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Almanya 
Balkanları 
karmştlrmak 
istiyormuş 
Berlinin hrarları ve 
niyetleri etrafındaki 
iddialar, tahminler 

J Berıın 24 {A.A.) - P..~mi Alınan aı
~nsının blr tebllfinde, AlmanyanJJL 

0
: Sulh şartları ileri sü.rmesi 1ç.ln 

bU da. hiç blr aebeb mevcud olmadılı 
dlrlJmekteciir. 

1 
Rayh§tagda söyledlli nutulcta Hlt

,_er, s~lhe hangi yoldan gldileblleoe _ 
6Int Söyleml§tı. 
Arnı af ansa göre, inı:Utere mtıerin 

Uza.tt.ıtı eli reddetmf.ttlr. 
li;~ınbertayn, sulbü lstememlftlr. 
kU r f tercih etmJştir. Almanya bu fe
oı ~ hareket etmek.le vasi.Jeti kat1 

arak aydınlatm11t.ır. 
Almanya -Ye Balkanlar 

Roma 24 (A.A.) - Mıınchester ou
ltd~an gazete&Inln sJ..ya.si muhabiri at.. 
Ya& vaziyeti hilllsa ederek diyor kt: 

Berllnde Alman a&kerl ve mfilld rOe:a arasında yapılan konferans, Hlt
erı Şa:k cephesini ~sin ettikten 
~nra Inglltereye kar'}l §lddet.li blr 

arb yaparak Fransa ile münferld blr 
sulh akdine te.şebbüs etmek hususun
daki kararında t.akviye eylemlştlr. 

Bu gazete, Fransayı İngiltereden a
fırmak için Hltlerin sarfettlğl gayret
erın beyhude olduğunu kaydettikten 
ı:nr-a diğer taraftan Almanyanın Bal. 
anıarda karı.şıklıklar çıkarma tııtl -

~~e&inı ve bu hususta da Balkanlılar 
ta l~ni bozmak hususunda Bulgar1.s. 
.~ı kullanacağını tahmin eylemek • 
"""lr. 

Balkanlardaki Alman 
ajantarının f y~ 

h Londra 2<ı (A.A.) - İngilt.erenln 
tc~inhah bir bltnrnfiık yeyahud müt~ 

klerle aynı safta harbe girmesi 
~ukabllindc İtnlyaya Dalnıaçya sa • 
B 

11:~1ni gizlice vil.dettljji hakkındıı 
rı~ nlardakl Alınan ajanları tara _ 

dan Yapılan şayialu Londranın 
~i mahfellerlnde itat'i surette ya. 
anı anmaktadır. 

(Deyanu 3 üncü sayfada) 

)'.azı işlen telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 25 BİRİNCİTEŞRİN 1 939 Fi.atı 8 KUI"UJ 

C Alman Hariciye Nazırının yeni sulh teklifleri yapacağı haberleri tahakkuk etmedi :J 

Bibbentrop '' onana kadar 
mücadele edeceğiz'!,, dedi 
Alman Hariciye Nazırı 

• 
lngilterege şiddetle 

hücum etti 
Londra, nutkun hiçbir yeni tarafı bulunmadı(iını, 

tetkike dahi IUzum olmadıGını söylüyor 
Lon.da 24 (Hususi) - Alman hariciye 

num fon Ribbentrop'un bu akpm Dan· 
zig'dE' irad ettiği nutkun, bir ay evvel 
HitJer tarafından ayni şehirde irad edi
len nutuktan hiçbir farkı olmadığı ve 
herkf\Sçe malOm olan hakikatleri tahrif et 
tiği tebarüz ettirlbnektedir. 

Resmi mahfeller, bir aaat, bir çeyrek SÜ 
ren nutkun tetkikine dahi lüzum görme
mektedirler. 

Nutkun metni 
Danzig 24 (A.A.) - Alınan hariciye 

nazırı fon Ribbentrop, eski muharibler 
günü münMebetne burada söylediği nu
tukta, Danzigin bundan böyle Almanya
dan ayrılmıyacağmı kaydeyledikten son 
ra Almanya ile Danzigtn harbin mes'ulü 
addccUlmek istenildiğini, fakat bugün -
kü harbin Almanyaya kelimenin tam 
miinnsilc empoze edilmiş olduğunu bil
dirmiştir. 

Nazır, bundan sonrıa demiştir ki: 
- Führer 1934 de Pilsudski ile iki 

memleket münasebatına yeni bir isti -
kamPt verdikten sonra Danzig ve Kori -
dor meselesinin ergeç halledilmesi lUzu
mund a hiçbir şüpheye mahal kalmıyacak Ahnan Hariciye Nazın Fon Ribbeı 

·-·-----......... ·--·· ... ··········--·-····· .. ·· ... ································································· 
Milli şe.-.in 
söyliyece~ 

tarihi na.tak 
Meclis, 1 · Teşrinisanide lnönünün 
büyük ehemmiyet verilen nutku 

ile mutad toplantı devresine girecek 

veçhile hareket etmiştir. Tam bir sene Danzigin siyaseten Almanya devlcti11c 
evvel !4 Tef?'inievvel 1938 de eski Po - dönmesi ve iktısaden Polonyaya bağlı 
lonva elçi.at Li~lkiyi Ftthrer namına kalması hakkında tekliflerde bulundum. Mttli Şef Mec Us kürsüsünde 
Berte.sgadene davet etmiştim. O gün <Dan.mı 1 inci sayfada) Ankara, 24 (Hususi) - Büyük Millet 1 nu, ehemmiyet derecesini takdir ederek 

Meclisi altıncı intihab devresinin birinci sabırsLZlıkla beklemek laZlmdır. 

Alman Cep Zırhlıları 1. nuı·ıı·z Bns-Fı·nıan· dı·ya ~~~a~t;~.yılına 1 T~rinisani günü başlı- met~~ ~f'J~ğ~a h~;~rr:ır~~a:;~~~d:e~~r: 
• kara~c~~a;:n;d;~ç~:ı:~ıı~~~ır!.ee~~~1~ ~!~~~!fnt~~~i~a~~11u~t:Ya~~:ğı ~~~~~rı~~ 

donanmasının ablukasını yarıp mnzakerelerı ~.:~~ld·~:.~:ı ~!~~tıı:.~:~g~:~: ::. ~:nt~~..,,:5:ı:~:~ 1j~~~~~ı:~ 
çarşa~a baş~~ _olacaktır. O gun .. M;c- nutkunda bu vaziyete tahsis edeceği kı-

ş
• l d • • 1 l ' lıs. Cümhurreiin Mıllt Şef Lımet İnonu - sım hiç şüphesiz gelecek ayın başlıca hu-

ıma enızıne açı mış ar Sovyetler dün mukabil nürı bir .n~~ku ile açıl~caktır. _Bu. suretle diselerinden birini teşkil eyliyecektir. 
• sayın İn~~u .. Devi.et Reısi s~f?tıle ılk defa Cilmhurreisi 1940 yılı içinde hüku -

tekliflerini bildirdiler olarak Buyuk Mıllet Meclısınde mutad metin memleketin ikt1saden yükselmesi Ne , . . . . _ . A • • __ seneli~. aç.ış. nutku~u söyli~e~ekt!r. Cürr.- ve yıırdun inşası için alacağı yeni tedbir 
vyork: ' Amerıkan gemısının musaderesı hadısesı Londra 24 (Hususi) - Moskovadan a.. burreısımızın bu ılJ<: Teşrınısanı nutku- lcr:len de bahseyliyccektir. 

ortaya bu hakikati çıkarmıştır " diyor ~:S9lı:r~~=~ig~~e T~~!~~!y~ü~u~~ Garb cephesı· n de ı·ıerı· 
Kremlin sar.~~~nda Stalin ve Molotof ile 
yaptıkları goruşmeler, sabaha kadar de-

vam etıniıUr. (Devamı 8 inci sayfada) karakollar arasında dün de 
Dairelerde m ... hrukat Şiddetli lııobarebeler Oldu 

azami tasarrufla 
kullanı lacak 

Ankara 24 (Hususi) - Günden güne 

1 

artrn::kta olan memleket kömür ihtiyacı
nın mevcud stok ve dahili istihsalata g6-

re tanzimi hakkındaki kararname heyeti 
vekilece tasdik edildi. Bu kararname esas 
larma göre: 

1 - Umumi mülhak ve hususi bütçe
lerle idare olunan dairelerde ve sermaye 
sinia yüzde ellisinden fazlası bu daire -

(Devamı 8 inci sayfada) 

111g•ı1z1 • R Bulgar komitecileri iki 
.Skapafl crın . oyal Oak zırhlısını batıran Alman denizaltısının mayinlerle ka alı R • • · 
tıaffa1c ~ Zığmanınal bu şekilde bir lngiliz ~icaret gemisini takiben girmeğe ~u - umen 1anc armasını 

u u an ~lmaktadır. Yukandakı resmi bir lngiliz ress · 
bil N_evyork 24 (Hususi) ~ United Press chl d t T · d amı yapm4tır. ""' ı d ı f ngilterede !ngiliz tayyareleri tarafından düşürülen ilk Alman 

dıriyor: an ,., ngı ı~ onan~sının abluka agı r yara a 1 ar 1 tayyarecileri hastanede 
c·ı f . • . sını yararak Şımal denızıne 1 1 - . . .. . kr~v 1 ~ o Flıntı. gemısı Alm.an cEmdcıı. dır. açı mış ar ' . .. .. Parıs .24 (~.A.) - Havas a1ıınsına go qnue bulunan küçük bir köyün İŞiali idL 

B azo~ tarafından :ı:aptedılmiştir. ~Admiral Scheer kru .. .. .. Bıikreş 24 (A.A.) - Sarsanlar köyu re aı;ken vazıyet: Eazı mıntakalarda mevtli küçük harc-
~~un~sebetle şu hakikat meydana hala açık denizde b~lund:;~oruf u~ ~e civarında Bulgar komitecileri iki Ruj Dün bütün gün Forbach'ın garbında ketlerin artması Alman faaliyetinin tek
ku\'veW.r ~ı. .. Alman donanmasının iki tadır. an aşıma · ıneo jandarmasını aiır surette yarala • oldu.k~a f.iddetli ~üsaden_ıeler olmuştur.ırar başlad~_ğı ~uretinde te:fsir edilebilir. 

zutamı cEmden. ve cDeutı - . ~ . ._.,.~.~ {~amı 3 iftd -Acıda) l uutlardır. Tahkikata ı.. •• 1 t ıBu müaad~elerın hedefı Alman toprak- Fakat bugunkü hava şartları ve bllhB.Sia ·, . . .... w. ~ ... ,,ı ~ anllllŞ ır. lar.mda klin Warndt ormanının yakinle- (Devamı 8 inci sayfa.da) 

\~ 



2 Sayfa =-

Her gün 

Balkan dedikoduları 

Yaıan: Muhittin Bfrw&n ___ ,,J 

D ilnyanın karışık vaziyeti devam et -
tikçe bu karı.şıklığın bir tarafa mün

hasır kalmıyacağı muhnkım.ktır. Avrupanın 
göbeğinde, dünyanın en bilyük iiç kuvvet.! a
rasında başlamış olan hnrb, Avrupadıı h!Udm 
olan sulh müvazeneslnln mihverini yerinden 
çıkarmış demekUr. Şu halde, bu Mdisenln 
diğer tnrafia:rda, tedricen bir takım akisler 
yapması da tnl>ll olur. 

Harb hali devam ettikçe, b-:ı akisler de ya
vaş yavaş hem snhalannı genl~letecek, hem 
de yavaş yavaş bariz şekiller alacaklardır. Me. 
sclA., Rusyayı ele alalım; görürüz ki, harbin 
ikinci haftasında Lehistan lizerlne bir ha . 
reket yaptı. tiçüncü haftasından itibaren do 
Baltık slya.ııetıne geniş bir inkişaf verdi. E • 
ğer, harbolmasaydı Rusyanın bu gibi ~b
büslere glrlşıneslne lmkA.n yoktu. Gene ayni 
Rusyayı ele alalım, blzlmle de bir takun ko
nu.şmalar yaptı. Elbe~ bu konuşmaları lc:ı.b 

ettiren slyast sebeblerle bugünkü karışık Av
rupa vaziyetinin b1r alakası vardır. Ayni 
t.arzda bir alA.lmyı, Rusyanın BuJgari9tan, 
Yugoslavya ve Macarl.'Jtanla olan si~! mü. 
ruıaebetlcrlndek1 değişmelerde de goreblllriz. 
Bu görünüş, Rusya hakkın1la böyle olduğu 

pbi İtalya tarafından baktığımız zaman da 
ıynl müşahedeleri yapablllriz. İtalyad:ı. he
nüz, harb mfi~-ısebetlle kendis!nl göstermtı 
oüyüt: bir değişme yoktur. İtalya, bitaraf gö
rllnilyor ve hiç bir şeye lı:arışnııf<):-. Fakat, 
fünya pollt1kaaında blr unsur ve dünya kuv
vet.ıerl arasında bir kuvvet olan İtalyayı, 
mütemadiyen, böyle saJı:ln ve bitaraf, gayrU 
raaı ve JA.knyd göreceğhnlzl tasavvur edebi -
lir mlylz? Hayır, İtalyanın da kendisine göre 
bir takım hesa.bları vardır ve bu hesablar tls
tünde bu memleket l,şltyecektlr. Şimdiki hal
de onu sakin ve hattd ldkayd görüyorsak bu
nun ~bcbl, onun hesaoon olması değll, ~
sablanna göre henilz hareketlerine vilzuh ve 
istikamet, yahud ciddiyet ve kesafet vermek 
zamanının gelmeml.ş olduğunıı kanaat getlr
mesldlr. 

* Bunlar böyle olduğu gibi, son zamanlarda 
Balkanlarda da bazı güna hareketler göze 
çarpmıya b9.4}amış bulunuyor. Henüz buna 
hareket demek belki caiz de~lldl!'. Balkanlar, 
sakin, bitaraf ve muarien blı' manaya dol
ru tek!mülden mOçtenlb bulunuyor. Ancak, 

" t endi etrahnda Avrupanın bütün çehresini 
teğtştlrebllecek de.recede milhlm hfidlseler 
eereyan etsin de Balkanlar, buna tamamen 
11.kayd kl\lsln, buna 1mkA.n yoktur. Harb de. 
ram ettikçe ve onun lnk~af istikametleri 
mütebarlz manalar aldıkça, Blkanlarda da 
bir t&tım hareketler vukua gelmesi znrtır1-
dlr. Almanyanın tedrici surette Balkanlar -
dan çekilen nllfuzu yerine oraya yenl nüfuz
Jarm glrmlye çalışacakları ve buniarın f.cıtL 
knmetlerine, flddet ve kesafet derecelerine 
göre de Balkan devletlerinde bir takım rak
slyonlar görüleceği şüphesizdir. 

S O N P O STA Birinciteşrin 26 

Resimlj Dlakale: = Her prensipten bahsedene inanmayınız. == = Sözün kısası 

Bir halk feylesofu 

::.------ I!. Ekrem Talu _ 
Ji~. nkarada bir iş takibine gelmiş. 

~ hoşsohbet, rindmcşreb ve hay~ 
· tı oldukça tecrübe etmiş, yaşlıca bir 28' 

ile ahbab oldum. 
n;r akşam karşı karşıya oturmuş, kı .. 

ra~thanenin birinde sohbet ediyorduk.. 
dedı ki: 

- Haniya, ikide birde buhrandan fa,. 
lan bahsediyoruz ya? Kulak asma! Ne 
buhran var, ne bir şey. Salt, bizler yaşa" 
mru:ını bilmiyoruz. Umumi Harbden son
ra hayat ezgisini kaybettik. Bütün sa .. 
kallı.k burada; her birimiz bir türlü adım 
attığımız için umumi gidiş bozuluyov. 
OedelPrimiz, iyi düşünecek olursan, bİ.2'Jı! 

den daha da mahrumiyet içerisinde ya .. 

lnsanlann çoğunda prensip yoktur, bütün hareketlerine Bir meselede prensipinden bahseden birisini mi gördü - ~nmışlar. Sen söyle! Cümhuriyetin bizo 
iki his hAJdmdir, ya kalblerinin sesini dinlerler, yahud da nüz? Muhatabınız müstesna hilkatte bir·isi değilse ya kendi bağı.~ladığı nimetlerdC'n acaba onda bi • 
menfaatlerinin gösterdiği yola bakarlar. kendisini aldatmakta. yahud da sizi aldatmağa çalışmaktadır. rini babalarımız görmüşler mi? Bunun • 
======-===~==~~==========================:=:=:==:==::=:::=::.=::.=::=::=la beraber, o iptidai şartlar içinde bizden 

