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Hataylıların 
sevinçleri 

Anavatan hududundaki 
tahdidatın kaldırılması 
üzerine şehirler donandı 

1 Bu gün 16 sayf::ı] 

l'latı 1 KW'Uf 

lzmlrde muhakeme 
edilen üçüncü 
casus grupu 

KARAR VERİLDİ 

Geçenlerde Izmirde mahk:lm edilen ikinci c<lS1U grupu 4.talerı hdkim huzunında 
İzmir. 17 (Hususi) - Komşu bir devlet dahil ola.n üçünoü casuıt ~upunun da mu. 

hesabına casusluk et.anek maksadile Kırk.. ha'keme?eri bug-ln İzmir Ağırceza mahke .. 
lareli mıntakasından yµrdurnuza gizlice (Devamı 11 inci sayfada) 

Moskova göro,meleri 
Molotofla müzakerelere tekrar 

Pazartesi günü başlanacak 
Berlin, lngiliz - Sovyet müzakerelerinde güçlüklerin' 

başgösterdiğini ve Rusların yeni taleblerde 
bulunduklarını bjldiriyor 

Lıondra, 17 (Hususi) - Moslrovadaki yet hü'kümeiille yapıl'makıtı:ı olan müza. 
İngiliz ve Fr.ansız sefirıerile Vilyam lroreler hakkında istişareıie bulunmuş. 
Sta-ang, bu sabah tclcrar t0pl'anarak, Sov. lardır. (Devanu 11 inci sayfada) 

Mısır Hariciye Nazırı 
dün geldi ve· bu sabah 

Yalovaga gitti 
Abdelfettah Yahya Paşa öğle üzeri Milli Şef 
tarafından kabul edilerek yeme2e alakonulacak 

Müafir nazırır:. portrcst ve !s tanbula mut•asalatındaıı bir in::lın 

Mı!ıır Hariciye Nazın Abdıcl.fettah Yalı.. A1:de1fettah Yahya Paşa, Vaü ve Bele.. 
ya Paşa d\in saat 16,30 da Galata nhtımı- diye Reisi Dr. Lutfi Kırdar, İstanbul Ku.. 
nıa yan~an Ba.arabya v~urile şehrimize ma)l.danı Korgener~l Halis Bıyıktay ve 

• · "'ınıaac ço)Gtan baflafJU§ bulunmaktadır. (Yazısı 11 incı sayfada) 
\.. ................................................. .--.-"" mllV'asalat etmiştir. (Devamı 1 l in.ci sayfada) 
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Hergün 
Resimli Makale: Herkesi begenen adam .. 

-····-
Mısır ve Türkiye 

~-- Yazan: Muhittin Birren 

M ısır Hariciye Nazırı AbdUliet. 
tah Yalhya Paşa, dündenberi 

Tüıüti~nin misafiri bulunuyor. İki mem
leket arasındaki do91lluk münasebetlerini 
yeniden kuvvetlendirmc-k ve Mısırın ha
rici siyaseti ile '.Iürkiıye siyaseti arasında 
ahenktar bir tesanud tesis etmek malcsa.. 
dile yapılan bu ziyareti.'1 TUrltiyede ıa. 
yık oldul:"ll ehemmiye.tle karşılanacağını 
söyJemeğe lüzum bile yoktur. 

Türkiye ile Mı.sır arasındaki tarihi mti
nasdbetl-erin derinligi üzerind~ de ayrıca 
duıımaya ihtiyaç olduğunu zannetmiyo. 
TUCZ. Osmanlı imparai.0!'1'uğunun karnın

dan çıLlcmış birer kardeş olan bu iki mem
leket, ayni tarih devrinin müşterek küL 
turünden &'Üt emdikten sonra, bin bjr ta. 
rafta kendi rü~unun teşekkül safhala. 
rından geçmiş, d.ığerj de öte taraf ta ~tik. 

Herlresi mctetm~ herkes hakkında sitayişte bulunmak 
küçük ve fena bir poütikadır. Anlıyan hakkınızda iki hü
kümden ıbir:.Ci verir: Müraidir, y&hud anlayışsızdır, 

der. 

Her .insanın kafasında muhatabının kıymetini ötÇEn bir 
terazi vardır. iber zaman hareket halindedir, fakat terazinin 
gösterdiği ı-a'kamı söyliyecc-k olan dildir, teraziyi işletmek, 
fakat dili .mE'Cburiyıet olmadıkça silo tıu'timak lazımdır. 

la inin devir devir inkişaf eden mücade.. ====ı:ı:=::::ıı::::::a::==ıı=============================-========== 
leleri arasında, Turk milletine yeni bir 
tanh yaratmaya muvaff ax olmuştur Ka.. 
hirenin ıhcnüz,yaşamnıkta o'an ibirçok an'a 
neleri İstanbul hayatının ne dünü, ne de 
bugünü için ~U'l olan ıeyler değildir. 
Bunun için, Mısır ile Türkiye arasında, 
ruh bakımından ~ud olan alaka, tam 
manası1e iki kardeŞ a'lftkasıdır. Kardeşli.. 
jtn mutlaka kanla ıteeaıüs etmesi ltwm 
gelmez; bunda tarihin rolü daha büyük 
olduğuna göre, Ml6ırla Türkiye kadar 
biıi>irJFrine yakın bir kardeşlik alakası 
ta.pyan memleketlerin az bulunduğu ;mu. 

haıkkakıtu. 

* Aralarındaki tarihi münasebet!er bu 
kader kuvvetH ve ~ıin olan bu iki mem. 
lelretin bu.günkü dünya içindeki günlük 
mün~leri bakanından da va7.i~tleri 
birbirine çok yakm imillerin tesiri altın. 
dadır. 

Türlciye ve Mim, kendi hududlan için. 
de inlı:işaf halinde bu1unan iki milli'tin 
\'atanlarıdır. Bu mililetlerb normal bir 
hı'kişaf seyri tağb ederek yüksel'.mellfrf 
ve diğıer medeni nu11eıtlerin seviyelerine 
varnıalan için muhtaç olı::luklan en mu. 
biın ,ey. suhür. Her iki :milıletin sıulhü 
de bir Akdeniz sulhü olduğunu söyleme. 
le hacet vu mı? Her iki memleketin de 
hayatları Akdeniz.in hayatına bağlıdır; 

her iki memlekıe'l te Akdenizde sulhün 
hüküm sürmesini ve bu deniz üterindek; 
t.icaret yollarının hütUn dünya milletle. 
rine daima açık durmasını isterler. Mare 
Nostrnm siyaseti, her iki memleketin de 
hayati menfaatllerinin aleyhinde bulunan 
-gayeler talkib ettiğine göre, gerek Mısır, 

lııgillz Kral ve 
Kraliçesi maden 
Amelesi lııgafetinde 

Aımerikada bulundıııklan sırada, On.ta. 
rioda Sudıbu.ryda bir nikel madıenini ge. 
zen İn.g\liz kxalı ve iraliçesi resimde gör. 
düğünüz muşam'balan giyinmişler, batla. 
rına da çelik kask geçirmişlerdir. "Burada, 
kraliçenin, kadınlığa has bir zarafetle bu 
kaskı bile kendisine ne güzel ya~ı§tırdı
ğını görü~mız. 

gerek Türkiye bu siyasetin tehlikeli inki. Her yıl denize düşen 4 
şaflar takib eden &>yrıi kal'Şlsında, kolla. 
rını bağlayıp lA'kayıd ibir seyirci vaziye. yaşında bir çocuk 
tinde kalamazlar. BuJlun için, dünyanın Londrada Somersette 4 yaşlarında bir 
bugünkü vaziyetinde Kahire ne Ankara. İngiliz çocuğu doğduğund.anbc.ri, her .ııe
nın karşı karşıya geçip konuş.malan ve nede bir defa olmak üzere dört kere de
iki dev et siyasetini ahenktar ve mütesa. nize düşnüştür. Her seferinde de ağa _ 
nid bir hareket içinde, Akdeniz sulhü gcı. beyleri tarafında!\ kurtarılmıştır 
yesine gön> ayar etmeleri gayet tabii bir ====ıı============
hadise o~arak telakki ecülmek lazım gelir. du: bibnukabele, birinin_iyıiliği de daima 

Bundan ~ Hariciye Vcltilimizin ötekini memnun etti. Bir.birlerine bu ka.. 
Kahireye yaptığı seyahat bu gayeyi takıb dar derin duyıgularla ba.ğlı olan iki meın
etmiş olduğu gibi bu dcla Mısır Hariciye Jıelrot.in. bu.günlrii dUny& vaziyet~ karşı. 

Vezirinin Artkarayı zjyareti de ayni he • .smda ayni menfaatlerden mülhem bir .!İ-
defe doğru atılmış yeni bir adımdır. ya'Setle elel~ vermeleri kadar tabii bir si. * yıaset olamazdı. Bugün bu siyasetin üze. 

Mısırla Türkiye arasında mevcud olan r.indcy;iz. 
bu çok esaslı menfaat alitkasınm yanı ba. Ümid .ederiz ~ M:ıısır Hariciye Nazırı 
flllda bu iki mernlelreü birbirine bağlıyan Tü.rlkiyeye yaptığı bu ziyaret C6nas.ında 
bir de geniş bir ittisal sahası vardır ki o §U üurinde bir nebıe durduğumuz haki. 
da bil'tün Arablik a:Ieımicfü. Bazı müfrit katlıeri c:Wıa etrafıle görecek ve MıS'll'a 

Arl/k) nasyonalistleıinin Türkiye hakkın- döndüğlü zaman kardet bir müıetin Mısır. 
da fena zanlar 'Ye f;kir?er beslemekte ol- lılara ltarp duydul'ı> duygulara tercü. 
malarına rağmen. Ara.blık aleminin ileri manhk edecektMr. 
gelenleri ve bu arada hilha~a münev. - i l I •.n! l'iı. 

Ul{.A~.h L/..u.n u ... hca.en 
"Verleri 9Qk i)"i bilirler ki Türkiyenin A- tr 

Kık dokuzluktan 
19ki içmeyi seven anla.ttyordu: 
- Dün biTdenbire nez~ olmuştum, 

akfam eve giderken bir şişe kırk do. 
kuzluk aldım. Evde açtım. 1ki saat 
sonra hiçbir eser kalmamıştı. 

Bir başka "Ttezldi merakla sordu: 
- Nezleden mi? 
- H ayıl'., kırk dokuzluk tan! 

Boynuna kQrlı diye 
Köpeğini asan kadın 

Bu Nevyıorklu madamın boynuna dola. 
dığı bua, sandığınn gibi sun'i değildir. 

Canlı bir kıöpektm-. Hanımının boyııurıa 

kema:r4 istirahatle yerleşir ve keyfinden 
kuıyiruğunu nazlı nazh sallar. 

General Pershing Fransada 
Umumi Har.bde Fransadaki Amerikan 

orduları başkumandanı General Pershing 

Parise gelmiştir. General doktorlarının 

ta'V'Siyesile otelden dışarıya çıkmamı~ır. 

79 yaşında bulunan general, Fransadaki 

Aımerikalılarm harb mezarhğını ziyaret 

rnaksadile Parise gelmiş bulunuyordu. 

1 STER 1 NAN, 1 STE R 

Londrad.a yapılan 1939 yılı Askot yarı. 
şı, en son moda tuvaletlerin teşhirine ve. 
sile olmuş, ve sosyeteye mensub İngiliz 
leydil~ri ~den güzı~ şapkalar ve 
tuvaletler giyerek, yanş yerini bir gülis. 
tana çevirmiştir. Resmimi-z, yarışta hulu-

l ~an İ~liz ibayıan1anndan birini göste. 
rıyor. 

Delilerle akıllılar arasında 
yapılan maç delilerin 

galibiyeti ile bitti! 
İspanyarun Bilbao şehrinde de1i1erle;. 

akıllılar arasında bir futbol maçı yapd _ 
ınış ve deliler takımı dörde karşı 2 sayı 
ile a'killılar takımını yenmiştir. 

lngilterenin en güzel 
kadın /arından biri y atalak 
İngiliz kadınlarının en güzellerinden 

olan Babe Blythe geçen sene dans e -
derken, yere düşmüş, sırtını incitmiş -
ti. Gün geçtikçe ağrıların şiddetlendi -
ğini gören artist hastaneye yatmış, ve 
hastalığı birdenbire seyrini değiştire -
ı-ek. amudu fıkarisinde iltihab husule 
getirmişti. 8 aydanberi yatalak bir hal
de bulunan artist iyileşmeğe yüz tut -
muştur. Gelecek Teşrinlerde ayağa 

kalkacağı umulmaktadır. Genç ve şi -
rin kadm: 

c- Ah bir gezebilsem, başka bir şey 
istemem• demektedir. 

INANMAI 
rablara kar"1 ~d'ığı duv~lar, yalnız 
cbltfuk ve ka~lik duJ"gularıdır. Mıın. 
nn Araıbhğa karşı ıg\in~n güne artmakta 
olan allkalannın ku~ izaha muhtaç 
olmadığına göre bu iki memlelre•in siya. 

setl'eri her tarafta tam blr ahenk ve intı
bak içinde bulun.ma1ktadır. Haric; siva. 
eetl'erinde bilhassa. At.'l{deniz sulhü ile bir. 
birlerine bağh bulunan ve mini siyasetl~
rlnde de hiQbir ihti · f noktası ınevcud ol. 
mıyan Mısır \"€ Tü İ\ , t m kardesçesi. 
n ele~ ~rrneğe namzed memleketler. 
clr. 

~ğıda göreceğiniz satırları arkadaşımız cPeyami Safa>
nın fıkrasından çık.ardık: 

Dört sene ev\'el, bir meanua idaresi, bir günltlK gazeteye 
gönderdiği makbuza. bir iki kuruş faı:tda yanlış bir pul ya. 
pıştınr. (Not: Dört sene evvel). 

ta Ankara caddesinden a)'Tılmamıştır. Nasılsa bulunamaz 
ve kendisinden bu yimıi beş kuru.şun tahsili içia kodtoca 
bir dosya teşekkül eder, tabii birçıo« memur da çalı~r. (Not· 
Koskoca bir dosya ve bil\'()k memuc). 

Bu, !'im11ve kııd r bf'"l"' oldu. Hrr ne 
~aman Türlkiye-11in b"r dertli olduysa Mı. 
mnn kalbi bunun için sızladı; ne zaman 
"fJSU'a ıztır:ı.b v.eren bir .vazivet gbrdüyse 
'Ti&rlüye ayni ıztıraıbı kendi kalbinde duy. 

Pul m'Üf ttişleri gelirler, tetkik ederler, bu ynn!ıs"ığı gö. 
rürler ve ınccmua sahibine yirmi beş kuruş ceza keserler. 
(Not: Yirmi ~~ kunış ceza). 

Fakat bu ceza tahsil ediline.iye kadar mecmua kapanır ve 
sanibi o günden bugüne kadar aev'letm bütün vası•a1arile 
aranır. (No': O günden bugüne kadar.) 

Mecmua sahibi, o gı.1'nden bugüne kadar lst:mbuldan, hat-

Nihayet gene In<?cmua sahibini bu'?ama7Jlar, nerede ça -
hştiğını bir eır.kadaşına sorarlar, o da adıre6 yerine yirmi 
beş kuruş vererek hem arkadaşım taltibden, hem de dev. 
leti yirmi beş 'kuruş için, dört ~ne, belki yirmi beş misli 
israfa devamdan kuıtarır. (Not: Bellti yirmi beş mt.sli israf). 

Bu vak'a yüzde yüz doğrudur, çünkü yirmi beş kur:ışu 
veren benim ve makbm yazı ma.samırı. gözündarir. (Not: Bu 
vak'a yüzde yü~ doğrudur.) 

1 STER 1 NAN, 1 ST E R iNANMA! 

Sözün kısası 
-····-

Gardenbar gıkılıgoi 

' e. Talu 

Garde:nıbar yıkılıyor.. ede' 
Akşaanlaıu, yorgun angın ida":h~n iÇitl 

çıkıp ta, temiz havayı tercih etbğtır> .. ,.1_ 
dalına sahanlığında durduğuın tratn }ıet 
la semte doğru gideıtken, nazarlarJJIJ,'1il'aıı 
seferinde biraz daha küçülen onun hY'~' 
cüssesine bir nevi merhametle -~1'1 ~ 

Bu Tepebaşı civarı gençliğinu~ pJlab 
heyecanlarını ka~an bir yerdı. l""' 
rahmet e1J.esin, kıayınlbaıbam Rıdvan te 
şanın hi.rmnetile, ilk tnyatro ve va~tA 
binası orada kurulm~, Beyoğlu ve ı.rııs
bir kısmı İstanbul halkının nefes a d• 
sına mahsus ilk Belediye bahçesi ora 
vücud lbulımuştu. eıı 

Biz burada, garb tiyatro san'~tı~:rııe
yü:ksek. en kıyımefü mümessillerını \er~ 
dik. Sara Bernar'ı, Ko'den ~rde beP 
Margenit M-orenoyu, Silveni, Repnı, ·nd• 
o ahşap tiyatronun daracık sahneSl 

görüp tanıdık. ıılt 
Bahçedeki mızıka köşkünde, cErttı?1" ~ 

vapuru hümayununun oI'kestra şcfı sP,' 
man Lange beyin, san'at aş.kile çırpı~~ 
kollan, sağa sola sert hamleler!.~ .ın~ 
sıl dönen scmpat4.k baş.ı hala g~zle d~ 
önündedir. Müzisyenleri de, şefı Jt8 esJ'I 
mülremmel olan hu oııkestra bizirn n ~-' 
gar1b müziğinin zevtkini aşılamak hll ı 
sunda ne kadar hizmet etmişti! 

1

, O dediğim tarililerdc Gardenbar, 1>~ 
çenin o köşe.sine henüz o çirkin ya.ın~t 
kondurmamıştı. Orası et.rafı açık, .. f~ 

1 üstü kapalı bir gazino idi. Şehrin ~u f{ali
( simalal"l, yaz .akşamları oraya geJır. uP. 
ce karışı, hasır kohuldıar üzerinde otu~etr 
bir yandan ıpiyasa eden halkı ternoaşa e , 
bir )'landan da orkestrayı dinlerdı. ~ 

Gardenbar buracığa, Harbi U.ınu~~ıJı 
bütün diğer bid'atlerile beraber sokLI dlll 
Ve onun sokulmasile, Tepcbaşından aq 
kibarlığı.. nezaheti kaçırdı. Ve bll k'İ 
muhterem şeyin yeriM artık scfahctı te 
mil mana ve şümuHle kaim oldu. 

cHa11bert.esi zevki> babalarımı:ıın. ~= 
beylerimizin bu nam altında tanıdı isıJI 
rından bambaŞka bir ~yeli. Onlar par ~ 
Komedi Fııansezinden hoşlanıyor, . ~ 
rağbet ediyıorlardı. Sonrakiler, en a~ et.! 
feşantanların repertuvarına teneZZ'Jl , 
tiler. 

b ıarırs'i Ve Gardenıbar, lbunların na ız pııı 

göre şc.Pbct vermeğe başladı. Bu şer~ 
i~risinc daima alkol ve bauın d.ı noj 
katılıyordu. Bu ze'hirin tek.tük hanuına ,,.ı 
lar bile sönıdür~k kadar kuvvetli oıd 
ğu zamanlar ol<iu. 

Şimdi yıkılıyor. 

Onun kiremidleri alınmış çatısın::ı. is1t; 
lcti kalmış cidarlaııına. yere yasıarı:ıtı)>d 
kapılarına bakiıkça, hem bir yanda~~ 
ukıbetine acıyor, hem de kendi ]cend• 
şairin mısramı t-ekrar ediyorum: 

Elbette olur ev yıkanın hanest 1'ircıfl! 

C. Ckceın. rCa!:.-
···········•······························•··········· 

Mısır Veliahdine nişan 
F aris 17 (A.A.) - Lebrun, 1At~ 

Veliabdi Prens Merned Aliyi kabU~ e ~ 
derck kendisine Lejyon dö Nör nı.ŞS. 
nmm büyük haç rütbesini verıniştı1::.-ı 
········-··············································· 
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Oçüncü denizaltı faciası 
.Fransız tahtelbahirinin 
yüz metre derinlikte 

battığı anlaşıldı 
Par· 

dan t 
13'.kil7 ~ Bahri~ nezareti tarafın- J jansı, Phenix denizaltı gemisinin kay -

,~: l edilen bir tahkik komisyonu bolu.şu hakkında aşağıdaki tafsilRtı ver 
bini v x. tahtelbaitiri feliıketinin selle- mektedir: 
bit e e lnes'ullerini vak'a mahallinde tes- Phenix denizaltı gemisini, albay 
~ ~ ~lı.şacaıkıtır. Gemin~ yüz Bauchacourt idare etmekte idi. İkinci 

D detinıtikrtıe battığı anlaşılmıştır. kaptan, yarbay Bahere idi. Gemide bun 
aladye'nin Frnnsız milletı'ne 1 <l r11r h it a11 nn baoına da a üç sübay ve a mış 

:Par· beyannamesi altı gedikli ve er vardı. 
mille: h~7 (A.A.) - Hükumet ıuunına Phenix, Espoir denizaltı gemisi ve 
de bat ~abe~ neşrettiği bir beyanname.. bir tayyare filosu ile birlikte Camrah 

•'Dona e bilhassa şöyle demektedir: açıklarında ekzersiz -yaparken 15 Hazi-
fe>ı:ri ua_:ınıamız matem içindedir. Vazi. ran saat 10,30 da dalmı.ş ve Espoir bi
l~ne bgr~un<la ölüm anma kadar· birbir. IA.hare deniz üstüne çıktığı halde Phe
bitıer vea!tı b~lunan mbi'Uer, kıüçük za.. nix bir daha gözükmemiştir. 
lctrını fed ahrıy~ efradı vm.an için hayaL Bunun üzerine derhal bizzat Amiral 
l'lizJ.ercıe a .. etnnişteidir. Onla= uzak de. Decoutnun nezaretinde araştırmalara 
~n hu:temlelre imparatorluğumu. başlanmış, fakat radan 24 saat geçtiği 
et.rn;~~rdi larında sıkı bir nezaret tesis halde ar~tırma1ardan hiçbir netice ha-

.F'rans · l 1 t l. anın ~ak nabcı .1 . 'd"ler 6 .. sı o marnış ır. • 
u:ı ınillet bwgü .. lü.t ?1 erı 1 1 

• U- Denizaltı gemisinin, bütün mürette -
rnış bir k h n ° cnne ağlıyor, yet- batile birltkte, mahvolduğuna artık mu 
?le sa~ ram~nı~ ailelerınin kederleri- hakkak na7.arile bakılmaktadır. 
fecıakfırı.:ı-...Y'elle iştırak ediyor ve onların 
f ~ında Fr b Zira, rreınideki hava ve oksijen ihti-
öıi ti ansayı u hale getiren ° 

İ n .tnisaPini görüywuz.> yatı, bu ana kadar bitmiş olacaktır. 
l.on ngıJiz bahriyesinin tee.;s"'rü Bundan başka, denizin kaza yerindeki 

~ı· dra, 17 (A.A.) _ Lord ~ h büyük derinliği de nazarı dikkate alın-
1\atn ız arnirallık makamı ve bahn. op~ mak icab eder. 
Pi~ lrı.a. Fır.ansa bahriye nazın ~~51 

Felaket, Camrah açıklarında. sahil-
fe1~~ bir te}graf göndererek c Phe::::. den 6 mil uzakta vukua gelmiştir. 
~~ay~e derin teessürlerini bil- Hitler'in taziyeti 

" Facia nud oldu? "aigQn 1 7 {A.A.) - İndopasifık a-

Berlin 1 7 (A.A.) - Hitler, Phenix 
denizaltı felaketi münasebetile Lcbru
na taziyetlerini bildirmiştir. 

Ankara ve Atina 
111ülikatının akisleri 

au~en 1 .--~------~~-
işb ... ~~z~te erı Balkan Antanh devletleri arasındaki 

ır ıgını ve sulh siyasetini tebarüz ettiriyorlar 
" B~, 17 - 'Dl."\""'- l R "a hali · .uuıı.un gazete er, oman. batılarmm ~ içinde bir istişare 
lıÜsnii :re nazınna Atmada yapılan mahiyetindedir. 
ın~tedir~ genif W.tunlar tahsis et. 

Seınnaıuı 
A~1._ gazıete& diYor ki: 
·~rada ~edil 

1'ihatıe Zikre en resmi tebliğde ıa. 
İtQnıanYanın dil1en keyfiyet, Türkiye ve 

Se~.ine v~ bu s~alıka? ~ta?tı sulh siya. 
~.rek b Yasehn istıklal ve birliğine 
~de ağl'ıliklan, Afinada da aynen 

N olunacakbr. 
eaınu ı Roına 

Gar ~ gaııetesi diyor ki: 
1\ enkonun Ank 

vrupaya arayı ziyareti. bütun 
n,~ ' Yal.hız srkı ve sağlam Türk _ 
a~i z cbnluk ve ittifakını değil fakat 
ll amanda bu ~· k ' 
alkanıar . . l.AM:Jı.ı.tU ve itıtifakm 

e~ıedi . . •çın en emin garantiyi te ikil 
ıru .. ıı 

hürı~ de g~~ir. Atin ıd kı teza. 
?ıi t n no' ~rkıye. Romanva ve Yunn. 
fark olma~ nazarları nrasındn hiçbir 
sııı At· ıgını anlatmıştır. B. Metaksa-

q madaki sözJ. • 
tacoğıun erı ve B. Şükrü Sa. 
~nıtan1ın: Anka_ra.d'aki sinleri, Balkan 
~rinde hj ~ .. sıyasct· deki kat'iyeti Ü-

çbır ŞUphe bırakınamıştu·. 

Atina ıniilakatı neticeleri 
1 l3ük~ş, 17 . 
ga7.eter~i . (A.A.) - Rador: Rumen 
~k hatıe Atina mUJMtatı hakkında bir 

h • rler ve yazılar necn-eınıektedir 
unıv y· • 

~b~tığı_ ersuI gazetesi cAtina ,nftlakatı> 
e .. altınaa neşret!tjği bir makalede 
~e diYor ki: 
13~ llıasİsini . Yunanistan ve Romanya diplo.. 

ltat idare edenlerin Atinadaki mülA.. 

l ı, Yunanista L>::,,ı;:ıı.. A 
erin ok nm uu.,"""" vrupa devlet. 
~ne e . arşı olan kiyasetü barış ve müva-
l:lalk sıyase.tmi, mü111i!fiklerine karşı olan 

an t'esanud"" .. 
s~ıni unu ve Romanya ile olan 
~edir~lik ralbıtalannı temhir et. 

Universuı 
?iY'or: ' ınakale&ni Şll suretle bJti_ 

İ'ki 
tii~;:nıekeı hariciye nazırlarının g<>. 

' Balkan Anııtant:ı.nın an'anevt 

Romanya gazetesi de Atinadan aldığı 
ueun bir röportajda ~nkU vaziyet da. 
hil'inde Balkan Antantı mem.leketl~ri için 
lE6anüd ve dışarıdan kendilerine karşı 
bir taarruz haılinde karşılıklı yardım ih. 
tiyacını kaydettikten ~nra diyor ki: 

Gafenkonun nut'kundan ve Ankara ve 
Atina tebliğlerinden çıkan netice. heyeti 
umumiyıesi itibarile Balkan Antantının ve 
hususile Ramanyanm Bulgari9tan ve Ma
caristan ile her tüır.lü yaklaşma hareketi
ni ~ samimt iş berlWberliğini kabul ve 
müdafaa ettikleridir. 

Ekalliyetler meselesi 

Ekalliyetıler meseleıine gelince, Roman
yanın bu husustaki hatıt1 hareketi meşru
ivet, hakkaniyet ve manbıt. esaslarına 
dayananak!tadır ve Romanva bu esasları 
milli mevcudiyetinan yü~ck m:nfaatlc
tine UJıgun bir surette tat.bık ve inkişaf 
efıtironek isti~r. Bu meselede de, ne Ro. 
manya, ne de diğer bir antant devleti her 
ha · b" . ngı .. ır şckild olursa olc;un dışarıdan 
bır müdahalıeyi ıveya tehdidi kabul etrni-
yeceklerdir. · 

Yazısını, .iki mcmlekclin kat'i barış ar. 
::unu ve ka~ılı.klı muamcled'e müsavi

§CIMile ~lar.ma da açık bulunan 
h l" a ısane ve ınb iş L-abe 1.v. . 'd ve . k" •ut:c- r ıgının ı ame 
ett"ın ~af:ı ha'Jakında,ki arzularını tebarüz 

ırmck suretile bitiren gazete: 
cİşte Tii:nk' y · ıye, unanistan, Yugoslavya 

ve ~a~yanm nı'iliıakıi oldukları birlik
tıe yurudüılderi zemin bud.'ur» diyor. 

lngiliz Kralının seyahati 
Saint Jean 17 (A.A.) - cTerre News. 

~~li~ Kral ve Kraliçesi şehri gezmiş 
ve ögled-~n sonra da bin davetlinin işti
rak ettıgı garden partide hazır bulun • 
muşlardu-. ..... 

Romanya Almanyaya 
50 den fazla tayyare 

·sipariş etmiş 
Ncws Ohr.onicle gazetesinin verdiği 

malılmata göre, Romanya hüklımeti, 
Almanyadan 5 40 bin İngiliz lirasına 5 O 
den fazla bomba ve avcı tayyaresi si -
pariş etmiştir. Bu siparişin parası, dört 
beş sene zarfında mütekabil ticaret an
laşmalarıı dahilinde ödancceMir. 

F ranko Berlini de mi 
ziyaret edecek? 

.Berlin 17 (A.A.) - Resmi Nazi or
ganı olan Wirtscholfts Politischcr Di -
enst gazetesi, Franko'nun Roma ziya -

retinden sonra Berlini de resmen ziyQ
ret etmesinin muhtemel olduğunu ya-
zıyor. 

izmirde bir benzin 
deposunda iştial oldu, 

Uç kişi yaralandı 
İ1Jllljr, 17 (Hu.wsi) - Akşam üı:Jeri İs

metıpaşa ıbulvarında Rint ben~n deposun. 
da bir iştial olımuştur-. Civarda b-.ılunan
lan telilşa düşüren iştial :ızerine ba,ş gös. 
teren yangın büyümek istidadını göster. 
miş. alevler sütunlar halinde yüı..'lmelmiş

ür. Derhal yangın yerine yetişen itfaiye
nin cansiparane gayırati saye inde ateş 

genişlemesıne meydan verilmeden sön
dürülmüştür. 

Yangın esnasında garaj sahihll!rinden 
Tevfik ve müstahdemı1erden küçük ve 
ıbüyiik Nuırller yanarak yaralanmışlar
dır. 

İzmir fuarında Trakya 
paviyonunda değişiklik 
Edirne (Hususi) - İzmir fuarında -

ki Traıkya paviyonun da kararlaştırı • 
lan df'ği~;kliklerin projelerini yapmak 
üzere Umumi . Müfettişlikçe İzmire 
gönderilen Nafıa müşavir muavini mi
mar Mazh:lr Altan tetkiklerini bitire~ 
rek bu sabah Edirne~ dönmüşler<lir. 

~ayfa l 

e Hatay ve anarı:atan 
8 ispanya ve mihvere 

iltihak meselesi 
Yazan· Selim Ragıp Emeç 

ü'llk Hatayla anavatan arasın.. 

daki lüzu.msın hudud man1alan • 

kalcbrıldı. Buna karar ~ren Meclis, mu
!hak!kaktır ki en büyü'k tarihi hizmetini 
gormiış ve böylece tarihin malı olmuştur. 
Nıhayet bu vaziyetin beynelmilel tasii. 
y-esini hükımen ifade edecek olan Türk -
Fransu anlaşması henüz imzalarunı~ de.. 
ğildir. Bunun eSbıtbı mudbesini kat'ıyetle 
bilmemekle beraber ötedenberi ufak, te.. 
fek noktalar uzerinde durmaktan zevk 
aldıklarını gördüğümü2 Fransız dostları
mızın, bu defa da, gene bazı tali meselıe. 
leri ileri sü.ıunüş o:nnnları ih-timali varid
d'ir. Fakat siyasi vaziyetin gen.iş ve olgun 
mütalealara lüzum gösterdiği böyle nazik 
zamanlarda ehemmiyetsiz bir takınl vesi-

Değeı li mimarımız İzmirde bulun -
duğu e nada İzmir müzesilc. Namaz -

1 eah nıevkiindeki kazılar üzerinde in -
Versailles, 1 7 (A.A.) - Altı kişiyi celemeler yapmışlar ve bir aralık Ber

katlel.miş olan Vaidman bu sabah gi_ gama ve Manisaya giderek buralarda -
ki mi17elerle eski eserleri de tetkik et -

yotinle idam ediimiştır. mişleı dir. 

Va idman 
İdam edildi 

leri ileri sürerek kuvvei karibeye gel
miş anlaşmaları gerilıettnek herhalde mu
vafık olmasa gerekıtir. Hatayın mukadde. 
ratı taayyün etmi~tir. Fransız do tlan
nıız, bu tarzı halli tasvsb ve tasdik etmiş
lerdir. Anavatana ilhak olunacak hududı. 
!ar taayyun etmiş, formaliteleri tesbit o. 
!'unmuş, bütün hazırlıklar bitmiştir. Şıın.. 
di. işin icrai safhası başlamak üzere iken 
ne guna şeye intizar olunabilir? Fran5loZ 
hmiciyesinin başında bulunan selim gö. 
ruşliı Jorj Bonne'den, eski usul diploma
tik inhiraflar beklememekte haklı olduğu. 

Göbe:s D:ınz'gde 
bir nutuk sÖ\ ledi 
Berlin, 17 (Hususi) - Propagand.ı na

zırı Göbels bugüın Danzig? giı.mişt.ır. N:ı. 
zır, ~ Danzig oper&""Ulda. tertib edilen 

bir gala miısameresinde hazır bulunmuş 
ve tiyatro meytla.nmda biriken halka hi
taben bir nutıik söylomişt;r. 

