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Milli Şef Erzincana 
hareket etti 

Beş İngiliz kruvazörü Alman 
Dti.n gece Belsiciimhur 'erefbıe 
bir kabul resmi ve suvare verildl 

. zırhlısının sığındığı 
linıandan çıkMasını bekliyorlar 

Uruouvay, Alman ceb kruvazörüne Montevideoyu 
terketmesi Için 48 saat mühlet verdi 

··~ "'ra:f :fou Spee, DOnkO h-;vl! 
teci v ·yette muharebesi 

Dört Alman, üç Ingiliz 
tayyaresi düttü 

lsmet lnönü seyahatleri hakkıadaki ihtisaslanm 
bildirerek dedi ki: " Erzurumda yüksek 
cemiyet, vatanperver zihniyet her çehrede 

aşikar bir surette görünür.,, 

Milli Şef tekrar Erzuruma gideceklerini bildirdiler 
Erzurum, 15 (A.A.) --Dün ıece saat 21 de Reisiciimhur lmaet Ini

ni ıerellerine Umumi Mülettitlilı Jıonağında bir kabul re•mi ve •inuı· 
re verilmittir. 

Pelı nef' eli geçen bu aivarede biitiin Ersurumun en ileri gelen vatan
!~atları ailelerile birlilıte brılrınmutl.ardır. 

Rewcimlaar Ersurumdan laarelcet için ayrılmadan I!VVel uyalaatleti 
htılılnndalti ihti.tularını atidelıi .. lıilde cemiyete ilaJe buyurmuflardır: 

((Erzıınımrı ziyaretimden buradaki tetltıiklerimden memnun olJam. 
,Ktinunrıevvel ortaında buraya ıelmelı benim için hcuret çektiğim bir 
.zeulı idi. Sonbalaarın aonunda her taralla yolu keailen Erzuruma çetin 
lılf günleri mrınta:uım mrette gelip ıitmek ancak Cümhuriyetin mu· 
vallalriyeti olmuflur. Bu neticeye varmalı için lıatlarıdığımız uzun aa
bırim-ın eziyeti Erzurumlrılann canlı ve net'eli hayatı içinde bi.r günde 
unrıtrılmrıfhır. Dört une evvel görtlüğiime ni•betle Erzurumu çok kal
mmı, Ve ilerfemit buldum. $tırlla mamur tehirler benim iJealimdir. 
rzıınım iyi bir mamure olmalı için çolı elıaiğini atmıtlır Erzurumarı 

temu ve medeni vaaıtalm-ı mevcud bir plair ve iyi bir kültür ve aan'at 
merkezi olmaaı için daha yapciacak bazı itler vcırdır. Onları da az za
manda yapmalı mümlıiin olaealıtır. ErDD'flmda yüksek cemiyet vatan-
~rver zileniyet her çelarede atilrtir bir mrette görünür. VatanJa,larımı 
.bu balıundan da çolı talıdit' ettim. ErzanııntiGII memnun:yetle aynlı-
yonıın. Yalıında gene geleeefim. Yapıimalıla olan itlerin gid itini talrib 
etlerelı yeniden zevk duyacaiım ve aranada tatlı cltı:lıikalar geçireee
jv;Ln 

Reiaieiimlıunı harnil olan lırımai tren aaal 24 de Enineana miiletJec:
( eilaen laareltet etmitfir. 

. bu.n~cu Grn.f von Spee 

Ruslar kuvvet tahşidi, Finler 
mevzilerini tahkim ile meşgul! 

Finler geri çekildikleri bu mıntakada her şeyi 
yakıyorlar, beş köy alevler içinde! ~flQa be~ir tabımızda, harbin başlan kikaQ me~ bütün tafsili t ile t.ildir • 

lll~ trıu~ rı vukubulan ilk büyük de - miştik. l . . . la d Londra, 14 (Hususi) - Helsinkiden ler içindedir. İcabında, nikel madenlt>ri· 
l'ebesinin cereyan şeklini, 0 da- (Devamı 8 inci sayfada) ngılız tayyat re~~n.n' l'fellaıgo n. af 11""d cı alınan hatberiere göre, rnühim surette ni de herhava etmek ,için lazım gelen 

R taarn.ızlan :ngılız o;eSBam rı tanı m an tak . ~ı .... ;., 1 S t k t' 1 b t ı~ı..-ı ı ışı 

b j 
. . d 

1
. vıye ~ ..... ·~o an ovye ı a an u- er .ILM a ınm ır. oman:ga a ı•r e bu şekılde ~as~ır e ı.ıyor gün §imalde, nikel madenierinin bulun- Finlandiya resmi tebliğıne göre Ru.;;1ar 

S 
a cıa : ··-···-···~~~:.~~~~--~~~~:!!'~---- du~ mıntakada, Salmijerviyi işgal et- şiddetli ibirçok taarruzlarda bulurmmş-

0 "l 20 S t B m~erd.ir. larsa da bu taarruzların .hepsı ağır zayi-

o U.. o ga l , ovye usya, Fin kuvvetleri bu mıntakada ı;üratle, atla tardolunmu.ştur. 
b iiL , ra ı var • Jl[i]J.etler fakat muntazaman ric'at etmektedirler. Helsinki 14 (A.A.) - Sovyetlrrin, 
Q-..ıı; Finler, Sovyetlere yanyacak her şeyi mukavemeti denizden kırmağa te~eb-

~ ::a•• (A.~.) - İçin?.e bir in : 80 anıelenin naşı çıkarılmıştır. CJem.iyetiDd&D yakmaktadırlar. Beş köy tamamen alev- (Devamı 8 inci sayfada) 
~1:\ın. ~Imiş olan selluloz fabrı. İki teknik direktörün ailesi efradı da 

}fÖiid;Iiı~w~;ı izah~ı·~ ae··nrcüı;ıyyloaJra) ~:=~ 408~e~ 
~ mümessilinden 32 sinin 

h. ~~hi .tebligatın posta ile yapılmasından reyi ile verildi 
•••U ' Cenevre 14 (Hususn ·- Bu sabah saat 

Jnı SÜJ at Ve tasarruf elde edilecek 10,30 da toplanan Milletler Cemiyeti a -

~Ott(ld 
4 cıçılcın. adli tebligat kurıu114 devam edmler ( 

( Adli evrakm posta ile t&DIIIt'"~~ .. ~~~~ ..... ~ .... 
nizamnamenin met1i 1 O u 

sa.mblesi. Finlandiyanın talebi hakkında 
(Devamı 8 inci •avfada) 

Milli Şef 
Erzurum 14 (A.A.) - Reisicüm

hur İsmet İnönü bu sahah saat 10 
da yaya olarak askeri ve mülki er
kan ile birlikte i~atı henüz bit -
miş veya inşaatına devam edil -
rnekte bulunan Cümhuriyet Halk 
Partisi binasını, yeni postahaneyi, 
inhisarlar dairesini, büyük oteli, 
sinemayı, doğumPvini ve diğer mü
esseseleri gezmişlerdir. 

Milli Şef müteak1ben gene yaya 
olarak çarşıda bir gezinti yap -
mışlar ve muhte1.if dükkanıara uğ
ram~lar, bu temasları esnasında 

Erzunımun iktı.!Rd'i durumu ile de 
alakadar olmuşlardır. 

(Devamı 8 ind sayfada) 

J Boşanmalar niçin çoğalıyor, 
~abahatli kadın mı, erkek mi_? __, 

Kadın okuyucular, erkeklere 
mukabele ediyorlar 

Kadınları davada haklı bulan erkek okl•yucular 
. da mür akaşaya karıştılar 

Ankctimize kadın okuyuculamnız 
da cevab verrneğe başlamışlardır. Bun 
ları ve kadı:1lara hak veren erkeklerin 
cevabıarını sırasile neşrediyoruz. 

e R. F. M . (0sküdar, Kısıklı) : 
Açtığınız anketi büyük bir dikkatle 

(Devanu 8 inci sayfada) 

Kadın okuyuculardan rica 
Ankete cevab gönderen kadın o -

kuyucularım.ızın, zarfın üzerine cAn
ket. kelimesini iUive etmelerini rica 
ederiz. 



2 Sayfa 

Hergün 
Bir tiyatro yapıyoruz 

'----- Ekrem Uşakhgil --1 
fE5) aris operası aza!llct ve başınet 

Ir"' bak:ıımndan dünyada eşi bulun
mıyan bir san'at abidesidir. F'akat Paris
Iilere sora.rsa:ıuz Fransız payitahtırun en 
modern tiyatro binası olarak size 1'eatr 
Pigal'i g&terirler. 

Tiyatro eski Yunanistanda doğdu, ço
cukluk devresini ıtalyada geçirdi, serpi
lip gel~tiği yer Fransa, kemal noktas:ına 
er~tiği memleket ise Alrnanyadır. 

Fransızlar Teatr Pigal'ı yapmayı dü
şündükleri zaman Almanyanın en mo
dern tiyatro binalarını birer birer göz. 
den geçirdiler, pliınlannı tetkik ettiler. 
Ses, elektrik. makine ve sahne tcrtiba
tını yapmayı da Alman mütehassıslarına 
'bıraktılar. 

mak zevkine erenlerdenim, başardığı e
serlerdcn bir kaçını hayranlıkla seyret
tbn, tatbik edilmemiş etüdüne de bir tab
lo seyredcr gibi baktım. 

Profesör Seyfi hemen her sene birkaç 
defa Avrupaya gider, yeni eserleri gö
rUT, tetkik eder, görüp tetkik ettiklerin
den istifade etmeye çalışır. En büyük 
rneziyetlerinden biri de budur. Kendisi
nin şimdiden güzide bir mimar olduğuna 
ve istik'bal için daha büyük ümidler 
ıvAdettiğine inananlardanım. Fakat tıc
bın, cerrahinin olduğu gibi mimarinin de 
muhtelif ihtısas şubelerine ayrıldığına 

ayni ku"··•.telte inar>anlardanım. 

* Bu müna_,ebetle işitmiştim: 
Tekirdaida İnhisar İdaresi hesabına 

bir şarap kavı yaptırılacakb. Fransadan 
mütdhassıs bir mimar getirildi, şarap 

.kavı da gerçekten mükemmel bir eser 
oldu. Bunu görenlerden bir zat mimarın 
onada bulunmasından istt (ade ederek 
bir cv yaptırlmak hevesine düştü, mi
mar: 

- Elimden gelmez, ev :mimarı deği

lim, cevafbmı verdi, lSl"ar edildı, edilince 
yaptı, sonra görüldü ki, eve bir mutiakla 

Besimlj 

Alman rady061lnun spikeri kızmış, d-5n gece: 
c- Fransız mtlletini bugün idare etmekte olanlar yRrın 

ceza gör~cekJerdirı. dedi. 
1914 yılmda radyo me:vcud değildi, şimdi olduğu gibi her 

gece her lSta~:yonu dinliyerek, birinin söylediğim, di~cri
ni.nki ile kontrol ederek, binbir riv.ayetin arasından bir ha
kıkat çıkarmıya mıuvaffıak olamıyorduk, fakat arasıra eli
mıze geçtikçe yabancı memleketlerde çıkan gazeteleri olm
yabiliyorduk, elan batırnnızdadır, dün gece Alman radyo -

En büyük kumandan 

sunun söylediğı cümlenin bir benzerini o vakit Alm..·m ga -
zetelerinde okwnuştuk: 

.. - Harbin sonunda Fronsız milletini idare etmekte o -
lanlar ceza ~Ör(:ceklerdir:t demiş~erdi. 

Bizim bildi~imiz Fransız milleti o zaman idare ve ku -
manda başında bulumntl§ olanlaTa bilahare birer heykel 
dikti Klemanso namına, Jofr rıamma, F~ narnma yap!l -
mış olan abideler bugilı!ı Fııa..nsada bire.r ziy:ıretgAhtır. Bi -
naena!eyh Alma:n radyosunun iyi bir kehanettc bulunmu§ 
olduğuna: 

(ST ER 1 NA N, i ST ER INANMAl 

Birincikfınwı ~ 

Sözün kısa sı 
ı 

Evica/zn teriib ettiği gale 

Bir ınciidinun 
2 1939 

CUMA 
GÜNEŞ Zilkade s. D. 
7 16 

2 85 

s. D. s. 
E. ~& 29 tJ 

V. t) 48 u 



Bulgar Başvekilinin 
mühim beyanatı 

İngiltere ve 
Finlandiya 

Londra 14 (A.A.) - Çemberlayn, 
bu sabah Ava m Karnarasında FinlAn
diya meselesi hakkında beyanatta bu-
lunarak ezcümle şöyle demiştir: e Fin harikası 

«- Finlandiyalılar, memlel&tıerini 
bu kahraman milletten beklenilen şe -

·Sayfa 3 

~s~iv:ınof "Vaziyetimiz bir bekleme vaziyetidir, 
U ınılli programımızdan vazgeçtiğimiz manasını 

caat ve azimle müdafaa etmektedir • F inlandiya ile Sovyet Rusya ara-

Lo d 14 ı sında cereyan edı>o ve Sovyet 
n ra (Hususi) - Berlinden a ı - ler. Finlandiya ordusunun düşmanına Rusy~m esaslı bir muvaff.akıyetini Rös-

1 Ruslar, topraklarından 
geçen Alman mallarını 

musadere ediyorlarm1şl 

tazammun etmez , dedi 

nan harebiere göre Alman - Sovyet tıca- çok faik olduğu Aşikardır.ı. t:~.Yen harb, tabii şartların rnüsaade
r~t ~.zakereleri h.~n-~z neticelenmem~- Başvekil, alkışlar arasında, şu söz • sizlı~e rağmen ayni inad ve şıddetle 
tır. Muzakereler suruncemede kalacak leri Have etmistir: aynı ınıntakalar etrafında cercyan edi-

·.ı.. · " " km kt d ' • y;or. Rus kıtaatının Mannerhay;r. adını 
gruı gozu e e tr. S t h''k- · · F ' 1 d'k1 · · . .. «- ovye u umetının ın ere ve ver ı erı mtisOahkem hattı yanıp ıleri 

~ 
%-i:~ 14 (A.A.} - Stefani ajansı. bil -ı milli programından vazgeçtiğini tazaın -

. Ciornaı •. ,. . mun e~ez ve memleketin hayati men -
Sovyet ıheyetı dun Moskovaya hare - F' 1- di k t .. .. b"t" doğru harekete devıım ettiklerı' nı·n ı'ddı'a 

k t tm
. t' Alm b 1 .. k ın an varya arşı ecavuzu, u un 

e e ış ır. an mem a arı, muza e- .. ~ . . edilmesine rağmen bu hususta bedbin 
bıline E e d lta.ıa gazetesı, Sofya muha- i.aatlerının müd'afaasına dokunamaz. 
fııı.d ulgar başvekili Köseh.·anof tara • B . 

r ı M k d d d ·ı -· . bil dunyanın vıcdanına karşı bır taarruz- ..;Jia d h e ere os ova a evam e ı ecegını - d u vranmanın a a muvafık olacağı itiraz 
dirmcktcdirler. uİrk~·.· kabul etmez bir hakikattir. Çünkü bu 

Diğer taraftan Sovyet _ Alman tic:ıri gayrimüsavi kuvvet arasındaki hattı yaran kuvvet'erln şimdıye kadar 
.. bu cidalin son•· ne olacagvını şı'mdı'den hangi noktalara varmış oldukl"rı ha'ıa· 

ll an Yapılan beyanat t kt dir ulganstanın emelleri, ihtilafın dışın 
lit u beyanatta B lg ı ~eşre :~ d e . · da d'a kalsa tarnamile tahakkuk ettırilebi· 

kı: u ar aşve ı ı emış - J.ir ve Bulgaristan kom.71J memleketin müş munasebatı hakkında Romanya kaynak- ..... .. u • ~ " b t ke~if v~ tahmin etmek mümkiin olma. mcçhuldü:. Bundan da .yarma~ denılen -.... İtaı küHitmdan istifade edebilir. Bulgaristan 
ttl)ıi .. 

01
!anLn gayri muharibliğinı teyid 

larından a'ıınan haberler, "u m~nase a ın · .. . muvaffakıyetin olsa, olsa, mahdud bir 
garib bir vaziyet arzettiğini göstermek - dığı m söyliyen Çemberlayn, şu sozlerı ' cephede mahdud :hir hattın aşılmış olma-tl} "Y IJil<lSJ b"t · B 

1 
•
11 

ı· meselelerinin bir harb sahnesinden ziya-
ell'tn . u un u gar mı e ınce d . . · . 

~ta unıyetıe karşılanmıştır. Bu, Bulga- e .. sul~ masası etrafında daha ıyı hallı 
tedirler. ilaı:e etmiştir: sı manasına alınması muvafıktır. lt~inlan-

Sovyetler, Romanyadan transit yolu «- Alman hükumeti, açıkça müta. diya!ıların gerek mtizakerelerle kendile
ile Alınanyaya gönderilen yumurta yu"k- arrızın tarafını iltizam etmiştir. Hatta :inden istenen toprak' an hayati zaruret Ilk ~ı bugiine kadar takib ettigvi bitaraf- rnunıkıündür. Hususile ki talya gibi bü -

~olu da rü.k b ' d ı ~nk·· n devama teşvilt etmektedir. ~ ır ev et her hald~ sulh anında bu 
lqı:ı.ı ·U, lıanci hiç bir kuvvetin Bu1.garis - sahada kat'.i bir söz söyliyecektir. Bu sö
llııy~ ~e!a bu cepneye iltihak:ı sevket - zü yalnız kendi menfaaUeri için değil, ona 
tııanh ~ının en kuvvetli garantisidir. Maa muharebeye girmernek azminde müzahe
\o,_." t' Ulgarisıanın vazivcti bır bekleme ret eden ve daima sempatisine mazhar o1-

. . . .. ıca:bı vermemeleri, gerek bu yüzden çı-
lü v.agonları, alakoymuşlardır. Bu vazi - Fınlandıya davasına muzaheret etmek kan harbde şayanı ~akdir bir mukavem~t 
yet karşısında Berlın hüktımeti, Roman- te olan İskandinavya memleketleri a • göstermeleri, sırasında, kuçük te olc;a, 
yadaki mümessillerine talimat göndere - leyhinde yaomakta olduğu plancı pro- ~urla i~~r~ edilen kabiliyetli bır mille
rek, Almanyaya yapılacak Rumen ihra • pagandası ile mütearrıza yardım et • t~n ~ buy~k kahr:?-manlıklar yaratmaya 

b~"e ıd· • · 
"'q}tıy ır. Bulgaristan müteyakkız bu - muş olan mcmlek~tler hakkında da söy -

· ı ·ı k d' kadır oldugunu gen-termektcdir Esasen 
catının ibadcma Macarıstan yo u ı e ya - me te ı r. Finland'iyalıların Fin : Ru:; irtiİafı hak-

or. Bugünkü hattı hareketi, kendi liyecektir. pılmasını bildirmiştir. Mütt~tliklerin hedefi, Nazi Alman- kında neşrettik'eri beyaz kit:ıbdan ania-

AHiman ordusunda Tasarruf H;iftas1n1n Rum en - Alman 
iller aleyhtarlığı uçuncü gunu ticaret müzakereleri 

~:~i ordu başkumandanı Hariciye Vekili radyoda ne[celendi 
ctuyu, rejimi devirmiye bir nu~uk söyledi Bükreş f4 (A.A.)- Alman- Runıen 

teşvik etmiş ! ticaret müzakercleri, dört hafta mü -
~, . ~tııcara 14 <Hususil - Harlclye Ve~_lllmlz zakereden sonra dün neticelenmiştir. 

deı8lin ~ 14 (A.A.) - Goteborg Han- Şu~.ru Saracoglu Tasarruf Haftası muna - Alman murahhas heyeti, bugün tay-
~k -· dııı~ . . . . . . sebettle bu n kşam rndyoda bir nu tu k söy . .. . ""'llan gazetesının Berun muhabır:, ıem~tır. - yare ıle Bukreşten h~reket edecektır. 
Cu.. Otdusur..ı H'tl ı h ı - Y · · ı ·· kı 1 ~:'de §id '-la:_. ı. e~ 8_ ey tar ı.gının 1 Vekll, bu nutkunda Cümhurlyet İdaresine em an aş_maya• go re, mar n eye 

· detıc.ndıgını soylıycrek dıyor- takacdfim eden pek uzun senelerdenberi nazaran şimdıye kadar be her mark ha-
C· '0en.er memlekctln geçtrdlği 1ktıs~.cıı sıkıntı ve ız - şma 41 I ey nisbetinde olan fiatı bun-
.0"•ııgı· alier, son dakikada, Mareşal rablıı.rdan bahsetmiş ve yuz yıldanberi ls - dan böyl-e 64 ley olacaktır. 
~ı ~ kendilerine müzaheret edece _ tlkrnzlar nk~~ suretllc memleketin düşmüş _ 
~" l..'rn.id et k . 1 ...,. ı oldu~u müşkuı vazlyetı anlatmı.ştır. . • • 
~te, aaltık ınc tedırler. Gcner~l.cr ":o- Bunu mütenkıb Vckll. Cümhurlyet İda - Leh.stan Elçlm!Z dU n akşam 
ba· ı SUt ın Rusyaya terkr sıyasetıne resln1n tesisinden sonra bir taraftan hükiL • 

g arn.atte aletıhtar oldu~u için ümid metı~ rllle .. yurdun yoııarı, şimenctırerlerı, F ransara hareket e ttı 

yanın :nhizamıdır. Bu hedefi asla rröz- şılıyor ki Sovyet Rusya, bu devlete kar~ı, 
h t k b" "k . 

den kac,;ırmıvncağız. Sovvetlerin Po -1 ıp ı ~yıu ~m~rv:aııst devletlerin Çın-
• 

4 
• • de tatbık <'ttıklerı s·yaset~ benzer bir si-

lonya ve Fmlandıvaya karşı taarruz - 1 yase~ ta_tbik etme~ istemiştiı·. MC'sela na-
larımı. Alman taarruzunun yol nçmı~ sıl kı Çınden şu lım:ın 99 sıme müddetle 
olduğunu aslıı unutmıyacağız. Tahrih 1 filanca devlet, bu liman cla HH sene m:id· 
ku,•vetlerinin bu son kurbanına eli _ detle falanca devlet tarafından kira' an-

. d 1 h t " 1.. d mış gibi gösteri'erek işg:ıl edilmişse Sov-
m !z en ge en er ur u yar ımı yap • -vet Rusya da LetoT1·1a Lit an · E. t -

kı .. k ll f' Al .; · • v !' 9 
• 

5 on ma a mu e e ız. man taarru7una yada ayni şekilde harekf.t etmiş, fakat 
karsı mukavemetimizde bütün ~avret emniyet bah~ni ileri sürPrc!c Çinde zava
lerimizi teksif etmek \'e fenalığı kö _ hiri kurtarn~a~ için kulıan.ıla_n kiralama 
kiirıden söküp atmafi"a çal ısmak surc _ kayd~n~ dahı ıhrnal eylemıştır: ~ dı>rece 
. . . . " . . . kendim kavıddan ve şarttan arı saymış-

tıl~dı.r kı, Avrupa mılletlerını kend! - tır. Şu halde, bir ~ra F;nlandi~·a içın bir 
ler · nı beklemekte ol::ın akıbeften \lur - cinnet say1lan Sovyet llıısvav-ı mukave
tarabilereğimizi ümid edebilil'iz.:. met ibareketinin bugün, hayati bir zaru

DUnkU hava muhar3hesi 
Londra 14 (Hususn - Hava nezare • 

tinin lbugü.nkü tebliğinden an'aştldığına 

göre, son 24 saat zarfında Şim~l denizi ü
zerinde şiddetli bir hava muharebesi ce -

ret (\lduğu dahoa iyi a::ı laşılıyor. 

Ceıı tadırlar. koprulerl vucude ~etlrlllrken di~er elbetten 
~~ ll eraUer, Hitlerin askeri meziyetle - lktısadl sahadaki hususı teşebbUslerın hlma. 
~kıb elt de takdir etmemektc bilhassa ye olundu~unu söylemiş, memleketimlz.ln L 
tııu \'e teşeb .. . . ' . man. kalkınması lfızım ve zarurl oldu~u ı_ 

Lehistanm .istilasını müteakib, kor _ reyan etmiştir. 

Kaldı ki, Sovyet Rusya, vaktilP. kendi 
emniveti için komsubri'e arılaı;malar \'a
parkcn onların dahili rejimlerile alaka
dar olmaya lüzum görmemişti. Bu~ün. 
bunun icin. rejim ayniyelini bir zarurf"t 
olarak kıa-bul ettirmeye çahşıyo1· kı bu d ı, 
istiklal mefhumu ile kabiii telif bir şey 
değildir. Kusinen ~comUnist hükumetini 
meşru bir Fin hüktımeti gibi t::ınıyıp ha
kiki Fin devletini asi gibi tC'lakki etmeve 
ı:alışması bunun delilidir. Finlandiya val
nız bu:nu cesareti ile dPğil, ~östc>rdi~i 
ka'hramanlıkla da umumi bir takdir ve 
tahsin kazanmı.ştır. 

he;; bus fıkrınden mahrumıye- çin 0 zaman yapmakta oiduıvum f l)·. c.l':lıınem k . 1 ı; uz mı.ı.sra _ 
t ıger ta e tedırler. 1 tan vargeçseydl memleket manzarasının orta 

~'"" raftan b~ gazete, Gestapo ta - ça~ mantarasından pek az farklı olaca~ını 
. "tlnı.... M ı ı •ı k 'Yat .. ,, General von Fritsch'in ma- soy em ş. r. 