Helslnlılde hafesli 
Eoler 

Sc>vyeiler tarafından mü~erelere 
davet edildiği gündenberi Finlnndiyada 
ha[4) hazırlığı da başlamış bulunuyor. 
Birçok sınıflar silah altına çağırılmış, ha 
va hücumlarına kar~ı tedbirler alınını~, 

~~~;,~:I;~~~~~;a:~;;~ 
r-·-·············· ..................................... " Londrada kırmızı turup da boğazdan tasarruf ettiklerini 

H U b• { ~ · süsn, nizama harcamamışlar. Eğer ka • 
er~ n lr IJ<ra ~ Yiin çoraplar moda! ranlıkta oturmuşıar ise, bu, bugünkü 81-

• bi zıippelikten değil, en kabadayı petrol 
Böylelerin sayısı fazla f: ı 18mhAsının yirmi beşlik bir ampul kadar 

Gözleri miyop bir alim; küçük bir ~ j aydınlık neşretmemesinden ileri ge1mir. 
köye çekilmi§ y<l§tyordu. Onu. oranız. Daireden, dükkandan, nerede çalışı .. 
herkes tanımı§tı. Gördükleri zaman yorlar idi ise, oraya otomobille, tramvay-
selcim verirlerdi. Miyop alim, gözleri la değil. yaya gidip gelirlermiş. Allahın, 
iyi seçmediği için, bir ayak sesinin in5ar.lara bacak ve ayak denilen nesne .. 
yanından geçtiğini hisseder etmez, leri yürümek için ihsan buyurduğuna 
kim olduğu.na bakmadan seliimlar - ı kant jmi~ler, ve yürürlermiş. Evlerinde 
dı. Bir gün kızile beraber doll1§1!f01'" - 1 ~ gümüş, altın eı.rani yerine bakır bulunur-
du. Yanlarında bir ayak se.1: peyda i • :nuş. Gümüşü, altlnı sandıkta, kasada, 

ı olmıtttu. Alim gene başile selam. ver· ı· çömlekte muhafaza ederler, dar giinler -
1 di. Kızı, geçeni görmi~tü. Bll§ı h:ış ı de meydana çıkarırlarmış. Evin idaresi 
i gezen bir e§ekti, öabasına: : kadmda olduğu gibi, evladın terbivesi de 
~ - Baba, dedi, selamladığın §ey .. 

1

.: anada imiş. Erkek ne de olsa müsriftir .• 
i insan değil, bir eşek. kabadır. Ne idare bilir, ne de sübyan 

Alim kızına döndü: eğitmesini. 

1 
Sonra. unutmıya1ım ki: cAyağını yor-- Ne çıkar kızım, dedi, ilk defa 

~anına göre uzatmalı!> bir Türk tem • olmuyor, hayatımda sel<imladıklarım : 
arasında böylelerin sayısı 0 kadar ~ '>ilidir. Babalarımız bu sözü daima tu -
çok kil i tar, masraflarını iradlarma uydurmanın 

sırrını gözetirlermiş. Her biri kendi had· 
\., _____________ __ .,) din: bilir, kom~sunun her yaptığını tak-

Japongada bir 
Başvekil is tif a 
Edince n e yapar? 
37 yaşında J a -

ponya Başvekil -

lide :lsla kalkışmazmış. Esnaf, esnaf .• 
ınemur, memur. Her sınıfın bir kiyafeti, 

. bir tutumu varmış. Herkes, •babnc;ından 
kalan mirası kabartır, evladlarına öyle 

H~rb, Londra ~admla.rıını tasarruf devredermiş. ' 
riayeti öğr~tmekle kalmadı. Buna uygun Hf'le, durmadan. bizler gibi: 
olarok yem modaların da çıkmasına se - _ Vakitler kötüledi. Geçinmek güç ol-
beb oldu. Süratle yırtılan ipekli çorab- du. P8ra kıtlandı. 

Nitekim, son günlerde Balkanlarda bazı de
dikodular dolaşmıya başladı. Meseli\, Mos -
kova He Sofya arasında bazı 'konuşmalar vu. 
kua geldiği .söylendi. Moskova ile Sofya ara. 
sında tayyare postaları teslsinde:ı b::ı.hsedll

dl. Bunu müteaklb. Sofyada hükumetin bir 
istihale geçirmesi ve Köselvanof kabinesine 
dah geniş bir muhit içinde miUi bir otorite süratle sığınaklar yapılmıştır. 
verilmesi bahs1 ortaya atıldı. S::ı.d~ bahis or- Yukarıdaki resimde Finlandiyanın pa 
taya atılmakla kalmadı; kaıblnede hayli mü- yitahtı olan Helsinki'de binaların penct:.
hlm bir istihale vücude getlr!Jdl. relerine hava hücumlarında bomba in -

liğine gelerek; bu 
suretle siyasi ha -

yatı müddetince 
beslediği en bü -

yük emel ~e arzu
suna kavuşan Ba • 

ron Hiranuma ni. 
ha yet istifa etmiş, 

ve o külfetli mera
sim elbise.sini der· 

hal arkasından çı~ 

kararak :resimde 
gördüğünüz gibi 
yerli elbiselerini 
giymiştir. 

ıarrn yerine şimdi kırmızı yün çoraplar D•ve hallerinden şikayet etmezlermiş. 
görünmeğe başladı. Bacakların zara~e - Halb~ki onlar, hiç bir zaman bizim ka .. 
tine de halel getirmiyen bu yün çoraplar dar kazanc membalan ııörmemiş, bizler 
hızla taammüm etmektedir. ka:lar kazanmamış1ardı. Tevazu ve iktı .. 

Sade Bulgarıstnnda değil, başka memle _ 
ketlerde de bir t.akım hl\dlseler oldu. Mesclft, 
Macaristan ve Yugoslavya blrblrierlne daha 
ziyade yaklaştılar. Ayni zamanda Macaris -
tanla Romanya arasında yirmi senedenberf 
gergin olarak devam eden mı\nasebat bir -
denbire yumuşadı. ~ne ayni tesirlerin aırı. 

metlerinden olmak ü1.ere İtalya ne Yunanis
tan arsındaki nrllnasebetler1 hatırhyablllrlz. 

Bu münasebetler. daha dilne gelinclve kadar 
gayet nnhoş ve hatttı gergin !ken, birdenbire 
yı.unuşamış, ve dostane bir şekU almıştır. ~ 
caıba, bu inkişaf bu tarn:la devam edecek 
mi? Henüz bir §eY söylenemez, fakat vakıa 
budur. 

* 

filfıkb.rile camların parçalanmaması i -
çin gördüğünüz şekilde şeridler yapıştı
rılmıştır. Şimdi Helsinki evleri kafesli 
bir şark şehri haline gelmiş bulunmak
tadır. 

hareketler ve bunlara ald dedikodular, tim -
diki halde hiç bir mana ifade etmez: yahud, 
daha doğru söylemek için, az mana irade 
eder. 

Fakat, muhakkak olan cihet şudur: Bu 
harbln inkl.şafı esnasında BLkanlnrın ondan 
müteessir olmamsı lmkA.nı yoktur. Bunun 
lçln, Balkan hftdlseJerlnl gayet cHkkatJe ve 
yakından taklb et.met, bir Balkan memleketi 

Paris magazalarında 
asker. fere m ahsus şubeler 

Tayyare bombardımanı 
pıjamalorı 

.Pnrlsln kadınlık A.lemlnde yeni bir mod:ı 
çıkmıştır: Tayyare bombardıman p!Jamnlıırı 
modası ... 

Bu pijamalar kalın çuhadan yapılmakta. 
dır. Tıpkı it.falye efradının elbiseleri gibi .. 
Parlsll kadınlar bu pijamayı geceleri yatak
larının kenarına koymaktadırlar. Tayyare 
tehlikesi 1~aret1 velllr verılmez giylnmeıt hu
susunda va.kit taybet.memette ve pijamaları 
hemen sırtıanna geçirip sığınaklara Utıc:n 
eylemektedirler. 

Paris şarkıcılan fhndl bu çuha pijamalı 
kadınlar için fQl'kıla.r tertlb et.mettedlrler. 

Parlsln büyük tuhafiye m$zalan son 
Görülilyor ki Balknlarda b\r takım hare. olan Türkiye için çok mfihim bir vazifedir. haftalar içinde yeni bir sat1.4 §Ube!l açm* baf}ıyarak bu şubede her teY bulunmakta _ 

ketk!r vardır; bu hareketler eb"afmda bir ta- _ fi / rı:ı Jardır. Bu satış şubesinde sırf askerlere mah. dır. Bu satış şubeleri büyil.k bir rağbet ka.. 
kım dedikodular da cereyan edip duruyor. (A{,,uhitfi n U...Jil!9 ,,. sus eşyalar sa.tılmakUıdır. Boyun atkısından tanm~r. 

MeselA., Bulgarlstanla Rusya rasındakl mü -ı ;:==============================;;;;====~============~ naaebetıerde, e..kf umanların ruhunu tekrar r ' 
uyandırmak lsUyen blr unsurun faal oldu~ 1 s T E R 1 N A N' 1 s T E R 1 N A N M A 1 
söyleniyor. Gene meselA, Romanyanın etra-
fında cereyan eden dedikodular arasında Bc
sara.bya ve Dobrlce sözlerlnln söylendiği gö -
rülfiyor. 

Gene bu cfimleden olmak üzere Bükreş ve 
Belgra.d mat.buatında bzı neşriyat görüyo _ 
ruz. Roma matbuatı tnrnfmClan da teyld e -
dl.len bu na.,rtyatın bl7ıe verdiği lntıba şudur 
k1 İtalya, Romanyada, Yugoslnvyada, Mac:ı • 
rıstanda faal ıbir rol oynuyor. Belki bu mem. 
ıetet tarfından ayni rol Bulgarlstanda dı;ı 
oynanıyor. 

Acaba, bu rol nedir? Bu fanliyetln hedefi 
nedir? Bunlar hakkında şimdiki halde hıç 

bir şey söylenemez; çünkil Avrıı~anın mu • 
kadderatı üzerinde en büyük tesiri yapacak 
olan mücadele, büyük kuvvetler arasındaki 

Bir arkadaş geçen hafta tayyare ile Ankaraya gidip gel -
rnişti. Avdetinde hava yolile yapılan seyahatin rahatlığım, 

kolaylığını ve zevkini kaydettikten sonra şunu söyledi: 

- cYıılıuz tayyare İzmiti müteakib boş bir toprağın üze
rinden geçiyor. Bakıyorum: Köy pek nadir, gördüklerim de 

kupkuru, ne bir ağaç, ne bir ye,_şillik .. içime bir üzüntüdür 
çöktü.> 

* Bu dostumuz trenle Erzuruma gidip gelmişti. Döndüğü 

zaman geçtiği yerlerde bariz bir kalkınma hareketi gördü -

ğünü memnuniyetle o.nlattı. Fakat ayni zamanda da şunu 
ilave etti: 

- Ankaradan sonra Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum 

büyük bir çöl ortasında birer vahadır. Geçtiğimiz yerler 
' bomboş görünüyor. Köy ve kasaba tren güzergahının öte 

tarafındadır. 

* Cumhuriyet idaresi demiryollanmıza azami ehemmiyeti 
vermekte haklıdır. Bu hareketi ile memleketin kuvvetini 
defalarca arttırdı. Memlekete yeni yeni can damarlan iJAve 
etmiş oldu. Bu damarlardan pek yakın zamanda yurda yeni 
hayat usarefor, fışkıraC"aktır. Fakat eseri tamamlanrnlf ad
detmiyelim: İzmitten sonra hattın iki tarafını yeni, modt?rn 
köylerle süslemC'k mecl:uriyetindeyiz. Fazlasına gitrniyelim, 
İzmttle Erzurum arası takriben 1600 kilometredir. 10 kilo -
metrede bir köy yapılacak olsa yekllnu 160 tane eder. Be -
herini 750.000 liraya ~ıkımrız. Tekıniline sarfedflecek para 
nihayet 40 milyon liradır. Birkaç seneye taksim edilmek şar
tile biz bu eseri kolaylıkla başarabileceğimize ve o zam.an 
yurdun defalarca dnh:ı mamur görüneceğine inaruyoruz. Fa
kat ey okuyucu sen: 

1 STER I NAN, i STER INANMAI 

muharebe, henOz kararsızlık ve karanlık için 
de bulunuyor. Balkanlara ald dedikodu _ 
ların bir mana lkt1sab etmeleri ve bir istl • 
kamet almaları için, bugünkü mücadelenin 
biraz manalanması, ihtimallerln daha bariz 
tahakkuk lmklnla.rı arzeden b!r ~re ne 

görünmeleri lbımdır. Ort.ada göze çarpan l '--------------------------------------------------.J 

sadları sayesinde bizden müreffeh geçin· 
mi~ ic:-eler, bu, kendi kendilerini dev ay " 
nac;ınıia görmedikleri ve temiz gönülleri• 
ne lrnc:cd denilen yılanı sokmamış olduk· 
ları içindir. 

Dilimize doladığımız buhranı, ne za
man doğurdu, ne de hadiseler. Buhranın 
her.re yegane sebebi, lükse kudreti vo 
hal-.~~' olmıvanların lüks iptilô.sıdır. 

Dii•.şiindüm.. bizim halk feyl~ofunu~ 
bu mıo;;ariyesini pek de yabana atılır bulı 
matlım. 

····~·····································-··· ········· 
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Adliye Vekaletinin 
müddeiumumilere 

bir tamimi 

Sayfa 3 

C Sivas lokomotif fabrikası :J 
Milli Şef ile Münakalat Vekili 
arasmda teati edilen telgraflar 

Sovyetler Almanyayı 
bir milyon ton hayvan 
yiyeceği gönderdiler 

Ankara 24 (Hususi) - Adliye Vekl -
lcti Cümhuriyet Müddeiumwnilerine şu 
tamimi göndermiştir: 

• Almanya, /ngiltere ve 
Fransya ilanı harb 
edecekmiş!/ cBazı mahkemelerde evvelce teftiş gö

ren bAkimlerin herhangi bir sebeble ora
dan ayrıldığı ve yerine gelenlerin de o 

Moskova 24 CA.A.) - Alman ajansı bildi - teftiş sebebile yapılan tavsiyelerden ha
rlyor: berdar olmadıkları müfettişlerin iş"'arla-

Yazan· Selfm Ra~p Em~ 

B azı Avrupa gazetelerinde ve ajans 
Halen MOS'kovada ~apılmakta olan Alman. rından anlaşılmaktadır. Teftişin müfid 

Sovyet iktlsadt müza.kerelerlnln neticesi ve semereli gayesi görülen hata ve zühul
climleslnden olarnk, Sovyetler tarafından Al- ı Jerin tekerrür etmemesi ve gitgide zühul 
rnruıyaya hayvan yiyeceği sevklyatı hakkın- ı ve hataların azaltılması ve hatta önüne 
da blr anlaşma imza edilmiştir. Bu anla.şma .1 . ld ,,. ·· badema her yeı· 

geç~ mesı o uE>una gore , 
mucibince, blr milyon ton hayvan yiyeceği - d ğ" t • ·ı h Ak" dl" memurları 

bültenlerinde Almanyanın İngU(ere Ue 
Fransaya harb ilan etmlye he.zırland~ını O

kuyoruz. Bizim gibi bu satırlar gözlerine lll· 
§en okuyucuların, hayretle: 

- Yahu! Almanya İngiltere ve Fransa ile 
muharebe etmiyor mu? Dünyayı büyük blr 
sıkıntı içine salan bugünkü mucadelcnln ta
rafları kimlerdir? Ben mı yanlış görüyorum. 
Yoksa bu gazete mı gaflet ooiyor? diye ken
di kendine sual sorması pek yerindedlr. Fn _ 
kat bu suo.li soran okuyucunun unutmaması 
lfmmdır ki tıpkı Uzakşarkta Japonya ile Çin 
arasında başlıyan harb nasıl ildnı harbsiJ 
cereyan etm!ye başlamışsa, Almanya ile in
gutere ve Fransa arasında bugün tulen mev
cud olan harb de öylece Uanı harbslz patla
mıştır. Daha doğrusu İngiltere Ue Fransa, 
Lehistan meselesinden dolayı Almanya ile a
ralarında harb hali bulundu~unu ilan et -
m4ıler, fn.kat buna mukabil Almanya, onla _ 
rın bu notasına cevab vermcml..şUr. Bu hare. 
ketlle mukabil bir ilanı harb yapmamış de-

e ış ırı en a ım ve a ıye -
nin derhal Almanyaya sevkine ba.şlanacnk - . . t h ır gelince tlr nın yenı memurıye rna a ıne 

· tavsiyeleri havi deftere alaka göstererek 
hükümlerine riayet etmelerini tamimen 
ehemmiyetle tebliğ ederim.> 

Ank Erzurum ve Sıvastan avdet eden Vekiller Ankara istll$Y'0'11.unda 
ınotlf a~l 24 CA.A.) - sıvas vngon ve loko -ı sebetle de derin tazim M bağlılıltlanmı bir ' 
tı.akaıtı~ /elerinln açılışı münasebeUle Mü- kere daha teyid eylerim. 
•ltnız İs ek~l AH Çetinkaya ile Cfimhurre!- Münakali.t Vekili 
grana :et nönU arrunnda aşağıdaki tel - .\. ÇetlnKaya 

r atı olunmuştur: B. A1f Qetinbya 
Reisi·· 

CUJnhur .l\11Ji Şef ismet İnönüuün Münaltalit Vekili 
yüksek huzurlarını\ Sivns vagon ve lokomot.tf fabrikasının a-

Bliyük çılmnaı haberini savi~le aldım. Bu mühim 
tının Yen~lU e:erlniz olan denılryol siyase- eserden dolayı <k!vlet demlryol\annı ve sizi 
tasyonun ve ınuhlm merhıılesl Erzurum .Is- harareUe wbrlk ederim. Vatanın iman yo -
tnlryoıı un açılına töreninden dönerken de- lunda yeni muvaffaki~tlerlnlzin devamım 
kere 

1 
arıınızın Sivasta tesis ettiği ve bu dilerim. • 

\'e lok nşantı ve montajı hitama eren vagon 
\'e keıı~;notlf fubrlkasını Erzurum davetlllerl 
rıyet h~ bir halk kütlesi huzurunda cümhu
tnlye Ukflmetı adına torenıe bugün 1.şlet _ 
~ÇtJ.k. Keytlyetl arzederken bu müna -

İnönü 
Ankara 24 - Sivas vagon ve lokomotif 

fabrikasının lşletmiye açılması milnasebetlle 
~vekil Ue Münakalat VekW arasında tel -
graflar teati edilmiştir. 

Almanya Balkanları 
karıştırmak istiyormuş 

f <Başta.rafı 1 inci sayfada) 

Lo 
ngiliı gazetelerinin neşriyatı 
ndra 24 (AA •&-dam h . .) - cDally Mail» in .Aıns-

~ mu ahirin ·· hanı Hitı rl · e gore, salA.hlyettnr me -
hartı' U"' e n Inglltere ve Fransaya kat't 

unını okumak için R "" lerde toplannıağ d ay.&<Jtağı, bugün-
nunıa bcra.be il~ avetı muhtemeldir. Bu _ 
ntn konfera~ ve edelim ki, Nazi şefterl
ntıviyatı hak ı H1tleri Alman halkının ma-

Danzigde ~nda, düşünceye sevket.mlştlr. 
olan mahı soylenen nutkun usule muğay'.r 
azasından Y~t1, Hlmler, Hess ve Oöbbelsin de 
nü.tuzunu ulunduğu Ribbentroo partisinin 
bldir. Şu n artmakta olduğunu gösterir, gf_ 
Ve Frick ı;-a-1de şefleri Görmg, Brautschitsch 
Oldu~u ~~n mutedil fırkanın zayınaşmakt.a 
sının orta 3.ıJllnıaJı:tadır. Liderler konferan
aeıeıer şu~a atmış olduğu başlıca çetin me-

l ardır: 
- Bazı zabıtı YaUst te.ına ti erde görülen monarşik _ aos 

rejim lstlnatgllu Alman zimamdarlarından 
bir kısmı ile çatı.şma hallndedlr. 

Stalin diplomasisi karşısında 
Pettt Parlsien gazetesinde, Leon Bourgues, 

diyor ki: 
Bovyetlerle dostane siyasete karşı yapılan 

şiddetli Ye müteaddld tenkidlere cevab ver
mek hususunda Alınan başvekili sıkıntıya 
düşmüş, böylece, 'komünizme her zamankin
den daha kuvvetle muhalif oldu~unu ve şim
diki siyasetinin, acil zaruretler ilculle tat.. 
bik edilen muvakkat bir mahlyet taşıdığını 
meydana koymuştur. Stalln diplomasi.sinin 
mahareti, bugün, Alman hariciye nezareti -
ntn tahminlerini aşmakta ve Berlln, fazla 
faal ve sıkıcı olduğu meydana çıkan bir 
cdosb un hizmetlerinden nasıl istifade e -
decdlni bilememektedir. Bou~ues·un mü
taleası bu yoldadır. Esasen Berlinln büyük 
konseyinin varacatı neticeler hakkındaki 

mütnlealar pek muhtell!tlr. Parl<ı matbuatı. 
nın umumiyet iUbarlle ileri sürdüğü mü -
talea Hltlerln son. ooreoe şiddetli bir harbe 
başlıyacnğı ~rkezlndedJr. 

büyük taarruz 

Ut :nuaya Y ller. Bu temayüllerın Almanya 
dan sonra arasında husule gelen yakınlaşma
bir lhtıyat 1,ı:~ı bir kuvvet olmuş olduğu ve 
.tın eJtserısının hlrı Olmak üzere aristokraUa
lneslni teklif llk hattaki siperlere gönderll
~an sonra d ehtınış olan Hhnlerln tahriUtın 
lnekte<Ur a a Ziyade canlandığı söylen _ Victoire gazetesinde, Oustave Have, harbin 

Erdün Almanyayı 
düşman memleksti 

ilan etti 
Amman 24i (A.A.) - Bugü.!ı çıkan resmi 

garetede Erdtin hüküm&Unln bir beyanruı. 

mest vardır. Bu beyannamede Almanya düf
man memleket ola.rak llfın edilmektedir. 

70 ton Polonya alllnı 
Parise vardı 

Paris M (A.A.) - Paris - Solrin yazdığına 
göre, 70 tonluk Polonya altını bugün Parise 
gelmiştir. Bu altın Romanya - Türklye - Su
rlY'& ve Akdeniz yolile uzun bir sefer yapmış.. 
tır. 

Veni Bulgar kabinesi 
Sofya 24 - Yeni teşekkül eden Bulgar ka

binesinde K&elvanof başvekil ve harlclye na 
Eırlığını, General Daskalof da harbiye nazır
lığını yeniden deruhde etmişlerdir. 

Kabinede adllye, Ucaret, nafla ve demlr
yollar nazırlanndan ba.şka, diğerleri değlt -
meml..ştlr. 

-~~~~~~~~~ 

Vilnoda vahim 
karısıkhklar oldu 

Roma 24 (A.A.) - Rlgadan bugün ge!en 
malümata göre, Vllnoda vahim karışıklıklar 
çıkmıştır. Aç halk mağazaları ve gıda depo
larını yağma etmiştir. Asay~ ancak milisle
rin halkla çarpışmasından sonra la.de olu -
nabilml.ştlr. Birçok ölfi vardır. 

Eski Polonya hükumet binalarındaki eşya 
parçalanmış ve meydanlarda yakılmıştır. 

Tifüs salgınından Vllnoda 16 kişi ölmilştür. 

fngiHz radyolarında 
Türk müziği programı 

Ankara 24 (A.A.) - Türkiye ve An
kara radyoları İngiltere radyo idaresinin 
talelıi üzerine bu idarenin lngiltercdeki 
muhtelif pootaları tarafından alınarak 
rö-transmisvon suretile İngilterenin ve 
dolaYJsile dünyanın her tarafına yayıla· 
cak olan hususi bir Türk müziği prog -
ramt tcrtib edilmiştir. 

?.5/10/939 Çarşamba günü saat tam 
18,25 te başlıyarak tam 19 da bitecek o
lan bu program, gerek 1648 metre 182 ki
losikl uzun dalga. ve gerekse 31 metre 
70/9465 kilo.5ikl kısa dalga postalarımız
la nf'şredilecektir. 

2 • karada yapılaca~ fikrinde oldu~unu söyle -
tarı;n~ıneıe ınchafmnde komunızm tarar - dikten sonra diyor kı: iki İngiliz vapuru daha 

3 _ Y~ artması. Bazıları, Hitlerln, her şeyden evvel abluka-
tan :ınahr Ye<)ek, içecek, elbise ve mahrukat _ aından korktuğu İnglltereye karşı bütün gay batırılrlı 
~Cbur uın ve Para.sız ve tatilsiz alı mata retlni teltstf edece~lnl "n! ondan sonra Fran-

4 - t olan halk kUtıwnln rnüza~k!m saya harb Ul\n edeceğini, kemali ciddiyetle Londra 24 <Hususi> - Bugün 2500 to.nluk 
dt Ptldal maddeler kıtı "'"' .. . söylüyor Bu deıw.rsiz sözlere hiç kimse ku - •Men!ngriçı ve 3500 tonluk aı.e.dberi• lngl-

Yen artın • ı&.nın mutema - · &"" • 1 Ok d bi Al ı>anın ası. Bu hal birçok fabrikaların ka- lak asmasın. Çünkü Almanya, Inglltereye ve liz gemileri At as yanusun a r man 
Q asına sebebiyet vennekt dl onun der.izler hakimiyetine karşı hiç bir şey tahtelbahir! tarafından batırılmışlardır. 

ırı ı8zete muhabiri, Berllnde r.e ~· yapamaz. Karada bfiyük blr taarruz yapıla - cMen!ngrlç• in mürettebatından 22 kf41 
cıe'ıao.~:ft; atfen garb oeph~n:e m~~~d~ğ~ caktır. kayıptır. Diğerleri bir Amerikan gemisi ta -
harebele a içinde ı>ek o kadar şiddetli mu _ Enoque gazetesinde Berna.rd Laver· - rafından kurtarılmışlardır. 
ntzaıtı ~u~ıyaca~ını, yalnız hava ve de _ gue, abluka ile mukabil ablukayı mevzuu Şlmo.l denlzln<!e de 6ı!i~ tobnl~k ılPat~S: la-
.Alınan gaz terel helerinin şiddetleneceğini ve bar..sederek, bunlar arasında bir muka- minde bir Yunan gem e a ır mış ı . 

1 e erinin hüc t • ·ı d · ·· &rına .kuvvet vertı um ve propaganda- :v:se yapıyor ve c ~m manası e . emır gu- ~azı seddederek Baltık denizini tamami-
F eceğinı yazmaktadır. ğümle toprak testı arasında bır çarpış- le J.apıyacak ve Kiel kanalı üzerinde bir 
ransız gazetelerinin neşri ah maı .dedikten. sonra ilAve ed~yor: kontrol servisi ihdas edecektir. Alman-

Paris 24 CA.A.> _ •Havas.· y Çün~U İngılterenin haki.sız., hesab3ız ya o zaman, bütün Skandinavya ticaret 
Bu sabahki Parla ınatbua;ı me:'abıı vardır ve .Avrupa b~taraf devlet- gemilerini, Kicl kanalına girmeden ev -
Alınan Führeri ile N l nın tefsirleri: lerıle yapacdı milbadelelerın azalmasın ve1 kontrol için durrnağa mecbur ede -

IUlıerl arasında aktedll az Partısı mümes • dan mütevellld küçük sıkıntıya, kolayca c kt;r 
Part.s matbuatı tarafınedn Berıın konferansı, taha'Tlmül edebilir. e Ma~mafih Sovyetlerin iş birlP'•i ol -
l1'e an gen!f tef t 1 e· f . , ,., 
b VZU ~k.ll etmektedir. Bununla be8 r ere ır te ıır maksızın, Baltık denirlnin tamamile ka-
.:un dlplC>matık muhabirler, hfldlsel rtber, Londra 24 (A.A.) - Sa13.hiyettar m::i- patılması imklnsızdır. Çünkü Nurmansk 
mı tl aydınıatmasına lntlzanın sad er~ ~ ~ahidlere göre Berlinin, Hitler'in Sta - ve b~yaz deniz yolile Baltık denizinde 
bo:i:r~ ikttra ediyorlıır. Muhakkak :~~n ablr line vaki olan müracaati ve Nazi lider - mfüum seyrisefain fa~liyeti vukua gel -
ı!en varsa Hltlerın, altı hafta süre h b . lerinin konferangr. hakkındaki sük\Hu, mektedir. Bu mesele ıle aUkadar olarak 
he sonra, Almanya efkarı umum!ye:ınea~ : bitaraf memleketlerde Hitler'in kulağınl'l $Urasını bilhassa kaydetmek icab eyler 
