
1 Bugün 16 sayfa 1 

Sene 9 - No. 3094 PAZARTESİ 13 - MART 1939 İdare işleri telefonu: 20205 

Londrada bir sulh İ zmirde fırtına 
Kordonboyu ve çarşı 

sular altında kaldı 
konferansı toP-lanacak 

' 

Çemberlaynın tasavvurları Bir ev yıklldı 
Düngagı uzun müddet için su/he Dünkü fırbnada evlerin kiremitleri uçtu, camlan 

kınldı, kazalarda da tahribat yaptı 

kavuşturmak çareleri aranacak :ıa1:v~~ ___ ___,,...._ _______ ___ 
----···--- _ ....... ._ ...... _ 
Ç 

~~~~~~ 

eko -Slovakya ~ıı: .:= t~ 
tamıştır. Zaman, za 

meselesi tekrar = ~!:t~=: 
iden blrçak avlı.erin 

alevleniyor ~4m.~"': 
tır. 

P h .. k"" . • h tt' Fırimamn, bil -rag u umetinın areKe .haaa dvar kazalar• 

Almanyada hayret ve da oldukça tahribat 

endice ile takib ediliyor yc.(ltığıı talmrinı .e • 
-Y d~. Bır .. 

Berli:n 12 - Yan resmt bir memba-- çok yerlerde ağaç ' 
dan bildiriliyor: lar devrilıııiştir: ' 

Berlin politik mahfelleriniıl Slovak-° b ~l d~ 
ya m.sele.si karşısında ald.ıklXı vui - b. ~ ~ 8 

G .... M.. '---»- '·~--4 k ı 1 · _,,,_ b.' · Alma tb t ldılı ıy.et vermış, coş • eçeıı ır-:1 .... ur~ ıu a .... -.a a an zmır so1ea1eıannuan ın 
:-tamam~ ma n: ının a vuiy.. kun dalgalar sahile hücum etmiştir.Bu ı mıfbr. Karşıyaka vapurları seferlerini 

(;::amı ;· iincü ıoflfada.) yüzden Kordonboyunu, çarşıyı su bal>· (Devamı 11 inci sayfada.) 

. . ç • .w .. 1all""'Londnıdanblrg8nlıU!f Fethi Okyara Müntehibisani namzetleri 
Paris 12 (Hususf) - Bazı siyast mah -lber, yakın bir zaman içın bO.yilk 'flmJd • b• t •h 

fel~~-de beyne~el ~~ziyetin ıraliha doğıler beslenmem.efil Ulmmuna da ipret e • ır evcı bugu"n ı·ıaA n ed•ı•y r 
nı gıtmektıe oldugu soylenmekle bera - (Oennu l l ind _,fada) ) ) O 

Maverayıerdünde isyan 
hareketi büyüdü 

Harekô.ta 
·Tayyareler de 
•• 
iştirak ediyor 

Çeteler bir polis merkezini 
ateş~ediler, telefon 

hat~an kesildi 

Amman l 2 - Askeri müfrezeler, 
Maverayierdunün şimalinde silahlı çe
teleri takibe devam etmektedirler. Ze
mcı l civarmda tayya•relerin himaye • 
sinr!P hareket eden bil' Arab müfrezesi, 
kuvvetli bir asi çetesile şiddetli mu -

l 
l i 

1 

' 

(Devcuı~ı 11 inci sayfada) Erdi.in Barvekili t'evfik Ebülhüdcı 

Bir lngiliz Üniversitesi Sandıklar bugünden itibaren şehrin muhtelif yerlerine 
eski Lonclra Sefirine konacak, reylerin verilmesin.e Çarşambaya başlanacak 

fahri doktorluk veriyor . Şehrimizde miiııtehibi sanı reçimine a-ıı···· ..................................................... _\ 
_ Jd bütün hazırlıklar bitirilmiftir. i R · · · d ""' · 

Londradan Ulu. refikimil'Je bildir.U· MiiııWhi~i sa.ııi intihabına 15 Mart Çar i ayınızı san ıga j 
dt.ğine göre, İskoçyarun Sentandr ilnl- pmba günü başl'anacak ve ayın yinnin • i atmayı unutmayın 1 1 
versiteti, TllrkiyenJn eski Londra bil. oi günü bitirilecektir. e • : 
yük elçisi B. Fethi Okyara bu üniver- Paırtf: tara!mdan te~bit olunan münte- ~ Yurddaş; 15 Mart Çarşamba günü 
~itenin fahrl doktor ünvanını v'?rmeyi hibi aani na:mzedlerl b~ ilın edile - ; , . . 
kararlaştırmıştır. Bu tevcih ..iebeb, cektir. Bu namzedlerin ilimleri bir lt.te i mebus seçımıne başlanıyor. EvveıA. 
Fethi Okyarm Londrada bulun~.lu~ haliınde hazu-1.ana.rak. vilayet idan heye- S (Devanu 11 inci sayfada) : 

' üdd t zarf d Ö t diği l' ak (D 11 in . 11&yfada) ':. 1 
· m e m a g s er ıy at w evamı cı '·············••••••••••••••••••• .. •••• .. ••• .. ••n•••••••"' 

(Devamı l 1 inci sayfada) -.-.-·--···· .... ... ................... ___ 
Madrid kapılarında 

· çarpışmalar oluyor 

[Darüşşafakanın 66 ncı ylldönümüJ 

Darüşşafakalılar dün 
genç, ihtiyar bir arada 
fasulye ve piliv yediler 

~- "Son Posta,, da çok mühim bir tefrika - ...... Dün mektebde 11apılan toplantı çok samimi 
oldıı, hararetli nutuklar irad edildi 

Bugiine kadar okuduğunuz casusluk 
sergüzeştlerinin yüzde doksanı yalandır 

._ ~ ~ 
Buyuk Harbin Uç senesmı Alman Başkumandanhgında 

geçiren bir lngiliz yüzbaşısı 
. . 

• Alm~DYJtda bir, iogiHZ· casusu 
l· ·c : -. · , · · . ~· .. · ··,."': · · · 

isimli inanılmaz hatıralarına bu cümle ile başlıyor 
Hatıralar 14 üncü sayfamızda, müellifin eserine 

· yazdığı mukaddeme ~famızdadır 
L' 

'i: On 1 

Madridde bir cadden.En bugl.b•k4 lıaU 

(Yazası 3 üncü sayfamızda) 
·······························-······················ ... ···· 

Boks maçları 
heyecanll oldu 

Şild maçları ise tatsız 
bir şekilde oynandı 

[Dünkü spur hareketlerine aid yazı ve 
resimleri 8 inci sayfamıvla 

bulacakaııuz.J 

En ihtiyar ve en genç Do:rii.ffcıfakalı bir arada yerrı..ek yerlerken 

[Yazısı 11 inci say fanın 1 inci ve 2 nd sütunl.arındacbr] 
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D -
TELGRAF HABERLERi 

Madrid kapllarında 
çarpışmalar oluyor 

Azerbaycan petrol 
istihsalth arth 

Pr~ecnehi mduat 
camıyati Barlinin talebi 

Uzarina llğ~edildi 
e ispanya sularında 

ahlaka meselesi 
Prat 12 (A.A.) - IDDdbMt ecnebi 

matbuat cemi)Wtinln bllrommı JAtvet
mq ve ba ~ ~ Jıcla 
bir komiser ve ldarnl ICln de 1* ko • Yuu: ..._..,... .... 

Şehirden kaçan komünistler Maclrid civannda 
Cümhuriyetcilerle teı..ar harbe tutuştular 

Mıııka '* 11 (AA) - Tu ajıma lllJdi- mite tayin etmiftlr. F ranko hGJrOmetmlD henClz nm-
riyor: Bmıaıhn blrbc ay nftl AlmaqJa, ..._ .._ hDAe 

11 Mart cemıtw s..,etı. Blrlllt bu btıronun azasından Holandah pze- bu 1• ıtlıe 
18 inci Kom6n!.t ~ ıu.p.a. .Jda • teci Allerinş'in istifa etmesini tstmıit metçi bpmıyol . ~ ~ abluka 

Madrtd 12 (A.A.) - Dlln akfundanı... ı- lıllM 1ııatln1ımt teılldEi etmekte • novun ı.illllltnclt. JIMlfbd tJı1111it ko • iae de mumaileyh bunu kabul etmemtf iltn etmesı yeıu bir ~lmile! = 
• Madrtdde bJçlmr komGıatllt mukavmmt •. milyonunun Vlııdlmlnkl tıınfmdan o • tir. ~· Çbkl k ~k ,. 

11miı lmbnMl!ı•pv. Xam•nts!Jer Madrklia Jıfadrickle '°~et lalklm llbmekte • mnan raporu De Sn7etler Btr1i11 to • Bunun tlzerine, Almanya, Çek bil • böyle bir abhıu w!•~-n~:_ ;' = 
.. kurda .. ---- aııftWndeki: bGtla •. CfbdıudJwt lmnetlerl ric'at eden müniırt ptrrtfslnfn bmbilt ımternalyo • ldUnetlnıe lüzmnlu adct.ttil takdirde mem.11rtadır. f!ıdlki ..... ~.. e 
wına.rtm teıbctııt ... ,.mm lıartciM komftniılOJıri uadıt etmekte olduklarm - nal icra komlt.ı msdlndekı ~in bütfln cemivetlere birer komiser tayin o~ 6-- 'birtok d.evletlar l'rane• 
.,.....t1erdJr. lladrt&lt evvelce komi- ... Kmw bpllınDdu hlııtll top ., • Manuilisk't tanfmdatı okuna raponmu etmek salMıiyettni veren kanunun tat- hWmlJ9Ülli blMa1 ve onu bUCU:ıdıkla~ 
lllmtleda ellnde lllt ..-...... dkı~ bikini istem· tir. Bu miktdet artında yada Nine hlldm 1mvm ta n 

bnhma blttln mlnferW Valw 11 (A.A.) - ~. d&1 Dele,e~, ~ • Buharfnlst a an • da bilronun Alman 'ft İtalyan dan içm, bu T~ ~ hattı ıı. 
lıılnabır cemıı~ eline aeçmlf • taıka 1*ıerek ...... IK"mele tepbbila et- m ve cuuslar de yabanca cuuslarmJ mu istifa etmişlerd"r. rekeU arumda bir tezad l\)Üpbedıe om. 
•· •'fhı• • netlıcedıt tn1df ecJtlmif1• • Jaelerinirı atıım. ft yok edilmesi n.U • Prag, nihayet Berltnin arzusunu .,e- nur pidlr. l'ruako hii~meu. bu ~ 

Milli mGdafa mecJW. komanı.t fl1a • 6. cesinde ~.._.._ Btrm•'-ın '----tinin rine getirmiştir. Esaaen EylQI hldise • lere yaldapcak herh~ bir ıemlJe. t-' 
' IJVY3'C•-& M6U& &UVV'IC • d '-- • b' k b' t "l millik kara R1an d@btUDQe taamı& 8 

daha zl,.ade yilkaldilfni ve memleket lenn en"""n ırço ecne ı gaze ecı er 

Amerikalllar harb vukuunda Fransa ve ::,::=.=.-,.. · h~t merkezbıden ·ynl~n!ır. :.S=:F~v~ 
1 ·ı , Moskova de1-f Şerbalov, Moskova Alm2nyala (Un vaziyet ıılmAkladır. Tasavvur ediniz ld 

nıı teref e ne derece yardım edecekler. ~~~.E~~~ "kahrarr.an!ar gunu,, :::;: ~::;. E =:: 
N9970rk 12 (A.A.) - Doktar 0.lhıp .. dllftetlln lmb melwnMi sat- girov, 1932 den 113'1 ye kadar beı sene f. f "'S 'id eli'di bir pmtye tıecmlz etam ft - ...... 

taratmdan yapıJan ~ fU ne- mü ~T ..ıtne &el• cevahların çbıde petrol Wtth•Hnm 12.2 milyon tnn- ~ " vak'a 1Mhl11indıe bir 1nlfllz harb ıemJll 
ttcelert "8l'IDfftlr: )'la '2 it .-.-. Ur. duı 21.4 mtb'ana çakbluıı badirmif ÖZ- Bf'rlin 12 (A.A.) _ Btltihl Abnanya, betinin. Böyı. lllr Jrpwal..,,.nın mucllt 

cAvnıpada harb ÇJktıj:i takcSnt. cDmdıuUere Jardmı etmek için bek ~ 'YUupcw. Sow,et Özbekiata- Alman ordusunun thyuı ve Anşlus'un olabilecell netice lı})lqbkla kabili tuaY. 
rı-anaya w tn,nt.e,e p1a nuıddele- ordu w c1ounmanmı ,andermell mi· ~ killtüriln yilbelmnini tebarüz ett!r • yı1dönümu olan ckahramanla.r günü• vurdur. Ya Frankoya menaub gemı ricat 
I! satmah mıyız?• IM1ine verile ~ ykb 11allnıe gela onablaım yib:de rniJtir. nü tes'id etmektf'dtr. edecek, yahu.el meıru aaJMhiı hakiminı' 
ftblarm yGzde 76 a: dftt. Ur. IJ 1 chqır. dır. A . Bütün Alman şehirleri doDalUDlf • hakkına ~d ederek ayak dlr~ 

merıkada srnei.e 100 tır. Bu ~ mAwif bir m~•dnumta 
Ç J _ Si k 1 • Berlin operasında Hitler'in huzurun- gayri kabili ıctinab alacalı qiklrdır. Taıt e 1'0• ova 11 a mese esı bin çocuk dOşDren bir şe- da büvük merasim yapılmış ve Amiral raflarda hiç birinin böyle bir ~dlle,. 

J . Raeder bir nutuk s<Sylemiştir. Amiral abeb olmak W-O!yecekleri bedihi ile de 

tekrar alevleniyor beke meydana çıkarıldı::,~:;;:.;":!!:·:-~::;:,.°!:.-~~-= 
Nevyork 12 (A.A.) _ Brroklyn'de hududlannm içinde w dışında yqaym dana par. l'ranko bir lı kAmetiu ~ 

lan b et ~ tmiş da mıdır! B6Jie bir hi1ktmet taıunm11 u. 
,.,_.,. ı fRci .av,_.J lıttlnlll'te Mtla1a 'ft Vlyanada devmn birkaç llftedir çocuk clilfibmek itile Alman ima)W m~ı;-- azme dulun& lire ba h~tte blkı;Qet 

Pragda, Tepinievvel hAdllalı blıdm .utrllm ,._ Orta Avrupada in - utrqan Ye 100 bdar doktorla adliye bulunduğunu tebartlz ettirmiştir. hakkı aJl)an her tirli tedbiri almlt .. 
#)tıra mlfahaıle edile pdrolojtk •. ldfala Jel ApMt 'ft Orta Avrupa11 nazır muavini UJnuınn'ı da ihtivM •. Bitler, hundan m Meçhul ~ Wıl,.U wr ımdlr! Eler bu aııallere • 
itlınenin muwkkat bir mahl7at ats. • ftktDe .... ...._.. ... ~erden elen bir tefkilAt meydana çı:bnlmıf - abidesine bir çelenk koymUf ve Y"'t'a- rUecek oevü mtllbet ile lqllt.realn D 
terdilf burada, bllh... son hattalar km1aımak lltemJttl BugQnldl vaziyet tır. . tan geçid resminde hazır buhmmuş • rm muhik delildir· Abl takdirde l'rq.. 

urfında gittikçe artan bir endife ile fU bakımdlftl daha ziyade şayanı tees- Adlıye naz11t muavini, aleyhı\1de tur. 'konun ablub karan yenlzd\r. Bu 1111 
kavdedllmiştir. Bllhaasa bu sene blda- IMtlr- Jd bndt1mne bunun aksine maJ;ıltemeye ~apılan bir ıiklyet ÜJıeri· p 1 h A 1 aıaltn mHbdder cevablandır ld ~ 
yetinden~ri vukua gelen bazı JıMJ.- 19Tıe.. .......... ralmen. Çek po- ne 1stifa etmıştir. Mahkeme yaptılı tet o on ~ tnan ınn tin lplwmnı baJ1edKelritr. 

ler Çeklerin, vekayiin inkişafı kal1l • JltftrMqwt bagtinldl r;inunndarlannın Jrikat neticesinde, bu teşkilltın her se- yanı· taleblerı• Selia Raf'p hlf9 
mnda terkedU.-n vaziyeti başka )"01dan Orta AwtıpOUl ~ ve lilkd· ne vasatt olarak 100 bin çocuk düşürt-
veniaen elde etmek arzusundan ...., Mttne it btrlllf yapmak için lüzumlu tüğüntı ve gem hft- sene 7 buçuk mn,. 12 bin Yahudı• 
geçmemiş olduldannı pVwttenn.ekte6-............ w ....__ ıu.tne malik y.on dolar kazandıjını tesbit eylemiş• VVfOVa 12 (A.A.) -Ayan meclimıde 
Prag Bent!f rejimi altında ~n ...... AlnMeft ~ 6teılW. tir. elmlliy.!tler hakkında eereyan eden mil • it l t k tti• 
pun~ tetb1 edecelin1 'ft tazyik altla- (A.A.) Ameılb teqt1ı1an ~- esnumda PoJonyah Almanlar 8 yayı er e 
&. tutacaı:m anmıftı. Şimdi de Çek YtBl 81ıwık kaW.cst Vaşington 12 (A.A.) - Ayan ha.== ~en Alman Boma 12 (A.A.) - Ecnebi Yahudi 
hlktmiyetini yeniden tesis lçln. enıell Praf 12 (A.A.) - Yeni Slovak b- riciye enciimenl reisi Plttman parla • Polonya iyamndan K. PolonJa. 1erin memlekeU terketmeli içliı konu• 
Karpat Ukranyuı flzeıinde mlflt ve..,. b&DMI, fU ltlNtle ttıskkill etmlftir: ment.oya birbç güne kadar bir kanun mn da' Jfbera1 bir mm,.ı 11 aett lan 6 aylık milhlet, bugün &Ona ermlr 
kert tazyikler icruma başladı. Abl- ....-U Sidw, Dahiliye Nazın Te~ teklifinde bulunarak Amerika deniz takfb.:. oJdaltın• "J1lPllan :eda. tir. Şimdiye kadar 12,000 Yahudi mea 
l~mellerln zUından ceearet alan Pra& ıa.kl, Marlf Namı Sidak, Naful Na· tezgihlan kanununun tadilini lstlve- JcArhklann bir n6mUDllhıi bilhassa Dant leketl terketmiftir. Pek yakında 6 bla 
şı~i de Slovakyay• bru cebir hAN- mn Stano, İktad w Zlnat Nazın Zat- ceğ ni teyid eylemiştir. zig'de göımek bbil olıllltunu 1ııa,.wtlk· Yahudi daha İtalyan q,rak1armdia 
ketml yaptı. Bu cebir hareketi hlll b, Man,e Namı Alebandr Hrunkar, Bu teklif ecnebi devletlere Amerika ten sonra Ahmnyada lNJıman • btn ayrılacaklardır. 
Çe~o-Slovakyada yqıyan Almanlar tl A4ltye Kaırı Oeja l'ritz. te glhlanna 9iP8rlşte bulnnmalan i · Polonyalınm Qlfyetlıd mlabmf w ban- Yabadller nen1 .. ~ 
zennde acı tesirler tevlld eyledi. SGa- ~ nafıet · 'k ı tık 6lterilm ini .istihdaf ._ .. _ ı. 
gülerln ve diler tazyftt Vaa"f!ıl~'lllll ......._ J2 (AA.) - JOfnka mu· ç n ° ay g ea ey· la:rm normal pnı. aı- 19pm~n • Paia 12 (A.A.) - Temps ..-... 
yardmılle. Presburg'a yeni btr htık6 • ufmları amel kurmay bqkanı Mur. lemektedb'. Fiatblr, Afml:D ve İ~lyan m 1ıem~ için h~ tepbbOate bu. Din Nia muhabirine bildirdiline &&-. 
met getirlldl Bu hllk6met Prapı ilk- pteh, nepettlll MI' beyannamede, t~z lhlarile reta~ edebilecek bır se- Jnnma11n1 llt '·ı*· muhacerete icbar edilen birçok İtil • 
rlnee, Celtlerhı pozlılyonuııun M '* Bapekf19ldonlaandlsine10inka mu vıyeye indfrilecektir. - - yan Yabudllfti !ki aJidanberi ..... 
takviyeslle eski wztyetf yeniden tıe111 haflzlal'I Nfimmanclanı llfatmı takın- Mitatpaıa çiftliği Fransız hududuna geçmektedirler. Kit 
edecektir. maya ll1* o!madtlmı Praı tarafından E I J.,. A 1man ta 11111ır••I binası yandı hablr, İtalyan Yahudilertntn hbnaJıe· 

Benet reJimhd 90k andıran bu ma- 1t• ..._ ••ılıfllk Çeklere brşı Dr ş tll, beş n için Nine bir komite tefelddll •• 
faliteye v~ b1l metoclara t1mGf, » anı.,.ımu bir df ~ ve Slo- IJ '~il Diln gece yanandaa 80lll'a Topbpa c1ı- nl Ulve eylemektedtr. 
manyadll hayret ft derin endıtelar Taklann deltf!BB taleblerfnden adice Zabit lu, pnda Mitıaq.p çiftlillDcle JUlPl çak· Ayni muluıt>ire gar., tardeclillll l 
dojunnaktan bl1i kalamaz. :rmıakfb 'ftl&llbiP!dt oldut- blldlımektedir. Roma ız (A.A.) - Trablustan Stet- mış, şiddetle ewı rkCAr Jlzlndn .ar· talyan Yahudilerinin blytlk b1r lm 

1 
tin'e 11tmekte olan bir Alman bombar- atle geni§leywn •tef ~Hk blnuml JÔ - ım l'nmaya, Amer'lbya, fnd 

Çinlilerin yeni izmirden kaçan bir kati dıman tayyaresı Ferrare eya!9tinde kl· tıktan sonra~. ve Ş.nghay'a ptmektecflrler. 
in Dogalo civarında yere düşmüş ve 

muvaffakiyetleri laraşta tutuldu =~~ ~~uıı:r:;~1ıı:11:!!!: f Kazılayın Yeni Reisi 
Heme - Kanı ll (AA.) - Y~ ,. ı...r D (llus ') - Oa bet .... evvel kurtarabllmifleıd. 

ft ala Çin bt'alln 11an.,.,. dair- o. ı..mı. .. , o , ...... mı poJil mfi. -------
lemektıe a1m Japon lat'atarmı brp1-lk diri .._ v ..... w1-.r xac1 lsm1 - B7 hin ltalgan 
ve çevirmek here Tafuçoy bo111W 1'- il • im 7"' ........ Rtali an bcı Ziraat ''"''•' rOmettecltr. Vuba l9feeek ~ ...,. wehHa ıM tm ma mmıle • .,. 
Mh.ilk cbemndJw& atfedtım.bMbr. w ••ı + ... -·Jrhd•• Jrelulun· Almaa11a11a flllllror 

F --' c·b--;- ... ks ... ranagıar ı utiye ------- Roma 12 <AA> - :tnuo Pudata 

b• tab ask d ha Yeni Pa•nm tac gazetemıtn bi~ din 37,ooo 
ır ur er a r- İtalyan zfrmt igJsl yümda 8 ay milc:t-

gönderdiler gi,...e merasimi yapıldı detle zıraat lflerinde ku11anılmat tı • 
arsilya 12 (AA) - Cap VaıWla Vatlba IJ (A.A.) _ 12 Del Pie'nin zere muhwllf gruplar baltnde Alman-

v. uruna bir senep1 avcı taburu bbl- tlo llJIM merubal lla abalı yapılmış- yaya gidecektir. 
lmlştfr. Vapur, Cibuti'ye hanbt tir. Mutantan bir tekilde yapılan me • .. .---.--. 

~ iştir. rubn, aat ı den ı J e kadar sürmuş- Gonng Nıste çıçek 
Alman Prensi Pariste tir. muharebesini seyretti 

Par1s 12 - Prens Augue. WllheJm Yugqslavyada yeni N"ıs rz (AA.) - CJ6rfnı, birkaç ar-
Von Hohemollenı, dan aJqam BerDadm • dif h tb ldı kadaşile birlikte tlg otıoımobllle dfln sa-
buıwJ'a pbnlplr. :Unmatleyh bugla Jl'na f1men er a açı at 16,JO da Framaya giderek Monte • 
ada mm Alman ..terlerinin hatnmm .Belpad 12 - Pozarevatz • ~o karlo'da- yapılan çiçek muharebeltni 
tazhıen ,apılm IMl'Utmd.e ham bulun • şimendifer baöı, bugl1n mönakallt na· seyretmiştir. Mumaileyh •k§im San 

tarafmdua tır. Reme'ya hareket etmi§tir. 

Bqvekll Refik Saydamın istifuı dzernw açık JraJan ıc,~ m.ııauı...,. 