~!>ıla ırıl tamamen sarstıgını ve yese Vekll. söıl~rını memleketin Iktısadlyat~ 
5ttlim &a91-fı cfft6Ç 

diplomatikle birlikte Varşovayı terkede - Muhare'bc, mayn döken Alman tayya -
rek Romanya yolu ile şehrimize avdet et- relerinin hareket üssii olan Heligoland a
miş olan Varşovadaki büyük elçimiz Ce- dasına İngiliz tayyareleri tarafından ya -
mal Hüsnü Taray. Ankarada Haririye pılan akın neticesinde vıJkubulmuştur. 
Vekaletile temaslaı:-ını tamamladıktan Adanın !hava dafi t'lplan İngiliz tay -
sonra, dün akşa.mki ekspres1e Fransaya yarelerine karşı şiddetli bır ateş açmış -
hareket etmiştir. !ardır. Ayrıca A '.m1n tayyareler i de ha - ........................................................... . tıı 1 t<üt k~nd· .

1
, .. ,.. .. ve lçtır.ıalyatçılarına hltab eden şu te _ 

lı. tıta" . ı arzusı.l.! o umu araması- mennllerlt> bltirmlştlr· 
~ .ı • ettıgv. . . ı k . 
\o l.lQstJ ını soy erne:' tcdir. Genera- -- Muhtem iktısad mezhebieri arasında. 
,trd.i~i •b~rı. JnÜtevefianın kCi!ldilerine ki kavgalar ne olursa oLsun en büyük zen. 
4~etn~r konferans metni ni, sozde va- glnlık "unsurunun, çalışmak olduğunda her. 

Cemal Hüsnü, Fransad:ı .Angerc;'dc yer rekete geçerek İngiliz filo.::unu karr.Ia - lVIÜ thilf bir 
leşmi§ olnn yeni l'olonya hüknmeti nez - mışlardır. 

dinde Türkiycyi temsil edecektir. İki hava filosu arasındaki muharebe deniz fa,Ci&Sl 
t. '~otı. §eklind~ etrafa yaymaktadır - ke.s muttcflktlr. Bu böyle oldu~u halde, biz. 

~~i d F'ritsch bu nutukta orduyu re- j de, al~lfımum ayhklı adamların karıları 
e"'irıneğe' t 'k • 'kted' 1 ne ~ehir kadınları, bütün ömürlerinde. köy. 

Şehrimizdeki Polonya general konso - hayli uzun sürmüştlir. Neticeae 4 Alman 
}()SU Rychlewicz, Po!onya askeri ataşeı:i ve 3 İngiliz tayyarPsinin jüşürüldüğU tt>s Bir Rus vapuru hattı, 

736 kişi boğuldu V ............ e~vı Cı.me ır. le!tmizln erkek ve kadınları da, kış 
ve sefarethane müsteşarı, Sirkeci istas - bit edilmiştir. 

re"- b gunlerJnde, hiç bir şey lstlh.sal etmiyor. 
yonunda e'•çimizi u~urlanıışlardır. D\ğer İngiliz tayyarelen salimel" ü~le _ 

rinc dönmüşlerdir. Tokyo 14 (A.A.) -Sovyet bandı • L ıl are k lar denecek kadar nz çnlışıyorlar. İçtlnıal 
u~ m anununun ve lktıs3dl bünyemize tetabuk edecek Işler. Romanyada bir fac:a: 
qll lll d , 

1 
. . . h ıe bu k:>lları, btrnn evveı süsıemek ıAzımdır. SO o" lU, 200 yara;l var t. a (1 e er 1 n 1 n f z a 1 Hep heraber bu Işleri bulmaya çalışa -

~ ~llJta lım. (Ba.ştara[! 1 int-'i snyfada.) 
tı ta 14 (H . Arkad:ışlnr, s!zlere şen yuvalar ve 

~ltı ~etti bar ususı) - Maliye Veka - rlmll !~ler dlll)erek sözlerime nihayet v:~Y~ bu infilak neticesinde telef olmu~lar -
~ ~~ tlla.<!Q ~ kanununuıı rnuvakkat rum. dır. 
~~11ii.ıı U esi mu-cibince derece ıntibakı Şehrimizde Bu sabah seat 7 de mıntaka hasta -
~~ t:ttir~;etli memurların ne şekilde İktısad ve Tl13nrrut Hattasının üçüncü nesine iki yüzden fazla yaralı ve ze • 
tr~ ıtt~~ek'e~ı .hakkında yeni bir günü olmak münasebetue dün de mekteb. hirli gaz boğmuş kimse nakledilmis • 
bıt \(ı-lar etmıştır. Bu karara göre lerde Hnlkevlerlnde yerll mallar ve tasar • 
ı.... ~o.ıı ........ ı:: ~ltnakta oldukJan ücretle tes rut hnkkında konferanslar verilmiştır - tir. 
;~lt ~~ .. ._u Taksimdeki açıt hava sergtslnl dü~ de Bükreş 14 ( A.A.) - Zarnesti'deki 
~: ettue cret arasındaki fark 25 ayda binlerCE' kişi gemılştır. G~enlerln ço~unu klor havuzu iştialinin kurbanları, §İm
tı~~itl:ıer bu n <ic:ece ücretme indlı·Hmekle Ilk mekteb talebeıerJ t~kJJ etmektedir. dilik 50 ölü 200 yaralı ve birkaç ka. 
t.~at U tçenın tcsbıti, artan sene ve 
'11cı~ e farkın 1 "lt K r yıp olarak tesbit edilmektedir. Kaza, 
~e 1te :m iZ3lesi içii! geçecek ngl ere ra ının 44 Uncu hakik! bir felaket şeklini almıştır. İki 
~'cı 1etfi ed~run .d~a yukan _dere· do ... gum y1ldönUmU dir('ktör ve işçilerin bir çoğu, tıkanarak 
~ 0tt ~ ~ ılmesı ı~m rnukta.ı.ı 3 ve- • 
,ı~ '~ltıı CUk müddet de hesabmda na- ~mtr.a 14 (Hususı) - Kral bugün, ölmüşlerdir. Zehirli gazler etrafa ya-
~ l~b·"caktır. İnUbaktan artan müd' • d'ogumunun 44 üncü yıldönümünü idrak yılrn!Ş ve işçi ailelerini boğmu~lar, !;az
~a~:~i?hınan ücrettn intibak tarihi- etmiştir. ler, yayı1mağa devam ederek garın et
tlh . .'~ lllU ılen a'ındıl'rı tarihin intibaktan Harb dolayısile hiç bir merasim yaptl- rafını a)mıslar ve istasyonda bek1emek 
Oı;~ tar:~et, tesbit 

0
olunan ücret.in in __ ınamıştır. te ol~n bir trenin. yolcularını tahliye 

~.,~ h-kll'l.e kadar fiilen alındıgwı müd- ıücrct derecelerinde b' . atmege ancak vakıt bulunmuştur. Fa. 
l V.tı "'V san • n ırın e uymaması f' . t f' . r 1 
q,ı llılel'i- oldug~ takdirde mtibak halinde memura bir u"st d . .. t' kat tren ~e ı ve ıs asyon şe ı vazı c e ... 
ı. "t lo: -"ıe .. erecenın ucre ı . . k b 1 k .. 1 .. 1 d' }\lt 
~'1 ·a~n.ıı gore tesbit olunan ücrete verilabilmek üzere salahi etlı makamca rımn ur am o ara o muş er ır. ıa~ 
~~bı!rı tn!ğı tarihi.n mafevk dereceye terfi yapılacaktır. Y kelerle mücehhez olan itfaiye efradı, 
\,11 ediı de ittihazı icab edecektir. * kaza mahalline yetişebilrnlşlerse de, 
ıı. flttt> Ccek .. .. "' -ıd- .. .. d t b k "% ll fau ucreti almakta olduğu Yeni barem kanunu ilP. ka'dırılmış de- ruzgarın, o urucu uman a a asım 
t • tı~eti a o.ınası halınde memur al- rece'erde geçen hizmetlerin nasıl hesab dağıtmasını beklemekten başka birşey 
bı; ~bit-ınc;n:afazn edeccl~ ve bu üc - edileceğini Maliye Vekaleti Dıvanı Mu- ya'Omamışlardır. 
~ f.ı teıahuk d~ede yazılı ücret~ erden hnsobattan aormu.ştu. Divan. umumi he _ Bükrcş 14 (A.A.) - Rador ajansı 
~ ıbun.a edıyorsn o dereceye, et - yeti vaziyeti tetkik ederek şu kararc:t var- b.ildiriyor.: 