tu ~~i.yet vermek meoburlyetınde bulundu _ her iki taraftan da hoşa gidecek bir ses ki Sovyetler B!rl.iğt, beyaz deniz Y.ollle 

~fiyetldlr. gelmPmiş oldu~na delalet eder mahiyet lhncat yapmak üzere Letonyaya, şım -

Hl.ti · · t• te tefsir olunmaktadır. didE>n, yeni müsaade vermiştir. 
erın vrz ye ı D · k c ı · Ex ıs Almanya Balbk denizini Almanyanın, anımar a arma or erın 

1or ~ı·ior, bu nokta hakkında, ezcümle dl- • k k . . de!', ticaret gemilerini Klel kanallle ge· 
D · tamamıle apatma ıstiyormuı çirerek kontrola t~bi tutturmak için res 

lak ~~~ı:ne kndar üçün:u Relch'in muL Kopenhag 24 (A.A.) - -Reuter- : men talebde bulunup bulunmadığı ~e -
8Ult.nı olan Hltler, Alman mllletinln ak- Sandinavya devletleri Almanyanın tn nüz nnlaşılmamıştır. Mae.mafih. Danımar 
Yetı <ieııerını nazarı ltlbara alma!: mecburi- giltereyi abluka altına almak bahılndeki ka seyrisefafn kumpanyası birkaç za -
tır ~! edl;. Diğer ta:att.an, ıurası n:uhakkak.. teşebbüsünü büyük bir alAka ile taklb et manaanberi, kendtli~inden ihracatını Ki-
de nu H!tler, komünizmin .\!manya üzerin- mektedir. el kanalı vasıtaslle yapmağa başlamış -

fuz tesla etme.sini çok fena tarşılıyan, Burada sanıldılına göre, Hitler, bo - tır. 

Romanyanın bayramı 

( 
mektir. Şu vaziyete nazaran İngiltere ve 
Fransa Almanya.ya karşı hukuknn ve fillen 

/hali harbde sayılırlarsa da bu devletlere kar-

Prens Mişel 
Romanya vellahdl Mlşel, bugün, 18 ln<.'1 

yaşını ikmal ediyor. Komşu ve müttefikimiz 
Romanya devleti bu münasebetle vellahdinin 
sinni rfişde vfısıl oluşu sene! devriyesini feT
kalô.de mernslmle kutlulamııkt:ıdır. 

Romanya vellahdl bu yıl, lisenin 8 inci sı
nıfındadır. Mekteb dersleri ile vcllah<l sa -
rayda kral Karolun mütemadi kontrolu aı -
tında. m~ul olmaktadır. Dersler, üniverııite 
ve liselerin 20 profesörü tarafından okutu -
luyor. Vellahtle birlikte memur ve zabit aile
lerinden 3 çocuk ta okumakt-0.dır. Mekteb 
dersleri büyük dikkat ve ciddiyetle vellahdin 
bütün günUnün en mühim kısmını almak -
tadır. Dersler sabo.h 8 den 12,50 ye, öğleden 
aonrn 16,3-0 dan 2-0 ye kadar devam ediyor. 
Veliahıd mekteb derslerinden b84ka asker -
llk illmlerl de tahsil etmektedir. Prens Mlşel 
elyevm Bükl'e}J alaylarından birinde bir bö.. 
lü~ kumanda etmektedir. 

Türk - Sovget 
Dostluğu 
Ankara 24 (A.A.) - Harictye Veklllınlıi 

Rusyadan İstanbula getiren SOvyet harb ge
misi ile refakat gemisi memleketimiz sula -
rında üç gün kaldıktan sonra 23 İlkteşrln 
1939 da saat 13 de İstanbulu terketm~tır. 

Hariciye Vekilimizi gemllerlnde n•lsaflr eı
miş olmaktan büyük bir memnuniyet hlsııeL 
tiklerin! beyan eden Sovyet bahr1yelllerl, baş 
ıarında süvarlleri olduğu halde, 4,_tanbulda 
ikametleri esnasında şerefi<ll'ine tertlb edi -
len muhtellf ziyafetlerde hazır bulunmut -
lardır. Büyük korn.,u devlet bahrlyelllerlnln 
Türle meslekdaşlarile ya.kından temasta bıı -
lunmaları fırsatını temin eden bu zlyafetler 
Ttirk - Sovyet dostluğunun samimiyet ve kuv 
veUnl ve ilci memleketin bu dostluğA. kartı 

duydukları sarsılmaz bağlılıA'ı gösteren te -
zahürata w.slle t{!.Ş'kil etmlştJr. 

şı Almanya yalnız fillen harb halinde bulun
maktadır. Hukukan de~lldlr. İster llfinı harb 
edllml§ olsun, ister edilmesin; bunun farkı 
nedir, diyeceksiniz? Bu fark şundan ibaret
tir: 

İngiltere ile Fransa Almanyaya harb ilAn 
ettLklerl için kendi memleketlerinde mcvcud 
Alman tebaasına düşman devlet teb:ıası mu
amelesi yaparak onlan temerküz kamplarına 
sevkedeb!llrler. Harb sonunda zarar ve ziyan 
hesabları görüldüğü zaman tıısflyclcrl yapıl
mak üzere Alman tebaasına ve Alman dev
letine ald mııl ve mülklere vazlyed ve bun _ 
ları müsadere ederler. Halbuid bugünkü hu
kuki vaziyet Almanyaya bu hakkı vermez. 
Her ne kadar muhtemel casusluk hareketle-
rine karşı İngiliz ve Fransız t.ebnnlnnnı ne -
znret altına alabilirse de onlara düşman 
muamelesi yapmak salfıhlyctıni halı dcğll. 

dlr. Almnnyanın, ayrıca Frans:ıyn karşı a
çık bir husumet siyaseti taklb etmediği de 
meydandadır. Her ve<:lleden L<:tlfade ederek 
Almanyanın Fransa ile herhangi bir davası 
bulunmadığını illin eden Alman devleti. bu 
noktal nazarlle her zaman için Fransa ne bir 
mütareke yapmak arzusundıt olduğunu giz
lemiyor. Saved harb llnn edilirse, mevcud ka
nunları değiştirmek, müsadere ve ganimet 
nizamları koymak gibi birçok mevzuata ın -
zum hlisıl olacaktır. Halbuki Almanya, Fran
sa ile her zaman lc!n anlaşmıya mütemayil 
bulunur göründüğünden filli vazivetlnl. de -
ğiştlrrnlye lüzum görmüyor ve tıpkı ceph~ -
leroe olduğu giıbi intizarı tercih ediyor. Bli -
tün bu sebcbler Almanyay attolunan 11Anı 
harb niyetinin hakikatte mevcud olmadığım 
isbata klıtı gelebilecek dellller ola -
rak gOOterlliyor. ÇlinkU Almanyanın 

bu yüroen kazanabllece~i hiç bir 
11ey yoktur. Bııgünki.i vazly':!t yirminci asrın 
bir tec.elllsldlr. Bütün harbler llArn harbslz 
oluyor. Varsın bu dn öyle olsun. 

.5elt'1n c5{> anLJt· f:mtzç ............................................................... 
Almanya Memeli 

Litvanyaya iade ediyor 
Londra 24 (A.A.l - Almanya ile Lltvanya 

arasında Memel limanının elll b~ sene müd
detle Lltvanyaya avdetine dnlr olarak cere. 
yan et.mekt.e olan müzakerat devam hallnde
dlr: Tlmes gazetesinin Rlga muhablrl, an -
taşmanın pek yakın olduğunu haber veriyor. 

Dikilide zelzele 
hrnir 24 (A.A.) - Evvelki gün ve dün 

Dikilide orta şiddette iki zelzele daha 
olmustur. .............................................................................................................................. 

Sabahtan Sabaha 
• 
işin mizah tarafı 

Eski İstanbul kah"Yebanelcrincle semai, mani ve destan müsabaka1an oidaf\lnll 
Ahmed Rasiın merhum anlahrr1ı. Bu oıemai ka.bvehanelerinde alaydan 7etlpne 
tairler birbir.erile kafiye 7arı••na tutu ur, taı'aftarlannın alkı,1arı arasında hasım
larını mat etmek irin akta ıe1medlk k:aft,.eiıeT ortaya •tar1aırmı~. ~o"lcll mecllı 
kurulup müsaba1mnın n .eyanesl fdlnre biri kôşetlen baykınrnu'!: 

- Adam aman ... Gül be:vaz ..• 
Ka.rşı köşede ver tııtan raklN nklt ıeçlrmeden irticalen bu kafiyeyi doldurur-

muıt: 

_ Bir nazlı va; bul:ıma.c"lım, ıeçtl btlab koca yaz. 
ArJası biraz ıeçince bu sefer berikl atılır: 

- Adam aman ..• Şekerim. 
Karşıkf tetikte.. h~men kafiyeıdnl bulup mısnı yamar: 
- Yirint ıttti, ben hasretin çek.erim. 
Bu kabil atışmalar bıı.zan sövüşmeye kadar riddr, yiırenllk, 1alrllk de~en kOl

banbeylik kendini Gösterirmiş. 
Teşbihte hata ..:>lma'lsa .'\vrupamn bug-iinlrii vaziyetini de bizim eski ı;eınai kab. 

vehanelerlne benzet4"ibHü1z. 
Avru)l&nm Berlln köşes\ndfln bir kafiye kopuyor: 
- Adam adam ... Ezerb:. 
Londm mısraı tama.mhyor: 
- Biz adamı aç b1rak1T, ıleri"IJni :Vüzera!. 
Majino ile Zigfrid swıtukQa bu sem:ıllertıı devam edttefl ıınl'llfıhvor. 

'-23ul!kan Calıu 
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Öniversite 110 bin lirahk ikramiye Cümhuriyet 
gelecek Salı yozunden çıkan hadise bayramı fE::JJ fr cami avlusundan geçiyordum. n~.n~a ~a vurayım. Bu tarafa gel aslanı 

} h 1 ki lg) altı yedi yaşında görünen bir ço- gorursun. 

İ b laÜ~l .ı~301 rB ' . 't . adliyeye intikal etti C~mhuraı'vzetlbaryrlam harJlıkl cuk kAarşıma çıkbtı. :ru~~e bakıp sı~ıttı: ıu Mg~~~~~ ~occ:a~~~u~u~~!!!! tapr::~adgy~~ 
stan u nıversıtesı ırıncı eşrın ... J ı: azır anna - mca sen em goruyor musun. 

Salı günü saat ıo da konferans salonun- Miiddeiumumilikçc bir emniyeti suiis- h.:ı.rarctle devam olunmaktadır. _ Görüyorum, ne var? işaret etti: 
da nnıtad merasimle açılacak ve ertesi ma

1
1 had· diseEsi etrafında fhta

1
hkikat dyapılb- c··G~çid. r~minind yadpılac~ğb~. 1 Beyhazıd _ Sen benim itim olduğumu biliyor - İşte aslan! 

sabahtan itibaren derslere başlıyacak - ma ~ta ır. nteresan sa a ar arze en u um ıurıye mey anın a trı un er a - Aslan diye gösterdiği şey, eski kona\ 
tir. vak'anın mahiyeti şudur: zır!ımmakta ve bellibaşlı meydanlara ve musun? 

siınl · d k k dd ı ~ .. ı.1 k B'l · bahçelerinde görülen aslan heykellerin 
Üniversite Rektörü profesör Cemil H:ısan ve Ali i · erın e i i ar adaş ca e ere ı.<UUar urulmaktadır. - ı ınıyorum. 

Bilsel Üniversitenin bir yıllık çalışma • BeyoğluJJda bir piyango gişesinden müş- .l\1'~kteblerde de bayram şenliklerine _ Ben aslan vurdum. den kırılmış bir parça idi. Mezarlık du 
larını 'bildiren bir nutukla yedinci ders terek bir tayyare bi~eti. almışlardır. H~- a.~d hazırlıklar bit~~ilmek üzeredir. Bü - _ Sen aslan vurdun ha! varına dayamışlardır: 

. san. arkadaşına cmnıyeti olduğundan bı- tün talebeler hergun son dersten sonra - Bunu buraya Necmi getirip koydtA. 
yılını aç~~cak! en kıdemlı taleb; !lamına, leti Aliye bırakmış, son keşidede bu bi- birer saat geçid resmine hazırlık talimı - Aslan vurdum. 
Tıb. Fa~ultesınde.n . Muzaffer Ba.kı ~ksoy lele 10 bin lira ikramiye isabet etmiştir. yap.maktadırlar. - Nasıl vurdun? - Vurmanız için mi? 
Ünıversıtede geçirilen yılla~a aı~ ıntı~a- Ali. kendisinde bulunan bilet mukabi - Şehrimizdeki esnaf · cemiyetlerinin re- Yerden bir ta ka b, ta ı bana gös - - Evet! 
lannı anlatacak, bu yıl Unıversıteye ılk linde ikramiyeyi almış, fakat ayni biletin isleri dün bir toplantı yapmış Cümhuri- t d" ş p ş On adım kadar geri çekildi. Elindekl 
pek ıyi derece ile kaydedilen Edebiy:ıt his~edan bulunan Hasanın semtine dahi yet bayramında yapılacak işİcri arala - er ı.t taşı kaldırdı. Aslana attı. Taş, taş asla · 
FakJltesinden Sabiha Sayım, Üniversı- uğramamıştır. rındcı kararlaştırmışlardır. Ayrıca dün - şte bu taşla vurdum. nın taş yelesine çarpmıştı: 
teye girerken talebenin duyduklarını Ha<>an da arkadaşının ortadan kay - Partide de bu maksadla bir toplantı ya- - Oğlum taşla aslan vurulur mu, hem _ İşte bak gene vurdum. Ben neyim 
söyliyecektir. b@lması üzerine, zabıtaya müracaat e - p!lmıştır. senin kadar çocuklar aslan vur abilirler 

Bundan sonra Hukuk Fakültesi t i <ıret derek. şikayette bulunmuştur. Gazi köprüsü, Ayazpaşa yolu, Nişan - mi' 
hukuku ordinıaryüs profes<:r Ernst Yarılan tahkikat sonunda Alinin 10 ta 'lı orta mektebi inşaatı ikmal edilmiş · . A 

Hmclı, ilk dersi verecektir. bin Jiranın mühim bir kısmını Ziraat olduğundan, bunlar Cümhuriyet hayra - -- Vallah bıllah vurdum amca, aslan 
Açış dersi her yıl bir Fakültenin pro- Bankasına y:atırdığı teSbit edilmiştir. mında Vali t~rafından _meras~~e açıla - vuran hem yalnız ben del?-ilim; Necmi de 

fesörü tarafından verilmektedir. En ev - HarHsc adliy.eye de intikal eylemiş, müd caktır. _ Mer~sım?e Şehır Meclısı az.aları. vurdu, Tekin de vurdu, Ülker de vurdu. 
· . - - de~umumiliğin talebi üzerine tahkikat te~ekkül reıslerı ve Nafıa Vekfıletınden _Ya'" 

vel P.sasıye hukuku ordınaryusu profe - d tetkik ed S lt h, ed 3 .. _ bir heyet buhınacaktır. Kazalarda inşa- ... 
8r Ali Fu d B ·1 'k· . l T b F k - 1 osynsını en u ana m un t 'k 1 . A • - Vallah sahi, inanma7.S3ll senin ya -

gördün ya amca! 
Kulağından yakaladım: 

- Şimdi seni tanıdım, dedim. Ai{abe-
yirı yevmi gazetelerde Tevfik Fikret• 
hücum eden muharrir değil mi? 

rJ um.e.t. .J./ul lwl 
s . ~ a~gı ' ı .. ı~cı yı ı .. a ru: CÜ sulh ceza hfiltlmi Münib, paranın ban- a. ı ı ma cdılen resmı bınalann mera -
~~a~ M~~~s ~fu~~b~~~a~ir~arw~& s~a~~~k~k~~~rırne ~==============================~ 

Muhtar Özden, uçuncu yıl Edebıyat Fa- Zabıta, firari Aliyi her tarafta arat - muı edılmı~lerdır:. B~ ar~da ~uçukmus- 1 Bun 1 arı b ,. , ,. yor mu ,. d ,. n ı· z ". =1 
kültesi tanlı ordinaryüs profesör Şem - m:ıktadır t~f:ıpaşadaki 6.'i uncu, Sıne'blıba-kkalda- ~ 

tti G - alt d" d- ·· 1 F '!:' kı 45 inci mekteblerle, Karagümrük or -
se n un ay, or uncu yı en .r~ - D h ' I' V k.I!' · b. h l ta kt b ' b" b ·· ·· · 
kültesi 

. . d' _ f _ a l ıye e weti ır eser azır ıyor nıc e ı ınası ayram gunu merasım- , __ _ 
nyazıye or ınaryus pro esor . . A • .. • le açılacaktır. 

von Mises ve geçen yıl İktısad Fakültesi Dnhilıye Vekaletı. Cumhu:ıyet ~ayr~- ---- ------
. - .. romda çıkaracağı kıtabda Cumhurıyetın z· G k 1 ·hı·ı ı· or~1~aryus . prof~or Neumark açış ders ilnnındanberi memleket da!hilinde ya - ıya Ö 3 p 1 i a 1 

lennı vermışlerdır. pılan işlerden .bahsedecektir. İstanbul 
Sıra gelecek yıl Tıb Fakültesinin - Vilayetinden bu maksadla t elgrafla ma-

dlr. lfımat istenmiştir. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 
İklnclteşrln ayı içinde İstanbul ve Ankarada Türk Havn Kuramu tarafından amatar 

tayyare modelcileri arasında te§vik müsabııkalan tertlb edilecekUr. 

Tutun Avrupaya nasıl geldi ? 
Tütün Amerikadan Avrupaya getiril-

miştir. Tütünü ilk defa A vrupaya getir

mi~ olan adamın adı Jan Niko'dur. Bu yüz 

den tütün zehirine nikotin denilmiş -

tir. 
tık defa Avrupada tütün içen adamı, 

Ortaçağdaki bek 
çiler, bekçi olduk -

Müsabakalarda üç esas ıöz önünde tutulacaktır: tütün dumanını ağzın 'an salıverirken ellerinde fener bulunurdu. Saatin 
ı - Beynelmilel havacılık teşekktilünün §artlanna uygun !Astık motörlü mode'ller a

rasında, el llc havalandırma. ve modelin kendi kendine yerden te.ülerek havalanma.sına. 
göre 1kl serı. 

a - Mesafe. 
b - Zaman müsabakalan. 
2 - Beynelmilel H.avacılılc teşekkülünün şartlan dışında kalan küçük ve büyüt ola-

rak tasnif edilecek iki se.rl li\stık motörlü modeller arasında. 
a - Mesafe . 
b - Zaman müsabakaları .. 
S - Modellerin iyi yapılmaları yani lşçlllk bakımından müsabaka. 
4 - Her müsabakada birinci, iklncl, üçüncü seçilecek ve bunlara kıymetli müWat-

lar ve.rllecektır. · • 
5 - Fazla maH'ımat lsteyenl"r İsbnbul Türk Hava Kurumu Şubesinde Türkkuş•ı 

İspçkterllğlne müracaat etmelidirler.. 0:8882• 

TAKSIM SINEMASI 
27 ı~ş~~! BU CU MA 

gören uşağı, (efendim yanıyor) diyerek olduğunu, ve son havadisleri sokak baş1 

başından aşağı bir kova su dökmüştür. larında bağıra bağıra halka ilan ederler· 

* Dama en fazla O'""'l"ı 
oyundur' 

~skambil, tavla, 
bilardo, daha bun· 
lar gibi birçok ne -
vi oyunlar vardır. 

Bütün bu oyunla - -~--41~;ı: 
/ rı insanlar vakit p."::1~ 
geçirmek için oy - · ;...ı 

di. 

* 
Altı gün yarışcıları 

Fransada yapı • 

lan altı gün ~isik -~~[!~'~' 
let yarışına gıren - ~p~?J.11 ~ 
ler, günde on defa ~ ·- .~~ 

-- - 7 ... 
yemek yerler ve -~ 

koşunun devam et 
tiği müddet içinde vasati olarak her bı Gökalpın ölumünün on beşlncl yıldönümü n:;r ar. a a u _un unya a en a a 

1 

Buyuk muterekklr ve ıçtımalyatçı Ziya 1 F k t b"t"' d"' d f z.ı 

münasebeUle bugün sat ıs de Üniversite kon oynanan oyun damadır. Dünyada dama ri beş defa düşerler. 

1 
teraruı salonunda il:ılr toplantı yapılacaktır. oynıyanların .savısı diğer bütün oyun -
Mcrnslıne pro!esor Mustafa Şekib Tuncun . · ' * 

1 bir nç~ sözile başlanacak, felsefe şubesinden lan oymyanların sayısından fazladır. 
ıı:udsi Ziya Gökalpın tercüme! halini anla - * UUnyamn 8n büuük katliamı 
tacak, bunu takiben _sıraslle profesör Hilmi Dün adaki en 
zıya, doçent Kazım Ismau, edebiyat şube - Çok yasayan balık .. .. Y ·~ ' • ~ 
dnden Gündüz, Edebiyat Fakültesi doçent- • buyuk katlıam hır r~-.· 
lerlnden Zlyned<iln Fahri, edebiyat şubesln - Balıklar arasın - ~-, kadının emrile ya- ~ . _ 
den Şükrü, ve Hnl_ld, Muhst.~e Ziya Göknlpm da en fazla yaşı - ı~ :'l/!,. ı. \\ !1~• · pılmıştır. Bu ka - ,11'JI, 'CiJ \~ ~ 
muhtelif cephelerıni tebaruz ettiren konfe- yanlardan biri de dm On Birinci Şar- '/;,,., ~ ~ 
ranslar vereoeklerdlr. Sazan balığıdır. Yüz ile yüz elli sene ya- lın annesi olan Ka ~,;:. E:~\ 

O , iversite neşriyat sergisi açılıyor şıynnları vardır. terin de Medisidir. 1'· ·'I~ 
Bu ayın Sl inci Salı günü, Beynzıd İnkılftb ••••••••••••••···-.... ··•••••••••• .. •••••••• .. •• ....... •·· -···-·-··-··· .. ••• ..... ____. ••••••• __ _ 

mü7.e ve kütübhnneslnde Unlversltc neşri -
yntınn ald bir sergi açılacaktır. 

C HA R L E S B O Y E R Turkçe Sergide Üniversite tarafından neşredilen 
A N N A B E L L A Sözlü ders kltabları , tercüme edlle;:ı kit.nblar, Se -

Aşk vazl'e kahramanlık fil mi mlner nraştırmnlan, beynelmilel kongreler-
.-----~--------------...;,;;,-~;,;,;..---------- de okunan ve basılmış bulunan tebliğlerin 

Vat nını seven her ferd bu bllyUk es rı seyretmelıcl.r • .,r. hususi nüshaları, hususi telifler ve basılmış 

CÜMHURİYET bA YRAMI ŞEREFİNE GÖRÜLMEMİŞ BiR 
Sİl\EMA PROGRAMI 

Yarın gündüz matine:erden itibaren 
A 

LALE Sinemasında 

konferanslar teşhir edllecektlr. , 
1 

"Bu da bir hayat 
Bilgisidir,, -Bay . Kudretre: 
- Mademki müstear bir isim kul· 

fonmışsınız, müsaade ederseniz şika -
yetinizin bir hülasasını yapayım: 

dır, ve kabahatin mes'uliyetini karısına 
yüklemek cezasını ona çektirmek ar· 
?.uwr• ı kapılmıştır. Bu yolda fazla yü• 
riimemesini tavsiye ederim: 

1 - Üç dört defa yapılan bbüs 
bjr uzvi sakatlığı intac etmiş midir? 

Şimdiye kadar görülen tekmil komiklerin en k uvvetlis i Amerikanın 
en meşhur komiği Lastik ağızlı 

c Kanm ilk evlilik hayatını eğlence 
içinde geçirmek istiyordu, beni de ik
na ederek üç dört defa anne olm• ih
timallerinin önüne geçti. Bugün yap· 
t ığına müteessiftir, evi neş'e ile doldu
nwak çocuğu dört gözle bekliyor, fakat 
Allah bize gücenmiş olacak ki, çocuk 
gP.ciktikçe gecikiyor, galiba de hiç gel· 
miyecek. Karımdan memnunum, fakat 
hayatta bir iz bırakmadan göç\ip git
miş olmıya razi değilim. İstemiye iste
ır.iye ayrılmayı düşünüyorum. Bir ha
'Cliseye sebebiyet vermeden, yani karı
mı incitmeden ve mahkemeden malı -
kemeye sürünmeden bu isteğimi yerine 
getirmenin imkanını nasıl bulabilirim, 
bana bir yol gösterebilir misiniz?:. 

2 - Kadına anne olabilme imkanını 
veren muayyen seneler bitmiş midir? 
Bilmiyorum. Her iki suale de menfi 
cevab verildiği takdirde hazık bir dok· 
t orun müdahalesi vaziyeti tashih ede
btıir. Aksi takdirde hatanın cezasını 

ildye ayırarak müştereken çekmeyi 
tavsiye ederim. 

J O E B R A W N 'ın yarattığı neş'e fırbnası 

TüRKCE 
POLO 'ARlPiYonu 

Biltün lstanb ul gelecek ••• T e kmil halk katılacaktu ••• 
Aynca : S_en en in en fevkalade g angster f ilmi 

OL naanM 
Fransızca ~ ~ 

HUMPHREY BOGART -
HAR B i 

GEORGES BRENT 
H ususi ilave : En son gelen Metro J urnalda, - İngiliz Askerlerinin Fransaya nakli ve hududa sevki -

Fransız ordulannın Alman topraklarına girişi - Cephede tayyare harekatı ve harb h aberle r i . 

* 
Bay Kudret dikkat ettiniz mi, mek· 

tubunun bir noktasında: 
- • Beni de ikna ederek ... :t kaydını 

kul1anmıştır. Anlaşılıyor ki vaziyetin 
bu şekli alışında sarih surette haksız-

Siz hayatta iz bırakmadan göçüp 
gitmiye razı •10~ilsiniz, doğru, fakat 
k:mnızı cİz ·akmadan geçip git -
rrıck:. haricinde bir c Yuvasız kalmıya> 

nasıl. hangi hakla mahkum edebili -
~·orsunuz?:. sualine makul bir cevab 
tu 1ama1.sınız. 
Müştereken çekilecek bir cezayı tah· 

fif Ptmive bakınız. bu vaziyette bir ev• 
lfıdlık bulmayı neden düşjln müyorsu· 
nı ız? Annesi, babası hatta hısım akra· 
badan hiç kimsesi o1mıyan bir küçük, 
~evimli, güzel, zeki bir küçük size ken• 
di cocuğunuzdan beklediğiniz bütün 
zevkleri verebilir, isminizi de t ac:ıvabi
lir, bu noktayı düşününüz. 

TEYZE 
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Kristof Kolombun yuınurta hikayesi uydurmadır, 
Kleopatranın şarablarında inci ritmesi hakikat 

olamaz, Neron canavar yaradılışlı bir insan değildi 

Tophyan: lbrahim Hoyi 
Son tetkikler. keşifler ve fenni tecrü -ı 

be1er, tarihteki bir çok tatlı hülyaları, 
hikayeleri kökünden koparıp atmış, ve 
bütün bunların, sadece birer uydurma -
dan başka bir şey olmadığını ve müte -
mndiyen tekrar edilmesinde ihmalci ta -
riheilerin hatnlan bulunduğunu meyda -
na çıkarmıştır. 

cTarih Babas1> diye anılan Herorot, 
bugünün cSan gazetecilik> ismi verilen 
ve heyecanlı, yalan haberler neşrederel' 
sansasyon yaratıp, müşteri avlamak is -
teyen müessese mensublan kadar gü -

' nal>kar ve yalancı idi. 

* İngiliz tarihinde Üçüncü Rişard'ın 
kambur olduğundan bahsedilir Halbuki 
Kr:ıl, uzun boylu bir asker idi. Gücü kuv 
veti yerinde idi. 
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SON POSTA 

( Çocuk bakı~ı ) 

Çocuk hiç b;r zaman 
ihmale gelmez 

MODA VE GüZELLiK 
Niçin bazı kadın • 

lar her giydiğini ya • 
k~tırır, bazıları bila
kis bir çok para dö • 
ker de aleladelikten 
kurtulamaz? 

Bunun bir değil, 
birçok sebebleri var
:ır. Bir defa muhak. 

kak ki yaradılışta • 
ki vücud ve yüz gü -

~elliğinin büyük 0 -

1ü inkar edilemez. Fa 
kat bu, sebeblerden 
herhangi birini teş • 

Çocuklarda eherruniyetsiz görünen ve kil eder. En mühim -
ihmnl edilen ufak tefek arızalar çok va - mi sayılamaz. 
kit vahim vaziyetler doğurabilir. Bun - Giydiğini yakış • 
Jarı daha başlangıçta sezmek, gidenneğe tırmanın en büyük 
çalışmak annenin borcudur. sırrı yüzüne yaraşan 

Normal kilo: Çocuğun ağırlığı ile bo - renkleri ve biçiminin 