Beyazıd mılfb-U.U Dr. Hilsameddinin seçfldilfni yazrDJftık. %Jdamdü1 
simde fenl reli ua7a tefekkOı' edarken gö · ~ 
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1 HAdiaeler KaJ'fl11Dda 1 

TEHLİKELiDÖR 
G eçenki büyük yangında yanan A- fUl üze.tine blr damp wrup Avrupa Jru .. 

ta Atabek hanının etrafını tah • maşı diyerek pahalıya mı ısUrmek iste " 
ta.perdeyle kuşatmışlar, tahtaperdenin eti.. Ne diye fazla dOflhımelt .• 
dzerinde büyilk yazile yanlmış bir kA .. - cTehli'kelidir, aokulmayınıı> n&nı • 
..,d Ok . m bunun da caıneklnına asmak llzım! .. var. uyorwn. 

cSokulınayınız tehlikelidir. 
Sokulmuyonmı, ~a§lyorum. 

* - Bu illn daha baıka yerlere de asıl
malı nu? 

Diye dü§iinüyorum. 
Karpdan bir otobüs geliyor. Tekerlek

leri 1allanıyor, karoseri yamru yumru, 
camlan kırık. ve motarünün sesi pek 
pyritabil: 

- Bunun da kapısına ayni illinı assa .. 
!ar çok fyt olacak! 

* Diyorum. Bir sOtçü dükktınmın önün .. 
Cieytm. Büyil.k ctencere, içindeki sütil 
görüyorum. Bir ıün evvel bir gazetede 
okudulum bt:r haberi hatırlad'ım: 

cBfr sfitçQ .Ot kaynatbğı kapta çorap
la.mu yıkarken g6rilbnüş, ve cezalandı • 
nlmıJtır .• 

- Ayni illnı .OtçünOn kapısına da as-
mahl 

Bir mağazanm anündeyim.. 
cAvrupa kumqlan geldh 
Acaba haldkat mı? Yoksa yerli .mma .. 

* Bir yajcınm dllkkAnmdaki teneke do
iulan yaflara baJayonım. 

- Yal mı iBtiyommuz bayım? .. En iyi 
yağ yüz kırk. İ!te.reeniı ikinci nevi, ilçfhı· 
cü nm de var, eebene kadar veririm. 

İkinci M"fi. ilçilııeO. nevi yağ ıwal ola· 
bmr ki .. bir mtıddet nvel gazetelere ya.. 
zılanlan okumuştum: 

c Yağlara. vücude zarar Teren bazı mad 
deler katı?dığı vırk:!nrlt. 

- İfte bu yaJ .ebeni 
Yağcınm btr ehıt ipret ettllt teneke

mn üzerin&: 
:ı.Soku?maymız tehltkelidlr. 

!ıAnırun ebildfğ'I pek bellf. 

Yürüyorum, 88ğa bakıyorum, soıa ba .. 
kıyorum. Velhasıl ne tarafıma bakınsam 
lSyle ,ey\eır gözüme :fltflycr. ki, Qze.r:ı.rm.. 
de: 

cTehlik•lidir sokulmayınız! • 
Levhasmm bulunmaması y(lzQndm 

wkua gelecek tehlikeJri hissedtyorum. 
tçtm.e bir torm g.UJ'OI', 

tım.et Hut~ 

C Bunlan bitiyor mu idiniz ? =1 
Vazifesini daima deniz Ustunde\DUşUnUrken beynin aldığı hali 

yapan adam tesbit eden alet 
Eski İngiliz za • . .. ..,. tngillz fiziyoloji alimlerinden MlifAır 

bitlerinden bin .. ~ ("- ,· <hey, elelrtriltli Enaefolograf diye ad tak.-

bafl Long ömrü " .ti~~· ~~~. · tığl ve hastanın dfif(inürken, beynin • 
niln aon günlertnl ~ dığı hali t.esbtt eden bir llet tcad etmif .. 
pek sevdiği deniz • ~ ı tir. Bu alet aayeaindıl akll müvazenesiz .. 
de ieçirmek :late • • · {1 r lilderi tefhiı etm.k tmklnı kolaylapcak-
dlğinden dört • .. ,_ 

ln 
tı:r. 

nedir, gtltere ile 

* Avuıturya aruın

b mekik doku • 
maktadır. Karada 
ancak bir iki gün 
kaldıktan sonra 
muntazam potta .. 
larla seyahatine 

remden baJlamaktadır. 

OUnyanm en uzun boylu 
delikanhsı 21 yaşma bastı 

Dünyanm en UZ1Ul boylu adamı olarak 
tanılan ı metre •ben boyundaki m!Jter 
Vadlo 21 Yaflna bumı§tıt'. Bu münaa. -
betle doetlarına bir aiyafet vermiıtlr. .................................................................. - ...... -............ ___. ................ ·-···--

Yeni evli bir genç 
Kadının mektubu 
Yeni evli genç bir kadın okuyu • 

cuından a4ldığım mektubu aynen 
kopye ediyonını: 

. cTeyze, 
Sana yazdığım bu mektub belki 

seni güldürecek.. Benim için: cBu· 
dalanın biri!• diyeceksin. Fakat ma'" 
demkt herkeain derdini dinliyorsun. 
Benim derdimi de dinle. Sonra ne 
söylersen söyle ... 

Ben, bundan üç ay evvel evlen .. 
dim. Ortahalli denilen bir ailenin 
kızıydım. Çocukluğum birçok şey• 
den mahrum bir va~iyette geçmiş· 
ti. Genç kızlık zamanımda gene bu 
mahrumiyeti hissettim. İyi elbise 
ıtyemiyordum. İyi bir evde oturmu 
yorduk. İyi yaşamıyorduk vesse -
JAm. Ben iıtedim ki... Güzel, güneş• 
ti bir odam olsun. Bu odamı zevki • 
ıne göre döşeyebileyim.. Güzel gi· 
;ylneyim .. Çok birşey değil, değil mi 
teyze? .. Fakat ben bunu ailem ara· 
mıda iken yapmaj'a muvaffak ola· 
mam.ıştım. 

Evlendim. Beni istiyen erkekle se· 
vifmiş değildim. O, •beni ailemdCll 
istemişti. ·Bana bahsettiler, fikrimi 
almak istediler: Hayır, diyemedim. 
Çünkü beni bir erkeğin istediğini 
duyduğum zaman gözlerimin önün· 
ce tunlar canlanmıştı: Bir apa'rtı -
manda bir daire, benim zevkime 
göre .süslenmiş bir odam ve ben he
men haftanın t1ç gecesinde kocamla 
beraber tiyatrolara, sineınalara gi
diyorum. LAfı uzatmıyalım Teyze, 
evlendik. Kocam iyi bir insan. Fa • 

kat kazancı az, babasından kalma 
eski bir evde oturuyoruz. Haftanın 
iç gecesinde değil, bir gecesinde bi
le gezmeğe gittiğimiz pek vaki ol • 
muyor. Sonra kocamın evinde de 
hayalimde yaşattığım odamı bula1 • 

madım. Çünkü buna maddeten im· 
ltAn yok. Teyze benim hayatım bun
dan evvel olduğu gibi bundan son· 
ra da mahrumiyet içinde mi geçe • 
cek?:ı. 

* 
Yeni evli okuyucumun mektubu 

onun tahmin ettiği (ibi beni güldür
medi. •Budalanın biri• demedim. 
Fakat henüz çok toy olduğunu öğ • 
rendim. Okuyucum evlenirken pek 
büyük şeyler kurmamış amma; kur
duklarını da bulmayınca birdenbi -
re bir ümidsizliğe, bedbinliğe düş· 
miiş. Fakat bir insanın böyle dü • 
fÜlUllesini, bu tanda i1züntülil bir 
hayat yaşamasını garlb buldum. O· 
kuyucum istediğini yapamaz değh 
kL Herhalde onun bir odası vardır. 
Bu odayı para -ile daşeyemezse bi • 
le kendi zevkile döşeyebilir. Zevk· 
le yapılmış en küçük bir süs, mil· 
y<trılann temin edemiyece~ kadar 
güzeldir. 

Kocasile haf tanm. birkaç gecesin· 
de bir gün gezmeğe çıkamıyordur, 
amma yann ne olacağını kimbilir? 
Eh, talih kocasına gt1lümsemiyecerk 
mi?.. O zaman ~iklerine, hattA 
istediklerinden fazlaeına nail olını

yacak mıT ... 
Bana kalırsa, okuyucum, kendine 

üzüntü edeceğine kocasını gayretle, 
fevkle çalışmaya teşvik etsin, çalı· 
pn insan kaz.anır. TEYZE 

SON l'Ob---

~ 
Pratik güzellik 

bilgileri 

Mart 13 

C: &4 sene sonra alevlenen munakaşa ::ı 

Abdülizizin katledildiği 
iddiaları ·doğru mudur? 

Abdülaziz bütün hüsnü niyetle hükumeti meşrutiyete 
kalbetmek taraftan olduğu halde Mahmud Nedim 

Paıa hükümdarı bu fikrinden caydırmışb 

- 12 - cak (Mahmud Nedim P~) nm 18.I'ayına 
O&illüyor ki. Sultan Asiz. Sultan Mu- intisabından ve sadrazam olmasından 

radın (clnıwt) haline firdiAın.!ı ıörmeden soma değişmişti. Devlet ve millete, pe~ 
vefat etmifU w ondan (mürüvvet ve in· çok zararı dokunmuş olan Mahmud Ne
aaniyet) i~esııll taleb eylemiıti. dhn Paşa, tam demokrat olan bu hüküm" 

Şu hale naz.aran. Sultan AzWn. ora- dan kıpkızıl bir müstebid ha?ine getı..r.. 
""''"ti. daki askerle.re: .. '41 

_ Ben mi dıeliyiı:h.. yona, flmdiki pa- Sultan Aziz, (Genç O rnanlıla-r) cemı.. 
dfJahınız mı. deli? yetinin teşebbüsatı ve Avrupa seyahati .. 

Demesi, kabul edilecek blr hakikat de- nin intıbaatı netices~de, (kanunu esıısi)" 
lf1.dir. ilan ederek hükfuneti (mutlakiyet) şek .. 

İçine birkaç damla fleur d'oranger * linden (meşrutiyet) e knlbctmeye taraf. 
kanştınlmış sıcak su ile yıkanmak, bu· İntihar fikrfJM taraftar olanların he- tar olduğu halde, Mahmud Nedim Pap 
nın kırmızılığını giderir. Bu suyu sil • men hepsi. Sultan Aıizfıl ıurur ve aza. hükümdarı bu fikrind"n caydırmış: 
memeli, kuruyuncaya kadar yüzde bı· metinden, haysiyet ve izzetinefaine son - Efend"nniz! .. Siz, mutlak ve reyinde 
?'Akmalı ve kurumadıkça odadan çık • derece dü~en bahıederek: müstakıl bir hükümdarsmız. (Kanun) de 
mamallıdır. . - Gördül\l hakaretlere tahammill ede- mek. sizin arzu ve iradeniz. dem.ektir ... 

Geceleri yatarken kirpiklerinizin mediği ~in canına kıydı. Emir ve fermanınızı icraya mani olacalrf 
kozmatiğini ne ile temizliyorsunuz? Diyorlar .,. bilhassa. bu nokta üzerin· hiçbir kuvvet mevcud değildir. 
Su ile mi? Olabilir. Fakat vazelin de cı. ısrar ederek. :lntihann .ebebini buna Diye, Sultan Azizi şımarttıkça şımart.. 
pek iyidir. Serçe parmağınıza az bir atfeyliyorlar. mıştı. 
teY dokundurur, kirpiklerinizi diple • Bu ısrar ..-e iddia da. tahlile muhtaç- Hükfunetln en salahiyet sahibi bir a.. 
rinden yukarıya doğru hafif hafif si • tır. damı tarafından yapılan bu telkinle!\ 
]ersiniz. Vakıf!. Sultan Aziz. Oamanlı hüküm- Sultan Aziz üzerinde o kadar tesir yap. 

CHdleri yağlı olanlar, sabunla yı • darlarından hiç birin.ili. izhar etmediği mış idi ki, hükümdarın eski tabiilik ve 
kandıktan sonra yüzlerini önı:e sıcak, manasız bir ıurur v• azam~ düşkünü tevazuu yavaş yavaş silinmiş .. o demo• 
aonra soğuk su ile çalkalarlarsa, daha idi ... Lfildn derhal ıunu da ili ve etmek rat ad' ama, emsalsiz bil' kibir ve azamet 
taze, daha sıhhatli görünürler. linm gelir ki, onun bu hali, karakteris· gelmişti. 

Çocuğu kucağa 
almalı mı? 

Çocuğu kucağa alıştırmak. her bakrm • 
dan fenadır. Hem de ağladıkça kucağa 

alınan çocuk buna çabuk alışır: Bir daha 
rahat nefes aldırmaz. En iyisi onu 
sıcak bir odada mümkün oldu~ kadar 
serbest bırakınız. Varsm istediği kadar 
bacaklarını oynatsın. Çok geçmeden a • 
yakları ona en iyi bir eğlence olur. Bu 
tarHi hallerine sı~ıca dikkat ederseniz, 
çocuk büyütmenin sanıldığı gibi zor bir 
i§ olmadığını, bilhass:ı ilk aylarda büy~k 
bir zevk olduğunu görürsünüz. 

* 

tik bir (haı.tl ruhiye) de~di. Bu kıöir ve azam.et. o dereceyi bu~ 
Bazı tefrika muharrirlerimizlıı karika- muştu ki, adetA (gülünç olmak) şeklini 

tütize ettikleri bu garlb hükümdarın. ta· bile fersah fersah geçmfşU. 
rih ka~ı~nda ~ikolojı.mıi tahlil ede- Mesela.. (huzuru hümayun) a çıkan 
bilmek lÇID, elimizde pek kuvvetli Te ta- zevatın (kırk defa yer o-p l) (..a 

sallh b ' ,.,.1.. eaikal , mes .. ve, .lN." 

mamile ihticMıa ır .. .,.. v ar mayı şahaneye, asla nazar etmemesi) .. ~ 
var. Bu veslkalar.d'a11 anlaşılıyor ki; Sul- (zatı hi1tıfetpenahiye karşı. ibadet ed9 
tan Aziz tahta çıktılı zaman munıa ve gibi vaziyet gösterilmesi.) ( 
-ı't ~ hnk- dar .dl resmen saraJI 
uw evazı uu " um 1 • . adfıb ve erkanı) sırasına innişti. 

Cuma .NlAmhkJarmda ve d~er alay- g 
, _ __,_ _.___ 1 l/!d Anka f dan Sonra .. (Abdülaziz) adını taşıyan hGı. 
.ıan.ı.a., Sh ı..uJA a e 1:1. e ra so un _ 
llciverd bir (avniy&) giyiyor.. dalına kümdar, halktan hiç kimsenin (Aziz) aı. 
muhteşem ft oynak btr ata biniyor .. ya- dını ta~:ıa tahammül edemez o). 
nmda birb.4 Çerkes ve Dağııtanlı yaver muştu. Çünkü, saray dalkavuklan tara.-

il Ax..~ ıı.. .. h 1k ---.ı- i d ıfından kend'isine vapılan telkinlerde· e "'6.u a6 .... a ar-~n geç :yor u. • · 
Genç, gürbüz ve çok yakıpltlı hükümda• . - Padişahım!.. Sizden . büyük ancaJ 
nn at oynatarak geçip. halkın ve bilhas- hır tek (Allah) var. (Azız) olan, yalım 
sa kadınlarm pek hotla.ıma aid.iyox. Her odur. Eğer insanlar (Aziz) ismini taşır. 
taraftan: ' !arsa, zatı şahaneniz. onlarm da (kulu). 

_ Çok yqa... olmu§ olursunuz. 

Sesleri yQbellyor. Denfliyordu... Bunun içindir ki, ken • 
Hiçbir hükümdarın. bu ffbıl anı§lara d.isine takdim edilen (arz mazbataları) Jlııı 

mukabele ett1f1 görülmemi§ olduJıı hal- da vesair evrakta geçen (Aziz) isimlert. 
de, Sultan ADI ekseriya kadın kümele- derhal (İzzet) §ekli.ne kalbediliyordu. 
rlnin önlerln<H oynai: abmn dizginlerini Daha sonra.. takdim ediler. her nevi 
çekiyor. Teklifsizce cdlüınsemelerle: evrakta, ve hattA hesab pusulalannda bf,. 

- Siz de çok yaşayın. yer mellikele- le, birçok (dua ve sena) yazılması, ade1 
rı... hükmüne girmişti ve bu Adet artık 0 ka; 

Diıye, lAObell bir aunttte onlara cevab dar maskaraca bir şekil alınışb ki, n:hı. 
veriyordu. yet (fant bir insan) dan başka bir şey 01' 

Saraydaki hal ve vaziyeti de ay:nl man- mıyan hükümdara, Cenabıhakka mahsm 
zarayı göstuiyord'u. Hatta, aık nt ge- olan islınler ve sıfatlar verilmişti. 
zintl yaptıjı Boğaziçi ve X!jıdhane Bütün bunlar, Sultan Az'zin gurur w 
köşklerinde, yemek vakt.t geldlll zaman, azametini artırdıkça artırmıştı. Bu be& 
bahçede bir afacın altına hemen bir sec- baht hükümdar nihayet. artık kabına m,. 
cade yaydınyor, Üzerine bağdllf kurup ğamıyacak bir hal almıştı. 

Çocuğa bardaktan su içmeyi nasıl ve oturuyor. Koca bir lenger içinde ıetirilen Fakat çok garibdlr ki, onun bu vaziy• 
ti, saltanatının son senesinde, ve bilhasa 
son aylarında büsbütün deği§Jni§ti. za. 
hiren azametli tavrını muhafaza etmek• 
le. ~raber, ona dindarane bir tevazu geı. 
miştı... Beş vakitte, abdest alıp namu 
kılmaya başlamışt1. HattA, (nefsi şah• 
ne) ye mahsus altın sırma ve inci işl .. 
meli kıymettar seccadelerde namaz kıtı. 
maktan vazgeçerek Bursaya Adi (arald. 
ye) seccadeler ısmarlamı§tı. 

hangi ayda öğretmeli? 
Umumiyetle mınmini bebeklere beş 

aylık olur olmaz bardaktan su içmek 
öğretilebilir. Maamafih bu, biraz da ço
cuğun inkişaf derecesine bağlıdır. Bazı 

bebekler daha dört aylıkken buna alı§· 

tırılabilir. Bazıları da beş, be~ buçuk ay
lıkken. Herhalde yalnız başına oturabilen 
bir çocuk kendi kendine su içmeyi de öğ
renebilir. Yeter ki eline verilecek bardak 
süslü püslü ve kenarı keskin olmasın. 

bütün bir kuzuyu elleri.le parçalı yarak, 
~tihalı biT' amele gibi, lı:oca kuzuyu yi
yip, gcçivertyordu. 

Sonra .. hilkümdar oldutu halde, pehli· 
vanlık merakını bir türlil yen•miyor .. 
sarayda ve maiyetinde mütead'did pehli
vanlar oldufu halde, hariçten de bir ta
kım pehlivanlar getirtiyor .. halk arasın
da yetişmif blr çorcu gibi bunlarla HÜ· 
reşiyordu. 

Onun bu (tabll) ilk ve (tevazu) u. an-

1 iki ahbab çavuş lar: 

. 
ıe:. ( 

(Arkası var) 

Kadına sa~qgı J 



ıs ll'art 

Casus," Taymis,, gazetesine ilin verilerek bulunmaz. Casus sahte 
vesikalar, kıyafet defiiştirma, kimyevi mUrekkebler va daha 

buna benzer usullere pek az itibar eder. Casus dUtman 
memleketine roman muharrirlerinin tasvir ettikleri gibi 

girmez, gene onlarca anlaşdan tekilde çahşmaz 

Balkan Antantının 
Deniz Kuvvetleri 

Okuduğunuz casusluk 
uydurmadır 1 

Antant, malllı olduğu 1 zırhlı, 4 lırıı11az1Jr, 28 
mahrlb, !7 torpido 11e 2tl denizaltı gemlal ile 
ADrapada slJze lıarııacalı vazlget• glrmtıtlr 

sergüzeştleri 
("Son Posta,,nın deniz işleri mutehassısı yazıyor) 

BilgDk Harbi Alman Başkumandanlık karargahında geçiren bir /nglllz 
yiizbaşısının bugiln başladığımız hatıralarına yazdığı mulıadd~me 

C asu luk hakkında "1gfine kadar 
yazılmış olan bütün eserlerin mah1-

7et1ni açığa vurmnnm çoktan sırası gelmiş 
l>ul n uyor. Dfmya harbinden sonra, @ıızli 

1.stihbarat ervlslerlnln harb esnasındaki 

r al • alnrına dair yüzlerce kltab neşredil

di. B•ı kltablardan tamamen do~ telA.kkl 
~deblleceklerlmtztn S!lYlSl ytizd~ blrt blle 
geçmez . Gene bunlardan ancak ctız'l bir 
tısını ckldl bir takım vesikalara. dayanmak
tadır. nerı kalan ve ekseriyeti teskll eden 
milhlnı blr kısmı ise - wıulen do~uluklan 
iddia ı>dflmeo:ıne ra~men - baştanbqa uy
Wnnna:iır. 

1 
k A.ye ederek, nzi,et.tn mGaadest n!&bettn -
de, mutaaaaıan anlatmata 91Jıttlln. Maa -
m'lfih ıunu da *IJiemellJ'tm t1, bu kltab, 
harbdetı hayatımı datikuı datlkuma kay-
deden b1r hatıra detterl detlldlr. Bazan haf 
talarca, hattA aylarca tayda değer blr M -
dlJJe olmaıdan geçerdi. <Yalnız bu arada, as
ker! otrnyucular için ent.eresan olablleoek' ba
zı nkıalann bir ıattana teşkil ettiğini de 
zikretmeliyim.) Bu suretle bu k1tabda 'tay -
dettlğlm vak'alar, L<ıtlhbarat aervt!tnde ça -
lıftıinn zaml\nlar TIJtua geJen hldWlerln 
en dlttat.e ayan olanlannı toplamaktadır. 

Ben, frt.lhbarat &el'Yf.oılne ne ,ekllde ve na
mı glrdll"tml ok:uyuculanmın ötremneslne 

Mııame.nh CMU..c;luk nk'alarma dair J'&G- çok ehPrnmlyet vermettey1m.. çftnırt\ casT1ıı-
Jan bu ltç cins eser arasında bir tasfiye yap- luk tıakkında olmdu~ bir ~k n)'dnrma kl-
mak hlç te r:üç blr ~ değlldlr. OkuTQCU, tab!ar dolayısUe okuyucuda ~le bir kanaat 

Tılrkiyenln deniz kuvvetleri 

Avrupanın şark ucunu tefktl eden Bal- ı lir. Ecnebi yıllıklara nazaran Tilıldyenln 
kan toprakları, Osmanlı imparatorluğu- bugünkü faal filosu §Öyledir: 
nun sukut senelerinde datmt bir müca- Bir hattı harb pmLli 23,000 ton 
deleye sahne olmuştur. Osmanlı impara- İki kruvaz6r '1,200 • 
torluğu da dahil olduğu halde bu devlet- Dört mubrib f ,800 • 

lerin yanlış sevk. idare ed..il.ı:nif olması. Bet torpido 2,600 • 
Balkan memleketlerini büyük devletle- Be, denizattı 3,200 • 

mrdurll':ı e e-ı ·r ya7an muharrirlerin an- hastl olmaktadır: cuusıara lhttvaç bam.l 0 • 

ne0 1&1 'Jı::ıdar sııf dei'Wdlr. lur olmaz harbiye nezaretinin cTaymls• ıra- rin arzularına rAmetmif ·n Balkanların 42,800 » 
y '!'H\ JITttn -ı; ~u fctinlerde lıer vak'aya !"C)- ,;et"slne nfaeık bir llAn verme31 her şeyi kanını, he.men hemen. bofllll& döktür • Bundan başka Tllrk ve ecnebi tez..aoı. 

m '"i tik bir <'e.,nl vermek moda.<n var. En halletm .. ~e Jı::Afldlr. müştür. tiauo 

ciddi en h kt i htl.dl.,eler blle o kadar t.elle- Ben kendi he..o;abıma, ~rlmdekf bazı he _ larında: 
mln p lanı or l ı, bunlar eninde sonunda yeıcanlı noktafan Jı::lft derecede kuvvetle te- Halbuki en basit bfr .atlu b·Je bize Bal- Üç muhnb ) ln~a edilmekte-
h ır· !"' r + ı rfnl kaybf'!derek, sadl'Ce he- barUz ettlrmı>c'l&lrne pek de mntre..~<rtf de&f • kanların. Avrupadan ayn bir parça ol- Seki2 denizaltı ) dir. 
yeC'nn uy n ır n b rer uvdunna haline ge- lfm .. eff n-lrO bt>nlm kaleme aJdıfım bu tıtnb duğunu gösterir. Bu parça içindeki mil- Ayni yıThklardak:i tarihler tetkik ediJU-
llyorlar Sonra bn nbl muhs:rrlrler her oa- hl<' de mftnhMlran heTeC&n unndırmelfn . d " . d . 
euslnk V'lk'aoı•nın !~ine mutlaka bir tadın matuf ~lr casmıluk 1rttabı detildlr "Runlnr letlenn kuruluşu o ka ar mutevazın r se bu genç fi lonun, hep Cümhuriyet hük.d 
ao'!r:m"İ'l, bir tıısk macera.<n vücude getirme- ba~an sonuna k:adıtr, basımdan gecmf<ı ~r- ki bunlardan hududlannı genitlebnek i.s- meti tarafından hediye edikliği anlaşıl .. 
fi de Mc unu mazlar. casusluk vak'alannm Mcıta Bari ırt\re,tlerdlr. Yani, bunlann hepsi de haki- tiyen bir devlet cidden haksızlık etmi.f maktadır. Evet, bu kadar filo, bir bü~ 
içine '>Olrnlan bu romantik un.surlar, QOlı: tattlr d•vlet ;~ e•dır •-'--t Tü. ·'-1 b e ... 