• 
Alman ve ltalgan 

1D nanmaları 
Bcrlin 17 (Hususi) - Alman donan

ma kumandanı ik! İtalyan bahriye nazırı 

bnumU.ııdeki hafta içind.e F'rid"rihshafen
dc bul\ışarak. fıtaSyan ve Alman donan-

malarının teşriki ~:ıisine müteallık 
gorüşme lende buhınacakla rdır. 

An cara ark0 0. oji müzesi 
müd ir muavini E:lirnede 
Edirne (Hususi) - Ankara arkeolo

ji mü1.csi müdür muavini arkeoloğ Rem 
zi Oğuz bu sabah Edirneye gelmişler -
dir. 
Remz~ Oğuz Edi rnedeki eski eserler 

üzerin<le incelemeler yapmak, ayni za
manda Edırnde mektebleri gözden ge -
çirmek üzere birkaç gün Edirnede ka -
lacaklaröır. 

Umumi Müfettislikçe Remzi Oğ:u -
zun Edirnedcki tetkiklerinde kendile -
rine refakat etmek üzere Umumi Mü
fettişlık Nafıa müsavir muavini mi -
mar iVC· zhar A •an ve müze memuru 
Necmi İv\ yi ta\ m etmişlerdir. 

Remzi O~·ız bu cıbah Umumi Mü -
fetti.., Ka11nı Diriki zivaret ederek E -
d"rn~' ki bldele ·imiz hakkında gö -
rüt:m(;1cr ve Maar:f rni:idür vekili Jise 
müdüı ü Cemal G"ık-;c ile de tema ta 
bulunmuştur. 

Tarsusta Halkavi çallşmaları 
Tarsus (Hususi) - Üçüncü çalışma 

yılı içerisinde bulunan Evimizin saJme 
ve sttlon inşaah sona ermiştir. 

Esasen en ~ühim ihtiyac da bunlar
dı. Partinin yardımile temin edilen bi
na lüzumiu c:alon ,.e sahneden mah -
rumdu. V0 rilen tahsisat ve Tarsusun 
hamiyetperver zenginlerinin yardımile 
bu ihtiyac da giderilmiş ve bu gideri -
liş içtimai ha-yat üzerinde büyük ta -
havvüllcr husule getirmiştir. Şimdi 

halk temsil ve toplantılara iştirak ede
bilmek imkanını elde etmiş bulunu -
yor. 

Evin faaliyette bulunan bütün şube -
leri ülküye varmak yolunda takdire 
ayan mesai sarfetmektedir. Mevsim 

dol yısile köy gezileri başlamış ve bu 
i. e hususi bir ehemmiyet verilmiştir. 

Kastamonuda köylUye 720 
kuruşa elbise dil<iliyor 

Kast<!monu. fHusuc:i) - Milli Şefi - muzu sanıyorduk. Bire nid olanın biıe ve. 
miz Buyuk İnönü Kastamonu seyahat- rildiğı bir sırada. yersiz bir hareketle 
leri sıraEında Vali ve Parti baş'kanı 1 lll€<rnnuniyetimize meraret karıştırılma. 
Avni Doğa<na cKöylüye ucuz ve daya ması ne iyi olacaktır? 
nıklı elbise temin edilmesi. direktifini * 
vermi::lerdir. H~r işte olduğu gibi bu İspanyanın Berlin _ Roma m.ih\•erine iL 
~en ciddi ve devamb mesaisil~ mu - tihak edeceğini haber v~renlere aldandı. 
va.,ffak olan Valimi? bu~ün şükranla lar, diyebil:r mi 
ke ldetmetlyiz ki 'kıöylüıve ucuz elhisc İspzı ya ve yiz? Birkaç h fta 
givdinrıe~e haslamıştır. mihvere iltih,k evvel, İspanyada 

Silmeı bank~an CC"lbedilen ivi kaliteli mrselesi dövüşen İtalyan 
UCU? kuma"ltırdan buradaki terziler ko- lejyonlarının R.:>. 
operatıfre ölcüve gört> e1biseler dıktı- maya avde~i ve on ara refakat eden İs. 
rilivor \'e 720 kuru~ ı!ibi az bir pnravla panyol mihımandaıı1arıın parla~ tezahü. 
sntılı\or. Kövlü bundan pek memnun- ratı arasında bu hndisıeyi, daha o zaman 
dur. bir emri vaki sayanlar olmadı değil. Fa. 

Şilenin elektr:k işi 
ha'lediliyor 

Şi e <Hu"'nsi) - Kazamız beledive
si son günlerde bugünkü elektrik işini 
düze1tmek için burada iyi ve miikemmel 
bir ellektrik tesisatı yepmağa1 bu 
suretle kasahanın içini bol ışıkla ay -
dınlatmava ıı:arar vermiştir. Bu favda
lı i için fstanbuldan ~elen mühendis 
burarla lazım ~elen tetkiki yapmış. dön 
müştür. Aıdıirım haberlere göre mü -
hendisin cizdiği proje tasdik edilmek 
üzere Nafıa Vekaletine gönderilmiştir. 
Proje. Ankaradan gelir gelmez elek -
trik i!?ine derhal başlanacak ve şehir 
nura kn\'uşacaktır. 

Samsun mttddeiurrumi muavini 
Karsa gitti 

Bır iki seııedenber1 Samsun Cümhurlyet 
mudde umumi muavlnllğtnde bulunan Ferid 
Kars Cumhurlvct müddelumumlllğtne t."l.yi~ 
kılınd ından Cumartesi günu yeni vazife i 
b ın gitmek üzere Samsunda.n- ayrılmış ve 

dll 0 erlr§.nı ile mumtaz zevat tarafından 
t.e yl olunmuştur. 

kat, bu nu"hmandarların bugün ispanya. 
ya dönüşleri sırasında görüyoruz ki bu 
iltıihak vukubulmuş değildir. Bundan da, 
İspanyanın, siyasi loomlbinezonlara girme. 
den evvel açılan geniş yaralarını sarma. 
yı daha faydalı bulduğunu, hükmetmek 
doğrudur. Bir müddet sonra İtalyan hari
cive nazırı da İspanyaya gidecek ve onu 
mütea'kıib General Franlro Romaya gele. 
ock. Mümkündür ki İspanya üzerinde ya
pıl1p ta tesirsiz kalan tazyikler o zaman 
tekrar edilsin. Fakırt büfün zevahir güL 
teriyor ki, kendi iç davasında milzahere. 
tini gördüğü İtalya ve Almanyaya min. 
net besreme.k va?.i~tte bulur{an İspan
yanın şükr n hududu, nihayet, bundan 
öteye geçmiyecek, İspanyanın başkasına 
yardım ya;pmnsın.dan evvel kendi kendi. 
sine yardım yapmak meoburiyelinde oL 
duğunu, onu, bu nihai adımı atmaktan 
menedebilir. Bu sebdllle General Franko. 
Roma seyahatincre, ha!kikaten nv:işkül bir 
vaziyettıe kalacaktır. Buna muka.~ 
gootcrebilirse, General Franlroya bir a& 

ker ol.ıdıuğu kadar kaı'biliyetli bir diplomat 
sıfatını da verEfuiPiriz. 

5eli.11ı. &a9ıı1- C11ıeç 
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Kazalarda yapılacak 
yollar ihale edildi· 

Bü ·yollara 95.201 lira sarfe"ilecek, tamire muhtaÇ 
diğer yollarin da şartnameleri hazırlanıyor 

Kazalnr tarafından yaptırılacak yol-1 kırköyünde Osmaniyemektebi sokağı 
lann inşaatı dün daimi encihnen tara- 4,927 liraya, Eyünjde Fesıhane, Defter. 
fından müteahhide ihal~ edllmi~lr. dar, Vedut: Ayvansaray; Dipçik, Zem -

Büyü.kadadn Şehbal, Kulbaşı sokak- zem, Dökın<?Ciler, Camiikebir sokakla -
lan '4619 lirnya, Kadıköyünde Tulum- n 13730 liraya, Eminönünde Çiçekpa
becı, Suadiy~ plAjı sokaklarile Erenkö: zarı, Şehsüvar, Keresteciler, Kumka -
yünde Tellıkavak, Bağdad caddelen pı· Latif· Küçükayasofya· Resine· Gün-
J66 I liraya, Fatihte Marmara, Balat, ' ' ' ' görmez; Kadirga meydanı; Tavaşiçeş-
Mahkemealtı, EUfliahmed, Elektrik, me, İbrahimpaşa, Nişancıveli, T~çılar 
Sofuluçeşrne, Merkezefendi; Eğrikapı, 
Muvaıklkithane, Ağaçayın, Ağaçkakan sokakları 12 34 7 liraya, Beyoğlunda 
80kakları 12,089 liraya, Üskildarda Havuzlubahçc; Harbiye, Şairnigar, Pan 
Halkdersanesi, SelAmsız ~lu, Dolabde- galtı, Eşrefefendi caddeleri 14,807 1i -

1
re Mlroğlu, Biroğlu. Servilik sokakları rava. Beykozda Anadoluhisan cadde -

. 11,336 1!.raya, Beşikta.şta Ortaköy de _ leci 4512 liraya yapılacaktır. 
retrinin kenarları, Hattattahsin, Müver- Kazalarda tamire muhtaç diğer yolla 
rtmededdin sokakları 1O,1 S3 liraya, Ba nn şartnameleri hazırlanmaktadır. 

M atef~rrllı: 

Dahiliye Vekili dfin fehriınize geldi 
Dahiltye Vekili Faik Öztrak, dün ak -

tff1In ~rirnize ~lıniştir. Vekfl, bugün 
'-Valo'{llya gidecektir. 

Atatürk köprllsünün tecrübeleri 
yapıldı 

Atatürk köprüsü mü~harrik duba -
'!arırun yerlerine takıldığını yazmıştık. 
Dubalar üzerinde yapıhm tecrübe1er 
muvaf!rakiyetle t»eticıelenmiş, dubalar, 

!vıeseiti nakliyenin kolaylıkla geçebilme 
teri için yerlerinden çıkanlını.ştır. 

Bir Amerikalı ıeneral tehrimize 
ıelecek 

Bir nrl1dcrettenberi Avrupemn muh -
telif yerlerinde tetkikler yapmakta o -
ıtan Amerikalı General Henry Reill, bir 
kaç güne kadar şehrimize ~lecektir. 
:Amerikalı general, Ankaradan ve şeb -
rimizden sonra ,memleketimizin diğer 
bellibaşlı merkezlerini ~ ziyaret ede -
•cettir. 

YeşilkHyde iki çeşıne 

Yeıtllköy Halk Partim başkanı Bay 

M.ehrned, bu köye iki çeşme hediye et -
meye karar vermiştir. Çeşmelerin ya -
jnknası yakında bitecektir. 

Yeşllktiyde dispanser~ 

Yeşilköy Halk Parfü~i başkanı Bay 
Mehmed, çok sevdiği bu köye ikinci bir 
eaeı- hediye etmek arzu.~le bir dispan-
11er açınağa karar vermiştir. Hava Jmv
Yetleri doktoru Salim K!öşeoğlu ile Dr. 
Bal8haddin bu d1spaMerdıe hergün fa
kir hastaları meccanen tedavi edecek -
Jerdir. 

Kadıköy belediye tabsildan ortada yok 

Kadılköy bıel~iye tahail<I6r~ Necib, 
tahsillttan temin ettiği paralarla birli;k 
te -4 g(lncrenberi ortadan kaybolmuş -
tur. 

Elektrik, Tramvay 'fe Tünel İdareleri 
umum müdürlüiü 

Elektrik, Tramvay ve Tünel idarele
ri umum müdür veknli~ tayin edi
len belediye f.en müşaviri Mustafa Hul 
iti, dün umum müdürlüğe giderek meş
tPZl olmuştur. Yarından itibaren Metro 
hanında çalışacak, devir ve tetlim mu
mıele1erine nezaret edeoektiT. 

Şehir lşl~rl : 

Emi.nönUne dört cepheli bir aat 
konulacak 

Eminönü meydanına konan aat Şir
ketihayriyenin evvelce kullan<bğı eski 
•attır. Şirket, Avrupaya dört cepheli 
bir saat ıipar1' etmiş bulumnaktadlr. 
Yenisi gelince, el'ki saat yerinden kal -
dııı1acaktır. 

il bin mitkeHef 7ol puaaa Ya:awaıiş 

Son yepllan 1~ 101 param 
wrmt,en lJ hin mill:eUei me7dıma p-
~ 

Polfaf~: 
I • 

Uygunsuz bir kadım yaraladılar 
Galatadn Çığırtkan sokağında İsha -

kın umumi evjnde bulunan sermaye 
Leman, Tavukçular sokağından g~r
ken meçhul bir adam tarafından kafa -
sından Lİçakla yaralanmıştır. Yaralı 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir Yahudi eniştesini yaraladı 

Azabkapıda 1 O numarada oturan ço
rapçı Moiz kızkardeşi Sofi ile giderken 
Kasımpaşada bakkallık yapan Sofinin 
nişanfüsı önlerine çJ!kmiş., Moizi t~la 
başından ağır yaralamıştır. Kavganın 
sebebi, Moizin Sof iyi nişanlısından a -
yırmak iste~idir. 

Bir kamyon bir genci ezdi 
1 

Anadoluhisannda amelelik yapan 1 7 
yaşlarında Ali adında bir genç, dün 
Anadohliıisarı caddesinden geçerlden 
arkadan gelen bir kamyonun sadınesine 
maruz kalmıştır. Ali kamyonla elektrik 
direği arasında kalarak ezilmiş ve bay
gın bir halde Beyoğlu hastanesine kal -
dırılmıştır. 

Bir kadın Bebekte tramvaydan düştü 

Dün, Bebekte bir tramvay kazası ol -
muş, '4-0 yaşlarında Münevver isminde 
bir kadın tramvaydan düşerek ağır su
rette yaralanmıştır. 

Vatman İbrahimin kullandığı 6 76 nu 
maralı tramvay henüz durmadan in -
mek istiyen Münevver, müvazenıesini 
xaybederek düşm~ ve başını yere çarp 
mıştır. Bu çarpma netiresinde Münev
verin ağzından ve kulaklarından kan 
gelmiş ve bayğın bir halde Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. ..................... ......_. ___________ ....... __ _ 

SENEN!N EN MUAZZAM ESERİ 

NEV-YORK 
SERGiSi 

Rnkreşte 3 gün otel ve yemek 
Roterdamda 1 gQn otel ve yemek 

NEWYORKT A 14 gUn ikamet 
Pariete 8 gnn otel ve yemek 

Atlantıtfn en g1lzel vapurıımnda 
yemekli ve yataklı kamaralar; 

bütün muratlar dahil 

390 Lira 
Aynca cep parası temin edilmiştir. 

Kayıtlar kapanıyor 

NATTA 
Galatasaray Telef on: 44914 

TÜRK OPERETi 
D.tad Muhli• Sab•hat

tiain (40) kıtilik -•· 

um kadromu (16) kitilik 

balet ile yalmıda yas 

tenı•Uleriu baılı1or 

EB!i TiYATROSU 
Murettf n Genç Dur 

ve arkadafları 
le M.airaa Paaar ıılcpmı Y .. 
afplW Qamlauriyet balaçelfnda 

iki SOog8 Arasında 

SON POSTA -._ 

Denizyolları umum 
müdUrlök kadrosu 

hazırlandı 
Limanlar Umum Müdür Muavini Ha. 

mid Saraoo.ğru dün akşam Ankaraya hn. 
rd1ret efımişür. Limanlar Müdür Muavini 
Anka:rada Limanlar Umum Müdürlüğü. 
nüa:ıı tasdik olunan kadro ve bütçesini şeh. 
rimize getireeelctlr. 

Temmuz başından it&"baren faaliyete 
geçecek olan Deniz.ynllan Umum Müdür. 
liiığ:ünün kadrosu da haı.ırlanmışbr. De. 
nizyıollan, bir umum müdürün idaresin. 
de iki umum müdik muavini, umumi kfı. 
tibin idaresind€ umum müdürlük bürosu, 
daire müdürü, fen heyeti, işletme şubesi, 
hareket. seITVisi, yolcu vıe yük servisi, cns.. 
pekitörlük, kılavuzluk. muhabere servis.. 
l.eri, te.iltiş heyeti, muıhasebe şubesi. tari. 
fe "Ye hasılat şubesi, hukuk m~avirliğ:i, 
maheme ve sağlık Ş'U!beleri, Haliç fabrika 
ve haVU7Jarı, İstinye dok müdürlüğü ve 
acentaiı'k.la:rdan tereık'küb edecektir. 

Deniz bayramı 
programı hazırl"ndı 

1 Tcmım.Lz deniz bayranu programım 

lhıazırlamakıta olan komisyon, dün öğleden 
.evvel Liman riyasetinde toplanmış ve 
bayram programının kat'i şeklini tcsbit 
€tımiştir. Programa göre bayram gtmu 
!bütün deniz vasıta ve müesseseleri gün. 
dilrl bay.raklarla, gece eleıktrikle d<>nana. 
caktır. Saat 11 de Taksim Cümhuriyet a.. 
llidesine denizciler taa:afından çelenkler 
konulacak ve sanc~k merasim.1 yapıla. 

calatır. Taksim meydanındaki merasimde 
bir deaüz lot'ası. Y.ülmek Deniz Ticareti 

Bir sarhoş bir bakkalı 
yaraladı 

Dün, Yozgadlı Şemseddin isminde 
birisi, bir arkadaşik lirlikıte 1852 nu. 
maralı bir otomobili ikiralaınış, şehir -
de dolaşmağa başlamışlardır. Bir ara
lık Şemseddin, Unkapanında HBcıka
dın caddesinOO 69 numaralı dükkan -
da bakkal ve kahvecilik yapan Bedriyi 
de beraberlerine almak ~temiştir. 
Şem~din. ve arkadaşı, Bedriye gi -

dip de arzularını söyleyince Bedri bu
na rail olmamış, ~uhoŞlarla 1:1irli'ktıe 
bir otomobil gezintisi yapamıyacağını 
söylemiştir. Bu yüzden aralarında mü -
nakaşa çıkmış, Şemseddin bıçağını çeke 
rek Bedriyi sağ kolundan ağı:r surette 
yaralaımştır. Yaralı, imda<lı sıhhi oto-
mobfüle Cerrahpaşa hastanesine kaldı
nlmış, suçlular yakalanmıştır. 

Toplantılar: 

İstanbul öğretmenlerinin tenezzUhii 
Qeqen hatta havanın müsaadesizlltl yü

sO.nıden yaıııiamı.ran İelıa.nbul öğretmenleri 
yardmı ocmtyet1nln Jıllık deniz ıezı,n.tw bu
eiln yepaacaırtır. ,. 

un fiatlan yükseldi 
b't st~ 

Son günlerde İstanbul piyasasında un 
fiatlannda hafif tbir yükgeliş olmuş, 72 ki. 
loluk bir çuval unda 5-10 kuruşluk bir 
fark kaydedilmiştir. AlakadDrar bu yük. 
seli.şin herhangi bir piyasa hareketinin 
neticesi olmayıp, eun'i bir tereffü olduğu 
mütaleasmdadırlar. 

Şebrimizıe son bir ay zarlında 12 bin ton 
miktarında buğday ve mahim mıktarda 
da un ıgelm~ ve ay:nca Toprak Mahsulle. 
ri Ofisi de şehrin ihtiyacını karşılıyacak 
buğdayı piyasaya arzetmiştir. 

Bilhassa Ofis elmnek yapılan 4-5 çav. 
darlı yumu.şak Anadolu buğdaylarını tP.S
bit ett~ği gibi 5,32 par:ıdan ve sert huğ. 
dayı da 5,20 paradan satmakta ve fiatları 
artırmamış bulunmaktadır. 

Bu sebcble un fiatlarmın yükselmesine 
bir sebeb yokıtıur. 
Yalnız son zamanlarda uncular arala. 

rındaki rekabeti ~rkederek bir anlaşma 
yapmı§lar ve normal şekilde ticaret yap. 
mak kararını vermişlerdir. Uncular Ofis. 
ben peşin para ile a ldıklart unları vade 
ile saimaıktad:ı.rlar 

Son defa uncular fı.rmctların para tedi. 
ye tarzlarını da :ıslah kararını vermiş. 

lerdir. 

Ankara Radyosu 

Ayni zaman.da 20 bin çuvalhk 1 ğd:Jf 
ta mübayaa etmiş Öldmtlarında~, bU effO 
fiatları yükselmeden un hafif bit ter 
göstermiştir. at.,_ 

Maamafih bu tereffüün ekJnek 11

1~ 1A~. .. ii u il" 
na tesiri olmıyacağı muhakka~ gor 

Almanyaya tutun ve kuru 
meyva satlldı 

D .. . ---.J 'hr t' ı u"zeriııe ,. un pıy~a ı aç em ıas 
niş muameleler cereyan etmiştir. ,,,r, 

Mal yüklemek üzere limanımıza " 3:a,; 
!arın gelmiş ollrnası ihracatçıları ınu 
lelerini ikımale sevkct..."TI.iştir ilt~ 

Bu arada Alımanıyaya sevkedilın~k apıl
re 40,000 kilo tütünün muameıesa Y 
mıştır. cftSI 
Yalnız ibu :tıütünl-er iyi cins tütünler 

olmayıp, ucuz cins tü•.Unlerdendir. ur' 
~e Almanya için bir miktar k 

meyıva ve pestil ihraç edilmiş.ti:-. ıc111-
İhraç mevsimi henüz başiamaınıŞ ~ht,_ 

ğu halde bu aylar zarfında yapılan 1 aıl" 
catın geçen sıenelerin ayni aylarına 11 

1"' 
t' "' arı ran ehemmiyetli bir !ark arzet •a 

şıllmaktadır. 

\Devlet demiryollırı ve limanları i•letmesi Umum idaresi ilt:.ıarı 
Muhammen bedel'i 1481 lira 28 kuruş olan muhtelü cins ve eb'adda 27 k~: 

eğe, 12.7.1939 Çarşamba genü saat (10,30) on buçukta Ha)'Uarpaşada Gar bıll 
dahiHndeıki kmnisyon tarafından açık ek sıiltme usuü!e satın alınacaktır. 1JJI 

Bu işe girmek isUyenlerin 111 lira 10 kuruşluk muvakkat teminat ve kanun t-
tayin ettiği vesailtle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müraca• 
ları 1Szımdır. 

~ Bu işe aid şartnameler komi$yondan para.sız olara:k dağıtılmaktadır. 

-,~~~~~J,-t-an_b_u_l~B-e_l_e_d-iy_e_sı-.-1-la-An_l_a-rı~~---~ 
1 

16/6/939 Cuma 1 - 325 
1 

17/6/939 Cumartesi 326 - 489 
19/6/939 Paurte6i 490 - 800 
20/6/939 Salı 801 - 1018 ,_ 

Belediye emekli ve öksüzlerinin Haziran 939 üçer aylı.klan yukarıda göst~., 
günlerde ve cüzdan sıra sayılanna göre \rerileceğinden aylık sahibleriDİil 
danlariyle Ziraat Bankasına müracaatları. (4313) ~ 
--~~~~~-~~~~-~~-~~~~~--~ 

M. M. V. Sa. Al. Ko. Rs. den : _ 
1stanbuldaki Askeri Hesap ve Muamele Memuru okuluna yedek süba!lat~t

talebe ka.bulüne başlanmıştır. Girmek istiyenlerin askerlik şubelierine murac 
ları, cl6> c42lh ~ 

--~~~~~~-------------------------------
Üniversite A. E. P. Komisyonundan : . :.; 

Üniversite merkez binası ön cephesinin 4564.53 lira keşifli badana ve taınit\lt• 
29/6/1939 Perşembe günü saat 1~ de Rektörlükte açık eksiltımeye konuıınuşt 1,, 

İsteklilerin, ihale eünü 343 liralık muvakkat teminat ve ihaleden bir hafta e 
vel İstanbul Bayındırhk Direktörlüğünden alınmış 3000 liralık bu gibi işlet yıP
tığına dair bir vesika ve gag senesi Ticaret Odası kağıdı ile gelmeleri. 
Şartname hergün Rektörlükte görülür. c4225> 



' ~Ba~kım-s-ız-ka-lm-ış-t-ar-ih-ib-ir_T_ürk--~~~0-~-ad~a----
Bir köylü 

beldesi imar ediliyor öıdür.üldü 
~Cltdine b ""I b ··k ag ı ve Komuk Türklerinin en üyu 

fthri bulunan Derik asri ıehirlerimizden 
biri seviyesine çıkarıldı 

Derik (fiu~ ., 
latile u~:- -:-- Yemyeşil zeytin 

~bir v~~':'ti 11 hır dağın göğsünden 
ıı.. en esk· ıye akmış olan Derik, Mar 
(dır. 1 ve en güzel kasabalann -

Çanktrı (Husust) - Buraya ~len 
haberlere göre Tosya kazasının Gökçe
öz köyünden 32 7 doğumlu Mahmud, 
meçhul kimseler tarafından silAhla vu
rulmak suretile öldürülmiiştür. 

Vak'a etrafında yapı-lmakta olan ad
li takibat §u safhadadır: 

Öldürme hadisesin<len birkaç gün ev 
vel Tosyanm Kayıköy dağında odun 
kesmekte olan kırk kadar köylü ile bir 

Sayfa 9 

C Yurddan resimli haberler ~ 
Viranşehirde yeni binalar yapılıyor 

~ dQ· 
'Uk ~Şundan yüz yıllarca evvel 
l'i buıu tklerinin en büyük bir şeh
~ fllhr~a~ ve etrafındaki zeytinlikler
~ı un azanan bu tarihi Türk bel -

ya su akıtılmıştır. Vücude getirilen 
fidanlıkh.1 ekserisi ı.eytin ağaçlarından 
ibaret bulımıan bahçede ayni zamanda, 
gül, çl~, ve sebze &t yetiştirilmekte -

kaç kL,i arasında bir mücadele olmuş- Viranşehir (Hususi) - Tarihin en mektedir. 
dir. tur. Bu hadiseden köylüye muğber o - eski aşinalarından birisi olan V'ir~ Kaza merkezinde tadil ve ıslah yoll-

tıı.. • Paratorı • 
"'~n b" . uguıı ilakımsızlığı yü _ 

tı'l'e kuca~tu~. varlığını kaybetmiş, kil

Şehrin yol işlerine de çok ehemmi - lan bu hadisenin kahramanları bir ge- hir dünyanın bereket ve mahsuldarlı - le bir hükfunet konağı ve bir Halkevi 
yet verilme'ktedir. Yapılmakta olan ce Mahmud ve arkadaşlarına rastla - ğile maruf topraklarından müteşekkil binası, Reeülayn nahiyesinde modem 
yollar arasında hükfunete kadar geniş mışlardır. ünlü bir ovaya maliktir. Doğu Anado- bir hükfunet konağı ve bir gümrük mu
bir caddenin vücude getirilmesi düşü- Mahmud Tosyaya gelirken omuzun- lunun zahire ambannı teşkil eden bu hafaza binası yapılmıştır. Resim Vi • 
nülmekte ·~·e kasabanın en mühim ihti- da bir tek ağaç getirmektedir. Bunu ova bu yıl yüksek bir bereket arzet - ranşehir kalesin\ göstermektedir. 

~ ır. C" e llaeta bir köy haline gel _ yaçlarından olan asri bir h!1mam ve fı-
ta.. Utnhuriyet· · · ı da 1 lın kt d • lıcıı k 11nızın yapıcılık ve rının yapı masına ça ışı a a ır. 

la~12~ kudreti bu şirin ve güzel ka- İptidai ve gayrisıhht bir tarzda yapıl -
~ b a da ke a· . }a yti ;ır,., 1 ıhh" r l!itn n ını göstermiş ve kı- mış o n ze n ya6 , masara arı. s ı 

tııi~d 11 b· :u1da Deriği asri şehirleri _ bir şekle ifra~ edilmiştir. 
~ 11'1 sev· · 
~ tn l'da B ıy~sı~ çıkarmıştır. Ay- Deriğin başhca mahsulleri, hububat, 
An n Çu)ı k eledıye Reisi bulur.an ka- zeytin, zeytinyağı, sadeyağ; yün; ceviz; 
" " ş an ve · b u tıkta ımarcı kaymakamı ademdir. Bu mahsuller ihtiyacı te -

tııj· ş. ~apıcılık işleri başında bir minden başka, Mardin, Diyarbakır, Ur 
i ıs tıtız}i" ·ı 
ıı. bııe .gı e, resmi vazifesi dı~ fa vilayetlerine de ihraç edilir. Zeytin-
"'l' geceıı günd" 1"" 'l"k De ·1r• ed · uz u çalışmakta _ cı ı le tanınmış olan rı..._..e sen e 

betikt 120 bin kilo zeytinyağı elde edilmekte lia ı. e, Yakınd 
ı. .... ev1 b' a tamamlanacak olan ve civar şehirlere sevkedilmektedir. 
c;q k ınası tun .. ~ A 

~ a aban ' umı lalardan baş- Bundan başka ilçe merkezinden ve 

i da11hk. ,,:: uı Yanı başında çok güzel bir köylerinden her yıl harice 400 bin kilo 
fta • ı.ıCUde g f · 

br,ı g ediizn· e ırınış, asri bir şekle buğday, 45 bin kilo nohut, 30 bin kilo 
l'ularıa li. l:i olan bir çeşmeden demir d -

Bursada 

~ ...... 
"'-t tsa <IIus ") 
L."1l 9 30 usı - Per,c:J!>""'be .. "Ih 1k '(!b · da on b · ':t'-"·• gunu a hu?:anmda çok muntazam filo u -
tehn Olaıı Türkk ır ta!yareden mürek- çuşlan yapılniıştır. 

l'a1~liı-. uşu filosu şehrimize Bundan sonra Bursalı Kemal, Şinasi 
~~Yarecuer, Va. . ve Mehmed yükselerek akrobatik ha -
ltıpJ t erkanup H lı, Beledıye ve hü - reketlerde bulunmuşlardır. 
~ arı ta . ava Kurumu men Sö 1 diğ" .. d'' 

pazarda satacak çocuklarına şeker, tuz, 
elanek ~lmak niyetinde olduğu söy -
lenmektedir. 

Fakat Tosyaya on dakika kala bir ta
kını meçhul şahıslar önlerine geçerek 
omuzundaki ağacı bırakmasını gürül -
tülü lisanla istem~şler, Mahmud da a -
ğacı kimseye veremiyeceğini söyleyin
ce iş kıztşmış ve meçhul şahtslar hamil 
bulundukları silahı çekerek ateş etmiş
ler, Mahmud yere yuvarlanarak öl -
müştür. 

Yeni Tokad Valis; işe baştadı 
Tokad (Hususi) - Vilayetimize ta

yin olunan Ankara Vali muavini Sala
haddin Üner bugün gelıniştir. 

Kendisi şehre 4'..i kilometre mesafe -
de ve Tokadın istasyonu olan Turhal -, 
dan kar.ştlanmış ve şehrin methalinde 
de askeri bando ile asker, jandarma ve 
polisten mürekkeb birer müfreze se -
lam resmini ifa etmiştir. 

Derhal vilayet makamına giden vali 
biraz istirahatten sonra yanlarında va
li vekili Mustafa Özmat olduğu halde 
korkomutanlığı karargahına giderek 
komutan korgeneral Galib Türkerle gö 
rüşmüş ve lSğle<len sonra da bütün da
ire müdiranı ve memurları makamla -
nnda kabul etmişlerdir. 

Sarkikarahisarda bereketli 
• yağmurlar 
Şarkikarahisar (Hususi) - Kaza ve 

köylerde bir iki gündenberi yağan yağ
ı murlar mezruata çok faydalı olmuştur. 
Bu arada, zararı dokunmıyan dolu da 
düşmüştür. 

Karabigadaki su baskım 
ve bir düzeltme 

Cuma günü çıkan nüshamızın 3 ün
cü sayfasında Çanakkale mchazlı bir 
telgrafta Karaağaçtaki su baskınından 
bahsediliyordu. Karabigada vukua ge
len bu Met bir yanlışlık eseri o1arak 
Karaağaçta gösterilmiştir. Tashih e -
der, özür dileriz. -----

Birecikte tariht eser araştlrmalan 

.. 

Birecik (Hususi) - Miladdan bin -
lerce sene evvel kurulmuş olan Birecik 
zengin bir tarih hazinesidir. Son yıl -
larda yaptlan araştırmalar dnymetli ta-

rih asarından bir çoğunun meydana 
çıkmasına saik olmuştur. Bu arada ga
yet değerli mozayikler de vardır. Re -
sim bir mf>dhal~ aiddir. 

Urfada spor hareketleri çok cani. 

Urfa (Hususi) - Dün yapılan atletizm müsabakalan ~k heyecanlı olmuş 
ve binlerce seyirci oyun lan takib etmiş tir. Resim, atletizmde büyük muvaffa
kiyetler gösteren Urfa sporcularından bir grupa aiddir. 

