
!jALKIN GÖZÜ 

tiALKIN KULA~I 
~ALKIN DiLi 

_:ne lO - No. 3335 \' az.ı i4leri telefonu; 2CX101 PERŞEMBE 9 İKİNCİTq&tN U. 

Sulh lavassulunun 
bir neticeye varacağı 

şiipheli göriiliiyor 
i:ııgiltere sulh -.ebbtlstbıe cevab verebilmek l9in 
donıinyonlar ve Pransa ile temaslara bafladı 

Hitler Ribbentropla 
birlikte teklifi 
tetkik ediyor 

Holand a ve Belçika da 
askeri hazırlıklar hızlandı 

Lo -
Çe . ndra 8 (Hususi) -- Holanda krali • 
Pı~ ve Belçika kralı tarafından ddn ya
m~ sulh teşebbüsi.iı, bütün Avn.ıp& 
.,. er eılerinde derin bir akis uyandır -
·••tştır. 

top~&bine, bıı sabahki haftalık mutacl 
g" antıslllda iki hükümdar tarafından 
~nd~ril~ sulh mesajını tetkik etmiftir. 
sa lllesaJa ceva b verilmeden evvel Fran
"Y Ve Lehistan hilkCımetlerile istijareler 
«pılacaktır. 

Avam Kamarasında 
. ?tıeden sonra, Avam Kamarasında da 
~l l>artisi lideri Atli, iki hükümdarın ta
h •Ssut teklifine ne cet.•ab verlleceA1ni 
~ekilden sormuştur. Çemberlayn de 

cevab...... d "şti k. ""' emı r ı: 

Sulh ümidi 
B eıtaa Jr:l'all ile Botanclıl ~ 1m.&alannl ~ mö.tterek be -

J"&Dl18ılD811 dl11*1l ..-.ıerd• ot111an btltıtlın di\.n.71. ~ulan bit ıttp.. 
be8lıl b07tlt '* ~ d.urmllfl&r l'I leaıll tlın1ıdı.r. d"P»ftl'erd!r. QQnltü, 
.sulh ltlblndıe Q1 hl.ti1mdv tar&tındln Yatı l>l&D bu mtıd.aı.a.. her ne.t fımid
ler. mGatt alMıat derecede mMtmdlr. 

Bu eıbnım~, nudıtıelU lelııeb!erdtll pllr: 
ıı:vveıt., 11ı:1 bllkfmda.r, ıı.adl ~ dt\ııdarJD.l böfle btr mtıMlıt Jetıinct. cıria7a 

a.11n&k n tuıı~ 1ç1Jt m'llUab. llmla lll ......,,, buna mftmld ı~ alma
ları lAsund.lr. 81* lShlnct. Jll>ikobl.leo* bu tanıda mOd.,,•W• IOin en llldY&ld 
mevki.cı. ınıhma.n bu hükeımıdarlar, ba taTUIVt p.namı rutp&e tlra.f etmek el
bet•~ T• bur1tnktl tanlan me.td 16nn.-W, bunu claıbt. müsaJd eW>at 
bir zam&.na aaklun&yı teroöı ederlerdi. . 

Sanjyen, her lk1 hUkttmdu da 1ld 1DGhar111a taratıa pet &*1 111 bellı:l de aynl 
derecede at.aı:ııe m~ saııa ı~ ~ bqında bulunuıbl'1ar. 

Belçik• Ye llolanda, Alm&DJ& ııe lncUteredıt hlkım olan hM'l.11 pek ce.ı an -
larlar. HatU, iddia edUebUir ld, Ud hflltGmdar, Alman:va, ~ Te J'rana& 
tı. herh&nsi bir nrlitekaddilll 18tlmzf..('yap.ınadan bu 1fe l1rıtıml detlllerdir. • lıa
thnzaçlu, miisald bir tekilde kvfılanmıt olacaktır t1 bunlar da hareteııte cec; -
ı:ntşl erdir. 

Sa.ILsen, hatt>ln bugün~ lidlfl de her Ud mabartb wafda OIUl biiyüt ouı>ı~
malara ,,. usun milcadelelere dıOtru tttrutıemet m.eyUnde olmtlıd>tlarını ı&ıer
mete mıfY&kidlr. 8!1iı&Ma, !'r&nAnm bu b~ Ubumundan r.- uzatm&ya çok 
tara.ı:tu olmadıtt blr ba,U allmı&tlerle TUt.han ctirtllüyw. 

Daha D&yte 1bnicl Terlet tartıan ıııalQJ&b111J1s. P'ak&t, liı&mmmdan fUlıa da 
ilmlde t11>ılmı1ara.k, bir iki l1Hl IQln~ tDkipt edeoelt a\mıJ.t betlemet .. aaıl 
hiltftmlıı!lltııld o aman val'IDek daha mıın.flt elnr. 

Önüm~ ı\\nleft, AT?\lp& ,.. tnw.nlıt batımından ü.mJıd tıotnde ~lrlıı. 

MM!ttin Bh'gen 
k(ı '- .Mevzuubahs tekM İngilten htt - ı 
ki nıetı. tarafından büyük bir itina ile tet ""~'-'" ..... --.-, ..... --....,t11 ..... -.ı-ıııııııı_ıııııı-"ll-..--"llll_w .... .,.._.,,.. ~ 

k edılınektedir. Fakat bugün bu hu - Liberal meb'usu Leıabury ele, Amerl- bulumnuştur. 
~sta hiç bir beyanatta bulunamıyaca - ka C'Umhurreilli Ruzveltfa bu tavusut • Salt.lıiyettar mahfellerde bilhassa M-
... ~·· şebblisline iftir.ak etmeli t~dl (l>eTamı 1 iinoli aa1fada) 
..... ~··························· .. ···················· ... ·····················-... ····· .. -··············· ................ -......................................................... _ 

Deniz harbi Don Hitlerin 
konuştuğu 

Tahtelbahir harbi şiddetleniyor 
Çörçil lngilterenin yeni tedbirler aldığını, haftada iki 

Ha dört Alman denizaltısı bahrıldığını söylüyor 

salonda 
infilik oldu 

Hitler dün Münihte 

Biiyiik acının 
yıldOniimü 

Ebedi Şefin aziz hatırası 
yarın yurdun her tarafında 

ayni saatte anılacak 
MtW ııtır~ yıl· 

6&ıü.mdndeyU. Ya .. 
na.. Allahm yarat -
bil 8D harfkulld• 
in.an, tarihin ve 
Türklqtkı belrında 

yıetifmı en bdyüll 
dehl, Atatürkön ölü
münön birinci yılı do 
lacak. 

Üıtü.nden her ge • 
99n &.inihı ebedt ha
tıruın.ı biri bir kat 

daha bajladı.lı. içi -

-ouN 
GECE 

1
- 24de -
maJJ~l~lir ı 

1.sıaubıtt td..I\,\ 

Riy4HticirtıMır Urmımi Kali.bli • 
jİlultmı l 

ı. - R~htır Atatii:rlrlm ~~ : 
lü nzi1'fllni ltoldıınJd maJoşi t1W ı 
m&ifooiT tabil>l~: taıuimdcn ba <P~~ 
aaal tı2,,l de CH?Tiiaı J'U/tt>r il:lı~.i ! 

2. - Soaı lf20•ı J#I iıiı...r.m J.lgcnlık orl 4 ~ 
Umami altfXll ı.ıaluısmde Jojıu MyUo dJJWkt1r:<İıt 

Ht1MTri der~i: .-'37 ~,.. 
NtAhut (rf~''· · t 

TfltHJ/lftl: «Jl-.. tiJT. 

mizde yanan ıztırab Atatürkü.n olümüne takaddüm eden ycce neşredilen 
ate§!ni biru daha a- son raror 
!evlendirdiği bu acının yıldönümünde Ata 15 geçe hayata gözlerim yummuştu. Yur. 
ttt.rk ıbir kere daha bütün büyüklüğile bi- dun her tarafınd!l ihtifaller bu saatte 
ı:tm ve dünyanın k8rşısındadır. O yelnır. başhyacaktır. C. H. P. umumi merk<'zl 
biz:Dn delfl, insanlık aleminin kayıbıdır. tar.a!ından hazırlanar. program alAkad:-ır
Bu kayıb kaııısında Türk milleti kadar lara gönderilmiştir. Bu programa göre 
cl.irıya da müteessir ve müteellimdlr. Halkevlerinde, n:ekteblcrde toplantılar 

Ebed! Şefin .J.ziz hatırası yclrın yurdun yapılacaktır. 

her tarafında ayni saatt~ anılacaktır. T-0plantıları Halkevi olan yerlerde 
'OOl'k milleti btr tek kalb halinde bu yıl- Halkevi reislerı, olmıya~ yerlerde Parti 
dlbümilndle büyük acıyı bir kere daha reisleri tanzim ve idat'c ed<!'ceklerdir. 
duyacak ve onun etrafında toplanacak - Toplantıda ıhalkta!l başki ş~hır veya ka-
tır. sabanın en büyük mü1kiye memuru ve 

Ebedi Şef 10 Birinciteşr;n sabahı t zu (Devamı 8 inci sayfada) 

• 
Türk - Fransız - lng_iliz 
anlaşması Mecliste 

itti/ akla kabul edildi 
Hariciye Vekilinin ve hatiblerin 
nutukları alkı,larla karşılandı 

söylediği nutukta sulh ş··k .. S ... 1 d" k" H ki d k 
teı:ebbüs ·· de b h t d" u ru aracog u ıyor ı : a arımız a ço ,.. un n a se me ı .f l . . d k . . . 

kıskanç. 

ltıgiliz topraklarına diifen bir Alman tayyaresini halk tetkik ederken 

sı Londra 8 (Husust) - Avam Kamara- İn.ıilterentn uğradığı. zayiatın derhal 1 
!ı~n hugüruru toplantısında, deniz harbi bildirildiğini beyan eden Churchill, bu 
ı kında lbey.an.aLta bulunan bahriye na- münasebetle lfpetta bulunarak, cOksly. 
n~~ Churcıhill, c Royal Oak. kruvazörü - İngiliz tahtelbatırinin bir infillk neti -
\1 .batırılması hakkında etraflı izahat cesinde bat•·~ .. l söylemiştir. Müretteb .. 
erdıkte b" 1 b" 1 ' w.aw• k .. .. n sonra, oy e ır va c anın te - tını teşkil eden ~3 kifi ölm~«lr. 

b:r~unıne mani olmak için lazım gelen 
uıu.n tedbirlerin alındığını bildirmiıtir. " Arc Royal ,, bir Alman 

trı Nazır tahtelbahh.· harbinin §iddetlen - a-emisini yakaldı 
eSine intizar etmek lazım geldiğini söy-

lernic v . • Al OhurChlll, Almanlar tarafından bt.tttıldı -.. ~ e yem seneacn sonra manyanın 
l'ı.tı taht ı:bah· . t . . ht 1 tı iddia edilen cArc Royab tayyare ıemta-
oı eı: ır ınşa e ınesının mu eme 
du~·nu ·ı· t • t ' M h b .. nln bir Alman ttcar~ geml8lnl yakah.dıtını 

5u ı ave e mış ır. aa aza un .. 
'lııkabil ı 'lt d taht lb h" 1 . t da bildirmiş Te bu valı:'anın Alman tddiuını , ... _ , ngı ere c e a ır erı a -
:ib ed qaktetmek için en gtiul bir delil teft11 et • 

1.:r en ;gemilerıni takviye etmektedh. tıır.ı 1 .. 11 _.. ....,_, ..... _ a>1. 
1 

.. __ • _ 
aftad "k' .1• .. Al d . 1 b s n roy ye.VA, avZJV1uıe .,.,ye ............. e~ 

t a ı ı ı a dort man enıza tısı a- .... 
1 

~ · 
ltılrnak•~d m.1t r: ..... ır. 

Alman korsan gemileri esnPsında 
~lınan koıaan gcmılerine gelince, niz!f'r tam le 
ler ~o1r büyük bir baliyet göSter~meıpiJ- f Fakııt ıee ~ 
~dır. Oorıamna bunları takib etmekte - teffkl~ cif 

· vıam ectem.lnlei'.• 

hm. Bu haı1> 

~--~aktır ki, de-

-- vazı e erımız e ço tıtizız ••• 
Berlin ile MUnih arasmda 
telefon muhaveresi kesildi 

Londra 8 (HUBUst) - Hitler bu akşam 
MOnihte bir nutuk söylemiştir. 1928 de a
kamete uğrıyan ilk .Nazı darbuinin ~ 

(Duama 1 inci s&71ada) - . ._.. . .._ __ .................... ---·····--
Sinema san'atkirı 

Albert Perjan 
garb cephesinde öldU 

AUNrı P.,.;. c~ ı iMi ...,1111ıt 

Parti Müstakil Grup 
Reis Vekili de h~raretli 

bir nutuk söyledi 
Ankara 8 (Hususi) - MecJbjn bufüıı- . 

kü toplantısında 'l'ürkıye - Fran.aa - İnail
tere araandıa Ankaraoo imzalanan Üf ta
raflı ınuahedetün tabdiki hakkmdaki ka
lllUl lAyiıhasıru müzakere ve tuvib et -
miftir. 

Celsenin açılmasını müteakib Kuta -
monu meb'wsluğuna seçilen Rauf Orba1 

1 

ve Urfıe. meb'usluğuna seçilen Razi Soye
rin iotihab mazbatası tasvib olunmuı ve 

1 
her ikiai de and içmişlerdir. 
Muğla meb'U6U Dr. Hüse)in Avni Xr. 

canın vet.at ettiğ1ne dair olan BaşvekAlet 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 

\eıkeresi okunarak bir dakika ayakta 6.1-
kQt edilmek suretile müteveffanın hatı -1 
ruı tlzh ed'ilıniş ve bunu takiben de ha -
riciye ve milll müdafaa muhtelit encü _ celen müzakeresini ıstemıştır. 
men reiai General Cema! Mer~mli kürsü- Haıiciye Veki inın nutku 
ye gelerek hükumetçe Meclıse tevdi e. Meclis bu talebi tasvib etti~inden al -
dilmif olan Türxiye, Fransa ve İnglltere kLŞlar arasında kürsi~:e gelen Hariciye 
arasında mün'akict üç taraflı muahede - Vekili Şükrü Saracoğlıı şu nutku s.oyle -
nin Meclisin aldığı k~rara tevfikan ha - mlştir: 

rtdye w milli müdafaa encümenl~rince Ark.adaşlar, 

mültereken tetkik edilerek müttefikan Altı, yedi aydanb•~rı, Partı 1:rupu iç-
~ olulMN~nu bilclirmit ve müata - (Devuu 8 inci .. ,.,..) 



1 Sayfa 

Her gün 
Sulh ve lıarb 
lktısadigatı arasında 

Yazan: Muhittin Birren ___ ,,, 

Resimli makale: 

IS TER I NAN, 
Gazetelım:f e okuyoruı:: 

SON POSTA 

IS TER 

= = /spanyol darbı meseli 

INANMAI 

·- .Bir k,_,ım yiyecek maddeleri ıc;in ihraç rnüsanıfos'!'lin 
nan bu yiyecek mc.ddelerinin nonn.al zamanlarda satış kıv
:ır.<>tı 15 mıJyon liradan ibarettir. Bu 15 rnHyon lir.1 rta tak
... •ben 3 milyon bıgili:r: veye bir ırulyoo altın eder. verilmesi piyasıyı aevindird'i, diyorlar. 

Günuük ırtattetiklertne bakıyoruz: 
Ecqebi memleketlere satılabilmek müsaacle,ini !<:ıza-

Fıyasamızı sevindirmek için bu kadar küı;llk ıeyın kiri 
~<'lme!i.ne: 

1 STER I NAN, i STER INANMAI 

İkinciteşrin 9 

Sözün kısası 
Endişeleri ,;;iz-
ne kadar boşmuş/ 

GÜNEŞ 
S. D. 

6 tıs 

1 39 

E. Ekrem Talu 

PERŞEMBE 

Ramazan 

27 

Arabi 1ea• 
ıııısa -Kasım 
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Yanna aid evkat cetveli 
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Ran1azan 
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İlindi Ak,ıım Yataı 
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Sayf• 3 

iki Alman 
tayyaresi 

S 1 Parls üzerinde E u h tavassutunun bir neticeye Amerikadan ilk Parlo 8 (Huluai) - 0.ln Porll ü• •• :,uıh lehinde 

Var ğ O h 1
1 örOIO tayyara kafilesi ~=u:r~;;:~~~::;~in ı:~~~~!! iki ses yükselen aca 1 ş p 8 1 a yor ingiltereye hareket etti = ı:=::e~::1.:.::r~tiva e " I . y.,an· Selim n • .,., ~ 

1 • Be annamelerde, harbin İngiltere w B ıtl~ı:n 90n n~tkund~.a sonra sulla 
llllJ)tere ı Jh t bb" .. b · b•J k 1 f Lcımdra 8 - Amerikanın İnoiltereye Y . A • • .lehmqe yap11cıca.ıe bır tavassutun U eıe USUDe Ceva Yere 1 me Ç D a· Fransa tarafından ılan edıldılf yazıl • daha zıyaoo Italya tarafından aelebilcce. do • J • göndereceği tayyarelerin ilJı: kafıleıri d ~. . . , . "' 

mıayon ar ve Franıa ıle temaslara baıladı K kta h k .. tm' . İn iJt mı.ş bulunuyor u. gıru aanaınlar tah~nın.erınde aldanmış ol-
ftVYor n are e. e ıştır. 1 ere - Alınan oldukları zannedilen bu iki d'Ular. O zaman, Italyanın bu harı ket:;ız-

• (B Din Amerikaya evvelce siparicz etmiız ol - . li"""·i iki -kilde ;zah d" ı d. 
L_.. Clft<ırcıfı ı inci ıaıyfada) t1Blıl1n dlıP)omaB muhlnlrt ıtufit ~ - • ~ tayyue, Fransız hava dafi toplarının ~-· r- • .. ~ ~!or ar ı. 
~ etttrudfline ör 1n • da bir MkUıb Mllllı 1lıl JUl)'Or: ~ 456 :ayyare Şubata kadar İngılte - •tefi k da ~rk istikametinde 11 _ • 1 -. ~talya, teşebbusunun akim k ... ! ca-
fabbüae cevab 1 . e giltere, bu te KraJS9e V'lhebıe"' 1lıl Kral Lecıpold'un '-- reye gelmış olacaktır (A.A.) llI'flSU1 '> gını ~yo~du. İngd~ere ve Fransa .ıuı.u 
~ları verebılmek için Domin - • zaldaşmıflardır. kendialne ihsas etnuşlerdi. Bu 5c ... cnle 

· 1.eıı h ve Fr~.sa ile istipreden maada, ~:.::1:.:-:'1=4!:.1:: • Fransız tebli~: . ~şiııdm .~uvaffak olmayacağı!ll bi!J ~İ 
buri ~tinın reyini de almak meo- mtta Bolanda 81 Jlelcib'nın. AJmaııı;ra ta.. PİD • Sovvet Paris 8 (A.A.) - 8 Teşrınisanı sabah bır2 1e.JW1 onaya-k olmak ı~teme~. 

