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ir onlerans akdini tekli edeeek 
Çe be:rlayu.1.11. 

dti.11.ktl beyanata 
'R.?rrı_a: ''Henüz sallıe inanılıgor, fakat 
umıd o kadar fazla değildir,, diyor 

I ·---·-·---·--·-·-·····-·· .. ·--------- ·····-·--········-· -------····· 
Rusya, Hindistan 

hududunda tahşldat 
yapmıya başlamış 

Pari~.1~1~anyanın sulh için bitaraf hükllmetler nezdinde teşebbüslere giriştiğini 
,, 

1 ırıyor, Londra daha ileri giderek: '' Hitler ricacı vaziyettedir ,, diyor 

" Kevyork Taym.is ,, , ta.h,id 
edilen kuvvet miktarını 

300.000 olarak tahmin ediyor 
Londra, 3 ( Royter) - «New-York Time•» gazetesinin istihbaratına 

göre, Sovyetler Japonya ile aktettikleri mütarekeden sonra, 5in • Ki
ang eyaletine yeni askeri kuvvetler göndermiılerdir. 

Ingiliz Başvekili harbe 
ınüessir surette devam 

edeceğiz, diyor 
loy~ Corc sulh tekliflerinin Avam Kamarası 

Loncira 3 ar:fından da tetkik edilmesini istedi 
llnda be;an;-ta enıberıaJn Avarn Kaın -. .. --w nus buıunarak 28 ara- !'!"" 

- Alman m ~tereı: d Eyl(U tarihli 
na haUarını hatırlatm1• eklara_,yonunun a-

- Rwı Alma ..., ve deıntıtir ki· - n anı · 
Taziyet! değl§ttrm~t llŞlnllJlı Polonyadaki 
!atmanın Almanyao;~ fakat bundan bu an
rak devam edecekt Dl nlhat avantajına ola-
rı Klbi vazı anQJll asıa çıJı: 
lerlni de llJl!YeL İngiUz hlikfunetlnln ~ı~acaf -
bize a nıUt"e.ı.tl .. ed e .. e -

şimdi yaptığı~lZd. enıez. Bu anıaıma :.Y Yaptıracak hiçbir an başka herhang! bl; 
dit. Şiındt Ya tı şeyt ihtiva etınemek-

ınue.ssır bir su~ettımıı §ey ise §udur: Harbe 
~~ratorıu~unun bUetfi devam içln İngiliz ım

n kudretını seferb n kaYnaklannı ve bli-

H . er etmek. 
•rbın b l 

1.lüteakıb 8 f ıca sebebi 
be glr en Qembçrı · 
bebi nıesı sebebıennı a7n Ingnterenin har-

p nl hatırıatmı•• " harbin başlıca se-olony .. ~ıt" 
oım a harbtn doğ .. 

uş.,a da, başıı.. .adan do~ruya sebebi 
bln başlıca Sebebi wil sebebi olınnmıştır. Har
:tlyetletlnl tehUk Avrupa ınuıetıerının ıhür 
lerlni fi eıe koy k -nı dafa.a içl ma • la ıhürriyet-
:kıı şıklarından ~lkuvvetıerlni seferber et

dıklan müsam h rını tercih zaruretinde 
(Dev a :ı kabul etmez vaılyetln 
~ 8 inci sayfada) 1 

~ Çemberlayn 

Sulh teşebbuso 
etrafındaki tahmin 

ve mutalealar 
ParV, B (A.A.) - Gerek Panae, ge

rek bitaraf memleketler hUtfunet 
mertuıerint geıen haberlerden anla
fllı1or ki, Almanya, haıyanın bir ta
l'uıtıtt& bulunmak tetebbüsüne te
Tesır1ll etmei!d.nin ıa1anı arzu olduRu
nu Kont Olanoya blldlrmlıtır. 

Dol&l&!l bul ıaytalara göre, Ber
llııe litm~ıe bl.aat ııwısoıını davet 
edllmif, faka~ Muıısollnl haricl1e na
zınnı göndermlıtır. 

Alm&nya.ıun &ıerek itaııada, gerek 
Hola.nda Te Bel9lkada Te dlier hOkft
met merkederlndt 1aptıkları faaliye
te bakılırsa, d.hlren kabul edllm•Re 
mOaald sulh teldlfierinln yapılması 

muhtemeldir. 
(Devam1 8 inei sayfada) 

Sin • Kiang eyaleti, Sovyetlerin Hindi.tan hududundadır. Burada 
tahaffÜd eden Ruı kuvvetlerinin miktarı, 300 bin tahmin ed"lm~lt.tedir. 

Hitler Mussoliniye 
bir mesaj göndermiş 
Amerika matbuatı Berlinde cereyan 

eden Hitler - Ciano mülakatının 
neticesi hakkında şüphe izhar ediyor 

Roma 3 (Hususi) - Bugün Mussoli -ıteyid~ mutad olan iki devlet arasındaki 
ninin riyaseti altında toplanmış olan ka- görüş birliğinden bu defa bahsedilmedi -
bine konseyi, Kont Cianonun Berlinde ğıni dikkate şayan bulmaktadırlar. 
yaptığı görüşmeler hakkında verdiği i - İtalyanlar ne diyorlar ? 
zahatı dinlemiştir. Mllano, s (A.A.) -- Hnrlclye nazın Kont 

Kont Ciano daha evvel Mussolini ta- Clanonun Berllni zıyaretl hakkında e.Reglme 
--················-· .. ··················-····· .. •••• .. rafından kabul edilıniş ve bir rivayete FascLstaı dlyor ki: 

J Ponya Antl.komı·nıern göre, Hitı.erin şahsi bir mesajını Musso - Bizzat IDtlerln de Mussoliniye gönderditi a Jiniye tevdi etmiştir. telgrafta dediği gib! Danzig meselesinin Al-

k k · ı d. . . . .. şahidl M li man - İtalyan paktiyle hiçbir allikası 10Jc-

p 8 ttan çe 1 1 . ~om~~ f:ıyası mu d er, 1 u~so - tur. Binaenaleyh, İtalyn için İngUtete ve 
nının a anın sonun an evve a:re- Fransada tavassut, teşebbüslerinde bulun-

Tokyo 3 (A.A.) - Alınan ajansı bil - kete g~r~ sulh şa~larını resmen ilin ınası imkA.nı vnrdır. Fakat bu teşebbü&er a
d:lıiyor: Hariciye nazırı Nomura, Japon edeceğim soylemektedır. kim kalacak olursa bu milletler tarih önUn-
hilllrOmetmun ıaııtilk.omin.tcrn pak.tının Diğer taraftan Amerika matbuatı ise. de mes'ul olncakla:dır. Henuz sulha ınanılı-
tatbikuıdan vazgeçtiğini bildirnrlştir. Berlinde cerev.an etmiş olan İtalyan - Al- yor. fakat Umid o kadar fatla değildir. Ya-
.............................................................. man görüşmelerinin neticesi haık!kmda hudlllk Alemi çalışnıaktadır. Binaenaleyh 

Garb cephesinde 
zırhlı askerler 

u J 

şüphe izhar etmektedir. İtalyan gençliğinin vazlfe.::l fllmlerl seferber 
Amerika ga7.eteleri, bu gibi vesilelerle etmek ve sUahları elde bulundurmaktır. 

At/antik sularındaki 
korsan gemisinin 

lıüvigeti tesbit edildi 
Batlrılan lngiliz gemisinin mürettebatı geminin 

Admiral Şeer adındaki Alman kruvazörü 
tarafından topa tutuldufjunu söylüyorlar 
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2 Sayfa 

Hergin 
Milli komünizm, !osgalist 
Nasyonalizm, etatiıt 
Korporatizm 

SON POSTA 

Besimlt Jllakaleı: = Başlıca ıksik 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
~ı 

Hadiseler, bir günde bir devleti dünya haritasından sile -
cek kadar sürat peyda etti. Dünya matıbuatını da ilik şaşkın
lık günlerinden sonra ayni slirate uymU§ görüyoruz. Sabah
leyin Moskovada neşredUen tıe'bliğ, öğleden çdk evvel dünya 
gazetelerinin sayfalannda yetr alınış bulunuyor. 

Bu silratten TUrk gazeteleri de fazlasi-le nasibedar oldu -
lar. Hatta bazı gazetelerJmlzin manmrasına bakarsak daha 
fazla hayreti mucfb fevka1Adel1klere şahid oluruz. Bu arka-

daşların münderecatı biw h~d.iselerle matbuat arasında bir 
sürat yanşı başladığını ve bu yarışın matbuat tarafından ka
zarulınak ilzere bulunduğunu anlatmaktadır. 

Mesela (Cümhurıiyet) gazetesi Moskovaya giden Hariciye 
Vekilimizin Stalin ile görüştüğünü, mnlA.k.atıtan günlerce 
evvel haber vermiş, Lond.raya giden aSkerl Myetirnizi de 
muvasalatmdan üç gün evvel bu şehre vardırarak ka·I"§ılat -
mış, haberleri!e hAdiselere tekaddüm etmittir. 

IST ER 1 NAN, i STER iNANMAI 
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4 Blriııciteşrin 
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Alman arazisi d .. h. Al 0 e mu ım hava çarpışmaları oluyor, 
manlar mukabil taarruza hazırlanıyorlar 

Pans s <H ··-• • kanılı ' us~> - Inglltz ve Fra 
son harbiyeleri, ga:b cephesinde ::-Sız er- Berltn halkı anlamıştır kl, Almanyanın 
raportvn ~uharebelert hakkında~~ u~ulan hükumet merkezi da İngiliz hava lmvveUe
!aaıı atrtı muzaker~ etmiş ve 1stikb ld t hknlk rlnin uçuş sahası haricinde değildir. 

ye nln suretı a e :ıva 
lı1rn kararlar ıttth cereyanına dair bazı mü- Mühimmat yığınları 

Ask i az etmiştir er mil§ahidl•rln kana~tl .. .. Londrn, 3 (A.A.) - Frnnsadakt İngiliz or-
ta.kbel hava muharebeleri _?e gore mus- dusuna rnensub olr zı:ıt, kendi gözleri lle 
küçük tayyare gruplan ar' munfertd veya gormüş olduğu şeyleri. İnglllz ordusunun va
~ktır. Sayısı birkaç yüzUllS~~a yapılmıya-\ zlfesini ifa etmek için hazırlıklarını ne su-
a~are.ıer havada çarııışncaklaran muhasım re~e yapmakta olduğunu nakletmektedir. 

u münasebetle garb ce h dır. Ingmz askeri, Hnlcr ve staııntn yapablle-
Alman tayyarelerinin sa ~ esind" bulunan ceklerl sulh tekltncr1 hakkındaki fikrini, 
:kine faik olduğu faka: ın~, müttefikle- kendine hfı.s bir tarzda ifade etmektedir. Bu 
edllntn daima mlitteflkler:1uka~be lnUıtya- da Almanlı:ırı:ı karş. kullanılacak olan harb 

mektedlr. e aldı~ı tasrih malzemesini teraküm ettiren sayısız kam-
dl Nitekim, mühim bava yonlnrı doldurmak ve boııaıtınaktır. 

Deniz ltıların taarruzu 
şimal memleketlerinde 

hey can uyandırdı 

Moskovada 
m za ereler 

Londra, 3 CHususl ı - Türkiye Hariciye 
Veklllnden maada, 1\1.R;kovada halen iki ha
riciye nazırı daha bulunmaktadır . 

Let<>nya hariciye nazırı Munters. dün ge
ceki görüşmeden so.ıra bugun te u-ar Molo
tof ile buluşmuş ve müıakerelerl devam et-

Londra 3 (A.A.) - Bitaraf gemilere mtştlr. 
knrşı Alınan denizaltllarının yaptığı ta- İki nazır arasındak~ bu yeni müU\kat ta 
nrruz İsveç, Danimarka ve Norveç ef - iki S!lat sürmüştür. 
lkarı umum·yesinde büyük bir heyecan Molotof. bu gece de Lltvanya hariciye na
uyandırmaktadır. zın Urbsys'i göreceı:ttr. Letonya - Sovyet, 

Şimal matbu'Jtı, Almanların, biwraf Lltvanya - Sovyet müzakerelerinin derhal 
_gemileri müsadere etmek veya batırmak sona ereceği anlaşıl.naktadır. 
hus~unda . ~n şiddetli usullere mü raca- Sovyetler Birliği Balbkta hakim 
at et •. klerını kay~eylemekte ve_ Alman- Kaunas, 3 (A.A.> _ Havas ajansının Kau
V?':ı rıawt ctmeğı resme!l ta~h~ıu~ eyle- nasdan aldığı itimada şayan haberlere göre 
dıJ'tı e~ernasyonal prc.ns•plerı ihlal et - Sovyetler Birliği Lltvanya ve Letonyaya kar· 
TJ1'€oklP •tham etmektedır. şı d:ıha ağır davranacıı.k ve Estonvaya karşı 
Bitaraflara aid 8 vapur yakalandı gösterdiği isticali bu iki memleket. ha.klonda 

Stokholm 3 (A.A.) - Bahriye nezare- göstermlyecektır. 
tinden bildirildiğine göre, Öland civa - Söylendiğine göre S~~etler Birliği Leton
rında dün yakalanan 8 vapurdan hiçbiri yada nskerl ve deniz usleri tesis et.metten 
Isveçe aid değildir. Bunların beşi Finmn- vazgeçmiştir. 
diyalı iksi Estonyalı ve biri de Norveç- Ecnebi ma.hfellerlnde Almanyanın Baltık 
lidir. ' denizi hakkındaki biitiln planlarından vaz-

Bu vapurların 4 Ü odunla yüklü idi. geçmek mecburiyet.inde ~aldığı ve artık Al
manya.nın bu denız1e nufuz tesis etmesine ;ıe kadar hep Alma çarpışmaları ~m- Harb mal:iemel .. rın\n adeta dağları andı-

reyan etmtştır. n arazJst üzerinde ce- rnn yığınları, Fr~nsada bütün rıhtımlarda 
Fransız t br~· görülmektedir. Bir İsveç ta yaresi 

Parts, 
3 

CA A) . e ıgı İnglllz askeri, bu malzemenin birkaç gün 
Geceıeyln ·h~r - 3 Ilkte rln sabah tebliği: içinde yerinden ıtaldtrıldığını, çok uzak yer- Alman gem·ıs·ıne 

1mki\n olmadığı söylenmektedir. Baltıkta 
yalnız SovyeUer Blrll~i hakimdir. 

Litvanya hariciye nezaretine yakın mah
fellerde Clrbsys'in Mcskova seyahatinin ne
ticesi hakkında ntkbwlık izhar edilmektedir. kolları faali U ikı taraftan buyük ke§il lere mWıtakbel muharebe'erln sahnelerine 

ye · yakın mahallere nakledildiğini anlatmakta- t 
Berlin Alman tebliği dır. . ateş aç 1 

dece ta0 3 - TebU~: Gnrb cephesind Roma 3 (A.A.) - İtalyan gazetelerı, Londra, 3 CA AJ - Kopeııhaadan blldlrll-
. YYare ve topç 1 e sa- bat hesinıd.eki a.c:ikeri harekatı bü - ... gorUlmüştür. u rın ham faaliyeti ~~ ~i~P altıka rile talüb etmekte ve Fran d!ğlne ~öre bir İsv~ç tayyares!. dun İsveç 

H r:ciye Ve ilimizin 
osko ada ziyar tleri Almanlar muk • qz kıtaatı tarafından başarılan metodlu knra sularında bir Isvee vapurunu taklb et-

h abıl taarruza mı t kk" . k d 
1 

mekte berdevamdır. mekte olan bir Alman romorkörü uzer!ne 
Lond azırlanıyo lar? Gera t ı1vı Fray eye 

1 
k nm müm ateş açmıştır. Romo.kör. dP.rlmı engine açıl- Moskova, 3 (A.A.) - Tass ajansı blldlrlyor: 

ra, 3 CA.A > aze e er ansız gene urmayı mıatır Til ki H ı ı e Vcldl· Şükrü S ac "l 
Sarrebruck istika - Fransız kıtaatının kün olduğu kadar insan ka ~tmckten " · r ·ye ar c Y ' ar. Oı; u, İnguız matbuatını nıet~:tde tedrici ilerleyişi sakındığımı ve bunun için her taarıuza refakatinde Türkiyenin Moskova büyük el-

nı celbetmektedir nQycnlden nazan dikkati- muazzam bir hazırlık takaddüm eyl~di - ;nıı• er J ponl ara karşı çisi Alt Haydar Akt\\' ve protokol şefi mua-yı azetcı Alın 1 vlni Pontıkov old.ığu halde, dün Moskova 
kanın encU.şclerıntn ınü er, an kurma- ğine bilhassa işaret edivorlar. 

1 
metrosunun cNnlakovskl• ve cDinamo stad1ıt 

;~:~:~:~ ı.emaruyen arttığını ltalyan matbuatının mütaleası taarruza geÇfİ er ıstasyon1arını gezmı~tır. 
muknbU taa Gu:ırdtanı., Alınanların bir Paris 3 (A.A.) - 3 Teşrinievvel ak - Bundan sonra Hariciye Vekili. refakatinde 
~ mütale rruz hazırhklartıe mesguı ld _ şam tebliği: Çunking 3 (A.A.)- Çin ajansının bir Ali Haydar Aktay. Cevad Açıkalın, Feridun 

cY asındadır. ,. o u Mozel - Moselle- in doğusunda ve tebliğine göre, Hunan'ın şimal cephe - Cemal Erkin, Zeki Polur, SovyeUerln Ankara 
D orkshlre Post. şöyle diyor: Sar'ın doğusunda düsmanın aru;;ızın yap sınde ve Kanton - Hankov demiryolunun büyük elçisi Terenti"f ve protokol şefi mua-

Bilblişman arazı ıta~betınek tığı hücumlar püskürtülmüştür. şarkı11da Kiangsi yakınlarına kadar Çin vlnl olduğu hald~. Kimki nehir :ımanını 
Fra assa dün Saarlantern'dtc dr.vam ediyor. Ayni bölgelerde iki taraf topçusunun ordusu Japonlara karşı taarruza geçmiş- gezmiş ve Volgo. - Mostcva kanalı uzerlnde 

nsızların cllnc Reçmış be bütun tepeler faaliyeti kaydedilmiştir. tir. bir tenezziıhte bulur.muştur. 
Diğer tnraftan in~nız ulunuyor. Paris 3 (A.A.) - Eyh11 ayına aid ha- Kuvvetli düşman kolları birçok nok- Metroyu ve kanalı büyük bir alllka lle tet-

lin üze.rtndcn uçuşlanna ~ayyarclerinln Ber- va muharebeleri bilfmçosu resmen ncş - talnrda geri atılmış ve Çin kıtaatı şimale kik eden Türkiye Hariciye Veklll, bu muaz-
zete. mezkUr hfı.dta" .. cm~ eden bu ga- redilmiştir- ve şarka do;;ru arazi kazanmıştır Çin zam ve mükemmel eserler ko.rşısında hay-
rek dly - uzerinde tc kk f · "" · h t l ti or ki: va ·u ede- Mezkur ay zarfında 8 Fransız ve 24 ordusu Japonlara ağır zayiat verdirmiş- ran:~ğını iz ar em ş r. . ... 

Sayfa S 

E 
Cephe harbinden evvel 
fikir harbi yapılıyor 

Yazan· Selim Ragıp Eme, 

amanla bütün dünyaya sirayet edip 
etmlyeceğl şimdiden tahmin edllcmt

yen bir Avrupa narbinfn içinde bulunuyo -
ruz, bu harbin L~histana atd olan safhası 
kapanmış~ır. Fakat iki taraf kuvvetleri, aşıl
ması büyuk fedakA.rlıkları istilzam eden tkl 
hat karşısında mıhlanmış vaziyette bulun
dukları için bugünkii mücadeleye, tam ma
nasile harb adı vcrılemcz. Harb oluyor. Fa
kat bu harb, 1lk defa karşılaşan pehlivanlar 
nasıl birbirlerini denerlerse öyle cereyan e
diyor. Taraflar yekdl~erlnl deniyorlar. Bir -
birinin zayıf tarnflar:nı araştırıyorlar ve bu 
arada, sili\hı ihmal ederek kesif blr politika. 
ve propaganda harbı yapıyorlar, birçokları
mızın şakaya aldı~ımız İngUlz beyanname -
lerlntn tayyarelerle atılışı bu maksada ma
tuf olduğu gibi gece gündü~ fezanın na -
müteno.hlyetıne tevd1 edilen nutuklar hita
beler, tehdtd ve teşvikler de hep bu gayeyi 
gudilyor: 

:~-;---------~A~l~m!!a::n~t~n~y~y~a~re:'.St~·~du~··~şm~ü~şt~iı~·r~.- tir. Türkiye Hariciye Vcklli, akşam uuyuk tı-Hitlere karşı tert" Kral Bor·ıs, Bulgar Abluka genişliyor ~~rtr~~~~!~~~~~· opcrnsının temsutnde ha-
Şanghay, 3 CA.A J - Alman Ajansı blldl-

edilen bir SUİkasd mı·ııetı· barış rı~~ suıarındnkı Jap~n mosu başkumanda- Eulgar Kralının tahta 

Karşı tarafın maneviyatını bozmak, bütün 
maksad bundadır. Çunkü maneviyatı bozul
muş bir kimsenin ~arı yarıya mağlub olduğu 
herkesin maHimudur Maamafih bir tarnf -
tan Almanya ve Sovyet Rusyanm tekltfierlnt 
bakarak, diğer taraftan, harb zamanında 

her memlekette vukua gelebilecek bazı nıün
fcrld bozgunculukları görerek Almanyanın 

ho.rb başladıktan bir ay sonra nefesinin ke
sildiğini sanmak hatadır. Lehistan sanıası 
mustesno. olmak üwre bu harb henüz garb
dn başlamamıştır, denllebll!r. Almanya da 
bunu b1Uyor ve sulh tekllflnt yaparken, bel
ki de. bunun göre::eğl mukabeleden de şüp
he etmiyor. Fakat karşı taraf nasıl propa
r.anda yapıyorsa o da propagandRSını yapı
yor ve bir gün gelip sel gibi akacak kanlann 
mes•uıtyetl mevzuu b'.lhsolunca, kcnd1stne 
tevcih edilecek parmaklara, kendtsı de aynl 
jestle mukabeleyi hesablıyor. Yapılan pro
pagandanın azameti hakkında bir fikir ver
mek için son zamanda İspanya ve İtalyayı 
knzanmıya matuf bazı harekeUertn de u -
fukta teressüm et:nlve başladığını lmyde -
deb!1!r1z. Cermen - Sliv bloku, bugünkü şek
lile 240 m1lyonluk bir nüfus ke.omfetl arzet -
mektedlr. Cermcn\e;ln bugün için Karade -
nlze do~ru yollarınrn kesilmiş olduğu nazan 
dikkate alınırsa, ı:ıu tazyikin belki de şimali 
ve cenubt Avrupayo +,evccrüh etmesi 1ht1mall 
bir gün mevzuubahs ol~bllecektlr. Karşı ta -
raf, şimdi, bu kaousu ortaya atarak evvel~ 
İtalyayı dehşete salrr.ak ve onunla beraber 
İspanyayı kazanmak istiyor. Görölilyor kl 
harb, cephelerde durmuş, fikirlerde başla -
mıştır. Flklr harbi tamam olduktan snnradır 

d 
nı nblukııyı Çinin ccnub sahUl .. rlndeki Ku- çıkışının yıldönümü mey ana çıka ld gateu limanına da te~mll eylemiştir. 

Lond

,.a 3 (AA) D . rı 1 olunu seçmı·ştir, d.l "Or Bu knrar bugun Ş'lnghaydakt yabancı Bulgar kralı Ma1este Borlstn tahta çık-
• S J mümes.stllere tebliğ edilmiştir. Abluka 6 'l'eş- masının 21 inci yıldönürmi münasebctile dün 

ki asıl cepbe harbi başlıyncnktır. Şayed sulh 
olmazsa. Faknt bu gidişle bu lht'mal, ştm -
dilik hakikat olmaktan uzak g\bt gOrU-

K 
· • - aıly E rı i ld b 1 kt J ı b Şişlideki Bulgar ıtUlseslnde ruhani bir llytn 

opcnhag muhab' . d xpress'in Sotya, 3 (A.A.) - Aynı zamanda Bulgar n evve e aş ıyaco ır. apon ar ya ancı icrn edilmiştir. 
m~baden alınış 0~~ tım~da şayan bir lstlkltıllnln yıldönUnıu olan Kral Borlsln tnh gemilere bu tarihe kadar limanı terkctmcle- ----------

nüyor. 