1 1 
m, hac!df zatında fevtaılde mtlhlm otan bir M olur. Balkanlar bu bakilı:.atı maalesef çok "'" ~·u ~ • ~ ™ r.ıı.ıer u n • 

defa h· n ren ıı;lııl ve mah yet nl tamamen tabm tafsllAbn hesaba ntıı-----~ır. a~mafth b,kftat " ft'°8.lann, hfftlye geç ı"..:J-ak etrnış· ler ·- anca'- bu kadar za- ticeyi sanayileri henüz ink şaf etmemift 
de1t4 .. ••r1 rler .. hntt:A bt\'lan Cll.!lıo;lıılı: 'Vllk'a.~ı- ınaınaı51U ve Uvnttnnaları'an QOt dllh "- 1 ~ •• iL 

nın mfinhruıırıın acık ve macera ilzertne ku- Bu gibi ldtablarda cumtar PJet esraren- Vlitulannı!l dııl'ıA H mthn~ ;,::I~ _ ... ıı_.,ı v~ f tl ının' • bırleşmey· em· işcilik durumu iptidaJ halde ken elde et-
gts bir rnrette d1t1!ll memleketine kıtJ ~un e•u ıır;v~un man sonra men aa er 1 • 1--~:.... B. enal -"' • 

ruldu~ıt da görüliir. Bu gibi eserlerde 11\a- - an 80 
- dft\o'.1Prl eot P•l"ftfenber! malftmnmumur Biz rettiV'ni anlamışlardır Bu minetıer bu- mıış =uu-. ın.a e,,. .. 81 zamanda kate-

lettrı yln btr <' 'l.Stt sı.ın. <'lfunnan ordumı baş- rnakt~1n'lar .. OUu.sun cftlıpnan memlekettne bunu nw.t mıo'"11 ft tnn b 1m lrtll gı · dilen bu mesafe hem millet için ve hem 
trmne ,...-'ınlılftndakt mtlhlm plAnlan cal- ~. ebertya PJet damanb pyet mtlıp - Bu mtına~~··,. 11tm11 da ~~bu günkü mes'ud netl.ceyi. herhalde Ebedf de Cümhuri yet h~metleri için sitayişle' 
mıw lı'(ıfi de~ldl r: fn.kat bu plAnlar calınır- hf"lll bir nrette anlatı!md:tadır. Sonra, ca- J'&n1"nmı beartantHt• 'lndnnna t.elA"ti ede- Şef Atatürke medyundurlarl. Tarihle nan edilecek bir neticedir 
iten vnrdnncı r<'lt\ntı ~ıman hn'l't1ro1Me ~-= dft:;n ::.~btılne et~ mutii. ek- eelı" nlmTuruJıırrn "" bulunma.on muht~J - birlikte ebediyete girecek olan bu yekpa- · 
met Mr r.M1uı ktldınm da ille 1rarı<mıMt, ka· · 0 ar 0 bdar tntfdatdtr 111· "'r K!tRbnnı nlmlt •l!nnm: F..aman elit'~~ . * 
nrgilh vave·int , .. neralt ~.shlr ederek ""'· btı Mrtl!lr albndıı dft!!!MTI memll")o~ne ıd- rıl.,. f\.,.;•r<> bPn }tq,.bfn ~n ftr. '1ene.cdnl d~l~ relik bir Balkan de~letı tarafından bo-
tahud baf]tumandanın kahvesine uyutucu ren c!lSlı ı;un . ~rtslnrlen ftç - bP.ı. dald1':a 80n- VAlm.,. ~'tmıırıvııt"'a . fabt hl77.at AlmRnlııınn zulmazsa, onları tarihlerinin kaydetme- Yunan hükumetinin iBe bugün elindlt 
blr sev kovarak bu cuusa yardım etme,,t de ra T'!hlanmuı t11d~n b11e deffldlT. İ'l!n da- httıdrırm"ruhtıı'•1r branrlh1Ma ~r"lm diği bir .saadete eriftireceldir. mevcud deniz kuvvetleri fUJlJ.ardır: 
mut1~1ra JAzımdır. ha """"~fi. bo ~I kttab1ara e&-8 d&rman Rt• bMrtıts ,. .. blttntn ba*tlmandanhlı: kanlr~ 2 kruvazor 11,500 ton 

thha ~em; blllundnltınn ft o1rodu'1ım her m!'lftll"kf'ttn• '-'""f!h nnrnffllk olan bir ca- dhmda ""''• ~ bir ~annca tlftn- Balkanlann denize ihtiyacı 12 muhrib 15,000 • 
...,.w cMdt ve dofnı ~11Urtt etttftm aman- SU!I. 0 mf!mll"~• .. rirer llfrTnft, hemen fte-bel ft1U1l en btlytlk saemua sRd te1Mclct edile - Fransa ihtilifi kebiriııden en son kar- 13 torpidobot 
a.r - belkf de arzum htıAflna sonraları be- rtm .'W'nnı . f!l~ tamtl'C~ Teyıı.l'tud btr bl?!... la tığımız Büyilk Harb faetasına kadar 

2,600 • 
3,flOO • nim de 'llS'!Jn bir de'f'lr lctn içinde vunrlan- hıı~n lnhkta '""""0111 ıreneralfn makamına ll'alalt ~ ımnu da alt'f'll.evtm ttı -twıınlm bu §1 ! denizlerin 9 denizaltı 

dıtnn bu m~lE-&f bastanbasa tahrif eden - h.,,ar ı.oktJlttr. '""""'tt 'htıda CP@neral de t.ıtm harelrettmdl" herhangi btr fe'f'kalld,.11t yok- b6tun mücadeleler dünyaya 
euusıuh afd vazılmJS eserlerle lcamlutıt- o 11ralarda en mtlhlm. en mıt taarras olAn- tur. ftntıa b"'n!f!r hareketler1 butalan da ve denizlere hakim olmanın ehemmiyeU· 
ta bPvecannndan adetl deli f?fbt olurdum. ~an 

1 
ha~;1~ma:ı:e!lt'Uldftr. Bantf bfttln vaTm!~P.'. Fit tat ~tm nztvettmtn buhca ni anlatmıştır. Son İspanya mücadelesi• 

R11l1'11kl şhn"I artık ben, savfalan aramı- r:1"' :~ nll"ı:, __.;;;: ~~s'ul ıMne - hmımıl~tı. Alman taranrfthın"a •~al etm1s nin bile bu sayede kazamldıb aş!klrdır. 
la bn ~$!d ~zel kadınlara rulanan bu gt- e e mtt tam.11'c181 oldufum meftttn nıatıl bih1ltltH~r. . 
bl hafif eaerlPrl blru hotea vakit gec;lrmet bm1lan eaJ8'ft dm- en ~ ~rftnftr. lllll - Bir AhnH rttımrumın, bttttln hartt den - Binaenaleyh ilrtısaden ıenıtlemek arzu. 
ye biraz da gülmek için okurum. Mlmuı f!n kolay btr :vere bıram.. Bfttftn mırıra T.ondnı fnliıtr san...4'ftrllnde Tadfe •- sonda bulunması tabii olan Balkan An-
Maıımafih bf'n bu satırlarımla casus ta- ~nl~Aın llOnra eli""°~ tam~ld lal1tına dOIH'n". 9" t.uan11run fe~N!e bir eo't m- tantınm da denizlere önem verecel'i mu· 

9ın1arın ca.c-uc:luk i~er1nde hfrblr rol OTita- ;~rm r:ka~t ~&unbf!b 1'1lnlan eııtmamuı metn mnlftmat edlndlftnt bilmem btllr ml~- bakkaktır 
tnad1'!tl!lnn1 ıddla etmek L..temt"ornm ETet· !.. a .-.. ~r.t ... 1r S: .... mewcud del'tldlr. ntrt '"' Gf>nP dll!tt bt1' Alman cuwıunun e- • 

• • • DU ıır;11rı '" tlo Arntl nııına.tıe ft'lrl8-ak 1- ..... .... .... ... d - Tü ki Ka adeni•;n ~-p"'lnl tutmak· llB'-tl~htlı: tarihinde C&StJS tadmlar da roJ aJ- f f k bt t bf ,.._, nmPn mUnlld"11le e en .rn1ruıız ~ - a9- f ye r ..., IUI ,.. 

dı F altat bunlann roıft hl~lr vaklt iddia "n en ~,a r r;
1
vr
1 

lıe .,_.,. ıııarfedllmeoz: ca - kert m11bkl"me~nde tereltmanht vantıRını tadır: Bundan başka. Anadoluya sah.b 
. • sun1n .., .. ısma ~ au.ında haklbt.f' uv - he h ld lı ı 1.z c! - la ... _ • 

edlldlitt kadar mfthlm deilldt. Biltiln bunla- ııımn ~ ufak 'ktr mnlftmat bfle '\IPrll 1 r, r a e Pn n 111Dl- 0 ca~ınız.. C4l bulundulh•ndan -•· giden yolların ton-
• t ... bl t k M ta H r1 fi) ktı F k t r-~ • me" a- Sark eeohesinı'e bir l'tns nbltlntn tkt tarafa 6

u ~-
rın ıc nue r e a a çı · q a sumn, ~eıı1'f•'ne ha,,ate edflen ~ ™' derece ~ tT 1 na sahibdir. Bu durumunu ancak 
im ~a romenttk ca."1uluk kltablarında ten- b b~ı:'l&l 1t 1 bfl ah calı" ı~ va'll dubl - ajan rolft ovnadıtı ca- 0 u 
dlıılne atfedilen işlerin ythıde birini veva- asara a e f" nmawr. · ım.,.J ,k Pdf"b,....atn"' all'tadar olanlann hl~ de kıyılannı emniyetle tutabflırse korur. 

- n · M+ftn bunlardan maada bu "'1>t • .-urma m ....... lft ~_... ... t -- -- .. -.ıı...... ..._ ....._ llud ~z m onR <!aha clddl kltablarda onun • ' .. ,,... "'""u v=:ııu r. on- a•.n111• uuna.. .... ~ Yunanıatan bir ach devletidir Sahib 
.. k'· d ö l l 1 bt d ~lr'.... bll ca.'"18 )''t~l~rmda ca~slara atfedllen laya- :rabPr btı Ru.-ı zabitinin eutıs'lu't h!tA'\lf'ftl . 
aıa .. ın a ., Y enen er n n e :u un e f t d-l.8tt _, kll d - t .__ ' ld ı... adalar denizler tızerjne alelide 
yap.mamışt1r. e "'5 rme -n mıı.~..., 88 e ven uı::r ca.oruslu~ edeblvatındt orta,. atılan bfttftn O U5... • 

zaman gt\Idftrmft!!tftr. Bu trtbl C8.8USlann J'&- vt\hınlan bftttın J)&)a-.raltn gölgede bıra _ serpflmi~ toprak parçalanndan ziyade. 
Sonrıı. . bir d,. «Fri\ytayn Dokt.or, (2l var- nmM. ylb:lPrlnl g5?.lertnt boyamak tein da - kacat tadar mftthl~ (9) 

dır ki hatır arlılf ma r;öre, bu da gftzellllı: ima bir dftri\ne bovaJı taıem bir 0 kadar da • · stratejik kıymeti haiz yerlerdir. Adalar-
Tf'yah·ı~ C:l:ı:lbe S11hn.sında hl~ hunstyett tııkma ~:le bulunur Bu wtbl · tltablan ya.zan 'Rlr Alman vll'!bRm't. bir l"'ramnı ,;ahft1 ln- denizindeki adalan boğazlar yolunu u-
haf?; ttPi!;tldlr. muhanlrlerl"1 vıı:vhldan ~terin komnı:Jt yaf,.tin"e olar:ık har.hin 1ld senesini Fran - k 1 · ~ .bt Ad . t'k ,. 
Ka.öın C" ' l"l "11·1nı t.f'hl!ke._<rtz h!r bale 80· it'"' anlamal~n lı-ln . bir defa olcıun vfb:le = sadR J!'Pefrdf. RııttA bu Alman za'btt1 'Vl"'lf zaktan ontro ettı5• gı ' nya .ı &5· 

37.700 • 
Yunanhlann 4a tonaj 1Ubarile. Türk

lere yakm bir fUoya malik olduklan gı5 -
riilmektedir. Fakat onlar dahil fazla muh 
riblere malik bulunmaktadırlar. Bunun • 
la beraber onlann kruvazörleri de bizlmo 
kiler gibi eskidir. Heriıalde Yunan hükQ. 
metinin büyük gemiye ihtıyacı vardır. E
ğer onlar bu noksanı tamamlarlarsa ken
dileri için çok kuvvetli bır adını atmış o
lurlar. Bu ihtiyacın Yugoslavlar için de 
mevcud o?duğunu göreceğiz. 

* Yugoslav denizciliği büıbütiln gençtir. 
Bunlarla beraber ecnebi mecmua ve yıl. 
lıklan bu genç filodan daima sitayişle 

bahsetmektedirler. Bakınız onların ne 
kadar gemisi var: \ 

1 küçük kruvazöıı 
5 muhrib 

2,360 ton1 
?.000 • an ru•v. onlar111 dnstyPtlnden 7.lyade. ka- rint ~zlerlnt bovavnrak w talrma saclar tR- bir bomba 1T1atfııptjnin tA-<-rflbf"lerlnP bile zmdaki yedi adası da tarihteki denız mu-

rakt rlf'rl v nldık1'ın t.erbtycdlr Casuo;lut karak oturduktan soka'kdan ceı:meıert kln- 'kerıA•.,ı dav"'t f'tttrm~ muvaffak oldu. ele- harebelerinde ehemm;yet kazanmış birer 6 torpidobc 
tıtablq "l yaz n pop1lll"r muhıı?Ttrli'r. e'laıe - dlr. ne Pra...uer L"l'nlntde dtfer bir Alman vihı- kided' l Bii - k Amiral Barbaros 4 denizaltı 

1.300 • 

r:tya htr Mt~tc:nn mıılftmat toplama,a me- 'Anan ktvafet dP'1sttrmenln blr ~aruret baın!JI Kahlredekl nl11ts ordUStJ umumi ka- mev ır er. yu 
mur o'du&ıı •rvler bakkında h~ olmama ôl:lotunu ben de lnlı:lr etmtvormn. Kıvafet l'l\nr§hına lt!ldıtr aokutmda. oraya bir eot Hayreddin bu acfa?an tutmUJ ve- bu su
~"' bir fikri bulunması lA.zım geldltl nok- d4"F!!tlrmet, :yftrftvfts w 'tontmll' tamnı mu- d"'"'"r gtrtp eılrmata mtrnffll't oldu. Bu retle Adriyat;k denizine hakim olarak 
tasına zerre ka~ar ehemmlvet venntvorlar_ kelem•t Qôk: defa ta.s&Tnlrun fev1rtnde laJer yfl-,twnnın arkadan ~ Jl'ranb. arta - Tilrklerin Vlyanaya kadar gitmeıini te· 
penl kP<ıfedilPn bir topun m'Rhlvetlnl MT'Pn- gör-bntr fakat •ekll ft byafet deft.9tlrme- <'._..,ndan daha et\r'ettlr eı'ttl: fncnhf er - m1n tm'..+fr O bQyük aml'ral sırasiJe 
mek 1cln <!il~Rn bir m~l4'>1tf't.e R~derDen nln da•rna birçok not,,anlarla ınalftl oldu _ 1rAıı1ha"b aıbltt lnlıtına lfı'erek. tngnt.,.Jertn e ~· · 
111!\BU!! kadın . TOlda nsthyacaRt bir obfts Ue tunu d!\ unutmamak llmndır. insan ade _ Plll!tln eepıı.tnt boJdanoya do19't1. Hat - Marmara. AdalardP.nizi. Adrlyatik haki
ltlr Hind Yocıı c:ını blrhlrtnden ayırd ~1- el! bana «ft~f!t'ek, Ufa't bir yanlısltk neti- tl t°'lcoca bir topçu al&T11U teftlll etmek il· mlyetini eTmde tutmamı~ olsaydı Türkle
,ecetse onu diismarı memleket.e ,ander- cMlnde sonu 61ftm olablleeft bir 1'e ~ - b! eo~ eftr'ettlr bir barekettAnl bDe oetlıı - rin Viyana kapılarına gitmeleri çok rnüı 
IDf'lctf' hiçbir f'lvda yo1rtur Bu cestd htr ca- mezt. mf'dl. fSl ldll veya imklnsız olurdu. 
ns - !ster l"tlr"k. ister kadın olmn - onu es~a .sanan flk!rlere hl(! de ktVTnet ver- Bi\tiln bu saydıtun m188llere ratmen hl -
lmllanan tarııfa fay(la yerine zarar ~rtr .. mf"Vf"n ~'Rrttanva aMklopedlsh bu meaele 11 blkAyemtn doğrulutundan ftlpbe edebi - Yugoslavyaya gelince Adriyatik deni-

3.000 • 

25,360 • 

* Balkan Antantmm en. ldl~k bahriye • 
sine Romanya aahibdir. Bununla beraber 
coğrafi durumu da en az kuvvete ihtiyat 
gösterir. Onların malik oldutu gemi ad~ 
di şöyledir: 

4 muhrfb 6,500 t.ın 
3 torpidobot 

GeridP. görecc~lnlz üzere ben blle tanklara hatltmda 8övle hlr mfttalea vtırfttmektedlr: lecelt kariler varsa, b11 gibi tarller, bu saha- zinde mal:k olduğu sahil ve limanlar ja. 
ak! bir meselede p.yet bftyük bir yanlı'1ıt "Bsh+e •e.,ıtalar. tıyafet d~ttrme, ttm- da kullanılan bir 90k' uanllere bqTurarat tikbalde iktısadt ve dolayuılle bari> kıy· 3 denizaltı 
,aptım.. ~ mftrettebler -.e daha buna bemıer 111- sözlerimin dotrulutunu pet l1t. tontrol e - • " 

700 • 
1,800 • 

ister llYt'urma, ister ciddi ol.'tUn, t111ttıtnl- durma ~uus l'OITlanlan Tazanlann kullan _ de!>ntrler... metı yukselecek: mevkUerdir. 
~le cast1'1.luh datr ,..ru.an klWllann, muını net sevdikleri dl~r usuller ancak Fakat şunu da htc; bir Tattı unutmama - Romanyanm petrol dunımu da blr df'-
l>ence. en bilyfik tusul'U, en mfthlm noksa- bir df!receye 1tadar btr eaStJ.tmn isine yara - lıyız ki, cUtı8lut lşler1ııde tunanılan metod- niz korunmasına ihtiyaç ı&nerir. 

yabfllr .. fakat en tehltkett, en ı.,gftıar cuus- lar ne derece normal. ne derece iade ı.e elde " 
Ul ımıta JT:ı rl: 1"16 11eneııfnde Parlıııte ı . tar, faa!lvetlert eıına.smda bu Bibi usullere edilen netleeler dl 0 tadar emin .,. tehlike- Dort Balkan devletinin sıralanan şu 

4lam f!ctften . f'ftıan Haminin en meıııhar ka- en as 'tlbar eden casustardır. Çftnkft cum abıdlr. vaziyetlermi, harita ile beraber miltalea 
dın .-:ı•m lantıdnn bf,.fdlr. Mata Rarl'nln ha- ımır edlldllt zaman batilıı bu sahte veat- (Devamı 10 UDCll sayfada) edersek bu memleketlerin deniz menfaat-
llki mevlf!tt d~n"M:tükttl. Madrlddekl Alman Jı::altr derhal smtıvP.rlr .. C&8U! haldld 98h - lerinin bırbirine ne kadar bağlı olduğu-
ata.,f'miJ'V.-rln ln hataq yi}rlindf'!!ft tevkif e - ~le ortaya çıkmakta ~ezh (3) Jllabnm: c'ftle tınlslbıe W-.ponın h 1 f .t buncian dola d 
4Dmiı •I. Fran~amn n"k"rt ft sıvast me'haft - Ct.stt!!lu'k edebfytltıM cuustara ve casus- 1 nu emen an anz. .,.e yı ır 
me C'ok g"enı .. bir rabrtıası ~rd•. lult 1,1~rlne lftft'tlı: aan!!l'&nlart. cBrttanya · ~) S:.~: cSPJ ut c..nw. 8pJ» Rle- ki Balkanların, deniz aahasında, bir çal'ış-

9.000 • 

* Yukarıda, parça parça araladılunız fi 
.?olan toplıyac.ak olursak meydana çıkan 
kuvvetin azameti hemen kendini gösterir, 
Böylece Balkan Antantı, malik olduğu ı 
zırhlı, 4 kruvazör, 28 muhrlb, 27 torpido 
ve 26 denizaltı gemisile. Avrupada söze 
karışacak vaziyete girm11tır. 

(!) Fröyfavn Dnktor: «Ma.tmıt.,.el DM-fol'» ,am!kloOf'dt.sh nde ırMte.rt ca.mslub hat - bani w. Bowan. ...... R.-on: cCumdü " ma birliği vilcude getirmeleri tabit bir 
11aml'• ıle ma.:nı olan bu Alman r.M11SU, dün- tındatl ya~ okumalannl hararetle tav- mukabil ca.suslub ihtiyaç haline geliyor. 

Bu kuvvet, gilnden güne sanayii yük • 
selen bir kütlenin malıdır. Binaenaleyh 

Ba1kaıdann donanma• ne kadardır? gelecek on sene içinde büsbütün artacağı Ja harbi esn!l.'111'da. A..nherpen'deld Alınan siye edf'rlm. (!U Balnnn: Colonel Kalealn ... cK. H • 
us~ şr.bekr.orinln ııefl ldL. Fra•saya ıön• * O. M. 66» eserine milraeaa.&. 

Balkan Antantının deniz kuvvetlerinin qikirdır. rDen Alman camısları hep onan ellıutea,.. Ben bu 1rttablmda. btr euus sıfattıe yap - (6) Rlehard W ....... , .c.ı 
tm'dL ~ lflld, ba itleri ... ,_.._, .. bl .. blııl ........ en başında, Türkiye deııia kuvvetleri ge- (Deıxıma 12 nci •11fDtlc) 
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Şild maçları tatsız bir 

şekilde oynandı l SP OR l 
Boks maçları 
heyecanlı oldu 

Fenerbahçe Beylerbeyini, Vefa Kasımpaşayı 
8 - O, Hilal Beykozu 4 - 2 yendiler 

Dün yaıpılan fild kar dö final mü ·ı bi.,. şiltle attılar. Bunu ikinci ve berıla 
Mbakalan gerek maçların alakasızlı - berlik sayılan takib etti. ~in tehlik.,. 
ğından ve gerek havanın çok fena olu- ye düş-tüğünıü gören Beykoz.lularıa 
~ dola~ı her iki sahada da pek çırpınışlan fayda vermiyor. Hilal Be:r, 
az hır seyircı önünde oynandı. Hasıll- koz kalesine üçüncü golü attı. Arka • 
tın ~~uu 30 lirayı geçmiyordu. sından 4 üncü gollerile de galibiyeti 
Dünkü müsabakaların sonunda Fener· sigortalad1lar. Beykozun nevmidane 
ba.lıçe, Hilal, Süleymaniye ve Vefa dö- sarfettiği gayret, oyunun 4 • 2 bilme"' 
mifirulle .. ka~dıla:. Dömifinal müsaba - sine mani olamadı. Ve genç Hilal takı-' 
kalan musaıd hır zamanda Fenerbah - mı Beykozu şild turnuvasından elim.ı. 
çe - Süleymaniye, HilAl - Vefa arasın ne etti. 

Ekrem dün Ka iyi fena halde 
döverek galib geldi 

Dün, Taksimde İzzet gazinosunda.' ğerlerine nazaran 
boks maçları yapıldı .. Boks. memleketi- nisbeten iyi dövü
mizdc, bilhassa İstanbulda bır zamanlar şen bu iki hafif 
revacda oran bir spordu. Sonra yavaş ya- boksörden Hüse -
vaş ~öndü. Epey zamandanberi de ismini yin Er, sayı hesa-
dahi duymaz olduk. Zannediyorduk ki bile galib geldi. K4 . Ek 

da oynanacaktıT. Şimdi maçlıirın taf- F hah B 1 • 
'JAt · ener re - ey erbeyı 11 ına geçıyoruz: ::s 

Be koz il"I İkinci müsabaka Fenerbahçe ile iki'B 
Y - H 8 ci ligdl?n Beylerbeyi arasınd,a idi. HEU\ 

Fenerbahçe stadı göl halinde idi. İlk fki takını 1 O ar kişi olarak sahaya çık
mtisabakayı HilAl He Beykoz yaptılar. tılar. 

