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Garb cephesinde Birçok toprak 
·ık b k mahsullerinin ihrac 
1. tl Yfl. • memnuiyeti kaldırlldı 

hava aha.re besi. Siyasi YB:1iyetin son inkitaflarını nazan dikkate alo 
hükumet. birçok ihrac maddelerimiz üzerine mevzu 

27 · Alman taqgaresile 9 Fransız Emalide tedbirlerin ıdameline lüzum görmedi 

taggaresi çarpıştılar, 9 Alman 
iaggaresinin düşürüldüğü bildiriligor 
Al~an büyük erkanı harbiye reisi, ordu arasına r-----······--, ...... 
rufak sokanları kurşuna dlzdlreceOini ilin etti Ankara 

.~ 
anlaşması 

Meclis muhtelit encümeni 
din Hariciye Vekilini 

dinledi ve anlaşmayı 
tasvib etti 

1 zmir liTtıcınınds ihrac faali yeti Aııka.ra 8 (Telefonla) - Ankara 
Ull'f1M5ın1 tetkik etmek üzere bu -
flbı Mecl.i8 umumi heyetince mı Ankara 6 (A.A.) - Avrupada beş • ranlı vaziyet karşısında şümul ve sira. 
nıGdıataa ve hariciye encümsnle~ _ • ~&teren siya'Ji gerginlik Eylftl iptida- yet derecesi malfım olmıyan harb do -
dm tetJdl edilen muhtelit mc\im~ i sı.nda har.b ilanı şeklinde arzettiği buh- (Devamı 8 inci sayfada) 

lııııa akpm ~l&nllllf, reisliğine Gene -
n1 c.n.I MersinltJi, mazbata mu -

1 hanirlilin• Konya meb'usu .Muzaf -
1 teri, lrttibU.ftne Ahmed Şükriı El -

~ l> =~mert eeçm.iftlr. (~mı 3 hctıde) 
t Cephesindeki FTansı.z tayyare~ncltm Mr f1"Vf' flifiircMikleri Mr Alm.-. ' ı 

tayyaresinin al4mcei jarikaaile b.,..,,.,. --······-.. ••• .. ·-··········-······-' 

b lonı:ira 6 (Hususi> _ Bugün harbin hakkında, Framas bqkıımandanlıJı af&- "Yanlışlarla d 1 
c aşı~i ilk defa olarak, garb ğıdaki resmi teblitf nep'etmiftjr. O U 
~hesinde büyük bir hava muharebesi 6.11.939 akfana teblJlf: edebı·yat t~rı·hı· 
~ bulınuştur. Her iki taraf hava bvvetleri büyü ~ 7) 

\'aff ansız tayyarelerinin parlak bir mu - bir faaliyet gönermlfilr. Şiddetli bir :Aa.-
lt::-.., akiyetilc neticelenen bu muharebe (Devama 3 tindi l&Tfacla) Edebiyat tarihcileri, Jsmail 

Sovyet Başvekili 
Molotof dün bir 

nutuk daha söyledi 
d• tfoskova 6 (A.A.) - Havas tarafın - - Bu memleketler, dahilinde :rnanıa 
~v~:ilen hülasa: bulundukları 2IOl'lukları yenmek için ha-

>'ıldo ~n .~olotof, lfl17 ihtilalinin 22 net rid sergilıeftlere atılmaktan bqka çare 
bti .. n'Unıu dolayısilc yapılan mitingde bulamıyorlar. 
~k bir nutuk söylemiştir: Uulqarkta 8'70 milyon inan harbe p. 

l'aı· olotof evvela kapitalist ve eınper - tüıillmilştür. 
ltı.~ıst nıemıeketlere şiddetle hücum et - Diğer taraftan garbde Franaa n in~ 
~emiştir ld: (Devamı 8 inci sa,&da). 