Htmmıer'in ff tl ğu bır habere atfen ta cülusu yıldönlimıı biltiln memlekette me- rlnl bildirmişlerdir. 1 
bk komplo m~ ~ ikarşı tertib edilmiş rastmle tes'id edllmhıtlr. --------- zm. rd e polis m kte bi 
bildir~edir. Yana çıkarmış olduğunu Kral bu münnsebetıe. Pozanlık - Knrıova Arlliye Vekili left!ş İzmir, 3 (A.A.) -İzmlrde tesis edilen polis 

························································-··· 
Rumen 
millete 

hükOmetinin 
beyannamesi Suikasd, geçen hafta H" . demlryolunu açml§ ve soyledıği nutukta ez- mektebinin dün küşad H•.sm~ yapılmış ve 

cephesini U!ftişi ıtlerın Polonya cl1mle demiştir k.1: soyah~tjne çıkıynr derslere başlanmıştır. İlk ders İzmir Emnt-
Bu mesel hakkı~~:51Fda yapılacak idi. Mazide birçok a.oı inkisarlar geçirmiş olan U c; • ı ~ yet MUdilrü tarafından verilmiştir. 
beraber Bitlerin saıı..~ ev'kal~de olmakla Bulgar mlllcti bu zor dakikalarda barış yo- • A 1 r Btikreş, 3 (Rador ajansı bildiriyor> - Hil-bir k ı~ı muhaf z1 Ankara 3 (Hususı) - d iye Veki 1 • kümet, mlllete hıtlbcn blr beyanname n•><•-

ço siyah nömı,.,;1-1! • 't. ı arından lunu azim ve metanetle seçmiştir. Bulgar F th" Ok b d v Garb cer hasın"e zırhlı ask 1 ..... dir B "' "'ıuı ıtnam ed.lmekt lll e ' yar, u ay sonuna ogru mem- lı er Br retmiştir. Bu beyannamede ezcümle •.:.yl'"' 
• u da Hitlr.r 

1
• 

1
• • • ı e- m eti bu suretle hayatı menfaatlerini en l k t · · d b" teft ah ı· k k yv " h . ... ç n yen b e e ıçın e ır ış sey a ıne çı aca denmektedir: 

ev<>. tı.nin acilnn t""~..:t d" 1 . ır muhafız 1yl müdafaa edeblleceğlnEı kanldlr. t (Baştarafı 1 ·ne· yf d ) bebını izaha "' --.ı~ı e ılmış olması se- ır. 1 1 
sa a a Bütün dünyayı tehdid eden yangından, 

yet Pielrich'fu~~maktadır. Bu yeni he _ • J / /hl. zırhların, kullo.nılmadığı zamanlarda kaUa - ancak, sağlam bir teıc blok teşkil eden mU-
'dfim.istiır .• ,. ~umand~sı altına vaze _ ltalga ve ng/ fere ıyaf nablldlklerlnl blldlrmlstir. letler kurtulabilecektir. Butün Rumenlerin 

O d 'ki 
Geçen harbde de, ör. safta bulunan asker- birleşmesi için hitapta bulunan hükClmet. 

Dıetnch ın ıismi 1934 H B lk r usunu ler çelik zırh kullanmışlardır. Fakat, çellk böyle bir bloku tam surettt> vücude getirmek 
fiye ~nıertnin tarihine b~=ınşt!~ tas- a an/ar Mi.~line çıkarıyor zırh çcıık mığfer sıbt taammüm ct.memıştır. içın, hlçbtr tedbirt almamazlık etmıyecetur. 

Fransız askerler!, hücum esnasında umu - Hiçbir ho.rbcu hedi?flmlz yoktur. Biz sulh 

Eski Amer'k C . . Belgrad 3 (A.A.) - Ciano'nun Ber - Londra, 3 (A.A.> - İngıltere hiıkümetlnln mtyeUe, kurşun işlemez göğüslukler kullanır- istiyoruz, fa.kat diğer milletler karşısında 1 . 1 a Umhurreısı !inden brrdenbire ayrılması Yugoslavya llk~aharda ihtiyat ordu..U mO'CUdunc iki ı ... Almanı" Jse bazan, dört klş\ye siper..,._ dun vaziyete dü<meğe de tahammül edeıno-
ngıltere ve F ran .,

1 
b matbuatında seyahatine dair verilen ba misline çıkararak nızamı ordu ne beraber kn ederek çeıık kalkanların himaycsınde 1_ yiz. . Sa mag Q \>er derecesi.ru:ie hnyret uyıandlrınıştır. 32 fırkalık bir muvazzn! ordu vucude getir- lerl harekere geçerl.!rd!. Halkı, asker toplanması ve tek§.Uf alınma· 

9dtlemezler diyor Belgrad gazetelerinin muhabirlerinde meğe karar verm~ .lr. Resimde görülen kurşun geçmez goğü.slük, sı gibi güçlükleri cesaretle karşılamağa da-
NE'vyo k ' hasıl ?lan intıba bu ziyaretin tam ve ko- L h. k . . . ı9· senesinde Brewester isminde bir Ame - vet ederiz. Bu güçfüklerl azaltmak için m-

isi lioov~ 3 (A.A.) - Eski Cümhurre- lay bır anlaşma emınar€Si göstermekten e ıs tanın ta sımını rikalı tarafından ica.d edllmlştlr. zumlu tedbirler alımıcaktır. Verdin· b" ' Nevyork World Tel uzak o'ldu,ltudur. . t d b ··~ .................................................................................................................. -
sanın ~~~.~ülft:katta İngiltere n~gr-:r.r;:: Umumiyet it"barile matbuat şu kana- pro e~ o e en eyanname Sabahtan Sabaha 
duğunu ~ ~ ?lması imkan haricinde ol atU?dir: Ankara 3 (A.A.) - Ha:ber aldığımıza 

tn T soy edikten soDra demiştir ki· B:erlin ve Moskova Balkanlar hakkın- göre. Lehistanın taksimi hakkında pro-
lerile~\ız ve Fransızlar, denizalt · . da'kı fikirlerini telife muvaffak olmuş ve testoyu ihtiva eden ve dığer memleket
lcıini apıu:elere ;rağmen Alma ı ge~- bu suretle Balkan memleketlerinin AI - ]er hiikU.metlerine de ıtevdi edilmiş olan 
zl ko~t ş ı;ıdıde~ tardedildiği yed~ dgerr;ı- man - Rus ihtilalinden mütevellid kor - beyanname Lehistan büyük elçisi tarafın 
edecek}~· edebılir ve fiilen de ko~ İ kularmı y.a~ıştırmış o1makla övüoobilse- dan Hariciye Vekaletimiı.e de verilmi~-
mecbur ol ır. kBl undan Eonra yapın:~ lerkd:,. aynı yatışmayı İtalyaya verebil- tir. 

b
. k" aca arı y d .. ga me ıçın daha blır çok şeyler yap lm 
it ın bir hale 1 • sa ece duşmanın ica'b d ı ası Y ••k k hh t " e~r. ge me.'rlni beklemek icab e er. u se sı a şurası 

D ı d Amerika denı·z 
a • ye büyük el . . 1 

çımız e M-. .ı görüştü u1 rezeleri 

azalığı 
Ankar.a. 3 (Hususi) - Yüksek sıhhat 

şurası azdığına İzmiT Memleket hastane 
si emrazı nisaiye mütehassısı Hasan Yu 
suf başkan tayin edilmiştir. 

Paris 3 (AA SO~ra teslihat· n.) - Daladye, öğleden Londra, 3 (Hususi> - Ruzveıt bugün be-~ ve akşamu az~rı .~aı:ıtry ne görü _ yanntta bu1u~arak. 40 destroyerın bugünkıı Toprak ofisi idare meclisi 
Blnı kabul etmızerı Türkıye buyük eıJ -ihtiyaçlara göre tadll edlleceğlnt ve bu ge- reı·sıı·gıw. 

şt r. mllertn Panamerikan konferansına dnhll 
Mo k devletlerin deniz mutrezelerl vazifesinde kul- Ankara, 3 (Hususi) - Toprak Mahsul-

S ova • Sofya ha va lamlacnklannı söylemiştir. !eri Ofisi idare meclisi reisliğine Beledl-
po t 1 yeler Bankası idare heyeti azasından 

Mosk s a arı Vilayet idare heyeti Hasan Fehmi tayin olunmuştur. 

Mo'ot~~nb~ ~A.A. - D.N.B.: azalı.. D"k"l"d 1 l l 
def'i kabul '.\_tşam Bulaar lb . gt l 1 1 e ze ze e er 
il N.rnışı· C'> a nvı Bo1- Anka 3 (Hususi · e Sofya arasınd ır. Yakında Mosko "d ra ) - lzmi'I" Vilayeti İzmir, 8 (A.A.> - Dün şehrimizde bir zel-
nnın ihdası iç n a . doğru hava postala va 1 are 

7
.heyeti azası Mes'ud. Dinçer, !sian- zeıe olmuştur. Zayiat yoktur. 

beklenmektedir. bır lllukavelenin akd: ~ulb' 11I~yeti idare ~eyeti azaTuğına ve la- Dlklllde de ..iki zelzele olm~ ve eskiden yı-
1 an. u ıd:are heyetı aznsı İzmir idare h&- kılmak üzere kalan dört duvar daha çök-
vetı azahğına nakledilıni§lerdir. mnıtllr. 

Çok agıb 
İstanbul b~lediyesi şehrin küçük bir mınta.kasında btr hafta içinde ,.aptıtı 

sıkı bir mürakabenln cetvelini neşretti. 
l\lanza.ra fecidir ve iğrençtir. Bir otelin yataklarında bit görülmüş. maruf bl?' 

şekercinin kavanozlarındl\ fareler dolıı.ştığı anlaşılmış, birçok lokantallann lq 
yüzlerinde insanı tiksindiren pisliklere tesadüf edilmiş ve hıf:r.ıssıhhll k.lnununa 
göre bu mağaza ve oteller kapattım~. 

istnnbulu bir turist şehri yapmak için şatafatlı projelerinuz vardır. Ve :btan• 
bul coğrafi, tabii vaziyeti ile dünyanın en zengin bir Lur~t şehri olmağa da llyık
tır. Avrupada normal hayat avdet ettiği zaman bu proje:erlmiz.l tnhakkuk eU.lr· 
mlye mecburo7 Fakat bütün o klifıd üzerindeki gürel flkir\eri tatbik etmeden 
evvel yapa.eaj!ımıı radikal işler olduğunu da lnıbul etmek laı:ımdır. Bu i.şleıln 
başında turistten evvei. asıl clıirllnln sıhhi ve bedii lhtiya~l:ınnı tatmin etmek 
vııZlfesi vardır. İstanbul belediyesinin eliııdekf nWım ve talimatnameler k~fi değilse 
lstiırilik kanuııu gibi bu mevzudaki nlzamlannı da tadil eJebilır. Otelinde lıaşera.t 
bulunan, şeker('j)ednde iğrenç mP.blÜklar dolaşan bir şehir her iddi:ıdan evve.J bir 
orta çağ kas:ıbnsı ohnııktan ileri gidemez. Birkaç kere bıı sütunda tekrar ettiğim 
gibi şehirlinin sosyal tnblyesini ikm~ edecek belediye nh:nıoll'rulır. Uyanık, mo
dem bir cemiyetjn efnı.dı için bit ve fa.re gibi müst~rch baışe.rat an('.ak resim • 
lerde vcyahud hayvanat bahçelerinde görillebillr. Otelinde 1Jit, ckercl inde fare 
dolaşan blr ttehir bir turlsı merkezi olmak şöyle dursun, rnec!rni bir şehir oldu&"unu 
blle iddia edE':n~ı. Bu pislik bh:lm milli terbiyemizin de nefret ve lstlltrah He kar
şıııyacağı ikrenç bir Jevhadır. Faklrllk ayıp sayılmaz. Fa'<af. pislik asla ttUedil -
mez. İstanbul lıelediyesinin bu mürakabc ve teftişe yılınnrlı\n ı;e bıkmadnn de • 
vam etmesi lazmıdır. Uıtfi Kırdar doktordur ve bir doktor için bahsi ı;eçen lhaşe
rııt bir koh baı;llinden bir gonoıok mikrobunda.n daha teMikelidir. 
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) ( Sehir , llaberleri f Hidiseler Karpsmda 1 

Küçük mutazarrırlal ihtikarla mücadele 
komisyonunun yeni 
,_ kararları 

İhtikdrla müca-Jelı? komisyonu toplanmış, 
mühim kararlar vermiştir. Komisyon bu ka
rarlardan Vali ve Belediye Reis! Lütfi Kır
dan haberdar etmiştir. Bu hususta VnU ve 
Belediye Reisi LütU Kırdar bır muharrlrl
mlze şunları söylemiştir· 

c- İhtlklırla mücadele komisyonu dünkü 
!çUmaında 31 A~ust.>staki flatlann bundan 
böyle aynen tatbll~:ne knrnr vermiştir. Bu 
karara nazaran, şu son bir ay zarfında yapıl
mış zamlar varsa bunlar indlrllecektlr. 

Fiatıarını indlrmlyen veya malını bu flata 
satmıyan, yahud sakltyan tüccarın t!caret
haneleri seddedllecetc•~r. Bu karar, nlnıta

darlara tefhim edH.:niş oldu~u gıbl, butün 
halkımızın da bunu bllmelerl l~zım gelir. 

Bir Eyl(ılden sonrcı. gelmiş mallar varsa 
bunların mallyetlı11!1 eskisine nisbetle fazle 
olduğu te.sblt edlldı~l takdirde, flatlan an
cak komisyonun kararıle değiştlrilecelıt.ır .• 

Mahkemelerde: 

Dün bir emniyeti suiistimal 
davasına bakıldı 

Dün Asllfi! 3 üne~\ ceza mahkemesinde en
teresan salhalar arzeden bir emniyeti suiis
timal hadisesinin duruşmasına bakılmıştır. 

BAdisede davacı mevkllnde buhnıan ~ki 
Tophane mllşilrü merhum Zeki Paşanın re
tikaııı Emine Şayeste. suçiulnr lse davacının 
hususi işlerini idare eden Rahmi ile baldızı 
Müzeyyen dl. 

Rahmi ve Müzeyyer. hakkındı>. dav&cı ta
ratın iddiası, mahiyet itibnril", şuydu: Rah
mi bir vekAletname ile Emin~ Şayestenln iş
lerin! taklb etmektedır. Rahmi davacının 
Maçkada bulunan bir npartımanını 15,000 
liraya baldızına Jpot.:ık ederek, emniyeti sui
istimal suretlle, menfaat temin etmiştir. 

Dünkü celsede müddeiumumi Fehmi söz 
alarak, davacıyı bu hll.ctl.sedc mutazarrır ol
duğuna dair delll gosıererek, iddiasını tev
aike davet ~tmıştlr 
Duruşma, davaeı taratın delillerini mah

kemeye ibraz etmesi lçln, b~kn bir güne 
bırakılmıştır. 

Polisi~ iki dişini kıran bir sarhoş 
tevkif edildi 

Necmettin ismlndı: l:>lr hamal evvelki ak
şam bir kiloya ya~m rakı içtikttn sonra, çok 
sarhoş bir halde Kumkapıda dolaşmcğn baş
lamıştır. Devriye gezer. polis memuru Asım 
da sarhoşu bir hll.dt.~e çıkarmaması için e
vine götürmek lstemtşUr. 

Fakat. buna hiddetlenen Necmettin polise 
bir yumruk atarak. iki dişini kırmıştır. 

Suçlu dün adliyeye teslim edilerek, Aslı~ 
4 üncü ceza mahkenıeslndt' yapılan sorgusu 
sonunda, tevkif edUmlştlr. 

Bakkaldan haraç isteyen bir adam 
tevkif edildi 

Mehmed isminde biri Samatyada Yorglnln 
bakkal dükktıruna giderek, haraç olarak bir 
şişe rakl istemiş, alamayınca camları kıra

rak. bakkalı tehdid etmiştir. 
HM!se polise aksetmiş, suçlu yakalanıp, 

dün adliyeye verilmiştir. 
Maznun, Asliye 4 üncü ceza hfikimlnin ka

rarlle tevkif oıunmu~tur. 

Ticaret işleri: 

Buğday fiatları yükseldi 

Müvaredatın azaJılası üzerine buğday fi
at.ıanndak1 dil.vüklilk kısmen zall olmuştur. 

DOn bu~day fiathn 8 para kadar yüksel-
miltlr. Diğer hububat fiat.ıarında bir deği
tlkllt yoktur. 

Dün Almanya, Danimarka ve Mısıra tütün, 
isveçe fındık, İngııtereye de tiftik ihraç e
dllmlştlr. 

Amerikalı flrmal u İzmir mıntakasında 
tüttln mübaya.a faaliyetine devnm etmekte
dirler. 

!Oteller kontrol 
ediliyor 

Sirkecide kapatılan b'ir otenin 
kapısına konan levha 

Belediye otelleri sıkı bir şekilde kontrol
dan geçirmektedir. Bu kontrollar esnasında 
belediye zabıtası tnllmatnameslnc aykırı ha
reket eden bir kısım oteller muvnkkaten ka
patılmıştır. 

Belediye memurları b:ı teftişleri esnasında 
noksan gördükleri otel ~ynsının otel sahlb
lert tarafından alınarak yerine konmnsını 
soylemektedlrler. Otelcller bu teftişlerden 

müteessir olmuş, belediye zabıtası tallmat
nameslnin bu husustaki maddelerini aynen 
tatbik edemlyeceiclerlni Ueri sürerek Bele
diyeye müracaatta bulunmuşlardır. Otelcl
lerln müracaatı reddedilmiştir. Belediye, her 
otelin muhakkak surette temiz bulundurul
masını temin edece:Ctlr. 

Muvakkaten kapanan otellerin kapısının 

üstüne Belediye tarafından aSllan levhalar
da, görtuen kusurla; zlkrcdllmlektedir. 

Sehircilik mütehassısı Prost 
' dun ellspresh y0 ldi 

Şehlrclllk müt.ehassuı Prost, dün sabahki 
ekspresle şehrimize gelmiştir. Prost istan
bulda lk1 ay knlacak. imar plfınının noksan 
kalan tnraflannı hazırhyacaktır. 

Dün Belediyede öğleden sonra Prost, imar 
İşleri Müdürü, Yollar Şubesi Müdürü ve Ha
rita Şubesi Müdürünün iştiraki ile yapılan 
toplantıda bulunmuştur 

Müdürler İstanbulda bulunmadığı zaman
larda cereyan eden imar hareketleri hakkın
da, Prosta izahat vemıtşlerdlr. 

Mlltef errlk: 
Evlerin kum torbalarile 

maskelenmesi kararlaştırıldı 
Pasif korunma maksadlle evlerin kum tor

baları ile maskelenmesi knrarln.ıjmı~tır. Pa
alf korunma işlerinde kullanılmak üzere alı
nan kumlar için vergi cibayet edilmemesi 
Belediye fubelerin' blldlrllmlştlr. 

Yeni on paralıklar yakında 
basılacak 

Darphanede yeni on parahkların basılma
sına aid hazırlıklar b\tlrllmiştlr. Tedavülde 
bulYna.n ufak para~ann basılmakta olanları 
bitt1kten .sonra, yeni on paralıkl:ırın basıl

masına başlanacattır. 

Şehir işleri: 

Ayasofyadaki bazı dükkinlar 
yıkılacak 

Ayasofyanın eskt adliye sarayına bakan 
cephesinde bulunatı dükkA.nların yıkılması 

kararlaşmıştır. 

Denizyolları bir 
Ş·ı'epç·ıı·ık mudu··rıug'JU H arbden <>üyük zaraTlar gören-

1
ma saçlarını oksijenli. su ile sanya i ler olduğu gibi, zararlan ga - yar. San saçın kendine çok yaraştıJI 

yet ıküçük olduğu halde gene kendilerini kanidir. Hıa-rb ·başladıktan birkaç 

tQşkı·ı edı"yor harb mutazarrın addedebilece'kler de sonra gazeteler, eczalarda ihtf ı..fır 1 
.J ~ mevcuddur. Bu küçük muta"Larrır tip - pıldığını yazmışlardı. Bu haberi ~ 

Denlzyollan İdaresi, şllepçlllğlmlzln ihya- lcrinden birkaç örnek zikredeceğim. ğu gündenberi Bayan Necıa o'ksijenll 
sı için yeni ve pek mühim bir karar vermiş, * bulamamak korkusile üzülüyor. O )l 
bu işi ehemmiyetle ele alarak, üzerinde tet- Mütekaid Bay Kasımın bütün zevki, dar fuzla üzülüyor ki, yemekten, ic;ıtl 
k!kat yaptırmağa b~şlnmıştır. akşamlan gazetesini alıp köşesine otur- ten bile kesilmiştir. 

Malftm oldu~ üzere, Etlbank, Sumerbank mak ve «Sağdan sola, yukandan aşağl:D Harbin iküçü-k mutazarnrlanndall 
ve Denlzbankın müşterek sermayeleri l~e izahatına göre, bulmaca halletmekti. tip daha! 
kurulmuş, (Sosyet\? Şllep) adtle bir teşekkül K 'kle . h fl ı .l ld x......... d' * 
mevcud idl. arecı n ~ er c uo. uraca5 uu • ı -

Bu ştlepçlllk şirketinin, Demir, Bakır ve ye saatlerce ugraşırdı. Nı~ayet karecık - Hasis, ayni zamanda da pis olan 
Krom olmnk üzere Ü" şUenl vardır. . lcr dolar, o da uyumak içm odasına çe - d h b .... d b--...ın fintıarıt 

v k'lird' am, ar yuzun en \:.lu.ı 
Denizbank İdare31 lflğvedlllnce, Deniz- ı 1

• tereffu olacağını duymuştu: 
bankın bu şlrkett.?kl bütün hukuku aynen Harb ba~Lıyınca, günün haberleri ço- _ Ceketimin yakac;ı da kir1enı1V' 
Denlzyollanna dencdllmlştlr. ğ'alınış, gaı?JCteler~e bulmacalara yer Biraz benzin alıp temizliyecektim. ~ 

İdare. esasen hl.s$edllr oldu~u bu şirketin kalrr:amıştı. Bu yuzden Bay Kasım da di znrara gireceğim! 
bütün hlsselerını satın aıorak, ayrı bir te- zcvkmden mahrum bırakrlmış oldu. İs- n· d" .. d" F k t d 
şekkfil halinde, fakaı. idareye bağlı olmak mir.i hal'bden mutazarnr olmuşlar ara- ~~e 

1 
~5fdn u. a a sonra an 

şartlle büyük mlkyac;ta iş yapacak b\c şilep- smda sayabiliriz. çarcı a ' u u. 
•ilik müdürlüğü tc.ılslnl düşünmektedir. - Acelem ne, dedi. har.b sontl 

Bunun için idare icab ederse Vektıletten . * benz!.n gene ucuzlıyacaktır. O zamall 
mühim miktarda tahsisat ta alacaktır. lkinci mutazarrır Bay Hüsameddin - lır vakamı temizlerim. 

Bundan sonra daha 8-10 yeni şilep alına- dir. Her akşam Narlıkapıdaki evinin ' da 
"ak, memleketlmlzl.ı ihracat maddelerinin penceresi önüne oturur bitişik komşu - Onu harb mutazarrırları arasın 

11 ' . yamazsak da yanına sokulaca<klar 11\ kendi vapurlarımızla nakline imkan verecek nun radyosundan alaturka şarkıları dın- h kk k h -'L' ,_ d "fi 
yeni bir inkişaf devresi açılacaktır. JiyE>rclk yirmi ddkua!hığunu demlenirdi. a" a . aa.11~ zararını yb.ın an • 
İdnre bu hususuıı temini için 5 yıllık bir Harb başlıyalıdanberi komşu havadis muş, hıssetmiş olaooidaırdır. 

11lepçllik programı h:nırlıyacaktır. din!cıllEğe merak sarmıştı. Ankara istas- * 
yonunun alaturka fasrllanna ehemmiyet - Büyük mutazarrırlar arasında ; 

Engel imtihanları 15 Birinciteşri~e 
bırakıldı 

Maarif Vekftleti dün alllkadarlara yeni bir 
emir göndererek, yeni imtihan talimatna
mesine göre dersleıe başlandığı günden ltl
baren bir harta içinde yapılmnsı lfızım gelen 
engel 1mtihan1arını:ı, bu sene talebelerin 
yeni talimattan vaktlnde haberdar olama
maları yüzünden mağduriyetlerine meydan 
verilmemek ve yalmz bu yıla münhasır kal
mnk uzere 15 Birincit~rlne kadar uzatılma
sını blldlrmişUr. 

