000 ,.lira o an 

~ F' Inıktarları yukarıda yazılı 4 ka _ 100 ton Toleol Askeri fabrikalar umum 
lhnunıe:. ~alzemesi Askeri Fabrikalar müdürlüğü merkez satınalma komisyo • 
t . Udurliığü Merke-z Satınalma nunca 29/6/939 P~rşembe gün:i saat 14 
ı~ıs~onunca 4/711939 Salı günü saat de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname 
şll"tn.::ı: 'Pazarlooa ihale edilece'.ktir. eh lira c50> kuruş mukabilinde komis • 

.... ,,e p~ yondan verilir. Taliblerfn muvakkat te -
"erıı· rasız olarak komisyondan lan ır. 'ranbl . minat olan c2250> lira ve 2490 numaralı 

cl8QQ • <.'rın muvakkat teminat o. kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vC'saikle 
tıı. ... 

2 
> lıra ve 2490 numaralı kanu • ~ v 
3 

komisyoncu olmadıklarına ve bu işle :ı. 
llıı--,_ e ntaddelerı·nd"''!,.ı· vesaı·kle ko • !fi d;Yvucu ol:rnaa kl '"""" kadar tüccardan olduklarına dair Ti • 

tüccar ı c:nna ve bu işle alaka. caret odası vesikasile mezkOr gün ve sa. 
~n ~~uklarına dair Ticaret ntte komisyona mür\Caatları. c4075> 

Deniz Levazım Sa·ı '"-111~ Ko·nisyonu ilanları 
~ rmara Üssübahri K. Satınalm ı Knmisyonundan: 

~1 Kıl ısu 'J ahın rıı ti tı Tutar - ırus Lıra 

ı _ l\ 3 . o , h'U !lı:ıoo 

ka~ı zar: u ra erl '"İ in i' 'i a cı olup yukarıda miktarı yazılı sığın eti 
2 _ Eksi~ulı~e eksiltn_ıeye konulmuştur. 

Yevm1. Slyasl. Havadis ve Halk gazetesı 

Yerebatan. Çatalçeşme sokak, 25 
İS TA N BUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mnhfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARl 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14•>0 750 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 
2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
:300 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımrur. 

~-· ···················· ··· · · ··· · · ······· ········ -, ! Posta kutusu : 741 İstanbul • 
! Telgraf : Son Posta E 

! Telefon : 20203 j 
'·························t······················" kapısındaki k e~ı 26/Hazıran/939 Pazartesi gunü saat 15,30 da İzmitte Tersane 

3 - Şa Olllisyan binasında yapılacaktır. E G E . Ti y AT R o 5 U 
4 - Ek~i~~~ ~e~gün komisy~nd:ı gö~lebilir ve. bedelsiz ohırak alınabilir. Nurettin Genç Dur ve 
~.ehli olduk} y ştır~ e_decek ıst~klnenn 2490 sayılı kanunun tarif ettiği bu tırkadn~lfın 

a\>i tekrr anna daır tıcaret vesıkalarile (675) liradan ibaret ilk teminatlar 16 Hazi ran Cuma aı.· amı 
1 rnektublar - mı ...,, 

<>n b k ~ ını muayy:n gun ve saatten tam !bir saat e\"Veline kadar ı ış:rab bahçcııindc 

_aş_a_n_ıı_gı_n_a _ve_rm_eı_e_rı_. ___ c4_10_7_. _______ ___ _:_ ____ ~l'.:k~i _S~fin~gü i .rasmda 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ila:ı!arı 
Yolcu katarlannda izdihamı önlemek ve yolculuğun daha müsaid şartlar aUın. 

da yapılmasını temin etmek maksadile 15/6/939 tarihinden itibaren Ankara • 
Haydarpaşa • Ankara arasında işliyen 1 ve 2 No. lu Anadolu ekspres katarlarile 
3 ve 4 No. lı sürat katarlarındaki birinci ve ikinci sınıf arabalarda mevcud yer 
adedi nisbetinde bilet satılması mukarrerdir. 

Bu katarlarla seyahat etmek istiyen yolcular beher birinci sınıf yer için ~i 
kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 kr. tediye etmek şartile: 

A) Ankara • Haydarpa~ arasında ve mütekabilen heı gün seyrüsefer eden l 
ve 2 No. lu Anadolu sürat katarı. 

B) Pazar, Salı. Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan hareket eden 3 No. lu 
sürat katarı. 

C) Pazar, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Haydarpaşadan hareket eden 4 
No. Iu sürat katan. 

İçin Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Eskişehir, Karaköy, Bl. 
lecik, Arifiye ve İzmit mütavassıt istasyonlardan yer kuponu temin edeceklerdir. 