Yetlnd'edir • J ... - talyanın meın.faatı harbın uzar:. -leb Ba · n.tındaa, lllıUa tlbdldl De blrHttıe tolt twr - .. .. l . teblıgı: sındacbr. Çünkü bu sayede Avrupa 11 
A. tvekili Londraya gidiyor Tetn b1I' .taQtM ..,,. UJdıtlan pet u goru,me erı Keşif müfre:relerinin faaliyeti an - Amerika arasında emniyetle muvualay~ 

baıe Yni ına.bfellerde söylendiğine göre, ftlphe ~t~ lılr btdi8edtr. • • .mıştır. te~in eden . y~gane Av~upa memleketi 
~k·n Fran&ada bulu i ı h ba _ lnıfilz matlMıabli.ln m&taleuı Helsınkıde normal hayat Mevzit topçu faaliyetleri kaydedil • haline aelmiştır. S!lna~ı tam ~ır . ~la 

ıU ve Leh . nan yen .e ' Londra ı <A.A.> - ~: ...._ mat • misf çalıe&yw. İtalyan ıabrıkaları yırmı dört 
~raı Skoıwkt ordusu başkumandanı Ge- buatı libl. insUllı ma..,._tına auaran da, avdet ediyor pır: I (AA) S/l l/939 akpm ~atte ıa.Iasız o~a~ üçer ekiple it ' t(ö-
llalırı z • beraberinde Leh hariciye Belçtta ft JfNıee• hDldblıdarları bu tebll - _ ans · · - ruywlar. Bu halın nihayet bulmurm eL 
l.<\_ • aleaki olduğu halde İngiliz hü - kel1 anda bttaraılıtlanıwı muııı.m.1 mtıda- B-1~-1-• 8 (AA) M , da b 1 tebliği: bette ı.&eınez. 
""'\U?\etınttı ' faası ı ü -...uı'IU • • - OSiCova u •· rmal faali ti ,__ B ~. l rdi h · · · do~ 1 ~ft Jnisafiri olarak önümüzdeki tç n b Uln tedblr1erl aldıktan mnra , Finlandi mali T d:'- ~phede no ye .- Oa.&&&.,.. • u -~:1.e e en .. a~gııMnın "6 u o -

a Londra . mBaalemet.pener ~ aamlmlJd Mil ya ye nazırı aımer - tur dulunu U&tirmek guçtur. Fakat hakikat 
Lttı naz ya geleceklet'dir. bir tere da'ha 8ımfu]&n AlmaDJQa l.lhat H.ı.inki ile uzun b~ telefon muhavere - · tud'u:r Jd yalnız Hitleıin de~, bütün düıı-

illüddethıee ırları Londrada jkametleri ~tmet »temlflerdlr. 4inde bulunmllflur. Haber verildtiine &6- • f:: merak ile beklediğı bu tetebbüe 
'le ?lı\idafa Çember] ayn ve Hallfaks ile Paris matbuabnm mütaleuı re. mali~ nazın S'lvyılt - Finl1ndiya p Almanlar Hahf aksıı ıa::- tarafından .. yap~lma~tır. Buna 
ctklar..a.- a nazırlat'ile mülakatlar yapa- Parle 8 (A.A.) - cllM'u. Matbuat hilll - .r.ütrnelerinin devamı ıçin bulunu yeni • mı aba, o mıtuk uzerınde~ bır hayli za-

\111', ~· ı .. . tk h kk• man 199tikten sonra Belçıka krah Leo-
N . .. sular hakkıında hukllmetıne malfimat 00 UnU mu 8 lflnl poldun ,.ııa teşebbüsile gerek bu at, ıe-

Lon etıce fiipheli ıörülüyor Bütün Parta sauteıert Belc;lka-Bolanda vermiftir. rek F.ı.merık kraliçe.si Vilhelmhı, clör.ldl 
lfaa-kondra._8 (Husu:d) -· Norveç kralı te~~!!ı =:: .=* bul~uJQrlar. Merkezi hükılmeti tahliye edm kim • buluyorlar pzetelerde sureti. ne~edilen bir müra. 
kraı ~ • 13Veç kralı Güstav Danimarka B' Hitl ......... ~r ti. 1eler evlerine dönmektedirler Mektep • caatın.MDI ile harbın nıhayete erdtrtım. 
..,. 

1 ~ri'1tian ,.. ' " ır er u.nfının, bıtaraflara hlz • . .. .. . . · . . ili için t.vassutlarını teklif etmitlerdir 
~aııı0 k ve F m landiya cumhunefsi met etmek -'-le dursu b 1 k t'' ı..ı !erden bır çotu onumüzdeki Puarteıı gii- Berlln 8 (A.A.) _ cD. N. s .• : Bu 1.eıltilı hakiki iki 1 1 __ .oı. • 
...... • raliçe V'lh 1 . .1 k 1 T _ <rV;T n, un an a ı Ulr .. tekr ılacak H-'..:-ki bil h li sa ne o ursa 01.WUD v-
""l<ia birer t 1 e ınına 1 e r3 .uc.-o - esarete mahkiim edecelf aşikardır. Al _ mı ar aç t.ır. ıııuauı ta a • Gazeteler Lord Hali.faksın. cila a)qua nünde hlınnetle eğilmemek mü.Qıldln de-
~llı teşe .. e~graf gi.~ndererek, yaptıkları man tahakkümtmün devamı bitar fi ne .avdet etmekte ıae de pencereleri mu.- radyoda neşredilen nutkunu muhaıddn,. lilclir. 
~Pati ~'bbusıinden dolayı kc-ndilerine için büyük memleketler için olduıu:cı: hafau için Jrooulan .kum torbalan henila m bulmaktadlrlar. Felemenk kraJ!:ç~i ile Belçika Jı:rahnıa 
Zahir 1 zhar etmis ve bu tesebbüse mü- çok daha büyük bir tehl"k te kil -..ı- ı..Idırılmamıştır. Geceleri sokaklar da ' Berlmer Bö1'81tn Zeitunı diyor ki: y~tıklıMı te~bbuM.In uyandırdıl!d . akisler 

9 dtıkJar b'ld · 1 d" '· e f ~. '-----1 . .._. Bu d .. · 1...1 '6osk gösteriJllll' ki bu hareket evvel en baur-
Bu L ını ı 1Tmış er ır. Fr.ansa ve İnmltert- Hitl AJ fi aa&euua~ır. a göMarıyor .ıu -. o • Halifab kendisini tarih ve hukuk ı.. •--·- 'L..l- d V'ld' L h ..1:..n---

L. ar.şatn A h ·~· er manyası • MK •• 1 ri h ;,_ Jı: 'i b" . ~·.uııır llU" şey egı ır. a ey •"& ..... --
"t'"1ere g" msterdamda-:ı alınan a- mücadele ederken avni zamanda b:ıgibı ft • .,nqııme e enı.u. at ır aetice,. Jı:mni olarak ortaya koyuyor. Falı:at .. leri ~ vaziyet gözden pçirilir-
ll bir ''"e. sulh te~<>bbüsünü'l her han- diğer Avrupa devletlerinin istik1'lf icpn bai1anm1f delildir. ,_ hatırlatılmak icab eder ki, a,m Ha- ten .-.ı olmue bir fikre benziyor. Bel-
dir. tletiee verecPği şüpheli görülmekte- de mücadele etmektedir. Londra 8 (Hususi) - HeJsinkiden a • Jlfab 2 :myıru tarihindeki beylınatüe n.. 9ika ile Feleme~~n bug~n~ hub b11t-

Al b llllan haberlere göre Sovyet - naıtndi,a fiilin barJf leıhindeki gayıetlerinl Wta. aıda nslyetlerı çok nazıkttr. Bu maıle-
Hitl k•k -~· m~n milt uatına göre ı\ıüzake~lerine arın ..... ıanacaktK .. _._. ketlerle her ikisi de kelimenin tam ma-

"lll.!t.e er tet 1 C1J1yor Berlin 8 (A.A.) . - Alman matbuatınm Y """P • lıMnıp. Halifabm, kendtldnl ft re,.- oasile bitaraftırlar. Fakat colraft vad-
lllr "ot: l'danı 8 <A.A.) - Reuter ajansı bil· umumi kanaati wudur ki: Belçika ve Ho _ Moskovad~ bulu~ Ftnl&ndi,a heye· -.ryamn hakemi olarak ortqa ~ yetleri icılıbı olarak bir taraftan İn,pltoN 
B--r~ Iindanın sulh teJebbnsü İn'"lter tine yeni talimat gondıerilmi§tir. Köza • Mi ndıükirlne battı harebt:t hM:I - ve FrMWl'Nn, diğer taraftan dı Alman.. 

llllt:. ~ki en haber verlldl~lne göre Führer . ' o• . e v• kerelerin müllbet bir netice}'9 ftl'acala aten~ yarım ~e maruzdurlar. İktıaadl ab-
Cllıaırıe tıertnı haıvt olarak Lahaye'den ten- Fransan.ın ıhattl ~areketı dolayıaıle mu • kuvvetle ümtd edilmektedir. · Jıuka 11ri]an icabı. olarak İngiltere l'ele-
ttt ~ g lldertıen telgrafı U!tkike başl'llmlf _ vaffak olamıyacaıttır. H Js!nkid bükü llire <lifi bM H lk 1 • d 11 Ti k - mm:k ticaret '{emilerini İngiliz lim._. 
'1ı~a~ Rlbbentrop•u -e~er gece çağırma - Hamburger Fremden Blatt diyor ki: bini~ h e . be: ..: en ve a ev enn e r çe nna u.tnmıaya icba• etm~k. isteme1necltr, 
te'a~'lf e. bu sabaıh da.vet ederek mezkQr Bugünkü ihtilAfta çok şayanı dikbt avuı nıs n ol.ımapar. okuyub yazma kanlan AJman,. ile buna muhahftır. Bu .ebeble 
~ be~etnını onunla birlikte müzakere et bir dönüm noktası teşkil eden Belçika • 'k' ıerek Belçika, gerek Feleme~. hudwhın-

~l!'lı en~r. • · . l . • açılaca da AJm•lprla Fransız ve lngılizlerm bd-
ıtıu}ı ııı lrarıctye Nezareti P'ührere yapılan Holanda teşebbüaö garb devletlennd• ngılteredı ye 1 yük t.ıılafidatları vardır. Bu hal. t.tikW-
~eı tekl1t• hakkında tefsirde bulunmadan fevkalade seri bir cevab almıştır. İngll - n Ankara 8 (A..A..) - COmhurty« lerini her iki tarafa karşı d11 müdafaaya 
~ı.~ lhilzaterenın netlCMlne ıntızar et- tere, Fransa ve Almanyaya g6nderfl• ·ıahl k f d·ıd• Halk Parttai bu kış devresinde her Bal azmetmi9 görünen bu iki bitaraf mmıle-
~:ılte~ Patat Berunın bttarar mahreııerı notaıarın aıtınctaki imzaıar hemı. turu • Si ar eş e 1 1 ·nde 0 muhitin )m}dn ve lhttyem • ~u nmk bir .. vaziy~te sokınaktadll. 01n-
tı.ıırı1ncı nın nıilsa!d blr nettceye varacatı ımam1§ idi ki, prb devletlerinden bi~araf M göre cTilrkıçe okuyup yazma ırun • kü bir teca~ vuk~bulursa bu tecawa 

edtr~. . . Londra 8 (Hususi) - Devlet Oml arat- n,.reden gelirse gebın memleketlerlnln 
B ' .k d tav~tı.uıun baltalanmuını ifa eden see iumalar enetitıOsüniin müdürfl bugün lan• açıhnaısım bütün teşkilttma .. - bir harb ıahnesi haline gelmesinin mu-

'e l!rı.ıltseı 8 e çı 8 8 ler yübelıniftir. . '-Yan bul k, İqili Alimi Ntmişttr. Jr.add9r olacağını biliyorlar ve bunu bfl-
._1"1\11 kabı (A.AJ - Öfleyln içtima eden Mezkur gazete bu husuat:t fUllU kay - ~ : :ar~ ~ z erinba Bu kurslara 18 yaşından yukarı. o • dikleri lıçin harb tehlikesinin kapıların-
'-t~ •1ırord~es~ a:rm ~vakit h~A. de - cfıediyor ki, Fransz ve İngillz propag:m- ~--ı mı 11h1 !ı .. ._.ettlldlriııi ve kuma yazma bilmiyen, kadın ve er - dan uatlaşmış oldujtunu görmek iltiJW. 

t~ b · a ne, en rnuyolMl vazı - d Al 1 B 1 lka H lmd M ~ ar imha arbi hususundaki teh - M arif V-'-• lar ki Nıda yerden göğP. kadar haklıdır-
llrıııı:.eı lr U!tklke ta.hl tutmaktadır. ~ı ma~ ann e ç ve o . ~ u~ clidlerini kuvveden fül• çıkardıkları tak. kek vatandaşlar alınarak a ,.._ lar. Kaldı ki garb cepheslndc hakfld har-

~ıır1 &r>a: (A.A.) - Ba~ektı ve hariciye rınde tazyı.k ~mış. ol.duğunu ılen ~ dltde, mgilterenin de hu silılhı kullan • Jetinin millet mektebleri programına bin· bqlıunamış oldu~ bir zamanda ve 
: t>eınL• k Ue mıııt müdafaa nazın gene- mek 8llretıle ikı hükümdarın tavassut mak m bu . kal uygul" bir şekilde okutulacaklardır. geri aluımesı çok müşkül olabilecek nihai 
ın.~ı~~r ..,kraı tarafından saraya davet e - teklifine cebir altında teve.s:.~l etm.iı ol - ec riyetınde •cağını 85ylemi~ Bu kurslara devam edenlerden fakir adım atılmamışken anlaşma şartlarının 
~a><ıır e traııa uzun bir konuşma yap - duklarını -anlatma""" çal1cnyorlar. tir. _1_ 

1 
ku 

1 
leri Halk- taraflarca bir defa daha gözden cecirfl-

l>a -s· :r.ın.titü "dil ·· t--m- h•....._ 1.. QUlr arın o ma ma zeme ,..,, • .. .. 1 bu · 8• t Matbuatın umumi neşriyatı töYle htl- mu r.ı, AMlluu. - -3• • • · . . . mesindle fayda f{ormuş ve on ara. ım-
ır ıngiliz ~azetesine göre r ed'l bT . t.onıtı.warlarının devamlı surette çalıf - inince temın edılecektır.. • • kinı bir defa daha temin etmek istemit-

tavauutu hed fi asa ~ e ,..ımır İ,u. hi tf h makta ve yeni yeni ke9iiler yapınaJı:ta ol- Cümhuriyet Halk Partısının ehem - !erdir. ~nkü harbin ba~lanıııcı ma.' 
l.nnrtl't n e Her a."5. tavassutu, ma ye er duklannı da a ıca illve etmiftir miyetle üstünde durdu~ ve takib et • lOmdur. Amma nihayetinin ne olabflece-

:!:'t\:eıı a <A.A.) - Belçika Kralı Lahan•e ne olursa olsun, İngiltere reddedect-kttr. yr • tlA't b teşebbüsün mühim bir yurd th- ğini keatfreın hemen hemen yoktur. 
lı\ı. lakert re~atattnde Be~lkanın en müm - Çünkü onun hedefi Almanyayı imha et - • u k 

1 
• .. hm di Böyle bir m'?chule do~ru yollanmanın 

'etı b titneraaından general Van C>Yer.s- mektir. Bıfara.&ların ttyecım arsı avacagı şup __.!: r. nasıl nlıim mes'ı.:liyetler doAurabilece-
~ l'llrı ıııunmatta idi. Dally Etspreas ıa- .k lil J• l ? 'J ı F•ı• • • • • • • jtini ise şimdidı.:m kestirme~ gftçtftr. bte 
...... .,erırı:rq1uıc1 muhal>trı bu hldlaeyt ha - Ame:-ı • ar ne nyor ar U kl 1 ıstr ın ıaş~sı ıçın bütün bunlardan dolavıdır ki .!Jelçlb il• 
~"ar arkle beraber t.vaasutun iti htl • Nevyork 8 (A.A.) - Sabah gazetel€'ri flQ Qrl Kudüs 8 (A.A.) _Fransız makam. Fele~. yap~ı~la1: teşıebbüaiin mu-

~'llıa~ ll8ındakt mUIAkatın yegAne hede- Belçika ve Hollnda tarafından yapılan . . . S . Ulb. valfak ota.bılmesı ıhtımali zayıf olmakla 
'9u t.r),~ •nnedHdtğlnt 86ylftyor. tavassut teklifiniıı hiç bir muvaffakiyet Kopenhag 8 (A.A.) - Danimark:ı ha- ları tJ:ırafından. Fılıstıne 'unye ve beraber mev~rid'Jr, denilebilir. tnctlfw 

ı.tı 11..:z gazetıeclal tarafından duvutan ih . l' ı ...... aA.a... k dedi 1 · ridye nezaretmin bir teblilinde denilf • nan hububatı ıhracı hakkında verilen baş-vekilinin bu te$';hbüse vereceıt eeıvab 
'-hı tlef1! nazaran Almanva Belçikayı tıma. 1 o .... -.ue .... ı ay yo~ ar. or ki· 

0 
müsaade Filistin piyasasında bu sabah iJf' Alınanya.nm t.akınacajtı tavır w ha-

'tt tn~' olarak bir mfiracntta bulunmu~ Vaşıngton 8 (A.A.) -- Meb usan mec- y ". . . . . bir !;alAh husule aetirmistir· İaşe işinin reket. ~ bir 7.amanda merak !(inde 
~aıa }tı tavyarelerlnln Holanrta ft7er!nden lif;i mahfelleri HolandA ve B~lçika hü - Danımarka, Belçika, F>nlindıya, ~ k~J§tl d J ' • ·n Fransa il fn bekliyen cihanı tenvir etmiş olacaktır. 
"ııı l' tın, tnUmanııat hucusunda Al~anya- kümdarlan tarafından sulh lehinde ya- Holanda. Norveç, İsveç murahhaslarile .~ 1 an ırı ması ıçı e - Temenni etmek lizımd 1r k! bu cevab ve 
aı"'t ~~lrlı vuku bulul\'la 1'elçlkanın ne va- pılan teşebbüsü tasvible karşılamı~lar, fa- İaviçre müşahidler: Kopenhagda 6, 7, 8 ~!tere ~arafmdan alınan tedbirler 0 taıvır ve luır~ket, beli~en zayıf ~ 
'btt cattnı ~ormu<ıtur. Belr-tka keza Ltilc- k . · · h kk d f 1 Teşrinisani tarihlcı:inde toplanm11lardır. mcmnumyetle karşılanmıştır. ]eri mahvetmesm. - St?lım Rtıgıf) hwıç 
ltirc! 't-a bu kt 1 kat bu hare etm netıcesı a m a az a •ıt•••••••••••••••·····································••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•-••••••••• 
d.._·-lttıe n ı.e ide b r yamım vapıldıitl ümidvar göriinm~mekte bulunmuşlard•r. Görüşülen meseleler bjtaraflıJı: hak -
....-nı~e ...... aaı1 btr vaıt}'et takınaeatmı bU - lanna aid<iir Saba. tan S•baha 
b.ı ıı. ~ dnet edilmiş. Norveçde · ! 

1ıt..~"1ı lqpr~ muhatblrt UAıve ediyor: Oslo 8 (A.A.) -- Belçika ve Holinda y l 111 V l k •ı b 
~l\11:C."nın H'olandaya ya.rıar.Atı yardım tarafından yapılan tavassut teklifi bu - ugos av - ıuacar ı an ış ı a 
.. rıcı. ~u:an tıaıerı te8ieln"en -.e hlten rada ehemmiyetle na7.an dikkati çekmek C IJr ··fmPlerl .. nan bir edebl,at klta•ı ... --... 11-. e liinm JOk. ean- ltla -

fı"•rı · odunda taıh81d edilmiş bulunan ted' Maamafth matDUat iki hükümdar · -· ··-----~ 
blırı Jardımını teminden lbuettlr. ırf. d -ı ... ·-~"1..r. f Roma 8 (A.A.) -- Belgraddan bildiri- Jok ki yıllardanberi resmi Ustelen Nhat rahat ıtrm• " ~ ....ıta ......... 
~ dlrad k h tara ın an ,,_.,._.. ı.e,.....,.,..._.n muva - rahat rahat olnuunllf, ••Nl'•' .., talelted .. larkmda ......... ,....._ ,.._ 

... ~t '-ı 8 <A • u eri Pzı .. lıld•r fakiyetli bir neticeye varmasını f(lphell liyor: m.., bumetmı., lla ldtalt eter llir fit.it, ttlT rtyaslye kltüı olu:rda daha • ..... 
~-ı bit .A.> - Belçln utert malta _ k ıl kt dı Macar köylü partia reisi meb"us Et- lerde foyası meydana va1uıır • ....._ blkanh. Püat edntpt sfb1 çok • biti... 
~-fl&wooot t11D8elertn alllh altına alınma- arş ama a r. d brt, dün Belgrada gelıniştir. Mwnaileyll ran iştalıl• bbna,an •lr menu alt ...... "111 okatanlar da, ok.,..._ .. 
laıt~lı: bO. etmıt Ye jandarmalar ., ev Roma • ..,._.ekil mu.avini Maçek ile bir mülAkat yaanlar ılbl benhuem....._, .. ,.. ..... ..,. itil' rilı . ıesdlrlp ten J1lma •'-
~te h bunıan toplamıttır. Biltiln umu. Roma 8 (A.A.J - Hol&nda Jı:raliçesile yapmıftır. Eçkart, buıün hariciye nazın ıatmlfar. Mekhbde iken oe1t1r .,. •Lelleıaat .....,htde Q9k ranntım. O •1'. 
'tak~ natu •aaıtaıarı, bllbuaa ıtmal Belçika kralmm barJ.1 lehindeki teşeb - Markıovlç ile görüşecekUr. Macar_ Yu _ teeeybler bir tirli kafama ıh......_ imtihan alni elhnde miMD .. t kltalM b-
~ il ııı.. .. _.: ıntludere edllmlftlr. Mtıaade- büsleri Romadı bflyük bir intıba hlsıl et- _ 1 .. v mlnasebetlerinin tanzimi bakı rlderü dili döner, bir ean artana arardRL aı,.adye hoeama -*I 1tlr adam41 

l'laı.. -.cı, ukere daıvet edllmlf olanla- Alm da r-- - llenlm ltu menalarla ltlr · ........ --&• ct1ı1 J&Maca kaldal"nnl ,..,...._ t.. 
ıı_1'~tcıır. m.iştir. Mütte.fitlf!rle anya aruın; m-~ bu zı"yarete h ... ,.; bir eh--;y·~ ,,......_ --.. 
~~ aıumı .__... _ .... , ... - Waana ıtnnee en mankafa talebeııl 91,1eteeek eenbı ~hule Mr ...ne .... -
~ lllQ ttar elyut mehatude lbtlya~ ha- bır komprumı bulunmaaı temenni ed.l • atfedilmektedir. nnlL Sandı reçecet n11111&ra71 _,.,.dıfurn bllıledlp daşan t;ıalı:ınea ._... ld-
~l~ un:~ sefeıi>erltt Ulnı lçln bütün mektedir. Macar ekalliyetleri m~se~esinde ihtis1- talM lt.lr fwtbol top clM fatatlr, atardım. -~ dört yal Wiste ,...._.. ••-
~~ır. lhu edllmlf oldutu be7an o - • oluı Kam Haller. n.umaileybe refakat naa edebiyat kitabı da cmllleO.a&• •n 6.kıbMla• ......_ TallW ıolıu4tla a.ia 

H ık t • h kk nda _.._ekt-..111-. klaue şöyte alacı röd Ue ........... Bdl'b _._...... t.nall R11'bibin aala'9 
H 1 d d a opere ı a ı .... il ""'"' --- • kltalt ._... 