M .. kteblerin pasif korunma 
hazırhklan görüşülecek 

Bugün Mnarlf Mlidürlüğünde şehrlmzlde
kl bütün resmı ve husus} mektebler müdür
lerlle ecnebi ve cık.ılllyet okulları yardirek
törlerlnln lştlrnklle bir toplantı yapılacak
tır. Bu toplantıda ır.ckteblerdf! pasif korun
ma işinde şimdiye kad:ır ne gibi ha~mlıklar 
yapıldığı gorüşülecek ve yeni kararlar alı

nacaktır. 

İlk öğretmen okullannın ikmal 
imtihanları neticelendi 

İlk öğretmen oirnllnrının son sınıflarındn 
ikmale kalarak Eylu~ devre.sinde muvaffnk 
olan talebelerin listesi Maarıf Vckfıletine 
gönderilmiştir. 

Veklı.let adcd~rl 100 ü bulan bu yenl me
zunları muhtelif ŞPhirlerdekl okullara tayin 
edilmek üzere v11Ayetıer eınrlne \erecektir. ...... .... ...... . ............................. . 

BOtOn tat nbul halkı ve sinema
mızın muhterem mthlaviınleri 

hazırlanınız. 

Mevsimin en bOyük filmi 

Rio Grand Gülü 

Bnş Rollerde : 
JOHN CARROLL MOVITA 

vermez oldu. Bay Hüsameddin artık ak- çük muta:zarrırların esamisi okunur. :Jf'J 
şamları ykıni ~okuzluğunu demlenirken Diyecerıtler bulunur. Şu da var kıı; " 
bir YRndan da kulaktan mest olamıyor. :vük mutaz.ı.rnrların zararlnnndan ~ 

Onu da harbden mutazarrır olanlar ka bugünlerde hiçbir şey de okunnüf 
sınıfına ithal edelim. cak mı? 

* Bayan Necla, aslında siyah saçlı - am-

,_ Bunları biliyor mu idiniz ? :J 
lady Hamilton 

Ladi Hamil 
ton, Napolyon or -
dularına karşı za -

fer .kazanmış olan 
Nel.son 1kuvvctlc -
rinin erzakını ve 

rnühımmatını te -
min eden kadın -
dır. Böyle olması

na :nağmen borç 
yüzünden hapse 
gi.rmiştir. 

* 4 Uncu asırda Avrupayı 
istila edenler 

Bir memleket 
istilB. edildiği ve 
müstevlilerin u -
'un zaman orada 
hükümdar olduk -
lan biliıhare müs 
tevlilerin bırakmış 
oldukları eserler -

En garib kUtUphane 
Dünyanın en gn 

rib kütübhanesi 
Budanın nasihat -
lerinin bulunduğu 
kütübnancdir. Bu 
kütübhane, ayrı 
ayrı 450 binadan 
terekküb eder. Her 
birinde bir tek ki
tab ınevcuddur. 

* 1936 da Yugoslavya puJları 
Yugoslavyada \ I ~ 

1936 senesinde 4 '-' \ ~ 
nevi posta pulu ta- ~~ Y 
bcttirilmiştir. Bu ~ ; ;:::-

posta pullannın i - I ~ 
ki n~v'inin yazılan slavca idi, diğer , 
n~'inin yazıları da ingilizce. 

* Oç köşe pullar 
Afrikada Mo - A 

zambik hükume -
tinin son seneler -

den anlaşılır •. Fa - de çıkardığı pul - ~ 
kat dördüncü asır- lar müselles şek - AY,J! 
da bütün Avrupa - lindedir ve pulla- ~ffl..~ 
yı istilfı etmiş ve bir müddet oralarda rın üzerinde yılan, A&ııbı;;~~-~ 
yerleşmiş olan Gotlar, Avrupada tek ıaslan, kaplan gibi hayvanların resimle~ 
bir eser bırakmamışlardır. ri vardır. ................................. _ ............................. -·...._,-.......... ______ ......,.____ .. . ..-" 

L SLER 
Bir düşüncesizlik, 
Bir de talihsizlik 

Sui talihe bakınız: İhtiyar !kadın d• 
vadini tutamadan öldü. 

• ZORO KAMÇILI ADAM. 
Dnnyanın en dahi muıarrıri E\iİL ZOLA edet>iyatını., en Pırlak eseri Meksıknnın emsalsiz güzelliği için-

" H AYVA N LA Ş A N İ N SA N ,, de çevrilen heyecrn, deıış ·t, ser-
Müstear isim olarak cŞahendcıı> im

zasını kullanan genç kadının sergü -
zeşlini aynen nakletmek salfilıiyetine 
malik değilim. Yalnız çok kısa bir hü
lasasını yapabilirim. Genç kadın mek
tubuna: 

Genç kadının kocası ile yaşama~ 
devam etmesi mümkün değildi, ıküçiill 
bir ekonomisine güvenerek evindeıt 
ayrıldı, bir boşanma davası açtı. 

gUzeşt ve macera dolu tılmi şerefine 
Artistlerin en kudretlisi 

G A B i N S 1 M ON E S I M O N bnynk Gala müsameresi olarak 
J E AN BUGÜN muti ıelerden itibııron 

H A ~nVA41NnlldA bş Ar~a Y;rNhS A N AL][ A Z AR 
Filmini pek yal ... ında göreceksiniz. ...a ____ 111;1~ '-"' Sinemasında başlıyor ...__, 

--=--------------------------------------, BU 
AKŞAM ELEK ve iPEK Sinemalarında 

DÜNYA SİNEMACILIGININ ŞAHESERi 
ve hugnne k<1d .. r gördnğnnnz bntnn bOyUk filmlerinin şöhretini gölgede bırakan 

MARDE ANTOONETTE 
2 Devre, 17 kısmı, hepsi birden filmi yaratan: 

NORMA SHEARER TYRONE POWER 
kalmamıştır. 
aldırınız. 

MOhim nan· Fiatlardft zam yoktur. - Bu gece için MELEK'ta Loca ve numaralı koltuklar 
IPEK'te ~umnralı koltuklar kapışılmaktadır. - MOtenl<ip geceler için bilctletinizi . evvelden 

Fılme ilave olarllk: FOKS JURNAL, en son dOnya haberlerı 

~·---~_,m:aıı ... =-• Telefon: MELEK: 40868 • İPEK: 44289 -4--------~' 

- 7 sene evvel beni zorla evlendir
dı ler, cümlesile başlamıştır. 

Türkiyedeyi.z, Cümhuriyet devrin -
de yaşıyoruz, tabii bahis mevzuu o -
lan ckuvveh değil, manevi tazyiktir. 
Bu genç kadın daha çocu'kken yetim 
kalmıştı. Akrabasından kimsesiz bir 
kadının evinde, onun himayesi altında 
büyümil.ştü. Evlenme çağına geldiği 
zaman bir gün ona bir genci gösterdi
ler, ihtiyar ikadın: 

- Bununla evlenmeğc razı olursan 
ölümümden sonra bütün servetimi sa
na bırakacağım, dedi. 

Gösterilen erkek ccazib, bir erkek 
dcğ;ıdi. Fakaıt Misini temin etmiş ol
nıak arzusu ona bu erkeği kabul ettir
fü. Evlendiler, er'kek ayyaş. kumar -
'l)az, üstelik de cgaliz, bir adam çıktı. 

Bana sorduğu sual gönül işleri il6 
al5kalı değil: 

- İhtıyar hamimin şarta bağlı vn " 
di birçdk şahidlcrin huzurunda yap1l• 
mıştı. Tescil edilmem!.ş olmasına ra.t 
men bana bir hak vermez mi? diyor• 

Bence meseleyi bir hukuk adamınll 
sormalı, yalnız bildiğimi söyliyeyirn~ 

- Bahis mevzuu olan mal menktl 
de/ti!, gayrimenkuldür. Menkulde al{:' 
din teslim ve tesellüm ile tamam ol " 
masına mukabil gayrimenkulde mu " 
amele tapuda ferağ ile biter. Bu iti " 
barla üzerinde yürünülebilecek bir Ü" 
mid ışığı görmüyorum. 

Hikayenin hissi tarafına gelince 
- Ben bir cdüşüncesizrn{> bir de 

csui talih> görüyorum. B~rekc• 'er " 
s~n genç kadın C'peycE' bir tahsil gcW 
düğli için bugün boşanma davasınıtl 
nc>t' celenmesine intizaren hayatını ~ti 
zanabılccek bir vaziyete glxmiştir. 

TEl:ZE 
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RADYOLARL A. 

ropagand Harbi 
Don ya radyoları dnn gece neler söylediler? 

Dün gP.ce Alman radyosu Böyl~di: 
ha;~P;rı~ - Soir g~ctesfaıin bir mu -
larını .. r .. 'lya getınlen İngil'tiz tank -
ka1dığ qorwkş,l büyük bi,. tesir altında 
tln<> ı"a/!'_,n ~ .ıyor, fa cat hayret etme 

, l\;(.l,ır rtıss du .. 
vardı? tn~'•~ı- · ynuısına ne luzum 

• ı,Jw.~r end .. hi 
elbette satacakUı d us ma:mu!latını 
karşı gelecek .. ~ .. ır, yeter ki kurşuna 

gogıı.s Fransızın oLru.n! • 

* Alınan edebiyat 
Oenıe h ını maalesef tanımıyorum 

"l ayale s:.ı.hıt • 
Yok :mudur bUmı. muharrir ve gazct.ecUerl 
Propaganda n ~O.'\ım fal at şayed varsa 
nıadıkJnrı :mu:z~c• ne bunlardan birini al
nın bir h:ı.ft a aıttır, zira radyo şpikert -
cunııcdlr· İn ~~nberı tekrar cttığl hep bu 

· g .... dilsLrısı ve Fransı göğsü! 

---- • T o ~ 

........__ 
1 

L 

ı--

mek L.~edller. Yalnız biz Alınan mar§lnı ne
reden bileceğiz, hen. nedeu sôyllyeceği2? Fa
kat birden bnun arkadaşların nynl nıakam 

üzerinde türk:çe bir marşa başla ıklarım 

lşlterek şaşa kaldım : 

Paldır küt. . 
Paldır küt. • 
Paldır küt .. 
Şunları bumdan .•• 

v A T 
Yazan: ismet Hum si 

R 
ı-o 

1 
1 

Bacaksızın maskaralıkları: Tabagın içindeki surat 

-

Sayfa 5 

C ÇOCUK TERBiYESi ~ 

Çocuğun el hareke leri 
neyi ifade eder niçin 

kıymetlidir ? 

C: Birgideki sel felaketinden intıbalar :J 

Birgideıki sel felaketinin tafsilfttını vermiştik. F.ge ve h avalisi muha.birimiün 
gönderdi~i yukarıdaki resimler, 1e1libdan sonıra nahiye çarşısını, yıkılan evle- . 
rinin acıklı halini göstermektedir. 
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Bu p.pka yejil fötrdir. D~ kenarına siyah geçirilmiştir. Yeşil fötr bu siyah
blı dar bir teıid halinde çerçeveliyor. Gerek tepenin, gerek kenarların şekli 
çok orl.jinaldir. Bere tepelerindeki gibi minimini bir ibik bu itinalı ve ağır şap
lw:ia göze ne tuhaf görünüyor. Arkada kalb şeklinde bir girintisi var. önü ileri 
doğru eğik. Bu sene releve p.pkaların kenarları bu biçim olacaktır. 

Krepten 
yapılmış bir rob 

Bu da orijinal bir rob: Bu sene çık:ı.h 

yeni bir krepten yapılmıştır. Kumaşının 

o kadar ehemmiyeti yok. Her düz ve a

ğır ipekli ayni işi görebilir. Hatttl ince, 
düşiik yünlülerden de bu yolda istifade 
edilebilir •• 

Hüner biçimindedir. Bir yandan ka -
panan orijinal ya'kanın devamı, kapan -
dığı tarafta bir kesikten görünüyor. Ve 
bütün lkorsaja bambaşka bir güı.ellik ve
riyor. 

AVni taraf ta, kalçaların hizasına ol -
dukça geniş bir saça-k konulmuş. Bu sa -

çak adeta, yakadan bir eşarp gibi geçen 
ve sağ yan yırtmacından görünen par -
çanm temadisi yani eşarpın uçlan his -
sini veriyor. Robun bütün süsü, bütün 

En iyi ma.niikür 
nasıl yapılır? 
Eski cilayı cıka

rınız. Acetone ve 
ya hazır bir cila 
temizleyici ile) 
Parmaklarınızı ı· 

lık, sabunlu .suda 
birkaç dakika tu 
tunuz, Manükür ta 

Kadife şapka 

yenfüki ve değ~ikliği işte burada- Mat kadifeden 
dır. lü vunlet. 

şajka. Goncelerle 

SON POSTA Birinciteşrin 4 

Jean Gabin bahriye başçavuşu oldu, Jean Murat 
binbaşılığa, Albert Prejean piyade mülazimliğine, 
Tino Rossi piyade neferliğine getirildi. Jean 

Kiepura da Leh lejyonuna girdi 

== 
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Sayfa 7 

C Leh tarihinden bir yaprak J 

Lehistanın milli 
kahramanı: Koşçuşko 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
_ 793 senesinde Le· 

histan TJdnci deh 
ıtaksime uğtanuştı\ 
Koca krallığın bin 
:mı1 murabbalık bir 
kısmı 1,100,000 nüfu· 
su ile Prusyanın, 4 

l 

bin mil murabbalık 
bir parçası da 3 mil· 
yon nüfusu iı1e 'RUJ 

· Çarlığının hükümle • 
ri altına gircliı. Geri • 
ye ık.alan 4, 400 mil 

l murabbalık yer de 
13,400,000 ahalisi ıle 

g11ya müstakil Polon· 
ya Cümhuriyetini teş 
kil ediyordu. Ancak 
Rusyanın o vak.itki 

\. tacıdan Kate:rina o • 
nwı istiklal ve tama· 
miyetini temin eder· 
ken, üçüncü defa tak 
simini de zımnen ha· 
her veriyor gibi idi. 

F'1hak.C.·rn, meml~ 

1

. kette asayişi temin 
ve nizamı tesis mak· 
sadile Rusya ile Prus Koş~ko . . . 

~--:---------~::.. ___________________ _! _____________ _) ya bir takun askeri tedbirler aldılar. İm- nıuııe:ım':s~e net~celendı. Raçlavıçe mu-
! paratori~e Katerinanın orduları, İge~~ - zaf!erıyetını 12 Nısanda haber alan Var-

~.-.....1 t--'.... • t ''"om'un umumi kumandası altında Cum şavad:ı da lro.ynaşma başladı. O zaman, 
~e ~ıerccıc yeni görüşmeler yapaıı Ingiliz ve Fransız Başvekilleri ile Hariciye erkanı, n•uriyct arazisinin mühim noktalarını iş- Rus hükumeti, Leh hükfunetini tazyika 

• General Gaınelin ve Amiral Darlan bir aTada gal ettiler. Varşavanın etrafında üç as - başl~dı. LA~in bu tazyik aksi ~etice 

V llrfova, Alınan 
tan-areleri 
edildikten 

ve toplan tarafından bombardıman 

senra yanıyor 

keri çember payitahtı nezaret altında bu- verdı. 17 Nıs~n sabahı Varşavada~ Mir 
Iunduruyordu. Dragon alayı 15!,a.~ ba~ğını a~t~. Üç sa-

Bunlara rağmen Leh efkarı umumiye- at geçmeden butün şchır ahalı.sı aya~ .. 
si ada yatışmış değildi. İçin için !kaynı- ı:anm.ı~ı. İsyanı, ~urada, ~n~uracı K~ -

Yor basına gelen felfıketi hazmedemi - lmski ıle ıkasab Sıerakovskı ıdnre edı -
' ~ yorlardı. 

yor~ ·ı·hları d teerid edilen Asilerle Rus kuvvetleri arasında otuz 
Lehlileı: ~h:büıtü~ :ıwarının toplat- ~lt~ s:ıat süren şiddetli sokak muha~be

·tırılması 15 Mart 1794 günü için karar - .en bldu. Bunun sonunda Ruslar rıc ~t~ 
laştınlmıştı. Gizliden hazırlanan isyan mecbur olmuşlardı. General . Gag~nnı 
hareketi bu tarihten üç gün evvel, Os - m~ktul vererek ve gen~~al Mılaşevıçı de 
trolenka'da patlak verdi. Süvari binbaşı- esır bm:karak, 2.200 ölu, 4.500 esir, 42 
sı Madalinski adında bir adam 700 atlı - iop zayıatla Prusya hududuna sığındı -

f nın başına geçerek Prusya hududuna ta- arGer. • V kurt lm L h' t 
· · · · d K çı arşava u uş, e ıs anın 

1 
ar.ruz ettı ve az zaman ıçerısın e ra - ...ı • t"kl" l k k - ·dl · · d · 1 d d ı.1a ıs ı a e avuşma umı erı zıya e -
kovı ~pı arına .ayan 1

• • leşmişti. Fakat 'bu vaziyet uzun sürme -
l İhtılal ehemı~uyet kes~ıyordu.. An- di. Rusya ile Prusya bu hezimeti kolay 
c~ bu .h~rc~e.tı mu".affakiy:te ulaştıra- kolay aff edemezlerdi. Kral Frcderik -
bılmek ıçın asılere bı.r .b~ _ı~~dı: . Vilhelm, imparatoriçe Katerina ile isti -

Epey zamandanberıdır, butun .?1illetın şare ederek, Lehleri tedib işıni kendi 
nazarı dikkati, Koşçuşko nun uzerınde üzerine aldı. 
toplanmıştı. Kendisini, münzcviyane ya- General Favrat'ın kumandasında bır 
şnınakta olduğu yerden çağırdılar. O da Alman ordusu Denizof'un kumandasın -
23 Martta Krakovi'ye yetişerek, milli ih- da bir Rus ordusu ile birleşik olarak Şçe
tilfıl kuvvetlerinin umumi kumandasını ikoçine'de Lehlere taarruz etti. Kuvvet -

AlmanJar tarafından bombardıman ele aldı. ler aşağı yıtkarı müsavi idi. Lfikin Koş-
edilen bir Leh kasabası yanarken Tadeuş Koşçuşko, Litvanyalı, fakir çuşkcı'nun as'kerleri acemi idiler. İçlerin-

bir aılenin evladı idi. 1746 senesinde No- den bir çoğu da tüfek yerine orak kul -
vogrodek eyaletinde dünyaya gelmişti. !anıyorlardı. Kan gövdeyi götürdü, fa 
Tahsilini önce Varşavada yaparak, bil~- kat Koşçuşko da Varşava üzerine çekil 
hare Parisde ikmal etti. Memleketine ıne~e mecbur oldu. 
dönün~e f~ ~biti. sıfatile Leh ordusun- Hezimetler üstüste geliyordu. Nihnvot 
da vazıfe gordu. Lak.in bu sırada bed · Krakovi de Prusyalılann eline düştü. 
'baht bir aşk yurdundan uzaklaşmasını O tarihe kadar menfi bir vaziyet takın -
icab etti. Tekrar Parise gitti. O aralık mış olan Avusturya da harekete geldi. 
Amerika istiklal muharebesi başlamış - Lehistan hududlarını tehdide başladı. 9 
tı. Koşçuşko oraya koştu, gönüllü olarak Temmuzda Prusya kralı Varşavayı biz 
.Amerikan saflarında çarpıştı. Vaşington zat muhasara ediyordu. Rus ordusu da 
kendisini liva generali ve Vestpoint ka - şehre bir.kaç mil mesafede mevzi al -
lesi muhafızı nasbetti. mıştı. 

1783 de Amerika ile İngiltere arasın - Varşava o vakit de aylarca dayandı. 
da sulh edilince Koşçuşko memleketine Muhasara kuvvetleri hücum üstüne hü -
döndü, ve orada münzeviyane yaşamağa cum edıvorlardı. 10 Teşrinievvel sabahı 
koyuldu. Rus J..."Uvvetleri., açılan bir gedikten içe-

Lehistanın Prusya ile ittifakı Leh va - riye girdiler. Bu esnada düşmana sav}.et 
tanpcrverlerme ümid dolu yeni ufuklar ~en Koşçuşko yarnlanarak at.ından duş-
açmıştı. Millet, son derece sevcliğ: ve tü. 
saydığı Koşçuşkoyu, Amerika ordusun - RusJar oa \kendisini alıp götürdüler. 
dnki rütbesile, yani generallikle hizme - İsyan sonuna ermı ti. 

Sovyet - Alman hudud komisyon u azaları toplantı halinde 

te çağırdı. Ve vakta ki Rus orduları Le- Bu kahraman, bundan sonra Petcrs 
histanı istila ettiler, Zielcnçe'de ve Du- burg zindanlarında ilki yıl mahpus kal 
bienka'da yığitcesine harb ettikten son - dı. Çar Pol I in cülUsunda affedildi. Bu 
ra, o, Kral Stanislas Ogüst'ün cebane - afiv kararını Pol biz:zat hapisaneye gi -
tıne kurban giderek, beş yüz zabitle be- dip kendisine tebliğ etmek civanmerd • 
rubcr tekrar gurbet yolunu tuttu. liğini göstermişti. Koşçuşkoya mühim 

Polony•da Yah . 
udiler ka nıplara sevkediliyorlar 

Her tarafta hürmet ve itibar görüyor- bir de mc~uriyet teklif ettiyse de, o ka
du. Şöhreti dünyayı tutmuş, Fransa bul. etrnedı. Kalktı Amerikaya gitti. On 
millet meclisi kendisine cFransız vatan- sekız ay sonra Fransaya geçti ve ömrü· 
daşlığmı » tevcih eylemişti. nün ı:onuna kadar vatanının istiklal da· 

B;r yıl diyar diyar dolaştı. Ve niha - vasmı güttü. 
yet 1794 de, milletinin vu'.kubulan dave- Lakin Avrupa artık onun sesini duya· 
tine tehalükle icabet etti. mıvacak kadar meşguldü. Büyü!k vatan· 

Onun ismi muvaffakiyetin en büyük Per~er, de~n bir .yeis içhı~e İsviçren:n 
zamanı telakki edili.yordu. Vatanın her s.oı?r şehnne gfd•pA ·:rı~tı. Ve lw5 Teş
köşesinden, hergün yüzlerce, binlerce rmıen•Pl 1817 de, ~m. bır hastalıgın ze. 
insan gelip asilerin saflarını kabartmak- bunu 0

1arak nrada oldü. 
ta idi. Fakat ayni zamanda Ruslar da Lehler) cenazesini yabancı topraklar 
tenkil tedbırlerini almaktan geri dur - da bırakmağa kail olrnadılor. Onu Kra· 
muyorlerdı. kov1vP getirdil€r ve krallannm yanına 

Mühim Rus 'kuvvetleri gen€ral Deni- gömdüler. 
zof, Ratmanof ve Tormansof'un kmnan- Simdi onun türbesinin önünde sün -
dalan altında K.ra.kovi üzerine yüni _ gülU bir Alman neferi nöbet beklivor-
mekte ve yol üstünde rastgeldıkleıi pe - Ercümend Ekrem Talu 
rakende Leh fısilerini tepelemekte idi - --··--·····································-··-··········· 
ler. Buna rağmen Madalinski ile Man - Kırtasiye toptancılarının toplantısı 
get kolları, KoşçuŞko ile birleşmeğe mu- KJrtnslye malzemesindeki yüksekliğin ô
vaffak oın;uşlardı •. Hep. beraber general nüne geçilmek fiz•re dün bu malzeme top
Tormansof un emnndekı kuvvetlere ta -ı tancılnrı Ticaret Odasına ça~ırılıırak vaziyet 
arruz ettiler. İlk muharebe 4 Nisanda, etrafında bir görllşm~ yapılmıştır 
Raçlaviçe önün?e oldu. Ruslar burada Ynrın eczayı klınyevlyc ve tıbbİye sntıın-
l 600 maktul verıp, 12 tane de top kaybe- ıar da Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde bir 

Varşovalı .k.adıniAr l>ir bombardımandan• ?~rek perişan oldular . .. B~ ilk. muvaffa - to;plantı ya,pacaklnt ·ve flatlnrdn istikrar . 
sonra evl$'bıhı enll:w berinde dolaııırlarkeıı, xıyet Leh isyanının buyumesıle ve şu - husulü için bazı esaslar tesbit edUecektlr. 
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Musiki notast 
-ile sevişen aşıklar 