yu arasındaki uygunluk sağlığının kıy - ufak ~~ek kusurla • 

Eski devı Zerde Bursa metli bir işaretidir. Yavrunuzu sık sık ve tını gızlıyecek mo -
·· - - kü. · ıb· l l · tt dellcri seçmektedir. Bursada, on alt.ı lle yir.mlJ yaş arasındaki kurtlu, Yenfkaplıca ve Eskikaplıca, uırer 

1 
mum nse aynı e ıse er e, aynı saa e . 

gençliğim ıyaşamıştır. Bugün, o bildiğim ve Türk ılıcası olarak her zaman herkes tara-ı farttırınız. Ufak bir farktan, ehemmiyet- Bunu bılen, bunu ya
sevdiğlm beldeye, hayranı olduğum Evliya :fından seve seve gidilecek şifalı hamamlar. siz alçalıp yükselmelerden telAşa düşme- pan kadın mutlaka 
Çelebi lle beraber gitmek istiyorum. ı dır. Evliyanın tasviri parlaktır: . . F k t 

1 
k·ı d b . k"l aslından kat kat gü -

Yol. •Sonbahar zamanı yaranı ba slifA. ııe hele yınız. a a norma ı o an arız şe ı - .. .. .. 
Bur~ya giderken, bindiğim vatmrlar Sa- şebiyeldada kaplucalan Ufüri mumla.. ne de uzaklaşmaya ve uzak bulunmaya as- zel gorunu:. . 

rayburnunu döruneğe başlayınca, hafızamda donatup herkes eşi lle, dostu ııe kimi tavus,· la knyıdsız kalmayınız. Farzedelım kı es • 
ne zamandanberi nakşedllml.ştlr, bilmem: kimi kebuter taklası atıp sabahl9.ra kadar il Ç ğu d. 

1 
.
1 

b ğ .
1 

k mersin iz, kırmızının 
Sarayburnundan geçtiğim eğlendik.» ocu n ış erı e ve 0 azı e ya ın - sarının, pembenin, a-
Sırmah yelken açtıfmı on yedinci asır ortasındaki Eskikaplıcayı dan alakadar olunuz. Mekteb çocukları - çık YC§ilin en tatlı _ 
Yir doldurup ben içtltim dn fÖYl~ anlatıyor: cBlr kubbe! azimin orta. hı Eıl: sık derslerinden mahrum bırakan !arı dururken, mora, 

türküsünü söylerim. Sırmalısı bir peri ma. 1 sında büyük bir havuzdur. Dört yanlarında 1;e>bnblcrdcn biri de boğaz ağrısıdır. Ba - beje, koyu yeşile, gri 
salına yaraşır. Bir gün Marmaraya doğru hancfi kurnaları var, lkl halveti var ldi ki d .kl k d'kk t d. · M 
adi bir yelken açmak bile benim için yepyc. adam girince taze can bulur. Vücudli, kula- j emcı ere ço ı a e ınız. uayyen ye heves etmemeli -
nl bir şey olacaktır. Evliya Çelebenin yaşa. ğın memesi gibi yumuşar. El, tenin üstün- bazı konuşma hataları boğazdan gelir. siniz. 
dığı asırdaki yelkenli gemi lle Bursa yolcu- den sabun gibi kayar. Suyu, sıcak sıcak içi. Bundan başka süt dişlerinin sağlığile sıkı Gene farzcdiyo _ 
!uğuna gıpta ederim. lirse yürek oynama.sına iyidir.• Kükiırtlüye bir münasebeti olduğunu da unutmayı - rum ki omuzlarınız 

Hlcr1 1050 de idi. Yirmi beş otuz yaşların-, ge?lnce: 11Muhtnsar binalı bir ılıcadır. Kızıl nız. 
da bir genç olan Evliya Çelebi yirmi nefer uyuz olanlar yıkanınca :faydasını görürler.! · blçaJarınıza nisbetle dardır. Kabarık 1 korsajları hiç bir şeye değişınemelisnı.~ 
yAranı bil. slı.fa ile BahçekaplSl iske.esi c!vn- Halvetfne girip yarım saat sabredene aşk ol- Söze kulak asmıyan çocuğun her za - ko!!u,. geniş omuzlu, kalçaları s.~kı .. m?. -ı Aksi de olabilir. Kalçalarınızın dar~· 
rından bir Mudanya kayığın~ ~inmişti. Ka-1 sun. Uyuzlar, bir gün bir gecede vi.ıcudlerinln 1 man c:dikkatsiz ve hayliiz. olduğuna hük dr. en bırakıp basklı, kalçada turlu tur-, cık, omuzlarınız fazla geniş olduğunu g<>" 
yık oradan kalkıp, Fındıklı onune gelmişti., k~ra .derisi kara kara soğan zarı gıbl soyulup metmeviniz. Kulağında bir rahatsızlık o- lü kabarık süsü olan, düz kollu, di.iz o - re _göre düz ceketleri, etekleri bol mo . 
Fındıklıdan birkaç usta gemici yolcular al- gumüş tenli olurlar.• ı .

1
• w • 

mışlardı; sonra .seren çekip salya demlro Pınarbaşı, Kaphkaya, Fıstıklı: l~~ı ır. Bu ~ah~tsızlıklar .~e:.hal tcdavı et- muı.lu elbiseler yaptırmamalısınız. Ge ~ dellcri bir kenara atıp, kabarık kolları 
etm~. clevendler hazır ba.ş olup yelken Eskiden Bursalılar ııher senede gün başına tırılmezse ılerıde başa buyuk derdler a - niş rcverleri, kabarık takılı kolları, o - bol ve drape korsajlara, dapdar eteklere 
yırtıp Allah kolaylık versin• diye fatiha oku-

1 
blr ıne.siremiz vardır. derlermiş: Üç yüz alt- çabiUr. muzlerı büzgülü ve geniş tuvaletleri, bol motla diye dört elle sarılmamalısınız. 

muşlar, Sarayburnu akıntlSını pupa yelken lmış altı mesire... Bunun gibi, bacaklarınız büstilnü
1
e 

geçınlşlerdl. Evliya Çelebi: «Belki daha ;.iyadedlr. Çlİn- s k b~r spor manto 
Gemi içinde herkes şevk ile sohbet etmek. kü insan bağlarına girse kendini kaybeder. 1 ~ nazar:m fazla uzunsa beli yukarıdan el· 

ıe kit. Bazı yi'ı.rô.n hanendeler ilahi okuyor. diyor. bise1Pre beli aşağı gösteren modelleri 
ıardı. Meğer Evliyanın yol arkadaşlarından Bunlardan Pınarbaşı meslreslne. ilk defa j terdh etmelisiniz. 
bir tane."1, Sultan İbrahimln ka.rcıbaşısı Sa- mekteb arkadaşım Susurluklu Karagöz Ali Bedeniniz bacaklarınıza nisbetle uzun· 
:fer ağanın tamburacısı ve kemençecisl imiş; ile gltml.şt.ım. Orada, birer yeniçeri heykell sa ~u kusuru meharetle gizliyecek roba· 
biri de sadrazam Arnavud Kara Mustafa Pa- gibi azametli çınarların alUnda, blz mekteb 
fanın ~ağı Kara Receb ağanın çökürcüsü çocukları top oynardık. 1ı elbiseleri. kısa ceketleri, yukarıdan cep 
.,e hanendesi imiş. Cümlesi bir yere gelmiŞ- Pınarbaşında yalçın kayalardan bir abı11a. ve reverleri, yukarıdan sentürleri zara • 
ıerdl. Evliya sabredememiş: yat akar. Cuma günleri oraya :ıeyynr kebab- rınızn olan modeller uğrunda feda et · 

_ Geliniz şu girdabı gamde def'i gam için cılar, köfteciler gelirdi. memeğe çok dikkat etmelisiniz. 
bir segli.h faslı edelim! Bir defa da, mekteb halkı ile beraber Ab- Hasılı modanın daima kendinize uyar 
Demişti ve fı.şıkane, sadıkane bir Hüseyin 1 dal Murad mesiresine kuzu yemeğe gitmiştik. 

BaykarA faslı başlamıştı. cEN>abı zevkin ağ. Geniş eteklerinde, Bursayı ayak altında gö- tarnfmı görfrleğe ve icabında hevesleri · 
zından salyalar akın~tı.a Bu zevk ve sürur , ren bir tepede eskiden çok m~l bir tekke nizi ilıtiyacınıza feda etmeğe alışınız. Bu 
ile Heybeli adasına uğrıyarak beşincl saatte ı varmış: Toprağına yeşil kadife çimen dö- incelik size <hoşa gitmek> gibi kıymetlf 
Mudanyaya varmışlardı. ,. şenmiş; çimenler üzerine de, eflAke baş kal- bir muvaffakiyeti kazandırır. 

Çini Te şadırvan: dırmış çınar ve ka.raa~açların gölgesi düş-

0 al• 11 yt i d .. f b' müştü. Bir kenarında da soğuk bir akar su- gtİ 'I• 
n ~ı e rm yaş arasın a, ıı.a am, .r 1 yu vardı. Pratik zelll. 

derebeyi romanının tomar tomar müsved- On yedlnel asırda ydrAnı b:l slifa, !şıkam 
deleıi hallnde idi. Bir derebeyi romanı için sadıkan bu Abdal Murad mesiresine kuzu bil ..d lerf 
ye.şu çiniler, camı içindeki mermer şadırvan- yemeğe geldiler mi, kuzu kebbaını el ne çe. !5 & 
ıar, minarelerin kenarından kopup uçan m

1
er virmezlemı1§. Su üzerinde kebab dolabları 

mer güvercinler ne kadar güzel motifierdlr. varmış. Ateş dere kenarında yakılır, kuzu 
Işık, Bursadakl Yeşllcamlnin içine, _açık dolaba merbut büyük ataç bir şişe geçiriltr, 

pencerelerden yalın ayak, uçarı bir kuçük .su dolabı döndürürken, kuzuyu da çevirir .. 
hırsız gibi ~irer. Halılarda~ çiçek, şadırvan- mlş. Kuzu yendikten sonra nice dilberler, a
dan su, müzehheb bir Kur anın açık sayfa- ğaçlara salıncak kurup bir.birlerine salıncak 
la.rından ıtır çalar. kolanı çekerler im~. 
YeşW gömılyenin çlni ve .şadırvan hakkın.. Fıstıklı mesiresi de havadar, tenha, sa. 

daki bilgileri daima noksandır. .. naVber ağaçlarile müzeyyen, ylir ile ağyar 
Evliya diyor kl: •··· Yel}U, bir mur- gözünden uzak can sohbeti yapmak istl)~n

te1i mahalde bir camll dllk?şa.dır. Kub - ıerin tercih ettJkleri bir yer imiş. 
heleri beyaz mermeri hamdır. Ikl kubbelidir. Kaplıkaya mesiresine gelince: cÇengülis
İçlnde asla sütunları yoktur. Mihrab ve mtm- tan, dırahLstan, çemenLstan bir yerdi. Ağaç
berln tarifinden lclzlm. Ancak bir.kıble kapısı lan bülbül yuvaları ile doludur, üç kat fe}L 
var ti, sağında ve solunda tlk ll13ine varın- leleri gôrlilmete değer .• 
ca kat kat nakışlar olmUJtur ki Bihzad, kL Ketı.: 

tıd Ü?ıerine kıl kalem lle yamıağa kadir Eııenln tarihi cotra:fyuında Keş1şin adı 
deilldir ... ı Ollmpos dalıdır. Ben bu eski lsnıln türkçe 

KaJ(lca: ka.r.şılltı olan Uludai adını beğenmiyor de-
Bursaya glttıtımde. Çekirgede batıı bah- tilim. Fakat güzel bir 1s1ın olan aKeşl.ş. te, 

çell bir evde misafir olurum. Bahçede küçük ulu demeden bir ululuk seziliyor. Sfirurinln 
bir havuz, havuzun et.rafında :fesleğen n bir manzumesinde bu 1s1m ne kadar azamet
aardonya saksıları vardır. TRf döşeli bahçe, lldir: 
benim yattıtım odanın pencereleı1le birdir; Matrunı hÜllll olma fl1' yüzü mihım 
bahçeye pencereden çıkmak daha kolaydır. Niceler bu tanı l'eYİIJden reçtt. 
Odanın içi çepçevre yer minderi döşelidir; Sana klr itmedi feryada zinm, 
beyaz Wıerine mor kafesli minder örtüleri Düdü ıilbını &filıu ~en ıeçti! 
her zaman tertemizdir; ve ayni bezden per- Uludağa hiç çıkmadım. Ketl•i de Evliya 
deler ne kadar haflfUr. Bu evde bir mekteb Çelebi kadar canlı anlatana raslamadım. 

arkadaşım, anası ve on be.ş ya.şında melı:tebli Kırk elli yA.rli.nı bA.sA:fa toplannuşlar . Bursa 
tard~i otururlar. Adı Bülend olan bu çocuk, Ayanından Cin müezzin, nalb Ali efendi, Şe
;tüçük havuzda yeşll başlı ördek gibi çırpına fil efendi ve.ull' nice canlar atlara binmişler, 
çırpına yıkandıktan sonra, ürerme pantalon birçok çadırlar, çereeıerle evvelA Pma.rbaıı. 
paçaları dökülm~ çıplak ayaklarında ta- na, oradan yokuş yukarı beş .ııaat gidip Gazi 
tunya, sıvalı ıcoııarına 1k1 bahçe l:ovası asılı, yaylasına varmı.,lar. Burada bir küçük göl, 
on setlzinci asrın büyük İngiliz portreclsl gölde alabalıklar varmış. Ora.dan yulı:an beş 
Tomas Lavrens'a ne tadar ıtızeı bir sarı 90.. saatllk yerde Sobran mesiresi bulunuyormuı; 
cuk modeli olurdu. 1 kestane onna.nları ne kaplı bir yayla imi§. 

Hicrl 1050 de Bursaya giden Evliya Çele- Sobran yaylası gö1lerlnde de alabalıklar var. 
binin mLsafir oldutu evler, benim kondutum mış. O gün atıa.r lle birQok ıılabahk tutup 
evden pek :far.klı delildi. Nitekim, Çeldrıenin tereyafile tıııartıp yem.ı.psr. Bu )'8.Flada nW:e 
taplıcalan da Evliya Çelebin.ln bıraktıtı gt. yüz bln koyun ot1ann11. Q:Jb&nla.r hep Tt1rlt.. 
blıdir. 1 DW>SD'41, 11YH1& De a.rtadatl&nna btrka9 ıro.. 

Tembllklertne oot, d1ttaı ed1leıu. KD- (Devamı 9 unca IQfaü) 

Bazı cildlerde kırmızımtrak pürüzle! 
olur. Bunlar bilhassa kolun dirsekten yu· 
kan taraflarında belirirler. Sebebi kan 
dev~rctnının bozukluğudur. Gidermelf 
çaresi gayet bll!ittir: Her yıkanışta bura· 
farı fırçalayınız. Bu fırçalama bir nevi 
kuvvetli masaj yerine geçer. Kanın do · 
laşmnsına hız verir. Pürüzleri yavaı ya· 
va~ g<'çirir. 

* 
Çok parlayan cildin parlaklığı nasıl 

giderilir? 
Bilirsiniz ki cildin mat olması güzel · 

dir. Parlaklık -bilhassa fazlalaşınca
hoş görülemez. Cildleri parlayanlar ön • 
ce koyu sarı bir pu<h'a sürmeli, esas pud· 
ralarını ~onra kullanmalıdırlar. Altta ka 
lan sarılık yü_zü sarartmadan parıltıyı 
maskeler. 

* Gülüşünüzün güzelliğini korumak i .. 
çin dişlerinizi, dl§lerinizi korumak için 
de şunları unutmay•nız: 

a - F&zla sıcak, fazla soğuk şeyler yı.?

meyiniz. içmeyiniz. Dişe zarardır. 
b - dişlerinizle şekf>r ve sert şeyler kır

mayınız Mineleri çatlar. Çabucak çürür
ler. 

c - Ne fazla sert, ne de fazla yumuşak 
fırçn kullanmayınız. Biri iyi temizlemez, 

1 
öbürü diş etlerini hırpalar. 

Spor tarzında çok şılç bir manto. Kunaş kahve rengi - bej karışıktır. Kürkü d _ Sabahları aç karnınıza bir elma .. 
kastordur. Kürkle kumaş arasındaki renk ahengi mantoya -modelde kendini yı ısıra ısıra yeyiniz. Bunun dişe ne fay
göstermiye~ bir şıklık daha katmaktadır. Klasik reverler, kol kapakları, iri da~ı olacak demeyiniz. Elmayı ısırırken 
cebler ... Hepsi güzel ••• 'Bilhaua aençlerin sevl' seve iiyecekleri .ııtercekten sık bir ı dişleriniz en tabii şekilde temizlenir. FaJ 

ıııodeldir. f ıa olarak ~ 1-yda da aör.ürdıailJ. 
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C::ZiRAAT BAHiSLERi 1 

mabsuıu hıumeuendirmenin careıeri 
" Zirai mahsullerimizi kıymetlendirmek için kalitelerini yükseltmek, 
ambalaj ve nakil vasıtalarını ıslah etmek ve bilhassa standarda 

bUyUk ehemmiyet vermek lazımdır " 
İşi icabı köylerde çok ge7.en bir giriş.mek gerektir. Yoksa eski gö.. 

tanıdığım vardır. Anı.sıra görü . renekler içinde ı:aplnnıp kalarak, 
tür, koy ~eri ilRnnde ytırenlik mahsulün para etmeslnl bek -
ederiz. Geçen gün diyordu ti: lemek olacak şey değildir. 

N Bir misal arzedeyim: .. - e zaman bl.r köye utrasam ·· 
"a, •unun bunun yoksullutuna Tül'\k1ye her yıl epeyce elma 
f hl yetiştirmekte ve bunun blr haylJ 
da d olsam, gayri ihtiyari boş kı.snuııı da ihrac i'tmektedır. Fa-

uran tarlalarına, yeşUllkJ;lz ya • kat bu ıstihsal ve ihrac işinden 
:açlarına bakara.it ve: c- Niçin köylünün kazand~ı para o ~a .. 
bu Yerleri ekmlrorsunuz? Neden dnr cüz'idlr ki, buna inanmak 
u Yamaçlru-da bağ, bahçe ynp • elde değlldır: Müşterinin on ku-

;ıyorsunuz?a diye çıkı.şırım. Ta- ruşa aldığı bir elmad::ı köylünün 
ıınınan Olmadığım haldP. aklım ancak bl.r kuruşluk payı vardır; 

keser ki, bu topraklar her tt\rlü geri kalnn dokuz kuruş, mütead-
:ahsuıu vermek lçln cnn atıp dld ellerin ve muhtellf emekle -

uruyorlar. Öyleyken, hlc biri • rin karşılığı olarak dağılıp gider. 
ilinde bir kn...,.. fazla ekmek bir Bu kadar üstün bir fedakfırlı""ıı fUb k -""1 ' ı; 

Sayfa 7 

Fin.lan.diya ve 
Fin.lan.diyal• 

Yalnız dört milyon nüfusu bulunduğu halde 60.000 
gölü olan memlekete dair bilmediğimiz malumat 

u fazın dikmek gayre~ ve rağmen plynsayn çıkan malın Finlandiya.dan kuşbakışı bir mıır.zara 
arzusu bulunmayışına hayret edi dünya mahsulleri yanında boy Bugün kendisinden en çok bahsedilen ı Finlandiya, kadınlara intihab hakkını :rurn. Geçen gün senin (İstlh • gösterecek bir tnrafı da olmuyor: memleketlerden biri de hiç şüphesiz Fin- vermiş olan ilk memlekettir. 1 artırmak) ınzumuna dair ya. , Çünkü mahsul yük.sek bir kallto 
~ı okurken gene bl.r köyde bu- ıtcminlne yarar şekilde istihsal e. Jnr.diyadır. Amerikaya karşı olan ve Umumi Harb 
dunuyordunı da, yanımdakllere . dllmeıniştlr, çünkü bu ::nahsul Finlandiya dikkate değer bir mcmle - den müdevver harb borcunu ödemiş olan 
b~hn ıki: c- Bakın! Gazeteler • standard tiplere göre ayrılm:ı. ~ ketür, Finlandiyalılar da ziyadesile şn - yegane memleket Finlandiyadır. 
1 ÇOit ekip biçmeyi öğüdlüyor- m~tır, çünkü iyi ambalaj kap - yam dikkat bir millettir. Finl8.ndiy.ada okur yazarlar kahir bir 
ar. Bizse b1r türld daha ıazıa Fir Amerikan elma ambalaj evinde ça lışma usulü ıarına konmamış, iyi muhafaza k · t t kil d 1 A k ·· d b" tık Finlandiyanın nüfusu 4.000.000 kadar- e. serı~e eş e er er. ~ca yuz e ır 
b arnınya yanaşmıyorsunuz!> Ne deseler Dr. Bade'nln büyük raporunda llerl sürdü-,cdllmcmlş, Te iyi nakledllememişttr. h . h" . . . 

387 
b" kilo _ nısletınde okuma yazma bılmeyene rast-

ı e~enırsın1_ c- Mal pıını etmiyor kl, daha ğü mütalealar, bugün başlı başına bir fen İstat1stikler gösteriyor ki, Fllıstln her yıl dır. Mesa aı sat ıyesı ıs: . ın gelinebilir .. 
:ıa Yetlfth1p te ne yapacağız? .. » Bu cevnb şubesi hallnl alan Marketing t9.tblkatına dn-

1 
külllyeUi miktarda elma ithal etmektedlr. metre murabbaıdır. ArazıSl aşağı yuka - Unutmamak lazımdır ki Finlandiyada 

l'1 nlbiraz uyandırdı. Öyle mı? Mal para etme- yanmaktadır. Marketing tabiri, ilıe defa 40 1 Yahudi muhaoeretile slım kablllyeti gün rı İngiltere, tskoçya, Irlanda, Belçika, ilk tahsil mecburiyeti bundan üç yüz se
<t nce daha ook ekip biçmekte, da~ı. bayın sene evvel Amerlkada bulunmuş olup, zirai\ geçtLk~ artan Fillstinde 931 senesi ancak Felemenk devletlerinin birleşik mesaha- ne evvel vaz'edilmiştir. Bunun için cez.ri 
~natnuıkta ne fayda var? Anlattılar da mahsullerin daha iyi istihsal ve satışını dü. 1435 ton elma ithal edilmiş 11-en, bu miktar 
~ ~t~ kaldım: Elmayı 1kl ıruruşa, üzumü zenleyecek tedbirlerin heyeti umumiyesinl 1- 1937 de 7748 tona baliğ olmuştu1·. Ve şayanı larına yakın genişliktedir. bir usul takib edilmiştir. 
t • Stitü ilçe, yumurtayı ylrml paraya sa-ı fade etmektedir. 1 dikkattir k1 Türklycnin bu 1thaldttaki payı Finliındiyalılarda milli bir itikad var· J ohan Gezeli us adında Finlandiyalı 
aınıyorıannl.f ... Demek köylüyü fazla istih- Mahsulün piyasa ihtiyaçlarına göre ıslah ancak 548 tondan ibaret olup, geri kalan dır. Onlara göre Cenabıhak yeri gökü ya- bir papaz her sene gençlerin ve ihtiyar -
~~vlk ederken, yet1ştlrdlğinln para et- ve standardından, müşteri eline ;cuzı:a gcÇ- l 7200 tonu Amerika.dan, Ko.n!ldadan ve Avus.. rattığının üçüncü günü Finlfındiyayı tn- lam•. mecburi surette kıraat imtihanı ge-
:ın de temin etmek Iı\zım geliyor. Bu mesine kadar mevcud olan büt n noktalar tralyadan gelmiştir. Yani denlz aşırı yerler- m"mı"le unutmuştur. Bunun sebebi ise 
:rn e'l?.u beni iyice sardı Tarımman!. Zlrat z!rai Marketlng'in çerçevesin~ g!rmektedlr. den ... Üstelik FiUstin bu uzak yerlerin elma. ... çirmelerini emreylemiş ve bu emri tat -
<t ahsullertmlz sahiden para etmiyorsa ne- Zirai Marketing çalışmalarile bilhassa. Ame-j ıarına blzlmkilerlnden iiç mlsll yüksek fiyat Finlllndiyanın. suyun ve toprağın karma bik sahasına vaz'ettirmiştir. İtaat etmi -
<t e~dlr? Ve bunları köylünün kanacağı gibi 

1 

rlka, İngiltere, Fransa ve Almanya nıllyon- ödemiştir. Böyle olduğu halde Fll!stln, o yer- karıŞlk bulunduğu garib bir ülke olma - yenler h&kkında tatbikini kararlaştırdığı 
e erıendlrmenln bir yolu yok n:.udur? larca lira paranın köylünün cebine girme-; kırden elma getirtmekte berdevamdır. Çünkü sıdır. ccz:ı ehemmiyetliydi. cİlk komünyonıı de 
+~hbnbun cidden ehemmiyetll blr mevzu'.l sini mümkün kılmışlardır. Ayrıca müsteh- Amerlkado.n gelen elmalar - bütün tatsızlık- Fı"nlandı"ya go··ı memleketı"dı"r, ve bu _ 

1 
d" ~ . . k b"l 

""'nas tm in te ff k ni en mı merasımı o uma yazma ı -ki e l.ştlr. Malın para "tmesl lAzundır llklerin de menfaatler i mıne muva a ıarınıı rağmen _ muntazam sıındıklar içinde, 
1 

k 
k iatthsaııne devamda bl.r özene olsun. Fa... olmuşlardır. Bu memleketlerde umumi bir hep bir boy ve renkte, çürüksüz, beresiz blr rad:.ki göllerin sayısı 60 bini bu mn ta - rrıey~nlere yapmıyordu. Bunu dn yapma-
c:: acaba bizde mahsullin köylüyü knndıra- kanaat hnllne gelmiştir ki, Marketing tatbl- hnldedlrler. Böyle bir ı;andık satın alnn ttic- dır. yanlar bilfıhare evlenmek hakkına malik 

1 derececıe para ede~yişin sebeblerl ne- kııtı benimsenmedikçe mııhsullerl kıymet- car, elmaların bozuk çıkması veya alrlatıl. Ormanları ise çok zengindir, bilhassa olamıyorlardı. 
'Ye;:lr? Bunları blllyor ve gidermeye çalışı- lendlrmenln lmkfmı yoktur. ması ihtimalinden kat'iyen uzaktır. 100 Iük am fı.cıtık ve gürgen ağaçlan mebzul - l!llS senesi Mart ayında General cMa-

tnuruz? Artık öğrenllml.ştır kl, çeşidi ihtiyaca UY- bir sandık almışsa bilir ki, bu sandıkta yüz ç .. ' . , r vardır t te bu 
et~u clhetı ilk defa, İktısad Vekfıletl tetkik gun olmayan bir tohumun, iptidai vasıta- tane bil"blrlnln ayni, temiz V" nefte; elma dur. Cok zengın m~r .ala ı · ş nerhaymır Sovyet ordularını mağlub ey -
sıs lrtn14 ve Almanyadan çağırdığı mütehas- larla ziraatı kazanç vermez. Fenn ambalaj. vardır; ve bunıann beş tanesi bir kllo gele- orl'lanların ve mer alarm her tarafında Jediğ:nden beri Finlnndiyadn sulh ve SÜ
! 

1 
Dr. F. Bade'ye uzun boylu b!r rapor ha- lar içinde, fena nakil tarzladle pazara çıkan cektir C'ayısız dereler. nehirler geçrn('kte. sayı - kun tesis edilmiş, ve burası Avrupanın 

t~l:ı:~~- l938 ziraat kongre.si münasebe- mahsuı para etmez. Stan_?ard edilmemiş, şım~ı soranın size: Bu vaz\yett.,. gC'rl bir sız ~öller bulunmaktadır. en asude memleketi olmuştur. 
8ebze ve tevzt edllen bu raporda Dr. B:ıde, mallyeti kilçilıtülmemiş, hullisıı her yanın- satış usulüne tfıbl ehnalann lyl müşteri bul- Fmlandiyanın ormanları hakkında bir Fi,,landiyanın ayni zamanda bir sıfa -
l , meyva ve dl~er başlıca zlrni mahsul- dan özürlü bir 1st\hsalden ır.üstahslle de, ası imktlnı var mıdır? • .. r r k .. 
ertrnıztn bugün niçin para etmediğini ve müstehllke de hayır gelmez. Her halde bun- ın 'b ~ 

1 
rii 1 i ah fikir edinmek üzere şunu soy ıye ım ı, tı vardır: Spor memleketi olması ... Ka -rara etmeleri lçln ne gibi tedbirler alınmak ıarı yoluna koymak yani zirai malısullerlml- Elmaya verilen ~ ~-ı \"nı ıt; z :: :pa- ormanların vüsati 25 milyon hektardır. dm olsun erkek olsun, çocuk olsun, bü -

~:;eldlğlni bfitün teferrilattvle lncelel1P zln kalitesini yükseltmek, ambalaj VC' nnkil ~~l~:r!~;z~~u~~~ ka~=r h~~ ş~~ b~vledlr; NelıirJeri, şelaleleri sayesind_e elektrik tün Finlandiyalılar beden terbiyesine son 