('-___ K_u_· ç...;.._ü_k_m_e_m_ı_e_k_e_t_h_a_b_e_r_ı_e_r_i __ ) ıtaa.t rafından k - Yen ıne gore un a~am çelik- K 1 h amda bı·r ko"vlu trı .. b,J ~fektebı . arşıla.nmışlardır. palasta tayyarecilerimiz şerefine kırk iZi ca am 
".nıa cıvarınd k t tehl.ıkelı" surette do'"vUldU J[ıulcahanıanıbirdahhaliıe'kfl,~ıre· tilddal ireleri topla 1 Ankara Co!:ıazfıylc.ahaFmaaldmiltesda.I talebeleri ~tı nına Hk in B a ı ayyare kişilik bir ziyafet verilmiş Valimiz Re .,... ~ 

t()l'\i 
0~1l'luştur. Tü~~ın:ıyan Sabiha. Gök- fik Koraltan tarafından ~yyareciliğin Kızılcahamam (Hususi) - Burada Evvelce ziraat, baytar. tapu daireleri kasa- Ankara Co~rafya Fakültesi talebeleri be • 

l'ecıı ~tbay Osman şu ?enel Dırek - ehemmiyetini tebarüz ettiren sözlerle, bir yaralama hadis€si olmuştur. Çel - ba içinde datınık ve miinferid dalNlert 1' - raberlerinde profesorlerl olduğu halde Kı -
ef.._l l'itrıizi })l'""r b' Nurı genç tayya - gençleri takdir ve tPc:vı'k ed<»n bı'r nu - b vl Gö l k' " gal etmekte ldJ. Re.mıl dairelerin toplu blr mlcahamama gelmişler ve güzel çamlıkları -

"'il s h ·~ V 1 -ı "· tikçi nahiyesine ag ı me e oyu halde bulunmasındaki iyiliği resmi müamell- mızda jimnastik vesalr eğlenceler tertlb et • 
~ltı~ :P. beraber ~~::at~ ii~ ~~~;:1 tuk söylenmiştir. muhtarı İsmail oğlu Mehm~ ~ir nüf~~ tın daha sür'atle yür\iyeceğtni gcmm kaza met suretlle iyi bir vakit geçirmişler ve ak -
tarı 1ı. ~ıdılerek to'-'Y" .1 ~ ~ 1 

- Bu sabah tayyareler Bursa üzerinde meselesinden dolayı Rıza ısmınde bırı kaymakanı: Hamdl onay hiitümet içinde tam geç vakit Ankaraya avdet etmişlerdir. 
•- l'i:fı "J .. recı erımıze "te dd" ıaı '"tYya arn Cdilmişf B ay - mu a ıd turlar yaptıktan oonra İz - ile oğulları tarafından tehlikeli suret- y~tırdıtı bir tadUat üzerine bu daireleri de Kızılcaharoamda teııraf n posta ..,.eri 
S:ı~ recıler · ır. undan sonra mire müteveccihen h k t t · 1 te do"vu''lmu"ş ve baygın bir halde kaza- hükfımet içine almış ve toplu bir hale ge - Her sene olduğu gibi bu sene de Kızılcaha· 
"(it 15 ıstirahate k'lm' ı di are e e mış er - tırml.ştlr marnla Ankara r..rasında muntazam yaz pos-

de, meydanı dolJe ı ~ ~r r. dir. Resim Vali ve ailesi efradını uçuş- ya getirilmiştir. Mütecavizler yakalan- . Edlnıeae karıa mücadelesi taları başladı. Bununla beraber İstanbul, 
---====~~u;r~a:n~ı~n;e~rce~~l,:an~se~y~re;;d~e;r~k;en~g~ö~st~e;r~iy~o~r;,.,. ====~m!;ış~t~ır~·=============- Ziraat mücadele komisyonu kararue E - Ankara, Zonguldaiı:, Karab!lk, Balıkesir, Dev-

p dirne merkezi Ue nahiyelerinde ve merkeze rek, Gerede ile günlük muhaberede bulun -
azar Ola Hasan Bey Diyor ki: batıı bütün köylerde yaz mevsimi karga mü- mak uzıere teıgrartan başka otomatık ıe1e -

Kuru • 
depolan • 

... Bakır köyüne naklet • 
illi~ karar verntişler .•• 

n Bey - Kabahat 
ı koylulerd azızun, 

zoria davet etıtiler .... 

- Onlar mı davet etti • 
ler? 

Ha an Bey - Öyle ya, 
lburada susuzluk var, çeş
met r kuru diye bar bar 
bağırmışlardı 

cadelesine başlanmıştır. Zlraate pek çok za- !?.~ .. ~~~~!!-'.T.~~.~.~.1.~.I?~~~~!:: ............ ., 
ran dokunan bu hayvanlarla yapılacak olan 
mücadele 939 yılı Eylfıl ayı sonuna kndar de
vam edcc<:ktlr. 

Kırklareli mır.ı.llimleri Bursada 
Kırklareli muallimlerinden 25 k~llik bir 

grup Bursaya glt:ınl.ştır. Çekirge oteline yer
leştirilen mısafırler Bursadakl fabrikalarla, 
tarihi eserleri gördükten sonra Uludağa çık
mışlar. Maarif Müdürü Fakir Erdemi maka
mında zlyaret ederek Yalovaya hareket et -
rntşlerdlr. 

Babaeski zehirli r:az ve muhtarlar kursıı 
15 gundenberl devam eden memurlar ze -

birli gazdan korunma ve muhtarlar kursları 
muvartakiyetıe neticelendi. 

zehirli gnzden korunma kursuna 38 me -
mur, muhtarlar kur una da 53 muhto.r vo 
köy kfıUbi iştirak etti. Zchirll gazdan ko -
runma kursunun ikincisi yakında açılacak -
ır. 
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KLAKSON 

B elledSyenin ~ğile alay eder 
.gibi çaknan lclnSla>nlann sesle-

' kansız olıd:>ilıirdi. Niıa,et' bir emirle bü. 
tün otomdbille~ klalaıon te.iaetuM 

bozdurmak ta mümkündü. 
- Olmaz ya fanedcllın ki k1.itkiıon ter. n kulakları.mı mmah.yoniu. 

- Bu yasak kal'kıtı mı? 

Diye düşilndüm. Bir korne: 
- Van ving. 

1 ~ôa.tı otomobilılerin esas motörlC!'ine o 

tanxla bağlıdır ki, kla!koon çıkanlUığı za.. 
man otoımbil de işlemez. bu yüzden 91-Etıt.i. Eğer klSkson yasağı kalkmış olsa 

bunun kome sesini de duymazdım. 

- Heıiımde gizlidıen gizliye 
lardır. 

çalı.yor-

kıaı\amıyorlar. 

Diye düşündüm. B5yte olunca da cad

delerde klltkson çalan birkaç otomobili.iye 

Diye düşündüm; en kalabalık caddeler. ceza veımekl'e. d§ğer'l.erinin klAkson çal. 

den birinde idim. PoliS!er, belediye znbı.. malannın önü alvıabilirdi. 

lası memurları, seyrüseferciler vardı. Ben bunlan düŞünürken kulağımın di.. 

Böyle kalaıbalık bir caddede ve onlar be. binde bir klak&Onun euesi çınladı. Yüre. 
iCI' onar adım fasılalı olarak caddede bu. ğim hop eoeıti: 

lundukfu:rma. d.olapklarına göre, gizli. 
den gizliye kl*son çalmaları imkansızdı: 

- Otnmobı1 kullananların klakson çaL 

mak zev!kl€ri1e mücadele imkansız ola. 
cak. 

Diye düşündüm; peki anuna nasıl im.. 

- Belediye nerede&n? 

Diye bağırdım ve klakbon sesinin gel. 

diği tarafa baktım. Belediyeye aid bir 
kamyonet geçiyaniu. 

r-:J ônıet ltuliwi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Bahkları felce uğratan 

v 

agaç suyu 
ı"loridado yeti. 

şen bu ağa9Lan çı. 
kan bir !l'l.3.yi ba
hldarı felce uğrn. Cilft]~ 
~ Tıh adamları 
ve kimyagerler bu 
mayi üzerinde yap 
takılan uzun tet
kıiklerden hiç-bir 
netice alam~ 

'ardır. 

* 
lngiltsrede kedi yarışları 

tngilterede ke -
dilere mahsus bir 
yarış meydanı var 
dır. Boyunlarında 

muhtelif renkler. 
de kordeld takıl. 
mı.ş olan kediler 

Hırsızlıktan diktalörlUge 
geçen adam 

Bir koyun hırsı.. 

zı iken Venezue~ 

lanın dJktatörü o. 
lan Goozun 185 ço.. 
ouğu vardı. 27 se. 
ne diktatörlük et.. 
melde beraber her 
zaman istim üze.. 
rinde bulunan bjr 
yatı limanda bulwımakta idi. 
yaiakıtıa ölen biricit Hderidi.r. .. 

K •rmtzı köpek 
Amerikadıı Bas.. 

tonda yetişen bu 
köpek .brmızı t:iy. ' 
lüdür. Eşine nadir 
raslanır. Güneş 

vuırduğu zaman 
kıan rengôı.i, ka. 
ranJık.tu siyah, su. 
yun içinde ire pem. 
be rengini ~lır. 

Ülkesinin 

.JON POSTA · 

Ergani bakır 
madeninde çahşmalar 

Barda hidise çıkaran bi~ 
. tüccar mahkemeye veriid1 
1 . d ğı~I 
1 Suçlu yapılan sorgusunda, barda hadise çıkar .. •

1 
~ 

1 ve memurlara hakaret ettiğiui habrlamadığını soY e 
-et el' 

Ergani (Hususi) - Ergani bakır fab 
rikalarında çalışmalar hızla devam et
mektedir. Yukarıda fabrikanın türpü 
dairesinin alt kısmı w Türk .işçileri gö
rülmektedir. 

Edremid hükümet 
doktoru takdir gördü 

Evvelki gece Beyoğlunun meşhur bar Yalnız bir ara, beni karakola dıt' Jaıl' 
lanndan birinde geçen garib bir sar - tiler. Bu doğru, fakat niçin, f9r 
hoşluk hadisesi dün adliyeye intikal et değilim. 
miştir. Demiştir. ,~ı 
Nazmı isminde bir tüccar, bir bara Suçunu unutan suçlu, dün g~ e fJ 

giderek. bira ısmarlamış, bir hayli iç - İstanbul asliye ceza mahkeınesın 
tikten sonra, garsonlara karşı sebebsiz derilmiştir. bir 
bağırıp, çağırmaya başlamıştır. Bu va- Meslekdaşım tehdid eden 
ziyet barda umumi bir hoşnudsuzluk h ld 
tevlid eWğinden, müessese müdürü d;ŞÇİ ma küm 0 U ~ 
Hasan mü<laha1e etmek mecburiyetin- Sirkecide iki dişçi arasında ~~ t 
de kalmıştır. Bu müdahaleye fena hal- eden bir tehdid hadisesinin, aslı~~ 
de hiddetlenen Nazım, bar direktörü - ündü ci?zn mahkemesinde, dl]!l11 
nü ağır sözlerle tahkir etmiş, bu ye - yapılmıştır. .erJ 
tişmiyormu.ş gibi bir de tdkad atmıştır. Iddiaya göre, dişçi Atrl, ıneS• 
Vak'a bu şekle girince barın içerisi bir Mehmedi: "d0eiıl' 
anda karışarak, hadise zabıtaya akset- - Sen diplomasızsın. Seni ıntt ıc ı' 

Edremidden Yb.- miş ve polis memurları işe el 'koymuş- mumiliğe ihbar edeceğim, diyere 
zılıyor; Edremid lardır. Fakat, fena halde sarhoş o1an did etmiştir. . ~ô 
hükumet dokoo - Nazım bu defa da: Mahkeme, suçu de1il1erle sabıt }!Sf 

ru Kamil Emin Siz ne karışıyorsunuz? len diş tabibini 3 gün müddet~e rfıiJ/ 
Gün~n 20 sene Diyer~k, memurları da tahkir etmiş- seve 30 lira para cezası verınege 
gibi uzun bir za • tir. Bunun üzerinl' suçlu karakola gö- kfun etmiştir. . 
man Kızı1ay ve türillerek, hakkında zabıt tutulmuş ve Hırsızlık yapan bir de~ı 
~~~~1:nıa~:ir~:~ ikametgaha rapten evine gönderilmiş- tımarhaneye sevkedildl ı'~ 

tir. - . .,..., ll" 

kanlıkla~·ını ted - - Y 1110'"" İşin garib tarafı, gece rahat bir uyku Muammer isminde biri, e ~ti". 
vir hususunda Dr. Kamıı Emin b' çift çeken suçlu, sabahleyin vak'ayı tama- Mustafanm dükkanından ır ııJ!· 
mesbuk: hizmet - Güneş k t tulJ1ltıŞ Ad men unutmuştur. dura çalmış ve kaçar en u }1 ev 
lerlne mükafatan Kızılay Ankara Ge - l 1 sııl Dün Beyoğlu müddeiumumiliğine Adliyeye veri en suç unun .:ır'' 
nel Merkezince (fahri azaJ:ık) tevcih sevkolunan Nazım, yapıfan isticvabı mahkemesinde yapılan duruŞ!Il3ı:ı ~ 
edilınic::tir. ·· şabede ~ sırasında: sında bazı garib halleri mu ··fijl 

Bursada orman mektebi - Böyle bir vak'a olmuş OOn.iliyor. diğinden muayenesine lüzum goıtlldJ 
• Garib şey, ben hatırlamıyorum. Bu müştür. Yapılan muayene SO~ f 

bması yapılacak bara gittim, bir şişe bira ısmarlıyarak Muammerin adamakıllı deli oıduğtl0e)" 
Bursa (Hususi) _ 1sta b 1.J b 

1 
_ içtim amma.. direktöre tokad attığımı rüldüğünden mahkeme tm'larh

9 

· n u '-la u u ı· l · t hki tt•ğim· b"lrni kl. k · f nan Orman Mektebinin, birkaç sene ve po 1s.en a r e ı ı ı yorum. na ıne arar vermış 1r. 

evvel şehrimize nakledilmiş olduğu 

1 

( 
malıirndur. Mekteb ~Idiği gündcnbe - izmir akşam san'at okulunda bir serS?İ açıldı 
ıi Çekirge civarında bazı köşklerde 

tedrisat yo.cpmak mecburiyetinde kal -
ıruştı. Vekalet mektebin böyle muvak
kat binalar dahilinde kalmasını, tedri -bu meydanda . makineden yapılmı~ bir fa. 

reyi kovalamaktadırlar. Bu yarışlarda 

bahsi müşterekler bir hayli yüksek ye _ 

kunlara varmaktadır. 

.. 
Londranm bi gUnlUk 

sattaki müşkülatı nazarı itibara alarak 

YaJVaları bir Ormun Mektebi yapılmasına ka -

* 
Tabiatin garib görunuş·eri 

Sııkı bir yağmurdan sonra açık hava _ 

lnrda uı.aktaki şeyler çok daha yakın gö • 

rünür. Sebebi şudur: Yağmurdan sonra 

Londrada şaya. 

nı dikkat bir ista. 
ti<;t:i.k yapılmıştır. 

Bu istatistiğe gö. 
re bir gün içinde 
120 izdivaç, 56,000 
tev~llüdat, 51,000 
vefat, 1700 sar -
hoşluk vak'alnrı kaydedi1mektedir. .. 

30 santım uzun'ugunda 
bir yumurta 

~--.~-
Amerikıada Mıasaıçnzetre bir kadına aid 

hava mutlaka rutubetli olur. Rutubetli olan bir tavuk 30 santim uzunluğunde 
hava ise kuru havadan çok daha şeffaftır. bir yumurta ywnuı1llamıştır 
-······························································ 

L SLER 
Neticesiz macera .• 
Mdkıtuoonun altına c Y1ldız11 imza. 

61.tlı atan bir genç kız yaz.ısına 

- tiç se.nedenberi tanışıyoruz, fakat 
sevişiyor muyuz, sevişmiyor muyuz? 
bilmiyorum. 

Cümlesi ile başiamış. Arzusuna u -
yarak bu okuyucumun derdini de bu 
sütunI'ara geçiremiyeceğmı. Yalnız ve. 
rec~ cev~ da meselenin umumf 
mahiyeti hakkında bir fikir vermeğe 

ym.işir sanırım. 

Bayan c Yıltiız> mektubunun başına 
seıvişip sevişmediklerini henüz bilme • 
diğini kaydetmiş. Bence bu cümle yan 
hş olacaktır. Bayan c YıldıZ:ıt ın sev • 
c:fi,ği meydandadır. Satırlannın arasın. 
~an pclt iyi o'kunmaktadır. Şüphesi sc • . 
~ sevHmcdiğindcdir. Bu noktayı 
kaydettikten sonra csevilip sevilmeme.. 
linin de ehemmiyıeti olmamak lazım 

geldiğiıti> söyliyeceğim. Çünkü an • 

lattığı münasebet mantıki bir netice -
~ vıarab1ecek cinsten değildir. 

20 nci a&rdayız. Fa.kat 20 nci asırda 
değil 4-0 ıncı asırda da e>lsak cdih den 
ve cgönüh den aşk kelimesi çıkmaya
ca'k.tır. Yalııız 18 inci, 19 uncu asırlar
da değiliz, basit~ir. maddileş _ 
miştir, dah'll da basttlqecek. maddile • 
şecektir. 

Bu bakımdan bir gıönüI macerasının 
cmantıld netice> ~ varabilmesi için: 

1 - Yaşca kı'Zın eııkekten küçük oL 
ması. 

2 - Erkeğin kızdan zengin olması, 
3 - Müstakbel yuvanın hiç değilse 

basit ~kilde yaşama imkanına malik 
olması IAzımd:ır. 

Bayen Yıldlzın •bana anlattığı ser _ 
güzeşttc bu ilç iptidai ,artın hiç biri 
mevcud değil. Onun için kendisine iha. 
yal peşinde_k~ı ta'Vliiye ede. 

,,> 
OC~, I ' 

•TEYZE 

rar vermiştir. Bunun için de Çekirge -
nin Kadıyayla mevkiinde yer hazırlar 
mıştır. Mekteb modern olacaktır. Pro
jeler hazırlanmıştır. Yakında. inşaata 

başlanacr~'ğı söylenmektedir. 

Altı metre yükseklikten düşen -"' . rot~· 
bir amelenin bacağı kırıldı İzmir (Hususi) - Gazi bulvarında nun muhtelü yerler~nde ~ıçk~ yıı ı;ao-t 

İzmir, (Hususi) _ Küa.türparkta İnkı-. sessiz bir §ek.ilde faaliyet gösteren Ma- açmak arzusundadırıar. Şırndıye ,,ııffııJ 
arif Vekaletinin Akşam San'at okulun- mezunlann açtıkları yurdlar rn~ 11ıı:O 

lab mü~ inşaatında çalışan ameleler. 
den İsmail E}ge, altı metre yüksekten dü
şerek eo'l kolu ve sol ayağı kırılmış, has.. 

t~e lkalchnlmıştır. 

da imtihanlar neticelenmış· tir. 800 mev olınuslar ve bulundukları muhıte .ıjr· 
~ . ıerl• 

cudu olan bu okuldan 250 talebe me- olarak çalışmalarını genişletmıŞ A:ııfl 
k Çalı~-zun olmuştur. Akşam san'at okulunun ÇO f);. 

Talebesinin üçte birini evli kadınlar, bir direktörü vardır. Bn. Muızaffer dıJd 
üçte ikisini genç kızlar teşkil eden Ak- lar, talebenin okul içjndeki ve clıŞl~e~ 

LUleburgazda b:r kız şam San'at okulu, muhitin büyük bir harekatını sıkı surette kontrol e J1liŞ' 
ihtiyacına cevab vermektedir. Şehrin çalışmalarım gayet iyi organize e\ııÖ"' 

kaçırma vak' ası her semtinderı okula devam eden evli tir. Önümüzdeki sene içinde talebe tııti1 
Lüleburgaz (Hususi) - Burada bir kadınların ve genç kızların bu mücsse- rosu bine baliğ olacaktır. Daha J11U• 

kız kaçırma valk'ası olmuştur. 19 yaş _ seden edindikleri istifade pek büyük- devresi gelmeden kayıd için okula ıfl~ 
lannda Abbas isminde bir genç 18 yaş- tür. Evlerinde yavrularını bırakan ka- racaat edenlerin sayısı, mezun s3Y

15 

lannda bir kızla sevişmiş, kızın baba - dınların sırf dikiş - biçki ve diğer san'at fevkindf'dir. ıc?" 
..;mm izdivaçlarına rıza göstermemesi şubelerinde devam edi.şlerideki ferağat Ders vılı sonu münascbetile A e(I 

yüzünden nihayet bir gece kız delikan- cid<len şayanı kayıttır. San'at o~ulunda bir talebe eserı~ri ~ 
lının evine kO'ÇIDıştır. Hadiseden kızın Bu seneki mezunlann en büyük gisi açılınaşı ve çok beğenilmiştif· • 
babası haberdar olmuş, kız ailesine tes- kısmını evli kadınlar teşkil etmekte - sim Akşam San'at okulu mezunl8rtıı 
ilin edilmiştir. dir. Cknç mezunların ekserisi Anadolu- dan bir grupu göstermektedir. ·····" 
················································································································ . ····· 1 . ······························································ 

iki ahbab çavuşlar: Hediye 
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tASKIERLÖK BAHÖSlLERÖ:J Tarihin meşhur deniz muharebelerinden biri 

Yugosl u 
53 gem.iye . 

karş1. bir gemi 
~~~------------------------~~~~ 

~· assısla , fi ıg la askerini 
mütehammil, sabır ı ve sert bir 

asker olarak tanırlar 

Mücadele tam 16 saat sürdü, nihayet lngiliz korsanları 
esir edildiler, gemi o kadar harab olmuştu ki içine 

giren lspanyollarla birlikte bir anda bath 
( • • Son Posta ,, nm tarihi bahisler muharriri yazıyor ) 

Y'aza.n: Emekli general H. Emir Erkilet 

~ lınan basınına göre Yugoslavya 

~ltla d ~~ doğu Aılmtın ya~ a
~ç ta ahil.dir. S~ık başvekil Stoyadi _ 
~Ci\}~n lbaşlaruıra!k halefi Cincar 
~ h\11\iıı takib ettiği siyasi ve iklısadi 
~ ırih~a harekc'tile bu memleket bu 
b'Y \'er bakımından büyük bir e .. 
. \'ug03~t taşımaktadır. tis~ \.'e avya, eski Sll'bistan ile Hırva .. 

bq. ~aik Slovanyadan müreı<keb büyük 
lleticesin~ d:vıeu olarak Büyük Hamin 
l\l~an~ Vücud bulmuştu. Kral birinci 
ittiği .rt:Lt n .. 1929 senesi iptidasında tesis 
\> ~ atörl ..... 
.. ~ ı.-e Slov uge kadar, acJ.1 •Sırp, Hır. 
~ğini esk~n k~a&ğı. idi. Onun bel 
~Fit \.'e bu .. ~.ıııbEtan krallığı teşkil e. 
~etre·Hünku nü.tusu takriben 250,000 

lttiıl'onct lllUTabbaı arazi üzerinde 15 
ll;lflls). ur. (Kesafet: Kilometıre başına 60 

cı Sıtblar 6 • 
h1Uukıarında ll'lılyon ve Hırvatlar 5 milyon 
S ca. \e faka n ?u~lıır Yugoslavyanın baş_ 
~?''enler y t 

1 
bıvbuill'e rnkib milletleridir. 

d lltcbaki 3 a. nız bir milyon kadardırlar. 
da.en olan a 1

1~lyon, muhtelif milletler _ 
~ Alınan~:a laı:t-ır ki bunlann arasın. 

tı '-'ardır gore, Yarım milyon Al • 

l ~Uh~lif .. 
~tı bi,ibitl~ılletlerden olan bu insan _ 
da al ı~ının e: e ~a~natmak Yugoslavya 
bi faa tn~seıe . ~üihım bir iç ve bir mü. 
L·t idare t sı •eli. Bunu temin edebilecek 
1.11!:}ı arzı b' . 
h:_ -ilssa bir ' .•r muvasala sıstemi ve 
~i; fakatgenç~ t.~csi kurmak mü. 

Utl(:hid b' asıl ibırlıği temin edecek olan 
~e .,.~ ır Ordu . . -
~ ""'htneu· yaratmak ı~ın en guç 
tt.._ İtlettıe 1 tarafıydı. Çünkü mukaddema 
"'ll"' sava<::m d" ~ ~1 tele bi '$ t~ uşman unsurları 
t lllatdan r ?ayrak altında birleştirilip 
a~ak z aynı emel için ölecek askerler 

L tski Sı arureti vardı. 
ı.ı~ ıib ordusu B .. "k 
tı._ n rn"'h uyu Harbde hemen 
-""l "' Voldu"' · · 

U h ~ gu ı9ın Yugoslav ordu • 
~ ic b etr t~mile yeniden te.,kil et. 
erı~ak, t(!c~f; gibi ye~i baştan sili'ıhlan • 
~ordu. 'i . ve talım ve terbiye icab 

1 
ı; Ntıık:nı de~letin de vazifeleri a _ t duruınu ın.aarif, wnuru sıhhiye, ve 

t> atacı ~d ' ıbılhassa eski Sırbistan ve 
~ dı~cır g~ f,k geriydi. Fakat butün bu 
l U bıın" ç Uklere rağmen Yugoslav or. 
ttıı- ""6Un devlet' ük' 

"'til olrn ın m emmoi. bir va. 
Şi Uitur. 

Dt trıdiki o 
~ dıısu leşk·~unun çekirdeğini eski Sırb 
La le.ıneı ıh' 1 ettiği için SU-Olar yeni ordu. 
!de n,,,_ ır unsur olnı la 
ı..- '~isi g'b• ~ rdır. Hırvntlıır 
~h e ı bilhassa d · ku •• " \.'e..: ı eruz vvetlerine 
'tllıd .. r er 13.. "k b· 1:l €en· : Uıyü kumanda mevkile. 
ıtı,...., 1§ tnık:ya.sta 1 k . 

~., vatıdı.r 0 ara eskı Sırb za, 
· Fa'k.at·Hıwatlardan da, ea. 

Yugoslav piyadesi bi1' geçid resminde 

İngilizler, A'tlas Okyanusuna hakim 1 He evlenmiş bulunuyordu. Valter Raleyg, 
olmağa başlndıkları on altıncı asrın jkin. Şimali Amerikada b.ir İngiliz müstemfo 4 

ci yansında. Amerikanın keşfinden sonra kesi kurmağı düşünüyordu. Amiralın ilk 
ibu denizin s~ibi olduklarını ilan eden hatırına gelen iş arkadaşlarından biri, 
İspanyollarla 90k çetin bir mücadeleye çocukluğundan :beri macera peşinde ko • 
girişmişlerdi. şan kaynı oldu. Rişard bu teklifi heye .. 

Üç yüz sene ~iki bu büyük deniz canla karşıladı. Kurulan bir müstemleke 
cenklerinin sonuru:Ia' İngiltereyi kat'i bir kumpanyasının en faal bir azası olarak 
zafere ve Atlas Okyanusu hakimiyetine ilk defa 1585 de 7 gemiden mürekkeb bir 
u~aş1Jıran da, bugün isimleri İngiltere ta.. fllonun 'ba§ında Virgini'ye doğru hareket 
r.ihine ahın harfler:le geçm~ bulunan bir etti. Dönüşte Sen _ Dominrk sularında 

takım büyük korsanlar olmuştu. Evvela bir İspanyol gemisini vurdu. Ertesi yıl 
l..~ndi sonsuz hırslan ile deniııe açılan bu tekrar Amerikaya geldi. Sonra İspanyol • 
mütlhiş adamlar, gemilerine altlıklan ip .. ların elinde bulunan.Asor adalarına hü • 
ten kazıktan kurtulmuş haydudlarla. A- cum etti. Binlerce İspanyolu esir etti. 
men1mdan İspanyaya altın ve gümüş ta- 1591 de İn,giliz donanmasına davet edil .. 
şıyıan İspanyol gemilerini V<llrmağa baş _ di ve kendisine Vis - Amiral rütbesı ve .. 
ladılar. İspanya Kralının protestosuna, rildi. Ayni yıl içinde de baş amiral Tomas 
Kraliçe Elizabet'in, korsan Drak'ın vur. Hova rd ile bera:ber mühim bir vazifeye 
duğu bir Lc;panyol gemisinden yağma e - memur edildi. 
derek Kraliçesine taıkdirn ettiği gayet kıy Amerikadan gelen ve altın, gümüş ve 
metli bir mücevheri İngiltere tacına koy. kıymetli taşlarla dolu ohm çok zengin b:r 
mak suretile cev® verme6i, iki devletin İspanyol filosunu vuracaklardı. 
arasını da kat'i olarak açmıştı. İngiliz amirallerin;n emirlerinde 7 ge .. 

Atlas Okyanusunda zengin İspanyol ge mi vardı. Asor adalan civarında İspanyol 
milıerini avlamakla işe başlayan İngiliz kalyonlarını beklemeğe başladılar. Bu 
korsanları, Şimali Amerikadaki ilk !n.gi. sırada, cRevenge. adındaki gemisi ile a . 
liz müsternlekelerini de kuran adamlar mira! füşard Grenıvil filodan ayrılarak, 

olmuşlardı. Elizabet'in bu büyük korsan- bir çevirme hareketi yapmak için bir hay. 
lan tbirer ibirer devlet hizmetine almasi _ li açıldı. 
le de, İngiliz donanmasında yeni devir Nihayet İspanyol gemileri göründü: 
başlamış. İn.giüz deniz hakimiyetinin te _ Hazineler yüklü olan kalyonlara kuvvet. 
melleri atılmıştı. li bir harb filosu refakat ediyordu. 

Ayni asırdaki Akdeniz Türk ha.kimiye. İngilizlerin karşısına tıam 53 İspanyol 

Yugoslav topçusu 

tinde korsanlıktan yetişme Barbarosla • kalıyonu çıkmıştı. Baş Amiral Tomas Ho
nn, Turgudların, ·Murad Reislerin gör • vard kendilerinden kat kat üstün olan 
dükleri hizmeti, İngiltere tarihinde Sir düşmana saldırmanın bir delilik olacağı -
Raleyg'ler, kaptan Drak, Sir Rişard Gren na hükmetti ve süratle çekildi. Rişard 
vil'ler görmüştü. Grenvite gelince, ana filodan uzak düş _ 

ki Avusturya ordusunda yetişmiş ve harb 1 Milli müdafaa kanununa göre daimi or. 
görmüş büyük rütbeli sübaylar vardır ve duda umumi hizmet mecburidir, ve 21 
bunlar tabiat.ile biıfbirlerini az çok çeke. inci yaşın başından 50 inci yaşm sonuna 
memektcdirler. Yeni yetiJiniŞ genç Yu • kadar devam eder. Muvazzaf hizmet 
gosla\\ zabitleri yavaş yavaş büyük ku · müddeti orduda 18, deniz ve havada 24 ay 
manda ımeVkilerine çıktıkça bu mahzurun 
kalkacağı ümid olunuyor. Maamafih Yu • 
goslav ordusu d~a şimdiden oldukça tek 
bir vücud manzarası g<EOOrir. 

Buıgün Son Postanın okuyucularına bu müştü. Fakat İspanyol kalyonlarının ar. 
korsanlardan birinin, Rişard Grenvil'in kasından dolaşıp kaçardı. Lakin, hayntı 
hayatını nakledeooğim.. daima bir maceranın ~şinde bin bir tch. 

1541 de doğmuştu. Asil bfr ailenin ço. lilroye atllma:kla geçen bu yaman korsan, 
cuğu idi. On üç yaşına kadar, ele avuca çıbgın bir ciir'et ile kuvvetli İspanyol fi. 
sığmıyan bir çocuk olınuşbu. Babasının (Dcvnmı 10 wıcu sayfadn) 

Yıugoslavya hükumetinin Küçük An • 
tant ve Balkan paktı loomşu devletlerile 
ve 1937 de Bulgaristan ve İtalya ile dost
luk anlaşmaları akdetmesi ve Avustur • 
yanın illYa.kındanberi kıomşusu Almanya 
ile i'kbsad sahasından başka si~ 
yaseten de anlaşması ordunun vazifesini 
fevlkalAde kolaylaştırmıştır. Gerçi Maca. 
ristanm revizyonist emelleri Yugos.lavy~ 
nın bazı şimal topraklannı i.5tihdaf etli _ 
yorsa da onun kurduğu dostluklar sist~. 
mi ~dilik Maca.ıiStanı da yatıştırmağa 
ktıfidir. Yalnız ıgaribdir ki Yugoslavya, es. 
ki Çarlık Rusyanın hatırasına hürmeten, 
Scıvıyet Rusyayı hala tasdik etmemiştir. 
Yugoslav aslooııi iyi, müteham.mn, sa. 
bırlı ve sert bir asker Myılır ve taarrua 
için de elverişlidir. Yeni Yugoslav ordu • 
sunun 1930 danberi mavi beyaz ve kırını. 
zı renklerden mürekkOO bir bayrağı var. 
dır. BaŞkwnandan kraldır. Barı§ vnkti ku 
manda iktidan harQ)l)'IR nazınndadır. 
Genel kıurmay başkanı. muhtelif sınrf 
müf.ettişleri ve hava kuvvetleri şefi bar~ 
biy.e nezaretine bailıdırlar. 

sürer. Hudud ımôıafaza kıt'alannda ise 
bu hizmet 3 sendir. Bu umu.mt mükelle . 

ffycller haricinde bir seferberlikte, faal 
ordularda hizmete kabiliyetli olınıyan 17 

yaşından 55 yaşına kadartrl EŞıas ta ge. 

ri memleket hizmetlerinde kullanılmak 
üzere .çağırıla'bilirler. Fakat ne o ve ne de 

bu hizmete elverişli olıruyanlar bir aske. 
rl vengi verirler. 

Hava kuvvetleri, jantlarına ve hudud 
muhafaza kıt'aları dahil, ordunun banş 

kuvveti 130,000 dir. Yani nüfusun takriba 
yüzde biri sll§ıh altında bulunuyor de ~ 
mektir. 

malikanesinden sık sık kaç.an küçük Ri • • ............................................................ . 

şard, serseri gemicilerle düşüp kalkar, Viganalı Yahudi 
bazan haftalarca denizlerde dolaşır, Şi _ 
mal denizinde yahud Atlas Okyanusu a • Viyolonist 
çıklarındcı Amerikndan gelen bir gemiye 
hücum edildiği zaman. içlerinde yaşadığı 
deniz haydudlarne beraber en korkunç 
boğazlaşmalara cesurane atılırdı. Daha 
on iki yaşında iken, vücudil bıçak ve han 
çer yarasına alışnuş bulunuyordu. 