B 
. _ m tJe rem ı,ıanyana 

boks, bizim memleketımizde artık öl - eşmcı musa • 
müşfür. Fakat aldanmışız. Dünkü mü • baka 72 kilo olan Niyazi ve aynl sfklet • hammüilü, çabuk kalktı. Bu ravundda 

Herkeg müsabakayı Beykozun kazana- Maçın ilk dakika~anndan itibtaren 
cağım tahmin ediyordu. Saat 1 ,30 da Fenerb&hçe takımı üstiln bir oyun tut-. 
maça başlandı. Hakem: Şebab... turdu ve santrforda yerini alınış olan sabakaiar, bizim yanıldığımızı, sadece te Lefter arasında yapıldı. Her iki bok- Kdni daha üstün. 

hasta olan boks sporunun yavaş yavaş sör de beceriksiz idiler. Son ravundda Üçüncü ravund: Bu ravund, karşılıklı Beykozlular sıkı hticurnlar yapıyor- Yaşar, arkaarkaya .f gol yaptı. Bey ı 
!ar ve nihayet ilk golti HilAl ağlarına l<.>rbeyfoin tektük yaptığı akınlar Feı-: 
hediye ettiler. Hi181 çok enerjik oy • ner kalacıine tehlikE: olı..tmadı ve birin-1 
namasma rağmen Beykoz elet.arısını ci devre .f • O Fener lehine neticelen'' 

iytleşmeğe başladığını bize gösterdi... Lefter basınına nazaran daha iyi çalıf- ve müsavi yumruklara nihayet buldu. 
İzzet gazinosuna konulan ringin etra- tı. Niyaziye bir hayli dayak attı. Eler .. Dördüncü ravund: Kani teknik dövü • 

fını, ekserisini gençler teşkil eden se - gonk Niyazinin imdadına yetişmeseydi, fUyor, fakat nefesi azaldı. Yqının geç -
yirciler doldurmuştu. Maçlara saat on nakavut olacağı muhakkaktı. kin ohnası kendhıi gösterjyor. Bu ravund delemiyor. Birinci golden 15 dakika d' 1. 

dördü çeyrek geçe baş~ .. :-~1. İlk müsa - Altıncı müsabakayı, tecrü~s! diğer • da Ekremin avantajı daha fazla. 
Beşinci ravund: KAnı Ekreme nazaran 

baka çok genç iki boksör namzedi ara - ?erine nazaran fa:ila olan Muvaffak ile 

sonra Beykoz ikinci sayıyı da kaydetti. 
Ve bu netice değişmeden devre 2 - O 
Beykoz lehıne bitti. 

İkinci dev.,.ede Fener hakimiyeti d~ 
vam ediyor. Basri beşinci ve altın~ 
goJleri yaptı. Biraz sonra Semih, sal 
açıktan topu sürerek 7 nci golü kay 91 

detti. Bunu Yaşarın yaptığı 8 inci sa~ 

sında yapıldı. İkisinın ismi de Nijad o - İstefyo yaptılar. Muvaffak ~7 kilo İltelyo daha fazla vuruyor. Ekremde dehşetli bir 
lan boksörlerin yaşlan da on beşerdrn da 61. Evvelce Halkevinde yapılan bir :u:;:et var. Kani Ekremden biraz da 

fazla değ"ldi. İkişer dakikadan dört ra - müsabakada İstelyo, Muvaffak.tan dayak 

İkinci devrede HilAlfn bütün tahmin 
leri altüst eden bir oyun oynadığı gö
rülüyor. Nftekim ilk gollerini güzel vund olan bu müsabakayı adaşından da- (Devamı 10 uncu sayfada) 

yediğ" için bu müsabaka intikam maçı takib etti. Son daikikalarda çok gevşek 
bir oyun oynamağa başlıyan Fenerliler. 
sıkı bir def aruı oyunu yapan Beyler be-. 
yine ba'Şka gol atamadılar ve maç Fer. 
nerln 8 • O lık gdlebesile bitti. Fener
bahçe bu müsabakaya şöyle çıkmış • 
tı: 

ha iri olan Nijad sayı hesabile kazandı. mahiyetinde idi. 'Oçer dakikadan altı ra -
İkinci müsabaka Hüsameddin ile Re - vund olan bu milsabeka başladığı zaman 

oeb arasında yapıldı. Sikletleri ~ kilo o- her iki boksörün müsavi surette çalıştığı. 
lan her iki boksör, bir hayli acemi idiler. .. .. . . 
A k d dah ivi la Receb nı gorduk. Fakat ikıncı ravundda :if de -

r a aşına nazaran a ~ o n • 

ık. ci d rta1 d lhoıı. • b t ğişti. İste?yo yorubnuştu. Abandone etti. 
ın ravun un o anna o&• .. ısa e • 

ti bir yumrukla Hüsameddini düşürdü. 1 Son ve günün en mühı.m müsaba}(asını 
Hakem saymaya başladı. Hüsameddin, eski ve tecrübeli bir boksör olan K.Ani ile 

Htisam -idin • Muzaffer, Lebib 1 
Necdet, Ali R:za, M. Reşad - Semiti. 
Yaşar, Basri, Naci ... dokuzuncu saniyede kalktı. Fakat ser -

aemlemişti. İkinci bir yumruk onu tek -
rar yere serdi. Nakavut obnu~u. 

'O çüncü müsabaka boksör Kiryako • 
nun hakemliğ"?e, Ekmel ve Akif arasın -
da yapıldı. Her ikisi de 58 kilo idiler. A
kif kaçak dövüştü. Buna rağmen bir 
hayii de dayak yedi. Neticede ayı hela -
bile Ekmel gah'b geldi. 

Dördüncü müsabakayı Kaya ile Beşik
ta, Jdübünden Hüseyin Er yaptılar. Di • 

M emduh, arabacının eline çey
reği sıkıştırıp, indi, kalabalığa 

kanştı. Yalıya dönmek için vasıta yok
tu. Geceyi burada ya otelde, yahud da 
Yeniçarşıdaki nisbeten yüksek dere
celi sefahathanelerin birinde ~ire -
cekti. Ondan evvel. bir yerde ilişip biı 
ilci tek rakı içmek, yemek yemek w 
gece yansına kadar vakit geçirmek Is· 
tiyordu. İnsan akıntısına kendini kap
tırarak, aşağı, Tünel tarafına yürüdü. 
Konkordiyanın Hizasına gelince, ke

nara çekilip durdu. 
Nerede oturacağını tayin etmezden 

önce bütün o vakitki eğlence yerlerini 
bir bir gö1.öniinden geçirmek istedi. 
Konkordiyanm ilanı.na bek.ta. ltalyen 
opera kumpanyası Gran Viyayı oynu -
yordu. Bur.u on defa seyretmiş, dinle
mişti. Buraya girmekten vazgeçti. 
Karşıda Krista1'a gi;rdıi. Merdivenler
den çıkıp insanı bazan cüce, hazan da 
dev gösteren aynalara bir nazar dahi 
atfetmeden, bu saatte henüz bom~ 
bulunan salona daldı. 

Bir kenarda uyuklayan şef garson 
Manol yerinden fırladı, karşıladı: 

- O! Kalosto Menduh beyim! Bole 
eriten erken?. 

- Ne var, ne yok, anlamağa geldim. 
Numaralar değişti mi? Hep ayni mi? 

- Ne ki gördunuz, odur pasarn! 
Proğrama gelezek harta destirezek, 
postolene. 

- Peki, öyle ise! Burası da bu akşan:.ı 
bana yaramaz ... 

Oradan da çıktı, caddeyi gene Tüne· 
le doğru takib etti. Tepebaşına kada:r 
gitse, bahçede müzik vardı. Tiyatro -
sunda <la Osmanlı dram kumpanyası 
(İki öksüzler)i oynuyordu. Lakin ü -
şendi. Karnı da .a-çıkmıştı. Yaninin bi
rahanesindE'n içeriye daldı. Ta öbür 
uçtaki masalardan birine oturdu; bir 
btra ile havyarlı bir sanduviç ısmarla
dı . Frmısızca Monde İllustr4Syi getirtip 
resimlerini seyretmeğe koyuldu. 
V-ıdt bir türlü geçmiyordu. Oecel~ 

Kwnkapı klübünden Ekrem yaptılar. KA
ni 66 kiro Ekrem daha ağır. Maç üçer da-

ln"k.adan sekiz ravund. Orta hakemi K:lr -
)nkO ••• 

Birbıci ravund: Her iki boksöt' de aeri 
çalıştılar. Ravund müsavi bir §eldlde bit.. 

tl 
İkinci ravund: ltlnl çok iyi çallflyor. 

Ravundun sonlarına doğru Klninln ııJn 
bfT yumruğu Ekremı dü§ilrdü, Ekrem taı- Tcıkftm l'tadımn gol halindeki ıa hann4 çıkan 

Vefa - Kasımpaşa 

&rbad bir halde bulunan Tak~ 
stadında ilk müsabaka ikinci lig birin• 
cfzi Kasrmpaşa ile birinci ligden Vefal 
arasında oynandı. Kasımpaşalılar il~ 
dakı ·a larda canlı bir oyun tutturdu ..! 
Jarsa da tecrübeli Vefa forveri oyunaı 
h8kiın oldu ve 1 O uncu dakika Sulhi 
kafa ile ilk Vefa golünü yaptı. 20 nd 

l (Devamı 10 wıcu sayfada) l 
t 

Orada da sıkıldı, gene çıktı.. Frans~ 
tiyatrosunda at cambazı vardı. Gişed~ 
bir bılet alıp, içeriye daldı. Körpe btr 
kızcağız, kır bir katananın üzerinde, ~ 
yakta marifetler yapıyordu. Bu kızı. 
Memduh pek beğenirdi. Bir kaç gece 
üstüslt, sırf onu görmek maksadile b~ 
raya taşınmıştı. Şimdi ise, HürmüzilII 
h<\yslile dolu gözlerine ne kadar da sö, 
nük görunüyordu. 

mek niyetinde bu • - Tanımam. Maamafih, oturdu, seyretti. Fakat 
lunduğu Hamiyetin -Nereden tanı • zihnen dalgındı. Ne Klaunlann tu~ 
pansiyonuna de böy yacaksınız? Onu hklarına güldü, ne de tavanda, tek bfı\ 
le erkenden dam • ancak böyleleri ta - telin üzerinde velosipetle hüneri~ 
lamayı içıi istemi - nır. gösteren cambazın tehlikeli vaziyetl91 
yordu. Şimdi ora • Muhsin dile gel • rinden heyecan duydu. Bir aralık, e-. 
sı, gelip geçici. ho • eli: nemeğe başlaymca, saatine baktı. Ge i 
vardalann şamata - - Tahkir ediyor- cenin yansı olmuştu. Lubiyatın sonun~ 
sile kimbilir ne çe- sun, Rasim! b-~klemeden kalktı. 
kilınez bir halde i • - Kimi? Kanyı Galatasarayındaki mutasarrıfük da, 
di? Onlar dağılmalı mı? ire!inin altkat penceresinde, kurulu ~ 
ev tenhalaşmalı idi - Beni!. turdıığu koltuktan sokağı tarassud ed~ 
ki kendi, gidebil • - Haydi oradan, jandarma alay beyinin gözüne görü~ 
sin. ç~plilk ho~zu he • mPktP.n çe,dnerek, pardesüsünün ya 1 

Yaninin meşhur r~! Ben senın.Aşık - kasını kaldırıp, İranlı tütüncünün ö ~ 
büfteği ile makar • lıgının sebebıni de nünden Yeni~"frşıva saptı. 
ncsını yeyip, kom - bilirim. H . t• hv . da ,..._ 

- Ne un. i ? annye m meş ur pansı_yonun. , ""'. 
postoya kaşık at- ş 
rr.ag· 

8 
hazırl:..nırken, _ $öyleyim . , tedenberi çok hoşlandığı Vıyolet ısmtn:ı 

mı· de bir Fransız kadını vardı. Memdu.liı 
kapıdan içeriye bi - Kızmaz mısın? 
ri gözlüklU , zayılı - Söyie , m - bu gece de onunla kalmağa niyetli idl.ı 
diğeri tıknazca iki R4n4 onu görür görmez: cO ooo, Memduh bey!. dedi. marn! Ev saMbesinden, onun serbest bu ._ 

kişi girdiler. Tenha lokantanın içinde - Niyet başka mı, yoksa'! Biz mani - Burada kaldığın geceler otel pa - lunduğunu haber alınca memnun oldu. 
etraflarına bakınırlarken, gözleri, olmıyahm. Zaten, bir iki bira içip, gı- rssı vermemek, çamaşırını bedava Viyoletle birlikte, oıdaya çtktı'lar. 
MPmduhun gözlerine il~ti: deceğiz. Garson! Bize iki duble gıeti.r! yıkatmak, elbiseni bedava ütüktmek Tab'an pek şuh olan kadın, bir gecellll 

- Ooo! Memduh bey!. Öteden beriden konuştular. Muhsin, ve havadan eğlenmek için. do5tunu neş'elendirmek için ne yap&ııo' 
- Vay, Rasim bey!. Safa geldiniz. her zamanki mttskaralığını terketmiş - Haltetmişsin! cağıT\ı bilemiyordu. Lakin Memduh o-

Buyurun!. gibi idi. Birbiri arkasına nükteler 18 • _ Dediğim gibi değilse şu içtiğim rah değildi. Bilakis, kadının bu hare • 
- Bizim Muhsini tanımaz mısınız? vuracağına, somurtmuş oturuyordu. bira haram olsun! ketlerini soğuk buluyor, sinirleniyor ,. 

- Nasıl tanımam? Gel bakalım, Muh- Memduhun göz işaretile vukubulan is· - Ay! Zaten bira haram değil mi? du. Viyolet: 
sinciğim! Şöyle yamacıma çök. Nere • tizahına, Ahmed Rasim apaçık cevab - Sözün gelişi... - Sevgilim! Bir şey içer misin? dlyq 
den böyle? verdi: Hep bir<Mı.n gülüştüler. Memduh, ge· soı-unca, bu trklifi cana minnet bildi. 

- Kerahat vaktini bakkal Papide - Aşık, kerata! Her haftabaşı zaten ceırini burada ffidürmek istemiyordu. - Söyle, şampanya· çıkarsınlar! dedi 
g~i-rdik. Muhsin, ille bura-ya gelelim, birine tutulmak Adetidir. Bu sefer de Saat ta üçe gelmişti. Hesabını gördü, İçecek.. alabildiğıine i~cek.. sarhot 
içtiğimiz rakılan bira ile sindirelim sidikli Katinaya tutulınuş; çenelerini kalktı. Rasimle Muhsine veda etti, cad- olacak .. ve sızacaktı. Hürmüzün, ken-
diyP tutturdu. bıçak açmıyor. deye çıktı. Ters yi1züne yukarıya doğ- disini takib eden hayalini uzaklaşt~ 

- İyi etmiş. Teşerrilfe vesile oldu. - Hangi Katina bu?. ru yürüyerek Tokatliyana geldi. İçe - m$lğa başka türlü imkan tasavvur edeıt 
- Ya, sb: böyle? - Canım, şu mahud. ÇiçekÇi IOka· risi hıncahınç kalabalıktı. Bilardo sa- miyordu. , 
- Yalıda ioim sıkıldı.. çıktım .iında. 16 1 numaranın ev sah>ôi... !onuna firdl, bir ild karanbol seyretti IA,.ktUS varJ , 
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HAFTANIN KARiKATÜRLERi Dünyanın en çok satılan 
s Yapan: Orhan Ural s gazetesi mUVaff akiyetİDİD 

İngiltere Franko hükumetine mali yardımlarda bulunacak (Gazeteler) 

Seaxeapell 

Poli• - Yere tükürmenin yasak 
olduğunu bilmiyor musun? 

ŞJarimiı.Je imar faali yetine hız verildi!. 
- Bu ne pisik diye tükürdüm 
yahu! ' 

Dünkü oaJa,i inaan •• Bugünlıü medeni inaan •• 

Zavallı, yemiyor, içmiyor, gözü tak vimde! 
Memur oldu da ay baıım mı bekliyor? •• 

- Hayır, namzed liste;jini ..• 

Şair Nedimin ruhu - Bi:im eğlence alemleri ihya ediliyo r, demelı~ 

sebeblerini anlatıyor 
( Deyli Ekspres) gazetesinin yevmi net sabşı 

( 2.467 .037 ) nüshaya yükseldi 

Deytt J!kspreı gaze tuinhı birinci acıyf cuı 

Londracıa çııcan (Daily Express), ı manyaya geri verilmesi teklifi hoşrt 
dünyanın en çok satan gazetesidir. Bu gitmiyor; teklifimiz beğenilmiyor. 
gazete her ay bir biJAnço neşreder ve Daily Express gazetesi, ayni zamIDY 
gazetenin sahibi Lord Biverbruk da, da, uzun müddettenberidir t.akib etti .. 
bir makale yazar. ğimiz siyonist aleyhtarlığı yüzünde~ 

Gazetenin son gelen sayl.!ında (Rağ- birçok mah!ellerde ve birçok müh~ 
bet görmiyen politikalar, buna r,a'ğmen şahsiyetler tarafından tenkid edilir. 
2,467,037 kişi Daily Express,e ~ı - Siyonizm (izah edilmek icab eder ki)', 
yor) başlıklt bir yazı çıkını.,tır. cYahudilere mahsus milli büro) diye 

Gazetenin muvaffakiyet sebehleri • 
ni izah eden Lord Biveroruk şöyle de
melctedir: 

- Bu gazetenin gazetecilikteki bu 
yüksek mevkiinin sebebi nedir? .. Bu, 
acaba Daily Express hoşa giden po1iti
k:ıların avukatlığını yapmasından ve 
efkarı umumiyeyi avlatnasından mı 
ileri geliyor? .. Asla. 

Daily Express mütemadiyen, hiç de 
hoş:ı gitmiyen, kale alınmıyan plan· 
larla u(!ra~yor, bazan da tamaınile ü
mid kalmıyan işleri eline alıyor. Şian
mız budur. 

Buıriin de Daily Express, bazı mah • 
!ellerde a~ın derecede hoşa gitmiyen 
bir plan için çarpıftyor, ve bu pl!nm 
tahakkukunda ısrar ediyor. 

Bu pl8.n, eski Alman müstemlekele
rinin iade4'i planıdır. Bu koloniler, İn
giltere İmparatorluğu aks~mınd,atı de
ğildir. Hiçbir kanuni usulle bu yerleri 
imparatorluk sistemlerimizin içine ka
tamayız. Binıaenaleyh, !biz.im işimize 
yaramaz. Bizim için fayruisızdır. Bu • 
na rağmen bugün, bu kolonilerin Al -

tesmiye edilen bir mefkure namına ile4 
ri silrillen, F.ilistinin sulh yolile istilA• 
sı projesidir. Fakat D,atly Express şu 
kanaattedir ki Filistinin hakiki sa.o! 

hibleri Arablardır. 
Bize deniyor ki: cİngiliz efktm umu• 

miyesi, Alman müstemlekelerini geri 
vermek arzusunda değildir•, gene bi~ 

ze deniyor ki: cİngiliz halkı, yerli A ~ 
rablann aleyhine ola.orak Filistinin e~ 
nebi Yahudilere veı1Iınesi ~raftan • 
dır.• 

Fakat böyle söyliyenler aldanıyoır ı 
lar. Zaman değişir, ve zamanW bera .. 
ber birçok fikirler de değişir. 

Daily Express'in Milletler Cemiye • 
tine hlicum ettiği, ve bu Cemiyetin İn-i 
gilizlere ve İngiliz menfaatlerine asla 
yııramadığı hakkında iddialıirda bul~ 
duğu için tehdid edildiğini, tenkidler; 
le karşılandığını şimdi gülerek ruJtır-. 
lıyorum. Bugün, ayni Milletler Cemi-j 
yeti biltiln dünyanın alakasını kaybeı.
miştır. Onu rniçbir millet kalkıp mü' 
dafaa etmemektedir.• 

( lsta· . ul • Edirne asfalt yolunun inşaatl ) 

Edirne (Hus\l&f) - İstanbul - Edirne 1 retle de Geliboluyu Edirneye bağlıyaıı 
asfaltının Lüleburgaz - Kulelikay ara- cak olan Havsa - Uzunköprü şoşesi ~ 
sındaki kısmJnın inşaatına devam e - zerinde de inşaata devam edilmekte 
dilmektedi.r. Bilhassa Lüleburgwdan olup yeniden daha 18 beton menf~ 
itibaren toprak teıviyesi ve sınai ima- yapılmıştır. 

ıat ~:apılmaktadır. . Önümüzdeki inşaat mevsiminde ~ 
Luleburgaz - ~abaeski aras.ında . da Uzunköprü _ Meriç, Keşan - İpsala ve 

taş ve kum naklıyatına gerrnı verıl - . . 
. . Ke~an • İbrıce vollanmn ınşasına ve 

mıştu. .. . .w U k"" .. - ~ -· 
H b 1 d w ö B'" ··k K Klrkl::.4relı - Edırne, zun opru nuo 

a er a ın ıgına g re, uyu u - . . B b k" 1 
1 l.kö Edi Kal k d şan ve Gelıbolu, Edırne - a aes ı yo e ı y, rne ve e apı ara.cıın a- . 
ki ktsmın inşaatına da bu yaz b~la- ları üzerinde tamirata devam edılmell 
nacaktır. HududJarımızdan 1stanbula üzere şimdiden hazırlıklar yapılmış • 
240 kilometre kadar olan bu asfalt yol tır. 

inşaatı işi 940 senesine kadar tamam - Edirne - Lalapaşa yolu da bu yıl W. 
lanmış olacaktır. m!r edilecektir. Resim, asfalt yol üz.e-

Edirne ile Uzunköprüyü ve bu su - rindcki sınai faaliyeti göstermektediı\ 



'o S.:rta 

Şild maçları tatsız bir 
şekilde oynandı 

Dünkü maçlardan birin den heyecanlı bir saflıcı 

(Baştarafı 8 inci sayfada) 
lla.kiknda Mehrned güzel bir şiltle 
ikinci golünü attı. Bunu Sulhinin yap· 
tığı 3 üncü ve 4 üncü goller takib et
ti Ye birinci devre 4 - O Vefa lehine 
bitti. 

İkinci devrede Vefalılar Muhteşem· 
aen mahrum olarak sahaya çıktılar. 
Fakat çok sıkı hücumlarl.a' Kasıınpaşa

lıları adeta bunaltmağa başladılar. Ve 
Şükrü r."'şinci, Vahid uzaktan çektiği 
şütle altıncı Sulhı yedinci ve Abduş 

8 inci gol eri );:1ptılar. Bu sayılarla e· 
zilen Kas mpaşa takımı panik olarak 
birbirine {f.rdi ve oyunun bitmesine 
20 dakika kala maçı terkettiler. 

Vefa: Azad - Karabet, Vr.hid - Sü -
leyman, Lütfi, Sefer - Abdu~, Muhte 
şern, Sulhi, Şükrü, Mehmed ... 
Kasunpaşa: AJaeddin • Selim, Rüştü

S abri. Mümtaz, Cafer - Hamid, Şeref, 
Hayri, Abrr.e::f. Kostantin ... 

zalandınldığı halde uslanmamış ola -
cak ki hakeme itirazlB.1 sahadan çık -
madı. Ve hu sebebden dolayı da ha -
'kem Karagümrüğü hükmen mağlfıb 
sayarak oyunu tatil etti. Sahal.a.'.·ıınız· 
da hala böyle hareketlere sebebiyet ve 
ren1erin şidcietle tecziye edilmeleri 
muhakkak lazımdır. 

Süleymaniye: Yuvakim·Ruhi, Mar -
tiyan - İbrahim, İbrahim, Hüseyin-Ra
uf, Bedri, İskender, Daniş, Diran ... 

Karagi.imrük: K.oço - Mahmud Ali, 
Remzi - Sa1ahaddin. Bilfıl, Canib • A • 
zı7, M hmed Emin, Hulusi. .. 

1\1. T. Ö. 

s·siklet mus~bakaları 
yapılamadı 

Bisjklet ajanlığı tarafından tertib e
dilen rnüsabak11 havanın yağmurlu ol· 
ması dolayırılc yapılamamıştır. 

SON POSTA 

'!'Urldye radyo düiiryon postalan 

Ankara radyosu 
- DALGA UZUNT4U("•.t l 

ım ın. ıas Kı-..s. ıta Kw. 
'r .A.Q . 18 74 ırı . 115105 Kes. 20 Kw. 