(lal••- O an a a b• •h tıklanna n makale:erlnde .., .... -"rd..... ~ -- a 
~" ~~l'daın a <A.A.> - Sulh lehinde ya - ır tavzı Leto"y~da Alman ı..tan .... ., yanı .... rıa ..... lmlf. a ... ı ....... De mekteblerde okanaa bir 
' ... fek t İs t ... <' ldtaWa ba&U bir tek~ ... Yleadine ..... olma7aeatına rire ba klta• "-rro: Rotanda tarafından 90k hara- Ankara 8 (A.A.) - tanbulda stik- I • f h d•ıd• (yanl1' ldlab) deto. <JM:*•k ldtalı> oı.ıa ..-. Fakat 'bu işte Md ,. ... 

~•lı: 11oı:: geret Belçlkada halk lal caddesinde 26 numaralı binada Halk cemiyet er.ı es e 1 1 «8*"l7ab okaywq» ..,.._..,... ....._ talelte o:sa reret. 
:_ bt;tetın eınnlyett ve bltaranıtı m.ütema- OpPreti namı ile faaliyette bulunan Rica 8 (A.A.) - Letonya, Alman e - o ' ana1aa.r ld ....,. ltre de"aya bDmeıder. 
~ ttı telıcUcı altında bulundutuna kanidir. Mulenruj müeuesesinin Cüıııhurtyet blliyetlertnin Almanyayı iadesi hakkın- Zayallı edebl7a&. atea Mü1r lllteble kalüuna difmii4ti. Ba falsoda• ....,. 

t"'enııetet. de eefmberltt yapm14tır. Halk Partisi ile hiçbir alakası olmadı - clald muahede ahklmına tevfikan bütün arta1ı •J'llıml towırU pülu. 

'l&Jik albnda bir teklif ğını tavzihe Anadolu Ajansı mezun • Alman cemiyetlerinin f.eshi hakkında 1* ~IUlkan. CaluJ. 
• <A.A.> - n.ıq 'hlelfapb pse- dur lıllramame i8ılar etmiftlr. 



SON POSTA 

C Şehir Daberleri ) 
Türk ve Selçuk eserleri Çinili 

köşkte teşhir edilecek 
Bu eserlerin bir Bizans mimari eseri olan Ayasofyada teşhirinin isabet· 
sizliOi hakkındaki neşriyabmız Maarif Vekaletince nazarı dikkate ahndı 

Bir hırsız garib bir tesadnf 
neticesinde yakalandf 

Evvelce suÇluyu serbest bırakan mahkeme, 
bilahare 6 ay hapse mahküm etti 

Bbans e.eri olan Ayasofyada Çinili Aynaofyada vl1mlde getirilecek mü - ya doldurulacak eserlerin bu büyüklük Bir müddeıt evvel bir gece Sultaııah - evvel asliye 2 ncı ceza mahkemesince aJO 
kOfkü süaleyen Türk ve İslam eserle • zede ne gibi eserler teşhir edilebilece- karşısında sönük kalacağı hesablan - medde aşçı Ali Rıza.nın dükk&nmda ya - ay müddetle hausine karar verileni~ 
rtnd•n mürek.keb bir müze meydana ğiru eski eserler mütehassıslarına tet- rmş, kubbe altında eser bulundurulma. tan İzzet. Ali ve Nazif adl:ırında üç gar - memuru Fuad hakkındaki hüküm, T~ 
ıetirllecelf haber alınmıştı· Bu haberi klk ettiren Vekilet, ilk vermiş olduğu rrıar:mm muvafık olacağı kanaatine va- son sahun kalktıkları vakit, lokantanın yiz mahkemesince suçlu lehine bozul• 
verirken Ayuofyanın Bizans eseri ol- k da .. tmi ç· ır ködlrteki e- r 1l1T'1ştır pencerelerhıdl ve kapı.aında bir i•yı·i ta- rak mahkemesine iade'! edildiğinden, ~-

arar n nıcu e " ın ı 'l"'" B' A b h billik ·· ek d~ k..k,,__.,_ b ' h--1.t.. li1' dujunı;, burada vücude getirilecek 1 . 1 rinde kalmasına karar ~ZPUS eserleri yasofyanın a çe • ~ go1'3C u auua ır •aa.uA ya- bu davanın nakzen duruşmasına as 
müzede Bizaım eserlerinin teşhir edil. ser eı:ın yer e sine toplanacaktır. Bahçe tanzim edi - pıldıgını aınlMJUf, etrab arqtırmağa baş-12 nci cezada başlanmıştır. jj 
metd daha milnasib olacağını yazmış - vermı~. .. ler.Pk, müzelerin bahçesinde olduğu gi- larm.§lar ve az sonra. da, hakikaten g:ır - Dünkü celsede Temyiz mahkemesi~ 
t7k. Bu arada, Topkapı Sarayı müze • Çinıll koşkten kaldırılarak Aya50f • bi tarhlanacaktır. son Aliye aid çamqu ve elbi.M bavulla- bozma kararı okunmu~ müteakiben 
dni IÜsleyen Çinili ~öşkteki Türk ve ya~a doldurulan Tnr~ ve Selçuk eser- Bizans eserlerinden bir çoğu şehrin rırun ça1..ı:mnıaf olduğunu iÖrmÜflerclir. alan müddeiumumi bozma sebeblerJJld 
Se~ eaederinin yerlerinden kald1 - lE>rı tekrar yerlerine ıade edilecektir. her tı:ırafmda dağınık ve bakımsız bir Hırsızlık htdisesinden zabıta haber • esasa taallUk ettiğin<len bahisle uyu~ 
.nlmasırun dotnı olarmyacağını da işa- Ayetsofyanın müze olarak ~alınası halde durmaktadır. Müze İdaresi bu e. ~r edilınif, yapılan tahkikat ..:ı.unda bü- veya. ısr.ar talebleri!li yapabilmek ;.çdl 
ret etmiş~. Neşriyatıınız üzerine ~ • muvafık bulundutundan, b~ ~ızan! .@: serkrin Ayasofya bahçesinde toplan - tün ~ana.a.t ve r.ipheler earaoa. :Nazitin evrakı davanın mütalea edilmek uzeıf 
yalardan bir kısmı Çinili köşkten kal • serinde gene Bizans eserlcnmn teşhın ması ifinde belediyenin müzaheretini il.ıerinde t<ıplandıiı~dan, kendia mevcu. memuriyetine tevdiini istem4tir. reı 
iırthp, Ayuofyaya nakledildiği halde karcrlı~mı~r. i~temi,ir. Tesbit edilen Bizans eserle • den ~l~d birinci sulh ceza mah- Mahkemede bu istek kabul edi~e 
ba mnelfymhı devamına Malırif Ve • Ya~nız muazzam bir eser olan Aya - ri zabıta marifetfle toplatılacak, Aya • kemesı:ıe ~ edlhniJtir. . dıava dosyası müddeiumumiliğe verılıııfl 
Jıı:tleti mOsaade etmemişti. sofvanır kubbesi altındaki geniş saha. sofyaya yo11anacaktır· HAkim Rtıpd. suçluJu aorpya çekmJş, ve du"11Şllla bugüne bırakılmıştır. 

~ :=::!=::;·v:~n=~~J::1 !~i~' iki cUr'etkAr hırsız dörder seflf 

MHll Pı'yango bu"yük rag·bet gördü Romanya vapuru bir ouddelillemkendwniithamedecekma- birer ay hapse mahkOm edildiler 11 k ti ti h.ir:tte 0~ aörerek muhakeme - Bir müddet evvel Bomonüdc Sil~ aza 8 a 1 suıın. ga.yn ıuvkuf yapılmuuıa karar cadde.sinde 7 ntunarah Jilbartoya aid e\i 

3 aylık ilk plan lstanbulda, yılbaşı piyangosu Ankara- Evvelki akşam Karadenizden lirna • ve:1!oV: =Y~e:Obe~ ::ş=~ ~pegündüz anöhtar uydurmak suret!~ 
da, müteakib keşideler büyük şehirle:imizde yapılacak nımıza gelen Rumen bandıralı Roman. Ali Rızaya ~rek mahkemece serbest gırer~, çaldıkları eşyaları ~a~ı~ ~ııl 

ya vapuru yolda bir kaza atlatmış, çift bıNkıldığm& ve muum oldujun.u ıöyli _ çen hır koltukçuya mal sahıbı muş 1 . i . . uskurl~ olan vapurun her iki uskuru . . . . uzu.n uzadıya pazarlıklardan sonra sa , 
i!lıki Piyango daresı 11 Blrincıteş • rek kısa bir zamaıı zarfında ayni za - da tel . b' t ı.. • . l t k l yerek eski ifkı- alınmuuu rica etmiştır. tan sabıkalı hırsızlardan Vasil ve TeO 

ı......;d . . :u- ı.:b f r ı· . vesaır ır aAJm cısım ere a ı - .&"""' Ali lb bir d f . . .. h ~ rin. -.• esını mu~a.IU aa ıye me IOD manda yurdurnıuun her tarabna illn 1 . ..~ı za c • a ıçıne fUP e golos hak.lanndaki duruşma dün 2 ıı 
-em ed'lm' 1 ktır mış, vapur saat erce denız ortasında düftüğünü.. ileri sürerek ıarlOllun bu rj. . . • . ~ 

veı.......,. r. 1 ış o aca · kalmıştır asliye ceza ınahk.?mesınde sona erınıi 
Yeni te,ekkül eden Milli piyango u. Millt piyangoya aid muhtelif işlerle · . . v. ~ı kabul •tımem.if n ~~ncüsine .. tek - Cür'etkar hırsızlarm suçu sabit gö : 

mam mfidflrlöğli evelce de yazdığımıı meşgul olmak üzen mnum müdür mu.. Vapu~n. kaptanı bırkaç sa~vt. geçt2gı rac ~ vereaıtyece~ini kat ıyetle soyle - rülerek ve sabıkaları da gözönündt? t'.l 
gibi 6ç aylık muvakkat intikal pllm ıv..ni Hamid Ortaç Ankaraya giderek h~lde b.çbır vap~ı:ın gel~edıgıni ~o • ıniftır. .. tularak her ikisi de dörder sene birer a'f'. 
madbince ilk keşidesine bu ayın on t.hnwn Müdür Nihad Ali Üçüncü ile r~nce ~aşta kendısı oldu.gu halde bü - ~u ~ttan birkaç gün 80lll'a ~o~ mahkfun edilmişlerdir. Suçlular ayni ~ 
btrlnde başlamış olacaktır. temaslara ba.şlamlfbr· tün murettebatile btrlıkte uskurlara prib bir 1-diif. Nuil\n suçunu gayrı manda o kadar müddetle de umumi eJJl' 

ikramiye miktarlarının diğer keşi • takılan ~isimleri sökmek üzere faaliye. kabili inklr Wr halde ortayı çıkarmıştır. niyet rıezareti altında bulunduruıaca1' ' 
4elere ntsbetle dolgun ol~u Milli pi • KömDr nakliye masraflarımn te geçmıştir. O:imh~ri.yet N.yramı ıecesi. atçı Ali Rı~ }ardır. ..~ 

bil lerl in h Ik t f d d Nihayet uzun bir çalışma neticesin • zanın iki pıwaıw elbilelt>.rı çalınan Alı ............................................... _ ....... . 
~ng&oı et,.. nt .. a 1ara ınbanb 8

1 - arhrılması istenildi ve aırkad:ım tzzeı bir l1lın se~tmek üze- Bayram ve Osmanh Bankası na z 3 rague gormes ne se e o • de uskurlardan biri tellerden kurtarıl • ..,. . . . 
maktadır. Sömi kok satsn tüccarlar nakliye r.ııştır. Vapur tek uskurla ve tam 6 sa re Alemdar sine~:nna fltnıiflerdır.. Osmanlı Bankasından: 

11 İkinctteşrin ke.,idesinin büyük ik- mnsrafuıın ziysdeleştirilmesini bel~ - at rötarla evvelki a~m limanımıza Bunla~ Alı on sıralardan bırınde Şeker Bayramı münasebetile Os:ınaııl' 
rart{yesi 80 btn liradır· Müteakib çe • diyeden tstemlflerd1. Yeniden tesbit &- gelmıştir. ~an. bir ~~ ~~inde çalınan ~~- Bankasmm Galata Merkezile Yenicll: 
kflişlerde bu miktar J 00 ve 130 bin 11. dilen nakliye m.asraf.ı ile sömi kok to - Dün vapur kaptanının limanımıza b!eel.~rmden birim görünce 0 tarafa yu. ve Beyoğlu Şubeleri, 13, 14 ve 15 :tkirı 
ra- çıka;,lm,•tır· nu yfrmi bir lira bet kuruşa çıkmıştır. val:i olan müracaatı üzerine vapurun Nriim~fş, 

1
00d • .A.~~ ~ki ahrkadafttt gardson teşrin 939 günleri kapalı buh!nacaktıf.~.-

~ - ..., . "' azı o ;~ gorunoe ayre eırı oııa ··· ·••••••••·••·•••••·••••••·•••••••••••••••••••••••••• Son iki tertibe aid biletlerin fiatı bt- Piyasada IÖmi kot bulmak ırnkansızlı.. diğer ~aftının tellerden kurtarılması i- kalın t 
l"Ol" buçuk Hf1: olarak tesbit edilmiş • ~ kaI"ŞJSJnda nakliye masra~nın QO • çin üç dalgıç verilmiştir. Dalgıçlar bir Al( d:~hal polise müracaat eder~k, Na-
ttr. ğnl!.ılmuı hiç bir neti~ verrmyecektir. kaı: sa:ıt zarfında us'kurları işler vazi - zili' k 1 .. -- . ı. ö b 

p· ada d b 1 k'· .. ya a..._...., ve açı .. ı z g&l'90lll u se-
Mmf bilet atışında halka kolaylık ıy11s mevcu u unan omur, ye'e getirmislerdir. Vapur dün akşam ter ikinci .,_ hakiın Rafidin huzuruna 

olmak üzere biletler ortalarından zırn- yerli lrok ile, br1Rt"tir ve bunlar da i- tekrar Karadenize hareket etmiştir. sırtında 8'.D; delilleri c:>lduğu halde çı _ 
m1anmı~tır. Jıfm.f biletlerin bedeli H kametgAhta tesHm şıartile 22 liraya sa- kar.ıhnıştır. 
Jnınıştur. tıL'tlaktadır· Buna mukabil Bulgaris • Ticaret lşl~rl: Dün bu enteresan hırazlık hf.dj.,esinm 1 

Muvakkat Qç aylık intikal plAnma tandan ithal edilen mangal kömürü dun.ışmasma Bultanahmed ı inci aoulh ce- 1 

atd kt!şid~ler şehrimizde vapılacaktır. ayPi şart dahllin~ 'kil~u ~,5, kuru Hayvan ibrac hazırlıkları yapı?ıyor za m.ahkem.tnde devam edilmff, maz -
1'undan sonraki çekilişlerde esaslı .m-ese odunu çektsı J 40, gurgen J20 ku- Hüklımetçe ihracı menolunan ma:lde- mm Nazif bo,mınu bdkerek hlklıne : 
~ikltt olacakbr. Ke.şideler her ru~a satıbnaktadır. ler mey.anında canlı hayvan ihracı da c- Ne .,...,.ıım bay reis bJr lftir oldu 
.,,n yedisinde ve münavebe ile muh - • rnenolurunuş i.se de, bilihare memleket- it~ ... > demiftir. 
Wff büytlk fehirlerirnizde çekilecek - Ynkaek aeale ~adyo neırıyab te mühim miktarda kuablık hayvan mev Hlkim .ftet6d, hır&ldık fiilini 13bit gö. 
ttr. menedilecek oud olduğu, bunların dahili istihl&kten rerek maznun prsonu 8 ay hapse malı -

Yılbaşı btletleri BirincikAnundan i - Belediye, yükl!lek sesle neşriyat ya - f.azla oldutwJdıan, kış mevsiminde n!ÜS _ kftm et.m.ifUr. 
ttbemı satl4& ~anımı~ bulunacakfJr. pan radyo sahiblerini cezalandıracak - tahsilin beslemekte mü§külita maruz ka.. . ·air suçlu h~kk1nda karar 

Yılba.~ı çeldU~ Ankarada yapılacak tır Bu hususa atd hazırlanan mazbata lacağı nazarı dtkkatf! alınaraıc bazı hay • • • 
ft fkramiye netk-eleri radvo vesair -;e- Şehir Meclisi tarafından tetkik edil - vanların ihracına müsaade olunmlJ1tu. nakzedıldl 
rt neşir vasıtalarından istifade edile • mektedir. Bu kararnameye memleketin müda _ Beşiktat anıbacılar ktlıyuı Mehmed -
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iki lngiliz vr:.p:ır inşaat mum,ssili geldi 
faası ve hayvan neslinın üretnmesi ba • den Nşvet alıcblı iddiaalle bir müddet ~ 
kımından melhuz zararları önlemek mak- --==-=---=--==---======-E::==:::::ıı::ııE::======---=":: 
sadile de bazı kayıdlar konulmuş, ez -
cümle kıymeti beş liradan az olan küçük 
baş hayvanlarla, keza kıymeti l!'> liradan 
az olan sığır hayvanatmd&."l ancak hudud 
mıntakalarında kurula~ pazarlarda sa -
tılanlarm anemleket harlcille çıkarılması 
kararlaşmıştı. 

Bu sebeble Kara mıntak.ısında bir hay
li faaliyet olmuş ve ınevıim dolayısile I 
Mardin mıntakasmda da rniihim koyun 
satışları ihazırlıklarına geçilmi~tir. Yal -
nız hayvan ihraç birliğinin evvelce yüz
de iki nisbettn<le bir masraf alırken bu 
defa bunu yüzde 8-10 a çıkardığı hakkm. 
da şikayetler yapılma~a ve bunun müs -
tahsili zarara sokacağı ileri sürülmeğe 
başlanmıştır. AlAkadarJar Ticaret Veka· 
j letine müracaat ederek ihracata müessir 
olacak vaziyeti iz.aha karar vermişlerdir. 