İtalya Tür~iJenin de iştirakile bir 
konferans akdini teklif edecek Ha;i Fahri Ozansoy • k• • b N .. d ı_ ska k . (BG.§tarajı J inci sayfada) l .Ayrıca ..At.U, Slıı.klcr ve Dufkupper de ' 1 inci Ceva 1 m etice e al nç oca .[nglltere ~ F.rıı.nsada nrtik bfitün kuvvetııe alarnk mtlerJ:n kat'iyen lltimnd telkin,, 

kansını ve aşıkıını tabanca hisseanme.sı ,Olmuştur. mtyeceğlni ~ylemlŞlerdlr • 

Y K _, f ı.. ., r ı q" • .. ... .. Rus - Alman eklarasyonu Henüz teklif yok 
azan •. a" zım Namı· Duru · ~ <..U le oldurdu ~ r ( Rus - Alman deKlarasyonu harbin tasfi- Çemberlayn bu nıütalealara oevab "" 

nımd Falır1 Oznnsma aramızdakl !lhtlliıf, , tına !kadar blle., abettiren bir ednblyattu: 3'eS!ne mütedair olan ikısnu karanlık olmak- ı>erek evveremirde gizli celseye mub' 
I> :un .fazlalıklnrındsm tecrld edill.rse, şu bn- i,te ben bunun olmadığını Acdln ettim· Ha: Son ,günlerde Pariste işlenen ~ir ci - lıı. bera:bcr, bazı o:mş tekllflerllc bu tekllne- lif olduğunu bildirmiş ve barış teklif 
S:. fe]de girer: Bh Tfirk mllli edebiyatı var lid Fa'hrl ise akslni l:ibıı.t edemedi .ıBlr Rren- nayet, ~diye kadar asla duymadığımız r.n :reddi haline aa o1mak lizf!!"e bazı teh- 1eri meselesine :temas ederek denıil 
m::dır~ yok mudur? O, vardır. <Uyor; ben yok- gin sözlerinden mültıenı olarak ;erdltlnl ve ı::nrzda sev.işen bir çiftin maceralarım or- clidlerl birlikte llıtlvıı. ettiği görülüyor. ki: 
tr. dlyonım. Yal~ bu varllt;ı ve yokluğu neşrc•tığini söyledi~! konferansın b:ınn gl:os- taya koym.Uk bakımından cıdden meraklı Bu teklifin mab:ye·~ ne olncağını kestire- Halen elimizde ıbu mahiyette hi~ 
llls'bı ımnnaınrmd" ınlmak lAzımdır; çjinkü terc!lği parçalrnndıı. da ben :istedü;Im de _ safhalar ar:z.et:meıkted.ir: man, :fakat derhal sor11yebllimn ki, !hlçbtr teklif yoktur ve Lloyd Georges'in tas' 

..b1r millet olur da o!lun bir edebiyatı o1maz, ınıerı göremedlm. ' PariSt.e .!Dupin ismmde bi1- kuyumcu. za.nınn hiçbir tehdl~ 'Ing~tere ve Fransayı vur ettiği !kadar tefeniiailı ve geniş '$! 
demek hata değil, be'e bir Türk için küfur - • Fransızca terc.ünıelerlnde .orijinal kuvvet- onun da genç ve güzel bir kansı vardır. harbe girmekle gilttuiumuz gayeden vazge- hiyette bir teklif alacağı.m}Zl tahmin 
dur. IHalid Falırı lınl:tnm Jd bcJ böyle 'blr lerlnden pek çok !l:aybebn.1§ oldııklımn:ı inan Zahirde ımes'ud görünen bu ailenin er - çlrcmlyecektlr4 Alman ;pro agandasının yap- m.ek henüz mevsimsi7.dir. Buna mulcS 
küfurden tenzih erler. dığım birkaç Rus mcnuunn ele nlaylID: .keği her ıgece y.eme'.klerden sonra gazete- tı~ gfbJ, meikftr gayeyi 1-cıtlhsnlden CITcl bi4 yapılacak teklifin kendisine hüI'Jfl' 

Türk, bltmez, Gükenmez a.ınlar ır.ınde, 1938 yılında çikaı1 . her iblri ıl20-16D sayfalık 5ini ok:u.mağa,, kadını da elişleri yapma- mucn.deleyl terke amade oL'tlıadıCımızdan do- ti olan hiçbir hükfunet tarafından kab' 
milli hayatının her türlü safhası.,da, hem CMllletıerarnsı <efiebtyat) mecmuası iL:Jndekl ya me.riklıdır. Yalnız haftada 'bir iki ~yı harbin devamından" m!ltevellid mes·~ :: edilcmiyecek bir şekilde obnası tam' 
de b !'Cok mllietl~I"" gıpta vm-ecek varlıklar bfitün romanlan, pıvesleri. hlkflyelerl oku - gece, Dııpin geceleri .arkadaşlarile !konuş yetik blzlm sırtım_ıza ~:ıkle:"'ek te.şebbusu men mümkündür. Buna binaen he!l.11 
cösterm1şt1r. Blr milletln varlı~ından, lılr dum. nna:k için okağa çıkarsa da bu da aile anca Almı'ı.n taktl~loln yenl blr nUmunesl mallım olmıyan ahval ve şerait i~ır 
o~z destanı, blr Ergenekon destanı, bir Romanlardan bir! Ukraoyalı genç muhnr- uad::ıtini 'bozacak lha11erden değildir. olnblllr. • hükıimetin ne yapacağını söylemek dJ 
Köroğlu d.:..:.:tanı, d:ıha birçok milletlere rtr Katayef'in ıcBen, calı§kan hrilk~u1> -n- Dupin'in blı" hususiyeti de musikiye kar- Teklıf nasıl karşılanacak ? ru olamaz. Bir teklif alclığunız takdirO' 
maledile-re· bizce :rr.t-çhul knlmış nice nloe dındakl romn:udır. Bıında 'Ukranyacıa bir şı olan ruakasızlığıdır. Kansifo de aynl- Bugünukü Alınan hükiimetınl kabul ede- buna alelfıcele cevab verilmemesi h~ 
destnalar, efsnnele.:- ırJsallor bulunur da. o kôy(ln iç savrurtakl bütiln hayatını gortlrsü- dığı yegane nokta ıbudur. Zıra karısı, meyiz, zira bu hükiimet t ahhüdlerinln ken- kında Lloyd Georgc.s tarnfındnn serded1' 
millete ıcdeb!yatsız denir mi? Orhun ve Yeni- nilz. Ukranyn kö;,lülerinln büt.ün Metleri, müthfti bir piyano meraklısıdır. Ve ek- d1 işine gelmediği zam:uı hiçbir ıavınetı o1- len fikre tamamen iştirak -ederim. Gef 
çcy lbldelerini, kodatko bllgllerl, Kitabı Dede an anclerl, ynşaYJi tarzları. o smı1ardnk' çc- serıya da pıyano çalmayı sever. :r.ı.adığını pek çok d<'fa1:ı.r ısbat etmİ§tlr. Bu- çekten ciddi surette mütaleaya rnyık ~ 
F'~an, daha s..ı.mı.. velev karışık bir dille Un ve runansız sa;aş .sahneleri birblrlerlne Fakat bitişik odada bir delikanlı ki - ı a binaen, h!ze tekliflerde bulunduğu tnk- rünecek bir tek.Jile niçin aleltıcele ce\fSi 
muoorred manalar .ve zihni hayaJJer iiıe - öyle knnşmıştır kl blr 'köyün blknyeslnl o - iI'aC?I vardır. Onun da musiki ve hele pi- ,c ırde hlç ş-.ıphesiz bunları tetkik edece~~ ve ~relim. Meclisin ittılaına ve te~ 
rln~e kurulm~ "' a da, Divan cdeblya1ını, hyonım sn.mrken, tç savaşın dıı güliinç veya yano mer.a'lilisı olduğu anlaşılmıştır. Zi- u-deJ<"ledlğim busıı.:.atı::ı ışığında. haddeden nrzedilmeden verilecek hiçbir cevab ~ 
nnztmat ve Set-vetl!ünun edeblyntıannı acı it:nbramanlik s:ıfhnlanm dn öğrenirsiniz. nı, Tanrmm ecesi pencereleri açar. pi- geçlreceğlz. .Harhln lüzumundan hl: gün da- tur. 
hangi millete mnl edersiniz? :Acn:tıa hangi İkincl :roman oec'Derbendw adındaki petrol yanonun başına geçer, çalar, çalar. Bu hl :fazla devam etm.esını ikhnse arzu etmez. Omid ••• 
millet. 1'olldor cdebtyatı ibnkmundan. Türk gemlSlnln Hazer deın:.r.ınae'kl macerasını nn- konseri Da:pm"ilıerin otuır:ma odaSından Fakat, İngllterede ve eminlm kl Fran.uda dn • • ~ 
kndar zengin -ve wriırk 'kadar yüksektir 'Ve latır. Burada kom.somollann yanında lfnld- da duyulur. Dupin, bu piyano delısinin efkfırı mnumlyenin knlür bir etserlyetı fid- F~ka~ t~ edıyoru.In: Bu m~1!)f 
incedir? Ben, elbette güneşi çrurİurla sıva - ldba ihanet edenluın ae çev'irdlltlerl entrt - ne çaldığuım :far.kında değildir. Hatta det ikaldeslnln nihayet bulmıısını ve !hükQ- te J:1~rr ib~ ~~r ve. ş~ 
mab kalkışııcnk .kadar dell ae~Ilhn. 'Mılle - kalara, yalancı ve muteref!dld 'imn.nlı !n"kı - .alakadar 1bile olın.a:rruiktadı. O derece meUerJn ~.:n-dlği slnlerln bundn.n böyle tu- sa a . ~ .. bı: teklifm v~leceg~ 
hınln bfitftn m.eralllrlne derln l>lr gunn'ln 11\bcılann ~a.nannıı w Ihar.etıer.ine şnhld o- !ki, kansının bu ;piyano çalışlarına kapı,. ttilmn.sını temlne ıazmetml~ bulunmnktadır. herb~gı. bır umıd ba~lan:nasınm 
ba]lıyım. lUl', Jfakııt Stabanovıst gençliğin nlhnyet mu- larak, delikanlı konserini bitiriır bitir - Harbln 111e.s'ullyet1 ?l"ütevall tnarruz polltl- mev~nısn olacağı~ı annefil.r0"?11- ,r 

Bugünkü manas~le b"\r mnıı e.deblyatımız nffalt dlduğıımı aa1armm:. mez. el.işlerini bırakıp ıPiyanoya otu arak kasını tn.c;avvur ve tatblk edenlere ald<llr ve Muteakıben d~nızaltı gemılenne ~""' 
yoktur dedlğlın vaı:ıt. eJbette bunları inlı:fır StahanoVimı, !Rus yada yeni bir dş metodu- birkaç hava çaldığına di~at bile etm~ 'btı nıes'ullyetten ne kaçınmak, ne de itizar 'Şl yıı,pılan. h~~ttan bahsed{!U Çem 1JV 

etmiş bulunnıeyo:um; mazlmden t.ecerrüd dur kl nıv. q,amanda nzamt aş çık11mıa11m yo- miştir. mlinı ıyoK:tur. layn ~ıştır ~r.: • • .~ 
edcııek ·--ndlml naı;;l yok farzederlm; çünlı:u, lunu Oğretır. Bu, iblr nevi wtn Cm.lslation Bir .akşam, Dupin'in aırkadaşlanndan Harh vazi eti ~.nı.~tı. tehlikes~ ~_tle a~.a1~4 
ne kadar ihlç o1nr:anı ol!U'lm. ben millette- yoludur. Bunu lylce anlamak :lçln. Sovye.t biT:i tesadüfen on1arı ziynrete gelir. Bu Y ve_ Jng~ lıma.nlannın tıcaret voiilflJ, 
nım, millet bendendır. Kendime, hlç. 'bir va- Rusyadaki 4'Umal ve iktısadl taaıtyetı e - ı mi.safir piyanodan pek iyi .anlamakta, !Başvekil bundan sonra tara, deniz ve hn- mutern~adıyen artmafkUıdır. 11 Eylfil. l 

kit Türklükten gaytl blr .şahsiyet vermedim. sulı ~lr Eurette blımek lcab eder. kendisi de gayet mi.ıkemmel bir surette va ha.rekatı .~a~kın~a~ J?Utad Jznhntma 20 Eylul a:ası:ıda 1485 .ticaret ~ ~ 
Ben .rerd yok, cemlye~ vnrııı s'özune 1ç.l.en \na- Btllliıı.rdan sonra Pogodin adındaki genç çalmaktadır. başlamış, ezcuml~ buvuk Inglllz ordusunun man12T.a gııı;mış veya ~lardan BY .. , 
nanlardanım. muharririn cTüfe.cti adama piyesini okuma- O n'kşam da yemekten sonra delikan· Fransayn nnkledll:nlş "le Fransız kuvvetleri- mıştır. Denızaltı gcnıilera kar.a sulatu 

1 Tilrlıiilfe en çok :raba.ncı sayılan Divan <ı- lıdır. ~u iPifes, Ş.adr.c.i adında tfife.kll "b:r ne- lı p ·yanist gene .konserine ba~ar. Du _ nln ynnmda f'er alını~ bulunduğunu blldlr- ~zdan ~ar".f ve çok açiklarda seyalıBt 
debly.aLını bile ben. :yukarıda yJı.zdlğım gibi, feri gosterJ.r; !akat nefer. burada, buLun e- pin· e konuşmakta olan misafiı'., laloniı ~lr. 1cbar edılmı~. • • • • 
Türk edebiyatuıd.:ı.n 5a}'Jyorum. Arahdan, ht>.mm~etile berADer, nihayet bir dekordur. arasında. delikanlının nota harici bir t!ey Loyd Corc kürsüde Türkiyemn mştir.akıle 

Plyaıte .asıl ya§atllan, J!: snvaşın br•3}nngı - ı ld n. d ,_,_ d T ~d .. 
Acemde:ı yığın ylğın kelimeler. tm:klbler • .ta- er ça ı6.nı uy.aT, mero(LA e er. esa u- 'Burada Loyö COrç söz alnrak son yılların b 1 ·ı 1 b. k f 
birler alnuş <Olmasına rağmen.. o edebiyatını cınd~ Lenlngra.d~k.I Smolnidekl snra..vmda fen ~özleri Dupin'in kansına kayar. DC4 bütün zorlultlıı.rma sebeb olan '.t.ekmll nıev 9JRB m1 0 lf 00 BranS 
dili de, me!humu d:ı Türktür. Omıanlıca,, y°:ıu hl z ~:.~ ~nl~dlr. k d ~. bl lilaınlı piyanosunu ıkapa'tır kapat."llaz, o- zuları ihtiva edec·~ıc barl§ tekliflerinin hü: Londra 3 {Hususi) - Komadan ~
diye blr dil olmadığını; çünkü var olan bir b llu rijiy l hl.ır.kr:ı"e sJ._,,onl la do ulsuı,; .. bmllh r nun yü:dnde garib bk ifade He ayağa kfımet ve Avam Kamarası tarafından tetkl- . ..1:~ı:r~· ' •• M ,:....·: 'be 1 ~1" 

lll t.ı b · dillerd l"·~ ,_ li ay or. na .,,ye er ç n e e, assa. ~. n ..... :ı. . '.b .ğ. . uuJ. uıgıne gore, USSOlllll yne IDl' 
m e n.. nzı yaoanc.ı en &. ._,ı .. e - bir tn cslnd d. 1 1 k d t b h KBIU\.w.-;ını, pıyanonun aşına geçtı ını ve kini derpl§ etm]3 ve aynı zamanda meclls!n • • • • ıto 
roclcr ve torunlarla beraber, gene kendine tın ~ 1st ~· B Iec 1:ı ~~uln aşkJ) dan ~ - sanki •kendi kendisine eğlenirmiş gibi 1 glzll celse aktet!ne.ilnl de lsttycrck bugünkü ibır konferansın akdi ıçm tct~or ya~ 
hfi.s nuan.slarla süslenen bfr düden mahnım sc 

1 
e h~r m. u. 

11 ~ek"'' b~r ~ aş~;: - parmtl1arını tuşlara d-eğdird~ğini görür harbin A.kıbetlnln inglltere, Fransa ve Al- maktadır. Bu konferansa !1.ngilter" 
omnyııc.ağını her vnklt iddia ettim; b .. rm pon ar;_n.,.. tcu

1
murna,, u5nmyaknfı ,.:!: 'bus d - ve bırden beyni işliyerek, öteki evden manyaya değil belkı de blt.nraf memleketle- Fransa, Almanya, Sovyet Rmnra, Ti.i"' 

d eğ ğ yonunu:ıı... e gra çıuır. Yı::.:-• urn a an- 1 . • . ' • -J 

c bu flkı lml d ·'Ilşldtirmöl·~ dedilmllın. •1Bken oku- latmak uzun sürer~ ya1mz, Jnpm1ların ist:ı.s- df!.: ::;1 plıyano ses1erıle! .ktı~_ının bu tnrz· r1n battı hareketine ba~ı bulunduğu kann- ıkiye, İtalya ve Amerika davet ec1i1e , 
ma - yıı.zmayı o "' ö? '!ren ; • yazıla- iş :ıın 1k .,. büt"' , "'it 1 R .u..:.ı ca ışı ar.asında bır munasebet bu - atini göstermiştir. ek) di 
rımı o aıne ya.zdı:ı· Zararını ile"ll fayda yonu ga e aunr un o.nn ., enı us 1 ib. l b. 1 ~: ,_ c er :r:. 

- • •• • ı; • - - ktnnantıanlı~na bHdlren 'bu tf>Igrafç1 Olüm ur ~ı, ı o .. ur; ve. .ır - vo unu geı...rereK, iLoyd Corç .söilenue devn.mla Bitlerle sulh K nf eransta ibütün dün • d 
sını gördum, çünkü l.uliandığım turlı:çenln ııı 11 11 cl da a-vüıd ğ- lh ld • Dup n e şuphelerım soyler. yapmanın mumkün olmadığını ve Almanya- o ya 'V8Zlyt' 

edebi d~llse bile ıu: n1 bir kuvveti vars:ı., 1 tıiıı~~e;: l~m'f:o:.\ırr h~nga~ ~ıkı~ane ~:: D~lıı, karısını fena _halde . kıskan - nm silahlarını taranme:ı ıerket~kten sonra giirüşülccek ve munlliıktaki meselde' 
bunu bawımmızı!l ~'°'"rntanlıca. dedikleri 0 

1 
larn blle blr tek sôile ifşad:ı. bulunmıya.rak, ma'kiııdır. F~rat onun bovle bır fena - saz s5ylemer;e hakkı olı.ıcağını llhe etml~lr. rin halli çareleri aranacaktır. 

dllc borçl:ıyum. On~ LsUnas etmeden ynzı 1 <I b ka ti ltı da ven N1 lıkta !bulunacağına .asla ihtimal vermez 
yazmat;.a 'kalkı.şanlarımızın znv.anı .dlllmlil, ~~n a a ~?r. a al~ ~ l?Si ~-18 - Ve arkadaşile birlikte kansını :ra:kalata: 
bugun nıısil hlr ur..Ibe hallne koytıu'klannı t "~"~· onunk vd ı0b' ı:ınk ma .sayk Jın e lan- ca:k bir ipucu, bir der! aTar:: \?e onun 
görmfi or mn..,,,.,.? asyona ar a an as ın v<>rere n.pon ·iki· ., . 

Y 1 
- ıpü4ürct. mabpus Rusları kurtaran Sovyet mus notaları arasında arkadasınm bır Sulh eşehbüsii etrafındaki 

tahmin ve mntalealar 
Oarb kültüründen aldıkları kuvvetli feyz kmnandant, bu adını blle ibllmediğl cMeçhul türlü cı'karamadıJtlan iki nota sayfası 

.ile Turk edeb\yat kervanına knrışıı.nlarımı- JU'lkad~D ın ölüsü önünde büyük bir hür _ bulur. Ertesi ,gece de delikanlının evde 
ınn. o esk1 kültürden mııhrmn Lseler, QCtrefil, metle !:~Ityor. olmadığı sıralarda, odasına girer ve a" 
ve kolay nnlaşılnayıın, blnaenaley'h ,gnr.abc- Görülüyor atı So\-y.et Ru.syanm roma.nı, bü- damın ~şyal.an :ar.asında ilti nota -sayfa -
tinden b!tşka ho~a g~der bir mahıyetl bu - yük inkalfı.blarının llk gününden tutunnz da sının ~ır,. eşme ır.astlar. 
lunmıyan dillerinı b~.'!tliyor muStınn"Z? 'Ben, bugüne ıkadB.T bütan suvnş ve kurtulus ha - Dupın m arkadaşı bu sayfa1arın ar - (B t f 1. • • yj d ) bu' onörlü memle.ke Jn müt.evekkll bir vaıi• 
on1ardıı her vakit samhnlyet içinde bir ny -ı :rekctıerlnl, Lenin giol en büyük saydıklan k:asmna vazı1ı olan şi1lreler sayesinde G.§ ara ı "ıncı sa. a a yettc kalacağını sanmak, cldden çocukça j)Jt 
durmacılık -göröürn. Bugün yazı :ynznnlardan .hlr adamın hergüukü hayatını, bugün dahi, üstündeki notalann: ' Bitaraf §ahslyetıerln, demokrasiler :için safdillik olur. 
çot:u hil1ft. eski dflln mün'im 't:eslrlerludr.n "'' k 1 ol ak lı,y _ Seni sevıyorum B"" r· .. .. ..,.1 bir zafer gı"bi olabilecek şekilde Bitlerin sulh 

' rço eser ere mevzu ar a or. Sovyet • :.ı un ooucu·,.. e - '-·apmıık arzusunu izhar etm'",erdir F ansı t 1 . d' l "l 
yarnrtanıyorlar. Rusyanın edeblyntı, ylrml blr yıllık milli na- rimle.. manasını ifade efti~ini anlar. J H lurs h • lh~ 

1 
k ~ r z gaze e en ne ıyor: ar.o 

Evet, (ycnl lisan) cereyanıni'lan 1l1r1 tür'k- :yatın s:ı.dık bir aynasıdır. 'Hiç blr mllli hare- Eı1tesi ~ece de bu şifre ilf> müceh:."'ıez 0 - t dedridned 0fal a .. ~.;;.un sdiarl Fro ara ve ~u- Pnıis 3 (A.A.) - Havas: 
'--'k d ~ - 1 ,.,..lr. h lk dlll 1 1 k D . ,. . d k,_ ea e ar ...... y.n e en ansız ve .:ı.n- p . 1 . b M_1 __ ""......,. 1 , 