Yer kuponlarının sntış mahalleri ve zamanlan 
1 - Ankara Garı : 

A - 3 No. lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat evvel ve 1 No. lı Ana.. 
dolu katarı için katann hareket edeceği günün sant 8 inden itibren. 

2 - Haydarpaşa Gnrı: 
A - 4 No. lu sürat katan ile 2 No. ııı .Anadolu sürat katarı için hareket saatin. 

den 24 saat evvel. 
3 - Polatlı istasyonu: 
Bu katarların Ankara ve Eskişehirden hareketlerinden con~ 
4 - Eskişehir Can: 
Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra. 
5 Karaköy istasyonu : 
Eski ehir ve Bilecikten hareketlerindensonra. 
6 - Bilecik istasyonu: 
Eskişehir ve Arifiyeden hareketlerinden sonra: 
7 - Arifiye istasyonu: 
Bilecik ve İzmitten hareketlerinden sonrn· 
8 -- İzmit istasyonu: 
Havdarpaşa ve Arifiveden hareketlerinden sonra. 
Yer koponları satacaklar. 
Mütavassıt istasyorllar kendi emirlerinde kalacak serbest yer nisbetinde yer 

kuoonu satılabilecektir. 
Yolcuların aldıkları yer kuponlarını gidecekleri mahallere ve kondoktörler ta. 

rafından 1ophnıncaya kadar muhafaz:ı. etmeleri Hizımdır. 
1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarlnrındaki bütün birinci ve ikinci sınıf yerlerin 

evvvelden kapatılması zaruridir. Yer kuponu almamış olan yolcular bu katar -
larla seyahat edemezler. 

3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu al mayan yolculnr bu :ıtatarlarda bulunan 

.serbest arabaya binebilirler. Yer kuponu almaksızın No. lu yerleri işgal eden yol. 

cular işgal ettikleri yerleri terkctmiye mecburdurlar. 
Bu mevzu hakkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının istihbarat bürolarında 

daha mufassal malfımat alınabilir. 
Umumi istirahatini ve herkesçe matlOb intizamın temini için sayın halkımızın 

istasyon ve katar memurlarının tavsjyelerine uymnlarını ve tahsis edilip kuponla. 

rı verilen yerlerden başka yerlere oturmamalannı ve herhangi bir hoşn}idsuzlult 
vukuunda dileklerini istasyon ve kntar memurları yanında bulunan §i-kuyet def 

rıerlerinD vazmalarmı ehemmiYetle rica ederim. 
Omumi müdür 

15/6/939 tarihinden itibaren Tuzla içme trenleri işlemiye başlıyacaktır. 
Haydarpaşa içme münasebatını 18/23, 20/25, 22/27, 26/31, 28/33, 32/37, 36/41 

ve 19 numaralı katarlar temin edeceği gibi 7, 91 10, 13, 14 numaralı nna hat ka. 
tarları da bu durakta birer dakika duracaktır. Fazla tafsilat için istasyonlara 

müracaat edilmesi rica olunur. c4177> 

1 İstanbul Komutanlığı ilanları 1 
İstaıtbul Komutanlığına bağlı bir!i~ier 1 rilebilir. İsteklilerinin. ilk teminat mam 

hayvanatı için şerait ve evsafı dahılindc buzu veya mektublarıle 2490 sayılı ka. 
220000 !kilo yulaf satın nlınacaktır. Kapa. nunun 2-3 maddelerinde yazılı vesiknla.. 
lı zarfla ihalesi 3/Temmuz/939 Pazartesi rile ihale ıgünü ihale saatinden bir saa1 
günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen evveline kadar teklif meldublaTını Fı~ 
kıymeti 11000 liradır. İlk teminatı 825 li. dıklıda Kcxmutanhk Satınalmn Komisyo, 
radır. Şartnamesi hergün komisyonda nuna vermeleri. c4244> 
görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat * 
ma'kıbuzu veya mektublarile 2490 sayılı Çatalca müstahkem mevıl<l birlikleıinhı 
kanunun 2..3 maddelerinde yazılı vesika. ihtiyacı olan 164000 -kilo sığır veya k~ 
larile beraber ihale günü ihale saatinden etlerinden hangisinin iiatı müsaid olursa 
bir saat evveline kadar teklif mektubla. o cins et şerait ve evsafı dahilinde satıl\ 
rını Fındıklıda Komutanlık Satınalrna alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 3/T.erm. 
K10misyonuna vermeleri. c4243> muz/939 Pazartesi günü saat 15,30 da y * pılacaktır. Muhammen tutarlan sığır ettt 
İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler nin 44280 keçi etinin 37720 liradır. İlk te1 