ıet'ck haktadır. Yurdumuzu P.rış karış ge.. tarzlarını ıslah etmek ve bllha.c;sa standarda Mahsulü kıymetlendlrmenln ve kBylüyıi da- kuvvetleri istih.c;al eylemektedır. Bu e - dereı-e dilşkün bulunmaktadırlar. 
ha&ns : ~~ahaDlnde tettlk eden müte-1 büyük ehemmiyet vermek lazt7~dır. k' 1 dl. ha çok kazandırmanın çaresi, malını kıy- Jektrik istih.c;alatı 1.500.000 kilovat olarak Finlandiyalıların son derece ehemmi -
bit • rc;e ... ı.cn ehemmlyet1l noktaları teS- Binaenaleyh .mnl para e m yer • · 11 ~e 1 i bll n memleketlere bakmak . 
ta e~ ve bunlara dalı kolaylıkla kablli a~lananlara, malları para P,denlerln tarzı I metıendlrmes n e tahmin edilmektedır. .. .. yet verdikleri bir de csona> ları vardır. -!!. tavsiyelerde bulunmuştur. 1 hareketini göstermek ve işe onlan taklld ile <Davamı 8 tncl sayfıula) Firılandiyalılar tamussıhha, guçlü kuv Sıh~at bakımından csonaa nm kıymeti 

vetli. çok çalışkan ve fevkalade vatan - yüksektir. 
_ı- - perver insanlardır. Snna bir nevi etüv'dür. Her evin mu -, T O V A T ~ Q 1ı-ı Asude bir surette çalışmaktan hoşla - hakk:ık bir sonası vardır. Her Finlandi -

L l~ ~ nırla'". Karakter itibarile karar vermek - yalı haftada bir defa muhakkak sonaya 
ı 1 1 te nğır davranan bir hususiyet taşımak- girer. 

___ -_-_-_-_-_-_-_...... Yazan: smet Hulusi 1 tadırlar. Onların başlıca faaliyet sa.ha - Semadan çıkan her adam temizliğin en 

~ebı·r tı·yatrosunda " Hı·ııdı·stan cevı· zi ı .. ~:::·b:~r:t~ç~c:;e~~1:::!r~:!:. ·0~::~::n~:b~:·:~:.:r~;~; demiş 
'/ '' land ile ayni derecede olmakl~ beraber idi ki: 

Fir.landiyanın havası mutedildır. -cHerkes sonaya girer ve sonayı se -
!:Iazırn, Vasfi ve Bedia birleşiği sah -ıki, eı:eri yazan, adapte eden muharrir bi-ıvitr, Vasfi var, fakat sacayağın bir ayağı Kışın çok soğuk günler olur. Fakat bu- ver Bu milli bir an'anedir. Ahbablara 

~edp hakikaten bir muvaffakiyet olur. le yaratılan tiple;i hayretle karşılıyor. Bedi:ı yok, onun yerine Neyyire geçiril- na mukabil yaz mevsimi emsalsiz şekilde bir iki gün sürecek ziyaretlere gitmeden 
er ne Vakit bu üç kuvvetli komedi san- Bunlan söyledikten sonra. Şehir Ti -ımiş O ayak biraz aksıyor. O da aksama- geç<-' ... Yaz esnasında günlerin müddeti evv<'l muhakkak sona z.iyaret edilir. E -

itkAr~nı ayni sahnede seyretmişsek, be _ yatrosu komedi kısmında ikinci eser o - anış olc;a, cHindistan cevizi:. seyircileri, v~di hafta imtidad eder. Bu da kutub da- ve misafir geldiği vakit hemen sona ya-
enrnış, takdir etmi§izdir. lara\: sahneye konulan cHindistan cevi-ıknsıklarını tuta tuta güleceklerdir. iresinin civarında bulunmasından ileri kılır ve hazırlanır. Misafir e\'VC'lemirde 

b Razım hazan tillôata kaçar, fazla mü- zh komedisinden bahsedeyim: F..ser hakkında en kat'i olarak söyli - gelMr>kte<lir. sonoya girer, çıkar. Şehirlerde umumi so-
alaga}ı hareketler yapar Vasfi değiş - c Hindistan cevizi> komedisini geçen ver-!?kl('rim bundan ibarettir. Çünkü a - 1918 senesinde elde ettiği istiklB.linden nahır vardır. Bunların fi atları her kese-
~ez <ırnnıa. Bedia da çok' kere kendini hafta Cuma akşamı seyrettim. Bilhassa dapte eser, hayattan alınmış değil, Iaa - beri Finlandiya durup dinlenmeden ça - ve snn derece elverişlidir. 
U~nınaYlp güler .. Tüllıata kaçan, fazla güre işaret ediyorum. Cuma akşamları, lett::ıyin yazılmıştır. Ve bilhassa bizim lışrrııstır Bugün Avrupanın hem en es - • Temizliklerinden maada, Finlandiya -
~~t~ılagalı jestler yapan, hatta bazan ay ortasına da tesadüf ederse tiyatro pek gör(!illerimize, bizim ~aşayışımıza, bizim ki memleketi, hem de en yeni devletidir. lılnr son derece sıhhi yemeklere düşkün-
ol ert müstehcen telakki edilebilecek kal!lbalık olmaz. Halbuki o akşam ~ala - inan1şlarımıza tamamılc aykırı ve ya - Fi11landiyalılar an'aneperestdirler, fa- dürlı:.>r. Beyaz ekmek yerine esmer ek -

a"l Razım, bütün bu hareketlerine rağ- balıktı. Perde açılmadan daha bir saat b:ır.cıdır. kat bu hal onların modern hayata tama- mek yerler. Milli içkileri süttür. Nüfus 
~en komedi sahnemizde bir kuvvettir. ev·ıel bütün koltuklar satılmıştı. Rağbc- Bir oğlu ve bir de kızı olan. karısı kaç- milP uymalarına bir mani teşkil eyle - ba~ına senede 300 litre süt sarfedilmek-
h~r kudrettir. Vasfi hakeza Bedia bil- tin sebebi ne olabilirdi? Piyes hakkında mı~ erkek, bir kadınla evleniyor. Erke - mez. tedir. 
de ssa kadın artistlerimlz içinde komedi· bir yerde bir methiye yazılmadığı gibi ğin kızı Pvlidir. Oğ\u bekAr. Bu çocuk ü- Ş~hirlerde tarzı kadim evlerin yanın - t<:te Finlandiya böyle bir memleket, 

1ieglne muvaffak olanıdır. halk arasında seyredenler henüz pek az vey annesini seviyor. Kadın evvelce bar- da Pn rr.odern•inşaat göze çarpmakta - Finlandiyalılar da böyle bir millettir. 
Beh azım. Vasfi, Bedia birleşiğine hazan olduğu için ağızdan da reklam yapılma - larda şarkı söyliyerek hayatını kazan • dır. ·•·•·••·••••••••••••••••·••··•••••·•••••••••·•••••·••••••••·•• 

~zad da d.ahn olur.. mı~!!. Eserin muharriri tiyatro seyirci - mıst:r. O zamanlar sonradan kocası olan * Yanan pamuk fabrikası hakkmda 
~' ahnemizın en eski san'atkarı Beh • leri icin ıneçhu1dil. erkck1e de beraber kalmıştır. Fakat er - Finlandiya asırlarca mukadderat ve hk"I 1 

z .. a ayni zamanda sahne hayatında her Ra~bete sebeb olarak şunlar ileri sü - ke'k farkmda değildir. Öğrendiği zaman tarPıini t~veçe bağlamıştır. Bir çok mu- ta I rat yapı IJOr 
k
an muvaffak olmuş, her an bihakkın al- rüle'l)Uir: köpürür. kavga eder, hem bir şey daha harPbelere girişmiştir. Yenlkapıda Karakol caddesinde bir İdrofil 
ışlanmıştır. ö);...<.>!lmiş oJur. Oğlu da karısını seviyor. pamuk fabrikasının yanma.sile neticelenen 
B 1 - Ramazan. '>' * yangın hadisesi etrafında zabıta ve ndllyece 

u arada komedi sahnemizin diğer iki 2 - Hazımın rol alması. Gene köpürür. Fakat kadını seviyordur. Finlandiya dünyanın en az :r.abıta tahkikata devam edllmekterllr. 
~lernanına da işaret etmek isterim .. Bun- 3 _ Halkın gülmek ihtiyacı. Ayrılmıyacaklar, br>raber yaşayacaklar • wkuatına sahne olan memleketi _ Fabrikanın 2() bin liraya Sümerbanka bağlı 
~r Halide ve Muammerdir. Halide be . Ronce hepsine galib olan üçüncüdür. dır. Ne bir karsılık. ne de bir Demman dir Sirkat vukuatı hemen hiç yok- Güven sigorta kumpanya.sına sigortalı olduğu 
nın:ısediği rollerde yeri doldurulmaz bir Halk gu··1mek ihti'-•acında.. Esasen halk var. Sade, dilz bir vak'a .. Eser, eserin ya- tur. Sokakta bir cüzdan dUştirülc::iltı. gün- anlaşılmıştır. 
artı.ı t 1 " . _ . Yangın hAdlseslnde kasıd mcvcud olup ol-

s o ur. Muammer, Hazım ve Vasfi Hı:mmı san'ati için değil. güldürdüğü i - zıh1 tarzı düsündürmez. Ü!:telik güldilr - lerce kalsın, kımse ona el surmez:·· Fin- madığı müddelumumUlkçe araştırılmaktadır. 
(!trıfındıı d"" b" kt" b ·· d ·· d t" tl glildil ·· l ı rl" ada halk namusu her şeyın fev onen ır pey ır. cin seviyor. Ve esasen Hazım u yuz en mHyor a. ar ıs er ruyor ar. an ıy -

1
, Komedi sahnesinde bu artistleri bir n- eksPriya. içinde iken bütün olgunluğunu Üçüncü ve son perde kapan<iığı za - kinde addetmektedir. 90 bi canlı hayvan ihrac ediliyor 
liva lop1amak ve her birine zevkle oy _ beJli ettiği san'at çerçevesini kırıyor, ve man tiyatrodan çıkanlar. Hazımdan, Vas- Askeri bakımdan Finlandiyalı dünva- Iğdır ve Kars mıntnkasındnn Sovyet Rus-

nay.acakları, benimsevecckleri rolleri ve- çerçeve dışına Çlkmak suretiJe tebcs - fiden, Muammerden, Bchzadnan bahse - nın en iyi askerleri meyanında yer ala - yaya 90 bln b~· sığır ve koyun satılmıştır. 
r\:b1Imek h h . b . 1 . . .. .. .. Suriye ve Fillstlne de 200 bin koyun ihraç 
1 er angı lr komedinin hakki- süm edenleri 'kahkaha ile güldürmek ci- dfyorlsr, onların Jest erım goz onune ge- bilir. edUecektir. Memleketimizden canlı hayvıın 
ve tPm.~ilini mümkün kılmıyorsa bile, mu hetini iltizam ediyor. tirip, sözlerini dü~nerek memnun ay - Onların cSisu> ları çok meşhurdur. ihracının &erbest bırakılması hayvan flo.tları 
a~akiyetini temin ediyor. ~Hindistan cevizi> Hazurı, Vasfi. Be - rılıyorlar. Sisu ise cesaret demektir. Bir Fin ya- üzerinde müstahsil aleyhine bir diifüklük ol.-

unlar ba.zan ~yle Upler yaratıyorlar dia birleşiğini kuran bir piyestir. Hazım SMET HULÜS1 radılıştan cesurdur. mamasında Amil olınU4tur. 
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«Soıı Posta» nın zabıtn romanı: 27 Rus - Finl ndi a 
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Nakleden: Hatice Hatib 

atın şüphel r 

(B:ıştaralı ı inci sa.yfııda'\ 
Molotof, Finlandiya mukabil tek1ii -

lerine karşı yeni bir proje tevdi etmiş -
tir. Passildvi ve Tanner, bu projeyi htı - (Ba.ştarafı 1 inci sa.yfadıı.> l Iesine temas ederek bu nokta fizerfnde uzun 
milen bu akşam Helsinkiye hareket et - Kaı şılıklı olarak bir otostrad ve bir şi - uzadıya durmuştur. 
miş!erdir. Finlandiya heyetine dahil di- m"n:lifer yapılf!cak, bududlar kati oln- Harbin mesuliyeti 
ğer murahhaslar Moskovada kalacaklar- rak tPnınacak ve ademi tecavüz paktı da Nazır demiştir ki: Bütün dunya. kani ol _ 
dır. 25 ~ene uzatıhı..:aktı. Bu teklife 5 Ha- mu.ştur ld, Fraruıız milleti bu harbi isteme _ 

Passikivi ve Tanner'in yeni talimat al· ziran 1939 da bizzat Führer ta.: illdan ~tir. Fransız mlllcti bugün de yarın da 
dıktan sonra tekrar Moskovaya dönrr - Bek'e benim önümde v iki memleket ~e- harbden ziyade sulhü ister, fakat harb ken· 
leri muhlemeldir. firlt>ri önünde tekrar edildi. F.rtesi giı - dlsine İngiltere tarafından ve Fransız hü -

Müzakerelerden almac.ak neticı?ler nü Münih'te ve daha sonra 26 Kanunu - ~eti tarafından dikte edllmtştll'. 
_ hakbnda umumiyetle nikbinlik mevcud- sanidP Varşovayı ziyaretim esnasında Inglltereye gelince, Alman hariciye nazın 

Fakat b1ı iddiasını tevsik edeblle.. çen bu kadar fecl lld hMise... dur. Bek ile aramızda teferrüatilc münakaşa şlmdild İngiltere hükfunettnin bu harbi se-
<:ek en ufak ir delil bile gösterememlft.l. Bi- s~tu. Fakat 1'tediğinden fazla söyle- Sovyetlerin Finlandiyadan istedikleri ~na;. Bu teklifler 1:-ehlil~r tarafınd_a~ nelerdenberi gizlice ve motodlu bir şekilde ııa 
ııaen~yh onun mudafaa.sı cidden çok mu.ı- mış oldu~unu hlssettiği enlaşılıyordu. Çok Moskon 24 CA.A.} _ Mo.5kova diplo~ h_ıçlJı: z~n;an reddedı~edL Fakat ~a.nı- ~lndığfna dair dellllfte mııllkl olduğunu 
kül bir şekll alı;ordu. Brun-t parayı çalma- alakadar olduğu bir mel'ZWl girmiş oldukları mahfellerlnde zannedfldlğine ~orc, Sovyet ~ muş~~a~!ll1 bah~e~er:~ d~ha ıtına soylem~ ve d~~ ki: 
<11.ğuıa <lair istediği kadar yemin etsin. Para Jçtn Burly muhavereyi burada kesmek ıste- dfplomasJsi Anland adalarının lşgallnl değil, ile tetkikı luzwnu ilen suruldu ve ?o .~ - Dunyıının buyuk bir !o.mu, Münib kon
kasasından etsikti. Ondan başka kimse j{a. mlyordu. sadeoe bu adal3rın gayri nskerl bir halde mu lonyanın da iki memleket arasınd~ki J?l~ feransını ~mberlaynin bir barı., eseri znı -
sanın yanın.da değildi ve kaı::uım anahtan _ İki facia mı, dedlniz? Tabii bunlardan h1ltaza edlleceğlne dair kat'! vM istemek _ nasebatı normal hale koymak istediği netmiştir. Bu büyük bir yanlı.ştır. Ingutere 
sadece Brunet ile Mösyö znnette de bulunu.. birf madam Zanette. fakat Jk!ncJsl? Ha. e- tedlr. Niretfm, Sovyet dtplpma..tjgt bir Jttırnk bildirildi. Qckomovak hükfinıetine %rdım et.m.lş ve bu 
yordu. Paranın kaybolduğu sırada Mösyö i '"'t. evet doktor ... Fakat, 0 b!r alle dostun- talebinde de olmayıp ancak Sovy'.et Rusynya Ayni zamanda Polonyadaki Almanla- suretle kendi müdahalesi olmadan kolaylıkla 
Zanettc meclisi idare içtimaında bulunuyor-, dan başka bir şey değildi. Ynhud da... hasım herhangi bir kombln~na iştirak e _ ra çok fona muamele edildi. Varşovada- hallOOllebllecek olan bir meseloden bir A\' -
du. Bl aenaleyh bu parayı Brunetten başka cYoksn Mösyö Zanette'ln bu kadınla b:ıl}- dllmlyeceğine dair bir garanti ne, Hogland 0- ki Alman sefareti önünde nümayi~ler ya ru~a buhranı ortaya. çıkml§tır. Son dakikada 
t>lrlnlı alm.a.mıa lmkAn kalmıyordu. Yaln121 I Jca bir munasebeti mi vardı?• dncı!hnın ve ona cfvar iki adanın tf'rklnl Is- pı]dı. 21 Mart 1939 da Varşovanın naza- Münlhte yaptığı şey ile hatasını klsmen ta-
1ş1n en go.rtb tarafı veznedarın arand~ı za.. Oeorges yolun ortasında durdu ve şüpheli temekte, Finltmdlyanm kara topraklannda n dikkatini celbe mecbur kaldık. Yu - mir etmiştir. B~nu neye yapmıştır? Bu sua
man fi?ıerinde birkaç franktan başka para gözlerle avukata baktı: SoVJ{lt krtaatının y~c.si talebinde bu _ kanua mevzuubahs tekliflerimizi bu ve- le Çem.berlayn Inglltereye d6!ler dönmez söJ 
,;ıkın.adı. Maamfih bu da mühim bir şey ifa- _ Matmıu:eJ J'ourdain'I tanıdığımızı nere- lunmamaktadır. sile ile de tekrar ettik. Ayni zamanda ledJğf. nutuk ceva.b verir. Qemberlo.yn, LOn -
de etmez. Zira., paraları ortada~ yok edebil- den bU!yorsunuz? nek. resmen Berline davet edildi. Fakat d.raya bir elinde defne dalı, diğer elinde mu-
mek için bazı şeriki cür1imleri bulunabfllr. - Eve söylemişti... Garb cephesinde ileri karakollar ~6 _.fartta verdiği mektub tam bir reddi. azzam slllihlanma programı olduğu hnldi 
Bonrn bu paraları pek!lA emin bir yere sak- _ Doktor Marratı<f billyor mu? ~~fir, Danzigin iadesi hakkındaki Al - dönmüştür. Çem.berla.yn Münibe harbe mA-
lo.mış olabilir. Bu zavallı adama çok acıdım, - Şbndi evet... arasında dUnJde şiddetli man planlarının tatbikinin Pa1ontvaya nl olmak için değil, parol temin için gelmiş.. 
f.aka.t onun için başka bir şey yapamazdım. Bu söz avukatın a~dıın ıstemıyerek muharebefe OfdU karşı bir haıb demek olacağını bildirdi. tir. Çünkü O zaman Inglltere hazırlanmış dc-
Bfitfin dellller mo.znunu fthrun ederse ııvu- kaçnıı.ştı. Bek'in Berllne gelmesi lçhı yı(ptığunız ğll!"-
katm talAkn.tl hlçblr §efil yarama&. Geo~ başlle b!r işaret yaptı: (Ba~h 1 inci ıınyfa.d:ı.) davet reddedı1di. Führerln civanmerda- Inglltere hazırlandıktan sonra Polonyay:ı. 

Georges yava.şça: - Bu acıyı kendfshıe vermlyebllirdln!r.. Bu feyeznnlar dolayısile biıyük harekat mu- ne tE'kliflerinin bu suretle reddedilme - garıınti verml§tir. Bu garanti rınc:ı.k Almau· 
- Çok doğru, diye tasdik etti. zavallı ndıımın nlşnnlısmın sadakatinden azzam müşkülata uğrıyacaktır. Maama - sini o gün hayretle karşılamıştık. Fakat ya aleyhine mütevecclh bulunuyordu. İngllte.-
Sonra biraz nınhcub bir t&nrla nr.ve etti: şfrphe etmesinde hlç'blr fayda yoktur. Fakat fih Rbin ve Sar arazisindı>n daha müsnid şirr.di muamma balledili}or Kulisin ar - reyi alılkadar eden şey Polonyanın bUtünlü~il 
- Bu adnm için fazla bir vicdan nznbı f beni mazur görünüz. -geç kaldım. Tekrnr ne topraklarda harekat yapılması ihtima.llnı ka:;ı1 da İngiltere vardı. $imdi biliyoruz değil, kendlsinc liı.zım olan slllihlı yardım idl, 

!uymanıza da sebeb yok. Ben kendlslnl ta- zaman görüşeceğiz? (Arkası var) gözdı>n kaçırmak ihtivatsızlık olur. ki o zaman İn~Jtere ile Polony garanti gnrentiden maksn.d da harb ve.'lllesi bul -
nırdım. Hı:ı.kkındakl intibaun pek te hayırlı ... -........... .•••••••••••••••••.••••••••••••••.•••••••• Dün cephede cereyan eden mevzii ha- mec:ele.;ini müzakere etmekte idiler. maktan ibaretti. Bund.an sonrası malfimdur. 
de •ildir. Bu esasen b:ınkada herkesin flkrl- Ziraat bahjsleri reketlC'rin en mühimmi Alman kıtaatının Von RibbE"tltrcrp, Polonyanın budud - Bugün bildiğimiz şey, Ingllterenin Polonyayll 
d1r Ar· dll.'}l:ı.nnın butün fazla mesallerlnl For~nıch'm garbinde kain küçük bir kö- larda aldı tedbirleri ve hatttı Alman- tarzı hal bulmıı.sını tavsiye edecek yerde onu 
ellerinden almağa uğra ırdı. Knrdeşı.m maa- (R-.c:frm1{1 7 nd savfaıh' ye karşı y~ptığı mükerrer ta rruzlardır. va Mr tek adamı bile sefE'rber C'tmemiş- taarruz hareketlerine teşvik ettiğidir. 
le f, tehlik li derecede iyi bir kalbe malik ve onların gittiği yoldan gitmektir. Kı.r:aca.n Al"Tlqn kuvvetl ri birkaç defa hücuma ken. sefrrbPTlik ~·aptığ.n ve b" tün bun Nazır bundıın sonra İngllterenln Mussollui 
olmnsına rağmen ç; k kötü bir psfkoloğdur. tarketınr. tatbikatının yardda yayılması kalkmı 53 da Fransız kuvvetleri bunla· lar n Polonyanın hatb hareketindeki de>· taro.fından 2 Eylülde yapıla.1 milsalemet tek 
Ona birçok defa bu adama karsı ihtiyatlı mahsulun loyınetlendlrllmesinde bilyuk o.mu rı t'lrdetmis VE' nihayet öğlednn sonra ~C::kl>ği E!iisterdiğini kaydevledikten son ~1fini reddeylediğlnl hatırlatmış ve bunun 
davranması lüzumu tı hatırlat~ım. Fakat olacaktır. Ziraat memlekeUe!"inde koylüyü m ıkur köy Fransızların elinde kalmış _ r:ı. \..u tr>dbirlerin vahim nPUcesini Leh Ingiltere.nin fena_ niyetine delil olduğunu bll-
her defıı.sında ll:ına kala~lık ailesin! geçin- kalkındırma tedbirlerinin başında bu gel- tır. sefir;nin gözü önüne koydu.l?unu hntırlat- direrek Inglliz hu~ılnıetınin hnklkl n~o.ksadı· 
direbllmek 1çı'l blraz,.fazla paraya ihtiyacı mektedlr. Haydarabad Nizamının tebe ... ri•ü mıs ve bu.~uretle altı av Bitlerin l'ılicena- ~~. Almanyanın ımhası olduğunu söylemiş. 
oldt®ından bahsedlyordtı. Hiç dikkatli ha- MemnunlyeUe Dlive edelim ki, Ziraat Ve- k fl b ld x... ..u 
rcket etmedi. Bu sahte""- gos· terd•1r.ı iyllııırı a•-ttml 1 Londra 24 (A.A.} - Röyter sJansı bildiri - bar.e te lı erinin mute er tutu Up;u - B - b t.1 rn· lllz h 1 . s1 ti ... 

-·· '6 ıs An1e z Dr. Baden n raporunu iyi karşıla- yor· !l1l buna mukabil Polonyanm tedhiş ha- u munase e e g ar cı y.ıse nıu 
çok pahalı ödodl. ı mış ve zlrat mahsullerimizi tcöylfı lehine in- mnıili!tanm en büyük dAvletl olan Hıı.y rekPtine de\r.ım ettiğini \"e nihayet Lehli- sAlmebeb ve limllld:rindenhbükmabsedt enkltlslbteb;in~~E· 

Oeorgc.<> yerinden kalkmıştı. Elini Eve'e kişaf ettirmek tedbirlmni almıştır. Nakli- - 1 .. 1 t kl d · Füh anyamn unyayn e me c. u.••-
""""ttı ·. darftbft.d N.lzami hava harbi için hava neza- er .,. man opra arını a geçınce - kınd '·' iddi yi .. film' 1 i ltll •~ bir ..,,... yntta, ambalııjlarda, tohum 1.~lahatında ve . · b ·ıtıhla k bel k a...... a , cgor em ş, ş mem"il 

- Antolnc'uı bulunmamasından istifade 

1 

daha birçok hususlarda vakit va'<:t~ gözlimll- ret! emrine nakden ıoo milyon Inailiz liram ~;ı.n. u"n~ sı. t• mu 
2 

eye arar veı yalan» olarak tavsif eyleml..'.j, cDünyada İn-
edeceğlm. Öğleden sonra bankaya gitmlye- 21e çarpan terak'kiler bunu gösteriyor. özle- vermiş ~ harb dolayıslle Havdart\biı:l dev - 1 ını sov emış .ır. . . glllz b:ıyrağını dalgalanmadığı bir kıt'a mef 
ceğlm, Klübe gidıp biraz ruıtrenman yapa- dlğlml~ neticenin tnha.tltuklı ise, kısa bir !eti haricine çıkacak Haydarô.bM kuvvetleri- Leh harbı hıttikten so.,ra... cud olmadığımı. göre» bu tah=ı.kkii.m mu[\ • 
cağım. Sen de bunu Antoine'a sövlemezsin ı zaman meselemdir. ~ ntn karşılı~ı olarak da ayda l1,2SO İJlgllh!: 11- üc hafta sonra mücadele bitmiştir hezestnin' İnglltereye müteveccih ofabUece -
ck:ğil mi? T:\rımman rasını umumt valinin emrine hava!e etmlştır. Şimdi Almanya hakiki ~artlara uyan yeni ğini söylemiştir. . 

- Merak ebne, git. Kimseye bir şey söy- ·••·••••••·••••••••··••·•·•••••••••••··••••••·••••··•••••••••• Son Posta - An~olu ajan.cıının ı.oo mU - bir organizasyon yapılmasına ihtimam e- Hlt.ler, Alman politikasının çok mahdud 
lemem. "" yon sterlin ol~k gösterdiği teberru mlkta- dec"lrtir. Doğu Avrupasında sük<ln. ni - gayelerini tekrar eylemiştir: Alman ınllletl-

Soııra Burly'ye izahat verm~k üzere döndü: Bı· ... ı'n, f,torun nu··nın~· rının 1 milyon Inglliz lirası oldu~u sabahtı. zam ve barışın muhafazası şimdi Alman- nin tabii bayt sahası içinde bayt ve 1.stik -
- Eniştem, Grorges'un spor yapma.mıı is- \l U ~ !.t J\ karşı Londra radyosunda blldlrllntlstır. va ve Rusya tarafından garanti edilmiş- balinin temini. 

ıtemlyor. Bllh:ıssa bu son zamanlarda. 

1 
İngilizlerin aldıklan esirler tir. Amanyanm Avrupada tarsini işi bitmiştir. 

Buntı söylerken mahzan bir tavır almıştı. net arın'Jan Londra 24 (Hu.sus!) - Harbin b:ı4langı - lngiltere ve Almanya Versnl.lks haksızlığı bertaraf edllmiştlr. 1)0.. 
Devam etti: cındanberl, hava ve ~iz ca.rpışmaları Mti- Al ğuda yapılan yenl sureti tesviye ile Almanyt 

- Fakat ne yapablllriz., bu facia Antoine'a ~nde emr düşen Almanların saym 120 ki- Hariciye N .. zın, b~ndan sonra, - müstakbel nesfllerf için blr kolonlzasyon st 
o knd.-ır rena tesir et.ti ki, haydi Georges gü. Kan liikürme... şldlr. mnn harici siyasetinin daima Versail - hasına malik bulunmaktadır. Şimdi Alman· 
le güle. Sizi de fazla alıkoyamadığım için be- Bunlann arasında bulunan birçok yara - les muahedesinin ortadan kaldırılması - yanın şimalde, doğuda, oenubda ve b!l.tıdo.ld 
nl mazur görünüz. Terzimi bekliyorum. Son- G9nçle~. orta y~lılarda, ihtiyarlarda. War. hMtanelenie tedavi edilmektedir. na matuf bulunmuş olduğunu hatırlat - hududiarı kat'ldlr. Almo.n :mfistemlel:clerlnln 