lngiliz - Fransız donanmaları 
"Doyçland ,, ın peşinde ! 

~~~n ~ep _kmv.azörünün b~luıı.dl•tu mevki tesbit 
ıldı, muttefiklerın harb gemılerı buraya koşuyorlar 

Habibin hücumunu iyi 
karş1 '"' ~ ı:\dılar 

1snıall Habib 
(Yazısı 8 neı sayfadadır) 

················································-··········-
Fon Papen dün 
Bulgar Başvekili 
le konuştu 

Sofya 6 (A.A.) 
- Almsnyanın An 
kara böyük elçw 
von Paİ>en bu sa -
bah .. at l 1 de bu
raya •lmif ve 
Bulfar bafVeklli 
K6-ivanof ile gö
r6ftü.ktıecı son rR 
aqam saat 18,20 
de Tftrlriyeye ha -
rebt etmiftir. 

* Beltrad 6 (A.A.) 
- Yugoslavya -
da bulunan Al - Von P.ıpen 

~ · Doyçland ve rette 1' marı ekalliyetlerinin buıünkil &ongre1U.-

Bir doktorla bir gazeteci 
arasında monakaşa 

Doktor F ahrettin Kerim, eski bir hadisede tesir 
altında kalarak rapor verdiği iddia :arını reqdediyor, 
bu hadisenin sabık Zonguldak meb'usu Receb Zühtü 

hadisesi olduğu iddia olunuyor 
Bir sabah refikimizde fıkralar yaı.an ı 

Peyami Safa, maarif meselelerine ta.Nil 
ettiği yutlarmdan birinde münasebetinJ 
getirerek doktor Fahrettiıı Kartmdeıı ı 
(ra.por müteıhasi!ısı) diye bahaetmif. Bu
dan alınan doktor, gazeteye bir tavdh 
pdennif. Peyami Safa buna cevab v• 
rirken (İradesini aşan sebebler dolayı -
sile) mörıakaşaya devam edemiyeoeiinJ 
pz.mlf. 
~te bu 90n cevabla ve 1'"&hretti.u Ke -

rimin buna mukabeleaile bir b&fk.a mec
Nya döJdl.lmüf bulunuyor. Alqamları 

çıkan (Sm Dakika) refikimize fÖl'e mev
aıuban. mecra (eski Zonguldak lneb'llllU 
Receb Zühtü Jı4disesi) dir ve bu h&diM
de verilen rapordur. Bunu kayıd ile Jkti-
fa ettikteı sonra Fahrettin Kerlmfn :y-. '• . 

karıda lbah6i geçen ikinci cevabına ıe -
( DevlllDI 8 ind sayfada) 

AtatOrk 
Doktor l'aJırettiıt K.,.. 

pulları 

4'tv n:ıa 6 (Husus!) - Pariste 1$Nrla İngilı • hatb pmileri. Ainwı de Na.r.iler, bütün tefkilAta el koymala -ı 
O~yel'an. eden bir şayiaya göre, Atlu cDeutlclılanch cep k:ruvaz:örüNin bu • rına imkln veren bir eberiy.U ~ Posta ve Telgraf İdare&, Ebedi Şef \nıünde satışa çıkarılmak ü:ııe.re İsvıç • 

aruısunda devriye gezmekte olan (Deftlm a lllfi •$1ia) muvaffak olmutlardır. Atatüddhı ölümünün bit1nci yıldönü - (De,·amı 3 üncü ııayfada) 



1 SaJfa 

Hergün 
Kosmopolit tanzimat 

_ Yaıan: Muhittin Btrren -J 
T anzirnat mevzuu ile meşgul o1-

makta deva meden Peyami Safa, 
k 06Illopolit bahsi .üzerinde ayrıca durdu. 
Tanzimatı kosmopolit olmakla itham e
denler arasında ~en de bulunduğum ıçin, 
bu bahsi biraz daha kurcalamak istedim. 

Peyami ile ara:nızda kosmopolitliği 
anlamak bakımınd3n mühim bir fark ol
duğunu görüyorum. O, kosmopoliti: 

Milletim nev'i beş~rdir, vatanım ruvu 
zemin! -

Diyen adam ır.ana:.m::ı anlıyor ve bey
le tarif ediyor. Halbuki, ben bu düsturu 
bir kosmopolit dii.>turu olarak degil, bir 
sQSyalist, daha doğrusu bır enternasyona
list düsturu olarcık tanırım. Hatta, nwş
rutiyctin ilk c;enelerir.de sosyali&tlik mü
dafii olmak ÜZt:!re neşrcdilmis ~ I şt:rak• 
ünvanlı bir ~azete, kcndis1ne bu mevzun 
sözü şiar olarak kullar.nıı~tı. Benım an
ladığım manaya göre - ki kelimenm en
ternasyonal an lıışılışına da mutaoık ol
duğunu zannediyo:wn - kosmopolit, aki
dcsız, meşrebsiz. her şeye ve her yere u
} an adam demektir. Sosyalist için, dünya 
bir vatandır: o, a~z ka :iar geniş olan bir 
vatan üstünde kafasında bir fikfr ve jcal
bindc bir iman olarak yaşar ve nihayet 
kendisince aziz ve mukaddes tanıdığı bir 
gayeye erişmek üzere çalışır. Halbuki 
kosmopolit böy~ bir adam değildir. Onun 
dünyadaki vatanı, evinden ve hatta evin
dPn de değil, kendi nefsinden ibarettir. 
Kendi şahsı veyah'.ld - en geniş cemıyet 
alakasını temsil etmE:k üzere - kendi e
vinden hariç bir vatan mefhumu kosmo
politte mevcud değildir. Nerede kaldı ki 
böyle bir vatanın duygusu ve ideali bu
lunsun! Dünyayı vatan, insanlığı miJlet 
tanıyan .adama enternasyonallst denilme
si de gösterir ki hu adam kosmopolit de
ğildir. 

Aziz dostum, kosınop0Hti bu tarzda 
anladığı için Tamımatın kosmopolit ru
hunu müdafaa edecek deliller bulmakta I 
güçlük çekmiyor. Mcsclii, kosmopolit ol-r 
mayı Avrupalılaşmanın şartlarından biri 
olmak üzere ileri suruyor. Ben ise, bu 
fikirde değilim~ Her yerde olduğu gibi 
Avrupada da kosmopolit vardır. Fakat, 
kosmopolit Avrupalılaşmanın değil, Av
rupalıla.şmamanın şartıdır: Bugünkü Av-

. 
SON POSTA 

Resimlj llla.kale: = = Bitmigen servet 

/~m.:rık,ıı:ın m~şhur milyonerlerindc·11 HcrbcrL ol·füğü za
n.aıı <•ğ! •ma hıtabcn bıraktığı vasiyemamesın.!e ,şJyk lıır 

camle c•k:..ındu: 

Sen·et ~rôibi dmak güç te olsa gen·~ münıkjPdLt~·. r::ıkat 

~C'rvct l ic:oir zaman sıhhat temin etmez, zeka t~min etmez, 
çalışma !<-abili~·et.i temin etmez, bugün vard:r, yarın yuk ola
b.Jı.r :airnt .sıhlılte, zekaya, çalışma k3biHyetmP. mul:k olan 
ı:ıır .:ıdam !<.;in sE'rveti temin etmek her zama!i. mı.imkün
ui..r. 

- bugünden ıtibaren 62 milyon •folarJ1k bir ı.crv<.'tin b.:ı
şın;:ı geçiyorsun, fakat sana bıraktı~ım mirasın c.·r;. kıymı~tiı,,,i 
ın~ı S<.r\'et C::~ğ~l; ~ıhhat, zeka ve çahşma kabiliyctıd:ı. 

Fransız kadınları 

Cephedeki askerlere 
Fanila örilgorlar 

l ~···-··········· · ...................................... , l ParJı le bestekar 

il Harglln bir fıkra . Chooin'ln mezarına 
N.h-- t Ziyaretler çoğaldı 

1 ı aye 

ı ~ . 
' 

Kaynanası ölt?ıı ı ir erkC'k rııeş1ıur 

bir Fransız mHharrı;-ini ziyaret et -
miş, mulıarrirden kay1ıa.nasınııı me
zar taşına ya?ıhf!a.ı~ ü:;;a'] bi • ldtabe 
rica etmişti. Mu?ırınir biı 1-:ciğıd k.ı

lem aldı, kağıtla: 

cNihayet ... • • 
Kelimesini yıı.zıh, Vı! ka11 no.?U!St ö • E 

len gence uzatt~. ~ 

\ .... il ....... ..... _____ ..._._._.. ..... ._../ 

İkinciteşrin 7 -
Sözün kısası 

Bir av hikayesi 
e. Ekrem Tala --'" 

M ülga Osmanlı saltanatının ihtizar 

devrinde büyük büyük makam

lara geçmiş, v<ıs·ıt kıymette, korkak bil 
zat vardı. Örnninde eline silah almamış, 
Ramazanlarda iftar topu atılırken, bo§ 
bulunuyorsa, ye:r.indt!n korku ile zıpla· 
mış, evinde kuroa~1 kcsilırkerı daima u· 
zaklara kaçmış 0lan bu zat günün birin· 
de, resmi sıfatla Macaristarıa gitti. Orada, 
onun şerefine oir domu.1. avı tertib etti • 
ler. Yahud ki - iyice bilmiyorum - önce· 
den müretteb bir dom:.ı2 avın ·1 o da rla
vet olundu. Ilkm, gitmek istemedi. Peşte 
başkonsolosluğundan: 

- Olmaz! dediler. Gitmeniz Hz1mdır. 
Gitti. Eline bir tü.iek verdiler ve av sa· 

hası olan ormatıın ucr.l bir noktnsında 

biçareyi, tek başına bıraktılar. 
Zati muht-:::rcm korkudan tirtir titri

yordu. Elindı>ki silahın demir namlusu· 
nun soğukluğu ilikierine işliyor gibiy· 
di. İçinden, kovalanan hay\c anın kE>ncli 
yanından geçmemesin·J dua ediyordu. Ür· 
kek bakışları kuytu ormanın içeri.sıni 
dikkatle tarassuct ederke n, o ar.ela, k0sko
caman bir domuzun ola~ca hızıyl::ı üzeri· 
ne doğru geldiğfai gördü. 

Zati muhterP.JTı.Öt~ hoşafın yat1ı kesildi. 
Can kaygısı ile o ~a koşmağa haşladı. J\1 
ilerde, önceden şavulladığı bir kaya yığı
nını tutmak ist!yor<lu. Aklınca, orada 
selamete erecekti. 

Kendi önde, kudurmuş domuz arka· 
sında, bir yarıştır tutturdular. 

Derken, hazretın ay-:ığı, yerdeki k~ıru· 
muş çam iğnelerinin üzerind~ kıyıp ta 
ı,.endisi oracıkta boylu boyuna kapanmaz 
ı ı?. Bu esnad:ı, elindeki tüfek te taşhra 

çarpıp J>?tlamaz mı?. Ve çıkan kurşun da, 
arkadaın gelen hayvanın tam alnına isa· 
betle, onu, canst7., yere sermez mi?! 

r upa nüfusunun en büyük kütlesı ya nas- Fransada bütün kadınlar ve genç 
yonalisttir, yahııd da eiıternasyonalist. 

Roman9a9a gidecek 
l ngiliz muallimleri 

Ormanın başka başka noktalor!nda bu· 
lunan kimseler, silah sesine kl)ştukları 

zaman, gördükleri manzar<.l karşısında bi· 
zim hazreti tebrik ettiler. A vcılıktakj 
meharetini övPn övene oldu. O ia hiç 
bozmadı. Bu tesadiift zaferi benimscdt 
Hem de öylesine benimsedi ki, nihayet 
atıcılıkta bir tan ı~ olduğuna kendi d<' 
inandı.. 

Avrupada kosm'Jpolit cienilen unsur, yük- kızlar, hududlarda dövüşmeğe gide!l 
sek enternasyonal sermageye mcnsub o- erkek1er için durup dinlenmeden ço -
lan unsurla hala eski aristokrasi ruh ve rao ve fanila örmektedirler. Bu faali
an'anesi içinde .va~ayan zümreler arasın- vct simdi Fransız kibar kadınları ara-

İngiliz kültürel münasebetler cemiyeti 1 
Bükı·eşte .İngiliz _ Rumen enstitüsünde Mezarı Pariste bulunan meşhur Leh 

da bulunur. KMmop olit mahlukun en ti- · d · d ·· · b 1 k 
"k ·· ·11 · " h d'l ra ında bı" r sın a a taam.mum etmış u unma ta-pı mumessı erı .J..a t! ı er a s • . . .. 

tariıh ve ingilizce öğretmek için, Londra- mu;;iki~inasi Chopin'in mezarı son gün
nın en tanınmış muallimlerinden dokuz lerde U:hliler tarafından bir ziyaret • 
tanesini seçmiştir. Bu muallimlerin her gah olmu.~tur. Fransa?-a çalı~a~. v: Fran 
birine 325 İngiliz lirası aylık verilecektir. soya yenı gelen Lehlıler bu buyuk bes 

Şimdi, her ne za:ı'lan, sırf talihin yar
dımı ile, kolayc<ı kazanılmış bir zRfer
den, bir muvaifakiyetten bahL• açılsa. 

kaza kurşunu ile terki can eden o yaban 
domuzunu hatırlarım .. 

bir de nev'i ancak bizim rr.emlekete mah- dır. Yukarıda Parısın en şık ve guzel 
sus olan levantenlerdic Bır kısım Almaı1 kadınl :::nndan üçünü örgü işlerile meş . . __ · tı:karı11 mezarına yığın yızın çelenkler 
ve Macar Yahudil.:rl gibi unsurlar ara- gul olurken görüyorsunuz. 
sında Almanlaşmış ve.va Macarlaşmış o
lan Yahudiler bile ko~mcpolit değildir. 

Ya .'nzz ha1:a ile yaşıgan getirmektedirler. Resimde iki Lehliyi 

Peyami, züppe denilen tipi de 'kosmn
politi.n müradifi olarak anlıyor. Hayır, 
züppe kosmopolit.lrı müradifi de~ildir. 
Çünkü her züppccl.:ı biraı kosmopolit ru
hu bulunabilir; fakat, her kosmopolit 
züppe değildir. Hatta, hatta, kosmopolit
ler arasında züppe tip azdır. 

"*' Kosmopolitin manasını - bence daha 
doğru ve daha ilmi olarak - bu suretle 
izah ettikten sonra Tanzimatın kosmopo
lit ruhuna bakabiliriz. 

Tanıimatın vatanı lstanbuldur; İstan
bul. Tanzimatçılsnn müşterek evlc>rin
den başka bir şey degildk Bw1dan dola
yıdır ki Tanzimat, İstanbulun Belediye 
hududlarının haricinde, memleketin hiç 
bir köşesine ne ruh, ne de kelime ola
rak girm~ değildi. Tanzımatçıların akide 
bakımından boş, vatan duygusu bakımın
dan sıfır olduklarını - yani kosmopoJit
liklerini - anlamak için Peyaminin bir 
noktaya dikkat etmesi kafidir: Tanzimat, 
mecburi askerlık hizmetini koyduğu ıa-

. man bunu İstanbul şehrinın hududları 
haricinde yaşayanlara hasretti. Hatta 
kendi vatanını kendisi müdafaa etmek 
duygusu dahi Tırnzimatcı İstanbullu için, 
yabancı bir duyg•.ı idi. Kosmopolit Yahu-
dilere atfedilen: 

c- Canım '!fendim, bu muhareb~lere 
filan ne lüzum var? Devletler aralarında
ki davaları hal icın rr.esela, başvekilleri
rıi karşı karşıya koysunlar, bunlara bir 
parti tavla oynatsmlar, kim kazanırsa 

~alib o olsun!> 
Tarzındaki milli mücadele nazarive:,1, 

tan, Tanzimatı han.$. ruh ve hangi şartlar b . k d Chopin'in mezarı önünde tazim vazi -
icindc kabul etmistiyse Tanzimatcı da bu tr Q ın felerini ifa ederken görüyorsunuz. 
müe.ssesevi o ruh icindı::! ve o sartlar al- İspanyada Burgos şehrinde Margerita 
tında t~sis ve tatbik Ptmisf. Vakti gec- Luga adında 25 yaşlarında güzel bir ka- H avada C "na.uet ............................................................. . 
miş ve devri nihnyct bulmus putlara t:ı.- n· uk b ·ı k dın çok garib bir hususiyet taşımakta- . ır çoc ara a ı e oynar en 
oanlar, onlar iC"in kendi hayatlarını hiç 00 d r ı d 
bir zaman tehlikev:- atmazlar. Tanz1mat- dır. Bu genç kadın tam on senedenberi Geçenle e in ianıapo ıs serr:a arın 3 yaralandı 
cılar da bövle yaptılar. AYruoada cvatanı. ağzına ne bir lokma ekmek, ne bfr damla 

1 
sessiz fakat ~ nisbette müthiş bir fa~ı~ Üsküdarda Kısıklıda 6 num<.ıralı evde 

diye bir kelime çıkırıs olduğu için. taklid su koymamıştır. olmuş, Amerıkaırıın Şeytan t~yy~recısı 1 oturan arabacı İhsanın bir buçuk yaşla -
oyununu tamam olarak oyrıamak üzere. Doktorlar bu kadının haline bir isim diye anılan 29 y~larında Pleç ısmınde - rındaki çocuğu Yüksel, evlerinin önünde 
onu lfıgaıtlerinP kovdular. faka-ı; so.,r;ı verememektedirler. Ancak ölümünden ki bir Amerikalı, bir kıskançlık yüzün -

1 
ovnarken araba "beygir inin tekrrıesile ha

da bu vatanın b;z7.nt kendileri tarafınd~n 
sade müdafaa erlilmesirıi değil, kullanıl- sonra yapılacak otopsi ile meselt>nin an- den tayyare muallimini tabanca ile öl - ~ından tehlikeli surette yaralanmıştır. 
masını bile vasak ettil<'r. }aşılacağına kanidirler. dürmüştür. Yaralı çocuk tedavi edilmek üzere Nü 
Namık Kemııl 'r.:mzimatı:ı deC:ildir: o, Bu doktorlara göre kadının teneffüs mune hastanesin~ kaldmlmıştır. 

d n ·11· d · Muallimin cesedi bir hendekde bulu-Tanzimat evri ı!e mı ıyet r>vrı arnc; ın- eylemekte olduğu havadaki oksijen bila- Bir hnsusi otomobil b ir a dama çarptı 
da. erken zuhlır etmi.:; Vı:! crk<'n ~"lrli~i hare azota tahavvül etmekte ve bu su- nunca araştırmalar yapan polis katili ya- • 
İC'in de Tanzimat tarafmd;m m-:ıhküm "'- Mehmed Kazımm idaresindekı 71 pla-
rlilmi5'ö bir taharnrrıiir v~ istihale ur.·suru- retle gıdası temin olunmaktadır. kalamakta güçlük çekımemiştir. Katil ~u ka sayılı hususi otomobil, Zeytinburnu 
dur: Bir tar~h r.ıikrı)bu! Yememe~e başladığı gündenber,i hıı itiraflarda bulurıımuştur: caddesinden ger,erken Hasan ııamında bi· 

.... 1 kadın hiçbir defa hastalanmamıştır. - cl7 yaşlarında bir kıza aşık olmuş- rine çarparak yaralanmasına sebebiyet 
Tanzimat, kosmono1it ruhlu oponrtii- . • - . vermiştir. 

nist kafalı ve sırf kornhinp·ı:nncu bir c;j- Avrupalılık ve medenıy("t alametı varnır tum. Onu tayyare ile kaçırdım, ve beş Yaralı hastanE'ye kaldırılmı~, kazaya 
va~f'ttir : Avrupadan Türkiveve vc:ı1nı7 ki bu r:ıem~eke~.e, 'l'anzim~tın ~lile saMe giln ·beş gece tayyarede hapsettim. Bu sebeb olan Mehmed Kazım hakkında ta 
taklid ve sahte ı:ı>vlr>r ithal etmis ol:m "" ve_ taklıd hı; n~mu?e halır.de 1~~nl ec~ıl- müddet zarfmda geceleri uçtum. Gün - kibata başlanmıştır. 
bu suretle mem11'.'kE'tin nnrmal F-'' r·'it" mış olmasın. Btt baKımC:an. hatta bugu:ı- ..................................... . 
A'·ruoalıl;ıcm:ıc:ı !cini tPmPliıınP>ı C'fh·iit- kü derdlerimizin çokluğu Pcyamice meç- düzleri saklandım. Her seferinde de kıza ·-·· .. ······ı:···A K V 1 M 
müs ol::ı.n bir c:iva~Pt' Yüz c:Pnedenbf'ri hn hul müdür? . . .. benimle evlenmesi için yalvardım ya -
m"mlP1'-"tin h;r türEi hıklkl JTI..,n.,c;i1P Tekrar edevım: Tanzırr.ata kuf:-etmck, k d F k t kı b' tür" 1.. lm 

t 'h ·ı · b ı. , ı h k . (.ı 1 ar ım. a a z ır u razı o a -
Avrunalılac.-amam3.;;1 • daiııı:ı her ı:riiz~~ c:P- arı ı mı a ... 1T111.1C an_ a Sil. v.e mana . ., z .. .. .. -·· . . ... 
vin Avruoadan v<ılr'l7 kPlinı,,c:ini alın o~makla beraber, ;> run:ı h~kıkı ~ehr~c;;,c 1 dı. Oldurdugu.m muallımı tercih ettığını 
m.ıırldP~ini 1'rsırh h•rakl""""l 'T':ıl'l .. irrı;ıtı11 !r~ter.~:.k, ~elPCE'K ne_s~llf'rı:ı se!am;~ı v.e söyledi. Ben de, bir punduna getirerek, "umi ae.ıo 
ic:irHr. Rıınrl:ı hb: hiMr:> T'iirkl,.rjn hic °k:\- Turklugu hes<ıb•:ıa. hır vazıfedır. ı urlu- hôö 
h.ıı1'ı:ıtirr.; .. v"l.-t'lır. Tarihin hı:ıc:p,.,ız~ VP- ve, Tanzimat rulı,~nd_:m ne zaman kurtu- bir başka tayyare ile ve muallim ile bir- ı• B ıri ::;erio 
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18ö •irdi~i bE'lii ~l+ıNfa, sadece ei!ilmic; v" e- luı:sa o zaman 'l urkıve olacak ve o za- likte havalandım. Onu öldl:iıdüm. Niye - 23 

.. ;ımic: ''"7ivP+tPvi7. man Avrupalıla•p.c.ıktn! ~ tim, baıbamın çiftliğine tayyare ile sukut ~=·-===k===--====-..... ---ıı 
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Ramazan 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
tam bir kosmopolit nazariyesinin çf')k .ııü- "' 
zel bir karikatürüdür. Eğer, Tanzimatçı 
biraz gayret etse bu ruhu bile müdaf~a 
edebilirdi. Çünkü onuı1 içjn he.rhan~ı bır B;r p:>:E'tede şôyle bir fıkra okuduk: Ye!tc 01'.tujunfüın uzun zaman değil, kı.n bi.- müddc~t için-ie 
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bav.at ve millet ide:lli yoktu. lcab ettiği c tzmir tar<."ffarında dalyan balıkl;ırının ipracı mcr.ı>r:l.ildı- bl0 mu~ı:ı f::ı za PdiJPmez. Derhal satılıp sariPd'1mtödikc;e ıı0dc: 
za~an u"'"runda ölrr.cği rahatc:;a kabul D"" kü" t 1 i d b" · a 1 n" d 1 ks ~'>ır. ·lcn s:kayet edenler var. un !~a·ı:~ r l r <'il ırın r> • P 0Ir-·, tı5 !'"ayılır. Kasablık hayvanların ':la ihnı; ediinıedıği t:ı1(-
edeceğimiz bir ideal mevcu oma ızın, "' 
insan, ne Avrupalı, n~ dünvacı, yani r>n- c< nub ';ıfıyetlı>rinde binlerce kasablık hayvar.ı·ı y:ıklcı ş.1n .:lir-!0 'nsın ces~erememek ve mu'hafaı .. l altında tutu ı uma-

• 1· B t" k kı ~ ıci~·de eli.im tehJikesinde oldugvu yazıhycır d·ı. Buııl :ır yc:11 ternasyonalist ola'Ji ır. u ıp, anca , m:ık ~· Li zündf t, gene ölüm tehlikesin~ marı.ız olduğ.ı : .:min 
· "d" A · manda Tür'· Tı~ .. r··, t Vekili :Nazmi Topçuog~lunun sEı. cacı .ır olsca ğı bıre~· 

kosmopolit tıpı ır. vnı za .n. _., .... (·r1 l• yı1r. Bu t;.irlü hayvanlardan istifan..? edcbiJmelr i ;-ın tek 
ve milli bir hareket olan meşrutiy~tç.iler n .ühim mc:;eleair. 
hareketi ha vata gelinceye kadar . Istan- F.tikiıme~in <:anlı ve cansız yiyece:t şevlerir. ıhrarn~.n ·:.:.-• r <:::.re vard ı r: O da kara kış basmada 1 evvel keserek et· 
bul için vatan, lstanbullulard:m ga_vrileri .r.cnctnıesi l::nuıni bir milli müdafaa tedbiı ıdıı k• s:ıd.:! ~e iPrıni J.:aqır : rı a ~- npmaktan ibarettir. 

OCLE iKiNDi KŞAM YATSJ 

1 ,v. : ~~ 1 ~; 

l ll-=ı:.= ........ ==~=-==='~=====-====1 83 

cetveli 
lll=-=====::========,,:;=========ıt"7l'M~AK 
1 '-'"ı:. ' Ran1azan ;:;. o. 

;:,. l.J . 

6 37 4 158 
tarafından müdafaa edilmesi tazım ~den • l , d ::. tı 112.lde milli müdafaa :zaruretı' al~ıı.dcı konaıı ı"}ıı·ac,·ıt , 

mcmkkcıt clahiı5ndE' muhafaza edebilmek şnrtı i-.:: mu:> ·ıyye - 11 68 bir mefhumdu. Namık Kemalin vatımı L , 8 
26 

cıltriak ın7ım aelıt . Bir defada binlere·~ kiı. .1 oJ:ı.r,ıir çıkrı :ı i;ıl·· memr.nni~·cti k~ırcırından istisnası icab eder.!eı· üı~rtndı? s~kı ~ PTB:-
Tanzimatçılarm vatanı değildi; bundan e-- Vıfle ıı ... o<li A ,a·n 
dolayıdır ki Namık Kemal, menkılb 0ıa- yan oaJıl{Jarı t ski hukuk tabiri ile cmü tesarıulfı:-, ::d . mahi- •;e ~ı~ muilti bir tetkike ihtiyaç var demekti:::-.. ,_:,..:.. ~u=-.-:-ıı--.J.,..· .-:._,-:-_-n--~-. T.17>.-ı • 

rak, zindanda \'eya mı enfadta tykaışaaı tvke 1 S T E R i N A N ·ı S T E R i N A N M Al v. ıı os rı.ı .. ı 1 J o_9 [ısı aa2s 
öyle öldü. Tanzimatçı arın ap ı , ~:ı .Po , ı> v8 , 41 u 
bir şey vardı: Osmanlı sultanları. Olmuş, , ' ..ı .... . , 

vakti geçmiş, devri bitmiş bir put! Sul- '""- ---------------------- ------ ---- --------------. .... , . &s:m:ıiı!:::~.:6:=:==::==:=:~===========:1-.., 



Danku Meclis 
içtimaında encumenler 

8 Muharihlerin 
bekledikleri 

Sovyet - Finlandiya 1 Rus - Japon . ~~~~!T.ıi-~!!1~~tMec
nıüzakereleri birkaç g6r0şmele_rl !;~-ıı:!~i~:ı:ı~.b=~!'::~ 
, Tokyo 6 (A.A.) - Sovyet sefirı Sme Yazan· Selim ft,.P'l., Fm~ .. • • b • d•ıd• tanrin'in muvasalatını müteakıb harl- Birinci celsede encümenl..ır intil'ıabatı , gUD IÇID te ır e 1 1 ciye nezaretinin saıaıııyetıar bir mu _ yapı~ı ve i~~ci ~eıs~~ inı~a~at ne - B a:b v~iyetmin bır intizar devre-

messm J Mosk ·L ticelen tebliğini muteakıo Harıcıye Ve - . . sı geçırmekte olduğuna hepımiz 
l --~ ' aponyarun ova ı-e yapı- kili Şükrü S ğl ·· ı k T.. şahıdız. Bunun sepeblen de malfımııur. 
~ 8 (Hwıuat) Moak da Finl"-AhM ~ lacak olan müzakereler için .kat'i bir k" İ gilt araco Fu soz a ara ' ur - C?arb crphesinde lngiltere ile Fransa ın-

hn •tınekte ı So - ova ce~ ........ ,. metf Moskova rapor- plAnı bulunduğunu söylemiş ve hü ıye - n ere ve ransJ ara.cıında akte- üzar ediyor ve Almanyanın taarruza ~cç-
~ 0 

an vyet - Finlandiya md larının tamamen tetkikini mümkün kıla- kft f h A 1 1 .. . d • dilen ve Meclise sevkedilmiş bulunan mesini bekliyorl:ır. Bur.a mukabil Al
dJii anı ' birka9 ıün i9ln tatil edil - cak huaual bir komisyon tayin etmif ol - .~\ın' ususı mese e :~ . u~nn e muahedenin heyeti umumiyece bir an manya da bekliyor. Fakat neyi? Asıl meç
htlerfıı atıl:rnaktadır. Bunun aebebt, Sov- malda beraber FtnlAndiya murahhasları m~~~ e~e devam ~ecegını soyle • evvel müzakeresini temin için mezkCır hul .nokta budur. 
hl 0~lt bayram hazırhklarile met- hükUmetlerinden yeni talimat beklemek :;i:· .

1 
o~o~ru~: .. tıca~et. anl8?ması muahedenin harıciye ve milli müdafaa . Bir. ~a H.itl?rin bir milyon sekiz yiiz 

},fuıo dır. tecftrler. 1 1 erı sur~~gunden, ıktısa~ı me- encümenleri tarafından müşteıekc;>n tet- b~n k~ bır ınsan fedakarlığına muka-
bt tof, Finlindiya murahhaslarını bu • • seleler de bu muza.kerelere dahıl bu • ldkini istemiş ve bu taleb kabul olun _ b~l Ma.Jmo hattını yarmasa matuı: mü-
cla Yraın fenliklerinde ha b 1 1 Gazetelenn nepıyah lunacaktır. ......... hım bır .taa~z emrı vereceğı şayi oJ-

Vet et1n4tir zır u unma • K ,,._a. .. ,. A nlin m..,.""·. .. .. .. . .. .. muş.tu. Bır mılyon sekiz yüz bin r.ıkamı-
l>iter tar · .. . . 0

......--. 6 (A .• ) - Fi diya he • Meclıs onumozdekı Çarşamba gun~ nı .. zıkretmekt~n m~kS&d, 0 zaman, askeri 
latıan Fı.nı aftan bu~n Ilelsınkide top • y~ti, ~yetl~~ s'>n ~leblerini Hels~n. - Bohemyada kıllık toplanacaktır. mutehassısların, boyle bir taarruz için 
daki h indiya kabınesi de, Moskova. - kıye bıldirmıştır. Polıtlken gazeteeının Ankara 6 (Hususi) -· Meclis encü - bu kadar azim bir fedakarlığı göze alına!t 
haıı 1 eyete göndereceği yeni talimatı Moskovadan aldığı bir habere göre, bu başgo··stermiŞ menlerinin ekserisi umumi heyetten son- lazım ge~di~ini ilerı sürmelerindend;r. 

Ar &ınakla meşgul olmuştur. talebler esasen azalttlmıştır. r.a toplanarak reic; ve mazbata muharrir- F~ka~ !lı~ler bu ~mri yermedi. Çünkü 