llıüyacı olan 220000 kilıo sığır veya keçi minatlan keçi etinin 2829 sığır etintn 
etlerinden hangisinin fiatı rnüsaid olursa 3321 liradır. Şartnamesi bedeli mukabi., 
o cins et şe1'<Ut ve evsafı dahilinde satın !inde verilebilir. İsteklilerinin ilk temina~ 
alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 3/Tem. ma'kbuz veya mektublarile 2490 No. r 
muz/939 Pazartesi günü saat 15 de yapı. kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı ve.:··.~ 
lacaktır. Muhammen tutnrı sığır etinin larile beraber ihale günü ihal~ santh uen 
72600 ve keçi etinin 68200 liradır. Temi.. bir saat evveline kndar teklif mektublcı.,. 
nıat'ları sığır etinin 4880 keçi etinin 4660 li. rını Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
radıır. Şartnamesi bedeli mukabilinde ve. KornisyıoJJuna vermeleri. c4245:D 
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• 
ihtimal mı? Cehalet mı? Üşenme mı? 

Bir çok insanlar hala kendi 
dişlerine her gün bakmayı 

ihmal ederler ... Halbuki serin 
bir ağız ile sağlam dlflere 
malik olmak hem hot ve 
hemde (GIBBS sayeah~de) 

gayet kolay bir feydlr 1 ' 

DUnyanın en eski mUeH"'-dfdir. 

iç 
terefı"d•n 
lerç•••vınıa 

soıe 

fırçaıayınıa 

lliLDJNE KIYMAYAN 

POKER 
TRAS ı IÇAGINI 

kullanır. 

Her Yerde POKER Traş Bıçaklarını Arayınız. 

1 
, • • 

ısınız 

SON POSTA 

DAMAR 
SERTLiKLERi 

ile ge~er. 
Urinal, karaciğer, böbrek, taş ve 
kumlarından mütevellid satı.cıları

nız, dnmar sertlikleri ve şişmanlık 
şikayetlerinizi UR İ N A L ille ge
çiriniz. 

UBINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir. Kanı te
mizler. Lezzet\ hoş, alınması kolay
dır. Yemeklerden sonra yarım bar
da'k su içerisinde alınır. 
İNGİLİZ KANZUK EC~İ 

BEYOÔLtJ - 1 TANBUL 

Drcsdncr Bank Şubeıi 

Merkezi: BerlUJ 

Türkive l!t'b~l~ri: 

Galata • İstanbul - lzmir 
Deposu: lst. Tütün Gümrüğ!l 

* ·Her türlü banka iti * 

Düny~ca maruf 

"PEUGEOT 
B. "kl " ısı etleri 

münhasıran 

BAKER 
Maöazalarında satılmaktadır. 

Bayan GABY WAGNER hakiki yaşniı itiraf 
Ye bu derece cazib bir tarzda nud güzelleştiğini izah ediyor : 

1 ~> Doktor. 1. Zati Oget 
Belediye karşısındaki mu1tyeneha
nc·.ın ie öğleden sonra hastal.ırııu 
--. kabul eder. ._ __ • 

On gün kadar evvel çektir - teki Tokalon kreminin terltibın· 
diğim Fotoğrafımı gördükçe de Viyan'l Üniversitesinden 
gözlerime inanamıyorum. En a- meşhur bir Profesörün keşfi 
şağı 40 yaşında görünüyordum. ve Biocel tabir edilen kıyme1li 
Alnımda ve goz!eric ağzımın et- gençlik cevhe:-j vardır. Akşam. 
rafında buruşukluklarım vardı. lan yatmazda'l evvel p~mbe 

Tenim esmer ve sert idi. Bugün rengindeki Tokalon kremini 
ise cfüiim yumuşak ve dostla - kullanınız. Siz uyurken o, bes· 
nmın gıpta nazarile baktıkları Jeyici ve güzelleştirici tesirini 
açık ve bur~uksuı.clur. Herkes gösterir. Cildiniı yumuşayıp gü-
benim hakktmdıı 35 yaşında o~- zelleşir ve buruşukluklarını gi-
duğum halde ancak .!5 vaşm:!a derir. Gündül için de beyaz re:ı-
göründüğümü söylıyor. Yegône gindeki Tokalon kremini kulla-
cild unsurı.ı olan Tokalon Kre- nınız. Siyah benlerı yok eder ve 
minin gece için Pembe renglri aç•k rnesameleri sıkıştırır ve 
ve gündüz için beya:. renkte:{İ· cildinizi heyazlatıp kadife gibi 
ni kullan:ırai< güzcll<'şmey\! mıı- yumuşıtır. Bu basit usul.il bilen 
vaffak oldum. Tokalon krt!mini her kadın, ·~ünd.:? beş dakika. 
tavsiye ettiğım dostlarımd;ın daha genç görünebilir ve tene 
bir çoklan da benim gib, mem- yeni b1r güzelhk verebılir. To-
nuniyet b..ıhş semeresinden h . .ıy- kalon kremir.in semeresı garan-
rettc ka!dı:ıı... tilidır. Aksi takdırde paranu: 

Cild unsuru olar. Pembe renk· iade olunur. 