~\ ~tıllıı n en Yakın dereceye barem mış-vc maliyeye bildirmiştir: Askert bir emirname, yangına, sa -
~ va ~ete <:~ri ~rihinue almakta ol - Yeni barem kanununun neşrinde 20 botaja ~'c diğer herhangi hareketlere 
~~~~l!~tfe~e görahıl oJmuş sayılacaktır. lira maaş almakta bulunanların 25 liraya, m~nt olacak tedbirleri ittihaz etmiye
'~ ııeıe tel'fileıe memurların mafevk terfilerinde 16 ve 17,5 lirad;ı geçen hiz - rek mayi, sulh veya gaz1i ihrak madde 
ıı. ·~~1 _ell tarih kıne mebd~ ittibazı la - metlerinin de 20 lirada geçmiş gibi sayıl. lerinin •amamen veya kısmen imha • 
··ıı., -.ı h ı ' anunun · t 'h' d · · t.. h .... U Undukı .. neşrı arı ın e 

1 

ması muktazi olduğu gibi 12 ve 14 lirada sına sebeb olan Şlrket, depo Vf!Ya n aklı 
~ı .~111(1 arı U"r tl · :f"l 1 ~a ıkıarı ta .

1 
~ e erı 11 en -~- geçen müddetlcrin, 15 lirada ve 22 lirada vat kumpanyaları idıırecileri hakkında 

n.\U}un bırinr~ 1 olacak. ve bu uc-, geçen müddetterin de 2:; lirada geçmi§ bir aydan iki seneye kadar hapis ceza~ 
cı maddesınde yazılı 1 telakkl edilmesi zaruri görülm.üşt"lr. sı tesbit etmektedir. 

Londra ,14 (A.A.) -- Hava işleri ne _ ralı İndigikka vapuru, dün Hokkaido 
zareti, iki İngi'·iz tayyaresınin dün Şi _ adasının şimal müntehası açığında bat 
mal denizinde Dorn:er sistemınde iki bü- mıştır. Gemide bin kadar yolcu ve 36 
yük Alman tavyarc . .;ine taarruz etmi~ ol- tayfa bulunuyordu. 300 kişinin kurta. 
duklarını lbildirmektcdir. D0rnier tayya - rıldığı söylenmektedir. Fakat, denizin 
releri. bulut'ar içinde kavb0lmadan evvel dalgal• olması tahlisiye işini güçlP.~tir-
1ngiliz tayyarelerinin mitralyö:! ateşleri - diğinden gen kalaniann ölmÜ:j olma • 
nin tesirile hasara uğramıştır. .sından korkuluyor. ................................................ , ............................................................................. ~ 

Sabı;ltan ~~taha 

Fin mrıc~rası 

Atıetiznıde n cüreşte emsal i?. ~nıplyor.lllr ı,:ıkaran Finlandiya şa:yanı hayret 
mııkanmetile de dünyanın ıözunu üıerine çekti. Hu sa!lam, atlet ve teknisyea 
milletin <.ec iye ve ahlak cephesi da lskandin:l'f temi) etinde ve halis Türk ırlund• 
ıoör6Ien berrak.ıtı muhafaza eder. &er~ i P'llon~·alı.ar da ·onlar kadar mazbut ve 
temizdiler. Hatta aded itibarile Flnterdtt> kat kat c,:oktula.r. Fakat milletierin ta. 

lih ve ıııukadderatı çok defa halı oldukiarı milli va sı~ arla alakadar olmıyan ebelı 
ve teıı~ldüflerle tehlikeye düşer. Polonya daha uzun sürecek bir mukavemet cö' • 
terebilirdı. Çabuk inhilil etmesindelı.l sebebll"ri askeri, stratejik mütehas • 
sı'>l&r izah edebilirler.' Bu nölltadan Polonyah.arın bilhası;a Varşova önünde 
c0<;terdiklerl kahramanlıkları unutnuımalt lazımdır. . 

t'inler tabii müttefikleri olan Iklim ve arazidPn d.e ; .. urade .ederek c!Jden yük • 
itk varlık cösteriyorl&r. Cihan taribi K:a!tat•.adan b:ı~ıı,.arak Pl,.vne ve nihayet 
Var~ovaya kadar birçok kanlı mücadele vak'a'arı te,bit etmiştir, Fakat, llo vat'a. 
lıuda ııe olsa mubarlb taraDar arasında oir nisbPt vardı. Fin.Ru!ll çarpıı,ması ide. 
ta yalnız başına yüzlerce lnoııanla ç.upı~ıp hepsini yerP oııeren Vays l\li'llerin film.. 
lerine benzedi~ Kesit kütleler balinde datı;a da: C'a hileuma kalkan Rus piyadesi • 
ne karşı münferid noktalarda ve kar renginde clbişelerile röze rörünmeden oto • 
matik sili·btarını raha~a kuHanan, dü man tankiarına ~okulup petrol atarat ya. 
kan ve nihayet milli hançerlerDe bolu bulııza çarpı an Fin erin bo müdafaaın 
barb tarihine yeni bir mücadele s~tr.mi ve yt'ni bir kahrama~lık misali olaralı: 
ıeçecektir. 

V.ltantaranı, milli varlıklarını turtarmak Için. nıaddi ve manevi hiç bir silahı lh. 
m :ıl etmeyen Finlerin nihayet MDietler C~;miyetin i ta.hrik ederek Cihan sulhüna 
kurtararak -ve bu ır.amaz.iia kendJ ıibl küçiık nıillctırri yarının melhuz hüeumla _ 
rına karşı sigorta edecek bir toplantıyı teınln etme ·i bo yaşamala layık mille • 
tin att, rlbl bir cevhere sahib oldutunu l~bat etti. Dünya Shtfrid ile :\tajlno ar. 
ka~nnda toplanan muanam orduları unuttu Şimdi ahı bir karı~ açık, üç tıuculr 
mllyonlolı. bir mil.etln yarattıit tarihi balleyl hayrette ve deh~etıe oı;eyredivor. 
Büyiık hadiseleri garbde bekllyen röıler Plnıonin'lerln cünbü~ettlklerl bu-ı: küt • 
leloıi ÜLerinde ıeçen bu kanlı maceradan çok acı derı;ler alacaklardır. 
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Alarm işareti verildiği esnada hiçbir kimsenin 

müdafaasız kalmaması temin edilecek 

Vili\yettc valinin başkanlığı albnda Mektebler, büyük müessese ve fabri-
vali muavinlerile emniyet ve seferberlik kalarda da pasif korunma işine cheınıni
müdürleri, belediye reisi muavini ve be- yet verilecektir. Bu gibi büyük müesse
lediye muhasebe müdtirünün iştiraklerne seler, alarm esnasında alacaklan ted -

ya~ılan ~n to~lantıd:ı ~asiİ ko.runma i~- 1 birleri tesbit etmiş, bu işte kullanacak _ 
lerıne muteallik mu~telıf mevzular etra- ları müstahdemleri seçmiş ve viliıyetn 
fmda da müzakerelerde bulunulmuş ve bildinnişlerdir. c 

icab eden kararlar alınmıştır. 
Bu meyanda hRber olma ve alarm ilan 

etme hizmetlerinin daha esaslı ve seri 
bir şekP.de tıanzimi, yaralı sedyeleri, it
faiye t~kilat ve tesisatma aid i~Jerle Ba
Jnrköydeki arteziyenin bir· an evvel ik -
mali hususlan görüşülmüstür. 

Pasif komımnanın teşldlata dair hiz -
metl i emniyet müdürlüğünce tamam -
lanmış bulunmaktadır. 

Muhtelü ekiplerde vaz.ife alacaklar is
men tayin edilmiş ve tertib edi en nümu
nelere muvafık olarak bastın1mış olan 
vesikalar alakadarıara kaymakamlıklar 
vasıtasile verilmiştir. 

Bir evlad babasını 
yaralad1 

Pasif korunma için mekteb. !abrika ve 
bilfımum müesseselerin bazı alfıt vesairc 
tedariki iktiza etmektedir. Bunların fıat

ları teSbit edi~ olduğundan, her mü
essese bütçesinin kifayeti nisbetinde pa
sif korıunma vasıtalarını satın alacaktır. 

Şehrin muhtelif yerlerinde bilhassa ah 
şab binaların tekfuıüf ettiği semtlerde in

şa edilecek umumi sığınakların yerlerini 
tesbit etmek üzere teşkil edile=ı komis -

yonun ımesaisi de ile!"lerniştir. Alarm işa
reti verildiği esnada hiç bir kimsenin mü 
dafaasız kalmaması temin edilmiş ola -
c:aktır. 

Çay ve kahve ihtikarın~n 
· m ;yeti anlaş1ld1 

Dün Knsımpaşada bir genç, kendisine Kahve ve ~y fiatiarmın yükselrnek _ 
nasihat eden babasını bıçakla muhtelif te olduğunu yazmıştık. Alakadar teşki _ 
yerlerinden yaraıaıruştır. Kasımp~da latlann piyasada yaptırdıkları tetkikat
Ali~ba soka~da Kısmet apartımanın- kı da kahve ve çay fiatlarının arttığı tes
da oturan Oskar, bir miidd'ettenberi bazı bit edilmiş oldu~undan, toptnncı tüccar
uygunsuz hareketlerini gördültü oğlu l3rı dün mıntaka ticaret müdürlüğüne ça 
İzaka dün tekrar nasihatte bulunmak is- ğırılarak vaziyet tetkik edilmiştir. 
temiştir. İki ay kadar evvel kahve fiatlarının 

İzak, babasının bu nasihatlerine asabı- artışı üzerine bunun şehlrdeki stokların 
leşmiş ve 'birdenbire üzerinde bulunan Anadoluya gönderilmesinden ileri 'gel -
bıçağ-ı çekerek bab:ısmm üstiine hücum diği ve ayni tüccarların Brezilya kahve 
etımi$tir. şirketinden de ayrıca mal aldıkları an _ 

SON POSTA 

ş·kayet 

Üniversitede Osmanlı 
lisanı ta h s ili 

Üniversite Rektörü Bay 
Cemi! Bilsene 

lUr okuytiı:umuzdaıı §D mektubu 
aldık: 

oDört, beş senedenberi türkçe Usa. 
n~ sadeie~irildi. Terldbler, tanlfier, 
arabc:ı, farsça kelimeler yerine asıl 

Türk dili sözler konuldu, mektebler. 
de çocuk.ara bunlar öğrctildi. Bu se. 
ııe liselerden çıkan talebeler hep boy_ 
le )etlştirildi. Bu yeni nesn yeni bir 
di. sahibi oldu. Bugünkü gazetelerde 
okundutu üzere istanbul Üniversite. 
sinin Edebiyat Falmitesinde Osmanli 
dili talim oluruıcakınıs. Bu da an.a. 
tıyor ki bo lisan Latin, Yunan dille. 
ri gibi eski edebiyata aid olmasHe 
bunları anlamak için ayrıca Öj;'l'etlle. 
crktir. llal böyle iken bugün Huı..""Uk 

Fnkül esrnin bazı müder.rislerl gerek 
t:ıJcbeye yaptı~ an takrirlerde, gerelt 
)":lZdtkları kitabiarda eski Osmanlı 
llsanının en koyusunu kullandıkla _ 
rını otlumun kitablarından, notlaı-ın. 
dan anlıyorum. Zavallı ~ocuk bun _ 
lardan hiçbir şey anlamıyor, matta. 
sı, kelinıelednln manalarını, cümlele. 
rinin mefhumlarmı bana soruyor. 
Sonra da lise mezıınlarının bir kısmı 
mühimmi fakültenin derslerini takib 
edcmedikleri söylenerek sıınıfinrını.\:a 

bırakalıyGrlar. Buıılııır o ilmi, lenni mi 
öbenecekler, :yoksa üsan mı tnhsil e. 
ı.ltceklcr, uıuttasu !i'ıgat kitabı mı ka. 
raşhracaklardır! 

Bu müderrislerin kimleri lazım ıle. 
ğiL filhakiL":ı ilimleri yüksek. ahlak 
ve faziletlo·i hf'rkesçe malüm Iseler 
de ihtiyaca ve karşısındalti talibin 
bilgisine göre ders veremedikteri lfÜP
bt'Sh:dir. Gerçi bunlann tah ll ve bil. 
glleri t:ı.m:ımlle eskl tarzda astılahlar 

arabca, farsça kelimelerle konuşmaya 
ve yazmaya ahşmış olmalarlle esld 
itiyadlaı-ını değiştinnelerl çok zor • 
aur Faka\ ~ocuklara da acımak lfı. • 
zımdır. 

1\luhterem Rektörün. clolayısilc 
muhterem Maarif YekiUnin nazan 
cliltkntıeriııi celbetmeil vazife bili _ 

i til<arla m cadele için 
Valilere geniş 

salahiyel verilecek 

Oskar oğlunun bu ani tecavüıii karŞJ- Jaşılmış ve şehir için verilen kahYelerin 
smda neye uğradığını şaş•rarak feryadn yalnız -buradaki satışıara inhısar ettiril
başlamı.ş ve ihtiyar..n secıini ic;iten komşu- mesi kararlaşnuştı .. Ayni zamanda kah -
Iann "'laktinde müdahalelerilc Oskar mu- venin spekülfıtörlere satılınayıp pcraken
hakkak bir ölümdPn kurtarılmıştır. 13u decilere verilmesi de kabul edilmişti. Bu
sırada balbasını muhtelif yer'erinden ya- na rağmen son tetkiklerdc topt..'lllcılara 
Nllıyan İzak kaçmaga muvaffak olmuşsa verilen 27 bin çu~l kahveden bir kısmı
da, şiddetli bir t:ıkib neticesinde zabıta nın spekülatörler tıırafın<Wn alındığı an
tarafından kısa bir müddet zarfında ya- laşılmıştır. Bu şekilde yapılan satışlar 
kalanmıştır. tesbit edilerek maP:ır piyasaya anedile- İhtikar yBpan.arın §iddetle takib ve 

İzak yakalandıktan sonra ~avri tah!! cektir. DH~er taraftan bugünlerde gel _ cczalandıril.ma1arı için Meclıse sevkedH
I)azı hareketlerde bulunduğurıda ı akli mesi beklenen büyük bir parti kahvenin mekte olan kanun layihası Ticaret Ve -
müvıazenesfnden şiiphc edilmlc; ve mua - de yalnız mahdud birkaç firma vasıtasile kaletine fevkalade sa1Ahlyet vermekte -
yene edilmek üzere adliye doktorlu~u;ıa perakendecilere satılması takarrür et _ dir. Kanun, Meclisten çıktıktan sonra Ti
gönderilmiştir. miştir. oaret Vekaleti bu husustaki kararnamc-

Ticaret Isieri: 
Çay toptancılarının toplantısında da leri derhal hazırlıyacak ve faaliyete ge

çay yüksek1iğinin stok yokluğundan li- çecektir. Yeni kanun ayni zamand.ı va -
vade spekülatü mahiyette hareketlersen lilere de geniş s:ılahiyet bahşetm.ektedir. 

Av derisi satışlan başladı tcvellüd ettiği an'aşılmıştır. İstanbul vali ve belediye reisi Lütfi 
Yeni yıl av derileri mevrudatı basla _ Kırdar lbu husu:staki kanun Medisten çı-

mıs. ilk parti I!E;>len maPar rnüsaid fiat - D'nlz Işleri: kmcıya kadar şehrimizdeki hazırlıkları 
larJ.a satılmıştır. tamamlamış olacaktır. 

Errurum ve hava!i~ s~rıs!lr n~>rileri Bir adam denize diişüp boguw ldn Mıntaka ticaret müdürünü çağıran va-
çifti 50-55 lira va orta :'\ "ado 1u Vf'! Trakva -malı sansar dPrileri cifti 40-4!\ 1irl'lva. Diin saıbaıh Karlıköy - Könrü seferini li piy.asanın son günlerde almış olduğu 
porsuk 4!50 kur11cı. tavc::an derileri 20-22 v·opan Suvat vapurıından Harı:•m iskelesi vaziyeti sormuş, kendisinden iznhat al -
lruruı<ı::ı TfliÜc:t~>ri huJnıuc:tur. önünde vo1cularclan biri müva;~enesini mıştır. Bundan sonra belediye ikbsad iş-

Tilki dprflerinP tıı'ib ,.
0
kt.ur. ~nümüz- kav'h<'der~k denize düşmüştür. leri müdürü Saff~:t, bir müddettenberi 

deki hqf+alar zarfında büvm~ parti mal - Vııourun bütün mürettebatı faaliyete belediyenin Iber nevi ithalat ve ihracat 
lann gelPcem ve ihrarl'lt kin sahc;larm geçerek adaını kurtarma~ıı çalışmıı; ise maddeleri üzerinde yapmış olduğu tet -
baslrvacalb ta'hıiıin C'.mmektPCiir. de. buna muvaffak olunamamıs. hüvivcti kik'eri valiye anlatmış, alınacak tedbir-

Amı>rikıın firm'11arı av deri1erile alA- t~bit edilemivcn yolcu bo~ulup gitmiş - leri zikretiJ!iştir. 

İki kişi i ö ren ç ba ı 
muha emes·ne deva e ·ı i 
Dinlanilen şah id çoban an suçunu teyid ' eder 

mahiyette malümat verdi 

Bir müddet evvel su-tlüce cı·va d S I . ,ı!' ~ nn a, uç u, şahidin sözlerini reddctnıiŞ 
agıla koyun koymak yüzünden çıkan bir c- Yalan söylüyor. Asıl suçlu J<eJldi' 
kavga esnasıında., 'rahir ve Niyazi i,sjm - sidir> d.emiştir. 
lerinde iki kişiyi tabanca ile öldüren ço- Muhake.me, di~er salıirierin celbi ı~' 
ban Şahanın muhakemesine 1 inci a~ır .. talik edilmiştir. ~ 
cezada, di.in devam edilmiştir. . • 

Hadise Tahirin Şahanın koyunlarını Kasa kiran ambar bekçısı 
k~yduğu ağııa, :a~irin de kendi sürüsü- 6 ay hapse mahkOm edildi 
nu kapaması yıuzunden vukubulmuştur. 

Suçlu Şa'ban ise duruşmanın geçen 
ce'sesinde, 4ıadiseyi inkar ve bunda t!,rar 
etmişti. 

Dünkü celsede, ~id sıfntile dinlenilen 
Cevad, v.ak'a etraiında bildiklerini şöyle 
an la tnuştır: 

- Hadisenin cereyan ettiği gün, bir 
Pazar günüydü. Şaban, gez.meğe gitmiş
tL Ben, koyunları nğıla koydum. Sonra, 
yemeğe oturdınn. Bu sırada Tahir gele -
rek, koyunlannı ayni ağıla koymak is -
tedi. Mani olmağa çalıştırnsa da, beni 
dinlemedi Bir saat sonra. Şaban gezme
den döndiL Koyunların ağılda bizim ko
yunlara lmrı§tığını görünce, bana: 

c- Sen, neye mani olmadın:. diye, sor
du. Ben de Tahirin sözümü dinlemediği
ni söyledim. Bu 'iırada Tahir de gel -
mişti. İkisi arasında kavga başladı. Ta -
bir, Şa:bana küfretti. Ben korucuya ha -
ber verme~e gittim. Yanlarından uzak -
laşmca üç el silah atıldığını işittim. Bil
d'iğim. bu kadardır. 

Tokall Asliye l'tlaıhkemesJnden: 

ı - Tokadın Kl\veme.cıçld mahallesinde 
muklm Dimortalı Hacı Ahmed ~lu Mehmed 
hl:mıetk§.rı Nizım karL!l Esmahan, na.mı di. 
~er Bedriyenin kocası Tokadın Dimorta kö. 
yünden Hacı Ahmed oClu Mehmed hlzmet
kft.rı Nazım, namı dlRer Vaslloa aleyh\ndc 
açtı~ı boşanma davası binnetlee sabit ol -
du~ndan bo§anmalarına ve merlrnmun ı. 

kametg~hı ahlr1 meçhul kaldı~dan bo _ 
şanma kararının Uft.nen tcbll~lne 1617/935 
tarihinde karar verllmlş oldu~nda.n hu _ 

kuk usulü muhakemelerl kanununun 144 
1lııcii mnddeal muclblnce tarihi tlD.ndan ıti
baren blr ay zarfında merkumun blr ltirazı 
varsa usulen temylz etmesi, aks! takdirde L 
lflmın kesbi kat'lyet edece~l 1lAn olwıur. 

:ı - İsbu lllnın suret, harç ve damga pu. 
lu asıl llAma yapı.ştırılmı§tır. 

3 - İşbu ilAnın bir sureti mahkeme dl _ 
Tanhanesine tallk suretue llA.n edllmlştlr. 
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Sirkecide Güzel İzmir nmban J<:ıs<>'sJ 
kırarak 400 liro çalan ve yakalzınıı: •• 
asliye 8 inci ceza mahkemesmc vcrU , 
arnbarın bekçisi Muharrem Naki Jısİ' 
km&aki dava neticel.enmiştir. . d . ·ı 

Mahkeme, suçu sa:bit olan belcÇl) 
ay müd:detle hapse rr.ahküm etıniştif· ~ 

Bir sahte ilam davasına bak11
,., 

Sahte veraset m~mı sureti yaparolt:~e
müş bir kadının mirasına konmıı}{ ı;ı •• 

diği iddia edilen Oseb KoncagüJün dıl:~. 
masına1 2 nci ağırcezada dün de de\ 
edi Imiştir. ·' 

Dünkü celsede şahid olarak dinle111~ 
İstanbul, ı ind noteri Eşref, hülastl 

şunları söylemiştir: ~~· 

- Vak'.a etrafında bir malumatırtl ~c 
tur. Yalnız, bir ilam suretinin daire 1' • t"l:> • 
sureti çıkartı ldı. Bu surete baŞka ı cO (, 
ya imza etmişti. Onun bilmesi Icab -•lı' 

d
. ce> 

Mu1-ıakeme, gelmiyen bir şahi ırt 
için, muhakemeyi talik etmiştir. 

ete i czan ler 
- ····-- ıııı 

Bu rece nöbetçi olan ec:z.aneter ~ 
lardır: 

İstanbul clbetindekiler: srd~ 
Alemdarda (Sırrı As~m>, IJ>SO.t , 

(~ar:m), Eminönünde (Yorg1), ş!~'· 
debaştn<la (.Asaf), Be)"..lzıdda <~J$
Fatlhte (Emtlyadl), Bakırköyünde 
tanbul), Eyübde (Arl! Beşir). 
Beyoğlu cihetindekiler: O'' 
İstiklfıl caddesinde (GalatasaraY•ıtÇı ' 

rlh), Cümhurlyet caddesinde <ıtOr (f.' 
yaıı). Finızağada <Ertu~rul), şı.şll~tı# 
sım), Taksirnde (Kemal), Be§ 
CSulP.yman ~ceb). ı.ıer: 

&taziçJ, Kadıköy ve Adalar~a"~d9r6~ 
Kadıköyünde (Kadıköy), üsJtU 111r6' 

(Scllmlye), Sanyerde (Asa!>, .f>dll 
<Ha U·;). 

""------~ 
Babaeski Belediyesinden : 

• Alınacak mal~emenin ~~~~ Tutarı 

Lira Kur. 
Muvakkat tem. 

Lira Kur. cınsı Miktan evsafı ihale tari. ;;,; -------------- ı• 
1800 00 135 00 Mo:z:ot 20,0CO ki. C.Y.3 25/12/939 ı4.~ 

152 00 ll 40 Ya~ 400 ll D.T.E. ll » ıı f ~ 
BabnıosltJ elektrik santralının altı aylık ihtiyacı olan yukarıda miktarı ve efs:ı 

1 
(iıt"' 

Mazot ve makine ya~ı ihalesi 2490 sayılı kanun hiikiimlerı dairesinde ynpıırnnlt cl' 
on beş gün müddeUe münnkasaya vaz'edllıııl~tlr. Talib olanlar belU gün ve saatte ~çeıtf 
yede müt~şekkll Encümene müracaat etnıelerl ve bu 1ş lçln istenen tcmınnt 11 ~rJ' 
Belediyemiz veznesine yatınldığına dair makbuz veya hükiımetçe tanınmlf barı"" 1C ııf 
tubn llt> teklif mektublarmı saat 13 çe kadar Encümene vermiş bulunDlaır:ı.rJ 
saatten sonra vakl tekllfier kabul edflmlycı:ektir. ttıl'~ ' 

Fnzla malftmat almak isteyenler Babaeski Belediyesi Rlyasetlne müracaat e 
dirler 00388) 

kadar olmıktadırhr. tir. 
' Çuva1 dnrlı~ basladı Kevfiv~t mm P.mnivet müdürlüğüne Valilereesmifevkaladc salahiyet veren ka- T k t• ·ı d s· k ı· den· 

. ibildin1mis. bu hucrusta ı<:ab E>den tahki- nunun R Gazetede iHin edildiği ta- a as mı e ır e ın 
Ph·.a-:a<la bir müdclettrnbPri hissedil _ katın yapılmasma b'aslanmıştır. riliten itibaren ihtikiırla sıkı bir müca - . 

mekte olan cuvaı rlarlıltı artmıstır. Buna 1\Ierdivendcn diişen bir adam öldr deleye geçilecektir. ' mnvaıiolarak fjatlarr1<>vü7.de 50-lOOnis- ,..._~ ,_ da 
1 

Emniyet müdürlüğü teşkilatı da ihti- ı bl•""" d•ı • ı• 
betfnde fazlalasmıs. ~0-~'5 kuru~ltık eski ...,..gawğlun Çatatçeşm.e . roka~ında karla mücadele için memurlar teirık et- e ID e ı mış ır. 
çuvallar !\0-5!5 kurı.ışluk yeni çuvallar 100 30 sayılı handa oturan tzm1rlı 58 ynşln _ . . kunm:ı cıkm~ır. rında HüSt>yin, dün sabah :J-ıanın merdi - ~- tıı-1' 

Memleketimize lıarirrle!l ithal d"] vtınlerindm inerk~ rnüvazenesini kay - Kaymakamlara ihtikarln yapacakları Ötedenberi demir ve malzemei İn§aiye ithaliliile mü~tagil oevi 
}ül mamulRtının mühjm kıc;mı 'k~nc~ bf'de;.ek ~ü~r·~ B.u sukut. neticesin- mücadele hakkında şimdidE-n lazım gelen j b sı dlstar~an l"'tlrllmnlc;e iken. harb vari- do vuoodUnun muh,~l•f yerlen.nden_ a!ır emirler verilmiştir. ticaretbanelerin Amer:ka ve ngiltereden ithal edecekleri U •0,, 

:yetl dolaV>91'e ltb,J 7nrtukla•ınıo artma surotte va~alanan Huse-vl~: b!r ~u~dot istanbul vali ve belediye reisi Lfıtli malzemeyi ithal etmek istedikleri memleket ismile, malın c•,,ı sı cuval ithalini ro 1 ı· · ı· B conra aldıgı varalann tesınle olmuştur K d b h ta 1 ·· l · ı· m"ıktar ve kıymetini bildirir bir beyanname ile 19 v~nuPııev .... t 
bN>l ll hub ~ es ~rm ış ır b u s: - Kaza etTafmda zabıta tahkikata de.- ır ar u usus şu n arı soy emış ır: ~ v"' 

tift
.ke ouvkusa· 1m. u at. ~ıru. se ze

1
. v

1
run, vam etmektedir. - Yeni layiha \•alilere fcvkalade saUl- Salı akpmına kadar TAKAS LIMITED ŞlRKETİ'ne JJliirııC 

rında birer miktar arhc:lar olmus ve bu . ı~e venne e ır ..• ıL e _sa a ıye ımızı etmeleri lüzumu ilan olunur. 10398 ' . ve ı. susam ~esaıre sa ıs a - h" t kt a· B" d ı·h · t" · ·ı· 
!bilhassa ucuz emtia !iatlarına hissolunur Şclıirôlik müte'hassısı Taksirnde ıstımal ederek ibtikara mucadele açaca- ~:~"----
bir tesir vaumıc;br. 1etkikler ynptı ğız.» ~~~~~~~~~E~E~N~~E~-~A~N~i~T~T~A~~~~ 

Her lmzadn birer kömür deposu Şelhirdlik m~dhassısı. Prost. Kara -

1 
k bükten dönnti.iştür. Prost, dün Taksim ci-

nçı nca vannı gezmiş, Taksrrn kışla1 arını görmüş, 

Sömikok ve Karabük kokundan halkın meydnnın alaoa.ğı müstakbel ~ekil etra
lstifadesini temin için h~ledive her ko -ı fında mahallinde tetkikat yapmıştır. 
zada birrr depo vücudc getirecektir. Be- Prost. bugün saat 15 buçukt.-ı imar 
lediye, Kuruçeşmed<>Id köm:lr depoların- müdürlüğüınde yapılacak toplantıya riya. 
dan kendi VBSltasile kö'llürlC'rl bu depo - set edecektir. TQplanttdı:t Güzel San'atlar 
lara nakledec<'ktir. Bu surPtle halkın 'hi- AkadC'Tnisi mimarlarmdan Arif Hikmet, 
iesiz ve normal fiıt uzerinncn kömür al- hanrlanuş olduğu Tepebaşı tiyatrosunun 
maları temin edi'ecnktir. projesi üzerinde izahat verecektir. 

EY T P 
•• 
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Alman ceb zırhlısını ilk defa gören Aıaks lngiliz kruvazörii 

- -. -

' 
Sayfa 5 

1 H idisel er K&rJiunda 1 

Teneke buhran1 
Dütnkü gazetelerden birinde okudum: ı İşte bu mühim derd de teneke buhraru 
Müteaddid buhranlar arasında, şimdi yimi.nden. kendiliğinden halledilmiş o -

bir de teneke buhranı baş göstcrmi~. lacak, bundan böyle şehirda teneke ma-
Bullraıo nevilerinin, sinJr buhraru, aşk halle, teneke kulübe görrniyecekiz. 

buhranı da dahil, hepsini zararlı bul - * 
duğum ~~· ten~ke buhranı bana hiç. te Hele son zamanlarda başları tenekeli 
zararlı g~ hat~ faydalı olabı - kadınlar türemişti. Beyo~lu mağazaların-
leceğinf lbıle tahmin ettim. dan birinin kadın tezgAhtarlarından, ev 