tl1la ~~Yeni ihtiyat sınıfların sflAh al- Pravda gazetesinin bafmakalesi, öteki !erini seçmişlerdir. Adliye encümeni reis- ~~~~~ ~~=~ı~u k~edAalkarJı~ fazla bb':'.ld.u. 

~unasın.a v d d bü"t·· t 1 d k ışt .:a d bi vı·yana S k ki 8 t• ı·ği Ço b' M .. · b t man}anın, utun lliyetıeıin il e or u a . ~ mezu • gaze e er e. çı marn tr. ~u . a, r uz- O a arına ~r lD ı ne . ~~ me usu unır,, maz a a hava ve denizaltı kuvvetleril.? İngilt<"re-
Yarınctan gasına karar verılmi§tir. lqm~ ~elilıdir. Ve hava şımdi daha az hükumeti aleyhinde af itler mu~az:.ırliğine .:Znngu)d~k. ~eb usu Şi - ye yüklenmesi mevzuubahs olmaya baş-

telefon itibaren mektub, telgraf ve gergi.Ildır. .., na.ii, bütçe encunıenı reislığıne Kırklarc- ladı. Alrnanyanm asıl hedef ohrak tn~ıl-
Clktır. muhaberatı sansüre tabi tutula- Politiken ve National Tidende gazete- yapııtırıldıgı iddia ediliyor li meb'usu General Bürhaneddin, r~is t~re~e taveccü~ etmesinin sebebine g; 

F· lerinin muhabirleri, çektikleri telgraf • vekilliğine Kastamonu meb'usu Tah.sın l~ce: ~u harbın. dcvan:ı etmesınde mu-
illlandi d edil bli" , · . . . c ı.-- b l h . 1.l!r. K li hım amıllerden bm lngılteredir. Bu dev-Stoklı ya a neır en te 1 larda, Rusların Hangoe yı değıl, Han • P1-lrıs 6 (A.A.) - Havas Ajansının oş~ı, maz~ a a mu a~rır >r;ıne ~ae . lete Almanyanın nama!lllH.> oldujtu k:ına-

de n °~ 6 (A.A.) - Bugün Helsinki- ıoe'nin on. on beş kilometre şarkında bir telgrafında Bohemya'da iaşece ti - mebusu Salah Yargı, ıktısad encumenı atini vermelidir kj sulh imkanları tebel
~~len .re~ıni tebliğde deniliyor ki: kAin Lapwik koyunu istediklerini haber c&ret vaziyetinin süratle vahimleşti • reisliğine .Gi~e~un .meb'usu İsmail Sa • lür edebilsin. F~~3.~ bu ~1cadele sekHn-

lnal . - Fınlandiya müzakeratı nor - veriyorlar. ği bildirilmektedir. Ekmek, şeker ve buncu seçılmışıerdır. den Almanya. bu)uk netıceler bekledi~ 
llıekt~~ilde devam ve yavaı inkişaf et - M k d n.ıak ti kömür eksikliği kendini gittikçe his - halde elde edılen ~uvaffakıyetler pc;>k 

""'Uf. Ol OY• • mwa a ar . . . . . At t k 'I fazla çıkmamıştır. Zıra, Almanyadan kal-1>6.n "'- settırmektedır. Çıftçıler, bem:m bu - ~ "r pu -rı kı t "lt h l . 
in ~eınlinae hiç bir mülakat yapıl- Helsinki 6 (A.A.) - Moskovadan alı - }"""'ad ki . . t kı·· I . . k il _ "' "4. P ng~ ere a_va ımna wgıdecek olan tay-

1lnıtt Bu be " S . . ..... , ı arı ıçın ra or erını u ana yareJerın mesatl.? uzakhgmda:ı dolayı ta 
l'lhb ır. . gün ve yarın Finlandiya mu- ~ ha rlere go~e, ovyetler Bı~li~ınin m:ıına'ktadırlar. Almanyaya nakledilen (Basfarafı 1 inci sayfada) şıdıkları bomba ve torpil miktarı nisbe--
betn~· ihtilalin yıldön?mü münase - h~klimet ~erkezındi! bulunan Fı~lan • rehinelerin miktarı 60.00.0 e baliğ ol • re~e Courvoisier müessesesine, 8 muh- ten ~z oluyordu. Tayyarelerin, ayrıca, 
lun~acak olan meruımde hazır bu- dıya heyetı, İsveç,. No.rv_eç. ve Dımı~aı: - rnaktRdır. Ailelerine mektub yazabi • telif ~ıymette mecmuu 62 kuruş tutan ~zı.n payını cfa ~~~~ .. ~ .~a~ak . laz~m 

dır. kanın Moskova clçılerını zıyaret etmıştir. !enler pek fena bir va'1Jiyette bulunduk- bir seri pulla, 100 kuruş kıymetinde gelıyordu .. Bund:ın o.turudur kı .. ke:ııf mık-
T · · .ı. · b b · k d" B 11 yasta İngilter?.ye bn· h:ıva hucumu ya-Qrk• A •k 1 G b h . d br·nı bıldırmektedirler. . ııı::- .. lok ta ett~rme te ır. . u. pu ar pılmasuıın muvaffaıüyeı; şartları hafif 

ıye ve merı anın ar cep esın 8 Budapeşte 6 (A.A-) - Reuter ajansı bugunlerde t~~ıcr~n .. ~~hnmız~ ~e .~ telakki edildi. Böyle bir taarruz için ü, 

ha k 1 • d bildiri\'Qr: l~cPk ve Ebedı Şefın olum yıldonumu ittihazına en fada müsaid olan yer ise ra al arı Almanya a ilk bUJDk hava H bv ·ıd•W • .• v· olnn 10 11 939 tarihinde satışa çıka- Belçika kıyıları idi. Halbuki, bugünkl 
k , t er ver~ ı~ı~e g~:e, kıyana . so- rılacaktır. şartlar içinde BP.lçikanın bitaraflı~nı ih-

nasıl karşılanmış ? muharabesı• l a.c arının elmsensınBe ır. tla ım a~ışd. Ge·ıe Posta ve Telgraf İdaresi tara. lal etmek mevzuubahs olamazdı. İşte. AI-
er vapıştırı ıştır. u afış erde elın e .. .. . d beki k • 

4ııı • • . - fından bU\·uk vatanperver şaır Namık many.a an . e~en. uvvetlı ~k;rı ha-
e.tt.rdaın 8 (A.A.) T ı--• -.wt ,._,_...,_.. 1 c..-a ..-.... .... , udece bir parça ekmek bulunan Al - K 1. ..1.. .. .. 11. . ld"' ·· Ü reketın gecıkmesınoe başlıca amıl bun-

llbı - e .... e~.w ·- - ,__... -· _,,_ k . k 1 d . . ı---~- ema •r. o umunun e ıncı yı onum 1 d ,. ___ r·h Al b h 
!lerlln -··'--.... va m··Lare~ esnasınd"' 9 Fransız mn'l as erı ve o un a ıçı eıuı~~ kı • .1 .1 b d t k ar ır . .ı.•-ııa ı manyamn •..ı are-""L ...... IM11r1 yasıyor: uın ·~ .. avcı 1 .1 1 . . vcc;ı ~sı e u ay sonun a sa ışa çı arı - . ·w· . • •. 

"'lllk - l'rall8lz tncw. ahed irıtn at. tayyaresi 27 Alman avcı tayyaresine rıntı :ırı e do u hır sepet taşıyan hır I· ~k 1 4 k tt 38 S k~tsızJıgıne bakara~ bu_ h~lın ılanihaye 
Giııcıen ve ~ • • mu • t 'ım· b 1 ·d d" . h t Macar kövlü kadını resmi vardır. Re - ac. 0 an . ıym7 e mecmuu .'. böyle devam ed~bılecegmı sanmak dt.ğ-
~lGırıı...__ ritada silim amıba~unun laarruz ~ ~ dve lun akr .. an yedıskuı a • simlerin ~ltında: «Buna daıha ne kadar kurus tuta? .b.ır serı. oulun ~~ tabı ışı ru olmadığı p,ibi In~lız - Fr~nsız dar-
••-· -<&&qlndan m6tıtetltıerln büyük Jatl- arımız uzerın e o ma uzere o zunu h .. _. . . yakında bitmlecektır. AtatUl'k pulla. RUnlu~un da haroetmek ıstemt-mek 
~r •- . ..&:&..r•~• ... tü ta ammul edecegız?• ıbaresı vardır. . . . ~ ""'illin edecettne Berlin mu.batkak uur-u .. "'"'9 r. rını n tabı adedı 200 bın, Namık Ke - manasına alınması hatalı olur. Amerıka-

l)ı e batmaktadır. Tayyarecilerimız kamilen ve hiç bir mı:.1 pullarının tabı adedi de ı 00 bin • nın .ambar~o~ !,ald.ırmasm:n ~u ım·~-
ler taraftan Balk 1 d Alman Sov zayiat vermeksizin dönmüşlerdir.> eı·r hı.taraf Balkan a· R ~ . . At ı·· k 11 g·· leketlerde baıs oldugu memnunıyet j!OS-ıet an ar a - - ı:-. (' mımız a ur pu arını os • t . ki t t "k .1A 1 1 

., 
llilfuıund Tayyarelerin Amerikan imalatı olduğu • . erıyor o oma ı sı a.1 ar ve ı.cayyara 

'-'a1iiı an kurtulmak içln yeni bir . . . blokunun termektedır. kuvvetleri bakımınd=ın henüz haztrlıkla-
'-tıı batl&tennıttir. Bu vaziyeti Al - tasrl_h edilmektedır. . . . I rı kafi değildir. Bu seoeble bu inti7.ar 
Git h derin bir alA.te ile tatlb et.mette - Diğer taraftan lngılız tayyarelerı de Almın'ar b'r sveç vapurunu devresinm sürmesi müsteb"ad savılamaz. 
a· bugün garbi Almanya üzerinde .muvaf - teşekkUIU beklen·ıyor m''sad~re etti'er Hatta önümüzdeki ilkbahar:ı kadar. o ~ .. undan başta Amerlkada ambaqıonun fakiyetle istikşaf uçuşları yaparak, mü - . zaman, taraflarırı siyasi faaliyetlerindım 

lerıdırıhrııt olmasını Alman mehatlli mün • hirn fotoğraflar almışlardır. Bir tayyare Paris 6 (Hususi) _ Exelsior az tesi . ~tol\h~.lm 6 . ( A.A.) - Haber veni • hasıl olacak neticeler de taalyün edccc;>ği 
.._l'l bir Vak'a gibi telA.kld etmemettedir.A. müstesna, bütün diğerleri üslerine dön- bitaraf devletlerin, Almaı~ idd~la;ını~ du!:ne gore, Rıga • Stokhol~ .arasında icin muharebe, en müessir şekilde ve a:ıı:ll-
h-. lca aUA.h ambargo.9unu kaldırmakla Av- müşlerdir. t . 1 k .. t k k k muntazam seferler yapan hır Isveç va- mi randıman ahnııbilmek için şiddetini 
-...,. ,_, ersme o ara , mu earrız:ı arşı oyma Al 1 t f d ·· _.. k T" • · b :i k ti <t&ertne Almanyarun hlç de istemedi • Belçika Almanyayı protesto etti . . 1 d ki . V .. pum man ar ara ın an rnusa'Uere artıraca tır. a Kı, u ara a mucıze a-

btr •!Ata öste di"'i 1 lab tlr " ıçın top an 1 aıını yazıyor!. ~ .cbu mu- edilmiş ve 15 gün mevkuf tutulmak bilinden bir anlaşrn'.l hasıl ola. 
---.. g r e n at eylemiş . Brüael 8 (A.A.) - Belçltanın Berlln tearnz her hald<• Fransız - ngılız bloku .. . , ~ .. .. .. .. .. < . t7) J;; 

• sefiri dün Jıartctye ne.aretıne giderek Al- olacak de wildir,. divor. Stokhl)lm konfe- uzcre Stettın e g~turulmuştur. Jelinı ur.agırı LAtUlÇ 

lzrn• d •k• k ı nıan ~yyarelerinin Belçika araaist üzerin - g • ., Po!nnyalr şahsıvetlere ve Polonva ............................................................ . 1r 8 1 1 8 pazın den uçmasını protesto etmıştir. ransı, bu k?~ferans~ teşkı~ eden devletler tcbeas•na aid olu~ fsvi reve, İn ·ııere. 
Al E k H rb. . . . menraaııerının aynı oıdugunu ve bunıa- . . . .. 5 v gı Fazla saatle;le çalışma 

k 1 d man r lnı a ıye reıamın t..:ı.d"d t hl"k,.. k d b" 1 ye ve Fılıstıne gonderılmekte olan o -

Ya a an 1 . . rın ıt::'ll ı ve e ı - arşısın l ır eş - 1 . .. d ed" n"ızamnamesi bugan emımameaı meleri lüzumunu göstermiştir. Balkanlar to~ı~ 'ıller v~ ev eşyası musa ere ıl-
fztrıir 6 Lonrlra, e (Hu.su.si) - Alman erkanı har- da bugün ayni nıüsahede ve tesbite varı- mı~tır. tatbik 8dilİJ0r 

1-r l\ıj (A.A-) - Zabıtamız 52 yaş- biye relat fon Kaytel bugün bir emirname yorlar. Zirai kral ·Karol Türkiveye Yu- M vl ıf k ki 
1-r, a Mehmed oğlu Halil ve 34 yaş. ~tml.ttir. . . y . UQ P " ÇO COCU U Anknra 6 (Hususi) - Fazla saatler-

rıda M • . . İ Bu emirname mucibince ordu arasında .nanıstan, Bulganstan ve ugoslavyanın • 608 "I . . . 
11a .... l urad oglu peynırcı smail -•• .. _...._ k rin alı .._ ___ ... ,_ takviye edeceği hir bi•araf Balkan bloku 81 8 Ylr le çalıljma nızamnamesı, ış kanununun 
tı .,, <ırında .k. .....ı.. k l 1~,_ ıuıllAo ...,..n, as e :ınor nı .u.MALI a.uu - • • • •. ı· kt d V kil 
e t . 1 ı 'l"" .. sı a pazan .- suçu .teler idama malbt1nn edllecetıerdlr. teşkilini teklif evlemiştir. Muğla 6 (A.A). - 1939 yılı başından 37 inci maddesıne gore ısa e • 

t\ritı:kif etmiştir. B~lar~an Halilin Bundan baş~ Petit Journal gazete - itiooren mükafat almak üz.ere müra. liğincc hazırlaı_ımış ~e mer'iyete k~ -
'fe \a kalpazanlı.ğa aıd bırçok eşya F ransada sinde Pierrot, i>aşlıyan haftanın Balkan- ~aat edec 6 ve daha ziyade çocuklu ai- nulması Heyetı V~kılece k~bul ~hl -
lar b lp paralar bulunmuştur. Suçlu • larda bir bitaraflık blokunun tesekkülü - lelerin mfktan 608 e vamu~tır. mişti:-, yann tafbiıkına geçılemktır. 
~t ~ a~tıeri ~al~ par~ ~~~li için b~z. Komünistlerin ne aid haberleri Alman hesabl~rım alt .... , ... _ ... _ .................................... _. __ ............ - ... - ........................................ . 
~. CUde getırdiklennı ıtıraf etmış. üst etmeden nihayet bulmıyacağını zan- Sabahtan Sabatı. 
~.~· Bunl~.~'! Halilin evvel~ de Gizli "aa lige ti nediyor. 
~ lr\.\ ?ıtnlık yuzunden İstanbul a.gırce. J t -------~---
Olctuğ hkerrıesinde 23 ay hapse mahkllm Paric; 6 (A.A.) - sağ cenah meba • • ·ıı b• h b 
'di}di~ Ve müddetini bitirerek tahliye fili, hükümetin ittihaz etmiş olduğu tngı ere ır ar 
lbflt bir ~nlaşılmıştır. Suçluların gü - tenkil tedbirlerine rağmen Fransada • ı·k 
hı>t k liralık ve so kuruşluk paralar inkişRf etmekte 'berdevam olan komü.- ıs 1 razı yapıyor 

.,._'. ları tesbit olunmuştur. nil• faali etinden infial ile bahset • . . 
~1~ddeiumumtlik tahkikata wzıyed ~ ~· Y Pans 8 (A.A.) - İngiltere parlimen-
~rntştir mçld ır tc.u, bu hafta, l111nıe menfaatini alika-
..... ~ · Bilhassa komünistlerin dz1i olarak dar eden bazı tcdbideri müzakere ede • 

..................................................... Humanite d'azetesinl bastırmakta ve k _.,._,_ '--- d dd 1 · in te 

A 
~ e· ce , eıııuu.ıUIC UCIAI gı a ma e enn v-

nk 1 &.yni zamanda mühim miktarcla pro • zil bir istikraz bazırlıj: hakkında tet • 
arı an aşması paganda risaleleri neşretmekte olduk. klkatta bulunacaktır. 

<Battantı 1 ind •yfada) ları iddia edilmektedir. Bu haberi veren Daily Mail gazetesi, 

)t ~ende hazır bulunan Harici - Alman denizaltllar1 nı kadar yakında, yüz elli milyon İngiliz linlık bir 
ti '1ekiJ.i Şükr.i Saracoğlunan verdi- I • b d I ? harb ~ikrazının Hln edileceğini btldir-
~izahat dinlendikten sonra an- • gemı ıtlr 1 ar mektedir. 
~.:::-'ın muhteli: dokümanları o -1 Londra 6 (Hususi) - Harbin başlangı- • ,--d-----.---k 
~ ve neticede muhtelit E'ncü • 1 cındanberi Alman tahtelbahirleri tara • ılı ya 1 Jlftl IS eri 
"-ı ~aş~yı i~~ifak~a tasvib ve ka- fından batırılan İngiliz ve Fransız tica- tedbı·rıer 
~ ebni.ştır. Encumenın bu husustaki ret gemilerinin s3yısı şu surette tesbit e-
' ~ı yarın Meclis reisliğine tak- c:Hlmiftir: . _ 
._ edilecektir. Anlaşmanın ~arşam- 230 küsur bin ton hacminde 55 İngiUz Roma 8 (Hususi) - Muasobnfnln dun 
'topla.ntı.smda umumi heyette ınüs- gemiai., takriben 50 bin ton hacminde 7 ordu erklnile yaptılı iltişarele~ mfltea • 
\ lfY'et kararlle müzakeresi kuvvet- Fransız gemisi. 3f muhtelif bitaraf pmt. ldb, İtalyan ordusunu 3000 yenı sübay ve 

llıubtemeldir. İngiliz ticaret fllOIUllUll umum tcalll- J9dek allbayla takviye edilmalÜle karar 

------,······-···----···· · · ··-,,1 ... .JI milJondur. verllmJftlr. 

Tanzimat ne idi? 
Sik kafesleri tos ft öriaaıcelıt allart• Habidn ~ kaplamalannUI ,..U 

.. ,... ......... bir bina... ilaha tatları ,..... .................. bir ili ,... .... 
taranhk atat• IU'DICI, nt•lle&tea kil ...... ,,, .............. ciftlerla ........ 
etıilded okaaaat irti111'1 Ye tala&alan taUü &aftlllanada ltrenç ltlr la ft ,.a 
lı:okm tdwraD kir anlm-t ftl'. Lot" ratalt ..ıalumda .... an i1t11i -· 
caa .nüU paytak bdmlar " lı:Uudtıh .-., -...n ...... ltwwmlan ıabllldi 
teeülar .... 

iç "8 iki bpmna Aha t11ba ,...._ prilmlt IDe Mr .... ftl'. PerdeJI anla. 
1IP INablma. Oödmise OU'JIUl .. blJb •t1141r " Hm- plea bir N alaea 
kebAdu ......... blru ..._ Jlerl i'itlriJt k din u.eıt ~ pt••.,.b• 
K.ıat- P .• ..... ......_ mbamu tik lwalede &llbyamfla. Çlnki w Mt 
....- 4e111 •1r .............. 1uıp ıeç1rme1c lehl .ı&ana ıtnmer teblll ... .-... • 
............ 1.- •• tam1aattaa nnlld Omaanlı dmetidlr. 

Yum •tlk&fa. "ıa.m tuMbra All&D8D ba Osmanlı tand••ttaa 80Dl'a .... llU· 
matıma 1lftlUlo aoma 1tlr ~ nrnanu. dalla 90Dra bitin riaılbl k &an
dırdaa çlbrmıştar. Ta•slmattan On renunn lnlı:'libına a.ar a..all •• lı:adaP 
hareke$ e4ebllen (Oıamnlı)lUD lı:al•ten 'bquu Olbr!P • ..,._,, rinnfllll için de 
bld .. raha, tini n a&aTlsml le d8'man sirdlltl w lııeDıllne diıfman p,&111 
ııaftlll korlı:ant Jldai banau ......_ ,..... lbım celdl. Can UYllll De 
.._.,... 7*11 ,_ ,.- o-aa1ı ,.,.. ....,.... ~ 'ltlr ımasb ribl açda aça1a 

...... lmpbpn 1Mlilan .- ........ lal .... lrlftl. Koea kaYUtan, ,.... cib
....... al&andaa ıllpdlrl ltlr Tlrk t*tl. tf&e •• da ctbnhariJet lnkd&badD' • «Ta••• 18 ..,. .. hlıhf ..-Ual milnalr'48 eden mealelı••t1ara ba da 
.......... inaN ...... 



- - ' r. 

- - --- - --- -----= t - • - -- -

---- ------ --- -- -· ~ - - -- - -

&ON POSTA 

( Şehir Haberleri ) 
Gazi köprüsünün mukavemet 

derecesi tesbit ediliyor 
Beyoğlundaki inhidam f aciasınm 

muhakemesine başlam ldı 
8 kişinin ö:ümü ve 13 kişinin yarala nmasile 
neticelenen hadisenin , suçlulan dün ağır ceza 

mahkemes"nde sorS?uya çekildiler 

Yaman bir otel 
· hırsızı yakalandı 

Zabıta dün Sirkeci otellerinde bir ınüd 
dettenberi devam eder. bazı mühim hır
sızlık vak;aları -
nm faili olan Mu
zaffer adında ya
man bır otel hır -
sızını yakalama -
ğa muvaffak ol -
muştur. 

Gıyiniş ve ko -
nuşuş tarzı itilhı -
rile kendisine ki -
bar bir müşterı • 
süsii veren Mu - Otel hırsızı Muzaffer 
zaffer, elinde mütcaddid bavulların her 
hangi bir otele inmekte ve hüviyetini ko
misyoncu olarak tesbit cttirmekt<>dir. 

Otel idaresine kendisini bu suntle ta -
nıtan Muzaffer etrafın3 daha fazla iti -
mad ve emniyet tı?lkin edebiJmis olmak 
için de bu takındığı sahte hüvıyete muh-

Dl!niz işleri: 

Karadeniıxle karayel f ırhnıuıı 
tekrar başladı 

telif yerlerden telefonlar ettirmektedıı . 

Kurnaz hırsız bundan sonn: otel da -
hilinde fırsat koUıyarak diğer müşterile
rin açık bıraktıkları odalara girmekte, 
kıymetli eşya ve paralarını çalmak~dır. 

Muzaffer bu tarzda Samsun, Y.:?şıl 

Bursa ve Güzel İzmir otellerinde mü -
teaddid hırsızlıklar yapmış ve muhtelif 
ki..mselere aid muhim miktarda kıymetlı 
eşya ve para çaimıştır. Nihayet zabıtaya 
yapılan ihbar ve şikayet üzerine bu 
cür'etkfır adam IIüdavendigfır otelinden 
ayni tarzda bir fotoğraf makinesi aşırır
ken suçüstü yakalanmıştır. Muzafferın o
tele emanet bırakbgı bavullar açılınca iç
lerinden odun parçaları çıkmıştır. 

Suçlu yaptığı hırsızlık vak'alarını ta
mamen itiraf etmis ve çaldığı eşyalar sat 
tığı yerlerden alınarak sahiblerinc iade O· 

lunmuştur. Emniyet müdürlüğü tahki -
katını derinleştirmektedir. 

Şehir işleri: 

Em inönünde 96 hin liralık inşaat 

yapılacak 

Dün Karadenizden limanunıza ge • Em"nönü meydanının 96 bin liralık 
!en m~lumata göre, Karadenizde ye - in~aatı müteahhid N~fle verilmiştir. 
niden karayel fırtınası başlamıştır. Bu Bu miiteahhid, 507 bin lira yapılacak 
yüzden yolda bulunan bazı vapurlar vo11ar•n insaatını da üzerine almıştı. 
en yakın limanlara sığınmak mecbu - Mukavelesi tadil edilecek, 507 bin li
riyetinde kalmışlardır. ralık yollardan bir kısmı yaptırılmıya. 

Mmtaka liman reisliği keyfiyetten rak müteahhidin çalışması Eminönü 
bütün vapur acentalarmı haberdar et. meyd;ınmda tekasüf ettirilecektir· 

miş, ihtiyatlı olmalarını tavsiye eyle - Yeni çeşniye uygun ekmek yapmı-
miştir. 

yanlar ceı.alandınlacak 

Poliste: Belediye, son bir hafta içinde fırın -
lc.rda:ı muhtelif ekmek nümuneleri al. 

Bir kömür amele11i 7 metre yüksekten mı~tır. 154 ekmek nümunesinin kim -

düştü •ahanede tahlilinden sonra, bunlar -
Büyük.adada Yalı caddesinde oturan dan ancak ı O nun yeni çeşniye uygun 

kömür ame]esinden Abdullah. dün Malte- w ç · 
pe vapuruna kömür boşahırkP.ı' miıva _ olmadıgı anlaşılmıştır. eş~ıye .uygun 
zenesinf kaybederek 7 metre "üksl!klik _ ekmel{ yapm1yan fırın sahıblen ceza. 
ten depoya düşmüş ve vücudünJn muh- landmlacaktır. 
telif yerlerinden ağır surette yaralan - -------
m~ır. 

Abdullah imdrıclı sıhhi ile Cerranpaşa 
lıastanesine knldır.lmıstır. 

Dört hı~ız yakalandı 

Şiş1ide Çiftecevi7.Jer sokağında oturan 
Nazirenin evine evvell<i g ·c.e girerek bazı 
ev cşyasile 18 lira kıymetinde bir duvar 
halısını çalan Hiı:nid, Haçi~, Antranik 
ve Mustafa adlar ndaki dört hırsız zabı -
t aca yakalanarak. BPyoğliı cürmü ıneş -
hud hakimliğine teslim edılmişlcrdir. 

Bir adam kömür ambarına düştü 
Bü :ükadada oturan Yusuf o~lu Abdi 

dün Büvükadaya gitmek üzere Köpti\ -
den Ada vapurun~ binmiş, bu sırada va
pur kömür almakta olduğu ıçin Abdi a· 
çık bulunan kapaklarciarı birinden kömür 
ambarına düşmüştür. Abdinin sağ bacağı 
kırılmış. başından da af{ır surette yara
lanmıştır. Baygın bir haldı> Bevoi!lu has
tanesıne kaldırılnustır. 

t 
Hükı'.imetimizle, Kütahya - Balıkesir 

1ıattını yapan Alınan Julyus Berger in -
1 .aat müessesesi arasındakı ihtılfilı hallet

nek üzere Cenevred~ toplanan hakem 
heyetinde Türk murahhası olarak bulu -
nan eski Adliye Vekili Sinob meb'usu 
Yusuf Kemal dün sabahki ekspresle şeh
rimize gelmiştir. 

Alman in.şaat müessesesi Kütahya - Baş Ro.lerde, sevimli ve kıymetli san'atkdrlanmız 
Balıkesir hattı inşaatı dolayısile hüku - HAZIM • VASFİ - FERiHA TEVFİK - MAHMUD - HALİDE 
mctimizden on milyon liralık tazminat is- NECLA - ŞEVKIYE _ SUAVi _ ve NATAŞA REVÜSÜ ARTiSTLERi 
temiş ve bu yüzden hükfımetımizle mez- Musiki ve arkılar: MUHLiS SABAHADDiN ' 
kur müessese arasında bir ihtilaf baş gös 1------::.::.:.:.:.:.....:.;:....ı;.:..:.:.=:..:.....:.~.:..:.::;;;r.:~~~~~.;,_--:----. 
termişti. Bu ihtilafı halletmek üzere sc- Dikkat : Allahın Cenneti, yalnız P E K Sinemasında 
çilen iki tar~fın murahhasları Cenevre - Son üç günden istifade ediniz. <••••••ırı 
~W~nfh~~Tunanhu~k~u M. ~~~~~~~~~~~~~~~----~-------------------
Politisin reisliğınde toplanmışlardır. Bu 
toplantılarda her il:i tarafl:1 müdafaala
rı dinlendikten sonra meselt! bir karara 
bağlanmış ve bu kararın gerek Alman 
müessesesine, Rerekse Türk hükumetine 
teflıimi vazifesi murahhasrmız Yusuf Ke 
male tevdi edilmiştir. 

Yusuf Kemal bu hususta evvelfı hükü
metimizc ve Alman inşaat müessesesine 
malumat verecektir. 

Yusuf Kemal ihtilfıf hakkında alınan 1 
kararın ne olduğu etrafından dün ke:ıdi-ı 
sinden malumat istiven gazetecilere, bu 
hususta her iki ~arafa rnal~mat verilme
den bir şey söylemek mUmkün olmadı~ı
nı söylemiştir. 

Mareşc. 1 Fevzi Çakmak 
dun Ş'" hrimize geldi 

Genel Kurmay Bas~nı Mareşal Fevzi 
Çakmak, dün sabahki ekspresb Ankara
dan şehrimize ({elmiştir. 

Mareşal Haydarp~a istasyonunda Is -
tanbul komutanı Korgeneral Halis Bıyık-
tay, şehrimizdeki generaller, viliyct, 
Parti, belediye erkanı, merkez komutanı 
ve yüksek rütbP.li sübaylar trırafındnn 
kar$1larunıştır. Ma,.eşal şehrimizde bir -
kaç gün kalacaktır. 

Bir sarhoş meyhaneyi altüst etti 

Evvelki gece Samatyada Büyükkulcli 
sokağında meyhaneci Dimitrinir:ı dükka
nına rakı içmek üz~re Bedros adında biri 
~elerek bir masaya oturmuştur. 

Bu adam bir müddet rain içtikten son
ra bir meseleden dolayı meyhaneci Di -
mitri ile kavgaya tutuşmuş ve bu arada 
eline geçirdiği kadeh ve bardakları mey
hanecinin kafasına fırlatarak yaralanma
sına sebeb olmu'ltur. 

Bedros bununla da iktifa elmiyerek 
masaları devirmiş \'C dükkanı altüst f't -
tikten sonra çek:neı::ede bulunan 8 lirayı 
da aşırarak çıkıp gltmlştir. 

Hadiseden haberdar olan zabıta me -
murları bu zorlu müşteriyi yakalamışlar 
ve hakkında takibata başlamışlardır. 

T AKSiM SİNEMASINDA 
11 ikinciteşrin Cumarteai matinelerden itibaren 

Tnrkiye sinemacılık ! leminde görnlmeruiş muvaffakiyetler kazanan 

Aşkın Göz Yaşları ve Yaşasın Aşk 
FilmlerJnden sonra şarkın y6gane ses kralı 

AB DUL VEHAP'ın 
Sayın lstanbul halınna en bOyUk bir Bayra m hediyesi 

BEYAZ GOL 
-Türkçe sözlil - Arapça şarkılı 

Şimdiye kadar rağbet gören bütün Türkçe filmlerin muvaffa
• kiyetini gölgede bırakacakbr . ., , 