T .A~. ıı,70 m. H65 Kes. 20 Kw. 

PAZARTESİ - 13/3139 

12.30: Proğrnm, 12.35: Türk müziği - Pl. 
13: Memleket saat ayan, ajans. meteoroloji 
haberleri 13 15 - 14: Müzik <Karışık prot -
ram - Pl). 18.30: Proğram. 18 35: Müzik 
(Dans milziğl - PU 19: Konuşma (Dokto -
rnn saat[). 19.15· Turk mfizlğl rHalk musiki
sinden seçllmış melodiler>. Sadi Yaver Ata
ll!an 19.35: Türk müziği CSaz eserleri, Tak
sim ve oyun havalıın). Hakkı Derman. Eş
ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay. B:ısrl 

üner. 20: AJaruı, meteoroloji haberleri, zi -
rnat borsosı <fintl. 21.15: Türk müziği. Bcs
tı:-kfi.r ırLem'l11 nln '70 inci doğum yılı müna
sebetlle e.<rerlcrlnden mürekkeb proğram. Ça
lanlar: Vec!hı;ı Dnryal, Reşad Erer, Re!lk ve 
Fahire Fersan, Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 

C'.evdct Ça~ın, Kemal Niyazi Seyhun. Oku -
yanlar: An1'.ara radyosu 'küme okuyuculıırı. 

<Koro). İdare eden: Mes'ud Cemil. 1 - Kar
cıı;tıır farkı: Hüsnüne etvıırına. 2 - Uşak şar 

kı: Sly:ıh ebrulerln. 3 - Bayatiaraban .şar
kı : l!altnsız hüsnün. 4 - Karcığar şarkı: 

Çe.şmanı o mebve1ln elAdır. 5 - Hicaz şar -
kı: Sorulmasın bana ye'sfm. 6 - Ferahfe -
zn şnrltı: Dinlendi baŞUJl dün gece. '7 - Hi
cazkflr şarkı - Pembelikle imtizaç etmiş te
nin. 8 - Nlho.vend şarln: Bir gül çıkanrdım. 

9 - Ra.st şarkı: Yok mu bana. 10 - Rast 
ş::ırkı: Sazın glbl. 11 - Mahur saz seınııisl. 
21: Memleket saat dyan. 21: Konuşma (Tay 
varecl konusuvor>. 21.15: Esham, tahvilA.t, 
kambiyo - nukut bors:ısı (ffat). 21.30: Mü -
zlk <Kü~ilk orke'ltrn - Şet: Necib ~kın). 

1- Gcr.t.ner - Bana d:ı.lma söyle (ağır vals). 
2 - Paul Lincke - Olur. Olur. Olur. 3 -
Ffscher - ı - Ta il ünleri süit 1 - İşte dağ-
lır. 2 - Bcklenllmly<>n blr tesadüf. 3 - Sula
rın süt:Clnetı. 4 - Avdet 4 - Künneke - Mıı
vı elbiseli hemşireler operetinden marş - Ar. 
Final 5 - Grunow - Berlln ve Viyana val -
si. 22.SO: Müzik (Opera aryaları - P1) 23: 
Mütl!t CC:ı.zband - PJ.) 23 45 - 24: Son ajans 
habarlerl ve yarınki pro~m. 

* SüJeymaniye • Karagümrük 

Su 
.. . Galatasaray basketbol turnuvas' Ankara r adyosunda bestekar },eminin 

yıl dönümü 

Polis bakım ve yardım · 
sandığı • • 

nızamnamesı 

Devlet Şurasında tetkik edilmekte olan nizamname 
projesi bu hafta içinde çıkacak 

Devlet Şurası Emniyet Umum Mü - verilmek üzere 35 liraya kadar maaş a• 
dürlüğünce polis teşkilat kanununa gö· lanlar beş lira, 35 liradan fazla maaş 
re hazırlanmış bulunan polis bakım alanlar on lira olacaktır. Aylık aidat 
ve yardım sandJğı nizamname projesi- ic;e 20 liraya kadar asli ma~ alan me-
nin tetkikin~ devam etmektedir. .urlardan ayda 1 lira, 20 • 35 liraya 

Projenin önümüzdeki hafta içerisin adar maaş alanlardan 2, 35 - 40 lira· 
de Devlet Şiırası umumi heyetinden ç a kadar alanlardan 2.5, 40-55 liraya 
~acağı tahmin olunmaktadır. Projeni· ·adar olanlardan 31 55 • 70 liraya ka· 
ihtiva ettiği esaslara göre emniyet u 1ar olanlardan 5, 0-80 liraıya kadar 
mum müdürlüğünden maaş alan me >!anlardan 7.5, 80-90 liraya kadar o -
murların mühim ve müstacel ihtiyar anlardan 1 O, 90-125 liraya k:ı<lar o • 
ve ~ruretleri, aralarında kendilerin• 'anlardan 15 lira aylık aidat alınacak
yar<lun, ailelerinin veya kıendilerinin ır. 
hayat tarzlarını ve istikballerini me Sandık h;Stedınfarına ikraz yapacak 
d~nı inkişafa ve refaha mazhar kılmak ·e ikraz biri alelade, diğeri fevkalade 
için lüzum görülen toplu ve münferid >1mak üzere iki nevi olacaktır. Alcia • 
teşebbüs ve hareketleri temin etmek ie ikraz için ancak bir maaş nisbetin· 
~ralannda para biriktirme itiyadını -icciir ve sn!'ldıkta en az iki maa'ş nb • 
ve karşılıklı yard\!TI duygulanm kök- b~tinde para biriktirmiş olanlara yapı: 
}eştirmek, kendilermi sigorta etmek ıacaktır. 

çocuklarına, dul ve yetimlerine yar • Fevkalade ikraz yaralaınma, şehadet 
dımda bulunmak maksadile birr· pofü: doğum, öli.lm, evlenme, hastalık ve em· 
bak•m ve yardım sandığı kurulacaktır. sali cribi hallerde yapılacaktır. Bu ka-

~ 

S<trıdık Emniyet Umum Müdürlüğüne bil ikrazlar memurun sandıkta birik-
bağlı şqhsi~ eti hükmiyeyi haiz olacak miş mevcudünün ymısı kaıiar ?lacak· 
mE>rkezi Ankatada bulunacaktır. tır. Ve kefilsiz verilecekVir. Jkrazın 

Emnivet Umum Müdürlüğü kadro - müddeti bjr aydan bir seneye kadar -
sundan ~para alanl2r ve emniyet teşki· dır. Alınan para vaktinde ödenecek vc
latından tekaüd maaşı aldığı halde ya sandık heyeti kararile temdid ctti
sandığa mevduatta bulunanlatr sandı • rilebflecektir. Aldığı parayı wıktinde 
ğın azaısı olacaklardır. Sandığın bir i - ödemiyenlerin mooş1anna haciz konu
dare meclisi bulunacak ve sandık, sa'n- lacaktır. 
dık reisi tarafından temsil olunacaktır. Sandığın temettüünden yü1.de ptu
Sandığın veznedarlığını Ziraat Banka- zu ihtiyat akçesi, yüzde 20 si idare 
sı yapacaktır. Her vilayette emniyet, masrafı, yüzde beşi 35 liraya kadar as
müdür ve amirleri sandık heyetinin ta- 1i maaş alıp da beşten fazla çocuk r.a
bü reisi olacak ve 2 senede bir sandık hibi bulunanlara, geri kalan yüzde 45 1 
heyetine aza seçimi yapılacaktır. de sandık azalarına hisseleri nisbetin· 

Emnivet teskilatında halen mevcud de tevzi olunacaktır. 
ve mü~es y~rdım sandıklannın pa -

İkinci müsabaka Karagümrük -
l eywaniye arasında idi. Süleymaniye
liler Ankaralı İskenderle, !:;iişliden Di
ran ve Martiyanla takviyeli bir takımla 
sahaya çıktılar. Buna mukabil Kara· 
gümriik 9 kişi çıkarabilmişti. Kuvvet
li Süleyrn;miye tak;mı bu eksik takı
mı derha1 baskı altına aldı. Bu arada 
b ir kaç fırsat kaçırdılar. Tam 11 inci 
'dakikada şöyle bir hadise oldu : Kaıra
gümrükten Mahmud Ali hakem in m ü
t eadrlid ih!arlarına rağmen karşısın • 
daki oyunculara mütemadiyen kasdi 
tek.1T.cler vurduğunda,n hakem kendi
sıne saha<fan çıkmasını söyledi. Bu o -
y11rıcu şimdiye kadar bir kaç kere ce· 

rı-narı polis bakım ve yardım sandığı- Sandıkt<fn çıkmak ancak, ölüm, istı· 
Galatasaray klübünün h:'..brladığı nugfin, (13 Mart 939 Pazartesi) değerll üs- na devrolunacaktır. Emniyet mensub- fa, tekaüd ve ihraç suretile olacaktır. 

basketbol turnuvası dün klüp salonun- tad ~e.c;tckar Lcminln doltwnunun 70 inci lan aylık ve giriş olmak üzere iki ne- Mütekaid m~mu~!ard~ sandıkta aza 
da yapılmış ve büyük bir alaka uyan· yıldnnümüdür. Bu münaı:ıebetıe Ankara rad- vl aidat vereceklerdir. Ginş· ~datı bir bulunanlar ıstedıklen 7Jlf"'llan sandık 
d yosu bu akşam ü.rtadın yüzlerce şarkıların- kl ra· 
ırmıştır. dn.n blr kısmını takdim eden blr programla defaya mahsus olmak ve iki taksitte ile alfıkalannı kesebilece e ır. 
İ~i~~ıf~~m~a~ın~~~ - hlı::~u~~~ru~~ed~e~.~=~~===~~~~~~~~==~=============~ 

tad Lemlnln 70 seneyi dolduran hayatının e· da hoparlörlü radyo 
lan bu maçlann birincisi Galatasarayla llk sarkılarından bııslıyarak en son seneler- ıga 
Kurtu1u.ş arasında çok lıeyecanl1 bi r de besteledlklerı:ıl lhtlva eden bu programı kullanmak serbest 
şeltilde oynanmıştır. Ankara radyosu Türk musikisi koroou <kü-

Ga la tasaray birbir i uzerine yapılan me akuyuculan) • f' saz heyeti umumlye.cıl Biga (Hususi) - Yurdun )ıer ye • 
SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi : 1888 ,.
0 39 

Mes'ad Cemllln idaresinde olarak icra ede· - rinde belediyelerce Halkevi radyoları· 
karşıhklı sayılardan sonra 'T - .-.'-, konserden e-ı beetet "-n hayatı ve e- lö t kıı- k h lka 

"'""' • ... ... "'
0 nıı müteaddid hopar r a uaa a ~ 

Galatasaray kazanmıştır. aerleri hakkında malillnat verilecektir. • Mlihen'6is - Kabataş arasındaki maç 
da güzel olmuş, neticede Kabataş 48 -
33 galib gelmiştir. 

Okuduğunuz casusluk 
sergüzeştleri uydurmadır! 

Boks maçları 
heyecanlı oldu 

(BCZ§tarafı 8 inci sııyfada) 
Altıncı ravund: Ek.rem dövüşe, çok sıkı 

başladı. Mütemadiyen vuruyor. Kani düş 
tü. fakat çabuk kalktı. Ekrem gene vur
maya başladı. Kaninin mukavemeti bir-

(Baştarafı 7 inci saufada) 1 Tayyıırc, İngiliz haUarının gerisine düştüğü d.enbire s.öndil. Dayak .. ~~y~r. Ekrern~n 
Mah!yet ltlb rlle çok mühim olma.sına rağ ne g~re. Alınan tayyareclslnln şahsiyeti, ga- şıddetli bır yumruğu yuzunu kanattı. K a

m Pn ayet t~ıt blr takım usullere müracaııt llb bir !htlmalle, İnı;lllzler tarafından te~hls ninin yüzü kandan kıpkırmızı oldu, mu
eC!e .. ek b:ı "tdı ım vak'alardan birtnl misal edllmlş demektir. Bu suretle İngilizler gaze- kavemeti de bitti, sersemledi, nerede ise 
olarak size nnkledeyim: tcdekf bn küçücük mektubu okuyacak olur- düşecek. 

l!llB .,,ıının b:ı. !angıcı idi Kitabımı oku - larc;a, derhal, Hutyer'ln, tayyareclnin sukut H Ik K"- · b d t' a· b ,... 
".. · ttJl".·I h " a : c unı a on ene e .» ıye an• -dull-unU?. tn ·dirde, mufıı~lan anlayacağı - e 6 s nvs muvo.zl bir yerde kumandıın - • . . .. .. .. . 

n12 üze,re ben o zamanlar Alman hatlarının lık ettl~inl anıanınkta geclkmlyeceklerdi İş- rıyor. Kanının suvanyorun sungerı ringe 
gerisinde bulunuy6rdum. General Hutyer C7> te gazeteyi İsvfçreye gönderlşlmln sebebi de ôrlattı. Gonk çaldı. Ekrem galib. 
Ilı:! ordusunun Şark oephesinden Garb bu idi Ben gazetenin hiç blr yerine ne y zı H. B. 
cephesine nakledildiklerini ve Sen - Kanten VP'"'lış, ne de herhangi bir yerini çizmiştim. 
clvannda tah ld cdlldiklerlni karşı tarafa i rede bence mahim olan bir adresimiz lstanbul futf- ol 
(yani İngDlzlerc) blldlrme1t istiyordum. vardı .. ben gazeteyi orava göndermlştım. Ta-

mon;törlUgU 
Bcn bu işi nasıl başardım? bll ga~teyi oradan derhal bl'dm İngiliz or-
Glzll müreklı:ebler. şifreler, muhabere gü- dusu brargfıhına ulaştıracaklardı .. 

nrcinlert falan tuJ!anmak suretlle mi? ,,_ t 
1 

b! .. __ 
~ze en n muavycn r ma~dla kendi -

Ben, b irçok casuslu~ tltablannda yazıl - lerlne gönderlldı~lnl lsUdlll eden bizimkiler, 
ın~ı moda olan bu usulle~en hiç blrlne en ufak vi~üli.ine varıncaya kadar ga1.cte -
.nuracaat etmf'dlm .. ben böyle hareket ede- yi gözden geelrmhıler, nihayet malQm açık 
Jek yerde, "B'ldenıı de lntlşar etmekte olan 
Je cok az malüm bulunan bir gazeteyi İsviç
Jey> göndenn°kle lk ifa ettim. Ve bu ufacık 
.llart''::etle de maksadıma muvarrat oldum .. 

icıvtçreye gönderdiğim gazetede, vurulup 
.... g!Jlz ccphr!ılnln gertıerine düşen genç bir 
Alman zabltl'lln ailesine hitaben ne~redll -
miş kil"lik hir tnzlye mektubu vardı. İşte ga
zetr"l, münh ııırnn bu mektub yüzünden İs
"flcr,.ye göndermiştim. Çünkü bu açık mek -
tubu:ı aJtınd'\ general Hutyer'in imzası var
dı Rimdl siz" verece~lm izahattan sonra, bu 
gnzPteyl niçin r,ôndcrd!ğiınl slz de gayet ko
lay nnl yac k!llnız: 

mc"tu'Ju bul<ırok. meselenin mahlyetlni, ga
zetı-nin göndnUlş sebeblerlnl anlamakta ge
clkmetnl"lerdl. 
nunuıı nettcesl olarak 1918 yılı 21 Mar -

tında AlmauJn-ın besinci İngUlz ordusuna 
yaptıkları tnctrrm, İnglllzler için beklenll -
medlk blr hfıdlse olmamıştı .. 

* Bundan önrc neşrettiğim bazı kltabları -
mı o'lı::umak suretlle bana alaka gösteren ar
ka1aşlarımdan bazılarının bu kltabunı da 
okumak lhtlmallcri var . Bir zamanlar bana 
ynngfu!e bakıın bu arkada ların bu kltııbı -

. mı okuduktan sonrıı o hallerinden müteessir 
(7) Gt'n. l'on Hutyer: Cıhan Darbinde Al- olPcıı.klarını umuyorum. Ben bütün muvııf-

manlann ş rıc ccphe.c;lnde 8 inci orda im - raklyetlerhnl şnhsl mezlycUerlmden ziyade 
mam1anı olr.rnk _bulunmakta idi.: Sonralan, taıııme borçluyum. 
Ruher'ill kararKahı G~ b cephesıne nakle - • • 
dildi. Gntyer sonraları, 21 l\lart 1918 tarihin- (Ş ımdı 14 Uncu sayfamızı açarak 
::ş;::1~~~~~~~~ini _y~an 18 

inci ordunun hatıraları okumaya başlayımz 1) 

Beş aydnnberi İstanbul futbol moni
törliiğünü yapmakta olan emektar fu t
bo1cii Beykozlu İbrahimin işine niha· 
yet verilmiştir. ------

Kır kosusu • 
Beşiktaş klübü tarafından tertib e

d ilen 4000 m etrelik kır koşusunda To
d0"i 14.41 dakika: ile b irinci, Hasan i
ki nci. Yorgo üçüncü olmuştur . .............................................................. 

ŞEHİR TlY ATROSU 
lstikliil caddoei 

Komedi Kısmı 
ah am nat 20 30 da 

BiR MUHASiB 
kRANIYOR 

Doktor Hafız Cemal 
(l.okm.an Hekim) 

Divnnyolunda 104 numarada hcrgün 
hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

bütün memleket h aberlerile güzel mu-

siki parçalan dinletildiği halde şehri- fdare Merkezi : tSTANBUL (GALATA\ 
miz belediyesin ce bu medeni ihtiyacı 

karşılıyacak teşebbüslere girişmek şöy 
le dursun, dükkanlarının içindeki rad
yolarım' hoparlör koyan esnafın umu· 

rnun istirahatini bozduğu iddiasile ve 
belediye meclisinin kararlle cezaya 
çarptmldıklarmı evvelce bildirmiştim. 

KPndilierinden kan~suZ: ve haksız 
olarak onar lira paıra cezası istenen 

yurdda.-ılar, mahkemeye müracaatle bu 
cezanın ortadan kaldınlmasını istemiş 

olduklarından yapılan duruşma neti -
cesinde bu husus hakkında tutulan za· 

TürhiyeJeki Subelm: 

tsTANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

YananiıtanJaki Salu!lmı 

IELANtK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleler! 

Kiralık kasalar servisi 
bıt varakasının iptaline ve cezanın af
fına karar verilerek alakadal·lara tef • = 
him olunmuştur. ····························--·····················-······ ... 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi: Ber~ 

Türkiye fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu= İsl Tütün Gümrüği) 

* Ha türlü banka ifi * 

Doktor. 1. Zati Oget ~ 
led iye karşısındaki mus.yeneha- ı 
in e öğleden sonra hastalarını 

•••· kabul eder. _, 

•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dOşkUnlOğnne 

relllll 
Korsalu 
latiyaalau iilçii 

tarifoei ırönderil ir. 

Emlniin!I 
Jzııı tr sok!!~l 

leL 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçil&rden 
sakımmz. 

~-----" 



.... ' 
Darüşşafakahlar dOn genç, ihtiyar 
bir arada fasulye ve pilav yediler 

Londrada hir sulh 
konferansı toplanacak Fethi Okyara bir tevcih 

(Battanfı l bld •JfUa) fBcqtcnfı ı tftd -vfada) İmparatorluk içinde büyilk bir şahNI 
dlfte1rtecttr. Bu mahfellercle .alh için ya ntameverllltle İng!Hz umumi efkA· ~fdir. Memleketimizde l1mt ~· 
plac* Mdumcl Wr tefebbldn l'ran-. rmda Türk pnltijtsini lrurmak hum • tırmalaril~ tanmm11 olan profesör ~ 
da olcfulo tadar ın,tıterede de lyt h!r IU· aunda göeterdlll faaliyetle Tnrk - İn .. ter araştırmalannı bu üniversite h..,. 
ret1e '*•"'"•cabu filphe edilmnıek- lfliz dostlufunun kuvvetlenmes!M yap bırıa yapmışhr. 
tedir. tıl! hizmetlcdir. Bu tevcih, a'-ıcak, B. Fethi Okyara, Haz!Tan sonlıthll-

Bundll MlJdlm lf1ren kanaate ,ar. fevkalAde mesafalle temeyyüz etmiş o· da m"'rasim yapılacatı haber veri= 
ÇembeıllJD mü 8• 1yan Mr atide h6 .. lan zatlarla tanınmıt mm adamlanna tedir Kendisi ilk defa olarak kı 
yOk dnwt.r -..nd:ı bir •llı bnfe .. ftrflmektedir. kadifeden bfr rob ve onlann üzertn9 
JW'MllDJD tepl•n'Nll' içfn hlll"ebtt pçe .. Bu üniver8fte İakoçyanın en eski tl· beyaz bir elbise giyecektir. Bu elbtaa 
oekttr. Ba kolıfenn. f nRfltere, Plansa. nfversitelerinden olup 1411 de kurul - ün!veHitenin orta~ğıdan kalan '* 
Alman,... lıaı,. w Rusyanm lfUnk • .. muştur. 528 1e11elik bir mazisi vardır. an'anesidfr. 
deoeft~. 

ltonferwta dGnyayı UZWl mücfMt iç!n 
mlhe bWftl.ınnô ~arelftt aranacılı, 
bmıua ekonomıt meseleler lzertnde n
ruıacaıı tahmin edftmektedtr. 

Beyinizi sandığa atmayı unutmaym ! 
Konferana Londrad 181 toplanacak ? (BtJffanıfı ı bıd ıayfada > Partf.li memleketin en gilztde ve mukte-

Lonctra 12 (AA.) ~ Sunda: Dbp h JııfilntehfbfııMntler ~ek ve bu seçim dir evlldlanndan milrekkeb ohnak ilzeıre 
ınefıe81ınta bfl"'-'la... ere "! r .. ;:re IO Mart Puarilli ı<Uıil akşamı bitmi§ o- bir namzed listesi haZtrlamış. sayın hal-

.... .,.. ... e ı · yıı;m "' Jlcaktır. kımıza takdim edecektir. Bu listede a4 • 
Genç w ihtiyat' .Danlffa fakcılılaT' bit' arada Jayn, Lcındrada Mr e!ulh Jronferamı. top Bundan _.da :milntehlbııaniler mtb lan görOlecek olan muhtet'em zevat Pn-

Du(lşpfabnm 88 ncı yıld&ıilmft, dftn Hanm Jtocacan, ..a.bla • _..,. I• lamak twnuıundadır. Xonferantrta AT· m 1eçiminıe da'Nt olunacaklardır. tiye, rejime baflılıklan ile, memlekete 
p samimi bir !lava içerlainde tu'id • • çinUli müteaddkl tılllanll devrelerini ~;~~·eden baıhca m'seleler • Ymddaıı Atattlrktin bayrağı altında hfzmetlerfle. :irfan ve Jcaralcterlerile te • 
elc!l · ulabmf ft IOllr'& ..ttebla ,.tiftirmil ~ m u: ft llllhlan tahdld . JDeM • toplanan Türk milletln\n iatiklll ve taall mayilz etmlf yurddqlardır. Bu yu~ 
Jbvmım cftlüil flddetli yağmur ve IO- olduğu mümtas ~ bu~n ~ g&ilfftlıe<d:ttr. uinmdaJd •mıtntn timaali olan Bilyilk lann halkımızın da arzusuna uygun GI • 

latuna nflmen mektebin bl1yitk mili& - 'hayatta olnuym}ara hltıNıllnm tazıa Bır ltalyan r•setea •• diyor 1 lıfillet Meclia TQrkiye cilmhuriyethıin en duğundan eminiz, 
mere ıalomı daha aat onda tamamen etmiştir. B~ meyaadl ea:m ı:: ~: Roma 12 (AA) - Frama.,. 1n,ut. .. ytıbek aeridir. TO.rk milletinin yilre .. Yurdd . 

0 
ba 

11 do?ınuştu. Salonda bulunanlar arasında 'Ahmed Rasım ile ~Y Dariltf&falta 1 • nmiın, İtalyan ·Alman ma.temleke tı .. linden dolmut a. eserdir. cak olan qlu~:= ':: ~ ~~ 
bilhassa saç?an. sabTian afarmıı Dıtf - merhumların yetiftikleri ~blerine b..rJı aMıkları vaziyeti tetkik Her 'lürkb meb'ul seçimile allkadar seç • seç 

lar umumi btr allkayı iızerlBtnde çin yazDl1f oldukları 7uılardaıı bazı kı- edan Re~ni İnfsnazionalt diyOI' ki: oJmuı MilU Şef İnönünün yüksek )fa • resin.in mlllt bayramlardan oldutı-
JV emlelerde sıınlar okuyarak nutkunu fGJlıe bağladı: retleri ikt•ıumcl•ndır. hatırla ve vatana karp büyilk hizmet ffa 
topluyorlardı. Tahta koltuk tsk M ın kahraman w ımu 1efimiı 1s • cDiln1a müstemleke harttunıııı clelft- . edeceğine kani olarak reytnl mmtaka • 
pııyana ve gene dlzdize oturan 1~u 1: · nu:t lnön6 de ~ unwıında thıihnesf mti artık çalmıfbr. Bu, A'tT'Upa _,:.urdd8!h!:.~:m esej. r.~n ~~~a daki sandığa atmağı unutma. 
pz bqlar, bir yaıım asır evve e .. • " arO faka ili aret etmek aulhil için bir emniyet kapalı vazlfe9tnl ~ası. -.43 re ımınm o eş .. 
den talebellk hayatlannın hAll yqayan mükerreren D Dffl yı ~1'lk 6 . ı.. g6recekttr. Akaf takdirde prflnltk ... mai, Türklylnhl yilkselmesi uğrunda Cümhuriyet Halk Partill 
aea'k. ve saınimt saygı hisleri altında hiç ~retile bu müe•et1nln ...X:.-.ı.ıe diri nü t~ artaeütır. ıec:e gündüz çahpn Cümhuriyet Halk latanbql Merkezı. 

