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Almanlar ayın on Bay~~ yas 

beşinde Holôndayı Ebe'{!ıf;1u~e;~:7Jıe de 
islilô edeceklermis 

' 
Milli Şefin teşekkürleri 

H .tayda çok m ·essir merasim yapıl dı, İzmirde 
ko ~ s !loslar Atatürk hey::eline çelenk koydular • 

ltaf gan gazeteleri Berlinde f evkalaae vahirlı Ankara 1 1 - Riyaseticümhur 
Umumi Kiıtibliğinden: 

Alatürkün ölümü yıldön\imü dola

yısilc •büyük elçillğitnizde yapılan 

lcararlar verildiğini kaydediyorlar 
Bir l-Iolanda · gazetesi ise Bcr!indcn aldığı malumata ist:naden Almanvanın 

Reisicümhur Milli Şefimiz İsmet 
İnörıü büyük yasımıZlill yıldönü • 
münde necib duygularını bildiren 
sayın yu:oddaşlara teşekkiiTlerinin 

iblağına Anadolu Ajansını memur 
etmişlerdir. 

me!'~simde sefaret, konsolosluk me

murini ve Berlindeki bütün vatan-
daşlar hazır bulunmu~lar ve mera

sim salonunda Atanın çiçeklerle 
sü~lenmiş tablosu önünde hu~u ile 
eğilmişlerdir. 

Holandayı istila etıniyeceğini kat'iyctle bildir.yor 

Berlin sefaretimizde 
Berlin 1 1 (A.A.) - Ebedi Şef (Devamı 2 nci sayfada) 

rna.1"'011dra 11 (Hususi) - Lıi.heydeki Al-ı • Diğer taraftar. Amtterdamda çıkan Holindanm Brükseldeki sefiri de, bu
ıı n Sefiri bugün Holimd~ harkiye na- cHandels Blatt. ıazeteainin Berlin mu - (Ün Belçika başvekili Pierlo tarafından 
\':ı~ı ziyaret ederek, kraliçe Vilhelrnina h&<biri, en sallhiyettar Alman makamları kabul ~llmiştir. K9.bulde Belçılı:a hari -
Pıl raı Leopold tarafındaı:ı sulh için ya- 1 tarafından aldJlı teminata istinaden, Al- ciye nazırı Spaak da. hazır bulunmuştur. •••••00
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kikan tavassud teklifinin Berlindc tr.t - 'manyanm Holt.ndaya karıı her hangi bir Berlinde vahim kararlar verilmiş Bayram haz 1 rl 1 g" 1 
ce Cdıldiğini ve bu tPtkik biter bıtmez askeri harekete geçmek niyetmde olma- Roma 11 (A.A.) - İtalya.'l gazeteleri, 
~ Verileceğ!ni resme'l bildirmiştir. 1 dığını kat'iyetle beyan etmektedir. (Devamı 3 üncü sayfada) 

~manya ltalyadan 
A den·zde 

bazı ü er . istemiş! 
lngiliz gazetelerine göre ltalya kabul etmezse bu taleb 

Y uQ"oslavyay:ı karşı il~ri sürülecekmiş! 

Balkanlarda 
emniyet 

Bir Belgrad gazetesinin 
dikkate şayan makalesi 

Belgrad 11 - Adliye nazırı Lazar .Mor 
koviçin orilinı olan Doto gazetesi ~Bal
kan Balkanlılarmdır. başlığı altında neş. 
rettiği bir makalede bir taraftan İtalyan 
ve Yuna.n kıtaatının ve diğer taraftan Ja 
Türkiye ve Bulgar kıtaatırıın müşterek 

hududla.rından çekilme.sine işaret P.diyor 
ve şöyle devam ediyor: 

Bu diplomatik :nüzakereler çen:evesi 
dahilinde Yugoslavya ile Romanyanın 

Mecaristanla ola!l münasebetleri de na
zarı itibara alınabilse, yalnız bu de\•letl~· 
rin harb harici kalmak hususundaki ar-

(Devamı 3 üncü sayfada) 
······························································ 

Mahmudpaşa ve Kapalıçarşı dün kalabalıktan 
geçilemez halde idi, esnaf memnun! 

Seyyar esnaf bel.?d!1;e zabıtasHe tir günlük bir miitareice akdetmiş, iatcdigi 
gibi çtılı§ıyordu. 

u 5 p t d k Bir ay evvel banka kapılarını vesika j larını, taraklarını toplay!p sıvışmak meo-
On OS a " a ÇO ile ekmek dağıtılan kulübelerin on üne 1 buriyetini düşünmeden rahat rahat f.na-

g üzel bir aşk romanı çeviren hadisat He dünkli çarşı, pazar , li~tlerine. devam ediyorlardı. Bayr~ 
kalabalığını mıı'kayese etmek, insana Av- (Devıınu 8 inci sayfada) " Ben öldürınr~dı·m ,, rupa harbinin ı:ıeticesini alan sulh mua-ı _. ...................................................... , 

" hedcsinin metnıni görmek derccesiıı<le { ı 
ı-:eyecanlı bir mevzuun huzur veriyor. 1 ~ Bayı•a,mınız 

Arife Pazara tcsadiif ettiği için bay- 1
: tl l 1 

çerçevesi içi de ra~ .hazırlı~.larının :onu ~Üne İ~UbCL et- : kt u o sun! 
hayatımızın içy :izü mıştı. Bu y~zdc~ Lahm~apa~:ı. ıle ~a: «Srın Posta» diğer arkndaşlarileı : 

palıçarşı gecılemıyecel.t bi!' h::ıll! gclmı~tı. L b · ''b" .. ,_ ; 

Y · b' ·· Ü Ü ükl · · ~ .. ·ı e~a er yarın ve o ur gun çı'l\.mı- • , ~ _,.. em lr QOr Ş, S r 8YICI Seyyar esnaf bayl'am munascbctı e za - ... .. .. .. .. .. .. i 

ı Al1114n denizııltılan hir scfe1'dcm dö niifte Almanl1<4r~i1ıir'u~ik bıtıai belediye memurlarile müsalaha ak- ya-.a~ •. Bayramı~ uç~nc~ gunun - ! 
1 bir tertib ve cazib bir us;Qb rlc t b c.ş f de m i -~~iliz gazeteleri yazıyorlar: lan kullanmak hususunda İtalyadan dettikleri cihetle yolların ortasını ve iki 

1 

n 
1 1 ~ren n ır vazı esme va : 

le.. ıtler, Akdenizde denizaltı gemi - mü..ctaade istemiştir. Hitler bu arzusu- Bayram erteai başlıyoruz taratını doldurmuşlardı. Köşe ba~Jonn - <'decektır. : 
'ın~ üs vazifesi göre<.-ek bazı liman • <DeTUU a üacii aa1ıacaa> ·-------•••••.. dm tehlike işareti verilmediiincien. tas· i \.. ................................................ __ .J 



Bir hiid.s ... den 
A .ınacak dersler 

Yazan: Mulıittin Birren -B irçok ağır yanlışlar. ihtiva eden 
bir kitabın mekteblerde seneler

denberi talebenın elinde dolaşmakta ol
duğunu gö.steren bir tenkid ile ortaya bu 
memleketin birçok acı meselelerini kendi 
içinde hülasa etmış b!.llunnn bir hadise 
zuhur etti. İns3n bu hidis~yi ne tara.Ctan 
tetkik etse yüreğinin yandığmı hisseder. 
Senelerce devam etmiş ohm bu hatanın 
hiç bir suretle örtülmesi ve tevil edilmesi 
kabı! olmadığı gibı onun meydana çık _ 
masının bu kadıı:· gecikmesıni de hiç bir 
makul sebeble izaha imkan yoktur. Böyle 
olunca, brlhis, ancak kitabla ::nüclfüi alA
kadar eden bir hata olmaktan çıkarak 
bütün bugünkü neslin müşterek bir gü
nahı sayılacak derecede dal budak slhvc
riyor 'e ehemmiyet kesbediyor. Buncian 
dolayıdır ki bugün bu mesele üzerinde 
bir ker daha durmakt.an ve bazı mül~
hazalıır daha kaydet.mckte:ı kendimi ala
madım. 

* Evvela, şu ciheti kaydedeyjm ki :Maa. 
rif Vekılımiz bu meseleye karşı hlyık ol
duğu alakayı göstermış ve derhal tet -
kiklere ba.şlamıştır. Umid echyoruz ki, 
yapılan tetkikten sonra lazım gelen e -
nerjik karttflar alınacak ve resmen veya 
manen mes'ul olanlar kimlerse bunlar 

~~f ~:~~~;~~~{~ar~~~f~!~ 

. 
SON POSTA 

Resimli Jllakale: 

İçt.mat tayatı bazıları bütün beşeriyeti içine alan geııiş 
bi .. sata sanırlar, hakikatte bu, bir sahıı değil. geniş ve 
yüko;ek l.:>ir m<>rdiverıdir, hepintiz ayni zamanda bu merdı • 
vcrıı:ı basamaklarını tırmanmıya ;alışırız, çıkış baz:\r. zcır 

olur, fakat her zaman için mümk~ndür, yalnız dıkkat , .. di
nı? en r ıhnyet v11rdığınız 'basamaıcta uzun müddet dura
b ilmek craya kadar Çlk&bilmekten her halde deha zordur. 

;;;;; Saha değil, merdiven = ıc::: 

Yolunda yuruyen yolcu dalına sakinai!', gözü varmak 
istedıf.ı hedcie cUkilmiştir, yalnız onu düşilniir, fakat bır 
defa :.c;tinhat yerine vardı mı, hele hedefin? ulaştı mı ~e
çırrl'~i zcırlulrlan, katlandığı yorgunluklar .. ekseriy&. ur utur 
\C eksnjya ela coşar, artık sakin., kendi halinde de~Idiı, 
bazım cia ifrata varır, bunun içindir ki varmak kolay. varı
lan noktada kaJmak rordur. 

;:-:~;.~~~:\~::~rr~:Eis~t Dea ntlB Du rbin, in ,(. -H-a-·r··g···~·~·n·····b···,:r·····f··,··~:r···a···-ı ı ~:pn:;~~i~:! =IJ~!':ltu:r 
şakasız. merhametsız ve bilhassa hatır ve y en/ fi lmi . J •\ 
gönül tanımaz bir enerJi ile vaziyet al - • --- --
mıya mecburuz. Ali Y:iceHn bu ent:ri1Y1 1. O raya iftara davet.iyim 
g59tereceğinden şüphe etmiyoruz. s 

binci derecede bir noktia üzerinde eneler evvel gt!nl bır ramazamn 
durmak istedim: Bu hiidısenin ilim, fikir son günüydü. Ma.iıalleniıı bakhh, 
ve edebiyat muhitimizde yaptılıı tesirlere ikindi namazına yitm;,, dükkanına 
bakarken şunu es,.fle gördüm ki, sanki döndüğü zaman c::ikkci.ndaki mul.ar - i 
ortada gayet nazik bir siyaset meselesi dan bir kısmının eksildiğini gôrmilf. : 
vannış gibi, birÇ"Ok altikaderl<ır, bu mese- tü. Çırağına. sordu: ~ 
lede fikirlerini ~ç•k, sarih ve samimi ola-
rak IÖyleJMkten çekindiler. Niçin? Bu - Şurada kokmuş, ku.rt1anıtııf bir ~ 
niçinin izam, bütün Tpnzimat devrinin ve parça k<l§a.r va.rdı, n~ oklu.? i 
bOtQn bir neslin, kökleri pek derinlere - Dükkana karşı evin beyi gc?di, 0° 

.. kadar giden bir fçtim:ıt hastalıAının teı- aldı. 

rihini teşkil edecek der~ede uzundur. - Vah var, sepetteki bır sc1ıelık :ı 
Son Postamn bu mesele hakkında anket 
yapnıya t~bbüs eden muharriri, mil - yumurtalar? 
racaat ettiRi zatların bir kısmından hiç - Onları ela o oldı. 
cevab alamanuş, diğer bir kısmından da - Yazık! 
güçlükle cevab almış ve umumiyetle gör- - Peki amma, '!l•l ratıcıki bozulmuş 

İkincitcşrin 12 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldu/u 

Bugün Konamadı 

icin 

J 
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Büyük yas 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Ataşemiliter binbaşı Akman, 
E~kumandanın İstiklfil Haı'binde -
ki dahiyane idaresinden, büyük el
çi Hüsrev Gerede de Ebedi Şefin 
şah~i karakter ve mezayasına dair 
kıymetli hatıı-alannı anlatmış-tır. 

İzmirdc konsoloslar heykele 
çelenk koydular 

İzmir, 1 1 (A.A.) - Ebedi Şefin 
ölümü yıldönümü ol~ ... .:ı·~..,. şehri

mizdeki konsolo"'''l -·İ bera -
berce At~türk heykeline gitmişler 
ve burada Halkevi idare heyetince 
karşılanarak heykele merasimle 
bü...,U.k bir çelenk koymuşlardır. 

Bu münasebetle konsoloslar adı
na İngiliz jeneral konsolosu Ata -
türkün öfümü yıldönümü müna • 
sebetile Türk millıetini.n duyduğuJ 

kedere İzmir konsoloslar heyetinin 
tnmamile iştirak eylediklerini ve 
Atatürke saygılarının bir jfadec;İ 

olan bu celengi kemali hürnl! · -
heyke1..,, ••ft-..0 t-tiklerini lb:Irurmiş -
t!r. 

Bu nezaket ve saıpimi ·et eserine 
Halkevi namına teşekkür edilmiş • 
tir. 

Ha tayda 
Antakya 11 - Ebedi Şef Atatür

kün öl~münün -'birinci yıldörıümü 
dün burada hazin ve müessir me -
rasirnJe anılmıştır. 
Mera~;mi mütea'kıb Atat'ürkün 

hazırlanan ve etrafında m~aleler 
vanrın büstüne gidilerek mütead 
diu çelenkler konulmuştur. 

* Ankara 11 (A.A) - Memleketin 
hC'r yerinden ald1~ım1z telgrntıardn. 

Atatürkün ölümtlni!n vıJd;;nümü ohın 
dün Parti binalrırıncla. Halkevlerind" 
mekteblerdr> bütün hnlkın ve talebı> -~tür ki kendiı3i ile konuşurken bol bol 17 yqma basıNf olan altın seBli yıl.ı konserveler? 

birQOk şeyler söyliyenlerin bir kısmı da dız Deanna Duri>in, son filminde ılk _ Onları da 
0 

aldı. 
bu söylediklerinin gazeteye yazılmama- defa olarak içinde öpu .. ı::.mı> olan bir .sah- M 
IUll sıkı Slkıya rica etmeği unutmamış - ~·-. . ahallcnin hakkalı kaşlarını çc.t • 
}ardır. Eğer ortada nazik bir .sivaset me- IlıQde rol almifbr. Şımdıye kadar hıç mt.§tı: 
selelli olsa, bu hususta fikir söylemekten bir filmiılde sevgilisi rolünü oynıyan ar- - Çok fena yaptın, nz ıliı,ı> 0 bo - • 

nin iştirakile vapıla•ı topkntılnrdn E
, hNii Şefin aziz h~trrasıl"m taziz e-lil
l di~i ve bu merıtsimi takiben anıtlara 
1 rPlenkler kcm•Jlduğu bildirilmektedir. 

çekinenleri ~iki d 0 bir d<'receye kndar tiBt ile ~iyen Dea.nna, bu <İlk Aşkı. zuk, kokmU§ şeyleri karşı evin bc1ıfoc mazur görebiliriz. Çünk.11. bu, bizim he. kimli filmde bu geçidi de geçmektedir. sattın. 
nilz alı.ştı/tımıı: bir şeydır. Fakat, alelAde ============z========== 
bir kültür ve maarif meselesind~ bu ih - 1A o Tanzim.at opponünizminc uyup cidn- Çırak §aşırmı§tı 
tiru ve tevakkiye ne lüzum var? Ma - rei maalmıah a çal~yoruz! - Peki amma m~ bıı k()kmıış, co-
demki lüzum görenler olmu!;tur ve ma- Bunlar da acıklı müşnhedelerdir. zulmU§ malların hir an evvel satıl -
demki lüzum störenler ekseriyeti teşkil * masını istemiyor muudun? 
l.,ederler, şu halde biz, henüz her han~i bir Nihayet şu mülahazamı da kaydede- _ lstiyordu'!'l. amma, ben karşı e _ 
Jçtiınat, edelbt ve ilmi me eleyi bilC' ara- ylın: 

Majino hattında teftiflerde bulundu -
ğun.u yazdığımız Orgeneral Vindsor dü
kü, ancak 270 metre ötede bulunan Al. 

man hattını resimde gfu'düğünü:ı ıekHdc, 1 
bulwıduğu siperlerden birinden eğilerek 
seyretmiştir. 

Harbin Paris modal11rı m12ıda objektif olara~. mütnlr>a. edemivo • Bu memlekette yavaş yavaş ne ede _ vin beyine bttgün s ıtm.anı tne-rn.iyrır. 
~ demekt~r. Bu ~us~hC'denın acıh~mı biyat, ne de hatta dil bilgisi kalmıyor. dum. Akşama oray·ı iftara davetliyim! Üzerirıe tesiri 
ıza'ha bile luzum gonnu:y·oruz. Mühim bir mektebde ve senelerdenberi \.._ ----... -.. - ... _./ p . k mod * ede'biyat hocahğında çalışmış olan kı _ ıariste i alar, büyük mikyasta 

İkinci bir mü.şahedom de sudur: İs - demli bir hoca, bir kitab yazıyor ki için- Magn avlzgan bir lngiliz harbin tesiri altında bulunmnğa başl:ı -
mail Habibin ortaya attığı meseleyi bi • d~ ne ~ bi~ vard.ır! ne de d~l bil- fa

11
/

1
,.l m~tır. 

.ıatihi mesele olarak miitalea etmek var- gısi. Türkiyerun ~eçirdıği ve ~eçırmek ~ . Bu ciimlede-n olarak Pariab en büyük 
)ten, derhal bunun karşısında şahsi sem- zaruretinde bulunduju derin istihalenin cBir İngiliz tayfası, İngilterenin şın k saraciye imalAthanelenndeıı biri cKa.l -
patiler ve antipatiler harekete Reldi ve buı;;inkil gidişi, bu memleketi pek yakın 
bu suretle meselenin etrafında bir dedi- bir zamanda, bundan otuz sene evvel ya- sahili kasabalarınd n birinde <lenizde bim cephededir. adında bir kadın çan -
kodu h3v sı t~şekkül etti; cİsmall Habib, zılınış bir yazıyı okuyup anlamıya kadir bir rnayn görür. Etrafa zarar vermesin' tası çıkarmlflır. Bu çanta Vendome mey
bu vanlı lan bildi~i halde acaba şimdiye lnsanlann kA.mUen ortadan kaybolması- diye denize dalar, brlin~ ba~ladığı ıpin danmdaki büyük bir terzihnne tarafın • 

! dar neden susmuş? t dE>nildi. cünun ru intaç edecektir. ~.eden beri esefle R~ öbür ucunu ser::;eri mayna dol3r ve ci - dan modaya ithal edllmiJtlr. Çanta zabit-
ba-hsi simdi orta 'l atması, sakın, 'O- züıne takılan bu vlkıayı, bu hadiseden d ıb 1 .1 ersitecicki kürsi.ı,·e kendisinı oturt _ sonra yakın zamanda tahakkuk ede~ek var a u unan genu eri'l yanınd:m uzak- lerin taşıdıkları harita ve evrak çantası-

mık isteme!rinden iJeri gelmesin?> diye bir .afe! olarak görme~e b~şladım. H~l- laştırarak ıssız bir sa~i.le göfJ:ü~-, ondan na çok benzemektedir. Parisin şık kadın
;'.lişünüldü. Nihayet, deniliyor ki sanki bukı Türk leıhçelertnde en ılerlcmış kül- sonra da karaya çektı~ı maynı, ımha e - lan şimdi hep ou ça:ıta >le dolaınuıkta _ 
İsmail H"bibln nyni tarzdaki e~erinde tür dili, yakı~ zamanlara kadar cosman- 1 dilmek üzere mütehııssıslara teslım eyl<>r. dır. Terzi-haneler renklere dahi yeui ad
fahiş hatalar yok mudur? Kendi hatala. lıca> dediğimız ve bugiln ondan ayrıl - ================ 
nnın farkında olmuyor, gerektir ki baş- ma~ m~buriyetinde bulunduğumuz l~h- tenin her fakültesine bu dili biraz, fakat 1 lar ko'rımuşlardır: Me.9ell ~egfon kır- • 
k )arının tıatalarih" meşı:ruldür! çedır. ~er, bundan otuz sene so:ıra '.!'ur- edebiyat fakültesin~ mutlaka daha l?"'niş mızısı, Mnginot veya R. A. :F. mavisi. 

Sempat'ler ve antfpatnerden ilham a- kiyede bu dild:n anlıyacak. hıç .kımse tanıtacak bir ders ilave edilmelidir. Hat- Şapkacılar ppkaların tarzlarını askeri 
l n bu dedikoducu telAk~inin vanıbasın - bulu~maz ve Türkler~n yenı nesıllerlle ta Edebiyat Fakültf"sin,.. bır •OSmanlıca, başlıklara uydurmaktadırlar. Kundura -
da opportünfzroln de yer bulduğunu g~r- geçmış arumda .lıtç bır alAkıı ve baltlılık kürsüsü mutlaka Iazımd:r. Aksi takdir -
dük. MeselA, ÜnivPrsitev0 mensub s:.la • kalma?.Sa !hiç killl.Sf'nin hayret eL"lle~e de, bir gün ııelir. Türkivenin sakinleri cılar yavaş Y•V'a.§ kapalıca iskarpinler 
hi ettar bir altız cin ~"ii kı: cH !"eser j?İ· hakkı olamaz. . . . . . Avrupadan osmanlıcavı anlamıva kadir çıkarmaktadırlM .. 
b . bu 1 d .:ı l'r t fl 1 Halbuki geçmışını tanımıya::'l hır mıL .. ıı. 1 · t ~ h k 1 , 

1 
t . . . . ı es<'r n e uo ru ara an o ur. van- 1 t j . mm t 1 k ü tü B d d mutPııassıs ar ~0tır met( .. mec ur R lr. Fransada bulunan ngılız zabıtlerımn 

lış taraflan olur. Bunlı:ınn ü;ı:ı:rinde o e tl ç~ e b 
0

1ma k fa ç ~· ~ "\ e Bu meseleyi Maarıf Vekilimizin dikka- hemen hepsi ufak kamı§ bnston taşıdık • 
kadar ısrara mahal voktu. l .. ihavC't, bu mu a. 8 çare u .?18

0 
~ zım ır. 

1 
.en u tine arzebmeği bir yazıfe telakki ediyo 

bir klAsik kitab'~ bir 1~niv€'rc:it<> men.~ _ çareyı . ~yle duş nuv~rum: .ıse1ere • larından dolayı bazı Parisli kadınlar bu 
bunun ilim bnh.tsind" l:ıa kadar cıpocırtü- ffi'rk~ef!ı~ yanıbaşınd.a bıraz da ?~manlı- nım. kam~ların daha küçüklerınl koltuklanna 
nfst olusu da bizim Üniv<>rsftenfn n°den ca kbtılııısıbl l~~vi e o~e.K. 1 E~~ bü ıl.avP ~u ulu/, iflin ( 23ir.qen sıkıştırarak gezı:p doltışnnktadırlar. 
do lavı ruhsuz. ~ki.. , e cnnı::ı z ol dl'l!"ıınu nm ::~P~E"~~er~ı~c ~n~a~ııı;·~rg~~e~Pc~e~se~"~~n~ıv~e~r~sı~-;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;:;;;;:;;;:;;;;=~====;;;;;:;;:;;;::;:;;;;;;;;;;;;::;:=:;~ 
yeni bir iza'hıdır. Hnr esPrd0 doi?rıı ve ".:: ' 
yanluı sevler bulun bilir. hk:ı.t. bir mek
tl"b klt..,bı bu tarını v•mlıc;ları fl"ıtiva P 

demez. Kimsenin ..,u nevi vanlıslar1 kar
,ı colaıtan sevdir1' devip eP.Cme!;in ~(>... 
va7. yolrtur; kim. hu hRtalan bövl,. kar -
sıfarsa hu m,.mlekete k<ır ı hataların e'l 
b{hrQltOnü i• emis swılır. 

DemPk oluvor ki biz bıı ne,·i tavsifi 
ırlk tırıtalıır ka~~""dn c:-~d" bı7zat vazi -
yet aJanııll"fan ~~khımC'klA i~ttrl'I etmivo-
nız. onlar mevdamı vurulduğu 7:ıman 
dn~t va sadPce kP.,,,li bnoı;pt'i hislerimize 
JTl"Vl' b ~1.ııralc ~binlctif bir tar7.da_ mü . 
tı:ıl,,.,,ı:n l"Ph eri,.., bir mf'~eled0 hi!' d('di
koudu havası yaratıyoruz, yahud da hA-

1 S T ER 1 NAN, 1 STER İNANMAl 
On beş, yırmı gün evvel şiddetli bir lodo-; fırtınası ol -

muştu Eı1csı gün gazetelerde okuduk· 
- Fırtır:a c k&dar ~iddetli idiki, Galata rıhtımına ya -

na"mış ibulu~en küçük bir yelken gemisi dayannmadı, 
battı. de.mi~lerdf. 