ÇEMBERLiTAŞ Sineması 

Tiirkigenln en muhteşem sineması 

Pek yakında açılıyor. 

Dünyanın en büyük Muğanniyesi 

IBACE MOOBE'aln 
Paris Operasından G E O R G ES T H 1 l L ile beraber 

FRANSADA ve FRANSIZCA olardk ç .. vrılen yegane Opera 

• 
L u :1 z 
Fevkalnde filminin ilk iracsi şererin e bUynk Opera galası 

S gaanM~~ Yarm Akşam \\:JJ ~ ~ Sinemasmda 
Mevsımin en hUyUk musiki hndisesini teşkil eıtecektir. 

Bu şaheser, GRACE MOORE'n in şimdiye karlar çevirdiği bUtün şarkılı filın· 
te rinin fevkindedir. Yerlerin evvel<len aldırılması rica olunur. Tel. 42851 
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CResimle 

ATONIİCA 

Stratorıiça, mıladdan evvel, Antakya (HaUıy) kra1lıınn
dan üçüncü Selefkus Nikatorun karlSl idi. Fevkalıide güzcJli
ği ile meşhurdu. Bu genç ve güzel kadma, üvey oğlu genç 
Prens Antiyohos Soter aşık olmuştu. Fakat, üvey anaS1na 
karşı beslediğı sevgiyi hiç kimseye açmağa ceslrd ederniyen 
delikanlı, bir gün, bir aşk hastası olarak yatağa düştü. Hiçbir 
hekim derdine deva bulamadı. Nihayet, Erasi.;tratos adında 
bir doktor, hastanın sırrını keşfetti ve ihtiyar babasına, bir 
Yolunu bularak, prensin derdini açtı. İhtiyar kral, oğlunu 

~ 

kurtarmak için büyük bir fedakarlık yaptı. Genç ve güzel 
karısını boşadı ve Antiyohos ile Stratoniçenin evlenmesine 
izin verdi. 

Bu tarihi vak'ııdan ilham alan on dokuzuncu asrın büyük 
Fransız ressamlarından İngres, gördüğünüz tabloyu yap:nış
tır. IlastA prens, kendisini ziyarete gelen güzel üvey ana~ını 
görmek irtemiyor ve kolile yüz:ünü kapıyor. O sırada baş 
ucunda bulunan doktor Erasistratos ta prensin sırnnı keşfet
miş bulunuyor. Bu taıblo Chantillyde Conde müzesindedir. 

MEDCSCN ~ALO 

Geçen asrın büyük Fransız ressaınlanndan Gencaultun 
IMıescıi olan bu tablonun mevzuu bir faciadan alınmıştı. 

1Rl6 da, Medüs isminde bir gemı, Afrikanın garbında Se
llegaınbiya sahillerinde parçalanmıştı. Geminin bir salına 

can atan 15 kişi tam on iki gün. açlık ve susuzlukla boğuş
tuktan sonra bir gen'Jye rasl.am~lardı. Kazazedelerle görü
şen ressam, uzun zaman hastanelere devam ed~rck ölü ve aç 

hasta yüzleri ctüd etmiş ve nihayet meşhur tablosunu yap
mıştı. 1819 salonunda eserini te.şhir etmiş, bu realist - clra
matıR: şaheser, klfısik an'aneleri yıkan ilk büyilk san'at ha
disesi olmuştu. Ziya ve gölge tezadları; v:iicudlerın inceden 
inceye C'tüdü ıle, 7.amanında yeni bir san'atm ilk müjdecisi 
olmuştu: fakat, büyük san'atkar, asıl kı-ymetlerini göst re
mcden, 1824 de henüz 33 y.a§lnda iken ölmüştü. 

(_-__ ___;G::..::__a._r_b_c_e-=p_h_e_s_i_n_i_n_i_lk_k_m_r_a_n_Ia,,,_rı ____ ) 

1rukarıdaki resim garb cephesindekı çarpışmalarda ilk öien g Fransız askerinin mezarlarını ıgöstcrmoktedir. Bu mezarlar 
Alsasm küçük bir köyündedir ve her iÜll yl1zlarce kifJ tarafından ziyaret edllınektec!D. 

[ HidUeler Ka1lısında J 

YENÖ TABÜRLER 
fR\ ün Mahmudp3şa yokuşundan ı Küfeciler, eli çıkınlılara sokuluyor-
1.!::::D çıkıyordum: lardı: 

- Majino 'bunlar ·bayım.. - Motörlüyüm ıbayım .. 
Başımı çevirip ibaktını· İşportalı sa - Dal~tım, düşünüyordum: 

tıcırım i~portasınd'a ~raplar vardı.: - Merhaba ıbeğim, bu ne dalgınlık! 
- Sağlam bayım hiç merak etme! Bir dükkanın önünde duran sahibi 
Yürüdüm. eski bir tanıdıktı: 

- Haniya Zigfrid yok mu gelen? - Demek buradasınız· 
Bu dn bir başka türltisüydü. Yolun - Evet .. Biz de 4bir hamle yapalım 

kenarına dizdiği ayakkabıları satıyor- dedik. 

du: - Nasıl işler? 
-:- Yağmurda, çamurda bir şey ol· - Sükunet berdevam. Birkaç keşi! 

m:ız, senelerce kullan! kolu :fükkana uğruyorlar. 
Güldüm, g~im. - Anlamadım. 
- Lehistan şehirleri gibi kapanın e - Yani birkaç kişi gelip, mallara ba. 

lincle kalıyor. 
İki tarafından tutulan dört 

bir kerevet, tuzlukla dolu idi. 

kıyorfor. çııkıyorlar. 

ayaklı Ben onunla konuşurken keskin bir 

- Beğim sen de gel, sen de al! 

Biıaz ötede fanila satan adam bir 
kadmla pazarlığa girişmlşti. Kadm u
cuz almak için, fanila satan ucuz ver

çığlık duyuldu. İşportadaki1er, han ka· 
pılarına, ookak aralarına ıdaldıD..ar. 

- Bu çığlık nedir? 
- Alert! 
- Efendim? memek için ayak diriyorlardı: 

- Bu kadar paraya da olur mu? - Alarm! 
- Bir ~y anlıyamıyorum. 

- Ya 11eye olsun bayan, 'bedava ve. 
recck değiliz- - S!ğınağa kaçmak işareti! 

S d ....,. · ed - Sığınağa kaçmak mı? - en e ırv"' ıst in ... 
- İstedim ya, mal benim değil mi? - Geliyorlar da .. 
- Mal senin amma, ben de alıcıyım. - Geliyorlar mt? 

J?anila satan kızmıştı: - Zannederim, şimdi goo-ürü~ 
- Fazla konuştun hanım, ben bu - Ben 'havaya bakarken, eski tanıdık, 

rada sai1C1y1m, siyasi değilim ki senin. elile yokuşun ba§ını gösterdi. İki po • 
ie daha uzun boylu Jronıuşayım. Vaz - lis yanyana yürüvorlardı: Sağa sola 
geç ~t işine! ba \arak, önümüzden geçtiler: 

Yolcıı~un başma yaklaşıyordum. Bir Bir ikinci çığlık koptu: 
mı:ığazanın kapısmda.k.i çığırtkan man- -Bu da nedir? 
zun' VP mukaffa bir şiiri, bestelemiş o- _ Tehlikenin geçtiğine işaret! 
kuyo .. dll" İşportalılar, sığındıkları han kapı • 

«Yava gelin yaya> larndan, sokak aralarından !birer iki. 
··Gelin ablukaya:. şer caddeye çıkıyorlardı. 
«Bitmez bu dükkAnda> ,--, 
«Mallar saya sayn:. · J ı.rmt!t :/Julli...rl 

C Hunları biliyor mu idiniz ? =ı 
Renkli şişelerde sut 

geç bo.zulur 
Renkli şişeler -

de süt, şeffaf şişe. 
lerde olduğundan 
daha çok zaman 
dayanır, tazeliği -
ni g€Ç kaybeder. 
En mükemmelle • 
ri sarı, ye<.:il, ve 

. kırmızı ulanlan • 
dır. 

* 
Ren~ ve ad değiştiren balık 

1 Şimal denizinde 
ı yaşıyan bir cins 
1 balık mevki de - \~~:Oi.lt~1-'~*'t\~ 
ği~tiı dikçe renk te 
dcğişünr. Ve ta -
bii rC>nlde birliKtc her mevkide adı da 

değişmektedir . 

l Sinekler nerelere konmaktan 
hoşlamrlar ? 

Sineklerin her 

yere konduklarını ( ~· 
zannederiz. Hal - /1 
buki sinekler her ( · 
önlerin.:? gelen ve- • 
re konmazlar. Kon 
duklan yerin yeşıl 

o1masını terdh ederler, açık mavi yer • 
lcrden de hoşlanırlar. İnsanlar arasıncia 
korunak istedikleri ve tercihan konduk -
ları yer burundur. 

• 
Tugtadan elektrik direkleri 
Elektrik direkleri, ekseriyetle ka • 

yın odunlardan yapılır. Pakat Hindis

tanda elektrik yapıldığı zaman tuğla -

dan örülmüş direkler yapmışlardır. Bun
lar bilahare değiştirilmiştir. 

.. ...... .....•. .. ···············-·--··-··· .................. ---·· ........... ···-···--·· .. ···-·,---·----··--======,,... ..... -=:ı::ı::ı:=ıc:::1,.....:========~==a=-==-=========================-

Bir bardak suda 
Fırtına 
Bir erkek okeyuoum derd yanıyor, 

şikAyeti kendi dilinden birkaç cümle 
ile hülA.sa edilebilir: 

c- Yakın tanıdıklardan bir aile oğ-
1\1 içf.n kızımı istedi, çocuğu bnlrim, 

zekidir, parlak bir istikbale nam.zed
dir. Bilhassa terbiyeli ve namusludur, 
kızımla aralannda samhniyet olduğu
nu da bilirim, annesinin ve kızımın fi
kirlerini aldıktan sonra muvafakat et
tim. 

cNişanı ~e Dikli.hı ayni zamanda, 
hem de .gayet kısa bir zaman · çinde 
~ apaoağız. Yalnız dfhı gece yeni bir 

hfu:lisc vukua gcldl Dellkanlının ba
bam ile lromışuy<>J du!t. 1,ın :nınddl kıs
mı ~izerlndcydik, takriben şöyle bir 
cümle söyledi: 

c- Yeni bir şirket kuruluyor, orta
ğın biri oğlum, diğeri kızım. Ben oğ
ıum::ı ticareti için mühim bir sermaye 
veriyorum, sen de şirketin diğer uzvu 
olan kızın namına bfr miktar ilAve e-

demez misin 
Suale: 
- Hay hay, cevabı ile mukabele et

tim, fakat .bilAhare içımc bir sıkıntıdır 
çöktü, acaba bu aileyi yan~ mı tirnı· 
~tun? Acaba kızımdan zıyade kıza. 

mm getirebileceği servete mi bakıyor
Jardı? Ve sizinle bir hnsbıbal yapmak 
istedim.> 

Böyle bir taleb karş~mda memle· 
ketimizde yüule doksan beş kişir.in 

ayni şekilde düşfineC'cğindc:ı şüphe et
mem. Bununla beraber bu taleb tama
men normaldir ve mem lekctimizin a· 
detleri ar.asına girmeye de başlamış
tır Bir vakitler kız aılcsı erkekten 
cağırlık· isterdi. aldığı para ile kıza 

cihaz yapardı, sonraları bu talebdcn 
vazgeçti, cihazı ltPndi parasilc yapma
ya başladı. Şim~ ava )a\aş b 1-
milel adetlere d ru gid~,)"Of, berckC't 
yersin ki ağır ağır gidiyor, fazla sar
sıntı, ürküntü vermeden gidiyor. 

01.."llyucum içir almmakta St: b ... b 
göıımüyorum, mesele bir bardak suda 
çıkmış fırtınadır. 

TEYZE 



6 Sayfa 
SON POSTA İkinciteşrin 7 

Resimle bir ha:ftal1.k "Yanhşlarla dolu 
edebiyat tarihi,, 

.. 

dUnya hadiseleri 
Edebiyat tarihcileri, İsmail Habibin 

hücumunu igi karşılamadılar 

j 

Türk _ ingili:ı _ Fransız ani aşmasının in.zas.ndan sonra d08t İngiltere ve Fransa 

matbuatı Tiirkiyeye dair denmlı n~riyat yapmaktadırlar. Son posta ile eden fran

sıua vu mecmuası da sayfalarım Türk ink,labına ve Türklere lhasret.miş bulun
nıaktadır. Yukarıdaki klişe bu sayfalarc'an birini ve içinde de Ça.nakkalede barb 

etmiş olan Fransaz Generali Gouraud'nun bir mektubqnu göştermıektedir. General 
tiu mektubda Türk eri ces"Ur ve alicenalı olarak tanıdığını söyiedikten sonra Ka
nuni Sultan Süleymanm 16 ncı asırda n rinci Fransuva'ya yardım ettiğini, bu su

Ntle Şarlken Alma.ı.,yasının hegemonya teşebbüsünün önüne geçtiğini ve 
tarihin bir tekerrürden it aret olduğunu anlatıyor 

fngilterede çoouliıa.' gaz maskele. 

rinin takılması usulünü öğretmek 

Jçin bebekler hazırlanmıştır 

Benzin. kıtlığı yüzünden 1'<:.. •. ın:u.' -

kada otomobilleri atlar çekmektedir 

ingilterede hava müdafaası tertiba

tını gösteren bir oyuncak, bu sene 

yılbaşında bu oyuncakların çok raj-

bet göreceği tahmin edilmektedir 

Fikret münakaşasından sonra, edebi -ı ~tir. İçindeki yanlışlara gelince: 
yat &lem.imiz yeni bir mesele ile karşı - Bir edebiyat hocası bu kitabı okuturken 
18.Şllll:f ve bunun dedikodu ağı içine düi- bu vezin hatalarını düzeltebilir. Fılhaki.
mi.if .bulUıtıuyor: Edib IsmaJl Habib, dokuz ka kitabda Musatafa Nihadın bazı vezin 
on senedir, liseıcr;n son sınıfında oku - hataları vardır. Bunlar pekall sınıfta tas· 
tulmakta olan, Ankara Gan Terbiye En.s- hih edilebilir. Bence bu kadar fazla bir 
titüsü profesörlerinde,ı Mustafa Nihadm hücuma lıüzum yoktur. MeseJa İsmail lfa
cMetinlerle muasır Türk edebiyatı ta - bib, kendi.sine bunları arkadaşça anlata
rihh isimli e6erine şiddetle hücum ot - bilir, ikaz edebilirdi. İsmail Habibin bun
mektedir. İsmail Habibin edebi feve:a- ları açıkça teşhir etmesine lü:w.m gör • 
nını bilenler için bu (şiddetle) keltme - müyorum. Çünkii hor vezin bilen ede • 
Minin ehemmiyeti büyüktür. Üstad, a - biyat hocası bunları sınıfta düzeltir ve 
mansız kalemile, on senecienberi dört düzeltmektedir. Kitab, üzerınde seneler"' 
başı mamur bır edebiyat tarihi olarak ce uğraşılmış bir eserdir. Bu yoklukta b!
okutulmakta devam ecWen bu kitabı ziın için bir kıymettir. Bu metinleı-i bul· 
delik d~ik etmektedir. mak, okuyup toplamak zannedildiğinden 

Dört gündenberi sürekli ateş şeklinôe gok daha zor ve külfetli bir iştir. Acaba 
bir yevmi gaze~e sütunlarında bombar- beş senedenberi İsmail Habib bunları ne· 
dııma.n edilen c.Metinlerle muasır Türk den tashih etmemiş? Şöyle bir nokta tla 
edebiyatı tarihi> iddiaya !\öre yanlışlarla ~ebiliriz: İıhtimal Mustafa Nihad me· 
doludur. İamail Habib, bu yanlışların ne- tinleri b~kasına istinsah ettirmiştir, ken
ler olduğunu birer birer anlatmaktadır. disi meşgul olmamış olabilir.• 

&erin bilhastıa nazım kısmına temas Doçent Ali Nihaddan sonra kapısını 
ederek, diyor ki: çaldığını, edebiyat tarihçi3i Agah S.rrı 

cKitabın birinci kı(mı olup tam 263 Levend oldu. Fakat Agah Sırrı bu mev
saı1fa tutan cNazım» k.srn.nı.rı gı.li'rı;·e ... zu fuerinde konuşmak istemiyordu. Hal
Buna nazm kısmı dciiil, nazınısızhl( kısmı buki, bu mevzu üzerinde yazılmış ortada 
diyebiliriz: Sanki sa:..:ar bi.- zel::e1e k:ta- üç eser vardır. Biri Mustafa Nihadın 
bın bu koca kısmım her tarafından sar - mevzuubahs ederi, diğeri hmail Habibin 
saklıyarak yüzlerıe ve yüzlerle mısraı, cEdebi yeniliğiıniz» adlı eseri, üçUncfü:ü 
ya bellerinden kınhrırş, ycı uzuvları ko • de Agah Sırrı Levendin c'Ianzim:ıt edebi
parılmı.ş, ya mana1;ırımn ruh/atı alınmış yatı. .adlı kib.bıdrr. Burnı hatırlatarak a
bir mi§ halinde ycrlc·re sermiş bulunu - sıl kendisinin bu husust'.l bir hüküm sa • 
yor. Bir mezarlıkta gibiyız.> hibi olabileceğini söyledim: 

cBu ne dikkatsıziilı:?> demeyiniz. Mıi- c- İşte bU'l'lun içindir ki, bu hususta 
ellif kitabını çok dikkatie bastırdı. Tas • mütalea yürütmek bana düşmez!, ccva -
hihlerine o kadar tıtiz davranmıştır ki bını verdi ve daha fazla konuşmak iste • 
hiç hata yapmadığına emin dtlu{}'IJ. i·;in medi. Ancak oen bu müddet zarfındaki 
eserin her iki tab'ı11.da dahi bir kelimehk konuşmaları kafamda istif ettiğim ı·~ın 
chata ve sevab,, cetve!ine bile Wzum qör- burada hülasa edJvermcği faydalı bulu
miiyor. Hakikaten nazım kısmının üç yorum. Agah Sırrını~ fikirledni şöyle 
dört mi.!!i tutan diğer ncsi.r kımfl.1an~ - bülAsa etmek mümkandilr: 
da hemen hiç hata yok gibidir. Demek ki c- Her eserin kıymetli tarafları ol -
müellifimiz çok dı1ckatıi. Öyle ise nazım duğu gibi şüphesiz zayıf tarafları d::ı. var
kısmı neye hemen bıı~tan başa dtnecek dır. Bu eserin zayıf tarafı metinlere aid 
kadar yanlışlarla dolu?-. kısımdadır. Burada vezne aid olan zflf 

İsmail Habib bu yanhşları birer birer derhal göze çarp.ar. Fakat buna mukabil 
ele almakta ve davasını isbata çalışmak- bibliyoğrafyaya temas eden kısım zengin-
~~ ~; ~~> . 

Epey zamandanberi garb cephesi gibi AıgMı Sırrı Levend ayni zamanda Is -
hiç bir hareket o1mıyan edebiyat cephe- mail Habibin tenkid tarz.nın da biraz ha· 
mizde bu itham bir bomba tesiri yap - şln olduğunu Uf arasında söyledi. Ona 
ıruştır. göre, tenkid, bir eserin nıilnhasl!an ku 

Son Posta okuyucuları dünkü sayımız- surlu tarafını gösterip teşhir etmek için 
da çıkan Muhittin Birgenin makalesile değil. ayni zamanda eserin değerli tarar~ 
az çok bu meselenin mahiyetini ve ne şe- larını tebarüz ettırme~ için yapılmış ol
kil tefsirlere uğradığını ve uğrıyacağ:..nı malıdır. 
öğrenmiş .bulunuyorlar. Herkes gibi benim de kafam~ tırmıklı· 

Edebi muhitlerde günün meselesi ola- yan şu suali sormaktan kentlımi alama • 
rak münakaşa edilen bu itham bazı ede- dırn: 
biyatçılarımızca yerinde değHdir. Y<'rin- -Eğer bu kitabı okutuyorsanız, bir e
de değildir; çünkü, İsmail Habib on sene- debiyat hoc~ sıfatiic bu hatalara rast • 
dir niçin susmuştur? Eazı edebiyatçıları- geldikçe ne yapıy<'rsunuz? 
mızca da yerind~ı:iir. Yerindedir; zira, ar- c- Ben talebeyi, bilhassa son sıntf ta~ 
tık çocuklarımıza yanhş kitab okutma • !ebesini kitab hususund:ı takyid etmek is 
nın önıüne geçmenin zamanı gelmiştir. temem. Sınıfta kendi kitabımı esas ola -

ı Yanlış kitabın müellifi Köprülüıadenin rık takib etmekle beraber talebenin e -
kürsüsüne namze<ldir. Binaenaleyh bu linde mevcud bulunan gerek Mustafa 'Ni
vadide çok titiz olma1ıd1r.. tı.adın, gerek İsmail Habibin kitab1arın -

Bir rivayete inanmak lazım gelirse, dan da istifade ettirmek isterim. Sınıfta 
Köprülüzadenın meb'us olmasile inhilal bu gibi hatalara rastgeldigim zaman bun
eden kürsüye iki namzed vardır: Mustafa lan tashih edeceğim tabiidir. Esasen htı 
Nihad ve İsmail Habib.. İşte bir ki.sun benim vazif~mdir.> 
kimseler de, hadLc;eyi bu cepheden göre- Nusret Snfa Coşkun 
rek şu kanaati iieri sürmektedirl<.·r: ..................................... . 

c- İsmail Habib rakibim ekarte et - ··;~;~;~··;i;·:~~mobil parkı yapılacak 
rnek için darbeyi tam zamanında vur - Galata yx:>lcu salonu karşısındaki an• 
muştur.> trcpoiarıın k.alcbrılarak bu.raya büyUk 

Biz bu kanaatte değiliz. İsmail Habibi ve geniş bir otomobil parkı yapılmasl
tanıyanlar onun böyle bir karaktere sa - na evvelce karar verilmişti. 
hib olmadığını bilirler' Fakat bir taraftan şehir pl8.nımn 

Gene bir kısım edebiyatçılar ve ede - kat'i olarak anlaşılamaması ve diğer 
bivat hocaları İsmail Habibin hsanını mühim esbabın araya girmesi bu ka -
çok haşin bu~aktadırlar. Ed ~·ır bir ten- rarın tatbik mevk~ine konulmasına en 
kidde böyle bir lt<ıan tercih etmek İsmail gel olmustu. Bu defa bu iş tekrar els 
Habib hesabına, doğru değildir. ;lınmı~ v~ parkın yapılmasına karar ve 

Biz mevzuubahs hadiseyi. söylenilen - rilmiştir. Ancak otomdbil parkının ya 
leri, dedikoduları, ttlfikkileri böylece hü- yılması için büyük ·bir antrepom~n da 
ıasa ettikten sonra, bu hususta edebiyat ld -feda edilmesi icab etmekle o ugun -
tarihçilerimizin ne dü~ündüklerini anla - dan, esa~en hissedilmekte olan depo 
talım. Bu arada sırası gelmişken birçok b k d ha ve antrepo buhranının ir at. ~. < 

edebiyatçılarımızın bu bahse karışmak is- artmama!!ı için Gümrükler başmildur-
temediklerini, yaıhud fikirlerini söyle - ~ k 

be b i 1 
. in yazılmasına ra lu" öü s.:imdiden tedbir almaga arar 

mekle ra er sım erın - .,, ... Ve.rmiıı, bu hususta bazı tetkikler yap· 
zı olmadıklarını kaydedelim. . 

İşte İngiliz mecmualarına göre bil 

Almanın bir günlük yiyeceği, büyiik 

tabftklar içinde küçük birer parça 

Üniversite Edebiyat Fakültesi doçent- tırmai1a başlamıştır. 
Ierkıden doktor Ali Nihad Tarlan şöyle GU~rük başmüdürlüğü müfettişle .. 

· bu hafta icerisinde sahile yakın yer. 
demektedir: rı , 1 

c- Bu kitabın birçok meziyP.tleri var- lerd& antrepoya müsaid saha olup 
0 

• 

dır. Nitayet klABik bir kitabdır. İyi tasnif madığmı araştıracaklardır. peynir, yağ, kahve, tatlı ve ekmek 



TARiHTE 
Almanya-R usya mtlnasebatı 

Sade fakat 
Giizel görünen 
Bir ceket 

Son moda manto Çarlık sarayında 
Alman casusları 

Geçen harbde Rus Harbiye Nazınnın da bir Alman 
casusu olduğu meydana çıkanlmııb 

Nakleden: Ha•an Alt Ed& 
-ı 

Daha 1914-1918 Dünya Harbinin arife-' 
ainde, hafta Çariçe Alebandra Feodo 
rovna olmak üzere, Çarlık sarayına men
su.b birçok asilzadeler, İngiltere ve ll'ran
aa ile ittifak yapı]masına ve bilhassa Al
manyaya k8l'fl harb illn edilmesine kat'! 
surette muhaliftiler .. Rus MUlayi ve mall 
muhitkı.iıı Alman aermayeariııe .bajlı kı
armlan da Almanyaya kartı harb yapıl
maama aleyhtardıla.r. Bilhassa bu grupun 
ıbBfhoa rnümeriU, Çaırlık Rusyasının es
ki dahiliye ill&ZlrJ.muıdan l'. W. Durno
vo Ç.U- ikinci Nikolaya yazdığı bir mek
tubla bu grupun göriifmelerini gayet açık 
olarak izah etmiftir. 

1914-18 Dünya Harbinden biraz önce, 

...... 

$ıJttır ya1..-_ · Rua Çarlığının haııbiye .nazın General 
~n · -.., kolları, korsajı sade, ~ henıen düz. Fakat alelade delfl. Suhomlinov, o devrin tanınmış avantü-
~iı omuza yakın taraflarının ka- riıstlerinden RijevSkiye: cBiz hazırız!, 
lq bir ile .b~erinin alkılığı arasında adlı bir makale yazdırttı. Bu makale 
~ ~ var. Yakası da kendJne cBorsa Haberleri> a<ilı gazetede intişar 
~ .. ,.. __ 1ekilde stvrll9'1yor. Belden etti. Bu makale, Almanyaya hitab eden 

Bü: -.a jilelere benztyor. bir ce~ bunlar dü2 örgü ve düz renk bir nevi cmeydan okuma, idi. Aradan 
!'eıık ette pek J(Özıe çarpmazdı. Açık birkaç ay geçmeden Rus ordulannın ne 
~~Zril4!rle yakayı ve cebleri süsliyen derece harbe chazır, olduklarını bütün Çar Nikola ile Kt1.1f%er el sık~ırlarken 
~~f!? celrete ~alık vermiş ve düz acılı.tile, ve bütün çıplaltlıllle öğrenmi- Harbinden biraz önce cereyan etmişti. 
h.~ çarpmayan bu hususiyetleri yen ıhiç kimse kalmadı. DMıa Alman hu- Bu sıralarda harb başladı. Su.homlino~ 
~un\111. ~in çiz.gilerle çiçeklerin renk- dudunda silah patlar patlamaz Rus ordu- Miyaaoyedovu 10 uncu Rus orduları ka.: 
~ leÇ!nekte QC>k titiz davranmalı, 

911 
!arının silMıtan mahrum oldukları der- rargMıına tayin etti. Bu tayinden kısa bır 

~eye itina ıttmelidir. hal anlaşıldı. Rus ordulan, aililı yerine zaman sonra, Rus gizli polisi, çok mühim 
Her k d . . . . ~pal.arla dişine kadar sillhlı Alman or- b~ casus yakaladı. Bu casu&-un i!adelerJ, 
\1: 8 in bllmehdır Bu klf gerçekten pek şık mantolar gö-lBu robadan itibaren başlıyan ve ti etek- dul8l'lll.ln taarnnlarım karşılamak mec- Mıyasoyedovun çok e&ki bir Alman ca• 

ıe ~çiçeklerinizin uzun zaman ta- receğiz. İri, dik yakalı kürklere, kUrk- lere kadar inen kürk bandlar .. . Küık- ~uriyetinde kaldılar .. Rua ordusunda, ki.- ~ olduığunu meydana çıkardl. Tabii 
teker ı ı.ter.enJz wyuna iki tane lü mantolara gömülü gösterişli kadın si- ı ten ufacık, kapalı ·bir yaka. Düz kollu. fı. ~ta.~da ne stlih, .ne cephane, ne ma- Mıyao~ tevkif edildi. Miyasoyedo
~ abnaz. &ımır,. yüz tutunca da lüetlerinin yerinde sıkı belleri, dik fakat Dar bir kemer. k~neli tüfek, ne de top vardı. Cephede, vun teVki~e beraber baro.."l Grottus'un, 
İ'lp l'ıturı 6ç1e bhini kaynar suya daldı- ufak yak.alan, dar, dilz kollarile tam ma- 1

1 

Genç bir kadın veya kız vücudllne b~rç<>~ .alaylarda, ~. on .kifiye ancak bir levazım reisi general Greyfanın, iş ada
~~ w bu kumu kesip atınız. nasile genç modeller görüyoruz. hangi süsHi püslü, yünlü manto bunun ~fek_ isabet etmekte idi. Fakat bu tek mı Valeııtinin casuslıukları da meydana 
..,, IUya ko,unuz. İşte bir ta.nesi ••• Yuvarlak bir roba. kadar yaraşır? tüleğin de bazaıı w.stuğu olurdu. Çünkü çıktı. 

ortada ~k yoktu. İşte ~' ve buna ben- Baron Ungem-Ştenberg zaten da.ia 

ŞIK El~ ŞAPKA 

"1-ltadtte; ppb için en müsaid, en elve lifli kutnıa.§tır. Büızgüye, kabarıklığa, 
fJ.lr ~ye, her yeni tana çabucak uyar. Fi yonga1 kordela, ferld .•. Muhtelif garni

~ halfnde k11Uanılabiltr ve pek t.izel durur. GördüğünÜ2 model, baştanbaşa 
lerek bapD btçbini alan bir tepeden, iri bir fiyongadan ve bu fiyonganın 

f~ı~lk>t tebuh etttnn açık mık ikinci bir kadife garnitürden yapılmıpır. 
~uydurmak fUtile birçok tuvalet elbi.se ile .kullanılır. 

Yünden 
Örülmüş şık 
Bir eşarp 

zer vazıyetler, cephedekilerden çoğunun evvel tevkif ediknişti. 
hatırına korkunç bir takım fikirler getir- Miv.AAV\ ~--- -··L. -k . 
d'i H k k :.'L.- - .r~Y-.uvwı &üUllWI emesi, bırç.:>lr . er es, açı ça .1:ue1ıuet ve casushıktan hakikati _._ t-· . 