rn da yapılacak birçok işlerim var. hangi ya.ota olursa ol&un kan tükürmeye Londrıı 24 (A.A.l - Bir harb gemisl tara.. mış, bu muahedenin son tadiline kadar avdeti, yani nıüstesna millete ltıyık oldu~u 

Burly ısrar ebnedl ve ertesi gün6 telefon muUalm çok ehemmiyet vermek lüzımdır. fından kurtarılan lk1 Alman tayyareclsl bu- bütün tadillerinin kan dökülmeden ya- veçhlle tabll müstemleke faaliyeti müstesna 
edece~lnl vftdederek Georg~'Ja beraber çık- Şüphe&z kan tükürmek yüzde seksen, gün İnglltıerenln doğu sahlllne çıkarılmıştır. pılmış bu]undu~nu, Führerin garb de- olmak üzere Almanyanın İng\ltere ve Fran-
tı. hapının önüne geldikler! zaman Georges, doksan akciğer veremlnfn ba§\adığına. Bunların tayyaresi denize dıişürülmü'} ve mokrasilerinin hayati men.faatlerine do- sadan fstiyeceği hiç bir şey yoktur. Hltler bU 

delA.let eder. Bunun haricinde kalb has- ku d " k d 1 · b a rağ t Burlvdtn kendisini biraz bekl~mesin! rlca e- kendileri iiç gün kauçuk blr sandal üzerinde nma ı"'mı ay ey em~. un • suretle Avrnpada Istlkrnr şartlo.n temin e. -
talıklnrından do. kan tü.kürülebilir. Bun- b'lh 1 ·ı·zı · d ·m ha I der~ tekrar yutan çıktı, eldivenlerini vesa- denizde kalmışlo.rdır. men 1 assa ngı ı enn aı a mu - miştlr. Fakat trun böyle bir sıradadır ki, n· 

1r spor levazımını çanta.sına yerle•tlrerek a- dan maada tan kusmnk şeklinde de bir Ş"dd t)' h b I lefetile karşılaşmış ve her defasında Hit glltere lki millet arasında bir ölüm harbi na.. 
şağıya indi. v takmı te-zahürat görllHh'. Burada da gene 1 e 1 mu are e er lcrirı Fransa ve İııgiltere ile normal mü- nının zamanı olduğuna. karar vermiştir. 

- Siz de ayni apartımanda mı oturuyor- a.tcıner veremini düşünmek lfızımdır. ParLs 24 CA.A.) - 24 Teşrinievvel akşam nası>bata ,girismek için tekrar tecrübeler Nazır bundan sonra, İngllterenin hiç bir 
sunuz? Fakat mide knrhnlannda da. yani ıllser- tebliği: yaptığını bildirmiştir. tarafta hiç bir zaman vft.dlerini tutmadığını 

_ Mnp.lesef öyle. lerde de hastnlar fazla miktarda kan ku- Sa.baha karşı 'Ve gündüz cephenin muhte- Nazır, bu bahisde. 1933 de Daladye ile iddia eden beyanatta bulunmuş ve Çcm -
~orges içini çekmişti: sablllrler. Büyük kan ziyaında dalma nk- Ut noktalarında baskınlar Vil müsademeler ol iyi MÜnasebat ye silahsızlanma hakkın- berlaynln son nutkunun mtıer tarafından 
- Ağabeyim beni hA.lA kfiçük blr çocuk cJ~ veremi ile beraber mfdeyi de unut- muştur. da t:ısavvur edilen mülakatı, Hitlerln uzatılan barış elini kat'! surette reddetınlO 

yerine koyuyor. Beni biran bile göztlnden mamalıdır. Her nereden gellr8e gelsin a- Wardnt ormanının cenub ve doğu kcna - Fransa ile alaş.mak arzusunun Daladycı ve buna binaen a~ır mes'uliyet deruhde eY· 
uzak bulundurmak Lstemlyor. Halbuki nere.1 ğ!7Jdan kan gelen hastaların kat1 ve nnda oldukça şiddetli muharebeler vuku tar:ıfmdan son dakikada reddedildiğini, lem~ olduğunu kaydeylemlş ve, Alman mil· 
de .se otuz yaşına gellyorum. 1 mutlak !.stirahn.te Qekllmeleri birinci bulmuştur. Burada dtişm.n.n tarafından tanr- bir kaç hafta sonra da BaşvekiUikten çc- Jetinin bundan böyle bütün kuvvetile s"nu· 

İlô.ve etti: şarttır. İstirahat yatakta olacak, çok de- ruza uğnyan karakollarımız derhal ya.pılan ki1miı:: bulundu~u. sukutunun sebebi na kadar mücadeleye azmet.nılş bulunduğu• 
- İyt, çok iyi bir ağabeysi olmanın her ğil, hattA hiç konuşmam$ gnyret ede- mukabil tııarruzla kurtarılmıştır. hiç ~phesiz İn~ltere olduğunu hatır - nu bildirmiştir. 

zaman çok neş'eli bir şey olmadığını anlıyor cek. Sıcaık yemek ~. Buz parçaları Fransız Cümhurreisinin teftişleri latmış. bundan sonra Fü}.rerin İngiltere ----------
musunuz? Biliyorum ki bütün yaptıltlan be- yutacak, ve derhal damar içine kalsYom Parls 24 (A.A.) - Relsicümhur Lebrun AI- ile anlaşmak için yaptlğı müteaddid t~ A'man cep zırhhları lngiliz 
n~ çok sevdiği içindir. Fakat bu sevgi artık flnngaln.rı lle berabe!' cliğer kan kesici sıı.staki orduyu ziya.ret etmiş ve oradan ya- sebbüsleri billıassa deniz anlaı;ması, Ho - bl k 
mübalağalı oluyor. Banknda herkesten tnzla ilO.çlar ~rkolunacnktır. Kan keslldlkten nında ordu kumandanı olduğu halde Straz- lan·!a, Belçika ve Fransanın bütünlüğü, donanmaStnlR 8 U aSlnl 

.c;onra az çok normal vaziyete gelince t ·ıt . d'" d k' r tl . . d . . 1 1 ' çalı.ştığım hak!e ayıır:tm hemen sıııra yakın. burga gitmiştir. ngı erenın unya a ·ı men aa erme rı yarıp S, imal enıztne açı mış ar. 
Ayda iki bin frank. kendime münaslb bir 0- derhal sebeb araştmlmağa başlanacak- ayet meselesi ve hattii iki memleket a -
tomobll alabilecek kadar param yok. Halbu- tır. Tedavi a.aıl bundan sonra cJddlyetıo Dairelerde mahrukat azami rasında tedafiif ve tecavüzi bir ittifak (Baştarafı 1 inci sayfada) 
k1 bu benim en büyük emelimdir. Otomobile devam etmelldlr. Çünktı her nereden ge. 1 k akdi hakkında Fünrer namına kendisi Londra 24 (Hususi) Amerikan 
bal'"lınm. Bino.ennleyh benim için ye~Ane lirse gelsin ve her n.e şekllde olursa. ol- tasarruf'a kullant aca tarafından İnı:tiltereye yapılan tekliOe - cCity of Flint. yolcu gemisinin Alman· 

sun .tan tükürmek ve kusmak dalma Ç<ık z · 1 d ) · led'kt Al f d t So tl · Mur-yol zengin bir kızla. cvlen:nP.ktir. Bu sureUe (Baştarafı incı ıay cı a re ışaret ey ı en sonra menyanın lar tara ın an zap ve vye crın 
tstedlğim kadıır param olabillr. o ıı: nuın ehemmlyeUldir. Stlratle hareket etmek ]er f.8rafından konularak kurulmuş olan baskı memleketlerle de nasıl ayni su - mansk limanına götürülmesi hakk:nda 
kendime bir otomobil alır ve hoşuma gittiği 1 lbımdır. bütün t~ekkül ve müesseselerde mah - retle yaklasmaya çalıştığını ve muvaf - etranı bir tahkikat yapmaları ve ala.kn-
şekllde ynşanm, takat düşünüyorum; zengin cevab fstıy~-: olclJyucularımın p~ts rukat azami tasarrufatla kullanılacak, tes fak da oldu~unu anl~tmıstır. dar hükumet merkezlerinden izahat ıs -
bir kadın ne için benimle evlensın? pulu vollamala:-u:ı rica ederım. Ak.si tat- hin vasıtaları yerine göre. hararet 19-20 ,. tem~leri iç~, ~erlin ve Moskov~da~i A· 

Bir çocuk gülüşlle llllve ettl: dirde iateltlert mnkı..bele&ı kalabUlr. dereceyi gecikmiyecek surette ayarlana- Sovyet - Alrran dostluğu merıka sefırlc~ıne talimat verılmıştir. ~ 

mi

-? Mukcnunel vaziyetim ve i.stıkballm için 

1

, .. cak ve bu derecenin idamesi temin edi - fşt b etl d ' k' ftal ·1 Akd l\foskovadakı Amerika sefirinin bu 
ıecckti·r Teshin için rnuktazi mahrukatm . di.e uJsur e ı~l ıU, kdya~ ı ed c- gün Potemkini ziyaret ettiği ve bu me -

. nız c ve aponya ı e za o5 u a sa - f 0 ·· ·· ..+nTn; ı ım t 
Burly, bir teselli olmak üzere: '" ted;ırikinde de bu e.~ gözönünde tutu - · • hak'ki b' d t1 k t " t sele etra ın a. goruq""'6.. an aşı ış ır. 

K b 
. mımı ve ı ır os u eessus e - Al T1 "tem.mim ~umata g6rc 

- Eğer evlenl.r8enlz, ağa.beyiniz aylığınızı o·· at~,) ec1ane•ar lacnktır. miştir. Az zamandunberi Sovyetler Bir- . ı an mu . .. a· f kat 
muhakkak arttırır, dcdl 1 • Y 2 - Sömikok teslimi taahhüdünde bu- Jiği de Almanya dış politikasının dost _ ı!h~md.ı Cumarktebsı ~n~f zapt~.111~1{ir a 

Fakat Georces menfi bir lş:ıret yaptı: 1 --····-- lunmuş olanlar kara koku tes1im ederek 1 d ı b ı kt d u 
15

" anca ugun 
1 şa e ı m ş · 

be::ı.J..Je yazılı daı"relerle teşekkü'l ve mu" - Ban .:ı artalsığn a dye~ a lrnmış ;ı _unbn;.at .. .a tırd. Vaşington r<'sıru mahfellerinin kona· 
- Blllilds, benim bu yü7,den evlenmek ıs.. Bu gec., nöbetçi olan eczaneler şunlar- • uıı u \!OS u un erın o ası ıçııı u un e . .. Al b h k ti b y-

tedlğlmi öğrense beni işim.den atar. dır: esscs,.ler taahbüdlerin bu suretle ifasını b' ı 1 t B ·ı · d 1 ı· h t atıııc ı?crc. manyanın u are e e 
- Aıw.bcyinlz bu kadar sert midir? ı istanbd: cihetindekller: kabul ctme«e mecburdurlar ırhe; a ınb~bı~ ~r. tu Hı etv ekıtn b?~a nelmilel kanunlaraı muhtalif olmamakla 

0 ... ,.. ~ .a an ır ırıne. ema;; e me e, ıroı- be::-aber Amerika efknrı umurniyesinde 
_ Hayır, o dünyanın en iyi adamıdır. Yal- Şehzadebaşında: (i Halll>. Em!nönün- rını kesmemektedir. İki devlet arasında • '. . k h kk kt 

nız benim hakkımdaki fikirleri böyle fena- de: (Hikmet), Aksarayda: (Sarım), A- yeni Meclis binasının her!ıangi b.r toprak ihtilafı ebediyen bcr menfı bır tcsıfr _hıra tııtı.ımu ka a ır. 
dır. Ona kalırsa. ben evlendiğim kadını mu- lemdarda: (Sırrı ,A.,ım), Beysudda: (Bel- t r . hl tar::ıf edilmiştir. Ekonomik icablar idc>al Ta sılat ven ece 
hak ·ak bedbaht edermişim. O beni Mlfi kü- kis), Fntlhte: CVltall), Beyazıd.da: (Mer- .ame l mera .. l""' e a ıyor bir surette birbirini trunnmlamıktadır. Moskova 24 (A.A) - -Havas- : 
çuc k blr çocuk gibi orüyor, ciddi bir yuva kez), Eyübde: (Ari! BeşirJ. Ankara 24 <Hususi) - Vekruetıer mahalle- Mül;adele pek yakında kemal noktasıııı Ci~y of Flint vapurunun müsaderesi 
kuramıyaca ınıı z:ınnediyor. Beyojiu cihetindekiier: sinin arkıuıındaki sırtta inş:ısı mukarrer ye- bulacaktır. hak'tmd:ı şurası kaydedilmektedir ki So\f 

Burly, bankerin hayatı hususlyesl hakkın- İstfklA.l caddesinde: CDeııa.ııudıl, Dal- n! Meclis bina.sının temeli sade bir merıısimle Von Rlbbentrop bundan sonra Sovyct - yetler Birliği vapurun Murmanskn mu 
da. bu k dar ~ğlam malümo.t alabilecek bir rede: <Güneş), "'ak.ilimde: ıLimoncfyan), önümüzdeki Perşembe günü e.tılaraktır. Alman paktım ehemmly,,tsiz glıstermek !çln vasıılntını derhal ilan etmis ve nyni za-
memba b !duğtı için çok n emnundu Sordu: Pangalbda: CNarglledynn), Karakoyde: k . İngiltere tnrafından yapılo.n propagandn,ı mar.rta Alman tayfanın da bitaraflık ka-

- Yn kendisi? MQ.5l'O Zan .. tte tekrar ev- (Hi\seyin Hüsnü), Beşlktaşta: (\'idin). Temyiz omısyonu azalığı ka-ydeylcmlş, müteaktben Almanyanın Amc - idelerine uygun olarak mevk"llf tutuldu-
} nmc1!1. düşünmüyor mu? 1 Bof'azlçi Kadıköy, Ailnlar<l:ıkiler: Ankara 24 (Husustl - :Merkez temyiz ko- rikn ile miınase.betlerine geçert"K iki memle- ğunu bildirmiştir. 

Georges biraz duşundükten soma: Kadıköyünde: <Halk, füılılsi Osman), misyonu azasından ömer ı.Otfi Orserin te - ket o.rasında hiç bir ihtllil.f mevcud olmadığı- Bundan başka Potemkinin Amcrilct\ 
- Zannetmem, diye cevab verdi. O izdivaç Ü8küdardo.: (Sellmiye), S:myerde: CNu- kaüdlü[i;ii dolnyıslle yerine ikinci umumi mü- nı, fakat Almanya Moııroe kaidelerine riayet büyUk elçisi Steinhardhda pek yakında 

1 ayatında.n, .kıskançlıktan ve racfadnn bık. ' ri), Adalarda: (Halk). fet.tişllk adliye müşaviri To.hsın Tokgöz ta _ ettiğl halde İngilterenin riayet etmedığlnl bu hususta tafsilatlı malfunat vcrmc)ri 

1ış olmalıdır. Ayni z:ıma.nda &:ışından ce- l "'-'---------------·.J· yin edllmiştır. söyledikten sonra harbin mes'uliyet! mese- vAdeylediği bildirilmektedir. 



25 Birindt~rin 

r 

l ı a ncı asırda lstanbula gele:ı Bohamy .ılı 

SON POSTA 

SPOR 
Bir boksörUmDz 
meydan okuyor 

Sayfa 9 

•Son Posta• nın tarihi tefrikası: 34 

~~ IİNIİRDİllEK . 
? f IA 1 AllHANESI 

Yazan: Reşad Ekrem 

--, Bar~n Wratislaw'rn hat,ra1arı: 80 
Türkçeye çnlren: Siirena DHmeo 

Vanltöyünde Be
den Terbiyesi Genel 
Direktörıütü tara.. 
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da bulunan Hakkı 

Kadın işleri 
Prangadan halis Erte yakında istan- - Hani Küçülre!endiyi kaldırdık mı, İs- 1 - Be~lm anladığım da senin uğuruna git. 

bulda yapılacak olan tanbul gene bir karışacaktır... ti o Firuz Bey ... 
boks maçları müm:... - Hncı OSman ile balıkçı güzell daha yeni 1 - Yemin sana Yandım Ali b 1 d 

1ar':' zamanda, b1'çok vcsUe!"Je muhafız- baZ> llmld!erln mevcudiyetinden bahsetm!Ş- sebe'lle raklblerlne yeni u~utuıur gibi oluyor. - .. o meseleye kan<ttrdtlar amm-:ı •• e;:;ı,,:d:l <leğınıza, bizim, hünkarın sc!eıden dönüşüne t.1... 1 meydıın okumakta.. kı\n H= Reis b~ §eY soylüyor mu duk-lgetirdlği cevahir kuşağı ben yok etmiş değ!. 
<le 

01 

•Karakule.- de kalmak mecbur1yeUn - Ağanın, tekrar Galataya azlmetlmlzc mü- dır. Genç boksör bL a .g ~ lim ... Yahudiyi de ben öldürmedim ... o sn.-
hiç .~uhmuz soylenlyordu. Doğruluğuna saade edeceğinden ümidim!; ol~adığı için ve ze yaroığı bir mek- - Dk geldiği gun bir şey söylemedi .. korkıı ı man bana vurgun olan Esma hanım sultan 
bir ~Uph{) etmediğimiz bu haber, bızi sonsuz onun bize bu yolda çok geç ltaldı~ımızı bll - tubla kendi k~osun- korka etrafına bakındı. Koynundan keseyi 1 olmasaydı hak.sız yere •beni de ya boğacak. 
daha ork~ya _duşürüyor, manen bizi bir kat dirmlş olmasından dolayı g"!len bu habere daki boksörlerı mü - çıkardı, ~an~ uzattı. Beni de tepeden tırna- lar, ya çengele vuracaklardı ... 

üzup çokertlyordu. 1
0 

kadar sevinmiş de-ildik 1 sabaka davet etmek- .ğa bir suzdu: cAl oğlum .. parayı getirdim.. Yandım Ali merak ile sordu: 

''~~~:Umlz!n enginliğine, bahbmwn ka - Bununln beraber, !.ade;.kl böyle b1' h• - le v~: Hakkı Erle oğluma kıymayın Allah aşkına ..• Vnllnh bU- - Ya nastl oldu o 1 ?I 
ltrle ağlıyorduk. Bununla beraber tacir- ber almıştık, her ne olursa olsun, bir defa vTurklyede 61 ktlodan 66 kiloya kadar o- ~~~ kiU:SC~~~~ birBeşey söylememıı diyerek _ Bl.zlmkllerin parm!ğı ... 
konu Para meselesi üzerinde, bir defa dahıı daha ağanın -hAkipayinc- yüz sürmeğe lan iki sıkletin en iyi boksörlerini 5 ravund- "'amaga "'9" • ' n para mara almam... _Deme be canım•? 'Yaıv:1aklığımıza izin vcrm(',.si için ağaya başladık. Fakat onun kanaatine göre, zln - dan yukarı olmak şartııe müsabakaya davet ~~lun~ !illin da .. ~~belm .. haydi ba~a çık bn- - Ben de sonra ölirendim ... 
<luk ıp yakarmaktan geri de durmuyor - dandan çıkıp şöyle pış:ırıda bir gezinti yap _ ediyorum. DaveUml kabul eden boksörlerin ım ı.şarı .. ya..,... r oyun etme.,e mi gel. Se ı dl k t 1 

d 
ledÔ F'aknt bu ynlvarışlnnm'" kat' olarak m'I olmnk >'in türlü babaneler yarnUyor ve on gün z,,,.!,nda Son Posta va.'Utaslle bildir- din bana• dedim. Adam elime, nyajjnnu kn- - n ne ye arış mnış ar ' o işe ••• Söyr~den ağa, bu yolda çok geç kalc!ı'-ımızt 1 bilha.ssn para bulma işini ileri sürerek böy _ 1 melerfnl rica ederim11 demektedir. pandı. Oğlunun nasıl kaybolduğunu anlattı. - Ben daha evvel, cevahir işleri için bil 
l:lld;o~u' istlkrıız e~rafında teşebbüslerın boş 

1 

lece kendi.cılnl aldatıyorduk!. Halbuki daha Ötedenberi pek nadir olan boks temaslan- Artık oğlunun hayatından ümld kestiği bir kaç defa Yahudinln evine gidip gelmiştim İkı h beyan ed,yordu. evvel, geniş vaktimiz varken para tedMlkl nm bu gencin de!lslle biraz hnrekeıleoecel!l- ruada, bir .... evinin aç'k penceresinden Yahudi snrnya elnıns götüreyim diye evin.. 
>etimız •ita evvel iyiden Jylye beliren hilrrl- yolunda kendimizi S>kJP üzmemı, bulundu _ nl umuyoruz. bir tnoa bağlı bir mektub atro,.ıar. Hemen o den •'"'P ta b1' dnha dönmeyince, Ynhud1-
birdenbe kavuşma ümidinin, bir serab gibi, ğumuzu, şimdi ise, iş 'sden geçtikten sonra, G I I ' • . gece imamın evine koşmuş, okutmuş. Kfığı. I ler llkönce beni ele vermişler. 
Olup lro, beklenllml>~n bir zamanda, zail bunu da kend!mlz pek ' iyi bUdlllmlz halde, 3 alaSaray harın kongreSI dın b1' tarafında balıkç' güool!nln sağ eli- Beş on ytl evvel bfitün İstanbulu heyecnnn 
uznıu!1divermesi biz zavallı esirleri ne kadar can ve gönülden para bulmağa gayret etti - lk" . ' nln pençesi b:ı.sılı ımı.,. Bir tarafında da O- düşüren cevahirci Yahudi cinayetinde Hazl-
~un • Inanen bizi ne kadar ezmış bulundu· • ğimlzl söylüyordu. Bu cevabı verdikten sonra 9V V8 1 gün yapl .dl nun ağzından bir ınektub yazılmış: e:Baba, neli Firuz Beyin çok mühim bir rol oynadığı 
B~erkes .. tahmü in edebilse gerektir. 1 mütee.sslr bir eda ile bizi tcrkedip gitti. Galatasaray klübü kongresi nvelld gün ben sağım, beni merak etme. Nerede oldu- kanaatini, Yandım Ali bir türlü söküp ata-

l'u ~ ~. gunk durumumuz, derın bir ku- Fakat ertesi sabah üçümüzün kuleden ı- tumu öğrenıneğe kalkma. Edlrnekapıdııki madı. Firuz Bey kendi kendine yıkanmakta 
Ya dll§up de bin müşkülatla kuyu duva k nlm ç yapılmış, fennt, 1daı1 'Ye malt raporlar ka - kale kapı.sının ağzında sol koldaki helvacı olan, bir taraftan da can kulağı ne anlan 

rını tırman t • a asını emrcbnlş ve madem ki para bul- bul edilmiştir Klfilıün yeni idare heyeti şu d-kkA üz dinllyen Midilliyi göstererek sordu.· 
S<>n 'bir h r::ı ırmana .Y~karı çıkan ve tam mağı bütün mevcudiyetimizle arzu etmekte şekilde fnUha·b edilmi.ştır· Rly:ı.sete Sedad u u.nına Y altın götürüp bırak, bunu ı;,,,.. Ik a e lle bllczığı de a§'P kurtulmnk olduğumuza göre 0 gün de d,,an glt.memloo Z!yn umumi Mtıbl!ğe Zi;,gnl Müdürll Te" buradnn yeıll s:mkh bir dervı. gelip nlncak - Bu çocuk kim? 
le, tek: en, birdenbire ellel'!•ıl:ı gevşeme.c;ı • r;.üsaade ettiğini, şundiye kadar kendisini !lk Ali hasib ğ . - dersin. Benim hayatımı ister isen hiç kimse- - Mldl1li... Benim fidelerden .•. diı.ft tar derin kuyunun tfi... dibine kadar aldatmış bulurunakla hiddetine' sebebiyet ' mu 11 e Adil Oğuz, veznedarlığa ye b~ lj(!Y söyleme. Yoksa ölünceye kadar - İşe yarar mı bari? . .. 

'"'l'!n ve bir d h d tı k 
1 

kA Adnan, teknik azalığa Mehmed. ·· .. ·· ·· . ı. k b b y d·x.· ğ elde a a a rmanma m .. nını vermiş olmamızı _ lütfen _ ariedecex.ını söy · yuzumu goremezsın, .... ana ıyarsın a a.11 - c ı"ı ekme ı hak eder •.. 
ben edemty~n bir adamın feci vaziyetine lemişU. . " - ·········································:···················· Hüsam Reis mektubu okuyan imama da ye. - Bize alalım onu da ister isen 
ş~~•bUirdl. 1 Bunu ı.ıunce, gö'1er!m100en yaşlar bo§U- 300 sene evvel Evhya Çelebi mln ettlnnlş. 1 - Hele bira. dnhn sonra... ş~dı baru> 

ttyı hatı:l~ ~atırlan y~zarken, o korkunç ma narak, ağanın elini öptuk ve parasız kule~ ile bir Bursa gez"ntİSİ - Mısırçarşılılardan ne haber?... lüzumu var onun ... 
ltıuı el Y rum, o gunlerde duçar olduğu - donmiyeceğimlzl zira bu sefer muUak su - Onlar da Hacının pençesi ile mektubu - Senin bizden ayn işin var mı? ..• 
fôyıe b~m -:.e _ıztırabın dehşet ve azametini rette parayı te~ın etmeğe ümidimizin kuv: (Başta.rafı 6 ,.~ sayfada) almışlar. Sağ olduğuna delllc.r gibi scvinmlŞ- - Kadın işleri... 
derin b~ ~zo~ü~e getlriyornm da içimde vetll olduğunu beyan eyledik. yun hediye etmı.şler. 0 gece Bobran yayla- ler. Hacının karısı getirdi parayı. Kadına _ Hoş görürüz; hepimizin yaptığı . .. 
tutn. Şu essd urun kaynaştığını hissedlyo_ - Bu vcçhile, Dizdar ağanın ıznını, bir defa sında kalmışlar .tebab faslı etmişler Sabah ben: cBu böyle olmaz hanım dedim .. bu bir Hamama bir yabancı müşteri girdi. Firm 
" an a içimde kayna.şan bu teessur d h lstıhs 1 tt.lkte d" t ' · - t x. f d · · ·· e elem d a a, a e n ve yanımıza ort e leyin de ~kenden yola çıkarak lıllell .sümbül para uzaı>ı, e en 1 bır batakhaneye duşmu§ Bey ile Yandım Ali blr aralık konuşmayı 
lld.lr ki b uygusu o kadar kuvveUl ve şiddet- muhafız aldıktan sonra Galata yolunu tut- h 

1 
fil ül .. t n1 d"x. ' dedim. Bunlar sizi tamtakır kalıncıya kadar kestiler. Sonra, gayet alçak sesle devam ettı. 

Yazın kt u mevzu üzerinde daha fazla yazı tuk ve Alphonso dl Stradanın evine dam- ve rey anı g ve g us a ı, ~lar içinden soyacaklar, üstelık ağayı da salıvcrmtyecek- ıer-, Yandım Ali: 

B 
a an beni menediyor! ladık geçtikçe, zerrin ve reyhan ;;:okusu insanı 1 t tn b 1 ğ lr i ğ h u kara .. l i h t l dk . ga=edermlş Nih t .. tt B k k er .. ya op n ır pazarı a g ış P ıı ııyı e. 

bhnın gun er a ıra ı t"n sonra kal - İlk Lşlmlz ödünç kedinç araştırmakta ol- .....,,, · aye uç saa e a aca men kurtann .. ya da bana izin ver. Buradan 

- Firuz Bey ... dedi. Yann gece Çekmeot 
açıklarında bir Karamürsel kayığı hazır oı, 
malı .. sen de gel... Küçükcfendlyi limana gi-hisle,, hruhu.?Iun derinllklerind.::n - gelen bir duğumuz parayı nereden, kimden ve na.sıl menzlUne ul~ışlar. Burada üç gUn kalmış- parıı almağa geldiği zaman o dervişi yaka. 

ki benı anıdu senalar olsun ol yucc _Allaha bulabileceğimizi sorduk ve çünkü kendisinin lar. Keklik avlamışlar, balık tutmuşlar. Te- l 1atayım. Öğreneyim Hncı ağa. nerede imi 
Ihsan • sonsuz rahim ve şefkatinin ıı. hl bir bu yolda içimizi ümldle aydınlatan bir haber reyağları, kuzu kebabları revki etmişler. Ra. 1 dedi Kadın k ·k d d" .. b 1 ş ına :mazhar etti ve beni içine dü tü m ..• » oı usun an uşup ayı a-~uın deri r 

1 
t · ş - göndcrmlş olduğunu hatırlattık. mazanlarda aya buradan bakılırmış. Ay gö. cak oldu Ayaklarıma kap·m arak· 11sakın 

rerken sızdırıp ta üzüm küfesine tıktım mı, 
inan olsun üzüm sata sata güpegündUz gö. 
türürüm lst-Odlğln yere ... 

den ~ : se 
1
a e ve ıztırabda? yani için - Strada evvelfı şöyle tasalı tasalı irkildi ve: rüldü mil hemen bir ateş yakılır i:niş. Şehir- böyle bir. şey )upayım dem~ oğl~mıı diye 

tnuısrız bl e s~ ım çıkılmaz sanı.an t:ıham - - Bilmiyorum, dedi, evvelce dostlarınız- den de bu ateş görülünce Ramazan topları I yalvardı 