Nihaıyet llir gün, henüz on beş yaşında 
yok iken ortalıktan tamamen kaybol _ 
muştu. Bu sefer, çok biiyilk bir sergüzeş. 
te atılmıştı. Türklere kar§l topraklannı 
müdafaa edemiyen Aiımanya imparatoru 

Yugoslav ordusunda barış zamanı en Mak1similyan'ın Avrupaaıın her tarafından 
büyük birlik tümen (:fmta) dır. Memle • ücretili .asker topladığı bir sırooa, beraber 
ket 5 ordu mıntatkasına aynlmıştır. Her düşüp kalktığı semeıilerden biri, küçük 
orduda 3.4 ttmıen, her tümende 2..4 ta ~ Rişard'ı da yanına almış ve Alınanyaya 
buru. 3-4 piyade alayı vardır. Tümen , götürmüştü. 

lerde ayrıca 1-2 hafif q>çu alayı ile muh. A1manyadan d5nüşünde serseri haya • 
telif yardınlcı halefler vardır. Bu suretle tında devam od.en Rişard GrenV'ı1, otuz 
Yruıgool!aıvyad.aı oeman 16 piyade, l! ~ağ. 29 yaşına geldiği zaman. 1571 de, malikA.ne. Bu zat. eski Viyana senfonik ol"kestra.. 
ırlivaıi tıümenI üe iki uçak iv8ı91 w 16 hu- lerinm 'bulunduğıu kontluktan parlamen. sının birinci kemancısıdır. Yahudi oldu
duıd muhafu: t®uru vardır. toya aza olarak seçikU. ğu için şimAii diğer vatandaşlarile birlik. 

Umum piyade: 48 saf, bir hAssa ve bir Rişard sengüze.ştter ~· dolll§tığı te, İngilıter<.'Cle mülteciler kampında bu. 
kale Dlyade alaymdm yani ceman 158 ta .. sıralarda, ıbüyük İngiJ.iJ kX>rsanı. Sir VaL hınmak.tadır. Kampta kurulan orkestra. 

(Devamı lO uncu sayfada), ter Raleyg de ooun kız kardefj 1 nın şefiğini yapma'ktad'ır. 
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Hore Belisha Şahin · Giraf 
ikinci Katerinanın sayısı yüzleri bulan sevgilil~rio;; 

l• •ıt / d b • b kl d • "' • u b • 1\ r bu Kırımlı Prens, Kırım gibi büyük bir ülkenııı .. ~ 
ngı ere sene er en erı e e ıgı nar ıge ıvazırına kiyeden ayrılıp Rus çarlığı tarafından ilhakında fı1 

onun şahsında kavuımuş bulunuyor tarihi için meş'um bir rol oynamışh 
a3ugünkü İngiliz kaıbinesinin en şayanı ı 

dik!kaıt siması mıthakkak ki harbiye na -
zırı Hore BeJishadı:r. 

. 1 1919 senesinde Oxford Dnıon Society'ye 

İn;gilıt.ere, şimdiye kadar onun değerin
de bir harbiye nazırına malik olmamı~. 
Hore Belisha bugün kırık beş yaşındadır. 
1931 senesind'e, henüz oluz üç yaşında 
iken yükselmiştir. 

ı reis tayin edildi. Baroya da bu münase -
betle kaydolundu. O sıralarda onda ate • 
şin lbir arzu belirdi. Bu arzu onda günden 
güne fazlalaşıyordu. Siyasi hayata atıl • 
ma.k. meb'us olanak istiyordu. Buna da 

Hore Belisha bir Musevi ailcsıine men-
subdur. Fasta Karo'blanka şehri civarında 
bulunan Mo.gacror şehrinde dünyaya gel. 
miştir. 

Genç yaşta babasını kaybeylemiştir. 

Ann'C5i onu büyütmek, tahsU ettirmek 
için bir hayli sı'kıntı.lar çekmiştir... Ka. 
dın nihayet bir müddet sonra Adair Horc 
adında yüıksek rütbeli bir İngiliz memuru 
ile evlenmeğe muvaffak olmuştur. 

mu:vaff ak oldu. 
1923 senesinde, henüz yirmi beş yaşın. 

da iken 90k çetin bir intihab mücadele -
sinden sonra Devenporttnn meb'us seçil. 
di ... 
Muıhafazakar fır.kaya mensub bulunan 

1 
raıkibini mağlub ederek bu meb'usluğu 
hrufı mUhafaza ey'l:emektedir. 

Onun muvaffa.kiyıetinin ba~lıca amil -
!eri şunlardir: 

Belağati, hafızasının parlaklığı. taze -
liği, sürati; müthiş bir surette mevcud 

Adair Hore mensu'b bulunduğu cLocal 
Govemment Board> da çok iyi vazife gör. 
müştür. 

1 
bulıunan ikna kudreti ... 

Mcl>'us seçı1dikiten sonra Lloyd Geor • .._,,ııtJ 

Az sonra mütekaidin nezaretine yük • 
sek derecen bir memur olarak tayin edil 
rnlş. burada dahi pek faydalı işler gör • 
nıtlştür. Hizmet bihakıkın takdir edildi. 
ğinden mütekaidin nezaretinin daimi kft. 
tlbi umumiliğine tayin edilmiş ve kendisi. 
ne cStr> ünvanı verilmi~ir. 

Hiiıktirn.et bir cemile olarak üvey oğlu 
o.lan BcliShanın Hore ismini kendisinin -

jsti!W 
0 e'un hima~i altındaki liberal partisine İkinci Karerinanın sayısı yüzleri bulan larsa Çariçe, Kırım hanlığı?,ın . ş~ 
dahil oldu. ve 90ğu Çariçenin siyasi hayatına da ka- alacağına kefil oluyıordu. Gözd~ 

L'?ıoyd 9~oı:ıge'ıun sı.ikutundan sonra ilk rışan genç ve güzel sevgiülcrinden biri ffirayin faaliyeti ile bazı gafil . 1774 det 
önce dindaşı bulunan Sir Herbert Sa - de Kırımlı Şahin _ Giray olmuştu. lan elde etti ve Kırımı işgal etti. deıer ' 
muerin fillkasına geçti. Katerina, birini ahp y~ne bir başka - Türkiye tan1ıinde meş'um muahe ııne ' 

Orada çok kalmadı. Sir John Simonun sını getirdtği gözdelerinde güzellik, kuv. den biri olan Küçi.iJk Kaynarcı Jll~ )-eri
mensu:b buJunduğu cmiUiyetperver libe. V'ef. ve sadakat arar<h. Mareşal, asilzade, <lesini imzalamıŞt:ık. Çariçe va.di.nıce· ~ 
Nl!len grupuna dahil oldu... seyis, bah.ııiye neferi, alim. cahil bir sürü ne g-etirınişti. Bu muahede mucıbı!l J{~ 

Hore Belisha f:rtratm kendine bahşey. sev,gili~r arasına bir gün bir rnüslümanı manlı imparatorluğuna tfıbi olan j.9ti1' ' 
fudiği n.ime1J}erin dimlesinden azami su. da ka1ımaikta hiç tereddild etmemic:ti. hanlığının mföha'katı ile bera~r ~ 0~ ' kine dkilemeğe mezuniyet vermiştir. u- · ·f.,An-.· ı~ nd ı< ~ ' 

i reı.ı~ i.stı """""Je ıl\!Oyuı u... T - 'L 1 · ·· ·· d 'reli~· · laA" ka:bul '"" ta-.:ı~ı. -.:ıı·ımı'..tı·. Fıı-. <"-' şte Hore Belisha isminin esası budur. 1931 senesinde İngiliz sosyalistleri a .. .ı .. A;ııistan mese esı yıuzun en gı gımız lll v'"' :>UiIA ı.:u y-·a·ltlerı .;•' 
Bu suretle ismi l"""ilizlec:mio.+ir. üvey 1768 Rus seferinde ibüyük bir mağlubi - ®lan da ham esnasında gir 

1 

·"'6 r·-~ deta mevkii iktidara sahih bulunuyorlar .. 
babası Sir Adair Hore onu çok SC'::diğin- dı. İngiliz parasını kıymetten diişürmeğe, ~te uğramıştık. lerden çıkacaklardı. çsriç' 
den tahsili ile yakından alakadar olmuş. ona karşı bcslcrunekte olan itimadı sars.. Kırımı ilıhak etmek is.tiyen Çariçe Kı. Kırım hanlığı müstakil oiuncEJ. tıSıef 
tur. Hore Beli.sha mağa muvaffak olmuşlardı... nm prenslerine ve Kınanın ileri gelenle. Kunmın ileri gelenleri, Kırımlı pr~ııt " 

Bir İngiliz üniversitesinde mükemmel nnm candan takdirlerine mazhar oldu. Ta Napolyıon muharebelerindenberi mev tine ittifak teklifinde bulundu. arasına fesad \~ nifak soktu. JI~r ıııı' 
tahsil gördükten sonra Paristo. Paris'ten Tem-is edildiği va:ltit binbaşı rütbesini haiz kiini. kıymetini muhafaza. eylemeğe mu. Kırım hanları ve ü.merası Cengiz aile. l'eyhine itfülfıll'er çıkarttı, sonra '. ŞJ / 

d Ahn d 
.. l. H ··zdesı .ı 

sonra a anya a rneı? .. ur eidelberg buhımcynrqu. Sivil hayata kavuştuğu va. vaffak olan ve bütün İngilizlerin medan &inden idi. Bu aile Osmanlı hanedanındar1 ordusu göndererek 1777 de go . ,epıı0ı 
üniversitesinde okumuştur. kit bu ha.yatı hiç yadırgamadı... i.Mhan bulunan İngiliz lirası birdenbire daha eski ve asildi Halbuki bir vali gibi hin - G:lrayi zorla han seçt.irtti. ~~:.1) ~ 

Harıbi Umumi zuhur edince Hore Be • Nultuld ~ b ı d T ıı •• n. d d .:ı' b R ,_ ·n eı.ıı.1 • -~(J,I ar ~6e aş a ı. alttkati Su.Aut e ivermiŞti... O&manlı imparatorları tarafın an tayin yaver uiye iT us za.uiU tayı tJeıy 
l.isha da gönüllfi yazılclı. naz.an diildcati celbeyledi. Halk nazarın _ Bu sukuttan dolayı umumun nefretini ve azfud!iliyıor, bazan tahkir ve idam etli- lar, Kırıımı, Çariçenin menfa~) 

=H~aıibd=~e=ces=:==:ar:=. et~g=öıs::=' =te=r:::ıı:d=i .• x ... umma~ .. nd=a-=n=l:=a.=:=d=a=ı.=·=r=kı~ymet=::.oo=lar-=ak~y=e=r.,;a~ld=ı;. ::::a::::=-===d..::==~(~D;.;;e~v~am~ı=l~O~un~c;;;u~sa~y;,;fa:d~a~)=::::::~14~·yo~r~lard~ı~. ~E~g~v e~r~R~us~l~a~rl:;;a~it:~~i~fa~k=::;y=a~p;ar=-~==~C;,;;;D~e~v;.;;a;,;;;m;,;;;ı~t O~u;;;;n~c;,;u~sa==-yf""a-: d fa d"JlSeı ~ u sözlerin heyecanı ile ayağa ~'Oktan razı idi. Erenköyüne .
0 ve ti' 

kalkmıştı. Her taran ayn ay_ Yeni Edebi Romanımız: 36 loş ve tenha köşkte, düşünceıer\,8ne~ 

n titci~;d~~,~:~:~1=~:.lılıkla= KARLI . DACA cu·· N ES VURDU ~~~;~i~i~::~~:;!:~e~~~:i~e}lal~ 
Birer iskem~nin üzerine karşıl1klı le kabul etti. 

iliştiler. Şerif bir tane de sigara yakrp, - Peki, Şerif; kalayım. 
sözlerine devam etti: - Haydi öyle ise, bitişik oda)'B 

- Bak. azizim; ben esas itibarile. ev- yazan: .Ercümend Ekrem Talu ----............... --~ de, ben de hastalarıma bak.ayını· 
lerunenin aleyhinde değilim. Her çağ -
da, bir insanın bir ~e muhtaç bulun - mişken onun yaben
du~nu. hayatın, ortaklaşa daha çok cı eller tarafından 
kabili taharnmill olduğunu teslim ede- knıldığını gören bir 
rim. Bu itibarla senin de evlenmen.de fukara çocuğuna dö
hiç bir mahzur görmem. Fakat.. buna neıim. 
ben bir takım şartlar ~orum ki, onlara Bu samimi itiraf 
riayet etmedikçe senin bahtiyar olma - doktorun rikkatine 
na imkan oktur. dokundu. 

- Ne gibi şartlar? - Zavallı Ah -
- Bir defa, senin yaşında, aşık ol - med! dedi.Sen iyice 

mak hem tehlikeli, hem de gülünçtür. ne abayı yalcrnışsın. 
Tehlikelidir. çünkü seni ifrata sürük - Çok dilerim ki bu i
ler, ve sana elzem olan huzuru. akıl ve şin sonu sukutu ha 
sinir müvazenesini kaybettirir. Gü - yale müncer olma -
lfinçtür. sın. 

Ahm<>rl Ercan atıldı: Ve biraz fasıla 
- Sus! Ne diyeceğini biliyorum. verdikten oonra 11A-
- O ha ide? ve etti: 
- O halde, senih sözlerinin hiç bi - - Şimdi ne yap -

rini kabul <>tmiyorum. mak niyetindesin? 
- Sen bilirsin. Ne düşünüyorsun? 
Ahmed oturdu~ yerden uzanarak, - Ne diyeyim? 

doktor Şerifin ellerine sarıldı: Cesaretimi kırdın .. 
- Bana gücenme. - K11-masaydım. ne olacaktı"ı' 
- Neden güceneyim? Senin evlenip - Senden bir ricada bulunacaktım. 

evlerunemende benim ne menfaatim - Söyle. 
var? Sıkıntıdan terleyen alnını mendilile 

- Fiıkirlerini de değiştir. silen Ahmed gözle görülür surette ken-
- Ha, b=ık! Onu yapamam işte. dini zor1ıyarak: 
- Anlatamadım. Serif. Yani. demek - E~la, bana bir rapor ver de tz -

istiyorum ki .. demindenberi söylediğin nimi temdid ettireyim .. dedi. 
şeyleri.. ciddi söylemedin. Mahsus; ba- - O, kolay. Seni bir sinir hekimine 
na ta.kılmak için söyledin. Değil mi, gönderirim, istediğin raporu ah:n2. 
Şerif? Saadetin, sevginin o kadar mü - Sonra? 
tehassirlyim ki, hayalimde kurduğum - Sonra da .. benim namıma, Ham -
saadete öyle inandım ki, Şerif, ~mdi di kaptanla görüşmeni rica ediyorum. 
sen ona dokunduğun gibi, onu tekzib - Ben ne diyeceğim Hamdi kaptana? 
ettiğin gibi, ben .. yıllardır emel edin • - İşte, anlattım ya? 
diği pahalı bir oyuncağı henüz ele geçir - Sen kendin neye gitmiyorsun? 

Hatta, ben senin yerinde olsam, doğ -
rudan doğruya kadınla görüşürüm. Bu 
asrın kadınları bu hususlarda vasıtasız 
iş görmeyi tercih e<ler1er. Bunda da 
haklıdırlar. Evlenecek olan kendileri, 
varacakları adamla geçinecek gene ken 
dileri. Ne diye araya ba.şkalannı koyup 
da, sonra sukutu hayale uğrasın ve 
bedbaht olsunlar? Onun için, mademki 
bir defa bu hanımla tanışmış da bulu -
nuyorsun, kendi!ile bir daha görüş -
mek fırsatım yaratır, yüz yGı.ıe gelip 
konuşursun. 

- Kolay mı? 

- Böyle hayat! bir meselede, zorlu-
ğu düşürurıek ondan va~ de -,,.. - . 
mektir. · 

- Canımdan ge- -12 - e' 
Çerim de, ondan de ıneS ~ ; O gece, doktorun annesine . dOe 1 

geçmô;ie ise, yav _ leyi açmışlard:. Kadıncağız, el~~ 
muş, elinde büyümüş olan . '-it' ıcs· 

tum, tıp~ tıpış gi - h 1. k .. .. Dl'jf!lllŞ "' ., • 
dersin. Beni nafile a ın~, ço . gormuş ve g_.:s :ınevıtl ... !' 

k 
dm rıkkatıle acıdı. Xalnız o, ediY'o 

araya oyma. bahsolan kadının sıfatına itiraz 

h 
~~titsesi d~- du: "Jltled 

a zıyalre remege D 1 .1 1 k akıa stl 1)i~ 
başlamıştr - u ı e ev enme v datl 

_ K ~ Şerif! S€niyedir, diyordu. Lakin baŞln cıııdsJİ 
uz . k~h . k V• ene bS-ı J> 

~i. Mukaddesatı - ?k~hgeçmemış. erb.egıkn, lg evıeJll1l e' 
nın baş~ için ben - m a g:çmemış ır ız a i diiilYıı 
den bu dostl\ığu e _ d?ha d.ogru~ur. Sen mad~mk 11 sıııı9 
·rg vıne gırmege karar verdın, pe 

sı emeE. . g . kız arayım, Ahmed bey evladıfll· ~ 
- sır emıyo - viYO -·~ 

rıun. Yalnız bu me - Lakin ben bu hanımı ~e ··rrı pw. 
selede bizzat hare _ hanım teyzeciğim. Gözüm, gonJtl ·ı111'~ 
kete geçmenin se _ da. Başkasile bahtiyar olmaJll l 

nin lehine olacağı - haricinde. :ıcerat118( 
nı söylüyorum. - A, çocuğum! Nikahta 5evB~ 

Ahmed biraz dü - vardır. Hangi kadınla evıenserı, 
şündü. Aş.kını Nevbere itiraf için ken - sin. ·f })19 
dinde, lAzım gelen cür'et ve kudretin Bu mükalemeyi, doktor şe~ 'ôUY' 
mevcud olup olmadığını ynkluyordu. müdahale etmeden, gülüıns'İ~ere' ıcııdl" 

- Hayır! dedi; ben kendim, dünyada liyordu. Ahmed Ercan da ihbY8~rıi il' 
bunu başaramam. Ve sen de kat'iyen nı kırmamak için fevka1fıde tee 
reddedecek olursan, bana, yapacak tek ona cevab yetiştirmekte idi· ,. edJl " 
b ir şey kalır. - Evet teyze! Vardır. İnkar ıli~ 
Hastabakıcı hemşire bu aralık içeri- mez, amma, ben kerameti? .. t~,,ıeıı~ 
~ gelmiş, bekl€me odasında biriken bekliye<'ek kadar genç degılinl·,ud ol~ 
hastaların sabırsız1anma'kta oldukları • diğim dakikadan itibaren :rnes 
nı söylemişti. Doktor Şerif ayağa kalk- mak arzusunday1m. şs.• 

tı: - Bu, dediğin kadın pek mi fı~ir şe1 
- Ahmedciğim! dedi. Sen bu ~m hım? He zarif end, zümrüds~ka 

1 
rJe, ~ 

k öye dönme, burada, bizde kal. Daha mi böyle? Kim bilir ne cııve e ,-er<? 
UZJUll boylu konuşur ve senin işini bir türlü fettanlıklarla seni bağ1BY1 

karara bağlarız. Olmaz mı? ŞUI}u bir . .J!örsem • .pek isterlm· d 
Ahmed Ercan bu evde gecelemeye <ArkaS• '1

9 



Güzellik bilgileri 

Sarışınlara tavsiyeler 

baSa~ınıann cildi esmerlerinkinden da. 
biıe:~uk hırpalanır. İşte cildinizi boza • 
tun ~ıca oo'bebler ve onlardan ko. 

nıa Yolları. 

Holi vud modellerinden: 

Tafta tuvalet 

idt.~ oildler kurulaşmaya çok müsa. 
lar ın:na karçı alıınaoak tedbirler şun
l. ;1'.o lıdır: Fazla rü~arda durmama. 
arda ~ veya lanolin yabud da bun. 
etli ~Yapılınış kremleri sürmeli. Kuv • 
. Onla ıkıitı"<:ı losyonlar> dan sakının~- Holivud mo·dellerinde hep orijinalite 

1 nn Yerme 'tazelilt ve kuvvet ven. ve =!hsiyet gözetiyor. Yollu tart.adan ya. 
0SYe>nlar lcuıtamnalı -:.-

hfeseıa· 1.t • • pılmış olan -tbu güzel tuvalette de ikisini 
40 · Ç yumurtanın akına yarım lıt . k. 
d~ alkol ·ı 1. buruyoruz. Maıvi, menekşe rengınde ı unu lr .. -~ ı e yanın ım.onun su • 

)'on ·-.ı'flırıp sürmeli. Bundan iyi .l.ı:ı.ı: • çizgiler; büstün üst kısmile, geniş ve ka.. 
0hnaz. bank etekte enine doğru konulmuşlardır. 

İne ince ~ Yüzu e damarıann görünmemesi- için 
lrıeğen: .. ~z sürmemeli, damarlar görün. 
)'u il ~a.nu~a sabah akşam kepek su • 

e Yıkanmalıdır. 

* Vuzu 
olan flX!e kepek gibi be.yazlıklar peyda 
?\iz ı:rışınlar bir litre suya 8 gram de • 

\l katıştınp yıkaıımalıdırlar. 

Bel; göğsün hemeın altından başlayan 

ve kalçalara lkadar inen, sıkı bir p!ırça i.. 

le sarılmıştır. Burada beli ince göstermek 

için kumaşın yollan uzunluğuna kulla -

oılmıştır. 

Otuz, kırk yıl önceyi hatırlatan bu ge. 

niş, korsalı beller; )'13.Z modasının belki, 

en hoş tarafıdır. Holivud hu biçime her 

kumaştan ziyade çizgili taftayı yaraştırı. 

C Dinlerunek elzemdir yıor. Ve ondan şöyle (bir yenilik daha yara. 

le~ç \re güzıel kalmek istiyorsanız din. tıyor: Elbiseye, her biri kumaşın bır renk 

IXıa Ye>~ lhınaı etmeyiniz. Dinlenmek am. çizgi ·na.en üç aSkı koyuyor. Bu askıları 
tüınede e ..... ~esela bir gezintiden. bir yü. başlarnnda parlak, ince iğnelerle birbiri • 
Canlı bin dondünüz, bütün günü heye • 
leQe r hazırhk içinde geçirdiniz, fevka. ne bağlıyor. 
lnane~atıer yaşadınız. basılı maddi veyu Biu:e .şirin, çak şirin bir model ..• 

Uk 'fe 8Urtvtte yoruldunuz. Yapacağınız Her banyodan sonra, ayni şekilde din. 
Se~z : Jntltrirn iş dinlenmek olmalıdır. lenmeyi de unutmamalısınız. 
feylerı odada. üstünür.deki tekmil sıla Günün en iyi dinlenme saati altıya doğ. 
tıttilstü Çlkarıp 'bol bir gecelik giyerek, rudur. Çünkü: O vakte kadar büyük bir 
tı.Jt ko UZanınah, başınızın altına yas • enerji sarfetmiş bulunursunuz. Harcadığı. 
kun j11actan. bütün adalelerinizi ::nüm - nızı yerine koymak için geceyi beklerse _ 
bu-a~ğu kadar gevveJt ve kendi haline niz ymıgunlu'k, vücudünüzde ve yüzünüz. 
Jkııtdan ısınız. Dü~nce denilen şeyi ba • de izlerini bırakmaya fırsat bulur. Ve 

Bu di kovmalısınız. sizi valk.itsiz yıpratır. Tazeliğin.izi soldu • 
<lldln· n1ezune Sİ2ıe tazıe bir kuvvet olur. rur. 
IU'. y, 12 ı>ent>eıeıpr. GöilEriniz parlakla. Dinlenme, gençliğin temelidir. Günde 
lıı'tığ 0~un yfüiinfuıde çizmeğe ça- birkaç dakikacık olsun tam manasile din. 
~ ~ kır111kl:ar silinir. ~nçleşir. güzel. lemneyi hiç bir şey pahasına feda etme • 
-.. l"SinJı. yiniz. ........... 

S 
·-·--.... ... _.... .......................................................................................... . 

aten kordela ile snsın şapka 

Parıak pıl1'ISCmdan yapılrnı~ pikolu sa ten lkıordal.a 5,re &ilısle.nntiştir. Kendi rengi 
ll1ıah, kordebm ~ mıwlıal. .. Siyah bir ~ wy~ Qy~ bir ~ üstünden 
~ derQco tJÜEe!l görün6r. . . 

Snvf:ı 9 

Sağda: Krep birma.n ve benzeri ipekli \ 

lerd~ yapıbnaılıdır. Fantezi ipekli!el'\ 

pek yaraşmaz. Bakınız, ne güzel düşü :, 

nülınili: Düz mü düz lbir korsaj, ayni şe. 

kilde düx kol ve etek ... Beline sıra sıra 

büzgü geçirilmiş bir kordem fiyonga k~ 

nulmuş. Yakasında ~ bir dizi kumaşta~ 

çiçek. 
Böyle basit görünüyor amma modnnın 

biı ._ok inceliklerini almıştır: Bol ete~ 

büzgü, kumaştan çiçek, kordela fiyon~ 

hep son modanın yenilikleri değil mi? 

* Uzun veya ince go .. rünmek istiyor musunuz? Bu rob her lki maksada da hizmet 
k uld k Solda: Bu robu kalın bir ipekliden yap. eddbi:lir. Çiçekli kumaşın arasma geçin1cn düz parçalar -uzunluğuna on u -

laıu için- hem boyu uzatırlar, hem de ~llu bir lrumaş gibi vücudün genişliğini malıdır. İnce, düşük Jbjr yünl:i de fen& 
lbirkaç kısma ayırmak ruretile insanı ince göstıe.riri.e~. Biçimin kıvrak:1ığı~ı da olımaz. Yaz akşamları i~ yarar .. Eski~~ 
bunlara ilave etmek lazım. Ne kollaı;da. ne korsa.jda, ne dıe etekte sılueti ka.. kalma el'bisıeden istifade etmek ıstcnırsq 
ba.J:~ıracak veya kısacak bir fazlalık var. Elbisenin ~ çizgile~e. e~enmlf yünlü olmasında bir beis yoktur. 

tek -y uç1an uzun minim.ini bir fiyongadır. Onun da vucude hiç bir külfet ol. B. . . • h tt~ .. -~e bile lu··zum ".-,-~ 
y- ' kl• kin'd } şt +_..._ • -~!)!.• lz lÇınDnl, a <l ı.ö.nı. ,,VA, imkan yoktur Model· çiçe ı pe en yapı mı ır. ıth~rsıenız, sevuıgın 

masına ··· ~ ediğ. . bi baellr . k.1i k . . Maksad Düz etek. Kaban.k ve kat kat kollar, be.; 
veya vücudünüze uymasını ıst ınız r S'""'a çıçe umaşı seçınız. . 

4 
• bi ku tan yapmaktır. Hengisindıen olursa olsun. · li sıkan pens sı.Nlan. 

~k1i r ınaş . • ............ - •••••• ••••• •••••••••••••••••• , , ______ ._... .......................................................................... --. 
--·y;J;ı;, nasıı Modanın yarattığı yenilikler 

giyinmelidir? Par;. yıız modellerin; gözden geçiren. ,J, "'" 
Yaşlıya model bulmak gence ~ulınak !erin, ıklbar muıhitlerde modayı tetkrk için / l ·\~, _.) ~1 

kıadar kolay değildir, derler. Dogrudur. dolaşan.la.rın dikik.atini en çok §U yeni • ·~ .. ~ ' ~ ~ ;I 
Fakat güçlük im. ~ $2) h1der çeker: . /Lj ~~ 
kansızlık demek ( r - .l Şapkalarda çi9ek yerine meyvaler... ""' '--"'""\ 
değilrlir. Bır ka. eh. • ~ '·-?/ 

1 \ Elma, armud, ü.zWn, frenk üzümü vesaire. 
nın, yaşlandı diye, \ .:." --- · 
modadan el çek.. ~~ Ayni 5 Ül9ten çan't.anın lir kenarına da lar fiyonga haline 

mesi 1azım gel. ~~{~~~~ iliŞtirı1iyor. konuluyor. 
mez. Biltıkis, onun ~~~l}~l..~ ;,·~ Krep empri~en sade bir rob ... Üs. * 
modaya gençten · · ~-·;,~4· J tünde tkendi kumaşından, t·ayyör biçimi 

t-: ·) Bene1• 1 l sürah • ""'ı... 1·h"'yacı vardır. · ~· • < • ... :ı...!- ·~ 
Y-- "' .At- cdket ..• Yıa.kasında koyu renk bir çi • 
Genç kız veya ka- l~ ~ çek. tan bir küçük rob. 
dın ne giyse kendJ ...... _ ~"j,I Korsajının iki ya. 

tareliğinden bir ' w nı plili. beli büz • 
gu-zellik alır. Yaş.. !J Canlı renk elroseden bir tayyör, kolda .. 

1
.. K .. 

1
.. 't 

d d .gu u... oy 1.1 en a-
lıda tabiatın bu omuz erisinden. iri bir çanta. 

riierinde-n hemen yardınu hayli ek.. * 
· .. <hemen farlu yok.. silmiştir. Bunun ... Düz birr .tayyör, cepten ce'be (kalçalar. 

çindir ki Avrupa. * 
da süs. daha ziyade _ .'."'"> yerine iliştirilmiş bir altın saat kordonu. Öğleden sonra .. 
ya11lı1arındır. Genç * ki elbiselerle ek • -~ı:.~' ... ~r~-'·~··~'"'~· .'·~ dak:i cepler) giden ve ortası ilik düğme 

Jet- ağır elbiseler.. l kl 
den, külfetli tuva.. r_,· l;ı ~ ~.,.4 Bir emprime rob üstünden, açık ve düz seriyet e topu arı 
Jetlerden ziyade 

/ ~ ... ~-:;-~' renk krepten yapılmış spor biçimi bir ce. açık, sivri ökçeli 
sadeliğe koşarlar. ket. Bu tezad son derece değişik bir ~Y- sandallar iyi giyi.. 

YaŞh kadın; yal. ' dir. liyor. 

ruz süs dt!ğil dol.. * * 
i \ ' Ensede iri bir fiyonga. Bu ftyon - İnce muslin rob 

),~ ~ gaıun giızelliği şurada: Ne kordcıa - .lstünden yazlık gunla.şan ve ister 

iıe1'emee: inceliğini 

kayı'beUn.fi olan si. 
dan, ne de başka bir şeyden yapıl -

/ 
/ 

manto verine yünlü bir kap .. m1yor. Doğrudan doğruya arka saç - • 
luetlnhı zaruretle- * 
rini de ~ünde tutmak mecburiye. göğüsü gizler. Arlk.&ya geçmeyen sentürü Pembe vazlık manto altından pembtt 
1'ıi3ıedir. karnı ve kalçalıan myıf gösterir. Kollan. çiçekli e~prime rob. 

OörıdXltünürz model bu bakımlardan en nın, yukarı losmile tezad yapan sıkı yer. * 
m'.iaaicl bir modeldiıl. Ve sırf yaşlılan dü. leri yalnız kollara değil bütün vücudej Eteği dört parmak açıkta bırakan re.. 
ifinerek k:ıad edllmiş'tir. 00- kıvre:kl Bu modellerden ara dingotlaF reverlerinde .kumaştan çiçe~ 

!Dik yakası; tıa:.ııe:qini kaybetmif bir sıra koyıao ler .•. 
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Şeref için dün ihtifal yapıldı tıi~--
1 yi şeyleri taklide hevesli 

bir genç 

.... !,, 

GÜNÜN ADAMLARI 
Ka8ımpa. __ _ 

şadan Yümnti, fo. 
toğrafın.ın tahlili • 
ni istiyor: 

Derli toplu vazi. 
yetleri vardır 

Faytlasız şeyle.P 
peşinde koşmaz 

menfaatlerini is 
etmez. İYi şeyicri 
taklidde hevesli 
davranır. 

~ * 
Şerefi .wventer merhu mcm mezarı bafında Balıkesirden Sa. 

lih Gerçek fo ~ 

. 
Şakacı ve girgin bir tip 

.Mtı sene evvel ve:fıı.t eden tanınmış merhum Şerefin Türk spDi"una yaptığı toğrafının tahlili • 
sporeu. idareci ve hakemlerimiulen Be.. ~rden Beşiktaş k.lübü fütıbol takı. ni istiyor: 
şikltaş.h merinım Şerefin ölümünün yıL mını n~ıl vüoude getirdiğinden, yaptığı Bır ~yj anla • 
dönümü rnünasebet'ile dün Beşiktaşta bU.tiln mücad~lerden uzun uzun bahset. mada ve dinleme • 
Thbyacfendl dergfilıınd.:ı bil' ihti!a1 yap1L tikten sonra, kendisinin Peşte - Prag de dikkatli olur 

~<;t.ır. • ~?itleri arasındaki maçı idare eden Gingin ve şakac.1 llit.'llıMı.,,. 
Buyü.k bir kalabalığın iştira.kile yapı. ilk T.ürk .hakemi olduğunu anlatmıştır. lhallerile :rorlukla1 

lan ihiifalde, merhınnun en yakın arka.. Bunu müteakıb İstanbul mıntakası a karşı koymak •Dı::"XL 

(Baştarafı 8 inci sayfada) 
~ olan travailliste kabinesi mevkii ik. 
tadaroan adeta kovulmuş, muhafazakar
lar ise pek parlak bir muvaffak;yet ka. 
zannu.şlardı. 

Muahafazalkarların idaresi altında bir 
cittihadı milli:. kabinesi teşekkül eyledi. 