Harb okulu komutanlığından 
Bu sene hariçten Harb okuluna girmeğe istekli bulunanlar için yirmi dört ya. 

şına henüz girmiş olanlarla Üniversi~e ve diğer yüksek okulfardan tahsilde 
iken Haı:"b okuluna girmek istiyen talebelerin bulundukları sınıf imtihan netice. 
sini bekl~meden askerlik şubelerindeki talimata göre evsafı haiz \)}anların Harb 
okuluna alınacakları ilan olunu1". (4127) 

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

İlan Tarif em iz 
Tet sütun ıantlml .......................... 

Birinci .ahile 
l lıinci •ah ile 
Üçüncü •ahile 
Dördüncü •ahile 
iç •ahileler 
Son ıahile 

400 
250 
200 
100 

60 
4() 

lruraı 
)) 

)) 

)) 

)) 

b 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifad: edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlancılık Kollektlf Şirketi 
Kalıramaıuade Ban 

Ankara caddesi 

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

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
• A. Ekrem UŞAKLIGlL 

VENÜS kadar güzel olmak isterseniz 
Mqhur Alman güzellik müteha11111 Profesör Doktor E. wtNTflt 

tarafından formülü yapılan ve dünyada mevcut müstabır 
güzelli1t 

Umumi depoıu : Nureddin Evliyazade Ecza, alAt ve 
ltrıyat Deposu lstcmbul 

,~-T 
5ıhhahnizi 

, h/Jditl ediyor 
ıJ~~ 

Ot!LN/ll 
iT 

ile ö~ rfirünüz 
u-.ıı ..,... ı ı. ı,..,ı.. laıedul. IAl•ta. Ver..,• Hu 1 ____ ,.,.,., 

~~~~~~~~~~~~·~~~~----

~~--.. Taşra Tücca:larının r.azan dikkatine 
4 

Jıııpml k,.. .. , izde büyük ra~bet cören ·ı 

K A R -ı sandalyelerini satmak istersenı 
lstanbu~a geld ğin z·ie fRhrikannzı ziyaret etmeyi 

unutmayınız. KARTAL stıııdalyalnrı 

çok ::~'~~~z ı~=~A] 
ve -~ 6 

çok zariitir. ıı I 
1 h N 12 Ye verrn•" 

~ Siparişcerinizi Mahmutpafa - Kürkçü ç an o. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
L---------~~--~~--~~~-u# 

I - Şartnamesi mucibince Çamaltı tuzlası için satın alınacak 160.000 :.. ,-,.,. 
dizel yağına 25/V /939 tarihinde talih zuhur etmediğinden pa:ı:arlık1a yen 

siltmeye konmuştur. 
u - Muhammen bedeli 11200 lira mu\Takkat teminatı 840 liradır. azd1l fi 
III - Pazarlık 29/VI/939 Perşembe günü saat 16 da Kabataşta LeV 

Mübayaat şubesindeki alun komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. pJff' 
v - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün '\'e saatte % 7,5 güvenme 

larile mezkur komisyona gelmeleri. (4202) 

BiR OiPLOMALI ECZACI ARANIYOR 
Seyhan Kızllay Cemiyeti Merkezinden: bir 

Hergnn öğleden sonra çalışmlll{ suretlle dispanserimiz eczanestnd:ıetl" 
diplomalı ezcRcı çı\lı;;tmlac.ık va buıııı göre tıcret verıl ~c~ktir. istek t .,t· 
ş8rtıarı öğrenmek nzere on bo1 gün za.rrında merkezi nize moracall 

"••••••••••• rnelerl ilan olunur. • =--.>/ 
Emniyet Umum Müdürlüğünden . ı'ıııtl 

ı _ Elde meveud nümunesine ve ş:ırtnamede yazılı vasıfları dairesınde aJı 1''f 
memurları için azı 15000 çoğu lôOOO metre kışlık elbiselik kumaş ıcaP 
usulile 30/6/939 Cuma günü saat 15 de münakasaya konulmuştur. . ,.J11''~ 

2 - Beher metresine 500 kuruş fiat biçilen bu kumaşlara aid şartnarneJI rr.P~ 
ve nümunesini görmek istiycnlerin Umum Müdürlük satınalına }c:O 

nuna müracaatları. .,_ıı~' 
a - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 6000 liralık teminat maklbuz ve'P 4 arı~ 

mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 2490 sayılı kanunun tt, 
maddesinde yazılı belgelerle birlikte saat 14 de kadar komisyona 
etmeleri. (2272) (4188) 
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