Vat.ana ~v~ş~dadndan çekfp kurtardı, ana - dan biri bu parayı size ikraz etmeği tasarla- atılarak ertesi gün oruç tutulurmus. Arnav~d Sinan onları uzaktan dl l'yo d 

Hamama bir ya'bancı müşteri daha gf.. 
rip yanı başlarına oturdu. 

f }A ur u, zulmetten nurn çıka,.dı t Fak t tteess- b - 1 ı · n ı r u. e uketten saadete l • , mış ı . . a man ur, ugun, parası o - Buradan beş saat yukarıda Sfüeymanhan Söze karışmıyordu. Neden sonra Yandım Ali: 
u aştırdı!- madığını söy~uyorl... pınarı varmış. Burada da küçük!ü büyüklU _ Ağa kusura bakma .. adını bana b:ığış. 

Yandım Ali, kurnada yıkanan çocuğa ses.. 
lendi: 

- Haydi bakalım MJdllll... Elini çabuk tut 
biraz... ' Son k * Bu cevab uzerine dilimiz tutulmuş, beniz.. göller, içinde de bir iki okka gelen alabalık- ıar mısın?! 

llzakla.şm urtuluş ümidinin serap olup blıden lerimlz sararmış bir halde, derin bir yeisle · lar varmış. Bu sular kışın donar İstanbul dan D dl I3 ik.1 gül - 1 k. 
tan 

80 
asına bir hayli ağlgyıp sızlandık- yüzüne bakakaldık! .. Bizim bir anda bu kn- iki üç yüz neferi ile karcıbaşı 'gelir saray e B er H zı. ~~ye.re Be - Yıkandım bitti ağacağımı ..• 

raııçııı nrn tekra::- eski m~5'!:ılemizP. yani ço. dar keder duyduğumuzu gören Strada, bizim ' - ;ma a ne ıruz Y derler ... 
kalb ~n donmuştük. Bu surelle hem son kalbi ağlayışımıza daha fazla dayanamıyn- için buz keser lmiş. Temmuzda karmbaşmın Dedi. 
'kaç a~cıır.nnı dlndlrmeğe çalışıyor, hem bir rak Kar1steln peskopos naibi rahlb Adam izni lle Bursa ahali.si .~e buradan gelip buz 1 Yandım Ali b_haz derlenip topla:ıdı: 

Bu pırpırı çocuklar yazın denize girerlerdi. 
Deniz suyu vücudlerinln tozunu alır, fakat 
kirlerini çıkarmazdı. Yıldn bir yahud iki de
fa hamama giderlerdi. Hamnmdn, tepeden 
tırnağa adeta bir deri değlştlrlrlerdi ve, ha
mamdan tnnınmıyacak kadar değişmiş ola. 
rnk çıkarlardı. 

kaç 
1 

çe kazanarak s_;ünHıl! gıdnmıza bir _ von wınorun ve validem asil madam cathe- alırmış. Keşişin en yuksek noktam burası ı - Hazineli Firuz Bey mi? .• Enderunu hü
IJIYor ovkınn fazla ekmf'k iHiYc etme~e uı;ra - rlnc Wratislawın mektublarını bize sundu. , imiş. ~lr taraftan söğüd dağları, bir taraf- mayundan? ... 
Yor, hl e artık hiç kimseden bir şPy bekleml- Bir hamlede mektublan okuduk ve bun- tnn Kutahya da~ları, garbından ise deniz Hazineli Firuz Bey, otuz beş lle kırk ara. 
'Yaradaç bir lütuf ummuyorduk ki gene yüce lardan, Venedlk yollle bize altı yüz dükn al- aşırı Gelibolu dağları görünürmüş. Bulutsuz sında tuvana b!r adamdı. Esmer, karn pos 
danı ~ın nzametl teceıu ettl, onun same- tını gönderilmiş olduğunu ve bu paranın havalarda da İstanbul seçilirmiş. KP.ıJişe çı. bıyıklı ve kıllı bir adamdı, bilhassa gövde-
Gaııb dada yetişti: strada cuıe bize tevdi edllec~lnl anladık ve kanlar. karların arasındaki çıpla'k kayalara sinde, omuzlarının üstünden beline kadar 

tıe1:erek a bir deniz savaşında Türkler eUne Alphonsonun yüzüne baktık. Bu bakışları- Lslmlerlnl yazarlarmış. derisi hiç göninmüyordu. Dclıknnlının bu 
ltendlsın~ır zindana atıl:ın ve bu zindandan mız.Ia parayı sormuş olduk. o da, derhal, pa.. Reşad Ekrem Koçu hayretinin sebebini b!llyordu. Kısa ve sert: 

Dil\IHll\I llAI,iL 

'"' Gaı çahşmn ve işleme Y>!Ue kurtorn - ralnrı mcydnnn kaydol- - Evet... Hnmnmdan ç>kUktan sonTa Yandun All, bı>hn g ata beldesinde evlenip yerl .. en ve ve IJle o vakit ... Ahi. Nasıl tasvir edeyim Türk - Rumen ticari müzakereleri Dedi. Midilliyi Süleyınanlye çarowoda bir aıçı 
r11.ku1e. erek tersane mahpes'nde. gerek cKa- ey azız kariim? .. işte o vakit yıllardanbcrl - Han! şu cevahirci Yahudi meselesinde ... dükkanına soktu. 
le eldıv Zindanında iken ördu{.ümüz çorap içimize sinmiş, kalblerimlzin derinliklerınde Romanya ile aramızda imzalanacak yeni - Sen blllr ml:iln o meseleyi... ı Burası geniş bir dükk!in idi. Süleyınanlya 
lacırı ..Jnlerı bizim için s:ıtıvcrcn İspar.yol yer etmiş elem ve keder denilen acı hisler ı blr ticaret mukavelesi için To~hane kasrında - BUirlm elbet .. o zaman on iki yaşında semtinin en büyük aşçı diıkkli.nı 1dl. Her bi-
dan biti l>honso dl Str:ıda, ıauh:ı!ızlorımız • birdenbire, blr Iflhzada, altın yüzünU görür evvelki gün başlanmış ol~n muznkerelere dün idim .. biwen tnm yüz kişiyi çengele vurdu- rlnin etrafı en az on beş kişi alır dört büyük 
"'•nııeteuv..,'taslle bize haber göndermiş ve görmez, slllnlp g11mı, ve onların yerine .._ de devnm edUmlştır. Dun .. bah ve •1«am InrdL Hele bir Filiz Hnsnn vard>. Benim a. so!rn slnlsl vnrd>. Bu siniler, dOkkAmn bamr 
iiıere be tnlzden gelen mcktubları atmak vinç ve ne.,,·e denilen, duygu doluvennlştll olmak üzere her iki heyetten ayrılmış olan ğamdı. cevahirci Yahudi işinde hiçbir suçu döşeli bir yer.ne konulmuştu. Gelen müşte • 
\Vtnorz•unıın1e Zahradetsky ve rahib John Öyle bir ncş'e ki yazı ile onun tavsifine im- 1 Ul.11 komisyonlar !ki toplantı yapmışlar, an- yoktu ağamın ... Çengelde tam üç gün ba~ırn riler kapı yanında kunduralarını çıkarıp g1 .. 
bUdirın~~· ağadan izin alarak, gelmemizi kl'ın yoktur!... j !aşmanın esaslarını tanzim etmek üzere geç bağıra ccyn verdi... . ı der bu sinilerdcn birinin başın~ otururdu. 

· Bu arada para tedariki için de (Arkası var) vakte kadar <çalışmışlardır. 1 
Ben bllirim Filiz Hasanı ... Iyi çocuklu... (.\rkn.ısı var) 

1 

dıya meşgul etti: Üçüncü mevki yolcularına 
mahsus ya.tak ve yemek snlonlarınıu genlş
llğl, rahatlığı; kütüphanesinin güzelliği, zen. 

1 glnllği; çocuk oyun odasındaki oyuncakların 
bolluğu, cazibllği. 

AVI 
Oyuncak odasında lfısttktcn bir tavşan 

yavrusunu elimle okşarken madam Dimltrl
yaduya sordum: 

- Dostumuz Jorj Dimltriyadusun minimi
, nl, sevimli ve zeki bakı§lı çocuğunu yakında 

- Te k ~lnııd şe kür ederim, her zamanki gibi, her 
lendı~~duğu gibi mübalfi.ğacısınız... Ev
rnı de bil! billyorsunuz, tabii nasıl evlendiği. 

'~~~JI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ okşamak fırsatını elde edebilecek miyiz? -, Acele ile: 
- Hayır, dedi, hayır ... Çocuklardan hiç 

Yazan: Refik Ahmed Sevengil hoşlanmam ... Hele yeni doğmı1ş, çok küçCk 

- °E"vle~v~l~unuz. şanlandık ve bir baloda sizinle karşılaşınca' nız seyahat etmekten korkayım. Koskoca bir 
erketın k. lnraı biliyorum, sizlnle evlenen onu tanımanızı istedim. Hıı.tırhyor musunuz? kadınım. 
61 ırı.zun ;~dl.sini ne kadar bahUyar sayma- 1 - Evet. Kendislle tanışmak benim için ı - Koskoca bir kadın... Hem de evli bir 
ellendlğln~idlğlni de biliyorum; fakat nnsıl pek zevkli olmuştu. kadın ... Yaştan bahsetmek ayıb sayJmasay. 

_ bilmiyorum. ı - Bu sözlerinize onun hesabına teşekkür dı bu koskoca evli kadının henüz y~rmlslni 
tana ~en sene annemle blrllkt.e Yunanls- etmek isterdim; fakat, bllmem, lsabeUi bir yeni doldurmuş bir çocuk olduiunu söylfye. 
trıız.ı' rada yerleşmiş olan bazı nkrab:ıları- iş yapmış olur muyum; kocam sizinle tanış. ccktim. 
nu.,ı~arete gitmiştik: blldiğtnlz gibi b:ıbRm tığına belki memnundur, fakat benim sizi - Çocuk mu ..• Yok, canım, önümüzdeki 
t.ehesi' annem <le Rustur, fakat annemin tanımış olmamdan hiç te memnun görün. kış tam yirmi beş yaşıma girece~lm; bir as-
ttnaya vaktılc bir Yunanlı ne evlenmiş; A- müyor. rın dörtte bir! hiç te az bir zaman değildir. 
n11sylld gelip yerleşmiş. Onun için nllemlzln I - Ne diyorsunuz, Llza Petrovna? - Yirmi beş yaş ... Allabım, bir kadının en 
nll.!yad a ve YunanLc;tnnda kolları var. Şimdi - Oh, bana böyle genç kızlık 1.smlmle hl- IAUf, en harikulAde çağıl 
Yeoe Ye a. kalmadı ya, yirmi iki yıldır Türkl. tab etmeniz hoşuma gidiyor! ... Daha başka şeyler söyledi mı, yoksa 
btırga a~şml.ş bulunuyoruz; benim Peters- - Kocanızdan bahsediyordunuz... sustu mu, farkında değilim; yirmi beş yaşın. 
tur, Pek heınen hemi?n hiçbir hatıram yok- - Evet, n~anlımı size tanıttığım gecenin I da bir güzel kadının hauarını düşOnmete 
Geçen minimini iken omdan ayrıldım ... fistünden ancaık bir hafta geçti, geçmedi, o- dalmıştım. Garson .son yemek tabaklannı 
bir araf~e Atlna seyahatimiz günlerinde nunla ve annemle birlikte Atlnaya hareket' kaldırmış, meyva getirmişti. Yanı başımda 
\'unanl ı Lutrnki banyolanna gitmiştik. ettik; kısa bir müddet sonra da orada evlen- dlkll!p servis yapan lr1 yan. kocaman bıyıklı 
keıt bi ı akrabalarımız nra.sında k:ıdın, er- dik, düğünden sonra annem Ankaraya dön- adam beni hülyamın içinden çekip çıkardı. 
kelt b~ok gençler var, onların d::ı. kadın , er. dü. İ4t-O geçenlerde de ben annemi ve bab:ı- Biraz ilerimizdeki ma.ııada yemek yemiş o
tnevıııın~ok genç nhb::ıbları var... Lutraki mı görmek için Türklyeye gelmiştim, şimdi ıan iki Amerikalı kadın ayağa kalkmışlar, 
l'aı {)?ad hnyll eğlencen geçti; JorJl:ı geçen de kocamın yanına dönüyorum. şimdi aşağıdan yukarıya doğru manzaraları 
Ya <lö ü a tanıştık .• Sonra kışın biz Ankara- - Yalnızsınız. • kendilerini olduklarından daha uzun boylu 

n nce bizimle beraber o dn. seldi, ni. - Evet, artık küçük bir kız değlllm ki yal- gösteriyordu. Onlan bundan sonra da ancak 

yemek saatlerinde görmek mümkün oldu. çocuklardan adet:ı Ukslnirlm .. . iıerld(' ne o
Bütün yolculuğu geceli gündüzlü uykuda ge. lacağı blllnemez, fakat şlmdlllk hiç böyle bl!I 
çlrmek gibi bir rekor peşinde oldukları zan- İ tasavvurum yok, kocam da pek erken bab• 
nedlleblllrdl. Halbuki Sovyet gemisinde ye. olmak niyetinde görülmüyor. 
mek, yolculuğu uykuda geçirmek Istlyenlere 

1 

Ve tel~ ile oyuncak odasıncian ayrıldı. 
asla imkfm vermiyecek şekilde sıktır. Sabah Koridorları dolnşmış, merdivenleri tırman .. 
kahvaltısından sonra saat on ikide, on ye. mış, en üst güverteye çıkmıştık. İstanbul 
dide, on dokuzda ve yirmi birde yemek veya kaybolm11ş, Yeşilköy aI'kada kalmış, Adalar 
yemekt.en dtı.ha ta!silfıUı kahvaltı vertldlğlnl görünmez olmuştu. Vapur ileriye doğru yol 
söylersem uyku lll1!raklısı yol arkadaşlanmı- al~ıkça beyaz ve kesif bir sis tabakası Ue sa
zın bir günde beş defa çan sesi ile - yuvala. rılmağa başladık. Güvertede birkaç adım ile. 
rından kışkırtılmış kuşlar gibi - kamarala- rlslni görmek mümkün olmuyordu. Merdl-
rından d~arıya çıkarıldıklıırı anlaşılır. vcnlerı çıkarken genç kadınıı yardım etmlı 

+ olmak için elinden tutup yukarıya çekmiş. 
Yemekten sonra madam D!mltriyadu ile tim; merdiveni çıktıktan sonra da ell aV\t .. 

blrllkte vapuru gezmeğe karar verdik. Odesa cumun içinde kalmıştı; yanyana, elcle, 1kl 
ile İskenderlye arasında işlemek üzere Da. küçük mektebll gibi neş'e ve ~tarcUe etrafı 
nimarkada yapt.ırılmJŞ ve hizmetine yeni seyrederken birden bastıran l)u sis tab!\kasJ 
başlamış olan Svanetya vapurunun dışardan !le sarılınca ıslak ve yapışkan bir h~vanın 
görilnüşü güzel, içi pırıl pırıl temiz, her ta. elbiselerimiz üstünde sanki elle tutulnbllecek 
rafı kontrplake, kamaraları, salonları, kori şekilde bir iz bıraktığını hlssettlk. Llza bana 
dorları süs1ü ve iyi döşeli idi. Vapurun ye. biraz daha yaklaşmıştı; korkulu göz.Ierlt 
mek, sigara, müzik, okuma, eğlence salonla. sordu: 
rından başka bUhassa üç şeyi bizi uzun uza-
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Maraşın çamlıkları, "Ali 
kayası ,, ve Çerkes dOğOnleri Çankırıda orman fidanlığı Kocaelide 

sıtma 
mücadelesi tevsi ettiraliyor 

Maraş-Adana yo .. 

Vekalet tarafından kurulan fidanlık mıntakanın 
ağaçlaıımrsını ve bu sayede Çankı:ının bir kat daha 

yeşillenmesini temin e~ecektir 
Çankırı ( Husu • 

si ) - Çankırının 

eski Kışla ve mey -
danlığı bugün ço~ 

güzel bir fidanlık o • 
lnrak gözlere ı;arp · 
maktadır. Ziraat Ve-
kaletinin orman mü 
dürlüğü tarafındar. 

kurulmak-ta olan bu 
c Orman fidanlığı:ı.ın 
da bugiln fidanların 

sivrilmiş, boy atmış, 

yeşermiş olduğunu 

görüyoruz. 
14.5 hektarlık biı 

arazi üzerinde güzel 
tarhlnrla bölünrnü~ 

Ye dizi, dizi sırala • 
narak Nisanda ekil-

İzmit (Hususi) - Vilayetimiz çev -
resinde sıtma - mücadelesi büyük bir 
hızla devam etmektedir. Eskiden 
mıntakada yüzde 28 olan sıtma 

nisbeti devamlı ve metodlu bir çalışma 
.,.;. yüzde 6 ya kadar düşürülmeğe mu -
vaffak olurun~tur. 

Eskiden (sıtmalı diyar) diye anılan 
İzmitte bu menhus hastalıktan eser kal
mamış gibidir. 

1938 Martından 1939 Eyh.il iptida.sına 
kadar olan 6 ay zarfında 50.836 vatandaş 
muayene edilmiş, bunlardan 8841 sıtma
lı ve dalaklı hasta bulunmuştur. Bu sıt
malıların ekserisi eskiden hasta olanlar 
olduğu görülmüştür. Köylerde yeni sıt -
malıJara tesadüf edilememiştir. 

Bu altı ayda 23.984 kişinin kanı mua
yene edilmiş; 1472 müsbet kan bulun -
muştur. 

280 kilo kinin, 781 aded kinin ampulü, 
31.518 aded tatlı kinin tevzi edilmiştir. 

::~~:.~~.;~:~i~ ~ .. 
bir kazasına gitmek .. l~ 
teyiz. 

Maraştan itiba - )ı . 
ren bütün güzergah 
yemyeşil.. şehre ya .. 
kın, maruf Bağ mm, 
takasını geçtikten 
sonra çamlıklar 'baş .. 
lıyor. Zaten bu hav .. 

zada meşhur olan üç 

şeyden biri çamlıktır. 

Hesabsız çamlar, züm 

rüd renkli çamlar, 

memleketin 

güldüren, 
yüzünü 

yüzünü 

süsliyen, yüzünü a -

ğartan çamlar... Bu 

servet ve bedayi silBirikin ti suların izalesi için de 3 ton 
mazot. 83 kilo pars yeşili sarfedilmiş _ silesi cPmarbaşı> na 
tir. kadar uzayıp gide -

-

miş olan tohumlar ~ Mıntakamızın muhtelif köylerinde 23 ccktir. Maraşın çamlıklarırıdan bir görünüş 
dan boyları iki met- kilometre uzunluğunda yeniden kanal a- Yolculuğumuz, güneşin, sıcağa yakınlreden fazla yükseklik, üç yüz metreye 
reyi bulanları ol • Çankırı onnan fidanlığından bir göriinüş çılmış, 38 kilometre kanal, 2 kilometre harareti altında devam ediyor. Otomobil yakın genişlik taşıyan heybetli bir granit 
duğu gibi bir bebeğe gösterilen ihtimam lüğü binası yapılacaktır. Fidanlığın su- derP ve 17 kilometre bark tcmizlettiril _ bir kıvrımdan diğerine geçereken ayrı parçası. Ne enini, ne yüksekliğini bir fo
gibi çamların da bu körpe devirlerini gü· lanması için de 400 metre mik'ab kadar miştir. bir güzellikle karşılaşıyoruz. Tabiat bu toğraf camına sığdırmak mümkün olmu-
nün muayyen saatlerinde güneşten mu- su alabilecek bir baraj yapılmaktadır. 7,103,000 metre murabbaı sahadaki ba- hsvalide çeşid dekorların en muhteşemi- yor. Sonra Çerkes düğünleri... 
h.ıfaz;ı için tahta ızgaralarla Üzerleri ör- Bu vücude getirilen fidanlık Çankırı taklıklar kurutulmuştur. ni yar.atmış. Vadi bir cennet, kaya bir ih- Düğünler müretteb ve musammem ol-
tülmektcdir. mıntaka fidanlığı olacaktır. Memleketi ti.şam ve dağ bir azamet nümunesi. maz mı? Bunlar öyle degvil. Arada ne ge-40 bin dekarlık toprağı kaplayan Ada-

B f 'd 1 k 1 .. 1 ağaçlımdırrna siyasetinin muvaffakiyPti Şu cAli kayasl> denen donmuş irtifa lin ne güvey yok. Bittabi tertib de yok. u ı anı yanız mcyvasız agaç ara . . . pazarındaki Gökçeören bataklığı da bu k d k k d "t ll'd 1 • 
. . · · · " · için lüzumlu olan rnaddeyı yanı fıdanlan · a. r~sın a.. or u an mu. e_ve. ı . 0 mı·y· a .. n cBöksun ,. hav alisinde sıkça rastlanan aıd fıdanlar yetıştırecektır. Bugun ekıl - . mevsım kurutulmuştur. Bu bataklıkta 10 .. 
. 1 1 k 1 . k ğ yetiştirecektir. k'I t 1 v d 7 t . hır urperısle nasıl kendımız1 chıç:ı. gonı. - Çerkes kö.vlerine konuk gittiğiniz zaman, tnış o an arı: a asya, g avıçya, a çea aç, k b .. kü ·ıı· ~· ı ome re uzun u ı:ı-un a, me re genış - d k h b 

knraağaç. dışbudak gibi yapraklı ağaç - Bu sayede Çan ır\ b~gun d r:şı :g~n- lik ve 5 metre derinliğinde muazzam bir ~~ğ~z. d~:ter:1~l:ıa~ı~u~=~:~ v~ur~r:~u isterseniz size hemen bir düğün hazırla-
lardan bnska kara ve sarı çamlardır. den Mr kat daha yeşı ır yur oşesı a- kamıl da açılmıc::tır. . · :cıveriyoruz. Temiz köylerinin, temiz evle 

~ 1. 1 kt· ı P.ervasız ıfşn eden bu yamaçlarda ne derın . "d b' 1 d k" .. d ı·k 
GA 1 k 1 · · d h ~ · ..... a.,, t ır.e ge ece ır. I:I d kd .. p 1 k"' .. k'l · rıne aı , ır av u a oyun genç e ı an-ı::ıece yı ıçın a a vası "'""faS a ve . b" k . 1 .. l" en e e uç, opa ar oyu mev ı e - haz kaynakları var. Ve billur gibi kay - .. 

d h .. . f'd · 1 t• t' il · BJ fıdanlığın daha ırço ış ere şumu u . d 3 .1 t bb 1 k b k k 1 1 . t .. 1 1 ğl lıları ve cıcı kızları toplanıyorlar. cÇer-n a mutenevvı ı an ar ye ış ır mıye 'b' h rın e mı yon mc re mura a ı ata - na su arı. ezııı; erennum ere ça ayıp .. . . . .. .. . 
• calışılacaktır. olacaktır. Orman kanu5nhu kmucı ınce er lık kurutulmuştur. Buradaki Dinsiz ba - k o kes muzılr.ası.. çeşıdı uçu l1Pcmıyen oyun 

k .. b 1 a· t a ıv r.. h 1 b 1 Ad · -
• Buau"n fı'danlıkta 400.000 kadar !ı"dRn .0 Y. ve e e ıy·e· en az lde _ ar o~an ybe-' taklığı da kurutulacaktır. · ava arına aş ıvor. "'' • rıne gore er· 

., kl k 11 f - Kayseriden Maraşa açılacak veni bir k k k b' b- . t ' l d t . . . . . . tıştırrne e mu e e o uguna gore; u - .. . u • e , ızı, ır aş ışare ı e oyuna avc 
yetışmektedır. Fıdanlıkta tanzım ışler~ne fidanlık sayesinde bu İ§ de başarılacaktır. 9 1 1 OikT yolu uzerıne almış olan Nafıa VekAletı, edecek. fakat sahada birden fazla ift 
balPn devam ediliyor ve daha uzun rn·.ıd- Kısa bir tarih sonta Çankırının bütün Ursa 1 ar~n 1 1 güzer~ahtaki iki nehir üstüne iki köprü bulnnmıyacaktır. Kızın, kim olursa ols~n, 
det te edilecektir. köylerind<> yeniden vücude getirilmiş felAketzedelerıne yardımı kurdurmuş. Sağlam, göz Glıcı, gurur ve- bir erkeğin müşterek oyun davetini red-

Ormanlığın içerisinde muntazam yol - ormanlıklar görülecektir. Bursa (Hususi) - Telgraf haberi o - rici şevler ... Bir esleri de Maraş-Eloğlu detmemesi saygı icabıdır. Buna mukabil 
,. lar avrı~mıstır. Kamyon geçeb~~e:ek k~- Bundan başka Çan km orman idaresi }ar.ık bildirdiğim vechile, Dikilide yer yolüundaki cAksuıoda... oyunu kafi görüp bırakmak da kıza aid-

dar genış olan bu yollardan sokul.e~ fı- de köylerde ayrıca köy orman fidanl~k _ sarsıntısından dolayı yurdsuz kalan va _ çü de Türk zekasile, Türk fenni ve dir. 
danlar kamyonlara konacaktır ve dıkılme fan ihzarına çalışmaktadır. ı tand3şlrıra, diğer Cümhuriyet şehirlerin- Türk işçisile yapılmış. Kayseri istika - Doğrusunu söylemek lazım gelirse er
mah.a1line v kolaylıkla nakledilecektir. ~u ar~.da ~andırı.. Mart, Ayva, Mu: de olduğu gibi Bursada da yardım işine ınetlndeki köprüler. yapılınca yeni yola kek~er dcıha klVrak, daha jestli oynuyor-

Fıdanlıgın hududu beton kazık ve tel- sellı.'n koylerınde bır kısım s~a .. bu ış ba~hnnnştır. Bunun için c. H. Partisin- rr.al olacaklar. Şimdiki halde, Maraş kıs- ıı.r Kızl:ır filhakika bir su gibi akıvor, 
lerle çevrilecektir. 15 bin lira sarfile de :çin ayrılmış bulunmaktadır. Koylu bunu ce lJ\r yardım organizasyonu hazırlan _ mmı Maraşın gayretli ve sevimli memur- fakat başka ·hic bir hareketleri yok Tem
güzcl ve betonarme bir fidanlık müdür- severek candan bir istekle yapmaktadır. mıc:tır. Bu maksadla: larz:-dan Nafıa müdür vekili Şefik Gedik po değişen yerinde ek.c;eriya sağ koJJarını, 

--- i - Parti merkezinde bir yardım def- 0~.lu~.un actığı .Y?1.dan v~ ~stü·ndcki tahta ah('\nklice biraz öne atıyorlar o kadar. 
Bursada dilsiz bir kız Dolmabahçe izdihamı ha.disesinin teri açılmıştır. Vatandaşlar her zaman i- koprulerden gıdilıp gelınıyor. pek az olarak. bir elini alnı hiza.c;ına kal-

tecavuze uğradı muhakemesine bupUn başlamyor çin teberrülerini kaydettirmek yolunda Btri ormanları olmak üzere üç şeyin dırarıları ve bu kadarla bir fJgür yaptı-
Bursa (Hususi) - Geçen akşam, Me - İzmit (Hususi) _ Dolmabahçedeki iz- parti muhasebesine müra~aat etmekte - bu havalide meşhur olduğunu kaydetmiş- ğına inananları gördük. 

tim. fkinci.c;i cAll kayasI>, üçüncüsü Çer- O\•unlarını fotografla tesbit etmemiz 
rinos fabrikasında gece işçiliği yapmak - diham hadisesi suçlusu olarak eski İstan- dir. kes düğünleri. düşüncelerine ve an'anelerine uygun gö-
t 1 14 15 Yaşlarında Meryem adında 2 - Şehir için hayatın verdiği icabla-
a 0 an - • . bul Emniyet Müdürü ve halen Çorum .. Ali kayasa derin bir vadide, yüz met- rülmccH. Tok 

dil.si? bir kız gece yarısı evme gelmekte . ra göre muhtelif yoUara ayrılmış ve bu-
iken Bekir, şükrü ve Selim adında üç Valisi Kılıçın rnuhakemesıne Çarşamba rada da yardımı toplamak üzere parti lzmı·r Kadı"fekale Eşref a a o·k·ı· f f Ak t d 1 . 

.. .. (b gun" ) h 'miz ğırceza rnahke ve ı...,..lediye ltzalarından 4 - 6 kişilik ufak - p ş 1 1 1 e d e ze e erıne kişinin tecavüzüne uğramıştır. Düvenci gunu u şe rı a - ı.;._ u 

Kerim adında birinin kızı olan Meryem ımesinde başlanılacaktır. grup1ar vücude getirilmiştir. Bunlar fa - asfalt yolu Mardin in yardımı 
Hisar semtinde tam evinin kapısına gel- alivı.>te geçmiş bu~unmaktadırlar. .. İzmir (Hususi) - Eşrefpaşa-filldife Mardin (Hususi) - Dikili felaketzede-
diği anda başına bir palto atılmış, bir Bursada lig maçları 3 - Devlet te.şkıiatının da yardım ala- k&lc asfalt yolu inşaatına dün törenle !erine yardım olmak üzere şehrimizde 