Dun köpri1der: geçerken gözümüze iH~i, o vakit fotmış 
olan gcmın.n direkleri elAn suyun üzerıntledir, demek ki 

1 STER t NAN, 

'.:':1kaz her.üz çıkzrılaınamıştır, vapurların o ııoktayn yanıı.~ 
m:ıJarınn ındnı clup dumınktadır. Halbuki kbprünün öteli? 
sahiltt de r!htırrıa )anaşnuş bir sai>ıh vinı; vardır, beş on 
drıkika 'dnde hir sahilden ötekine geçe.Jiltr ve kim billr, 
l-"lki bırkaç uıat ıcinde bu gemi enkazını çekip çıkar:ıb1lır .. 
f'aka! işte hu ımkfurn rağmen enkaz on bı~ş, yirmi günd~n
bc>ri hılunduf~ noktada durmaktadır. 

STER iN A NMAl 

'--------------------------------------------------------:.ı~.--------------------------------.;..., 

Yuna"l gazetelerinin hararetli 
neş""İyatı 

Atina 11 (A.A.) - Atına Ajansı blldl
rlyor: 

Atatürkün ölümünün blr1nc1 yıldonti-
r.ıii hakkında Anadolu AJnruıının telgra
fını neşreden gazeteler bu neşriyatı in -
tıl!ıblardan en büyüğünü başarmış olan 
Setin şa;hslyetı hakkında <tefslratlar lift -
ve etmektedir. 

Messııger d'Athenes gazetesi diyor ki: 
Onun cesur elln1n altında hasta adam 

Türklyeye O.Smanlı İmparatorlu~unu 
ı-nY1bettlrdlğl kudret ve itibarı tekrar 
kazanan sıhhat ve kuvvet dolu bir mil -
let ve devlet hallne geldi. T1lrk1yenin 
kendi zamanında ve kendisinden oonrn 
tekrar dlrllmesl, kendi eserine devam e
dM mümtaz mesai arkadaşlarının saye
s!11de devamlı bir vakıadır. Bu vakıa bü
t\i.n şark için ıblr terakki zfımanıdır. Ye
n' Türk1yenln komşuları ve dostları, o -
mın kendi banlslne gösterdiği taztrne lş
t!r'.lk edlyorlnr. Ve Ege denizinin bu kı
yısında,· Atıı.tilr.kün müsmir neticeleri 
r~ttlkçe daha iyi inkişaf etmekte olan 
Tllrk - Yunan antantının banilerinden 
blrl oldu~u unutulmamaktadır. 

Prola Katlmerinl, Prola Elettrun VI -
mıı, Akropolls Nea, Allas ve dl~ t>Utüu 
gazeteler Türkiyeyi dünyada çok büyük 
bir unsur hallne getfnnlş olan Ata.tilr
kfü'ı hatır.asını tazim ve tebcllle anmak
tadırlar. 

.............................................................. 
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Fin - Sovyet 

Almanya italyadan 
Akdenizde bazı 
Usler istemiş! 

Sayfa 3 

= 1 Göring Almanlara 
sabır tavsiye ediyor 

ihtilafı (Baştarafı ı inci sayfada) 
na nail olabilmek için şiddetli tazyik-

e Felerrıenk ile Be.'çika da 
endişe iç:'ndedirler geDiŞIİyOr lerde bulunmaktadır. Zira ncyeti tah-

Londra 11 (Husuai) _ Resmt Sovyet ielbahir harbini hızlandırmaktır. 

Alman polisi suikasd faillerinin izleri üzerinde 
bulunduöunu, bir haftaya kadar mühim 

hakikatler meydana çıkarılacaOını ilAn ediyor 

Tus ajansı, Sc:wyet - Finlandiya müza - Si!ıyor Mussolini ıbu teklifi reddet -y S on zamanda Felemenk ile Belçl 
kereleri hakkında bugün neşrettiği bir tfği takdirde, Hitler, bu sefer ugos • kadan ve bu memleketlerin hu . 
teıbliğde, Finldndiyanın itilafgrlz bir va- lavyadan bir üs koparmağa bak.aca'ıt - dud mıntakalarından gelen haberler harb 
ziyet t&kındı.ğını ve Sovyctlerin asgari tır. eı1dişelerinin orada nrtmakta olduğum: 
metalibatmı r~ddetmekle kalm yarak, Paıiste iyi malfımat alan mahfeller- bildiriYQr. Fakat bu cndişC>Jeri tam ıuret~ 

Filh te haklı gösterecek sebeblerin neler ol -
Loncıra ıı <Hususi) Münl'h sul1'a.sd1- zınr.unu ~ kaydetmekte -ve 1".ı Finl!ndiya körfezindeki Korelia adasını de beyan olunduğuna göre, . rer, dukları zikrolunmuyor. Me.sela Belc:ikll 
~ ktırbanıa.rının cenaıe merasimi buıUn ıru,vvetın eeçtcı 2'0rtılklardan dllb& kudreCi tahkim ettiğini ve buradaki muhafız kıt'a 

1
1fohmdadan, Almanyadan d:nıze ka .- hükfuneti, sivil hayatta bulunan scın 

trı~;e~~n ve Rudol1 Hesıı'ln iftlra.kile yapıl • olına.'1 ioalb edecel1n1 bUdimı~ktedir. larının sayısının üçten yediye çıkarıl~ ı d<?T olan kısımda, Ren nehrınden tstı. genç sınıfı da askere alınmıştır. Fc -
Yedt cestd _ _ _ _ Emniyet teşkilab takviye ediliyor oldu~n~ ~ildirdikten sonra, bu_ ~at~ı h~- rnd-c etmek hakkım istemiştir. . lerncnkliler ise hududlarını komşuları -

lnüştur. nıuş~k lb1r mezara goaıiil •-sterda.m 
11 

<A.A.) _ Nasırlar mecll _ reketın ıkı nwmleket arasındaki ıhtılAfın Avnc~ Holanda Hariciye Nezaretıne nın arazisinden ayıran toprakiarı, o ha • 
AM• ~ ll.. • _..1 valide mevcud hususi tertibat save.sindı 

ııe~~~an l>Ollsl, sulkaad faUlerlnln lzlerl ü- sinin bir :ıc~u:=~d.t.•: au:e~n~şmesine sebeb olacağını i ihtarda bulunarak alınan iht\yatt .teuı-d nehir ve deniz suları altında bı;akaral<: 
Çok ~. bulundu~unu ve bir haftaya kadar bıuuının ta .... V"' • ve e e ~ r. btr!erin hasmane bir hareket şe'klın e karadan gelebilecek muhtemel taarruz -
tını ~Uhinı hakikatler meydana çıkanl&ea· rUmekted1r. ~ t;::',:U~a == Stefani ajansına uöre tel&kki edil~,flini söylemiştıir. ların önünü almak istemişlerdir. Fakat 

eyan etmiştir N alınmam.il • 0 
• k. Jündcıı bugüne, bu ihtiyat tedbirlerınin 

dan.~er ta.ra.tıtan s~ik d h!dlaealle alllu. hlzm•te a1mlıll iı9ta mtaade edf1Dı1ş\ir. Roma 11 (A.A.) - Stefani aja.ns.ı bildi- fö~n'in mansabmı ve cıvarda . ı sa - arttırılmasına sebeb ne olmuştur? Bu do 
r olara.1c Yenı~n bl~ yüz kişinin t&• • 1918-lO'JO ~ mabılmcl blr ~ riyor: hHl~ri kullanmak hakkı, Hitlere Ingtl- het meçhuldür. 

: :ı~llditi haber verilmektedir. MeTkufia- N ~e emn~ fılllkUMl 8tr'N.!tf'1M alın~ Helsinkiden qele-n haberlere göre Sov- ttr:? aleyhine müteveccih hav& ve de- Fakat vaziyetin m!ll(ım olan tarafları 
~l'd eıertne ketum davranmaları. ak& ta~- leoektir. • • yetler Birliği - Finlandiya arasında he - nizalh üslerini temin eyliyecekttr. şunlardır: 
dirn~ı!:ı~~Uerlnln de tevkif edileceği bU - Hitler yaralılan ziyaret etti .nüz hiç bir anlaşma elde edilememiş ol - Meksika sahillerinde bir Almall Felemenk, asır!ardanberi Avrupa ihti-

G.. . ,. . Münfb ıı <AA> - J'GlıMr oenue mera - ma.kla beraber müzakereleı· had gergin.. tahtelbahiri Hiflaruıa karşı büyük b:r dür.Lstlükle bi~ 
A: onr.g ın beyannamuı a!minde ham ~ 80DI'& ıı..Nn• Httn. fh tmıd kurtul tur k taraf kalmış bir dev Jet olduğu ~bi son 

4lll":sterdanı 
11 

CA.AJ _ Oörln.g bucün glder~k. yaralı1aa pı.. ~nni eım.ı. •e m sa. a an muı · Nevyork 11 (A.A.) . --:- Ne~-:~r haııbde de bu bitaraflığını itiraz kabul et 
nn rı rnıııetıne sabır ta.vslye eden bir be - Alman mfilettmll ten411ertne olan .-.ıc>ata- Hebtnki<ie hayat gtttikçe daha normal Ti:nes gazetesi Meksıka dan bıldın • mez bir dürüstlükle muhafaza etme~• 
den nanıe neşretım~tır. Münib sulkasdtrı • a1n1 bll~. ar çehre almaktadır. Üniversitenin pek • . muvaffak olmuş tek bahtiyar Avrupa 
tcdİr~nra böyle olr hltab mA.nalı çörülmelı- mtıec mtiteak">M lafill.t yerin• lidere!: ,_Jtında açılacağı ümid. edilmektedir. )O~orgunluktan Meksiko civarında ld- memleketidir. Belçikaya gelince, bu dev-
~a izahat almlıftlr. . T .. 

1
.. ·h·ı· d " bir ,,_. lctin bitaraflığı da bütün Avrupanın tas. 

ba . teşa1 Alman mllletınln şlkAyetı 191.u . v ın exoco go u sa ı me ~en . r--- dikine iktiran -?tmiş bulunuyordu. 1914 -
le zd Ciddi sebeblııır olduğunu teslim ed.lJOl' Suıkasd Ağuetoata hazırlanmış Garb cephesinde bir ta güvercini, Meksika sahillen civa • 1918 harbinde, Fransaya karşı müessir 
ıJit ki: Londra 11 (HuswıO -.B~ .~ ~ rında bir Alman tahtelbahiıi bulun - surette taarruz edebilmek için Alman cır· 

la.ı,"\ 1 ttntıde veslle veren şey. va.ta.nda.ş - ıın radyosu tarafından bıldırildıtıne i<>" Al hoc mu duiiunu meydana çıkarmıştır. duları. bu memlel:etin bitaraflığını ihlal 
Ue Oln!.llfn e.!l~l teminle mükellef olan ldarelet' re, Münih suikudı etrabnda yapılan tah~ n1an u Güvercin, silinmez mürekkeble ya- ve arazisini istila ettiler. Her ne kadar 
ı..._ nıun"'""'--tl·..,.ı B h .. ".. bil Belc:ikalılar Almanlara knrşı şiddetli bir 
~ü a vesı1ca -..uı:: ~"" r. u ~•usd......,a ,_,. - kikat neticesinde, suikudin geçen Ağwt- tardedı·ıd·ı zılmış a1freli bir mesa1'1 ta._<;Jmakta idi. ç k lht ve tay1nat m~e.ı~n e en •1& _ _.._

1 
__ d '1..--·-l ldulk. · '1' ~·rln mukavemet göstermek istedilerse de 

ll'2 Ulnaroan da.'h1 içtlıuı .. b edllmeslni tos ayı Orwwıu"JM a ~ .a.nımt <> •- Mesajda 17 Ilkteşrinde tahtelibaut memleketlerinin baı;tanbaşa istlll edil -
A~ ecıertın. bu sır.ada ~ yaflarınaa uzun boylu Parls 11 (A.A.) _ Askeri vaziyet haJI.- bulunduğu vaııiyet bildirilmekte idi. mesine mani olamadılar. Harbden sonra 

1etıe:ı~a~ bu memıda blitün dünyayı ş1kl- bir adamın cBur~e:buu11 . ~aha~esine kında Havas ajansı fl2 tafsilatı veriyor: Yugoslavyada tedbirler İngiltere, Fra.nsa, İtalya ve Almanya ara-
~ekt u,ıar eden ezeli mut.rizlere hücum devamlı surette gıdip, ıeldiği ve etüd}eır. !ki _ denbe . ephed vuku& lem sında akdedilen Lokarno muahedesile 
loabı e, bunıan tecziye ett!llnl ve fakat d bul d ju teabtt ed!lmişttr SUll n c e ~e Belgrad 11 (A.A.) - Yugoslavya bu - Belçikanın bitaraflığı b1r df?fa daha tcy1d 
d1rtn n,da daha. ş1ddeUe tecziye edece~nı bil- e ~7 :ııdirile zkO d · lmdl an! faallyetten sonn in.tiUU" edıldiğı vec günkü harbin dışında kalmıya kat't ola. olundu. Bunu kafi görıniyen Belçıkalıl:ı.r, 
~ae~ır. Eşk n me . r a amın ~ hile Alınftn kıt'aları dün taarruza geç • rak karar vermiş olmakla beraber bütün bundan bir kaç sene evvel, bu vazıyetle. 

deıııc r~, da.hllt cePhenin kuvvetinin gün ne~ecie bulund~na da.ır haber ver er mişlerdir. Bununla beraber bu taarruz • memlekette geniş mikyasta emniyet ted· rini lll1;1tlnk s_ııre~~ tesbit ederek öte -
'- 8.Y:ktta. da kendisini ır&rtermesl lU • mükafatlandınlacaklard.ır. lar ancak bir alayda.ıı ibaret bir kuvvd~ . d d~nberı kendilerınde mt;v.cud olduğ~ ~tl ~ . bırlerl alınmakta ır. dıa edilen Fransız - 1ngıltz temayülunu 

Almanlar ayın o ı beşinde 
Roıandayı istila eceklermiş 

le yaptlınlf olup ld ve 17 Tettinıevvel Belgrad ve di~er büy.ik şehirler bele- red ve Almanva ile Ing'iltere veya Fran-
plerlnde yapılan taarruzlar derecesi»- diyeleri kuvvetli sığınaklar inJa ettir - sa .arumda vuku:ı ~·~'ccek muhtemel bır 
de geni4 bir mahiyet ıöstermemiftir. Dl· mişlerdir. harbde mutlak surette bitaraİ kalacnk -
ğer taraftan Teşrinievnhn ikinci haftua Yugoslavya hava klübü bu sene sonuna ~a7ını .'bil~irdiler. Hu duru~un kendileı i 
80nunıde Alınanlar derhal ric'at eden kti.- kadar bin kadar yP.ni pilot yetiştirılmffi- ıçın bı~ zaf ~ayıl_:naması •. ıçın de~ muhtc: 
..-.k Fransız mevzilerU. k:ırı~ıla11JY11cı ol • . . . 58 .1 tt ··ı 1..1...:1 mel mutecavıze karşı he. suretle mukn 
~... :t .,....-ıı nı teklif etm1ştır. • pı o an mu eşeıuu .1 k . . 1 k · dukları halde bugu .. n Almanlar sa~lam. . . . .. . . i vemet edebı me ıçın, ordu arını ta vıve 

• • 5 ikıncı ekıp dun ımtıhnn verm ~tir. ettiler. silahlnrını arttırdılar, Vakta kt 
liitl . (Baştarafı ı inci sayfada) Bu sabn.'hk1 suete ~ıert: bır Fransı.z mukavemet hattı kar§ısında Hava tayyare talimleri çok müsaid Almanya ile Lel-ıistan arasınd-ı zuhura 
top~rın reisliğinde bir harb meclisinin Luckm Bouısuea şcjyle 1azıyor: kalmıflardır. Alınan kıt'aları ön.u pek as geçmektedir. gelen ihtilaf netken bugünkl harb vu -
~ ndığı, ve bu mecliste fevkalade va- Holanıda,, ~ıtım ihW ettirmiY;::! ilerliyebilmifler, fakat inceden. inceye Ekonomik .sahada da, Yugoslavya cem- kua geldi; hiç bc-klenmPdik bazı sebch -
l'°A.o1 kararlar verildiği hakkında Alınan- !'f'e a.<dl an~ ~ ~=İnen - heeab edilip her türlü. ihtimale karşı ha.. niyet stoklar1> ~kil etmektedir. Bu~ ler, bu ~ Adevleti, Almanya i~e .nokt i 
'"'4iln g 

1 
matbuatının a na ff 

1 
ilk Fr h tt d.eıı l.aA · nazar 9'ıtılafına sevkctmek vazıvetıne so. 

İtaı . e en haberleri neşrediyorlar. tereyi' hücum etmek tne"e, m>ıanıdada de- zır anan ve ~nsı~ a .ın ~çı deri itibaren bcn:r:in sarfiyatı hıl.k1llnot kar gibi oldu. Mesel~ şu idi: -
tanın Jatı. ırnatbuatı, Holnnda ve Belçi - nlz Ye 1ı11wa tı.ı.n tem1Di için ıntıer tarafta· •tef mıntakaeına gırmışlerdır. Ayn~ za • kararile tahdid edilmiştir. İngiltere Almanvava iaş"' madd<>sil~ 
lces· ~ Alınanya tara.fındaıı istilası tehli- dan hazırl&nd1tı ~·nen pU.nlan. ban - manda topçu tarllfında.n kuvvetli bır b... harb sillhı 'yapmaya yaravacak n<>snr.l"' -

l'et: 'U~e~ne hasıl olan beynelmilel vaı.i- lırs-ı, Holanda pnd1 Belç11ı:adan cıma !a: rtj ateşi a~mı.ş~tr. Muh.acimler olduk~ ·ıng·ıı·ız tayyareler·ı rin girmesi~e mani oİmak iç~n . ~ir k~r~ 
~d'n •nkl§afını endişe ile takib etmek _ tehdl~ manmctur. Belç~ ~ dıol:ru elH!mmiyetli myıat verdıkten sonra ged liste nelJl'ettı ve bu m"drle 1erın ıs1mlennı 

ır. son~a sıra selıeceli ~dır. !.nna klaı qekilmeje mecbur kalmışlardır. bu listeye ithal etti. Deniz kuvvetlerile 
Gazetele • .. yürUmek plA.Dml1l, ö~ er • Al manya Uzer·ınde de. bunları taşıvan bitzıraf gemileri Ara -

?tan hab r, .Lahaye ve. ~ruks.~lden alı- ha_:bi~noe tak1b edilmekte cı&duAU\d•. Kan verme teşkılAb tarak bunlarda bı.ılduğu bu gibi eşv~v1 
finet er.l~rın vahametmı kat ıyen ha - Bruks"l de klıMe filphe etmemMıtıedlr. Kor- Londra 11 (A.A.) _ Harbiye nezare- 1 t 1 müsadere etmeğe i:>aşladı . B~ı hal. Al -
<lUtıd l'l1eksızın, Almanya _ Ho~nda hudu- kutm9. usulleri btr 1>tııllangı.çtan ibaret*. ti . bir ordu ."' .. kan v rme t<>şkilL UÇUŞ ar yap 1 ar manyanın ablukası demPkti. Almanya dn 
oı ~ VUkubulan ve bir Holandalının Berllnde heyecan sou haddini bulmuştur. yeıu c 

1~- . . .e . •. bilmukabil, bitaraf ~~milcrin tngilterPV~ 
Jttı.~ ıne seoob olan hadiseyi Lilıaye hü- Luoıen Dourgues, Alman propagandasl tara- tb nın ~ ~ldflini bildirmıftir. Şun- Londra 11 (A.A.) - İngilil: hava kuv-- götürebilecekleri malflm olan mad~ele.n 

metinin . . ' tından. yanlııt olarak yabancı ellere Mfd- diden bir9C)k ron.alld kaydedtlmif olaa . harb kaçağı ilan ~tti ve bi~araf gemılrrm 
l'nek resmı leblığatını da neşret - len M\lnllı au1kud1nln pndi, btitftn fena te§killt meeaimne bqlam~ ve l"ranaız o~ vetlen dün gece Almanyanın batı cenubu b ı!ibi hamulelP.-rle İnqiliz ve Fransı7. H-
leı-. suretne, tafailatile nakletmektedir - hatf'ketleri hak.1ı ~- imere, Alman duıluna mühim miktarda km g6ndermif- Ourinde isti.lqaf uçuşları yapmıılardır. m~nlanna u~amamalm:ı lfızını gelecPğL 

I< matbuatı tarafından blr bahane alarak ile- . Tayyareler bilhaasa Stut4{ard, Mann- ni bildirdi. Bu hal. iki kuvvetli hasım 
~ri~.a İtalyan gazeteleri, İngihz ve A- rl sürlildüğünft. ~lyerelı: 6'a7Jl8ml bl.ttrt - tir. heim, Murenberg şehirleri ft.zerinde u~ k~rsnnnda ~ildik rnPmleketleri çok müş-
lte an vatandac;lannın Holandayı tE'r- yor. • ·ı· k ,. • • muşlardu. kül bir vazıvete sokuvordu. Bu devlet -
dadı· aveı edildikl;rın! d·~ kayd ve HolAn- «En 87. beklenen yerden- . ıngı iZ ra ıçesının Bir tayyare :1~ne dönmemiştir. (Devamı 9 uncu sayfcda) 

le B 1 Brl\ksel 11 rA.A.l - Dolanda l'I! Belçika- • ~~ 11•:•~1:~.~:~·;~~~!°pı~::;,~d~s -~~; :.!~;::,;;;::.,~':~''::';.,::·" ı:'.!': kadınlara hitabesi -~:-~:::~·--·--·····-··-.......... _ .................................... ·-·-···· ·· 
~ı;., :ıhnı tarihinden itibaren tatbik edile- snlô.hlvettar Alman mıth!ellerl, Mkerl vazı -sı kk · L'mdra ıı cHuswd) - MütareUDln yıl -
den n ında bitaraf askeri mahfoller - yet hakkında mi\talea ~an etmenin kn - dönümü müna.sebetil• Kraliçe JifilMbet b9 

~lınan mütalcaları ne~rediyorlar. dllerlne dü.'IIlledi~nı blldirm&ktedir. _ akşam ra.dyOO.a bütün imparatorluk kadm.. 
lnıtir D'l?er taraftan umumiyetle tyt malumat bir tuk - 11 ret 

l. 
"' ız matbuatının mütaleası ı .., "l .ıtr 11 rt Führere en ya.lnn ıarına hitaıben nu soy ye • geçen 

en ı 0 an "' man m e e • harbi'l BA:t hatıralarını anmış w şlındlld 
liolc'ın c ra 11 (A.A.J - İngiliz matbuatı, şahsiyetlerden ddıi Alman.yanın askerl pro- h&rbde de Leh kadınlarının ma.rus kaldık _ 
1-\azi da~ın, bitaraflığa hürmet edileceği Jele,.1:-e vdkır olmadıklarını kaydedlvor - Jarı feeaiye temas ett.J.kten sonra. ken.dlle • 
~rn hukumcti tarafından vadolunan lnr .. - r1ne terettüb eden vadfelerl anla.tmış ... 
tıi(t .. :eketıerden biri olduğun•.\ hatırlat-! Bu mnhfeller bu şayialara _buyuk bir e - .sulhün avdeti temenn1ainde bulunm\l,7tur. 
\., ""ll sonra H lt:. d d . k b' hcmmtyet atf~tmedlklerlni gooteren bir ta- •-ı ... ıldönümd münuebeıtlle P'It.Mlz Cüm 111ta . o ttn anın aıma sı ı ır 1 d ._ n.J.. ~ • tanık . vır takınıyor ve A manyanın auua en :ız hurrel.81 ve ln«il1z Kralı arasında da telgraf-
~diyor muhafaza etmış olduğunu kay- oı>klc":len yerden vurdutunu tekra.r ediyor- tar teati edUnUıtttr. 
l.ıP,iliı · lar. . Nevyork belediye relllll Laguardia., Londra 

Lo askeri muharririnin miitaleası 

1 

Ültimatom y()k n Paı1a belediye reillerl de rad30 va.aıtaal· 
~ıe n~ra 11 (A.A.) __ Yorkshirc Post A.mc:terdıım 11 <A.A.l - Almanyanın Ho- le birbirine meeaJlar tönderm~. 
•· lesınin ask • h . . Al 1 l!\ndııvn bir filttmatom verd11ti hakkında 

Balkanlarda emniyet ""l'af crı mu arrırı, man ar 
l llldan H ıa d h d d d k d d. ı vab:rneı memleketlerde d'ola,an şayialar Ber-
httı. lahşidat ho n a u u. un . a · ay ~. ı- !tnde ve L!lhayede tekzlb edilmektedir. 