~c. •uu n 05ru y.:ıne m"9~ , a n. ya- ket - Sly.a.sl, lktısntli, ı~t.ımnl, zlrni v.E.. olsun - ara upın ın -ev·n e sa wnır, ve dcli.- iz . ti d . \§ d dl arıs garete en, uguıl'A.U ~,.azı :ı 
zılır ve okunur, yüks='k 'Ve mlllt blr edebiyat yoktur kl 'Sovyet edebiyatı onu mevzu Htlhıız kanlının tatlı tatlı dinletti~i :konseri a _ gU vanye e.ğ!;ım eğil r. rında, diplomasinin hemen bütün :mese' 
dlli haline koymak istenmektedir. Bnn6ıı etmesin. rasında, sevı?ilisile m-a1:arında şöyle bir İngiliz :gazetelerine göre Hitler lelerine ıtemas etmektedir. 
çok muvaffak ol~nmuş, Q<>k ileri gldllmtştır lJalbukl bbıde ıne Ebeil~ Şefimlz .ntatürkün, musf!ri ile muhavere gecer: ricacı vazi ette ıimi Bütün gnzeteler, Kont Ciano'nun ıJ3ef 
diyebilseydim, ken1lmi bantıyar sayacaktım. ıne Mllll Şefimiz Is:net inönüniin, Milli sa - - Kocan bu gece sokağa çlkıyor mu, Y ş lin görüşmeleri etrafında Roma'dan sa ' 
(Yen'l l :ın} ın b~aber, belk'i çol: daha ev- '\"Jlşa glrlştlklerl andan bugüne kaClar 'ha - se~gilim?... Londra. 3 CA.A.> - Dally_ :Mıı.ll gazetesi, rih maliımat gelmesini beldeınel::tedir• 
vc1 ortayn çıkan t:ısfiyecnl[tln olrdenbtre yatlarını edebiyatımızda miln'akls g~üyo - - Hayır .. Fena tafümiz vannıs. ~ul~ taarruzuna inttznıen §oyle yazmakta- Excelsior gazetesinde Marcel Pays dV 
kuvvet göstermesi bıle t .. !"'kçemizln bu hnlk- !l'UZ. Şa1.ıllerlmlz, JAtatfirkti ıd~ İsmet Inöııü - - O halde yarın gece gelsem bir teh- ır. " .. ~ yor ki: 
lllnşmnk yolunda yurume.-ıinl bukağılamağrı. nfi de, Dumlupınaıda yatnn Meçhul nskerl- 1ike Yok ya? HltJer, sulhu tehdld ... drane degll, fakat rl- MütEmınim malumat gelinciye 1c1l • 
yalıştı. Yeni kelimeler tervlr.inde, tercihan . mızı de övmüşlerdir: fabt bu. yalnız içten - Hayır •• Gel, 'hararetle seni bekli _ ca eder vnzlyette istemektedir. A:detfi blr ri- dar, İtalyan tavassutu şüphe olarak Jkal• 
halkta yaşıynn 'kelimeleri almak 1ô.~ım iken, .tn§an bir heyecanın lfl.destdlr. Hele roman- vorum.. cacı vnzlyetındedlr. Kenc!ısine Inglltere ve maktadır. Diğer bitaraf ldevletlere ge • 
gene halk içinde yaşıyan ikelime1ert, velev larınuz. hikfureler!nıiz, Anadoluyu, Türk köy Bu son cevabdnn sonra. delikanlı Fransanın tl su~h ~artla~~ı di~el~dellm: lince, hunlar, pek muhtemcl olarak, hat' 
menşeleri itibarile yabancı da olsalar. atıp t:ı aüsünü mevzu dnhl Utihaz etmiş olsalar, ne!';'p ile bir serenad daha ç.alar ve a.ra _ 1 - Hl erlzm ;tl~iill~n 

1 
~eslnnsı tı hareketlerini, Fransanın ve İngiltetB" 

asıriardnnberl ölmU., kelimeleri -diriltmek, .ortaya on .aıt.ı yıllık haynt.ımızı nla;ettirecek sına da: 2 - Polonya kla 
1 
~ t d l nin hattı ~an~ketine uyduracaklıardıt• 

mesel e:me'kttıb:a l"eJ.be .·1ameı, e:nkıh ye- ~eğerde :hemen tılç b1r kıymet kovmaml§lo.r- - Seni seviyorum .meleğim cüm ~ - Çekist.an ıst.ı l.n 1 b a üc.ı • ktad Fransa v.e Ingilterenin metanet ve sa • 
_._ • 1 b- b-..,, d a .._ .. B d la .milll 1 .. \'!.. • • • - Inglltere ve Fra.\Sllnın u ç no a l~beti, Alın S ik:ı k ,. uue "··· ver;. us u .... n u,y urm .... .,_. .uır. u mu ur ıvnr o n edebiyat? ec;.n ı "Katar... tl k tt t t 1 1 -ıt fil 1 i AI a an - ovyet s acı arasın 
lhneler lko t ı.·· k ak olamaz Halid f t b mu a sure e a m n mu e : er n - . . bul kii. ,.;;~ d J il ı· çiJJ yma ur çe yni)m . :Fahri €iizel söylıiy.or: ~e yazı - ş e ıtam u sırada Dunin, elinde ta - manya lle mii7akereye glrlşmelcrinin lflzım gırDll.Ş unan • lr:YA c~ e er 

Almanlar, bllmem kimler :şöyle yapmış, cılar nihayet amawrdürler; eserıerne .rera- banC'., deli IE'"ibi frr-lar. ifTkönce lrnnsım ıı tıim" mahıvdan ve esaretten :lrurtulınak içltlf 
biz <! öyle ~auyız• demek. 'kendi dili ha b~U-5malt değı!, karınlarını bile doyu _ ı;onr.a· da dr>likanl1yı öldürür.. Kendisİ ş r · l ister istemez yegane salah çaresi teşkfi 
bilmeme\'., phua .,eni bir millete yeni bir dil .ramıyorlar. Reşad Nuri, yıllarca öğretmenat.. rle 'b::tS'Tlı alıo da(!a cıkar.. Almanlara göre taJya ve etmedrtedir. 
•emıek liiznmuna inıı.mnalctll"; 'bfrlncLsl ne maarl! .müfettişliği etmemiş olsaydı, yalnız ··-·····················································- sulh teıebbüsü Fransız gazeteleri, İtalyanın tavas • 
bdar ımanrunz ise, ftl!lc!si o Atadar gygıya eserlerlle yaşıyabllJ: m.tydl? Yakub K drl, Köfte yiyerek zehirlenen amele sutta ibulun.acağı kabul edilse dahi, Al • 
Idyıktır. Fakat Türk mllletl modern hayat Sadri Ertem, Sabahadrl:ı~ All de ya se!Jr., ya Haydarda KD.sari Demlrhurı mahallesinde Berlin, :S (.LA.) - D . .N. ~.: i\TolJdscher rnany.anın teklifinin ne olabileceğini d8 
tiezahür1erlntle y~i ~e olsa, '1lCt1 .bucu bu - meb"us, ya memuı· veya öğretmendlıier. T~edelen çıkmazı No. 1G dn oturan ve On- Beobacbter gazeta.31, Kont Clanonun Berli- soruşturma!dadı.r. 
lanmzynn ma.Zlsi 1 ... t"tıatile, elbette eSkl, hem Kendilerinl san'n.tıarına vakledeınezlcr; lııtııda kutu ıfabrikasınd!l çalışan İbrahim nl ızlynret_ıne tahs13 eLtiği başnuikaleıJnde Lron Blum, P.opulairc gazetesinde di• 
_...... es""'dir. meb'us olanlardan gnurfierl siyasi hay"tı _ ~1 R - ezcümle şoyle demektedir. "Ufl'Yr ·'-=·. 
~ .u ...., " 054U amazan kof&e yemlı, biraz sonra san- J ~· AJ. 

Ne 'fCn'i lblr .an yapılır ne ölmüş b~ dil mızı blle meuu cfilnemez. Bütün bunlar cılanmış. zehirlen '.Uğl anla.§',a.'ılk bnygm bir Blt.ıcrin slyasl 'hedenerJnl bilen ve son !Nasıl olursa olsun, ne şdk:ildıe ve ırııJ 
!b dm Dll 1 nn bİ Vl\rliktır· :vaşa _ d~radur; amatör edeblyatı bu kadar o1ur. hıilde cerrabpa§a hastanesine ikaldırılmıştır. haftnlar içinde Romanın haitıhareketinl ~ıbi ~aranti .altında tecelli ederse et~• 
yı:.aC:na:~dn ::~~m te:enner göste;ebilir; Rnlld !Fnhrl, Galatasarayda 'Cdebiynt öğn:t- Balık yiyen bir kızlzehirlendi dikkat.le taklb _ eyl"~i olan bir kiır.se, Cia- Hitler'in te'klifüıin esas şartını, Polon ' 

• ~ ğ menl olmasaydı, yazılarına bakarak aç t:a - no - Hlt.ıer mfilA.katıa:ı. esnasında neler gö- yadaki emı:ivakiin. yani Polonya mille' 
bundan ıotürü ıo dl1e b:ı.şlcıı. uu nd verme c hrdı. lçtn? Galıı.tada No. 24 de oturan Kk'kor kızı El- rü§illdüğünü anlamakta güçlük çekmez. Hit- tinirı imhasını kabul edilmesi teş"ldl ede" 
kalkışmak, blnııena1_:Yh tiirkçeye •OSIDlln - Eğer, makaleımn mevzuu bu ntç!ne 'Cevtıb fide ev:velkl gün ak}cı.."Il yemeğinde balık ye- ıer. ber zaman oUuğu glbi bugün de mılh cektir. Halbti!k:i biz şu ciheti kl!t'i suret• 
ilca» ıdemelc gülunyt ır. vermek olsaydı, b1r dakika tereddiid etmez, ml§ ve blr müddet .sonra :zehlr1enme alMml istiyor. Mussollnl İtalyası ise. sulhll muha- te biliyoruz ki, böyle bir sulh ha.kiki sullı 

Edebiyat tn bunun gibidir; o, bir yandan bu acı !h:ıkfkatl L[Ş!'.ih etmekten geri dur _ göstermiştir. fnza için elinden geleni yapmıştır ve sulbü de,l!ildir. 
foMorda biitün safTetile yaşarke'!l. •Divan ıııazdmı:; bununln beraber. ya l>u nrknd!ı§lıı.r Elfide tedavi olunmak fu.ere Beyoğlu has- yeniden tesis için d! bugün de her şeyi ya- r:o • • rti" • • bbM 
edebiya:.:.ı., uTanzlmat edebtytıtı •• «Serveti - mllli edebtynt yapıyorm idıfüuruıda bulun _ tanesl.ıe taldınlm~. :rnmsız ışçı pa sının teşe usil 
fünun edebiyatııı, .. ~tt edebiyatı. şe - mamruı, :ka.lemle.-Ini kmp lbir köşe~ çdkll - pacaktır. Sulh, İnglllz]er ve Polonynlılar ta- Paris 3 (A.A.) - D.N.B. ajansının iS" 
killerini yürütcb 1.r . fcı.knt bundan ötürü ınell, yaluıd ne ılmdar vasıtasız olurlnr&ı oı- !erden sonra gene bu lddlasında ısrar ede- rafından lhlfı.l edll;nlştlr. Lond.ra, f~lzmın ıtihbaratına göre, em komünist parti.Si' 
Türk cdeb.l;ratı o!ı:w.J..."'tan geri &:almaz. sunlar, gerçekten ımllli edebiyatın ::miıbeŞ§tr- eek ml? sulh siyasetini sultefsir eder ve_ Italyan diln- nin yerine teŞkil olunan cF:rnnsız ~çi v6 

.Şu halele benim dıilll bir edebiyatımız Jerl olmıı.ğa ~~a1ıydilar. Onıı. "Ynzdığım ceva.bda fsen> hitabını :yal- ya .imparatorluğunun :uzun mucadeleler .so- köylü partisb meb'usan mec1isi reisi He! 
yoktur• hiikmunü vermekHğlın bir mugalli- Blnaenaleth beıı Halid Fahri tarafından nız kendisine alıy:>r; halbuki o hltnb, büttin nanda Mussolini tarafından kazandırılan yo'yn bir mektub göndererek sulh mese' 
t:ı o.lur. değil 1 B:ı.lbııkl .hiç te böyle de _ iddiamın çürütillemediğtnde hfill mınm:nm; Türk edebiyatçılarına teveih edllmlştı. ;t, _ mcvkllnden kendi kendisine çckllec~ sa- le.Icrini .görüşmek üzere hükilmetten 'P8! 
lildlr: çünkü .benim bu .sözılın. znr!~a.n ziyade v&lo1 o da bertımle arnı fikirde iııilundı:ğn- terdim 3d lbenl eserıe:rne 'likit edecek 1b1r e- nır ise, va.hlm surıtU: hata. etmıı olur. Ha- [lmentoyu "çtimaa davet ıetmesini taleb 
n-: ;u;ru!n. b.ptan z.yııde muhtcV.li..Yll, oekll - nn U!mf elmiftir; tdıat, bf ötü. $1111M detitya'!;mııs ı:ıJaım ıve ben utancuuclan peıw bel aDlafnıazlığında, Ita:ıya, yapayalnız iken eylemlşttr. 
ı ın ZİJ'll.de ıruha. göslerUenden .ziyade .olana kil,çi1.t delerde de GılBa,. bir ımW! ed~ata - geçnıfyef!m, ~ 4PdlP omm ıellnl öpmit her ""1 COlıe almılt:zr. ~ ;,anında •'tat- 180 ımeldtuba.., "m61huz sulh teld.J.fleri' 
uır. Beoce mllli edebiyat.. .mfllet.ı .bllt..tlıı .rnma nr oıa.tunu Ge,pe lddl& •dtror. Bil- en dorin ve en ıotcn saygılarımı sunayım. le yu~rulınuş bfiyilk Almanya ve Sovyetler nin evvelden reddedilmemP-ıti icab evıedf 
ılyaU walıürleLQde,, en k~ilk :t.e!etrlla - mem. pkan1 .. rrt ~ aca &ıakibı- KAm Waml ,,_. Blrlltlnin mııazza ;n .aulll Jwn.et1 TU J.Uıı. ji ~. 



4 = Biıinat.m 

---- J ı ancı asırda lstanbula gelen Bohamyalı 1 Baron Wratislaw'm hatıra1~rı: 68 

SON POSTA 

Dun limanımıza 
dört vapur ithalat 

eşyası geldi 
Dfin llmanımıza dört ecnebi vapur gelınlş

tır. Bunlardan Rus bandıralı Svanetıa vapu
ru muhtelJf mamul6t ve masnuat, Felemenk 
bandıralı Tttfıs vapuru şap ve eczayı tıbbiye, 
Yugoslavya bandıralı Lovcen vapuru çlmen-

Türt to, cam ve madeni eşya, Romanya bandıralı y '""' ,,.,,..., ••••na DHm~ Tmnsllvonya vapun da limon, tınakıno ve 

anık kulenin zaptı ::a;~:,::z~~~~:·~.~~~ .. ~~::~ 
B hamulelerlnl tahllye etmeğe başlıyacaklar-

u SUl'('tJe bi d ıtn ' zlm C"r~a.h ır. 
e ınürncaat eden · • •her sabah kendl-ı satmış ve orasını boşaltmıştır (2). Halbuki B I . 

!nCel - otuz h~tanı -t kadın ve erkek - ylr- burası askerce müdafaa edllml• ot'\.ı.vdı mu- u ganstandan kömür mevrudab 
rraıı1 ' n edavisUe ~ "' · d kadh n tedavı usu\li pek b u6raşıyordu. hakkak k1 biz, fasıla.ınz, bu knle ö11flnde iki evam ediyor 
... muhar :ısittı: O \akte ı k ı dk f rt ld .. dik ı::ı neş~ı aza etmek mü d yı a. mn ı ça ~ e e e e .. emez . .,.u Dlin Bulgarlstandan gelen birka büyük 

rek kae hastanın ıt::ı'ıındaktsabal esini aldığı halde slz köpekle:, bütnn kalelerinizi bizim motörle şehrimize yeniden 57 bin k!lçol k bü 
n akıtın • · r damarı dele i 1 ı t hkl dl d kU ·· • u -rahımızın ka nıctan ibaretti. Hnstnlar cer- ~i'ın kUnşa dvule a . nı ne llvyüor.sunuztı~ı·.mıe r . , yuk .. bir ~parti mangnl kömürü geJmlştır. 

esn d n aJ.ma\t:ı.ki h , n or arımt?. Y r şe geç " zaman, Gumruk kayıdlar.na göre· Eylftl ayının 
ına.: a kendilerine Pek azme ~retıne ve bu bunları ya zorla vevıı.. para lle almanın yo- başlangıcındnn bugüne kada'r gelen mangal 
:VOrl ına hayret etmekten kacıdlluyurmuş oı- ı ıunu ve kolayını buluyoruz.» kömürünün yekOııu 4 5 milyon klloyu bul 

ardı Zir . en erini alamı- · -
aıneUye;ı İt xenctı a.raıarında böyle bir On<lan sonra mlsnUrlerlmlz, Rnab'dn elde maktadır. 
1ae ha.ııt alyan çakılarile yapmakta bu t>Hllrlerl too. erzak. barb mel,.Pmeı:\ ve her Bu miktar geçen senenin bu ayına nlsbet-
Ynra a,.ııanın kolunda oldukça büyücek bir tiirlfi ganatmın cok•uı!ıını'lnn b3h.'lf'ttfler. Bu le birnz fazladır. 

" rnasına bl acı duYinasın ~e r.nenaleyh bir ha~U de konll'ıımn netlces\ndP Raab hlı>ııl"'" bizim Almanyaya evvelce a ılan 
Şu hald a .S~ıLbıvel vermekteydi irin haldkatPn kavbolmnııı bulnndu&nmt te- y p 

llhin lfltfu~:o!tor, aramızda." en ziyade ta- ec:.,iirle inanmak mecburlvetınde kalmıştık. sahş taahhüdleri 
bir Şahsiyet im azhat olan, refaha. kavuşan 'Ru TiiTk mu'lıartbler\ bl.,lm !cin bir sP.net Şehrimizdeki bütün 1hracat flrınalanna 
bol Yiyecek 0 uşc:.ı. Günkü halk, kendisine dolıısu has f'Jmıek l!et!rmfıılpr vP bı,nlıtn a - Almanyaya satış Lanhhüdiinde bulunulup ta 
Yorlnrdı. Bu~~rtyor. hazan da para gönderı- rnmı.,ila tn~•lrn ett:mılıılı:ırıil. Ondan sonra henüz ihraç edllmlyen mallan veya taah
tavaııı nıah arın hepsinin fevkinde de, biz dıı f: n11b1hrılrlcn l!:nr~ mnt.Pv,.'ltkll ve sabır- hüdlerl mevcud olup olmadıjtı sorulmuştur. 
nhnete kav PUslarııı nail o1am:ıdı~mıız bir 1ı olma.mm. cün~ onun blzl bu tııhnl""l"Tlfil- Ayni zamanda bu taP.hhüdlerin kontnrata 
taze hava ~şluyordu kl o da gündOz ışığı ve ~z zln,,nnônn bir Rf'ln Jr11rtar11h'Jı:ırı>~lnl raptedllmiş olup olmadı~ı. aktln mevzuu. 
t~n bu nlınetİ~r Geri:;e kalan bizler i.ı;e bfi- ı1övllvf'~lı:: bl7.e cesarp• vpr,,llt"r VP ıı~lrı>rle - teslim ve tediye şartları ve vrıdelerlnln de 
dliı bu koYll k deıı mahrum, gece Vt' gün- tin linlmn bi\vlP f"i~lcttlrrle karşılaşablle - blldirllmesl tc;tenmiştlr. AlAkadarlar 1kl gün 
vaıı kulede ka:ranJ:k, lfrenç kokulu, pis ha- ceklerlnl ileri ı:tırdflle?': zarfında cevab vermPf'e davet edilmişlerdir. 
Yun e~ek mat ve mukadderatımıza bo- _ Bııelin "''l"f'. vnnrı bize!. Bu tetkikatı mft.tl!akı'b evvelce yapılmış ta-

lllecbur.yf'.tlnde bulunuyor idik. D'vf'r"k ııııv,. ettllPr: ahhüdlerden ihracı memnu olmıvan emtıa-
~ı, ın * _ ("ii"lrn "'"M:, ·hıı1r. hPr tn<ınmn h•uılnıı nın ihracına müsa11de edUeceği tahmin e-

duktan :,:~mı geı;tll:U>n, b:ıhara kııvuşul- «>P1Pl'Pi7hı\ r'!~ha evv .. ıfnıiı>n tıılr:ıHr Ptmt•tlr. dllmektedlr. 
Sile " a, Sinan p "R 1 • t Et .. k 00 k ) ! nıaearasıı d aşanın Osmonlı ordu- ., .. !) l?P Pn, c:ı> .:-Plrnırır• .. n b<uı.-n biz insan rncı un azan arı tamir erliliyor 
n tşııııdt. B n a bir zafer kazanmış oldu- 0~11llıırının pli"'"'"" hl!' ı:ı>v l?elmezı.. 

ahdalardakf b UtazafPr: biitün İstanbul civar Bn nıPı-ri nınha,.lblı>r: bl.,lm nranl?nlar 
arb a r.valann 11 ' et Cetnııerlnd • manda mevcud lrlnde oldulrtıln Da!ll)o:a her iki avıılfİnnmı _ 

b•~eıerı1e ııa eki topların üçer defa ateş ıı!Jn lia tomrulrlnra zl?'rlrlenml!! hulundulhı -
~1ın k \,..~ n edi'.rnt~u Bu f ı mı. - M ınak tı•=en de t l< İb ıa er n mna, mı J?oruncP. bize cidden ar.ıvorlar ve a~amı-
~ suretııe lştır~k a r en ytrnıl top atıl• Z'l . h171"'"f' b•ı dı>rı>c!! hu~ıınetle muamele et-

dUş~lenıızden at 
1 

edilmişti m,.,.,.,.,.,ini rica ettiler. 
da 

0 
?ln~tü. Çu~s~n. tap sesleri. bb:l hayrete ?Jıııııl ki hııcı.•ıns v• tPrblvrll lnıııınınr· ara-

ğlldI. ~~a kadar bl:!eıt~~:nılan ~afer hnkkın- "'""ia. vıı•nvn>ı vahutJ't•"""' halrare t>t~ez -
ar ~ naena1eyh şey sovlenllmiş de- ı .... c:,. ıııııvanı hiimıı:ı+ Tli,.klPr dP hlrlc;tıvan 
reu .. ~:1ıfütnızda •k~~dn~: Sl'beblerıni sorup l lıırn .kar~ı ac;lıı hrı'kare•ı mutaıammın her : 
ıt n hırtgtı t'l'"" Sinan Pıışa haz-

aab kaıesi Yltılnrda~ Wanek <U veya hıınr.1 bir lın,.,.tı-,.t+• bulımm<ı.,lıır. F.vPt ! Na-
~ını, 1".acad;l, :Va•ıı diyarı küffarın anahta- ıul 1r1 m!'rnl,,trı>tımı oı-1" a11ıık tnkımı ol!!.n b:ı-
llnı almır stanın en müstahkem bi zı f'~hns . bir vı:ıhu'1' ile vi'ı7.Vfi7'e l?P,clllrlE'ri 

bun .. D b111 . r mev- t .... l 1 a hiçbir sur u.ıcu~unu soyle<'liler ki biz -zam'ln onn n "ı ır nr, onu iter ve kı trarlnr 
Duşınan 

1 
etıe tnanmnk lstemlvorduk veva bncımnnkl şai:l'<:aVl urururlarsa bu dl -

:~n~aberde~1~1:~f'r, blzlt>r için f Plaket ola~ varda da anrnk bu ka.rakt~rde buluna?! ve 
be n, Anadolun lift!\ sonra, Macnrlstımdan hlc bir nl711m ve !rnnıınliım hnherl ıılm1Van 

a Sahtbi, on b Uıt fınlu slpnhllerlnden rfit- <nPc:o:ıvPl ]Pr bu db! hnrPl<PtJerl hlrlstlyan-
rıuaııe eş .,.,,. • le ZlYareH~ "t1rk: bl'-lmle k(lnuşmak Iara yapmakta oel3 g5rme .. ler!. 
n bu ....,nııe · 

llluh arzu 1lzerı gelmişlerdi. Izhar <'di- * 

Mevcud vapurlann ihtiyacı kar.şılavama
dığı görülmüş oldui!unrlan. bir milddetten
berl havuzlarda bulunan Etrfislt vapurunun 
~ferlere konulmasına k!!rar ver:llmlştlr. 

İdare dfin Havuzlar İdarestnden taml:-de 
bulunan vaonrlann blrnn evvel calısır bir 
hale sokulmaları tçln mesainin artırılmasını 
istemiştir. 

İdare bu arada bllhassa Etrüsk ile sureti 
mahsusnda meşgul olunarak biran evvel ta
mir edilmesini biM:rmişfü. Etrrıskün iki ka
zam vardır. Bunhrdan biri lvi oldui'tn halde 
diğeri muhteUf yerlerinden delinmiş bulun
maktadır. 

Etrüskün 15 gfin zarfında bu delik olan 
kazanı ne diğer müteferrik noksanları ta
mamlanacak ve gem! tekra!' seferlere kona
caktır. 

Bursa vapuru da dün havuzlardan dPn.1e 
indirilmiştir. 