Polisle: 
İngiltereye sipariş edilecek 11 yeni 1 Knovl ve Çalmem adını taşıyan bu 

wpur için İngiliz vapur inşaat mües - iki müm~il, dün Devle~ J?.eni.zyoll~ • . Bir adam tramvaydan de~ 
IOSderi araamda açılmış olan müna • rına gelmitler, umum mudur Ibrahım lzzet adında biri Tophaneden geç -
kua müddeti geçen ayın sonunda bit. K~?l ile. görü~Üflerdir. . . mekte olan 6'!0 sayılı tramvay araba -
mlşt1 Mumeaıller, .MünakalAt VekAletı ıle sının basamagına atlamak isterken mü-

. .. bu hususta görü~ek ve kat't bir an - vazeııesinl kaybederek düşmüş, vücu-
Dan Avrupa ekspresıle dunyanın en la~mayn varmak üzere bugün Ankara- dünün muhtelif yerlerinden tehlikeli 

meşhur vapur inşaat müessesesi olan ya hareket edeceklerdir. Resmimiz mü surette yaralanmıştır. Yaralı can'kur • 
İngiliz Armstrong mües.c;esesinin iki messilleri Sirkeci iitasyonunda göster- taranla Beyoğlu hastanesine kaldın} -

Sevimli ıan'atkhlanmu: 

HAZIM • VASFI - FERiHA TEVFiK • MAHMUD - HALiDE 
NECLA- ŞEVKIYE - SUAVi - ve NATAŞA REV050 ARTiSTLERi 

Senenin ikinci büynk TÜRK FİLMİ 

Musiki ve farkllar: MUHLiS SABAHADDiN 

BU CUMARTESi MATiNELERDEN iTiBAREN 

SARAY ve İPEK Sine~::Uda 
Bu film ayni zamanda · 

IZMIRDE ELHAMRA 
ainemuında da gösterilecektir. 

Ç E N B E R L İ T A Ş Sineması 
Tllrhlyenln en muhteşem sineması 

PEK YAKINDA AÇILIYOR 
mümes.c;ili şehrimizt: gelmiştır. mektedir. mıştır· ~---------------------•••••"" 
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BarıS lovassulundan 
' iimide dii,m_ekle acele 

edilmiş olmaz 

Samsun Hal'·evi gösteril 
kof unun nwvaffak ~ir temsiU 

f ' Kravat iht.kin 

L SLER 
Bir lllçil meaelesl 
Bir genç 1mdan küçük bir şikayet 

rnekt1;1bu: 
- « ... Elbette ar'kadqım tercih e· 

dilecekti,. pınI pml pariıyan bir kızın 
vanında sönük bir kıza kim ehemmi. 
~ 

yet verir? Bütün kab.:hat beni el'an 
mektebli gibi giyiDdbmektıe ısrar 

eden ~· 
Melelenin mahiyetini anlamışsı • 

nızdır. Bİi' genç erkek için iki kızdan 
birini setırutk b&hia mevzuudur ve 
'beğalinen cPırıl pırıl. f1k giyinen..dir, 

Daha doğrum partiJi kaybeden böy. 
~ sammkta. ~cib sebebini göze] 
gtyin~te 'belmaAtadır. Eğer hakikat 

gerçekten b~yleyse trlllmrihnüzfr ve. 
rebiliriz: 

Delikanlı çok feu bir aeçim yap
mlfbr. Cemayet bayatma. atılır atıl. 

maz manken gibi giyinen ve giydirl. 
rilen geq kJ.z istikbal ifin dayanıla. 
cak bir t.emel vAd@fmaz, kaypak yol. 

da yer almlf demeldir· Yeni lnsulan 
haya.t ~el I"• Jggy·••eini 
btJıımyonmr. fakat lilKltn ortak böyl!e 

bil' ortaktır ve kızım cemiyet hayatı· 

na atarken sadıa. :nıilı:ok.Wı olduğu 
kadar sade giyindirrne,e itina eden 
aileyi takdir. edaim.. ~ ailenin kızı . 
sızlamnakta hakiııdır, muhakkak 
ki, ıa~ık olduğu erkeği b.11.Kak. 
rnes'ud olac, -;.Lır, giyinişte olduğu 

gibi. zevklerinde de sade kalmaya 
devam etmelidir. 

* Bayan cC.X•ye: 
.:.. Genç kızlar kendi aralarında 

kalınca ne konlJ.iurlaı:? diyorsunuı 
ve bu cümle ile anlaşılıyor ki, arzu. 
JWJ şu aile kızım bi.Iaz. zemme.tmek
tir. 

Genç kız arkada.~ ile yalnıı.. kalm
ca elbette İngiliz Başvekilinin şemsL. 
yesinden veya bay Bitlerin müstak 
bel nutkundan bahsedecek değild·r, 
~ erkek lııendi arkadaşile ne ko
nuşursa gen~ kız da o mevzmın ta • 
maltleft aftsf üzerinde konuşacaktır ve 
bu da tabiicftr. Meryem annemiz s:ığ. 
lığında ne yapardı bılmiyorum, fa. 

kat ne yaparsa yapsın onun zamanın· 
da. yaşamıyoruz, garb mekteblerin • 
de çocuklara 11 yaşından itibaren 
cinai terbiye verilmekte olduğun• 

unutmayınız. TEYZE 
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ı T AR i H TEN s Av FALA R ::::ı "Bre en i11 
•• 
Uç adam ve i.iç fıkra 

Paşanın rüyasına girdiai için asılan aCja - Öküz IAkabını memnuniyetle 
taşıyan sadrazam Padişahın gözdesi bir idam hükmünün 

affı ricasını nasıl karşllardı ? 

[ " Son Posta ,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor ] 
On dokuzuncu asır vezirlerinden To- kaçmış. Vali peşinden adam gönderip etmi~, harb hakkında konuşuyordu· O 

pal İzzet paşa, 'katil, zalim bir adamdı. yakalatmasın diye de sapa tyollardan sır9da serdarın otağını taJfıyan araba
İkinci Mahmudun yeniçeri ocağını bü- İst:mbula canını zor atmış. İstanbulda, ların öküzlerinden bir tanesi nasılsa 
yük bir şehir muharebesi ile lağvettiği ŞeyhLlfimın huzuruna çıkıp vak'ayı otağın kapısına kadar gelmiş, ve başını 
sırada Üsküdar muhaf1Zı idi. 9sküdar- anlatmı~. Şeyhislam İzzet paşayı biraz kapıdan içeriye u21atarak böği.lrmü.ş 
da bulunan ve İstanbuldan Usküdara idare edip geçinecek yerde vazifesini idi. Kumandanlar, serdarın lakabını 
k açan yüzleree yeniçeriyi kılıçtan gc- b:rakıp izin almadan 1stanlbula geldi - haıırlıyarak bıyık altından gülümse • 
çirmekle büyük bir şöhret almış, hü- ğindcn Aziz Mollayı azarlamış· Fakat yince, Öküz Mehmed Paşa da güllim-
kümdarın itimadını kazanmış, sonra Aziz Molla, gu''lümsiyerek: · sernış. : 

birçok valiliklerde bulunmuş, sadra - - f zzet paşayı gündüzleri idare et- - Evet paşalar, beyler! .. demişti. Ba-
ıarnlıP,a kadar yükşelmişti. mesi kolay efendi hazretleri, demiş, na baktı. beni aradı, fakat ne dedi bili-

Top:ıl İzzet paşa Kastamonu valisi geceleri rüyasına -Mrip girmemek elim-
6' yor musunuz? Haydi seni tanıdım, 

iken bir sabah erkenden Kastaanonu de degwil!... b d · b kl · en ensm amma, u eşe erın arasın-

na;bi Aziz Mollayı vali konağına ç.ağırt. * da ne işin var? diye sordu! 
m!<:, vakit.siz çağırılan Molla telaşa Bir ökilz nalbandının oğlu idi. On 
düşmüş, vaijı. konağının önüne gelip de altıncı asrın sonlarına doğru, İstanbul * 
Kastamonu eşrafmdan bir ağanın dar- da Karagfunrükte doğmuştu. 161 9 da İkinci Mahmudun gözdesi me~hur 

'' sergtlzeşti 
Harb patlayınca Amerikadan Avrupaya hareket edeO 

Alman transatlantiği Atlas denizinde İngilizlerin 
elinden nasıl kurtuldu ? 

-

ai!acınd:ı sallandığını görünce korkusu da, iki defa sadrazamlık etmiş, valilik- HAlet efen<li güzel bir adamdı. Ezmek 1 
1 ..1 b 1 b' Osm l iri 1 J3remen Atlas Okyanusıında bir kat daha artmış, valinin birdenbi- er•1e u unmuş ır anı vez o a- istediği, çekemediği devlet ricalinden 

re parlamak tabiatinde olduğunu, par- rak ölmüştü. Köse Canib efendi de hilAkis çok çir- Aımanyanın Bremen transatlantiği ıçıkiık. Daha kara suıarmda idik ki betJ 
]atlığı zamanlarda da ~özünün cthanı 'larif, wzeki, hazır cevab bir adamdı. kin idi. Bir gün padişahın bir alayında, ~~harebenin il~nına takaddüm. eden kumandayı ikinci kaptana bırakarak va 
görmediğini bildiğinden, titriye titriye Çocuklugunda Ende;u?a alındığı za - giderlerken, seyircilerden• ihtiyar bir gunlerde 1\.merikada Nevyork :ım~ - purun şahsıma mahsus kasasına koşt~~' 
huıura girmiş. mıtn, babasının .~an atınden kısaltı~a. - kadın Halet efendiye: «Allah padişaha nında bulunuyor~u. Muh~rebenm ırn- kasada Alman deniz erkanıha~b.tyesınıll 

Aziz Mollayı sabırsızhkla bekliyen rak takılan «Ôkuz• lAkabını, devrının . . . .. t . 1 d' d t . t' nı sırasında tehlıkeye ragmen oradan harb vukuunda açılmak kaydı ıle dah~ 
f?zet pa~a, 0 daha kapıdan girerken ba- bövle bir lAkabı olmıvan, fakat basit- sHe~l~ şırıfn gd~shersın.• ıyke uda e mılş 1

· hareket etti. Gazetelerimiz o zaman evvelden vermiş olduğu kapalı zarJ 
w- .. J'k.l . h'lı ri kw d k a et e en ı emen ar asın an ge en A d 1 1 fl tf h . . ecı·ı· gıımıya baslamış: ı en ve ce ı ıe arşısında uda . . . . . vrupa an ge en te gra ara a en er vardı· Telsiz memuru harbın ılan 1 

- Molla! Molla!. Eşrafı beldeden fa- bükerek cEşek!> denilen diğer ricali Camb efendıyı göstermış: .«Hanım! Ha- gün: diği haberini de getirdiği için artılc 
. . d h1 üzillm d ta t nım! Sen o duayı arkadakı şu cfendlve k d' k ra hn ~~ay! tanırsınız ya, ben ona ıltıfat arasın a, ç e en şımı.ş ı. 

1 
• • w - Tutuldu, tutuluyor, tutulaca , ı- zarfı açmak hakkımdı. Açtım ve a 

ederdim, meğer hain imiş! Bu gece rü- rr.uasırlarından şair Şamlı Mantıki, et.. demıştı. . .. • ye siltun sütun yazı yazdılar ve niha- sularını terk eder etmez zarfın içinde· 
yamda üzerime yürüdü! Tabanca bo- hemşeriJerini i:ğneliyen bir şiirinde: G~n~ nak~e?~rler, bır ~n Halet e - yet geminin yakalanarak bir İngiliz li- ki talimatnamede yazılı olan rotayı 
şalttı! Ben de demincek müstahak ol- samda bilmediler kıymetimi, ferdının tesırı ıle bir delıkanlınm ida- manına götürüldüğünü haber verdiler. tuttum. Şimdi mesele İngiliz kuvvetl"· 
duıfo cezavı verdim! Hicret etttm 8.at.eba.şşehbiyl mıP.a hükmolunmuş. Delikanlının şefa Fakat İngiliz amirallığı bu haberi he - rindrn kurtulmaktaydı , bunun için de 

• Ilarlann çJfteı ız'acından, t.ç l ! d' · w d.. .. 1 
Aziz Molla şaşırmış kalmış. Bu söze İltica et tim Öktiz pi.şayi! a ı arı e en mm ayagına uşmuş er. me:n tekzib etti. basit bir çareye baş vurdum: 

ne denir? Paşaya hak vererek hiddeHni Diye o zaman Haleb valisi bulunan İkinci Mahmudun gözdesi: cCanım e - Gazeteleri de bu mütenakız haberle- Gemide> bulunan motörlü şalopele~· 
yatlcıtırmış, mahkemeye dönünce de Mnhmcd paşayı methetmişti. fendim. birine gençtir yazıktır, öbürü- re makes oldukları için fazla muaha • den bir tanesinin içine büyük bir te}sıı 
püsünmiye ba lamış, düşündükçe de Öküz :Mehmed paşan.m zarafeti ve ne ihtiyardır yazıktır dersiniz· İdam ze etmiyelim, nihayet telli ve telsiz tel- cihazı yerleştirdim, bir telsiz memur~ı 
korkusu artmış, akşamı zor etmiş, ge. hazır cevablığı için de şu fıkra me~ • etmek için her zaman orta yaşlı adamı grufla radyonun esiriyiz, kendi vasıta- n~ bir zabit kumandasında üç, beş k~~ 
oe olunca da, ailesi efradını, eşvasını hurdur: Bir sefer esnasında, maivetin- nerede bulalım!• dam~.ş. hmmızla aslını bizzat tahkik edeme - şilik 'bir müfreze koydum ve şalopeyı 
çarçabuk toplıyarak Kastamonudan deki pnı;a]an ve beyleri çadır\na davet Reşad Ekrem diğim1z uzakta olmuş hadiselerde ne denize h1direrek Bremenin Avrupa~a 

söylerlerse onu naklederiz. dönüş seyahatinde mutad olarak takıb 

( GCNCN ADAMLARB ) 

İngiliz tayyareciligiui 

Biz elimizde olmıyan sebeb]erle bu ettiği rotayı takib etmesi emrini ver .. 
mütenakız haberleri yazıp dururken rim. Şalopenin telsiz cihazı bu seyah~t 
hakikat anlaşıldı: esnasında gfıya Bremenin kendisi imıcı 

Bremen transatlantiği bin bir tehli- gibi Berlin ile muntazaman temasta. 
kevi atlatarak Amerikadan Avrupaya bulunacaktı. Maksadı anlamışsınızdır, 
aö~miiş ve Şimal Buz denizinde bir Rus İngiliz kuvvetleri şalope telsizinin se· 
limanı olan (Murmansk)a demirlemi~. sine bakarak kendisini Bremen sana .. 
Faknt, ~eminin Akibeti meçhul olduğu ra'klar ve uzakt.ın ~ kib edeceklerdi, 
sıralarda sergüzeşti hergün ilk ~ayfa- ben de bn müddet zarfında ·erkanıhal'• 
lar• isgal eduken tehlikeden sıyrılı!il- biyPnin peşinden tertib etmiş olduğu 

yaratan 
tRoyal Air Forces, adını taşıyan İngL 

.dz ihava kuvvetleri kendilerine tam ma
nasile layrk bulunan bir kumandana ma
liktir. Sfr Gril Newall ... Yüksek rütbeli 
bir zabitin oğlu bulunan Sir Gril Newall 
gençliğinin bir kısmını Hindıstan ordu
sunda geçirmiştir. Orad:a cesareti, soğuk
kanlılığı ile temayüz etmi.ftlr. 

1911 senesinde !n~ilterede hır seyahat 
yapmakta olan Sir Gril Newall, bir tay
yarenin havnlandığına şahid olmuş, bu 

adam 
\
kralına yaver tayin edilmi~ti. Bu vazife- nın ŞPkli ancak bir iki satırla yazılıyor- rotayı takib ederek düşmanlarımızca 
de iki sene müddetle hiz.me: gc rdü. d:.ı. Bununla beraber sergüzeştin bu m~çhul bir istikamete sapacakhm. Tah· 

Sir Gril NewalI 1925 senesinde, hava 5011 kısmı gerçekten dikkate değer nok minimiz tamamen doğru çıktı. İngiliz· 
meclisi azası ve vis mareşal oldu. talerı ihtiva etmektedir. Biz bu kısmı ler şalopeyi takib ettiler ve bir müdd:t 

1937 senesinde de tayyare erkanıhar- bir Alman gazetesinden naklen bir soııra da Bremenin yerinde büyük bır 
biye riyasetine tayin edildi ve ilk iji Lon- İtalvan gazetesinde gördük. Avrupalı motörlü sandal bulunduğunu haY· 
dranın hava miidafaasını tanzim etmek mc~lekdaşımız ise sergüzeşti bizzat retle gördüler. Biz ise müste ... 
oldu. transatlantiğin süvad5inden dinlemiş- rihane Avrupaya döndük, Rus }!-

Halen !hava mareşali rütbesi haiz bu- manına girdik. Tabiatile bu av .. tfr. 
lunmaktadır, Royal Air Force'un da u- det seyahati esnasında telsizle nıu• 
mum kumandanıdır. Süvari sergüzesti şöyle anlatmıştır: · k k' d'k ınıı 

N k 1. d dk bı'r aece habere yapm& tan çe ın ı , ya 
B <l ğ 1. k d k .. . - evyor ımanın av ı , n . • ıs· l . d' • manzara onun hayatına yeni bir istıka. u e er 1 uman an az onuşur, go. w k brışkalarının verdıklerı te ız erı ın 

met vermiştir. rünüşte soğuk tavırlıdır, fotografcı1ar- yen~e'ktcn oonra kamar~m~a oturur e~ lemekle iktifa ettik, hakkımızda söy • 
daaı hiç hoşlanmaz. Kendisini bütün mev- tel:ız :el~raf mamuru küçuk bir telgr~ lenenleri isit•erek ıte bol bol gu"ldüik· 

Hemen tayyareciliae yazılmak arzu- ' d B"kt1m bu telgrafta harb tehlı · "' - cudiyeti ile çok sevdi~i tayyareciliğe ge. ·r 1• .. ' - İ • d · k' b d t h ti es-
sunu duymuş, bıı mesleğe girişinden az v.akfeylemiş bulımmakt;dır ke:;inin önüne geçilmez bir seyir aldığı lave e eyım ı, udav el seya k~ 
ilOJ'lra pilotluk rütbesini ihraz eylemiştir. Sir Gril 'New"ll Ç k' d kt • t· . t' . t .. vaıJlıvdı. Derhal harekete hazırlık em- na~mda vapurumuz a yo cu yo U· ..... " e ır e en J e ışmış ır, va anının gos- J • • ... - .................................................. . 

Staj ımüddetmi müteakıo Hindistana dö- manasile müstakil bir mahiyet arzcyH. terdiği itimada lfiyık bir askerdir. Yok- rini verdim ve o dakikadan itibaren de Erdekta zeytincilik 
rıen Sir Gril Newall orada ilk askerl tay- yordu. · tan wır ettiği İngiliz tayyareciliği bütün kamaramı bırakarak telsiz dairesinde 
yarecilik mektebini küşad eylemiştir. ı Bu sırada Sir Gril NewaU fngıltcre ·kudretini ona medyundur. yer aldim. Havadan ~eçen ne kadar tel Erdek (Hususi) - Kazamızda bu yıl 

Hnr.bi Umumi patlak verinc-e derhal siz varsa hepsini de alıyor, şifrelileri de zeytin nrnhsulil iyidir. 36 yılında kamiletl 
Avrupaya gelmiş ve hava teşkHatında Fırtına yUzUnden vapurlar Limanda temizleme ame~ iyesi d1hil olmak üzere hepsini de okumıya denecek derecede soğuktan kavruımuŞ 
yer. alm~ır. ~91~ s.onunda Fransız cep- teahhurla gJ:iyor I çalısıvordtım· Tehlike gerçekten önüne olan zeytin ağaçları yeniden gelişmiye 
hesıne gondcrılmıştır. O zaman lngilız yapı ıyor geçi1e..'T1ez bir seyir almıştı. Alman or- başlamış ve bu sene layıkile mahsule yat 
haıva teşkilatının ismi Flyi~ Corps'tu. Ka .. adenizde birkaç günd:nberi fır • Sirkeci rıhtımında Gümrük kapısı a- dusu Leh toprağına girdi, Fransız ve mıştır. Yağ zeytini ve su zeytini naınile 

Fevkalfıde yararlığına bınaen birkaç ~ına cl~vam et.~:kte oldugun~an, bu ç•ğınd:a deniz dibinde bulunan zincir ve İn!!ilizler seferberlik ilan ett!iler. Bu iki cinse ayrılan Erdek zeytinleri çok çe· 
BlY sonra tayyare !ilosu kumandanlığına j natta ı~leycn bu tun va~urlar lımanı - demir kütlelerinin temizlenmesine baş tedbirin ark~smdan Alman hükumeti- şitli ve diğerlerine kat, kat faiktir. 
tayin edilince mühim muvaffakiyetler 1 m•za rot~rla .. gelmekte~ır. lanmıştır· ne verilen ültimatom geldi, bütün bu Bu sene şu zeytini yılı olduğundan bil 
ıa"stermeX-c b 1 t . Evvelkı gun gelmesı beklenen Mer- Bu .. b tl d' 't · b . . . . . . . . . . ı .. D~ ıs nş amış ıı. . .. . munase e e ınamı vesaır a - hadisC'leri hepınız bılırsınız, bılmedıği- cins zeytm ağaçlarında mahsul mebzu 

• • Sın Vi'pUru dun akşam Jımanımıza geç zı patla dtl } ' t' } d'ld'w' İ · · " · " Alnum Je.plınleri İngiltereyi bonıbardı- . . . - yıcı ana e er ıs ıma e ı ıgın- niz nokta ngılız-Fransız ultımatomunu dur. 
man eyledikten az so.ıra mukabele b:ı _ v&kıt gelmıştır. .. . . der, bütün merakibin dalgıçların meş- mfüeakib şahsen bizi aiakadar eden Kapıdağı ile Arablar adası ve Ekinliıc. 