Hore BcliSha da Board of Trade'ın kü • 
tibi umumisi sıfatile kabinede mütevazi 
bir vazife almıştı. 

Ka:binede dahi fevı."-alade dirayetini güs. 
terdi ... 

Ertesi sene maliye nezaretine geçti. O 

1 vak.it bu nezaret fevkalade büyük bir ma. 
haretıe şjmdiki başvekil Neville Cltam • 
berlain tarafından idare ediliyordu. 

1934 senesinde Hore Belisha çok mühim 
bir muvaffaki~ eltle etti. Münakalat 

1 

nazırı oldu. Bu suretle f!ilen kabineye gir 
ıniş bulunuyıorchı. 

İngibterede kabineye fiilen dahil bulu. 
'1an nazırlar azdır. Bunl'ar en mühim ne. 
zaret.leri ellerinde tutanlardır. 

ki ta* Bundan bir.kaç ay evvel mev ;,...-
ka vazedilen mecburi askerlik 
dahi onun eseridir. ~ 

Bu eser sa~nde İngiltere den ti 
olduğu gibi karalarda da hatırı sa~, 
orduya ınaJQk olacaktır. İngilt.e.re,~ 
lerde~beri beklemekte olduğu buJıl" 
nazırına onun şahsında kavusmuŞ I"' 
maktadır. O. TU 

Ask8rllkbahfsieri 
<Baştarafı 7 ncl sa~~ il" 

hurdan (ikisi bisikletli) mür~ 
va kuvveti ta'kriben 600 uçak_ -; 
Hava müdafaa alayları teşekkül h 
dir. 

Harb donanması ıbir küçük krtı~ 
4 muhnö, 6 torpidobot ve 4 yeni de 

dan müreklkabdir. . ,,fi• 
Yugoslavya müdafaai milliyesıne ~ 

ri bütçesinin takriba % 20 sini sarıp
(Takriben 2,5 milyar dinar). ~ 

Münakalat nazın ohnakla Hore Belisha 
chususi meclis. azası pôyesini ihraz eyle
di. 

Ordunun seferi 'kuvveti, barıj ~~,. 
dunun takriba 10 misli olarak ka .,,411 
lunaıbilir. Seferberlik için 2 milyon 
muallim er vardır. 1" 

dası rından aıvıt.lkat Abdi.ilkadir, Şerefin Spor Dire'kı& vcltili Fethi Tahsinin gön. irter. Konuşkanlı. 
m~arı başında bir hitabe irad etmiş, ez. derdiği mekıtubu, fu'tıbol ajanı Kemal H:ı. ğı sı'kıcı ohnaz. Neş'esini daha ziyade mu. 

cümle demiŞfir ki: liın tarafından okunmuştur. Bilfıhare Ke. hafaza etmeğe taraftardır. 

Bu suretle isminin önüne cThe Ri.~ht 
Hon.orable> sıfatını koymak hakkını ka. 
zandı. 

1937 senesinde, harbiye nazırı Duff 
Oooper mecliste hararetli .bir istizahtan 
sonra mevkiinden ayrıl:mak meoburiye • 
tinde kaldı ve bahriye nazırı· oldu. 

li. E. Er~ 

s·ir:··;ı·aarse··v0··tavıı~ 
c- Bu toplulukta hiçbir riya yoktur. mal Halim. İstanbul futbol ajanı sıfatiie 

'Bu tophıfu'.kta insanlığın kemalini ve fa., bu emekıtıar arkadaşın mezayasından 
zilcrtini görüyıoruz. Bütün, sporculara iç. bahsetmiş ve okunan duayı mü:teakib me. 
ten gt>len bir acı ile, bu matemli günü./ rasrme ru~yet ~ştit. 1 • 

rnuzdelci ıztıraıb1Jn1za iştirak etti-klerin. fstantbul mmtakası, hak.emler. Fethi 

* 
Arzurarmda ısra · eden bir genç 

Eslcişehirder. Ka 
ru:rı dokı.~ Şerefin ruhu namına teşek., Tahsin, Galat~ara~, İstanbu~or.~ Ve!.a 
k'ür edcrım.> ve Beşiktaş kluplen tar1fmd.n gonclerı- soruyor: 
. Jfibdülkadirin bu hltabesinden sonra len mutı.'telif çelenkler Şerefin mezarı ü. İsteklerınde ıs • 

zım karakterini 

Beş11.."taş idare heyeti azasından Rüştü. 1 2le.l'İne ihtiramla bırakılmıştır. ror eder. Zorluk • 

"Son Posla,, nın lar:h 1 Tar;hin meşhur deniz 
müsabakası muharebelerinden biı i 

fBastarafı 8 inci sayfada) (Raştarafı 7 ncf sayfada) 

tzyrgun olarak idareye ba~ı.adılar. Fakat la.sunu yarıp geçmek istedi. Derhal. bü -
~ geQinedi, Kırımlılar Şahin Giray • tün sür'at.ile lspanyol Amiral gemısınc 
dan nclret ettiler. 'Iürkmye himayesini a. hOOuın otti Fakat daha flk hamlede etra. 
ıamaga başladılar. unun uzerıne r • B .. · Tü fını dört büyu .. k kalyon sarmış, cRevcn -

lara karşı müca • 
dek'Cien çekinmez. 
İ[!birarını çabuk 
unutmaz. Her va. 
lcit yumuşak bıışlJ 
değildir. 

* 
Şen bir genç 

Neville Ohamberlain harbiye nazırlığı ~ 
ru derthal Hore Bc-lishayı getirdi. 

O vakit İn.gilterode mecburi askerlik 
hizmetine karşı Şiddetli bir muhalefet 
vardı. 

İngiliz halkı mecburi askerlikten hoş. 
]anmıyordu. 

Vatanının kıudroti askeriyesini rnuhak. 
kak arttırmak azminde bulunan genç na. 
zır gönüllü teşkilatını kuvvetlendirmeğe, 
genişletmeğe lroyulldu. 

Bunun için de azami surette reklamdan 
ist6fade eylemcğe başladı ... 

Genç ve faal nazır taıın kendisine göre 
bir işin başına gıe.tirihniş idi Bu iş için 
ondan becerikli, ondan tecrübeli adam ta. 
srıvvur edilemezdi. 

Gaze~mizin 3184 sayılı ve 1 1 ı;::. 
ran 9 39 tarihli nüshasında Ama f' 
köyünde cereyan eden bir vak'a kB t'_ 
dilmiş, iyi bir aileye mensub bir 1' 
cin, karısının evde buJurunaınsS tK 
istifade eckrek hizmetçisile ber~be{ril • 
yaları a!ıp evinden ayrıldığı b'i!d Af' 

mişti Bu münasebetle ithama uğrlr ı 
!ardan aldığımız varakada haai~bl' 
şeklile bir tasni eseri olduğu, e fiıt" 
rakip giden zatın bütün zev~ e I' 
de aramasına mukabil hangi mu~..., 
bebler altında vuvasını terle~ 
yakında cereyan~ edecek olan m~ 
safhalarile sydınlanacağı beyan ~ 
fiyet tavzih olunmaktadır.~ 
......-.------ ......... -----~ ~~~~~ 

SELANIK BANi' ASI 
kiye de Kırım işine müdahale etti. Selim ge> i 'kıskıvrak yakalamıştı. 
Girayı, han tayin edilerek İstanbul.dan 1 Riş'.ırd Grenvil, o gün akşama kadar 
Kırıma gönderiltli. Kırımda hır dahili/ 53 dü~an gem.isile tam 16 saat harb et. 

1stanbulclan Tur 
gud Topc:loğlu f o. 
toğrafının tahlı • 
lini istıyor: 

·--~--~---. I Fakat. . . O sıralama İr..gilterecle hü • 
küm sü:rmekte olan işsizliğe rağmen, va. 
'.it-dilen yüksek ücretlere rağmen gönül. 
lü yazılın.ak için müracaatlar pek sey. 
rek oldu. Hore Be-lisha işe cesareUe ko • 
yuldu. 

Tesl!ı tarihi 188$ 

aıib başladı. Selim Gtray Çariçenin halii ti. İSpanyollann, gemisini zaptetmck için 
\:ırımda bulunan ordusuna mağlU.h oldu. yapt.ık.ları 15 hücumu eşsiz bir kahra -

Bunun üzerine Türkiye yeniden harbi manlıkkı defetti. VücudUnde, yaralan -
gö~ aldı. Fakat' Fransa tavassut etti. Ça. madık bir azası kalmadı. Nihayet bitik 
~nin Kırımdan askerl~rini çekmesine bir halde yere düşünce son emrini v~erdi: 
karşılık Tür.kiye de Şahin Girayın ban. - Gemiye ateş verin! 
fığını tasdik etf.4 (1779). Bu sefer Çariçe Uıkin, geminin sağ kalan bir avuç tny. 
planını değiştirdi. Kınmhlan Şahin Gi. fa ve eskerlerinden hiç biri bu müthi~ 
ray aleyhine isyana teşvik etti. Şahin Gi. emri yerine ıgetiremedi. İspanyollar Re -
ray hanlı:ktan atırdı. Çariçe gözdelerin _ ve~e'i zaptettiter. Rişard Grenvil esir 
den Potem'kinm kuımandasında Kınmn oldu. 

Ncş'csinı kaçı • 
racak şeyleri gör 
mek ve dinlemek 
istemez. Boğazını, 

rahatını sever. Ü. 
ızüniülere, sıkıntı. 

lara kaUanmak 
tan çokiiıir. 

* 

Az zaman sonra İngiliz gençlerine as • 
ker'lik scvıgisi, askerlik ruhu aşılanmağa 
başlandı. GönüUülerin sayısı günden gü. 
ne .artıyordu. 

Genç hanbiye nazın yalnız gönül'lüler 
meselesi ile uğraşmıyordu. Ayni zaman. 
da askeri malzemey~ baştan başa yenile. 
mcğe koyulmuştu. 

. .,, 
fdare Merl.ezi : İSTANBUL (G~f. 

TürkiyeJeki Şubelmı 

İSTANBUL (Galata ve Yenıcaısd> 
MERSİN, ADANA Bürad 

tekrar rut-rer gönderdi. Şahin Girayı ye. Fakat gemi, o kadar lrarab olmuştu kj, 
rine getirtıll FaIT<at P~kin bir m.üd • zaptından pek az sonra içine giren 200 İs. 
det sonra. Kırımın Rusyaya ilhakını ilan panyol ile birdenbire hattı. 

Amali işlerde muvaffak o!abi en İngiltere ordusu da hatırı sayılır bir 
kuvvet olmuştu. 

YananistanJaki Şa~lerlı 

SELANtK - ATİNA 

: . 
etti. Kendisine muayyen bir maaş bağ _ Rişar.cl GrenVil de, Il'a'kledildiği bir İs -
ıanan Şahan Giray Petersbırrg'.l gönde _ panyol .gemisinde üç gün sonra aldığı ~-
rildi. Birkaç yı! sonra da tahsisatı kesile. yısız yaralardan öldü. R. Ekrem 

bir tip 
Uluborlu. 

dan Hüseyin ka • 
rakterini soroyOT: 

rek Türkiye hududusdan içeri ~ırakıldı.I ı 
Pek tabii olarak, derllal tevkif t:."U1ldi. Rn. 

asa sürüldü ve orada idıam o1undu. Bii doktorun günlük 
Kırımın illhakın-0 gelince, 1792 Y~ı' 

nuah dcsjle .tasdik edildi. 

···~·~:::~~~ı~:~·~:~:·~:f ~:~~=~rl;J;~:;~-~~ ı •===Y.=a=z==ls==h=a=l=l=e=r=I=.=. =4=====• 
bin dort yüz JJrny-ı borçlarının ndemi tedl -
vesinden dolayı lflfı.ı;!nrınm açılmasına karar Biiyük /11rde 

notlarından 

Az paraya ka . 
naatle hnyatını dü 
zclıtmesini bilir 
Rahatma pek diiş 
'künlük gö.stermez 
Ayak işlerinde da 
ha zi.yade muva! 
fak cıılabHir. 

verilen Adap:ı.zarın .. •'l zahire ticaretile meş • / üç ddrt gilnlük ootıannızda. ilk yaştaki 
ul K"mnl Alanbay ile şeriki Yusuf ~rer Ce çocuklara drız olan yeşil ishallerden bah-

becinln keyfiyeti ifl. lan ve nlacnklıJarın a-ı settık. Bugün biıyüklerde yaz mevsimin-
hcaklarının muayyen müddet içinde kay - de göriılcbllen barsak Arızalarından bah-
detUrmelrrl için yapılan ilan üzerine muay- scdece~ız. 
yen muddette Mehme:! Manav (if00 llmhk 1 Burada en evvel plfında gelen karacı _ 
alacak kaydettirip h:ışkaca alacaklı vesa.fr ğerin bdzukluklarıdır. Çok soğuk doeı-
hak sahibi müraca'lt etmemiş ve borçlular-/ durmalardan rnuremadlyen yemek, suya 
dan Kemalin tasvlyey.e f.nbl mali olmayıp soğuk su veynhud diğer meşrubatı mfite-
şunda bunda tahsil! Jmkfuısız alacağı ve addid defa içmek tarncl~erde lhtikan 
Yusuf Eşref Cebecinin birkaç gayrimenkul- husule getirir. Ve hasta eder. Karaciğerin 
de binde bir nlsbetlnde deneeek kadar his • vazl!e.ı inin bozulduğu dakika safra ifra-
ııeli gayrimenkulü olup bunlara takdir edl- zında vukua gelecek ihtlliitat barsaklar-
len kıymete göre h"osinin iki yüz liraya ba-, da.ki mikroplann birdenbire tevkaliı.de 
liğ olmadıfiı ve müfilı; tnrafından bunlar - fna.Jlyetc geçmelerine sebeb olur. Çünkü 
dan malik bulundu~u hisseli samanlık üze • bars:ıklar için en güzel mikrop öldürücü 
rlne 3600 lira kıymctU bir bab hane ~a et- madde tmfrndır. Safra lı\Yfkile abnaz, 
tlrm ssc de bu han"nln mliflls namıncı ka - karacliter vazlfeslnl nıatliib derecede ıra 
~dlı olmayıp ı·efl~nsı tarafından inşa ve etmezse her daim barsaklnrd:ı. bulunan 
müfli.: in nlflkası ol'lladığı vak! fsticvabdan ko!lb&.sU ve diğer mikroblar zehirli fan-
anlaşılm ı ve bu gibi hususun tetkik ve lca- IJyetıerlrıe ba.,ıarlar ince ve kalın bar _ 
bının ifası için ilk fr.tıma olarak tayin olu- saklann lltlhabını meydana getirir. Ka-
nan " ndc hfUen nıevcud olan lkJ alacaklı - luı barsak ilUhabı bu hususta ba§tn ge-
lann d gelmemeıe .. ı yüzünden keyfiyet yüz llr kolitler . . Bundan maada dizanteriler 
Ostu kaln.ı.ş ve bu . beble alacaklıların ikin- de bu mevsim de ç0k görülür. Gerek ko-
ol içtlmaıı daveuerı ?~un gelmiş ve 1çUmn ııt.ıerin ..,e gerekse dfzante:rilerin tedavl-
fiinll olarak soıa <• .. q Cuma günü Mat 13- !erinden ve bu hastalıklardan korunma 
a:en 15 ve içtima. yrrl fcra rı:ı•resı tensib kı- çarelcr!nl j'Qrın b:ıh.sederlz. 
J.ınnıış olduğund.arı alacaklıların bugünün 1----------------1 
tatt muayyenlnde hazır bulunmaıan, alt _ Cevab ıstıyen otu:racuıannun po.sta 

tnkc!l!"dC tasflyeııln basit şekilde cere - pulu yollamalarını rica edertm. Ab1 tat-
ınına \'C ltlft.oıın kapatılacağı lüzumu mı.n dirde istekleri mukabele.siz ka.l&bWr. 

&unu~. 93911019 

* 
Şakacı ve nekre bir tip 

Kırklare. 

linden Ahmed Dal 
gıç karakterini 
soruyor: 

Herkesle hoş ge_ 
çmir. Sözünü e -
sirıgem~zse de bat. 
maz. Tuhaf hika • 
~ler aıılatır. Şsı • 
:kacı ve nekre ha. 
rekeUerile etrafı 
nın ne.ş'esine Y• ier. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

C.im • • • • • • • 
Adreı • • • • • 

DİKKAT 
Fotoıraf tahW11çln bu kuponıa.rdao 
t adedlnln ıönderllmest oarttır. 

Durup dinlenmek nedir bilmiyen gc,nç 
nazır vaıtanına. pek az zaman içinde ye. 
ni. din, her hususta kuvve.tli bir ordu 
kazandırdı ... 

Kadıköy Vakıflar müdürlüğünden : 
Semti M,.haHesi Sokıığt No. Mo. Taj Cinsi aylık kJraSI 

Lira Kr. 
Osl<Qdur Ku:zgııııcuk lskeJo 87 71 Ev 4 00 D • 1cndiye 13 15 Dükkan 2 50 • Altuııiza<Je Koşuyolu 36 Ev 2 50 » • .. • 20 • s 00 D :t D • 52 il 2 60 • Allunizade Koşuyolu 24 DOkk4ıı 1 00 il Pazarbaşı Taşçı Mahmut 7 • 5 00 • Muratreıs ·Buhce sokak 91 Odunluk 70 • l::>elimiye Hamam 48 Baraka 1 60 • Rumi Meh- Çeşme mey- 42 DOkk4ıı 8 00 met Pş. danı 

• Muratreis SiJ4hdar 56,58 Baraka ' 60 
bahçe bahçe 

D Hncchesna Ha. Servilik 100 Ev 4 00 • Atikvalide Musalla 1 D 3 60 • Gll!femhatun Hakimiyeti 12'> DQkk&n 14 
milUye 

Göztepe 
Ka(JıkOy Sahrayı c~dit Esir nğa 

• ZObl11 Puşıı Bağdat 32 
Tarl senevi 3 00 

DOkktuı 2 00 
• • :t • S4 
• • » • 43 

Kahve 7 00 
DOkkQn 2 00 

• • • • 45 
• GOztepe Hatboyu 10 
• H&san Paşa TaşkOprQ 25 
• ZOhttı Paşa Ömer Ef. 15 

• 2 00 
I • 4 00 . 
Arsa senevi 5 00 
• 4 00 2.2 

çıkmazı 17 T 
• İbrahim ağa İbrahim ağa 17 DU kk4n 2 00 

Boğıızlçi Paşababçe Şehitlik 66 Ev 14 00 • 

Yukarıda cinsi w mevkileri yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar kiraya veriLt 
mek üzere müza.yOOeye çıkarılrruştJ.r. İhalıeleri 29/6/939 Perşembe ..günü ~ 16 
9"00ir. İstekılilerin Ka.diköy Vakular Müdüırlüğü.ne gclanıeleri. 

.. 
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E E E : s an ul fuan izmirde muhakeme Jai>onya 
ablukayı 

Uz şarkt 
tlendirdi Şe}ırinıi llıaıt ~ zde enternasyonal bir fuar aç. 115.120 milyon gt"'bi muazzam bir fark 

llei3i Ln:~ İstanbul Vali ve Belediye araedar. 
ll:ış ve d"" ann tasavvurlarını yaz. Yalnız ihr.acaita İzmir lehine bir fark 
llıata ist•un de İzmirden aldığımız mallı- vardır. İstanıbul limanından 35-45 mil-
~· . ınaden b t · İ o.ııtuıde te .. u a.savvurun zmir mu- , k ih ~nııu ı raç emtiası sevkıne mukabii, 
tik. essür uyandırdığını bi,dirmiş.. İzmirden yapılan ihracat 60 milyon lira. 

1
• İstanbulda bi f yı bulmakıtadır. Bu da, İzmirin memle. 
acarl\t r uaı- açılması şehrimiz lretimizin en mühim bir ı"hraç limanı ol-
r ve sanay· " b"l · asında da . 1 ~l1oa ı e ıktısadcılar a. duğunu goo~ıir. 
~ bu h genış bır alikn uyandırmıştır. Böyle olmakla beraber lstanbulun bil. 
~~ğilll:iı ~0 1??talensını öğrenmek yüilt ve küQük binlerce smai müessese.~
b:1ndan ve se~~~ tam:'lmış iktısadcı. nin Wk:asüi ettiği bir şebi: olduğunu u. 

ı<ıt ~·-' rgı ış ı"inde ihtisası olan nuımamak ve en mühim yerli ve yabancı 
...._ t . y.uuarı .sö;1e.m;ştir: . ıstaıtbul'da beyn ithalatçı ve ihracatçı ticaret firmalarının 
ediJınek . . .. elmilel bir fuar te. merkezi bulunduğunu dl nazan dikkate 

~rde .ıstenildiğıni okuyunca. bunun almak Iaz.ırnr:r. Gerek iktıscıdi hareket.. 
rıı;_. ak;isler bırakacağını talı · t 1 1

- k f~~· N·r~ mm e - er ve gere~c turisti sebebler dolayı. 

edilen üçünco 
casus grupu 
(Baştarr.fı ı inci sa11fad11) 

mec;inde ikmal ~Lmlş ve karar tefhim 

edilmiştir. 
ü~ncü grupu teşkil eden yedi suçlu.. 

dan dörcfü "kadmd!ır. Hepsi de Bulgar ta. 
biiyetindedirler. Suçlu Dimitri Bulgaris
tanda casus teşkilatı şafı olan bir yüzba
şıdan aldığı talimat mektubunu, hududu. 
muzdan gizlice Kı.rkllrcline getirmiştir. 
Dimitri nallband Nikıolayı bulnrak onun 
vasıtasi?e rneŞhur lbir casus olan muallim 
Todoriy-e talimat mektubunu vermi~tir. 
Te>OOri bilahare kazaen ölmüştür. 

Dimibi yakalandiğı zaman caS'l.l'S oldu
ğunu itiraf etmiştir. 

Muhakeme oot.icC"Sinde Dimitri 3 sene 4 ~l~ un bu tahmin croğru çıktı. sille İstanbulda teessüs edecek bir fuann, 
fuilrına t ;t...'>Sis edilecek bır fuarın İzmir İzımir fuarının rrııamlekette yarJttığı ik. 

:&öyle = etnna:nesi kabil değildir. tısacfi harclretten çok geniş bır hareket av hapse, diğer suçlu Rale ise, ihtiyarlığı 
~arıbuı aıkıtn. beraber bu, yalnız bir kavnağı olacağı da muhakkaktır. 'ııiiriinden 2 sene 10 güne. nelband Nikıola 
~ ğiı, ~:~~r ~z..ınir meselesi olarak Yalnız İstanıbulda açılması düı:;iinülen ne kansı Za'hari birer seneye mahkum 

61 ltısfr ba ın ıkıtısadiyatınn yapaca. fuarın günıden güne inkişaf eden İzmir oldular. 
\1alnız hkıımından mü.talea edilmelidir. enternasyonal fuarını körletme.mesi irin Kadınlardan Mar?ga, Hrisc;') ve A1enka 

kun oltıp er şeyden evvel bunun müm. bım 1edbirl'er duşünmek te ycrindn olur. ise beraet ettiler ve se~st bıralttldılar. 
ınak laz~lınadığını nazar. dikkate alJ Mesela bu fuarlaıııctan birinin i'kıbahar, 

ısır .. Şurası r. 1 d:i.ierınin sonbahar fuan '~iması gibi ... 
'Çin litz»n :rnuha.kka:ımar ki İzmir bir fuar Hem sunu da hatırlanı·~k l<lzımdır kı ~İi saha olan 430,000 metre murabbalık a.:.ğ~. büyük mrnnlek~tlerde, hatta koım~u ~·in q "idi ve bu sabah 
İsta!Jbu~ ~l~"Ca temin edebilmiştir. lkıiJçuk memleke~.erde dah\ :rr.ıüteaddid 1 ~ 

Ceği?)j Pek böy~ bir saha bulunabile-I b~"'l'f'':ıilel sergikr vardır V'e bu snrgi. a'o .. -ya ri ti 
(Brıştnrafı 1 inci sayjada) 

Emnivct Direkıt'Örü Sadri Aka tarafından 
karşıİanmış, gerek nazıra ve gerek keri
mesite refakaıtinde bulunan zevatın refi. 
kalanna Haritiiye Vekaleti, Vilayet ve 
Mısır Geiar-et.hanesi namına hazırlanan 

hu Saha te _ zannNm:yorum. Bahusus lerın bıl"kaç taDıP <>l'uşu bu menıleketlE'r~ 1 
kaı(! Y'oll nın bÜıyük denrz ve kara müna- de ikhsadi harfikıetle~n daha geniş olu
haktrnın anna ~akın ohnısı da, s~rgıci'ik c::uınu intaç etmektedir~ 
bir fuar'<ian. ~k mü'1imdi... İstanbuldcı 1 Memleko iırizde .sıoo.i, zirai ve umumi. 
lla~arı di:;:sı dü<:ıi.inülürkcn bu cihetın ~t itibarih? ikıtısadi bir genişlemeye şa. 
l"di~ ate alınanış oldugunu tahmin hıd oluıyoruz. Gerek ddhili ticaret hacmi 

İsta ı "~ gerekse ~ış tacar:t hareketi hC'r sc ne 
ııty ~uı :rnem.ıeket" • . . mıl:YQnlarla ıfade edilen bu geniş'e:n.ernn buketler verilmiştir. 

Nazırı lrorşıhyanlar arasında Mısırın 
Ankara sefiri Muhammet Müfli Elceza. 
irli Bey ve Misırın Bağdad sefiri Azzan 

• 
şı 

(Ba.1rarah l inci saufada) 
Paris 1 7 - Paris, Londra ve Va -

şington arasında uzak doğu işleri ara· 
smda temas teessüs etmiştir. Bu temas
ların bir istişare mahiyetinde olduğu 
anlaşılıyor. 

Bir Rus öldürüldü 
Bugün, imtiyazlı mıntakaya girmek 

lızere hüviyetini Japon nöbetçisine gös 
termekte olan bir Rus, Japon askerleri 
tarafından öldürülmüştür. 

Sovyetlerin protestosu 
Diğer taraftan Moskova bükfımeti 

de, Tiençin'deki Sovyet konsolosane -
sinin geçenlerde beyaz Ruslar tarafın
dan işgali hadisesini Tokyo nezdinde 
şiddetle protesto etmiştir. 

Amerikanın vaziyeti 
Vaşington, 17 (A.A.) - Ataknda:- mil

şahidlerin kaJıaatıine göre hariciye neza. 
retinin Çin hadiseleri karşısındıı takib et. 
liği aztrrı.kfu fakat uysal siyasetin hedefi 
Japonyayı İtalya ve Almanya il\? ittifaka 
sevltetnremekiten ibarettir. 
Bunuınla bera'ber Tokyo. Berlini takib 

etıtlği takdirde Ann~n1<anm eflkfı.n umu
miyeye dayanarak mukaıbelebilmisil ted. 
birleri ittihaz edeceğinden şüphe edilme. 
mektedir. 

Bir Amerikan gazetesi ne divor? 
Vaşington, 17 (AA.) - Tiençindcki va. 

tiyıete tahsis ettiği başmakalesin& Wa
shington Post gazefıefii, Aırnerikamn bu 
meseleye karşı a.lfıkasl?Jlık gösterem&ye. 
ceğ;ni yazma~a ve Aımerikalıların büv:iik 
bir ıkı..<mnnın hüklımetin müsbet bir h~e. 
keıtıte bulunması tffi'afitara. okluğunu ilfı.ve 
eylemclctedir. 

/\)'n~ ıie daim.i b" ··~·zın bcynelmılel b..,liğ birer ifadesidir. Bu da birkaç sene 
tın 1 ~ı<ınıanıc1a Tür~ :~s merk.ezidi:· sonra belki diğer büyiiK şehirlerimizde 
hr bü~k blı- k y )e yapıla~ ıthala. de başk3 beyıne'!..milCl fuarlar t~isini !ü-
13 · Ar~ıa h.rni ısını İ~tanbul yolıle yapı. zunilu gootcrirse, h~ te hayret. etmemek 
L·l5 tnil:ron 

1
. r yolile yapılan itihalfıt \"e bilhassa teessüre ~rnpılmayıp bunu 

B~ de bul'unU)'Qrlaroı. 
Mısır Haırkiyıe NaZH"l iie beraber Ka- Ga~e. ezcümle şöyqe yazmaktadır: 

hire elçimiz ~neral Mehme? .Ali ~vki, «İngilıtere ile Fra'JTSa Tıençindı~ boyun 
4':il.at>1ı.._ ıralık bir yeku t t k · . -. ...,ul Yolile " . ~ u a: en, memleketımız ıkttısadi kalkınmasının ·ta-

) apılan ıthalat mıktan bii ·bir nMioesi addetmek zarureti vardır.• 

''Ha 
Mısırın en yüıksek hukuk alımrerınden eğmeğe meobur kahrlar. İngiliz ve Fran. 
.A•bdebhamid Bedevi Paşa. Mısır Har'ci- 1 SlZ imtivaz mmtakalarıına konan abluka. 

• ye Nezareti Genel Sekret:eri Abdelh31ik nın kakhnlanasına mu'kabil Japon ma. 
l ) "'0 r ] z Hassunc Bey de şehırimi-,;e gelmişlerdir. ı kamlarmın talebf-erini kabul ederlerse 

, - ' ' Aıbdeliettah Yahya Paşaya rıhtımda şümuJ.ü fev'kaJ.Me büyük bir mascbak vü. 

çin meselesinde garb devletlerinin. göS
terdiği tesanüde işaret etıUlct~n sonra Ja. 
ponyanın hali haızırda hareketini yalnız 
İngiliereye tevcih etımek ve Amerika ile 
Fransanın ımenıfaatlerine dokunmamak 
surclile bu devlcl'leri birbirinden ayır. 
mağa çalıştığım kayıdıetımektedir. Fakat 
Tokyonun bu gayretleri beyhudedir. Çiln. 
kü bu mesele, Uzakşardma menfaatl-eri o. 
lan büfün devletleri a1akarl'ar etmekte
dir. 

Faris, 17 - Gazeteler yazıyor: Japon
lar Tiençin hadisesini çıkarırken, filhaki
ka ttalyanlar fazla güırült.ii ile A'imanlar 
ise biraz daha yavaş bir tarzda Japon 
hareketini allkııŞlamakıtachr. 

Fertinax. Ordre gazmesinde diyor ki: 
İngiliz - Fraınmz. Sovyet karşılıklı yar. 

dı:rn paktı imzalanır imzalanmaz. ne Ber .. 
lin. ne Roma, ne de To4oyo. hesablannı 
zayrl demo'kırasiller üzerine art.ık hi9b!r 
suretle ibt"ına ettiremiycoekl'erdir. İstik. 
bal, o zaman da, belki h8.l:fl buluUu lrn
lacakltır. fakat herhalde çok daha az teh
likeli bir vaziyet arızedecektir. 

Hatayhların çılgınca 
sevinçleri 

(Baştaraf1 1 inci sayfada) 

masınm parafe edilmesi haberleri bütün 
Hatayd'a en büy.ü'k bayramın çılıgınca se. 
vindni yarattı. Ebedi kurtuluşun ve ana.. 
vatana kavuşrnamn ilik müjdesi olan bu 
haber dıü.!1 g-eceleyin yıldırım süratile ya. 
yılınca şehirrer baştanbaşa donatılmaya 
başlandı. Halfk caddelerde meydanlarda, 
çarşılarda toplanarak blrbirlerini kucak:.. 
lııyarak kutluyıor, şenlikler ya.par ak E
bedi Şefin azıiz hatırasını anıp Y5ce Mlllt 
Şefe. kahraman ve şanlı orduya, büyük 
milletin ve onun büyük başların:ı sonsuz 
ve hududsuz minnet ve şükranlarını hay. 
ikırıyw. (A. A.) 

..... oı.,, (B.,.tmaf< 1 inci sayfada) eıt;ğUn şeyi Yugoolav kolll!l<" M k ,· askori b;r miüfreze taırafmdan selôm res- rudc gcHmn;ş olurlar. 
llıa;da a.~ eempatisinden d'eğil, ayni za. ile mülakatlarnnd d " ~..: ar O\ ıç mi if.a edilmiş vıe Mısır ile Türkiye mil1i Bu "nkı <I J k . . .. tı)\)t "'-On~k.leri 

1

_ l a a muşaı~e ve t:?s.. 
1 

,_ A b do f d 
1 

ı ya Bq)On ararıarının but1n Kızılcahamam belediye varidatı artıyoı 
e~ ~ J\arşı o an sempatiden bit eylemiştim. 1 marş an asl\.erı an tara ın an ça ın~ Uzaıh:arkıta kamın hükmıiine e tiği ve '"'leci . · Zn'<l ben kendiım hiılô bir . m1.ıır. hı . . g 

9 
1329 senesinde Pazarköyilnden Kwlcalıa • 

&.:: telakki n.li........a.uı,,.vi Bulgnnstnnın '•eziyeti M" fı f k ı· d H . . V ecnC" ı erm ıs';lrtbalcl~ ancak Japonların mnma ilk naklinde beled""enln mecmu va -
'"ika "~·~~ UL "" " rınzır. ""a a '" o anc>Y" e- mil5a d . ·ı C" do "k ., bııtııda r..ıa nOŞrcdllmiş. oian teb';ğ ;ıe BuJgarisfmtdan ço.lt bahsedüdt Ha•tô kôleH tarafından mihmandarlığına tayin edob;cc';,';;ı'" m " • ~mm ve ahşv<r;ş rldab birkaç yüz lira gibi bir miktardan !ba· dlllı a ln~edilmek ürere olan tebliğde"' Antant azası devletler arasınd:ı Bulga. edilen Bay M€'11nan vesair karşılaytcılar Do~-· dcnlrnanasını aız~n:mun eder. ret bulunuyordu. o vaklttenberl her sene n n "<tla .. rislan kual" . . '•uZ ev ot mualı<>deg,n, hnza eden tedricen yükselen bu varidat kazanın gltuk-

l?ı ı., oağı ıi>ıore, Balkan Antantı- . . • m •sy<>na g.rnneS< rnes•1csinde o'dıığu halde, Tünk ve Mısır bayraklarilc bUtün 1 ke•l .. • . çe inkişaf ve terakki etmesi yüzünden -.,. llnıı. hı d""res;n;n re;,; sı!atile kollekle. ilı>ilaf!..- <>lduğu da söylendi. Bütün bım- sü."1eMn yolcu ,.ıonundan geçın;~ doğ-1 bunlann ın;:;~ ek"'• rn~tesamdd.r ve yet geçen 1938 sen .. lnde 6,840 llrayt bulmug 
eıın\lj 'lil.t. t.ot:kHti için geldiğ;m bu. l~r Y•~· .A;'tant azıın •.:a~nda. ;ht_'.: ruca P<'Nl'.Palas otebne git.'m;ştir. • led !ônmdır. er en mu aveme!. etme- ve kendi yağlle kavrulabilecek bir mertebe • 
!la an ltlleseA le 'l1in 't:etlk~ltind'en sonra laf degıl, bılfikıs tam bir goruş bırlıgı Mısır Hariciye Nazırı. otelde kısa bır F • • ye gelmiş idi. Memnuniyetle hnber nlındı~ -
nah ntamı pol"G'·-- v d k" mevcuddur. ı mıtiddet ist'irı!hat etltikıten sonra dışarı ransanın vazıyeh nn göre bu sene tanzim edilen 1939 senesi ı.... lltialll (i 

1 1 

~mm aş:ıgı a ı a.