Vapur yanndan ltlbaren Marmara htıttın
da eski seferlerine başl!yacaktır. 

ları;tızıardan ~~e Dizdar ağa, müst:ıe<:len Sinan paşa; Macarl.~tan seferinden dönüp 
eon ızı toınrtıkı nt bize konturarak ayak- de Raab lrnlestnin gümüı1 nnnhtnrlarını Sul- Kadıköv Halkevinde lisan dersleri 
lerı ra, harb nıe a.rn Zlncirletmlştl. Ondan tan Murada takdlm eylemek üzere saraya 

e birlikte Y:1anından done 1 muharlb- geldl~i zaman. hünltdr tarafıooan gayet mu 
b 1.Uaarır1er ' Yanıını~a cteıMi••t 
"aab ta · nıutad h " tantan, tasviri müşküı bir debdebe ve 1h -
ıı Ve lesının ı oııbeııten sonra. bize tLşamla huzura ıtabul ve uzun müddet yal-
b fçltrıiz<ıen ~:ndığını bilip bllmedl~lmi- nız paşanın değe:1nden. onun mezayasın -
Ultınnp bul rr.senin bu kalede evvelce dan bahsolunmu•tur. 

ll'ıll!bet unına:tıx " 
tti~ ~Vab ve • ısını sordular. Bu yolda Avam takımı ise, artık Viyana ve Prag -

dan başka •Diyarı Hirl.stanlye. de zaptoıu -
nacak yer kalmamı~ bulundufunu tahayyül 
ediyorlar ve binaenaleyh hududsuz bir se -
vinç içinde bulunuyorlardı. 

dile : kat'iyen r;;:ekl" beraber, kalenin düş
dut· leyı nasu olllnm&c'!ığımızı beyan eyle-

. up ta elde ettlklerlnt sor-

~ 8iı 'köJ>ekler " 
bir Yaparsınız • <Lnıl'Jlerdl. para tein her 
bir a<taın 1nıi, "k.,,ve hsizin kralınız ne ahmak 
bl ;aıenın :rnuh böyle {gayri kablll teshir) 
nıı,t~rta. taınah:~ıasını şu küçük kont gi
Lah .. a.:.:· İşte bu lt bir adama emanet et-
~ bir :ın ont. boyle mühim ve müs-
~~a 11e Sinan Paşaya 

ka1d Oaırıanıı ta 
fıttltJeri 

111
_ t!hleriuln «Yanıkkaleo diye 
lllta.hkeın mevki. 

Cahid Mütercim. 
idi k Beyin Yil fı 
ın 1 bu son ı 1 o kadar kap:ılı ve ciddi 
O<l adı~ını anııymlsafırden memnun olup ol -
n aıarıınıza çe~lllnct•m Buna mukabll, gece 
ım bana §U _ leı·e~mlz sıradn Nahide Ha
- Eıttını sozıerı söyle<!!. 

~e tn n ıntsa flrl ı · 
tör .. 0 nden klms er çok fazla alafranga 

C~üz bir t eler· onların ynnıcda ben 

(Arka!ll var) 

(2) Osmanlılar ~ebren Tnnap r:~ip Raab 
nehrite bu isimdeki kale a~ında vasıta! 

muvasala olan köprıivli yıktılıaır. Kalenin 
muhasarası yirmi r:ön sürdü. Kont Dardek, 
sadrazamın intlurına mugayir olarak, mu
hafızlann silihlarlle, eşyalarllf' ~eknlp git
meleri şartlle kale'i tesUm etti; birçok top. 
birçok yiyecek ve müh:mnıat pllbledn eline 
geçti. Hammer, cıld 7, S. 183. 

cSon Posta,, nın t..t'rikası: 57 

Kadıköy Halkevinden: İngilizce, almanca, 
fransızca lisan derslerin" yazılmak tstıyen
lerln iki aded 1otograflarlle idare memurlu
ğuna mi1racaıit.ıarı. 

Kurtuluş bayramı toplantısı 
Şişli Ha1kevinden İstnnbulun kurtuluş 

bayramı milnasebrtlle 610.39 Cuma gunu 
akşamı saat 21 de Hnlkf'vimlzde bir konfe
rarıs ve Evimiz cazının iştıraklle bir de çaylı 
dans verilecektir. DavetJyeler HalkeVI büro
sunda tevzi olunmaktadır. 

* Beyoğlu Halkevlndı>n: ~tan bulun kurtn-
şu münasebetlle 6.10.939 Cuma günü aaa~ ıs 
de Evimizin Tepebaşındaki merkez blnuın
da bir toplantı ya;l1lacaktır. 

ı - İstlklfll marşı lEV korosu tarafından). 
2 - Söylev <Ev retsı Ekrem Tur tarafın

dan). 
3 - Konser (E7 Trıyosu tarafından). 
Arzu edenlerin teşriflerini rlı.:a ederiz. 

Sayfa 9 

•Son Posta• nın tarihi tefrikası: 13 • 

llNllİllDİIEK 
• 

IA T AllHANESI 
Yazan: Reşad Ekrem 

Murad Reisin macerası 
Amma gene bir şey okuyacak ols:ı, herkes ı mtciler, Murad relsln hayatını tarih ''esika· 
ona uyardı. Çünkü usul lle okurdu. Bu ihtı- lnrına dayanarak anlatmağ:ı. kalkan birisi 
yar çalgıcıya Udhicl Llgogos ta denlUrdl. O- çıksa, omuz silker, dinlemezler, saçma, uy -
nun üstüne 11Ahl okunamazdı. Ne kadar ı;e- durma derlerdi. 
m1cl ve balıkçı türküsü varda onda idi. 83- İhtiyar kör çnl(fıcının kendisini herkese 
matyadnn, hatt~ Yedlkuleden Ahırkap1yn, sevdiren sırrı, bir çocuk ta olsa, kimsenin 
İstanbulun Marmara sahUlcrlnde bir düğün, hatırını kırmaması idi. 
yahud sünnet düğünü olsun da Ligogo.s ça- Llgogos ağa öksürdu. yutkundu. Balıkçılnr 
~ılmasın, olmazdı Neret'le rastlarlarsa. en kısa bir zaman için ellerinden işlerini bı -
meşhur, en kibar hanende ve sazendeler • raktılar. 
den clne:ene cn.lgıcılnrn. zıı.-nnrıınrl\ kadar - Meşhur gemici Murnd reis çocul:.lu~un
İstanbnlun bütnn sa7. ve söz sah!blf'rt elini do. kimsesiz fnklr bir delikanlı imiş. Cezayire 
öperlerdi. eV!nden soka~n cıktı mı. kendisi- gitmiş, korsan olmu'?, dayı olmuş. Üç yüz ge
ni llk l!ören: •Nereve Liırnı?os al!as 11 diye mi sahibi olmuş. Bir İspanyol kızına vurul
muhnkkak sorardı. O da afll~n VPre., dedi mi. muş, kızı Yeni Dlinyay..\ kaçırmışlar, o dn. 
·hııvdl ı:l'nl köoıeve kadar gö+:iirf"' .. l1h1h ce - gemllerl ne peşine dü.oımüş: 
vabını alırdı. Elinden tutup kendisini kö -
şeye karlar ıtötnren adam orada muhakkak 
hlr!slnl hııhı'" ve kör çaleıcı:vı ona teslim e -
der: ıA~n fllA.n yere gidecek'• <lerdl. O da 
ehıı!'I lic:tiinPn rl\ve bir basknsına tesU met -

Murad reisin gemileri seksen direkli, sek
sen direkli, 

İçinde tayfalar, ağalar aslan yürekli. 
Güm!. .. Güm bamı ..• 

mek fizere Ll2or.nc; o~ı:ının ,.11,.,,.,.n tutardı. B:ılılcçılar, llflhiyi hep bir nğızdnn tekrar-
"Rn •mrı>tlf" l!!tedlitl yere rahat rahat giderdi. ladılar: 

Balıkcılnrdan iki fıe tanesi hemen yerle
rlnlien fırladılar. İhtlvan geUren adamın 
elinden aldılar. Ve sal11ı1ta bir k6seye geclrtlp 
otnrttnlnr. Soma. balıkeılnr. teker teker ha
tır sordıılar. Kendisini getiren adamdan b!l
lıkcılarm "it tamir etmekte olduklarını öjt
renen cal1?1c1: 

- İslnlzden olmayın çocuklar .. A~ınız be-
reketli olııun !.. dedi. sonra: 

- Ahem orada mı Ahmed .. Balıkçı güzeli? .. 
Dlve ~ordu. Ahmed: 
- Buradayım Llgogo.~ n~a ... 
Dedi 
- Delikanlı ısıttım ki evleniyormuşsun ... 

Haydi havırlı olsun .. . 
- Evv'lllah da .. . 
- pı;~iin ne znman, dfil!ün? 
- Bilmem ... Babam gelecek haftaya ol -

sun li lvıır . 
Sö?e bir baskac:ı karıstı: 
- Bir dii&ün olncnk ki T IP'o"'nı; ağn ... İs

t.,nhıll bir es!nl bir daha ya görür ya gör -
mez ... 

- Övle olmalı va ... Balıkçı güzeli de dün-
yaya bir drfa gelir .. . 

- Ne•k'ldar gemici, kavıkçı, balıkcı varsa, 
gece d('n!zde hlr fener alayı yapacağız .. 

- t .. + .. r doğrusu ... 
- Hiic:nm reis. İstanb11hın kırk meydanm-

da, bir hafta fakir fukaraya balık ziyafeti 
verecek ... 

- Benim blldl~lm: Hüsam reis balıkla da 
knl,.,.."" ı:ıllliv ve zerdeyi unutmaz ... 

Ahmed: 
- L•t!ovos a~a. dedi. Aynca haber sala -

cağım amma seni ş!mdM"n bir de kendi ağ
zımla davet edeyim düğünüme ..• 

İhtlvıır calgıcı: 
- İa;tersen davet etme... Hnnt Mm davet 

etmedin diye bn1ıkçı güzelinin düğününe 

f'"lm!W'rek mlytm? 
Delikanlılardan biri sordu: 
- Dülfüne senden bir şartı bekleriz Llgo

gos ah Ahmed için . .. 
- Eh .. elimizden geldiği kadar bir şey ya

zar \1eııt .. lerlz be evlAd .. 
- Ligogos ağa be .. Hani senin Murad reis 

IJlllhlc:i vardır ... 
İhtiyar çalgıcı bıyık altından gülümsedi.. 

Cünkil. hangi gemici. balık~ı kahve.."1ne mey
hane.cılne girse. ıhanl senin btr Murad reis 
11Ahlst vardır. diye lı:endlslnden bu Cezayir 
UAhlslni isterlerdi. Fakat kemanı kör Llgo
go.,, ~ zaman bu llAhlyl olromab kalksa, 
bRıJmda ve aralannda, Murad reisin kısaca 
hayatını da anlatırdı. Bu tercümei hal, he
men baştan ba.ta uydurma idi. Fakat, ge-

Murad ret.sın gemtlerl seksen direkli, sek
sen direkli, 

İçinde tayfalar, aı;alnr nslan yürekli. 
Güın !. . . Güm bam ı ... 
- Murad reis Ak:ienlzden Ummana çık -

mış. Altı ay pupayelken gitmişler .. Bir kara 
yüzü görmemişler: 

Enginlerden bir kuş geldi kondu gemiye 
serene .• 

Be Mısır hazinesi vereyim karayı gorene .. 
Gilm!.. . Güm bam!. .. 
Murad reis kıza Yeni Dünya sablllerinde 

yetlşmiş.. Büyük bir cenk olmuş_ Gemileri 
topla yaralanmış ammn kızı dn almışlar .• 
Gelirken bir büyük fırtına çıkmış ... Hepsi de 
bu fırtınada mahvolmuşlnr: 

Mura<\ relsln gemileri çamdır dayanmaz, 
çam-dır dayanmaz .. 

İçinde tayfalar ağlar, uyur uyanmaz ... 
Güm!. .. Güm bam! ... 
Llgogos ağa, bllha ~a bu son pareayı pet 

hazin söylerdi. Dinllye'lle: nefes bile almaz 
lardı. 

Bu akşam tam bu sırada, boğuk blr Arna
vud sesi işitildi: 

- More Ahmed reis nerede... More bizim 
damad be ... More güzel Ahmed bel.. 

Balıkçı güzell yerinden fırladı: 

- Hacı efendi b:ıbamın bahçıvanı ... 
Ahmedle beraber balıkçtl:ırın hemen ya • 

rısından fazlası ayağa kalkmıştı. 

- Ne var be ağa ... Soluk solu~a gelmişsin 
böyle .. . 

- Efendi yok more... Efendi kayboldo 
morel .•• 

BİR TAŞ it.E iKt KUŞ .• 

- Efendi yok more ... Efendi kayboldu 
more ..• 

Balıkçı güzeli: 
- Bre efendi nnsll yok olur? 1 
Diye bağırarak, gözlerini Arnavudun göz

lerine dikmişti. Balıkçılar adamın etrafını .. 
sarıvehn.1şlerdi. 

- More dükkl!.na gelmiş iki adam sabah· 
leyin .. Bu sabah gemi ne Mısırdan geldik. bl
ber getirdik demişler. Malı görmeğe gltııtlf
ler gemiye .. Öğle olmuş, Hacı ağa gelmeml.f .• 
KAhya merak etmiş. Limana gitmiş .. Sormot 
Mısırdan gelen gemlvl, Mısırdan bir hafta 
var gemi falan gelmedi demişler. KAhya e
fendiyi sorrrtıLŞ eırafa, Hacı efendlyi bu~ 
hiç gormedik demişler. 

- Sonra? .. 
- Morl sonra efendi yok J.şte ... 

(Arka.-.ı varl 

katımı celbettı ve bll:1'htlyar !>aşımı kaldı
rarak ona baktım: fakat ark:ı.sı bana dontık 
olduğu için yüzünü!l ince çlzgllr.rlle d?.Jgalı, 
bukleli saçlarından başka bir şey göreme • 
dlm. 
-Hayır, o vazlfP.'>l'll çiğneyip geçecek bir 

ınaan değildir. 

- Yazık! ın 8abahtanbe~§~alı tesirin• yapıyorum. 
ih:tıın ki, bu aar!adar sıkılmış ve bunal -

h.r han•- f tını sozıer hoşuma gitti· - a .... , encıın· b ' 
tat iz ll\f? Siz h ın oynuna sa:-ıldım. 

.· NA"'lEl7EN : MUA1."2E2 TA'rlPİN G>EQK-A"'l7 
- Evet cidden Y:17ıkı Hayatı mahvoldu, 

kırıldı. Halbuki o mr..!'-'ud olmaRa l!'ı~ık bir 
insandı. 

ti Yii~kslniz er hususta onlardan kat 
~erını gönnekİ. Bana ıtellnce, onların git

d . u Sôzlerım hae Pelc memnun olacağım. 
.:· fakat bltaraıkikaten kalbimden geliyor
b:ı Refika Hanım a~e ~füıüıımek 1nzım gellr
ter:~ket etmekte ldı İna karşı çok nazlkflne 
ıetınıa~r tebessüm!~ 11

"1 gibi dişlerini gos -
~. vasıme benden bah -

- Semı demi ha nanı 
ştı. nı Çok sevimli bir çocuk! 

ÇoCUkr B 
görıneı-te ütün Yoşıı k 
13 y mt ısrar e~· lmseler bent böyle 
ketıerhı~tesnaı On~~o~:ırdı. Yalnız Nevzad 
ın k ınu Sözlerını ana karşı olan hare -
bir ıns Tl'lltün de~ l ve bakı~larını tnrlf et -
bekttyoan IHbı, onı n ı le lkPn bı>n nankör 

Tah ruın. arın gidişlerini d~rt "'Özle 
Tl'ltn ., 

rln n et\ -1 ... ı,• 

ben de herıt!llntı gezın llıl":tf rlerın l'eld kle
cusünde Yor 1 tiler başladı. İki defa 
kaldım. Hn1trı:1nıu umur b .t nı. nmmıı ü~un
fırsatta raha~t~ A ~ ahane ederek evde 
ıözıer soyJeınes~ e . 1~~t.ı.d Beyin bent her 

ndeıı. '1erı en, ınun:ısebetslz 
1 Yersiz kompll 

manlar yapmasından, bilhassa gözlerini ben
den ayırmamasından fevkalade sıkılıyordum. 

Nevzad Beyden başk:ı kimse gezmeğe glt
mekliğim hususunda ısrar etmedi. Hatta, 
ben: 

- Bugün gezmiye g!tmiyeceğlm . .. 
Dediğim zaman, Cahid Beyin birkaç gün

denberl çok düşünceli ve hattl!. meyus olan 
bakışlarında, birdenbire bir ışık yandığını 

gördum. 
Demek vııslm Refika Hanımla rahatça ko

nuşabilmek için benlın keııdllerlne refakat 
etmediğimi sevinçle karşılıyordu ı Demek on
ları rahatsız ediyordum. 

Esasen birkaç defa onlar, Fahriye ve Na
hide Hanım ve Nevzad Bey konuşurlarken 
benim yaklaştığımı gôrünce vasim muha -
vereyi başka bir mecraya sokmakta tehalük 
göstermemiş miydi? O halde benim varlığım 
onu rahatsız ediyordu. 

Derin bir kin ve öfke Ue: 
_ Artık bundan böyle onu hiç rahatsız et

mlyeceğlm ... 
Diye mırıldanarak odama kapandım n 

kendimi yatllğuriın üzerlne atarak hüngür 
hüngür ağlanıağa başl:ıdım. 
Hıçkırıklarım arasında onun gfzlerlnde 

parlıynn sevinç ışığını görüyor, onun Refika 
Hanımla yanyana portakal bah fierlnde, 
kırlarda dolaştığını tasavvur edlyord ım. 

Man.matih, bu ıztırab ve göz ynşl ırı beni 
kararımda durmaktan menetmedi. Ertesi 
gün gene onlar gezmPi;e gitmek için hazır -
lanırlarken bir bahane Ue ortadan kaybol
dum ve avdetlerinde beni Nahide Hanımın 
yanında oturmuş lş lşlerken gördfiler. 

Nevzad Bey nezaket gös•ermek mecbur! -
yetini hissetti: 

- Çok iyi gezdik aT:1mtı siz beraber oısay
dınız bu gezinti yüz defa daha iyl olacaktı. 

Bu soğuk sözlerine sol;uk bir bak1şla mu -
kabele ettiğimi görünce 1ena halde bozuldu. 
Bense için için eğlennordum; bu sahte ta
vırlı, yapmacık sözlıl genç o kadar sinirime 
dokunuyor ki ona her daklk:ı bir hakaret et
mek istiyorum. 
Akşam yemeğinden soma iki erkek. siga -

ralarını yakarak bahçeye çıktılar, Nahide 

Hanım yorgunluğunu Heri .sürerek yatmağa 
gitti Ben salonun bir köşesinde o gün gelen 
1nglllzce mecmuaları karıştırırken Fahriye 
ve Refika Hanımlar biraz ötedeki masa ba -
şında oturmuşlar, beni al!'.kadar etmlyen İs
tanbul dedikoduları y:ıpmb~a kcyuldular. 

Birdenbire sac;lerlnl kısarak 1ısıldaşmalnrı 
nazarı dikkatimi celbP.tti~inden ku:ıık ka -
barttım ve ıu sözleri lşıttlm: 

- Bu vaziyet karşısını:ln en salim hattı ha
reket boşanmak için mahkemeye mürac".ıt 
etmektir. Hdklmln dt>rhrıl talılk kararını ve
receği yüzde yüzdür. 

- Znnnettl~ln gibi değil kızım. O, son dn
klkaya kadar vazifcslnl yapmak lstlyen blr 
in.sandır; vicdanına rr.u~aylr bir harekE:t yap 
maktansa bütün ömrunce bu zinciri taşımıığı 
tercih eder. 

- Belli olmaı efendim. Bir gur karşısına 
öyle bir kadın çıkabHlr ki, onunla. sandete 
kavuşmıık ümldlle blrç :ık 1edaltô.rlıklar. yap
maktan çekinmez. 

Bu sozleri söyllyen Refika H:ınımın sesin
de öyle garib bir a!ı .. nk vardı ki nazan dik-

Refika Hanım cevab vermedi: bir iki da
kika yüz yüze bak•~!kta:ı sonra ba.şk:ı. şey .. 
lerden konuşm~ğa ba~l::ıdıln:-. 

Fr.knt bu muhavere bılmlyor:m. nt~ın be
nim kalbimde bı.iv·~K bir helecan yarattı; bu 
sozlerden bireok şeylt-• anlıyor gibi oldum. 

Bugüne kadar berılrıı için bir muan'ma o• 
lan bazı noktalar, bir zlncır gıbl t:R::-ş mda 
yuvarlıınıp açıl•yor, yavaş y:nc.ş muamma -
lıktan çıkıyor. 

Bunla"' görmekt,.n, anlnm.ık•an k tkuyo
rum Yarabbll Blln.!yo:-um r.lçin ve ı e .. en 
tltrl)orum? Sen bana ccı All:ıhımi n.ı u • 
şündüğum, bu konauğur.ı şeyler bir h ı ı>.uC 
olmıısınH olmasın. ~teml}'orum. 

* B:ıhçet'e idim. H"tke.,.11 gezıncğe Slt•ıı!ş ol 
mn.sından lstif:ıd.;o e1 "r?.k ~:endi kt>nc!ımı 
kalmak, duşunmek. ne dı.i undtiğfünu bil 
meden oylece kalma!; iht!yacı11ı duyuyor 
dum. 

(Arkası vnr) 
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(Memleket llaberieri] 
Tarihi bir kasaba. Hacıbektaş ]Nazilli ve havalisindeki 

----·- sel felaketinin tafsilatı 
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~lscaçAN 
= ÖLÜ . . 

~: . .. 
Evleri büyük bir atalet devresi içinde yaşıyan 

Hacıbektaş bugün mamur bir hale geldi Nakle.don: Hatice Hatib 

Hacıbektaştan yr.zılıyor: Orta Anadolu - ı 
nun yeşil sırtları uzeıinde bulunan kasaba -
mız çok eski ve tn.rihl eserlerle doludur. 

Bir köylü küçük çocukları· 
01, incir sepetlerine koyup 
ağaçlara asarak kurtardı Bankerin baldızı 

Halkın ekserisi rençper ve san'atklirdıt. 
Bllh~a tn.şçılık ~ burada inkişaf etmiştir. 

Evvelleri büyük bir ntnlet devresi içinde 
yaşıyan Hacıbektaş buı::t:n. halkın uyamklığı 

ve çalışkanlığı saye.rinde mamur bir yurd 
köşesi olmuştur. l3cledtyemizde devamlı bir 
program tatbiki suretıle bu guzel kasabanın 
imarına hizmet etmekt?dlr. 

Yeni bina ve dük.tA.nlarla şehrin merke -
zinde büyük bir park vilcude getir11mlşt1r. 
Hacıbektaşlı san'atkfır blr gencin yaptığı 

muvaffak bir büst bu parka başkaca bir hu
ıustyct vermektedir. 

Ziraat müdüriyeti tarafından tahsis edi
len tohum temizleme makinesl çtftçlmlzl se
Tlnd~tlr. 
Halkımızın şlmdllik çn büyük ihtiyacı de

~irmenslzlfktlr. Kasaba ve civarında bu işi 
kolayl~ıracak tarzda akar su bulunmadı
ğından un öğütmek lcln 7-8 saat mesafedeki 
değirmenlere gidilmektedir. Bu yol uzaklığı 
hem zahmetli oluyor ve hem de mühim bir 
z man israfını lcab ettiriyor. 