, Ve akkında verılen ızahatı şup-ı Pı l "k d 
]"\,. Z<>rla karşılıyor ve diyor ki· ı e ~1 

a a 
f vuşrnan Brllksel 11 (A..A.) - Eupen ile AiX-la-
la, h l • 1914 planını, Belcik l müda - E":ır.p"lle arasında münak1ılft.t bu sabah ke

~a.ldeat a:ından içtinab ed2rck dahı şi - ı;Um1ştlr. Eupen b01geıdnden tramıva.yla Aixe 
ttr. n nüfuz edecek vcçhilc değiştirmiş. Bitmı>k ıst.ıyen amele geri dönme~e mecbur 

l\.l knhnıl"lnrdır. Bunn mukabil Lakalamaine Ue 
itı bert kanalının teckil ettiğı strateiik Aix :ı:-rı~ındakl ~"'ll n•"I{ ""' 1m-Tır. 
\1 geı ilunal "'d'l ... t. k" . ·1 ° ı is 11 (A.A.) - Pari3 radvosu, lü-
e v ~ ı ınemı . ır. asma opru er .. . .. . . • 

apllrlarla g 'l l t' 1 zum gor!'f'PITı .,,,,.' ' altın :. al -
b~itndiki Alm:çı ece~ . .'~· .· h m'lk iı;in İsviçre ordusu başkumandnnlı . 
~·ıın "' n nazarı/esı, u manev - l "h' .1 ... b·ıd· kt d' 

'-- c.1elçikn ·· d · f h tl .1 1'\K •• ğına sa a ıyet verı uıınnı ı ırmı> c ır. 
'14lttın mu a a:ı a arı e • ·ıa3ıno . _ -------
~rk: .arka~an zapta imkan vereceği Mı"lletlPr Cemi1reti 
~~~ v 

li'r!\ 
nsız ınatbuatmn !!'Öre Ilitl!'l'İn 

~arı.a hAzırladığı ulan . 
~· 11 CA.A.) - Havu Ajansı blldirl -

Cenevre 11 (A.A.) - 4: Kanunuevvel
de yapılması mukaı·rer olan Milletler 
Cemiyeti assamhlesi rnutad içttmaınm 
yapılmaması muhtemeldir. 

(Bastarafı 1 inci sayfada) 
zularına değil, ayni zamanda bunları ,.._ 
yıra.n bütün meselelerin müsbet ve de -
varnlı bir tarzı halle dayanan bir banş 
politikasına vusulü mümkün olur. Bal -
kan devletleri mesele)ı Şimal devletleri 
tarafından tatlbik edilen şekle benzer hır 
usul ile halledebilseler bu ideal bir uwl 
olur, fakat Tuna devletlerinin müştereic 
menfaatlerine uygun bır siyMl ~ekil bu
Jabilmeleri iyi olacaktır. 

Balkanların girmeleri iktiza eden tek 
)'(>l tesanüd yolu ve kabul edecekleri tek 
prensip de cBalkanlrtr Ballrnnlılarındır> 

prensipidir. Tunı devletleri de böyle ol-·-
mak 1cab ecier. 

Şehir ve sa .. Q.f iyeleri 
cıYıknUlkt daima fenalık lfade eder. Fakat yapmak için yıkmak hem meıpııdur, 

hem zaruridil'. imar eskiyi tamir, 7ahnkat. y&:dufa olmT7.. Yapmak için yıkarken 
merhamet caiz delildir. Bu malı.sa41a kullanılan kazmaya l\lusanın asası kadar t;ı. 
rlhi kıymet vermek ya.nlış olmas. btanbulu yenilemek için yıkıyoruz. Vaaifemls 
tarihfdil'. Bu vazileyl yaparken 9ürük çarpık tahta iskeletleri silip süpiir6yorus. 
Ba arada kıu:mam.ızın uca mesell 'taksim meydanında daha temellerinln harcı1 
kuramamış dünkü bimr.lara da takdıyor. Kocaman bir praj yer::e yeksan oldu. 
Yarın yepyeni bir apartımanm aıaşafı edilmesi bekleniyor. Bunu da yapmata 
mecburuz. ÇünJdi ba renç bhıalu htan1'ulau imar projesi hazırlanmadan enel 

1
.u,l ı-üzel ya.pılınışhr. Proet 1'e başladıktan sonra ya.pı i teri kontrol altın& ıir· 

eli. Eter biraz daha reclkseydik şehri:: inıarı bize daha pahalıya mal olacaktı. Bıı
riin lbem yıkmak hem yapmak lçln para d6köyoruz. 
İstanbul Belediyesi yenJ bir yapı tıllimatnamesi yaptı. Bina yaphracaldar hu 

talimatnameye nymata mecburdurlar. Heonüıı nklt varken bu talimatnameJt hlr 
daha gM:den geçirmek lizımdır. Çünkü bu 1talimatname yalnız şehircilik nokta.. 
ıından bazırıanmıştır. Meseli sahilden itibaren yirmi metreye kadar olan uha -
\arda bir buçuk kattan ta:ııla yapdmıyacnk. Bu hududu aşınca yopı sahibi enake 
ser çekecek bir bina çıkabi.lr. Peki amma daha re·ideklnin vl\zlyetl ne olaca •'! 
Talimatname yalnız şehrin yüze ıelt'n taranan için titizdir. Fakat grrllerinJ blm •
ye edt'cek hiç bir madde yok. Halbuki me t'll Bobziçirıln yanıaçlanna yapılac.ak 
binalar lçlo de birbirinin maosaruını körl~tmektrn menedttek bazı maddelt'r 
konmak lbım. beride yeni nizamlar talimatntt.m.,. erle yeni ma. raflara yol :tç • 
maktansa şimdiden bu noktaların diisfıniitnıesi lazımdır. Şehir için pek tlUı dav. 
ranan doktor Lôtft Kırdar bunu da ihm:ıl t'tmH zannederim. 

Ba yazımı blttrdfğim sırada Doktor Kırdarın bayram tatilini ıteçirmelı: üz.eı·e 
Bükreşe gideceğini duydum. Bu seyahatin hem kendisi hem hizim için haytrlı o
lacatı muhakkaktır. !\1.ubterenı Vallmlzr Btlkreşin bilhassa «Şose. drdlkler'f ~ e
ni buharını, yüune b&YD7lartle caddelerdeki ı•ıklı sular tertihatını rörmeslnl. r -
ter 'Vakti olarsa cSinaya• ya kadar clıtip sayfiye hayatını gözden r~lrmeslnl rica 
ederim. Eter geeeleri yapılan dır naldiye islerini ve çöp toplama mekanizmasını 
tetkik ederse bunlann İstanbul l~fn de tatbiki (Üç olmıyan şey1er oldutunu takdir 

edecetl muhakkaktır. 
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Şahidler suçluların muhtelif semt:erde hırsızlık yaptık" 
larını ve camiyi soymıya kalkıştıklarını söylediler ep t nb la g .. derile_e şe 

.... on.at ih t. yacı a a en ka a ca ~~ıtaca yakıl~narak adliyeye teslim 1 kAnda unuttuğu bir_ anahtarı cebine sok· 
----------- T edilmış olan ve nıraızlık yapan baba muş, gece dükkfına gelerek bu anahtur19 

• v • •• •• oğulun ım.ıh&kemelerin.e uliye .f üncü ce- kapıyı açmıştır. Edvart, kasadaki 48 ]irs· 
Bir müdd.ettenberi şehrimizde devam miktan tuttuğwulaa., İktuınd Vekaleti is- Dı.ger taraftan beledıye de komur satan za mahkemesinde dün bakılmIJtır. K!mil · . . . 

edmı Bl5mikok buhranına İktısad Vekaleti tihsalatın h~~ni İstanbula gönderrneğe tüccarların .müracaatını nazar. itibara ve İ'brahim ~deki IUÇlular iddia e • yı çaldıktan .~nra fırar etmtştır .. 
IOD vermek üzere faaliyete geçmiştir. karar vemıiştır. alınış, nakliye masraiını arttıı·mı'? oldu- dildi~ .ww. L·"l 1. Sa t , ... tih Maznun, dun Sultanahmcd 2 ncı sulll 

K :bükt k ' .. mik k . t'h r - 5•ne &""'" tı. e ı, ma ~ a. .r a ve dll 
Şhndiye kadar sömikok istfhsaldtının ya- a:• e ı '° o· ıs ı sa ı ~n- ı ~ndarı: söıniko'~ satışının normal şekle civarında birçok ev soymuş, bu arada ceza mahkemesinde yapılan sorgusun 
na İırtanbula, yarı 1 Anknrayn gönde _ den guoe artmaktadır. Vekalet, Karabük- gıreceği umulmaktadır. Yalnız bu arada . . .. vak' · kA tmi , hak· Erlv .. rdıll 

t k" sömik ki da 1 ta b la Ilı Etyemez ccnisinı de aoymalA tec::ebbus ayı ın ar e şse ae, ım " 
L"llmekte idi. Sömikok yakan müesse>se - e ı 0 an 5 ~ u. Y~ Y~ - ihtiknra sapmak istiyen, fırsatlardan is - e+""'• .. ıerdJr ~ tevkifine karar vermiştir 
.__._ h··-_. h ,, 1m 1 oaktır. Bu suretle fehrımıze ıthalat gun- tif d kalk 1 ih 'k~ k · ~~ · · .••.• .&ı:elll ve UZllUB.l eş .. aS'ln ço

6
a ış o maeı a eye ışan o ursa, tı ar GIIUs- ........................................................ . 

a...ı.n...uw art""- b .. zd . tih u. den güne çoğaltılacak ve buhranın önüne f 
1 

Dünkü ceı.ede dtnlenUcn phidlerden 
~ ı.~ııış u yu en ıs sa-- vrınu tara ından en ağır surettt? ceza :ın-

+ _._ _ 'b ih . k geçilecektir. .,~ emniyet 2 :nd proe komi r muırvtni Fah-
tm ,ansı ile uswı.~ u_~ur.. .. tıy.acmı ar - Karabilkten yakın.da on beş bin ton dırılacaktır. ri, demiştir ld: 
plıyabtlmelı: pyrı mumkun bır hale gir· sömikok ,ehrtniu gelmiş olacaktır. Bay- İstanbul belediyesi sömikok çoğaldığı _ Bunlar yakalandıktan IJOnJ'& 2 nci 

ım,tf:r. ram olmasına rııfmen Zonguldaktan bu esnada piyasada tetkikler yaptıracak, el- şubeye getirilmişlerdi. Suçlarını birer bi· 
8-ıelik llÖmikok istihsalatı 4800 ton - hafta içinde İstanbula 500 ton sömikok de ede<:eği malfunatı İktısad Vekaletine rer ikrar ettiler ve hımzlık yaptıkları 

m. İstanbWwı aenelık istihlaki de bıı g tirilecekür. yollıyacaktır. 
yerleri g&rteTeCeklerlnt IÖyledller. Filha-

KUltilr lşlerl: Poliste: i c is Reisi ve kika soydukları yerleri gösterdiler. Bu 
suretle suçtan tesbit edtldi. 

BOsnllhal ve fakrlihal mazbatalan Vinçten kurtulaa bir balye bir ame- Vel ilf er~en bazıları Etyemez camisi mtleulni M'.dtafa da, 
mekteb ldareler~e vcril~ck '-=- ~-- du" cfü" 

KIXllil u.oı.u.&..:ı '.'S r •• h • • 
1 

.. 
1 

mahkemede fWllan anı.tmı.ştır: 

Ma&rlf VekAleti sivil ve askeri oku~ Şamandıraya ilı İngiliz bandıralı G n şe rımıze ge 1 er B' aftn 'd hah çıkın 
lan ıfrece.k talebelerden istenilmek - Ti:::'intina • - ır camı en çey. ış -
..... lan h:ı-rıL-I f k ··h 

1 
L vapurunım 2 n~lı am - Büyük Millet Mecli.:;i Reic:i Abdülha- tım. Bu sırada !'lıçlulardan İbrahimin bir 

w o UöllUl.ı.u ve a ru a mazua - barında çalışan amele Ferıd ışıle meş- . . . . . · · · · v ı 
talan hakkında alakadarlara yeni bir gul olurken viııçM!n kurtulan bir bal- l1k ~enda, .A:dliye Vekili ~ethı Oky~r, ~c~renın lçıensı~e ı:ııenmlf oldu~un:ı 
omir oön~-Hr .. d .. A. .. a·· .. h Maliye Vekılı Fuad Ağralı, Tıcaret Vekili gördum. Beni ~rur ıörmez elindeki bır 

e. ......,.u ... .,.~. · v~ uzeıine uşmv." vucu unun mu - N . · T ğl 1·k ad V ı ·ı· H .. 
Vek!let bu emirde şimdiye kadar ka tv 11 r 1 . ..J 1 -'----b azmı qpçuo u ve tıs e .-1 ı us- keseri kafanı. fırlattı. Hırsızlar. caminın 

. e ı. ~r ennuen yara anmasına SoU'C' nü Çakır dün sabah ve öğle tr l 'J 
n l'e vıl!yet idare heye1lerlnoe veıil- olrrıuştur. Yaralı amele tedaıvi edilmek Ank -..J ' -'L • • im . en erı e dış kapılanm kır:mıılar, fakat daha iç<;!ri 

_...,._ 1 ·· bat 1 ar"'1an §e.urımıze ge fşlerdır. 
me4.e o an faıkruhal maz a arının, tizere Beyoğlu butanesine kaldlnl • B" ··k M'll t M 1 .. R 1 .. 1 V ,_,1_ girememi.,._.. 1 
L..~-..11- 'b h tl • a· - • Uyu 1 e CC 1!1 e Sl ) e eAJ uuv.uon oonra u eve enn ıger ış • mı"t•r 1 H d . Suçlular ile ıfadelermde suçlarını in-
)--'-' ·• L.1\ 1 . v • k~l ed'lm '1 • • er ay arpa.şa ıst:ısyonund:ı villyet, 
..u-uu goreuı me en ve ış a ı eme-- Bi 'L- ı.- · · ... ut ·ı rı· -ı..-ı d' 1• ik di - kir tevil tm · 1 dtr 1--ı t~ d·....ı..-.,d d .ı;.,...,, ib t 

1 
b r araUtJCJ -'J ıırın ~ eeı e pa ı, ~ e ıye, ma ı ve tısa muesse- ve e ış er . 

JÇ11 "'n' ""E>' ... an oF .... ya u a e e- -land 1 k" ta f d '- 1 l d M-·:ı...-ı. ln. h'dl . lb' 
1 

rl tfstittn kt bl . .. dil lilk- :r-- ı se er er anı ra ın an .11.llrfl anını~ ar ır. wUU\.eme, ge uyen ta ı enn cc t 

l
e 

1 
ye "' rl'-~ie' eb'lde;ın 'şt~u r SüJeyrnaniyede Şahinde saıKağında Meclis Reisi ve Vekiller bayram tatilini için, talik edilmiştir. 

er noe ve ur~ nı ı ırmı ır. . .. h • • d · d"kt b h f . oturan arabacı Cemıl, dun hayvanını şe rırmz e geçır ı en sonra u !l ta Ç l ' .., d kkA b" 
lnı ılab d rslenne gelecek hafla tımar ederken beygirin vurduğu çi!te içinde Ankaraya döneceklerdir. a ış,ıgı Ü Clftl soyan ır 

bn Ianacnk ne tehlikeli surette yaralanmıştır. v ı· b- . R çırak tevkif edildi 
tJniversitede i~~ılAb derslerine ge - C'emil, tedavi edUmek üzere Beyoi -.. a 1 ugun omanyaya Ustasının dükkAnmı eoyan Edvart is-

lecek haftadan . ıt!ba.ren .'başlanacaktır. lu hastanesine kaldınlmıştır. •d• 
İlk olarak 22 Ikmclteşnn Çarşamba • . 1 1 or min<fe biri ,.uJ.anarak, dün adliyeye tes-
ıflnO Yu~uf Hikmet tarafından derı Bır kadına otcmwbıl . çarptı lim edilnrlfttr. 
verilecektir. Be~kta.şia Muradiye mahallooinde Vali ve belediye reisi Lütfi Kırdar, re- Gedikpafllda Keodrun bakkaliye ma -

Bayram münas~betile 

ALK A 
Sinemasının en bUyOk filmi 
tstsnbulda ilk defa olarak 

Baş rollerde 
PRESTON 
FOS TER 

HENRY 
. VlL
COXON 

dOnyalttra dehşet saçan orduları 
mahveden, lnsaıılttra meydan oku-

yan casus kadının bllyOk 
mttceraları 

YAR 
matinelerd

0

en itibaren başlıyor. 

Dt!nl~ işleri: 
~~~d$~~ranfü~~&.fi~w~•rln~hlu~b~n~!~:~:ı:n~d!a~ç:~~·~n~~!d!v~~~·!~~t~a:~:m~d!ü!-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ştktaş caddesinden geçerken şoför İs - manya bandıralı vapurla Köstcnceye ha.. 
mail Polntın idaresmdeki 199 f sayılı o- reket edeceklerdir. Vali. Köstencede me- s o N G u·· N ' 

Pnumz vapu:rlan seferlere başladılar to"'•olıllin çarpmr.rlle varalanmL.~tır. rasimle karşılanacak, oradan Bükreşe gi- • 
Harb başladığı Slrada Akdeniz pos • "aralı Wavi altına~ alınmış kaz.aya deceklerdir. Romanya propaganda neza-

talınnı kesmt., olan Fransız vapur a -L b 1 f'" k 1 t ' reti valimizin ziyaretine aid hazırlamış 
"9 • sl;.'!Ue o an şo or ya a anmış ır. ·1 , . 

oentalarmın tekrar Akdeniz seferlerini • .. .. olduğu programı stanbul vilayetine bıl-
ya.pmağa karar verdiklerini yazmış • Bfr ihtıyar mangala duştu dirmiştir. Lıltfi Kırd.if, Romanyada tet-
t:Jk, Ku:n'kapıda Kalaycı sokağında 19 nu kiklerde bulunacak, Cuma günü lstanbu-

B•rkaC' gGndenberi limanımıza eel - ma~aıı f'Vde oturan 7.f yaşlarında Meh- la dönecektir. --------

BVGÜN 

ALI iLLi D ve 

mcm beklenen ilk Fransız vapuru dün mec, odnda oolaşırken kazaen manga - Bir amele elini makineye kaptırdı 
gebniştir. Isı cJü~erek muhtelif yerlerinden ağır- . . . . 

Teofil rı,....,_ adını ta ıvan bu v .. ca •aıalanmıştır. Şışh~e Rumelı c~ddesınde 98 sayılı 
""'""'.:T""" ş 8 ) • . krem ımalathanesmde çalışan \hvas, 

paY limanmuzdan mal aldıktan sonra Yatalı ihbyar, c.errahpaşa hastane • d.. 
1
. . k. ı. tı ~b 

te'---r A ı...ı ı h ket ed kt" . k 1d nlm ..+.... U!l e mı ma meye :ıc.ap rmış ve aş 
K.nl _:ı...uen zc arc ece ır. aıne . a ı ı9~.... w k .1 . ti y 1 1 be 

M RiE 
filmim izdihamdan dolayı gö:-emiyenler için 

SON GÜNDÜR! ---==-=-=========:::ı:ı:ıı=======--=======-=- parmııgı ·esı mış r. ara ı ame e, -
rayi t~aviBeyo~h~n~~bLH---------------1-.-_-D_E_N_İ_Z_A_L_TI_A_V_C_a_A_R_I~ 

YeiT .. K- e a .. şması karş 1 lı 
ır c 

1 ~~::~.~.ı.:~~:.:............................................. F evkallde bayram programı : 2. _ EBEDiYEN SLNiNiM 

ti car ti faz 
On gün sonra mer'iyet mevkiine girecek o~an anlaşma 
iktısadi münasebetleri artıracak esasları ihtiva ediyor 

Rumenlerle aramızda bir müddetten - kümleri haricinde kalacaktır. Geçen yıla 
beri devam eden ticaret müzakerelerinin kadar Rumenlerle karş1lıklı ticarelimiı 
.:ıoa erer .k, iki memleket arasında ik - yckfuıu 3 milyon lirayı tecavüz etmezken, 
tJadf ~tlerin inkişafını hazırlı.. bu yıl bu anl3.iJll.& Ha bu miktar 7 milyo
,.oalı: maddeleri ihtiva eden çok iyi bir na çık~ olacaktır. 
ticaret anlqması imzalandığını yazmı§ - Bu anlapnanın bizim için şayanı isti -
tJk. fade diler bir nôktuı d:ı, Romanyarun 

Rumen ticaret heyeti Mısır hükUıneti hali hazırda ithal etmek mecburiyetinde 
f]e de yeni btr ticaret anlaşması imza - bulu~ bau maddeleri bizden satın 
lam.ak (lzere İskenderlyeye hnr~ket et - Una,ğı kabul etmif olmasıdır. Bu mal -
nrlftir. Heyetimiz de bugünlerde Ankara- lar arasında portakal, fındık, üzüm, ze~ 
ya bAreket edecektir. tin, rne)"Ya. belde VeAire gelmektedir. 

He timiz """""kanı Bürhan Zihni dUıı Rumenler geçen yıl bizden 33 ton por-
ye """'9 takal ahnıtlardı. Bu lllme bu miktarın 400 

bfr muharrlıimize yeni anlaşma etrafın- ton k nl """"° '---- tl tah ed"J a çı ı a""'fi' .a.une e mın ı . 
c!a fil beyan.Atta bulunmuştur: mektedir. 

c- Yeni Mllaşma bir sene için mutc • Btma mukabil bfaim de Romanya.dan 
ber olup, 21 Teşrinisan!de mer'iyet mev- yaphğımıt ittıaltt, ihracatımıza müvazi 
Jdhıe girecektir. bir surette 1.azlıntacaktır. 

Klering ~ üzerine kurulmu~ olan Romanyadan bqta petrol olmak üure 
aıılafmada iki memleket arasındaki ticarl eskiden Almauyadaıı ithal etmekte bu • 
md'badelAt için yeni kur 92-93 olarak b- tundu~ kimye"li maddeler, kereste 
bol edi~fr. ve selJUlozu yeni anü.ışmıya göre badema 

Bu sebeble Romanyadan petrol ve Romanyadan a1acağı7tt Aynca turlırt ha· 
ma.ştakkatı mübııyaa etmr>k ve daha u - reketlerfnin iki memleket arasında a~ 
cuza eatın almak imkfın1arı hazırlanmış- ması için mütekabil tediye kolaylıkl.nn 
tır. Transit ticareti bu anlaşmanın hü • temin edilmiştir. 

1 L A N ~ıİl!ım-llB:ll_B:lml_CIC:Elll_aa:ıE:lmiB!l:iil!D!3illiDEl:.ııı~ıı;v 
Osmanlı Bankasından: 
% 3 faizli 1911 ihraçlı Mısır Krerli 

Fonsiye TahvilAtının 1/12/1939 tarihinde 
yapılacak itfa ke~idesınde başa baş tedi
yesi tehlikesine karşı, Omumlı Bankası 

Galatıa MerkeziJe Yenicami ve Beyoğlu 
Şubeleri tarafından pek iyi şartlarla si
gorta edile<!eği, mezkur tahvilat hAmUle. 
rinin mal\ımu olmak üzere nan olunur . 

ve 
FERNAND GRAVEY 
MICHELINE PRESLE 

PaNin tebeeaDmD ve eevlmliliöi •••• • .••.... 

AYiPCEN 
Pek yakında S tJ Dl E R Sinemasında 

BUGÜN SABAHTAN iTİBAREN 

T A K s iM 
Sinemasında 

(.AŞKIN OÖZY AŞLARI ) ve (YAŞ ASIN AŞK) filmlerinin 
unutulmaz san'atkan 

A B D Ü L V E H A B' ın 
Mestediol bir müzik, gaşyedici bOlbnl nağmelerUe ~rıslenmlş 

BEYAZ G 
Türkçe SIJzlü - Arabca Şarllılı 

AŞK, lHTtRAS, HİCRAN ROMANI . 

L 
Bayram haftasının en bo·yok zat r progra:m olacaktır. 

BugO.n ve Bayramda hergtın sabah saat ıo ve 12.16 te tenzilatlı 
HALK matineleri 

Sennslar bergün sai\t 10. 12,15 - 2,30 • 4,45 • 7 ve 9,15 te 
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1 Hidiseler Kar~ınnda 

Sulh Umid. acaba 
doğarken öldii mii1 

VARON BAYRAM 

R aınazanın son oruç günü saat lnrı için çil çil paralar hazırlandı. Ş~ 
alaturka on ikide 'bitecek, if - kerliklere, latilokumlar, badem ezme. 

far sofrasından kalkan Müslümanlar !eri. konuldu. Mangalda kahve cezvesi 
birbirlerine: haur duruyor. 

- Bu Ramazan da gifti. Al a gaR 
uz eders 

da 
r? 

Diy~cekler, davul çala çala sokakla- Yarın bayram: 
I'1 dolaşan bekçi 'bayramı müjdelediği Kollarımda kuvvet olsa da, salmcak-
esnttda uyumaları için odalarına götü. ta ko1&n vursam. 

e • 
l ta rülen çocuklar yepyeni ayakkabılarını Nefesim olsa da, şişme düdük üfle -

ooşuçlarına koyacaklar, henüz hiç gi - sem. 

• 
)dlmemiş elbiselerine baka baka göz • - Şuna 'bak! 
leri yumulacak, tatlı tatlı uyuyacak - Diye arkamdan eğleneceklerini hiçe 
lar. koysam da yuları çıngıraklı eşeğe bi -* nip sekak sok.ak dolaşsam. 
Yarın, 'bayram kolan salıncaklan, at- İçimde bir mahalle çocuihınun bay • 

lı karır.caları, şişme düdüklerile gele - rarnını yaşamak arzusu var. 
c·ek. Sandık kokulu mendiller alanlar Küçülmek, çocuk olmak, ve bir ço • 
revin<'cekler, şeker yiyenl~rin ağızlan cuğun bayramda yapmak istediği her 
tatlı1nnaC'ak, uzanan elleri' öpenler da- $er~ yapmak, onun zevkini sürmek is · 
ha nice bayramlara yetişecekler. tiyorum. 