* kıadmlanna sirayet eden bu illet çolr kö-
Teneke piyasadan çekilince, hiç kim - tü bir şeydi Sabahlan hangi evin ka

se; başkasınm kuyru~una haklıyacak te- pısı çıalınsa, kapıyı açacak genç kadın, 
neke bulamıyacak; bu yüzden kuyruğa genç hizmetçi muhakkak başı tenek~li 
teneke bağlanmak tehlikesi ortadan kal- olurdu. 
kaoak. Saçlara dalga yapmak içJn takılan bu * tenekeler, kumral, sarı, siyah saçlar ü -

Sık sık teneke görülmedi~i içın tene- zerinde öyle çirkin bir man7.ara arze -
kenin belki adı bile unut.ulacak ve kül _ derdi ki, insanın karşısındaki kadma: 
hanbeyler kızdıkları insaıa: - Allah nzası için benımle konuıltu-

- Geçmişi tenekeli: ğunuz kısa müddet zarfında olsun şu te-
Diye küfredemiyecekler. lisandan bir nekeleri kafanızda::ı çıkarın da gözleri -

küfür eksik <>lacak. min zevkini ilılAl etmeyin! dı~'W.!ce~ı ge
Iirdi. Teneke bıihranı bunu da halledi -* verecek, kadınlar teneke başlı olmaktan 

Bizim şehirde eskidonberi bir türlü kurtulaoaklar. 
ha1ledilenıiyen bir derd vardır, en göze 

* göıiinür yerlerde teneke mahalleleri ku
rulur. En modern yapılarm yanına tene
ke kulübeler oturtulur. 

Bu anaiballe'er bir kere kuruldu mu 
kaldırılrnaz, bu kulübeler bir kere otur -
tuldu mu yıktırılmrız, ~ehrin imarı, şeh
rin güzelleştirilmesi uğruna en muhte -
şem yapıy-a kazma vunılduğu halde, ne
dense teneke mahalleleri üflemckten çe
kinirler. 

Teneke buhranı yüzünden teneke ge -
mi alanlar kabahatli addedilmiyecekler, 
teneke ses'i ııadyosu olanlar, komşuları
nın radyolarını kıskanmıyacaklar, tavcı

lar altın yerine tenek~ süremiyecekler. 
Hülasa: Teneke buhranı buhran!ar a

rasında zararsızı ve hattA faydalısı rıla

cak. 

C Bunları biliyor mu idiniz? =ı 
Mukavvadan cam Amerikan radyo istasyonlar• 

. .. Çinde birçol{ Birleşik Ame • 
· Aşil lngi.'iz lıafif kruvazöril Ekster lngi.liz a~ır kruvcız;ıru , . 

1 
n'kada S61 radyo ~ · · evıerın cam a - . 

~ v:'elki gün sabah cenubi Ame -~ oofsilat olmamakla ~raber dnlaşılt~ror ki, İngiliz kruvazörleri tarafından muhart'- rı kartondandır . istasyonu m ev -
~ilk' rıkanın doğusurıda küçük bir birkaç haftadanberi kSh Himl ve kah At- beden hariç kılınarak Montevideo lima- cuttur. Halk ara-t'ıtı.d~et o'an uı:u~v.ay sa~il-~eri açıkl~- Jas ?k~anuslannda ~öründüğü ve bazı :ıma il ticaya mecbur edilmeleri hadi esi Cam_ w. A vr~lpadan 
~a 19

39 harbının ılk bı.ıyuı:ek denız gemılerı batırdığı haber alınan ve hep ızan olunanıaz. geldıgı v... pek sındaki radyo 
~e ~ebesi vukuıbu~uştur. Bu muh~re-, nedense f\-dmiral Scheer oldu.~ zannoln- Aja•~ıslarm ;rerdikl~ri haberlerden an- ııcuz olmadığı i - . ma kine leri nin 
Sraf S nsun olarak bır tarafta (Admır~l nan, Amiral Graf Spee Alman ceb kru - laşıldı~~ gore Am.irıı! G~af Spee. ce b ~in bunu tercih ederler. Karton zeytın mevcudu otuz milyonu geçer. Birlc)ik 
ger ta PE>e) adlı Alman ceb zırhlısı ve dı- vazöıii 13 Birincikanun s:ıbahı saat 6 da kru\·azorune taarruz umutTUyetle şımal w d b·r müddet bırakıldığı zaman Amerikadaki 561 radyo istasyonundan ıorne rafta (Exter) İngiliz ağır kruva - Rio de la Plata körfezi ağzı dışında ve cihetindC'n vaki olmuş, bu suretle Alman Y~~ a 1 _ • • •. n d d w Idi R d 
Ili (ı\ .!bunun refakatindeki birbirinin ay- Montevideonun doğusundaki Puan ta del harb gemisi Pointa del F.sta'nın 20 mil a- nım şeffaf ve ultravıyolenın nufuzu a hiç biri devlete ai egi r. a yo ma. 
leı-ı b~ax) ve (Aohilles) hafif kruvazör - Este burnunun 20 mil kadar açı~ında çığ'ı:ıda.n cenu?a ~oğru y~l al~_ış v: ~u 1ma!li olmıyacak bir hal aldığı için cam kinesine sahib olan hiç bir vergile mü. 
J\~unuyorlardı.. Fransanın Formose ndh vapurunu tev - sabıller-de scyır gıuç oldu~m ıçın butun gibi kullanılabilmektedir. kellef değildirler. Amerikada radyo is. 

~da i ı'al G~af Spee 1928 ila 1~3~ ara - kif için buna refaka.t ede:ı Ajax İngiliz SÜI'~t!nden ist~~ade. edemerı:!ştir.. Zaten tasyon u n çma k, başka memleketlerde 
ÇllJ.ğı 0Şa edılen ve Alınan denız ınşaat- hafif kruvazörüne taarruz etrnis ve mil- İngıliz kruwızorlerı dah.J suratil olduk- * ayakkabıcı dükkanı açmak kadar ba-
tı_th.ı~ın şaheserleri addoıunan üç ceb saderne yerir.e diğer tngıliz ıuuvazörıeri ıarı;wan bunlar d~ t~rafta.?- istedikleri Avrupamn en kld~mli sittir. 
bılitile n~~n en son ~pılanı ve 1936 da Exter ile Aclıilles'in pek az sonra yetiş- gibı .manevra ~de?ı~lşlerdir.. • . 
"ernın nıdır. Bu gem~ere reb zırhlısı4 ad~ meleri ve de.rllal ateş açmaları üzerine ı İşınasıl ganb cıhetı şudur kı saat .ti d~n K~·ah k m? * 
edilrne.ıe.kl~ .beraber _bırer ~ahe~e! telakkı muharehc k:wı;mu.._c;tır. Bu muharebenin 10 a k<Klar devam e~:n n:uharebenın .~ı~ ,, lk· .. 
~didi erının se~bı, denız sılahlarını.n sı.rf bir tesadüf eseri olarak mı, yoksa kısmındıa Ext~r t~~ıhz agır. kruvazo~ Avrupada en uzun zaman tahtta ~ gUn camır " 
lıa. fa 1 ırnuah;desınde 10.000 tondan da - komod'Or (Harvud) un kumandasındaki yarala:ıara~ suratı":l: kavbettı~ı ,halde dı- k ı olan hükümdar Holanda krali. Hindistanda cİki gün camisi» ismi ve. ~Uz a gemı yapılmaması mukarrer ol- küçıü•k İngiliz filosunun bir tertibi neti _ ğer ikı hafıf kruvazor Alman ceo zırhlısı- a ~~~ . . . . . . . 
6 tan:alde AJmaınların 10.000 tonun içine cesi mi çıktıltı henüz tamnmPc belli de • mn peşini bırakmamışlnr ve neticede Al- çesıdır. Ü? yaşında ıken tahta çıkmış. rıle? bır. c:ımı vard:r· Camıye bu ısmın 
~tte.ı·28 -santimetrelik, 8 tane 15 santi - ğil. Fakat Fransız vapurunn refakat e _ man ceb zırMI..9ll1ı Montevidaova ilticaya tır. Eğer Ispanyanın sabık kralı Alfons venlmesının sebebı camlin tam kırk 
t~tr 1f ve yarun düzüne de 10,5 san - den Ajax İn~iliz l{ruvazörünün Alman meobur olrr...ak derecede yarnlarnışlardır. cl'<m kral olsaydıt rekor onun olacaktı. sekiz saat zarfında yapılmış olmasma 
gtltnin~ ık t<>p sıkı.~tırabildi~ten başka ce'b zırhlısı ile temas eder etmez diğer iki ~nl~lan İngilizlere as!l muvaffaki - Doğduğu zaman kral ilan edilmişti. !nandıklarındandır. 
'iQ to ın tekne ve ,:r.ıvertelerıle kumancin İngiliz kruv.az6rü'1:in ufukt-ı ı!Örünmc _ yetı ternın eden darbe Arnıral Graf Spee- ....................................................... - •• - ...................................................... - ....... .. ' :ı kulelerini kalın bir zırhla muha- leri işin bir tesadü rten zivade tertib ne- nin kumanda kulesine isabet eden \'e ~e-
~ler hna alB'bilmelcri ve üstelik bu ge- ticesi oldu~u göcrtennektedir. Hat~ minin kumandanile lJirlikte bittabi ınai- _ Gl 
~e e 

5
4,000 ıbeygir kuvvetinde bir ma - Montevideodan teraşşüh eden bir haber~ yeti."lden rbirçoğunu yaralıyan ve bu su- _.. 

"'ereh~fYesinde saatte 26 millik bir sürat göre İngiliz kruvazörleri dıi'{er bir pet _ retle topları kumıındasız bırakan isabet 
.lıU~ı~eleridir. rol ~purunu Amiral Graf Speevi yal,a - olm~.tur. Amira~ Gr~f Spee, başkaca d~-

lttbatil r zırhlarının çokluğu ve kalınl~ı lamak ve bastırmak için yemli';< olarak ha dört ehf:'lilmıyetlı yara almış ve bır 
~fırlar e .~ru"Wlzör ~lmayıp birer zırhlı - Jrull.anm~lardır. top tareti de lharab olımıştur. Gemideki 
harue· :u ratleri ve tof?larını:ı çaplan iti- Bu haberlerin do~ruluk dere<'elcri he- nisbeten fa_zla _ölü :e. yaralı adedı .. hem 
~ :Ycı.r~' bunlarla açııc denı:r.de te~ ba - nüz malum değildir. Ancak Amiral Gr:ıf ~~iharebenı~. ~-ıd~etını Ye ~em ?e '.lÇ İn
~~i~ h Şacak ve sav~cak yalnn '.lç İn- S . 13 Birincikftnun sa-bahı İnniliz gılız kruvazorunun nasıl bır azım ve fe-
ı~uı:b. gemisinin. ~ Hood, R:nown v~ ~=rlerf tarafından ansızın ve \cr dınk~rlıkla !harbe.ttiklerini göstedr. . 
"1. nın bulundug-ı kanaatı umum. hal<k gnvri müsaid bir vazivet~ yaka _ Neticede gerç1 Exterden maada Achı1-
4te tar· . . . .. landığı muhakkak gibidir. Yoksa 28 san- les de ajtır yaralanmış bulunm~ktnd!r; ~ sah~b· ıf ettı~ırı:nz vasıf VP. şobretle - timetre çapında 6 ~.opa ve ağır bir zırha fakat İngiliz kruvazörleri de vazıfelc'rıni 

'lltlı evvel
1
k<?lal_! Annral Graf Sree ceb zırh malik bir hattı harb zırhlısının üc aded tamamile ve kıaaıramanca vaprnıslar~ır. 

l'dı~~~~~~~~-ud:h~i~~=l:a~r~v:~~fi~a~n~~=k;~~ı;d;a~b;i;M;i;~;e;n~=~~~~~=~~=H=·~E~·=E=r~k~~~cl~ Ql'f. Q n a ArJantın ve Uruguvay sahıl- • a ' 
0l:tnı ~tklarında hiç biri kendi ayannda G" ki . ı·h 163 k. . . ı· k tt• l'ıı~~~n iiç İngiliz kruvazörünün taar • Umru er tm 1 anina IŞI IŞ Ira e 1 
a~ kuğrıyarak ağırca yaralanmış ve 
\>-hrı aranlık bastıktan sonra Urugu
~ııll'ıa;ıerkezi Montevideo lımanına sı -
~ J\nli a irlleCbur olmuştur. 

.. ~ ~a! Graf Spee He kat'f bir muhare
~"ıtıtı11 r~iş <>lan üç İn$liz kruvazö -
~. bazı esaslı vasıfları şunlardır: 
~~ ... ---.. Cin•i tonu sürııti 

"'Or ~---- _--..:;._ 
-'tf,~1 •t r lı:ruva-ıör ~310 
"'•n lıııfif 6985 .. .. " 

82,2 
82.6 

~k~plan f~ııa•ının bittif!i yıl 
&.ı~·~ 18 timetrelik 1081 ve 1938 do tamir 

.. 

&.ı :ı .. .. 
&.1o.:ıı • • •• 
t' •• •• tt 

'Q(il\i~·· .. 1984 

llbı "e tesı r ki bu üç İngiliz kruvazörü 
t\ı'h...d:u.rıllıı~a~ ~ihetile Amiral Graf Spee
~~ :tırıh~dıler. Ya mz sürat itibanle 
oıd ~ Al na tefevvuk ediyorlardı. 
~llğu hamanın son sürati yalnız 26 mil 
~~ idi ~<!e İngilizlerinki 6 mil kadar 
atı: t "e· urat deniz muharebelerlnde 
l>~tıı:-a.rı ~~~a kabiliyetini fevkalade 

~a.T>ac~~ u;ı;n.ildir; fakat harbi niha -
ht olan toplardır. 

:Su h uharebe nasıl oldu? 
usu.sıa henüz kafi malfımat ve 

lmtihanc.La-rı bir intıba 

İstanbul gümrükleri başmüdürlüğü ta- İmtihan evrakı dün akşam Gümrük • e 
raftndan orta mekteb ve lise mezunları İnhisarlar Veka.letine gönderil.ıniştir. 
arasında .açılmış olaıı müsabaka imtiha- :tmtihan neticesi bir haftaya kadar a-
nı dıün yapılmıştır. lakadarlara 1>ildirilecektir. 
M~bakaya 163 kiıi iştirak etmiştir. 

~~--.--. .... -.-.emaau.~--~-
illl hız karlleşten 
Evv,ia kiiçüğiJ 
B'vlenirse 

H. H. rümuzile Ankaradan bana 
mektub yazan okuyucumun derdi şu: 

Bu okuyucum, on yedi yaşında bir 
genç kızdır. Bir yaş küçük bir kız kar
deşi daha var. Kız kardeşi kendinden 
daha güzeldir. İşte olruyucumun dereii
lllin esasını teşkil eden nokta .. 

Bundan daha bir sene evvel küçU~e 
kısmet çıktığı halde büyütil istiyen 
olmamış, ve şımcli Jru~k nişanlnnmış. 

Bunu anlatan okuyucum dıyor ki: 
cErkekler, kadında yüz güzelliğine, 

vücud güzelli~ine her şeyden fazla e
hemıniyet veriyorlar. Kız kardeşimin 
benden evvel nişanlanmasının sebebi 
de budur. • 

Ben bu vaziyetten üzülüyorum. Ya
rın kız kardeşün evlenecektir. Küçü· 
ğü evlendi, büyüğü evde kaldı denile
cek.» 

Derdini açık olarak anlatan genç kız 
okııyucumla konuşalım. 

Hem ~~ düş(lnOyorsun, bem 
yanlış kızım, hem haklısu~. hem de 
haksız. 

noı;-u d~nüyor9Ul\: Çünkü küçü
~ gitti, büyü~ evde kaldı, diyecek
ler bulunur. 

Y<mlış dtll.§lü.nilyorBWl: Çünkü bunu 

diyecekler o kadar basit ve o kadaı 
değersiz bir takım dedikoduculardır 

ki o dedikoducularm sözüne ehe..-nıni4 
yet verecek bir erkeğin sana talib ol· 
maktansa, olmaması daha hayırlırur. 

Haklısın.. b~zı erkekler yalnız za. 
hiri güzelliğe ehemmiyet verir, daha 
!azlasi~e meşgul olmazlar. 

Haksızsın.. :;ünk!ı bu kadar satht 
düşünen erkekler, bütün erkekler de
ğillerdir. 

Kız kardeşinin senden güzel olma
sının onun send~n evvel nlşanlanması
nın oobehi okiuğunu zannetmem. 

Bazı insan geç evlenir, bazı ınsan 

erken ve sonra iki kardesten -evvela 
büyührünüın P.vlenme~ de bir kaide o
lamaz . 

Hiç üzübne kızım ve bilhassa üriil· 
dü~.inii kardeşine ve kimseye belli et
memeye ça1 ış.. Kız kardeşinin büyüğü 

olman itibarile onun diiğün hazırlıkla
n için yapacağın bütün yardımlan 

yap, o birkere evlensiıl ve sen o ?a· 
man evinin tek genç kızı kendi kısme
tini bekle.. dünyada az güzel .olan ne 
lrockir çok kadın vardır ki, kocaları 

çok iyi ve çok ilerde adamlardır. Ka
rılannı severler ve onları mes'ud ~ 
derler. 

Senin vaziyetinde üzülmcye değc·r 

hiQ'bir §eY yok kızım. 
TıEYZE 
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. e 1 
Edebiyat dünyasının nazarı dikkatini Finlandiya 

üzerine çeviren bir hadise: 1939 

( 
Viviane Romanceın bi b·r 

acera i e do u hayatı 
Nobel müktifatının bir Fin muharririne verilmesi (~::~;·:~;:~·~: .. ;::~; .. ~::_;:~·~;~·;;:·:~;:~;;~····:::;:~::~:~····~;~:;,j 

E T llıüçük bir dan.öz oldu, ıonradan mefhur Franıız ıan'atktırı Mistitt-ı 
Yaza : E en kr m a. u i geti tolratladığı için birdenbire töhret buldu. Şimdi Fransanın ett 

Son zamanlarda iki mühim hadise, kası addedilmektedir. Hiç bir muharrir 1 güzel ve aan' cfk4rı yıld~ıdır. 1 
A v ı u ı anın ~imali .şarkisinde üç buçuk Sillampaa kadar köylünün hayatını \-.._ ..................................................................................................................... •4 

mil~ on luk &sil ve kahraman bir millet tıısvir hususunda muvaffak olmamıştır. 
clan Firılcrin üzerine dünyanın nazarı Onun ttıbloları Balzak'ın ve ZolA'nın 
d k!, nı bir daha ve ehemmiyetlc tasvirlerini geri bırakmaktadır. 
eel et ı. Emekci hayatını tasvir hususunda 

Bu had:c::flerden biri, aslen ırkdaş - ayııi muvaffakiyeti gösteren gene bir 
lnr!m·z olcın bu mılletin ansızın uğradı. Finliındiyalı muharrir: Teuvo Pakola-
ğı let:a\ uz üzerine istiklali uğrunda gi- dır. Kızıl ihtilal mevzuu üzerinde, di-
r fğ" y· · tçe mücCıdele .. Diğeri de t939 ğer, mergub bir eser de Joel Lehtoncn 
No ;el : cıyat mükiıfatmın Finlandi. adlı bir Finlfındiyalınındır . 
.} alı n u 1&rrir (Franz Emil Sillam - Bunlardan başka, Fin edebiyatının 
paa)ya \ l'Llm~ olmasıdır. zenginliğine ve şöhretine yardım eden-

Bu ıin 1 \ • ~dlarından birini boynci • ler mcyanında daha birçok isimler zik-
mıle: ~o· r tin doruğuna erişmiş gören redebiliriz: Kiyasti Vilkuna ( ölümü ) 
Fir.lanr .~ 3, edebiyatının mazisi ve hali 1922) vatanının Rusyaya karşı müca-
hazırile hakkın iftihar edebilir. delelerini hikaye etmiştir. Madam Aino 

Fin edel:>!yatının menşei ön altıncı KaHas· yabancı dillere tercüme edilen 
asrn uzan•r. Şöhreti bize kadar gelen «Beyaz gemi»sile me§hurdur. Ckne 
en Pski muharrir, bugün Turku adını madam Maria Jotuni mizıaha kaçan 
taşıya!l e .. ki Abo şehrinin papazı Mişel canlı üsl11bu ile temayüz etmiştir. 
Ar1r:koladır. Bu zat 1544 yılında Fin Franz Emil Sillampoa Munsır ]'inlandiyanın en vel1id şairi 
:tlfabesin", 1548 ve 1552 de de incilin Şayanı dikkat olan nokta, Finlandiya 1925 de ölen Eino Leino'dur. Bu zat 
ve tevra.tın bu dilde tercümelerini ne§- edebiyat üstadlarının ekseriye•le köy me11snr ve manzum müteaddid dram. 
retmiştir. muhitinden yetişmiş, mütevazı taba • larm, hikaye ve romanllarm, edebi 

On dokuzuncu asrm başlarına kadar kavcı mensub kimseler olduğudur. etii-dJerin ve birkaç cild lirik şiirin mü-
devam eden İsveç nüfuz ve tahalrk i . F"nliindiyanın en büyük nasirı addo- ellHidir. Bunların içinde en meşhuru Vtviane R<nnance 
mü Fin edebiyatında bir dur{!unluk lunall "ve 1921 senesinde ölen Johanni milli ve 1arihi cHelkavirsia» adlı mu. Değil yalnız Avrupa·, fakat Amerika ona ır.i\racaat ederek beraberce bir Jlıl" 
ha~ıl etti. F in şairleri İsveç dilinde yaz.l Alıo bir köy papazınm oğlu idi. İlk eser azzam bir destan dır .. L-e i no ayni za - sinema yıldızları arasında bile Viviane mara ya·pmalarını teklif etti. b!J 
rna~'ı tcrrih ediyorlardı. Çünkü kendi lPrinde zamanının hayatını tetkik ve re manda D<ınte'nin ciHihi komedi:.sini Romance kadar ca:ıibeli, sehhar, kanı Vivfane teklifi kabul eyledi. Ve_ ·et 
d!llerinde yazmış olsalar okuyucu bu- ali .. t bir üslüb ile tasvir etmiştir. Aho na?men Finceye tercüme ederek bir sıcak bir san'atkara tesadüf edilme - numara pek büyük bir muvaffal' ' 
lamamak end"şesini duymakta idiler. rom::ın teknivini öğrenmek için Fran- har~kn başarm•ştır. miştir denUse yeri vardır. kazandı. bt1 

Anc<ık 1853 yılındadır ki Flnlimdi- s~va rTidin oraila verleşmisti. Molyer ve Homer mütercimi Otto Bu güzel yıldızın §imdiye kadar ge- Kendisinden bu kadar bahsettiren 
yanın milli epopesi olan Ka1evalJ.anın Eserlerinde, milletinin müselsel 1* M~~"ınin "'n ile Turku üniversitesinde çirmiş olduğu hayat safhaları cidden gerıç kadın kimdir? 0ı1 
Hk kısmı Fince olilrak tBb ve :ıeşredil. tırahh rı nı ıt> .. l"rıüm eder. j<'d~>b:v:ıt nrofesörü Koskenniemi de dikkate değer bir mahiyettedir. On beş sene evvel zayıf, a·lelnde ··ı· 
di Ayni senelerdc, halk <:airl<'ri Kor- Jr lı" pe- · · n r adında p-ene bir köy burrün mc5hut ve makbul şairlerdir. Viviane Romance'ın hakiki ismi Vi- kızdı. Gözleri çok güzeldi ve bU vt•. 
honen'in ve Liytinen'in şi"rle:- · ın, '"~'ene n •ı:r:ı, },in l·övWlPrinin mec;akkatlermi Güz~'l san'atJarın ve alelümum kül • viane Ortmens'dır. Güzellik müsaba - den nazarı dikkati celbediyordU· J3tı e
dierer on sekiz halk şairinin kl.illiyatı tas\·ir ctmistir. 1915 de ölen Paivari~ı- türii~. her şub~si~de. büyük kabiliyet- kalarının hü~~ sürdüğü senelerd~n b.a~ı askeri mi.itekaidlerindendi. A~;rı9 
intişar etti. ta. Milli Fin tiyatrosunu kuran Sarl ler l?'osteren Fınland·valı ırkdaşlarımı. birinde kendısınden pek çok bahsedıl. sı de hastabakıcılık yapıyordU· ·e!li 

On dokuzuncu asrın son yıllarmda SP~ bob, edC'biyatı bırakıp politikaya zın nıüşterek tarihimize ettikleri btiyük mişti. kızda evvelA san'atkfir olmaık }le" bit 
Fin edebiya .. ı gittikçe inkişafa başladı. atılan s. Alkic da hep köy çocukları de'!er li hizmetleri de unutmamalıyız. l932 senesinde Parisin en güzel kızı yoktu. Yalnız heves değil, bö~·~e. cl~ 
Milliyet duyguları tekrar canlanan idiler. Alkio çiftçi partisinin bir aralık Filhakika Fin-Uğur ve Ural-Altay olarak seçilmişti. Fakat seçimin aka • fikir de taşımıyordu. Günün bırıııtıtl 
Finler İsveç dilini ihmal ederek, kendi bamıa geeerek birkaç defa nazır s:fa- milletlerinin tarihten önceki devirleri- binde kız olmadığı, hatta bir küçük kı- annesi ile babasının ayrılmaları orırıı· 
ana dillerine dlişkünlük gösterir oldu- til:. F'inH'ı~diva kabinesine dahil oldu. ne aid ~ahlmatı kısmen Fin arkeolog zı bile b~lunduğu haber alın~.r alınmaz göılerini •. fikirlerini açtı .. J?ı:_rhal k~i· 
lar. Bir yandan da o dilin tarih ve eti- OlUmü 1913 vılına tesadüf eden Lin. ve etnografların n 1850 yılındanberi kmlca bır kıyamet koptu. Gunlerce ga rını verdı. Ve serbestisim ılan eY\ırı • 
molojisi hakkında cidd~ araştırmalara mı.nkoski'nin «Kan kırmızı çice~in şar- devam eden fasılasız çalışmalarına zeteler bu mevzuu işlediler: Hayatn atılması kolay oldu. Da c91 
giriştiler. Bütün edebiyat \'adisindeki k1c::ı:t i~mindeki romanile illt>mşümul blr borcluvuz. «Mis Pari eınne olabilir mi?» rından biri Lyon şehrinde me05111,~ 
çalışmaları tanzim maksadile kurulan ~öh-et kaı:ındı ve bu eserinin birkaç F~ki Türklerin dil ve tarihinj iyice Nihayet buna menfi cevab verildi. fahrikatörli idi. Ona bir is buldU• ~ tı~ 
(Fin edebiyat cemiveti), Fin1andiya • dil<> çevr.ildiğini ı:tördii. Maahaza vcrli avdınlatmıva medar olan Orhan kita - Bunun üzerine ~üzel Viviane Ortmens mağa başladı. Fakat daha iyi. 

8~ • 

nın e-n yüksek müverrihi Gabriyel Port- ve vabancı mün~klirllere f'Öre ~nun lJeleiini ~nrk1 Sibervanm Y<>nir'av va- kraliçelik tacını kendisinden sonra- en karlı bir iş tasarıarnaktan fariğ o~J'l'lvif 
han'ın tarihini bastırdı. Bir köy tPrzi. en ğü7el eseri bu dei1il, Pakobiset n- etisinde kr~feden de kardes F"nlandi • ço~ rey almış olan kıza devreyledi. Bu dı. Nihavet aklına caktrislib geldi· ·rı•tı 
sinin oğlu olan Aleksi Stenval halk pi- dındaki romtın dır. Bu roman daha yan•n muhterem alimleridir. areıda davalar, münakaşalar da· eksik Pazar gü nil annesile Melun şehrı 0 ~ 
y~ .. !eri yazdı ve (Yedi kardeşler) adile !:an'atk:rane ve t~kn~ ıTe daha uygun Ercümcnd Ekrem Taht olmadı. biricik sinemasmda Rudolf Va·ler:tırı. ıı• 
bir de tarihi destan nazmcd'p şöhret yanlmıo:ot,r. • ............. ;;~·t·;~~ .. ~~~~·~~-·~~~~:~;.............. Ru iş Viviane'a çok yaramıştı. Her - nun çevirmiş oldu,ğıı «Kanlı bol':~rr''' 
kazandı. Bu vıl Nobel mükafatına mazhar o- Karadenizde ve EJTPdc birka~ J:ıün ev • kes ondan bahsediyordu. Güzellik kra- rış me~·dcınları» adındaki mı:ni ~:;,efllş 

Ayni devirde, madam Mina Kanth'in ları S•Jlampaayn (Ff>lince o sayısız hi. vel başlıv.an fırtına <ievam etmektedir. Ii~eliğiııi gtileiek ve siikfinetle terkey. l~dikten sonra kararını verdı: • 1 

( 1844.1897) tivatro pivesleri b:"v"ik kıh·elerle. kızıl ihtilal ı:rünlPrini tasvir Bu yüzden bir kısım vapurlar zama - lernesi lehine olarak büyük hareketler yıldızı olacaktı.» lı • 
rağbPt pördii. 1913 de ölen fi~oloğ Ka- ı>den bir romanı ile birdenbire iştihar nıncla 1.~anımıza Rclemcmekt.edi.:Ier. uyandırdı. İşte Lyon şehrinde fa.•brikada,~1.\ıt' )·ander ~ekı ... p:rı''ı"n bu'"tu··n e e 1<' . . t . . K'"lt'' e.l . . Bu <:UmlE:'den olarak evvelkı gun gel - N h .. .. b' . d p . . 1\ır 'd . da~' 

• ... -, • !' r r:nı " m·~tır. u ur ct emının nazarında bu mesi icab ed('n Güneyc;u ,,.apuru bir gün i ayet, gunun ırın e arısın en ş•rken aklına ·ı-elun a sınema dtıl 
F"nceye çevirdi. eser ~o~val tarihin en mühim bir vesi. rötarle dün Jimnnımıza gelmiştır. ~ö~retl' dansörlerinden Harry Pilcer mevamı ıo uncu sarf• 
~~~~~~~==~==~~~========~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~========~=========-========~====~:ffiP1i; 