Nazilli (Hususi) - Kasabamız ve ci - Böylece konuşarak sokağa çıkmı•lard "ildi · 
d ..n. ~ ·dd tı· ·· klı· " ı.. 6 • Şüphesiz ki Zanette'nln evine gidince varın a t~.r..rar yagan şı e ı ve sure Burly bir taksi çağırarak içine girdi. ve Go-

l 1 11 k b baldızı olan genç kızı tanım•• olacaktı. Be 
yağmur ar, yer yer ge en se er asa a marn başlle hafif bir sellim verdi, elini sık i ..,, · · N - v ne! buradan geliyordu. 
ve köylerde pek çok zarar vernu~.rr. a- mıyarak, bu yaptığı şeylerden dolayı ne ka- * 
zillinin doğusundan akan Derekoy ça - dar darılmış olduğunu kendisine anlatmak 
yından gelen müthiş seller Zeytinlik ma- Jstlyordu. Fakat böyle olmakla beraber içi Burly doktora: 
hallesine doğru yürümüş. Yolağzında pa- için de bu eski hırsızın ıcendlsine yardım etn - Beni dinleyiniz, dedi. NasihnUertme fta 
!amut tüccarı Aslanlılı Ahmed çavuşun mek isteyişinden de memnundu. - at ediniz. Bir an evvel bir sayfiyeye gldlnlS. 
mağazasını basarak yıkmış, sel suları Ertesi sabah, Burly, bir gün evvel doktora lstirahnte ihtiyacınız var. 
300 çuval incir ve birkaç bin kilo pala - karşı haksızlık göstermiş olduğunu hissedl _ Doktor cevnb vermiyordu. Genç avukat de 
mut mevcudunu alıp götürmüştür. yordu. vam etti: 

ElTafı kaplayan sel sulan, birçok ev - Onun verdiği adrese gittiği zaman evin ka - Bana bahsetmiş olduğunuz apartunan 
!erin bodrum ika tına girmiş, yıkılan du- pısında «Kiralık apartımano levhasını gör - mevcud değildir. Vnkıfl verdiğiniz adrene ti 
varlar ve sel hücumundan kaçanlar biın müştü. Kapıcı da tıpkı doktorun tarifine be - ralık bir apartmıan var amma bu .s1z1ıı tarif 
nıüşkülô.tla sabahı bulmuşlardır. zlyordu. Yalnız bugün asansör işliyordu. 80~ etmiş olduğunuz apartımana hiç te benzemı-

Görülmemiş şekilde coşkun gelen ra da kapıcı o kadar aksi bir adam değildi. ~~~u ~r~lık apart1ımnnda ne 81z.ln bah 
Mastavra ve bilhassa Mergen çayı kor - Bu belki de bir gün evvel aldığı bol bahşişi ş 0 Uı:;unuz sa on, ne 0 büytıt tablo. 

test ı d idi n ne de duvarda gizli bir yer var. Mevcud ol .. 
kunç gürültülerle akarak Aslanlı köyü r n en · mıyan cesedlerl, mOcrimlerl aramaktan va• 
bahçelerini basmış, geceyi sil~h sesleri Burly klr~Iı~ apartımandaıı içeri girdik- geçelim. Aziz dostum, siz hemen sıntrlertntzl 

Hacıbeı.+,,..+a Atatürk büstü ve koiiku içinde geçiren !köylülerden ih- te.n s~nra buyük bir hayret içinde kalmıştı. 
~· t•ıyar Cennet nı.n· eyı· yazlık evile beraber Ç~nk_u _buraya kadar. doktorun anlattığı gibi tedavi ettiriniz ve Parlse büsbütO.n lyt ol .. 

San'atkA.rlar oır motOr temin edlldlğl tak- ·· d ğ h muş olarak avdet ediniz. 
dirde eserlerini daha mu··kemmel bir haı-1e I•- sular sürüklemiş ve önlerine gerilen ka- gor u u er şey birdenbire değişiyordu. A - Doktor asabiyetle·. 

Bu bakımdan naııı:, bir un öğütme fahri - .. .,, partımanın içi büsbütün b k idi Dokt 
Uyebll""'"klerinl söy'ıu·yorl"r. ]ın bir kara ağaç ihtiyar !kadını felfıket- aş ll · orun - Fakat Mösyö Burly, beni A•n1-..... 1 knsınn şiddetle muhtaçtı·. Vaktlle burada """ "' bahsettiği salon e"yası d d d ki uı .. ,, • .un:• 

Bu milli """''"tımı:rı ·"'ah 1 k'• f tti ten kurtannıştır. " · n an, yazı 0 asın a Diye haykırdı. Fakat avukat onu dinle .. elll bin lira sarflle ıt tekke olmak iizere üç .,_."' ..,. ve n "ia e r- . .. . rahat ve büyük koltuklardnn bu duvardan 
katlı, yüz odalı muazzam bir bina yo.ptml _ mek bakımından Iktısad Vekliletlmtzln bu ~ynı .. kovde~. 1!at1b .oğlu ~ıf~tafa sel- ve hatta yatak odasından bile eser yoktu. Bu mek f.<:temlyordu. 
mıştır. HD.len fo.ydnsız ve boş bir halde bu- nokta fizertnde duracağını tahmin ediyoruz. le~~ın hucu:?~. onunde ırades.ını. ka~?et - apartımarr, Partste birçokları oldu~u gJbl, - Benden ne Jstlvorsunuz azizim? sıze 
lundurulan bu yapıdan istifade etmek müm- mıverek lnıçu'k so:uk18:rını ı~cır kufele- bir garsonlyerdi. Üç küçük odası Tardı. Sa- vfldetmlş olduğum şeyi yaptım. Halbuki gör-
kundOr. HUkilmet Egeden pamuk rfne ~1oldhurupt1 buyukkubırta agaca ~m~~ ıonun duvarında da, doktorun bahsettiği, düğüm şeylerle si1Jn dünkü kA.buslannızırı 

Küçük bir tamiri müteakib burası mekteb, Saf in alacak suret.ı e aya arım r rmıs ve en ı- kızıl saçlı kadının büyük resmi yoktu hiç blr münasebeti yok. Şimdi işim var. Git 
hastane ve her nnngl bir müesseseye elve _ feri d"" ni'{aclar üzerinde sabahlarnışlar - Burly: · meğe mecburum. Bent mazur görtınDz ... 
rı,ıı b1r hal~ getlrllebilir. Kasabanın b5yle İzmir 3 (Hususi) - Ege rnıntakası dır. Sel sularının 'küçük çocuk Cf'sed - _ zavallı Marraud diye düşündü 0 dell Doktor sükut edlvordu. Avukatın kendi -
güzel ve sıhhi bir müesseseye ıhtlyacı cok köylüsünün elinde mevcud pamuk mah- !erini fYÖtürdüW görülmiistür. Kuyu - oluyor galiba. ' · sini dinlemek lstcmediJınl görüyordu. Bunun 
fazladır. sulünü satın almak Ü?.er.e bir heyet An- cakla Nazilli arasında açılmakta olan ye- Kapıcıya: için onunla konu$1llnkta ısrar etmek tste .. 

Bilhassa arazisinin sulak' ve zlrnate elve- ikaradan şehrimize gelmiŞtiır. Heyet, ev- ni kanal sel sularile yeni ba::;tan kum - - Evde bu apartımo.ndan başka kiralık medl. Fena bir halde idi Bütün bu olan §eY" 
rtşll oluşu bu blnnnın bir ziraat tatbikat o- velA f!E'y1ab ve zeJızele felaketine uğrı - hırla dolmustur. Kanala çevrilen sel su- apnrtıman yok mu? ıerln bir kfıbus olduöuna ınanacaRı geliyor-
kulu olmasına pek muc;alddlr. yan Dikfü ve Ödemiş mıntakala.nna gi- lan Güzclköy ve Durasıllı köyleri içine Diye sordu. du. Kendi kendine: 
Halkın ve civar köylerin bugünkü istihsal derek pamukları satın alacaktır. hücum edcn'k sokakları doldurmuı;, ci - - Hayır. Evde bundan başka klralıt apar- «Doktorun hakkı va;·, diye düştınOyordU. 

vaziyetlerine nazaran buradl\ 800 talebenin Heyet rci'Si bu sabah vilayete. Tica - var evlerln temellerini yıkmış ve demir tımanımız yoktur. Sinirlerim berbad bir halde. zaten bu ~-
iaşe ve terfihlne maddi lmkfın vardır. ret Odasına ve Ziraat Müdürlüğüne gi- vo1u köprülPrini doldurmuştur. İki vıl - Burly daha fazla burndn vakit geçirmenin lncak bir şey değil. Geçirdiğim bunca utı .. 
Kasabalılar ve koylümüz bu husustaki her derek pamuğun maliyet fiıatı hakkında dır hfü~ ikmal edilmiven nfıtamam ka - lüzumsuz olduğunu görerek hızlı hızlı mer - rabdan sonra sinlrlerlmln sağlam :taıma.91 

türliı teminatı şimdiden verirlr. demek sure- tıeıtk.ikleroe bulunm~ur. nal vüzünden sel tehlikesine manız ka - dlvenlerden inip sokağa çıktı. Tam bu sı - imkfınsızdı. Belki bir sayfiyede istirahat et .. 
tile hükiımetımlzin himmetini dlleyorlar. lan köyler halkı bu kanalın tez bitiril - rada evin önünde bir otomobil durdu. Sarı mek benim için en iyi bir şey olacaktır.• 

Hacıbektaıjta 600 evli ve 3000 nüfuslu mü- Oo mabahçedeki hAdisenin mesi ve tedbir alınması için hükumı>te saçlı, uzun boylu, güz~l bir delikanlı otomo- 'Arka.'fl var) 
teaddld nahiye merKezlerl '\'ardır. h ke es· e 1 "tte başla müracaat etmişlerdir. bllden atlamıştı, ellnl uzatarak bir genç kı- ••••••••••••••• .... ••••••••••••• .. •••••• .. ••• .. •••••••••·-_:-" 

Kaza teşkllfıtınıı m\\ı;aid görülen bu nüfus mu a m in zml myor Kestel. Kuvucak, Başmakçı. Feslek zın otomobllden inmesine yardım ediyordu 
kalabalıklarının nazarı dikkate alınması İzmit (Hususi) - Dolmabahçcdeki iz- derelE>rindPn de avni şiddE>tt<' ~E>Uer ce - Burly genç kızı görüne" olduğu yerde mıh -
halkın ikinci bir arLusudur. Yukarıda da te- diham hadisesinden dolayı muhaReme - ler<'k ctnafı kaplamış. kövlünün incir, l~~mış gibi durdu. Bu genç kız fevknlMe bir 
barüz ettirdiğim gıbi burada taşçılık san'atı sine karar verilen es'kf İstanbul polis mü- k("t1dir, pamuk, se-bzc mahsullerine çok guzelllğe. ~aUk de~lldl. Boyle olduğu halde 
1lerleın1ş bir haldedir. dürü ve halen Çorum valisi Salih Kılıcın 7~rar vPrmistir. Sel sularının gectiği so- Burly gözunü on<!_a~ ~yıramıydrdu. Ancak 

Fakat ne yazık ki; cidden muvaffnklyeUI muhakemesine şehrimiz ağırceza mahke- kak. bahce VP tarJakı.rda yirmi otuz san- y~r~I Y.:1Şlarında gorunhyordıı. Ustünde kürk 
eserler vucude getlrım bu işçlllk bugün için jmesinde başlanılacaktır. Dava evrakı İs- tim mil bırakmıstır. Jü gumuşl bir manto glJ!:yordu. Başında ayni 
iptidai ve dağınık bir haldedir. Taşçılıkla uğ- tanbuldan buraya gönderilmiştir. Muha- Tfam?.alh kövü icine vürüyen selin renkte bir bere vardı. Guneşten yanmış çeh-
raşanln.r vesaitslzllk ylizunden sıkıntı çeki -lkemE>nin ne glin bailıyacağı henüz belli birro'k evleri bı:ı.sarak kövlünün zahire resini sarı .saçlar çerçeveliyordu. Bu genç 
yorlar değildir ..3... . 1< dd 1 . . 1 - kızda Burly nln en fazla hoşuna gitmiş olan 

. • v.~ uı.:re~. y•yece ~a e ennı a 10 f!O - şey, neş'ell ve çapkın bakışlı, iri mavi g~ 
türmustur. Derekov, Mnstavra, Merg('n leri ldl. 

C Vezirköprü Hal kevi nde temsiller ) ve K:stE'1 dPreleri~in avni sa?ttf• P.'elp.n - Hakikaten çok giizel bir kızı 
~~-~~~~~~~~~~~--~~~-~~~----~-~~-~ sclle~ d~ bN~il~e~~ g~~~~ ~r Dfye d~Ondil.Bu fulpncln a~amn~n 

sahadan b•r demz hevbetıle akın eıtnııs- bir yaşlı kadın da otomobilden cıkmıştL Mu-
tir. Nazillinin Yerıtenli mahallE>sinden hakkak surette bu kadın genç kızın mii-
l'PrPn sular etrafı aa:ıcıar ve kütiikler - rebbiyesi olacaktır. 
le d0ldurmu~ oldu1.Yundan ertı:>s' (!l}n ri -
var evl""r halkı arabalarla evlerine odun 
tac::ımı~lnrdır. 

Atcadan Bürluıniyeve kadar biitün 
da~lar imtidadınca gelen savısız seller 
demirvolunu muhtelif noktalarında taş, 
camur ve ağaç dal.larile doldurmus ol -
duğundan Nazilli isletme idaresince alı
nan temizleme tedbirleri uzun sürmüş 
ve Drnizli - İzmir treni sekiz saat teah -
hürle yoluna devam edc-bilmistir. Te -
mizlik ve tamirat devam etmektedir. 

Dört beş aylı'k -kurak ve çok sıc~ mev 
simden sonra İzmir taraflarında şiddetli 
zel7eleler ve Avdın - Nazilli bölgesinde 
birdenbire 1?örülmeml$ derecede müthiş 
seller?e baslıvan güz mevsimi herkesi şa
sırtmıştır. Hava varı acık geçmektedir. 

Manisada 
Manisa (Hususi) - Pa1.artesi gecesi 

saat 23 de yağmağa başlıyan yağmur 
gittikçe şiddetlenmiş ve rüzgarla birlik -
te ve sağanak halini almıştır. Yağmur 
bir iki saa.t devam etmiştir. Ut1rn ma -
hallesinde birikmiş olan sular evlerin 

Burly kapıdan glrm\ş olan kızın arkasın
dan hayran gözlerle balcarkcn b11Mhtlyar 
iclnl çekti. Onu daha uzun mtıddet göreme
diği için lldetn kederleniyordu. Bu gtızel kızı 

bir daha göremlyece~!nl düşndilkçe içinde 
bir üzüntü hissediyordu. Belki ona yeniden 
tesadüf edeblllrdll .. 

- Yazık kl daha genç değlllm ı diye dil -
şünüyordu. Eğer şimdi yirmi yaşındR olsay
dım ne yapar yapar onun kim olduğunu ö~
renlr, sonra peşini bırakmazdım. 

- Bonjur Metr Burly! 
Genç avukat hayretle başını çevirerek ken

disine hltab eden adama baktı. Kalın sesli 
olan bu adam çok uzun boylu. ve san sa -
kallı idi. Kendi idare ettiği otomobilden 1n
ınlştı. 

- Burnda ne arıyorsunuz' Görüyorum ki 
beni tanımadınız. Ben Latu11lere bankasının 
direktörü Antdine Zanetteyim. Arka.~ıından 

baktığınız gene kız benim baldızımdır. Çok 
güzel bir kız değil mi? 

• . .. .. . içerisine kadar _girmiştir. İtfaiye bu su-
Sam.sun C!f ususı) - VezıTkopru. H!11~ ~ çok y~ından. meıgul olması genç~er yu motör1c boşaltmıştır. Hasar ydktur. 

- Evet mösyö. Çok glizel bir genç kız! Fa
kat beni mazur göriinilz. sizi nerede tanımış 
olduğumu hatırlıyamıyorum. Çehrenlz bana 
hiç yabancı gelmiyor. 

- Mo.zeret beyan etmenize hiç hacet yok 
Metr Burly. Benim memurlarımdan birini 
müdafaa etmiş olduğunuz için sizi tanıyo -
rum. Bu memur hırsızhkln itham edlHyordu. 

kevinin :f.aalıyette bulunıan şubelerı ıyı ıçm ayn bır teşvik olmaktadır. Re.smı -

lzmitte sürekli 

Bir doktorun gUnlDk 
notlarından 

Müzmin romatizma 
Müzmin romattzmnya dü9ar olanlann 
bugünlerde mevcud soğukla lt&rlllk fid
detll rutubet zamanlarında ~k dikkatli 
hareket etmeleri lcab eder. Mtlmnln ro
matizma hast.aya verdiği llltırablar, 

ağrılardan sarfı nazar, mafsallarda hu
sule getirdiğı suişeklller 1tibartıe son 
9erece ehemmiyeti haizdir. ÇOntıı mat -
sallarda hu.suleı gelen deformal!J1onlar 
hastaların hal'eklitı üzerine QOk mnesaı.r
dir. Eğllip kalkmak, çomelmek, yokuf .,. 
merdiven çıkmak gibi hareketlerin ldabı 
bu glbllerde çok güçlc§lr. Bundan ıu ne
tice çıkar ki sfty hayatında, totımat ha
yatto. yavo.ş yavaş romntlzmıı.lılarda bir 
gerilik, çalışanıamazlık hali baş gt)ste
rir. Hele bu harektittaki müşlttuAt amu
du fıkari mafsallarında, bacak mafsal -
larındn olursa o zaman iş yapmakta ook 
mUşkillata maru~ kalırlar. Ve bllhaasa 
fabrika. hayatıuda iş hayatında n.ttm
den evvel bir nevi malul\yete sebeb oıur. 
Bu sebeble romatizmanın bilhassa mOJı -
mln §Ckllnln son senelerde içtimat .,.. 
sıhhi ehemmıyetı pek çok artmıştır. ve 
romatizma, lrengt, verem, alltolltın 'ft 

kanserden sonr:ı mühim l~tlmat haa\a -
lıklar arasına alınmıştır. Umumt Harb
denberi Amerlkada ve Avrupada bu haa
talığın profll~ksı lle 'le tedavi ile çok ul
raşılmnktn ve insanların sAy hayatın
dan vakitsiz uzoklaşmağa mecbur eden 
mafsal sulşeklllerınden kurtarmata ook 
çalışılmaktadır. _ 

Cevab istlyıt~ ok1Jyucularımın po1ta 

pulu yollnmalar•u. rica ederim. Altat tak· 
dlrde istekleri mıık~belesiz kalablllr. yağmurlar 

başarılcar elde etmektedirler. Bu meyan- mitz, son aylar içinde Kanun adamı, Mah 
~ gösterit şubesi de muntazam. btr şe - çub'lar, Bir gönül masa}, gibi bi:rçok e -
kilde çalışmakta ve sık sık temsıller ver- t .1 d t---" ,_ 1 1 . . İzmit (Hususi) İki gündenberi 

Sonra da resimleriniz, bilhassa bu son, dok- "'ili .. ._ ______________ ,,~ 

...... .J'ı t ed ·-'· h•tt k··ıı.. ı ser emsı e en ı:=.ımuı ~o u genç erını . . .. . ~6c gayre er~ mu 11 e u ure . . Izmıte sureklı yağmurlar yağmaMadır. 
sahne ihtiyacını tatmin etmektedir. Hal- son defa oynadı!klıa.rı Gün doğuyor pıye-- Hava soğumuş ve kış manzarası hasıl ol-
lrevi başkanı Malunud Tekerin Ev ~le - sinde göstermeldtedir. muştur. 

tor Marraud da,vasında bütün gazetelerde 
çıktı. Bu sözümü bir kompliman olarak al -
mayınız, muhakkak ki siz Pari8.ln en bUyük 
avukatlarından birisiniz! Nöbetçi eczaneler 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : - Ah şimdi hatırlıyorum. Siz şu bedbaht 
Brunet'nin direktörfisünüz. Zavallı adam. o- Bu gece nöbetçi otan ecıaneler '11nlardırı 

- Hasan Bey bilmem sen 
de dikkat ediyor musun? 

• . • Bizde iıktısad doktoru, 
fen doktoru olduğu halde ..• 

BLr edebiyat dok.toru -
muz yokmuş •• 

Hasan Bey - Demek onun 
için cdebiyatımı:ı bir türlü di 
rilemiyor. 

nu kurtaramadım. Onu mahkum ettiler, hal- İstanbul ciheti111l.,hller 
buki ben onun masumiyetine emindim. Şehzadebaşındn. (İ. Halil>, Eminönünde: 

- Ben sizin fikrinlule değilim. Esasen bu (Hikmet), Aksarayda: (Şeref), Alemdat" 
şeylerden bahsetmek için rahat bir yerde da: (Sırrı AsımJ, Beyazıdda: <BeJJda), 
değiliz. Sizinle bu hususta görüşmek t.c;t.er - Fatihte: CEmllyadi), BakırköyQndı: el.a-
dim. İster misiniz bttCJiin öğleden sonra gö- tanbul) • Eyübdc: lEyübsultan). 

ı ı N Beyoğlu cihetindeldlcr: 
rüşellm. Bize gellnlz, beraber QRY çe· z. a- İstiklal cadde.;ı ıde: <Galatasaray, oa .. 
sıl be§te gelebilir ınLo;lnlz? rlh), Kurtuluşta: <Kurtulu§). Maçtada: 

Metr Burly sizinle daha fazla tanışmak be- (Maçka), Galatndıı.. (İklY<>ll, Beftttaeta= 
nim için gerçekten büyfik bir 'eref ve saadet (Siıleyman Receb>. 
olo.caktır. Boğaziçi, Kadıköy, AdafardakUer: 

- Memnuniyetle beşte size ııeleceğlm Mös- Kadıköyünde: CHalk, Hulwl Osman), t}a-
yö Zanet~. küdo.rda: (Ah.uedlye), San~rde: (A " 

Burly bu sözler! büyiik bir memnuniyetle saf), Adalarda: (Halk). 
söylemişti. Fakat bu meınnunlyetınln sebebi l ~ 
Brunet hakkında görüşeceğini dü§!lnmek de- '---------------~ 



n-4 Birinciteşrln 

* Aceleci bir tip 
Ankaradan ~l 

taf us 
a, kar-0ktermi 

B<>nıyor: 

BiT şeye ka 
ve rar 
d rınekte acele e· 
l';r. Çabuk kızabi. 
le ve el işaretleri· 

ve asabi h 
Ket1erle şik· are
:rıni t k ayetle~ 
ka c rarlar. Şn. 

Ya taharnmuıu 
Yoktur h .. . . .vıunakaşa 
tıp çıkına Y1 az zamanda genişle· 

za sokabılir. 
..._. 

Vakarlı b" Beyoğlundan lı. ır genç 
Y<ıs, karnJcterı'n.J 
soruyor: 

Asri l hayata ko-
ayiı.kla intıbak • 
dcbılır E 
telkın . . mniyt>t 

ed cı halle · 
vardır. Meden· rı 
sareı h ı ce. 

.. aricinde e-
ner~ıs ni tehlikeli 
vazıyetle:rde k 
la uı .. 

nmnz. İntizaın ve 
temizliği sever. 

Me f * n aatıeri dışına çıkmıyan 
bir genç 

Atıkaradan ı., 
Soyer, fotografı.. r 
nm tahlıli ıi isti-
1/0T: 

Herkese u 
·b Yat 

gı .ı görunen hal-
1erınde dah . 
d a z ya-
e bıldiğinden " 

nıanıak .,..aş 
B ,__ vardır. 
aşA.<1larına b ~ 

lanırken • 
d.. .. .. oldukça 
u unur v 

* Alıngan bir tip 
Anka.tadan E. 

F. karakterini so. 
ruyor: 

Yüksek götün· 
mek için gereken 
kayıdları ihmal ,.,~ 

mez. Çabuk al 
müteessir olur. 
'Kederli vaziyetle
re meydan ver .. 
nez. Süsü sever. 

.. 
Arkadaşlarından ge.ri kalmaınağa 
eder. 

dikkat 

le 

Kanaatli zaki bir çocuk 
Akşehirden Ah.. 

flll('d, karakterini 

soruyor: 
Mahrumiyet va .. 

ziyetlerini zeki lıa
reketlerile telafi 
edebilir. Kendini 
meydana vurma· 
dan etrafında olup 
bitenler hakkında 

dil&atli davranır. 

Ü stfrnı> basına pek ehemmiyet vermez. 

* 
Elinden iş gelen enerj:li 

bir tip 
Okuyucuları • 

mızdan H. Tarcan, 
fotografının tahli
lini istiyor: 

Fayda vermiyen 
mevzularla uğraş. 
maz. Talih peşin
de koşmaktan zi
yade müsbet işlere 
b lanm k ıster. 

Hayatın zorlukla· den . nıenf at 
l b 

.g çırır. Para ve 
a iltr. 

vazıyetfor ,_ rın karşı aciz ve zli göstermiyen ener-
~yada tuturuıu ~ i'li hareketleri vardır. Menfaatlerini da. 

* Susu s . 
AnJ.;izradan even hır bayan 

met ş KıM .. 
foto ença§lar, 
. ~fının tah-
lılını istiyor: 

Gününun b"r 
kı mnnı ayna k 
Ş ı d r 
ı· ç re 1 

· Gıydıkler n 
P ' stınnak lÇin 

ıkıntı ç k 
:tnez. . • 

Mun .. tt a 
Yapmasına r ~ 

agmen k t 
vardır. c-. gi n utmıyan halleri 

~v bahsi d 
nabıliT. Şahsın n e ~ı k'rm9 davra-
lere Pek t h ı ~~'kadar eden tenkid

a anırnuı·· 
rUınediği zam u Yoktur. 
d anlar n-' . e er. ~v es ni 

Gü-cendi
muhafaza 

ğıtmakta pek cömerd davranmıyabilir. 

şırmaz. 