babsıetımeğe başla<h. er o, ... ya attı. ~m ucu, harbıye 

nazın Stmomlinova kadar dayandı. Su-* . . hamlinovun da bir Alman casusundan 
Kayz«: Almanyası, Umumı Harb esna- bafka bir -v olınacf.ığı R dul 

sında d Ik tl . . . d .,..,, , us or arının 
. 'b" ~~mem~: ~nn gerısın e ~lQ.blyetini hazırlamak için, Rus ol'-

genı.ş ır cas §e esı kurmağa mu- dularma aid tecfı.izatı bililtiza talı ·b t-
vaffak olmuştu. O devirde Alman .Wtih- tiği anlaşıldı. m n e 
barat teşkilatınm elinde, düşman mem-
leketlerine aid 0 kadar geniş bir malıl- B~ v~~t k.arşısınd~ Suhomlinov da 
mat yığını vardı, ki inan gayri ihtiyari tevkif edildi; f~t ~ıçenin ve Çariça-
bu malfunat yı,..~ının memb l dü nin etrafındaki kliğin şahsında kuv· 

.. ıs~· a arını - vetli bir hami bek · b ld Ç · A 
şunmek mecburıyetinde '![alıyordu. Harb fe esı u u. arıçe .,,. 
esnasında değil yalnız Rusyada, fakat bil- le~~a Fodorovnanın . şiddetli ısrarları 
tün dünyada gürültülü akisler yapan al- netıce.sınde Suhomlin<>v tahliye edildı. 
bay Miyasoyedov ifi, bu esrar perdesi- Fak.at Subomlinovlann, Miyasoyedov
nin ucunu kısmen kaldırmağa muvailak ların bertaraf edilmelerine rağmen, Al
oldu. man istihbarat teşkilAtı, elindeki haber-

Hudud şehirlerinden biri olan Verj- lerin z~ği ve bolluğu ile hayretleri 
bolovdaki Rus istihbarat ıeşkilltının tefi ceJJ>etme:tte devam etti. Kısa bir zaman 
jandarma alba)rı Miyasoyedovu.n, Alman- S011ra herkes, Suhomlinovlarm, Miyas~ 
ya hesaıbına casusluk yaptığından rjphe yedovların ~e-vkifile ipı bitmediğini an
ediliyordu. Elde delil olmadığı için ken- lamakia gecıkmedi. 
disini tevkif etmek, veyahud ordudan Rus Çan Il inci Nilrola, hayatının son 
tardetmek imkam görülememişti. Sadece, demlerine dolnı artık Rusyanın fiili Cıı
onu Sam.ara şehrine nakletmekle iktifa n olmaktan ~tan çıkmıştı. Batıl itikacf
ettiler. lara inanan, iradesiz ve ahmak bir adam 

Miyasoyedov, Volga neJıri kıyısındaki olan ikincl Nilrola, ismen imparator ola
Samara şehrinde çok kalmadı. Kısa bir rak bulunuyordu. Hakikatte bütün işlc·rl 
zaman sonra tekrar Petersburga dönmek idare eden imparatoriçe Aleksandra Feo 
imkinlarmı elde etti. Miyasoyedovun o dorovna idi. Her tdrlil isteri ile, her tiır
zamanlar en ziyade dlişüp kalktığı kim- lü dini taassubla maltU olan bu Almım 
seler: Çarlık orcfolan levazım reisi gene- prensesi ise, mintaraflllAh, cbüyük gay9-
ral Grey1ori, diplomat baron Ungem - ıer. in ifasuıa memur olduğunu vehlne
Stenberg, ve devrin İ§ ildaınlarından Va- dej"di. 
lentin iamindle biri idi Alekaandra Feodorovna, bir dakika 1· 

Miyuoyedov, Peteraburgda bulundu- çin ikinci Katerinayı hatırından çıkar
ğu esnada Çarlık hükU.metinin harbiye maz, onun başardığı büyük işleri dilin
nazırı olan Subomllnovla tanJ.§lı, ve bu den düşürmezdi. Çariçe, Katerinanın 

Düzgün örersiniz, bir nevi ketene tanlfDl&dan jstifade ederek Çarlık ordu- yaptıği bütün işleri kendisinin de yapa-

Bu eşarpı üç türlü yapabilirsiniz: 

benzer yün kumaş gibi durur. sunda ftill bir hizmete talib -oldu. Su- cağına bütün kalbile kaildi. Ona bu ka• 
F t . .. d ( il b homlinov onu, Çarlık ordulan genel kur- naatı telkin eden adam, papaz Rasputindi. 

an azı yun en rnese ukletten ) mayına yerleştirmeğe çalıştı. Fakat Su· Rasputin, sadece m~teassıb, yobaz ve 
örersiniz, tüvidirnsi bir kumaştanmış homl~ ~ teşeıbbüsü nasılSll matbu- kurnaz bir papaz olmakla kalmıyordu; 

•gibi görünür. ata aksettı. Mıyasoyedovun mazlst hak- 0 ayni zaman.da o devirde Rusyada bulu-
İk" ~ · . k şt. ( ık _ kında bir sürii ifşaatta bulunuldu; bu nan Alman taraftarlarının en mühimle-

ı:sını arı ınrsanız s igneleri mesele etrafında '00.yük bir skandal kop- rlnden biri eayılıyordu. 
düz bukletten) ikisinden daha orijinal tu. Bundan. ötllril Miyasoyedovu ordu- İnkılibdan sonra eld~ edilen birçok 
bir hal alır. nun, ftın hızmetine almak imk&nı _olma- vesikalara nazaran Çariçe Aleksandra 

Sa~klarda b u ııklı.ğı klUik bir tekit.. dı. P'Uat Mi,..ayedovun Suhomlinov la Feod<>rovna ile Çariçenin Almanyada bu-
olan dostlulu devam etti. 1un&n akrabaları arasındaki gizli müna· 

de tamamlar. Bu z:lkrettqtmlz Mdlseler, 1014 Dtınya (De1Hmı& 11 hıci l!lY/tıda) 
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«Son Postan nın zaltıla romam: 40 Suvyel Başve1uti 
olotof Un bir nuluk 

daha söyledi 

Bir doktorla bir gazeteci 
arasında münakaşa lm::açaıvl 

öLV• CBaştara!fı il inci sayfaıla) (Baştarafı 1 mci sayfada) ı Kendilerinin devam edemiyeceklerinl 
terenin kendi halklarını değil. müstcm- lelim. Doktor, bu seferki cevabını Pe - yazdık!ları .bu mev.zude dostlarının çok 
leke1erinin lhalklarmı da harbe sürııkle - yanıinin yazı yazdığı gazeteye değil, bü- kuvvetli olduğunıı bilsinler ve söyliye .. 

Nakleden: Hatice Hatib miş o'lduklarmı ve bu memleketlerin kar- tün .gazetelere ~öndermiştir. cekleri bir şey varsa hiç çekinmeden SÖY" 
şısmda da hugun Avrupada :ikinci bü - Cevabını aynen yazalım: le.sinler. Zira tıb ve vicdan ahlakından 

yük devlet olan A!manyarun dikildiğini c30 Teşrinrevvel tarihli Akşamda inek- bir dakika dışarı çıkmadığım bu vak'ada-
görüy-0ruz. Bu Silretle 750 ı;ıi]yon insan teb hıfzıssıhnası bakımından okullarda ki mevkiim konsilltasyona davet edilrnil 

Gomar taharri em uru 
da ganbde harbe tutuşmuş bulunuyor. De de.-am meselesım:ı ) alnız ihni gözle :tet- bir mütehassısın ilmi ve mesleki kanaati

- Ne üzerine isterseniz onun fuerinc unutmuştum. Ona ne olduğunu soracağı- rnek oluyor 1.'"i, arz nüiusunun yansı bu- ki.k etmiştim. .Bu .mesGlede ayn bir tez ni izhardan ibarettir. Bunu yaparken d• 
'Y min ederim. ma millemadlyen gevezelik ediyorum. gün bar:b halindedir. İ~ ka,pıtalist ve müdafaa etlen .Peyamı Saia 1 Tşınisani bir saniye ne t~r altında kaldım ve n• 

- Ya ben istemese id1m? Annem ıgıôi onun da başına bir felaket em;pery:alist devletlerinin gosterebıleceği tr.ıihli Cüınhurıyette Maarif davası adlı de bir zata uğradım. Müteaddid resmi ıb-
Kadın bunu soyierken tatlı l>ir gillilile gehnedi y.a! kazanç... y~zısında mütehassıs v:c doktorların gö - tisas makamlarının süzgecinden geçmif 

Gomarın yüzüne bakıyordu. Gomar çok ciddi bir vazivet takınarak: Bu memleketin gnyreUerinden bir kıs- ı ü~erini de tenkid etmiı ve yazısında olan bu :istişarenin ne .kanun ve ne d• 
- Oünkil itiraf ederim ki siz tama.mile - Bunu şimdilik bilmiyoruz, dedi. mı . ./bilhassa S ,., er Birliğini de sü - cmu·roıassıs :raporlanmn veya :rapor mü-, mes1ek :ahlakı cihetinden hiç bir zayıf t&-

lbenim tipim değilsiniz. Maamafih bunu'1 Banka onun kaybolnmş old1.1~nu bildir- rükliyerek hıırbi vsi etmek hususunda- 'tchas.c;,ısları.nın iddiasmca. diye bır cümle rab olmadığını her vakit ve her vesile ile 
için fazla üzülmeğe de lüzum yok. Ş!mdi dL ATaYll> bulmak vazifesi -:le bınm dü~t:i. 
soyle riniz, akayım. benden ne isti-ror- lki gündür yaz;ıbaneye uWıamamış. ki mesaileri akim ikalm:ıştır. Bir kere ıda- kullanmıştır. Tababet ve ilıtlsas ilemin- söylerim. V.ak'aınm akabind~ beni istişa" 
sunuz? Simone Per.ret: ha .gösterdik ki, hphalist meınJekeUer de ır.apor miitenassısı diye ibi.r şey mevcud reye davel .eden müdavi nc:Kim bugüıı 

Gam.ar istemeye ist~ye tebessüm _ E sonra? dive sordu. Bunun icin he- mulıaribleri daim.a daha ziyade arttır - olmadığından derhal .bu tabirden Peya - memleketin en buyuk bir sıbhat müesse-
etti; men polise mJ mtiraoaet eL"'Tlek larmd •!' mak ve lbitar.aflan harbe sürüklemek mi Safanın ne demek istedığini v:e iher sesi (sabık Cerrahpaşa, şimdi Ankara 

- Doğrusunu isterseniz, sizinle tanış- Ne için bunıy.a kadar geldiniz? Size he- ıçin ciddi ibir tsrzda çalı§ıp uğraşırken hangi ibir .iması ıvarsa açık yazmasını ve Niitmıne hastan~ ba"'"ek:imi) ba~ınd• 
tığım için C'.ok babtiyar olmakla beraber b • - ı..,. kad h k t ~ 

men umm ıçın ua sr ~.a mete a - Sovyet1er Birliği vıılnız kendi deha ve 'hay.atta ilıni ve 'Vicdani mes'uliyetlerini buı..·--aktadır. Meseleyı adliye kana .. Itır f etmeliyim ki benim ar.adı~ım bir l A... ı- "- d .r... - 1 a· .;- ı:u.u.ı..u 
başka matmazel Pcrrettir. Bu evde otu- anTnEıl>" urım ~una ıh.m soy er ırn. ıraaelerlle y.ürümektedir. B~ltaJarının ın:..idrik olarak yazdığır.ıı her sabrın !he.sa- lından tetldk eder.ek karar veren salahi-
ran }egane matmazel Pcrret siz mismiz? Mhninm ~r şeyci~ yoldur. İki !;!ttn ka.fasile değil. Eğer bu harb devam ede- b:::u w:er.miye ndir ibalımduğumu bildi - yetil mütehassıs heyetler de (tabibi adli. 

ortadan 1mYboluşu ştmdjye kadın' ilk de- 1 oıı d b 
- Yegane mi? Hayır, tamamile öyle fa olmuyo .... 0 koSkoca kadmfür ve ~di cek olursa - ki qiltere ·ıre Fransanın ıra ibir cevabı ıazete.Ye y a ım, unu müşahedıiume ve mecliaı tıbbı - adli) ha-

değil... de kurunuvı.ırtada bttlunmnvoruz.. idare makam.lan bunun böyie ıolma.sı iiçin a5'llen neşretmeınelde :beraber o tabirin yatta ve wazifeleri başındadırlar. cBir ha-
- Benim aradığınun ismi Mimidir. Ü- Ma._--1 rı...~ yumn·~L. _,.,,.,8~ .. ellerlııden gcle..?)1 yapıyorlar - bit.ar.af c~k rapor Yamllf, .itimad kazanlllli ıih!i- kikat kalmasın Allahım alemde nihan• 

ırJd ederim. ki bu sizin kü--ı.lr isıminiz de- \oLUd""° ır:a n;ı. ~== ...,...., ;;o 

~ ~iddetli darbeler fnd'lriynrd'u. -Ocmıar ıo- rnernleketler.in sayısı mütemadiyen aza - sas sahı'bi demek olduğunu. fakat bOyle diyerek l>u vak'..a 'hakkında tıb ve :Vicdan ğitdir? " 
nu teskine çalıştı: lacaktır. iftihar edilecek bir tabirden dostlarının ahlikından hiç blr suretle ayrılmıya~ 

mi b!~kız ha~~~ :se!f~ (Arkası ~.ad Esasen şunu da ilave etmeliyim ki. iba- neden endışe ettiğini a.nhyamadıklarını. ya.pılan iSti.şareyi c :zaman sala.hiyettar -
km.im Sim.one'dur. Kız kardeşundan ne .............................................................. zılan bimr.ai:lıldann:lan istif.ade edere'k ertesi gücü not ihalinde _yazdılar. Fakat lara bildirmiştim. Rugün üzerinden 5 yıl 

istisorsumız? Dcnizyollarında şilepçilik mi.idürlii,ğii haıbden :menfaat u~ vcrlar ve. ıdiğetle- bu noilan da~. tatmiıl ~:d~, lher n~ yeçmiş bulamıyor. :Vicdanen müsterihiın. 
- O Oi burada mı oturur? ihdas edilecek rinin feU'k:eUerlnden para kazanıyorlar. kadar rapor muteo.assısı Ubırını :kendi gönlüm çolc arz.u eder ki Peyami SaianJJl 
- Elbette. Beraber -Oturuyonn.. .F:ı.- •Sosv. ete Şilep Anonim c~tketinma Et"r buna 'karfl ıdunrlma-zp §l:ndllci tıarb diŞinoelerine ıöre. izah etlil. erse de :not- ~ ........ ıı .. orıta:va çıkan bu meseleyi bütilJI 

kat siz -Olldan ne istiyorsunuz? ~ ~---- da b d ..ı~M k k .ır~ 17 

Şişmnn kadm birdenbire karşısında- bütün hi'sseJ.erinin devlet ~Hanna in- büUln dtlnya,,ı. pmD bir b.met harbi !ha- ~:..uuı.ı 8Clllun ır e ıen~ ve uş ;:u teferrüatile izah ıedeyim. Zir.a vak'a bÜ .. 

kinden cekinir gibi bir tavır a1nuitı. Ko- t'kal etmesi için, De.nizyollarile Sü • Unl :alıı.caktu'. izafe ettiler. On& da derhal cevab yaza- ıt:iin tdsilitile dosvmnda mahfm.dur. .N• 
ridora çıktı ve arkasından kapıyı kapadı. ~ bank ve Etfbank arasında görüş • K'B.pitalı.t memlelretler!n ~ ~ - ı-~ .mefhumu fÜ.pheler yaratacak bir ta- tasni edilmi§ ve ~e de tesir altında ha .. 
Bu su etle kar.şısındaldnı içeriye almı.1ğa melere baslanm?Ştır. yetlc: ~nln :vat.ı,et.:Lert ar.amuda IDl.r ibır :laır§:ısı.nd.a 20 .se:ıeye yakm ~ek .zırl.an.mJi bir ra;por bık bir vakit mev -
hiç niyeti olmadığını .anlatmak istiyordu. muta~ .7&1P1lırsa 1bu, hiç ae !QpltaUstıe _ ilaya'.tı olan _bir. ıhekrm ~afm.da~ gost~- ı:uubahs ..ı,,,.ın 1 dir. Blrka" yıldır .devam r 

Fakat Gomar da 'koridorda konuşmak «Sosyete Şilep• şltketin1n Demıir, . n il "siyetin medenı ve açtiınai ~ır ~ ~ 
niyetinde degildi. Onlan birçok kişi dı:ı- Babr ve Krom adında aç ibüyük şilep'i rln le1ıtne dıeğlldlr. i!Cıaplta1mt il1emi .Çfi.rti - ır .:·~: _ksek tahsll liği- den bir fiskosu red ve cerhi :fırsatını ba-
ley~il-rdi. O da blrdenbir-e deJnştl ve e- 1 müıtilr. Bünyemıden ~'k'ls.r üma.'kta - va : 0 ugu~ yu genç,_ yatımda bana vermiş olan Pcyamiye ıte"" 
lini ceketinin j cebine :atarak: resmi hir vardır. Denizyolları daresi bu görüş- dır. iD:ılillt iltırvvetıe.rt nn-anmlftır. .Bilt11n ıne ~ta.b §el'~ duyan bır hocanm .uu - şekk:ü.r ederim. Gene bu münasebetle bit 
tavırla: meler neticesinde lbu Uç şilebi de ken- servetler !kt.1darda btiltllllB.n ıgnıpnn elinde sus:ı ve :resmı ihayatında h~ :: - noktayı daha izah edeyim. O sırada v• 

- Matmazel, dedi Beni buraya çak di idar€3İ altına a!acak, ve Denizyol - ~oplanmış o1mnsına nR'tnen hal"mb: ve -em- ması icab ettiğlni, meslek ve tı d ~nı bil8hare dolaşan ıayfalardn muht<>rom dl 
ciddi bir iş için gönderdiler. İsmim Jcan ı~rına lbaalı olmak üzere b"r .. cilepç· esas tutarak yudılım her :raporun aı - .. h . t• d vet 
Du:bois'dir. Hususi taharrı memuruyum. 4 

<::> 
1 

""'-' 1 - peryal!st ~zeştıer olmalcs:ızın Y~ - ld _ .. ğer bir mute a.ssısımızın ıs ışareye a 
Sonra -cebin<len çıkardı~ kırrrurı bir 1* Jlliidürlüğü• ~şkU ederek, Avro- me.1. ma hesabıru ~erın:ye b::ı_r 0 h ugum.u st~y edildiği ~alde reddettiği söylenmişti. .'He! 

kartı acele ile karŞlSlndakinin gÖ1Jtt hiza- pa liır.anlanna şılepler tahrik edeiek Şlındlki harbin demokrosiy1 müdafaa için 
1~~ :uretı e ;c::_"ter ıgı~ ~s:ıye ~n hangi bir hastaya davet edilip reddetmek 

sına etirıp çekti ve tekrar cebine yerle'° tir. yapılıilğı ya1nnd1.r. Bu lla.rbden mes'ul ola.n- se eb ~- e lmne en --r-R veb~ledirde . ş B mee-- hekimliğin §iaruıa ıuygun olmadığındaJl 
• tirdı. Birden şa rm•C olan nı.atnıazel zuu au., o ıyaca ı.nı ı ım u c o 

-..... ann ı.-endl tsteklerlle lhaıt>den 'Vazgeçme - ab d d"l ln · h 1.:kırn ıböyle :b:ir nhadise v.uku bulmamıştır. Pcrret'in kulagına doğru eğilerek yavaş Hükumetçe Demeyollarına ayrı1ması J v uru a neşreune ı er; ya ıı SA: - haks .. bı-
bir esle: ı mutasavver <:>lan tahshat da veıildik ler:l bı>klenemez. Blnaıena..-leyh be.rb1n ve ay. da iltifatlarla ışı Pazardan Paznra mizah mütehassısımızın da ız yere guna 

- .MaİJ!lllzel Mimi Perret':ın ışHe meş- ten sonra Mare şiiepçtliği ihva etmek ;n, :zaman.da knplta1lrm tnhak.'künıünün ge- .. 'h 1 ed k dostça bitirmek na ,girilmemesini dilerim. Açık olmak, lıa--
gul bulunuyorum. nlşl"mE'.Sl muhtemel.:llr Bovye.tler .Blrl1ğ1 bu- sutununa ava e ere . "·atunuı her köşesinin hesabın wer:lll~ 

Dıve ilfp·e etti. üzere İngiliz veya Holanda tersanele - na .ka..'r\!!.J .koyma~ı:ı. azmeylemlşt1r. Bu suret.. jstediler. Fakat ben meseleyı bu tarzda "'·---.ı·- B .;;.,,.ı b da d 1 1 
hassa-

., · ~-k 'k · · d d üij. ke ı şı .. uıu..uı.. u ~e un n o ay Rengi değişen kru:lın: nnP. yeni .., ... '.r"' .şilepler ısmarlıyaiak- le bııtün beşeriyetin ne!'ine !ıareket etmiş i~h~a kapatma . nı~etın e eoı ım, n s"yet .aösterdim bu da en tabii hakk1rn .. 
- İçeriye buy.urunu:z, efendim, d di tır. 1 alttadır. dılerıne ve bu veail~ ıile efkln umumiye- ı "" ' 

ve Gaman kemali ihtiranılıı. ıQCri e al- ······-······· .. ···-···················· .................... 
0 mş ...... -kkak ki SovyetJer Blı1Iğlnln ye arzedeyim Ki cira.delerini aşan sebeb- dı. 

dı. Oda kullamlmış eski eşya ile oo u ıidi. urası muı.w. ' · l:l · · ö Menstrb olduğum tababet mesleği de 
O kadar çok isk mle, masa, dolap ~ibi j r ' dnhlll re'!anetl ve entern3S~nal 'Vnzlyett - Icr dolayısile devam etmıyecc . erınıı. s y e .. - A k b So" "'t mlllet1nln b'- }edikleri mevzuu :ve imayı kavradım. a - bunu emreder. Bu cihet.ten_ dolayı m. es .. -eşya \ar idi U orJa:Ja rahat yuru• n ara orsası in takviyesJ. yalnız ;ye; LI 

mek ımkansızdı. Duvarlarda eskilik ve. n l! sı de(tll harllltn süratJ.e b1trooslnl 'isti- çıkça söylemelerinı istedim. Söylemedi - lenin ya:n~z bir gazetenın s.ıtununa as rıı 
ru ube ten sapsan lt"e ~ eski tule re-: -···- vaz e ' ler Onların esirgediklerı bu izahı mü - redilmesını doğru bulmadım. Muhtcrc 
'Simi ri yaldızlan dôkü.lmüş çerçeveler Açılq - Kapa.11111 ti&Uarı 6 - 111 - 939 yen herkesin menfaati iktlzasıdır. . . kıs b . ., . gazetenizde de neşrini rica ediyorum.> 

Molotof, a.mn•eUer Blrllğtnln sınat ve zı- saadelerıle aca en vereyım. 
içinde ssılı bulunuyordu. Gom-ır bu re- ç E x LE B o.JV•.ı :=~~~=====~=====-=-~~=~==.='.~==::======'=' 
imlerle QOk alakadar olmuştu. Kız kar- mi fa.o.Uyet.ınln netlcelerlnl gözden gcçlT - k • · ı · F 

desin" maruz bulunduğu tehHkeyi biran. A91lıı Kapanış dl'kten sonra şöyle devam ctmışttr: Birçok tcpra ıngı iZ - ransız 
için unutan matmazel Perret gururla ona• LoJldra fi·~ ı; 4 So~t medeniyetinin fhtllrı.Jcl mahlyeU 1 
şu iuı.hatı veriyordu: lıleY - Yort lOO.O.ali l60 OZS mllletirün e,,kl kültfir kazançlannm Ted V8 mahsullerı·n·ın •ıhrac donanma arı - Bunlar be un büyük annemle bil- Parla 1 9 81Ci 2 96875 
yi k b bamd.ır. Onlar da bu evde oturur- 'Mlllıno 6 71715 6 7176 lnkll.r.ını tazammun ettnez Biz, lbo1şevlkler, U o 1 d • ' 1 
lardL Bir küçük kadeh konyak içmez mi- 'CeDeYn! '29ıll6 29.!!lS şuna kıı.nfuı ki, sosyalist. reraklft ancak mai memnuı·yet·ı kaldırlldı oyç an " ın pe~ ın e. 
sı · , efendim? Amsterdam 69.403 '69.4.C6 zıntn şanlı tnrllıtne dayanırsa müm4ı:ün oıa-

S bah olsun akşam olsun eline içmek Berlln .- . • - , f d ) (Başta rafı 1 inci sayfada> 
k k bilir. (Baştarafı 1 inci say 8 a lu .... duguw m-J1r1·1· t:.osbı"t etmı·şıerdir. fırsatı ~eçtiği :zaman bu :fırsab açımın 8rlik&el 21 7'21> 21.7426 ., ~v.r. ·"' 

sdeti olmnyan. Gam.ar bu teklifi memnu- Atına o.97 0.97 Mllletlnüzin meŞb't dldııtu Bovyet vatan- hıy1sile memleket müdafaasını .zaalınyıfiakat Vaziyet müttefik donanma başku -
nı t.: karşladı ve kadının doldurduf{u Sofya ı.~ 1.ı;575 ı penerliği e.wten Uznkşarkta 'ft:I garbl Uk- mamak için, ihtiyati bir tedbir mandanlığına bılıiirilmiştir. 
Mart 11 konya ını bir )'\ldumdn içtikten Prag .- ·- rı:ı.nyada teza'hfir eyl ~tir. üzere 4 Eyh11 1939 tan1ıli ve 2/11869 «Deutsclıland• 1 muharebeve icbıır 
sonr : lladr14 u.ııtm 18.ısaı> Knh.."9.llla.nlarımız sa"VRŞa c<Vattı.n için, Le- . bi ,.,...'!, rop ak h b · rı· 

- Kız kardeşinizle oon görüşü.4'ilnüroe .- ın lçfn tı'Vttzelerlle atıımnktadtt. Çünktt saYJlı kararname 1le r'\ı~ r etmek için lazım gelen ar gemı e 
onu n c:: ı buldunuz? HihllnU1 ve mfi.ked- 28 28875 ~tan ~e> komiinlstilk biz1.nı için, ooktir. mahsullerimizin ihracı menedilmiş ve nin yola çıkbkları söylenmek~~dır. 
der mi idi? Hasta mı idi? 0.935 sovyetıer Birliği yalnız inkişaf etmiş blr mühim blr k:ısnn da lisana usulüne ta- Londra 6 - Paristen dönmüş -0ı~ıı 

- Bizim aıle hastalık ve hüzün n ... dir 2 49S ' endUstı1 ve Jl!iran.t demek de~d1r. Sovyet- bi tutulmuştu. Çörçıl, bu akşam dominyon mümessıl-
bibnez. Büyük a.nncmle bOV{ik babam 80 64a 1 Bl n~ vata.nlnrına ıve .dilı:ıyamn diğer . . ..H 
sek.sen yaş nda olduklan halde sabahtan il.ıD be:tün r mIDetlerlne karşı olan "mzlfeler1nt ltstihbaratımır.a nazaran. ~yeti.mı leri şerefine bir ziyafe: verını~ur. _ 
akşama kadar <iövfuiQrlerdl. E~er ytlzme 4

- lnildrtk on mflJOn]ıı.rc& yeni liman demek _ zin bünyesini te.şkil eden büyük müs- DaHy Exp~ v_e. Daıl~. Sketcı: ga i-
bilmi olsalardı gene de almiyeceklerdi .. ~ t bsil kütlemizin vıe balknmzm ilrtı • zetelerinin bildırdığine gore Panste 
h.ı- k .... w.. kte ............ a ııandalla ne- tır. a . ___ -..:ı ııf""~n "C'-ans· .. d8"' 
Dır a ~&& yeme n ....,.&& ..., Molotar. d9ıhlll styue'tıe ıntıa.ı ederek '°1 sadi .menf.aatlerini her şeyin .fevldn(ie kametı e:sılöbuıua :""'''.rı , .r~ ..... ~t-
lıirden geçerken gene birbtrlerile kaVRa ' ıe Oem1'Ur. Ctimhurly:et hmr&neü, siya!! niz makamlarile .müttefik filolara 
etmişler ıve bu kavga sırasında sandal NabetÇ1· eczaneler Bcnebl ~Uer '91n C}8lışa.n Troçk:i'd. ba- tuı~ ..,_ ldı""' 90il · ·""'-nan sezö - lanflk denizindeki Alınan korsan ge_: 
&\'rilmiş. Za.Yallı}ar böylece bo~lup inler pıııek l!t.afkMy'ada. ıye gel'ek d.lğer Jff· Vazıyeııuı 8 ıs• ~ :mileıini imha etmek imklnını wre<:~ 
gittiler. lerde taaad:&dıtlan dnayet plinlRnnı t.a - nünde tutar.ak. ,ihracı menedilen -bir • . 

Matmazel Perret göz J)lllannda beliren Ba rece ~ elH ......,, ... ııpua - bakkulı: ~-~ B1rlt - .nıahsullerlle liMnsa tA.bi bır plln hazır.Ia.mıştır. . .. 
bir katre y.aşı elinin tenılle kunılad:tktan ._....: ~ sarg'bMm'lf m1ltteh'ld kamustu". ve da.. çok toprak madde Ayrıca, yahntla Amerikadan yapı 
.aonra söıfuıe devam etti: h&a.abaı nl>Win«!tııldllr: ~ 8~ 'ropraklannı ~etm14tfr. tutulan mü'him birçok ihraç - lacak olan tayyare 'Ve eslllıa nakliY8" 

- Baham altmış beş yaşında iken on ŞehmdfboFıda.: CBamdl>, Bmtnanün. Kapl'8.nı!\ devlatler, .bez' an tiLmfıl da.ha lerlmis ü~erine rne\'ZU fevkalAi!e ~ tını himaye etmek üzere alınacak te6' 
qltı ya$lnda 'blr ihlzmetçi kıı1le Cenubi de: CHuaıı JIU.1~. Mara.yda: czı:su k sörl\YOrlar !k1. 8n)"efW' B1r1lğl goı. esine hilen lü.rum gfünıı a.ştırılmıştır 
Amerikaya kaçtı. Allah çok şOkür ki bu :Kurt), Alemdaııd&: CIM4>, Beyasıdda : B9ıkça l&bedMOOzi gibi ~dlr PmıBJclka• Bo'9'- birlerin idam lüntln refahı - bir!er de kararı · gid t" 
kadar mağa gitmiş. Yom annem onu <A&Mıor>. ~; ~. Ba - me l1 k d.retl1<1Jr • aıanmaz blr yerek müstahsil ve l:öy • Londra 6 (A·A·) - Bahia'ya e 
muhakkak !boğardı. O zaman&nberl ba- mtöyünde: (Blltıl), llyft)de· {Arif Be- =~~a!m.ele~, m~~ emntyeıt nı da birinci derecede tutmak sureti - ken Atlanti.k d'!tlizin~ t.op ateşUe .~ 
bamdan bir tek haber alamadık... flr). ni temine "'8 tuvvetıntn arttınlnuı.ımıa Q~ le: ttrılan cClement> v:aıpunm.tm knptli'-

Si.mone Pcrret kadehleri tekrar dol- Beyoğlu cılhetindekfler· n. Bu, bize çok pa~ mal o'lda. !"a.kllt 
21

, 11 8-69 savı1ı kararnameye bağlı Harrls, diln Londray:a <mndilğil .zaınıtı' 
durd ı ve derin derin için! çekti. hk ka- ht1kVıJ cad~: CDell~da)' Dal- awye\ B1r11l1 ınrlll~.~~ nza.n~!'; c 1 ~ sayıl• ııs· teye dahil olan ve 'ihracı \•apura taarruf. eden hart> ~~ 