Derhal ipek saçlarla muhat güzel ba- «So!'l Posta» nın tefrikası: 3l - Adamca~na döndii, c~:'e:ıc~ec:if• 
§ını dikleştirip vücudünü gcrıye kaykı- dt>di, erkek kırkından sonra er~e j\~ıı 
tarak, mes'ud bir tcbessümle, yüzümc iii( piizellec:ir. olgunlaşu-, gürbiizle~l:·. c: cı· 
bakıyor: ~---l =-= :: : g başında bir kız, toy bir ~enci clel.!ıl, ;ıl' o 

- K.onuşmuyorsunuz Bay Ganeş?.. na ak düşmü~ hakiki bir erkeği ter 
O zaman taabbüdkfırane bir huşu i- CD zerre kadar tereddücl etmcz.:t 

çinde, kendimi kaybederek, konuşuyo- ~il ,._~r!'ii!l M -Aman?... ·c; b ' 18 

rum: n - Durun; daha bitnıedi. Danı lı f' .,., 
- Aram1zdnki büyük mesafeyi tnkdir araıarınd'a alE>nı>n geçen muhavere ırı h" 

etmiyecek kadar basit düşünüşlü değilim fi harfine hatırlıyorum. Ff"rhundel'l 

Bayan NecHi.. · sözleri ü7.erine Dan iş bey: rl' 
R' ed · Yazan: Zeynel Besim Sun aJtt'' - ıca erun. · · - Küçük hanım erkeklPr h~ 

- Buna rağmen benliğimi, sıcak suya tim. Bir hayal, bir esir, bir duman halin- miş o Ferhunde . Mektebde iken mari- Kültür direktörü sırtını karısına dö-
atılnuş bir fiske tuz gıbi, tecezzi kabul deyim. Mekteb direktörü: fetlerini meydana vurmuyormu~.. nerck cevab verdi: mesini gayet iyi becerıyor. brir' 
etmez biran içinde, varlığınızda erittiy- - Rahatsızsınız Bay Güneş, gidcbilir- Bir öğretmen wrdu: - Kuzum bayancığım! Şu bastonu al Dedi: Ferhunde rıe hemen Jlltllcl'l 

som sebebini şu bedbaht gönlümün şuu- siniz; dedi, derslerınizl arkadaşlarla ida- - A~am bir münasebetsizlik mi yap- da arkadaşlarm huzurunda bana bir da- de bulundu: br'r' 
ruma itaat.siz'iğinde aramal ısınız. Sizi re ederiz... tı bayan?. yak at.. kılıbık ne dcmekmiı;, aynen gör- _ Şerefsizim doğru söylüyortttl'l 11 ı'· 

. • d~ ~ 
Umidsiz bir aşkla bir dclı gibı, bir çıl~ın Öğlene kadar sokak'arda bir serseri - Ne münasebetsiıliği efendim?. Biz sünlcr... fendi!. .. Sizinle alay etmek had ,.ırt1Y 
gibi, lbir köle gibi seviyorum Bayan Nce- gibi dolaştıktan sonra eve döndüm. Ken-ıhicabımızdan yerlerin dibine girdik. E- Gülüştük. p ki B F h d, aınrrııt · . A' 

la! .. Bu ümidsiz aşkın beni nerelere ka- dimi kanapeye atarak hıçkıra, hıçkıra fendim; bizim bay direktörün halini bi- - Sonra efondim? - e ayan er un l rıdll~ı 
beş yaşındaki kız kırk altı yaşı dar sürükliyeceğini pekala biliyorum; 

1 
ağlarken bitnb ve perişan sızmı~ım. lirsiniz; her yerde kendisini gösterir.. - Sonra bizimki .,azizım; kız başka, 1( 

fakat başlamak gibi bırakmak ta elimde Kapı ça ındı. Gelen bir haderne ebu Direktör atıldı: karı başka .. Bay.an Xec.la maşallah yetis.- dama ne diye varsul?. . ~ır 
· fendırT'I· 11" 

değildir. Hissiyatımı bir sokak adamı gi- akşam !-ültür direktörlerine gidilcceğini» - Allah, Allah .. latife yaptık hanım. miş. Evlenmelisiniz, dedi. Daniş bey de - sebübini arzetmışt·m e nı d9 , 
bi açığa vurmak cüretini gösterdim. BP.- haber verdi, al-sa:n olmu~tu... Ben Ferhundenin bu kadar fena huylu c iyi söylüyorsunuz bay direktör amma yaşını geçmiş bir erkek karısı se\'ct• 
ni artık yanınızdan uzaklaştırabilirsiniz, Bir banyo aldıktan sonra elbise değiş· olduğunu ne bilecektim?. benim artık ahım gitmiş, vahım kalmış. başka, daha olgun bir muhahbctlC pJl1:ıı· 
beni artık, ~ok haklı olarak. arkadaş'ı~ı- tirdim: dün akşamdanberi boş kalan mi- Hepimizi merak sardı; alaka ile bekle- Saçlanından yarısından fazlası beyaz- k b vl d h"ynnctc 59 ı ı.:ı' evine, arısına ag ı ır, ı · ··zel ı 

1 mza yr.ik<;e iş• şerefini hazmedemi yen bir demi, bin müşkülfıtla yutabildiği m, biraz rneğe başladık. Kültür direktörünün ka- laştı. Kırk altı yaşındaki adama bu za- k k gtı .,, 
• Vücud ve çehre itibarile cr e "{ıC•· 

küstah sıfatile kovabilirsiniz. Siz benim tereyağı, peynir ve kakao ile susturmağa rısı devam etti: manda kim varır, cevabını verdi. Biz · 
niın kcmalindedir, zirvcsindedır: çct~ zevcem olabilir misiniz? Heyhat:.. çalışarak sokağa çıktım. - Bir aralık bizimki Daniş Beye hita- nezaketen caman beycfendi; sız de ken- n 

- Dikkat ediniz Bay Güneş: adımla- Kadın, erkek bütün arkadaş!ar direk- ben: cBeyefendi!. Hayat:nızı böyle yal- dinizi üç otuzuncia yapıp koyuveriyorsu- ile otuz beş arasındaki biı· gerıcı ,, 
rınızı ~ırıyorsunuz... törlerde toplanmı.şlardı. Direktörün ka- nız geçinmek sizi sıkmıyor mu:t dedi. A- n uz, filan:t derken Ferlıunde bir atılı ş .,a. sinde o güzelliği bulanıazsınız. ö)'l~ v * rısı, dün akşam d!iğıünde bulunmıyanla- damcağız da ckızım var,. cevabını VE'rdi. tılmaz mı?. - Şu halde kadlnlard~ı da 

Bir saniye bile göz kırpmadan grçcn ra anlatıyordu: Orada kalsana; hayır!. Kültür direktörü Hep beraber sordu.k: malı... vst) 

buhranlı bir geceden sonra mektebe git- 1 - Aman ne yılış.ık, ne terbiyesiz ~ey- beyin canı alay istiyor ya... - Ne diye?... (Arkası 
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Bir mu 
Yazan: CEVAD FEHMİ 

n özüiDşO 

llıı Rıdvan Sadu!lah ta bir sigara yak tı, genç kızın kar§ısına oturdu. 