+ 
Bekçi için, çöpçü için, komşu çocuk • 

C Hunları biliyor mu idiniz ? =ı 
iki metre 20 santim saç l Oç buçuk metre sakal 

Dünyanın en u
zun sakallı erke • 
ği Lui Kuliyan 
isminde bir de -
ğirmencidir. Sa -
kalının boyu üç 
buçuk metre gel
mektedir. Olduk • 

Knliforniyalı bir 
genç kızın saçla -
rının uzunluğu i
ki metre yirmi 
santimetredir. Bu 
kız gü 1 endam • 
lıdır. Yüzü de gü. 
zel ve çok sevim-
lidir. Gayri tabii ça yaşlıdır. Saka -
uzunlukta olan fıJ lı ağarmıştır. Sa • 
"ıtçları, onu hiç kalı değirmen -

Garb h } d ~ . b lh 1 de ağartmadık di-
cep esinde topçu att?şini miitrakib biT ön siperini ifgal etm.i§ olan Frans1zla rı tard için Alma"llıır taraf md'ln yrıpıian m Jatsız etme iginı, i assa saç arı - ye bir söz vardır. 

piyade lıücumu n·n uzun1uğundan memnun olduğunu S Fakat dünyanın 
~a Ulh ümidi acaba doğarken öldü mü? ................ y AZAN ................ rrı€'krıne sebeb olarak neticede iki ta- söylemektedir. Şunu da ayrıca söyli • en uzun sakallı a-

* 

i.'l? liolanda ve B<'lçikanın, bir taraf • 

1 
rafın ac;ıl kuvvetleri arasında kat'i bir ycbn ki, bu kız, yaz mevsiminde de • damı sakalı de -

~ seferberlik, su taşmnalan ve talı- mekli g~nera m~sademeye meydan verebilecektir. V'lfü cW~i pla1 .. ın, fazla miktarda üc - ğirmcnde ağartmıştır. 

f n tmnan çan nere da? 

t hazırlıkbrı yaparken diğer cihet- H E E ~ ·ı I~te böyle bir ihtimalin AJ..man baş - re~ almaktad•r· Çiinkü genç kızın de • 

11
e: n:uhariblere. sulh teklif etmelerine • n, ir rKI et kul'l1anaanıığın1 bir Belçika hareketine va-n ettiın pıaja bilhassa onun uzun 
t~ana vermelı?!. tec;qk etmesi büsbütün ayKırı değildır. 1 l:'> .. k ks d 1 

h 
~tC' şüyuu kadar tekzibi de eFm ve " Son Posta " nın Bı~ takdirde Holandanın işgali, Belçika ~aç atını go:me.' ma a ı e gelenlerin 
azın b' h k ... h · · <;;~yısı oz deg·ldır !ah ır aber: Bitaraf Belçika ve Ho. as erı rnu arrırı tahkimatm•n şimalden çevrilmelerini ~ · . . 

Ya.bda hükümdarları sulh tekliflerini ·:··:.""""'""""""""'":'"""'""""'".""."""""''"""" kobyfa~tJracağı için, ihtiyar olunmak * 
Japonyadaki Mi 

yanozita mabe -
dinin çanı, dünya 
da bulunan çanla 
rın en tmnanıdır. 
Bu çan vurul -
duktan on dakika 

hu anC'ı tazyik altında yapmışlar. Eğer tilyumekte oldugu ve bu ıtıbaTla Garb istcnerektir. Elhasıl 'bu gibi mülahaza. 
taz ~o~ ise acaba hangi yabancınm C'~phesinde bir taarruzun yarından zi- l3ı Belçika ve Holanda hükümdarlarını 

t 
Yıhı onlara sulh lehinde teklif yap. y&de bugün Almanyaya daha kolay d' 1 km kul , 1ıın v • Al en ·~P ere so uş ve uy arını ı çır-

4 .... , ış ve bundan maksad acaba ne oldugH d.kkate alınırsa 0 zaman - ı k k' 1 b'r ndan kend' 

Sabun nasıl kesfed'ldi 
' 

~uş? Bitaraf dört Baltık devleti ile Ro- manyarun kara ordu.sile bugünlerde lmı~ o .jck.a b'l' ~n arb .. : .. ya .. d f t ıd
anya. acaba ayni yabancı nüfuza bo- bir ~eyler yapmak istiyeceği neticesine ~rmc: . ı ok anb u bun mLauha aa ·~1~. Yttr ,,. v b' . bı.rlt>rım alma la era er ey mu a-

g€rek mi Belçika ve Holandaya varıla ılır. . .. . 

Snbunun bir te
sadüf neticesi keş 
fcdilmiş olduğu 
iddia edilir. Eski 

sonraya kadar ih
cizaz etmektedir. 

SUlh lehinde 'lt'h k tt'l ?t B h .... 1.. k' A1man a yal- katlarında mUharl'blere m~terek hır ı 1 a c ı er.. a usus goru uyor ı y . l" .. 

b 
Bi7. Almanyayı ve Hitleri sulbü ister mz denizaltllarıle ve uçaklarilc kat'i su:.h b"2~annamesı yaprnı:ya uzum ı;{or-

illrd'k Ç" .. b' t' l kt d B "be muc:l~rdı. 

kavimlerde hay • 
vanları kurban 
vermek adeti var 
dı. Kurbanları ba 

Dernek oluyor ki, 
~sei Fağfurdan 
daha fazla a'h din. .· ... . . leten d~ oluyormuş . v 1 •• unku Almanyanın harbe de- ır ne 1ce a amama a ır. unun s - . . .. .. .. . . 

allıla kazan b'l ği · b' .. _ bi evvelr denizaltıların sayısı kafi de- Fılwıkı kuçuk veya ibuyilk bıtaraf t(!ıniv.1ruz Oa ~ eldce Hiytelnı Mı: ~hey ~~ t'ttıdir İkincisi av uçaklarının refaka • devletlerin bugün yapabilecekleri en zan keserler, ba • .::::-_..._, ..... ku · a e er um nu b... • • lan da yakarlar • * 
h 

llda, iki muhterem bitaraf d vlet tinden mahrum kalan Alman uzak bom ivi şey budur: Muharıb tarafları sulhe d y k b l rd k wla iik" . • . ı ;man ur an a an a an yag -
d Unıdarlarmın sulh tekliflerine r. bardıman filoları Jngiliz av uçaklar'le davet etmek ve fakat aynı zamanda sulh k"ll k di k d" k Su, sası' havadan fazla nakleder 
en l·uı k İ . k .. d f . rld 1. h.. k ist . t fı k tarafa rm ru ere en en ıne ·anşması 

y • a asmadı da bilhassa ngıltere. uça mu a aa topçusunun şı4 et 1 u- yapma emıyen ara , arşı . . 
'Y c: olanca şiddetile hücum etti?! Sulh cumlarına u~rayarak nisbetsiz telefat g~meklc itham eylemek .. Bu vaziyette netıcesınde sabun hasıl olmuş, ve bu - Su içinde çanın sedası, havada du · 
g~rrı1k mı i<rtemiyor; ydksa dedikl('ri vermektedirler. Filvaki bütün bunlar ba ka türlü sulhe erişmek ve Avrupa- nun faydalı bir şey olduğu anlaşılmış. yulduğundan yüz misli uzaktan duyu • 

gaı 1 Y3~nda Rolanda ve Belçikaıı iş- d.ı Almanların, kara ordularile bir ha- , h b bd'yesindPn kurtarmak kabil tır lur. 
v"' ı t·1~ h ? k b 1 k · · kl · · .. t '\ 

1 
• ar 

1 
. s laya mı azırlanıyor. re ette u unnıa ıstıyece erını gos.e. . ..... _. ___ .. ____ .................. -----· .. -·--.. --------··---

Ilövıe b' . . . oln• !Yacaktır. BP"e bu manasız harb 
,,., ır işP:al VP ıstılfidan AJman- rır. b't ı·d· ""'nın 'b ı rrıe ı ır. 
tllı? .aca a kazanacağı bir şeyler var Ho1andava taarruz, su taşırma t~r - H. E Erkilct 
tu ·

1 
Rız bu meseleyi evvelce de bu sil- tfö!ltı dolayısile kolay değildir ve bu iş ............................................................. . 

At lltıia tetkik ve münakasa ettik ve nncak b;r baskınla olabilirdi. Holanda Knrn nakliyat hannnallnnnın pa:r:aln-
Ra~anvanın Belçika ve Holandayı is -ı bu~;·., Amsterdama şimal, doğu ve ce- nnm tcvziine başlanıldı 
ına ~trnekle elde edebileceği faydalarla mıh do~dan gelebilecek bütün taarruz 
ka rnz kalacağı mahzur ve müşkülleri yollarırıı derhal suya boğacak bütün Liman atara nakliyat hammalla~ .• 1m 
da r~ıfac;tırdık. Almanya filvaki Holan- taşırma hazırlıklarını yapm1ş ve üste- mahkmne kararlle sa.lbit olan 

1 ~ bın .li
Ve ve Belçikavı işıral etmekle İngiltere 1ik ordusunu yan veya tam seferber et- ra alaC'nklarmm peyde~y ~e:,ılmesı • 
h Londraya 200-300 km. kadar yakın miş bulunmaktadır. Bu iUbar1a Alma?l ne Limanlar Umum Mudilrluğünce ka. 

ava ve d · ·1 · f L" l Umum Mü leri , . eniz ltı üsleri olabilecek yer- ordusunun Holandayı işgal için çok za- rar verı mış ır. ınıan ar -
h . huvı sahiller elde etmiş, Gar.b cep- man surfetnıesi ve bu esnada İngilter~ dürJüğü dün bu ha<iaba mahsuben a -
s:ı~'hi de hic olmazsa 100.150 km· kı- nin buraya mühim yardımcı kuvvetler lacak1ı hrunmalların bellerine 15 er li
taa;11~ olur. Bunlar harbin sevk ve vofüımıya vakit bularak işgali bilsbü- rrı dağıtmıştır. 

A ec;ı noktasından az favdalı de~ldir. tün akim bırakmısı bile kabildir. IJammallar 'bayram arifesinde veri-
İ\h1.,nC'ak ·bu asken favdalara mukabil Bekikanın işgali ise Majino hattının len bu paradan son derece memnun ol-
1914anva?ın bu hareketile, herhalde temadisi makamında bulunan Belçika muşlardır. 
gilnkudc>kınden daha kuvvetli olan bu- ~arlt hudud tahkimat hattını ve müs - . . .. . ... 
lı:anaı Rolanda ve Belcika istihkam, tC\hkem Alber kanalını harben yarma!c Pohs Enstıtüru profcsoril znbıta 
ll'ıe ~e ordularının siddetli muknve- ve ~eçmek iktiza eder 1ö 'bu da bugün teşkilatıınm tetkik etti 
bUt~~eruı: çarpacağından sarfınazar, bir meseledir. Çünkü bu hat seneler - Ankara Polis Kirimoooloji Enstitü _ 
'Ye"'t'ıdn dUnyayı ve bilhassa Amerikayı denbPTi insa olunmakta olduğu gibi sü • f ö •. y· • li M lw p t' 