dehi y ptığı gibi bu kadelıl ~ btr yu- rede: COftnel), 'nıkibı~ <Umonclyan), ma~ mlJV'affak oldu. m.ı ... U<MUV ne ~....,. , • .fUJlJ<>'" 
d·tmda içtikten smır.a, Go:mann bu hare- Pangaltıaa: CK~). ~e: imtthanl~ ~~ ~ menedilen mahsullerden: cAdmfral Sclıeer> :l.smindeki 
k t karsısınd'a rınne~nin n:ısıl Ur vufyet <H~ Hnımt> • ~.o.: <Nan mı. P'l\kat blldl~ blrşfıy varım o da devıett - fBewlyo, nolıudt :fasuly~ mercimek, ı cep z..ı'h~~~~~-~~_:_.-...-
ald ğmı sorm sı (!zerine: l1d>. mlır.!n mM&.tna kud"'d'ttn1 duba Etyade arttı- bör .. lce, f1rr bu:~" dan; pamuk tobu. _..;ı b kla ve soya ~' 

B u üyük bir cesaretle karşıladı, Botıui~ KacldW7 Ye Ad:Wu'd.ıldler: r.ca.tıımzdn. Bs.rlQtmı getooat: htçbtr .§6V - U o• "',.., k--' kılı, zeytin. tanen, susam, a 
eli. Kadıköyilmie: (Yeni !JbdQ, Merkez), tl"ı- den korkumuz yoktur. mu, kepek, prlna ~·· "'-'i• w sinin. 
S nra d anne ·nın haztn ölümilne aid kQdardn· CAlxın:ed.l:re>, Barıye.rd&: cos _ aovyetıer 1ç1n en 1y1 s1yasetın sulb siya- yağı,; kendir, :keten tohumu, her nevi 2/7005 sayılıı kararname~ c 1 • 
! c b1r hikAve anl $ koyuldu. man). Adllluda: <Ştnam Rım). seti olduğun.o. kn.niiz. O mılh styn.&ıti bize konserve, kerestelerden ya~z fırmlan c2• ve uil> üncii maddesi hilkümlerfıt' 
S b ı t k<' m e lıvarı Gomar: ~ J birçok mımıttn.klyetler 1ıc'm1ıı etm~ bulu - 'l"nTc kayın ve kntran kerestf>'erlle li . rien istifnd€ eden mPTnleketlere i}U"S~ . ı. tı için beni mazur -----------~ nuyor. Btı styaoot.1. dliQ ~ıumımıa:n ~ - ......... 2 lı ıı lın b n sıJW 

t 1, d . Bu anlattığınız 1 d t:ııınk'.kuk ettırecıeğ1z. Lenin ~ stlllln san~ tAbi tutulan ve < • numara s- nın S"'ı'best bırakı ası ve u 9 Si 
mer ldı; i · t b nlm asıl Evhniuı gelece."t fi~ zarflarım boıı P:~ıstnden Uha.mılll alnn ımmetı:ınımı a - teye dnhil buJ.unan, memleket haricindeki yerlere ihracıll~ 

ek e · ~ v evvelkı g'ln çık- ı ç~ Til.rtt fıic=ıçlertn1 Jmnatsız, Kı- zım ve !Tnad tıudm. Ti~,_l "'-, ... ..---""" ıi>alıntmıu, küçük iisans USl!lüne tabi tutulması takaf! 
l M" i . s1 711&)'1 il!çaız nı sarıms, JdnısesiE )'3.Vl'll- ı-• .-. UlA .O<ü:HlA.> 

evv 1 m tma e ım nın ze ne Molotorun nutku s:ı.ııt W,40 .!!.. bl=- 'h...., havvan dertler: .. :ı- vumurta, zeytin j etmlstir. 
"dir. lan ıııöıfts blnkDuik .,,......... Nutkunu sOylemeğe 18,;lO da . .,....m..,_ U<>OJ ., • • ., • 

Ah ... Evet, evet ... Mimi Onu adeta-
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SPOR 
Bir yanlrşhk yuzunden 

Hilal klUbU lig 
harici mi kalacak? 

-Bİ.NIİIDIRIK 
IAT KHANISI 

- Yazan: Reşad Ekrem 
18 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyah 

Baron Wratislaw'm hatıralarJ: 90 
Türkçeye çevll"en: Süreyya Dilmen 

Vatana avdet 
İstnnbul lig lbeyetl dün mutud toplantı

sını yapmış ve hakem raıporlarını tetkik et.. 
~1r. 

Ayakh kütübhane 
Bir ~anhş tebllji netlceslle değiştlrUmlş o-

lrın m·aç saatinde salhaya gelmiyen mın.ı .. Dah~ Kızkulesi açı!dannda iken fız Portakal külliyat sahibi üstadlardır. 
'klilbünün bükmen mağlüblyetl hakkmda k"Ul'e~ç;leı:den .. birkaçı, ~öyle bir Y~.Y Hafız Portakalı geçenlerde Beyazıdda 

Ricamız hüsn .. k bul To!'ka.pının vft.kı 1Urazı tetkik edilmiştir. şez~ınnesı ıçın kemanıye kaş gaz Çakır Meiunedin kahvesinde dinlemiştım; 
Y~Yanaya ulaşt.ı~l~ ı:~~~a 0~~a~ Bu husustaki mürac.aatlarımıza verilen Topk~ı kllibü değlştlrllmtş olan maç sa- ıle ı.şaret e~eğ! ~~lam~lard'ı, fakat sa- fakat nazlıdır. Hüseyniden bir besteyi 

Uk hazretlerinin emirleri d lm tş karşılık yalnız, eğer unparatorluk sara- atinde shaya gelerek seremoni yaptığın - zendeler, Gümrukçu, Evlıya Çelebi ve tamamlamadı bile ... Bitlis Hanı Abdal 
Vıyanayı.a muvasaı t ed,:SS ır 0 

1:1S .~ vında bir hizmet kabul etmeyi arzu ey- dan kazanılan bu galibiyetin tahkikini i.s- Tayyar~den.in, d.e~~ m~si~isi ve çal-ı Han yanına aldırtıma:mış olsaydı haneu
Maxıınilian (1) • ·raaf d mkc·e b AII şıdd~l lediğimiz takdirde bizlerin sairlerine ter- terr.lştlr. Hllfıl '1tlilbünün vrı.tı müracaatı g~cılan :uzerıne ıgırıştıklerı bır sohbetten de Karaoğlan da bugu-n 'l"\adi.,,.,h huzu-
lllek ve elin ' .. ....k m an a u e 

1 
- cih eclileceğimfa sözünden ve vadinden tetl:lk olunmuşsa da JklncJ ıtılr maç yapıl - bır kelime •bile kaçırmamak için ,göz ve runda okuyacaklardan oh~rdu:--

duk, Bu mü~{ı~pme şerefine ma.zhar ol-ı ibaret kalmıştı. ması hakkındaki teklif reddedilmiş ve Top- kulak kesilmişlerdi. Tayyarzade: 
Ordunun b atta Osmanlı~ ~~·~hının, Binaenaleyh kendi yurdumuzda bu acı kapının hükmen gallbl~ti kararı ekseriyet- - Gözüm Evliya Çelebi, diye sordu, 
tini tutrnu ~;nd~ olarak, EgrıA ıstıkame- ile karşılaştıktan ıSOnra gene kendimizi le tasdik edJlmlştir. Hilfil klübunün iki defa asrımızda vezir ve ayan müsahib ve ne-
lllalfun t ş ~gu hakkında la:um gele? Hakkın ulviyetine hav.ale ederek ebevev- mağlüblyetl lig talimatnamesi mucibince - Hay Evliya efendi oğlum, sen ya- dimi olmuş hanendelerin sayısı yüz elif, 
illet ed~bi~rdı~te.n . sonra. (Praga) azı- nimizin, .akr.abamı7.ın, dost ve tanıdıkla- ligden çıkarılmasını icab ettireceğinden me- :~ı ~;adan, fışıkanı sadikaından bir can iki yüzü bulur değil mi? 
bulUJlulın emız .. ıçın malı yardımlarda rımızın yanma dörumeği tercih eylemiş- sele mıntaka heyetinde bir defa daha göz- ımışsın... - TanTazadem, benim kaydettiğim 
diledik D~ın~ ~~ade .buyurulmasını tik. der. ~eçlrll<ıcektır. - Efendim sultanım .. sayenizde nedim yüz yüz elli beştir . 

.A:rşidükı ~~ız 15 af ed!l~i. . . Bunların yanına döndüğümüz zaman ve seyyah ve müverrihim ... 
birack!ri ha ıze ~~ verdıği ~b~ Graçta ne büyük bir heyecanla, ne derin bir şef- ls1anbUISpOrUn itirazı Varid - Tayyarzade oğlum, Evliyn Çelebi ~ümrükçil H~yin ... ~Ien?i, genç 
dolph hazr şme.tı'! ımparator ıkırıcı nu- kat ve muhabbetle Karşılanıp deraguş e- ayaklı kütübhanedir dedi. Evlıyanın, yaşı ıle olçulemıyen ge. 
lıihnuz i . etl~nm huzuruna çıkarılmak- dilmiş bulunduğumuzu, bu vazılarımı o- görülmedi - Efendim sultamm .. Tayyarzade oA- niş bilgisine gittikçe hayran olu-
1l'lişti. çın lazun gelenlere emırler ver- kuvanlar tahayyül edebilseler gerektir!.. BP"!ktn-"' klübü nizamsız bir oyuncu oy - !unuz bir nazik ve dilara çelebidir. Ben yordu. Sevgili Qubuktarı Tayyaruıdenin 

B. "' .... k ı h kkı d ·1 ·r b 1 yanına, Evliya Çelebiyi de hususi imamı Vakta k. . maenaleyh bizlerin, bu derece can- nat•ı!ıı lçln istanbulsporlular !Uraz ebnlş _ u unuz a n a aşırı ı ti atta u un- f t'l k 
dostlarla kaı Graça muvasalat ettık ~e dan istikbal edilmekten, bu kadar V:.ik- lerdı. muşlar. . sı a ı e endisine nedim ve müsahib e-
~e sevin n rşılaş.tı\ · · Aman ~arabbı. .. sek bir sev~i duvgusile derağus edilmiş Hakem ra.porunda İstan'bulsporun ıurazı .. - Evliya Çel:bi oğlum, Istanbulun dinmeğe karar vermişti. 
~ i ~ .... e ~~v~_ç ... Bu.nu, tasvır ebnek bul~m. a.kta. n dolay.ı sevinmemiz ve bu kaydedilmediğinden mesele yeniden tetkik dort kadılık ~erınde ne kada; hane~de, K'llyumcubaşızade. Gümrükçü Hiısc.vin 

1 ç..,, m:.ı:rnkun değıl h l b ·· sazend m t b k1·~ k d r efendi gibi devrinin ·en zen11in adamla-nıpar . ... sevınrımızı er suret e te aruz Pttirme- edi!rn:.-k üzere hakemden 'bu husuı;ta izahat e, u rı ' ra .ıws, pışc: ar, e cı ve . ..,.. 
lediw, . ~t~r. ~azretlerı Graça avd~t ey- miz lfızım oldu_ğu gi'bi; vardımcıların en 1steonmlştl. Maçın hakeml, i...ıaıbulsporun mukallid varsa hepsini kayıd ve zaptet- rından birinin böyle bir teklifini memnu-
li~~~~r~ıtın~ huzuru~a dıgetirHılmek- ulusu olan, elem ve keder anlarında en kim eye itiraz etmediğini ikinci bir raporla tin mi? niyetle kabul ederdi. O sırada aklına ge-
h~etaneıereı.ne kuyı.ıbullilll'Ulş ar ·kl u~ubaru 'büyük tcse11ivi ibahşroen CPnobıhakka bildirmesi üzerine 1.stan'bulsnorun lig heye_ - Evet efendim sultanım.. istanbulu liveren bir beyti yıüksekçe bir sesle oku~ 
h· a o unma R mu - d 'T .. ·· .. d w • k lbd köşe köşe ve karış karış dolaş1rken ıtörü- du: ı olan 'biz] h tlA . t a, 0 um ırunumuze eııın. a en ve tine yoptığı ltlraz varld görülmemiştir. 
ıun l" ... er, aşme u ımpara crumu~ dudı:ıktan. şükranlarımızı eda etmemiz B ,. • h I' . B , 1 şüp konuştuklarımızı ve haber aldıkları-
lenu e ını operek başımıza gelenleri arzey- de lazımdır er .m mu t~ ıt u oar .arın mızı kaydettik .. 

Gönül eğlencesi sa.zil safadıı·, 
Safa sür kü bu dünya l>~vcfadır. 

• ş, gerek zatı haşmetaneleri nerek z· - 'ıh· ı..._ • • • • • • • H d 1 · • • H b' y 
c~lelll.i hırist" . t ğu d ' k b'' - ıra. mu A ış ve 1ztırau:~ıtız bır zın- Soiv'- muhte1ıtını 4 - 2 "endı - anen e erın pırı anıza ın e-
Wk ar ıyaruye > .~~ _ run .a ço u dından halas olarak S('vgılı vatanımı,.a ,. timidir değil mi? 

Evliya gülümsedi: 
- Hükema sözünce saz ve söz düşün

ceyi defeder. gamı mahveder. dilber ve 
civan ise kalb aynasmın tozunu sılip ada
mı taze civan eder. 

veınet anı ve .ekdara gogus gerıp mu~a - dönece~imiz etrııfmd~ki biitüıı ümid B~rlln 6 CA.A.) - Berlln mu'htelltlle Sofya - Evet sultanım, Selmanın belini baj{-
Vazıane e:lremış .lbulu;ııd'uğumuz~ ~ mute- ısıkl.arının söndüğü. bu yultfaki büt:in muhte!ltı arasında burada ıs,ooo 6eylrcl ö- Jadığı' pirlerin yirmi birincisidir. Hau::!t 
da:.n sonra eda ıle - ızah eylezru~~ı~. B~n- yardıml:ır•n sıfır olduliu. bu kurtulurnn nünde yapılan futbol maçı, Berllnlllerln huzurunda Bilal ile na'ti ~rif okurdu. 
J>arato da, gene tevazula:. buyuk ı~- l!erek Türklere, eerek biz hıristivanlara 4 - 2 g.ı1'1blyetUe netlcelenmiştır. Kabri Taiftedir. 
:tni rıı..:ınuz, kralunız ve yuce efendı- imkansız efui ıtöründüıW hülasa hÜ'rri- Büyı1k bir kısmını milli takım oyunculan - Zamanımız ihanendelerinin eskisi 

ı olan zat hnC!l"r'W>tanele d · ..x~ ' • Olduw 1 • ....,...... nn en, uuç~r yet nimPtlerinden tekrar mfütefid ol::ıbi- teşk!I eden Sofya muhtelit!, malthlb olmuş kimdir? 
hna:muz felaketlere k~rş! kuvvetlı hır lPr,.~iTPiZ<? hit"bir i~~n a:klının k('Ql1f'- olrr.n.sm:t rağmen, seylrc1ler üzerinde !yl - Müsahibi şehriyari, hanendeler sul-
tnızın a ~ukaveınet etml§ oulu:ımaklığı- di~i lbir zamlnda onun AArn<>dani ku~r"ti bir intiba bıra!Qnıştır. tanı Tokadlı Derviş Ömer Gülşcnidir. 
n1n b ınukafa.tı. olarak yuksek ıhsanları- tecelli Phnic; ve bizi, hürriv.,t nimetl.,ri- C"'ın~nsiz sahada oynamağa alışmış olan Yedi ali Osm::ın padisahın:n meclisinde ve 
:Y'1lva~:k dırığ buyurulmaması için ne. S<>Vı?'İli vatan.ımıza. ebevevııimize>, her Bulgnı !arın yağmurlu bir lhavada ve çl - sohbetinde bulunmuştur. Kanuni Sultan 

Zatı h · 
1 

. b al 
1 

şevimiıe ka~turrııuı;:tur. me!'ll!c bir sahada oynamak şanssızlığı da Süleymanın en son Sigetvr:ır gazasında 
zı ehe.....,~~etane .erı, . u Y ~aı_:ış arıı~u- Y:ızılarımı bitirirken bu vür.e ku<lrt>- mnrlfıblyr.:tlnlne esa:;;lt bir surette amil ol. babam kuyumcubacşı Derviş Mehmed 
fik n ..... ,.,~etle dınleyıp hepımıze muş- tl'. bu ezeli vı> Pbı>~i v~rl1 ~~ karı;: ı ,..,._,.,~'i muştur. Müt.ema.dlyen lkaylb düşen Bıılgar Zıllinin çadır arkadaşı imiş. Şimdi yüz 
aYnc~~arl<ırla bakmış ve almanca olarak sükrarı ve mahmedetlerimi sunmağı bir ovun"ulor kombinezon tesis etmeğe muva!- kırk yaşlarında vardır. Ben kulunuz ken-

y
- Wir Wollen Thun! öd€v 'bilirim. fak 01amamışlnrdır. Bu vaziyet karşısında disinden hayli feyiz aldım. Cümle ma-

s O N bürlik ıblr enerji sarfetmek zorunda kalan kamlarda mclıareti vardır. Amma Sultan ani: .ı ............... ... • ••• ............ c;orva muhtelit! sürati ve kafa paslaşma - Muradı Ra'bi efendimiz segah makamını 
- Bunu yapacağız! . ... ............... ••• ••••.• l 'l ril" .c:rvlrcllerln alkış ve dikkatini ilzerln- ~k sevdiklerinden segfilıta birçok kôr, 

1 ~emişti. Haşmetlu imparator hazret- "'\ de toolamıştır. nakış. sart. şarkılar okur ki adama can 
t~~ı bu üç kelimelik cümleyi telaffuz et- Bayram .............................................................. bahsedc>r; bu beste Derviş Ömer Gülşc-
1 ten sonra mülakata son venruşti. Tiirk - Rumen ticari müzakereleri ninindir: 

* Pazartesi On beş gündenberi şehrimizde de - Yann di1ıanı sırrı nilıanda~ı 
d·ı~iç ~.iphe yok ki aramızda taksim c- · vam etmekte olan Türk - Rumen tica-
l 11Jnek üzere, yüksek 'bir meblağın biz- Ikindit~nin se}dzine müsadif Gü.ftara gelse sihri betıanuaıı 

haber 
verir 
ha1ıer 

ert" verilmesine majeste imparatorun i- Çarşamba günü Ramazanı Şerifin 
radeleri sadır ıolınll$ ise de bu paranın yirmi altısı olmakla akşamı (Per-
: büyük kısmının kimleri~ elinde kal- şembc gecesi) Leylei Kadir, on 
L.1

1~ bulunduğunu ancak Cenabıhak bile-
ıuı ırı i!çt,;,ncU Pazartesi günü de Bay -
OÜ~kü içimizden yabancı olanları ram olduğu ilan olunur. 

~~eketlerinc ualaştırabilecek kadar. İstanbul Müftisi 
...,az .a eksik, her birine 100· 150 şer doJar F. Ülgener 
~1:J~iş ise oo birçok ricalara, takdim Sadakaı· fıtı r 
b'tığlıruz anüteaddid istidaLar:ı rağmen 
~~ Bohcmyalılara hiçbir şey verilme-

Işti. 

tt (1) Burada ya müellif ıriihule, yaıbud ya _ 
ır~ arı, basıJırken, hataya utramlfiır. Çün -
• Gran şatosunda kendilerini kabul eden 
il du başkumandam ArşldÜk l\laxlmilian'dır. 
); tıradııki arşidük ise şfiphesiz ayni adam o-
:\rtıaz. Bunun Ernest olması I:izımdır. 

(Mütercim) 

ed:- Beni utandıraca.k derecede iltifat 
b. 1Y<>rsunuz. Ben öyle mühim ve meşhur 
çır adam filan değilim. İşte mısılsa bazı 
"YeYler yazmış bulunuyorum. Dostlarım, 
V azııarının lüzumuncbm fazla ehemmiyet 
r:rerek beni maheub etmek istiyorlar; 
da~ Dimitriyadu da bunlar arasın-

lstanbul l\lüftülütünden: 
En ıyt İyi 
K. P. K . P. 

Buğdaydan: 12. 20 
Arpadan : 16. 30 
Üzümden : 83. 20 
Hurmadan : 00. 00 

10. 00 
15. 00 
66. 30 

133. 20 

Son 
K. P. 

9. 10 
o. 00 

50. 00 
00. 00 \_ _________ ,,., 

«Son Posta• nın yeni edebi romanı: 

ret a~lasması müzakerelerine Tooha • 
:.e ka~rır.da devam edilmektedir. Mü -
zakf'rcler umumiyetle müsaid bir hava 
içi:ıde inkişaf etmekte \'e para farkın
dan mütevellid ve karş-ılıklı ticaretin 
inkisafımı mfıni olan zorlukların hal ve 
bi:- fonnüle · raptına çalışılmaktadır. 

Öi'YrPnildiğine göre müzakereler önü
müzdeki günler zarfında neticelenecek 
ve süratle mütekabil emtia mübade • 

ve:-ir 
1Iaşmile baksa virmez amaıı, Rüste1ni 

zanı•ın, 

Kirpiği, ka{ı tiril. kemandan haber 
verir. 

Bu üstada Murad Rabi efendimiz cpe
der:. diye hitab eder. 

Tayyarzade de söze karıştı: 
- Galiba ondan sonra, eski hanende

lerden Sürücü zade kaldı? 
- Tayyarzadeın efendim, hanende 

Andelib Çelebi onlardan eskidirler. Ha-
lesine girisilecektir. fızı kur'andır, sesi davudidir. Sürücüzade 

AJakadarlar her iki devlet arasındaki Sfızinfık nefes sahibi bir deryadil üstad
dostluk rabıtalarının müzakerelerin sü dır. Yenilerin .başında Sütçilzade Ali ~e
ra•}p neticelenmesine iunil placai!ını lir. Şakrak, alüfte bir hanendedir. Bu,giin 
ve ticari münasebetlerin de ayni rabı- bu hanendel~r ar~sında Ke~ac~1.a?e 

.. . . . munakkak kı mevlud' okumakta eşsızdır. 
~~d~n m~lhem olara~ ınkı~af eylıyece- Köylü Hasan Çelebi, Diyarbekirli Zeyni, 
gın . tcmın etmektedırler. Selanikli Ahmed Çelebi, Kasımpaşalı Ha-
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CEYliN AVI 

Gümrükçü: 
- Hay sen çok yaşa gözüm Evliyam ..• 
Dedi. Sonra, arkalarında duran bir u-

şağa: 

- Bre adam doldur c;ubuklan ... 
Diye emretti. Çubuklar zaten hazırdı. 

TaY)'arzade lıemen uzanarak uşağın u
zattığı mücevherli bir çubuğu aldı, efen
disine verdi. Sonra çakır.ak kesesini çı
kararak küçücük bir kav parçasını tutuş
turdu ve onu. tütünlerin üstüne koydu. 
Evliya Çelebi bir iki nefes çektikten son-
ra: 

- Sazın islamiyettc men'i hicretin 
dördüncü ·asrındadır. Me:iineimünevve
rede İmam Hasan dünyaya J?eldiği 
saat Cibrili Emin gelerek şarap haram 
edildiği ayetini getirdi. Bunun neticele
rinden saz da menedildi. Amma hüküm
darlar için zurna, boru, tahıl, kudüm, ney 
çalınmasına ruhsat verilmiştir. 

Dedi. Sonra koynundan çok eski bir 
defter çıkardı. Kabının le taraflarına va
rıncaya kadar karınca ayağı tıibir edilen 
küç-ük bir yazı ile doldltrulmuş idi. Boş 
kalmış tek satırlık yer yoktu. Yaprakla
rı ;nerede ise kopuşup dağılacak olan def
teri Gümrükçü ile Tayyarzacie uzun uza
dıya gözden ~eçirdiler. Kuyumcubac;ıza
de Evliya Çelebi on yıla yakındır ~eceli 
gündüzlü koynunda taşıdtğı bu defter, 
genç sen·ahın, İstanbulun binblr köşesi
ni .gezip dolaşırken kaydettir; notlarla 
doluydu. 

Gümrükçü Hüseyin efendi: 
- Bre Evliya oğlum .. kaç şekil saz var

dır ve her sazın sazendesi kaç neferdir, 
çabuk bize haber ver .. bre gaflet uyku
sundan uyanalım!. 

( A'l'kası 'VllT ) 

açıkça söyleyip te şu işin içinden çıksan 
daha iyi olmaz mı, aziz Jorj? 

Ben söze karıştım: 
- Spor insan sağlığını temin etmek 

noktasından elbette faydalıdır, fakat ay
ni zamanda her yaşa ve her mevsime gö
re yapılabilecek şubeleri olduğu için te
nevvüü noktasından da çok zengin ve eğ
lenceli bir şey ... Yirminci asır insanları
nın spora bir din asabiyetile sarılmaları 
hiç te manasız değildir. 

Yorgi Dimitriyadis heyecanlanmağa 

))· ~tün bu konuşma esnasında madam 
ese.ı:rn.ıtriyad'u tek bir kelime söylememişti, 
~ rınJ. mütebessim ve memnuniyetle 
wr.1'edıyor<lu; iki erkek onun tcrtib et
... ~· komedyayı, muvaffakiyetle oynu
.,orduk. 

binıitriyadis: 
başlamıştı: 

Yazan: Refik Ahmed Seven~iJ - Ah, dedi, spor hayattır. Gün~. ha-

tı "'":" Size açıkç.a söylemekten nicin çeki
a?ını, dedi, ayıb da sayılsa hakikat ma
'Y esef ayn&n böyledir, beni:n öyle edebi
r~tla filan başım pek hoş değildir. Vak
aıı e lnektebde iken de onunla bir t:.irlü 
k~l~ŞaJnamıştık; bugün de mücssese.mızde 
1/1tı~1e.rimiz olmasa da iş hana kalsa ga
trı ba ıkı satırlık sipariş mektublarını yaz-
~ bile beceremeyece~m. Okumağa 

~elınce ... O da beni sıkar. Romanlar ha
~taki vak'aları tasvir ederler; ben ro
~ okumaktansa bir roman hayatı ya
"""11ağı tercih ederim! 

Liza söze karıştı: 
in - Roman okumak bir tesellidir, dedi, 
d;;:: re~litenin sertliği karşısında duy
'Y ıztıra'bı romanların hülya dolu ha-
atı içinde avutabilir. 

içi Bana söz söylemek sırası • gelmediği 
n .memnun Qluyordum. 

d'knıınitriyadis, karısının sözlerini dinlc-
1 ten sonra bana dönerek: 
- Size roman okumaktan hoşlanma-

dığunı söylemiştiım, dedi, bakın, okuma-! tahammül edebilirim, fakat küefjk çocuk- di bu sözden istifade ederek iki manalı va, deniz. sıhhat, güzel vücud, hepsi spo
sını sevmediğim bu romanların nasıl ya- lara asla ... Biz gene mevzuumuza döne - climlelerle bana tarizlerde mi bulunu- run içindedir: hatta iyi ahlfik ... 
zıldığmı fevkalade merak ederim. Karım, Jim. Aziz dostumuz Hüseyin Gerçek, şim- yor? ÖyJe ise benim cevabım da ona ol- Bu son sözleri ilave ederken yan ~üz-
bana sizin yeni bir roman mevzuu ara- di siz bize yeni romanınızın hazır' anışını dukça ağır gelecek. le hafifçe bana baktı. yahud bana öyle 
mak için seyahate çıkmış olduğunuzu kısım kısım, safha safiha, bir sinc·na sey- Nezaketle ve dostluk havası içinde bir- geldi; devam ediyordu: 
söyledi. Bu, hakikaten enterı>san bir şey-ı reder gibi göstermek lı'.itfunda bubnacak birimize bir mücadelenin ilk işaretini - Sporcunun vücudü gfüı ruhu da çıp· 
dir. Bir romanın nasıl yapıldığını gözle- mısınız? Ben işi ancak ameli bir hale ge- vermiş oluyoruz. ]aktır; duygusu, düşüncesi ve ihtirasları 
rimizle göreceğiz, demek! Sahi, mevzuu- tinnek suretile öğrenebilirim; mevzu gö- Etrafımızdaki masalar, gitgide yeni meydandadır. Spor~u basit Te tahsilsiz 
nuzu buldunuz mu? zümün önünde şekillenmelidir. gelen müşteriler tarafından iş~al edil- bir adamsa bütün iptidailiklcrile gözünü-

- Hemen hemen bulmuş .ı;ıibiyim. - Al8kanıza teşekkür ederim; dedim, meğe ba.$lanılmı.%J. Salon kalabalıklaşı- zün önündedir. onun insan olarak korku-
- Ya ... Şu halde şimdi ne kaldı? size biz.mette bulunmak isterim; ancak yordu. Orkestra bir tanRQnun tatlı nağ- lacak gizli hiçbir tarafı yoktur; ona kar-
- O mevzuu işleyip geni$letmek, kad- henüz pek başlangıçtaıyım. Daha bir müd- melerini salonun havasına yaymağa baş- sı lazım gelen tedbirleri kolaylıkla ala-

rola.mak, planlamak, canlandırmak... det düşünmeliyim. Size gösterebilecek lamıştı. bilirsiniz; sporcu iyi yetiştirilmiş, kültür-
Liza: bazı sahneler hazırlamak isterim; fakat lü bir adamsa en iyi huyları, açık kıılbi, 

. 1 lm ğ hh .. d Yorgi Dimitriyadis: temı'z duym•yu ve bı·rbı"rı'ne yardım 'Lı's-- Ah, dedi, roman bir hayattır. Hayat memnun o up o ayaca mızı taa u · ,..~ •ı 
yaratmak •büyük bir şeydir; bir san'at edemem. - Bakınız, edebiyattan hoşlanmadı- sini onda kuvvetli olarak inkişaf etmiş 
eseri v:ücude getiren insanın karşılaştığı Lizanın yüzünden bir pembe dalga gc- ~ım halde musiki dinlemek pek zevkime vaziyette bulacaksınız. 
güçlük ile bir çocuk doğuran annenin çer gibi oldu. gider, d.edi, tab.ii öyle ağı~ havalar, eski Kocasının biraz da övünme mahiyetin-
çektiği doğum acıları arasında fark gör- Yor.gi Dimitriyadis pek mi saf bir a- şeyler fılan değıl. · · Urmumıyetle dans ha- de olan bu sözleri karşısmdcı Lizanın S1-

müyorum. dam, yoksa çıoık mu kurnaz? Kadın, ko- vaları... kılmağa başladığı hissediliyordu; sözı.i 
Bana gen~ sumnak dü.şüyordu. casma benim vaziyetimi izah için ııüzel Karısı: de~iştirmiş olmak için Dimitriyadise: 
Yorgi Dimitriyadis gülümseyerek: bir yalan uydunmuş: Bir roman muhar- - Musikiyi de .ha~ifl~tc ha~iflete dans Hangi sporlarla mesgul oluvorsu-. 
- Çocuk d<>kurrnayı şimdilik geriye riri, pek&IA yeni mevzular aramak için havalarına kadar ındırdın, dPd1, sen spor- nuz? 

bırakalım. dedi, roman okumağa • elki seyahat edebilir. Yorgi Dimitriyadis &im- dan başka hiçbir şeyden hoşlanmadığını (Arkası var) 
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fMem leket H aberleri) 
Babaeski Gerede ve Bursada Ebedi Şefin 

M ık d ' . l ölumunun yı ldönumu a ara a ven 1 eser er Bursa, (Husus!) - Ebedi Şef Ata-
- türkün birinci ölüm yıldbnümii için yapı-