la d" ed ses lülerinden otduktlnm •----. r . Bu kıpırdamadan, sap, ao . orun en .. kadar büy(lk ~ mazhar olan 

MaYerayıerdonde isyan hareketi boyodo 111s ve hareketsiz olarak dimdik duruyor- " mutlak J(l.Uelecek ·ıı MU I h•b• • 
.... ara sıra. yalmı kireçten kltazelentahen ~~!"'=k tevecc:ühüne liya:t~: n e 1 ısanı 
davarlar, yüksek tavan, oturdu an • . (8-tuafl ı lnei 18yfada) birinde bulunan miralay Chrystal, J11! 
ta koltuklar ve gene btrbirlerine değen ba~:.~:ibayet bulan bu nutuktan namzedleri bugun barebeye hıtnR.1rak uilerin büyük bir lotun kalbine bir kurşun isabet e~ 
dirsekleri, ve nftıayet k~ğır! ve tebeşir __ ı.....'L.ı- kürlü -- içi k iD k buryetind b)i 
kolan bu hava on?an. senele!' ne kadar ronn. llllJA•._. • aenç mezunu .. ·ıa d•I k lmmını imha etmiftir. &-.ilerden 3S n araya me mec e 
kat bt yılıbnıf oluna olsun, talebeltlhı ye aerereh k dutliy~ıanlrdaatmıpu. 1 n 8 1 ece kitinin öldülCl 'ft 60 kişinin de yaralan mıştırDi,,.· cih tt ~, ...... ,_ -+•Ier C!.~ 

b h Bu arare nu n 90Drı. met .. . 5 er e en .uaıw. ..-- , ~ 
Wltün aaygı ve heyecanile meşbu !~ hur müzisyen Ekrem 7.ekl.,.. 'fi Veı-· (BGfUINJı 1 ino6 •Jlfaü) dığı t~m1n edlbnektedir. mar polis merkezine hGeum ed8Nll 
~ getirmiş. kıpırdamaktan b~kaç 1 

da btr konser vererek merutme revnak tine vwflmittlr. Jlaarlanua tntihab .... Arab leJiw meıısub olan Mıc binıfyl ateşlemişlerdir. 
llSyleme~ çekinlJ'Ol"}ar gibi, sük\itu bo- vermillerdk'. dık?an da~ ltlbaNa plırin mü Adim ismindeki zabitle 4 asker aı .. Anum mmtakıanda •"""efon. t~ 
acak tek bir hareketin falaka cezasına ,,.. .vıı. 
lııadar gidecell lhtimallnln korkusunu du En cenç mezuna ihtiteeı.n telif yeT"ı.ine Jmaacaktır. mftftilr. Anler, J aske.rf tayyareye kar birkaç yerden kesUmit ve petrol bo 
ran l&kfn dunışlan var. Müsamere~ Darütfa~~~ın. an'anevt Meb'uı ~ayın M 11nde 1lh e- fl ateş açını,1.ardır. Bu tayy~lerin ruları tahrıb edilmittlr. (A.A.) 
Dahı genç memurlar arasmdi. gümrllı: yemek _faalı ıçm ara verılciil: bir sırada. ~ w 1eçmı • Martta 71pılaoaJmr. J • 

bafmemurlan, trilbaylar gibl, daha bir~ol( me~bm e!l genç Jllll a ilaetı Jıl mezun SözUn kısası zmırde f ırhna 
muhtelif meslek .mensuptan görOtnyor .. larmdım Mehmed Apqu ba merulm Kızllayın balosu 
du. do?ayısile ihtisaslaruıı f(jyl.e anlattı: (B4f ttıYoGfı 2 ftci ıayfada) <Battanfı l lnd IQWa) 

Darüşşalaka tarihçesi cSenelerdenberi ı..i btl,o.tmtıı olan .t.tlf.ade ederek. Tnrk cilndtliğini eski ta- tatil ~tmişlerdir. 
nın • ve bugilın beni nafi bir' uzuv Mline koyan ıGıl mertebesini ulqtırmalıyız. Fırtına yüzünden Ankara treni 

Merasime, saat 11 de tsttklAl m.arşf!P aevgili yuvama biil:AA kalbimle bağlı .. Bıer sene Avrupanııı muhlelif yerlerin- bir saat teahhurla §elırimi7.e gelmft 
başlandı. Marş bittikten sonra Klt blu .. yım. Çok ,eyler hı.eclıyorum. hkat ba • .tertib olunan beynelmilel milsabaka· tir. 
mumt Harun Kocacm, sık. sık alkışlar!a duygularımı ifade etmeie ıı.,_.,,1m mil krda yOztbnQzıft alırtan çok değerli IÜ• •• 1 
kesilen bir nutuk söylemıştir. Nutuk şl\y- aaade etmiyor. Ben lek.iz llll8 burada wrı zabitlertma., llviller arasından da Umum! hapisane luqı.smda bir _, 
le başhyordu. okudum. Bu mektebde talebe amlak 1te • ,tlzlerce ım11Jrklb yettftilini görmek • na yıkılmqtır. İnsanca zayiat olmadJll 

eBugün Darüşşafakamızın 66 .ncı yıldö nim çocukluğumduı:.iı J'9sbe arzum. ...ılerlmfzdm Wrtdfr. anlaşılmaktadır. J'ı.rtıııanın tahribfdl 
aOmünü lrutlulamak için burada toplan- du. Sekiz sene nrilddttle. zeqbl bir ai1e- Her Tlirk ntDe bir binek ıtı! Bu bizim hl'nÜZ kat'l surette tesbit edilmemif 
4ık. Bu kıymetli bayramımıza iştira~ et- nin )"8vrusuna ,c;.terdili !htilum içinde 1f1n bir parola olmalıdır! tir. 
mek }Qtfünde bulunan muhterem mısa • yetişUn1dim..• 
flrlerimizl.e bize bugün bir konser verme- ...._ • lh.ı.1_.__ ua meaıı• ........n 
!eri hususundaki ricamızı kabul etmek Bund ----b· ı1L 

. an aonra, -- ın ua mezunu w ıatufklrbğmı ~g~iyen memleketimı- hAJen yetmiş bet ,..ıarmda 1'ulunan baJ 
dıı bOyilk muSlki ~adı Ekrem .Zeki ve Fuad. lhtı.u w lntabalannı fl1lıe anld
refika?anna en derın teşekkürlerıml sun· 

mayı borç bflirim. tı:c- 1297 yılında mnun oldma. Yedi ki-
Daıiişşafakamızın yıldönilmü bayra - şi idik. Ben mektebden sonra posta w,. 

mma başlarken. müsaade edi'lliz de size grafa intilab ettb. Orada kırk 1dUur 19 • 

bu irfan müessesemizin tarihçesi hakkın· nelik hizmetim içinde posta teJcraf mtl .. 
ela binaç aöz &ayUyey'.m.:1 diri umumisi. mmr vekilı, telefon milrl· 

H-atib bundan sonra, ezcllmle f(>yle söy- ri umumisi oldum. Befti yetlftbn bu mü Ankarada ~J' baıo.a parlak ol .. 
1'mıffttr: ilk çocuklulum git>! h11l bail • muş, hltloda Vı7aa operaa Primadon· 

1281 de yani bundan H sene nvel mem ;:s::hAIA ayni ••il ve ayıaı •111 ~ nası ~~ ~~~l~~ ~km 
leketlınimı ahlik. lmnkter, irfan ve va.. 1erl1e doluymn. Bl'lham buıtln duydu • aer ver~,_· ~ uu~ ~ 
taneeverlikçe yübe!t Jcabinyette yara • ğum zevki anlatıabilmethlime tmktn yok 1~ tı;::~~-"!.._~nd~ re• 
tılmlf, bazı büyük adamlan. mınet·n re .. tur. Buradan aldılma ilim w terbiye ha- l'llJl, onnayı ~ is14>J0 • 
fah ve 1&&detinm memlekette mm ve yatımda beni birçok fenalık1ar4lan kurur !!!!..,nda ~. 
irfanın yayılıp yü'kselmeslne ballı oldu· mıştır. Bu her devre mezunları için de O . • • 
tunu cfllşllnerek bu mak.adm husulüne l:MSyledir. Hayatta; bir gün H olacatı rgub• ki• fldd&flll lrbrdl 
phpnak iizere. (Cemiyeti Tedrialyei la - meçhul lrirnwizler için burası cfaiJna te- Ürgüb (Husull) - Şiddetli tipi ya-
llml,e) adile bir eem!yet vücude getir - miz, şerefii ve iyt iatlkballer hazırlayan pal'ak yalınaja hlıfhyan tar, ertem gll· 
mişlerdir. Bu cemiyetbı ilk müessil'len, bfr ocakbr :ıı nO ikindtye kadar devam etmiftir. Cu
Yusuf. Gazi Ahmed Muhtar. Sakızlı E • Dmiişşafakanm Jetlftirdill kıymetli U• martesi ,Onü ÜrıGbden Kaysert,. ha 
ad. KAmil, Süleyman. Rı:ra, Vid.nli Tcv zuvlar arasında hllen yijbet mevkiler - rcket fiden kamyonlar Topuzdaimı a· 
fl1c ve Nazif paflllarla danı bir talnm de buhmanlar mwcwldur. Bunlardan Şll!llıyarak firıOhe ıert cl&mıüşlerdtr. 
lbymetll 11rkac:laflanhT. bazılan. Şiirayı Devlet •zaaındaa HalU Tipi ve .oğuk fiddetinden tatil gününe 

Birinci aafhaa çırak mektebi tesisidir. İbrahim. eski Ziraat Vekili merlaum Sab- raslıyan Cwnarteei ve Puar fQn1ert 
Beyuıd clftrmda Simkef)ıane denilen ri Toprak, Beyazıd meb'uru -th.a, Amu- pek kalabalık ollll bwnız karla ... 
w hAJa meımıd olan hanın üat lnamıııda :111 valliıl Tallt. uraylar müd8rtl Sezai, ttılm6• w 11m lllr k6y MJini Umt • 
btr mekteb açmıılar ve burada bir çok Nafıa fen ifleri mAdüril Bedrt. Vlllyet tır. Bütün halk, evinden dıpn,_ flb· 
T8rlc pulunu okutup yeilftirmlfler - mettubc:mu Qmwt " daha 1tlr çok kiJn.. mıyacalr bir hale .. ~. 1>ıfm1a çı 
dlr. elerdir. Darütpfaka 88 yıl içinde 1038 kanlar da kahvelcde bapm ın- bpa-

tldncı .ıha: Darilff&fabınn tesilddır. mezun vermi§tJr. bdırlar. Şimalden rtızstr __.,.. 6 
fdeallerfntn iahakkuku için Daıilgafa]tı Genç ve ihtiyar mnuıılarm talebelilc metre imle eanektıedir. lojuk da mfı• 
bruJmuftur. hayatlanm habrJunala bir ftllM olmak rm altıncla 9 derecedir. 

'O'ç6nell safha: Darillf&fakaya ahnaeak üzere mektebin JW'W"•Mfi»dt verilen -------------
~ aranacak vuıfi'ar meaeieat • aııe dyafetiDde kıını fuuq., plllv, ii • memlebte ltak•atw pek bJmetll UUY· 
dl'r. Bu çoeuk?arm ana ve babadan mab- züm hopfı yedlrflmifttr. llerubn çok far Jetilttaadf olm 1N kiWl'f mlt•ı11 .. 
IUDI b'lman §art konmUf lse de bun1arm •mimi w cidden aıvk 1çiDde DibaJet mi:& her uman lclD mllll ıarmımmm ok 
daima ııekA " kabiliyet mbarne lilzlde- bulmlqtur. ~>:m 1ıtr tfUha •JUtı•. 
W ~ ihmal Pterllmemiftlr.• Yanm asrı &eçm im IUMP içinde 4. E. M. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM llRK!TI 

TESiS TARiHi '1863 

~ "' TıJrltifl# Clnıhımfı,ti ''' mıln•iil muu,,./,n•mnf 
~ N,,,,..r•h 10/6/1033 t•rilıli lunu,,ı. tadilt «lil•İl/İr 

f H/6/ 1913 l•rilı/i ~ Numar•lı Rnml On«') 

.. rmapsl: 

ihtiyat alrçHI ı 
10.000.000 lnalllz Lirası 

t.zao.ooo inam• Urası 

Tlrldyenin ba•hca Şehlrlerlnde 

PARIS. MARSILVA • NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. Kl6RIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAK. PILISTIN 
ve MAVERAYI ERD0N'de 

Merkea ve Şabelerl 

VUOOSLAWA. RUMANVA. YUNANiSTAN, SURiYE. LOBNAN 
ve ttATAV"da 

filyalleri ve bltGa DOnyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
~ art .. llMlut ......... ldttach. 
nc.c .,.., ...... 111 lndil9r kieach. T...,_ .. ec....e ... 1e1ce111r lzeriN Mtede teaedal üontOML .......... 
!.iMm w talMlll. alhn w ..... &zenne ava. 
Sw.., a.htillh .. uire. 

Ü ylllılek emmv.e ......... haiz ....... 
~ Servili vardlr. 

Plyuanı• •• mGaait tarflarile ( laumbarah veya 
••mbaraaaa) taaanul heıaplan açılar. 



"Son Posla,, nm Hiklyesi 

VEZNEDARIN IACERASI 
Balkan Antantının 

Deniz Kuvvetleri 
Nalıletlen : Fallı IJercmen (Baı tan.fa 7 ıtıet •ılfada) l'»edt bir ailldma kavupnUf ve en medeni 

- Ahmed Salim dedeye epeydir bir yor ve veznedannJd de milffik bir eda ile ı - Evet. herhalde bizimle eğlenenler 'Os Onunlan devletlere bile su1hcillilt için bir ideal ol-
-.Zzlbl:lk yapmadık çocuklar. bu Mfer ne doluyordu. var. Balkan devletleri ellerindeki Umanlar mUJtur.• 

uralmı dersiniz? Artık. delikanlılar için, Ahmed Salim I Sonra birden dotruldU ve meçhul düt-1 doJayısile de Şarld Akdenizde batın sa- Gördüklerimiz ve okuclutlanmu Bal • 
Sıcak yaz günlerinden biri idi. Milıte- dedeyi, mektublan heyecanla saklarken manlannı tekdir edlyormuı gibi hiddetle yıhr bir duruma malik bulunmaktadır· kan Antantına mensup memletetlerln 

~~.au aeyrekleftill lur 8ll'acla majaza- ve t.adını dikkatli dikkatli stızerken g6r- söylendi: lar. Gerek adaların ve gerekse Anadolu- hepsinde her clıetçe umumi bir Jı:a11mı • 
Atıcıları 'bu suali birbirlerine soru- mek g(lnlük eflenee mevzuu oluyordu. - Edebsizler! Bu işi de onlar yapmı1- nun colraft durumu \u kütleye hem Ka- ma olc:lulunu anlatıyor. Diln7A bu bl. 

lardı. Ve veznedar Ahmecl Salim de- Günler aıeçtikçe veznedarın halinde ba- lardır. Ah 'bayan. beni affedin! Derin bir radeniz ve hem ele Silveyt yolunun kon .. kınmamıı takdirklrıdır. 
oturmuf ne yapacaklarını tuarh- rfz bir heyecan ve pfkmht gtSze çarpı· surette yaralanmış bulunuyorum: bu I trolü tmklnlarmı venniştir. Sırf bu im• 

lardı. yordu. Bu maoeradm milthif bir zevk v-e haylAzlar arasında neler çektlfiml bir kAnlardır ki Antantın Avrupa ve hatıl 
Veznedar Ahmed Salim, yirmi bet yq- bir canlılık hissettili belli idi. l'akat ar- \ilseniz!... dünya politikuuıcJa. ehemmiyetkıi arttır-

P'll.... uçı d'iHdllm01e bir adamdı. Yu- tık tıp sırtlama b41ıımü samanı aeI· Hem lı:cmuıuyorlar ve hem (fe yanyana mıı ~ iN memJeketleıi taıibbı kaydet • 

A. 2'. 

lzmir Halkapınar ıı finali 
sabn allnıyor patates burnunun ilatilnde daima mJftl. yürilyorlardı. Veznedar mflnzevf. muzta- mectill bir seviyeye çıkanmftır. Ecnebi 

çerçeveli bir gijzldk bulundunır· * rtb ve 2evlı:siz, ateşstz hayatım anlatma· deniz ~ecmualan 'bu varhlın kudretin • İzmir (Hususi) - Hükametlml.zc. 
~ Salın. genç olmaama ratmen Ahıned Salim. bir aqam mağazadan fa başladı. Hfcranlannı dökmek fçfn de den ~ ısrarla bahsetme~lrler. Bu- satın almmas~ kar~ v~ Halka· 
tını, sade. kura ve zevksiz geçirirdi. çıkınca kadını beklemele bqladı Siyah ilk defa pyanı itimad bir insan bulılulu· nun bir ~esini .. bü~ deniz mecmua- p~ Su Şirketine aid tema~ kıymet 

e bundan kinaye de bütiln atıcılar, me- köpekli lı:admı caddede görünce,· veme- nu illve etm~kten kendi~ ~adı. lanndan bi_rinde fOYle ~rüyoJ'UZ: ~dirine başlanmıştır. Su Şirketinin 
lar ona Salim dede dfyorlardı. dar hemen onun yatı ak ha· Ahmed Salım s8züntl bıtirmee bu ıe- c- Şimdiye kadar ihtiW. iayaıı ve harb ımzaya sallhiyettar murahhulan ya• 

- .... "- Ae ... d-~l Iar fif titrek bir sesle~ apr fer kadın lı:onutm~• başlaclt. O da, ke:ı· kaynağı olan Balkan yarım 811 artık e- kında Ankarsya gideceklerdir • 
.uwull ma5-- aıu er ona acıyor ve , · dt.sind sakı lruzh,.. .. d bah 

tereddi. abdal nazarile bakıyorlar ve - Oh. nihayet. sizı tanımak arzusunu en. can . cı . ya s.u• an .. 
fırsatta onunla clflenmekten kendile- daha fazla içimde saklıyamıyacalun. de- setti. Duldu, zengındı. Fakat parasını ne-

alamı 1 rdı. B 1r · ... 1 dl relere harcıyacağını bilemlyordq. 
yor 8 aıan pp~nın 1'16. Derdim müşterek olan bu ild fıısan 

kiğıi defdunırlar, holı:lraama yal da. Kadın birdenbire telqlanarak durdu. 1..J birin k b k _.ıı_, __ 0 ........ 
1 

. ., r e pe ça n ısınwuu:. ~m 
er ve ceplerine pirinç unu koyarlardı. blı:eliyerek: L-- her k edil rt--' ..n .. ü 

u--ı.. k . M:Ta yeme y er. ve e .::ıu &""' --.uu yu anki suali birbirlenne IO- - Fakat. tef, benim sizi temmam lçlıı ll!De bulu t üzere birbirlerinden a • 
f.aobn fçlerlnd'en biri atıldı: ort.ada b"r lebeb yok, Jd •• eledi. nldılar. şma y 

- Salim dedeye diyeltm, ki siyah ta- Veznedar mehlnkollk ~ir tebessümle * 
i bdm ona tutulmut- Amma naml cevab verdi: O avın sonunda veznedar Ahmecl S.-

_,.Jım bunu? Aralannda bir muhabere - Ah. bayan, bana bu kam mektub hm dede IBUfllll alınca artadqlarım 
edelim. yazdıktan sonra.. o gilzel mekıublarınızı topladı ve: 

8tya1ı kijpeklf kadın dediklerf. herglln her uman yanımda tapyorum.. fite ba· - Ey dostlar! cilve söze başladı. artık 
111Nllilan saat on birde ve 61lede.n IOnr&• lı:m! evleniyorum. Erenk6yünde gftze!l bfr 

da d&tle .bet arası matazanın Oniln· Ahmed Salim c1ecle, b6yle diyerek iç tnc:k satın aldık; pek lJ\ bfldil•nlz siyah 
siyah k8pelfle ağır ağır sallanarak ceblnden bir süril mektub çıkardı. Kadm köpekli kadınla evleniyorum HotÇa ka-

-!ftli. Bu, dolgunca, yuvarlak yumu- bunlara bir P attı ve: hn! Gayri bundan böyle çallfmıyacafım 
yüzlü, vakur yürilyüşUl bir kadındı. - Yanılıyorsunuz efendim. dedi. Bt ve sakfn, rahat bir hayat ırilreceliJn. Ba-* mektubları kat'iyyen ben yazmadım. na yaptığınız bu ivflikten dolayı hepinize 

l:rtesl gihı d 1 k W b ha Vemedar neye uğradığım bilemeyip avrı ayn teeekkürler .• 

siyah kö:e~ı~nka:na ~~al S:~: ::~a~s:;~b~~:anna müthiş ""(1/i;;;;.d-;·;;;-kag"'"d~ 
bir aşk melmıbu yolladılar. O geı. 

aır11m• t1a vemec1ann masuma 11- za!:. ~dm da çantasından btrçot Dr/:ne aran111ar 
köpekli kadm imzali. leylik kokulu - tşte efencİim; .sizin ele bana yolladı- Balıkesir (Hususi) - Gönenin San-

mektub bıraktılar. tmız mektublar! dedl Onları okumadan köy nahiyesinde Akif İşcan Jlındaki 
~ bir llln geçime llyah ~kll size iade etmeli idim. J'akat g6rüyorau- birisine yaptığı müracaat üzerine de

.at nk malazaya balanala baflad'ı. nuz ki bunu yapamamıt bir haldeyim. fine arama müsaadesi verilmiştir. 
!lllaedıar da bu balnflan kaçmmycmlu. Ahmed Salim bunun flzerine bGsbtıtiln Akif İşcan, 1 7 • 18 sene kadar 6nce 

ifhı bu vaziyet~ girdflbıl al.alladı: işgal zamtmında Rumlar ta~ na 

RADYOLi 
Ea hll11k wıiJerde 18 cliplama 

48 .. 11.ı,. bzallmlfbr. 
lllıl• llzal dlfler ,..._ 

Radyolin 
ll•ll•nan...._ 

dlflerldlP. 

Diş tabipleri diyor ti : 
.. Ditleria •• •tam llhhatl ..... 

111• •• akpm her 1emekt• - difleri temblemekle bhlldir.., 

'------------------------------~ ------
oe keyiften çatlıyacak bir halde gll- - Ukin .. ben size kat'iyyen mektub hiyenin mezarlığına muttasıl barıra 

lblm~ıı1ı. yazmış de11ıım. saklanan paraıap aramak için fl*liye- Baş, Diş, Nez:e, Grip, Romatizma 
~--..-a'Dere,t bilyflk bir ustalıkla idare - Nasıl? .• AnlaJ'Qıyorum efendiın. ete.. w geçmi~tir. Define arayıcısı burada N 

kte idiler. Kadının ifadesi g1tgide mek biztmle alay ettiler. mühim miktarda altın p11ra ve mücev- evralji, kınldık ve bütün ağnlannızı derhal keser. 
anlı, hasretli ve ateşll bir renk ah· Veznedar boynunu büktü: berat bulunduğunu iddia etmektec:Ur. - - lcabıatf• ıtmd• 3 kate .Jmabilir. - -

Son Posta" nıh - Size hiç benzemiyor. Belkt ele dini beğenmi; bir kadııui gel de söz an• yeni yerler göreceğine sevinirten tq-
gözlertnde sizi andıran bir şey var yal• bit. Bahusus ki kocası onun kaqısmda ralı kalbi de bir köşeye bıralrılacak o-

Edebf nız... diz çöküp hayran hayran bakana! Za • lan küçük Zeynebe acıyordu. Bir ba. 
Romanı: 15 cevad kaşldrını çattı, kısaca cevab vaJh Nazmi bey aptal adamdır. ba, nasıl olur da yavrusunun hayatı ve 

~rdi. Cevad bugün pek neş'eli w her r.a • sıhhatile bu kadar az meşgul e»lablli • 
- Hayır, bana benzemez. Amıeal • mankinden daha az 10ğuktu. Gaya yordu? 