. . .. Bundan başka bugun gelmesı ıcab e- gul olacaö b h d k · · · "# mısıl olmak uzere Almanyl üzerinde mu- . . 
1 

.. ol u sa a an uza ge9l'Ilesı telgrafların da fezada mekık dokuma- Paşalırnanı, Avşa. Marmara adaları zcJ 
vaffakiyetli akınlar tertib etmiştir. den .ızmır vapuru yann, ve yarı~ ge ... dun mıntaka liman reisliği vasıtasile ya bac:laôıklarıdır. tinleri de yüz güldürecek derecede bere· 

~rıec:ı beklenen Ege vapuru da bır gun bütün vapur ve b'lc'" 1 d · k'l Yararlıklarına bjnaen 1916 senesinde .. 
1 1 C t . .. .. 1 kt' 1 um e enız na ı Filhakika Almanyaya verilen müş - ketlidir. 

cAlbcrt Medah nişanını almıştır. Bu ni- ro ar.a umar esı gunu ge eceı ır. vasıtalarına tebliğ edilmiştir. terek ültimatomu müteakib İngiliz ami Havn ve manza11a itibarile müstes.n9 

pnı alabilenlerin s;;yısı parmak ile sayı- Lise edebiyat muallimleri 300 OOO k'l d r::ı11ı~ının Amerika sularında bu1unan bir güzelliğe sahih olan yeşil Erdeğirnııe 
labileeek !kadar azdır. Ankaray.a çağırıldılar · 

1 0 mazot g~~ i İngiliz kuvvetlerine «Bremen•in tev - haftada bir vapur uğramakta ve İstan~ı.ıl 
Liselerin edebiyat muallimlen' Ve • Dün limanımıza gelen İngılız ban. - kifi için cektig~i bir telgrafı tuttuk. Bu postasını yapmaktadır. Üç sene nahıYe 

Harbi Umumi hitamınd:ı İngiltere hü- d ı p 300 000 a 
kfuneti tayyarecilJğe daha büyük ehem- kAietirı daveti üzerine Ankaraya git - ıro 1 agasus vapuru · kılo telaraf şifreliydi , fakat bizim için hal- halinde kalan Erdeğe, yangından sonr # 

mislerdir. VekAlet, muallimlerden ted- m&ıot getirmiştir. lcdilmesi güç olmadı. hiç bakılmamış,. her şehirde dev adımlar 
miyet vermcğe başlamış ve cRoyal Air ris ·hakkında muhtelif mallımat alacak- Hamulenin bugün sabahtan itiba O dakikada hareket emrini verdim. Ja ilerlerken ne yazıktır ki: burası uııı-
Force. u t_.ırn eımişti ve bu teı:kHat tam ren tahl'ye ed'l · b ı k~· 

"'.F· ~ ı ı meısıne aş anaca ı.ı r· Mutad seyir ile Nevyork limanından randan mahrum bırakılmıştır. 
- ı 
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Resimle 
d'iinya 

bir ha:rtal1k 
hadiseleri 

C::ZiRAAT:::J 
Tatlı soğan ziraati 

r----· --... - ___,. ---································~ 
i Çii yenmek üzere yetiıtirilen tatlı •oianın ziraat aaalü, bildiiimis 
i acı aoğandan bir4z forklıdır: Ôleki arpacıkt1111 yetiftirildiği halde, 
! bu doğrudan doğruya tohumdan elde edilir. 

'·---.... ----.. -.. - .... -.. ·-·--·-·--............. -.... ---·-· ......... .J 
· Yazan: Tarımman 

İtiraf etmeli_yiz ki, henüz köylerimizde] soğıaın hakkmdadır. Tatlısında azalır, 
gıda maddelerı, pek o kadar çe§idlenmi~ ı pişmi§inde bir kımu azalır, bir kısmı bils
değildir. Yılm QOk günü tarhana, buli\ll", 1 bütün kaıybohır. Amma benim bu yazıda 
süt ve yoğurt gibi m&hdud yiyeceklerle asıl belirtmek istediğim nokta, soğanın 
geçer. L&hanıa, prasa gibı en kaba aeb- iyilik ve yararlığı olmayıp, köylünün gı· 
zeyi kısa bir mevsim görebilen; eti ancak da maddelerfıni çeşidlendirmek llizurnu· 
sapan çekmekten uzanan bir öküzün fe- dur. Buınıuaı için devletin köylü ile temas. 
dayı nefsetmesile tadan yerlerimi::ı: az ta olan her tefekkülü ve her ferdi payına 
değildir! Halbuık.i sıhhatli n zinde ya§a- dÜferl vıazifeyi yapmalıdır. Eğitmen, öğ
mak için. her şeyden önce çeşidli aıda- retmen, ziraat muallimi, nahiye müdüril, 
laııa ihtiyaç bulunduğu muhakkaktır. He. Halkevi. tahsildar, hülasa her vatanda§ 
le köy !hayatı gibi ağır işlerle geçen bir 1 bu yolda faydalı olabilir. 
yaşamada gıdaların çeşicili ve besleyici Bunu bilhassa kaydettikten &onra oku.. 
olmasının ehemmiyeti bir kat daha bü- y:ucurnuzwı dileğini yerine getirerek t.'lt
yüktür. lı soğan.ıın zira.at usulünü işte yazıyorum. 

Sağlıa.m bir nesil yetqtirmek yolunda * 
ilk hedefimiz, köylünün çeiidli ve besle- Tatlı soğan; acı soğan gibi arpacıktan 
yici gıdalara kavuşmasını temin etmek yeti§tirilınez. Herkesçe bilindiği gibi acı 

I o;maııdır. Bunun için devlet ~iraat t~.i~~ eoğarun tohumu ekilince bundan ev .. ·elA 

Lonc1ra na•aı mela&dli, meıtbar sahne re Jkörü K~raw'ın hazul anı.akta oldaiu yeni bir varyetenin dedikodusu ile çalkanmak ~ 
tadil'. Ban hle......, Wılikelerine, Lo11dra 11 ddllk deşik eden ntuıaklara ralmen, Londralılar ba reriiyö l&bll'Sızlıkla beklemek~ 
dlrlt>r. Zira. reYlde 111 renç ve pzel kız arasından seçilen tehrin en dilber balelerini seyl't'dtteklerdtr. 

leb kadar, meseli Halkevlerı de koylu arpacık eldıe edilir. İkinci sene bu arpa
ile temasa geldikçe çevrelerinde yetiıe- cıklar ekilerek soğan yetiştirilir. Halbuki 
bilecek sebze ve meyva çeşidlerini öğret- tatlı soğanda karatohum. doğrudan doğ
ıneli, onları SUılanacak yerler hazırlama- ruya ekilip o yııhn sonunda da başlı so-
ya teşvik etmelidir. ğan olarak dev§irilir. 

Bi7.de köylünün bazı ıeylerden mah- Bwıun için tatlı 10ğan tohumu önce 
rwniyeti, biraz daı görenek meselesi ol- yastı.klal'IQ ekilir. Yerinin ümüsü çok. yu
rnuştur. Küçük bir iki teşebbüs, kısa bir muşak, serin ve derin olması lazımdır. 
zamaınchı eski durumu giderebilir: İstan- Böyle !bir yer ekimden önce güzelce beL 
'bula 45 kilometre uzakta olan dört-beş lenip 1-1,5 metre genifliğinde kanltlara 
köy bilirim ki 931 yılına kadar çırıl çıp- bölünür. Sonra bu karıkların toprağı ça· 
lak duran yamaçları - o yıllarda başlıyan palanıp düzlenerek kendi haliM bırakı
programlı bir teşvik ile - şimdi hep bağ- lır. Bu iş ekimden bir ay önce biterse çok 
lık o~tur. Bir zamanlar, ellerfodeki iyi olur. 
iki ymı:vurta ile &eyyar bir üzüm satıcısı- Havıasına göre Şubat veya Martta ekim 
run geçmesini gözleyen köy çocuklarının, sırası gelince, metre murabbaına altı 
bugün ken<ii bağlarından üzüm devşirdi- gram hesabile karatohum saçılır, üzeri 
ğini ~öı:mek, ne haı; verici ~i~ şeydir? 1 hafifçe taraınır. Tohumlar fışkırınca ara
Her ıstihsal, mutlaka sat!.§ ıçın değil, 1 sıra suLanır. Otu ayıklanır ve nihayet ıki 
bira<z da bu gaye için yapılmalıdır ve bu, ay sonra yani Nisan, Mayıs ortalarında 
dediğim gibi çıok zaman bir görene~i yı- pırasa fidesi gibi bir bir sökülerek RÖfirü 
kıp harekete gegmek meselesidir. O köy_ lüp asıl yerlerine kazıkla dikfürler. Di
lliler; şimdi tarha.na, bulgur gibi katık- kim sırasında soğan fidelerinin kökü ke
ları yanında üzüm - pekmez de bu.lu- silmez. 
yorlar. Tohu.ıntlll yastığa ek;ldiği sıralarda a· 

Bu misal diğer gıda maddelerine de sıl tarlanın hazırlanmasına girişmek ve 
teşmil edilebilir: Patates, yurdumuzun herhalde fideleri dikmeden bir ay önce 
çok iklimine uyar bir nebattır; öğretile- işini biti:m~k li~'lr. Soğan tarı.ası da 
rek, benimsettilerek her köyde pekala ka~, ümüsl<i, senn ve bakın:11 bır yer; 
yeti§tirilebilu-. Lfıho.:'l.a, pııas.:ı, ıasu!y~ enl~ı-~çe ~<l>rap .o~lıdır: Zaten .. hu
kolay yeti§tirilebilen sebzelerdir. Basit susı. ihtıyaç için yetıştirileceğmden boyle 

Lonc1ra ~a&relannm birlade bale heyetinde dansözlük eden n daha ziyalle Meksikalıya benıdyen ba lT yaşlarındaki renç ve 
rllaeı kıs aym samanda, bava neuretlnhı a3Jl)dı biı' memurudur. Vazifesi, han bücunllıılrında halkı idare dmektir. Gündüzleri bu 
kılıkta rlrdiiliinös ıeaç kız receleyin Uya!rodakl vazifesinin batına döner dönmez bt>~n üstündeki askeri üniformasını çıkarır, 
laaıe elblselertnJ rtyer ft llalkı neş'eden co~tura<'ak numaralarını yapar. 

gıdalar olduğu haıde çeşid temin etmele-1 az bir yer her köylüd~ bulunabilir. (Yu
ri itibarile köy.l.ü sıhhatine çok nafidir. kanda söylediğim gibi köylünün gıd89mı 
ler. Her köyde az çuk sulanabilecek bir çeşidlendirmek yolunda asıl hedefimiz de 
yer temini mümkündür. Bu olun0111 da böyle küçük ve sulanabilir bahçeler te
gıdayı çeşidlendirnıek bir himmete kalır. min etmek, buralarda türlü §eyler yet.iş. 

Şehirlerde hor gijrülen fU soğan bile tiııme_!i be~letm~k olmalıdır.) . 

MILITARY 

t lı.ctu. 'M ırn- ıueMlertaln memleketinıh hakkındaki nqrlya&ı devam Mnuıkteclir. 
~ •1fa IAIMlnda iaUtar e&mekıe olan Tbe Sphere mecmuasında çıll;mıttll'. 
...__ '• ~ Tin &anaı;eelilbM aiıl •ıkta&e •eter nam1er v• JUllu u, -
--. ........ ıa ... . 

l:ır·" llolanda tıududunda tahşi -
datta bulundalunu ajanslar bildiriym. Bu -
rada hududlannı lı:onımak için bekleyen Bo
laadah askerleri -ıörüyorsunuz. 

köyde hatırlıca bir katıkttr ve pekala bi- Soğan .fıdelen, tarl8:8~ 12-15 sanbm 
lirsiniz ki her köy sofra.sında mutlaka or- aralıkla ve sıra sıra dikilır. Haftada. bır 
taya çı.kıar. Daima kuru gıdalar yiyen sulaınır. ?tiamrsa otu ayıklanır ve nih~
köylümüz, böyle hafif ye~llik yerine ee- yet Teşrınlere doğru da soğanlar devşı
çen soğandaal pek ho~lanır. Hele bıraz rilir. 
tatlıcası olursa, ekmeğine başka katık a- Tatlı soğen dönümünden iki bin kilo
r.amadığı çoktur. Halbuki bu basit gıdayı dan fazla mahsul vmr. Tohumunu al
bilc bazı yerlerde bulamadığı oluyor. mek için düzgün ba~lann_ı ertesi seneye 

G€çenlerde gör.iştügüm bir köylüye ':'klayıp, baharda ayrı b•.r yere ekmek 
bu mevzu etrafında baıı öğüdler veriyor- lazımdır. 
dum &: c- Sen hele onları bırak, dedi. En tamnm.~ cmsleri kırmızı, beyaz ve 
Geçenlerde bir yerde bir soğan yedim, mor renkli so~larclır. 

Tanmman tadı hiılA damağ1mdadır. Mübarek soğan 
değil de elmaydı sanki! Bunun yeti~tir
mesini bize söyle de, çoluğu çocuğu s&

vin<lirelim.> 

oooooooooooooTÜotii;··;i;;;;-;ç;id;HOOOHOOHOO 
Ege mmtakasınd:ı tütün piyasası açıl

mıştır. 

Hakikaten tatlı soğa!l bilhassa çocuk- Bu sene piyasamızdan evve:Jki sene -
ların boşuna gider 'e madem ki bir gıda ler ehenuniyetli miktarda mübayaat ya
olarak yeniyor, neden yetiştırilmesin? 1 pan Alman firmalarının mübaya& yap -
Hem soğan, hiç te yabııruı atılacak kauk- mamalarına rağmen tütünlerimizin satı
lardan değildir. Soğanın sıhhi kıymctjni 

1 

ıae.ağı muhakkak görülmektedir. Diğer 
eraşttran Lokman Hekim bir yazısında taraftan inhisarlar da tütün satışlarım 
diyor ki: cArasıra fasıla vermek şartile yakmdan tetkik ve mü.bayaatını müstah
çiy soğamn büyük faydası dillerde des- sili koruyacak şekilde yapacaktır. 
tan oLm~tur. Köyle.:-de çokça çiy soğan Düın Amerika tütün fabrikalarl mü • 
)'iyen çocukların ç-abuk geliştiğinı herkes messillerinden M. Kolman şehrimize gel
bilir. Mısır ve Bulgaristan köylüsü ara- miştir. Amerikalı müme~ilin mühim mik 
sında kanserin hiç gi>rülmeyişini, onların tarda tütün mübayaatında bulunmak Ü • 

fazla soğan yemelerine atfederler ... So- zere tetkikat yap:ıcağı haber alınmıştır. 
Çanda % 10 şeke~ yapacak madde, ft_ bir ı Fransız rejisini~ de bu sene piyasa -
buçuktan fazla albomin ve 0.18 de yaıt larımızdan evvelkı senelere nazaran da-
vardır. İn.sana en lüzumlu olan on >ki ha fazla tütün alaca~ı anlaşılmaktad1r. 
türlü madenin nepsini verir. Hele insa-

1 
Evvelce memleketimizde~ bir hayli tü

nın zekasını işleten ve beslenmesine biz- tün alırken bilahare J aponyfi ve ÇiOl~e 
1 met eden tiroid guddesille lüzumu iyod yetiştirilen Virjin~ tütünlerini tercih e
mad'desinden 0.022 nis"oetinde vermesi e- den MıS1r firmalarının d:ı tekrar 'rürk tü

. hemmiyetli bir şeydir. A. B. C. vitamin-, tünlerini tercih edecek1eri bildirilmektr.-
Lo d d b . ....... t k" 1 . e lerinden de yeteri kadnr vardır.> dir Bu maksadla Mısıra bircok nüm:.ı -n ra an, §l' rın .._.a sem , oy erın · . 

gönderilen tnrtliz çocuklarını. anne ve ba _ Lokman Hekimin bu izahatından son-
1 
nelC'r gönderilmi~ ve bunlar harmanlar-

baları h~ftada bir _ıön z!y~et etımek&edir • ra soğana hor bakmak değil. bilııkis iti- j dıa tecrübelere tAbi utulmustur. Alika -
ler. O rünler bu lı:oylerde ideta bir ba.Jram bar etmek lAzwn gelecektir. Yalnız arada j ı .,r]ar Mımr piyasasını11 tekrar kazar.ılL 
UTu1 -aıe ve ~llldu aaalar1m lffiDç- 9Öyleyim ki bu söylenenler acı ve çiy cağmdan ümidvardırlar. 
..~ ...... 
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Türk -f ra sız - İngiliz anlaşması Mecliste kabul edildi 

Nakleden: Hatice Hatib 

• • ye v rı a 

. (~tarafı 1 inci sayfada) dostluk nişanesi olduğuna işaret etmiş 
tı~lar~da: ~.el . birliği ile çalışarak vü- ve sözlerjne devam ile: 
cuue getırdıgımız eser, Türkiye ile Fran- 1 
sa ve İngiltere devletleri arasında, 19 Türk, ngiliz, Fransız milletleri 

1 Tşimevvel tarihinde, imza edilmiş 0 _ Arkadaşlar; 
lan bu üçlü yardımlaşma muahedesi ve . Herkes bilfyor ki Büyük Harbin ve 
merbutları, .millet vekillerini;ı son ve Istiklal muharebelerinin kat'i tasfiye -
resmi tasvibini almak için bugün yük - sinden onra Türk, İngiliz ve Fransız 
sek huzurunuza gelmış bulunuyor. milletleri, hayatın her safhao::ında, ye • 

l:.se in büyüklüğü ni:ien incizaplar duymağa başlamış ve 
Söze başlarken, hemen söyliyeyim ki bu incizaplar, hayatın fiili sahaların -

- Elbette, ondan evin kapısı ôntlnde niz ya; bu resimler bende kaldıkça i:e- bu eserin vücud bulll'...ası için beraber ça- n~, ~eıınini ... hissettirmekte. gecikm~ • 
ayrıldım. Mimi akşam yemeğıni şehirde nim canımı tehlike}e sokacaklar. lıştığun Fransız ve Ingiliz se!:rleri bana mıştir. Alelumum Cemiyetı Akvam ıç. 
,yiyeceğini ve eve geç döneceğini öyledi. Gomar gülerek: eserin büyüklüğü ile müteı:asib büyük ti-'l'\~]arı. kongre ve konferanslar ve a. 
Bana bir şey daha söyledi amma; bıime!Jl - O zamanda.-ıberi vazıyet büsbüfün 1 ]'>- H 
ki bunu burada tekrar etmeklığı.'Il. doğru değişti, dedi. Maamafih eğer çok kortaı- bırer devlet adamı olduklarını anlamak e U<iU'" atay meselesinin halli, Mon. 
olur mu... yor .iseniz veriniz 

0 
resimleri bana. Ka- fırsatını vermişlerdir. Üçlü muahedenin tTö.de aktE>dilen boğazlar mukavelesi, 

Susmuştu. Gomar kacıınm kolunu şid- dınlar hiç te çirkin değil, sonra hepsı dt:> ibu iki kıymetli amelesi, uzun süren mü- Nj n konferansının mukarreratı, bu 
detle tuttu:. . . hoşuma gidıyor. ,, zakerelerimiz esnasında, az vermek veya ka ılıklı incizabın canlı birer ~bidesi-