~~~~--------~~~· 

Babaeski santral binası tamamlandı, 3 gün sonra 
kasaba elektriğe kavuşacak, Gerede kayakevinin 
temeli abldı, Mtllkara hiikfi.m 4!t konağı bitmek üzere 
.. 

lacak ihtifali tanzım ve tertlb ct!Tlekte 
olan komi.syo:ı işmi ilerletmiştir. Birçok 
hazırlıklar ikmql edilmiştir. .Btı k~1mi.te 

diiın akşam Halke\'ind·~ bir toplantı drıh:ı 
yaparak alınan tedbirleri ve hazırlanan 
programı bir dah~ gôzden geçirmişlerdir . 

Kızılcahamamda bir manda 

- - - , 

Son Dakika: 

Belçika kralı 
Hollandaya gitti 
Kral Hollanda kraliçesile görüştü. 

mülakatta iki hükumet Hariciye 
Nazırları da bulundular 

yüzünden çıkan cinayet Londra, 7 (Hususi) ·- Belçika kralı üçüncü Leopolcl, beraberinde 
.. • hariciye nazırı Spaak olduğu halde, dün gece ani surette Laheye gide-

il 
b· ~jızıçk~~~n:am hC!fus.u~ı) B- _!{azam~z~. rek, Hollanda kraliçesi Vilhelmina ıae uzun müddet devaın eden bir gö-
~g ı e tı çı na' ıyesının ag~eren ko rütmede bulunmuştur. 

Y.ur.<l~n topal Musanın ~ah.çesıne. ~e~- Gece yarısından sonraya kadar devam eden bu goruşmeye, Belçika 
fık og"lu ~ara. Mehmed ıs~ınd~ bırının ve Hollanda hariciye nazırları da ittirak etmiılerdir. 
maııdqs~ ~ırmış ve mahsulun bır kısmı- iki hükümdar arasında cereyan eden mülakat hakkında henüz hiç 
nı yernı.ştır. Bunu haber alan Musa bir tebliğ neıredilmemiş olmakla beraber iyi haber alan siyasi mahfe). 
nıı'\ndq sahibi Mehmedi arayıp köyün lerde söylendiğine göre, müzakereler ·iki memleket arasında daha sıkı 
meydanında yakalam~ ve boğazım sı • . bir teıriki mesai vücude getirmeği istihdaf eylemİAtir. 
lfıp clövmiye başlamıştır. O sırada ba- Kralın bu an i ziyaret i evvela gizli tutulmuı ve a~cak bu sabah öğre-
h:ılarınm dövüldüğünü gören Mehme- nilmiıtir. 
rlb çocukları koşmuş, fakat Musa bun- Kral Leopold ve hariciye nazırı Spaak bugün tekra r Belçikaya dö-
hrt da yakalıyarak t~mizC€ dövmü~tür· neceklerdir. 

Babaeııki santral binası Bir aralık elinden kurtularak evine ka- ıı-============--=================== 

Almanların musadere icra ve if tas kanunu Dabaeskide.n yazılııyor: ,Şehrimizde çiftliklerinde fışkıran arteziyen suları ç1 rı Mehmedi Musa arkasından takib 
e~m:~tir. 

eloıdrik santralı binal'>ının inşaatı ta. tarrı on yedidir. .. 
m.::mlanmış bulunmaktadır. Yeni alı • Köy öğretmen okulu ve Babaeski Olüm korkusu geçiren Mehmed evin 
naıı dinamo ve motörler yerlerine ko - mGı:.-kc7 artezivenleri de fışkırmak üze- duvaıında asılı bulunan Alman mavze. 
rıu1muştur. Binanın açılış töreni Cüm- redir. Devlet Demiryollarında Seyidler rini kapınca dışarı .fırlamış -....e karş~sı~a 
hu ·yet bayrammda yapılmıştır· istasy-rnunda olduğu gibi Uzunköprü çıkan Musa~·a ç- 0vırerek ate~ş etmıştır. 

Şehrin her tarafına demir direkler İEtasyorıunda da arteziyen fıskırmıştır. Çıkan kurşun Musanın bogazının sol 
dH::lmektc vE:' elektrik telleri çekilmek- • tarafma girerek sağ omuzundan çık -

te~.r. Bursa Halkevinde korıferans mı~tır. Carih Mehmed derhal yakalan-
Babaeskinin üç gün sonra, yani kur. mıştır. Hayatı tehlikede bulunan mec-

tuhı~u gl.ınü elektrikle nurlandırılma. Burra <Hususi) - Evvelki aksam rn!:ı da Ankara Nümune hastanesine 
sıMı çalışılmaktadır. Halk bu hayırlı ffalkevi salonunda muallim Na~dar kaidırılmıştır. 
gü ıi.i · sabırsızlıkla bekliyor. Rahmi tarafından ( Bursada vetisen --------

Geredede Kayak C\'İ yapılıyor Ş<~irler) mevzuu üzerinde çok istifadeli Bursamn Teşvikiye köyünde 
Grredc (Hususi) - Kazamızda E- bir konu~ma yapılmış eski yeni birçok yangın 

ettikleri Amerikan tadil ediliyor 
gemisi meselesi Ankara, 6 (Hususi) - Bir müddetten· 

beri üzerinde bazı mühim değişiklikleı 
yapılmakta olan icra ve if15.s kanununun 
alacağı son kat'i tadilatı havi layiha Ad
liye Vekaletince mütaleaları alınmak ü
zere alakalı Vekaletlere tevdi cd ilm iş 
bulunmaktadır. 

Londra 6 (Hususi) - Hafon Norveçin 
Bergen limanınd3. bulunan Amerikan 
bandıralı cCity of Flinb in süvarisi kap
tan Geynhard, bugün Bergendeki Ame -
rikan konsolosu ile uzun boylu görüş -
müştür. Bilahare Oslodaki Amerikan el- Bu Jayi~.aya nazar~n. icra ve iflis. ka
çisi de Bergene gelerek, bu mülakata iş - nunun.un suratle tatbıkı bakımınd:ın ıcra 
t
. k t · ı· 1 ve iflas daire1erile merci hakimlerinin 
ıra e mış ır. . • . . . . . . 

C
. f Fl' . . . d·ı·k B d vazıfe ve salahıyetl;;:r! genışletılmıştır. 

c ıty 0 ınt» ın sım ı ı ergen e E 1 r•· . . t 1 b~ .. · 
~ . .~ . vve ce, re ı ıtn·aı a e ı uzerme nıu-

sen tepede:; bir kayak evinin yapılması şair isimleri sayılmış ve bunların seç
ic;i ı beden teılbiyesi genel direktörlüğü m~ bazı manzumeleri okunmuştur. Son 
ta,.afından 2 bin lira havale verilmiş, zamanlarda Bursa liselerinden yeti~en 
30 Birincit~rin günü halk ve sporcu- g .. mç istidadlar da bunlar arasında zik. 

lralacagı ve harrıulesının bır kısmının bu- ba k • h d dl d · · d "\ , ayycn zı anunı u u ar aıresın tt 
Bursa (Hususi) _ Bursa\Ta hag~lı raya çıkarılacagı anl~ılmaktadır. ı·h· t' .. t' 1 d . h~k· 

J • • • • sa a ıye mı ıs ıma e en mercı a. un.. 
Tes.vikive kövünde birkaç gün evvel Kaptan Geynhard, gemısınm Alman- rkl · · · l" " , · .. · fkt b t t 

J l f d .. d d'l' . . .. 1 ı erı, yenı ayınaıa gore ısı a ve a -
b 1.·r '-'aıı.crın zuhur etmi5 \'e bir ev yan. ar tara m an musa ere e 1 ışını şoy e b"k t 'b' üh' • k • t t. k'k t d .; n . ı a gı ı m ım ar:.unı e · -ı a ı :ı ya-

lar•n huzurunda binanın temeli mera- redilmiştir. 
mı~tı r~ Ateş; gece yansı Aziz oğlu Ah. anlatmıştır: pabileceklerdir. 
mf'!C!in evinden çıkını~. tekmil mahsu - - Alman mülazimi Pusbach'ın ku - Halen mer'i olan kanu'nda, borçluya ve 

sin• le atılmıştır. 
Gered0 E~en.tepe spor klübü başkanı 

Scn·Pt Yılmaz bir söylev vermiştir. 
Bin:mm bir an evvel bitirilmesi bek

Jen'l1ektcdir. 
Malkar a hiikıimet konağı 

l\lfaJkara (Hususi) - Kazam1zdaki 
hiil<ılıne~ konağının in~asına ehemmi • 
yet verilmekte vıe faalif.Yeti hızlandı. 
rıJ 1ın1'tndır. Pek vakında bina tamam. 
13,, •cak ve 'bütün daıireler burava 
n '·dPdilccektir. Şimdi binanın son iş. 

çT·i olan kiremid döşenmesi yapıl -

n ıktadır. 
Dl~Pr taraftan Malkaranın Karaağı

lıncla linyit sondajları yapılırıken zengin 
bir <;u fışkırmış ve lbu arteziyen köve 
hediye edilmiştir. Malkara çevresinde 
arteziyen lerle su almak mümkli.n ola. 

• 
cal-tır. Bu bakımdan Malkara belediye. 

si tı:>dbirler almış bulunuyor· 
Liileburgazda arteziyen çalışmalan 

F.ilirne (Hususi) - Lüleburgazda 

alt.ncı arteziyen dahi 1 34 metrede fış

kn mı~tır. Cümhuriyet bayramında 

halkın büyi.ik ne.ş'esine bu faydalı e -

-------
Geredede havalar latile beraber ev tamamen yanmıştır. mandası altında bulunan W kişi, el bom- rilen itiraz müddetlerı takib müstenida

insanca zayiat ydktur. Lodosun şid- baları, maki.neli tüfek, ve diğer esliha tına nazaran değişmekl.2 idi. 
Gerede (Hususi) - Kazamızda ha- ::'!•'!tli olmasına rağmen köy evlerinin ile mücehhe: oldu~arı halde gemi.ye çı- Halbuki tadilatta vazıı kanun, takib 

valar soğumuştur. Odun fiatlarında "<lyet c;evrek binalardan müte~kkil ol- karak, Amerıkaıı murettebatın teslım ol- müstenidatı her ne olursa olsun borçlu 
5 • ..- ks' kd' ·d . b t kl fark görülmektedir. Halk kış ihtiyacı- nw,.:ı yangının diğer evlere sirayetine masın~, ~ 1 . ta 1.1 e gemıyı a ıraca J- için itiraz müddetini 7 gün olarak kabul 

nm teminile uğraşmaktadır. rna'1i olmuştur. rını bıldırmışlerdır.• etmiş bulunmaktadır. 
~~~~==~~~=~~=~==~=~=~======~~~~~ Ge~hardh~iye~nedevaml~A~a~ Emre muharrer ~ned~rle, ç~~~ 

Düzcede açılan biçki ve dikiş sergisi 'ların kendilerine karşı iyi muamele ele liçe gibi vesikaların inkjrı halinde, bun
göstcrdiklerini, halbuki Sovyetlerin Mur- ların itirazlarının kaldırılrrası salahiyeti 
mansk limanında bulundukları sırada, A- gene merci hakimlerine verilmiştir. 
merikan sefirilc temasa gelmek için yap- İcra ve iflas dairelerinin haciz tatbiki 
tığı bütün teşebbüslerin boşa gittiğini salahiyetleri arasın;ı, borçlunun üzerinin 
söylemiştir. aranması gibi hususatt~ alınmıştır. 

Diğer taraftan Oslodaki Alman mas - Şimdiye kadar icra dairelerince reser 
lahatgüzarı, Norveç hükômeti nezdinde tatbik edilmekte olan ve ödeme emrinin 
yeni bir teşebbü.:; yaparak, şu üç taleb- tebliğini müteakıb borçluya tahmil edl
de bulunmuştur: len cmal beyanında bulunma~ mecburi-

1 - cCity of Flint:. i müsadere eden yeti alacaklının taiebinc bırakılrnıştll". 
Alman mürettebatın serbest bırakılması. Kanun Iayihası. alakadar Vekiletlı:-rin 

2 - Geminin ve hamulesinin Alman - mütaleaları alındıktar. son:-a bugünlerde 
yaya teslimi. Meclise tevdi olunacaktır . 

3 - Hiç olmaz<;:ı cereyan eden müza
kerelerinin intacına kadar, geminin Nor
vec limanlarında alakonması. 

Norveç hükumeti, bu üç talebi de red
detmiştir. 

Am ::rika ile Japonya 

Bursada nahiye mUdürUnU 
öldüren katilin muhakemesi 

ser ete katılmıştır. Bundan sonra bi.itün Vuzce tHususil - Düzcede ba)an'viku(~P getirilen muvaffakiyetli eserler arasındaki gerginlik 
a rteziyenlerin sularını sebeke halindeıCe!11i1e Geçalp tarafından açılan Biçki t:ıkcı:rl'.? karşılanmı.ştır. Tok\.·o 6 (A.A-) - Cumartesi günü, 

Bursa (Hususi) - Soğukpınar nahi
yesi müdürü Muslihittini bir geoe va
zifeye giderken öldürmekle maznun 
olup ağıt ceza mahkemesinde idama 
mahkum edilmiş bu1unan tütün kaçak
çısı Kayapa köylü Kadir hakkındaki 
hükii.m temyiz mahkemesince na~ 
lerek gelmiş, nakza uyularak dün 
ağa· ceza mahkemesinde muhakemesi
ne bı:ışlanmıştı.r. 

h
. h lk k · t . _ k Dikis Yurdu bu hafta Hal'kevi salonun- Yapılan islerdeki incelik \·e titizlik le Am .k 1 şa tr a ımı verme ve evzı c•me · _ . · Japon haricive nazırı i erı a e -. . . . . itfa açtıgı sergıde mezun olan talebe1e- de ayrıco takdiri mucie olmuştur. Yu. . . · 

1 
.... 

işme gırışılerektır. rin pek !o.sa b ir zamanda yapmıs ol - karıdı=ıki resimler sergiden bir çısı Grew arasında. yapı an~ goruşme, 
Şehrin asfalt üzerinde kurulacak clultları işleri teşhir etmi.<jt ir. • kö~e ile Biçki Yurdu muallimi Japo.n ~atbuatını şıddetle alakadar ~t-

yeni mahallesi bu suya dayanacaktır. ı Sergiyi 3 gün zarfında binlerce halk b;ıyan Cemile ve talebelerini gös- mekcedır. ~~~~~~~~~ 

* · ~ . Dahiliye Vekili Sivaslı Lü!eburgaz merkez ve köylerinde ve ~iyaret etmiştir. Pek az bir zamanda tc>rnıt'ktedir. 

- Hasan Bey, hayret e
dilecek şey değil mi? 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

... Bir taraftan harb o -
lup dururken ••• 

. . Bir taraftan eh fılım

] E>r ;n:ıa!.1 hay<ıtıııın ıtt:Rn.oı· 

sını tt>min ıc.;ın ~t.lı;ıyo: • 
larmı.ş. 

H:.:ıs,111 Hey - T.:bii ça -
Iışırhu. DL:giiıı ha 1<;k· hal'
birı b~~lamu~ı:ıı gôrınf'k 

iı 1'1 iman önır:..ı kfıfi ;;::l -
n11,Yt.!Ct-!l( kı ... 

Vas:ngton 6 (A.A.) - Ayandan Pıtt. . . 
· /\ ·k J 1· t muahede Sıvas 6 (A.A.) - Dahılıye Veklli rnc;n, rınwrı a - apon ıcare . . . 

· · · f' h t 'h' ı 26 K a"nunusa F:ıik Öztrak, dün buraya gelışlertnl 
sının m :sa an ı o an - . 
niye ı~:ı.dar Japonya, münasebatın dü. takiben Vali ve kaza kaymakamlarının 

l ~,,:,.. · · h' ' :r lesebbi.iste -bulun- iştira1< ile yapılan bir toplantıda vilA • ze n ... ı ıçın ıçoı ._ • · t · · 'ht' ı 

d - t , d' d k ri en'n Japonya vetin umumı vazıye mı ve ı ıyaç annı 
m;:; ı~ı aı;; T e, ·ont.1r ı • .. d . . t' F "k Özt ak Ut 
Wı gijr,derilc..:ek mallara tam veya kıs- ~oz en geçı~~ış .ır. aı ~ m : · 
'i..,i b:r c;mbar~o ı.::0ymar;ı muhtemel bu. akıbcn Partıyı zıyar~t .eylemış ve ~ • 

~ · . . rin ()'örülecek yerlerını gezmiştir. 
Iundu ~unu bey<ın etmı~tır. 0 

Bir A'ml !1 de'l i? altısı daha Asker ailelerine yardım edilecek 
AnkarH 6 (Hususi) -- K endilerine 

t.a • ı nldı bakan aile reisleri askere alınmış fakir 
7,ür:h 6 (AA.) - Alman haberlere :ıileleraen rnuhtaç .le.alan lara ne şekfl. 

l :rj:·e:, Erernendcn ilk (,kfa çıkış yapan :le yardım y~pılacağım Ankara Bele • 

1 ·,e:·; hir .'\!man dcniznltl ;;emisi, 4 Teş diy'Csi bir taiimatname ile tf.tl'bt1 .-cie • 
'ı irıi.scı,1ide hal!'n:şl!r. i\1ürtttcbcıt ölmüş cek~ir. Bu ~Hmat.naını. •'~ntim~~ı 
1- 8 ce;;edler gJyet gizli okr;;.k tetkik c- gUnlP.rde belE:'dlye llW'J(•ıHs:rıd-e ı~ 

l .1'J:nb ve 11,ÖP-id::nüstüı-. ıec~ldir . ~ . 



SON POSTA Sayfa l1 

azon e ua uzu 
Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, temizler, MiDE ve BAR· 
SAKLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI 
ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MiDE EKŞiLiK ve yanmalarında 
emniyetle kullanılabilir. Mazon lılm ve Horoı marlıaııaa dikkat. 

Tarihte Almanya - Rusya münasebatı 
le (Başta.rafı 7 nd sayfada) ! rağmen, Rus orduları başkumandanı Ni
ba betıer, hemen hemen daha harb başlar kola Nikolayeviç, Rusyadnki r.mperyalist 

şl.amaz başlamıştır. ı .burjuvazinin lidleri idi. Sonra, memleke-
t liarb esnasında. Çariçenin damdonör- tin başlıca idare cihazlan harbe taraftar 

~~nden ~·. ~asilçikova Avusturyada o-
1 
grupun ~l~d~ i_~i. ~u ~up, Çariç~nin ~a-

makta ıdı. Işte arada ırtıbat vazifesini reketlermı buyuk bır dıkkat ve şuphe ıle 
gl ren bu kadındı. takib ediyordu. Bütün gidiliklerine rağ-
d Bu kadın. Çariçenin muvafakatini al- men, Çariçenin Almanlarla anlaşm:ı.k te
Fıktan sonra, Almanya harıcıyc nazırı mayiılleri ordunun kulağına kadar giri
'N on Yagovun üç mektubunu Çnr ikir.ci yor, ve derin akisler uyandırıyordu. 
tı·ık~Jaya gotürdü. Bu mektublnr, Alman Değil yalnız Çariçe ve Rasputin grupu, 
uk~etinin degil, sadece siyasi, fakat fakat bizzat Almanyada, Husyanı.1 Al-

llvnı zam d . "h' t • an a askeri mahivctt~ bir t:ıkım manya ıle anlaşamamasına en mu ım 
~kl.ifierini taşıyorlardı. B~ mektublar.:ia engel olarak başkı.ım&nda!l Nikola Niko
l hıs mevzuu olan şey sadece sulh me~e- layeviçi addediyorlardı. Alman vcliandi, 
esı. degildi, fakat ayni zamanda Alman- hatıratında bu mesele hakkında şunl_nrı 

Ya ıle Rusya arasında gizli bir ittifak söylemektedir: c ... En mühim güçlük, 
nıeselesi idi.. Grandük Nikola Niko\ayevicin hfila İ§ 
Ç ~aha fazla itimad telkin etmek ıçJn basında bulunmasıdır .• Binaeııa1eyh Jıer 
d arıçenin büyuk kardeşi llesscn prensi şeyden önce bu cen mühim güçlük• ü or- ~ 
e bir nıektubla Çariçeye müracaat etti tadan ka.Idırmak lazımdı. Çariçt:', yenı ~ ı

Ve Çar Nikolanın rnurahhaslarile temas lın tebriki münasebetile 1916 Birincika
e~ek üzere Stokholma bir murahh s nununda ikinci Nikolava yazdıgı mc:k-
londerdi. ı tubda şunları söylemektedir: 
tı Bütün bu teklifleri, 1915 senesi Mar- cDahili sükunu temin 0t~ek için h~r 
1"' nda Çariçe, ikinci Nikolaya bildır<li. şeyden önce. seni !bitmez tukenmez mu-
a~~t bunlardan hiç birini:ı mü.sbet bir cadelelere sürükleven ac;i :ırıas•rı m'l°lıvPt-

., 
'eairı görülmedi. Niçin?. mek lazımdır.• Bu ml'kt!.lbd:ı. kastedilt>n 

Çünkü, her şevd<"Jl önce ordu, .:nihai l .asi unsurlar •. tıic şüp'ıe yok ki. K.:ıy
~fere kadar. mu'lıarcbeve taraftar ol:ın- zerle anlaşmağa ınani oJtpı •'"""'"rl ... rrlı. 
~n elinde idi. Bütün 1wbilivrtsizliği,..e 1 (Arkası ııaı) == 

Bahk sarf 'fatı et 
4 

. t•h'"'. ': ; a ana !l ~~,,_ ... ... ,.r-k ...... r . f 

. 1.U • ...... .., ._ _ t1 

fe3ir ediyor ''.•ym i:- 3 es-r çd ··;-
1 

~ Son .. h~fta içinde Boğaz ve Marmara Süleymaniv(' külübhanE-nnce 'uk:ıl u-
\' mu?ım m_iktarda balık tutulmaktcı lan mühim bir c;ırKa: hc:-.Ii.::, .. sinden d \.'-9ı 
... Unanıstan, Jtalva, Bulgaristan, Ro _ davaya nsliye 8 inci ceza mahkem ;;inde 
•<ıt.n -!ün bakılmıştır. ih Ya ve Filistine taze ve tuzlu bal k H:ıdic::e şudur: Bir nıüddet e.rvcl kil _ 

racatı yapılmaktadır. Balığın meb - tübhaneden rok k1ymetl' ii~ el yaım:.tsı e-I 
~~~-ve ucuz alınası şehrimizde de istih- ser c;alınm.ştır. 
<lll.I artırmış ve bu vaziyet şehirdeki Sekiz. on asır ev' e'ine aid oldulfüırı a· 
et.sarfiyatına mühim nisbette tesir et- lakadarlarca sövlenilt>r bu esc>r1 E-rİ" tıı
nı rihi ve manevi kıvm<>tl..,ri nisb 1 ir>r'le. 