1 

Faris 17 Le T vnridnt bütçCSI 4,400 Ura fo.zlaslle 11,240 ııra. 
"lll""du '-"r;..ı,,. b;r Joere daha mu tabtk Balkan Ant~tmı~ hiçbir ki~seyi h or;ç 9• kanış, ~hlrd~ uf ak b;'. gezin ti 7a P".''y.ır. ' - • ·~· gazetes;, Ticn- üzerinde tovnzün ebnlıtlr. ı_~h~~~eb~~~m:~~~~oo~~~Tu~ube~e~I ~~~~~m~ı~~~~lli=====================~~~=~====== 

2 _ T ııtlal ve siyasi birlik. mışt.ir ki, Balkan rnomleket!eri arasında Pera.palas otelındek.ı husus1 daırelerınde 
3 _ l3 CSarvüd. bir Antant yalnız bu Antanta iştirak -et. geçiren Aıbdıelfettah Yahya Paşa, bu sa-

Uwn .. arış lehinde siyaS<-t takibi. me:'.k istemiyen ve ona karşı hareket eden b~ 8,30 da Tophane yolcu sal'onundan 
~ cu. llladde haklk:ında ısrar lüzum.. Balkan rrrmlolootJeri için gayri müsaid kalkan vapurla YaJovaya müteveccihen 

)l takİb Zir~ Balkan Antantı bu politika. o1muştur. hareket etmiştir. 
ebtiğini v~alarla isbat etmiştir. Bulgar milletinin hafkikaten dikkate §a- Mifü Şef İsmet İnönü saat 11.45 te Ab-

ll;ı. Siyası istikı-t yan olan voasıflanna karşı hephnlzin ı,n_ delrettah Yahya Paşayı kabul buyuracak 
t,Nl r iki nokıtaya Yı a .B lk A yük hürmetimiz vandır. Fakat Balkan ve öğle yemeğine alakoyacaklardır. Saat 

·••1. bi ge ınce, a an n. An . . . . . bit- ı..:__ l'9ok 'kercl""• ·· ıed•V• • "b" h" tantırna iştiraki evvıelden !:artlara ba~- 16 da Ynlavadan, Harıcıve Vekilımız Sa. 
• ...;.IQ:! ...... ooy ıgtirUz gı ı, ıç ıı 5- · "' >o ta n;n a~;,1., rnii\eveccih değ;!- !anamaz w bajkalannın zararma olarak rnooğlu i~ beraber aynlar~k olıı~ Ab-

loııı bw.'.""d h;ı;lbir hedefi yyktıır. An- vukubulamaz. Bu işUrak devletlerden delfettah Y~ Paja Pend'.ğe. g.deook 
ı.ıııl.ıti ..,..,ır 1tinısenın ;Jühakını imkônsız her b;nn;n menfaatleri ;ç;n, barışı tehC;d ve oradan, hamlonan husu" ı.r katarla 
ali.ıı...."" e.t~edir. Ancak bittabi ku- cdkm tehlikeleri bertaraf e1ırnek için ve Ankaraya müıtevecdhen hareket ederek 
le~'IRl-Uın~a iŞtiNık etmek . ı· umumi davaya hi'ılmet icin vukubulma. yann sabalh Ankaraya muvasalat. etmiş 

Un B 'Ilı. ıS ıyen mem.. lıdır. . - 1 Mı lt~~ auı.an mem'leke ]erinin menfa. 
0 

aca r. ~ ..,,,:;:• tes;, ed;!rniş olon n;zama ria- M= HadciY" Nazın, kend;sne görüş. 
'1 }f:. i1e halisane bir surette teşriki f, 

1 
mE.'!k istiyen gazıeteciJ.ere, Ankara dönü. 

11-...... "~unu teslim etme@ ı-azundır. OSJ ova görüşme eri şüooe geniş w şümu:m beyanatta buıu. 
-~ dev1 nacağını söylemiştir. 
li~ ly) "etlerle barış çerçevesi daire. _. (B~tarafı 1 incl -;ayjada) -------------

~ği tnünasebetikr ve samimi iş bera. İngılız ve Frıansız mümessillerinin, l'a. 
Çankırı ilk oknDannın serflsl 

tlı.n~ arz~ ediyıoruz. Bwıa binaen, grupu zartESinden evvel M"ıolot.offa görli§lllelcri 
b... t"'i'kil d ınuhienre" .:ıı...ıı.,:ı .. ,,r. ~ ~ı;-~ e en devletlerin siyasi istik- ı ~5·ııw 
\~ übdtuğu gibi, diğer grupmanlar Berline göre 
~~ a tam isıtikltilini ilan etmekle Berl"n 17 (H A) ~ r, barış tıcım• . . • ' • ususı - Mookovada ya. 
~ '- d!?'\TJeiıe~:. ına fıçıntle~ldkahn·ı·A~- pılmakıta olan İngiliz - Sovyet müza.ke. 

tıı:ıı...L m men aa rı a ı ın·ıe relerinde mühim ai;,..1··k1 · b ·· ~ --~ t~·k· eo~ u erm aşgoster lanı d ı ı mesai ed~ilecek olan bu miş olıduğu bildirllmekıtedir · 

cankın Merkt'Z llk okullarında deraler te
sllmiş ve ilk devre karneleri verilmiştir. Son 
sınıf talebelerinin okulu bitirme imtihanları 
başlnmıştır. 

bk okulların her birinde talebelerin bl.r 
yıllık faaıtyet!Erinl gösteren sergiler açılmış
tır. Bu M"rgller bir hafta devam edeoektır. 
Bunları miiteaklb bir de bölge sergisi açıla -
caktır. 

tı~~ evı.ctı€rinin siyasi bütünlüğü de• · r. Sovyetler, Baltik: dcvletkrinin _ rıza. 

n be 
lan ol'sun, olmasın _ m:uh-LLak surette müzakerelerinin normal bir şekilde i-

li « ar inanmıyoruZ» !iı!U\ al1be · gaııanıti edilmoJıerini istemck-d"ırler. lcrlediğini bildiriyorlar. 
ı.._ --~ı.~,,_ Maahaza, M......n---nın çıkardığı gu··r Zannedildiğine göre, Perşembe gü -~ıwL uıanmı. yoruız. Avrupanın bütün •c 
~ ·- ~"t~fındeki Jll€S1Ul Siyaset adalJ~ u::IAVVU :r • 1 Fra t .. o.ttl'afınıcı lükler yallnız bundan ibaret .:l'-ğildir. So~-- mi Molotof'a veri en nsız - ngiUz 
"a h:ı...a.. an söyl~en bü.tün nutuklar. ua: .. ht k So t -'--' '1 "4\Je k yetıer, bir Rus - Japon ihtitafı vukuunda mu ırasına arşı vye re~ıyonu -
e a-., arşı ayıni d'clışet ve barış için t lid ıı·~ · tıı...- S t'- · ta "'q a da İngı1terenin ken.d.IBeıine yardım etme. nun ev e . ıl5. ın uu,. ovye ~nn 
11.tJ b rzu görülmek!tcdir. Balkan An- sini istem.0kte ve bunun . . rih Baltık meselesı ha-kkmdakı vaziyetle -
~<Ulşın mu!ıaf azası için hizmete .a. .çın sa mad. · · d d · ~ · 
'1e\'J.,ur. Bu 'makısad!la. Balkan Antantı delerle tesbit edllm!ş bir askeri it.ti!akın rını ta il ~tme ık n. anlaşılmakta ol -
ı '" er· · a'ktini telıeb et:me'kıfuıdirler. masıne ragrnen, gaynmüsald değildir. 
~ ~ ınm istik:Uıli, birlik ve U?sanüd- So t b dü K U 
tnu,...,. L fantıl ritıı kıooıumakla beraber, u- Paris mü7.aken{Icrin ihlcdiğirti İvye oeva 

1 
n rem n sarayın-

...... •u ' bildiri da ngiliz ve Fransız miline tllerlne 
dat~ arış d'avasmıın azami surette fay. yor verllınlş ve halen Londra ile Parls ara 
~ asma imkan verecektir. Paris 17 (A.A.) - İyi malfunat alan sında hararetli no'ktai nazar teatiJine 

ara ve Atinad'a mı.i.şahede ve tesbit mahfeller, İngilh • Fransız • Sovyet vesile teşkil etmektedir. ı 

• 

St.1tülui 11t T ürkivl' Cıımhuriveıı ıle m•inakit mukavelemurresi 
2292 Numualı 10/611931 tarı"hli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/6/ 1913 tarilı/i 243.5 Numaralı Rl'sml Oaıete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

10.000.000 i nglllz Lirası 

1.250.000 1 ngiliz Lirası 

TOrkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARfS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, KIBRIS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSlAVVA, RUMANVA. VUNANISTAN, SURIVE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı carf ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler vt' .ıesaıkli krediler küşadı. 
Tlirkiye ve Ernt!bİ memleketler üzerine keşıde senedat 
Boru ~mirlerı. 
f5~m vt' tahvılat, altın ve emıaa üzerıne avans. 
SeHdal tahsılaıı ve saire. 

f." yüksele emniyet 41artlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

ıskonıosu. 

Piyasanın en müsait tartlarile ( kumbarah veya 
kumbaraaız) tasarruf hesapları açılır 
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• "Son Posta,, nın Hikayesi ~•uıı-m11nı .. 1111111 .. 11111m .. 11111111 .. 1111Hi Hava Okulu Ko·mutanlığından • 
1 Hava Okulları talimatının 86. Maddesinde yazılı şartları ~z ~ 

ı PROFESÖRÜN § okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar dıl~.k ~ Y 1 LA N LA R 1 
Dilek kağıdı ve vesikalarile Temmuz başlangıcından AğustOG so~Ull~dl"' 

ı il:d:~~:.alarını posta ile okula gönderir ler ve alacakları karşılığa go~ 

lılll-llllllllll-lllUIUll_ll .. llllb. Çeviren • • lbrahim • ~1111 ...... ;:ı§ Madde H og I A1W1ı1 IWIE 
86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartlan şunlardır • 

A > Türk olacak. . ,s t1 

Ham 
86

• t •. m ... ., ve uzun tız lamak istermişoesine şaştı· le dolu hikayeleri hatırladıkça alnından 
alların b ıınnp çağırışma.sı, kapı -\ Girton, sanki bu iri kıyım adaml hatır-. \nayet masallarını, zehirlenme vak'alari -

ların gürültü ile kapa ı.. ........ ı, 1 . . · . rd 
dük. çığlığı arasında, 6.10 trenin - Öyle mı? .. Herıf muhakkak kı met- terler boşanıyo u. . . 

bir du . _ _ _ . . 
0 

ba adı hurlartlan biri}"di. Uzun sakallı adam, en zehırlı yılanla -
tekerlek.len agır agır yurü.meg . ~ . İri kıyım adamın heybetini bir kat da.. rın adetlerini, -en ince teferrüatlarına 

Tam .bu ıırada istasyonda bir ıela;r k')p ' - , - . ı k 1 
. ha artıran. yakası a.atraıgan kürklu bır varıncaya kadar- an atmaya oyu un -

tu. Kısa boylu bır adam. orada bu!u~an.. paltosu vardı. Lakin dostumuz Girton, ca Girton, teshir edHmiş bir tavşan gi.bi 
ları dir6ekliye dirsekliye yol açtı •• Sa~ e. yol arkada,ını tanıyamadı. Gözlen san .. gözlerini onun yüzünden ayıramadı. 
!inde bir ıemsiye, bir de çanta; so.l elınde dığa takıldı. Türlü türlü ve korkıunç fikirler kafa -
de melon §Qpkasını tutuyordu. Kalın sesli adam anlattı: sında hora tepti. Acaba en yakın hastane 

Kontrol memuru: 
1 

• _ İçinde yılanlar vardır.. nerededir? Menhus yılanlardan biri ken-
- Geç kaldınız tbayım ... dıyecek .. oldu. Girton şaşırdı: disini sokacak olursa, orada panzehir bu. 
K5a boylu adam soluya solu.ya soylen. _ Ne ..• Afi.edersiniz.. pek anlayama .. lunur mu acaba?. Ne duruyorum, şu pen 

d:i: . dım!. cereden atlasam ya? .. diye düşündü. Der 
- Bırakı~ız geçe.yim.. kırk. dakika da- İri kıyım adam, sandığı derin bir ne • ken yüzünün yan tacaf ında, tuhaf bir 

ha beklemege vaktıim yok.. vazişle okşayarak: ~Y hissetti. Sanki bir böcek yür1yordu 
Biletçinin kolunun altından sıyrılarak, _ Yılanlarım .. konferansımda kullan. orada. Bağırmak istermiş gibi ağzını aç. 

bir sincab çevikliği jle perona vardı: Ağır dığlm nümuneler .. diye tekrar etti. tı. Haykıramadı. Kurumuş dudaklarının 
ağır ilerlemekte olan trende açık bır pen Yılan ha!.. Girton adeta sancılandı. arasından ancak !boğuk bir ses çıktı. Ani 
oere görünce, şemsiyesi ile çantayı içeri - Yüreği ağzına geldi. Ömründe bu men _ bir sinir buhranı ile sağ elini kaldırdı. 
ye fırlattı. . debur hayvanlardan korktuğu kadar, hiç Şiddetle kendi yüzüne indirdi. Ve sura -

Trendekiler, ufak ~efek adamın m~ha.ıı: bir şeyden korkmamış. tiksinmemişti.. tında yürüdüğünü hissetıtiği şeyin alnının 
kak surettıe trene bınmeğe azmetmış ol. öyle ki yolda, kıvır kıvır kıvrılan tom • yan tarafından aşağı doğru süzülen bir 
duğunu anlayınca. kapı.yı ~çtılar, ve ya. bul !bir solucan görse baygınlıklar geçi • ter damlası olduğunu anladı. Gt1ya sırı -
kasından çekerek onu ıçerıye aldılar. rirdi. tarak iri kıyım adama: 

Girton, a!hlaya poflaya yerine çöker - Hele. yanm saat, içi yılanlarla dolu bir - Sinek imiş meğer? .. dedi. 
ken. kalın. bir ses: sandıkla ibaşbaşa kalarak seyahat etmek Kendi alemine dalmış olan yılan ilmi 

- Ucuz kurtuldunuz .. dedi. kabir azaıbından daha beterdi.. profesörü, yol arkadaşının söı..ünü duy -
Girton, solumaktan cevab verecek hal. İşte .. uzun sakallı adam da, çenesini madı bile. belki de yanlış anladı. Ballan. 

de değildi. Yalnız başını salladı. Biraz oynata oynata tafsilata girişiyordu: dıra ballandıra l>itiremediği yılanlarının 
kendine gelince, sesin sahibine doğru dön _ Sandıkta çok güzel, harikulade nev. muharebelerine geçti, ve müthiş bir kob. 
dü. Bu uzun sakallı, iri kıyım bir adam. inden yılan nümuneleıiın var. Çabuk öL ra yılnnile yaptığı bir mücadeleyi tasvire 
di.. düren ok yılanları, engerek yavruları, ve girişti. Bu sırada, tam iki defa sandığı aç.. 

- Teşekkürler ederim.. yardımınıza Ural yılanları .. Ural yılanları, süsl:i. tıp. mak istedi. Bir keresinde kapağını kaldı. 
milr'nettarım bayım.. kı ibir kadın gibi cicili bicili, şeylerdir am. rır gibi olurken, Girton dostumuz, ödü 

İri kıyım adam sakalını sıvazlıyarak ma .. pek tehlikelidirler... kopmuş bir ha!de kapıya doğru fırlaya • 
mırıl:danır gibi yaptı: Gir'ton ağzı kuruya kuruya kekeledi: mak için adeta fernad·a bekledi. Fakat iri 

- ... Yardım da ne deme~? .. Bir şeref.. - Hakikaten mükemmel yılanlarınız kıyım adam kapağı tekrar kapayınca 
Girton şemsiyesini, çantasını fileye yer varmış mister... gönlü rahat etti. Habire yumruklarını sı-

leŞfüdi. Şapkasını, kıravatını düzeltti. Adam, sanki oczbelenmiş gibi, gözleri kıp açtı: 
ve koltuğuna iyice yerleşerek, yarım sa. parlaya parlaya sandığın kulpu ile oy • - Ya'h'.u şu bizim kaısabaya yetişemez 
ai sürecek olan yolculuğa hazırlandı. nayarak dünyanın en müthiş zehirli yı _ olduk!. diye söylendi. * lanlarından bahsederken, tıpkı onlar gi # Girton lbirden, kaskatı kesildi. Kalbi 

Ve o zaman ilk defa olarak birinci mev. bi kıvnldı, vücudünü eğdi, büktü. duracak oldu. İnce, hafif bir ses duy _ 
kie binmiş olduğunu anladı. Komparti - * muştu. Kanapenin altLnda bir şey vardı .. 
manda yolcu namına da, demin kendisi • Girtonu a:J.dı mı bir tasa! .. Ya herif zı • * 
ne söz söyliyen uzun sakallı adamdan 
ba~a kimse yoktu. Adamın yanında san
dığa benzer bir şey duruyordu. Girton, 
bir müddet sıkılır gibi oldu. Neredeyse, 
biletçinin gelip, kendisini .. teklifsizce kom 
part.imandan dışarı atacağını adeta göz • 
!erinin önünde canlandı, içlendi, fakat: 

- Alla'htan ki ille durak bizim kasaba .. 
daha sıkılırsam, önceden atlayıveririm 
düşüncesile avundu. Tabakasını çıkardı, 
yol arkad~na uzattı: 

Adam reddetti: 
- Teşekkür ederim .. konferanstan ev • 

\'el içmek adetim değildir .. dedi. 

pırın biriyse .. diye düşündü ... Hele uzun Bütün sinirleri gerilmiş, saçları dimdik 
sakallı adam, bir keresinde yılnn gibi olmuş bir halde dinledi. Profesör, daha 
kıvrılan parmaklarını Girton'un yüzüne 1 hala anlatıyor; ve bir seferinde tek el ile 
doğru yakl.aştırınca, zavnllının aklı ba # yakaladığı çıngıraklı yılanını tarif edi • 
şından gfüi. Korkudan paçalarının bağı yordu .. Hah!. Tamam .. d'eminki ses de bu 
çözüldü. Herif, kulpu ile oynadığı sandı. idi işte. zaten kulağına da buna benzer 
ğın ka:Pağını açarsa hali nice oturdu? File bir ses gelımişti. Muhakkak, kapak açık 
ceten ölürdü muhakkak .. nah mankafa! olduğu zaman yılanlardan biri dışarıya 
Ne derneğe ibu trene binmişti. 40 d .-ika kaynı~ ve kanapenin altına çöreklenmiş 
bekleseydi kıyamet mi kopardı. sanki? olacaktı. Sakallı adama haber vermek 
Adam yılan bikfiyesini uzattıkça çenesi istedi. Sesi çıkmadı . Bir daha denedi. 
açıldı .. heyecanı çoğaldı. Cezb~lendikçe Küçük dilini yutmuştu sanki. Bir türlü 
cezbelendi. Girton'un da aklına olmadık konuşamadı. Titreye titreye gözlerini ka. 
şeyler geldi. Vaktile okumuş olduğu ci _ padı. Lamı cimi yok .. Tantuna gitmek ü. 

.Son Posta. nın edebi roına.nı: 50 

Yaı.an: GtiZİN DALMEN 
- Doğrusunu istersen hepimiz hay- bire, bir tek adım atmasını menedecek 

retler içinde kaldık. daha aklını tama- kadar hırçın bir ses kulaklarını yırttı. 
mile başıma gelmedi. B .. 1.. · t b m. med" d 

M rh h · J. d d I - u gu unç vazıye , u l\O ı a-
. e ı a anı~, bır. .~ena~ a .. urup ha ne vakte kadar devam edecek! Söz 
dostlarının sevın.çlerını mes ud gozler- de muhasabe memuııısun, söz de yazı
iJe seyreden Nerımeye kıskanç bir na- hanede çalışıyorsun; Fakat hakikatte 
zar fırlattı. işinin ~ında bulunduğunu gören pek 

- Feridun beyin bu kararlarından az! t~ter çalışıyor ister çalışmıyorsun; 
haberiniz var mıydı Nerime? canın isterse büroya gidiyor, istemezse 

- Hayır, kat'iyen! Bana böyle bir gitmiyorsun. Bütün bu acayib hareket
niyeti olduğunu hiç söylememişti; ben lerinin ne sebebten ileri geldiğini her
& sizinle beraber şaşırdım ve pek, kes bilmiyor zannedersen yanılırsın! 
ıpek çok sevindim. 

Meliha yengesine döndü: ..,.. 

- Sizin namınıza ben de sevindim. 
Allah vere de size bugün c:yenge> diyen 
Feridun bey sözünde dursa ve alice # 

nablığında devam etse. Bakarsınız bir 
~aç zaman sonra vaz geçer .. belli ol -

Nuriye hanım göz ucile Nerimeye 
b1ktıktan sonra dudakları arasında mı
rıldandı. 

- Artık korkum yok .. vaz geçmez ... 

Nerime yaşlı kadının öfke ile şişen 
yüzü~, fırlıyan gözlerine şaŞın şaşkın 
baktı. 

- Sebebi mi? Hangi sebeb. 
Süheyltı hanım gülmiye benziyen, ll

kin hakikatte boğulan bir adamın gırt
lağından gelen bir ses çıkardı. 

- Şimdi de masum bir tavır takın 
bakalım! Oğluma karşı olan hareketle
rin, ona kendini beğendirmek için çe -
virdiğin manevralar, takındığın tavır -

lar herdtesin gözünden kaçıyor mu sanı
yorsun? Ham.dolsun ki onun gt5zle:ri bu 

Nerime <CBülbül yuvası>ndan ayrılıp dalaveralara aldanacak kadar !kapalı 
kona · a !{eidiği zaman saat altıya gel- değil: bilMds senin bütün hile1erln1 ~ 
mi.şti. Merdivenden, aşağı inmekte olan rüyor ve arr'lıyor. Pek yakında, kurdu
Silhevıa hanımla karşıfaştı. Onun ge<r ğun bütün hülya1ar paldır atlldür yıın.. 
mesi içiıı kenara çekildi fakat birden- lacak; sonra da.. , / ... • 

Nerime bu hakaretlere daha fazla ta
hammül edemiyerek başını kaldırdı. 

- Bu söylediğiniz sözler ço'k çirkin 
ve iğrençtir. Bunları nasıl düşünebildi
ğinize ve ne cesaretle ağzınızdan böyle 
bayaği sözler cıkardığınıza hayret edi
yorum. Eminim ki onun yanında iken 
bu sözler~ tekrar etmiye cesaret edemi
yeceksiniz. 

Süheyla hanım ccvab vermeden mer
divenleri inmekte devam etti ve Neri
me de gözlerinden yaşlar akarak yuka
rıya çıkmıya başla~ı. 

İkimi katın sofasına gelince, birden
bire bir nyak gıcırtısı duydu, ayni da
kikada lambayı yakarak Feridun bey 
seslendi: 

- Sen misin Nerime? Merdivende 
bir sesler duyduğum için d~an çıktım. 
Ne oldun? 

Genç kız göz yaşlarını kurutacak ve 
bir dakika evvel işittiği sözlerin yüzün
de bıraktığı izleri silecek vakit bulama
dan aydınlıkta ve Feridunun müdekkik 
gözleri karşısında kalmıştı. 

Yaşlı gözlerini gizlemek maksadile 
başını hafifçe yana meylederek ktsa bir 
reva b verdi: 

- Hiç bir şey yok! 
Bunu söylerken, Feridunun endişe 

ile yüzüne bakarak elleri arasına aldığı 
elini kurtarmıya çalış1yordu; fakat genç 
adam titiz bir sesle buna mani oldu: 

- Hayır; doğruyu s6ylemeden bir 
yere gidemezsin; khrunle konuşuyor -
dun? 

- Yengemle ... Bana birkaç söz .• sert 
birkaç sBz söyledi. 

- Ne gibi? 
- Bunları t.ekrarlıyanuun. 

• 

B > Orta mekteb cLise sekizinci sınıf> tahsilini bitirrnif tll 
ve en çok 20 yaşında olmak. Bekar bulunmak. ~ 
C > Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kull~ede 
elverişli olduğuna dair mütehassısları tamamv olan bir }ı ~· 
sıhhat heyeti raporu olm:ık. lY.>y 1,65 den aşagı olmıyaca 
Dışarıda bulunanlar: yıoeff 

Bulunduklan yerin askerlik şubesine müracaatla ınu•0 ~ 
gönderilirler. Tam teşkilatlı sıhhi heyet bulunan !erde·iitJel'· 
en büyük kumandanına müracaatla muayeneye gonderı , 
D > Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ~~ 
kılm olmadığına dair bıılunduğu yerin emniyet müdürlU 
veya polis Amirliğinden tasdikli vesika göstermek. da)İ tJIJ 
E > Okula alınacak okuyucular, ~~ikli erb~ş~ar h~~· 
sayılı kanun mucibince muamele goreceklermı mektebi. e ,,... 
lerinde 12 yıl müddetle Hava Gedikli Erbaş olarak vazif 
ceklerini taahhüd etmek. 
F , Okulca yapılacak seçme imtihanında kazanmak. k. --· 
H > İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar. a~n~~ab' 11' 
tardan fazta olursa bunların içinden riyaziyeye bılgilerı ıart ~ 
ve yabancı dil bilenler yenlenir. Hava okulları okuyucu dil' 
keri liseler okuyuculan gibi yedirilir ve giydirilir. Kitab .,e 
ders için lazım olanlar parasız verilir. faff•· 
V > Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı rnu~ 
kiyetle bitirenler arasından. kabiliyetlerine göre, uçuCU

1
• r 

Itr a · nist, telsiz, fotografçı, atış ve bombardımancılığa ayrı ,4044' 
cl039> ~ 

zere idi. Neredeyse mel'un hayvan başı • dişlerinden ileri geldiğini anladı. f~ 
nı kaldır.acak ve ayağına sarılarak bal - Tren durmuştu. Dışarıda ışık dıJr'1 
dırım dişleyecekti .. Tam bu sırada aya # Bütün bir hareket vardı. Aç~ bllııı'L 
ğına lbir şey süründü. Bütün vücudü buz pencerenin önünden geçen bır orı (f 
kesildi. Bir yerine bıçak saplasalar. bir Burnham'a inecekler! .. diye bağırıY 
damla kanı çıkmıyacaktı. uzun sakallı adam da: ya!· dl-

T . ..ı.. ft d" d .. ·· d.. T · sal - Hikayelerimle sizi sıkrnadıJJl - uına ••• 1ye uşun u. renın - re 

)anışını lbile fıarketmiyıorum... Gariib bir yoGr~ut. titre 
11 

.
1 

şernsiycsifle.Jı:, 
. . ır. on. yen e erı e . ııy 

takırdı, ne bıleyım. kampana zınltısını k ib b''" scviJlÇ 
f 'f k • çantasına uzanır en gar ıl ,,eıı ' 

andıran sesi gene fakat pek ha ı olara d Öl . t' Ç kl yılan da • , 
h u. memış ı. ıngıra ı .. 1'' 

işi1iyordu. O muhakkak, muhakkak ay. d' . . k t İl .d de gevgil• , 
van beni soktu .. zehri bütün vücudüme ısıbnı so .. ~a~ış rduı. erBı : a kadar ıcıısB 

. . sa ası gorunuyo . u an uŞ • 
vayılıyor. lbeni uyuşturuyor, bır nevı ko. b • t k kasvetli bu1J1l idi 
~ halinde sokuyor .. amma .. ne tuhaf!.. anıBn ıs asy~nunıu pe tt b'r pştÇ• 

. . . tu. u gece ıse cenne en ı Htç bir acı duymadım .. dıye ıçmden ge - ..11.· , 

G . saırM. ıcW 
çirdi, ırton.. Sandıktan mümkün mertebe uzll eljll1 

Birden aklına kansı geldi? Ölümünü maya çalışarak, uzun sakallı adaıtı• 
duvduğu zaman kim bilir ne yapacaktı? uzattı. gayet ne.ş'eli ıbiı sosle: sıı!ı-
Acaba acıyacak mıydı? Gazeteler uğra # _ Allahaısmadadık efendim .. ~tıı diie 
chğı kazadan bahsedecekler, arkadaşları betinizden ziyadesile istifadelendiıtl· ifld'
da okuyunca: mırıldandı ve vagondan istasyon~ re~; 

- Zavallı Girton .. Allah kimseye böyle Uzun sakallı adam pencered"en eğile 
ölüm vermesin!. diyeceklerdi. Girton'a kartını uzattı: öğünerek: aıı•t 

Derken bir gürültü patırdı duyar gibi - Bir gün benim hususi ba~e ıı~ 
oldu. Yeniden diriliyordu sanki. Acaba bahçeme gelmelisiniz. Avnıpada e~)'°' 
hastaneye mi kaldırılmıştı? Anlaşılan <lir rastlanır, zarufe ve yılan koll trtJI 
tam zamanında yetişmişler, onu muhak. numu görmenizi isterdim .. dedi, ."e saıı' 
kak bir ölümden kurtarmışlardı. Birisi ağır ağır hareket ederken de başıle 
kulağının dibinde bağırdı. Ve Girton göz. dığı işaret ederek k~ı: . tabii· 
lerini açınca kendisini kompartimanda - Bu sandıkıdakiler canlı değıl içilJ 
buldu. Takıroıyı daha hala duyuyordu. hepsi konf.eranslarımda kullanmak 
Birden, bu sesin, korkudan takırdayan tahnid edilmiş cinsindendir... ~, 

- Fakat ben bilmek istiyorum .. kat'i- bir ayrı!ık mevzuu olmıyacaksU1-~re 
yen bilmek istiyorum. Buraya gel Ne- nem seni sevmez; bunu biliyo }liÇ 

rime! bizim birbirimizle evlenmemiz:j•' 
Elinden çekip onu yazı odasına gö - hoşnud olmıyacağını da anlıY0 Jıllıoe 

türmek istiyordu. Genç kız titriyerek kat ortada hiç bir sebeb olmadığı dO~ 
ve hıçkırıklarla kesilen bir sesle mü - onun sana karşı g&termekte o1 nıe
maneat etti. nefrete ehemiyet verip bu no)ctıl gelfJ\' 

- Hayır, hay1r ... Gene diyecekler rinde ısrar etmek istemem. SaıUl ~!· 
ki... ce, bi!atereddüd teklifimi kab~l rerf , 

- Ne diyecekler? lirsin. yavrum.. Tabit 0 müth!..t1t1o' 
Onun cevab vermeden kesik bıçkı - dun Isp&rtalı seni çok çok kor&~--

rıklarla titrediğini görünce biraz daha 
yaklaşarak tatlı bir sesle sordu: 

- Benim altın saçlı kızıma ne !Ciyle
mişler bakalım? 

Nerime daha fazla mukavemet ede
meden içinin acısını döktü: 

- Benim bir entrikacı, bir koket ol
duğumu ... Bırakınız beni Feridun, be
nimle artık meşgul olmayınız... c:O> 
hiç bir zaman beni kabul etmiyecek ... 
Benim yüzümden aranızda bir soğuk
tuk, bir ayrılık olmasını istemiyorum. 

Kuvvetli, müşfik bir kol belini dola
dı ve onu muhteşem yazı odasına doğ
ru sürükledi. Masa üzerindeki vazoya 
konan beyaz güller bu odaya tatlı bir 
koku vermişti. 

Feridun, genç kızı kanapeye oturt -
tuktan sonra karşısında durdu ve ateşli 
bir sesle söylemiye başladı: 
-Şimdi bana cevabını vereceksin Ne 

ri. Ancak, bu ccva bın, ne anneme ne 
de bana karşı duyduğun herhangi bir 
korku veya tereddüdle al~ası olmama
sını istiyorum. Benim anneme karşı 
her vakit hürmetkar bir oğul olacağımı 
ve ona karşı en ufak bir varlfemde bi
ıe kusur etmiyeccğime seni temin ede
i-im, sen hiç bir vakit bizim aramızda 

yorsa... , 
n ofl 

Heyecan ve ateşle kızan yüzii~erdeıı 
yaklaştırmıştı. Genç kız bu sÖZ rsıl' 
büsbütün müteheyyiç olarak 59Jitı1e 
sarsıla ağlamıya başladı. Bir tek ~~ 
söyliyecr.k kuvveti kalmamış, rfdoıı 
bir yumr!lk boğazını tıkamıştı· te,,etifli 
onun göz yaşları karşısında ınets eeıııı· 
kaybederek yanına oturdu ve heY 
la sordu.: a-

- Ne oldu Nericiğim? Seni biSY'~ ! 
]atmak için ne söyledim? Ne Y3f 
Niçin bu kadar müteessir oldıtn · 1>9' 

Kolunu onun boynuna dola~~fl ' 
şını omuzuna doğru çekmiş, he 0rı8 
dan titriyerek ve endişeli gözlerle 
bakıyordu. 