-:- .Haydi, haydi, dedı .. Yo~ kız kar- . Doktorun. u~ttl~ resım1erl ald~ ve ce- çok almak gibi hasıs fikırlerdcn tamamen dir. Denilebilir ki, son senelerde, bu üç 
de.şı.nızı bulmaklı ıma ımkan kalmaz. bıne yerleştirdı. Sonra Charlot'a donerek: k k lım ı · ·· -i ı +· ]Ak d d h -.:ı 
Belki şımdi bı1e ge~ kalmış bulunuyoıuz. - Şimdi lk huldugun taksı ile doktcr ıu~a _a ş ar ve sa~e~e eserm daha bu- ev~~-~ a a a~ ~ .':n _er.;:ıeselnı~, 
Acaba kızcağız ş meli hayatta mıdır? A- ru meyhaney,.. götür ve 0~ da Mıck:o,r i e y:uk bır eser olına3ı ıçın çırpınmışlardır. ken d 1 nden bır goruş bırlıgı ve bır 
caba zamanında ı~ m ıdahale cder.ıılec .c Deve'c teslım et ,~ r<;?tnen donüp oeni 1 Diyebilirim. ki üç devletın murahhası, bu üküm birliği ha l olmuştur. Bir ta -
~yız? Rıca ederım sozuni.ıze- devam cdi- BeJgrad sokağında bul. muahede için, yekdi -erile münakaşa ve r F.. • .m hayatın tabii seyrinin yarattığı 
nız... Dedi. (Arkas uar) pazarlık e+T'n;,. d g··ıdi M nh b. ı, b' ı· · · 

- Pekala, pekala, sö;> liyeceğ.ira. Mimi ....... ··•·•·•·••••• ............................ ~········· ..,..~ • : ı . r: u . ası: ~· ır .u ır ık, dığer taraftan bıraz evvel 
bana oraya para aln ağa gittiğim soyledL Bu••y;• ~cının yı'do••numu az evvel >arz.ettıgım gıbı, es~r~!l buyuk Ve ,,Uhta<-nran izaha çaJışt•fum muahede-

- Ne parası? Ş~fi ona bor ;lu mil ıdi? "- 1 muvaf.f.ak lbır eser alınası ıçın karşılıklı :ırr.e hukümleri göz önüne alınr"'ak o-
- Mumküncfür. Bıldığmı bır şet var- (Baştaralı ı inci sayfada.) ve kıymetli yardımlarda bulunmuşlar - .ırcm, görülür ki üc taraf murahhasla-

sa, bu son zamanlarda kız kardeşıme sık askeri m.akaııı. amirleri, dcvaır· r"'isl.,. .. ı·, dır. Omm için, lngiliz ser.r!. Naçbul'a ve rı ··çı·u· muahed · ak · · · sık di~ ·d· ... "'" · ı e ı yp m ıçın, rreçı-
para ver ~ ır. Parti ve Halkevi mensubları bulunacak - Fransız sefiri Masiglı'ye huzurunuzda te- · kk t ht;d· lerl t · i ı't - Hepsi b kadar mı'! Ben de zanne- §C'kkür . cı Vf! muva a u ıse n esır a •n. 

di~ rdıım ki ... Mösyö Zanette'<ien şimdi- lard'ır. edeceğim. da kP,nrndıklan gibi bu muahede ·ıe, 
;-: kadar kaç para aldı~ Yahud da b~şk~ .. A:'türh-ün to.p1antı yapıla salona bir Muahede sulhe hadimdir ü~ d ... rlet arasındaki mevcud pürüzlü 
bır şey sorayım: Kız kardeşmız Mosyo büstu konacak, etrafı bayraklar ve çi - İşte arkadaşlar bir taraftan sizlerle "htııt.n · 1 · ı.. l ta · · · d Za tt 'd 

1 
,_.._ ld ğun · .. • • ve ı a · ıı ış en ·ııa ve nzım ırın e 

.. ne . :n para a maAı.a o u u sıze çeklrırlc suslenecektir. Şefin aziz hatıra. diğer taraftan Fransız ve İngı·ıiz devlet- w • • • soyledı mı? .. .. .. unra'-nuS değillerdır. Onlar, sadece, en 

E t
. sı onunde beş dakuca süld.\~ edilecek, bila- lerile yapılan ahenkli v anlayışlı ve mü- bu··, ··k ·• t d h t ttığı ı - ve . h ıh . . .. . .. • • ,'U • us a ın, aya ın yara va -1-

- Bunu nasıl söyledi? Han i kelime- nre ayatı hakkında konferanslar vcrl- vazı çalışmalar uç devletı, dunya tarıhı- ayı tahrir ve tesbit etmişler ve b tah-
lerle? Acaba tamamıle hatırlıynbilir mi- lecek ve İsmet Tnönün · n beyannamesi o- ınin esaslı ıbir dönüm noktası tcşki: ede- rı·.,. ve b t b"t" ku 1 u · · · · ku ktı . .. .. - • u es ı ın sursuz o ması ıc n 
smız? naca r. Top .ıntı sona crdıktcn sonra, cek olan bu uçltıı yardımlaşma muahede- •W • ; 

- Bt'Jrleyiniz biraz: hc.tırlam~ğa çnlı- Atatürh"'iin heykeline toplu 012.rak gidi - si içinde sözleri, şerefleri ve imzalarile ~~ yekdiı:!eı:ne . candan ve karşılı :lı 
şayım. ;akat bu hakJcaten bu kaitar IA- lip bir çelenk konacaktu-. birleştirdi a .. dım etmıslerdır. 
zım_ m~~ işin en ehemmiyetli tarafıdır. Ay.nı merasim mekteblerde de yapıla..• Kim ne den:e desin, bu muahede suL Te ·ra,. edeceğim, muahedenameyi 
Anlıyor musunuz, en ehe.."Illiliyetli tarah. caktır. 1 ihe ha<limdir ve tamamen hüsnü n ·yet ll''ırahh :ıar yap1?amıştır. Onlar, ha • 

- ~eka~~: Şimdi hatırladım. cZanet!; İ~tanbul Halkevleri bu ihtifale aidl eseridir. Ve bundan sonra üç devletin yatı~ tabıi scynnın ya'Ptığı bu lJlUahe-
bana ıstedıgun kad~r P.~rn verıyor> cedı. r>rogrrunlarını hazırlamış bulunmaktadır- sulh için çalışrn.alan daha müessir ve deyı S3dece yazmışlar r. 
9na sordum:. c~a~~ mı San bu kad,:r lar. Vali ve belediye reisi LUtfi Kırdarla müsmir olacakttr. Y zı k 1 "b" aşık mı?:ıı Mimi gulerek. cevab vcrdı: !st . a sız anun ar gı ı 
cBudala, biç erkekler aşk yüzı:ind n para anbul km:nı~ru G .neral _HaJ1:5 Bıyı~- Doğru olan telakki Bu bakıma göre, bizim üçlü muahe-
verirler mi? Hem de Zanctte ~ibl güzel tay ve ~a_:t1_ muf~ttışı Teviık Fıkret Sı- Arkadnşlar, de, İngiliz adlf hayatında büyük bir yer 
bır ad!l~· !sters: on tane metres t:ıtar. l!ıy~ Emınonu HalKevinde yapılacak ihti- Bu muahedeyi, bizim için. yalmı.. dS - tutan ve İngilizlerce cCommon Low:ıı 
O bc-nı hıç sE'vmıyor, hattfı nefret cdıyeır. fa.ide hazır bulunacaklardır. Eminönü kerı ·yast b. ,, ik tel kk" tmek d q .. d t hl~k • ı ·· 
.Fak t bunun hiç z~nırr yok. Çünkü ben Halkevinde AgAh Sırrı Levend bir kon- ası dve sı im ırB~J:ki a d ğra ı le et'.den C! e ' a ve anane ere mus-

a rucumun icinde tutuyorum. O kı- ! ~ i a ognı o az. ı s, o u o an te- tenı ynzısız kanunlara benzer ki bun. 
l>ıırJa maz. Ben ist sem onu mahvede- e-ans __ ver_e:eıe~ r. Konferans~~ sonra A- lakk. şudur ki bu sıyası vesikalar, mille- lar m ku··vetleri ve ömürleri yazılı ka. 
bılirim.. Fakat b~nu yapm1yacağım. Cim- tatür~n olumunde yı.p~an ihtıfnld"e çe - timiz için, siy::ı.sı ve askeri saha!arda ol - nunbrın1·inden çok daha fazla, Çdk da-
kü bunu yaparc;ak nrt!k paralara elveda. kilen fılın göstenlecektl.I'. duğu kadar içtınıai ve iktısadı sahalar- ha uzun:iu 

kere daha, tekrar ediyorum: Ben ~ 
nim ki bu üçlü muahede, milletimiz i
çin, rejimi gibi, Meclisi gibi, Şefi gibi. 
uğurlu bir müesseSe olacaktır. 

Hariciye Vekilimizin Meclisin sık sık v• 
sürekli akışlar, bravo sesleri ne karşıla.nail 
beyanatlarını tak!ben Muzaffer Göke.r -Kon
ya-, Muhittin Baıha Pars ..Knrs.., Hal1l Men
teşe -İzmir-, söz almışlar ve mualhedenln e
hemmlyet1n1 teıbariiz ettırmlşlerdlr. 

Müstakil Grup reisinin nutku 
ParJ müstakil gru;p re1s veklli AU &anı 

Tarhan da bu münasebetle aşağıdaki beya
natın bulunmuştur: 

Muhterem . arkadaşlar; 
Bugfin yülı:sck tasvfblnlze arzolunan siya

si vesikalar 12 Mayıs vt 24 Haziran tarihle -
rinde tıymeuı B:ışveklllmizln huzurunda va
ki beyanatları üzerine zaten kabul buyur .. 
muş olduğunuz esaslan daha vazıh olarak 
tesblt edllmlş imzalı bir şeklinden başta bit 
şey değlldlr. O tar1111erd.e sulh cephesini taı 
vlye için bir korunma tedbiri olarak kabul 
buyurmuş olduğunuz beyanat, esas vasıfla -
nnı b~ün de mUhafaza etmektedir. Sallı -
hlyetli tetklkinize sunulan muabedenin bar 
lıca karakteristik noktaları şunlardır: 

l - Tamamlle tedaffil mahiyettedir. sat
kalarUe de sulhü takviye için anlaşmalar ı.11: 
dine mani ~ etmez. 

2 - Müddet, bugünün M.dlselerlne mak -
sur değlldlr. 

3 - Komşumuz Savyet hükümetlne karşı 
tıık!b etme1."ten ayrılınadığmıız dostluk si .. 
ya.setlnl maJıtuz tutmakta.dır. 

Muhterem arkadaşlar, bu esaslar hiç ldın
senln yurdunda gözü olmıyan, gayesi huz11r 
ve süıcun içinde inkişaf ne medeniyete hiZ -
met etmekten ibaret bulunan ve fakat yur
dun korunması hususunda gaflet ve thınıı.11 
asla tecviz etmeyen Cüm'hartyet Türkiyesi -
nln ana slya.setine u~ndur. Bundan dola
yı Cü.'1lhariyct Halk Pa.rtlsl müstnJcll grup• 
bu muahedeyi lüzumlu 'Ve müessir bir enı -
niye' tedbiri olarak tMvft:> ıve takdir ile tar
şıl:ır . ..:bravc sesleri, alkışl'llr.-

Bu muahedenln, ü~ memleket arasmd'll 
mevcud iyi münasebetleri muhtelit safha -
larda. esaslı surette inkişaf ettireceğine dt 
lnanıy ruz. 

Bu anlaşma mtiruısabetlle dostumuz Fran
sanm ve dostumuz İngllterenln siyasi §ah -
siyetl.,rl ve matbuatı tarafından TQrıkiye ve 
Türkler b:ıkkında vnki tııkdlrkftr ve kadir -
ş1na.s beynnat ve neşrtyat heplmlz! cidden 
mütehassis etmiştir. Biz de bu c!ost milletle
re karşı ayni takdir ve ltlmad h1slcrln1 duY
m ktayız -alkış}D.r-

Anlaşma ittifakla kabul ~dildi 
pek iyi bijiyor ki eğer ba <ı para ver- Üniversite gençliğ" Ebedi Şefi heye - da uzun, m~'ud \e mli b" d . r. 

ınezse ben de bildi' lerımi söylerim. Bu canla anacaktır. Bunun için rektörlükçe . veı: ır . evr:ye 1\ ıhayet arkadaşlar, bu üçlü muahe- Bu müzakerenin sonunda kanun açık reye 
da onun işine 11elmez,. Ber. de· <Allahtan b" . . . +- . esaslı bır başlangıç teşkil edecektır. Çun- de11amenin muhtelit encümenin tetki konul:ırak 360 rey ve mevcudun lttlfaklle kB 

· . · 1r program tanzım edf mıştır. ıstıklaI kü, bundan . Tü" , d.. • adamın parası var, dedıın. Yoksa zavallı .
1 

ih if . onra r;cıye unyanın en kinden geçen tel mil merbutları ile be bul olunmuş ve bu netice Meclistn sürekli 
adam ne yapardı.> Mimi: ,Qnı..--n parası marşı e t ale b!lşlan&.cak, beş dakıka büyük ve m-edeni iki milletinin husu - . . • alkı.,lıınre karşılanmıştır. 
y.oktUT dedi, fakat kasada par:ı var. Lıter tli.zim sü'kl.ıtuam mil aldb rektor bir hi - tl ıhattA !Ak dil b ktığı b" rabcr tasvıb olunmasını sızlerden rıca Meclis, gelecek ıtoplantlSını İklnclteşrtniıı 
oradan' alsın. ister çnlsın bana vız gelir. talbe irad edecektir. Bazı doçentler ve ta.. lnjd' c, t k.!;ld~ a:;,_~-ki:. ,, a bır mekiv~ ed2rken, içimden gelen bir kanaati, bir 20 ine Pnzarte.sl günü ya.pacaktır. 
B 

ıa B- tü ö - '"Ltl ru~ ~u~~~ jCpM u ı ====~=================~~=~=~~==~ 
ana para wzım. u n mrumu a u - !ebeler de aynca sl\z alacakbr oplu o- mili tin d t ~kki t ı· · · 

liere bankasında g çlrecek değilım ya.> 1 A · · · · ' · e sa ece eril ve ea ısmı .sem- OUn Hitlerı"n konuştu"'g D h ·ı · 
- Pekiilü, ktz 1.a .. dcşinizi bundan vaz- ar.a kfıbıdeye gıdilerek bır çelenk J{ona- pati ile istediği bir mevcudiyet de değil- U Q l l g e 

geçirmeğe q:ılı.şma.dmız mı? Bunun ~~ caktır. . . dir. Türkiye ılmı ile, irfanı ile. ordusu Salo11da İnfilAk Oldu 
Vekili 

n1:nun fena olabilece~ni düş:inmcdini:z . Beyoğlu Halkev~nde ~erasime Ev, reı- ı ile, büyük İngiliz ve büyük Fransız mH- El az ıg'"' , da 
mı? sı Ekrem Turun hıtabesıle b. şlanacaıdır. !etlerinin gözünde ve dimağında medeni- (Ba tarafı 1 inci sayfada) 

- M~yiu·~unda!1 vazge~irJ?ek mi? ~~türkjn h.a~atı, memleket ve mıllct yet için, terakki iı;in, sulh için, insanltk dönümü münasebetile, darben:ın tertib e- Malatya 8 (A.A.) - Dahiliye Vekili • 
Ben v ı değilım. Kız kardeşınmı hakkı ıı;m ynptığı. hızmetler hakkında avukat i . hilh 1 d. d. tl . . . dildiği Münihteki birahanede, eskı arka - miz şehrimizden ayrılmadan önce şeref -
var. Erkeklere böyle muamele etme~ ~a- HAşim Refet bir konferans verecektir. çın v__e assa cen ı m~vcu ıye erı.ıçm daşlannın huzurunda söylenen bu mıt - ]erine b'elediyede verilen ziyafette bele -
zımdır. Biz bunu y:ıpmazsak onlar blZlm . . uuıırı ve çok faydalı bır varlık telakki 
elimizdeki, avuctJmuzdakini alırlar. Mi- Miltt Şefm beyannamesı. oku'laca'k, bazı~ edılınektedir. Muahedenin büyük ma - ku müteakfb, aradan ancak 27 dakıka diye reisi doktor Cafer Özelçi söylediği 
mi makul kızdır. O dnuna istıkbali düşü- buhmanlar topluca Takınm meydanına gı nası bize verilen bu kıymettedır. Eminim g~~işk~, birahane salonunda müthiş nutukta Malatyanın mazhar olduğu inki· 
nür. E r insan giın" n birinde sokak or- derek, fiıbideye relcnk koyacaklardır. ki bundan: sonra terakki ve medenıyet ve hır ın!ılak vulrubulmuştur. şaf ve terakkiden ve imar yolunda yapı· 
tasında ·~almak ~tem.iyorsa para. bulma- Diğer Halkevlerind:? de toplantılar ha- insanlık yollatmdn adınılarımız genişli _ Bitler bu esnada salondan dışarı çık- lan işlerden dolayı halkın cümhuriyet hil-
lıdır. İhtıyarladıgımız zaman halımız ne zırlanmıştır. k h m1 1 . . ıkla k k de rnış bulunuyordu. Maahaza, infilak neti - kfunetine olan minnet ve şu··kr., ... hı"slerı·ni olacak? }ece , a e er.uruz s ş;ıca , ar ş- . . . . . .. . ...,. 