~~:rsunuz ki ben zabıta memuru de- - Hayır, istemez, size inanıyorum! 
bev Eu işin amatörüyüm. Meral~ ve dedi. 

Bu a ın 
yenili ği n geni şapkalardan 

iki güz l örnek 

rıııaes SClikasue dostum zabıta memurl:ı- - Şimdi dün nkşam on bir buçuğa ka
karariardıın ederim. Bu itibarla onların dar :nerede ıbulunduğumuzu saklayışımı
§<Qıl arı 'Üzerinde müessir olamam. S.: i- zın sebebini öğrendiniz mi? Bana kalsa 
"ar\J~ızın tevkif edileccğınden babelim gene saklamıyacaktım. Benım böyle çir- Kibar, değişik bir 
"etli : ~jeyhindeki deliller o kadar kuv- ı kin bir suçum u örtrnek için sevdiğim a- şapka. Li\civerd fötr-
tar1111d1. ~· kanaatim hil:Hına, tevkif lta- daımn cinayetle itharn olunmasına razı dendir. İki yanında sik-
t:ıbi ~ ıtıraz cdem.edim. Ancak dedıgim olmam imkansızdt. Fakat Necdetin mü- lamen renginde süslerı 
~l'abeer §ey olup bitmiş değildir. Şimdi d.ai-ıalesı~e çaresiz süktit ettım. Ancak var. Laciverd bir elbise 
~t r ç~lışır, çabalar; masum olduğunu vicdan aza bı tnhamnilll edilmez bir şe- üstünde çok şık görü· 
tı~ı ederız. Haydi bakalım, göz yaşları- kilde içl'lli yakıyordu. NecdHin ellerine nür. Şapkanın parlak 
l.j'ctıı artık siliniz ... Düşünmelıs;ni..: ki ·- kelepçe takıldığını gördüğüm dakikııda garnitüni elbiseyi de, 
lll~. <t~ı.ına kaybeder. Evi bulmakta size ge ip her §eyı itıraf etmeye karar şapkayı dn neş'elendir-
<llı t<lat çekıinız nıi? Raif beyin evin- verdım. meye, donuk görün· 
ll~ 1a~ırken koridordasizin de duyma- - isabet eWnız. Nişanlınızın hakkı rnekten kurtarmaya ka 
~k Çın YÜksek sesle söylediğim adresiın var. Bu i şin zabıtaya v.~ adliyeye intikal fi gelebilir. 
l~11lllııhtasardı. Özür di.erim. Arkad~- etmesi doğru değil. Şimdi bu bahsi gcçe- F...sas güzellıği biçı-
~k naıarı dikkatlerini celbetmeden an- lim ve aniattığınız hikayeyi anlatılm:ı- mindedir. Bu iki sır:ı 
l'i~11° kadur söyliyebtlmck mümkündü. mış farzedc!im. Leyla hanım, zevci Raif büz.ülü geniş kenar na-
l'l'.aın biraz sükfinet buldunuı mu? Ta- beyin katlinden bala haberdar dt>ğil, de- dir görülen şırin yeni-
bi k~ kend:inıze gelin ki istedigirniz gı- ğil mi? lik1erdendir. 
lıtı? ~UŞalım. Bir sigara yakmaz mın- - Hayır, deği]. Altta: 
Q~ilt Urun şuradaki kutuda Serkldoryan - Buraya geleceğ!I!izi kerıdisinc söy- Bu şapk:ı için nar çi· 

f• ası ola k s· . . x.· . d f"'t '-ıen ca . ızın Slgaranız... !ediniz mi? çe6ı rengın e o r se· 
}';ıı; ç kızsakını.e~ti. Göz yaşları yavaş - Evet ... N ecdetin tevkifmden o da çihniştir. Grogren kor-
<! ğı a:. kurudular. Rıdva.:1 Sadullahm ver- son derece müte!'ssh· o'du ve size g<'lip delası ye~il renktedir. 
t~'iıı ıgarayı yaktı. Bu harb sonrası dev- yardım istemeye beni teşvik etti iki fantezi metalle iki 
tılat~~ Verdiği keskin renkli ci.adan sıy- - Hatırıma gelmic:ken sorayım, evde Bu, manto ve robdon i">arct şık bir ta- kaz tüyü sol yanını sü~-. 
~~tı hakiki hüviyctı ile meydana çı- bir bahçıvan varmış, bir hafta evvel kımdır. Manto; kalın, açık renk yünlü-llemcktedir. Bu kadar 
tıe ka lllahiCik şimdi bir saat evve!kinden memlekete izinli gıtır...i~. nas1l ad:ımdı bu? dendir. Tekmil kenar·arına oldukça en - göze çarpan renkler ko-
licuıa dar başka, ne kadar kadın, ne kadar - Emektar bir ihtiyar ... Yarı alil bir li bir astragan band geçirHmi~tir. Kolla- yu ve gozc h ıç çarprr.ı· 

lt 90k tabii ve güzeldi. zav.al'ı. rı iki sıra astraganlıciır. Ve bu sıralarm yan renklerlı~ meselA 
~~vkan Sadullah ta bir sigara yaktı. - Geceleri nerede yat:p kalkardı? üstii tıpkı omuzlarl9., ceb~erde oldu~u siyahla giyilmelidir. 
& ızın k t d Al c bı"r GaraJ"d gi·bi kab. artmalarla sü.sludür. Yaka·, ar - Aksi takdirde gozümii-le: arşısına o ur u. ay ı - a ... 

_ Kendisi mi lZHl isted;, yoksa i"3te- kada<n bakılınca diktir. Önü bandla bir - ze yalnız çarprnakla 
ti~hC!idd~Yetimizi takınmak lazım. ls- meden mi izin verildi? le.şmiştir. kalmaz, batar da ... Hele sık sık giyilmeye hiç gelmez. Bununla beraber siyah tan, 
ltti s j'enıden başlıyor, dedi. Ccvad Feh- _ Doğruwnu i~ter~en\z bunu bilır.iyo- Robu ŞU bic;mde: Yarı dı'.t. kapalı bir koyudan bıkan zevkimız içir_ bu nevi parlak de~liklerin dinlendirici ve eğlen-
"" en zab t "k h ı· yaka yeri: sağda ayrıca düğmelcrle ilik- d irici bir tesiri vardır. Moda yalnız sık gı"yı"lebilen, yalnız göz almıyan renkleı-e ·•ı trı.i;. ı tut! KÜ!J"U anım; evve a rum 

b~:-_:küı sualdcn işe başlıyorum. · • . . . !}eniyor. Gene bu yanda başlayan ve ko- sap1aınıp kalsa idi pek donulc, silik bir §eY olurdu. Şık bir kadının g:trdrobunda 
•. '<.(~du c· , 1- . - L.eyla hanım. 11 ze;vcı Raı! be_ym _tıı- la dog~ru gittikçe uçları kısalan beş p~i d'a bu esas hakim olmalıdır: Ekseriyetle Itibar ve al'hr başlı renkler . .. Bnzan da 
v~ ı:ttı· ·. · ıddileşti, samimi bir ses.e i a- b tl d b :ı k b b ı e;• 

ıa erın en anse er ·m ır ır er me y.aka açıklığile birlikte beli n tam orta - parlak, ~. göz çeken renkler ... Bilhassa kadınlar için... Genç kızlar alıcı 
....._ A. ...... _ karşı bazan dC'rın b.r ŞC'tkat ve SC'vgı ıle sına inmektedir. Sentüründen altındon renkleri koyulara, donuklara tercih edc bilirler. 

~~.Ylij'~-·~ ~ana her §eyi olduğu gibi muamele ettik!~ri halde bazan da düş- geçen ibu plilcr vPrevine sa~:ı. geçiyor ve 
'sıı- b Ceksınız. Nişan!ınızı kurtarmak man gıbi baktıkıı:.:ı~! söylemiştiniz. f;)iz- eteğin tam sağ dikişinde nihavet bulu _ 
ib~lt~ka çaromiz yok. Eınin olun u..: kj ce bu~a sebeb nedır l yor ar. Başka ne bir sü:;, ne bir dikiş. 
lrıJ>ı~ rını:n du.ymamaS1 lazım gelen - Iki.inın de sinirlerınin zayıf oluşu... Sevilebilecek şekildedir. İstc yenili 
~~'h;i bu odadan çıkmıyacaktır. Ccvad Be~ce k, 'b"'hat dahu . fal'cı day ı mda_ idi. ı ği nin en mü him cihPti.. üstünü sMnn Güzel iboyanmak, makyajı~m~ı -eli -
tt-ı~e d~n çekinmeyin. Onunla birbiri- Ranmetlı çok GLC msı..: ve hırçın bır a- seyrek ağ da göriilmedi'~ bir ~ey değil. nızden geldiği kadar- tabii göstermek 
tcıtıl'Qo ~ıı.~:ır yakımıdır ki bizi bır ıns:nı damdı. Me.,eHi rl_ayım. ı gelen bır mektu-1 Geçen s"neden -hltta evvelki seneden-
(:~,._·,_. e>hılırsiniz. Her ı:eyi doi!ru soyliye· h 6 ·•ııe .. ~ ~ bu ) cngem açtıgı ıçın aralarında de - ıberi- tül, a~ ne kadar çok gördük. An-

Cen soı veriyor musunuz? şetlı bir kavga clduguıı~ bilirim. Günle:-- 'ı en k bunun b ütün toku k uma s gib~ far -
"tti: ç kıı kat'i bir eda ile mukabcle ce dargın dururdluhr. 'i engem de sag ol- dıktan sonra sağ vandan boyuna doır-u 

' SO sun ~!.akl~ bir kadıı1dır. Mektub. açmak ı sarkı«:ınd" bir kıvrakl·k, bır hususiyı•t 
-..... ll ı Veriyorum. en buyuk zafıdır. var. İstc bu kış şapka modasının ince -

~rıcıa l' aif1x!Yin katiedildiği saatler zar- Bu badisenın tarıhi esk ı midir? liklerinden biri... 
....._:e f:Ctede idiniz? Beş altı ay kadar oluyor. --------
....._~<=~te bir evde! Mektub nereden geliyormuş? Her kad1n bilmelidir 
....._ le lrnın evind~? - Dayınun memleketinden, Giresun- İpek çorap'arı nasıl yıkamahdır: 

1.1~~ h~tniayoncu S .•. bey isimli ah - dan. 1. En iyi cins c.-abunia (daha iyisi lüks 
....._ ı)r herifin... - Lcylfı hanun kocar.ııu sever mi idi? saıbunile) ve soğuk suda çitiiemedetı sa-
' :e~l'aretinizin sebebi? - Bundan P.mınım. Hem de pek çok. ibunlamalıdır. 
~ k ır Şantaj meselesi Bu benim için - Peki amm:ı zevci hapishanede ya- 2. Sa·bunun cinsi ne kadar iyi 0lurc:a 
q{! ik ııaltlc:ı bir hikayedir. Daha Kollej-1 tan ibir kadın, on~n tevkifindcn hemen olsun coraıbı sabun hı suda müml(ün ol
~•tı e~-11 Ynzılmı.ş bazı mektubların bun-1 birkaç ay sonra bar larda, sincnıa'arda d'uğu kadar az tutma h. hemen çıkar:p 
'1ıt ~ll de b ı ' ·? ı ..J • 1· d· lllası • u unduran adamdan satın a- gezer mı. bol sol!~ ı ; s-uu.an gecırınP ' •r. 
t'i.~itn lcızırn gP]di. itiraf ederim, müc-l - Zavallıya kabahat bulmayın. Ken- 3. Ve ibir ~erek saat. icinP. sirke ka~ıl-
~~t~k ~at co:Irmüm kat'iyen affedil- disini biz zorlsdık. Ev do kapanıp otur... m ış soğ"uk suda bırakmalı dır. Bu eirke 
~tılırn ~bır haddi bulmu~ değil dı. Ni- Otur ... Son günlerde adetcı deli gibi bir litre ba~ına bir çorba kac:ığı hesabile kJ-

?1 so ecdete her şeyi söylcdım. Zaten şey oldu. Durup dururke:-ı ağladığı veya hlır VC' çorabm yen ·li~indeld rengini mu
~'l'esr~l'lles('nı 0 duyacaktı. Çocukluk gü"düğü oluyordu. Şiddetli bir nevras- hafazava y.ar.ar. 
t;ı..... dıyOJ>·ı . . • • d d kk d k t ~ıı üdn ı eccğ:m bir rlevrede sevdi- tcnı arazı... 4. Kuru tu lurken e i at e ilc ce 
~hclide i- nı~_ktub'ara dayanarak işi - Tedavi ediliyor mu idi! nokta) ar vardır: 
rı ~'rQ~r bokrnuştü. Necdet beni affetti. - Evet, aile do;(torum •t: bu işle nlf'Ş- Çoralbın SUYU!lil sıkar:ık rlr>ğil, bez ara-
\i'lıtııt:rı, d"·~~ verip mektubları satın guldü. Kendisini seyahate çıkması için smda kurutarak r'karmı:ı'•.dır ve katla
' c~de l~diik. Adamla ilk temas ne- tazyik ediyordu. Jı'akat yengeme söz ge- mai!an. kırı~tırmadan, dii 7 bir yere ve 
::::için r ııe Bebekteki evinde dün ak- çiremcdi. !!ölgeve yayar.ak kurutmalıdır. Sol:>aya, 

1 lon~r ~~e~u verdi. Bu adarran adre- _ Bu doktor kimdir? knlorifere vcsair cııck yerlere pel{ yaklas-
ll~<tı,a ısınız? Basri bey, profesör.. . tırmamalıdır. Fazh. sıcak; ipeği sertleş-

n Sadullah: (Arkası var) tirir 

istiyor musunuz? 
Kozmatik fırçanızı her kullanıştan son 

ra bol su ile temizleyip kurutunuz. Kir -
pik'erinizi daha meharetle boyayabilir -
sin iz. 

Rujla dudaklarınızı tnmamile boya -
mndan ağzınızın hududunu çiziniz. İster 
tamamile tabii şekline uyarak, isterse bu 
şekli yer yer değiştirmek suretile ... Bu
nun farkı yoktur. Ihtiyacınız hang~ini 

icab cttiriyorsa o ~ekli kabul edersiniz. 
Yeter ki, yukarıda dediğimiz gibi, du -
daklarınızı kızınaştırmadan önce hu -
dudlarım tayin edip çiz.iniz. 

Dol pudralanınız. Hupetınizle pudra -
yı yüzünüze cömerdt·e sürmekten çekin
meyiniz. Bilfıkis bunu bilhassa yapınız. 

Fakat -hiç ıbir vakit bu pudrayı yatıştır -
mak için hupetle yüzünüzü oğuşturmaya 
kalkışmay:ınız. Cildiniz berbad olur. Faz
la pudr.a daima yumuşak yüz fırçnsne a
lınır. O olmazsa bir pamuk parçası aşağı 
yukarı ayıni işi görür. 

Bu.l'nunuz ufak değilse kaşlarınızın a -
rasını fazla açmaktan sakmınız. Bu şe -
kil aıncak ufak burunlu kadınlara gidet. 
Hatta ka.ş1arın birbirine yakınlığı bur -
nun iriliğini gizler. 

[nce görünmek için giyeceğıniz ren6i 
seçmekte yanılmayımz: 

SOOeti haıngi renk1er inceltir. hanJi 

· un • 
• 

renkler kalınl~tırır? Bunu bilmelisimz 
ki ince görünme>k istediğini7. ve buna 
muhtaç olduğunuz halde bilmıyerek seç
tiğiniz renk yüZlünden şişman görünme-
yesi niz. 

Umumiyetle açık renider şişman gös -
terir, koyular zayıf ... Fakat gözün bu u
mumi kaide'eri kendi11e göre değişfren 
hususiyetleri vardır: Me.;;ela: ayni açık
lıkta grile bej renk1erındC'Il ikincisi bi -
rinciye nazaran insanı daha az şişman 
gösterir. Kırınızile m'lvidcn kırmızı silii
eti dalha kabalaştırır. Kızıla bak::ın kah
ve rengiler koyu d':i ols:ılar vaeudü ge -
n;şletirler. Halbuki l.1civcrd -ne kadar 
açık olsa -siyah kadar ınceltir. 
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ı! Sayfa SON POSTA 

il { bnynk deniz muharebesi · n şef Ruslar kuv e tab şi ·, i er 
(Bnştarafı 1 inci sayfadal gazetecilere beyanatta bulunarak m:ıktul (Baştarafı ı inci sayfada) me zile ı•nı• tabkı• ı• eş nil 

Bunu müteakib alınan haberler de !n- ve mecru!hlarm ekserisinin İngilizler ta- Dün gece oldukça fazla kar ya~-
giliz kruvııııörlerile l'ı.arbe tutuşan Al • rabndan kullanılmış olan zehirli gazli mış olmasına ra~en bugün hava V •• ğ.. rnıelc il• 
man m>l'nisinin .Admi::al Şeer:t olmayıp, obüs!-erin tesirile ölm~ ve yaralanmış ol güneşli ve güze1di. (Ba,tarafı 1 inci sayfada) ları, her tarafta bu c;ıga go us ge blı' 

t>-·· ı ı.il .. tahkime humzn.aii a yni tipte cGraf !on Spee, ceb kruva - duklıannı söylemi~tir. Mill! Şef, bütün bu gezinti er büs ettikleri şimal cephesi kap.L!l olan zere mev ermı ~ 
zörü olduğu tasrlh cdilmi~tir. Ingiliz teblig"'i esnasmd'a her yerde halkın canlı Salla'run Finlfmdilyalılar tarafından faaliyelle ça~yorl~r .. P~tsam.o bı 

Bu çok heyecanlı deniz muharebesi ve içten tezahüratı ile karJılan - geri aimdığı haber verilmekte, fakat kuvvetle tahkim edılmtş.ır. 
:hakkında muhtelif membalardan aıa.ı- Londra 14 (A.A) - Amirallık dai. malda idi. bu haber teyid olunmamaktadır. Eğer Ruslarm hi.y • 
~uz !haberleri aşa~ıya sıralıyoruz : resi aşağıdaki resmt tebliği neşretmi~- Erzurum 14 (A.A.) - Reisicüm- bu haber teeyyüd ederse Finlandiya - Helsiııki 14: (A.A.) -Ruslar, FinJ!Ifl: 

Amerl"kaa·ıtara göre tir: hur İsınet İnönü bugün öğlt>den lılar büyük bir mukabil taarruz mu • diya mevzilerine karşı ppılan JlfiCtl_ı:ı11 Şlmdi·ye kadar alman haberlere gö - · ıı k b. i i :;y 
sonra yenı mua im me te m, vaffakiyeti kazanrn1.1 olacaklardır. lar esnasında külliyetil miktarda rı 

Nevyork 14 (A.A.) - Nevyork Ti • re, Komodor Haarwood'un idaresin • Mareşal Çakmak hastanE-sini, spor Finiandiya kuvayi külliyesi Salla • ve mü:himrnat ziyamda tereddüd etırı1: nıesin Buenos - Aires'deki mu.habiri bil- de, 8 pusluk 6 topu h&vi cExeter, kru - sahaısmt liseyi, nümune evini ve da kiJm ,_ b · · d kaldı. flUS ~~' 
diriyor:· vazo"ru" il ... 6 pU!"luk toplan ha vi AJ' ax .., n 9P. • e~ mec unyetın e gı mektedi.rler. Umumiyet iübarUe • 

"' ~ İnönü ilk okulunu gezmişlerdir. zaman geride kalan kayaklı keşif kol- öoce bir Disademe kuvveti çıt.arın:Bıcstl İngiliz kruvazörleri Alman cep kru - ve Achlll,. küçlllı: knıvazörlerlnden MIIII Şef bundan sonr• orduevl- lan şayanı takdir bir sebatla harlıe de.. tadırl.ar. Finlindiya otomatik .,;Ji!>~, 
vazörile Rio de la Plat.a'nm atz.mdaki mÜt'ekkeb bir İngili~ ba~rl müfrezesi, ni teşrif ederek büyük ~londa ko- vam et.liyorlardı: bemlan hemen daima imlıa etmekte i . 
Punta de l'Este'nin 

200 
mil kadar a:;ık • 13 KBnunuevvelde sabahın saat altı • rnutan ve sübaylarla çay içmişler- Sovyetlerin ilk hedefi Finlandiya u- Ondan sonra kuvayi kiilliye, sıkı§1l' ıı 

larında dün gece yarısı temasa geçmiş - sıııda, düşmanın ceb kruvazörile te • dir. mumi kararglliından geçen Kemijaeria z.amda hÜ<:Uma geçmektedir. 
lerdir. İki taraf arasında derhal muha - mas temin etmişlerdir. Bu kruvazör Halk sevinç içindedir. Şehir baş- d · eb 

F. kru ·· " - emıryoludur. Rus t Jiği robe .~nmıştır. .xe!er vazorune ı 1 pusluk topları havidir. tan başa doMnmıştır. B· k h 1 k 
mer.mı .~sabet ederek.surati az:U~ığından Saat 6 dan saat tO a kadar şiddetli Erzurum 14 (A.A.)- Reisicüm- iıy!i taarruza azır ı Moskova 14 (A.A.) -Tebliğ: ~lll· 
kruvazor mu'harebeyt terketmiştır. takib muharebesi oereyan etmiştir. hur l<rrnet İnönü dün akşam yr> _ He1sinki 14 (A.A.) - KüJliyetli miktar- 13 .Kfuıunuevvelde, U1da is~JıtJ• 

Üzerinde Ajax ve Achilles'in 6 puslu k Snat 10 da «Exeter» yaralanaTak sü _ mekleri.ni ask~rl ve mülld rüesa i' e da Sovyet ihtiyat kıta atı, Leningraddan de Sovyet kıt'ıalan ileri hareketleriJll ~ et 
toplarını kat kat geçen ll pusluk toplar ratfndPn kavbetmiş ve bunun üzerine bir ikte vali kona~md'a yemişler - şimal hududuna kad.ar ta.'ı~d edilmiş o - duddan itibaren 105 kilometreye ibl8 
mevcud olmasına rağmen, Alman cep takibi bırn1.'1Tl~'~ mecburivetinde kal- dir. Bu aksam vali tarafından Mil- lup, FinHindiyada geniş bir taarru.za geç- mi§leroır. SCfltt• 
kruvazö:rıü Exeterin 8 pusl~ toplarile o t F k + A:ax ve Achilles düşma. li Şef şerefine bir ruvare verile _ :nek üzere emir beklemektedirler. Petrozavodsk istikametinde . yo: 
derece hasara uğramıştır ki sahile do~ru nmıtştaıkr.ı.bead~wvaml ebnı·şıerdir. Ceb knı- cektir. Bitaraf askeri mehafilde yarı yarıya kıt'alan Pitkaranta - Sardobol dell'l~r If 1 
kaçınata meobur kal~tır. " _ ~ k . b ~k· 1 t r teyid edilen bir telgraf Sovyetlerin, hu - lu üzerindeki K.itcla istasyonunu ıi.ı:ı 

Alman kruvazörü Punta. de l'Este'nin vazorune bırço. ısa et va 
1 0 muş ~. · -······-·-·-·············-···············-········- dudun öte tarafında hir buçuk milyon as etmişlerdir. ·t.ı' 

20 mil açıklarında cenuba doğru yol alır- ttLo' ·nı~•t'W~ 14 (f:.A·)Alın!ur:!v!~~:~uz Uddeı·umumr·nl·n ,·zahl ker ve 100 tayyare tahşid etmekte olduk- Havanın bozukluğu hava harekil 
k ~ ··ı.....niclo."• Bır· kar d_,_,,__ sonra u - e ın u_gıne f!ore, • l n h b kt d. F. ı· di 1 r · lm,.,•ur ~ en goru mus-- :. 4:UUA& arı ı a· er verıme e ır. ın an ya ı - manı o ""r' • ~ 
fukta iki İıı.giliz lıarb emisi görülmüç ve nün vaziyeti 13 numaralı Lahaye mu. . .. .. .. . . . _ 

. g dır 0 dak.k d kavelenamesile alakadardır. Bu mu - Adli tebhgatm •:mumuzdekı ayın bırın- • • .., 
bu .gemı!-er ateş açmışlar . n ı a a n me mucibince muharib bir den itibaren posta telgraf idaresi vasıta- O r ç n ÇO y 
20 mermi teati edilmiştir. kavel~ a . . ' . . . d sile yapılacağını ve bunun için de her Yi-

Muharabe bir saat sonra Punta de l'Bs devh•h" ~skerlerı bttara~ bır l~~n n lttyette bir kurs açıld'ığını evvelce yaz -
tenin 25 mil açığında tekrar b~lamıştır. ancak 24 s~at ~alm:ık: rnusa~~esını ~a- mıştık. ~? surc~~e .. Türk adli_Yesi de tebli- n et. 
İki İngiliz harb gemisi ile Alman kru _ izdir. Gcmıdekı hasar, g~mıın~ venı • gat u~l~de butun ı:ıedenı me~leket - (Baştarnfı ı inci sayfada) gibl karısı dururken, gözü d~arıda ~la 11~ı-.... ~ ıb. rı..wte t t ı· d ed Pu den denize cıkabilme~inı tem n ede • lerdekı nru.şterek şekli kabul etmış olu - k , t Genç muharririn biz • ke~ln Jrnnsından hiçbir şey bek1em ıte yıl • 
vazoru ;ucp ır ı a eş ea 