GeJıç kız b~ğul~~ gibi .s~y~edi: f~ııl 
- Hay?r, sız degıl... BılM<ıS·~fret et· 

bu evde başkalarının benden n ilŞÔ , 

tiklerini, beni itham ettik1erini d 

nünce... ·rıe 
.. ~ncelerı 

- Ba~kasının sana aid duşu scfl' 
ehemmiyet vcrm€! Mademki }>eJlgı·ıifll' 

v . S . . rum sev sevccemm... em sevıyo ) 
(Arkası ~ar 
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AJİCI SUJlTAN ıaron r;r~t;~I'*'h,!tıraı; 
A · - Akk8dan ayrddıktan sonra g gır ımamın nefesi Padişahın bayraf!ına Suriyede her yerden az ehem· 

OOnkQ k h . . miget fleriligordu. Cezar Ahmed paşa işte burada 
Ordıı ""-- ISmtn UlasaSI f eden Aygır ımamın, son dererede (ilti·-ı rafında iki og·ıu sehzade Mustafa ile o kadar zaf içinde idi 

" 1 ~Ull& boy 1lf t .. ~ı..A 1 J ~ ~ llıahrıun etlanndıa mtithLş bir sefa- a : oıa.u~'rne~.ye mazhar olarak .. haiz. ~1- şehzade Mahmud duruyordu. T U d ff · C h. ,1 y 1 o.; hır tek.~ .., ...... Kasabbaşınm .. dugu (Uskudar mollası) rutbesının Şehzade Mustafa, oldukça yetişmiş, ere me e en: On fi 1 a I• a çın 
ltııı lltrıın teC::tnbblle talmaml§. (Mekke mollalığı) payesine terfi edil- gürbüz bir delikanlı idi. Fakat şehzade Ticaret bilhassa pamuık üzerindedir. nan dağımia ikam~ eden, . Menvalılar 
~ ~ attkete geçebilmesi 1çln d' - · ·· 1 d p ğ · 'bııııa • • ~YTeUerlne lht,,... var Halbu 'il' soy enıyor u. Ma!unud, henüz ÇQCUk sayılacak bir amu un cuıın çiftçiler QCkirdejp Dürziler kadar kalabalık değildirler. Fa 
'-ıııı.ı,• hntln gfu11ı.mıyor: • - ikindi vaktine doğ>u (Haremi hü - yaşta idi.. ayırmak zahmetini >Miyar etmekten vaz kat otu.rduklan lıiııarlar onları çarçabuk 

"-"'· >o ııun >onaıı>- yapOan harb mec mayun) dan çıkan Aygır imam bu bü- . . _ g"l'Oeden evvel daha iyi idi. ayaklanmağ sev'k.ediyor ve ted;b edilme,, 
,,;: lıtıg{l nnşuıan 86zlertn hillAsası, şu: yük iltifatın verdiği gurur ile etrafına Velıahc1. şehzade Selımden erer go • Seide'e gitmok için Akkadan ayrıldım !erini müşkül hale ookıuyor.Her dal>' tepesi ·"l~ ne bugün d l t ··ım·· '1 c·· k'' t ea· Kr l . ,, a ""' • h • .. e ha'1neslnde be'l azametli tebessümler saçıvor· tebrik i- ru uyoruu. an u o, am Y 1 sene- a ın general konsoloou bu şelıirW! ika- bir .k.ale demektir. Her ar.,; sahibi bir bü. 
~- 12tıa ""' a ı Y<>ktur. . t kl . ~ , d b . (K f d ·1 1· hd d . met eder B ~ı...,_ Ad b yük' ~hı "

1

u1ta'>n sara çın e ~ erme sarıJan saray ağalarına en erı a e::;) em.en ve ıa aue- · u Şıt:11uı- a eta izim Suriye ti. vassalıdıir. Ali mezhebinin ahkamına 
k.: · tnda · yın ve devlet rlcallnln . • . c • d h rd carcr · · k • .,, 'lil1l >nfithlı b!r israf ve sefahat bil _ kesesındekı çıl kuruı;lan saçarken : sın e mn pus bulunuyo u. •m.zuı mer ezi gibidir. Burada, pa - mütaass>bane surette bağlı elan bu ka • 
~ 8lta Yor. Ve bu hal t b Köftehorlar' İmdı' bununla ı"ktifa dişaha aid bir lhanb .aemsini~ yanında de. vim Sünnilerden ~ı·u .. a_," net--ı eder. Fı .... 
n '",. · • anm a ak>•ına - ·· Yapılacak (Surre) merasimi, uzun ~ ~ w - u~ ' > n...._ ırıı~i~'· edin. lnema akçesi uiiurludur. İnşallah bir takım usul ve erk1ina t1ibi olduğu ntirledik. Bunun kaptanı lıi"" karşı n'2a. sat bulunca onları iıı&\fsızoa öldürürler. 

ııı.~ltl.şah (B1 .. ncgüt nden güne artıyor. siz de feyziyab olursunuz. ket göstermek zahmetini pek .ihtiyar et.. Men'VG~ın dağlarından ve arazile .. 
~a .. Sultan H ld) 

1 
t1 için her sene bir buçuk saatten fazla mecı· p .... ""ııcat k anı • ••• ye Diye söyleniyordu '· aşanın emri üzerin kalenin de bu rinden islif ade edebilmeleri için senevi 200 

ı.... tı gıı; ... _rın klutırette deitll. Halka Cke - A : b' d. b" , l .. .. sürerdi. } akat, şimdi padişahın zafı nezaketi es·ırg em· ld .. k d k . leri ..... ;'.;" • o-· ygır 1mam, ır en ıre a ıp yuru. - •ı o ugunu yu an a ese V<J'lll venne · kararlaşmı:;tır. Fa. 
::O:h, ...O:~:ır an ıeılJor 1ı1, nihayet pa • müştü. Birkaç saat evvel. sarayın alel1i- her dakika biraz daha arttıeı için acele söylemiştim. Fakat Cezann tahmin ede - kat menfaat dhetinl Wmine ehemmiyet 
.., ..... '6ril~U ••hdld eden bOyfik telôkeU de erk1inmôan olduiiu ha'de, talih ve edilmiş.. (Hicaz F.miri)ne gönderilecıık mcdiği bir şey vardı. !stanbulda bulun • verirlenıe de lborçlarını ödemeğe yana§
-.,:. ...,,, • ..;ı:;a:•,: acı hakikat ta•oı- tesadüfün sevki ile bu birkac saat zar- para ve omanetleri ihtiva eden meşin duğum mrada bir Türk .carave!Ic. nin mazlar. o 5Urelte ki gerek Dürziler, ge 

, :""' ' tal Saadet dairesine fında büyük bir mümtnziyet kesbetmiş- torbalar (Süne emini)ne teslim edil- inJa.:nna nezaret etmiştim. Bu geminin rek sıJ.qlaııılmalan ayni derecede miişkill 
' ba.111 teaıAı ti dikten, ve bu emanetleri taşıyacak o- buttun toplarını ben dö'ktürmüştüm. Kap- olan Men.vahlar p~=mn otoritesini dar 

ı.ı,: 1 °""• ·- Madenı1ıl nusrat mO- · t b ~-tıı. ton. ,._ '"- tn canımı a1 da, tur- * ~ lan sırma işlemeli (Mehmeli şerif) i an enim sayemde terfi etmişti. BabıA.. tı;r yere münhasır Oıralkarak Seide hal • 
Ye dtı Ertesi sabah. (Kubbe altı) nın önün- hamil olan deve ortada üç defa OPzdiril- liyi kaıbule razı ettiğim yeşil bayrağı ba. kının yükünü daha ağır bir hale sokmu11 l>a..ı .. _ a edtyor. h- na •"'öst ·ık ~ " lı,., --.ahuı bu d deki (Divan yeri) hazırlamnıştı. Gece diklen scınıa menwime hitam verilmiş· ~ eren ' gemi bu idi. Gemi süva - tur . 

..,.,; """ bir 'uıw '"'••but müstecab o- vakti, mel''alclcrin kızıl ı<ıkları arasın- tl. risi benim •fr0gate, de bulunduğumu ha.. Sclde ile A1<ıki ifAıirleıi arasında, me~ ıı., t. l'a•ı,ab aman aonra pad1'jaha felç ' ber alır 1 b h r ~,.: \etıdı .. nl IA"" imam) i&mlnde bl- da kurulan çadırlara ipekli sedi,ler dö· a maz, irçok nezakel gösterd•. ur Tyr (Sur) şehri görülüyor. Menva. ""lıt wn D"f Padisah. artık dogw ruca (Haremi hü - Ona Se'de lıla ı ı· t:l.bidir" '"'~· '>ot. ' " •tthmet !Çin yanına şenmiş; padişahın oturacağı taht ta ha- ' P"'ia.ının müstakil surette r n şe uıe tt • =m;ciliğin bu be mayun)a c.vdet edip v. atagwına gireöilir- har<'ket etm.,.,,..· k d' · ı::'ği h:.ı:. S · · · Oto zineden çıkorılmıştı. '"' en osmi kralın bayrağına " •~ unyenm en ıyi limanı olmak• 
ınan devam ediyor) Usulden oldu<ru icin. daha seher vale- di. Fakat o anda ö1ümle pençeleşen ih- daiıa ziyade hürmet ve riayet göstermeğe tan müstefid bulumnaktadır. Fakat Set. 

l>ııdiıah - li. defterdar ve nişancı efendiler erkan tiyar hükümdarın kalbine l!izli bir sevkctmesi liızmı gel!'ocğini hissettirmeyi de tk:aro(;nin ele geçirmiş olduğu biraz 
~ıııııı •n~ JnelilJ nazarları, Aygır i • kürldeıi ~iymiş oldukları halde divan şüphe girmi<ti... Kendisi tahtım bıra- I m~vafık b~ldum. Çüıiokil pad~ahın bay. tülün ve hubı1bat hmnulesi. Surun arze • 
;:'.'.l'lile k ııe "\'<! le\Aş !le parlayan na- yerine yelmislerdi. Biraz sonra da. tes- kıp içeri girerse. oraya toplanmış olan ragına Sur.yede de her yerden az ehem dObi~ yeg8ııe üoaret mevzulandır 
\"" l"!)'a ~ arşılaşnııştı. Saray hayatı _ rifati cfendı öle rei•iü'l<ütab efendi • devlet erkiını, ulema Ve saire, derhal m•yet veriliyordu. Bunun üzerine W!r _ Köy halkının pazara geürclikleri bir mik. 
Iııııış oı.. • _tabasbuslan arasında ye _ gelerek bunlara illihak etmişti. oradaki şehzadelerden birini tahta o- hal dok~z pare İ<>J> atmak surelile cevab tar iplikleri de buna iliıve etmelidir. Bu 
- .\. n Dnam: Daha erkenden. !Orta kanı) ile (Ba- turtup kendisine lbi'at) edebilirlerdi. v~rd •.. B.z de, kendisine mukabele ettik metalan münhasıran Fransızlar •atın n 

~ıe Cıy~an DevlctJUm .. haşa ki kendi- büssü.ade)nin arası~da'k~ (!~Ja! meyda- Ölüm karşısında bile saltanat hırsını ı Suvan sonr~ ~ni g~r:mek için konsolosu~ laıbilirler (l). •h~ha11ıııı_!_Yler yorarsınız. "Ümm<!ti nı) b1' mahşer halıne ımmıştı. bırakm1yan hiikiimdar, derhal başını yanına geld,. lhmaluıden dolayı mazeret Jı;zim tıü«arlarımız p2'janm taaddilo lıl'teı tef:'." ne kasbnu var ki, seferi Kafileler halinde gel•n devlet erk1i- oğullanr.a çevirmiş. beyan etti. Boııi gemisine davet eylerl,. rindeıı masun kalmamışlarsa bunun se 
da ıııı,.\ •<!tür edeniniz. Rabbim; u - nı. tesrifatn dahil olan ülema. me<avih, (Arkası var) Gemiye çıkarken davet ederken beni •e bdbi henüz onu korkutaca.1< derecede me 
ı.. n •!ıs;~ ga1genız1 biran bile başımız - selfılin camilerin imam ve ha tibleri, +- liırnlad'1or. Bu toplar paşa için yeni b~ ta net gösterememiş olmalarıdır. Bu va! 
d"l'ııııııu etmesin ... Mademki ferman SeyYidlcr. Nakibler. Ocak airal>rı. es- Bir cevab: ü'üntü sabdlıi oldu. ÇütJkü Tiiıık siiva fena muamele yüzünden bizim tüccarla 
e~. ı;iın~11•kaç sureişer!f kıraat e • raf, muteberan ve saireden müreltkeb >'enerbahçe: T, s: Hakhsınız. Tekerrür et- risi paşaya ayni dereoede hürmet ese~ nmızı bur.adan çelkilmeğe mecbur edecek 
VlYe, bı'r ' ferahlık verir. olan muazzarr. bir insan kütlesi. usul memesine çalışılacnktır. göstermiyordu. Pa..,a, yeni bı'r h-,·aret olurısa ha1!lon hiddeti yüzünden maruı 

l'a, l..Ac Şak] b t 'f ················•················••••••···•······•••·••···•··• Y i;lll\. e kalacağı tehlikeyi l:>ilm€ınezlik edemez. 
"n a.vcuı0 .. üz .a anlık yaptıktan son- ve esn at mucibince. yerli yerlerine D • maruz kalmamak için limana gece gı·r Seided ,, ... Ak .. e- a· 1 o 1 d aı ... a genç o h - en ayrıldıkrtan sonra, cfregate-
..; lı~ dib·"ll<! _som altın işlemeli •7i mı<•• i. • ... oı, mey. terci etti. Baron Durfurt de küçük kı ·• 

e oı..._ ıne dız ço"'kerek· ,,:;ı.~,,.k Vı:ıkit öö-JevP vaklasmıc:tl. Mevdanda filoyu giln- doğ k ı·mıa yı sıra yürüdü ve Berut körfezinde bir <>uına • ... W""' -ır ar en se a ttı. Ceza. iki kayanın teşkil ettiği siper arkasında 
6°t • • • 1 ı ""'u neza et ona ken- deniit1!ecf;. Bu şehiT ıyaruna,da ~k:ünd'e Ya başlam1c:tı (SeJam taslarılnın van•nna dur~n (Se- aı•ma gun zel rın hiç beldemed"ğ· ıı...... k 

Sar * lam aüaları). yüksek sesle selam almı- dısı.ne A'kkada Seidede olduğunda · d er. r t .. _ ay
1

n b · · n zıya e .. enize. doğru ilerliyen bir toprak par,.~sı 
"QJ'}i b er kX~- • ya baslarmşlardı. ıyı muamele göstereceğimi ümid ettird' nde bi r-lıı !r Sii'-" ,,,.,sınde hazin ve ma- Ben '· u~ ·na edilmlştir. Üstündeki tepa 
~ llh~lif od 11.u

1 

n vardı. Saray erkanı, Bütün başlar. Orta kanıdan E'iren iki i tekrar ne_roine davet etti. Ayni za • bır çam ormanı ile silslildür. Şehri ihata 
""'.••1tlarıa" ".'"~• toplanmışlar, endişe kişiye e<>vrilmis\i. Bunun biri. sadar?t manda bana goyet güzel bir kürk hazır - eden bahçelerin letafeti ve tenevvüü, bu.. 

'1ıınJel bınbtrlertne bakışarak Jo- kavmakam • Sn lih na <a 12 ) . diğeri d• • !atmış olduğunu da hOber verdiler. Fa _ rada teneffüs edilen oa.f hava birçok halkı 

1 

() a.~ erle konucn•yorlardı. şevhislam Kamil efendi idi. kat ben Cezardan ehemmiyets· ·ıt·r tl ceJJbetmiştir. 
o 1:)'4n, n203 ... ~ . .. k ız 1 ı a ar d..~ncu gü •• • senesı) Receb ayının Bunlar da merasimle mevdanı ıteÇe- goı:nıe ten ziyade onu istihfaf etmek SU-

(Arkası var) 

~vl'ind~nben~ ıdi. Birinci Sultan Selim rek padişaha mah~us olan (Otai!:ı hü - r~tıJe dah.a ziyade ehemmiyet kesbedece. 
·~an' rı hiç de-· · b. "d t mavun)~ qirmisler. Tahtın sa~ ve sol ğıme kanı olduğuım için ilk kararımı h' (1 • 'll'lı aneve mt gışmıyen ır a e de;;.:stir:medim. ıç > Hiç bir zaman bir şeyi tııkdir ede ede 
h"" lıır ı;, oure, iki gün sonra ( ı) bü- tarafındaki ipek ve .ırma işlemeli se- ·~ vergiyi d• vermemeyi de bllmlyen Ttirk hü· 
... UtnaYun) ~tanh a ve merasimle (Surrei dirlere. yerleşmislerrli. Bu hatıraları yazmağa başlaraen ken kfırneUnl bu vııkıa pek güzel tasvir edebilir 

.
-;:. tniihi-

1 
rac edilecekti. Sarayın bu Her farafta . e]mas ve mine işlemeli dime tayin etmiş olduğum hedefi yerin. Selde'de yerl~lş olan blr Franmz tücca~ oql b ..... ın~ ..: k e unıumı pazara riya.set eder. Mllletın hlzıne .. 

l,· Ul\ınrn rasiminde. padişahın biz- bohurdanlar içinde bohurlar ve öd a - genmn~ anzusu da C.ezann karakterini ve tinde bulunan yenlç-erller ornda zabıta iş .. 
~~l!daıı k •:ı elzemdi. Fakat; artık ya. ~açları yanıvordu . .. Ellerinde ııül ah- ona karşı talaö ettiğim hattı hareketi ta !erini görilder. Blzlm tüccarımızın slıı=rla· 
'>ı ~"•n oku& kaınıyacak ve başucunda danlarla dolnşan iç ağalan, davetlilerin rife lıeıri se•tnıişür. Beşeriyete oaldı n lplltıen tıat tayin ederler. Memleket lıııl· 
~ 1 oı,0, lacak kadar ölüme yaklaş - ellerine l!iilsuian serııivorlar .. k•vm<!t- ran, bulunduğu viliyeti zulme garkeden tı ve oldukça ecnebiler bunlan satın alama• 
~~M e~~asıı kalkıp ta bu merasime tar hokkalar için~e baharlı tatlılar. al- ve iki ~--'b lar. Bunun kadar kat1 bir aşik!r bir 1nhl • ~ "\ ~~ . sen~u eri padişaha aid varidatı sar ta.sanur edilemez. Fakat halk nezdinde 

ıı,'•ta} rk ktı?. tın ve gümüs zarflı fincanlarla kahve- biperva ne2Xlinde ala.koyan bu 6Slan bir emldeıı teessU. ebn'4ttr ki hlikilmet eter bir 
hı ·"'ııac:loJ lnı; bu vaziyet karşısında !er ikram ediyorlardı. . lngiliz Kanzuk eczanesi ecnObi tara!ından tezlil ~dilirse ve ne •· ..,...b .. ..,. bir isyan çıkar. 111"1bt,., •nnı dli1i!nilp dururlarken; Öi!lc vakti 0yaklasmıştı. müstahzaratından mir almış olduğunu lı;lmediği bir frO _ ............ - ............................................. .. 

~ ~Üj~harern dairesinden: Birdenbire, (Babilssüade)nin önün - K B } • g~te korkusundan hiç bir husumet eseri "I 

!\,; !'el~ı ! .. Aygır lmamın nefesi te- deld ağa!ar, çavuşlar, sil1ihtarlar ve ka- rem a samın gooternıeğe cesaret edemezse ne kadar Ankara borsası 
h.. ltr ağ· Efendimiz; h<>şhAl oldular. pıcılar birbirine karısmış: alkış ağalan; zaf içinde. bulunduğu göze çarpmı11 0 _ 

"'lq l .,b ası ne silAhtarbı:ı .. ıyı huzurla - Maqaallaaah ~ı k A ··11 h K A N z u K ,.. A " -u·-l\. P.,. uı hı""' ~ - " .. a ey e i:iVIlU a ··· wl". ynı zamanda maiyetindeki memur. o~·· bir h-, ~rduJar. Diye, alkış tutmıya başlamışlardı. ile lllnn clbaneti de tamamile tebarüz eder. .. •• ,. - KapanJf fla&lan 17 • 6 • 939 

k: arıd:ı avadis intişar etti. Hasta padişah, kapıdan görünmüştü. <Amıanlı imparatorluğu bu levha içı'nde Ç E K L E R 

"'.!:'"ıtı. sarayın ahval ve vaziyeti de- Bita b vücuilü, kollarına girmiş olan Eksi r Bal sa mi n lrendisini gösterir. Açılış 
fi.93 

Kapanıı· 
t.93 

126.675 
3.166 
6.6625 

28.fiSl> 
67.2475 
W.8025 
21.11276 

h~ l'tllt rn kız1arağası İdris ağa ile silahtarbaşı . ~ı "I ' h.,utad merasimin usul ve ni- A vud y h er 1 K A N Z U K A~t~ ı.e .Yapılacağına kanaat geldi. rna a ya endinin arasında sü-
:'Q\ ~ bı rükleniyordu. Urun ve bembeyaz saka- isimli 2 ~aheseri, bütün dünyanın en 
ı...._ · a'-ı.t<i 'b raz sonra, Silah~rağası lı, onun artık kadide dönen solgun ve .""Plı·· zahya efend· a a k" mı mükemmel guMzellik müst:ıhzarlarıdır. 
lı.ı .. aralı. ı 8 r Y er an bezgin "E'hresine derin bir hu"'zün ver-Jtliıt ~ hast ~. hta b .... 'k b' 11 Ötedenberi memleketimiz kibar aleminin 
1... ~"" .•. a PBu~a uyu ır mişti. Hükümdar ve halife sıfati1e al -~ ~ 11 g()nindfi""'\ ... ;\ "'...'!.. • tt'k takdirine mazhar olmuştur. 

-vııra· 5 ........ "t'Uşır e ı . - kışlanan bu adam, şu anda bir canlı oe-~-~ 'l'., .h nazeden başka bir şey değildi. Fakat, Krem Balsamin Kanzuk 
~ da~ aı.ırlık görülsün. Mutad ze- saltanat hırsı ile titriyen bu ihtiyar Os- Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde 
~ lrt ,f:~eler gönderilsin· Dev - man oğlu, ölümle pençeleşe pençe}.ı><:J'> saklıyan en ciddi ve şayanı itimad marka4 

l'ıtı. ih nduniz. Surrei hümayunun ~ l"L. • ra yatağınd~n kalkarak buraya kadar gel- dır. Genç ve ihtiyar bütün kadınlar için 
~· cuıı ferman buyuı>du~ar. miş, kendisini (kullarına) zinde g6s- zaruri bir ihtiyaçtcr. aldin letafet 

"~ araYın h termek için bütün kuvvetini sarfetıniş- ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve 
ta:~i. ş~h'\nu, birdenbire bozulu - ti. acıbadem cinsleri vardır. 
~et b her tarafta hummalı bir Lakin, dakikalar geçtik~, hasta ve Eksir Balsamin Kanzuk 
~it- tar ri gösterdi. ihtiyar hükümdarın zafıı artıyor, melftl 
lıa ı <liğ ' an bu faaliyet devam eder- ve muhüızar nnzarlannı etrafına geçdi
l'~\>aqis e~ t.araftan da dilden dile bir rirken, artık sık s:'k nefes alıyordu. 

l>adı olaşıyordu. Ölüm haline gi- Güçlükle ocurabHdiği tahtın sağ ta-
~ nefesi ile sifayab 

' (2) Sadrazam Koca Yusuf paşa (Berdo.rı 
ayının 11 1nc1 rQnü. ı ekrem) sıfa.tlle haıbd~ bulunuyordu. 

Cildin daimi ywnuşaklığını temin eder. 
Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta. 
maınen izale eder. Traştan sonra .cilde 
lltif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

Eskiden Bidon denilen SeiM fe}ıri Suri. 
ye sahilinin üzerinde, Lübnan n Anti _ 
lUlbnan dağlarının eteğine kMr.ıd.ir. Cenub 
kısmında Menvalılar w fi:mal kısmında 
Dürzih:!r sahil boyunca devam eden sıra 
dağlaTa sa.kıin.dirleT. Bunlar Babıllinin 

kendilerini itaat altına almak için sarfet. 
tiği muhltelif gayretlere rağmen istiklAlle. 
rini mu!hafaııa etmi§lerdir. Dürziler ka • 

rarlaşmış olan vergiyi tediye hususunda 
daima muti davranmaZ'lax. Ha.ttl Seide 
paşası, kendi ararlısinin emniyeti ba • 
kımından, onları dağh kuvvetlere kira _ 
lamak meaburi~tinde bulunur. Faka1 
tahribden kurtulmak için bulunan bu ça. 
re veııgilerin tahsilini temine Jdfi de _ 

ğildir. Bu medburi icar tedbiri bir takım 
bvıga.lıara oobdb oluyor. İ§in teferrüatı 
çok 'kere meselenin esasına da te.s•r ede. 
rek onu de~iyor. Seideden Alk:kaya 
w.nncıya kadar olan meaafed'e, Antuüb. 

Londra 
INeT - YOJI 
Paı1.s 
Mlllno 
Oenene 
Ameater&<br 
Berlln 
Brükael 
Atlna 
~ffa 
Mat!rld 
Varıova 

Budapeıte 

Bllkreı 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
'Moskova 

126.671 
8.566 
6.6621> 

28.fiJS 
t7.247S 
W.8021> 
21 .1>2i6 
1.~s 
1.66 

14.0BI> 
2S.872Ci 
24.8125 

OJiOI> 
2.8925 

84.62 
80.1)3~5 

ı.0825 

1.fi6 
14.0SS 
28.872li 
24.842li 

0.005 
s>.6921> 

84.62 
80.5825 
2S~025 
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Y<' 1i tarihi romanımız: t 4 

son Posta 
Yazan: Hasan Adnan Giz 

Katır UstUndeki 
görmek 

serseri : " Fransa 
istiyorum 1 ,, dedi 

Krahnı 

Oyun Beşiktaşlıların 
hakimiyeti altında 

cereyan etti 
Şeceretüddür de sapsan olmuş, du - ı Solgun ve çirkin bir yüz! Küçük hi

dakları oynuyor, kendine zorla hakim lekar gözler, kırmızı bir sakal! 
olduğu görünüyordu. Uzandığı yerde Sicilyalı Bonifas, Şem'un İbni Yahya
!biran hareketsiz kaldı. Fakat birdenbi- dan başka biri değildir. Kralın kaı:de
re silkindi nyağa kalktı derhal o rnüte- şi de onu görür görmez bizim gibi hay
hakkim ve mağrur tavrını takınmıştı: ret içinde kalmıştı. 

Ankara, 17 (Hususi) - Dün tayyare 
üe şehrim.ize ~len İngiliz Medilseks Van
d:rers takımı bugün 19 Mayıs stadıncıa 
Ankaragüoü takımı ile iLk nkrşılaşması
nı yaptı. Hava ya~<Uı, buna rağmen sa-

- Susunuz artık! Hayatta belki ilk O Boıtifas! -diye haykırdı- sen nere-
defa <lü~tıiğüm bir zaaftan istifade et- den çıktın? 
tiniz. Rica ederim Aybey kendinize ge- O sadık bir köpek gibi yüzünü gen-
ilin ve kalbinize nas1l bir his hakim o - cin çelik iskarpinlerine sürdü: 
lursa olsun ölmü~ hükümdarınızın zev- - Oh aziz Dük! Sizi nasıl unuturum 
cesi karşısında olduğunuzu hatırlayın! yıllarca ekmeğini yedim. Sayenizde is- hada 24 bini bulan seyirci kiitlc.sl var. Se- Taksim stadında: pelJl · 

yiıciler arası:nda Başvekil Refik Saydam, Fenerbahçe - mıaı snnt ıo. taıeıı~f.: 
·······.. lfunların, musevilerin elinden kurtul- misafir İngiliz generali. İngiliz sefiri, Aii Kadıköyspor saat 12. oııııı pı>t_ • 

- Aybey. dwn; hakiki dini ve cenneti buldum. Rana Ta:rihan, Ankara Vali Muavini, Po- Beylerbeyi saat 13,45, istnnbtılS ı< 
Aybey hızla ava~a kalktı ve scHi.m Dünyanın öbür ucunda bile olsanız si- J.is Müdürü, birçok meb'uslarımız da bu- oğluspor muhtelit!, Be)'k~1 • 

muhtelltl saat 15,45, oaınt yaziyeti aldı. v.e kavuşmak sizin yolunuzda. çalışmak 
luınu)'IC>rlar. ğanspor saat 17,30. - Emrinizi bE>k1iyorum Sultanım. istt:>rim; şimdi Mısırdan geliyorum ve 

- Bana derh&l Türe Fahreddini eön- çok mühim bir haber getirdim. 
Oyuna 17,30 da Muzafferin hakemliği Şeref stadında: ,,.~ ıı j 

deriniz. Sonra Dük Dartovayı görür görmez 
altında Ankara GüÇlülıerin akınile baş- • Yüzme t~vik müsabakaları ,/ 
laındı. İngiliiler ilk anlarda, Ankara Gücü \ •••••••• ....-· 

- Başüstüne Sultanun. süratle uzaklaşan İngilizi gösterdi. -··································· cJa1 ~: :~:duen~~~ı:r~~~0t~i.li~~:: 35 inci da!Ukada İngilizler dÖ~ 
VI 

- Ha~metlu Frnnsa Kralı Doımzun
cu Lüi cenablarını görmek istiyorum! 

Dimyat. Fransız ordugahı. 
\ Tepeden tırnağ'a kadar çelik zırhlar 
.J!iyinmiş bir şövalye yorgun bir katı -
rın sırtında boy gösteren bu serseri kı
!lıklı adamı süzdü. 

- Ne dediniz dostum; kimi görmek 
istiyorsunuz'! 

Tepeden tırnağa kadar paçavralar gi
yinen vP. yüzünü kirli bir mendille ör -
ten yolcu katırının üstünde biraz daha 
doğruldu: 

- Haşmetlu Kral hazretlerini gör -
mek istiyorum. 

Sesinden ve yüzünden su katılmamış 
bir İngiliz olduğu anlaşılan şövalye 
keskin bir kahkaha kopardı: 

- DE>mek Fransa Kralını görmek is
tiyorsun uz ha! Fakat Kralların karşı -
sına çıkmak için biraz kılık ve kıyafet 
sahibi olmak lazım geldiğini bilmeli -
siniz dostum. 

Öteki şövalyenin bu tahkirine hiç 
aldırmadı. Bir elini böğrüne koyarak 
gene çalımb cevab verdi: 

• - Sen Vensan ormanında bir çoba -
nın bile derdini dinlemek kadar teva -
zu gösteren az.iz Kral herhalde fakir 
bir İsa kulunu kabulden çekinmez. 

- Oh aziz dostumuz Fransa Kralı -
run tercümei haline de vakıf! 

- Evet şövalye oenablan! Perişan 

halime bakıp beni görgüsüz ve bilgisiz 
ıbir insan sanmayın. Adını Sicilyalı Bo
nifastır. Fakir fakat işe yarar bir İsa 
kuluyum! 

- Oh bu hoş işte kendinizi tam bir 
şövalye gibi takdim ettiniz:. İhtimal 
Marki Bonifas Dö Monferranın ( 1 ) to
runlanndansmız. 

' Serseri kızmıştı: 
- Artrk fazla gittiniz! -diye söylen -

di- alayı kesiniz. Ben Fransa Kralını 

görmek istiyorum. Sizi ona şikayet e -
deceğim. 

İngiliz madeni bir sesle haykırdı: 
- Hey arkadaş kendine gel ve kimin 

karşısında olduğunu öğren! Adım Kil
yom dö Lankespe dö DösalSburi'dir. (2) 
'.Aslan yürekli Ri~ard'danberi haçlı sa
vaşlarında ün vermi§ asil bir soya men
subum. Eğer kaçık ve serseri bir hıris
'tiyan o1masaydın şimdi barsaklarını 
önüne dökerdim. 

Bu sırada kaleden genç bir atlının 
çıktığını gören şövalye: 

- Kralın kardeşi! -diye söylendi.
ve yüzünü buruşturarak atını sürdü. 

Gelen gerçekten Fransa Kralının 
kardeşi Dük Robert D'artois idi. Sicil -

1 

yalı Boııif as hemen bir çılgın gibi atm-
idan atlıyarak genç prensin önünde ye
re kapandı: 

- Oh aziz Dük! Hazreti Mesih gibi 
imdadıma yeti§tiniz. 

Yüzüne sardığı kirli mendil yere 
düşmüş meydana çirkin ve solgun bir 
~z çıkmıştı. 

{U Bonifaoe de Monferra dördllnnn sallb 
seferlne iştirak eden meşhur bir kumandan. 

(2) omaume de S:ıngu~ Sen LW ile ye-
4!ncı haçlı seferin~ fa tırak eden nıe_,,hur bir 
İngiliz şövalyesi. 

- Fakat bu ka~far emeğime rağmen 
şu şövalye cenablarının gazabına uğ-1 
radım siz bir Mesih gibi yetişırıeseydi
niz, az daha cenneti boylıyacaktını. 

Rober Dartova1 dişlerini gıcırdattı: 
- Hain! O her zaman öyledir. Her 

zaman bi1im menfaatlerimizi körletmek 
emelinde! 