••l "n al ,,ıı... • 1 ->- b rl d ü h pro es ru svıçre arA ayo :ın 
ll'ltıl' e.r uıne tahnk etnıesl ıh ti - ay 3ruan e e ş p esiz nok~anlannın . . 
~etı~ onun için çok büyük ve ehemmi- iknıal!ne ~alışılmıştır. Bundan başka evvelkı gün şebrlm'ize geldiğim yaz • 
Cih 1 bir siyasi mahzurdur. Fakat diğer şimdiki Belçika ordusu 1914 dekinden mıştık. 
hıı~tıcn İngiliz ord't.ısile uçak filosunun, !arkhdır .. :.:ofesör dün sabah F...mniyet Müdür
ı . ao:;c:a Şi111ali Amerika Birleş'k dev- Bütün bu millfillazalar da gösterir ki lugune gelerek zabıtamızın bazı tek -
~~~ • 1 • an

1 
.nın kendi uçak sanayiini emre Almanların Holanda ve Belçikayı işgal nik teşkilatını yakinen tetkik ctmış, 

tra~de kılmaları ve Kanada ile, Avus- 1ıareketlerl öylece kolay bir hare1rnt Erııniyet Mildürlüğü erkanile temaslar 
· bilh : ... ve Yeni Zernndın da tngiltereye olarak cereynn etmiyecek ve belki de dA bulunmuştur. 
L'Ye ~ 'a Uçnk, pilot ve makinist vermi- İngtliz ve Fransız ordularının mühim ProfesBr mütcakıben Yıld1u giderek, 

azırlanmalan dolayısile, gittikçe kısımlarının Belçika topraklarına gel. Po".is mektebini ziyaret etmiştir. 

Okuyucularıma 

Cevabları ı 
Bay cŞ. S-> ye: 
- cSevdiğim genç kızın maale -

sef dik .gelmiş bir mazisi var, bugün 
geçirmekte olduğu hayat çok dürüst 
ve temizdir, fakat ne de olsa eskiden 
yapmış olduğu bir iki ihtiyatsızlığın 
tesiri cl'an canlı. Evleneceğiz, yal -
mz .arkadaşlarımın arasında kllçük 
düşn:ckten korkuyorum.> diyorsunuz. 

Sizi böyle bir serRüzeşte ayak bas. 
manuş, böyle bir düşünceye kapılma • 
~ve bana böyle bir suali sormamış 
görmeyi terci'h e:ierdtm. İş işden geç
memişken moral hocalığı yapmak müm 
kün amma ben istilmale aid bazı tah
minler yapmayı tercih edeceğim: 

Sevdiğiniz genç lnzm yapmıı oldu· 
ğu ihtiyatsızlıklar be.nim tahmin et • 
ti~m dereceyi bulmuş ise veya o de. 
rcceyi bul~ wht1..bı uyanını~ ıse ve 
siz bu gen~ kızla evlontrseniz gülünç 
olmakla, arkadaşlannır.m yanınd3 kü-
çük d~şnıekle kalm.aaınız, kendi ken
dinizi cemiyet hayatrndnn tard da et
miş olursunuz. Far1..edbıiz ki bir aile 
ziyaretine gittiniz, lld dost arasında 

gizli bir rnuhııvere işittiniz, bir Jl{ilüm· 
seme de gördünüz, derhal üzerinize a· 
lınırsınız, farzediniz ki sokakta bir yol
cu karınıza bııktı, içinize bir şüphe dil 
~er. yavaş yavaş merdilmgiriz olur · 
sunuz. Sonra yapt\ğmızdan pişman ol· 
mak devresi Relir, onu da karı kocn n· 
r.asında acı sözler teafül faslı takib e
der. 

Kendi kendinizde blltün bu ihti 
mallere göğüs g~rebilecek kuvvet m; 
ihisscdivonrunuz? O halde başkalan 
ı11ın ne düşüneceklerini dü~.inmcme · 
ruz lazım. 

* Bayan cB. L., a. 
- cNe de çabuk darıldı. Bilseydim 

hiç lfıtife etmezdim . ., diyorsunuz. Doğ
ru, kabııhatiniz karşınızdakinin Iatifc· 
ye tahammül edip etmıyecef,rini peşin
den anlamavs çalışmamış olm::ıktlf. 
Fakat ben sizin yerinizde olsaydım 
!barışmaya teşebbüs etmezdim. Arka -
sından koşulduğunu anladı~ı dakika • 
da darılma mevzularını daha ziyaclo 
sıklaştırır, artık hayatı yaşanılmaz ha
le getirir. Hem daha nişanlı bile de • 
ğllken böyle yaı>ın bir erke~iıı kocıı 
aıaline geldi~ zaman nelere muktedir 
olduğunu düşününüz. 

TEYZE 
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Yüz güzelliği 
ve yüz bakımı 

Alın şekli: Yüze geniş alın zeki vir 
mana, pürüzsüz, düzgün alın gençlik ve 
iyilik manaları verfr. Saçlarınızı .gcrıye 

tar yı.p alnınızı açmaktan kaçınmayınız. 
Eg r mutlaka kapamak ihtiyacını duyu
yorsanız sa nnızı dalga ruilinde alnını
za çekmektense kakül veya minimini 
bukleleri tercih ediniz. Bırinci şeklin mo
dası gcçrnı.ştir. 

Bakınu: Besleyici kremle her sabah. 
gün aşırı, haftada iki d~fa, hiç olmazsa 
haftada bir alnınızı n.şağ.tdan yukarıya 

do ru haf~ hafıf sıvayınız. Fakat bu ara
da derinizi üstüst bindırnıemcye, kırıştır
mamaya çok dikkat etrnelisıniz. Kaşları
nı ı çatmamayı, alnınızı buruşturmamn

yı adet etmelisiniz. Burt'lar alnınızın çız
gilerunec;ini geciktirir. 

Makyajı koyı.ı pudra sürünüyorsanız 

tuvaletinizi bitirirken almnıi'.a ikinci ve 
daha açık bir pudra sürmeyi ihmal et,. 
meyiniı:. 

* Gö7.lere bak1m: Parlak gözler yüze can
lılık ve neye verir. Göılerır.izın içini bu
lanık görıür görmez derhal bir göz b:ın-

• y~ yapınız. Göz kapaklarınızın vaktin
den önce düşmemesi, buruşmaması için 
akşamlan besleyici krem sürünü?.. 

Makyaj fıiçbir vakit ne göz kapakları
nızı, ne de kirpiklerinlzı faıla boyamayı-
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f) \ TİYATRO lfl 
~r!~ii!'al şık· bir takım Şehir tiyatrosunda güze) 

yepyeni tarzda fa -
kat sade ve şık biı 
elbise istiyenlere bu 
modeli tereddtidsilz 
tawiye ederi2. Bü • 
tün yenillklerl, bü • 
tün değift1d1ği ince 
ince düşünülerek 

hazrrlanmı~. Y~ 
ve boy farkı gözet
meksirln ekseriye · • 
te yaraşacağ'l iddia 
edilebilir. 

Rengi siyaht1r. Si. 
yah yünlil. Göğüsle 
kalça arası basit fa-

kat gösterlşli ve ye. 

ni bir işleme ile süs. 
lüdür. Diğer bir şık

lığı da astrakan SÜ-

südür. 

Arkası dlk önü 

uçlan sivri kapalı, 

fiyon~ayı andıran 

minimini yakası as

trakandan, epolet • 
leri astrakandan, 

C€ketinin kenarları 

astrakandandır. 

Eteği de ayrı bir 
güzellikte. Bol fakat 

blı"'tün bu bolluk 

, 

· bir piyes: Şermin 
Yazan: ismet Hulusi 

Birinci perde: 
cSahne, bir bahçedir: bir merdiven ü

zerinde ağaç bu<layan Fikri dayı lHadi) 
ile, yere uuuıınıf kitab okuyan Şermini 

erkek .. küçük rolünde Nevin ev sahibi 
bir genç kadın +,avrını ne kadar iyi ta
k~. 

ÜQiincü perde: 
(Cahid'e) ıgöııiyoruz. 

Şerminin annesi Semra (Neyyire) sev- Şerminin evi, Fikrı dayı tal açıyor. 
mediği, sevemiyeceği bir erkekle evlen- Hasan gidecek, Şermin artık kararını 
dirilmiş bir kadındı. Şermın henüz çok v~rmiş gibidir. O da Hasanla beraber gi
küçük yaşta iken. Semra karşısına çıkan dıyor. A:nncsi de biraz sonra gelec_ek. An
ı>eveceği bir erkekle bt!rabur kaçıp gittı . ne ~ız ılk defa karşılaşacaklar .. ışte an
Şer.min büyük annesinin yanında büyü- nesı Semra (Neyyıre) ! Anne kız karş\ 
dü. An.nesi tarafından bırakılmış hır ço- karşıya. Anne kendisini kabahatli bulu
cuğu.n çek~bilecegi tasavvur edilen bü- yor. Kızına karşı büyük kusur işlemiş. 
tün ıztırabları çekti. Annesmi kabahatli Mes'u<l olmuş mu? .. Evet .. fakat bu saa
buluyor. Onu hiç affetmiyecek. Dünyaya det o kad'ar yarım ki. Arkada bırakt1ğı 
merdiveninin üzcrındcn bakan I<.,iltri da- kızı d'abna onu meşgul etmiş. daima kızıl yı geniş göriişlü bir insandır. Ona kalırsa nı ~'ÜŞÜnmii§, büyük bir pişmanlık ;çin

i Semranın kaba.batı o kadar büyük de- dedır. 
ğildir. Şermin annesini bunun için mi çağır-

Semranın annesi Şerminin de büyük mıştı? Annesinin yolunda yürüyordu• 
annesi olan Salihe (Şaziye) Se1nradan Senelar<:e kabahatli bulduğu annesini 
mektu:b almıştır. ~emranın kocası yani kendi de .ayni yolda yürüdüğll için affe .. 
birlikte kaçtığı erkek ölmüştür. Semra den, kabahatini kabahat addetmtyen. hat .. 
dönecektir. Şermiııin arkadaşı Süheyla ta onu kabahatli buldu~u içın nedamet 
(Nev.iın) Ncjadla (Hikmet> sevişiyor, ev- hisseden Şermin bunları rnı işiteccktı? 
lenccekler, Nejadın arkadaşı doktor Ha- Hayır, o kalımyac1k: kızını annesine bı• 
san (Hüseyin Kemal) Şermini sevmiştir. rakıp gidecek. 
Fakat Şerminle evlenmesi müşkül; çün- Semra buna razı değil, fakat kızına ne 
kü ailesi, kooaBını bırakıp bir başka er. diyebilir ki! Çocuk şefkat ister .. amma 
keğe kaçmış bir kadını.n kızını istcmiye- kızı bunu dinlemiyor. Ya çocuk güniırı 

ceklerdir. Şerrninle evhnmek istiyen ve biri.nde !hastalanırsa. Ona annenin gös
hoş bir tarzda öne Şermini.n evvelce reddettiği bır erkek te terdiği ihtimamı kim gösterebilir .. böyle 
toplanm~, kalçalara en ufak bir genişlik ilave edilmemiş. Şişman görünme. vardır ki, bu erkek hiçbir veçhile Şermi- bir vak'a da olmuştur. Çocuk hastalan
mel: şartile bol etek giyebilmenin işte bir sırrı... ni tatmin edemiyecektir. Şermin bu er- mış. Ölecek öldtl sanılmış. Anne koşmuş, 

nıı:. Yüzünüze sert bir mana verir. Mak-ı bir parçacık: ch§an taşırmalıdır. Üst du- kekle evlenrn<!ye razı, çünkü annesi ge- ölecek çocuğa anne şefkatile bakmış, btış
yajıınızı bitirdikten sonra kirpiklerinizi dağın yürek şeklindeki ortasını belirtme- le<::ek. Kendine karşı çok kabahatlı bul- kalarının bakamıyacakları gıbi bakmış. 
tatlı badem yağına batırılmış yumuşak, Jidir. duğu amıcsini istemiyor.> Çocuk iyi olmuş. Anne olmasaydı, ölüıllı 
küçük bir fırça ile temizleyiniz ve geriye Umumiyetle ruj sürünmeden önce bol Biz mektebde Gülistan okumuştuk. O- nnrhakkak:rnış. 
bükünüz. pu<lralanmalıdır. Bu podra dudaktaki ıs- radan hatırımda kalmıj: Telefon çalıyor: Şermin açıyor. Konu" * !aklığı kurutur. Rujun iyi yayılmasını cGörk zade akibet gcirk şeved'.:. şan Ha.sandır. Şermin gitrniyecck. Çocu.-

ve uzun zama kalıt t · d .-Kurdun oğlu nihayet kurd olur.> ""' ·ınun yanında kalıyor.> 
Fazla ince, sıkı dudaklar yu" ze gu" zellik , n 1asını emın e er. e;u 

• . Boyayı sürdükten sonra bir pamukla du- Kan, çocuğu babaya, anneye benzetir, Üçüncü perdenin en uzun sahnesi Ş!'r~ 
v-eremez. Hatta bıraz da hırçınlığa ala- dağa hafü hnfif dokunup fazlasını almak hatta ayrı şerait, ayrı muhitte yaşatılc;a- mm· ve S"""""a arasında geçen sahnedir. 
met sayılır. Böyle dudakları boyarken kya' b'"l"k . "' ...... 

d 
. d d ğın tab.. h d d d ma ıa ta ıı ı verır. lar, yetiştirilseler bile. Şermin birinci ve ikinci perdedeki mu,·af 

ruju aınıa u a ıı u u un an * Piyeste Şerminin evlendiği şerait an- :f'akiyeti idame ettiriyor. Semra rolünde-

Gençln' araşacak bir giyi ıiş 
Bariz bir çene cesareti, sebatı, azmi nesinin evlendiği rernitin ayni.. böyle o- ki Neyyire tam o Semra: Acı çekmiş, 5a

gösterir. Yıüze çirkinlik vermez. Onu giz- lunca bu kız da annesi gibi mi olacak. adet wnarken, saacle•1 bulamsmış, kızı! a 
lemeye nafile çalışmayınız. Kaçık çene Birinci perdeden piyesin sonunu anlıyor karşı kabahatli, fakat onu korumak, kc>n"" 

bilakis yüzün güzelliğini bozar. Tebarüz gibiyiz. d'i vaziyetine düşürmemek is ') •n anne .• 
ettirebilmek için allığmıza parmakları- Btmun aksi de olabilir. Annesile ayni ne kadar güzel konuştu. Şermin hakika .. 
nızı hafifçe dokundurunuz. Çenenizi bel- §erait içerisinde evlenclırilen genç kız, ten hayatta bir Şc•rmin, ve Semra havat~ 
li belirsiz pembeleştiriniz. kendi çektiği ıztırabı, çocuğuna çektir- ta onun annesi olsaydı. Kızına böyle so· 

Bu takım bej -
kahve rengi damalı 
yunlüden bir trua -
karla etekten ve 
kokdöroş renginde 
yünlü bir jileden i
baret.tir. Truakar 
boyu uzun göste -
rir. (Fakat eteğin 
mantonun kumaşın.. 
dan olması şarttır.) 

Uzun boylular gibi 
kısa ve uf ak tefek • 
ler de giyebılirllr. 
Bilhassa bu truakar 
çok sadedir. Silueti 
kabalaştuınaz. Hat • 
tba omu7Jdan i•"ba -
ren bolca olduğu i
ç'n kalça ve karın 

ş'şmanlığını belki 
de biraz gizler. 

Eteğin dar ve düz 
oluşu bu maksada 
yardım etmektedir . 
Rağlan kollar omuz
ları hafifce genişle
terek büstten aşağı 
kısmı tabii halin • 
den ince gösterir. 

Jile değişik bir 
tarzdadır. RPlden 
aşağısı üstüste ka • 
panmıyor, yakası ji
le için oldukça iri. 
Önü fermetörle ka -
panıyor. Kemeri şık 
bir toka ile ilikleni
yor. Bu tefrriiatı is
tediğiniz kadar şık 

.şeyler arasından se

çebilirsiniz. Brr mo

delin rengin tefer • 

rüata yer vermesi 

hoş şeydir. Her el -

bisede bu hususiye. 

ti bulamazsınız. 

/ 

Boynunuza vakit vakit iyi bir kremle memek için amıesinın gittiği yola gitme~. kulur, kızına ıztırnbını ancak böyfo his· 
masaj Y~ ihmal etmeyiniz. * settirebilir ve kızını ancak böyle ik!lll 

Su tas 
modası 

Bu son bahar . 
ve kışta bize gü • 
zel bir yenilik o. 
larak sutaş mo -
dasını getirdi. 
Modada bundan 

müsaid süs bu • 
lunmaz. İstediği • 

niz kadar çok ve 
az, istediğiniz ka· 

dar karışık ve ba-

sit şekiller vere • 
rek kullanabileceğiniz sutaş. pa 
halı olmamak cihetinden de bilhassa 

Lisanda orijinalite var. Artistler rolle- edebilirdi. 
rlııi çok gü:ael yapıyorlar. Bilhassa Şer- * 
min rolündeki Cahide fevkalade, uzun . . 

11 
· 1 k d ıarda 

..ı.:. 1.. .. 1 ,H.\" di 1 . Pıycsın esas ro en ) a nız a ın 
uzun :NY uyor ve soy e......,mı n etıyor, Ih S .1 ş · d kek• 

· · · · h' · · F'k . ..J- ve bf assa emra ı e errnın e .. er 
hıssettiğinı ıssettırıyor. ı rı UCl.yı ro- . k d ncıZ 
1 .. d k' H a· "lk d f a·· B t lerin rollerı o kR<lar az ve o a ar ca un e ı a ı, ı e l c uneş a ar- A k d 1 1 d bi-
k d ·· d" )j.:; k b ğ diğ' ki.. onlar adeta a ın arın yan arın a en> e gor u 5 ... m ve ço e en ım . 
H d' · kA "l 1 1 S rer figüran gibı kahyorlar. 
. a ının .. te amu . etmış, o ~un aşını~ı. a- Pivcs muvaffakiyetle temsil edildi. Jjtl 
lıhc rolunde Şazıyc gıyımı, makyaJı, ko- ff-~-· . Ş h T' t iJd .. .. muv.a «Aıyetı . e ır ıya rosunun 
nuşması ve rolune gore zaman zaman de- . k d'ı , tk~ d 'UndıJ 
Y• 1 .1 ··k 1 N . b" . kuvvetlı n n sana arına me ) 
gışen tavır arı e mu emme . 1 evın ırın-
. ded k" kü" ...:\k ı· d k t bli T dersek, hata etmemiş oluruz. 

cı per e ı ~"' ro un e ço a . a- l H r · 
l •t · · smet u usı 
n ıyı. • ••••••••••••••••.. ••.••••...•...•••••....••..•• * ····~~··~~tlnnna zam ynp.ılnuyaaak 
İkinci perde: Deöirmencilcr, çuval 'fiatlarımn vil}( 
cSüheyliınm evi.. seneler geçmiştir. selmi~ olduğunu ileri sürerek un fiat • 

Süheyla Nejadla evlidir. Şermin misafir 1 b"r miktar zam yapılmasını is " 
1' Ş · d d"' · k ki nına 1 ·rı ge ır.. erm~ e sevme ıgı er e. e ev- terıııslerdir. Belediye, c ,eğipmencilerı 

lenrn~ ve bır kızı olmu§tur. Şermın elAn .. · t• · yersiz 'bulmuştur. 
. . ff t . d lrt s··h l' . muracaa mı 

elverişlidir. . ~1 ~ e. rruş e 1 
• u ey anın_ e~~- İki vapur ithalat emtiası geldi . 

N l d 1 k 11 ld y haki- ne bır misafır daha gelecek, bu mısa .ır . . d a·;:,erl 
ere er e, nas.ı . u a~ı ı~ ~ı~- Şenmini evvelce sevrnl.ş olan Hasan Ha- Dün limanımıza ibırı Holan a, lı; 

da umumi bir fıkır edınebılmek ıçın _ .. M ır. ş . 1 d h, R n''a band'ıralı iki eenebi varıır 
h tt ıı. b k d 1A sanı ıgoruyoruz. e,ıser ermın e a a ev- oma J 

geçen sene -· a H u yaz- or e 11nm . . . .. 1 · ti 
'b · k dl 1 k 11 ld y ö vel buluşmuşlar ve bırbırlerılc? munase- ge !l1 ş r. 

~e .. gı ı ~·a 5
\ ar: u anı ıgını g z bettedirler. Şermin de annesinin gittiği Holanda bandıralı Dekalyum vapu ; 

nune ge ırme ye er: yolun başlangıcında. ru· boya, makine ve demir aksamı, mıı 

k He~hangi birl rdbun t~~~l ~or~nı. Hasan Eliizığa tayin edilmi ş. Gidecek, teİif içkiler, Rumen bandıralı Tra~si~: 
orc:aJının yan arını, ce ennı, ) ~ı- Şerrnini de götürmek istiyor. Serm;n git- vanya vapuru da, tıbbi ve kimyevı e 

k 11 nA- 1 " }' b"}" • • • UU 

nı, o arım suı~aş a sus ıye ı ırsınız. meli mi? .. Şermin nefsile mücadele edi- . boya ve asfalt getirmiştir. 
Ancak fazlasına gitmemPVi esas bilme. za. -,, • yor. Çoouğu ~'meli bırakması lazım. 
!isiniz. Her gelip geçici, ucuz garnitUr Soneler evvel bırakıln11c: olan kendi ne 

'b' h d lil d f ı · -s R h· p-..Ah~ Hd lrnilma rnrntı 
gı ı unun a rnmun an az aya gı- kadar güçlilk çekti. Annesiz yaşamanın . ar11 .. 
<liHrse de göze batacağı, elbisenin ki - ıztırabıru ne kadar yakından hisscttı. Ay- A lihev kövü-ndP otur:m Th"f!ıı:n 

1 
.. 

b:ırlığını kaçıracağı muhakkakttr: En ni ıztıraıbı kızı da hissedecek, fakat sevi- bıı c:iirüriisli NPrib;n ku~lanma"k a o .. 
ağ:r, en kıymetli süslerde bile bu; böyle yor. Sevgi her ;peyden kuvvetli! Çncuğu duou araba, Münzevi kışlası cadde , 
değil midir? için ~adt!tini çiğneyip geçmeli mi?ı. sirıdetı ?:eqerken Hatice ve Dilber nd 

Her kadın bilmel idir 
Soğuk ıhnvada sokağa ihtiyatsız çıkar

sanız Uşüyüp hastalanmamanın basit bir 
çaresi olduğunu unutmayınız. Derhal bir 
,gazete alınız. Elbisenizin altından birer 
tabakasını g~ sırtınıza yayımı. 

İkinci perde, birinci perdenin temsi- ı .. "•nda ikl kadına carparak her ikisi : 
!indeki muvaffakiyeti idam~ ediyor. U- ni.r. de yaralanmalarına sebebivet ver 
zun uzun kcxnuşaıa, nefsUe mücadele eden, mi~tir. 
aşk karşısında zayıf düşen Şermin .!ler Yaralı kadınlar tedavi edilmek üzere 
sah.nede muvaff~k. Haseki hastanesine kaldırılmışlar, ka -

Hasan rolündeki Hüseyin Kemal, se- zaya sebeb olan araba sürüc üsü yakıl -
ven ve sevdili kadına :nüfuz edebilen bir lanmıı~· 
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C Atatürkün manevi huzurunda =ı 
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Milli Şef 

Vekiller 

Parti idare heyeti 

Bayan Af et, meb'u slar ve halk 
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Sovyel - Finlandiya 
konuşn1alarının içyiizii 

Müzakerelerde başlıca mevzuu 
teşkil eden Aland 

adalarının meraklı macerası 
Yazan: Hasan Ali Ediz 

Finldndiya sal.illerine bır baktf 
Günün mü~im m~selelerinden biri de, l lidir. 4te Sovyetlerle Finlandi~a arasm-' betler gergin bir hal aldı. 19'.!0 yılında İs

Sovyetlerle Fınland!ya arasında uzayıp da cereyan eden müzakerelere Isveçin ı:le 1 veç kralı, Aland adalarından gelen ve İs-
giden müzakerelerdir... büyük bir alaka göstermeı.i bu yüzdendir. veç tarafından ilhak edilmelerini rıca e-

Soyyetler Birliği Baltık denizinden Aland adaları, Boti körfczinın ağzında den bir heyeti huz-~runa kabul etti. l•'in-
gelc'bilecek muhtemel bir taarruza karşı olmakla beraber, Finlandiya körfezini de landiya ıhükıllneti, Isveçe giden heyet n
emniyctini kor~mak d~şün~csilc, Eston. I kont~ol edebilecek bir vaziyettedirler. Bu zalarıru, ve hareketin şeflerini .tevktf et. 
ya, Leoonya, Lıtvany.ı ıle bır sıra karşı- keyfıyet Aland adalarına stratejık bir mekle bu harekete cevab verdi. Adnlnra 
lıklı yardım paktları imzaladı. Bu arada, 'ı mahiyet vermektedir. Bundan başka Al. Finlandiya askerleri ihraç edildi. 
ayni şekilde bir pakt imzalamak için Fin- land adalarından bir çoğunda büyük harb Bu sırada İngiltere araya girdi. ~linkü 
hındiya ile de müzakerelere girişti .. Mü-1 gemilerinin barınmasına müsaid liınan- o zamanlar İngiltere ile bolşevikler ara
zakerelere başlanalı iki ayı geçtiği halde, lar bulunması, adalar arasındaki deniz sında muharebe cereyan ettiğ. içın, İn
bu~ne knd'ar bir pakt imzalamak müm- derinliğinin, büyük tonajdaki gemilerin .giltere bu adaları, Petersburg..ı karşı yap
ki.in olmadı. Müzakereler zaman zaman bile geçmesine müsaid olmaııı, Aland a- mak istediği hareket için bahri bir üs o
tehlikeli bir safhaya girer gibi oldu. Za- dalannın stratejik kıymetini büsbütün 'lar.ak kullanmak istiyordu. Bu yilzden 
man zaman inkıtrıa yüz tuttu. Müzııkerc. artırmaktadır. Aland adaları işi Milletler Cemiyet;nc 
!ere resmen iştırak etmemekle beraber, İşte muhtelif devletlerin zaman za- lhavale edildi. Bir Amerikalı, bir Belç•ka
ısveçin de, Sovyetler Birliği ıle Finlandi- man Aland adalanm gösterdikleri büyük lt, bir de İsviçreliden ibaret üç kişilık bir 
ya arasında cereyan eden bu konuşma- aliika bununla izah edilmektedir. komisyon, Aland adalnrmın Finlandiya-
lara büyük bir alak:ı gösterdiği görüldü. Gene stratejilc vaziyetleri dolayısile ya verilmesine karar verdi. Komisyon 

Sovyetler Birliğ.i i1~ Fmlandıya ara- Aland adalarının 1"ınlandiyay::t verilme-Aland adalarının, zengin ve oldukça he-
sındaki konuşma1arın başlıca mevzuu A- yecanlı bir tarihleri vardır. Aland ada- sine sebeb olarak şunu ileri sürüyordu: 
land adalarıdır .. Isveçiıı de bu müzakere- ları, ısoa yılına kadar lsveçe aıddiler .. Aland adalarının İsveçe olan mesafeleri 
lere ıbu kadar aliıka göstermesi, gene A. 1807_1809 Rus _ İsveç muharebesinden 40, Finlandiyaya olan mesafeleri ise 25 
land adaları yi.izilndendır. kilometredir. Binaenaleyh adaların J< Jn-sonra. 5-17 Eylül 1R09 tarihinde aktedilen 

Etrafında bu kadar gürültü koparılan, FridrihShans muahedesile bu adaiar Rus- landiyay.a olan bu yakınlığı, nüfus me~c-
Sovyetlcr Birliği, lı'inıandıya, İsvcçıen lesini ikinci plana düc:ürerek adaları Fin. 

hıra intikal etti. Rusya bu muahede ile, :.-
maada. zaman znman Ingilterc ve Al- Iandiyay.a verdirtti. 

hem Aland adalarını. hem de Finlandiya-
manyayı da yakından aJakalandıran A- yı kat'i olarak· kendi ülkesine ilave etti.. Milletler Cemivetinin kararı neticesi 
land adalarının hususiyeti ve mahiyeti _,_ · ı d" - J9?1 • 27 H · · Rusyanm Baltık denizinde kuvvetlenme- olarıu;. Fın an ıya ~ sevesı azıra-
nedır?. .. . . sinden telaşa düşen İngiltere, eline fır- nında kat'i olarak Aland adalarına yer-

Tarıhte muhım bır rol oynayan ve za- .. l~c:.ti. Adalardaki İsveç halkına kendi dil-
man zamn.n birçok siya.si hadiselere scbe- sat geçer geçmez, Rusları bu sahada mu. ~. . . . .. 

. · . saadekarlığa mecbur etti· Kırım muhare- lerınde tedrısat yapmak, kendılcrını ıda· 
bıyet veren Aland adaları, Baltık dcnızın- · k h kk d k b l tt• · ·· · · besini müteakıb, 1856 senesinde İngilt~re, re etme a mı a a u e ı. 
de, Botı korfezının tam ağzında ouhın. M"l ı c · ı· · b k i Fransa, Rusya arasında imzalanan Paris ı let er emıye ının u ararı svcç-
ma:ktadırlar.. w· .. k ıb" t ııı. d d ç·· k"" A. muahedesine bir de cAlantf uzlasması:ıı nı te yıı ır e aş uyan ır ı. un u 

Aland adaları, mecmu rr.esahaları M2i3 ekledi. Rusy~. bu anlaşma mucibince A- land adalarının Stokholmci.an olan mesa
kilometre murabb:unı bulan irili ufak~ı land adalarını tahkim etıremeği taahhüd !eleri topu topu 100 kilometre idi. Bunun 
üç yüz kadar acfadan nı:.irekkebdir. Maa- etti. üzerine Aland adalarının bitaraf bir mın-
mafıh bu üç yüz adamn ancak 80 kadarı 1914_1918 Dünya Harbi esnasında Rus- taka sayılması hususunda müzakereler 
meskun olup, diğerleri, yaşanması kabil Iar, vaziyetin hususiyetinden ve İngilte- 'başladı. 1921 senesi 10-20 Birindteşrin ta-
olmıyan kayalıklardan ibarettir. re ile olan ittifakbrmden istifade ederek rihlerinde CenevE:rle, Danimarka. Eston-

1925 senesinde yapılan nüfus sayımına k Aland adalarını tahkim ettiler.. ya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Büyü 
göre Aland adalannın mecmu nüfusu t 

1917 ihtilalinden, ve :F'inlarıdiyclnın is- Britanya, Letonya, Polony::ı, sveç mu-
27,180 ki§iden ib;ırettır. 

tikliılini ilan edişinden sonra Aland ada.
1 
rahhaslarını.n iştir~kil.e bir konf. er. ans 

Aland takım ~dalarının en büytik adn- · 1n22 h d larında is,·eçe iltinak etmek cereyanı bac: toplandı. Nıhayet lı nı:san " tarı ın e 
sı, bütün adalara ismmi veren Aland a- :ı- l · B ı • · 

gösterdi. Versay sulh miizakeratı esna- bir anlaşma imz.a anaı.. n a.n aşm .. a .ne~ı-
dasıdır. Aland ada;:,ının nüiusu 1400 kı- d h k sında bu hususta bırç.ok müracaatlar va- cesinde Finlandıya, • Fınl,:ın ıy1 u ·umc-
şidir. Mesahası, ı175 kilometre murabbcıı-
dır. En büyük şehri Marıenl'ıamd•r. ki oldu. 1919 yılı 1 Hazıranında Aland a- tinin tesbit edeceği baZJ istisruılar hari-

Bir hayli şimıılde olmasmn raP,men A· dalarındaki mah;ılli mechfilcr plt>bisit ta- cinde> Aland adalarını gayri askeri bir 
land adalarının iklimı, oldukça mutedıl. lehinde bulundular. Hatt.l, bu sıraltrda mıntaka haline getirmeği, buralarını tJh
dir. Vasati harareti -r 5 derecedıt. •hususi mahiyettP yapılan plebisıt netice'- kim etmemeği taah~üd etti. Bu anl~~ma-

Aland adası halkının başlıca geçim va- sinde. adalar halkır.1n ezici bir ekserıyeti, nın diğer maddeJcrı de. B:ılhk denızmde 
sıtaları, ıbalıkçılıkt1r. Bazı adalaraa ,,ı. İsveçe iltihnk etmPk :ırzusunu izhar P.- bir harob çıktığı takdirde Aland adaları. 
dukça iyi mer'nlar cia vardır. Bu yiizde:ı tiler. 25 Haziran ] ~1:1 d" kİ plebısit <'Slla· nın bitaraf kalacağına dair olan hüküm
buralarda, davar da yetiştirilmektedir. 1 sında, adalardaki IO,l!l6 nüfuı;ian 9733 ld- krdi. Bu anlaşmanın tatbikine nezaret 
mektedir. ı şi. İsveçe iltihak iç:in rev ve:rdi. ışını, Milletler Cemiyeti kendi üzerine 

Aıa.nd adaları Finlandiyaya aıddir. İ.şte bu hadise yüzüntle:ı o zamanıc:ır aldı. 
{lHa}buki buradaki n~fu&Un r<· 97 s: İsveç- 1 İsveçle Finlandiy:ı arasındaki JnUn~ 1 (D~amı 9 um.'tL sayfada) 



• 

S Sayfa SON POSTA İkinciteşrin 12 

Mili .. Piyango Bayram 
hazırlığı 

1 Son Posta 1 SPOR 
F 

Üç keşidelik intikal pl&nının birinci keşidesinde 
büyük ikramiyeleri kimler kazandı? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Askeri liseler atletizm 
şampiyonası dün neticelendi 1 

esnaflığın şeklini de de.qiştirmiş.. Önüne 
gelen mendil satıyor. Ne kadar çok men
dilci var? .. Her esnaf avaz avaz bağın -
yıor. H8sı.l olan velveleden insam.n ku -
laklan uğuldayor. Yanımdaki arkadaşa: 

- Bu ne gürültü böyle? 
Diye şikayet ettim. 
--Elbette bağırırlar, diye cevab ver -

di .. zavallılar ne zamandu.· bugünleri bek
liyorlardı. Top cephcde.ıı evvel çarşı, pa
zarda patlıyor. Ne zamandanberi <'!WHıf, 

İngiliz harb gemileri gibi pus11 kurmuş 
müşteri bekliyordu. F..h. ahvali alem el -
.amdülillah süt limanlık .. artık halkın 

paralarını kirli çıkıda saklamasının da 
manası kalmadı. llu bağırışlar bir ilAnı 
şfıdımanidir. 

Sokaklara neler dökmemişler ki .. sey
yar lbir tezgah üzerinde envaı şekerlE'r, 

Dünkü müsabakalarda 1 Türkiye, 
4 askeri lise rekoru kırıldı 

Numara dolabından mühürler sökülti.rken Iatil kumlar, onun hemen yanıbaşında 
Milli • lyn.ngonun ilk keş.idesi dün yapıl - şimdiye kadar malüm olanlar şunlardır: çifti yıüz elli kuruşa gömlekleı, 125 şer 

m?S ır. Blrlnci. ikrrunlye olan 80 bln Urr.yı Hny - kuruşı yün kadın hırkaları, on beş 1'.u-
Tayyare pzyn ;go. unun. MUll piıya.ngoya darpa~a iskeleslnde muşamba tn~ucısı ruşa liralık c!:t kravatlar, yazma yP. -

ıntlknllnin ilk keşi.desi olmak münascbetlle Mahmud ve ark .. dru,ılıırı, 20 bin liralık lkra- meniciler, bunların yanında seyyar kun-
dür. Asri sinema salonunda meraslmle icra m)yeyi Taksim Talhnll'ane 31 numarada d t liık .

1 Ş t -t- _ K al kt uracı ve er cı er .. 
cdh. ,,tir. J:iera.slme sinema salonunda e- Mo'hmed, Karagümrük:te u uncu em - K"" ""k lru kİ d ld d kl k 
h1r b:ı.ndo.sunun çak:lığı İstlkW marşile baş- zı Aynur, Beışiktaşta Paşa mııihallesinde 26 . ~çu ~.a - arına o ur u - arı, en. 
Ja.rmı.ş muteakıben Milli piyango meclisi i- -rtecı N dilennden buyuk paketlerle yuzlcrinden • nucıaradn kahveci Menmed ve ko e- . . 
da e azaları, Vilayet, Def'terdarlık, Beledi- d sevınç akan çocuklaraan da bahsetmek 
ye, Merkez Bnnknsı, İş, Ziraat, Osmanlı bl. 15 bln liralık ikramiyeyi Büyilkdere ca - lfızım! 

Bankaları mümesilllcrlle, Noter huzurunda desinde" beriber Fuıı.d, 10 bin llrnlık ikramı- Neden bilmiyorum, gözlerim bu mah
.ıornıın \C 'beyaz koiY! .. ltıl~la sar!lmış olan yeyt Buyilk Postane telıraf m~muru Ke - şeri kalabalık arasında hPp onları arıyor, 
kestd" dol l>lannın ilhlirl~rl sökülmüştür. mal Dolmabahçede garıı.j bekçisi Mehmed h 

1 
takıl d O ı ki 

Ib ıer giymiş olan ve ep on ara ıyor u. n arın gece 
g - 1 r: n e •M li ngp. yazısı lş1enm1.ş kazanmışlar~ır. • • rüyalı uyıkularmı düşünüyorum. Biliyo-
b~ ın n kuçük mek e'b ..alebeıerı taratın - BUyUI' ıkramıya Bursa~a hır rum ki, onıar içın sabah pek geç oıacsk .. 
dan numara ve lkr m ye fi§l rl çekllmeğe t t · k 1 f ki süslü elbiseleri, pabuçları başuçlarında 
D~ 1 nm.ı ır. 8$ Br0CI a asma ÇI I bir an evvel sabahın olmasını bekliye -

ı.. ~de saat 10 dan 12 ye kadar iki saat Bursa 11 (Hu usn - Mitil piyangonun kl 
• ce er. devam etm~ir. ~{)yfi!ı:: lkrnmlyesi şehrimizde testereci kal -

İkramiye kazananlar ra:ı Mustafa Öııbaşa çıkm~tır. Mustafa b:r I + 
Dün her çeşid eşyanın kalabalık bir a-Di nı.-u keşldede ikramiye kazananlardan dül:ka.n açacağını söylemektedir. 

lıcısı vardı. Bizde bayram umumi ihti _ ' Şampiyonluk kazar.o'rl t e A X 100 bayrak taktmı 

Keşide dün çekildi.Kazanan nuınaraları 
aşağıd~ ki sü u larda bu acaksınız 

Geçen hafta başhynn Askeri Liseler at -1 3000 metre: ı - Rnhm cıMaltq>c:ı> ıo,3~ yaçlarm da gözden gE'çirilmesine ves!le 
leıtizm 'birlnclliklert m~akalaı:fıııa c..ün eyeni As. rek.11, 2 - Co.'Vid <Deniz Llsd•, S ' 

olur. Bu yüzden bayr~m ya!nıL ifade et.. de Fenerbahı;e stadında devam edilmiş ve Necmi .neniz Llsesb. 
tigvi manooile bavram dei'!,ildir. Ayni za - net!c"'lendl il..,.,.,.. eııl 

..- r • .......,,..... Disk atma: 1 - Hayri cKulelio 37,4 ıY 
manda esnafın hrı' rnm•rl•r. Bu srubah Ankara.dan gelen Beden Terbi -

1 
3 • 

- Altı arşını liraya hanım~ yesi Genel Direktörlüğü Genel Sekreterl Ce- As. L1s. rck.•, 2 - Bü.end a:Deniz Lisesi ' 

80.000 lira kaz~nan 
1

17645 
3003 

24615 
26766 

20.000 lira kazanan 
1
35072 
35909 
14135 

6650 
7951 
2098 
9921 

18188 
15.000 lira k:z:nan 21459 

34139 
13259 
31001 
10345 
34975 

14506 
12.000 lira kazanan 

9109 
31613 3-n217 

10.fi O lira kazanan 
8604 

34850 
33037 
25069 

25698 

5.000 lira kaz.vnanlar 
24467 31822 

3.000 lira kazananlar 
22391 28211 .23899 5~2 '1221 

2421 
20118 

3504 
26242 
19176 
17005 
21121 
15834 
34620 

2.000 lira kazananlar 8676 
26428 

10490 18574 8358 9680 5545 23773 23950 
25861 21332 

1.000 lira kazananlar ~~~~ 
17160 16686 21006 13296 
35084 39277 30455 30353 
25837 1493 23595 21457 
37807 5114 24196 33659 
29735 2464 

28033 
28305 
30170 

9626 

19627 31952 
35877 

24182 13537 
1910 13705 2282 23797 

8725 
4194 100 lira kazananlar 

39672 
652B 29653 

18902 16062 
128 23927 

11111 35873 
6505 4855 

35820 l.>799 
26193 10701 

6379 19523 
6033 10004 

28079 19763 
2767 31282 

22907 26680 
13277 32000 

8921 8329 
28737 29094 
34218 3627 
16797 39085 

4415 2760 
3973.3 15621 
22474 7799 
21288 18725 
10595 39053 
14202 37408 

13869 
12240 
31129 

2008 
2913~ 
12598 
29606 
16910 
35672 
22571 
8184 
.m22 

34317 
3109 

162;)9 
12235 
18760 

4580 
30ıJo 

10563 
24617 

9865 
20141 
21533 
18855 
2501 
8640 

1078d 
5166 

15070 
20814 
23354 
28585 
21331 
36469 
8865 

29419 
34821 

6595 
27!'4:-l 
19069 
2995 

36761 
21441 
17895 
39580 

225 
37321 

6237 
30325 
37756 
11726 

358 
6201 

23042 
32189 
2063 

28407 
363 7 
14729 
22361 
16250 
4863 

2859 302 
35561 15617 
37985 "6496 
39671 22649 
10803 12 
1851 27747 

26089 14401 
35399 27134 
3195 3179 

12339 11152 
16158 26448 
19500 95-
13742 1 

=>
5 

318e1 
35703 16649 
13128 22611 
28176 30311 
21704 11083 
37547 7792 

50 lira kazananlar 
33321 

2962 
24548 

3673 19493 18647 13620 9797 20371 38411 

7632 
20746 
;34458 
28821 
32707 
39109 

6926 
11575 
12375 
24592 

7467 
5644 
7545 

36619 
32034 
30324 
13092 
39485 

8441 
12627 
25886 

4938 
129 

25991 
17303 
336.10 
20700 
34060 
29506 
14207 
28 68 
39459 
11285 
21851 

2060 
222 

35637 
533 

31071 
35919 
38388 
32381 

9533 
6474 
3093 
5041 

25273 
3077 

29849 
32706 
26774 
24714 
35954 
23160 
14124 
24511 
27575 
22839 
12088 

7616 
911 

14542 
25171 

8110 
37041 
34598 

5432 
3600 

25324 

30281 32374 1619" 31011 Diye her gun v ,. 1.1 r b.:ıgıran esnaf, mal Gökdağ, stlıbay, nskerl talebe ve lknla - Nadi ırKuleli L~b. -·'• 
:.. ".t •• • d-"- 1 d" B h h balık bir seyirci OnUnde spor eğitmen kur - Uzu'l atlama: 1 - Melih •Bursa llSe.» 

17418 24201 20387 24!Jl dun ıbıra:ı: •ma neşe ıy ı. u ay u~ !iU talebelerinin ldares'nde yıı,pılan mti.!nba- 6,485 aycni As. rek.•, 2 - Sadettin ıBursS 
~5927 298Gı 314'.7 4 ı7U nrasında, kırk yıllık ahbablann telaldsı knlnrda, 1 Türkiye ve 4 Askeri Liseler rek.>- Ll.st>slıı. 3 _ Ncvz d d{ulelb. 
24442 3779 28909 1~171 I de kalabalığın muht lif noktalarda tıkan- ru kırılmı~ 'Ve umumi pımm tasnifinde: Yüksek atlama: 1 _ Hüsamcttin .. ocıı~ 
~~~ ;~;~~' 2~~~~ ~l~~~ masına sebeb olmuyor değildı. Kuleli Lisesi 143 puvanla askeri liseler bl- Llsesh 1,63,5 cyenl askeri lise rekoru11, "2 • 