Gomr .. : •h h 1 • lerimiz refah , büyük Türk milleti he - cesınde bırknç kışının öldüğü ve bırçok- ifade eylemiş, Dahiliye Vekilı verdiği ce-
- Her ne ise dedi. kız kardeşiniz size r .C t ru s ,. me erı define biraz d:ıha yaklasacaktır. Ia~~ın da yaralandığı anlaşılmıştır. vabda M_:Iatyada gördüğü iyi kabulden 

ba:;ka bir ~v ö~lem ~i mi? .. Ankar.a 8 (Hu.c;usi) - Ticaret Vekalc..ti Atatürkfın bayrağı albn ~a . ~.ti ve yaralılar arasınds Na~ şefle: dolayı Malatyalılara teşekkür ederek de-
- Evet .sovledı. S0fının bu~n ona ge- Tü" k .11 t" • b - k.. li lta rın.ır bulunup. bulunrnadığı henuz bellı ,.,.,;ciir ki: 

li k k d.k, tl· d · nı k'ms 3 senelik müdd'Ptı J5-12-9=:9 tarihinde bi- r mı e ının ugun u nes sa - ~· . ..~. r en ço ha ı a..: ranm~s _ , :- . . .. . . . degıldır. Ancak ~urası muhakkaktır ki, cD hiliye Vekaleti vazifesini aJdıktaD 
sonra Anadoluya ilk seyahatimin ü,.;Jn
cü merhalesinde buraya geldim. Bundan 

evvel gördüğüm ..: iliyetlcr ve burada 
görduğüm manzara me.5'ul bir adamı teş.. 
ci edecek mahiyettedir. 

ye hatta kapıcı,•;ı bile ~ozukmemei!e tecek olan ihracat ruhsatnamelerinin ye- nat devrının asırlarca suren ihmalını, ta. H"tl tku • .. 1 d"ıl-" d G .. bb 1 
ga;'ret etmesini tembih etmış olduğunu nilenebilmesi için alak dar tacirlerin ya- assubunu, suiistirrı..alinı ve felaketlerini, 

1 
;r dn~ H nu so.[ ed ıs~ s~ra a- TO e 

8 

sôvledi. pncaklan muracaatl. rın şekli ve uCJUlü Ata türkün bayrağı nltında toplanarak, ve u 
0 

ess sa on a u unuyorlardı. 
- Bu. ~a mül:ıim. _ . "'ııkkınd'a valili~ler, kayrnakamlıklnr ve bir hamlede silkinip attıktan ve ctlmhu - Hi~ler, bu akşam irad ettiği nutukta 
Zevahırı kurtarmat< uzere kadına hır .. t . · · · f · · kA 1., h _ Almanyanın ço kuvvetli olduğunu ve 

kaç sual daha sorAn Gomar ona kız kar- mıntaka ticaret müdürlükleri vas tasilc, rıy e reJımının eyız ve ım an .. rını a .. . 
desi hakkında bir · S"" öğrenir ö~rcnmez tacirlere tebliğ edilmek üzere bir tamim yatuı l er safhasında cnnlandırdıktan, dün beş se:ıe sur~ek 0

'.an hır har~ hazır bu-
maliımat ver~eır.i:ıi vadederek acele He ha ...... 1 ........... , alCı.k~--lan göndcrmic:tir. y.anın badireler içind~ yuvarlandığı bir lundugunu soylemış, bu harbı kaz:ı:ıacak ,:. ...... ~~ •.uı "' 1 r. d 1 t Alm ld ğun Cümhuriyetin yegane mesnedi meın-
evden çıktı. Derhal Burlv'a telefon etle- devirde, çelikten bir tek adam gibi, bü- o an yeg .. ne ev e m anya o u u 

k k
•t•b· B ly' h ilA t ·şı· leketi için hiç bir fedakarlık-tan çekin .. 

rek karşısına çı an - a l ı ur nın ma - Sinema san' a ! karı A' bert Per1· an yük kuımındaıı ve Çüyük baş İsmet Inô- ave e mı ır. 
kernede ol~u.ğunu soyl:dt. Go~ar d_a on~: • • .. d 1 nünün etrafında toplanmak kiyasctini Hitıer, nutkunda bilhassa İngiUereye ıniyen halkın beraberliğidir. Cümhuri -

- Kendısıne vadett1gim şeyı tayın e~ı- garb Ceph~sınde O\ Ü ~ .. t d .• ,.. b"" 1 .,. t k T .. k b ._ ,siddetle hücum ebni.' ve: cİngiltere hu - yet idaresinde memleketın yükselişinin 
1 

-dd t f d t rm edeceğimi ı gos er u~ı.en ve, oy cc .. , ar ı ur a) -s 1 akı ~n1 rn1;1 . e d~r mk ~-l foes 1 ,_ft ._. Oslod<ın 'bildirildiğine göre, tayyare rağınm bundan sonra, halk çocuklarının dudunun Rende ve Vistillde olduğunu teme i, nif gömmektir. 
soy eyınız, ıvere ""'" e nu lUlpa~ı. ,_. ı·ği d h F · k ' ·· ı· 1 ·ı· l b ud E F ik Öztrak · dışt b k d k Oradan d'Oğruca Marraud'ya gitti. Onu z~uıt ~ e en meş ur . ransız sınemn a -ı omuzları üstür; de, mütemaciyen yü,cse. soy ı_yen ngı ~ ere_ ceva ım ş ur: c . - a , ı~ ve a u a ar uv-
sıhhati yerinde buldu. Charlot onu büt~~ torlerınden Albert Per3an, ~nrb cephe _

1 

leceği k.anaatinı alem"' ..:erdikten soı.ra, fendıler Tayımse donmı:>ğe acele edinız. vetli oluşumuzun tesanüd ve birlik ne -
gece beklemiş ve bu suretle Marrau_d sinde bir uçuş esnasınd~ tayyare tle clü- 0 ıneslın mensub o!duğo.ı Türk mHleth in, Yoksa sizi, sizin huducrJ.nuzu bulmağa ticesi olduğunu, bunun için bir vesfle ile 
iki ,geccdenberl ılk. de!n olarak rahat bır şerek ölmüştür. Rivayete bakıbc k o - medPni ve müterakki milletlerle aynı saf yardım cd ccğim> demiştir. ihltılinc müsande cdilmiyeceğini ehem .. 
uyku uyuynbilmi~1. Şımdi o Carneronun ıursa Perjan g rb cephe indf> :.ıir kesif t . b" d lın rt k b. m l#lr Almnn - aovyet dostluğundan bah-
müstakbel rakibini b~klıyordu. Çünkü • 

1 
Alm 

1 
t f d d"" .. a ..: e aynı ı a a yer a as, a ı ır !'derek · buna bizzat kendisinin Amll du _ ıniyetle tebarüz ettird1kten sonra sözleri-

uykusuzluktan yorgun d .. 'Jell Char- uç1ıştın .o:ı. an ar ara ın an u~ - hak olmuştu. 1 te, Fran51z ve İngıliz IJ1jl- ' ne devamla demiştir ki: 
r:teşimdi bir çocuk masumıyetı ;.çinde rülınüstür. let eriruı1 ha1merestliiYh• gösteren bu üç- -;ı~:tı:)~~~;~· ve Holanda hükümdarları- Halin hururunu bozan scbeblerin hS-
mışıl mışıl uyuyordu. • lü muahede biz.e o hakkı vcr·yor. Hak - nın ~ıJoh -teşebbüsüne hiç temas etm~'" ve şında şahsi garazlar gelir. Bunlardan u -

Go ·Ik x o u a dı dı Almanl~· r bı·r Isveç mi d """il marsı e.ı:~ nu Y n r : ..- larımızda çok kıskanç, vazifeleri z c nutkunun mühim bir kısmını İngll'tcreye zak kalacağız. Millet hizmeti her şeyi 
- Haydi bakalım: diye .bağıDnyı:ırdu. emı·sı·nı· zapt~• tı"}~r çok tıtiz olduğumuzu, bund:ın ~.itJhe . o - knrşı hücumlara tahsls etmiş ve harbin mes .n ekt-.:ı· . ..f-Ayağa knlk temb Uık yetıilr. 0Ktorı1!l - - .. .. . • . ully ~ini İng!llz rlcallne yükletmlştir. rr""lete verm ı:.-uır. Ney:ımlz varsa. ne.r• 

sana ihtiva~ kalmadı amma, benım sa"la Stokholm 8 (A.A.l - Sellmoz V':ikJü lanhlaratek. bu küdr~den, sızın namınıza, bır B 1. M. "h t I f h ttı k "Id" n.Jz olamaksa milletin hizmetine koya -
"hti. var + __ w da a rar e ıvorum. er rn - unı e e on a esı ı ,.,..,. ... 
ı " cım . ·1' 3000 tonluk cRıta-, isminde bır ı.wec va-ı . . . . OO't!,.u..> 

Doktor korku 1 e: F bo . d b. A h b Bundan or.ra, Harıcıye Vekilı mu - Londrıı. 8 (Hasu.st> _Son dn.klkada Ber 
- Beni ynlmz m b~r:lkacaksınız? diye pu~ . alster ctvnrm d ır. _ın an ::ır ah d nin maddelerini ve muahedena - Un en alınrn haberlere göre, Berlln ne Mü: Elazığ'da 

ba!hrdı gem sı tarafından. zapted1lmı~ır. d h 1 ,. t . dOWo o - ih '--1 4\ ··"'-~--... , ,, · b. 1~ 1 • s· . d b be ·· 'TI n n r a mer ıve e gır ıg nı gos - n arnsL'\da """e.on m~ ... ,,. k.esllmlş - Elazığ 8 (A.A.) _Dahiliye Vekili ı•a~ 
- Hayır ı "~· m e ern r go· .. · tır B beb Iarnk llatıann bo uld ~. 

•• w• ' Eskr"mcı"ler"ı davet t•·ren protoko1"i teşrıh ve Sovyetlerle . una se o z Ue;w Öztrak dün buraya gelmiş ve Yolçatı :is-
tu recegım. . . . . gösterllmeı.-tecıır. .. _ Nereye? a'"ı ın·zda hır harbı ıntaç edebılecek ah . tasyonunda dordüncü umumi müfettiş ve 

. v "ın di ist:ı.nbul Bö]€esi Eskrlır Ajcrnlığındnn: 
1

• T'" k. d ta hh."dl . . . Berl!ndokl propaganda neza.retı bidayett kili o-:ı.. ·• .1 1. . i . kA 1 
Gomar ona cev o .A 

/ 9 
c 

0 
.. kş b t vn e, ur ıye en a u erının ıc • M·nıh ıntınkı hakkındn malt'ımat beklodi ' =ı.u Orge ı e va tınız, v layet er an 

- A izim G-l:': r . . B ı ıııPl ın 
1 
fotogrıı!- ıcr~!':~ .. :ı3n saC:aı: ~:uBeya :~ H~l~n v~~d; r tcıleb ed k:rniy~eıTinc dair olan di- iti~l ... öylemlş fakat t>Uft.hare ecnebi muha - ve halk mümes:,-illen taralındnn karşı .. 

, nan kurtulma' · t 'onırn. on.nn ar ıK _ .. . ... , _ 
h f d 

· . ...,._,·m Siz de söyledi- Aj-anlığımız::ı. muracaatbn td>ll~ olunur ger protokolun de Rusyaya karşı bır blrlerln mürıı.eaa.tını cevabsız bu'akmı§'tır. lnnını§tır. 
ı a za c cmı;ı; -""~,, . 
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ıın ~ Çeviren : Hasan A.ıı 1111~ İstanbul - Ankara 
VI Timofey Vasilyeviç, yeğeni Sergey gona binseyınişim zavallı paracxıldarımı futbol karşılaşması 

asuv'u iki gündenberi aramakta idi. l 
Nihayet aravuıının tir.iincu·· gu"nu·· tam çayır çayır a acaklardı .. Meaell senin va- tıtarlbul futbol mlJlbteUtınln Şeker Bayra. 
~ J -Y- T- , gımunu kaçırsaydım da bundan sonraki- mında Ankaraya ettmosı takarrür etmlıtil'. 

IC! .irden ayrılacağı esnada ona tramvay- ne binseydim bizim on kapik güme git- Buna nazaran İstanbul _ Ankara temB1ll mti
da rastladı. mişti. Ben, Sereja, ıimendifer ıarınn ka- 11abnkası bayramın ftc.ıfıncü cCnü Ankara 19 

~akınız bu nasıl oldu; Timofey Vasfi- d:ır gideceğim!. Ml_lyıs stadında yçılacaktır. 

Yazan: Reşad Ekrem 

• 
ın r 

Yevıç ye~enini bulmaktan i,imidini kes - Kondüktör d vHnn - zQıı bakın Iatıı.nbul muhteiltı, Ankara lle en son tar-
tnlşti K"" .. aJ -:-·ı~ yu e a - ~~asını İzınirde fuar maçlarında ,.ar - Üsküdarlı Salih Çelebi tambur da alar . 
bi eli. oyunc dönmek üzere tramvaya mıya çalışarak halıf bir sesle: :nıştı. Fuar mü.sa.ba.kalarına eksi.it n ant.re- Tamburcular cümle 300 neferdır Ü~tad~ ~~ KJrad~:e~ s~zını. Is!nhan.dıı ıcad ct.. 

n ·. Bilet almak için cebinden on ka- - Yani iki kıt'alık bir yer lfdeceksin m.an.cın bir kadro ile ~den ~hrim!z mu'htel!- ları tarnburt Mezo Ahmed ile Su"'l.eymanı· ş:b bç" kır~ldıı, su~a~ı ,govdesı ve perdeli 
Piklik gu""m" b " k d B. . d d" ' tl , b ,ft.... lyi ti a.ı . ..ı. •• . - garı ır saz r ki Istanbulda ekseriya • uş ır para çı ar ı. ıletçıye e 1. n.n u ~...uva ne ce amı)ac-ına ye muezzıni Şehla Hasanın şakirdi Sıçan abu bek. ·l 1 
U~ttı. Bu esnada biletçi ile göz göze gel- Dayı hayretle ka"larını kaldırdı: veı fuar ~asınµıh -~rald~·~&tından kasa.ti- Halifedir. Yusuf Çelebi, Kasımağazade P Kaççyı~taki ~a:~d~erardlaerıı. Çı"loğlu bur"-

ddı. Tuhaf şey, kondilkto··ru·· n ".."u"'zil bir bı"l- -. nı masınm mu a...... 0 uesnna 0 zaman K""çük M"' · K Y f • · ..... 
y - Dur, yani. ne demek isUyorsun aen? tahmin yazımızda lfaNt etıntftlk. u M 1ueç~'. ~r~ d~s~ • ş~_mlıRHa- da korka kor~a l<~vliyanm sözünü kesti: 

dt~e benziyordu! Timofey Vasilyeviç bir Kondüktör, gene ayni hafif 8Ule: Hıllen He maçlannm en harareuı dene - ":1:::. li usu da~b~, yüa .u .~ ta a.d~a ~ş. dum - Bre Evlı~a Çelebi hazretleri.. dedi, 
efa daha h d l d"kk l k '~'6e ve n ce z us an var ır. Sen bu Karaduzen sazını yavrusu vurul .. 

dük " .. · em e o anca ı ati e on- - Dayı, dedi, bilet almak ]Azım. Ma _ aine gi~ bulunmaktayız. Oyunculanmıı Amma mızrablarında letafet ve zarafet ~u.ş ceylan gibi inleten pabuççu bekarı 
to;un yüzüne baktı. Evet, yanılım - lUm ya, bedava gidilmez!. nefes ka'blll:yetıertnl elde etnı1§ n an.form olan meşhurlan bunlardır. Fıliz Hasana yetiştin mi idi'! 

yo,.du: Karşısında üç gilndenberi ara - Timofey Vasilyevfç öfke ne dudakları- vnz!ycttedlrler. Futbol AJnniı~m teblltın.ıe Kanun çalanlaı·druı da Ceğalezade Evliya Çelebi: 
nıakta old ğu r. · d d T" f çağırmış nldt$1 oyunculara nnzan.n olduk - M-tl8taf.a bey bir ilstadı kamildir Udilere 
V u ye6enı uruyor u. ımo ey nı lSlrdı. Sert sert yeğenine bakarak: ça iyl btr ta.knn ~!dl etmek de Jca.btl ola r ak ki k ·d 1 - Bre Çiloğlu, çengele vurulan FJliı 

&tJlyeviç kendini tutamadı: - Sen öz dayını soymak mı istiyorsun? caktıt. Çatınıan oyuncularla Ankara)"& nr: !~ ı::,hi:n~dil: ar~~~d!a~~ t~a~r ~J~ Hasan mı? 
mi- :ereja, diye haykırdı, yavrum sen dedi. Maksadını anlıyamıyorum. şı 5Öy1e bir takım tetlı:111 muın.!ılı: ol.ur zan - med ağa eşsiz bir sazendcdi:-. Sonra beş - Öyle ya .. : Cevahirci Yahudi !şindı 

sin . Yeğen can sıkınbsile pencereden yana nındayım: ve altı telli sazlar gelir. parmağı var dıye Yolgeçe1; odalarında 
Kondüktör, davısının bu haykırışından baktı. Clhad - Faruk. Hi)snil - Esad, Enver, oe - Tayyarzade .IOl'du: tu.tmuşI:u:dı . a::ı. 5'.?rgu~a bıle çckm~en 

utandı. H .. . .. .. . IAl - Sal~ 1t ln, Hattı, CemJı, Şeref, 8am... - Beş telli •z. ravza dedikleri değil a~a.~ gıbı .. ~ğitı .. uç .. gli~ çengel üstünde 
l" iç de lüzumu olmadığı halde e- Dayı. ofkelı ofkeli 10ylenmesıne de - Her ne kadar lbu talı:ımın haf hattında oy- midir? böğürte boğürte oldurmuşlerdi. 

dı~rteki bilet kutusuna şöylece bir çeki t'aro etti: n<ı.yacak oıa.n ErrfVtıt, eew. henüz temsıll _ Evet T d R d dik - Bre o Filiz Hasan kopuktu"r. 
uzen a· S .. ! ayyarza em... avza e - E 1 . . ver ı. onra da dayısına donerek: - toğlu it, ben teni yedi aenedir gör- maçlar ~n tecrllbe1ls ee.yılırla.ra da renOllk Ieri aazdır. LevendAne b;r sazdır. Bu sa- . - v ıya elendi hazretleri, Filiz be-
- Şıındi gelirim, dayı, dedi. Şu biletleri memi~im. Halbuki sen sıkılmadan beni ft e~rjllertle Ankara muhtelitınln ciıdden zı Qalanlar he.Mbmzdır. 1cad eden Arap- ~un arkadaş, ayaktaş ve sırdaşım idi. Ft .. 

\'erevıın de Jc: Ik 1 Şu '- ... _ k b" kuvvetli foııved!ne b.~ı Ja>yabllirler. Yalnıs kirli Şü'krıüllah oeydtr Şü.krüllah hoy lız aslında bekar evliidı idi. Aydınlıydı o 
· . • • soymıya a xyorsun.. .a.a~roı ır u yerin d ld · ·""t- El" d b · k k f • ' 

Dayı, böyle hiç ummadığı bir zamanda yere götüreceksin, bir de utanmadan pa- ~::;~:ı ~ık.ta l'lkre n i 
0 uramı - h<Wtla haAyl~tta!ıc.TŞakfrdölerınin en meşb- mı~ :a~;~ ::ıcıı ~~uş:~a1k1:~ ~~ 

Yeğeni · b 1 k · ur arı ı a~a, oygm· mer ağa cele ' · • 
nı uma tan doğma bir sevinçle: reı.. a1mıya kalkıyorsun!. Hem de kimden? Ant·.:tra mll'htelltt.nıe ~lince: Hallhuırda., Ali Oüce ba~ndedtr. Altı telli s~zı ise şinin üstüne de paouç dikişi yoktu ha ... 

-:- Olur olur, dedi. ben beklerim. Ö.z dayından. Nafile eller.ini sallayıp kaleci Tit müdafiler bakımından İstanbul& fr~da Tebri.tl.t Ali Han icad etmiştir. Sonra ~ir kah be. yüzünc~;n. kopuk olJu 
. 'I'ıınofey Vasilyeviç keyifli keyifli gül- durma!. El sallamakla beni korkutamaz- nazaran da/ha ku""'9tı!izd1r, fakat muarln Adına .Şeştar deçiiler. Yanık sadalı bir çıktı. ~ır takı~ ~t~erle duşt~ kalktı. Ce-

du ve ınesel . 1 1 1 tm """'- 1 H" lm b 1 1 rd 1 hatları daha fa'tla bir kıymet taşımaktadır. sazdır Acem Seyfi ağa Rıza Çelebi IIur- vahircı Ya.hudı ışmde d~ hıç sucu yok 
l•dı: eyı yo cu ara an a ıya uar ıın.. ıç o aı.c:~ u yo c~ a a.n utan.. . . Thrveı' hatları da İstanlbul muhtelitınln tor- rem Cavuş, Zeynlzade bu sazın hün.er sa- iken kaydını ~ördüler. 

- .. - - - Tunofey Vasılyeviç elindeki on kapığı wd! kada.r kuvvetnıcıır. Bl?N Jk1 takımın hfbleridir. Bir de Rızaettinı Şirvani icajı Tayyarzade: 
lerı· Şu gordu.ğün~z biletçi benim 15z ye- birkaç defa parmaklarının aruında evi- kuvvetleri ara:;ında mfısa:nt nrdır. Yalnız Şeşhane denilen bir sı:tz vardır. Ud ~ibi -:- Bre bı~lon şimdi Filiz H~~8:?ı •• , 
d ·1Il1dir. Yanı sizın anlıvacağınız kızkar- rlp çevirdikten sonra cebine attı ve yol- Anltar:ı.nın ae.!hıt ....-antıajı Te tahin beraber- burKU yerleri eğridir. Kolu da uddan d~ı, ?re Evlı~am k~ııme ~atlı soZ';JnQ .. 
~şfınin oğlu .. adı Sereja Vlasov. itoğlu c:ılara dönerek: ıı~ itibarile üstftn TUJ:yetı ıln önünde tu - biraz uaıncadır. gövdt>Sine balık kursa~ı Huseyın efendı ağacıgım agzının ıçfne 

iti Yedi senedir görmedim. - Karde ler dedi .siz ömrllnüzde bö - tulnıalıdır. çekilmiştir, amma perde yoktur, bu sazın ba!Jtıp bekler .. 
Ti f . . . ş. .' ' .. Y t~tu1'bul muhtl"Jttı tm maQta takım ben - sazendesi 70 neferdir. Müşkül bir sazdır - Bre emır efcnclilerimizin ... Leven-

.ı ~ ey Vasilıç yeğenine dönerek ae- le b?r edebsızli.k gördünuz mü? Öz dayı- bernıını tem.in fdeb!llT ve eınerjlk btr orun amma bütün makamlar icra olunabilir. dane sazlardan biri de tanburadır, A .. 
nçlı bir eda ile: sından para almıya kalkıyor. İki kıt'a cıkı!r"'.1'88. Ankarada beraberHk Tt!lya az tarıt- Bu sazı çalanlardan defterdar Mchmcd nadoluda Maraş ilinde.icact edildi. Avam 

- Sereja. dedi, seni bulmak için iki giln- Iı;in para verecebin diyor, ha? h bir calfbb'et Ctbt t:7'1 bir n~tıce alabilir. Paşanın vekilharcı Ahmed aj!a, Sultan sazHfır. Üstadları Deli Ali ile tanburacı 
d~ııbe.ri bütün şehrin altını üstüne rıetfr- Kondüktör, a<letl ağlar gibi bir sesle: Tarık Özerengiıı Mur~d ef.endiml~~n .gözde sazendeler~n- yeJicfü. Bir de Küta'hvada Efelioğlumm 
dinı. Halbuki sen burada kondüktörlük _ Para vermek lAzım dedi ff .. _ . * ~endır. Bır de Gurc? Hasan ~ğa, hakkıle ıradı tel tn~bunsı var~1~. Zampara sazı .. 
)'apı 0 1 yı ' · ıç ~ Istarlbul Böl-ge...4'1 ll'ut.bol Ajanııtmdan: ustadlarındand!r. Bır levf'.ndane saz da dır. Ü'c tellı ve perdelıdır. O kadar OY• 

S y ı:nıuşs~n. cenmeyiniz!. Çünkü bu tramvay benim ı _ i11ta~ul fu11bol muht~UUn!n 15111/1!9 kopuz.dur. Bu,nln İstnnbulda kopuz ça- naktır ki .mahalle arasında çalınsa ana., 
PreJa hafıfçe: ır.slım değil ki.. BY devletin malıdır. Mil- car~amlbs günü Antarada Ankara. ~hir lanlar kırk ktşt kadardır. Kopuzu Fatih bacı, hala, teyzeler pencerelere birikirler. 