Bonifas tekrar yüzünü çelik iskar -
pinlerP sifrmü: 

- Ah aziz Dük getirdiğim haber çok 
mühimdir. Kral hazretlerini bir an ev
vel görebilsek 

- İhtimal şimdi görebiliriz Bonifas! 
Beni takib ediniz! 

'it' 

Büyük ve yarı karanlık bir salon. 
Duvarda İsanın, Meryemin, Havari

yunun rec;imleri. Avrıca bir iki altın 

ve tahta haç salona bir kilisa rengi ve
riyor. Bu kuytu salonda beş kişi var: 
Köşeye ı::renç bir kadın, Margerite de 

Provence Fransa kralının sadık zevce-

lesini tazyik ederek üstpste korner ka- son gollerini autılar. Oyun ~D ti • 
zanctıı.arsa da İngiliz mü.daf aasının gayet Ankaragücünün nisbi ~~kiJlll~:ğif. 

Dü.nkil maçtan heyecanlt bir safha mahirane oyunları, netice alınmasına im- cereyan e.lmişse de ne ıce 1 ~'rJJ 
· '-~n '--~-adı. Midilseks Vandrcrs takımı .~ır· 1 Izmlrln Doğanspor takımı dün Uk maçını 11.ı.. wnıu\:uı ~· 

Bcşl.kta.şla yaptı. Mevsimin ilerlemiş olması Ank.aralıların tazyikinden kurtulan far.kla sahadan galib çıklll tJl'ç'İ 
v-0 havanın sıcaklığı yüzünden s:ıhada pek lngilizlıer derhal mukabil akına geçtiler takmn yarın Demirspoırl:ı son ilt 
nz seyirci vardı. İki takını hakemlerle bir - ve adetô. gözle k~ arasında santrforları pacak, Pazartesi günü ta"YY8re 
llkte tek smı. halinde salın.ya çıktılar ve hal- vası.tasile yedinci d·aikikada ilk gollerini bula hıardlret edecektlerdir. ~_. 
kı selamladılar. 1 bU,'' 

Oyuna Beşllct~ın akını ile ba.şlandı. Tnç attılar. çok alkışlandılar. Fenerbahçe Hi ~al i 8 
oldu. Taçı yakalıyan Be.şikt~lılar Doğan - Bu g.ol Ankaralıları hızlandırdı. Ne ye... k f r / 
spor kalesine indiler. Bunu çeviren Doğan - zık ki Ankara muhacimlerinin lüzumsuz arŞI aŞIJO o' ~J 
spor müôntaası Fuada gönderdi. Fuadın kö- hareketleri ele geçen fırsatların kaçınl- İatanbul Halt Partlsl ıaratınd; ~· 
.şeye çektl~i şütü M. Ali ancak kornerle kur- masına sebeb oluyordu. Oyun yavaş ya- müddetle yapıla~k maçta en#ııd ~ 11 
tarablld!. Şimdi her iki tnkım da karşılıklı tak il k e '-onan 9'" .(f?' 

V -ıevazin vazi•..aı+.+e devam ederken una vc .. r me uzer .. di!ıl • 
hOcumlar yaptyorlar. İzmlrln birkaç güzel aş mu J"""" t pa..sı bugun Fenerbahçe ne p "'' 

hücumu avut oldu. Arka.sından Beştkt~ın Ankaralılar yeniden sıkı hücumlarla tı- yapılacaktır. ti' I",/ 
sıkı bir hücumunda top knleye girerken güç- giliz kalesini tazyik etmeğıe başladılar. Fenerbahçe, bu maçı kaybetse ~~ııı ' 
lükle kurtarıldı. 8 inci dakikada müsaid vn- 25 in<:i daJtikada Ankaraılılar soldan çolc kazanan bir takım olduğu 
zlyette ~ıpu ya.kahyan Hakin avuta yol- ..ı- kı ftı ı '"t a,ııl 

yaptıı'ltlan bir akında sol zaviyew:n sı -nuş onca .. ır. kltt''' 
Jndı. lZ!nlrlller sağdan Mehmedln gnyre - ve ani bir <:iit!Ie iLk ve son gollerini attı. Balkan güreş musaba 7 tlle üstü.o;te iki akın yaptılarsa da orta bun- :ıı-

dnn isUfade edemedi. lar. Bu g<>lü seyirciler1e beraber İngiliz. a an yapılaCSk / 
15 inci dnkikı.da Nazım ofsayd vaziyetin- 1Jer de alkışladılar. ne l m ~ \i 

de yakaladığı topla B~lktaşa blrincl golü Seyirciler y.aptıklan teşvikleri çoğalta- Tem.muz bidayetinde BükrcŞ::ıı ~ ı 
kazandırdı. rak Ankaralıların iyi bar netice almasına evvelce haber verdiğimiz Bnl ııii• by ..J 

sınır. 17 ncl dakikada çok müsald bir vaziyete . . rtnclllkleri için Romanyado.n be of1 f.rP' 
YanvAna oturan iki genç kralın kar- giren İzmir torvedl M. Ali topu iki defa elin- yardım etmek 1St.iyorlar. vab gelmemesi üzerine federıısY . _,; 

deşleridir. • ...,., den kaçırdı~ h:ılde topu bir türlü kaleye so- Oyun otıunmcu dafkikaya kadar müte- yaya müracaatıe vaziyeti sorın~:ı fi' 
Sen Luivi bu ~avaşa t~vik eden $arl kamndı. . vazin devam edmen İngilizler frikik ka- Gelecek cevaba göre vaziyet bl? 

D . Ch. D' . Ph T , de T 21 inci da!dkM!a Izmlrlilerln attığı gol Yu- zandılar. Sağ habn çek:tiği frikik sağ içi tır. 
anJU, · anJOU v-e ı ıppe 0~- surun kafaslle içeri glrdl. Be~lktn.,lılar bu - S S 1 ·ıyS 

lousc. nu içeriden çevlrdllerse de hakem yakında buldu. 0 da kıa.leci Natıkın müdahalesine İŞIİ, Ü ayman 
Dördüncü şahıs, tahta bir masanın olduğu için golü verdi. rağmen sağ zaviyeden İngilizlerin ikinci • muhteliti galib tıe ~ 

önüne oturmuş tüy kalemi ile büyük 25 ~cl dakikada Hakkı kendisini tutamı - golünü aıtıtı. ıteUCl.I. 
defteri doldurmaktadır. yem Izmir müdafaası yüzünden yakından Ankaralılar yedüdleri bu gol!e hızların. Dün Şişli, Süleymaniye nıuh ~{:! 

( A-rkast var} çok sıkı bir .şütle .t._kincl golü yaptı. Beşik - dan kayıbetııanişler, bilakis hücumları. kapı. Arnavudkôy muht.elltl k ıçııı J J 
ta.şlılar uzun pasların oynadıklan için sık yundan ene! merhum Şeref '-. 

................................................ - ......... _ sık İznı.lr kalesini yokluyorlar. nı artlırnll§laıxh. Bir Ankara hücumun. sükiit edildi. rı~ 'ı(i 

[~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~] 
34 ilncfi dakikada bek Re.şadın hatasın - d:a Vehab scwtrfıoıra güzel bir pas gön- Şl§U muhtellti oyuna derhal tı ;,ıtıJ 

~unun Bulmacası__ ~:::o.~~ ~~:·~Ü~:;:.:::·.!::: ::.:: ~:"~~. yc.::.::~ğ:d;1~: ~~.~~.;:~· .. n::::;~ -·""~ ~ 
___ . _ .. _ . _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. ___ .. _ _ _ _ _ F\ıadın sakat, sakat oynaması yüzünden kıaçmasına sebeb Qklu. Devre ortalarına İkinci devrede tamamlle hl 1 .,, 
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Beşiktaş kalesine tehlike olamı10r. :se.,ıktoş- ~ Sdi.üleymaniye, Şişli muhtellti 8 - ~d 
lılar tamamen hflklm oynnmağa başladılar. dogru hava açıldı. Oyun da zevkle seyre- OT 
Fakat fazla .sayı ynpmağa muvaHnk olama- di1ir bir hal a!'Ciı. M k b • · kadr ~· 
dılnr. Birinci devre s - 1 Beşiktaş lehine bit- 34 üncü da~kada İngilizler soldan yap.. inta a utçesı ve~- 1 
tl. tıklan bir .a:kmdıa sol içleri v.ası.tasile Ü- htanbul istişare heyeti 23 il ;,ti 

İkinci devreye İzmlrin akını ile başlandı. çünoli gollerini atarak galibiyeti sigorta.. lanarak İstanbul mmtausınııs 
~iktaşın mukabil akını avut oldu. Arka - 0 kadrosunu_v_apacalctır. --:: d'ılJİ 
sından Beşiktaş bir korner kazandı. Korneri ladılar. y.un bundan sonra mütevazin ___. _ f 
18 üstünde ıynkaııyan şeref. mütemmeı bir bir halde devre sonuna kadar aevam e- Bahkesir iş amirlig"i ıag~.e ~ . 
vole 11~ topu kaleye attıysa da dlreklerln derdk birinci devre 3-1 İngiliz.lerin lehine it":1c 
üstünden avut oldu. Beşiktaşlılar tekrar bitıti. Balikcsir (Hususi) - Bal~~ ı ~ ~ 
Mkim opıamağa ba.şladılar. * bölgesi altınca daire amir}ıgt f31'tsl~ 
Beşiktnşın :ığır tazyikinden kurtulamıyan Devre arasında İn°'liz takımının kafile ıirandan itibaren JağvedilerelC : .... i! 

İzmirllk!r, kalelerini müdafaadan ziyade 0 • d DJI .. 
hücuma bakıyorlardı. reisi in.gilizce olarak Türk fu'tbolü hak.. teşkil edilen rnıntaka iktısa V 

1l 18 1nci dnkikaJa. gerilerden uzun bir p:1.9 kımda radyooa birkaç söz söyledl Gör- ne bağlanmıştır. ,ıe ~ 
SOLDAN SA(°;A ve YUKARDAN AŞA(H: alan Hakkı, hızlı bir kaç:'la .. 1kt müdafii at- dükleri misafirpe~liği anlattıktan son- İş bölgesinde çalışan meınur ş r' • ili lll em 

ı - Boğazda blr köy gördüm .. kandili yok- latarnk Beştktaşın dörduncü sayısını yaptı. ra 'llürk fu'flbolü hakıkında şunları söyledi: tahdimler bu ay içinde BurS9~. /' 
tu. Kendi kendime aeab:ı niye bu tö- Bu sayıdan sonra oyun daha. ziyade ortada - 'Dürltler 'vi f :tbolcula ,,,_. ... ı rek vazifelerine h~c:Iıyaca~81..ı 9;/ 

oynarunış, bir .sürü ofsayd ve bir o kado.r da 1
J • u ra malll\11.ı. er, ~ ı-

ye böyle ad koym~ar? dedim. f uı 1 t İstanbulda yaptığımız maçta go1ıl'erinıizi Mülga iş dairesi bölge B.J1lşııtt 
2 - Aidatlar - Denizbank. kurulmadan av 0 muş ur. . . . . . İ · ~ 

evvel Kadıköye Adalara leyen va _ Açık oyun tn~zlnrını, biraz da şahsi bir anc&'k ıkfacı haftay.mda kazandık. Sızı te .. Atafırat ta ktısad Vekaletı 
purlarm idaresl.. şekilde yapan Izmlrlller, merkezden birkaç min ederim. O oyunda son gayretrmjzi liğine tayin edilmil?tlr· •••• 

3 - Nazlı davrnnmalc. hücum yaptılarsa da bu ferdt hücumlardan sarfettik. Y-ahuz Tü.nk: mühacimkri pas. _ ........................................ . 
4 A t BI ta. lr netice çıkmadı. l .. kull ,_ z .. ıer 

- rzu e - : no Doğan.spor takımının Beşlktaf kn.leslne arı l}"I anamıyorııcır. amanında şüıt Nöb t . ne 
5 - Vcnnelc - Buyüklük. MJ'llıvnı-lar e ÇI ecza 
6 _ Nazlklllc. sokuldu~u sıralarda Şerefe gelen uzun bir .. J - .: • • • -·-- • ~.; 
'l _ .. L .. hadinin Arab ha.rfiertnde okunuş pas, bir hamlede İzmir lrolestne indi. Turk müdafaası çok ıyrdır. Bizde santr- e' fi' 

şekil _ Gölge. Kaleci vaktinden evvel kaleden fırladı, haf bek olanak oynar. tstanbuldaki Türk Burece nöbetçi olan ecsaııel 
8 - Yapmak ccürümler için kullanılır •• boş kalan kaleye de Şeref 35 inci da.klkada takımında kaleci sol bek, sol haf, santr- dır: /1 

sa , t beşinci golii vaptı. h f f bbolü . . 1 1ard t b ki İstanbul cihetlndekller: işn~. 11 
a · Oyunun so"n daklkalnn, hemen hemen iz- a u ıyı an Gmış ır. sban u a- Şehzndeb~ında: (Asaf), :EIJl > ~· 8 

- ~~etmek masdarmdan emri hazır - mirin hôkimiyeti altında geçti, mnç 5 - 1 ki haıkem oyunu güzel idare etti. Kendisi (Bensason>, Aksarayda: csarl~ (~~ 
10 K ve. B ir ı:ı... h f d Beşlktıaşın lehinde bitti. birinci sınıf İngiliz hak'emleri arasında darda: (Sırrı Asım), Beyazıddll·. (JY - amer - eyg - ..._ ar sonun a ·· ;. --~::..At 

olsa çift. T. Ozcrenghı yıer ala/bilir. Bugünkü oyun heyecanlı ~ Fatihte: (EmJlyadJ>, Ba.ıonWı- · 
Geçen bulmacamıı hallod.U.miş tekfir Galntasaray • Doğnnspor gürel ol!uyıor.> bul), Eyübde: (Eyübsultnn),. , 
SOLDAN SAÖA: · İzmir, Dotanspor takımı bugün ikinci ma- Winci d'evtreye İnıgili26.erin hücumile Beyotıa cihdidekiler: . 1'f~· 
ı - Kalabalık. ı çını Tnksimde oaıatasarayie. ynpacaktır. başfanıdı. Ankar.agücü bu devrede kale~ İstiklfil caddesinde: cKaıızult~~I 
2 - İfade veren Ge~ hafta İzmlrde Do~nsporu 4 - O Necdeti santdıa.f Ge çlerıb" li~· d başında: CKlnyoll), Takstmde: . ..t,ol~ı· 
S - Baznn - Nan" mağlftb eden Galntasarayın, mllll küıne vaıt- ' a n ır 5tn en Te.rla.b~ında: (Nihad·), Jtıµ·P:. 
4 - Akıl - İkna yeti dolayıslle, bl.1 maça fazla. bir ehemmiyet Hasanı alarak Ç~. Maç çok heye- (Necd~t), Beşiktaşta: csrueyınaJl ~· 
5 - Rimel - ö. ve~me.si U\zundır. canlı oluyor. 'l\Jp sık sık her iki kaleyi Boğul~I. Kadıköy ve Adalat4 ~~ ı 
6 - L. - Tesadüf. Izmir ~kımının yılmadan, son dakikayn ziy.arnt ediyor ve her iki taraf ta birçok Kadıköyünde: {Yeni Moda· 11~ 
'1 - Irk - Kaba - ~ kadar mücadele eden ıbtr kuvvette olması, fırsa.Uav ~myoırk. Bilhassa Ankara. tTBküdnrda: (Abmedlye ), Ssıf 
8 - Kaide - M. - a onların hiçbir vakit ihmal edlllr bir lkuv - g'ü.çlfü - def imleci ile kar k CAsaf), Adalarda.: {~!na.si mza>· 
t - K. - U. - Dua - vet olmadıklarını .Pek_~ılc bir surette gös - ,_~ ;r uç a . .. şı arşıya \... 
ıo ,_ E:ıyamtt _ ıu termektedlr. . . ,. =ııklıkııa.ı1. ~alde bir fürUi goı1 atamadılar. ... ______ _ 

l 

' 
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~ran SON POSTA Savfn 1 ;ı 

l.I. ~--ol~o=~d=u====K=o=~=.u=t=a=n=h=ğ=ı==K=u=r=m=a=y=ın=d=a=n==:===:::;:===========================:======================================~===== 
• BAKER Ayakkapları e 

ıı . z ararı 
kıt·~:a~~ müsta'kil Topçu taburu er !erinden olup 20/Şuıbat/9~8 tarihinde Rahat ve sağlamdırlar. s Mı d Ed ? 
brınaı ar eden Bandırmalı Aziz oğlu 331 doğmnlu Muzaffer birçok araş. Bu ayakkapları almakla iktısad • • 
~l.ılü ~a rağmen bugüne kadar ele geçirileınediğind'en Askeri muhakemeleri etmiş olacaksınız. Halihazırda lZl esu er 
tası ın ~~nunun 2861 sayılı kanunla değiştirtlen 216 ncı maddesinin ikinci fık yerli ve ecnebi malı Zengin e 
tallııın Ucibınce Türkiye dahilindeki rnallannın haczedilmesine ~ bu haciz ka- çeşitlerimiz vardır. Geliniz, 
llı.~iltıeıi gaib . .suçlunun mallarının bulunduğu mahalli cümhuriyet müddeiumu _ gOrOnnz ve intihap ediniz. 
de bu h~~ •nfaz ettiıilmesine ve ayni maddenin dördüncü :fıkrası mucibince 
da ~z. kararının Balıkesir, Bandırma, Söke mahalli gazetelerinde, İstanbul. 
ta kara rıyet ve Son Posta gazetelerin de ve Ankarada Ulus gazetesinde Hanı. 
~~,cır Verdi 
_ ~~ cM.:t c4283> 

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

Selinıiye Askeri Sabnalma Komisyonu İ ani rı 
l{aradc . 
t~ İçin ~ız Boğazındak: birlikkr ihti • de Selirniye tümen satınalma komisyo -
~ :ı· 000 kilo ga ~ . f . fi lllllQ.e zyagı, şeraıt evsa ı nuna gelınelerı. 
' ?.itan 93~tın aluıacak•ır. Pozarlığı 19 

1 
* 

fatıııacakt f azartesi gürü saat 14 de ı Selimi ye süel fınnı iç'n 1, "i met boy, 
~ kat'i ~r. ~teklilerin belli gün ve s.:ı. 20 Sm. en, 1,5 Sm. kalınbğındn rcndelen. 

S'(>d~ki ı~ınat paralari!e birlikte Se, miş budaksız beyaz çamdan 400 met. mu. 
~ gı:lttn 1 t~nıen Sc1tınalma komisyonU: rabbaı tez._~ah talhtasile, muhtelif eb'ndda 

erı. f !k"--11.T' • b l f ınn un:ıuerı ve azı r.rn zeme evs.ı 

Set!l'ı· * 
~ı., 1Ye fırını win ik" . . . . 'k' h Bu -."l.Clr, 2 ka ·:. ı ı pışırıcı. ı ı n. 

l Çiler kçı, 2 ke -icı alınacaktır. 
ııat Yevrn· ·ı ta"" 1 ıyc 1 c çalı<;.-rıak üzere sıh. 
19/lı ~r arı h.. -

qaZirıı 
/ 

' usnuhal kaihdile birlikte 
~ -· "nt939 p,,.,.,_. . • .. 

5 ':lıı...... ------ ._.... ~csı gunu saat l 

şmüö dahi inde satın nlınacaktır. Pn -1 
zarlığı 19 Haziran 939 Pazartesi günü 

saat 16 da yapılacnktır. isteklilerin belli 
gün w saatte kat'i te:rrjn;ıt pnralarile 1 

birlikte Selirniyedeki t'ümen satın~lma 

komisyonunn gelınclıeri. (4391) 
----- - --

Satınalma Komisyonu ilanları 
ı-~r~~:-""':"~...,,,,._.. ............ :.._,.;,. ............ ..,_.,.....,..,.,=oo...;: ....... ~~.:...--... =:e::..J 

rıı.· ahrnin ed·ı b · .. qzıe rasıa 1 en .. ec:_eı. (6240) lira o lan (2000) kilo çay, 4/{emnıuz/939 ta-
llu~UŞtUr Yan Salı gunu saat 14 de kapalı 7.arila alınmak üzere r:ksiluneyc ko-

2 - tık· . 
alınabilir tenıın.atı (468) tr:ı. olup şartnamesi !her gün kimisyondan paras•L olarak 

3 - ı. 
kJttr rn:~klilerin 2490 sayılı kanunu ta rifa:!ı dahilinde tanzim edecek1eri kapalı 
~~da 'buı ııb!a':'lnı en gf'ç b IH gün ve saa'!lt'cn bir saat evveline kadar Ka"ım -

unan Komisyon başkanlığına ma!k:buz mukabi:inde vermeleri. (4'330) 

ı _ 1:niyet Umum Müdürlüğünc'en 
e rnevcud .. · ~ numunesıne ve şartnamede yazılı vasıfları dairesinde zabıta 

"Usuli~rlon içi? azı 15000.5~~u lôOOO metre kışlık clbiseh1t kumaş knpalı zarf 
~ , ;a 30/6/939 Cuma gunu saat 15 de münakasaya konulmuştur. 

"9';11e: nıetresine 500 irnruş fiat biçilen bu kumaşlara aid şartnameyi olmnk 
nuıı numunesini görmek istiyenlerin Umum Müdürlük sntınalma komisyo

ı , tJt a l'nüracaatlan. 

!lı~ltıneye girmek isti) rnlerin 6000 liralık teminat maklbuz veya b mk'l 
~ tub~nu muhtevi teklif mektubl rını ve 2190 sayılı kanunun 4 üncü 

1.rıı desınde ynzılı belgeierle birlikte snat 14 de kadar .komisyona teslim 
~ (2272) (4188) 

1 

\ 
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Eskişehirde Son Posta 

SES - IŞIK 
Mnessesesinde sntılır. 

Kıloluk iarl gazete knğıdı 
istiye.ılerm dt) gene 

SES - IŞIK 
MtığdZJSl IEI mnrocautlıırı 

H\zım hr. 
Halkavi altında N. 8 

• 
Yercbnt:ın, Qn.tnlçeşme sokak, 25 

A 

tc;TANBUL 

Gazetemizde çı:i{an yazı ve 
resımlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aıddir. 

E Fı TL4~1 

1 6 ~ 1 
Sene Ay Ay Ay 

,/ Kr. Kr. Kr. Kr. ---
TÜRKİYE 14110 ?o) 4 JO 150 

YUNANİSTAN 2340 1220 7ı1) 

ECNEBİ ;l7Ull 14 Jl 8tJO 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

270 
aou 

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

Pul ilavesi liizımrl:r. 

(···;~~;~·~~;~~·~·~~·;·i·~~~~;·~i···'\ . . 
: Telgraf : Son Posta : 
\ Telefon : 20203 ) 

···············································' 

( 

[

PAR iZ 
Bu sih nmiz yeni 

" pudra renkleri ,, 1 tecrübe edilebilir. 

Fena renkt<? bir pudra. yiizü
nüze korkcnç bir makyaj IT'an· 
zar.asını verir ve s;zi olduğu • 

nuzdan daha faz].;ı y<1r.;lı göste
rir. Tenin ze uygun renkte b:r 

pudra intihab etn-enin yega•·f! 
çaresi; yüzün.i.,5n bi: t:ırafmcl:ı 
bir renk ve diğer tarafında bış· 
ka renk pudn tecr:ibı> ctm"k • 
tir. Bu tecrı.ib •vi h~me:-ı bugiın, 
siw parasız clarak verilecek 
yeni ve cnzib rE>ı. lrl<>rckki To· 
kalon pudrası!•· y:ı,,ını; Bu ye
ni cCild renklc·i> {Kroınoskop) 

tabir edilen en son v~ modern 
bir makine vcı•.atasılp k~rıştınl

mıştır. Sihrami ~ bi: göz, tam ve 
kusursuz b:r incelikle renkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygu'l bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 
bir yüz görün.miyc :ckt1:- roka 
!on pudrası, imtiyaı~ı bir ltsul 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 
PUDRA KULLANIR. 

dairesuıde cKrema kö}i.iğÜ> ile 
karıştırılmıştır. Eu say€dO ru<l· 
ranın saatlerce sablt kalmasını 

temin ettiği gibi pııdranın cil • 
din yağlı tabu lfraı:ıtmı ımıs • 
setmesine ve Lu su~etle cılciin 
kurumasına ve s"rt!eşmesine ve 
binnetice bur1şuklukların ru • 
buruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırılmış 
meşhur Tokal'>n ı:;udı·asını kul· 
}anınız ve birkaç glin zarfmda 
ten'n'zde yapacağı cazib tekem
müliı görünüz, d:ı:P'l'\ kutuların 

üzerindeki Toka10•1 ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında t.:?redd J :I et tığın iz
de lı'.itfen 1stanbulda 622 No. pos
ta kutusu adresini? (Tokalo.ı 

pudrası servisi 2'5 No). vaki ola. 
cak talebde size memnuniyetle 
muhtelif renklerrlc nümunelık 

altı ufak pake~ pudra göndere· 
ceğiz. 

a aman elediyes· den 
Karaman kasabası İçme suyu isale hattı 

inşaat ek~iltmesi 
1 - Yapılacak işin muhnmmen b<.>deli (31,301) lira (55) kuruştur. 
2 - Eksiltm'e 10/7/939 tarihine raslayan Pazartesi günü saat (15) de Karaman 

belediyesinde toplanacak daimi encümende yapılacaktır. 
3 - İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı (1) lira (60) kuruş mu .. 

kabilinde Karaman belediyesinden alabileceklerdir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
' ayni gün ve saat (14) de kadar belediye l'eisliğine teslim etmiş olmaları lô.zımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun olmak üzere 2347 lira 
58 kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Eksiltmeye girebilmek için, kanunun ve bu işe aid eksiltme şartnamesi.. 
nin tayin ettiği vesikala~·. 

C - Münııkasaya iştirak edecek mii teahhidlerin su tesisatı işleri yapmış ol.. 
duklanna dair vesikalannı teklif zarflnrile beraber vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektubları ihale günü saat (14) de kadar makbuz mukabilinde be .. 
lediye reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli 
taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar belediyeye gelmiş bulunması ll. 
ıımdır. (Postada olan gecikmeler kabul edilmez). Bu i~ hakkında fazla izahat al
mak istiyenlerin Karaman belediyesine müracaatları ilftn olunur. (2179) (4037)' 

İn isarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnamesi mucibince eh ltded sigara paket makinesi kapalı zarf usuUle 

eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedel sif cl0.000>, muvakkat teminatı c750> liradır. 
ITI - Eksiltme 3/VII/939 Pazartesi günü saat 10,30 da Kabataşta Levnmn ve 

Mübayaat Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapılacaklır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar fiatsız fenni tekliflerini münaı 

kasadan cl5> gün evvel tetkik edilmek üzere tütün fabrik !ar şubesine vermelc4 
ri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almalıı.n rnzımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile% 7,5 güvenme parası m .,;J 

buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflaı·ı münakasl 
günü üıale saatinden bir saat evvelinç .kadar komisyon başkanlığına makb\li 
mukabilinde verihnclidir. c3475> 
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DİKKAT: 

EN BiRİNCi KAN, KUVVET, IŞTİHA ŞURUBUDUR 
FOSFARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarından ayıran başhca hassa: Devamh bir surette Kan, Kuvvet ve iştah ter11

111 

•·------. etmes.i ve ilk kullanan~arda bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede bulunur. ~ 

Böyle çocuk.... Böyle adam..·· 
. oısıer\n1 yıkamayı cocukta
ranıza erkenden öc:Jretiniz. 

, Çünkü yalnız saa•am süt 
niştertne malik oıanıardır 
ki bilahare güzel ve eyi. 
dişlere sahip olurlar. Hüla· 

sa. aıa GtBBS diş macuou 
çocuklar için eşsizdir. 

oa,van&n en ••ki ma••••&••ldtr. 

1111111111111111111 il lllll llllllllllllllllllUll il lllllHllHllllllll lllllllUllllU il il lllllUllll il il llllll il il lllllllllll il llll llllll il lllllll il lllllll il il 11111111111111111111, 

-----..DİKKAT 

' 

Gripin kutulannın Oıerine resimde gördüğllnllz ıekilde 
kabartma pullar il4ve edilmiJtir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz. • = 
~ ................................................ ~~ 

Ankara Memurlar Kooperatifi Şirketi tarafından her sene olduğu gibi İ T • C. ZiRAA T BANKASI 
bu sene de külliyetli miktarda getirilen en iyi cins ! Kurulut t•rihl 1 1888 a: 

.&LM.&N KOKU ~ i 
DEPODA TESLiM 1 

Sermayesi: 100.000.000 Türk LiraS' 
Şube ve aja.DJ adedi: 262 

Zlr•I ve tfcerl t.er nevi b•nka mu•mehhrJ 

-TONU 21 1/2 LiRADAN § 
Satılmaktadır 5 

Kurıun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da te•lim edilir. i 
Müracaat yeri : ~ E = ANKARA MEMURLAR KOOPERATiFi SIRKETI ISTANBUL iRTiBAT BÜROSU 5 . = 

Sirkecide Yalıköıkü cadde•:nde Liman hanı kar4ııında Mühürdar zade hanında 5 
No. 32 Telefon: 23014 : S 

= Deposu : Kuruçeşmede Altınçapada 2 No. lu Kooperatif deposu, Tel: 35/69 E 
~ ı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IW 

Amasya Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

BiR Di'PLOMALI ECZACI ARANIYOR K:S~~:~o~~~~~=:aıı=~~~~~rı!:~ 
den Yusuf oğlu Ebubekir aleyhine açtığı bo-

Seyh an Kızılay Cemiyeti Merkezinden: şanma dnvnsın.n ıcra kılınan muhakeme -
sinde merkum Ebubekirin mahalli ikameti 

llergun öğleden sonra çalışmak suretile dispanserimiz eczanesinde bir meçhul kalmasından ne.şl hakkındaki da -
diplomalı ezcacı çalıştın. ne ık ve buna göre Qoret verllecektir. isteklilerin vet varakasının llA.nen tobli~lne karar veri

lerek muhakemesi 7/71939 tarihine rnstlıyan 
şartları öğrenmek nzere on beş gün zarfında merlcezimlze mnracaat et- cuma günil saat (9) a bırakılm~ olmakla 

~·------..... melerl nan olunur. , adı yukarıda yazılı Ebııbekirln yevmi ve 
------------------------- vakti mezkiirdn Amasya Asliye Hukuk mah

Y. Mühendis, Y. Mimar, Ressam Aranıyor 
Toprak mahsu.Jıteri Ofisinden: 

Me.rlrezde Teknik Büroda çalışmak üzere betonarme he.sa.batında ve her tılirlü 
proje işlerinde tecrüfbeü 2 inşaat mühendalıe bir mimar, bir ressam kadrosun. 
daki ücre~le alınaca'kıtır. 

İst~'k1i!erin biliımum vesikalarile Toprak Matsullıeri Ofisine ya şahsan veya. 
hud yazı ile 25.6.939 "1rihine kadar müracaat etmeleri ilan olunur. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 

Kıymeti Pey parası 
Lira Kr. Lira Kr. 

4291 20 322 00 

Su.~oanhamammda Sururi mahallerinde Mahmudpaşa caddesincie bermucibi 
sened 234/1 ve halen 256, 258 kapı No. lu altında mağazayı müştemii lzmirlioğlu 

hanı naanilc maruf hanın ön camekan kısmını ih'tiva eden 7 metre rnurabbaındaki 
va'kıf mahal satılmak üzere 15 gün müddetle açık nrttınma~ çıkarılmıştır. 

İhalesi 30/6/939 Cuma giinü saat 15 de icra edileceğinden talib olmak istiyenlcr 
% 7,5 pey nkçelerile İstantul Vakıflar Başmüdürlüğü Mahllılat mfımeyyizliğine 
müracaatları. (4238) 

Kayseri Belediye Reisliğinden 
Belediyemizin şehri üç yüz lira ücretli mühendisliği ve 175 lira ücretli fen me. 

ınur.u veya mjmarhğı ve 30 lira aslt maaşlı veterinerliği münha1cür. Talihlerin 
diploma, tercümei hal ve diğer evrakı m0$bitel~le Ka.YSeri belediYe riYaset • 
bıe rn(iracaatları ium olunur. c4280. 

kemesinde bizzat hazır bulunma.sı veya ve -
klll kanuni göndermesi, aka! takdirde muha
kemenin gıyabında icra edlleoeli llA.n olu -

İlan Tarif em iz 
Tek sütun ıantımı ·············••\•········· 

•ahile 400 lıuruı 
uıhile 250 » 

Uçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
/ç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilan yaptıracak. 
Jar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade 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: 

iıancılık Kollektlf Şirketi 
Kahra.manzade Han 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
... w..+n. İ S. Ragıp EMEÇ 

Sn..nıcLER: A. Ekrem USAKLIGlL 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK ., 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesabı.arın~'° Jjlll 
SO liruı bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ile aşaiıdaki f · 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 tt 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,00) " 

40 " 100 " 4,000 " 
1 ()() " 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 ,, 3,200 

DiKKAT: Henblarındakl paralar bir sene içinde ';o lira~ ,ş1J ) 
düşmiyenlere ikramiye çılctığı takdirde % 20 fazlas:le verilecekti~" _s...,) 

Kur'alar 11e11eie 4 defa, 1 Eyhil, 1 Birincikanun, t Mart ve 1 BaP
t.arihlcriDde çekilecektir. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine i18 

diker erkek ve kadın terzi aranıyor " 
1 - Tophanede 2 No. lu dikimevi içın saraç el işi ve makine kalfaı:ı ve ,f!S 

makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 
2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınrnıyacaktır. • ... tfl 
3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliblerin hüsnühal ve tifo 8.fl ~ 

birlikte hemen dikimevi müdürlüğüne müracutları. ~4009• 