mağaraya götürülerek, tecavüz edilmiş - kası temin edilmiştir. ba~lanmıştır. Bu yol turistik bakımdan çıknn (Ulus Sesi) gazetesi bir .. "berrl 
tir. Sabahleyin ellerinden kurtulan kız Bursa (Hususi). - Geçen Pazar günü Avrıca bazı yurddaşlar arasında da bu büj·ük ehemmiyeti haizdir. Yol inşa edi· sütu:tu açmıştır. Hamiyetli Mardin halkı 
alakalılar. keyfiyetten haberdar ederek şehrimizde lig maçlarına başlanmıştır. hayırlı maksada çalışmak için bir grup 1 linr.e belediyenin sipariş ettiği Aero - felakete uğrıyan kardeşlerine yardım et
yakalanan suçluları teşhis etmiştir. Mü - Atatürk stadyomunda binlerce seyirci ö- vazife almıştır. Yardım tahsilfıtı Kızılay Maryetik turistik otobüsleri bu hatta ça- mel: icln isimlerini yazdırmaktadırlar. 
tec:ı\;zler cürmümeşhud mahkemesine nünde yapılan ilk maç Merinos gençleri- makbuzlarile yapılmakta, ayni teşekkül lışacaktır. Mürac~at edenlerin sayıS1 günden güne 
veı ;hnişlerse de bazt tıbbi muayenelere le Akınspor klübü arasında olmuş 5•0 vasıtasile yerine gönderilmektedir. Şim-
lüzum görüldüğünden umumi hükümler • . . • diy" kadar toplanan para ~ yüz lirayı Edirne Çocuk Esirgeme 
nazara alınarak muhakeme başka güne Mermosluların kazanmasıle neticelen - g~miştir. kurumu vasıtasile felaketzedelere gön -

artmlktadır. Toplanacak paralar Kızılay 

bmıkılmıştır. miştir. -------- Kurumunun faaliyeti derilecektir. Her vilayette olduğu gibi 

İkinci maç Çe1iksporla, Acaridman - Eskiş.-hir baro rA=sFgi Edirne (Hususi) - Şehrimiz Çocuk E Mardinde de komi.c;yonun teşekkülü bek-

Kema'paşada zelzefe 
İzmir (H~usi) - Kemalpaşa kaza 

merkezlerile Kızılca köylerinde merkez
den şimale doğru şiddetli bir zelzele ol
muştur. Köylüler zelzelenin 15 saniye 
devam ettiğini söylemişlerdir. Hasar yok 

tur 

Pazar 

yurdu arasında yapılmış. günün en he _ Eskişehirden yazılıyor; Eskişehir Ba - sirgeme Kurumu okulların açılması üze- lenm~ktedir. 

ro rei.sli0ai avukat Salahattinin vefatı ü - rinc derhaİ faaliyete geçti. İlk ve orta yecanlı ve ehemmiyetli müsabakası ol -
zer!re inhilal etmişti. Eskişehir, Bilecik tahsil talebesinden bir çoklarının ders ki m~tur. Her iki klübün kuvvetli ve tok-

. . . .. . . ve Bozöyük avukatlarının içtimaile ya - tabları temin edilmekte kız talebelere 

Denizlide Cumhuriyet 
bayramı hazırhğı nik oyunları seyırcıler uzerınde haylı he pıle'l seçimde baro reisliğine Eskişehi - .. .. .. .. 

yeccnı mucib olmuştur. Takımlar 2-2 be- rir. maruf avukatlarından Basri Aytöre goğusluk ve çorap dağıtmaktadır. Bugu- Denizli (Hususi) - On altıncı yıldö • 
rabere kalmışlardır. 1 intihab edilmiştir. ne kadar 770 metrelik kumaştan 326 kız nümü bayramını layık olduğu şekilde 

Ola Hasan Bey Diyor ki : 

lı 

çocuğuna göğüslük yapılmış ve dağıtıl - kutlulamak için komisyon ve komiteler 
mıştır. Yakında bazı erkek talebeler için hummalı bir halde çalışmaktadırlar. V;-
d k lık lb" t 1 kt !ayet bayram gecesi Halkevinde mükel-

e ış e ıse yap ırı aca ır. lef hir balo verecektir. 
Karumun bu hayırlı faaliyetinden do-

layı Başkan Yümnü Bicioğlunu takdir Çanakka 'e meb'usları Bigada 
v~ tebrik ederiz. 

lzmirds bir çocuk bir kaza 
kurşunu ile yaralandı 

Biga ( Husus ) - Çanakkalenin beŞ 

dt'ğerli meb'usu geçen Pazar günü şeh
rimize gelmişler, Halkevinde iki saat }ca
rlar halkın dileklerini dinlemekle meşgul 
olarak ıtene vilayet merkezine avdet et· 
mişJerdir. 

- Hasan Bey sana garib 
bir şey okuyayım ... 

Amerikan çocukla - • • . Radyo ile uyutuyor
la~ .. 

Hasan Bey - Bizde de 
aksine azizim .. bütün ma
hallenin uykusu radro ile 
kaçıyor!. 

İzmir (Hususi) - Çamdibi köyÜ ci -
\'arında oynamakta olan 4 çocuktan 12 
yaşındaki Ahmed, elindeki tabancayı 

kurcalarken çıkan kurşunun 9 yaşında -
ki Yakub Sipahiye rastlıyarak ağzından 
girm;~ ve s~planmıştır. Zavallı çocuğa a
meliyat yapılmıştır. 

!\fob'uslarımız Karabiga nahiyesine de 
gid'!rek halkı dinlemişler ve Biga-Kara· 
bign yolu ~zerinde geçilmez bir hale gelen 
köprülerin vaziyetlerini tetkik etmi$}er • 
dir. 

rını ••• 



~ Birinciteşrin 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 f 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelen 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECE« 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesab1arında 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göte ikramiye dağıtılacaktır: 

4 AC:ed 1,000 Liral1 ·, 4,QO) Lir l 
4 " 500 ,, 2,00) ,, 
4 ,, 250 " 1,'J)) " 

40 " 100 u 4,0J J " 
100 " !>J " !.., JJJ o 

120 " 4J " ~.öJJ u 

160 ,, ~u ,, :-s;ıJJ ,, 
DiKKAT: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan 

tli.işıniycnlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz.lasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defş, 1 Eylfıl. 1 Birincikfınun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet demir alları ve liman arı işletmssi umum id1rasi ilan.arı 
İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muçı kkat teminatları aşağıda yazılı 3 liste 

~Uhteviyutı muhtelif malzeme 9 '11/ 1939 Perşembe günü saat 15 den itibaren sıra ne, 
apaıı zart usulü ile Ankaroca İdare binasında Eatın alınacaktır. 

U Bu l§e girmek lsteyenlcrln hizalarında yazılı muv:ıkkat teminat Ue kanunun tayin et.. 

1['1 '9'esikaları ve tekliflerini &yol gün saat 14 de kadar Komisyon Re\stığıne vermeleri 
Zlrtıdır. 

~Şartnameler 
0

• Miktar 
- Ton 

l -
2 400 

(400 
(150 
200 

(140) knru~a. Ankara \'e Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. <8780) 
İsml Muhammen bedel Uuvalrka~ teminat 

... 
Mazot 
Petrol 
Pis gaz 
Benzin 

Lira Lira 

28000 
69500 

411600 

2100 
4725 

3120 

l "1N'W 
nakı-;- 874 kilometre mesafe dahlllnde tnm vagon yükfi olarak yapılacal.. kömür curufu 
2lllt Ya.tına 15.11.1939 tarihinden itibaren D D 44 numaralı tarife üzerinden aynca ten-

Yapıırnı.ştır. Fazla tafsilat iç!n istasyonlara müracaat. c5478• c88lh 

is1.ın 
nıuhı.e' llllktar ve muhammen bedeller\yle muvakkat teminatları aşağıda yazılı iki liste 
ecııhn Viyatı tnalzeme 6 12/ 1939 Çarşamb:ı günü saat 15 den itibaren ve J1.yrı ayrı ihale 

:a eıı: Üzere kapalı zarf usum ne Ankarada İdare binasında sn.tın alınacaktır. 

SON po·sTA 

Ankara borsası 
Açılıt - Kapa~i'ı;Jarı 24 - 10 - 939 

ç EKLER 

Ac;ılıı Kapanıı 

Londra 5 2' 11.21 

Nev - Yort ıso oır; 129.28 

Parb L,9 .ı871i 2 9S211 

MUAno 6.6826 6.S91i 

Cenevre 29.8~7ö 29 .18 

Amsterdam , 9 ö~2S 69.146 

Berlin .-
B,·ük.cıel 21 9!6 21 80 

o.97 o i!Jö 
Atına 

Sof ya 1.r.9711 1.1>8875 

Prag -
Madrld 13.lö21> 18 .1070 

Varşova .-
Budapeşte 2a ... 2> 25 29 

Bu kreş o.·a:> o !13 

" 4Slö 248 Belgrad 
IYokoham 

80 6, 1 80 487J r 

Stokholm sı . 19 81 01211 

Moskova -
\ ,J 

En son modalarla 
ahenktar yeni 

PUDRA 
Renkleri 

En son 
moda ko
IekSiyonlan 
bu mevsimin 
robları, yeni yüz ve ten renklerile 
imtizacı icab edeceği hissini uyandır -
maktadır. Şimtti, meşhur bir güzellik 
mütl'.!hassısı tarafından icad edilen en 
son modrı renkler, cazib Tokalon pud
rası serisine dahildir. Ve her yerden 
tedarik edebilirsiniz. 

4'NATÜ'RELLE11 - Gayet beyaz cild
lcr icin saf ve şeffaf bir güzellik temin 

ede;r. 
~ PECHE> - Açık tenli sarışın ve es

merlerin ekserisine gayet uygun bir gü
zelHk temin eder. 

• BRUN SOLEIL11 - Esmerler için ca
zib bir sevimlilik temin eder .. Ve şimdi
ye kadar gördüklerinizden daha parlak, 

dal'a canlı ve daha cazib diğer bir çok 

renkler. 

Sayfa U 

• ~ ... . .. , ....... • . . . .. ...... 1... .. .-. .:~~ .. ;., .(':1 • : 

ile SABAH,.ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra S?"iinde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

. . ;. . . . ı. • .. • ~ . ~: ,,.· ~~... • ' . ı~?;~-' . : 

Kap :h zarf usulile eksiltme ilanı 
Ankara Di', ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Direk

törlüğünden: 
ıoıııtl!l39 Cuma günü saat 15 de Ankarn Mektebler Muhasebeclllğı odasında topla

nacak eksiltme komisyonunda 4450 ıırn muhammen bedelli muhtelif cins yazı tahtalnr~ 
nın kap<1Iı zarf usullle eksiltmesi ynpılacnktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankara Mektebler Muhasebesine yatırılacak 5 lira 
bedel mukabilinde Fakülte Muhnsebeclll.ğlnden alınır. 

Muvakkat teminat 333 11.ra 75 kuruştur. 
İstcklllerin teklif mektublarım muvnkkat teminat ve şartnam~inde yazılı ves!knlarla 

ıbirliktc ayni gün saat 12 ye kadar makbuz mukablllnde kom1..c:yona vermeleri. 
c5465o •8767• 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1) İdare ihtiyacı lçln on dokuz kalemde kurşunlu kablo impalı zarfla ekslltmeye çı

kanlmıştır. 
2) Muhammen bedel (90.000), muvakkat teminat (5750) lira olup ekslltmesl, 7/ikıncl-

teşrin/939 Salı günü saat (16) da Ank:ırada P. T. T. Umum Mudürlük blnnsmdakl sa
tmalma omlsyonunda yapılncnktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminnt makbuz veya banka teminat mektubll~ kanunl vesaiki 
ve tekll!l muhtevi kapalı zarflarını o gün saat {15) şe kadar mezkur komisyona vere
ceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankaradn P. T. T I,eval'.lm, İstanbulda P. 'r. T . Levazım Ayniyat Şu-
besi Müdürlüklerlnde.ı (450) kuruş mukabilinde verilecektir. (7!:i05) 

Maliye Vekaletinden: 
ı - 2257 numaralı maden! ufaklık para kanununun sekizinci madde.c;l mucibince 

mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz beş ve iki buçuk kuruşluklarla nikel bir kuruş
luklar 31/ K. evvel/ 939 tarihinden sonra devlet borçlarına mukabil gerek malsnndıklan 
ve gerekse Hazine veznedarlığmı ifa eden Merkez ve Ziraat Bankalarınca dahi kabul 
edllmlyecekUr. ı 
Binaenakıyh: Ellerinde bu nevl para bulunanların bunları mezldlr tarlhe kadar Dev. 

Jet borçları mukabilinde malsa.ndıklarlle Merkez ve Ziraat Bankası şubelerine yntırma-
ları Ut'm olunur. Ul041) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Memur alınacak 
Kurumumuz kadrosunda münhal bulunan blrlsi 20 llra maaşlı kfi.tlbllğe ve di~erl 30 

Ura maaşlı kalem b~katlbli~lne olmak üzere müsabaka lle ikl memur alınacaktır. 
Müsabaka günü 1/ 11/ 939 Çarşamba günü saat 15 dedir. 
Şeraiti öğrenmek isteyenlerin Enstitu Rektörlüğüne müracaatları blldirlllr. c878311 

Kap.,lı zarf usuli!e eksiltme ilanı 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi Direktörlüğünden : 

10/ 11/ 939 cuma günfi saat 15 de Ankara Mektcblcr Muhasebeclllği odasında topla
nacak eksiltme komisyonunda 5846 Ura 50 kuruş muhammen bedelli muhtelif cins ma. 
salnnn kapalı zarf usuıne eksiltmesi yapıla.caktır. 1 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüat.ı Ankara Mektcbler Muhnsebeclsi:ıe yatırılacak 5 Ura 
bedel mukablllnde Fakülte muhasebesinden alınır. 

Muvnkkat teminat 439 liradır. 

İsteklllertn teklif mektublnrını muvakkat tcmlnnt ve şartnamesinde yazılı vesikalarla. 
bl.rlkte ayni gün saat 12 ye kııdar makbuz mukabllinde koml.syona vermeleri. (8768) 

fstanbul ~ıntalra Liman Reisliğinden: 
Şeraiti kanunlyeyi haiz tallb zuhur etmemesinden dolayı ihalesi yaptlamıyan Sirkeci 

rıhtımı önündeki batık demir ve zincir enkazının çıkarılması işl yen!den kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

Muhammen bedel 20,000 llradır. 
İhale 27/İlkteşrln/939 Cu:nu günü saat ıs de Mıntaka Liman Reisliği binasında mü

~ekktl komisyonda yaptlacaktır. 
Taliblerln teminat makbuz veyn mektublarlle birllkte Ticaret Odasına kayıdlı olduk

larını ve kazanç ruhsat ve ünvan tez.kcrelertnl ve bu işe ehliyet ve lktldarlnnnı mU
beyyln ,·esalkl mut.eberelerlnl hnvi ve 2ıl90 sayılı kanunun 32 inci maddesine uygun 
şekilde zarfianmış teklif mektublarını ihale santınden blr saat evveline kndnr komisyon 
riynsetlne vermeleri. Ve şartnamesini görmek ve almak isteyenlerin her gün riyaset !da. 
re şubesine müracaaUarı lli\n olunur. 118452• 

Trkalon pudrası havalandırılmış - ki 
Tesellüm bu savede on defa daha ince kılar - ol-

ttt~l işe Cirmek ıstıyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temlnllt lle kanunun tayln 
lerı 1~kalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Relsllğlne verme-
Şa dır. 

'Ve ~tnatneler para.sız olıırak Ankarad:ı Malzeme dalı'eslnden, Haydarpaşada 
Liste 'Vk Şentğiııden dağıtılacaktır. (8649) 

İsbı nbul İkinci İflas Memurlu
ğundandan: 

lstanbul Aııliye 3 cü Hukıık :Unhkemesln
den: 

~o. 
Malzemenin lsrnl Miktarı --~ ~uhteıır amyant ve kllngrlt malzeme.si. 

uşamba ve linoleum 
7450 Kg. 
2700 metre 

,,,,,,,.,., 

Muhammen 
bedel 
Lira 

6198 
9610 

Muvakkat 
t.emin9.t 

Lira 

464,85 
723,7!> 

ti~lihl\.tnmen bedeli 726,62 Ura olan 13 kalem demir gaz borusu manşonu T. si ve snlre 
:a lnuht.ellf malzeme açık eksiltme usulllel satın alınacaktır. 

u 1.şln muvakkat teminatı 54,50 llrndır. 
lt~ünakasa 6/11/939 Pazartesi gunfı saat 15 de Sirkecide 9. İşletme bln3.Sl::ıda A. E. 
'"""rnk lsyonu tarafından yapılacaktır Şartnameler parasız olarak komisyondan veril-
~ tedlr. (8685) 

NttNtıl 

aa!iuhaınmen bedeli 6000 lira olan 1000 aded tahta el arabası 6.11. 939 Pazartesi günü 
tarr (15) on beşte Haydarpaşadn Gar binası dahlllndekl komisyon tarafından kapalı 

:a usuıue satın alınacaktır. 
ltaı u 1şe glnnek lsUyenlerin 450 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesi
İ3}j;-rla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dörde kadnr komisyon Re

ll ine vermeleri l!ızımdır. 
~işe aid şartnameler komisyondan parasız olnrak dağıtılına..ktadır. CBS56) 

Maaıif Vekilliğinden: 
tı:nltara'da ücretle vazife gbnnek üzere 'bir lsteno-daktıloğrata ihtiyaç vardır. Tallble
~n az orta tahsll görmüş olmaları, eski metinleri yazı makines1 ııe ıs::.lnsaha muk-
11\ı buJımmaları şarttır. Ynbancı bir dll bilenler tercih edlleoekUr. •rallbler!n haiz 01 
~rı taıısn ve hizmet vesikaları ile birlikte 25, 26 ve 27 İlk.teşrin lll39 tarlhlerind; 

).{_en sonra Aynsofya'da Maarif Mntbaası Müdürlüğilne mil.racaat etmeleri JAzımdır. 
~'Vl şartları haiz bulunanlar arasında 1cab ederse imtihan yapılacak ve ücret im-

kazanan :namzedin durumuna ıöre te.sbit edllecetttr. (5492) <8815> 

duöundan tabii görünür. Onda taze çi -
çPkkrin kokusunu ·hi~sedersiniz. Bu pud
ra . Krema köoüe-th imtiv.azh usulile ka
rıstmlmı•ı olduğundan iki misli fazla sa
bit durur. Tokalon pudrasının yeni ve 
cazib renklerini görünilz. 

········-······-····-..... -·-·--.--···------
(_Ti YAT R O LA R ""\ 

) 
Şehir Tiyatrosu Tepebaşı dram kısmında 

akşam .ııaat 20.30 da 

Azrail Tatil Yapıyor 
İstiklfıl r.a:idesl komedi kısmı 

Gündüz saat 14 de 

Kel Oğlan 
Çocuk Tiyatrosu 

akşam saat 20,30 da 

Hindistan Cevizi 

Raşid Rıza ve: Sadi Tek tıyatrrısu 
Bu gece Bakırköy Mlltlyadl sinemasında. 

Taş Parçası 

Halk Opereti - Akşam saat 9 - da 

Kadınların beğendiği 

Halk t.ıyaLrosu - Kenan Güler '9e arka.da.t -
ları tam kadrosUe pek yakında Şişhane 

Atlll'-park gazinosunda temsUJerine 
ba.flıyacakUr 

Evvelce Samsunda manlfat.uracılıkla i§tl.
gal etmekte olan ve halen İstanbuldıı Şlşlldc 
Osmanbcyde Hacı Dimitriyadi ıı;>artunanı
nın ı No. lu dairesinde mlsafireten oturan 
Dilber Mehmed Esinin ması 29/ 9/939 tari
hinde açılıp tasfiyenin adi şekilde yapılma
sına karar TerUmlş olduğundan: 

ı - Müfllste alaca~ı olanların ve ı.st.ıhk:ık 
iddiasında bulunanlann alacaklarını ve is
tihkaklarını lll\ndan blr ay içinde İstanbul 
İkinci İn~ dairesine gelerek kııydettlrmelerl 
ve delillerini sened ve defter hüllisnları ve 
saire asıl veya mu.saddak: suretlerin{ tevdi 
eylemeleri. 

2 _ Hlll'ıfına hareket cezai mes'ulıyt'li 
müstelzim oımıık üzere müfilsln borçluları
nın ayni müddet içinde lı:endllerinl ve borç. 
lannı blldlrmeletl. 

3 _ Mü~n mallarını her ne sıfat.la olur
sa olsun ellerinde bulundu:-anlann o mallar 
üzerindeki haklan mahfuz kalmak şart.Ue 
bunları ayni miiddetl içinde dair'? emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul maze
retleri bulunmadıkça cezai mcs'ul1yete uğra
yacaklan ve rtiçhan haklanndan mahrum 
kalaca ltları. 

4 - 4/ 11/939 Cwnar~ı günü saat ıo da. 
alacaklıların ilk içt.lmaa gelmeleri ve müflis 
ile müşterek borçlu olanlar ve ket1llerinin ve 
borcunu tekeffül eden sair klmselerln top. 
!anmada bulu.n.mağa hakları olduğu Dô.n olu-
nur. (21336) 

Beşlktaşta odun iskelesi Mahkeme çıkmazı 
3 No. evde Fatma ile Hüseyin Hüsnü taraf
larından resen ve müt.ekabilen açılnn va 
mahkemenin 937/1193 numarasında mukay. 
yed boşanma davasında davacı Fatmanın 

lkamet.glhınm meçhul olması haseblle il~ 
nen vaki tebligata ve gıyab karanna rağmen 
gelmemesi hnseblle gıyabında ve Hüseyin 
Hüsnü veklll akuvat Tevfik Bilgiç huzurll• 
icra kılınan muhakeme neticesinde taraflar 
arasında şlddeUi geç!mslzllğln sübutuna 
mebni boşanmalarına ve kabahatıı olan Fat
manın bir sene müddet!e evlenemeınesine ve 
Şahap çocuğun velayetini de ifa etmek ~ 
re bn bada kalmasına ve on beş günde bl.ii 
anaya göstcrllmeslne ve 922 kuruş mnsarlfJ 
muhakemenin mezbureden alınmasına tem. 
yizi kabil olmak üzere 6/ 10/ 039 tru1hlnde ka. 
rar verilmiş ve 1Hi.nın bir sureti dlvnnhaneyt 
a.sılnıış olmakla tebllğ m9.knmına kaim &. 
mat üzere 1111.n olunur. 

[: 

.. Doktor. 1. Zati Oget .. 
clediye karşısındaki muayeneha· 
esin ie öğleden sonra bastal ırtJt 
••• • kabul eder. ......................................................... ..._ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp Eme9 
S. Ragıp EMEÇ . 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIG116 



ız SaJfa 

-AZ- SARFiVAt 

1 1 1 

·T. İŞ. BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Planı 

32.000 '·ira DlükAfat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylôl, 1 lkiciteşrin 

IKRA IYELER 
1 Adet 2000 liralık 2,000 Lira 
5 ,, 1000 ,, - 5,000 

" 8 ,, 500 tt 4,000 
" 16 ,, 250 " 

4,000 
" 60 

" 
100 " 

6,000 
" 95 " 50 " 

4,750 ,, 
250 ,, 25 ,, 6,250 " -435 32,000 

T. lı Bankasına para yatırmakla, yalnız 
pa{'a biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talthlnizt de denemiş olursunuz. 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden: 
Atölyelerlmlzln lhtl7acı içln açık ekslltme U&uille 62 metrıe mtkflbı muhtelif clna ve 

eb'adda ~ ısatın alınacaktır. Muhammen bedeli llç bln llra ve muvakkat teminatı 
ikii yüz y1nni bet Ura olan mezkfu' keresf..elerin ihalesi 2/11/939 ta.r1htne rastııyan Per
tembe güni saat on be'"' Gal~ta rıhtunınaa umum mlldürUUt bina.Jlnda toJ>lanacak 
oıan satmalnıa k?mb1'(>nunda ~apıla.caktır. 

oartnamfllf ber gtln sözü feçen komJ,.,yonda drtlleWllr. (1392) 

SON POSTA:' 

1 

Mantnrlt muşambalar, storlar 
perdeler ve sair her tUrln 
TEFRiŞAT 

Levazımatı, Beyoğlundıı BAKER 
mağazalarında her yerden mOsa
id şartlar ve ucuz riatlsrla sıı
Wmaktadır. Beyaz eşya daire
mizde haseler, yatak çarşarlan 
ve yünltl yatak örtülerinin tiat-

Birinciteşrin 21 

Gazetesi COMHURIYET Bayramından itiba
ren haftada iki defa çıkacak ve 3 kuruşa sall
lacaktar. En doOru havadisleri Türkiyanin an 
eski gazetesi olan KARAGÖZ'da bulacaksınız • 

. - ·y T u 
Bayramında buton bayilerden K A R A G ÖZ isteyiniz. 

'!------------------------------~ 

Demir ve a rika arı T. A. Ş. 
Merkezi : Ankara, Selanik Caddesi Arda Apartmanı 

Fabrika adresi : Deta - Adapazarı 

Soba, Poyra, Etuv, Her nevi araba 
ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mütehassıshr. 

~--, Bilumum döküm, Demir ve tahta işleri yapılır. ~-"" 

l 
ları kıyas kabul etmez derecede 

ueuzdurlar ve rekabetten 
aridirler ... , --------------------------

,....----------.... , Dünyanın meşhur şekercisi q 
Parasız Diş bakımı 

Cumarteal, Salı günlen s. 13 den 15 e 
kadar diş çıkarmak ve teşhl.s fukaraya 
meccanendir. Di4 röntgen filminden de 
yarı ücret alınır. 

Ankara caddesi: Semthlutn apartıman 
No. 140 Dit tı.blbl: Oevdet Oermeyan 

' Bayanlara müjde ı.r 
Sultanhamam.ı yangınından tu.rtarı -

lan ve aigorta ta.rafından satılan yün.. 
lü, lpekll ve kazmlr kWD.a§lar .. 

Rızapa.şa yok:Ufunda Şark han al _ 
tında 25 nwnuada satılmaktadır. 

Fırsa.ttan tatıtada edinlı:. 

latanbul ikinci iflas Memurlu
ğundan: 

Müflis Bakırköy Çimento Türk Ano -

nim Şirketi masasına gelen alacaklı ha -

zinenin istediği (gümrük resmi vesaire) 

24614 lira 43' kuruş mevcud kömürlerde 
imtiyaz hakkı olmak üzere kayıd ve ka-

bulüne iflis idaresince 10/8/93~ tarihin-

HACI BEKiR MAMULATI Ağza ahndıgı zaman 
ayrı bir hüviyeti olduğunu derhal belli eder. 

ALi MUHiDDiN HACI EKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadık6y 
Siparişler ticarethanenin Merkezi olan Bahçekapıda Kadim 

HACI BEKİR mağazasına verilmesi rica olunur. 
~----• Toptan siparişlere tenzilat yapılır • ._ ____ r 

--------
Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser• 
icabında pnde S kqe alınabilir. 

de karar verildiği Uln olwıur. (21337) - ~er =-pull~tul-arl-=ni- -