26536 37336 14553 -~OOJ Malum ya, po'i<: yüriımesini de bilme- rlnclsi, Deniz Lisesi 78 ıpu~nla ikinci, Mnl- Nadi cKulcllıı, 3 - Halid cBursa11. 
15615 253Ll7 32291 3037 y:iz. Çarşının, çarşı kapısı ağzı nerede ıse tepe !..isesi 55 .,puvanla üçüncü, Bursa Lisesi Bomba ıııtma: ı - Hayri cıKuleliD 69,11 1t' 

3 n4914 bah h"d" . t k k 50 puvanla dördüncü olmUŞ!a.rdır. nı ~.ırki.ye rekoru» 2175 12720 355 1 <> bir Dolına çe u ıse5ı yara aca ·· a- Elde edilen teknik neticeler şunlardır: · 2 • 
9018 31306 27700 3764 pı zaman zaman içine bir nesne düşmüş 40:J metre: 1 _ HUscyin .Kuleliıı M,l ıye- 4xıoo bayrak: ı - Kuleli tnkımı 468, 

28448 38665 29217 2Hl581 ~!47 delikli taş gibi tıkanıvcrıyor. . nl askerl lisesi rekoru1>, 2 - Osman a:Malte - Den\z Lisesi, 3 - Bursa Llsesi, 4 - MalW 
689~ 121 r- 11255 

31157 31356 4160 27893 Buna .bir de bazı esnafın işportalanle pc11, 3 - Kemal cMaltepe11. _ ~ı.:_ ----. 
772 14447 33315 :~8321 dola.şışı ilave olunca, adım atmak, Ren -

1 
B 

12058 31304 2145 2384.3 Bayram hazırlıkları 2 Bayram maç ~rı ve ayranı gonu 
11549 43133 21~44 13813 Mozel mıntakasında ilerlemek kadar müş 

467 1nn Hl
1

PR 16.rn2 d k. yapıl"cak gu··reş 15313 31067 37820 15536 külle.şiyor. * sporum uz a 1 
14 771 25372 14680 4545 . 1 k b k 1 
31320 29823 5390 1134 kaklKü"a"rrkaledno ... km' mı'"ıansletro.l.nrı, roblan bile so - progr"' msız 1 musa a a arı 
14494 • 31720 39584 16\185 o 

. - u ıs s 87Jl 215.ı4 37070 4961 _ Beyoğlunc'ı.a 100 liraya bunlar .• 15 tbtı:varl ve med>uri diye 1Jd kısma ayrılan Bayram milnasel>e•Ue Paznrtesı gun dY 
21552 18573 14085 18551 kağıda .. harb cilvesi .. bedavaya hanım spo; İşıerim!zln en büyük derdlerlnden birl da Taksim staayQmunda heyceanlı veTı~ .. 
2496 14847 7930 27227 ve belki de en mühlmmi progra~ızlık ve alı güreş müsa'bakalnn yapılacn.ktır. e t' 

27238 29527 2045 29076 bedavaya.. bütün ttıkvlm3lzl1ktır. dağJ, Hüseyin, iki defa kapış~ığı hPJde :rne.., 
a07Ş6 20530 13598 33040 Feryadım kapatan tiz bir ses .Ay~k üzeri hazırlanan spor taallyethnl - ifil> edemediği Babneskll1 ile gı..ıreşecektir. Jt .. 
326.'33 36228 6765 24812 çarşıyı dolduruyor: tl ldden en sakat tarafı olan bu prO". _ ra A\1, üç senedir beklediği fırsatı bu Dl~ .. 

1648 33084 18813 3254 - Anan da giysin, büyük anan da, ye- :n:ızlık yn.pılmıuu anru edılen spor hare- sab:ıklnrda elde etmiştir. Karn Ali ne .. 
37188 26465 di sülUlen de giyse eskitemez, bir robluk ~etlerini 'gün geçmiyor lt1 felce uğratma - narlı gUnün en milhtm müsabakasını~ 
12911 16813 üç liraya.. sın. . pacakla.rdır._ Hatırı.ardadır ki, üç sene e bit 
24326 247'7 Dün bizim malfun çarşının. bir bayram Şeker B~yramı mun~ctııe lbırdenb!.re vel Knra Alının Dınarlı ile yaptığı çetin 1" 
26461 20834 ~ A •• d b k bir havası ortnyR çıkan Ankara, Mtımbul mtihtelltJeri milsaraadn kolu sakatlanmıştı. Kara All ı. 
10 47 31458 hazırlıgı telaşı 1~111 e aş a . maçı, Hti üç günHik bir muhabereden ııonra. zamandanberl beklediği bu müsnJbakay:ı. Il 
8376 3829 vardı. Bu hava ınsana şu ~asvetli geçen tahakkuk etmt.ı bulunurken muhitte hwıule hayet ka'VUŞilluştur. ı1' 

32412 1625 bir ayı unutturncnk rnahıyette .. normal r:ctırdiği kargaşalıklar da sayılmıyncak kn- 'Bunlardan ~ka yarın, Mülfı.yim ile ye'f'J 
18419 23475 hayatı görmek bile insana fevkalfıde ah- dar çoktur. ret~şen zor u pehlivanlardan Karncabe .. 
121.,3 10138 valin ne derece korkunç olacağı hakkm- ı - Ankara Demirspor takımı Fcnerbah- Hayatı w Molla Mohmed Ue Arn.b HOSe 
37812 12170 da fikir verebiliyor. Ben bu haleti ruhiye çe ile maç ya.pmat U2'JC.l'e ba.yrarn tattlin w - yin <iE' güreşeceklerdir. 
38518 18~5rl altmdtı, omuz omuza, değil yürUn1;?cek, a- den istifade ederek İstanbula gelmek ar .. u GQreşlerln çok 'heyecanlı ola.cağı ~ 
2~~~~ ~~~~~ dım atacak yer kalmıyan çarşıda ilerle - ed~y~ Galata.sarayla, Fenert>aıhçe arasın cdllmE>kted_ı_r_. -------
16495 25200 meğe çalışırk .ı pek müsterih ve neş'e - da yanm kalan ctımhur~ bayramı ku - d 
325:11 6141 liydim. pası içln bir mftsabaka ıertıb etmek isti Ankara a 
35590 19329 Ntı. Sa. Co. yor 

3 - Fenerbahçe ile Beşıktaş bu arada hu- L • l 
27555 17450 susı bir maç ye,pmak tasavvurundalar. ıg maç arı 
8230 18032 /tafyR Kralının 4 _Bunların h~ini suya di.lşürecek bir tadt°' 

2'3611 13321 1 1 İsta bul _ Ankara muhteutleri maçı Ankara 11 - Bu hafta 19 Mayıs s 11~ 13853 30521 70 inci yıldönümll emr" n munda devam olunan lig maçları, haNl\
1
,.. 

ortaya çıkıyor. - " . tw.4r müsaid 'bulunmasına rağmen trtbiltl 
21638 32235 l (AA) lt l b gu.. kr l Ra.'Dazan Bayramının üç gunluk tatılı ..,__ t"" 
21941 Roma 1 · · - aya, u n a mu.btellt orgnnl.ZasYanlaınn karşılaşması re toplannn ma.hdud bir meraklı kütle6i 
23914 J ~~~~ haşmetlu Oçüncü Emanuel hazretlerinin nctfcP.S\ birblrUe çarpışı~r ve en ağır basan rııtmd:m taklb olunmakta idi. , 

2431 7489 70 inci yıldönümünü te.,'id etmektedir. taraf bu hareketlerin ~nı slllp süpttr11 - GQnün yogAne karşılqmnsını, eski şatı\ !)il 
189~ 7 6089 Bu münasebetle Roma zengin bır su - "/eriyor _ p~n Hatibiye İdman Yurdu Ue, Ugde t , 
35723 38800 rette bayraklarla donatı~tır. Askeri İkl ay sonra Kurban Bayramının dort seneki nmvaffaJdyetlerlni takdirle seyre 
24042 26690 bir geçid yapılacak ve bu yıl zarfında or- günlUk tatulnin de tı:pltı tbuna benzer ve ay. tl~miz Maske.spor e1'"Jpler1 arruıında !dl· ~ 
12214 13144 du mensublnnna tevcih edilen nişanlar n1 şekilde bir ttılam orga.nlmsyonlan tıoza - 2 - 1 Harbi.ye lehine biten lk devred,. 
?5f>l0 21620 . . . . cnğı da muhakka'k ve mutlattu. oonra başlıyan ikinci hartaym, ıruvvei ıı1, 
15614 32580 kendilerıne verı1ecektır. Başka memleketlerde bir epor faaliyeti neMyece bozuk, ve sistemsiz gellşl gtızcl o~ 

537 12427 programı hazırlanırken bir mevsim Kartın- nam$ başlıya.n MMkeeporiuln.r Jmr"Şısı , 
11764 22129 2869 21365 31653 24047 421 37296 da. yapılacak mmı, temsllt, ve lhuswd bt\Uln da mutlak bir ~etle oYDamağa b&.f 

4372 9074 26452 23225 hareketler blr takvime bağlanır, bu işlerle ...... 
1 

lil M k tritlıctııl' 
...,. f •A i lıyan Haı·u ye er, as esporun ,ı 

23168 16354 A ı· k ı nlrt'kada.r olan ......,r sını .ıuarec ve sporcu t lh bl 1 k bil 4 .. ft,..ft ..anııt mor 1 azana" ar tinde lh .... •• bllmi" at ı'!>. r go e mu a sayı .......... ,....-
1157 15625 günü ve san yapaca". "il• 

0 gun ' nuı.çı 6 _ 2 galfblyeUe bitirdiler. , 
12024 35762 olur. 'f'. 
29316 13461 Üç büyük İkramiyenin son iki ra:kam. Sistemli ve pr<:«ramlı ç~ak 13Uyorsak Bundan başka, antrenman salıatruıda. ~~ 
5871 34621 (66) (88) (06) ·ı b"te paraya değil, btlgiye lstinad eden bu nok - pıl&n DcmJ.rspor - Askerl Fabrlkaln tr O' 

laf' olan ı e ı n mı. taya hiç olma73a bugünden eonra IA.yıt o - a:B• üı.kımlan arasındaki maç, furtQn b cil' 
;~:i~ i~~~ maralar (20) şer lira, onda bir hesabµe ıan elıemmlyetl varellm. yundan sonra 2 - ı Askeri FnbrlkalariU 
10301 5001 (2) şer lira amorti kazanmışlardır. Ömer Besim nün lehine neticelenmiştir. 

23 31 5212 
11352 27471 
36008 12388 
10432 1261:) 
5286 1')768 

31485 33.)70 
35844 31722 
13605 20338 
21321 5438 
21208 18368 
11544 1331 
3 72 9257 
8567 24322 

29047 22630 
9716 38436 

34927 19456 
11691 19325 
37.10 3963 

28973 6253 
17915 3445:! 
249~7 3?910 
34906 3483 
376-t.4 33602 
35724 18J85 
1989 37733 

21093 14162 
36244 19087 
14002 14<Jt"il 
29304 1472 
12'>30 5423 
17175 38984 

5941 22226 
31209 115851 

674 11874 
14828 ~3722 

223H4 ~01C) 
32764 21171 
21541 3614 
26312 39922 
2663 33233 

21887 5269 
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a 
0 u hakika . üzümden · • ıo 61 ao 1st ıtadiif olın ten çok,.,. fena bır te - den yere yuvarlanmıştı. Bu ma::ID ken- Hurmada.n ; eo: 00 · IO. • Bütü~ an bul kibar ve zenginleri ve j fırsat verecek ~ibi görünmiijtü Baba 

•kur okum u.ştu. !dadam ~anette mektubu dini kaybetmiş olan madam Zanettc'i de 133
• 20 00. 00 devlet rıca.li dü/lil~lerine,. sünnet düğün- Nazlının 'bütün dikkatli muhaf&?..llsına 

tın a~tı ~ b1! brovnınr.{ tabancası sa- beraber alan mösyö dışarıya fırladı. Ks. lerine U!rcih edereK Pehlıvan Ahmed ko-ı rağmen genç İbo ile buluşup konu~ağa 
~Putın önUnd ag~~?da~ Jıktı~ı u~man pmın önüne getd(li zaman sllAhın hiılA .......................... , •••••...••.•••••••••••••••••• -..... lunu çağırma.ta başlamışlardı. Bu kolun muvaffak olan lt?l sahibi Zümrüd ğl· 
du. Madam Zae ıı mosyo .. on~ ~eklıy~r: , mndamın elimle oldu.tunu hatırladı ve Snv~~af • F~nl~.n,.!ı·ya ~şta Saçlı Raınaıan denilen çingene de- ı köçeklerinin dillerd~ dolaşan şöhretı~:İ 
t~ı<hğı hald fctte bu mosyoyu pek l!l silahı onun elinden alarak odanın ortası- - ..f ~ • tt U liktmlısı bulunmak üzere cAfitAb m_!sa.h anlatmış, kendi takımına gırdfği takdir-
~dü. E.sase e anım.am~zlıj{d gele~ek yu-1 na attı. Silfilı, tabanca sesin.. duyarak 

0
_ rakkııslan m~rdu, Maıl~ah, Kuçük de İstan'bulun en büyük saraylarına, ko-

iôsterınek ini bu mosyo dü kendmi. ona!daya k~uş olan dokbr Marraud tara- fıo ısm la •n•n r·ç·eflzU Şnhbışıl'.b._ Mem h; kardeşı B~yramşahjnnklaı;na çağmlmak fırsatını kaztınaca. 
tut he.men ç n ia~Ia ısrar etmcmıştı. B.u fından alındı. Fakat ne oluyorsunuz Mös- \ ' • .. J U eehbaz köçekJeMi. Pı.şeUrları Dışlek H_a-

1 

ğmı soylemişti. Fakat, çJngene rakkası 
ad:ı,.,..... uınumıyetle çok ketum bır yö Zanette? • (Bn.+ .... ,, .. 7 ı·n~ AA•"'-,1-) Ban, Boynu kın Hacı İstanbulun sevıL kandıramamıştı. 
d. -·ı.uır, o her zam h J h " '"Y~- :1• ~· ... lfJ'"""' ..,..f. -' l idi T k · b 1 İbo ~kkati celbetnıad,,. anh lelrtşey . ~ç naz3rı Gomar yere yıkılmıık üzere olan Za- ,,~ .,~n .an . a ın:ın çıgane azı .o ~ ~u~ ıpeşinde bir aralık ta sadece 
Qatta ben biran"" b_n cka tf' bmesmbı sever. nette'i tutmuştn. Onu bır iskemleye o. Sovyetler Birliti 22 Temmuz ve H 1- kol ı'bı Ahmed. san atının tam erı ıdı, Çel~bı dıye anıl:ı:-ı hir oyuncu kolu s~ 
rafından .ı.· u m' u u.-1 u z.ıt ta- turttu ve kendisine aelm<>•i . . .. kinclteşrbı 1921 tarihli notalarla, kendi alnının ar damarını yetmiş yerinden çeşmesi dolaşmıştı. 
Z 'uır kasdi mahsus · ı dam · " ~ ıçın yuzune frij ki ç tı tm lt ~-- b k k t d · anette'in eline . . ı e ma bırkaç tokat attı. ~· ra olmadan verilen bu 'karan ~ 8 a ış a m au.uMl a ·ır a mış a am- Çelebı, vaktile bir dilbere aşık olmu~, 
n~ttiın, Mö ö j'.!cçırılmış olduğunu z.ın- - Benimle meşgul olmayııuz. Hik3ye- testo etti ve bu k rarla hiçbir auretle dı. bu uğurda lbabad3ı1 kaL111a malını, mül-
elıınde kati' d T-~1nett~. Fa~ğat ?~ h~susJn nize devam ediniz. mukayyed olmayacağını blldırdi Can İbonun temin edeeeği yeni şöhre- künü yemiş bir mirasyedi idi. Elinde a-
lSrar et.mi ecee .• er o maaı ı ıçm un 3 _ Pek aıa, zaten dıthıı uzun anlatmı _ · . te emektar S.~lı Ramaz1nı hıç düşünme- vucunda bir şey kalmayınca, her fe~e 

Eve: y ğim. yacağım; ıirn b~dl terin milhim bir k 15• Almanyada t.qizmln iktidara gellfın-1 den fed'a edebfltrdi. üstad, mahir hanend~ ve sazendeler pey-
- Bu mekt a..d 

1 
mını sizin de bilmeniz icab eder den SOiır~. Alınanyanın Aland adalarına Ka,pıcıoğlu Osmnna gelince o zama- da etmiş. bir oyuncu kolu meydana ge-n· thJ a ne yazı ı' a3 -n- M • ı ~ · 11 t bu ' tirmişti ıye sormuştu ' u :na~ .zat adam Zanette'f otomo - karşı alAkası arttı. HattA el lt.ından Fin- nm ~ıç~ı e c stın llu» manasına [!.e- • • • " 

Goınar kemali· k U ktu bile bıooırdı. Arabada kendine j(~len ka- 16.ndiyanm buraew ta!ıkim etmesine ~fle len cŞchır ol'JMttt lAkabı ile meşhurdu. . Can Memışşah, Zalimşah, Hurremşab, 
U2attı ve ilAv tt~~zn e e me ou ona dmcağız olup bitenleri hatırlama~a baş. yardım etti. Dört yüz ki$!. kad&r tutan takımında hiç Fıtneşah, Yıusufşah ve Mirzaşah gibi dH. 

- Be . c c ı. .. .. .. .. _ lamıştı. Elindeki tabsnca, sHlh sesi. .. fs- t . , . . . •('in.Rene yoktu. Hep:Ji de, şeytana pabu. ~r rakkaslar tedarik etmişti. Bunlarrian 
tı.ette'e nı ma~~r gorunuz, .rnosyo Za- kem lesinden yere yuvarlana:ı matmazel . şte buıe\lnlerde So~) etler Bırliğı ıle I cunu ters giydinn~, feleğin çemberinden bır Çer kes gul~mı ofan M~rzn.şah dör
~tı.na lıı~f1u sızın çekmecenız~~ buldum. Joordain rakibesini lUdürdü.ğilnü anla _ Finl?ndiya arasında muuıkere mevzuunu I etn@klerken geçmiş İstanbul külhanill>- dfu;dl Muradın huzurunda raksetmek şe
fa~ı . Y!1Cım v~rdı! onun ıçın aldım. mıştı. Ortadan çektldf Vr? bir daha kocası teşkıl eden baş!~ mc~lt! bu Aland ada- rinden, asrınm yeganeıJi mukallidi, ha- rcfmc nall olmuştu. 
Yazık tf1:1 onu sıze ıade edıyorum., Ne ile karşılaşmamak istedi. ları meselesidir. Bı..ınun nuıl bır mahiy•t lnende ve s:ızende ayyar ve rnekkfir şehJr .Pehlivan Eyü'b diye anılan şair, katib, 
t"Vveı ıben ·u me~tub mada~ Za.n~tte d~n Ö~le üstü bir gazete ald·. Ve orada bil- alacağı da henüz belli değildir. oğlanları idi. KapıcıoJtlu Osman, İbonun anf, h-dnende ve seyyah bir adam. !stan· 
ederim k'ım elınıe geçmeaı: Sızı temın yük harflerle vazılmı~ olan !erlevhnvı 0 _ eşı!iı raks san'atına h!lyran olmus, takı- bul haıı:ını~ oyuncu kollarına gBstcrdlğl 
ınanı ol ı onun, bu hareketı yapm~ına ~du: Klinik'de bir :facia. Yazıyı okuma- • • mınds hiç çingene bulunmamasına rağ- rağbet füenne, üç bin altın sarfodPrek, 
lilôJıçı ~-~~~~· l• akat ne yapayım kı. onu ~a lüzum görmedi. E~r okumuş ols'l i - Sı v as Af a 'n d men, İboya hd>er üzerine haber salmış, d~er oyuncu kollarının en _g~7jde efra -
ben değ·M· nınıu. kapısında be~lıycn di kendisinin deJ?il doktor Marraud'nun _ "-' ona. '11lar. ara.balar, konaklar, saJıilsaray- dını kandırmış, :\kide kolu diye yeni btr 
dükkaıi: ~: 1k aefa olarak bu"un ~u itlrnm edilmekte oMu~unn anlayacaktı. (Bq tarafı 3 üncü ıa:yf4da) lar vAdetırrlşti. k?,1 teşkil etımi 1i. Babn Nazlı kolundsn 
~rd'iın Bgı ım. Orada ~ fotografı JlOS- Burada Mösyö ?..anette söze karıştı· Servi Yahudinin takımı ise her biri Suğlünşah ile Çelebi kolundan Yusuf 
cayı ~t u kadının kendilerinden :nban- _ Söylediklerlnl~e buıaya kadar in~ _ ler buna itiraz ettiler. Almanya, İnı,llt~ rindicihan üç yüz kadar çin- Şah, Akide kolunda bir cTavus kusu ra~ 
lı.atırlad 1f aln:ıtş ?lduğunu müke.~melen nıyorurn. Yalnız. e~er karımın kendi vP.- I renin tarzı hareketinden vazgeçmesi far- gene, R~ Yahudi ve Ermeni sı:a icad etmişlerdi ki İstanbu! tıfakın 
ll'ıini de ı ~r. Ş.ımdı zavall_ı ~evcen.m~ res- rine bir ba<:kasınm tthm edtlmeııine m:i- 1 tile kaçak eşya &tesirıde tadUlt yaparak haramzadelerl idi. Fakat, devrin büyük velvele salmlştı. Pehlivan Evüb Can 1bo
hette. Busı~e t ıade /t:bılı~m, MoJo ~a- saade ede'biJe<'<'~nı zcınned!vonanrr bun. j bitarafların ticaretin~ zarar vermiyece _ ra~ ve aUka gösterdi~ namlı bir kö. 'r"ll da aynrtm9.k istemiş, fakat muvaffak 
terınek nı~~ og;a i· Jrç~ ıd~rleU e . ~os- da cok Yanılıvortrunuz. Devam edini'7 ve 1 ğini bildirdi. Fakat İngiltere hattı hare - çekleri yoktu. Servi Ynhudi çinP.ene İho- olamamıştı. 
deriın ki bu:I~ye ~n 