1 
e e e n .1 bT H h lıi yor. Posta vasıtasile tebligat usul:.i 1934 ° uma.{ ayım. . . • kı ol:ım:u. Kadın mecbur kalmadıf{Çtl • 

ta d'Alena önünden geçımlşlcrdir. Bu cek ?~reced: tamlr: ~ı e ı .'r: er a e senesinde Romanya hükümeti tarafından lerin pek insafsızca ıtham edilmemız.e vasını yıkınağa ;ıan~maz. Her zaman ı.:,ı 
saatte Alman kruvazörü sahile 9 mil .gemının. ımıana ilti~a ettılö. zamanki 1 da ka!bul edilmiş ve alınan neticeler çok sebeb c]an iddiasına, kendisinin de ı. baha.tli ~kekUr. F:ıkat cemiyet ıçııı~. 
yaklaşmıştı ve endaht ışıkları sahilden rnu'h;arebe kuvvetını fazlal~ştı~acak ı m~t olınuşt:ır: Bu~n Ba~~a~ dev.~et- nanmaoığıru söylemek istiyorum. Çün mevkli onun bütün bu kababatı örtb.SSıclerııı 
göriilüyordu. mahiyette tamirat ya'Dılması hıçbır su lerı .ar~ınd~, 'bızım e,~~ usulu~uze gore, kü erkek olduğu için arkada!jlarının mesin! temin edtyor. Ne yapalım ert~ ıı11 

co- 20,30 d sah kar l k k la rette tN:Viz edilem,.z yanı muba.şırler va31tasıle teblıgat yapan . . . k l I .hm 1 ettik yarattıklnrı cemlyette yaşıyoruz. Ta Jlf' 
Otlat a a~ . an 

1 
• ap - - - yegane devlet olarak, Bulgaristan kal - evıermı ve arı ar~nı nası ı . a .•... - mllsnvat olmalı ki, görsfinler. o ı:nınıın 

mış bulwıuyordu. Denız bırkaç mıl me - A'manlarm verdig: l"fsi'At mıştır. lerini daha iyi bilır. Bunu bıldıgı ıçın kikat de meydana çıkacaktır. 
safeefe muazzam bir duman bulutUe örtü Adli tebligatın posta idaresine geçme- de hakkı teslim etmesi lazım geliyor. • ke}( 
lü idi. Rerlln ı~ (A.A.) -Alman zırhlısı Graf von si müınasebetile, bir muha:ririmiz dün ~- Mademki öz öre göre herkesin bildi- Kadınlan haklı bulan bır cr 

- · · · kü .. k cUru- Spec lle IngllJz kruvarorlerl arasında cer:- tanbul müddeiumumisi Hıkmet Onatı zı- v. • ~ .g. A • A okuyucumuz 
Urugu

3
y oı:n:hu:ıy:tını_n • çu yan edf'n muharebe haklanda yarı resını bır yaret ederek. kendisile yeni ~eklin do _ gı bır hakıkatı inkar cdıyor, ben de la-

guay~ :Y..ruvazoru. bu yuk bır alaka lle mu- tebll{l; su tntsllatı vermektedir: " frtıracağı faypalar etrafında ~örüş:müştür. zım gelen cevabı vereyim: O Şevki Sözbir (Beyazıd): e.r • 
ihare'beyi seyred1yordu. c. Uruguay. mu - MontE'vldeo'dan alınan malümnta gore, Müddeiumumi, muharririmızin sorduğu Evet, sayın muharr:ir Bay Nusret Bllşanmalarda tabaha\ kadında ını~etil' 
harebe ıbaşlar başlanıaz Punta de l'Este- Graf Spee Çar amba günü saat 6 ya do~ru suallere cevaben, ~ıı ">cyanatta bulun - Safa, vuvayı kadın yıkar; amma dai- kekte ml? diye açtığınız anket ınünaJl t ,0 
den hareket ederek sahne civarına gel - Plenta del Osyt.onun 20dmi ll kkaddar a1c~~- ~ m~tur: ma m.uhakkak kadın yıkar. Fnkat hiç • kimseye ce va b olmamak şartJle - sır 

. . rında . ki buraları şim ye a nr ng 21
1 - Adli tebligatın posta idaresi vası - • . . .. .. .. .. .. 

1 
ket;, okurken aklıma geleni yazıyortınlter • ~~· . .. .. açık d<.'nlz rllolnrının bUMtlraz kara suları tasile yapılmasından e'dc edilecek en e • bunun ~ebeb nı duşundunu~ mu .. Ka. - Knbahatin ço~. hnttn pek ço~u er~~ 

AJa')(' ve A~cılles. kruvazor~erı. d~a olaralt ·abul edlllyordu. İnglitetenin Exe - saslı fa da, tcbliitatta süratin temini ola- dm binbir ümid ve hulya ıle kurdugu ıerdedir. Çünkü t~ekkü1 eden anenın oiıJ~ 
JOnra Montevıdeo limanına gırmışlerdır. ter, Achllleds ,.e Ajax kruvazörlerlne rast - caktır. Bir .şehird2n diğer bir şehre gön- yuvasını niÇin darmadağınık eder de, mı erkektir. o idare evsafını ca.xnl e.t 11 
btmların ne dereceye kadar hasara u~- ıamış v~ derhal ateş açmıştır. derilen bir mektub ne kadar sıüratle gi - h.. . 1 bao;başa kalır? Bunu kafanızın geçinmek keyfiyeti tabU yolda seyred nııı~t' 
tadlk'an kat'i olarak malum değildir. Trp sesleri 50 mU clvar sahUlerden \şi - diyorsa. ad'j tebliğatta da hemen hemen . ~sı.an.~. k lsun eviri evirdiniz kadm tendJslne verilen makul 15~ı.IIıl • 
~lman cep knıvazörü de bu limandadır. tllmi tır . Top sesleri keza Pnenta del Os - oyni sürat elde olunacaktır. Tabiidir ki ıcınoe bır ere ~. . P ç S d gider. iıı ki makul yola sevk.edllmes1 ..c 

k rl h ta k 1 _ todan lin duyulmuştur. Ve bilahare Exe - bu ıSÜrat, şehir dahilinde daha fazladır. mi? .. Hayır degıl mı? .. Bayan ua sını ııtıt"' 
Alman yaralı~an as e . as nc!e a tertn nasıl Alman zırhlL~ınm toplarlle tah - Halbuki, eski usulde bir takım for - Dervis vazılannda sizden c genç rnes. Kadın çok hassastır. Maddi ve ın el' fl 
dınlmıştır. AJax ve A:hılles. bıtarafl·U- rtb edlldil>ine Ajaxa kruvazörünün de nasıl m.aliteler mevcuddu ve ~u formaliteler i<>kta!'·tn~» diye bahsediyar. Şu halde lhmaJe asıa gelmez. Bl? kndmı ııı•ıt o • 
man<Ian aynldı~ takdırde derhal ha - kaçtı~ m~ahade olunmuştur. • günleri.n fuzulen p,eçınesıne sebeb olu - • t ··bes· olacaksınız.. maddeten tatmin tudret1nden ın~e t"' 
oum etmek için Alman cep kruva1örünü Exeterin d~ zırhı bir demir ve çelik hur.l yordu. Posta idaresi, esasen tı=>bliıt için pek genç ve ~ru . ız . 

1 
lan bir ınsan niçJn ber elhetçe Jcend~ ,ef• 

yakından mümkabe etmektedirler. da!ı hnllne ~lmlstlr. Kiipeşte tamamlle kurulmuş 'b~r t~şkHattır; ?imdi. a~iye Kusuntmu affedersenız ben sıze an a- lk bir kızla evlenir? Ku.cıurlarını ıcen~t!D~r' 
Buen _ Airec:in 'bazı diplomatik rnAh tartmmış ve bir Alman mermlsi maklncler. bundan gemş mıkyasta ıstılade edebıle - tav'm: sine itiraf etmeden, bunlan nazarl ef •JI• 

. . .•. " . deıı b
1
r1.nl harab etmlıJtl. Bu gemı .cıUratınl cektir. . Kadın bıçak gırtlda dayanmadıkça, her almadan evlenen erkdin bu mu~atrfd !JI• 

fellennde zannedıldıgıne gor~ .. 3 Teşrı - knvbrtml~ ve nihayet .sahadan çekllmJ.4 - Adli tebli~atın posta telgraf idaresine ümid mahvolmadık:ça asla yuva.c;ını yı km az. bet~ katlanması icab eder. Ne tarsttııll 
nis?nick cenu:b Atlasında İngılız knlVa - tır. dı>vredilmesile temin edilen ikin~i favda, Eııasen yıkmak da elinden gelmez. Bir er - kılırsa bakılsın kıuiınlar batı1dıtlar. zörleri tarafından ynkalıman Usc;ukuma Muhn .. ('be Graf Spee'ntn zaferile bitmiş. -adliye bütç~ne 800 b}n. lıraya yakın bir ı kek belki yuvasını yıkınc~ rahat bir nefes ~ 
vapuru İngilizler tar ııfmdan Alman ceb tır ve nksamleyln Rio de la Plata ltmanına tasarruf ternın etmes:dir. Ve bu. posta alır, .büti\n tadınlar benım artık!, diye se_ S f R ll"lfetler 
kruva7Örünü tuZ3j'!a rlüsürmek için yem- gelerek demlrleml.ştlr. idarmi~e d.e mun:r.am bir ~lfet ~e:mi - vln\r. Fnkat ka_dm böyle ml? .. Böyle düşün. 0YY9 USJ8, mit . d• 

1 Alı:ıan zırhl~t yaln.ı% Exeteri hnrb hartel yecektır. Zıra. esase!l po._~.ıı ıdaresının bu ı düO;ü anda duşnı~ğe mahkClmdur. Yuvası c • f" d "h ed~~ J 
lik olarak kul.~mılmtstır. 1 bırakınakla ka!mamı.,, Achllles ve Aja."'t kru. iş için tE'okilatJ vardır. Yapacaih nnın - vıkılnn kadın mahvolmuş demektir. İkinci 8miJ8 fn en 1 raC 

BuE'nos - Aıres 1<4 ( ~.A.) - Arnira vazerl"'ıinl de a~ır hasarıara u~atmıştır. zam tec:kilat ta, huku~ d:ıval.ımnd.t ta - bir yuva ne kadar mfişltfilAtıa kurulabilir, • • f dfl) 
Graf fon Spee, Aiax kruvazörUne Rıo de Grar Spee'ye ancak birkaç merml Isabet rallardan ötedPnb,.,ri a'man ücret ile te- blllr mlıtnlz?. ATaya çocuklar girer, üveylik (Baştnrafı ı ıncı saY u P~ 
la Plata a~zında Frınc;::ının Form~e va - etmlıı Ir. Liman zabltanmm henfiz tahkik lfıfi edilmiş o!:ac~khr: _ .. JMo:E'leııt mevzuubahs olur .. Birincı hatıralar dün husust komitenin hazırladl~ tB 

runa reC.akat ednrken taarruz etmiş .- edllmlven raporuna göre Graf Spee'de mn. Tdbligat fonmıllPrı. hPr rnuvl'zınn ba- unutulmaı, daha nel"'r neler_ Erkek lstJyor ve karar suretini müzakere etmıştır· ,,ı 
pu teaddld ölü ve yaralı vardır. İngillz kruva _ şar"'bqcceği basit bir ~f'l:1 1" snkulmıı~tnr. ki. karım evde benim hayallrole yapyalnız .. .. ur~ıı· 
tir. zö lı•rlıırle tse yüzlerce ımı ve yaralı bulun _ Adiiye t~Hıt.at tPc;kiH\tı kan, m un otursun. bana sadık kalsın, hiç a~zını nç - Bu mun:ısebetle soz alan. ın :filll~ 

Yaralı ve ö}j miktart malt ndır lrT""r'iwte girdiği günden itibaren lfı~ve- ma~ın. bunn. mukabil ben, ~erbest serbest Sovyetlerin hareketini takbıh ve etıfJr 
MontE'video 14 (A . .A.) - Üç İngiliz Alınan malflmata göre, İngilizler huku _ d;'"·""ktlr. . r:ezlp •onyım, ttlrlü kadınlarla düşüp kııl - diya hakkında smnpatilerini izhar 

kruvazörü taraCından takib edi1erek cıd- ku d!\vel knld,tstnl ihlAl ederek tm•rltU ve '"ı:-bii11ntUıki bı.ı yPI'i usıı'. tekm~l me - ktıvım. 
1 

rd~r ıııC· 
, bo~urıı gazli obilsler kullanmıaJarciır Alm"n dı:>ııi mf'mlpl•nflnrirı 1· " h·ıl ve tatbık et - Buna han.,\ kadın tahammül edebUlr? c ·. h b l 

40 
devlet .,,., di hasarn uğrıyan ve Montevideo ya Htf- " · "' .. . . · - "' Netıcede azır u una n · • 7ırhlı~ındn zehtrll gazlerden ölenler var _ trı"l· e olrhırru b'r c:ek•1rlır.:t Ak.c;t·ıı kendinize tatbik ediniz? Ran olur . . ' . . . k ...-.jterı1~ ca eden cGrnf von Spee., de yar!Ilı adedi dır ? messılınden 32 sının reyıle O••· 1.ctır· . ğ h . kt mn!tınnz. dilJ11., ,,, 60, ölü adedi 36 dır. GNninln bir tnreti Su r.ehlrll gazler kullanıJmnsı fııerlne Al. lerile !harbe tutuşma a azl' \ '1ma a - l{n ctın tab'an mkançtır. Kıskançlık dn bir poru ve karar sureti kabul e ~orıJ • 

tamarnile tahrib edilmiş bulunmaktadır. man ?JrhllSl kumandam gemideki erzakı:n dır. kad•nın hnkkıdlT. KL.cıkanıncn· erkeklerin tsveç, Norveç, DanimarkD, . ~ 
AJmg"l nrhlı.sının son veriyeti da r~'hlrlenml' olması ihtimaline b!naen ye. Nevyork 14 - Montevideo radyosunun k n ~nlne çıkıyor. Bütün gürültü de bu - Letonya, Litvanya, Çin ve İs~çre 

nı erzn!c tedartll etmek ilzere Rio Plata'ya lbildirdiğine göre Graf von Spee zırhllSl -~radan cıkıvor. Hayatımızı, llmidimizJ, her messilieri müstenkif kalmt§lardıt· o1l 
Montevideo 14 (AA) - Montevideo gti'-:T-Ioıt!r. nı bekliyen İngiliz kruva:;r.örlel'i veni şevtmlzJ b:ı.~ladı{b.mız erke~in dı'}:ırlda uv .. - -ıealclb lC pd' 

bahri mdhaiıli. İngiliz harb gemilerinin tn~lllr. k:nın'«!rfi Enter, Platn mans"bın . . . , ~ . gnn~uz kadınlarla nüşilp kalinnasma gO'Z Asamble toplantısını ımı opııırı ,, 
Alman cab knıvazörüne taarruz ve onu da htıN~ket edemfvp,c,.k bir halde durma'( _ harb gemı ler~]~ takvı) e ol~n.muştur. ~.ı~ mi\ vnmahm? C"'..olu~ıınun çocu~unun na fa - sey toplantısı yapılmıştır. Bu t jliı <f 

Arjantin salılllerine yaklaşma~a icbar et tadtr. Bu gem!, llman makamatının bevana. di liman har~:::ınde be~ fngılız kruvazoru kııc:,nda"l ke~tı~ini bir takım fahlşelere ye. da muhtelif hatibler, ezcUmlc ln!ıc, ~ 
mek suretindeki tabiyelerinin fevkaltıde tma !!ike romorkörle limana çe"llecektlr. beklemektedır. .. dirınP~hıe sükfıt mu edelim? Hayır, kR cl ın Fransız baş mur:ıhhasları söz al~ etf1lır 

H""Uz teeyyfid etmiven h1r habere göre de Diğer taraftan haber alındı~ına gore ec;\r df'~lldir. Bir loJr.ma ekmek Için bu zU - t h k ı· . gJ r surette ten'kid mükemmel olduğunu be.v an etmektedir- A h•tı k s: ü b t . • .. T h ül de ıe ye are e ını a ı .•• 
r .nq ruva7n'" a mı~tır. 'J'ı:ıcoma adınd<ıki A 'm:ı.rı petrol gemlSl ıe•e tnhammul edemez. a amm e n - . . i )l" 

ler. Ayni mehafil, bu sahillerde snyrü - Urunuvay hUI'Ometı·nı"n kar'~~ rf f·kın 1><-raber Montevideodan hareket v!,:;ln te7ahürleri de ba.ska b:ı!lka ol ı vor. lerdır. . .b etil~ ı,, 
seferf.n tehlikeli oldu~unu ve Graf von ~ ~ şa a ' ı:rer karlının karakt-eri yüksek olmaz Kimi Konsey, asamb1enın tasvı ıc:ıbı.l t1 
Speenin yolunu kesmP~e mecbur kala - Londr.a 14 (Husust) _ Uru a kn etmic:tir. Bu. geminin Grnf ~on Spee.v~ lhanf't eder. kimi bıra ·ır kacar. ktml rle susi komitenin raporunu aynen ~ııe~ , 
rak bu couı·etle İnıti' i 7 gPmileri için m ii - binesi bugün toplanarak Alm~ y cr.~a; dısarıdn maı mahruk verecf'ğı zannedi - ırl' .. ültiJvli ııv-ılmd:ı. kndar götürür. Bek n evi tasdik ederek, Sovyet Rusyanı~tBrııtıııŞ 

a,. d f ı } • "h' - - •• ,r Jiy0r. ni ('(l('llklar•n• , kar 'ınl fhma} eden 0C3 • c"""'; ""'tl• azaJı :ımdtm ihraCll\1 kenunel bir •;ııe e tec: 'İ etmış ve mu ım von Spee» ceb kruvnzorunun Montevıdt"o 1 n•_ 1 ,.,.1. di ~?' • b tb mı vola ~etirmek için neler yapmbdım. so_ ~· ..... )"-' g '"ıl' 
h t x. Id V t .• t k ı· ·ıı· d "t ıı·d nı, n ız s • oyerı n ı tırmıc.+ır vl asarn a UPrnmış o • ırnınu asrın e me ımanma ı ıcasın an mu eve ı hukuki • . nıın,'l merbur oldum babamın rvlne 11t ca ~· · • di •Bı ~ 
tedir: Endaht dir('>kc;h•onu ku1i'Sı tahrib vaziyeti tetkik etmiştir. Londra 14 {Hususı) - Başvelol Cem - pt'lT('~e •• Sornnm size şimdi kabahatll kim Konsey azasından Fintı:ın ) }1}1851' 
edilmiş ve Almanlı:lnn büYük tonlan en- Alınan haberlere göre uru~uay kab i- berlayn, bugün Avam Kamar~sındaki. ~- dir? • V Yugoslavya ve Yunanistan ;rrıurıı ', 
daht roememe~e b:ıc:bmıştır. Geminin nesi geminin azamf 48 saat icindc ha - y:ınatı esnasında ~Daçes~ dıstroyennın .,../Pri1,. F..,.. ,. (Revonlrı): m·· tcnkı·r kalmıslarchr. . Jt{!l 

' ' ' İ · h b · ·ı " d Id ı us • - ·nll1• l9" ta~ar~ ete fn~ilizlerirı atPııile parça par saratını tamir ederek limandan uzak _ diğer bir ngılfz ar gemısı e musa erne Knbahat ~elin olmuş da mse n mamı$. Sov F. lA d. ıneseicsı ıesi 
·?; t ft profnin · '. . neticesinde battı ğını bildirmiştir. d!'rler~ Elbette erkekler bo.şnnmaya sebeb yet - ın an ıya. nsııııtb ~ • 

ça edilmi~ir. Dı ,er ara an ı! !aşmasını Alman setırınden taleb etmış- .. k·ı ..1 ld kl ·nı ıtı.·a' edecek de~lllrrdi Ralbu _ ıetler Cerniyeti konseyı \'C 

1 
re ıll..., tck . d ,_ .. sl<>r·n a('mıc: oldU""-..ı bir i Distroyerin murettebatmı te~ n eııen o t• ar. . • . - kere c ri~'-r 

l"'2S''1" ,. quu ı ~ s• t r. . . 1 24 ki i kurtulmu tur kl t~..ımımi ·<'tlf" kendllf'rl .~ebeblyet veriyor - timalarında yapılan rnuza 'k ~ıtle tı • 
takım dp';kler görülmüı;tür. Taretleri tahrib edi!mi.~ olan ve omur- 145 kışı~en . va. ~ı7. • ş ş · lar. LAkin sol!ur.d::ı da p!ıımıı.n olan ~ene tedair bütün vesikalar Birleşı 
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, btl ~ 

Alman elçi~i znhlıda gasında üç büyük rahne açılmış oJan Bır İngı IZ denızaltısının onl"rdır. Gelirlerini hes:ıblamadan evieniyor t bry edil . r~ \merilcD.I'l (1S6 Sr' 
Montevideo 14 (A_ı\.) _ Sabahleyin cGraf von Sp<'e:a in tamiri için azami muvaffnHyeÜ ınr. Hom kendilerinin. hem de z:ıvallı kız - ~a. e ıg .. r:ı'Ş. u b ı eden tcşebb ,. 

fed .ld'ğ' · · M Londra 14 (A.A.) _ Amirallik dairesi, ların başıarım yakıyorlar. Kadın, başa ko_ tılafın hallı ıç•n .ıca ..... ~ 
saat ıbirde buradaki Alman elçisi Admi- gayTet sar ı ı ı ve gemının onte - lay ve ucuz oturtn!:ın bir taç de~lldlr. Pa_ me~i muhterneldır. ••••••••••••••• 

1111 ral Graf von Spee kruvazöriine gid~'rek video limanından hareket edeceği bil - • Brcmenin görmüş olduitu ayni tahtelh::ı- h:ıh•Ja mal olur Fakat sa:ırleti fazla~lle te _ ••••••·••••••••••••••••·••••·•••••• bıuıWl6• 
r ç saat kumand'ru1 ve tavfa ile gôrJşmüş dirilmektedir. Ayni haberlere göre AI - birin Şimal denizinde düşmanın bir tah mın' ('d"r. K:ıdın. ırn h•ndrı erkektf"n de rot Heclefimlz: Her Türk6~ a5'1ı11.1'· 
ı ir. , man kruvazÖI'Ü, Rio Plata mansabın telbaihirini ve bir kruvazörünl1 torpille - fe'"""'Ct~!l.r ve f~~kardır. Lfılrln onn nııla . tasarruf hesabı 0 01 

Alınan e'çisi gemidt'n döndüğü zaman da kendisini bekliyen İngiliz kruvazör- miş olduğunu bildirmektedir. mak, onu saymat şartile .. Yoksa evde gül 
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Beyaz kadın tnc_carı 1 Mektobler arasında bu 

v . ?~vir~n : Nimet Mustafa .... lllliiE hafta yap1Jacak maçJar 
akıt gece yansı ıdı. Kadın bağlandıktan sonra' erkek o-

Raı şıki apartımanın önünde bir oto- danın içinde birkaç kere dolaştı, birkaç Llseler arasında yapılmakta olan tutbol 
rnobiJ durdu. Perdeyi aralayıp baktım. k k dı baktı El ktriv. .. d .. d ... maçlarmıı bu Cumartesi günü de Şeref ve 

ere a na · e gı son ur u Fenerbahçe 6tadla.rında devam edlleeektlr. 
- Orta kata taşınan yeni kiracı ola- Sokaktan akseden ışıktal kadın gene şeref stadında Işık ı..t.sW, Erkek Mualllm 

Cak. görünüyordu. Hiç kunıldamıyordu. Na- mekteblle, TakBtm Lisesi, San'at mekteblle 