ıştir. Bu sene harice canlı havvan ih- maddi değer1eri ete çcH nH·c: Ftir. Sırl·ıt 1 

;a~ edilmemesi sebebile istihsal mıntaka hadisesi mevdan'l cık"rıhn<'a derhal tah-1 
ar!nd::ı hayvan fiatları daha ucuzdur. kikata ~iric:ilmic;. fakat bu ic:in ki"Tlh ta-ı 

llıı ucuzluk i!::tihlfık mıntakalarına da rafından vapıldığı ksbit olunamamıştır. 

Giineş cııd 

yakar. Ve kı

So -
ve rüzgar 

d riyi sortleştirir . 
Yüzümüze temas 

eden hat'anın toz -
lan mesamatını ka
patarak if razaıına md-

ni olur. 
Cildin bütün bu anza 

t'e kusurlarına mani oı -
nıak için siz de cildinizi hergün 

akşamları 

~ : r. E f .1 'J E '1 T E V 
fü· masajlıyr.rak gıdalandırınız. 

KFE\ıJ PERTEV, açık mesamat! 
k?patır. Cild adalelerini besler, 
yorgun deriyi canlandırarak tazeli!~ 

tesir ctm - . . . Bunun üzerim>, vazif,,.ıC'nni ihmal eue· ! ve gençlik bahşeder. 
•tl ekte ve şehnmızde de et fı - rek. sirkate imkb verdikleri iddiasilc, 1 ~ 
n· atında g~en senenin ayni avlanna kütübhanr müdüri Zahir il .. n emurhr - •••••••••••-.a.. 
bıshetle 3 : S kuruş arasında bir fark dan Lfıtfi. ac:live :) ır.ci ceza mahkemesi- ----------------
Ulunrnaktadır. ne verilmic:lerdir. ı .. . i 
l\f · · Zahir mahkemcdt•ki sürgusunda bu Burhanıye l"ra ~emurıutundan: Borc~n 

,., aallınfıh a l~kadarlar etın daha u - k' d h b d olmad - 1 A11 fi <lo tem~!li zımnında Burhaniye Yaya K. koy ... uza 
1 

.. " _ va a an a er ::ır ·~mı. ~- 1 .. _ . 

1 

1,008,000 
LiR.& 

"lillf PiYftl60,,nun 
3Ayda 

Dağıtacağı ikramiyenin 
yek unudur 

Satılık çam tomruğu 
Dursunbey A:açam deviet Orman işletmesi . .. "' .. . 

1mır ıgıncıen: 

• re vır 

1 - Dursunbey Devlet Orman İşletmesi İstasyon deposunda fstlfde mevcud (762) 
adcrl muadlli (4431 metre mlk'ab (613) desimetre mlk'ab çam tomru~u açık arttırma 
ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş ke.mıe payları mevcud ve kabukları soyulmuş olup ha _ 
cim kabuksuz orta kutur üzerinuen hesablanmıştır. 

3 -- Tomruklara ald satış şartnamesi İstanbul, Ankara, Balıkesir orman çevlrge mü • 
durlüklerlnde ve Dursunbey revir lmirllğınden gbrüleblllr. 
Tcmr~ıkların beher metremik'abının muhammen bedeli (11) lira 70 kuruştur. 
4 - isteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçelerlle 13/11/939 Pazartesi günü saat 15 de 

Dur~unbe~ revir amirliğine müracaatları ilan olun'ur. (9088) • 

•• - ----
Baş, Diş, Nez!e, Grip, ~oma ·zm t 

Nevra1ji, kı:ıklık ve büt:in ağrıl .rınızı derhaı k __ .:. 
lcabnda gün 1e 3 kaşe a;ınai:.i.i ·. 

Her yer-'e pullu kutulrı ısrarla ist0yı91İz. ____ ... __ 
ön·; .~at ma~ının mumkun olduguçu, bu hırsızlık oldu(fJ sırada kPndic;inin me- c varı mev1ı:llnde 89 donum lçınde bir pala-

. mP2dPki~y~r~rlında fiatlannbir wn b~undu~1n11. sij~emi~Md~ m~ a~~.b~unan tarlanın n~ınm ~~- .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~ 
tnıkta:- daha ucu'2'lamas1na intizar et - Malık<'mP. rünt··i cı>1 sPsinrle sahid ~ıa- de bn.ş sehimı tamamı 2000 lira kıymetli; 1 ls:anbul Belediyesi İlanları J 
tn·~k lazım geldiğini iddia etmektedir- rak, avni Jciitüb'ırınede mo'""ur bulunan Yaya K. ce Bruhçc ara mevkllnde sekiz dö-
~~ pirS~fuZ~iAkb~~;~e~~~ ~m m~~nnda ~n~ W çWenhlk ~ı~ ~Il·k~~M·~~a·~~-w~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-

Sahid, kf'ndiı:mitı lciitüblıp\'lnd" v.,b ... n- bulunan tarlanın nısfının yirmide beş sehlmi ·temlnı\t bedeli 

Gidi bir iliç bnalathan.esi 
cı dillere aid ec;nrl('l'lt> mpc:...,ıı1 o1dtıi!unu tamamı 350 lira kıymeuı: 
ve bu sirkatin cnrc-van rttiıti lnc:ın•la a- H. 0:.-man koyunde Servilik mevkllndc 
liılrı•c:ı bıılımmar!ıcrır1 si'vlt>ıniı:tir. IQinde 40 a~aç p::ıla.mut eşearı bulunan 15 

Mahkeme. mü•ale:ı için talik edilmi~- dönüm miktarındaki palamuUuğun yirmide 
f;r. beş SPhlmi; tamamı 'l'5 lira kıymetli; 

O!Uma sqlJobivet veren b:r şoför Emval Bürhaniyıe icra dairealnde 11/12/ 
939 Pnzarteı>I saat 14,30 da peşin para ile aa-

mah~8m"J8 ~8Ykef'iJ 'i t~r·a'ktır. Bu emval üzerinde bir hat iddia 

'il ~ic::lidı> Hürriv,,ı ..ıbirlrc;i cadd<•sinde 'i 1 
k'i~~rada oturan Nercıiz oğlu M:ınalt 
ti~?larak Pvine knnıprim"' rr:akinesi g(
~J ış, bir t.,kı'l'l komprimeler imaline 
ar amı-c::tı. Bunu }rnbe:r alan zabıh evde 
bi lştırrnalar vapmıs, makin,. ilP berabE'r 
n:ıcok kl\J'nprimP'Pr Plrlt• f>dilm!!t;f, Bf'V
lti u hül..tırrıı:>t tabibi Rauf tarsıfmdan ??'il- Bir ay kadar evvel Mecidiyeköyünde edenll'•~n 20 gün zarfında evrakı müsbitele
r" rıe ıniihürlenm•~. komnrimPler 7"\İı;ı-ııiP- vukua gelen feci bir otomobil kaza51 1 rlle d~ılreye mftracaathri atat takdtr~e hat
~ o}unmuc:tur. Vqziw·t "'Ünlınli ei'rülc'Hi- mahkemPve intikal etrr.iştir. ıanndan malınım kalacakları ve müşterllik 
~den t:ıh"'ikatın derinleırtirHme.:i:-e Jii- Şoför Bürhaııın idare ettiği tak.c:i i.le 

1 

vecr.ıt-ını .,, arttırma şartlannı ötrenmek 
lt Msıl olmustur. M=>nakın saht~ ilaç Zincirlikuyudan Şic;Uve ~t'>lmektr iken .l<ıtiyenlerln 11111939 tarihinden itibaren 
tn~t>rinı.nlı>r; İTY'<>l ettiği şüphE:si uvan - y,.,cidivekövünde Ahmed o~lu Tahir ıs- dairemizde açık şartnameyi okumaları; ilk 
... !~nlıınmıı'L-ta~•r. minde bir k•nth·~ caromıc; ve 13 metre sat1ş gününde emval kıymetinin % de 75 ınt 

··················································;: yerde sürükliyerek, ölüll"ilne sebebiyet bulmndığı takdirde satış 26/12/939 tarthine 

C Ti YAT R Q LA ft ' vermişti. . .kadar uzatılacağı bugün de ayni aaatte en 
_I Maznun, adlfyed:? alınan muht~Jif ifA- çok arttırana ihale yapılacağı llA.n olunur. 

lebır Tiyatrosu Tepebap dram kısnıında delerinde her ne kadar Ölf!n Ta'lıi.ri .. saka .......... -··········-· .................................... . 
akşam ~aat 20,30 da olsun dive arkerla<=larının otomobıl u1e -

Şermin rine ittiklerini ve kazada kendısine dü -
sen bir mes'ulivet olmadı~ını söylemişse 

Raşid Rı:r.a ve Sadi Tek tiyatrosu 

~lJ gece Kadıköy Hiıle sinemasında 
de, ehlivukuf tetkikatı ve tli~er df'liJlcrie 
sucu tesbit ,,ıunmuştur. OtomQbill cok 
siir'lltlf' mirdii~ de fennen an1asılmıstır. 

$oför Bürlıanın muhakemesi ve tec -Beşte Gelen 

lialk Opereti (Eski Çağlıyanda) 
Sevda Oteli 

ziv(>si talebllp ac:1iv"' 6 ncı ceza mahke -
mPsine sevkedilmıı;tir. .............................................................. 

E'kisebir f era Memar1alundan: Esldşehlr 
Operet 3 perde '1k~aaınn mahallesi özturk sokak numara 

is 5 de karıaı RQ4ide ve ollu Cenglze 15/8/939 
tnaıı Dümbüllü temsilleri - Bu ıtkşam tırih'nden lt"baren ayda 17 lira nafaka ver-
R~d!köy Yeldeğirmeni Zafer mlye sulh hukuk Mklmllğinln 878/1028 sa:-

sinemasında Yl)ı illmlle malhkfim alay tatJblitinden mü-
H ~ d s· G t~ı>ld Huan Jl'ehırii hakkında icra takibine 

...... ara .. e ır ece ba1landığında ikametgihı meçhul kaldı -····· 
Q

··;···-·············· .. ·········-······-·-· .. -~ında?\ kendialne UAııen tebllğa.t icrasına 
D... Ihsan Sami ... "- ka~r verllmiltır. İ.şbu fllnın n~ı tarihin _ 

STAFİLOKOK AŞISI 1 den it baren bet ttün lçtnde borç ödenmedi
ar lokoklar tan mOt vellld (er- ili takdirde cebri icraya devam okınacağı ve 

l!~nlik, kım çıl)ımı, koltuk alh cı- gene bu müddet :ıarlmda mal beyaıunda 
hanı, arp ıcık) ve bllllln clld basta-J bulun,..dıllı lakllnle hattında icra kano-
,. · •anna kMşı pek test rll bir aşıdır nunan '76 ve 137 lnı:1 maddelerinin tatbik 

Di ol N 113 · olunacağı teblll matamtM talm olmak ü-
vany u 0 • zere Ula el11Dur. 

İl An Tarif em iz 
Tek dtun ant.imi 

·························· 
.ah:le 400 karuı 
sahile 250 » 
sahil~ 200 >> 

Dördüncü ıahile 100 » 
iç .ahi/eler 60 » 
Son ıaltile 40 ,, 

:uuanen bir müddet zarfında tu
ıaca mlk~rda llAn yaptıracaklar 
ayrıca tenztlıU!ı tarifemizden istJfade 
edeceklerdir Tam, yarım ve çeyrelr 
sayfa lllnlar için ayrı bir tarııe derpif 
edllmlttir· 

Son Posta 'nln Ucarl UAnlarına atd 
tşler için fU adrese müracaat edll
melldlr. 

Dbedd. &.UelrW Şirketi 
Kahramamade Baa 

blLara ........ 

3,31 

1,80 

44,10 Cihangir yangın 
sanın satışı. 

~.oo Cihangir yangın 

eanm ııatJfl. 

Senelik kira 

yerinde 4 üncü adada 8,82 metre murabbı• ar-

yerinde 4 üncü adada 4,80 metre murabbaı ar-

4,50 60,00 Galatada mahdum meyd&nındaki barakanın kiraya verllme'il. 
Tahmlıı bede1lert ile llk t.emlnat mlkt.arl&."1 ~ ukarıda yazılı işler ayrı ayrı açık art

tınrava konulmuştur. İbaie 20/11/939 Pazartecıi günü saat 14 de Daimi Encümende 
yap!laeattır. Şartnameler Zabıt ve Bftamelat Müdürlütü kaleminde görulebllir. Ta
llblerln llk teminat malı:bus veya mettubları ile ihale günü muayyen saatte Daimi En-
cürr.E'nde bulunmalan. (9110) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü~ünden : 
Kurumumuz talebeleri tçtn isim, mlktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat te

mlnatlan aşağıda yazılı 19 kalem muhtelif spor malzemeleri 23/11/939 Perşembe gü
nü hizalarında yazılı saatlerde Rektörlük binasında müteşekktı komisyon tarafından 

açık eUl.ltme usullle llhale olunacaktır. 

Spor moizemeleri nü:munıelerinl görmek ve daha fazla izahat ve paruıs tartname 
almak ls~enlerln Enstitü daire miidürltltüne müracaatları. 

Muhammen 

Cin.&\ Mltiaı'ı l'L Tutan Teminatı İ'hale saati 

çmne 25 çllt 12 650, 
K:ıya.k ayak~ı 15 • 15 225, 105 Saat clOa da 

l> getiri 25 • s 7ö, 
K~uçuk ayakka.bı 100 • 5,5 550, 

Kilot pantolon 25 aded 1'7, 425 
Kayak elıbisesi 25 tak.mı 25 625 78,75 Saat dlıı de 

Fransız tıoresl • 15 aded 5 '15 
FJore yedek namlusu 30 I> 2 60 
Kılıç 10 , 5 50 

J) yedek namlusu 20 , 2 40 30 saat d5» de 

• flore eldiven 15 J) 3,5 52,50 
Kılıç 10 » 3,5 311 
Maske 15 • 5,6 82..SO 

Vole;Yıbol topu 8 aded 3,75 22,50 

Br.sketi>ol topu 2 • 9 18 

Futbol 8 • e 48 131,15 Saat 16» da 
Tenis ralJceU 8 » 29 2,32 

]I tıoresı 1 • 50 50 
Buz hakey SJPUI 8 • 4..25 M 

«5710'• «8209• 
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1 Emek ve zaman kazandırın kolaylıklarla karşı karşıya il 
- -§ Asnmızın kolaylık Ye ıür'at rekoruna mwnui bir mesai ile en yeni eserimizi ortaya koyduk. Bu § 
5 eser; memleketimizi.D aan'at aleminde epiz bir mU"vaffakiyet; büyük noksan ve ihtiyacımıza § 
:.:= ilk Ye kat'i bir cevabc:hr. 5 -·- ...... - -- -- -- -= = = En son si.!Jtem oto- 100 Gramlık = 
5 matik vasıtalarla kat. EE 
i fyen ~an eli sü:uı . b i r p ak 8 t ~ = rneden imal ve ızhar = 
~ K . -

bdncitepia 1 

En büyük ıerıllerde 18 clqıl.ma, 
48 madalya kazanmqbr. 

Böyle gUzel dişler yılıaz 

Radyolin 
kullananların dlflerldtP. 

~ edilen: omprıme -~ 
~ nin kimyevi ~ "Ditlerin ve ağzın nhhati ..hah, öğle ve akpm her y...kha = ı· 1§ ıonra günde 3 defa difleri temizlemekle kabildir.,, 

Diş tabibleri diyor ki ı 

l~erci~ek khsadive ~hhl ana'z ra-ı~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- a,.tlan toplıyan poru· 5§ ... ---· D E T a 

l!I Be~_elye KO PRl.ME , . E=_il .-;;. 

B -d Rütubet miktarı Demir ve Tahta Fabrikaları T. A. Ş. 
~ ug ay % 1 =-= ... Lczz t, nefaset Merkezi: Ankara, Sel&nik Caddesi Arda Apartmanı 1 Nohut kudret kay- 'Yağ!. maddele r 1 Fabrika adreoi: O..ta. Adapazan 

== nağıdır. % 19
•
80 = Soba, Poyra, Etüv, Her nevi araba 

== = ve yedek aksamı ile k...te kurutma bwıusunda mfttebuv ta. ==- Yağın hamiziyeti =-= ._ _ _. 
= %0 1 = 
~ -ve ~ali sebze 5 
5§ kompriınelerinin Tuzu % 8,50 5§ 
:= benzer ve taklidleri =: 
~ olmamasına rağ • Kıükin hamızı klor. 5 
E men memleketimi • mada erimiyen := 
5 zin her tarafına §& • kısmı 1/ l00 .. § 
§ ınil olmak üzere . . . ~ 
- bakkallannıı.zdan Hamızıyeti: 1 00 =: = .. -= 50 gramlıkları 9 gram un ıçın sar • := 
:= ı oo » t S fedilen normal ka- =: 
~ kuruştan alaıbilir _ levi santimetre mik ;; 
5 siniz. ahı olarak 3 c c = 
~ normal idrat dö =: 
1§ 50 gramlık bir kaıibon mecmuu = 
E komprime 2,5; 100 49,65 azot total := 
e gramlık hir kompri - hesabile yapılan -
5 me S porsiyon için • mevaddı protoniye ~ 1 dfr. • % 18,50 = 

E Milnferid veya top;u aile gezintilerinde; !j<hirde; Köyde; dağda; blyırda velh~sıl her yerde ve h<or za~an (ha - ~ 
.a rlçten biç bir madde illve etmeği dü,ünmeksiz.in) en acele vıe en dar zamanınızda nefis ve leziz; = 

1ii Çorba~ık komprime ve plreslnl E 

İi bot, on dakika zarfında bazırlayallileceklİDİa. Lezzet Ye nefaset itibarile A vrupadaki emaallerile be • ! 
E raberdir. 100 Gramlık bir paket komprime evsaf ve yükaek kalitealle bir günlük kalori ıarfiyatınıza := 
§ tekabül eder. 2S aenecllr fuıluu ..... iıinde Türk neelinin aiirbO. ve aıbhatli yetiınieaine hizmeti en ~ 

.... Bilumum d6kllm, Demir ve tahta işleri yapılır. 4m _ _, 

T. İŞ BANKASI 
KÜÇÜK CARİ HESA BLAR 

:1. 9 4 o 
İKRAM/YE 'PLANI 

Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 AC)uetos, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktlr. 

1940 ikramiyeleri: -------.. 
1 adet 2000 Hrahll: -= 2000.- lira 
3 « 1000 • ıc: 3000.- • 
6 « IOO • ı=: 3000.- • 

12 • JIO • -. 3000.- • 
40 • 100 • m::: 4000.- • 
75 « IO • -= 3750- • • 210 • 15 • = 5250.- • 

Kumbaralı ve kumbarasız hesablarında en az elli 
lirası bulunanlar kur'aya dahil edileceklerdir. 

BAŞ DIŞ, ağrıl 'lrını, ROMATİZMA 

ıancılannı. SiNiR rahatsıılıklanaa 

DERHAL geçirir. 
ORIP, NEZLE ve SOÖUK ALOINU<'KNA 

karşı moesair Ulotır. 
E ulvi bir makaad bilen ÇAPA ~; atmelwce devam eden azami fedakarlık ve ciddi tetkikler neti- 5 
§ cesi bu yepyeni eseri kendi bnnpaa ll&ft ederek memleket. takdim etmekle; bu sahada da büyük bir s 
İ§ boıluiu doldurdujuna ve nzlf..w 7&Pbima kani balunmalıtadır-. 5 ~ 
§ Bir memleket iti aaydıjımm yeai ~mis fberinde mubt.em vatandaılanmız1n tenkid ve irtadları· 5 

loabında gOnde 1 - ~ ka.. ahalı. 

i m m..U latlnnetle heldedlflmlsi arzederiz. ~ KAŞE 
5 Beşiktaş : Çapamarka Kurulu9 tarihi: 1915 Tel: 40337 §§ 

Her eczanede bulunur. 

Sıhhat VekAletinin rulıaabnı laeim. 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllUllUIUllll--llllllllllAHHlllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliW 
iPEKLi ve KADİFELi 

KADIN Y AGMURLUKLARI 
nın en şık ve en zengin çeşldlerl 

Gayet ucuz fiatlarla yalnız Beyoğlunda 
. 

KARLMAN 
Pasajında satılmaktadır. 

~----------~ Dlnyanın Mqbur Şek•c:Ui 4m-----------.. 
Ali MUHIDDiN HACI BEKiR 

NEW-YORK 1939 CiHAN Sergisinde Şeker ve Lokumlarını Amerikalılara 
betendirdifini ilin ile kesbi şeref eyler. 

MERKEZi: BAHÇEKAPI 

Ş UBELERi· ı BEY~~i~KÖY 
• KADIKÖY 

.. Doktor. 1. Zati Ogat 
Belediye karşısındaki muayeneba· 
nesinde öğleden aonra butaluuıı 

.. _., kllbal ecl& 

Sola Posta Matı.... 

NefrtYat Müdttıi1: aftım ltGflP hMf 
•• ..._. -•- S. Ragıp EM~ 
..-u-....u A. ..._ t1ŞAKLlOIL 

Doktor Hafız Cemal 
(Lolr:zrm JIMlm) 

Dlvanyolunıda 106 aumarada Mıwta 
bata kabul .-• .,.._ lltH .,_ 

IZILAY Gazetesi 
Çıkacaktlr. 

llAnlarmızı vermekle ~e111 kendinize ve hem de Kızılaya 
yardım ıtmı, olacaksmız. 

Müracaat yerleri : 
f.tanbul'da, Postaıae karpaında Kızılay sabf bürosu. Tele

fon: 22653 
l.tanbul' da, Postane a.rkumclaki sokak (Ankara Caddeei 

ıeai ) lılncılık Kollektif Şirketi, Telefon : 20094 • 95 

SiLKO 
ROMA TIZMA. LUMBAGO, SiY ATIK, ARKA 
BEL, Diz: KALÇA afrdannı teskin ve izale eder 