1 
e ~ ırn. k mJ e- bu adamın kim oldu~nu. ne için bövlc.> 

1 

ketini değiştirmedi. Bu hal karşısında bi- va, hiçbir kol hfblnin yaparnıyaca~ı fe- Küçülk İbo'nun vel;nimett olan Baba 
~ız. Madam Zan~tte 0 s~fanı ~~:.n ~:~~~ hare!n•t ettiz;inl ne sövlevi~lz. taraflar mutazarrır olma~n başladılar. dakArlıkta bulunınucı. takımını cnun ida. Nazlıya sadak!lti, Baba Na71ı kolunu. za.. 
~!U'a bir taksive binerek kJ"niğe ı(t~J - Zanneder.sem ~u stıalınizin ervahı - 1 Derken, Almanya, bunları karadan da resine vermejti, Can lho kolu adı ile yeni f rd f k t ~ b ~] t İb 
~in balhsetti- ·m m<::s ô d ı d ı • ~ nı rn atmazf'>le vermıq ol~l'~rr. m"k'•ıbdsı tehdide ~lach ve İn iltere fle ka ak bir oyu11cu talrnm kurma~ı teklif etmfcı. e en za ere os urma .n a~ amış ı. o 
'bır taksi ile !.a~\, ecii o~du. ~~~~ ı~~- bulabillr<>ini?-. "Bu mektubrh ma.t,.,..~zel va ticareti.ne niha et ';,ermelerini ç iıte':tt buna karsıl.ık. dflter bütün ovunculann nun karşısı~~a eıı büyük sarsıntıya ujt -
i ette kapıcının kulüb~si önünden koşa- .T?urda_ın. ~~cevhE'ratın kendhine ıade e- Bugünkü vaziyet de bundan doğdu. Or _ hakları . .'':_rıldlkten sonra, kalan hasılatı~ ravanı da kocck SaC'lı Ramazan olmuş-
b~k geçti, O hiç bir şey gormüyor ve hi" dıJmf'sını ıstıvor. tada, herhangi bir hakiki askeri hareket dörtte ~"Çtın_t1 İboTa bırAkmış, kendtS1 tu. Bir vezir kızı dil!tününün, avni l!iin-
k~r Şey işitmiyordu. Mösyô evvelinde~ Rue ha~etle sordu: tehlikesi mevcud değilse de, vaztvetin dörtte bır hı~ razı olm\1$tu. de bir b:ı.<>ka düqüne tutulmuc: olan Ba .. 
J~ıcıy.a bu ıiyaretçi kadının matmazel - Ne mucevherl? bu yüzden nezaket keshetmf.t oldu~ mu Çingene. İboya, buna yak.~n pı1rla~ tek- ~a Na7.lı kolu için bir hafta sonraya hıra.-
Ü l'daın tarafından muayene edilmek - Doktor Marraud nişanlısına bir vü- hakkaktır. Felemenk ile Belçlkanın al _ liflerden bJrini yapa'l da Zumrfidoglu ta- k J f tıa buld · itil ı .. "1 

Zere "1eldı·~~· ·· 1 · ı· M d z zük ile bir inci aerdanltk hedl:""' etmi«tı·. kırmnı Yed'ikule. Narlıkapı ve Suluma. ı mam. s n 8 ış mPm ş, ~orıı mo. 
tı.ett ~ 1;mı soy emış ı. a am a- "' J'- ·~ dıkl tedb. 1 b d ·ı · 1 ;.,.f ' · bt k' t ,_.l t · B b N 1 k h e'in resmini gosterdiğim zaman bunu Bu iki pa~aya 15 bin frank vermiş oldu- arı ı r er ~n. a~ ı en ~e m-v• r. nastmn Rum, Ermeni Vf' Şt'hir oğlanları mış r va .. a eş-='-t e mış. a a azı o-
d:na kapıcı söyledi. Kapıcı eğer icab e- ~nu ~oktor bana bugUn ö~leden sonra Acaba ·bu hal, hak~kı hır sllAhlı ihtU fa Jrunn:ıslardı. Köçekleri Sa~ı~ adasından tunu ise şohr~tinin en y!iksek dere~csi -

80 
~ b~ .mösyönün kim olduğunu da soyledi. Son .zamanlar~ ne yüzfiğii ne de sebeb ola~k mıdır. Pek zannedllemez. ıtUretı ma~<h getlrtllmtş!ı. Sakı.~ de- ne rıkarmıstı. T_,~skara pehlivanın reva.-
Yhyebılir. gerdanlığı nışanhsının uzerinde göremi _ Fakat vazıyet gergin, ahval de çok mıl - lika.nlıları y'Ü'Z)erlnin letafetı ve vucud- bir kolu, Yabudilerm Patakoğlu kolu Ha 
:Oma! ~stu ve biran etrafına bakındı. y-07du. So~uğu suallere rnatm~zel Jo~r- şevv.eş oldui?u için ~adisatın müstakbt-1 )erin in raksa olan harik.ulade kabiliyet- şona kolu ve Samurknş kolu gibt. Baba 

ııı;• Elı~ı2Xle r.e var, Mösyö Zanettc? daın ~u rnu~ev?erleri tamir edılmek u - seyn me~kttk görünuyor. Her tarafda ol- lerl ile meshu_rdu. Bu~laıdan .kırma sac- Nazlı takımı ile ?.aten reknbet lddhı sın _ 
tu ·etnadıyen eliniz· cebi::ıizdP tutuyor- zere ibır tamırcıve bırakın\~ olduğu ccva- du~" rribi orada da buhran vardır ve bu, 1ı ve ~azal gözl"!ri s'.ırmeli> Dimltrnki, d b 1 ik" . d dek 

n-tız. Ha t • .:ı k 1 · t ' ,, bmı veriyordu Z!lnneder- katil bu "~ ,.,. Nefera:ki Yanalri adındaki köçekler !s- a u unmıvan mcı erece 1 k'>llar 
danı , eve nere..ıe a mış 1m . ...vın. · • • 0~..... g.in geçtik~e artıyor. ' .. t dix. l · B b .. N l d · ı 
J Zanette kapıyı vurma-:Jan matmazel mücevherleri herhangi bir bahane ile tanbulu velvele:re vermişler, bir~ok mal mus ~a, ,..e~ erı., ~ - . az ı!1 . evır .. 
to~d.ain'in odasına ~ircti. Matmazel dok-1 matmazel Jourd!ln'ln elinden almıştı. ~a!inı c:J2 a qı.rı Cın#ç ve rn{1lk yiyerek sahihlerini kuru tahta mek ıçın genç. Ib~ya ?ır suikasdı bıle gö. 
tı.esı·o sır~d~ kapının karşısındak: yaı.ıha- Onlan i.ad~ etm~k fcab edine~ de vakit Ustündc mralmu~lardı. On beş gemi sa. ze almışlar, k?çegı bı~ fırsa~ını b:ılup, 
n t nin onunde oturuyordu. Madam Zs.-l lr.azannınk ıçin bın bir yalan ıcad etme - ...................... ... ................................. _ •• hibf bir Rum tüccarının ihtiyar dul ka- Mısıra, Cezayırc hatta FrPl'~ıstana i<açı-
~ te on~n yamna yaklaştı ve kula~ına ite lba~aı_nıştı. M~dam Zanette'1n ark:ı~n- f' .., rısı, patrikhanenin aroro:'!: tehdidine raA- rıp ?rnlnrda ~~rakm~yı ~ile dfişünmüş -
iC> 1Ya~tıgı şeyin hir alçaklık oldu~unu dan klını~e geldı~f zaman yavaş yavaş a- 1 "ÇOCUk,, bilm3C Sİnd& ~ bunlardan köçek Ne!ernki ile, da- lerdı. Fakat böyle hır suıkıısd yapılmn -bak edi, kadın madam Zanette'e hayretle 

1 

leyhinde cereyan almağa baelayan bu i -: vullar, zurnalula evlenmişti.o Babı hü- dan, .beklenilmiyen bir vak'a olmuş, kö -
ba~ Tam bu sırada odaya dc.'"!lın şin içinden sıvrılabllecek bir fırsat YP..ka- ı kazananlar mayundan mU:Jaad"' ahrak, İstanbul çek Ibonun ckız• o11uğu meydana cık -
lun ttiğim ve mektubun asıl .sahibi bu- ladığını anlamıstı. Madam Zanette elin -1 meydanlarında, meydan sofraları kur. m~. bu vak'a Baba Nazlı koluna, eski ·' 
ilet:" mösyö de p,irmişti. Madam Za- deki ta'bancayı indJrlnc" hiç de memnun ı 28 Birinciteşrln tarihli bilmece • durbnuştu. Ü( yüz kililik ZümddoAlu sinden yüz bin kat fazla bi: alnka uyan.-
tutt e a~Iaınağ'a başlamıştı. Elinde.' silahı olmamıştı. O sırada bu mükemm"l fırsa - mizde kazanan olruyuculanınımı kohı.nu, tam üç yıl beslemiiti. On beş ge- dı:rı.mış. fakat, e:ki köçek !bo, yeni edı 1· 
~a ~ unutmuş ve mendilin! arama. tın elden kaQm:.\mam için işe müdahale isimleri, Şeker Bayramı mUnaM - mi, on on beı han, bit-çok ma~aza, mah- le cGüllü Fatma., erkek!Jk maskesi ytl • 
ı:eı~ aşlaınıştı. l\tösyô, madamın yanına 

1 
etm~ Fjzu;ı_nu!lu hısse~. Matmazel Jo : betile ynnn ıazetemiz çıkm.ıyaca _ zen, dükkan, bOtiin ~~e ve kaplaması zilnden dilşürülünce, kendisini bir sele 

}un i ve sanki ona elinde bir silah bu- urdam ölmustil ve bu cına~tL, failJtl?inı • ı"le bir "ahilsa!'ey ,,c ıkı konak ve "ekma.. kaptıl1lll"'• Babl Nazlı kolundan avrıl -d x... ğı irin, Çn~:-- günkü nüsh• - " .. ..- "'l 
elin· u,.unu hatırlatmait ister Jlİbi silahlı birisi ·bila lüzum tlzerme hyordu. Ma - , celer dolusu möeevher bu üç sene içinde mış. ibir ÇCJlRİ olaraic, İstanbul un üzerin- ' 
illa ı tuttu ve tabancavı kaldır:ırak m:ıt- dam Zanette Jı::3tiltn k<'ndisi oldu~una e - mızda ncşrolunacaktı.r. k<il olmuştu. de yepyeni, erisilmez bir şöhret, bfr Afet 
lter~~ Jourdaine tevcih etti. Teti~i de çe- min bulunuyordu. .. 1 Cin:Jlenc İOO, Zümrüdoğlu koluna yeni olmuştu. 
~ sJlahı ateslcdi. Doktor iskemJesin- f 4 .,.k •1 ''~'"' hlr vR11-1t kapı avlama!t !çir, bü,-i.ik bir f A'l'kası vorJ 

• 
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rMe .. leket.·&aberleri) [Ynrddil CümhuriyetBayramı] 
7 h• k b j Bursada Atatürkün •atkara 

şe ır ve asa ·amızın ölümünün yıldönümü 

ı 
Bursa (Husus\) - Ebedi Şer Atatür-

k av t gv u nı· eser er kün ibiri.ııci ölüm yıldOO.!.imil münasebe-u ş u ye tile bugün şehrimizde bir ihtifal yapıl-
lmştır. Sa'ba:h erkenden ba§lıyarak Cüm
huriyet meydanı halkla dolnuya ba,ıa -
ınuştır. Resmi, hususi bütün daır•ler, 
çarşı, pa7..ar kAmılen kapalı klillmıj, halk 
akın, akın bu acı günde Ebedi Şef Ata -
türkü anmıya koşmu~ur. Saat 8,30 da 

mektebler, askeri kıt'alar gelerek yerle
rini almışlar, Atamızın dünyaya ~özleri
ni kapadığı saat ~.05 de, Halkevi başk&nı 
Tevfik Eycan hazırunu hatıraya hilrrr.e -
ten beş dakika sükttta davet etmiştir. 

Kırklareli, Babaeski, Vize, Samsun, Isparta, Antalya, 
Manisa, Y ozgad m .... zbaha, lise, gümrük binaları, 
hükumet konağı, elek rik santralı c.çılışı yapıldı 

Mı!nisa elektrik s~ntralııım, Yozgacl mez oahasının, Manyaı; hilk~imet konağmın ııe 
lspm1a içme SU?JUTMıı?ı açdqmdan i"ttbalar 

Cümhuriyet bayramının 16 n yıldö-lnnş ve İspartamız ~z suya kavuş -
nümimde yurdun birçok ~ehir ve kasa- muştur. 

balarında birçok eserlerin temeli atıl- Havası kadar suyu da güzel olan Is -
nuş. birçokları da açılmıştu-. pnrta yeni yapılan t~lımtla bir kat da. 

Manisa elektrik santralı, Yoıgadın ha canlanmıştır. Herkes seve seve te. 
me~bahası, Antalyanın gümrük. has ·: miz suyu içmekt~ ve evlerine de tıesi!1at 
tan~ ve lise binaları, Manyas hilkfuneıt yaptırmaktadır. 
konağl merasimle açılm~hr. O.mir borularla gelen suların taeyiki 

Kırklnrelide f~zla olduğu ~in Ispnr'tanın her tarafın-
Kırklareli (Hususi) - Mmtakamta. da tetf!'iB't yapılmasına imkan vermiştir. 

d:ı. açılış ve temel atma törenleri yapı. Bitha!Sa muhtelif yerlere konulan yan
lan binalar şunlardır: gm muslukları halkı 90k sevindirmiş -

'll'Jerkez viIAyette: C. H. P. ve Halke. t1r. Isparta suyunun bu şekilde şehre 
\ ·, ' ''ayet şoförünün evi v-e garajı. ~tfrilmesi sıhhatı umumiyeye de tes!r 

Ba~. eskide: C. H. P. ve Halk.evi, be. yapac~ktır. 
1 •diye tarafından yaptırılan elektrik Samsunda 
falıril\ası açılışı, Babaesldnin TqaA'ıl Samsun ( Hmmst ) - Cümhuriyet 
nahiyesinde jandanna karakol binası- meydanı yanında vOeude getirilmiş o
nın temelatma merasimi: lan TUrk Hava Kurumu blna~ının açılış 

Bundan sonra şehir, resmi ve gayri 
resm.i bütün teşekküller adına hazırla -
nan çelenk Atatürk anıtı.na konurken ıa
hir bandO.'fll da matem havaıı çalrnıya 
başlamıştır. Ayni zamanda' hazırlanan 

altı meşa1e y.akılımJtır. Arvukat HulCıtıi 

Kaymen Atatürkün kaybından mütevel
lid milletin tükennıe.ı acısını tebarüz et -
tiren çok selis bir nutuk verm4 ve hal. 
kın pek çoğunu ağlatm14tır. Bundan son" 
ra C. H. P.artisi sekreteri Salın Altıok 
Atatürkün öldüğü günit Milli Şef hmet 
İnönünün millete olan hitabesini oku -
muştur. Bunu müteııkib muntazam bir 
şekilde resmi teşekküllerde., ba.şlıyarak 

tekmil halk tarafından anıt önünden ta,. 
zim geçisi yapılmı~tır. 

l\f uradlıda 
Ölümünün senei devriyesi münasP.be -

tile yapılan lhtifıı.lde hatibler tarafından 
Atatürkün Türk milletine yaptığı btiyük 
hizmetlH' halka anlatılım~, abideye gi -
dllerek muazzam hir çelenk konmuştur. 

Çorluda 
Çorlu (Hususi) - Ebedi Şefimizin ö- ı 

lilrnünün birinci yıldönümü ihtıfali Hh lk
evinde amir, memurltll' ve kalabalık bir 
halkın ilk ve .Jrtn müdUr muallim ve ta
lebelerin iştirakile programdaki saatte 1 
bayıatı, yurd ve millet yolundaki hiz -
metleri etrafında sallhiyetli kırruıeler ta-

Vizede: Kaymakam evi ile ilk okul mera!ltmi bu hatta binlerce halkın hu- .. 
blnas1 mn açılış törenleri. zıırl'le yapılmıştır. Bu bina büyük bir Aııaturk anı:mıı kornı.;ı çeıenk 

Civ:ırda: Paşayeri, «Tekkeşıhlar• ltlııa ne kuruhnuş ve plAnı maruf pro. ı~fı~dan canlı hı~-abeler~e bulunularak 
Lcfcci, Kornköy, Koyva kay mekteb - fesır Lambert tarafından hazırlan - hüyuk hatırası tazız edtldı. 
]erinin açılış törenleri. mı~hr. Açılış meroslmine, Halkevi ban- rumuna her vakit için başarılar temen-

İnece nahtyesin~: Jandarma karak()l M!tlnun çaldığı İStikJAl marşile başla. ni etmiştir. Kordelarun kesilmesi vali. 
binasının tenl€latma merasimi. nıhnı .. ve TUrk Hava Kurumu namına den rica edilmiştir. Alkışlar arasında 

Kırklareli He Vize arasında 80 met. b!\y Osman Cudi Glirsoy, bir söylev ve- kordeiayı kesen vali ve davetliler bi
re uzunluğunda Büyilkdere ah.şah kap. rerck bu binanın acılış resmintn yap1l- nnya girmişlerdir. Bunu müteakib halk · 
rüsü ile 30 metre uzunluğunda Çayır - m::ı!'ından duyulan hazzı, çok yakında ela binayı gezmiştir. Cidden güzel bir 
dere betonarme köprüsü ve 20 m~re Tilrkku~u elemanları arasınd~ birçok ('5'ef olan bu bina, Cümhuriyet meyda. 
uzunluğunda Sığırcıkdere betonarme <famsun !!encinin de görülece~ ümid nı civ~mnı çok süslemi~tir. Üstkatı 
köprülerinin temelatma törenleri. v! temenni~le ifade etmiştir. Bu söy- Tilrkkuşuna tahsis edilecektir. .. .. .. . 

t~partada · lcW' cevP.lben vali Fuad Tuksal, havacı- Bu vesile ile, Samsunluların havacı-' En buyuk bayramımız olan Cumhurıyct bayramı yurdun her kl>şesinde çok 
t .-parta (Husu!l!İ) - Memleketin en 11~ but?ilnkil devirdeki ehemmtyetin. J•k işlerine azami a18k.ayı göst.erdikle- büyük ve coşkun tezahürat içinde kutıulanınıştır. Muhtelif muhabirlerimiı • 

rni.ih!m ihtiyacı olan temis su işini ya. den V(' Milli Şefimizin direkti~erl al - rini ~ükranla not etmek gerektir. Bu-' den ald!ğımız mektub ve telgraflar bu şehır ve kazalarımızda bayramın em
kınclan gören ve bu i~ üzerinde duran tında mazhar olduğu inkişaftan bah~P.- LfÜne kadar Samsun vilayeti halkı, or- salsiz bir neş·e ve heyecan içinde geçtiğini göstermektedir. Pazar sabahı nu • 
belediye reiqimiz Hilmi Çakmakçının a~~k bir ~öylev vermiş ve Türk Hava dumuıR muhtelif tayyareler hediye et. tuklart müteakib resmi geçidler yapılmış, halk tarafından millt oyunlar oy • 
te~ebhüsile 'belediyeler ban~sından bir Kunmnı Sa~n şu'be!tnln verimli ça- mi~. 25 Eyh11 1935 te de gene üç tay- nanmış, gece yarılarına kadar bayram devam etmi tir. Yukarıdaki resimler 
sene evvel alınan paralarla ı.şe başlan- J1şıralarını şükranla anarak Hava Ku- vare satln alınmıstır. "AI lk B 
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- .MalCım ya yarın bay. 
ram Hasan Bey" 

Pazar O la Hasa n Bey Diy or k i . ki~·dı:, Sındırgıdaki bayramdan intıbalsrdır. 

Hasan Bey - Cüın..leye 

kutlu ol.tun . •• 
- Aoaba eşe dostl şe -

ker mt, ~IÇ'9k mi götilrgem 
.makıbtılf! gıaçerf 

Hasan Bey - Vıillahi a
zizlrn, bJr kutu kok kömü
rü götünen her Nılde da
ha makbule ıeçerL 

Samsun Belediyesi şehri küçük 
bahçelerle • süslüyor 

Arifiye eği tmen kursunun i:k 
mezu n ları 

~h .nsun (Hususi) - Şehrin bazı yer- Bursa (Hususi) - Arifiyede vilitvet 
lerinde mevcud boş arsaların çirkin bir namına 58 kişilik bir e~tmen kurS'tl 
m<ı!\zara arzettiğini göze alan belediye, açıldı~mı bildirmiştim. Kurs müddeti 

bu yerleri birer bahçe haline ifrağa ka- hitDm bularak bunlar evvelki gün toP
rar vermiştir. Bu cümleden olarak İstas- ıu~a şehrimize gelmişler, Atatürk abi
yonla Cümhuriyet meydanı ıarasındaki desi.ne çelen•k koymuşlardll". Bunlar 
kü\iik arsaların da toprap tesviyesi ya- hakkmda tanı.im edilen kadro tasdik 
pılmış ve bunların birer bahçecik haline edi!.mck üzere Vekalete gön~rllmiştir· 
konulması için işe başlanılmı~tır. Bu bah-ı Haber verildiğine göre eğitmenler İlk 

ı 
celer hem çirkinliği örtmüş olacak, hemi: kanundan itibaren köylerdeki vaziJP 
de lıalka faydalı olacaktır. ler\n~ başlamış bulunacaklardır-



~inci teşrin 

Satış İlanı 
Emniyet andığı 

Direktörlüğünden: 

Gayrimenkul 
lstanbul 

Radilenln 18485 hcsab numarasUe Sandığımızdan aldığı (400) llraya kaıtı birinci de -
~~ceop ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan t.akilb üzerine 
td02 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 ncı maddıMlne ~öre •tılıme.sı icab 
d en Radıköyilnde Caferağa mahallesinde 'rapu kaydında Kara.kx>lbane 1kru aenedln
d e Rlzaı,e Karakol hane Mlen Klaptan soka~ında eski ve yen! 1 hllen 13 numaralı yan 
t uvarı klrgtr a.hşab blr evin tamamı bir buçuk :ıy müddetle açık arttmnqa konmuı -
tır. 

akSatış tapu sJcU kaydına göre yapılmaktadır. Arttınnıyıı girmek lstJlyen 087) lira pey 

11~1 verecektir. MUll bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. B1-
?Cis lş bütım vcrrril"rle, belediye resimleri ve vakıf lcaresi ve t;a'rlz bedeli ve temı.ııye 
l.!tı UJnu borçluya aittir. Arttı :na şartnamesi 16/11/939 tarlh1nden itibaren tetkik etmek 

Yenlere Sandık Hukuk i~leri servls!nde açık bulundurulacaktır. Tapu slcU kaydı ve
&alr ı · 
01 uıurn1u izahatta şartnamede ve taklb dosyasında vardır. Arttırmaya glrm~ 
ldnnlar, bunları tet:tllt edere!t satılığa cıkaril .,n gnyrlmenkul lıakkınd'l her şevi öğrenmiş 
0,,.1 ~e it o:ır olunur. Birinci arttırma 27/121939 tarfülne müsadlf Çarşanma gt1nfi Ca~al-

Mn kain Snndıf;ınıızd:ı .saat ıo dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvnk~: ihale yapıla
bllnıesı 
y t lçin teklif edilecek bedelin tercihan alınmam icab eden gayrimenkul mftkelefl -
ı:a~e S:ı_nctık alnelıtını tamamen geçıniş olması şarttır. Ak.."li takd!rde son 11.rtt·rnnın 

hüdlı b::ıkı knlmnk şartlle 11/1/940 tarlh!!le müsadlf Perşembe günü ayni mahalde 
ve aynı saatte M>n arttırması yapılacaktır. Bu arttırm1d:ı gayr.ımenkui en çok a:-ttı-
rnnın ü t. . ir 
t!Cak: s Unde bın1cı'acaktır. Haklan tapu "k'llerlle sabit olmıy.ın all\kadarlar ve -
ta lı'\'kln sahPı!ermin bu haklarını ve huı:uslle fnlz ve masante dair lddl9lan'lı ılô.n 
~:ılhi_nden it!b:ıren ylnnl fÜn içinde f'Vrnkı mfisbiteJerlle bernber dairemize blldlrme-

lazttndır, Bu l'tıretle hsklannı bildirmemiş olanlarla, hakl9.rt tapt\ s1cUlet"lle sab1t 
~~1 k ~I n rtr satış bednllnln pavh.$mM•ndan .,arlç kalrlıır Daha fa71J. nıaHlmat alm:ı. 
ın "enlerin 937-73 ctooya numnraslle Sandığımız Hukuk İşleri senlslne mllracaat et -

eıerı luıuınu D1\n olunur. 

** 
DiKKAT 

tıa1;::1ntyet Sandı~: Sandıktan alınan gay:::lmenkulü ipotek gösterme:t istl,.enltre mn
deu tnlnlerimlztn koymuş olduğu kıvmetln % 40 nı tee~v •z etm•ml?k Uıen lhaJq l.ıe -

ll1n Yarısına kadar borç vermek suretlle kol:ıylık göstermektedir. {9445) 

Turgutlu Belediye Riyasetinden:. 

SON POSTA 

Ankara borsası 
Açıllf - Eapaa~~tıarı 11 - 11 - 989 

ÇEKLBB 
Açıllf KapaDIJ 

Londra 11.2' l.M. 