niıı f!Şidir. , genç ve mütevazı nişanlııma bndisini Bir taraftan da kalbi bilyilk bir kor-
Münlre hanım yorgunluğunu laaha • beğendirmek için biltün mebaretini ku .Ue çarpıyordu. Kendisini her hu • 

ne ederek yukarı çıkmq, Nedim bey sarf etmek istiyor ve onuru. her zaman susta Cevaddan çok aşağı tasavvur et
de damadının işine yarar Qmidile es- dan fazla meşgul oluyordu. Ona bakar- tiği için birdenbire hayatında yapıla• 
ki evrakı kanştırmaklJıf meşgul oldu • ken vakit vakit bakışlan tatlılqıyor, cak olan bu değişiklikleri nasıl kabul 

Katleden : ğu için iki nişanlı yemek edasmla yal· sem onu sarmak isteyen bir ahenk ah· edeceğini, bu vaziyetlere nasıl •1ıp:a-
.. yı..mzz.-az Tah• _. nız kalmışlardı. yordu. Onun bu değişik hatleri karşı • ğını, kendisini güJDnç bir hale koyma .. 

dına teşekkür mektubunu Ne ·ı Halbuki o, kendisini sevecek fakir Cevad eğilip sobaya bir odun attık· sında genç kız hayran ve müteheyyiç mak için ne yapacağını dilşilnfiyordu. 
bey yudı ve Mualllnu:ı haatalılı· bir adamla ne kadar mes'ud olabilirdi? tan sonra MuallAya baktı. oluyor ve kalbi ümidle çarparak belki Bir başka korkusu daha vardı: Mils· 

da bildirdi Bu zengin adam niçin tı7.8klardaıı ge • - Yann annemle biiyQk ablam ıe • de bir gün bu soğuk adamm iYl- ..,.. takbel ailesi. Cevadın böyitk ~ 
Her hususta bDyiik bit nezaket p tıp kendisini seçmişti? Nasıl bir adam· lecı:!kler. öteki ablam seyahatte oldu • lannı keşfedebilecejhıi tahayyll ecll • Refik paşa ile haremi ve sayahatte o-

Cevad, her gün telgrafla nıpn. dı? Hayatında ne vardı? iu için maalesef gelemiyeceğJDl bildir- yordu. lan küçük görümcesi ona mektub ve 
llhhatini soruyordu. Onun bu Biitiin bu cevabsız kalan IU8l1e:r za• dl Cevad sözi1 değiftirdi: hediye göndermek suretile a1ib ve 

!llllli;ıwı., her vesile ile damadın nıezı • vallı .kızı didikliyor, her gün biraz da • - Biliyorum ve bana cidden müte • - Sizinle balayı seyahatimizden biç muhabbetleıini göstermişlerdi, fakat 
rinden bahseden ev halla içhı yr hıf yeise gömüyordu. esslTim. Bana çok CIBldan bir mektub- bahsetmedik. Nikahtan sonra hemen kayınvalide ve büyük g6rtbncenin he · 

bi:' methü sena mev.zuu oldu. * la gib:el bir hediye yolladı. İfadesinden Avrupaya mı haıeket edelim JOba bir diyeleri baştan savma oldula bdaı 
l'llhakika Nedim bey ailesi Cevada Münire hanımın hastahlı yözqndeıı onun iyi kalbll ve samhnl bir b4m ol• kaç gün Beykozda mı kalalım? mektublan da soğuktu. 

mü••kkirdiler. Genç muhar .. düğünün lzmitte, gelinin evinde ya • duğunu anlıyorum. - İsterseniz evveli J!eylroza gide • İşte Mualll asıl onlardan kmlmyor • 
höyük bir nezaketle, mibtakbel pılmasına karm- verilmişti. Bu vesile - Evet, hakikaten melek gibi 1dr b Um. Kilçilk kızımzla tan1pnayı pek ir du. Onlann ikisinin de 90k modern, 

numeıte:rine bir a:rhk hall~ınf, Mu· ile İzmite gelecek olan damad, kayın .. dmdıT ve bilyük ablamdan çok onu ae- tiyorum. tam manaslle birer salon kadım olduk· 
va g(Snderdill hediyelerle birlikte valde, göriimce, sair yakıa davatliler vecelfnize emtntm. BO}'Ök abllm çok - Peki ... Sonra da yola çıbm. DBn- lanm bildiii için Cevadm aeçtill km 

wn1:11a11:na, Jaleye ve JdlC6ldere çok bir iki gfin Nedim beylerde bl•cak • akıllı, çok okumllf fakat fazla modern yanın ne tarafına gitmemill istiyoıını- be~~lcrinden ve onu, ylbek bir 
eUl şey!er yoUamıştı. lanndau evde derhll 1lzmı ıeıea ta • bir kadındır. ~tla metsaı oldu· nuzT ai!eden olmasına ralmen, bor girme • 

l7alkat bütün bunlar, aervetin IMb' • mlrat yapılmıf, odalar 4öletilmıit, ha - iu ve pirler yanılt ftia beDd de on• Kw'11Anm giSzlerl daldı. OJmdulu lerfnden korkUyordu. 
tabii bir llicenablıktı. Verilen hr rab bina oturulacak bir hale getiril • ismini ifitmlt olacab11m. Omm fllı" • ıomanlar 16zilniln &ıiinde 11914 nmnl Maamaffh, bu fki kadm da, ..... 

blbden gelen bir arıu ile ya- mlftL 1erini okudunuz mu! yapmala lNlfladılar. yol Jdllfetlerine ve konfdnU bir evde 
delflclL Cnad nMhtan ild gthı evvel geldi - . Evet. Birkaç tlnet'nl hatır]J.10 • - İtalyayı görmek i8t1yorum. bir kaç ge.ce geçireceklerinden haber • 

.lunlan herkesten iyi anlayan Mual• ve Beykozdaki çiftlikte lAzmı gelen ta- rum. - K1Asik bir balayı eeyahatl. Avnı- dar olm8l:ırma rağmen hmtte lele • 
yatajında birdiizüye Allaha yalva· dilAtm yapıldıtmı, her pyin hazır ol • - Belenclinlz mi! pada hemen bitin yeni evHler İtllya· ceklerdl. 

: dulunu 4nldirdikten 10Dra ttıçtlk &,· Muallbm gk bpllklan tılnddtld • ya lfderler. Maımaflh benim için Biitiln bu m(işklllleri zihninde evi • 
Yarabbi onu sevmem için ı.n. nebin bir resmlnflıluaUAya verdi. le '11'JHDclı fakat hatlmtı l&rlen;ıeli ehemmiyeti ,ok. Orumı bir p defa· rip çevi?d!kten 90nra Mualll nlllmlıJlllllS 

et! ~un hentDi için tyt ve ve- - Kendisine sizin yakında gelece • tercih etti. . 1ar g6rdüğftm halde gene .,,.. 19\'e ge- na döndü: 
btr koca, müşfik bir arkadq ol· ğinizi söyledim. ŞfmcUye kadar muh • - Onları pek l.Jl anlayanwhp 1- zebillrlm. İst.erseniı Romayı, Venedtll, - Ben Mlonlarda btıyilmedlllm ve 
temin et! telif hocalar elinde kalarak c1ddt bir ttraf ederim. noransa ve Napollyt tezd1lden llO!ll'll resmi yerlerde bulunmadığım için on· 
ün önünde onun babasile ha • tabyyüd ve terbiye g6rmemlş olan bu Cf.vad bbbha tıe ll1dll. Bu glltlf, Framefya g~ biraz da NJs ft itan lata karşı nasıl muamele edeceğimi pek 

tta konuşması w bahçede ten. ürkek çocuju sizin çabucak delifthıe • oncia ddiren görlllm l8D9, eandan ye telıtrlerlnde kalır, otadan Paıile ma• bilmiyorum. Bam y.IL'l'dıın edeniniz deo 
e kızile ılAkadar •Jmaclılım ı1sy - ~ize eminim. temiz bir glllilfttl nıt ft orta Avrupa lıerlnden avdete- ğil mi? 

canlanıyor ve iyi gibi g&Ondtl- Mual!A elindeki remıe man uzun - Onlar yeni bir mekteb J8fttDlak dertz. O ftkt.e kadar kıt tunamne bf. Cevad genç kızın çettagen ler ne 
~de sözlerile kalbinin sert ve hil- baktı ve ba malımn yDzll, iri gklii isteyen vezlnlerdlr. On1an llzln w be- ter ,,. Bojuta gllzel gOıOeri ıe1mtt r gfrliim.siverek baktı: . 
~nu anlatan ba adama tarp zayd kJzca1ıöı ruhmnı anlamak tltl • nJm glbller pek anlayamaz. Bu 1ıuaa- lur. - Lüzum g5rü'fkem size memnum • 

u. kanfık bir JaMnctlılr w u. Yonmlf tlbl ana tl6ik eWtttn m '8 ablamla bir çok mtınakaplaıımız Jıfualll memnun w mlteMnfr atSz- yetle yardım edıerün. 
cluyuyordu. Cevad& d&ldl: , oldu fakat GDUD llbı1 malrar w ır. • 1er1e nitnl1*qaa bülJw ft IRı bdar (Atba IJlll') 
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TAL GAZİ 
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Büyük bir cenk 
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Baion de 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 
atar Hanları 

Bu 
vı 

ömer bey, bu dav:te, herkes~n ev -1 Battal, tepeden tJrnağınat kadar si - j muharebe atına binmiş olan Ömer bey
v~l .Battalın koşacagını ~n~yordu. l~hl~nıp ve. neş'esinden mütemadiyen le karşılaşardk, Şemasın tekliflerini 
Lakın Battal, ortada gorunmuyordu. kışmyen AşKarın üstüne atlayıp bir bildirdi. 

Maksud Giray beni hususi meclisine kabul etmişti. 
meclis yegeni Sultan Nureddin ile kazaskerden 

daha birkaç mirzadan terekküb ediyordu 

Tercüme eden: Hüseyin Cahid Yalçm 
İlk huzura girmek meras\mi için bazı ğa geliyordu. Benim metrdotelim yo~ 

hediyelerin gelmesini bekliyordum. On- gancı idi. Marangozluk, keçecilik vesairt 
lar da gecikiyorlardı. Fakat o zaman Ta- i§lerile ben meşgul oldum. Bu muhtelU 
tarlar tahtı üzerinae bulunan Maksoud meşgaleler, i§lerime ve Kam'ı ziyaretle• 
Guerray'm sabırsızlığı her zorluğu orta- rime inzimam edince bütün zamanlarımı 
dan kaldırdı. İtimadnamemin tevdii için mütemadi ve mütenevvi surette doldlll\ 
kararlaşan günde, teşrifat nazın bir mile- dular. 

HeJ™ın kavaslarmdan birini ata bin - müddet uzaklaştıktan soma Tev~bil Şemas, şunları istiyordu: 
dirdL dayan<ımadı. O da derhal silahlanıp 1 - Serdar Mihaili öldüren o küs -

- Koş. Acuzan bağl,at-ma var. Hüse-- atına atladı. Acuran bağlarının kena- tah oğlan. diri olarak kendilerine tes -
yin Gazinin oğlunu bul. Cenk olduğu- nnrfa. oturaıı (Cüfde Gazi) nin evine lim edilecek. 
nu haber ver ... Tez, atlansın, siiahlan- vardı. Bu eski cengavere meseleyi an- 2 - Beher yıl hesabı beş bin altın 
sın, buraya geJsin. Söyle ki bu cenk, laıttı. olmak Üzt"re, on yıllık harac verilecek. 
onun yüzünden ruhfua gelmiştir. O - Cüfde Gazi, Battalın babası Hüse - 3 - Tam otuz sene, Amuryonlulara 
nun için herkesten evvel gelip, aske - yin Gazinirı en sevgili dostlarından bi· silah çekilmiyeceğine dair, Ömer beyle 
rin önüne geçmek gerektir. ri idi. Ve Battalı da son derecede se - bütün Malatya beyleri kitab üzerine 

Diye, emir verdi. verdi. Kendisi, haylıce yaşlı bir adam .aınd içecek. ' 
Kavas, Acuzan bağlarınaı gitti. Fakat olduğu için, epeyce zamandanberi harb Ömer bey, elçinin ·bu sözlerini din -

çarçabuk dönerek: işl~rinden çekilmişti. Fakat Süleyman, ler dinlemez, gazaba geldi. 
- Beyim!. Hüseyin Gazinin oğlu Ahmed, Mehmed ve Musa ismindeki - Şemas bizi bu kadar korkak mı 

Battal, sırra kadem basmıştır. Validesi dört oğluna, bütün cenk ilimlerini öğ- zarmed:yo!" da, böyle haberler gönde
Saide hatun, bir kenara çekilmiş ağla· retmişti. riyor? Cenabıhakka şükür, damarlan • 
m.'lktadır. Sordum, soruşturdum. Bat- Bu eski rrıuharib, Tev~bili dinler din- m1ztia, kmılarırnız kurumadı. Silahlan· 
tahn, hangi canibe gittiğini bilmiyor • lemez o ksdar heyecana geldi ki, he • miz da ellerımizde paslanmadı ... Son 
lar. Yalnız, bir sabah namazını kıldık- men dört oğlunu çağırdı: sözü söylemek, ancak galiblerin hakkı· 
tan sonra silAhlmm kuşanıp validesi- - Tez .. silahlanın, atlanın. Benim a· dır. Galib ise, henüz belli değildir ... 
it' helallaş1p, Devzade Aşkara binerek tımı da hazırlayın. Var efendine söyle. Erler meydanına 
or,adan kaybolduğunu söylüyorlar. n1ve E>mi" verdi.. buyursun. Vaktine hazır olsun. 

Diye, cevab getirdi. Hazırlık, uzun sürmedi. Bu altı ki- Dedi. 
Kavas bu haberi getirdiği zaman, şi1ik kafile. atlarını dört nala ilgat- ede

Abdüsc:elA.m da. orada idi. Derhal söze rek, yola düzillmüşlerdi. 
kanşarak. ömer beye ve diğer beylere Bunlar, Battalın hangi tarafa gitti -
hitaben: ğini bilmiyorJardı. Ancak, tek başına 

- GördUnüz mü, şu oğlanın ettiği • ydla çıkan !delikanlının, birdenbire 
ni? .. Cenk zuhftr eder etmez, nasıl kaç· düşman ordusile karşılaşarak büyük 
mı'j •. kim bilir nereye kaçmış? ... Bir de bir felak~te uğramasından korkuyor • 
durup, başından utanmadan serdarlık !ardı. BE-reket versin ki Tevabilin ak • 
isterdi. lınıt geldi: 

Diye, Battal aleyhinde bir takım söz· - Benim atım. daima Aşkarla yan -
lere girişti. yana yatarlar. Birbirlerinin kokusuna 
Battalın nereye gittiğini ve ne yap - a~ıskındırlar. 

ınak istediğini, oradaki beylerden hiç Dedi. Atının dizginlerini gevşeterek, 
kimse bilmiyordu. Onun için onu hiç hayvanı kendi haline terketti 
ktnı!e müdafaaya cesaret edemiyordu. * 
Bazıları da, AbdüsselAma hak veriyor· Şemasın ordusu, Murad nehri sahi -
du. linde diiz bir ovaya inmiş.. sırtını, ha· 

Bu taraftan.. Battal, yaradana sığı • fif bir bayıra vererek buraya yerleş • 
naralc, küffar ordusunu kalbgahından mışti. 
vurmak için, büyük işlere atılmıştı. Semas, beyhude yere askerini kırdır-
Şemas ordusunun Arlyun kalesin - mi!t istemiyerek evvelA Ömer beye bir 

den çıktığını duyduğu gün, kararını elçi gönderdi. 
vermişti. Her şeyden evvel, Aşkarın Bu elçi, Malatyadan hareket ed'en 
kuvvet ve tahammültinü .ırttıracak su- Türk ordusuna karşı geldi. Gökdemir
rette bir kaç gün onu beslemişti. den bir zirh giymiş, pulat gibi bir 

* Ömer bey ordusu, Murad sahilinde, 
Ermeni ordusu ile karşılaştı. Dört yüz 
adım geride durarak saflar bağladı. O 
zamanın muharebe usulünce, etrafa 
derin hendekler kazdı. 

Şenıns ile beyleri, kilçük bir tepenın 
üsti.ine çıkmışlar, Türk ordusunun yer
leşmesine bakıyor1ardıl. Hücum plan
larını hazırlıyorlardı. 

Ömer bPy; serdar Abdüsselarnı sağ 
ce'1RhR, kahramanlığı ile meşhur olan 
Abciülvehab isminde bir beyi de sol ce
nah.3 memur etti. Kendisi de, merkez· 
deki kuvvetlerin başına geçti. 

O gün istirahatle geçti. Ömer bey de 
kendi kumandanlarını a1arak bir tepe· 
nin üstüne çıktı. Düşman ordusunun 
vaziyetini gözden geçirdi. 

Ermeni ordusunun büyük bir kısmı, 
gökdemirler içinde, zırhlar giymiş sü
vanlerden rnürekkebdi. Onlar dal ön • 
!erine derin bir hendek kazmışlar, sırt
larını bir tepeye vermişlerdi. 

(Arka.~ var) 

Ayni zamanda silAhlannı da dikkat- ----=-----=-~=-----=-------=-:::ım:==-=::a:::ıı:::=-=-ıı::::::===
le muayeneden geçirerek, bütün cenk 
iletlerini hanr etmişti. 

Ve nihayet, Şemas ordusunun artık 
Murad suyn kenarına yaklaıştığını du
yar duymaz, evvel! lAIAsı Tevabili ça· 
ğırarak maksadını ona söylemişti. 

Tevabi!, Battalı fikrinden vazgeçir • 
me'lr için çok uğraşmışh, buna muvaf· 
fak olamayınca: 

- B~ıi, ben de seninle geleyim. 
LA.kin Battal, buna da razı olmamış: 
- Olabilir ki ben, o bilyük kan del"" 

y-psı içinde garkolur, giderim. O zaman, 
validemin ha:i nice olur?. Sen burada 
kal. Hiç olmazsa annemin acılarını tes
kin ve teselli edersin. 

Diye, ferağat glSstermişti. 
Battal, sabah namazından sonra, ge

lip nnnesinden hel!llık dilediği zaman 
ı:avalh kadın hayretinden donakaldı. 
Oğlunun boynuna sanlara~, ağlıya ağ· 
lıya: · 

- EvlAdım!. Kendine garezin mi 
var?. Niçin böyle glSz pekliği edersin?. 
Bari, fU ak saçlanma merhamet et. 
Gel bu işten vazgeç. 

Dive ya lvarmıya bırşladı. 

Battal, bu s<5zlere karşı gülümsemek
le iktifa etti: 

- Hey, anne!. Bu cenk, benim yü -
zümden zuhftra gelmiştir. Onun için 
herkesten evvel, benim can feda et -
mem gerektir. Cenabıhakkın takdirini 

' hiç bir şey bozamaz. Berna, gönül rıza· 
lığ' ile ruhsat ver. Meramıma, asanlık
la nail olayım. 

Dedi. 

Saide hatun, oğluna sefa geçiremiye
ceğini anladı. Gözlerinden kanlı yaşlar 
dökerek, Battalın arkasını sıvadı: 

- Erenlerin himmeti, üzerinde ha
zır ve nazır olsun ... Var, git oğlum. 
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Soldan sağ'a ve yukardan aşağı: 

J - Hacivadın arkada..şı - Sonunda 
aL> olsa başı saçsız. 

2 - Kapalı olmıyan - Emreden. 

bir 

3 - Yalancı - Sonunda bir aH> olsa yol. 
4. - İklimler. 
5 - Asalet. 
6 - Emeller. 
'l - Tavlada atılan - Eğlence. 

8 - Sakat. 
9 - Pisl1k - 11Rüya'D nın ilk yarısı. 

10 - Erenk.öyde oturan. 
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Bir doktorun günlük 
notlarından 

Teneffüs etmeği 
Bilmelidir 

Gerek gündüz ve gerekse bilhassa ge
celeri ağız açık olarak durnıa.t, nefes al
mak ve uyumak çok muzır bir şeydir. 
Burnumuzun içerisinde bir takını girin
tiler ve çıkıntılar vardır. Giren bava bu
ralara çarparak Jarılır ve soğukluğunu 
lı:aybederek akciğerlerimize ıll·k olarak 
dahil oluı . Bundan başka burnumuzun 
lçeri'ıindekl çok ince tüyler ve nemlik 
hariçten ha va ile beraber giren tozları 
ve il7erindekl mlkrobları tevkif eden en 
iyi bir süzgeçtir. Halbuki ağızla tenef
füste büti.ın bu kolaylıklar mevcud de
ğildir. BiH\kls ağızla teneffüs edildiği 
z:ıman bir müddet sonra dilde ve boğaz
da bir kuruluk hlssedllir. Bu tahrlşln ilk 
alametidir. Burunla teneffüs etmemek 
veyahud edememek için burnun tıkalı 

olması lazımdır. Burnu tıkayan feyler 
de ahtapot, vejetasyon ve burun kemik
lerinin bilyümesl gibi sebeblerdir. 
Bu sebebler umuml sıhhat ttzeri -
ne çok muzır ve menft te.sir icra e
derler. Küçüklerde bu vaziyet çocuğun 
neşvünemasına sureti kat'1yede mft.ni o
lur. Çünkü vücude ihtlrakat için !k!ifl 
mlkt.arda hava ve müvellidülhumuza 
girmesine mani teşkil eder ve böylece 
çocuk inkişaf edemez. Burundaki bu gi
bi arızaları derhal izale etmelidir. Çün
kü hepsi kablll izale ve tedavi arızalar
dan ibarettir. Teneffüs derin olmalı -
dır ve derin nefes almak için zaman za. 
man ekzcuılz yapmalıdır. Böylece akci
ğcrlerln faaliyeti artırılmış olur. Saha! 
tenettüstyemlz büyür, omuzlar genişler 

ki bunlar sıhhat için çok !Azımdır. Dar 
göğüslü olanların vereme müstaid ol
duklarını unutmamak I~undır. 

Ceva.b tstlyen okuyucularunuı poda 
pulu yollamalarm1 rica. ederim. Aksi tak
dirde istekleri mukabeleds kalabilir. 

tar muhafız kuvvetleri müfrezesile ve Maksoud Guerray beni hususi mecHsJıı 
saraya kadar bana refakat etmeğe memur ne kabul etmişti. Bu sohbe: meclisi yeğe.. 
bazı zabitlerle birlikte evime geldi. Bi- ni sultan Nureddin iıe Chirin (1) leriıı 

zim yan Avrupalı. yan Tatar alayımız mirza.sından, kazeskerden ve Maloo 
sokaklarda birçok kalabalık topladı. soud'un teveccüh gösterdiği daha birka9 

Son avluda atlardan indik. Sarayın mirzadan terekküb ediyordu. Chirinler.İll 
dehlizinde beni bekliyen vezir mülakat mirzasının ismi Kaya Mirza idi ve 
salonuna götürdü. Orada Kam'ı bir K.am'ın amcazadesi bir sultanın kocası 
minderin köşesine oturmuş bir halde bu 1- bulunuyordu. Prens bizi akşam namazın• 
duk. Karşısına bir koltuk koymuşlardı. dan sonra kabul eder ve gece yansına 
Prense komplimanlar yaptıktan ve kadar yanında bulundururdu. Tabiat itiııı 
itimadnamemi takdim ettiltten sonra bu barile değilse de hesab dolayısile itimad. 
koltuğa oturdum. Tataristanda beni aeffr sız ve müvesvis bulunan Maksoud Guer.ı 
olarak tanıyan bu ilk merasimi Türkler- ray çarçabuk şüpheye düşer ve kendisini 
de mutad olan nezaketler takib etti. Biz~ temin ve tatmin edecek, etrafı hoş gös.ı 
ıat Kam kendisini sık sık görmeğe beni terecek şeyleri de ayni süratıe hüsnü ta.. 
davet eyledi. lAkki ederdi. Şarklılar bol bol tesadüf 

Sonra, ayni tertib dairesinde evime gö. edilmiyen bir vukuf ile edebiyatı scveJi 
türüldüm. Müteakib günleri nazırlara i- ondan konuşmaktan haz cihrdı. 
fasına mecbur olduğum muhtelif ziya- Çerkesinanda büyütülmüş olan sultaıı 
retlere tahsis ettim. Tatarların hükO.me- Nureddin az konuşur ve Çerkeslerden 
tini, ahl~k ve Adetlerini, usullerini öğ- başka bir şeyden bahsetmezdi. Kazas• 
renmek istediğim için bazı münasebetler ker ise bilAkis çok söyler ve her şeyden 
ve dostluklar peyda etmeğe de çalıştım. bahseylerdi. Pek malılmat sahih: değil .. 
Zeki, gerçekten merd ve dostluk müna- di. Fakat şen bir müfekkiresi vardı. Çol 
sebetleri akdine kabiliyetli bir adam o· kere mevkiinin vakar ve azarnetlnı m~ 
lan müftü en sıkı münasebette bulundu- haveremizi canlandırmak zevkine feds 
ğum adamlardan biri oldu. Ondan pek ederdi. Kaya Mirza onlara günün hava• 
istifade ettim, maltlmat aldım. dislerini yetiştirirdi. Ben de Avrupa ha.. 