* 
Cazibeli bir bayan 

Ankaradan A. E. fotografmın basılma. 
sını istemiycrek, karakterini soruyor: 

Kendisini bazan ihmal etmesine rağ. 
men giydiğini yakıştırır. Göze çarpan bir 
güzelbğı yok gıbidir. Ancak cazibe ve e. 
nerf si e esrarlı bir güzellik ifadesini ta. 
ır. Tavır ve hareketlerinde daha ziyade 

nebilere mahsus bir tarz vardır. 

"" 

~ 
1 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

f sim • • • 
Adres • • • • • • • 

DİKKAT 
.-Otograf tahllll ıoın bu kuponlardaD 
r. adedlnln conderilmeal f&ı1br. 

SON POSTA Sayfa ı. 

~ 1 =m•ıııuw "Son P~sta,, 
Ankara Radyosu 1 Haydı Tarbyoruz 

r- DALGA uzUNLuGu ~1111 .. IDDh. Çeviren : Nimet Mustafa .• ılllll•llll 
16411 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T.A.Q. 19,'74 m. l!a!IS Kes. 20 Kw. 
TAP. 31,7t m. 9t65 Kes. 20 Kw. 

ÇARŞAMBA 4/101939 

Karun Marselin tartılmıya çok düş -ı otomobille geziyorum, bu yüzden daha 
kündü. Sokak başlarında. pazar yerle - fazl~ şişma~h.yorum. . 
rinde nerede olursa olsun: Lafın gelışınden aı-kasını tahmın edQ-

'H d" tartıyoruz. ceğiniz için burada tekrarlaınıyoruni. - ay ı y l .. r . iki . . h d ete icabet c- a nız şunu soy ıycyun ' onUJI 
12.30: Program ve memleket saat Ayarı. Sesını duysa, emen ğ~vbaSkül sahi _ dediği oldu. Otomobil satıldı. Otomobi " 

12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: d~r, benden aldığı çey~ ıküle çıkar ve lin satıldığından beş on gün sonra b~ 
Türk müziği: (Pl.) 13.30 _ 14: Muzlk: (Küçük bıne sun~~an sonra as di eceği r~ka- kere daha tartıldı. Ve tartı hesabı gene 
orkestra> şer: Necih Aşkın. 1 - Siede - Aşk heyecan ıç~nde tartıcının Y karımın üzülmesine sebeb oldu. İki yüt 
haberi balet müztğL :? - Offenbah - Musette mı beklerdı. .. elli gram daha artmıştı. 
(17 inci asır dans havası.> 3 - Gounod - Eğer tartıcı bir e.vvelki t~rtı~ının soy- - Ne yapalım !karıcığım, dedim. Elde 
Ave Maria. 4 - Nlelsen - Masknrade komik lediğ "nden yarım kılo, hatta yuz ~am olmıynn bir şey .• Otomobili sat, dediıı 
opernsından İspanyol dansları. 5 - MicheU- eksiğini söyliyecek olsa !karım sevın - sattım. Daha baska ne yapabiliriz ki! 
Buseler serenadı. 6 - J. Stra~~ - Şark hl - cinden muha•kkak tartıcının .~oynu~a sa- _ Daha başka ne yapabilmek mi, ka: 
k_~yelerl vals. 7 ~ Eduard _Kunneke - Tees- rılarak, onu yanaklarınd8:.n _opecektı am- rını şu kadarcık sevsen bir çare düşü • 
sur va~. 8 - Dr g,1 - Arlokenin milyonları ma, çok k~uğum bu. hadıse vuku bul- nürsü!'l .• yazık bana, mahvolacağım. 
balet suıt No. 3. 9 - Drlgo - E.mıeralda ba - muyor, neticede aleyhıme çıkıyordu. _ Seni severim amma elimde bir '61'. 
Jet süiti No._2. 10 - Schmidt Gentner - Ba· Karım her tartılışında yüz gram ile yok. 
na. dalma. soyle (Ağır vals.) 18: Program. arım kilo arasında artmış olduğmrn öğ- T • • k . :s,;ı_ 
18 05· Memleket sa.at il.yan ajans ve mete - Y . d B ··za .. 1 b 1 - Nasıl elmde hır şey yo · Benım a·ö1' · · • renıvor u. u yu en sınır en ozu u - 1 ı 1 · kl g ım· ,_. oroloji haberleri. 18.25: Türk müziği: Çalan- J madığını bırakım ordu· ım:? ge en er senın a ına e ıyor .ıu>ı 

1 ıar: Veclhe Fahir! Fersan, Rertk Fersan, yor, bana yap Y • hem aklımı gelse bile oralı olmazsın.. 
Cevdet Çacİa. Okuyan: ı - Semahat Özden- - Gene artıyorum. Benden kurtulmak istediğini sanki ben 
ses. a - Hızır ağa _ Hlr.aı pe.şrevl. b - Şem- Bu gidişle dev anasına benziyece- hissetmiyor muyum? 
settin Ziya - Hicaz şarkı: An•lsın ydr ne. ğim. - Peki senin aklına ne geliyorsa S'ÖY.-
c - Şevki bey - Hicaz şarkı: Kudretin kart Sen de beni hiç düşünmüyorsun. le, yapalım. 
değil. d - Şevki bey - Hlr.az şarkı: Kı~ geldJ ••. Yaz}k günah değil mi? - Apartımanımızı değiştirelim! 
firak. e - ...... ... - Hicaz türkü: Şu koylü - ... Yarın öbür gün şişman hamhalat - Apartımanımızı mı değiştirelim 
nün yosma da km. 2 - Necmi Rıza Ahuı - bir şey olacağım. Apartımanımızın senin şişmanlamana ~ 
kan: a - Ruşen Kam - Kemençe taksimi. ô 1 b d d .. ··nmcz _ tesiri olur 'ki? 
b Z k Ai d d Hü " k. Ey hfümü ... ye ya, unu sen c uşu 

- e " e e - ı am ıar ı. a _ sin. Ben şişman, hanihalat bir şey olun- - Asansör var. Asansör olduğu içla: 
cemal eleme sen. c - Tatyos - Hüzzam 1 r be · b. b kı · ce narin merdiven çıkmıyorum. Merdiven rıkms.. 
kı · Suyi ktığıdaned~. d - Faiz Kapancı _ Hüz ca, sen nı ır yana ıra r, ın . . ,. 

· '"klü büklü kızların peşisıra koşarsın. mak kadar ınsanı şışmanlatan ne var kit zam şarkı: Bu m m sırma saçın. t - . v. . . 
Arif bey _ Muhayy": şarkı.· Ey ateşi gam bağ . . . Bu senin daha fazla işine gelıyor Apartıı~anı da degıştırdık. Fakat bu • 
rımı yak. t _Halk ti. .. küsü - Şu dağları del- değil mi? nun da bır faydası. olmad~: Karım he:e 
meli 3 - Melek Tolı.göz: a - Ali Rıtat bey- Birkaç defa cevab verecclt olmuştum. tartıh~~da f{ene bırkaç yuz gram art • 
Suzinak şarkı: Kı\r etmedi zallm. b - Arif Cevab verdiğime vereceğime pişman et- tığını ogrenıyordu. 
bey _ Suzinak şarkı. Gözümden gitmiyor bir mişti. Saçlarını yola yola ağlamış, gün - .. O~om"obil satılmıştı. A~artunan asan.
an ·hayali. c - Sadett:t: Kaynak - Bayatı ıerce dargın durmuştu. soı:s1;1zdu. ~a~at karım şısmnnl~~a • 
şarkı: Karşıda kara yonca d - ......... - Uş- Bir gün gene beraber sokakta yürü _ sı ıçın yem bır çare daha keşfetrniştı. Y.-
şak türkü: Gitti de gelmeyiverdl. <müşterek) yorduk mekleri azaltmıştı. Kendi de az yiyor, 
19 25: Konuşma (Dış politika MdLc;elerl.l H. . t t baııa da az Yediriyordu. O azımsamasın.a; 
19 40: Türk müziğl· <Fasıl heyeti.) 20 20: - . ~nıya ar ıyoruz. •v mukabil şişmanlamakta devam ediyor, 
Temsll. 20.50: Konuşm'l <Haftahk posta ku- Ses•nı ~u~~ duymaz, v~ıg~r kakusu ben günden güne zayıflıyordum. Bir da-
tusuJ 2ı.ıo· Müzlit. <Riyaseticiımhur bnn - alınış kedı gıbı 0 tarafa segırttı. fa çıtlattım. Benim zayıflamak isteme • 
dosu) Şef: İhsan Künçer. ı - V. Turtne - - Beş kuruş ve~. diğ mi kendisinin yiveceğine nasıl karw-
Marş. 2 - s. Yrndier - La Paloma <İspanyol Beş 'kuruşu verdım. Tartıldı. Ve yanm mıvorc;am onun da benim yiyeceğime ia 
serenadı.) 3 - Berl1oz - Benvenuto Celllni ntilo daha fazla artmış olduğunu öğre - nşmamasını söyldim. 
üvertürü. 4 - Schumann - Reverle (Kamış nince, sokak ortasında ağlamağa baş - Benim böyle düşünmeme çok hiddet • 
sazlar için.) 5 - Rever - Slgurd <Fantezi.) ladı: lendi: 
22· Ajaruı, ziraat, esham, tabvUl'ıt kambl - - Gördün mü başıma geleni. N k d h db" . d" b 
yo .• nukut borsası <nat.' 22.20: Serbest sa· Fazla bir şey söylemedi. Çok düşünü- b -·b verd·a akr o ın kınsdansınk, ıye ar 
at. 22.30: Müzik: ccazband Pl.) 23.25-23.30: ordu ~r agı ı... arını ~ a arcı . sevsen 
y k1 nm ve kapanış Y • boyle şey soylemezsın. Sen benım 'karşı-
•• ~~~~--~~~:~···-·-·····-·--~--------- Nihayet yüzünde bir tebessüm peyda ma f!rÇ çeşid ceşid yemekleri afiyetle 

oldu. midene ind·r, ben ise bir'lrnç lokma yi • r T i y A T R o L A R '"\ İşte ·bu iyi alametti. Karımdaki de - yip masadan ka kayım. Bunu senin için 
\.._ıı...----~-~-------") ğişikliğin şişman o1ursa da gene güzel - götür cek ha ... Yazık bana. 

ŞEHİR TİYATROSU liğini muhafaza edeceğini, hatta belki de Nihayet bir care dil ünmek bana da 
Tepebaşı dram kısmında 
Akşam :ııaat '.:0,30 da 

Romeo - Jülyet 
İstıklftl cadde.-ıl komedi kısmında 

Gündüz saat 14 de 

(KEL OGLAN) 
Çocuk opereti 

Gece saat 20.30 da 

İKİ KERE İKİ 

Raşid Rıza ve Ertuğrul Sadi Tek tıyatro,,u 

Bu gece Baımköy Milt1yadide 

ÜVEY BABA 

İsmail Dfimb!illu bu akşam Üsküdar 
kışlık Haıe slnemru;ında 

ŞAFAK SÖKERKEN 

daha güzel görüneceğini; yahud da, ar - düsm:i tü. Geceli gündüzlü düşündüm ve 
k.adaşlarından b rinin şişmanlığın moda buldunı. 
olacaıtını kendisine söylemiş olduğunu Bir sabah kanma dedim ki: 
hatırlamasından ileri .geliyordu. - Karıcığım, sana ben bir baskül he-

- Sana bir şey söyliyeyim mi? diye etmek istiyorum ... Hemen hergiln 
_ Söyle.. tartılıyorsun. Bir çok para gidiyor, üs • 
Söyledi. Fakat söylediği hiç de hoşu _ teli~ bas!tülden baskül~ ~arkediyor. Hal• 

ma g tmemişti. Karım daha bır ay evvel bukı senın endi ~a.c;~ulun ~lursa, hem 
. . b r d fa para verır, ikıde bır beş kur~ 

almış o1duğum otomobılımi satmamı tek vermekten kurtuluruz. Hem de t rtıdan 
lif ediyordu. cm n olabilir in. 

- Niye satıyoru?'\? . Karım bu fikrimi be endi. Ben hemen 
- Benim için, bır tanecık .. k:nnı~ sa- o gün bir baskül aldım. Ba külu alırken 

adeti. hayatı için bu kadar kuç~k. bır fc. de baskülün ayarını öv rendim. Ayarını 
dakarlığa katlanmaktan çekınıyorsun bozmakla cksık vcyahud fazla tarttıra • 
ha? bil c ~tim. 

-· Amma ben o otoı_nobili bir tanecik Karım bu sefer günde beş altı defa: 
karımın gönlü olsun dıy~ _almıştım. . tartılmıya basladı. Fakat günden güne 

- Öyle .amma, otomobılı alalıd~nberı tarh <''ksiliyor, sevincinden durulmuyOJ"ot 
yaya gezintilerimiz çok seyreklendi, hep du. Ç..ı k-ü ben hemen hergün ona bellf 

=========================:======== etmr b külün ayarına ddkunuyor, 
ba ·· n ağır ığını birkaç ) üz gram ebı 
s 'k g · term ine s b b oluyordum. Devlet demiryolları ve limanları işletmesi um~m idaresi ilanları 

Muhammen bedel! 1200 lira olan 2 aded otomnLlk şalter ter,~batı ile beraber elektrik 
motörlü santr!üJ tulumba 26110/ '.939 Perşembe günü .saat C15l on ~eşte Haydnrpaşada 
Gar binası dahll1ndek. komisyon tarafından knpah zart usulllc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 90 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin ettlğl vesikn
ınr)a tekllfierlnl muhtevi zarflarını ayni gün saat 04) on dörde kadar Komisyon Reisli· 
ğine vermeleri lAzımdır. 

Bu ışe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8016) 

- Oh ne ala, artık zayıflıyorum. 
Divordu. Ben de fırsattan istifAde e. 

eliyor: 
- Övle ise karıcığım yemekleri blru 

fazlalnştıralım. Fazla zayıflık da iyi de
ğıld"r. İğne ipliğe dönersin! 

Diye, yemeklerin çoğaltılmasını ileri 
sürüyordum. 

Karnn bu fikrimi kabul ebnişti. Fa • 
kat bir türlü yemekler çoğalmıyordth 
Masava ekmek daha az konuluyor. Te • 

Muhammen bedeil 10.00!> lira olan bir aded Dizel motör - Jeneratör 20/11/1939 Pa- ı·eyağı daha azalıyor, et daha küçük pano 
zartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf U8Ulü ile Ankarada İdare binasında satın alına- çalara taksim edilmiş oluyordu. 
caktır. 

Bu 14e girmek ~teyenlertn (750) liralık muvakkat teminat ne kanunun tayin ettl~ 
vesikaları ve teklin.!rlni ayni gUn saat. 14.30 a kadar komisyon rclsll~lnc vermeleri lft-

zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşadn 'l'esellüm 
ve Sevk Şefilğlndej dağıtılacaktır. (7952) 

----
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. --------

- Hani yemekleri arttıracaktın! 
Ded · ğim zaman: 
- Sana öyle geliyor: halbuki günden 

güne yemeklerin miktarını artırıyorum. 
Diyordu. 
Bir gün gene tabağımd ki et parçası• 

nı m":1imin' gürünce çavırdım: 
- Bu ne hal, bu 'kadar etle brn doyu 

mıvım? 

- Daha ne yiveceks"n, o et parçan 
~am ÜC' ) üz gramdır. 

- Üç vüz gram mı, sen gramın ne ol• 
du ~unu bilmiyorsun g lba. 

- ~en b·ım·)orsun amma, ben o fil 
pare· ·nı tarHım. 

- T rttın mı? 

- Evet tarttım. Hem de benim için 
aldığı!' baskülde tarttım. 

O zaman işi anladım.. anladım amma, 
etin ÜC' yüz gram olduvunu kabul ebne.ı 
yi, bru;küli.in ayar hilesini ortaya vur • 
makt..ın ehven bulduJtum için: 

- Benim gözüme küçük görünmüş o
la bilir. Karnı..m çok aç da .• 

Deyip, lfıfı kısa 'kestim. 



12 Sayfa 

Türk fındığı en b~sleyici meddeleri küçük bünyesine sığıştırmış 
mükemmel bir ildadır. Ecnebilerin bilerek kapıştıkları kalori 

ve vitamin kaynağı fındıklarımızı 

1 

Yurdun her tarahnda, her zaman herkesin 
emrine hazır bulunduracaktır. 

• 

Cağaloğlu Erkek Ortaokulu sahnalma Komiı
yonundan: 

ıoıx,,1:139 Balı gUnll saat 14 de 1stanbul Beyoflu İstlklll caddesinde 349 numaralı 
binada Liseler Muhasebecl.llğnde toplanan okul loomlsyonunda 1001 Ura 38 kuru,ıuk ke
tlf bedell tamiratı açık ekAlltmeye konmu•tur. Bu ite aid ıartnam.e ve nafıa şeraiti 

okulda görülür. İlk teminat 76 lira olup eksiltmeye iştirak edeceklerin en az 1000 lira
lık bu qe benzer iş yaptıklarına dair eblltmt gününden 8 g'iln eneı İ8tanbul vilaye
tinden alınmış ehlıyet ve 1939 yılı Ticaret Odam naikalarlle belli gun ve saatte te-
minat makbuzile kom.18yona. gelmeleri. (T705) 

C. Zi AAT A KA 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO lirası bulunanlara senede -4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00{) Lira 
4 " 500 " 2, 000 " 
4 " 250 " 1,00{) n 

40 " 100 .. 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKAT: Hesablarmdaki paraJar bir sene içinde 50 liradan aşalı 

düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinclkanun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

SELANfK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALl\:f A) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri : 

.SELANİK - ATİNA 

• .ffer nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

Ordu icra memurlulundıın: 
!stanbul Mahmud han karşısında Fincancı
lar No. 34 Yervant Egserclyan nezdinde ve 
bilA.hare manifatura çuval evi Fincancılar 
Yusufyan Han No. 1 de mukim iken elyevm 

ikameti meçhul Mıgırdıç oğlu Vahi. 
Orduda Nurettin Süzerden 17/ 8/ 939 tarih 

ve 1432 sayılı Ordu noterliğinden tanzim kı
lınmış senedle Orduda Antlrlsyan Süren A
na.sala temlik edilmiş (422) lira ana para ile 
ayrıca % 5 faiz ve masarlti icarlyeye baba
nız borçlu Antirisya.n Mıgırdıcın ölümü dola
yısile mirasçısı sıf.ı tlle hakkınızda yapılan 

takibi mutazammm 939/1763 sayılı icra emri 
berayi tebliğ lkametl'1.lze gönderilmiş ise de 
mezkt1r icra emri zahrma verilen meşruhat
ta mezkür ikametgahı terkettiğlntz ve dığer 
ikametiniz meçhul bulunduğu anlaşılmış ol
ıluğundan yukarıda yazılı borcu işbu ilan 
tarihinden itibaren nihayet bir ay içinde ö
demeniz ve borcun tamamına. veya bir kı'3-
mına veyahud alacaklının takibatına karşı 

bir itirazınız varsa gene bu ay lçln::le bildir
meniz 16.zımdır. Bu müddet içinde borcu ö
demeniz veya tetkik merciine veya temyiz 
veya iadel mahkeme yoUle aid olduğunuz 

mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair 
bir karar getirmedikçe cebri i::ra yapılacağı 
ve bu müddet içinde Jcra ve lflda kanunu
nun 74 üncü ma:3desl mucibince mal beya
natında bulunmazJ.ınız hapl.sle tazyik olu
nacağınız ve hakikate muhalif beyanatta 
bulunursanız hnpl'S!e cezalandırılacağınız ic
ra emrinin tebll.ğl. makamına kaim olmak 
üzere lli'm olunur. 

Doktor Hafız Cemal 
(l.okman Hekim) 

Divanyolunda 104 num:uada 'ı~rgün 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

. ilan Tarifemiz 
Tek sütun santimi ···················· ······ 

sahile 400 kuruı 
sahile 250 )) 

sahil• 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç sahilelu 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca miltt.u'da illn yaptıracaklar 
ayrıca tenz!lıi.t!ı taritemizden 1.stJ.fade 
edeceklerdir. Tam, 7arım ve oe;vreıt 
sayfa Ulnla' için ayrı bir tarife <lerpiş 
edllmiıtır. 

Son Posta'nın tlcarl illnlarına ald 
işler için f'l adrese müracaat edU
melldir. 

tıiucıı... K.ollektif ŞirkeU 
Kahramanzade Han 

Ankara caddf!SJ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sebim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçala~ 

Devlet Hava yolları Umum MD
dürlftğünden: 

2 Teşrinievvel J.9.i:I tarihinden itibaren 1ı}'an ahire kadar tayyarelerlml.s aoalJda ,.,, 
zılı saatlerde hareket edecektir. 

Ankaradan hareket 
Saat Dakl.kn 

14 00 

İstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 3:1 

Ankaradan hareket 
Saat Dakıka 

14ı 10 

Adanadan hareket 
Saat Dakika 

9 Oô 

İstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 20 

İzmirden hareket 
Saat Dakika. 

14 05 

<Pazardan maada hercün> 
İstanbula muvasalat 

Saat Dakika 
16 00 

Ankaraya nıuvasalat 
Saat Dakllca. 

11 30 

Adanaya muvas.ı.lat 
Saat Dakika 

16 20 

Ankaraya muvasc1.lat 
Saat Dak.ib 

11 10 

İzmlre muvasal~~ 
Saat Dakika 

11 10 

İstanbula muvasalat 
Saat Dakikıl 

15 55 

İzahat almak içln ncentalara Vfl Meydan Müdürlüklerine müracaat edllmeet. 
( 4900) ('182'J) 

T. İŞ. BANKASI 
Cari Hesablar ikramiye Planı 1939 Küçük 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylô.l, 1 İkiciteşrin 
. 

IYELE 1 K R 
1 Adet 2000 lir alık 2,000 Lira 
5 ,, 1000 ,, 5,000 

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

" 
4,000 

" 60 
" 100 tt 6,000 

" 95 
" 

50 
" 

4,750 ,, 
250 

" 
25 ,, . 6,250 

" -435 32,000 

T. iş Bankasına par1t yatırmakla, yalnız 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

t11llhlnizt de denemiş olursunuz. 

Devlet Denizyolları 

Müdü~lütjü 

işletme Umum 
ilanları 

KARADENiZ HATTI DÖRDÜNCÜ POSTASI 
İstanbuldan 6/ 10/ 939 Cuma ırün\l kalkacak postadan itibaren Karadenls hattınd• 

mevsimlik dördüncü postanın tatbikine ba.şlanacaktır. Bu postalar her Cuma 111ntl 
saat ıo da Galata rıhtımından kalkarak doğruca Trabzona gidecek ve dönö.ate yaJ.DJll 
İneboluya uğrayarak İstanbula geleceklerdir. (8031) --MERSİN HATTI POSTALARI 

6/10/ 939 tarihinden itibaren Mergin hattında eskisi gibi haftada iki posta yapılmal• 
başlanacaktır. Postalar Salı ve <Juma günleri Sirkeci rıhtımından saat 10 da kalkacak .. 
lar ve Rodos hariç olmak üzere ıidlş ve dönüşte mutad iskelelere uğrayacaklardır. 

(1!030) 

İstanbul Telefon Dlrektörlüğflndens 
93iH>40 İ8tanbul Telefon Rehberinin tevzllne başlanacaktır. Ancak Btırı>aaoı>taıl 

Mecidiye köyüne kadar olan saha dahJllndeld abone telefonlarının numa.ralan şifll 
santralına göre (80000) den baflamat tızere tadil ve o suretle yeni rehbere yuılmJf 

bulundujtu için raaliyetl günft gazetelerle ayrıca ilan edilecek olan Şişli santralınm afi .. 
lı.ş gününe kadar bu tevzi olunan rehberlerin kullanılmamasını rica ederim. 

Mudürlyd <IOP> 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Alınacak şeyler Muhammen bedeli 

Tedavi kll.nlğlne blr aded 
bazol metabolizma alMı 
LA.boratuvar için cam ve 

600 

Teminatı İhale günü ve aaatt 

46 0.10.1939 1' 

sair levazım 1466 110 ıı > ıt.a 
1770 aded mevcud nümu-
neler üzerine havlu 942 71 > • 16 
584 aded terlik 700.80 53 > > 16.1 
Yukarıda yazılı dört kalem eşya. için 29.9.939 tarihinde yapJan açık eksiltmelere tr 

tekli gelmediğinden yukarıda yazılı &ün ve saatlerde ayni şaı·tıar He tekrar açık _... 
slltmeye konulmuştur. 17988> 
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