Nev - Yort lb0.9311 180.96 

Parl.ıı ).,93171 1.968711 

Mll!no 6 59; 6.8911 

Cenevre 29.8111 29.!.f 

Amsterdam 9.-1911 6tMG 

Berlln .-
Bı·ükJıel 21 211711 21 2S'i'5 

Atına 0.9'7 o.ın 

Sotya 1.68711 1.6S76 

Praı . -
Madrtd 13.1823 18.1826 

Vnrşova .-
Budape•t• 2dH 24 61 

Bliktef o.•M O 9SS 

B•lgrad /..!Pli '.H91i 

Yokoham Hl ~673 81 9f>7J 

Stokholm ın 19 81.19 

l\foskova . -

c TiYATROLA~ ) 
Şehir Tiyatrosu Tepebaşı dram kısmında 

Gündüz saat 15.3-0 da 
akşam .cmat 20,30 da 

Şermin 
1sttklM ca.jdesl iıtomedl lı:ısmı 

Oündilz saa~ 15,30 da 
akŞam saat :?0,30 da 

Bir Muhasıb Arar ıyor 
Paz:ırtom ve Balı günleri tiyatrolarımız 

açıktır 

Raş'd Rıza ve Sadi Tek ttyatrosu bu rece 
Beyoğlunda, Altıncıd.aıre Şlfhane caddesln

d~ Atul Park .salonunda ikinci temsil 

l 
traı - Turgutlu Ş<?hrinln elektrik tesi:ıntı ve yedek motör ve dinamo grupunun .san - NıımarAlı yerler 411 gırış 25 kuruştur 
ktı l:ıtnası ile iki aded muhavvile merkezi bina.:.. hariç olmak üzre. c134.923ı Ura .40. 
~~~luk keştı üzerinden 8/11/939 tarih!noen itibaren c4511 gün muddeUe ve kapalı zarf 

Üvey babam 

ile ek.!ııtmeye konulmuştur. 
nı2 - Eksiltme Turgutlu Belediye blno.sı dahUlndc müteşekkil Belediye Dalml Encüme

;·<le 22 12/939 tarihine rastlıyan Cuma gunü .saat .ıs. de yapılacaktır 
.\ - Bu IJ}e aıd evraklar: 
a - Ek.cilltme şartnamesi. 
C - Muka\·eıename surett 
)) - B"'Ylnôırlık işleri genel şartnamesi. 
t - Nnfla Vekll.'etl yapı lşleıi umumi fenni şartnamesi. 
F -- l:Iu ıısi .şartname. 

0 - Fenni şartname. 
li - R~ifname. 
J3 - P.rojeler. 

t<I 1" evrak •67511 kuruş mukaıblllnde Turgutlu, Mrınls:ı Belediye Relsllklerlnden tedarik 1 ebUir. 
4 

-- Bu ı~ ald muvakkat teminat miktarı c7997ıı llradıl'. 5 . 
ı~ı - l<ıteklııerln 930 senecıine ald Ticaret Odası ves1kncile teminat mektubunu ve bu 
rnu~aPabUece~ıne dair Man!sa Vllfi.yetınden alac:ı~ı ve ikayı ve istekli yüksek elektrik 
ışı end 1 olmn<iığı takdirde yiık.wk elektrik mühend.c:lnin m~'ullyete 1ftlrakt şartile 

6 Yap~l'ağına dair olnn no•e.r senedini dış r r!a kovmaları lazımdır. 
•li, - ~ teklllerto teklif mektublarını 22/12/939 tn:::-lhlne rasUıyan Cuma günü saat 
aYıı~ de kndar Turgutlu Belooiye Reisliğine makbuz muk~Ulnde vermeleri veyahud 
\'akı gun ve ayn! saate kadar varacak şekll:fe posta Ue göndermeleri lA.zımdır. Postada 
~hür kabul edilmez. c9253• 

İstanbul P. T. T. Mü ürlüğünden: 
Jlı.~ıev'iiın1r.de kesilmlı} 7 metrellklerden 100 ı.ldcd, 8 metrcllklerden 200 aded, 9 metre -
~~1 ~ ve 7 ~ 00 adcd, 10 metrellklerden 100 aded k1 cem'an 500 aded Uöktldarda teslim 

ti nıetrellklerden ıo nded de Bakırköyde tesllnı ki cem'an 510 aded kestane telgraf di.re
e~~ateWıhldln taahhüdünü yt:ı.pnmnm.nsı hasebile nam ve hesabına olmak O.ııere açık 

F: ?'ıeye konuhnu.ştur. 
Atu~ntnıc 29111/039 Çarş:ıınb:ı saat 16 da B. Postn!hane biruw blrinoi katta P. T. T. 

Halk opereti - Bugün m1t!ne 
Ak.:;: ım 9 da 

Moder41 Kızlar 
··················································----·--
30SENE 

denberi meşhur 
• 
ır Glizel ik 

• ç esı 

7 rıuğu Odasınd:ı tc(plonncak Alim Satını K~mlsyonundn yapılacal..-tır. 
9 'lernctr •l klerin b herlnln muhammen bedeH 450 kuruş, 8 :nietreliklerin 550 kuruş, 
ru tı:ı ıo •n trelfklcrin 700 kur~. hepsinin 2005 Ura ~ muvakkat tem4nat 22f llra 63 ku- · r. 

~İa·ekııı"rtn ~art.namelerini görmek ve muvakkat temlnatJannı :ratınna.k iiaere çal11-
de d!Un~ .. nde meikör müdlirlük idari kaıeın lPvazun kısmına, eksllt.me l1ln Te saatin
blrlJlttt>tnuvakknt teminat makbuzu ve 9S9 sene:n için muteber Tlcaret Odw ~kaslle 
~<>misyona mürncantlerl. (9369) 

!ul'gutıu Belediye Riyasetinden: 
lıışaat Tursutlu şehrinin elektrik santral binası he iki aded muhaYıVlle mutezi binası 
ll'ııı,tu~· t'2236o. lira u80ı kuruş k~U üzerinden kapalı zn.rf u.sullle eksiltmeye konul _ 

2 • 

22 ı~ EQ:ııı.me Turgutlu belediye binası dah l'nde müteşekkil belediye encı.iınenlnde 
3 __ ~ larl.hıne rasUıyan Çarşamba gunü saat cl5ıı de yaı>l1acaktu. 
.\ u işe ald evrak şunlardır: 
ıı - EksUt.rne şartnamesi. 
c - Atukaveıename suret.!. 
l) - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
~ :_: ;sna Vekruetı yapı işleri umuml fennı şartnamesi. 
~ _ ennı iartnnme. 
c ~ırname 

• ıı - li'ı at sıısıı ~sL 
l:!u- PtoJeıer. 

l~u1/vrat 1112. kuruş muknl>lnnae Turgutlu ve Man~a belecıı,eıertnden t.dulk edl-
4-. B 
5 _ . u işe ald muvakkat teminat cl678~ liradan ibarettir. 

bu 41 Isteklilerın 939 senesine nld Ticaret Od~ı vesikası lle bemlna.t m.ktubunu ve 
~a nııZ:UPabUeceğtne dair Manisa VllAyetınder. alacağı vesikayı 11e istekli mtlbendis Te 
l>:ıca~ın ar oıınadıt;rı takdirde mühendis veya mimarın m~·uıı,_. lşttnılı:1 p.rWe 1'1 ya-

6 _ 4 dair olan noter senedini dıe zarta roym:ılan ı~zımdır. 
be. tlinu t"klUerin bu yoldaki teklif mektublarını 22111/939 tarthlne rastlıran Çarşam
~ \'eyah SD.at d4a de kadar Turgutlu belediye reisl1ğtne makbus mukabftlnde ftrmele
"akı te~~ bu saate tadar varacak şe"kllde p()Sta He gönderme1ert lbnnıdır. Po.5tada 
~ür ka'bul edilmez . .-9252• 

Devlet demiryolları ve limanlar1 işletmesi umum idaresi ifAnları 
1611019 

l11ıttı.ıı.ra 39 ta.rlhi~ Ankara, İ.stanbul n İzmlı'de yapılan 1mW.nl&r netictllnde tam 
trııı.hane:e 211 nlabetınde aıot alanların 1.s\nleri yukarıda ,.mı )'Wlerde ~n illn 

11ıınıar l.\l.lıruftır · 
'°111,939 U..lndan münıhal nlabetlnde lklncl bir ıttabt telrik tmı.thaıll fapılmak üzere 
bıııtta L ~de saat 10 da Ankarada Zat İ.alerl MildürlQUnde, t.ı1r .,. Drt.an

~lı Te Sirkeci İtletme Müttrlltlll'tne mmcaat ~ UAn olunur. 
c6811. 

KUSURSUZ 
BİR TENE 
Malik ol-

mak için 

SEMERESi
Ni VERMiŞ 
BİR GÜZELLiK REÇETESi. 
Sert ve esmer bir cildi fUDlUfahp 
beyailatmak için tesiri itbat edilmit 
bir tarzı tedavi: Mefhur bir aktrb 
siyah benlerinden ve açık meumele
rinden kurtuhnalı: ve gençlik halini 
idame etmek için bu reçeteyi kulla
nırdı. Bu sayede 70 Yllflarında bile 
gHıç kadın rollerini oynamıya mu
veffak oluyordu. (Pancr6atine Jle 
tasfiye edilmit) pf biraz ıüt krema
sını gene taafty. edllmi4 biraz zey
tinyal ile kanfbrınız. Sonra bunu 
iki kuım saf krema ne tekrar k&nf-
tmnız. Eczacmıs bu halitayı ihzar 
edebilir. Fak.at u miktarda olacatı 
için pahalıya mal olur. Halbuki yat
sız beyaz renkteki Tokalon kremi
nin terkibinde musaffa :ıeytinyatne 
istih7.Rr edll.mif bu kremadan var -
dır. Cildinin beıder, beyulatır n 
gençleştirir. Yukarıda remtln.t p-
dükünüz genç .kadın bhe ya.z:ıJ'OI': 
cTokalon kreminin üç ıGnlük Vtl
malinden sonra cildim açık, tue n 
güz.el oldu •. Tenin gtb:elltji için 
ya!aıs Tablon kremini tecrlibe edi
nb:. Bugün milyonlarca kadınlar 
dünyanın h• taratında her aahah 
munta:ıaJND Tokalan kremhıl kul
lanırlar. MAm"'r neticeleri ıaraıı -
ttdir. 

Sayfa 11 

Türkiye Cümhuriyeti 

Z i R AA ~i~ B A N K AS i 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: luO.uOO.OJO Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA r ·:iKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAM:YE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabl':rında 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşagıdaid 
göıe ikramiye dağıtılacaktır: 

' Aced 1,000 Liralı·, 4,Qt)) Llr.1 
4 
4 

ı{O 

" 
500 " 2,00J ,, 

" 
250 " 1,00) " 

" 100 o 4,000 " 
ıuo " 50 .. 5,00ll ,. 
ı:.eo " 40 ., 4.SOJ ., 

'••\ 3,20u 160 ,, ~v u tt 

ntKKAT: Hcsablarındaki paralal' bir sene lçln~e so_ lirad:m aşalı 
dUşmiyenlcre ikramiye çıktığı takdirde % 20 fa:ı.lasilo verilecektir. . 

J{ur'nlar senede 4 defa, 1 EylUl, 1 Birincikflnuıı, 1 l\la.rt ve 1 Haziran 
~ tarihlerinde çekilecektir. ________ .-. .-. _ .-. 
_____ ...... ~ .... h .. ~~~ 

~.-,..V*74F~- -

Devlei Oenizyolları 

Müdürlüöü 

işletme Umum 
ilanları 

Baş, Diş, Nez1e, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve büt :in ağrıl ırını~ı. derhal keser. 

İcabın ia gün ie 3 kaşe almahilı::-. - - . ..... -
İstanbul ikinci ıflas Memur-lstanbul lkinci İflas Memur-

• luğundan: 
luğundRn : 1 939 tari:hlnde ın~na Mahkemece 10/11/939 tnrthlnde 1tlA.sına 
Mahkemece Vl / tunda oturan manlfa- k:ırr verllen ve Beyoğlunda oturan b:ıkkall:ye 

tarar verilen n Beyoğ nko 6 dcaretlle 1~1gal eden Dhnltrl Dimitrl)'lldl.s1ı:a 
tura ticaretlle lftlpl eden M. Frn ve . 10/11/939 tarih1nde ınıı.sı açılıp tnsflyenlD 

t1 ın l/11/939 tarihinde iflfl.sı açı-
Aasa firke n ılm na karar adl şe-kllde fll.'Pılmasma karar verllmil ol • 
ı_, tasfiyenin adi teldlde yap M1 

'9rllml.ş olduiundan: 

1 _ Mfifi!IM a1Acağı olanların ve lstlhkak 
1ddl.a.ıında bulunanların aıa.eaklarını ve is. 

n.t.-dan bir ay içinde istanbul 
Ulbkak1arını ~· 
hin in~ datresıne gelerek .kaydetıtlrme-
leri ~~ delillerini (.ened ve defter hülA.saları 
...e ıa~> uıı •e'J& mu.sa.ddıı.k suretlerini 

ıe.cıı eylemeı.-1. 

2 _ Hlli.fma hareket cezai mes'uliyet! 
mn.stel-ılm olmak -nı.ere mllfils\n borçluları
nın ayni müddet ıçUıde kendilerin! ve borç-
larını bildınneıezt. 
ı _ Müt'11.sin mallarını ~r ne sıfatla olur

• oısun ellerinde bulunduranların o mal
lu ttrerl~ki hakları nıaıhtuz kalmak şar
tne bunları ayni müddet ~1nde daire em

duğundan: 

1 - Mülllste alacağı olanların ve 1st1hkall 
iddla!=ındn bulunnnla.rın alncnklnrını ve ~ 
Uhkaklarını ~10.ndan bir ay l:çlnde 1stnnbul 
İkinci trırıs dairesine gelerek ka.y<letf.l!'mo. 
Jerl ve dcllllerlnl (sened ve defter hüıt\.salan 
ve .ıın're) astl vey.a musaddnk snretıerint 
tevdi eylemeleri. 

2 - HIHl.fına hareket cezai mes'ullyett 
'll0'i1c1zlm olmnk üzere milfilsln borÇ'luları
nın n;vni müddet içinde kendilerlnl ve borl}
lıırım btldu:meler1. 

3 _ .Müfil.Sln mallarını Jler ne sıfatın olur. 

sa o!sun ellerinde bulunduranların o mal.. 
ıar üzerlndeltl haklan mıı.hfuı •kalmak w· 
•ne bunları ayni müddet içinde daire em• 

rtııe terol etmelıer1 ve e1mezlerse makbul rlne tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul 
m&Sf'tttleri bulunmadık.ça oeuıl ınes'ullyete mazrretıerl bulunmadıkça ceza1 ınes'ultyett 
utn:racakları vıe rüçhan ha~arından mah- u~ayncakları ~ rüçhan haklarından mah. 
rum kala.catıan. rum ta1acak1an. 

t _ 20/11/938 ~ aa.a.t {11) de al&- ' - 20/11/D39 Pazartem saat (10) da ala• 
cakWarın ilk lçUm&a ıelınelerl ve mlltı!s caklıların ilk lçt!ma.a gelmeleri ve müllll 
ue m6tt~lr. borçlu ol&nlar n tennerinln ile m{)şterek borçlu olanlar ve ket1ller1nla 
" borcu tekefttll eden aa1r ldıneelerln top_ ve hoı·cu tekeUül eden salr k1m&eler1n top. 
~a ~..,,,,.... bıalmn oldulu ntn 1aitlnıa.da btihmınap haklan old'lllu llia 
oıuıuır. <11121) olunur. (3182-i) 



' 
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,. PiY A JGO KRALiÇESi NiMET ABLA 

T. H. Kurumu piyangosunda oJJuğu gı'bi gayet zengin ve bol ikramiyeli 

i41iLLi PiYANGO'NUNda 
6 büyük ikramiyesini birden vererek gene kraliçeliğini kaz.1ndı. 

_, 
8 O O O O LiRALIK EN BüYüK iKRAMiYEYi 

N':mct Ablanın uğurlu elile verdiği 26766 numaraya isa'bet eden ve isimlerinin teşhirini arzu etmiyen 2 ortak 
kazandılar. Bu bilet gişemizde asılmıştır. 

Birinci 2 o o o o L i R A L 1 K i K R A M i y E y i 
Nimet Ablanın uğurlu elile verdiği 18188 No. biletle Ka ragii.mrük 2 7 No. da 

tütüncü Bay Kemalin kızı Bayan Nuray 

tkinci 2 O O O O L i R A L 1 K i K R A M i Y E Y i 
Gene Nimet Ablanın uğurlu ellle verdiği 18188 No. bilçt!e Dolmabahçe sarayı 

garaj bekçisi Bay Mehmed 

15 O O O. L i R AL 1 K i I< R A ~1 i YE· Y i 
Gene Nimet Ablanın uğurlu elile verdiği ' ır ~6 No. biletle Karagümrükte oturan mübaşir Bay Şiikrü 

Birinci 1 O O O O L i R A L 11< i 1( R A rıı i Y E Y i 
Gene Nimet Ablanın ugurlu elile verdiği 25698 No. biletle İstanbul Telgrafhanesinde Bay 

Kemal ve orta~ı Büyükderede berber Bay Fuad 

,, ikinci 10000 LiRALIK iKRAMiVEYi 
Gene Nimet Ablanın uğurlu clile verdiği 25696 No. biletle Be~iktaş tramvay cad

desinde 42 numarada sdbacı Bay Mehmed Ali 

Kazandllar ve paralarını NiMET ABLADAN tamaman aldılar 

r ·Miilıter·em···Muşı·e·ı;ııerimi~iii···N&.iarı···oık·k;ıiiie·; .. ·~ 
s 2 nci Keı;.ıidenin biıeUerm zı u.yııı U uncu guıınne ktıdttr .ec Jid etımmizi ~ 
: n• enrf\~tırıız nırnıın!i ricıt olunur. : .......................................................................................................................................................................... 

~ ... 11· - "' • '"'uze .. ıg_.c:ııı 
~arrı V '-~t 

'I D:ş!eri mikroplardan, çürü ler· 
den, iltih.:blardan koruyarak 
Eat..lamlaştıran, hem de mine• 
lerinin bozulmasını ve sarar-

ADRESE D.!KKAT: İstanbul, Eminönü tramvay caddesi No. 29 - 31 masını menederek daimi bir 

N i M E T G i ş = s i s A 1-1 i d i N i M E T A B L A gt:zellikle muhafaza e 'e!l as-
; rı 1 en kuvvetli diş macunudur. 

---------•· Hiçbir yerde şubesi yoktur. Tel. 22082 ~·----------~: .. 
----------------------------- 1 Her Sabah, Oğle ve Aktam 

yemeklerden sonra günde 3 defa 

T. • $ B·A 
cari hesap!ar 1940 Küçük 

İKRAMİYE PLANI 
Kc~ideler: 1 Şubat, 1 MayJS, 1 Ağu.-;tos, 1 ikinciteşrin 

tarihlcrınn<? yapılacaktır. 

l(u.mbarnh ve kuml'ıa .. rtSL? hP~aptannda en cız ıelli liı·ar. bulunanlar 

kurı.ı!Ja dııtıil edilecelkerdir. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık = 2000. L'ra 
3 " 1000 " 

= 3000. 
" 

6 ' SJO ,, = 300'.). 
" 12 ,, 250 " = 3000. " 4Q 

" 
100 u = 4J ~ O. 

" 
75 

" 
50 

" = 3750. " 210 25 - 5250. 

Türkiye iş lhn1ccısm1 para yntı1'makla yalnız par.ı birilctirmiı 
olrwız, aırıi zamanda "11iini.ıi de denemif t>lurnma. 

• 

BANKA 
KOMERÇiVALA 

ITALYANA 
'l'amarnen te:iıye edilmiş sermaye.il: 

700.000.000 lta.ya.1 L.rati 

Merkezi : MİLANO 
But ün İlı..iyacl:;., İstanbul, İ7.mir, Londra 

v' New-Yarlı:'ta Şubeleri vardır. 

'1ariçtckl Buıl:alarımn:: 
D.~NCA COMMERCIALE İTALİANA 

<Frııncei Parl.s, MarseWe. Toulouse, Nlce, 
Menton, M.::ıııaco Montecarto. Cannes, Juan-

1 

le.s - 1-'ir~. V11lerr1tnche - aur - Mer, Ca.sab
lanca <Maroc). 

Bl\NCA C'OMMF.RCİA!..E İTALİANA E RO
M~:\: Buct-ted'. Arad, Bralla, Bra.sov, CluJ , 
Co.ıtanı:r, <.'alat. S!biu, Tlmlchoara . 

B-'NCA COMMERCİALE İTALİANA E 
Bın..UAP.A. Sotıa. Burga!';, Plovdlv, Varna. 1 

BANCA COM,vfERCİALE İTALİANA PER 
L'EGJTl'O, ı .. ~~andrie d'Egypte, Elk.ahlre 1 
Port - Said. ' i 
E.~.NCl\ COMMERCİALE İTALİANA B 

ORir.r.A. At na, Pire. Sel~nlk. 

1

1 
'BANC,\ COMMERCIALE ITALl\NA 

TRUST COMPANY. P1hiladelph1a. 
P..\NCA CCMMERCİALE ITALİANA 

TRUST COMPANY - New-York. 

Mü~terek Bankalar 

Banque Françaısr et İtalienne pour l'ame 
tlque d•; su!:!, Parts. 
A!'~antıude: Buenoe-Alre.s, R<Marlo d..ı 

Bantil f6 
!\RBSTLYJ .cıa: Sao-Paulo ve baflıca ıehlt 

leri~<!e ,ubeler. 
CHİL!'d~· Santiago, Valpara!M>. 
r.QJ,ON'.BİA'da : Isogota. Barranqu1lla, Me 

deJlin 
'd 'TGUAY'da : Montev1deo. 
IS .NC-\ ['ELLı\ SVJZZF.R.\ İTALfANA: 
T.,uı.;ı n", P..ellinz,,İ1a, Chlasso, Locarno. 
:.'urlch, M•ndrl!lo. 
K\~CA U1'ıiGARO - İTAJ.tASA S. A. 
ı f'ıtte vt ba.flı.:n Şehirlerde Şubeler: 
HRV.-,1SKA BANK D. D. 

Za@Tf:b, Susak. 
KANC \ İTALİANO - 1.DIA 

L.•na (Perou> da bqlıca Şehirlerde Şube
ler : 
~\NC·\ iTALIASO - GUAYAQUIL 

Ouı.yaquU 

t ,.tanbul Merkf'zl: 
uıı.ata. Voyvoda Cadde~!. Karaköy Palu 

Tt>ıeton 448,5. 

loıtanbul Rüroı.-u : 

A~alemc!a·• Han. Telefon 22900 /3/11/12/U 
B"J of:ıı Büro .. a : 
utjk1'1l Cedde.sı No. 247. Te-lefon: 41048. 
Kau!ar karı. İtr1.lya ve Macaristan için 

~e TourL~tique çekl~ri ve B. C. l TRAVEL
ı.ıı:R 'S Çl'klert. 

······························································ 
Son Posta l"rtathaası 
--===-=-=== == 
Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp E~ç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAIÜPLF..Bl: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

. ;_. . "'~ . . 

r: 
· Doktor. 1. Zati Og3t • 
ele<lıya kı:r~ısııuht •i ınuıı t.!n l :u
o tı ,, l.ğ~t: de ı s..> ı · ı u .• ~t ı. .rı u 

kabul eddr c __ 1111111,. 

~~kerci 

H. MUSTAFA ve MAHDUMU 
mOşlniieri ııin b l\'!';ımını kutıu:ar 

----'----~ 

Şirk~ti Hayriyeden : 
1 - Kabataş, Usküdar arasında mutad araba vapuru seferlerinden 

başka olarak Bayram günleri küçük araba vaputunun da ifbU 
iki iskele arasında her ihtiyaç karşısıuda aycıca hareket etti
rileceği. 

2 - 55 ve 56 numaralı iki küçük vapurlanmıD11 keza bayraJIJ 
günlerinde ihtiyacı karıılamak için Üsküdarla Bepktaf ara
sında daimi surette (fasılasız) çalııtınlacağı sayın yolcularım~ 
ilan olunur. 

Sinir ağrıları, baygınhk, ça4•pıntl, baş dön
mesi, uykusuzluk va sinirden ileri gelen 

bütün rahatsızhkları dindirir. 

P. T. T. Umum Müdürlüğün~en: . ' ~~ 
ı _ İdare ihtiyacı tçln 260 aded Maaa teıeronu k:ıpalı zarfla eksiltmeye c;ıkar.ılJll 10, 
2 _ Muhammen bedtl 7500. muvakkat teminat (5ô2,5l lira olup eksiltmesi 21ıtlt 

cite~rln/9:W Sah günü saat 13 da Ankarada P. T. T. Umum Müdfirllik binasındaki S- ' 
tınolnıa Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklller muvakkat teminat makbuz veya hanka teminat mektublle kanuni ~ .,.~ 
sali:\ ve teklifi m\lhtevi ka.palı zarnarını o gun sut 15 e kadar mezkür KomJaJ'On• 
rec~icıerdir. , 

4 - Şartnameler Ankarada P . T. T. Leva;:ıır., İstanbulda P. T. T. Levazım AY11ıy• 
ŞubeJi Müdürlük.lerlnden bedel.sis olarak verilecektir. (9138) ~ 

Terzi 

ŞEVKET MUSLUBAŞ 
Muhterem miişterilerfoin bayramını kutlular, saadetler diler. 

l.tanbul Beyoğlu, lstikW Caddesi No. 201 Tel: 43144 