Sayfa • 

.SOn Posta. mn ta.ri1ıi tefrikası: ~3 

Bi-N BiRDiREK 
IlA 1 AllHANISI 

Yazan: Rcşad Ekrem 

lsyan1n ilk kurbanlar• 
_Ta kendisi idi. Gündüz de görnıüş • sıl kımıldayabilir ki. Bir parça hareket kar§lla~acattır. Fenerbahçe stadmda yapı -

~~~· A_damı gözüm hiç tut~amıştı. Et- edecek olsa boynundaki ilınik onu bo- ~~~=t:ai:i~e~~~~d:rakki, Hayriye- - Biz padişahımızın tuzunu, ekmeği - Bize şalvar, çakşır, top kumaş Id· 
dı • bılhas.sn sokaktan gelip geçen ka- ğacaktı. Işık _ Erkek Mualllm ve bllhassa Hayri _ ni ye~ kullanyız... Amma biz vcz.iri zıımdır .. 

nlara g:ı:rıb bir baklşı vardı. Buna nasıl tahammül edilebilirdi. ye _ Kabataş Liselerinin yapacaklım maçlar istemey~~·· .. . . . . - Kadife, di'ba ve atlas lazımdır. 
Otomobilden indi Otomobilde bir de · ·ki d d du Eski nlftkalı ve zevkli birer tarşılaşıruı mah!ye - Muftüyu ıstemeyız .. bıze ışret eder - Müce\·her kılıç, hancer lazımdır. 

k d · w •• ıçerı o a 8 arncam ttYUyor · - müftü gerekmez.. - Tüfek ve tabanca 15zımdır. 

d
a ın ''ardı. Oturdugu koşeden kımıl- bir pol!s amiri olan arncam bana buna Linl tntımaktadır. -Hasan Halifeyi istemeyiz bize nev- - Bre ibize altın ve gu .. m;;., ve mücev· 
arnanı t A b · · • d Erkek Liseleri arasındaki voleybol maç - ·· ._ 

E k ış ı. :a a neye ınmı)Or u benzer birçok vak'alar anlatmıştı. Onu lar.na CumartesJ günü Beyoğlu HalkeTinde civan ağalar gerekmez.. . . her lazımdır ... 
r ek otomobıle baktı: uvandırmayı münasib buldum. Amca- devam edileeett1r. Maçlar .ma ile: . -. ~~el~k ~~ aJt:ıvı ısteme~ız .. ~1 - Bre bize kızcağızlar ve oğlancıklal\ R Haydi gülüm~ geldik sen de in! ma bütün g0rdüklerimi anlattım. Oda- Pf'rtcvnlyal _ İstltlAl, oaı.atasa.ray _ Da - 1f~~ımg~~~~~~~~fıd~~~etmıyen sı- hizmetimiz görmeğe köle ve carlye 1~4 

adın gene kımıldamadı. ma götürüp perdeyi ara!ladım kadını rüşşafalra. Haydarpaşa - Yüce thttı. Bognz. B. . C , ___ ., . . kt zımdır .. ' . . . ' . - ız.ım eA.U~ . .-ı::ue ışımız yo ur. - Sine lbülbülleri lftzımdır . 
. - Ben sizi zorla indirmeyı de bılı - gö!;~erdim. ıeı - ıstanbul Erkek llseleri arasında. yapı - - Bre ~itler Çekmeceye tabur çıka- - Koymı kuzucuklan lazımdır. 

tırn. Am cam gözlüğünü taktı, dikkat1i lacaktır. nrlar koşun yazılm!... - Bre biz gazayı ekber etmeğe ~ı-
Erkeğin siizlerini vazih olarak işiti- dikkatli baktı: KUçUk klüpler m"çlarl - Sa~ :Ştırada ne kaldı ki:·· mişizdir dört günlük yoldan ... 

Yordum. Fakat kadm f>nk yavac knnu- E "d h ., tm 1. . Beden Terblye.sl istanbul B;;.ı .. esı Futbol - Bre bızım, Sultan Murad ıle dava- - Biz de geldik tam on ff.lnliık yoldan .... ~ "~ - vet rnü a aıe e e ıyız.. ~ k ... ·- s t M d d , ı 
ŞUyord ki h. b" d d·-· · ·rı · _ Poııs· e h·aber vereıım· . Ajnıılı~ından: l'l-12-1939 ta,ılhinde yapıla. mız yo ~uı. u. an ura a sa,; o sun, yayan ... 
du u ' ıç ır e ıgı ışı ı rnıyor • cak maı,:lar· varmn Çekmecede, Silivride otursun .. sa- - Bre biz pabucsuz çıplak ayak ~el• 

· z E~ki polis amiri, polise haber vere. Bakırköy ·stadı: rayda büyük şehzadeyi saadet ile tahta dik ... 
k - Kendini fazla zorlatma haydi ba- li m dememden hoşlanmamıştı. İstlklrü _ Akınspor .saat ı2,30, Halıcı~lu _ oturtmalıyız. · · .. . - Bre biz çıplak ayak ve baş açık ve 
al'llı. - S~ninle ben kafi değil miyiz? Feriköy saat 14,30. ~ Bre sus.·· Böyle şey olmaz.·· B~ aç geldik.·· 
Şof(\ .. e: döndü: R b.J•• b b. t b Şeref &tadı: pa.di~ınuzda:ı ho~u~uz.. etrafındaki -Bre yiğitler, Sultan Murad camerd\. 

o •Joşam rının ce ın e a aneası - A.Hisar - Karagümrük .saat 10,30, Anado_ müfsıdle~ ş~ayetımtz... dir diye işltiriz .. onun a'kçesinin. ihsanın 
-Sen de biraz yardım et de ŞU has- nı koydu. Bir tabanca da bana verdi. lu _ Feneryılmaz saat 12,ao, Şişli _ Kale saat - Bre sıze yenı bir haber ..• Bre sa- alıp yurdumuza dönüp dakılalım, bize 

Payı eve atalım! _ Havdi kar~ı apartımana. 14.30. rayda sesler, bağınşmalar .. v~rdır .. avlu- gerekmez böyle davalar .. 

d 
Şoför de aşağı indi. İkisi birden ka. Ne va lan söyliyevim. Dizl€rimin tit- f b h . •~ 1• k " da me.şalel.er yandı .. ve butun saray a- - Vurun casustur! .. . 

ını v~kalad lar El ktrik ışımnda ka d·-··. h" ~.J· d - ener a Ç801R SOtrA~ OŞU, U yaktadır şımcll... - Öldürün casu.stur! .. . 
d · ı · " e l"'. • - r~ '!!ını ıssı::uıyor um. Fenerbahçe atletlzm şubesinin tertib ettıltl - Yalandır ... Saray uykudadır... - Bre koma:ym kafiri, söyletmeyiıı 
ını Pek iyi göreblldim. Arkasında Amc::ım karşı apartımanın kapısını sokak koşu.c;u Pazar sabahı saat ıo da Ka _ - V allah billah Ayasofya minaresin- ktı!iri!. .. 

~eTrıbc bir tuvaJet olan sarı saçlı, çok çaldı. Neden sonra kapıcı kapıyı açtı. dıköyde yapılacaktır. den şu gözlerim?e görmüşümdiir!.. Bütün - Bre :viğit tut lraçıyor ... 
eyaz yiizlü bir kadındı. Karşı apartı- Am,.am ı::orou· MUsabaka Fenerbahçe atadından b~la - saray ayakt~dır şimdi. - Bre kaçtı ... 

ınf •• anın veni kiracısı baş tarafından, ~o- Orta katta ·kim oturuvor? yıp, Altıyoldan Modaya kadar gldllecek, ay. - Sultan Murad gelmi~tir belki Çek- - Tutun. .. 
or - • . . .; · .. . . nı '"Olda n dönülerek stada kadar geline cek_ meced!."n. · · - Vurun ... ayaklarından yakaJamıstı. Zorla a- , Kamcı uvkud'an Ş!s:mış gozlerıru tır." - Bre şehir kapılan kapalıdır... _ Öld .. ·· 
rattımanın dıı:: kapısından .içeri soktn. urruştunı uPtıctura CE'Vab verdi: M\ıs3baka takım halinde olmadı{P ı~ın her - D("llizin kapısı yoktur, kayık ilc Koku :;:;;cit dumanından ve meş!be 
::.· Kapı kapandı, şoför, dişarıda kal- - Dııcrün taşındı bilmiyorum. ntlet Iştirak edebUecektfr. gelmiştir. _ le isinden müteaffin bir in halinde olan 

- Zate-n <;iz ne bilirsiniz B!.rlnclden. beşinciye kadar .kazanan at - -:-.Bu ;ırtınada, yagnıurda kayık ile bu uğultulu kahvehaneler. bazan, en U• 

ı Görrliiüüm manzara zihnimi kurC'a- Amcrıın önde ben arkada merdiven. , letıere mükfltat verilecektir. gelınır mi... . fak bir şüphe üzerine korkunç bir şekil· 
anı ı t . ,' . . . ı 1 f h 1 B 1 d - Sultan Murad gelır... de knrısıYeri'-·ordu: ve: 

ş ı. Ka~ı apartımanın yeni kira. lE>r• <"ı--~•k. _Amca~ kapıya bır ıkı defa: S an. U - ~ nra m8ÇI _ Bre kıyılmaz böyle yiğite... _ Vurun Jcasustur-... 
Ctdası, beyaz kadın ticareti yapan bir a- vurdu, ıcerıden bır ses: Belgrnd muhtt-lltııe Istanbul muhtelltl a - - Sultan Muradın kılına hata neJme-Yn "' Diye J!ÖSterilen adam. kaçarnadı nn. 
A rnıydı Bu kadın kim oluvordu ? - K''m o rasmdakt.futbol maçı 4 Klı.nunusanl Perşem sini istC'meyiz... hicbir sor$lya lüzum gösterilmcden, c~ 
tkasında t let Id - ~·· va K" Id w • d" - .. .. . be günü ıstanbulda yapılacaktır. - YanındakPer nanılansm amma ,~ 1,· k kt k lı 

bı uva o urıuna ,..ore . - ım o ugumu şım ı gorursun, .............................. _. .... :························ .. h 1, kt "' ·· ve a 'Uir ac yumru. a yere vı 1 yor • 
.,} btl)odan: va bir bardan kaçırılnııstı. k;ln•vı ::ır' ' Eğlencelı bır gece a a DrızlamıSuz Y

1
° ur.. k b sonra. vüzürne. göğsüne, koluna baca~ma, 

•vıorr · - :-ı ıa tan Omnanın anı oynı.ı- . ....,_ 1 •• 1 ··ıdl\ :'-
rı ınle mi uvutmuştu? Yoks::ı kadı - Bana tiöndü: 15 BirincikAnun 939 Cumartesi aqamı 7ldad ras,rtele mPn hançer darue en ı C' o url»" 

~rı ellPri, hacakları bağlı mı idi? Soför __ T:ob::mcanı hazırla! Taksimd~. abidc karşısında Kristal gazina _ m~ K~~· üstüne kan olmaz.. lüverivord'u Bir müddet te ö'üsü etra-
s Uhakkak, karşı arn~rtrmarıı~n kiracı- Tabancam ı>limde idi. Kaoıvı, kadını sund:ı cumhu~lyet Hıılk Partisi Taksim o. - O zaman hain Ahmed Paşa fesadı- fmda bamsılıyordu: 
ltıın ci.iru·· t V la kt ? "'"'tı"r"n erkek actı. Tabancalarımızı ca&ı şeretine Istanbulun en meşhur aıatur. na hi:rmet ettik ... Şimdi bir kere daha - Bre bu casustur, Hafız Paşa adam-

m or arn o c~ ı. " ' ,- o- kı al::tf"anga utlstlerlnin i.~tlraklle çok e~. adi lı katili olamayız Iarmdandır ... 
...,..

1
Bir rnkddet kımıldamadım. GözlE'ıi- na doi"r"1.t çe\rirdik, arncam bağırdı: lencell bir müsamere tertıb edUml,Ur. P saB 'bu ~ ·b h t d. - Yok. ben tanırım, bu müftü kolla-

·•ı ka _ 'F'llC'r vnkarı!. f"'lllt 18,30 da başlıyacak olan alaturkaya - ":. .. _y:agmur sa a 8 ınmezse rmdandır ... 
Q rsı apartımanın pencerelerindc"l Safiyf', Nezlhe Oybar, istanbul Darüttalim sarava vuruyus olmaz .. 
t ~lttn:ıdım Biraz sonra orta katta E'lE'k Erkf'k ellerini vukarı k:ıldırmıştı... musikl ıncesaz heyeti ve bu heyetle beraber ._ Yarın telHI.llar çıkacak, çarşı açıla-
ntik <ıcıldı. perdeler açıktı. Anartıma- - Bendem ne ic::tivorsun? NezJhe ve Cevdet, Sadi ft Beler salonlarının cak imic:: .. 
~ ~ içini ivi S!Örebilivordum. EvvPla Dive kekelivehildi. artWlerl ıştırak edecekler ve Kristal, Sadi, - Camide karar vermişler: Dükkanını 
ı; ek odada ~ezindikten sonra cıktı. - Seni alçak seni, seni beyaz kadın Beter salonlannın lncesaz heyetleri blr kü. açmıyan esnafı dükkanının kapısı önün-
ta:dın1 petiriyordu. Bir an odanın or. tüccarı seni. jme sazı halinde en nadide parçalan ~ala _ de asacaklar imiş ... 

.. ,nd d R · b · be k d ı- caklardır - Doğrusu odur ziıhir... İstanbula 
Y<ıka] a urdular. Erkek kadını sımsıkı - en mı, en ml yaz a ın uc-ı Alafrnngaya Macar kadın orke.~trası, Pa. dolan ·bunca ürmneti Muhammed aç ka-

-Bre bu adam casus değildir. masum 
kıaıu dökiilmüstür _ bu bizdendir. HIH!'I 
İl vas der lPr, dört evHd sahibi vi~ittir ..• 

- ~r(' bu !benim ~·mmşum.dur ... 
- Benim ay·aktaşımdır, yazık olmus 

yiffit(' ... 
- Bre tmmayın ... Akacak kan daııo 

maro.a durmaz.. şc'hidıik yazllmış alıu~; .. <~r;:ı~ bırakmıvNdu. Erkei"rin ~~- carı? .. _ .. .. . . ramund Viyana baletlerl, Ttıran bann çok lacak değil<lir. 
ıı·· U ~oruyordum. Kadının arkası do • Yuru omımden: fakat ~en l!erı enteresan numaralarile meşhur artt.rtı ata. - Hem esnafın blıde parası mı kala- na:.:_: Ttıtıın kaldırıp götüreli m ... 
~k1ii. Çırpmacak mecali bile kalma· vürü:ı,·ec•pkc;in. Bir hareket yapacak c. lisln.. Matsimoor baletleri ve diğer bar nu _ caktır: bu~n borca alır isek, yarın hepi-

ı 

li ıştı.?vfcıralkım gittikce artıvordu. Po- lurc::cn kendini ölmüş bil. m aralar• lotUrak edeceklerdir. ,miz p~:a. pul, w ı_nal sa }'ı ibi oldukça borcu-
~ hab k . · k t Ad · · - ·· ..l Sok k Her mevsimde oldu~u gibi bu kere de muzu ödıvecegız ... \._ er verPce tım. fa a sonunu am t:!erı gerı Yuruyoruu. a ü Id bl b ~ . 

- Götürüp gömelim yakm bir mcza~ 
11kta ... 

- Nam'l71nı kılalım ... 
~kliv .. .. . · g z e r halk ta akıı.sını blr araya toplı _ - Bre mi.i]de ... Yarın d ::ı ava k divanı 
l'e .. Ordunı. Erkek kad'm ta Of'nce. nc:inndPkı odanm kanıc::ını ben açtım. yacak olan bu mü . .cıamere, yorgun btr gDnU olmazsa defte.re yazılı rievletlülerin men- - Brt> lbövle ölüve gusijl ve nam"z ol .. 
e]~ırı Önüne kadar sürükledi. Erkei!in HPr iirlirnüz odava girdik. Arncam ba- neş'e ne nlhayetıendlrecek en şayanı tn _ zilleri için taıar{dır diye izin ~ıkacak maz.. Onların namazı pesin kılınmıştır .. 

l!lde ip vnrdı. Kndın nencerenin önü- na bcı:-.,,...ı1 • ıılye bir e~lencedlr. imiş.. - Bre ı:ı<lmmck olmaz .. kovalım bir a-
lle R lrJ . rab:ıv~ . götürün dC'nize atalım . . . 
b e iQi zaman kadını iple sarm:va - F.Jnktrik düitme.c;i nerPde? _ Sen necisin? - Bız Hafız Paşa sara .. ·ına varalım... _ Bn- abuk ka'rıve u=klan yılcavı-ll 
a-şlad• f · '1':'>} ..:ı ·ı d d k. d .. - · - Hafız Ahmed P<><><> ak"e ve mal tut- ç '"{"' ... .. Pm ucunu ilmik yanıtl bovnu. " vnrpamı e uvar a ı ugnıevı Cev::ıb verdı··. - .. k 1 •ıa g · maz vezirdir .. defterdar sarayına vara- şu aıı arı •. · 

3a .er:rdi. Kadın ufak bir hareket vap. hn'dnm. ":~oktn"k acılmış oda aydın- _ Manken tamircisivim. Eskimiş lım... - Bre açıkta olınaz .. koyun bir çu.-
'"'ı' ılTrıik sı!<ışacak boöıılaraktı. Kadı-ılanmıştı. Otede heride kovalar içinde mankPnlerı· tamir edenm· ~. B b' ··~tü 1 va1n ... •• ll ı . - n> 17. muı sarayına vara ım. .. ov• ·-· 

Jçj ar~ası pencereye dönük hai!landı~ı a~rıl;ır vardı. Kadın bağlandığı yrrde Pencerenin önünde bağlı duran ka- - Hep miift.ü sarayına varırız ... Yah- -: ~.ey _yıptle~· ?i Hey yıgıtıer ... Dn-a 
lı:a~ gene yÜ2iÜnü f:!Örmüvordum: Fa. duruyordu. drn• yakından görmüştüm. Bir mağaza ya efendi hanedandan maldar adamdır .. veyı f:!Ordunuz mu.· 

sarı~1 b ·· ld" v·· d.. · H All h - t h k - Bre o adamdaıbizim aradığımız mal - Vallah billah yavrusunu bile ~ne \le ""k n a~ı ~uze ı. ucu u narın - ay a mus a a ını versin. vitrinindeki mankenden başka bir şey 
... ,, !rıuntt"zamdı. ft...mcam gü1üyordu. Adam şaşınnıştı: de.rıvildi. yoktur. o ak~esini kitaba Vf'rmiştir.. medik!. .. 

~ - Bize kitab yaramaz.. (Arkası var) 



JO Sayfa 

(Meınleket 
Mıiş bol miktarda 

ışığa kavuştu 
Yapılan elek trik tesisatı ile memleket baş ' an başa 
ayd~nlandı, bundan başka şeh~r hergün yeni ve 

guzel birçok binalarla süsleniyor 

. Muştan güzel J,i,.. görünilş 

Muş, (Hususi) - İki sene evvel Ela- kuvvetli ve daha gür bir ses ile işlemeye 
21ğdan vil~yetimiz valiliğine gelen Tev- başlaıruştır. 

fik Sırrı Gü~n ilk işi memleketin en Mallı.mdur ki, büyük adam olmak için 
mühim ihtiyacı olan temiz su işile ya- büyük makam ve mertebelere erişmek 

kından altıkadar olmak olmuş, evveltı kafi deği!dir. Büyükler sırasına girmc.·k 
bunun üzerinde durmuş ve derhal faali- ve rejimin hazırladığı varlıklardan şeref 
yete geçerek az zaman sonra yepyeni te- almak için büyük işler başarmak, ölmez 
Sisatla Muşa temiz su akıtmaya muvaf- eserler bırakmak ve sonr.a da ha;kın kal
fak olmuştur. ıbinde tam ve riyasız bır sevgi ile yer al-

Havası kadar suyu da güzel olan Muş, mak Hizım gelir. İki sene içinde harab 
yapılan bu tesisaıla bir kat daha güzel- Muşun çehreGini değiştiren valimiz ve 
l~<mıiş, doğu illeri içinde hakiki bir inci belediye reisimiz Tevfik Sırrı Gür bu 
olmuştur. Herkes &eve seve temiz suyu güzel eserlerile memleketin en ücra bir 
i~ekte ve evlerine de tesisat yaptır- köşesinde ılıulunan Muşta büyük bir sem-
lnaktadır. pati kazanmış bulunuyor. 

İki sene gibi çok az bır zaman içinde 
" Kültür mahallesi adında koca bir maha'

le her tüTlü konforu hai;ı: modern bina
lar, 100,000 lerce meyva fidanları ve 
paket taşuidan müteaddicl bulvarlar, 
parkliı.r, havuzlar ve şose!er ·vücude ge
tirmiş o)an •bu yı1maz ve yorulmaz vali
miz, bütün bu varlıkların plan ve proje
lerini de bizzat kendisi yapmıştır. 

Birkaç aydanberi meşgul bulunduğu 

elektrik tesisatmı dahi ik""!al ederek g~"
çen ayın 25 inci Cumartesi günü, bütün 
§ehir halkı.nın iştirakile açılma merasi
mi yapılmış ve buqün memleket baştan
başa nuriara garkolmuştur. Bu medent 
ışı~ı bilmlyen ve görmiyen bir kısım 

halk ve köylüler gece yanlarına kadar 
bu tesisat önünde hayran hayran baka
kalmış ve rejimin Ceyiz ve faziletini al
kı.şlamıştır. Halkevinde yeni kurulan 
sesli sinema memlekPt içindeki radyolar 
bu elektriğin kudreti sayesinde daha 

Ceyhanda at yarı ~farr 
Ceyhan. (Hususi) - Bu Pazar Cey

hancia yapılacağı mukarrer sonbahar at 
koşulal'ı havanın yağmurlu ve sahanın 
da çomurlu olması dolayısile yapılama

mı.ş ve dünkü Pazartesi günü Tayyare t'l· 

lanında ve kalabalık halk kütlesi önünde 
yapılmıştır. 

Birinci k-oşu: Birinci ko~u tay ko~su 
idi. Birinciliği Ceyhan hususi muhasebe 
tahsildan Tahirin tayı kazanarak 100 li
ra, ikinciliği Hasan Erkalın tayı ka7.an
mı~ ve 20 lira mükafat almıştır. 

İkinci koşu: Bu ko1uda da birinciHği 

Kaplan As1ooın atı kazanarak 125 lira, 
ikinciliği Musa Ccngizin atı kazanmakla 
30 lir.a mükafat verilmiştir. 

'Oçüncü koşu: Üçüncü koşuda Çakal
dereli Kazıının atı birinci gelerek 150 li
ra, Salfıhattinin atı ikinci olarak -40 lira 
mükafat almıştır. 

r Sivas valisinin teftişler i ) 
'~--------------------~ Sivas (Hususi) -

Valimiz Muhtar Ak
man kaza, nahiye vı 
köy teftişlerini ık • 
mal elmış bu'un -
maktadır. Va'imiz 
buraya geldiği gün • 
den beri sık, sık kaza 
ve nahiye, köy işle • 

~in~ daha büyük bir 

önem vererek hal -

kın ve köylünün ma

halli ihtiyaçları ile 

daha yakından ala • 
kaaa!- olmak üzere 

j 

temaslarda bulunmuş ve idare amirleri ne lazım gelen direktifleri verml~tir. 
Köylümüzün her sahada refaha ve inkişafa kavuşması için büyük çalım.şalara 

devam etmektedir. 

SON POS'fA 

Çan kirı kütüphanesinden 
niçin layıkile istifade 

edilem·yor ? 
Çankırıdan yazt.ıyor : Çankırının 

zencin bi:- umumi k.ütüphane:;i var. 
dır. Fakat binanın harablıtmdan, 

merdivenlerinin bozuklutundan daha 
~ok semtsiz bir kÖ'iede bulunu~u bu. 
rasını muattal bir halde bırakmışt ır. 

Kütüphanenin açılma, kapanma sa. 
atıeri de çok uycunsuıı bir haldedir. 
Sabahleyin aat 10 da a~ılarak 14 de 
kapanır. 15 de açılarak 19 da paydo! 
olur. Pazarteo;i günleri 13 ten Çar • 
şamba günü ~abahına kadar da ta • 
nıamlle kapalı kalır. Şu haı:e nazaran 
cünün 8 c;atinde açıktır. 

Halbuki kütüphanenin iki memurıı 

v:trd ır. F...sklden oldufu ribi cüniin 
her saatinde ve bUhas~a geceleri açık 
bulunması halkın en büyük istifade . 
sini mucib olurdu. Günün muayyen 
saatıeriTıde kapalı ve açık kah ı halkı 

memnun bırakmamaktadır. 
Dlf'er taraftan kütüphaneye son 

yılların edebi, fikri, re:..c;efi, tarihi, ik. 
tıs:ıdi eserleri getirllmemektedlr, Bir 
çok mecmna yerine her yılın güzel 
eserlerinden temin etmek kütübhaııe. 

yi daha çok zenglnleştireceti g-Ibi hal. 
kın da istifadesini mucib olacaktır. 

Kütüphaneyi buıünkü pyrimunta • 
zam vaziyetten kurtarmak lazımdır. 

Erzurumda Iş BankC\SI 
saati 

Erzurum, 2 (Hususi) - Türkiye İş 
Bankası şehrimiziıı müstesna bir mevkii 
olan hükılmct caddesinde Belediye dai
resinin önündeki meydana bir kumbara -
saat koydurmuştur. Bu kıymetli mlllt 

Birinc:i.kanu.o 15 

Adli evrakın posta ile 
tebliği hakkındaki 
• • 

nızamnamenın metni 
BİRİNCİ BÖLÜM Maddl' 6- D:ı.vetlyelerln basılı olarak !h-
Umumi hüküınler tlva edece~i kayıdlar kanun ve nlzamna • 

_ . me1erle tayin edilmi.§ olanlardır. 
Madd!' 1 - Arzu~al, laylha, d~vetiye, c;ıb. Davetlye formüllerinin yüz tarafı ı ve 2 

na~~e, karar ve llamlarla, lddıaname, ıcra sayılı nümunelerde gösterildi~! üzere ken -
ve odeme emirlerinin ve mahkemelerıe müd dlsine tebll~ edilecek kimsenin sarlh adre • 
delumumll!k, sorgu hiıklmllği ve ıcra daire. slle tebU~l çıkaran makamın adını Te dosyil 
lerine ald ve mubaşlrler marifetlle tebll~ e. yıl ve numarasını Ihtiva eder Bu kısmın 
dllınekt~ olan diğer evrakın posta, teigraf arka tarafında davetlyenin me.tnı buılı bU
ve telefon ldarl'sl vasıtaslle ı:e yolda te_bll~ lunur. D:ıvetlyeye zımba ııe ilişik bolunan 
edilecel1i ve bu tebllğlere muteallilt mura. tebllğ mazbatasının bir yüzünde dantıyeyi 
selAtın ~.evdll, teslim ve iadesi hususları ve çıkaratı makamın adile adresi ve öte yftzün
buna mutealllk di~er. muameleler bu nizam. de tebliğin ne suretle yapıldığına dair oıan 
name ile tayin edllmıştir. _ mazbatn metni basılıdır. 

Madde 2 - Tarlfede yazılı ucreU kanun. 
larrııa göre tebliğ masrafını vermesi llzım n 
gelen taraf peşin olarak öder. Davet;yelerin tanzim ve postaya tevdil 

YukarıkJ fıkra dışında kalan veya mü • Mnddl' 7 _ Davetlye formülleri, bu vara -
z:ıheretı adliyeye nail olanlara aid bulunan kaları t::ınzlme memur olanlar taratından 
t.ebll~ier hakkında resmi müraselflta tatbik kanuni hükümler dairesinde doldurulur. 
edilen hükümler cereyan eder. Tebll~ mazbatasının mahkemeye, dosyııyn 

Madde 3 - Tebliğ i.şlerlnde kullanılacak ve muhataba ald olan kayıdları da.etıyeyi 
forxrüllor bu nlzamnameye ba~lı ı. 2, 3, 4, çıkaran makarr. tarafından doldurulur. Teb-
5, 6, 7, 8 ve 9 sayılı örneklerde gösterilml.4 - 11~ mazbatasının tebll~ olunan şahmı tın -
tır. Bunlardan ı, 2, 3, 4 ve 5 sayılı olanları za.cıına, teblt~l yapanın tasdlklne, teblJlin 
Adllre V~kllll~i. diğerlerı Posta, Telgraf ve hangi ıaman v~ mahalde yapıldıR'ına dair 
Telefon Idaresı Umum Müdürlü~ü tarafın. olan kmmları davetiyelerin teslimi ııını.ııın-
dan hazırlanır. da tebllltl yapan tarafından tamamlanır· 

İKİNCİ BÖLÜM Posta İdaresinin taribil damguı buna ınli • 

Davetiyeler in hazırlanma, postaya te v
d i, kayıd ve tebliğ muameleleri 

I 

teakıb vurulur. 
Madd'! s - Usulüne tevfikan tandın o .. 

lunup harç tarifesi ve damga re.mıt kanun
lar! m udbince pulları yapıştırılmıt olan d&· 

Davetiyelerin hazırlanması vetıyelf'r salah!yetll makamca lmzayı ındte-
Madde 4 - Posta vasıtasile yapılacak teb. akıb al~kalı mahkeme veya daire klttbl ta.. 

ll~lerde hukuk, tıcaret ve !cra işlerine ald rafından doldurulmuş makbuz (Ornek saY1 

davetiy(.' formüllerı bu nlzamnameye ba~lı sı ve z!mmet defteri (tevdi l~testl lle bir • 
bir ve Iki sayılı örneklere tevfikan hazırla _ llktl! P 'lSta İdaresine yollanır. 
nır. M:::dde 9 - Posta İdaresi memurlan da • 
Tebliğ mevzuunun münhasıran davet oL vetıyeleri. tebll~i çıkaran makamın ve ten

du~u hallerde, 1 sayılı formül, davetlye lle dlsine tebliğ edilecek kimsenin adre.oılertnln 
birlikte başka evrakın veya muamelenin de yazılıp yazılmadığı ve posta pullannın t:ı -
teblljfl tcab ettiği takdirde 2 sayılı (zarflı) rifeye göre yapıştınlıp yapıştırılmadıtı ve 
formül kullanılır. dlğl'r kısımların doldurulmu~ olup olmadılti 

Madde 5 - Sekll, ve renklerı ba~Iı ı ve 2 bakımlarından evrakı getiren şah3ın huzu. 
sayılı örneklerde gösterilen davetiyeler, bun runda tetkik etmelde mükellefttr. o ec:cn 
ları çıkaran makama Iade edUrnek üzere fıkradaıcı usulüne uygun görülmlyen daV•"· 
tebl 1~ keyrtyetlnl bildiren ve teslim sıruın. tlyeler red ve iade edilerek keyflyet usule• 
da kolaylıkla ayrılabllecek surette zımbaJan. zlmmet defterine kaydedilir. 
mı.ş blr tebliğ mazbatasını ihtiva eder. (Arkası var) 

·sinema : Viviane Romancem b'nbir 
macara ile dolu hayatı 

(Baştarafı 6 ncı sayjadrd ane daynnamıyarak 1\Iistinguette'f gil .. 
r;trı geldi. Para biriktirmeğe ba!lladı. zelce tokatladı. Gazeteler meseleyi bal· 
Bunun ile Parise gidip annesini ziya - landıra hallandıra sütunlarına geçir • 
ret edecekti. diler. Moulin Rouge'dan koğuldu, fa " 

Pttrise va·rdığı zam::ın parası kalma - kat şöhret buldu- Derhal Tabarin'e 
mıştı, bitab bir halde idi. Bir gün, şid- <Ji:di. 

müesseserniz bu hareketi ile hem şehri 

tezyin etmiş, hem de milli tasarruf hare

ketini memlckette canlandıran ve yerleş

tiren hamlelerine hlr yenisini daha ilave 

eylemiştir. Resim yeni konan saati gös-
termektedir. 

det!i bir vağmurun altında, cSara Ber- Viviane bu rolleri ile iktifa ey:ıeırıi • 
nn''• tiyatrosunun bolüne barınmı[jtı. y~rdu. Daha fazla ilerlemek arzusun. " 
Güzelliği herkesin dikkat na1.arını çe- da idi. Husus! dans dersleri aırnag• 
kivorciu. Tiyatro 0 gün meşhur cArle - ba~ladı. Ayrıca da sinema san'atkArl 
sicnne• piyesini oynuvordu. Yavaş ya.. ,)}mak için Rognoniden ders alıyordU· 
vnş ilerledi. Salonun bir köşesine ilişe- Bu hal böylece beş sene devam etti~ 
bilJi. Doya doya piyesi seyreyledi. Ak- Bu beş senenin hitamında sinema l 
sP-m eve avdetinde annesine şunları l~mine dahil olmağa muvaffak oldU· 
söyled:: İlk rolleri ehemmiyetsizdi. Aleinde 

cr- Anne, ben tivatrova intisab e - figi:ranhktı. Bir gün cPrens Tam Ta;ıı' 
Akçekocada bir motör battl, 

bir ki şi boğuldu 
Akçakocadan v~;ı:ılıyor: İstanbul !ima

nına mensub Şerefettin kaptanın idare
sindeki Güven motörü Ere~liden kömür 
yüklü olarak İstanbula hareket etmiş ve 

1
lr<efken oadasL açıklarında fırtınanın çık
ınasile Ereğli limanına geriye dönmüş

tür. Fakat rüzgtıl'ın artmasile makine 

stop edip motör de su göstermiş, tayfa 

ve kaptan dalgalarla uzun müddet çar

pışmışlarsa da Erc~liye iki saat Jn('safe

de bulunan Mor.altı açıklarında motör 

batmıştır. Tayfalardan yalnız Sürmeneli 

Ahmed •boğulmuş, diğerleri karaya çık

mışlardır. 

V " t·ı · · ·ı· k h G vıl " deceğim. cSara Bernar• tiyatrosunda 1 mı ÇC\ rı ır en sa ne vazıı re .. 
dtıns P.vlcmel(: için ang::ıje edildim. Gün le'in dikkat nazariarı Viviane'a takıl .. 

- · d G ·n · · · k · · be1li elP 6 frank <ılacağım. Ayda 180 frank ı. rPvı e onun ısmını pe ıyı .. 
eder. Bak nasıl o"ıdu bu. iş ... Ben tiyat. yemediği~den kend~sine cViviane ~tl" 
ro salonuna gizlice girrneğe muvaffak mo?ce: dıyc seslenıyordu. Bu RofTl·ttl· 
olmu~tum. Rejisör oldut,ınu sonradan ce ısmı g~nç .k~zı~ ~a· çok ho~u.na ~o .. 
'lnla<lıi!ım bir zat beni dışan çıkannak OrtmeTts 1smını sıldı, onun yerıne 
istedi. Ben tiyatroya karşı olan aşkım- monce ismini aldı. 

1 
.. 

dım, san'atkar olmak hakkında besle • cCennete avdeh filminde ilk rnı·· tc 
diğim hevest~n ona bahsettim. Bu söz- hi"'! :0~ünü o~_nadı.. ~n~adan bii;~. 
Jerim onun hoşuna gitti ve hiç umma- san a.katlar zumresıne ıltihak eyl ıl' 
d~ğım hnlde beni angaje etti. Sevinçten Ş·mdi tam 26 yaşındadır. E n ftı 

9 
.. 

çür3ıraca-ğım anne!• şöhret bulmuş olan san'atk~rlar rııe'f ıı 
Fakat annesin in onun hakkında ba~- nmda bulunmaktadır. Şöhreti Y3~s· 

kaca projeleri vaTdı. Aktris olmak he- Frensava inhi~ar eylememekte, her . ııı 
''e~i kur.)ttğında kaldı. Ayda· 250 frank r:ıf~a bci!enilmektedir. Bu sene ıÇı.ı· 
iirr0t le bir terzin in yanına işciliğe v e - müteac:ldid filmler çevirm ek üzere rrıı.ııı 
rildi. - kavelenameler imzalamıştı. Harb otl 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 
Ter zin in yanma girer girmez şansı da projelerini altüst etti. i , 

da açıldı. 14 Temmuz milli bayramın- Cok iyi ahlaklı, biraz fazlaca ~ erı 
da ca(ldelerden birinde dan s edip du - dir. Kalbinde cgönül:t meselelerı~~ebl" 
rurkcn tesadüf onu tiyatronu n rej isö - çok yP.r ayırmış san'atkArdır den• te .. 
rile karşılaştırdı. Tekrar onu angaje lir ... Kalender meşrebdir. Aşkını 8 

o\ .. 
eylemek arzusunda bulunduğunu söy- nf surPtte izhar eder. Dolambaçb Y 
lcdi. Nihayet annesini kandırdı. Birkaç lardan hoşlanmaz... dı nd' 
gün sonra güzel Viviane Ortmens meş- En son olarak Pariste Nana 

8 ·vet! 
h ur san'atkar Mistinguette'in revüsün- hir film cevinneğe başl~mıştı. V s t! rıd' 
3e idi. O sırada tam on altı yaşında bu- hazıra· dolayısile bu film de yıı 

- Hı:ı.san Bey, haberin 

var mı? .. 

... Gazetelerde sık sık 

görmiye başladık ••• 
... Kahvelerde, şurada, 

iburada sille tokat birbir -
l erine girenler çoğalıyor • 
mUJ-

Hasan Bey - Demek 
matbuat münakaşalarile, e
debi münakaşalar kahve • 
ilanelere de sirayet etti! 

lunuyordu. kalclı. bl)yl8 
Bir gün bir hadise vukua geldi, bu t~te güzel Viviane Roman~. 1 . ., 

hadise onu daha fazla tanıttırdı , onun bir een<; kadındır. • ......... . .. . ........ . 
meşhur bir siına olmasına yardım ey - ······ ·····-·············-·········-

1 
~,_.. 

ledi. O sıralarda> Fransanın en nam - Babalar «her dolan çocotabe~:an ~ 
ı k· l d b I M' ra• ve her kumbaraya tfıO,._. 

dar san at ar arın an u unan ı~ : para. Çünkü lrumbara: En eıni.Jl 
tinguette onunla kavgaya başladı. Vıvı 
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'ramamen vaf.ırılmış sermayesi: T. L .. 2.200.000 

Merkezi: ANKARA 

Dahild~ ve hariç•e muhabiTleTİ V'?rd1r. Her nevi Banka muameleleri. 
Her ayın birinde faizleri ödenen kuponlu v deli mevduat. 

ll~k doru ırumbar.ayı bankaya götürurken duyduğunuz· .sevinç ilk mahsul ii ta -
~ duyduğunuz sevınçten çok daba taUıclır. 

2e.sooiktye Cüınhur!yetl Zirant Bankası par.n blrlktlrenlere her yıl t.ur•n ile 
Pa llra ikrrunlye veriyor. 
lt. ra biıiktirlran -zengin olabillrsinlz. 

eilde.ler a Eylül, ı Bl.rlnclkfuıun, ı Ma~. 1 Haziran tarlhlerlndedir. 

iikramiyelerin listesi: 
4 tane 11®0 ili 
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120 • 
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100 
so 
40 
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KA 
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ITALYANA 

Tamamen tedlye edUmiş sermayeSi: 

700.000.UOO lta.yan Li.rJti 

M erkezi : 1\lİLA.NO 
But ün ft.,.ij ad :ı. İstanbul, İzmir, Londra 

v~ New-York'ta Şubelerı vardır. 

Jlari,.telü Harıkıtlarımız: 

B1\NCA COMMERCİALE İTALİANA 
<Frnnce> Paris, Marsellle, Toulouse, Nice, 
Menton, Monaco. Montecarlo, Cannes, luan
le3 - F'ir-8, Vllletranche - sur - Mer, Casab
lanca lMnrocı. 

BANCA COMMF.RCİALE İTALİANA E RO
MENA: Bu~:e.s•, Arad, 13ra1la, BrasoY, CluJ, 
Co.ııtanz:-, Calaı, S!blu, Tlmlchoara. 

BANCA COMMERCİALE TrALİAlfA E 
BULOARA. Sona. :Burgas, Plovdiv, Va.ma. 

BANCt\ COMMERCİALE IT.AÜ.ANA PER 
L'EOITro. &t!xandrle d'Egr.rt.e, Elkahlre, 
Port - Said. 

B.li..NCA COMMERCİALE İT~\LİANA B 
OıtErA, At na. PJre, Selrutlk. 

:SANC.\ COMMERCİALE ITAL'İ:ANA 
TRUST COMPANY, Plhlladelphla. 

BANCA OOMMERCİAL'E İTALİANA 
TRUST OOMPANY - New-York. 

Miişte.rek Bankalar 
Banqne Fr:ınçuJ.se et. İtallenne pour i 'll me . 
ı 1que dı; ı.uc". P.arL!. 

A'!"~antlude: Buenoo-Alres, Rosnrıo du 
Sant.ı. f~ 

RRESTLYI ,cia.: Sao-Paulo ıve başlıca ~flılr. 
l~rl'1de fUbeler_ 

CRİLI'do· Sanllago, Vaıparalso. 
rOL.OMBIA'aa: .Bogota, Barranquuıa, Me 

deııln. 

UHUGU :A Y'da-: .Montev1deo. 
H \NC-\ VEULA SVIZZEıtA İTALİANA: 
Lugı.n'l. BellinZL'na, Chlas.so, Locarno. 
"ır.ich, M .. ndrls1o. 
fH SC ı\ IJNGARO - İTAI.fANA 8. A. 

ı e~t.e vt> ba~lıca Şth!~rde Şubeler: 
HHVA'JSKA BANK D. D. 

Zn.ı,:Tt:b, Susa"k. 
K<\NC \ İ'l'AI.lANO - LIMA 
ı_ına (Perou> da. ba§1ıca Şehirlerde Şube· 

ler: 
R ·~NC it"AUANO - GUAYAQUR, 

Gu&yaqun. 
ıstanbul 1\lerkerl: 
Galata. Voyvoda caddesi, Karakö:p Pala.s. 

Teleton 44M5. 
btanbul Büro!nl: 
Alalemcia·~ Han. Telefon 22900 f3/11}12Jl5 
s.-yo!:ıı Burosa: 
IJi:t.!kW Cııdt1.eSI No. 247. l"k!leton: 'fl~6. 
Kasalar 1can: İtalya ve Macaristan Jçln 

ve TourW.lQ.tıe ,Çe.ldert we B. C. t. TRAVEL
:LER~ .çek.l.er1. 

Sayfa ı ı 

BAŞ 
DİŞ 

SOGUK 
ALGINLIGI 

GRiPiN 

• 
NEZLE 
GR IP 

ROMATİZMA 

GRiPiN 
Lüzuınunda günde 3 kaşe alınabilir 

'---iJ-. : ... 1:' .. -ot.:J: .. ~ . .:..H.: ~)t~ ... • .. ı:~· .. • .. ·..-. ...::-e·.,,,-· '·.r' .. • •. ~ .:·..- ;"" •/~ . ..rı.~-A, 
• - - '1. '"' • • • • 'lt. •• _., ,- - 1 ... ~ ,. ~·· ~ V • • ' ~ •' 

Tiftik ve ya.~ ağ1 ihrac tc1ların1n n azarı dikkatint 
Istanbul Tica:-et ve Sanayi Odasından: 

TürkiYe Tiftlk ve yapağı İhracatçılar Birilll esas mukavelesi İcra Vekllleri Yüksek 
Heyetince tasdik edUmiş :ve tnsdikll niiSh:ı~ Ticaret VekllleUnden gönderUmlş oldulun
dan tift!k ıre yapağı lmacat.lle i~Igal eden rubsatıı:ımell tüccarm birlik tesıs umum1 
heye!.l hallnde 15/.12/9!9 ..saat 16;30 da Tıcaret. ve Snnayi Odası içtima salonunda haııı: 
bulunmalan Tlca o1onur. :(1039tl) 

Mües,lslerden 
Şerafettin Alemdar _ Ziya Kınacı _ Xarnlk Knsapyan 

z i N·· 
Ekzemanın iiAcrdır. 

Yııra ve çıhanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

. 
Istanbul Belediyesinden: 

Şchrln muhtelif mahallerindeki han, marıaz.:ı v~ Ucaretı.nne ve emsall methallerlnin 
işgal edUmemes~ hakkında aşa~ıda yazılı fıkranın Belediye zabıtası talimathanesine bir 

madde olarak ilavesi Umumi Meclisin 29,'XI!939 günlü 1çt.imo.ındo. kararlaştırılmıştır. 

İlln ol!lnur. 

FIKRA: 
(Hnn, apartman, ticarethrine gibi umumıı mahsus ibinalann methallerlni dükk6n 

lhdası veya seyyar satıcı iknmesi suretlle 1ş al etmek ve ettrrmek memnudur. BIJ menı-
nuiycte pasajlar da dahlldlr.) (103061 

Her Çeşit 

Toptan ve erakende 
Sahş Yeri: 

Yeni Postane arŞI SI 

Maliye Vekaıetinden: 
1 - 2257 numaralı madeni ufaklık para kanunnr.un sektzlncl maddesi muciblnct 

mevkll tedavülden kaldınlan esld bronz beş ve 11d :buçuk ikunışluklRrla nikel bir kw·uş, 
luklar 31/K.evvel/939 tarihinden sonro devlet borçlarına ::mnkab1l gerek malsandıkları 

ve gerekse Hazine veznedarlığını ifa eden Merkez ve Ziraat Banknlnnnc:ı. dahi kabUl 
edllmiypcelttlr. 

Blrmenaleyh: Ellerinde bu nevi para buluna.nların bunlan mezk1lr tnTlhe kadnr Del 

ıet bortları mnkablltnde malsandıldarUc Merkeı ve Ziraat Bankası şubelerine yatırmn 
lan ililn olunur. (8041) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstirusü Rektörlüğü nden: 
!1. _ Kurumumuz ta.lebelerl içln isim, mtl."tar ve mııhammen bedelille mııvakkat te_ 

mlnnt.ı n;.:ığıda ynz.ılı (7) kalem spor mnlzemes! gorülcn lüzuma blnaen yeniden 
..2/11040 &ılı günü saat 11 de Rektörlük blnnsında müteşekkU komisyon tarafından açık 
ek.slltme usullle ihale olunaenktlr. • 

2 - Spor malzemeleri nümunelerlni görnı-ek we daha fa~lB lzahaı ve parnsız §D.rtname 
aln'nk istt!yenletin Enstitü Daire .M:üdurıüıüne müracaatlnrı cG398D d0395D 

Isim a.ded :Mumnnmen F. Wtnrı Teminatı 

Fransız Oöresi 15 
Flore ~oedek nnmlusu 30 
Kılıç 110 

Kılıç ~ek nnmlusu 20 

Flöre eldiven 15 
Kılıç eldlveni 10 
Maske 15 

Sizi; SOGUKTAN, 
bütün ağrılardan 

.5 'lS 
2 60 
5 50 so 
'2 40 

3,5 02,5 
3,5 35 
5,5 82,5 

NEZLEOE , GP.iPTEN, BAŞ,~ DiŞ ve 
ve 1unkhktardan koruyacak iU\çtır. 

Ankara·Yüksel< Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı _ Kurumumuzun erkek ve kız tnlebeleri iç!n lslın, miktar ve mubammen bedcll ne 

ı;muvnkkat temmatı aşo.~.dn yazılı dort kalem .elbise 22 12/939 Cuma günü saat ll de 
'Rekthrlük bınasında mute~ekkil komisyon tarr.:tındnn kapalı za.r1 usulü ile Ihale oln
nac~ttır. 

2 - Ekslltmeye girmek istlyenler.l.n muvakkat teminat ve tekll1 mektu1>1an ne ka .. 
nunun tayın ettiği vesikaları ihale .saatinden bil' .saat evveline kadar 'komtsyon retsine 
vermeleri. 

3 - Elbiseilk !kumaş ve malzeme nümunclerlnl gor:mek '\"C daha fazla lzahat ve para.. 

sız şartname olmak lstlyenlerin enstitü dnh·e müdürlüğüne rnüraco.aUarı. 
Cins! ~ .Ammi .Muhanunen Tutart Terninali 

takım takım Fi. T. L. T. L. T . .L. 

Er:kek elbisesi 420 ilA 4.170 32, 15040 
Erkf'.k p.alt.osu 150 D 180 33, 694.0 1685, 
'Ta yy ör ~3 D 4t> 27, 1080 
'Man to 12 • 15 07 4DS .: 

c6222t cıl0097• 
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'lenl bembewaz ısıklı ve gaJtef ldarefl 

'JUNGSRAM- KAlPTON 

am,ullarının mUifemmel tarzı Imalını 

telfeiiUI eder. 

fl iSTANBUL - ANKARA - iZ M iR 

BAŞ, D Ş, NEZLE, 3RIP 
ROMA TİZMA, SOGUK 
A LGINLIGI, KlRlKLIK 

s~ b .~h 

öğle 

akşam 

Sabah 
öğle 

akşam 
ve bütün ağrtlar1n1 derhal keser 

Lüzumunda günde 3 ka1e alınabilir. 

•. 

. 
" ' 

Dünyanın en dayanıklı pil.eridir. 
Pilleri Avrupada çok rağhet görmektedir • 
Pille ri her çeşit feneriere uyar. 
Pilleri her keseye elveri~Hdir. 

: .. r .• ....... ~ -:'· 
, Pi.lerini her yerde arayınız. 

Toptan sahs yeri: Tahtakale No. 51 . 

PATI KULLANlNIZ 
Her türlü yanıkları, kan çıbanl&rını, meme iltihaplarını ve çat

lakları, koltuk altı çıbanlarını, dolama, akneler, ergenlikler, trat 
yeralan, çocukların ve büyüklerio her türlü deri ittihapiarına en 
erken ye en emiıı tedavi eder. .v 1 RO Z A nıikrobun yaşama
sına manı olur. 

sRC SUYu 
LOSYON 

MAjiK 
SAÇLARINIZOA HiÇ t<EPEK 

G)a BIRAKMAZ ~~ 

~1Jt11is\ o~~ 

Bir defa tecrübe kafi 1 

( TIYATROLAR ) 
Oehlr Tiyatrosu Tepebatl dram ltı.anıında 

alqam .uat 20,30 da 

Yelpaze 
Lstıltlll caddesi komedi kumında 

aqam saat :!0,30 da 

Ikizler 

na!k: Operetı - Bu akşam saat 9 da 

Pipiça 

Doktor: Kaşif Omer Baştuğ 
Göz mütebasstsı 

Herrün hastalarını Cağaloğlunda Son 
Po..o;ta idaresi karşısmdald N~'e 

apartımanında. kabul eder. 

Do k· or Haf1z Cemal 
(1 10k.ımtn Hekim) 

Divanyolunda lOi numıırada 'JergQn 
buta kabul eder. Telefon 21044-233lll 

• • Her yen1ekten sonra günde 3 defa dişlerinızı 
muntazaman fırçalay ı nız 

. "! ; . : . ~-;r{f -~ -~·t. .. . ,--~~ ; ·. :,. . , ... " . . . 

~--~BAKLA VA! 
c Cennette de böyle tatlı olmaı, 
bir baklu va el ı ı katlı olmaz • 

Şairin; hu iki mısrm ın i?hur 

HACI BEKiR BAKLA V ASINI. IS· 
yedikten sonrA ı-öyledı~ine şnphe etmeyın 

Ali Mabiddia Bacı Bekir 
Me ı kl zi : Bahçe k apı, Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy • KadıköY 