İlk işim işte bunlarla iştigalden ibaret berlerini veriyordum. Sorulan birçok su. 
kaldı. Sonra, bulunduğum barakada kı· alleri de tatmin ediyordum. 
şın hücumuna maruz kalmadan evvel Bu sarayda cari olan teşrifat kaidesJ 
kendimi havanın şedaidine karşı himaye pek az kişiye hükümdarın huzurunda O• 

etmek tedbirlerini düşündüm. Binayı bil- tunnaya müsaade eder. Sultanlar teveı. 
yütmek ve tamir etmek hemen hemen lüdleri dolayısile bu imtiyazdan müstefid 
onu yeni baştan foşa etmek demekti. olurlar. Yalnız hükümdarın oğullan 
Teşrinisani ayında bulunuyorduk. Kay- müstesnadır. Onlar hürmet sevkile, ba4 

bedilecek vakit yoktu. Planı çizdım, mal- balannın huzurunda hiçbir zaman otur< 
zemeyi topladım. mesaiye nezaret ettim mazlar. Hükümdarın huzurunda oturmali 
Fakat Tatarlann usulünden aynlmadım hakkı şeriat şeflerine, rivan nazırları .. 
İki bin cecus> masraf etmek sayesinde, na ve ecnebi saraylarınm sefir ve mu. 
Kanunuevvel nihayetinden evve~ şöy1e rahhaslanna verilm~şti:. Fakat bır iul .. 
böyle oturacak bir er temin ettim. Kmm ta~ın kocası olmak sıfatile oturan Kaya 
evlerinin insası tarzlarını tetkik etmenin Mırza müstesna olmak üzere, diğer mu .. 
yen geldi. Tatarların mimarisi hakkın- karribler minderin ucunda ayakta duru• 
daki bu tafsilat Vitnıve'ün telmizlerin- vorlardı. Yemek zamanında da bunlar 
den ıiyade köy iktısadiyatı ile meşgul o- böyle ayakta dururlardı. (Arkası var) 

Yanlara fayda verecektir. ---
Köşeleri ve açıklıkları tayin eden nok- .. 

1 
(1) Chirin Tatarların yüksek ıı.saletlnl ter. 

... b ed"n alleler arasında en mümtaz bir a• 
talar üzerine dikilmiş direkler bir mail llentn adıdır. Bu hatıralarda, daha ~~ıla.• 
direk ile şakuU surette tesbit edilir. Bu ra do~ru görüleceği üure mfie.'!Ses usule na• 
mail direk yukarıya konan hatıllar:. tu- zaran, .sonradan asalet paye.sini ihraz eden 
tar. Üst satıh bu suretle hazırlanır. O da allrl"r bu sınıftan kat'lyyen hariç kalırlar, 

çatıyı tutmak üzere aynı surette tertib 
olunur. Bina böylece hazırlandıktan son
ra birbirlerinden birer kadem fasıla ile 
ayni surette şakuli daha ince direkler 
duvarın dolu kalacak kısımlarını işgal 
ederler. İnce çıtalar bu dıreklere tuttu
rulur ve binaya bir sepet tarz1 veri1ir 
Sonra bu bir nevi oarmaklı!t Uzerine kı
yılrnı~ saman ile karıştırılmıs bir çamur 
sıvanır. Üzerine bir kireç tabakası dahi
len ve haricen s-:lrfilfir. Dırf'k.ler, kapı

lar. pencereler boyanır. Bunlar binaya 
oldukça hoş bir manzara verlrler. 

Bu tarzda bina yapmanın verd\ğimiz 
tafsilata bakılarak hiç zannedilmiyece~ 
derecede sağlam oldu~nu ilave etmek 
mecburiyetindeyim. Hlc şUphe yok ki bu 
binalar bizim köylülerimizin evleri ka
dar sıhM şeraiti haizdirler. Hattl şu ka
naatteyim ki arazi sahihi olar. veya ken
di menfaatleri tçin :hayırperverl'k 

maksadlle. vasa11erln•n miktarını artır

mak ve onlara yardımda bulunmak e
me1ile bu arazide evler yaptırmak isti
yen s1nycrrlar bu veni inc:aaı plAnını ka
bul etmekten pek müstefid olurlar. Bu
nunla bilyilk bir tasarruf temin etmelerı 
kabildir. Halka evlerini kendUer! tamir 
etmek kolaylığını ver~b!lirler. Bu son 
fayda mcDıuz sair faydaların en müh!m
midir. 

Az bir zaman içind~ kendıme oldukça 
iyi bir surette bir lkametgAh temin ettik-

............................................................ ., 
Başı ağrıdan 

çathyacak gibi 

faf4;t•1D~1 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını dindirir. 

NEVROZiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

tafl:t•>D:ı 
Nezle, grip ve roma

tizmaya karşı çok 
müessirdir. 

Demiye mecbur kaldı. ı·weUd bulmacanın hcıUednmı, ıekU 
ten sonu ara mobilva ile me§gul olma. ••••••••••••••ı•--
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Formülü yapılan VEN US KREMi 
terkib, tem ve cild giizelliği bakımından diııyada me•cud kremlerin muhakkak ki en iybldlr. Mtlballrah rekllmlua hacet yoktur. Bir 

tecrnbe ve mukayeae klfidir. Deposu: NUREDDiN EVLIYAZADE MÜESSESESi ISTANBUL --
T. C. ZiRAAT BANKASI 

Kurulu• tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve Ucarı her nevi bank• mnmıl•l•PI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE \J ERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve 1hbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşagıdaki p~ana 
&öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralı 1< 4,000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2,000 ,, 
4 " 250 ,, 1,00) ,, 

40 " 100 " 4,00 J " 
100 ,, 50 ,, 5,0uJ ,, 
120 " 40 " 4,80J " 
160 " 20 ,, 3,200 ,, 

DİKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinae Si) liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye ÇL'lttığı takdirde 7o 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikinun, 1 Mart ve ı Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Almanca mütercimi aramyor 
Askeri fabrikalar umum müdürlUOünden 

Almancadan türkçeye ve tilrkçeden almancaya mükemmelen tercümeye muk
tedir bir mütercim alınacaktır. Almanca ile beraber fransızcayı da ayni derece
de bilenler tercih olunacaktır. İsteklilerin şartlan öğrenmek üzere bırer istida ile 
Umum Müdürlüğe müracsatlan. (1207) 

Talibi zuhur etmıme•lnı tlnaen trd'ye ,artları ve ın .. at rriDddetl t&dil 
edilen lzmir TLriıtik yc.l:ıtrı lr.t atına ald ekalltme lllnı. 

lzmir Vilayeti Da· mi Encümeninden : 
Eksiltmeye konulan iş: 26+000 k!lometrelik Tepeköy. Selçuk yolunun tesvt

yei tOn.biye, sınat ımallt ve makadem şose 5+800 kilometrelik Güzelyalı - fn
clraltı ve Ilıca bransmanı yollannın asfalt kaplamalı şoee 11~9'75 kilometrelik 
ltarşıyaka - İzmir yolunun asfalt kaplamalı şose ve kısmen parke, 1+283 kilo
metrelik Abancak Şehidlik karako!u kısmının parlı:ıe kaldırım, 4+850 kilomet
relik Mersinli - Bornova yolunun asfalt kaplamalı şose lnpatJ. 

Keşif bedeli: cl194090• lira c76• kuI111tur. 
Bu işe aid eksiltme evrakı qağıda yazılıdır. 
A - Kapalı eksiltme p.rtnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırhk işleri ge'!lel prtnamesı. 
E - Şose ve smai tmalAt yapısına aid umumf fenni prtname, ufalt beton 

prtnamesi. 
D - Hususi şartnameler. 
G - HülAsai keşif, mesaha, silsilei fiat cetvelleri ile malzeme grafikleri ve 

projeleri. 
İstekliler: Bu ek .;ltmc evrakını 'fzmir • Ankara • İstanbul Nafıa Müdürlük

terinden 50 lira mukabilinde tedarik edilebilir. 

Eksiltmenin yapılacağı tarih gün ve saat ve yeri: 16/Mart/939 Pertembe gü
nü saat 11 de İzm'r Vili\yeti Daimi Encümeninde kapalı zarf UIUlile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için: İsteklilerin bu gibi inşaatı hüsnü suretle ifa ve ik
mal ettiklerini tevg;k edecek evrak ile İzmir Valiliğine müracaatla alacaklan 
ehliyet ve;ikası ve 939 yılma mahsus Ticaret Odası vesikalı. 

Muvakkat teminat: c48423ıo liradır. 

İnşaat: 1 Ağust~ 941 tarihine kadar bitirilecektir. 
Tediye şartlan: Milteahhide mali 938 yılı içinde 100 bin. 931, 940, Mı 1eneleri 

içinde dörder yüz bı., lira ödenecektir İnşaatm httamındau sonraya kalan !s. 
tihkaltlar için % G.:> faizli bono verilecektir. 

Teklif mektublan: isteklilerin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 13 ve 34 0.ncü mad· 
deleri hiikümlerin9 göre tanzim edecekleri teklif mektublannı JUkanda 5 inci 
maddede yazıb saatten bir saat evvel tsmJr Villyetf Daimi Endmeni Baıkanh
tma makbuz mukabilinde verilecek ve postada Yalr! pcBaneler bbal edtlmf. 
,..tar. .ı-. 

BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALYANA 

Tamamen ~ edllınlf 1erm&Jlll: 

700.000.000 ita: yan Lirıti 

Merkezi : MILANO 
Büf lln ttaıyada, İatanbul, hmtr, Londra 

ve New-York'ta Şubeleri nrdır. 

ffariçteld Baııltalarmus: 
BANCA COMMERCİALB trALlARA 

(Frnnce> Parla, ManeWe, Toulouae, Jnce, 
Menton, Monaoo, Montecarlo, Cannea, luan
fe_, - Pins, Vlllefrancbe - aut - Mer, CUab
lanca CMaroc). 
Bı\NCA COMMERCİALE trALiANA 1: RO

MENA: Buce.rea~. Arad, Bralla, BruoT, CluJ, 
Coatanzı., C.alaz. Slblu, Timlchoara. 

B.t.NCA COMMERCİALE trALiANA 1: 
BULGARA. Sona. Burgaa, Plo•dl•, vama. 

B..\NCA COMMERCİALB İTALİANA PBR 
L'EGrrro. Aleu.ndrte d'F.gypte, Eltablre, 
Port - Said. 

BANCA COMMERCİALB trALİARA 1: 
GREr.A, At na, Plı., Selanııc. 

'BANCA COMMERCİALB trALİANA 
TRUST COMPANY, Pthlladelphta. 

BANCA COMMERCİALl!! ITALİANA 
TRUST COMPANY - N'w-York. 

Müsterek Bankalar 
Banque Franç~ıse et İtallenne pour l'ame
rtque du sud, Par1.s. 

Ar•antJnde: Buenoe-Alree, RMarlo de 
Banta. f~ 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır. 

Ask.eri fabrikalar umum müdürlüğünden: 
Kınkkalede çalıftınlmak üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. İstetlllerden 

Ankarada bullmanlann ailAb fabrikasına İstanbuldakilerin Zeytınbumu fabri
kasına, İzm.irdekttertn de lzmirdeki llWı fabrikasına bu yerler haricinde olan,. 
larm da istida ile Umum Müdürlüğe müracaatlan. (1423) 

Nafıa Vekaletinden: 
Ebiltmeye konulan if: 
1 - Büyük Menderes sol sahil aulama kanallanndan Pirllbey kanalı ve sınat 

lmalltı. keşif bedelı c645,086• lira c17• kuruştur, 
2 - Eksiltme 12/4/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de N&tı. 

Vekileti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Kombyonu odasında kapalı zart 
usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme ıartnamesi, mukavele projesi. bayındırlık iıleri genel 
prtnamesi, fenni şartname ve projeleri c32:t lira c26• kuruş mukabilinde Suııı 
lar Umum Müdürl~ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebllmek içın isteklilerin c29,553• ?ira c45• kuruşluk mu • 
'".7akkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün eVııı 
vel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile Vekalete müracaat 
ederek bu i,e mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
tarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirü 

edemezler. 
5 - İsteklilerin teklif mektub1arını "kinci maddere yazılı sutten bir saat eVııı 

veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. 
P os'ada olan gecikmeler kabul edihnez. c819111 cl553• 

1e~ii~~~~ı:p:::a::,.'11ca tehir- 'lllllllllllllllllllllllll~lllllllHllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllUlllllllllllUHIHWllUUllHI 
cowMBiA'cıa: Bosota. Barranquwa, Me- § Türk Hava KUl'nmu 

de~g:~~~~ =~Re:· trALİANA: -=_!== Bu-,... v u· . p ,. y N G osu 
t.ugr.n'l, Bellin:ıxma, ChlaMO, Locamo. 
1.urlch, M .. ndr!'Jio. 
ll~NCA UNGARO - ITı\J.tANA 8. A. i5 
P "! te Vf' ba'l"'.\ lllJ4"hlrJerde Şubeler: § Albncı Keşide: 11/Nisan/939 dadır. 

==-HRVATSKA BANK D. D. 

== = - EQgillı ikramiye: 200.000 Liradır ... Znll'reb, Su.,a1ı::. 

HA.~CA t'r,UİANO - LIMA 

L.•na (Perou> da başlıca Şehirlerde Şube- § B d b k • 40 000 ":000 20 000 IS 000 JO ()()() li } k ler: 5 un an aı a. • , 1rJe , • , • , • ra ı 
Ro\NC.\ trAl.IANO - GUAYAQUIL § ikramiyelerle ( 200.000 Ye a0.()()()) liralık iki adet mtiklfat Yardır. 
lı1&a~..':Y=!es1: il D i K KAT: Bilet alan herke1 7/Nlwa/939 pi akpmına 
Galata. Vnyvoda Caddeal, 1Carak67 Palu. ~ kadar biletini değiştirmiı bulunmalıdır. 

Te;::~~b!iS:ron: ~lllllllllllUWUUllHlllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllUlllllflllfllflfHllllUllJllff 
A:alemc1a • Han. Telefon 22900 /3/11/12/15 
l!lıoyotla Bvrcmı: 
htlklll O.ddesl No. 247. Telefon: tılM. 
Kaııalar tr.an: İtalya ve Macartatan l~ln 

ve Tourtstıque çekleri n B. C. 1 TRA vm.
LER'S çetlert. 

TURAN TJyatroıu 

h •kta• Halk ...... 
ErtutruJ Sadi Tek " 

arkedaılan 

MADAM MONGA 
( Se ) Atila Re-.iiA. Miç.s Pe-..f -.aryet.I 

Loealar 180 laeryer ~o puııd.I 10 br111 

11 Mart akiamı Hamiyet Yüe<?eH .,. ubdeılan 

_. .... -----·----·----·---

Son Posta 
-····-Yerebatan. Çatalçepnt eotak. • 

ISTANBUL 
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Gelen evrd em oeribna. 
ilanlardan me .. afiyd alUU11e& 

Cevab için mektublara 10 ll:U?Ufluk 
Pul illveai lhımm. ..-····-------------

'

: Poıta 1cututı: 'lü lıtanbul 
: Telgnıf : Son POlta 
: T.,_ : I0203 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnJarı 
İsim, miktar ve muhammen oedellerile muvakkat tem.inatlan aşaJııda y&Zlb 

olan 2 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 21/3/939 Salı günü saat ll5.30 daıı 
itibaren sırasile kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın almacaktıı. 

Bu ite girmek i.stiyenlerin a§ağıda hlzalannda yazılı muvakkat tem.inat ile ka. 

nunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni ıün saat 14,30 a kadar Komllo 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (Hl) kurup Ankara ve Haydarpqa veznelerinde satılmaktadıl\ 

(1427) 

Miktarı Muhammen B. Muvakkat 

No. ismi Kg. Lira teminat TG 

1 Bezlrler (3 kalem l 115000 62050 4352,50 

2 °()'stGbeçler, minyon dö plomb 
ve oblt dö fer (ol kalem) 100000 28250 2118.75 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan lf: 
1 - Adanada Seyhan nehri ilzertnde :inp edilmekte olan regülAtCSr kapak " 

teferrilatmın tmall ile montaj 1f1 keşif bedeli c650,000• liradır. 
2 - Ebi1tme rt/4/939 tarihine rasılıyan Perşeml>e günü saat 15 de Naful 

Veklleti Sular Umum Müdılrliliü Su Eksiltme Komiayonu oduında kapalı zad 
usulile yapüacattır. 

3 - istekliler ebiltme prtnamal. mukavele projesi, bayındırlık işlen ıael 
prtnamesl. fmml prtn:ıme ve projeıert c32• lira c50• k111'UI mukabWııde Sulu 
Umum MüdGrlqünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c29, 750• liralık muvakkat temi• 
aat vermesi n eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gtln evvel ellerinde 

bulunan lr.110n 'ftliblarla birlikte bir istida ile Vek!lete müncaat ederek bll 
ite mahsus olmak üzere vesika a~mal:ın ve bu vesikayı ibraz etmeleri prttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye ıştirak edemezler. 
5 - İstekWerin telcM mektublarını ikinci maddede yazılı saatte:ı bir saat ev• 

Teline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri U.zımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c82h cl555> 

BAKIRKÖY KAZASI TAPU MEMURLUGUNDAN ı 
Bakırköy kazası Y eşilköy Fener mevkünde Y eşilköy Feneri 3295 No. la 

Denizbank kanununun 6 ve 20 nci mad~eleri mucibince Denizbank'a intl• 
kal ettiği ve tapu kaydı bulunmamasından senetsiz tasarrufata kıyasen te. 
tlU Banka tarafından taleb edllmlttir. 
Martın 17 nd Cuma gilııil saat 13 de maham tetkikat yapılacağından 1'11 

llmusta bir itiraz ve iddiası olanJann tahkikat fiiDtlndea evvel daireye ,... 
ra tahkikat ıbil mahal••• laalunacak memura itirumı bildlrmell itim' 

- illn olmam. 
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16 Sayfa SOl'f POSTA: 

Evi·N NEŞESİDiR. 

VERE.SİVlr 
Sl:/TIŞ 

' 

548 TİIJ S LAMBALI 
139 Tİ/J ~LAMBALI 
7QJ Tİ/J 7 LllMBALI 
749 TIP 7 LllHeALI 

100 'lL 

ffo r.ı. 
f40r.L 
f 50,., 

SAHiBiNiN SESi 
VE ACENTELERiNDE-

3o2 isTIKlAl .CAD'ı 
BE.YOCJLU 

,~ ·~ 
§ Grip, nezle, enfloenza, sıtma ıihi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BİOGENlNE kan Ye i ı 
5 derman baplarile aigortalaymız. - ı 
§ BIOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iftiha yaratan ve te.iriD.i derhal gösteıren bulunmaz ·~==~ 1 

~ bir devadır. 
e BIOGENİNE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek her := 
§ türlü mikrorlan öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştınr, zeklyı ===~- 1 
e yfikseltir. Bel &evıekliği •• ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

Mart ıs 

Sayın Vatandaşlarımızın Nazarı Dikkatine : 
SenelerJenberi bütün Türkiye 
halkının rağbetine mazhar olan 

RADiUM 
LÜKS Lambalarının 

100, 300, 600 mumluk 
dahili ve harici şekilleri ve hun -
tara aid yedek parçalar her mman 
mağazamızda mevcuddur. 
DİKKAT: Yeni model 300 mum -
luk RADİUM markalı son .sistem 
FENER. LAMBALARI İSPİRTO -
SUZ ISINDIGINDAN, piyasada 
bulunan baışka isimli benzerlerin • 
den sakmmamzı ve fenerlerinizin 
deposu üzerindeki RADİUM mar -
kasına dikkat etmenizi tavsiye ede
riz. 

RADiUM 
TiCARETHANESi 

Galata Okçumusa caddesi 104-106 
Telefon: 42878 - Posta kutusu UJ 3 

Telgraf: RADİUM • İstanbul 

Vapurların hattahk hareket tarifesi 
13 / Marttan/ 2J Marta kadar kalkacak Yapurlann iıimlerl. 

kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhbmlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 
İmroz hatbna 
Ayvalık hattına 

İzmir sür'at hattına -
Menin hattına 

Sah 12 de (Karadeniz}, Perşembe 12 de (Ege), Pazar 
!6 da (Cümhuriyet). Galata rıhtınıındatı. 

Çarfamba 18 de (Ülgen}, Cumartesi 18 de (Antalya), 
Sirkeci rıhtımından. 
Salı, Perşembe ve Pazar saat 9.30 da (Uğur). Topha
ne rıhtımından. 
Her gün saat 9 da (Sus) sistemi vapurlardan biri, 
Cumartesi aynca 13.30 da (Trlk). Tophane rıhtı
mından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 d~ (Trak), aynca 
Çarşamba 20 de (Antalya) ve Cumartesi 20 de (0J
gen). 'l'ophane rıhtımından. 
Sah ve Cuma 19 da (Bursa}. Tophane nhtımmdaa. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çar§amba 1~ de (Saadet), Cumartesi 15 de (Bar
tın). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (Ankara). Galata rıhttmından. 
Salı 10 da (Anafarta), Cuma 10 da (Dumlupınar). 
Sirkeci nhtunından. 

Not: Vapur seferleri hakkında. her türlü malUm.a.t aşağıda telefon numara~ 
lan yazılı acentalard'an öğrenilir. 

Karaköy acenteliği 
Galata acenteliği 

Köprfibaıı 42362 

Sirkeci acenteliği 

Deniz Ticareti Md. 
binaıı albnda 
Yolcu salonu 

40133 
22740 5 BIOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıttan ıoğuktan ve havaların değitmeıinden 

~ müh~ili ~m~~Ç~" d~~hu umegençn~ç~wdvM~hari~n ~u~hu §~--------------------------r 
5 mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiJ Akıbetlerle neticelenen GRİP, nezle, enfloenza, ııtma i P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
~ gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyülrler sabah, öğle, akıam birer, El Halk tipi olarak memleketimizde kullanılmak üzere İdarec~ teaıbit edilmif 
§ ıekiz yqından üatün çocuklar yalnız ıabab, akpm birer BİOGENlNE almalıdır. Halta olanlann ! olan evsafta Radyo ahizesı imal edecek fabrikaların İstanbui ve Ankara P. T. 
~ ~ T Müdürlüklerinden alacak.lan izahnameye göre nihayet 5/4/939 tarihine kadar 
~1111111111~ kurtulman için de bu miktar bir milli arthnlmalıdır. Her eczanede bulunur. ~llUllHlllıF' teklif ve nümune verme:eri illn olunur. cl074:. 

OKADAR ·KOLAY ... 
Her akşam bu şekilde bir 
kaç dakika içinde yapa
cağınız ufak bir Masaj 
size gençliğinizi kazan-

dıracaktlr. 

Br er e 111 
f anm asırlık ıöhreti beyhude 

değildir. 

Devren Satılık Lokanta 
Ankara Bankalar ç 1• F T L 1• K L k t 

caddesindeki o an ası 
Demirbaşile beraber talibine devredilecektir. 

Alakadarların 20 Mart 1939 tarihine kadar şartnameyi görmek 
ve fazla izahat almak tizere aıağıdaki adreslere müracaatları 
rica olunur. 

Devlet Ziraat i~letmeler\ kurumu Umum Müdürlfiğü Yeniıe· 
bir • Bakanlıklar karıısı - Ankara Devlet Ziraat işletmeleri kuru• 
mu Ormao Çiftliği • Ankara Devlet Ziraat iıletmeleri kurumu 
lstanbuı bnrosu İatanbul • Bahçekapı Kutlu Han 2 nd kat 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun aantlınl 

Birinci aahil~ 400 lıuruı 
ikinci sahile 250 » 
Üçüncü sahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç sahifeler 60 >> 
Son sahile 40 >> 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilin yaptıracak
lar ayrıca tenzillth ta1·ifemizden 
istüade edeceklerdir. Tan:., yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari 'lanlarL'l& 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tunctlık Kollektlf ŞlrUU 
K&hramanzade Ban 

4ııkara caddeal 

............................................................... 
Son Posta Matbaası 

Neiriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme\i 

Nefis ve Leziz 

MAKARNA 
yeme. isterseniz: 

izMIRIN 
AŞÇIBAŞI 

Markayı tercih ediniz. 

'ALrRizA cı·ezEr 
Rus • Zis parçalan hakiki 1 
Ford parçaları her nev'i Oto 
lAstikleri Amerikan sistemi 

garantili lastik tamiri 

A ARAN 
..: A CLı\_ A 

KUMRAL ve SiYAH 
renkte sıh.ıt s .ıç boyalarıdırf 
tNGILIZ KANZUK ECZANES 
EEYOGLU - lST ANBUL 