- Evet, dedi, kondüktörli\k yapıyorum. Jetin malıdır. · muhtf~ltti ~ bir maç yapması "tt ~n11nın Sultan Mehmed ricallnden Hers<'k o~lu Sehl.? Yusuf. Kuyumcu Ali ve Türk Yu .. 
Yolcular merakla davıya bakmıya _ Yok mil!etin malı imiş yok devletin da Kurban Bayramında '}6hrtm1zdf! ıcruı itl Ahmed Pa..şa icad etmiş. Bu sa7.ı, Bo.,na, suf ustadıdır. 

başladılar .. dayı ise kevifli kevifli gülü _ inalı imiş, bundan bana ne! Burası beni bölee arıunnda b.rar altına alınmıştır. Budin. Eğri, Tameşva~. ~bi .s.e~had ha~~ı Kayık Kumkapı ile Yenikapı arası~ 
)or v . • . . 

1 
• • 2 - Takım 14/111939 Slı akşa.mı h&reket çok severler. Kopuz uç tcllıdır. Bugun d.aki sahilin açıklarınd an j:?eçiyordu. Gü .. 

. .. e muhabbetlı bakıslarla yeğenmı al.Al:adar etmez .. S.n istersen, ıtoğlu. ıt, ecı ccf'lt v~ 15/ 11/9!9 Car~nmba ak~mı AB - kopuz ustaları ara:sında en meşhurları neş iyice kararrn1ş, batmıştı. Onlar sa .. 
~Z\iyordu. Halbuki yelten, iş başında beri pekala bed11'n gö~r~ilirsi.n!. Öz kar3dan tı~et ~~kttr. Celenkli Sehbaz .a~a. Sehrab a.ğn, Yamalı matvıa <M;"ıklarm:ı varmr.dnn, ortalık ta 

6y]e bir vaziyetle karşılasmaktan doğ- dayırıım be! . Mesell diyebılırdln kı: cSev- 3 - İs!~r1 a§ağlda yazılı 1dmnncııann Receb a~a. B~ak Memo ağarfır. Kopuz, "Sdarnakıllı kararını!': olacaktı. Yirmi dört 
!na derin bir utangaçlık hissedivordu. gili dayıcığım, on kapiğin sende kalsm; lkl ~!-r aded totogra.fl'a adlen Bölge Merte - "R.umeli ~azıdır. Anad~lt~~un sazı da Cö· kavıkcı w'lı1ivamn kürPklere her asılış-

Day d h f 1 k dl . t t • d f h t 1 b k d f t' z!nn mün\caatıarı rioa olunur. kilrdür. İstanbulda Çokur calanlar 300 laTJTHi'a biitün boyunc-a bir ok gibi ileri· 
ı a a az a en nı u ama ı: onu sa avı a ır a aş a yer e sar e .. ...__,. f d 1 rdl B t ıı· h ·· · _ .. " .. · . RE'şlk~tan: Bu.MJ~, Mehmed Al1. Şeref, ne er sazen e e r. C'Ş .e ı . ta ta f!O- ve fırlattıkları kavut gece yarısından ev-

b , ?emek konduktorluk yapıyorsun Bedava gidersen tramvay aşı.nacak de~ıl Ha"":kı. P.t1sUl. virmi altı perdeli Jevend sazıdır. vel Cekrneceve varır gibi J?Örünüyordu. 
töa ... dıye söylendi. Yani tramvay kondilk- kb nitekim geçenlerde trene binmiş - Fe~erden: Cihad, !!'5ad, BMl't, Melih. Yeniçerile~ ~rasında Cökür çalmayan TavYar?adPnin _g~?l<?ri Kumkapı sahil· 
rluğü ? tim. Konnüktör akrabam falan olmadığı Galatasaraydan: l'V.rıık, Cemil, En?el', Ba- voktur. G.ermfvan hükumdorlorı~na.n Ya- leriTJ(' daldı. Bnvn-:ız. kara ahsab evleri. sa 
- Evet, kondüktörlük ••• halde: lMıatt!n, OetAl. kub bey ıcadıdır, Yakub bey Kutahyada :ı.·l ,___ d" .1 . .. .. k kh 
- ı . Zırhkeş ba~nda yatarmıs. Bu sazda me- rıı . uvvunca ızt mıs '!07. l!OZ a~; ~n~ 

11 
Ne iyi tesadüf yahu .. Tramvaya bı- - Timofev Va.,,ilyev:fç, dedJ. senden Fakat vermekten vaz geçerek tekrar ce- hareti olanlar Demiroltlu, Molla Hasan, len. bunların arasında, deniz :.ızermde 

1Y0runı; tılm bilet para81nı tızatırken paı-:ı alı.cak değiliz!. İstediğin yere kadar bi~e indirdi: Koroğlu. Greda Mu~)u, Knra Fazlı. Celeb kurulmus salas kahv~ ve mevhanelerl, 
kondüktörle gözgöze geliyorum. Bakı - gH'. _ Hayır. imklru yok vermem! iyi.si mi Kltib. Kayıkçı Mustah, Haki Celebi. Tü- kanadlarını ac'lrak kurutan deniz kusla-
}orum bildik bir çehre .. meğer senmiş - Ev t evet herif akr-abam falan ol 8 _ tramvaydan inerim. tabi Celebidir. Çökür gibi beş .kirişli bir rım and1ran a i'11 arı il<.? uzakta!l bu b:ı1ık-
'1n1 N k d 1 d" b"ls 1 e ' . • _ m . saz daha vardır ki karnı kaçlık ve yu- rı kövü ne ka-Jar ırüzel görünüynl"du. 

· e a ar sev n ım ı en.. dığı halde benı bedavadan götürdu. Herıf Di~·e söylendi ve öfke ile yerindmı varlak. kolu ton, perdeleri gayC't sıktır, Kumkapı sahilinin önünc\eki ;·ı."La knva-
Kondükti3r ensesini kaşıdı. Biraz dü - sadece hemşehrimdi. Ya aen, itoğlu it, kalktı. Kapıya do~ yollandı. Tam kapı- adına C~e derler. Ekseriya Balat cin- hırdan vanılmıs Mf'ndirei!i. basb:ısıı ver-

t6tıdü. Sonra birdenbire: bir de akra.bımı olacaksın!. vs. gelince geri dlinerek, gayet öfkeli bfr ~eneleri kayıe ile bo~~z!arına asıp Eyi~b- mis iki mrınr 8 ror a l!ır dolaşarak Mar-
- Dayı, dedi, bilet almak llzım. Bilet Kondüktör elinin tersi.le alnındaki ter- !!esle: de, KA~ıdban.,;de vesaır seyr;p: yerlrrın- marava acıhvordu. Sanki balıkçı J?iİ7.f!li 

Pa l rl na· S zili k k, t • -Ö d k .. l mi' de çalarlar. ustadları Delı Husam, Ke- Ah a· .. - .b. I d B" k 
blı racını veriniz!. Gideceğiniz yer uzak e s ı onra çe ere pye resmı ı a~nı ovuynnru.n, oy e . . mal Çin~ene, Zorlu Recebdir. Gene °l'u . m~ iı ~orur ~ı ı o ıı;oft u. .r k~\ .cıa-

? bir eda ile dedi. Sen görilr!'l'{ln!. Ben ~na g&teri - ce$fd s.azlardlln bir de Karndüzen vardır. n~'re. 1~ n e son es 0:! a a~ın va a ;ırı, 
Dayı, keyifli keyifli gülmesine devam - Dayı yoldııf, dedi, ltltfen a.pğı ini- rim. itoğlu it!. Benim birçok hemşehri - f stanbulda ellt neferdir. Mucidi. Siiley- bu-hın rarkasından . ş~yle. bır akıverdi. 

tttt So . . · ı 1 . mmıı Kanuntnfın o~lu şehıarle Bevazının Sonra. muhayyelesını. bıraz evvel konu-
. nra yeğenının boynunda aaılı du- nız.. erım var. 1 d K d F h d i 1• S" rulan Filiz Hasan vak'ası ile cevahirci 

l'•n . T f v ·1 ...1.. i · "d..u bi T' f v tl-.t yi kmi ~b· adam arın an u uz er a m ş. • u- · . . . . • .. . pan. çantasına vurarak. imo e"'!f ası ye .. -s, şın Cl .. .u r ma- ırno ey as .7"'v.Ç yece ş "' ı 1evman Hanın korkusundan ı:ehzade ile Y.ahudı cınavetını, balı~çı ~uzelı Ahme-
- Hakıkaten az daha parayı sulaya - hiyet aldığını görtınoe, ellerini çırptı ve yeğenine bakarak tramvaydan indi. frana kartıklan zaman gurbet diyarında dm kayboluşu mesclesıne ba~ladı. 

Caktık, diye söylendi. Hanı bir başka va- on kapiğini yenid~n cebinden çıkardı. Mih. Zon-enko'dan o&lPTI<'P rn .. ımdır dfvPrek tambura şekilli r A,.ka$\ var> 

d 
Bu genç erke~n güzel ytizün- oynamak için ahbablarımı.! gelecek, on-

e gii2el gözleri insanı . uzun •Son Posta. nm yeni edebi romanı: 20 lara söz verdim. Geç kalırım; yarın sant 
lltadıya meşgul eden varlıklardı. Yünne on altıda şoför gelip sizi buradan al~ın; 
:~lge veren uzun kirpiklerinin arkasında olmaz mı? * 
a}ınf bir hayretla açı1dıltı zannedilen ~ 
\~en hareli yeşil gözler .. . İnsana sevıp 
h~ınak, uzanıp öpmek ihtiyacı veren 
anıın gözleri. .. 
Yorgi Dimitriyadisi Yanı başınds uzun 

~dıy~ tetkik ederkPn kendimi n?sim 
~•uZefilnde ve bü rük bir san'atkarın fJr
r~ndan çıkmıc; bir tablo karşısında ~ibl 
bf ııqettlın. Kıvır kıvır kumrai saçlarHe 

<CIYL N AVW 
Yazan: Refik Ahmed Sevenıil 

r. Ren<: insan haşı ki kadın mı, erkPk 
ini oldu~u birde!'.I tayin etmek Jı{içtür. tumuzu bozmu~ olmak için mi, yoksa sa- ken onlan bir tarafa bırakıp ta beni 9eY- olduğu .anlS:lıyordu. Lıza bu dakikayı 

Eski Yunan tarföinin efsanelerle dolu mhni mi. bilinmez: retmekten ne kazandınız? Benim hak- fırsat bılere k<>C3.Sına. hitab ettı: 
btr sayfa..ıınnı okuyor gibi idim. 11Ahlar· - Yalnı~ kaldıfınız zaman 'iM konuş- kunda ne fi.kir elde ettiniz? . - pootumuzu evımıze ça~ırmayacak 
dan biri. bulutlar ve ştm ·klcrle vakla- tuğunuzu cıdden merak ediyorum, dedı, - Elbette kibar ve nazik bır < damSl- mıyız· . . 
'8.rak Atina şehrinin ustünde dolaşıyor, iki yeni d08t, ben aranızda yokken ne nız; doetlufunum kazanmak be~ m için - Elbette .. . Zıyaretın.d~;ı mcm.n~n o-
l<>nra bl · · 1su yil u·· de yaptınız? --vinilecek bir -ydu .. bu ayrı hır mOM- laca~z. Hattl ilk defası ıçın kenriıs nden r zaman ı<;rn o n, ver 7. n · ~ ~ • ,..; b" l'kte k f · b" 
tt\iltevazı bir hayatı §!Öze alarak tnsanlar Yorgi RÜlümseyerek:: le ... Fakat miuç n ittyadınıı ha .ckında yemeg• ır ı yeme . şere ını • ıze ver-
~rasına Jnlvor gelip bu mocıern e~lence - Sahi, ne konu,ftuk? .. dedi, ıallba pf'k fikir sahibi olmak için hiç değilse btr 1!1esini de rica edeceAım . Mesel.~ .. ya:.ın 
talonunda be~im karı:tma ~cçip, oturu- az şey konuştuk, Y'}ıud da konU4IYladık. müddet birlikte cta.,o:p k&lkmak lbundır. öğ~ed~n ~.onra senın kabul g?n~ndur; 
~Ordu. Salondaki bütOn kadınJar ve bazı Liza bu karş1ltldı .Ukfttumuzu beıten- Dış varlıtnu.za ~elince . .. Ben '1mdlye ka- Mliröeyö Huset yi~::Gedrçek .. vaı:n e'ı'ın:ızek~e-
erk memı.,ti· !havada fırtınalarla yüklü fkl dar bu kadar aOul feDıQ erkek ç•hraf .ıe aosye eml.M e gormuş 0 ur, a şa-
dö f'k1er. hep oldııklan yerlerde bize bulut ~·bi kapanık Qtıhre ne birbirimize ıBnnedim! ma da misafirler ~ttikten sonra yernl'~'! 
l'on~Ü~ler, bizim masamıza bakıyorlar. bakıp ~umuzu unnettt: K kA>oa ift~ bqladılar. Yors:f: kalmasını kendisinden ~imdiden rica e-
ft r.gtntn usta bir heykeltras tat afından _ Konuşmadık fakat daha m<1him bir an delim. 
ldıştnden yontulmu<> ~zel ~ehresinl şey yaptık ded~· kocanız lııatün dans - .Teıı,elckür ederim, dedi, ıb: demin Davetlerine tefekkür ettim. Yoq~i Di-

~Yl'dle ve hayranlıkla seyrediyorlardı; müddetine~ kalabalılm için~ l1st Myret- ~en~ cedlertnlz araamda yen!ceri alala- mttrlya<iisin ~ledl~i adresi not dcfted-
.1ııhUd bana öyle ~eliyoı·du. ı·· be d k dl ini •*'"""tttm. n fil!n anyordunus, korkanın benim '°" me kaydettim. 

l""\__ ı , n e en ! -J·- da .a--ncıına ba"-lıyacı1mıntz1 ğ' b l'k b ~ bitmiş, 1.iza ile kavalyesi masaya İkisi birden: :yumu n.vvu ~ · . - Ben bu aqam yeme ı ır ı te u o-
Cebntşlerdi Deltkanlı teşekldrle eğildi _ Yıa.? - İtiraf ederim t1 biru &ıce ıtxı •Y- telde yememiz için ricada bulunacaktım: 
"e aYl'llıp ğııu. DedUe~:.,Yorgl: rederken bu ol.utm ,eyl• düf{1n<ıyor- kabul etmez m!s\niz? . . . . 

Genç kadının yUzündP. hafif bfr pem- - Demek dcmin4mberl h8D benimle dum. Dedim. Lira sustu, Yorgı Dımıtriyadıs 
b_:Uk vardı· şaluıklannda beliren ild kü- meşguldUnüz: dalııneıro. .dfedC'1'8lni.ı, Birlikte aQlQftOk. Yorgintn l(erek ıa- cevab vercll: . . . 
~le ve sevi~! damla onun dansetmekten farkında olmadım. -,, ~ bakalım, sem~ gerebe bunun bqkalan ta- - Bize bu akşam içın ~üsaa?e edını~. 
~0ruI.muş olduğunu gösteriyordu. Silkti- etrafımızda bu ka&ıt t(1ıcd. ~var- rafından l&ylerımit o1m11ındaıı memnun Yemekten sonra klübe gıdeceğım, brıç 

Misafirlerimi uğurladıktan sonra ye
mE'k salonuna cıkt1m. İsl:ıvro hizmetime 
kostu ve sözler ine ehc>mmiyet verdirmit 
olmak irin kuhğıma doğru e,ltilerek: 

- Emrinizi verine get irdim, beyim, 
dedi; matmazel Petkoviç bu akşam yeme
ği sizin le beraber yiyecek. 

- Mfl'tmazel Petk0vic kim? 
- Dün akşam ıtösterdiğiniz sarı saçlı 

kız. 

- ! stavrn. ne diyorsun. . . Ben sana 
yalnız cmun kim oldn~unu sormuştum! 

- BC'n sizi bilirim, beyim, s iz bir ka
dını sorar~anız <:e~bsiz dc~ildir; hizme
timden memnun değil misiniz? 

- Bilmem, düşüneyim . . . Galiba mem
nunum . .. Pek birdC'n oldu da biraz şn
ŞJrdım . . . Nasıl oldu bu iş? · 

- Matmazel Pctkoviçin oda hizmet
çisi kadın bizim ahbah . . . Onu sıkıştır
dım, matmazel hakkında mal\ımat iste
dim; sizden bah~ettim; gazetedeki resmi· 
nizi f{österdim; o da bu gazeteyi matma
zel Petkoviçe göslerllliş . . . 

- Hangi gazete, hangi r esim, lstavro? 
- Bugünkü p,azete, beyim .. . 
- Ne münasebet? 

(Arkası var) 
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em ke &aber eri) [Ynrdda Ctımh·~rıye Bayramı] 
Ça kı ı to rak ma snlleri 
ofisin· fayd ı ça şmaları 

Köylünün so aylarda 1 milyon kilo buğdayını salın 
aldı, büyük bir ambara şiddetle ihtiyac var 

Ofise gı?tirt len buğdaylar 
dirler. 

Çanktrı (Hususi) - Çankırı bölge -
si hurrün küçük fakat yarın büyük bir 
zira t memleketidir. 

Köylünün başlıca istihsali buğday -
dır. Birlrnc yıl evveline kadar köylü 
bu mah~ulünü satmak hususunda güç
lükler cekiyordu. Daha doğrusu tüc • 
ca• hır elinde kalmış bulunuyorlardı. 

Bugün ise «Toprak Mahsulleri Ofi • 
si" köylünün bu güçlUklerini yenmiş 
bıı 1 unmaktndır. 

Ofis kövlüniin malı iç"n oldu~u ka • 
da·, ic:tibdaf eyledii!;i gave ile her cep. 
he lC'n yurd için de ç<>k faydalı olmak. 
tad:r· 

Cünkü kö:vliiyü himayesine alm1ştır. 
Köylüy~i tacir elinden kurtarmıştır. 
Kö\'lünün malını alır almaz derhal pa
rasını vermektedir. Buğday piyasasını 
mi.ivazcnede tutmakta ve normal fia -
tm altına düşürmediği gibi ayni za • 
manda müstehlik, halkı tazyik edecek 
der,.cede normalin fevkine çıkarma • 
maktadır. 

Diğer taraftan daha ;pek Ç<?k fayda • 
la:- arasmda bilhaı:ısa mahsulü stok ha. 
li:' de bulundurması ve kuraklık anın. 
d~ c:ı:ı.tması Ofis te.'lk1lôtının ehemmi -
y '· ni arttırmaktadır. 

Top"ak Mahsulleri Ofisi Çankırı için 
~·mdiv:? 'kadar çok faydalı olmuştur. O
fis Ç~nkırıda yalnız buğday ve afyon 
al ~aktad:r. 6 kişilik bir kadrosu var • 
d·ı. Çalışma tarzı düzenlidir. Köylli 
ço.· zaman malını pazara götürmeden 
doğruca Ofise arabalarile getirmekte 
ve emin olarak malını satmakta, kolay. 
lıkla parasını alıp gitmektedh-. 
Buğday alımı kilo itibarile şöyledir: 

.Mahlut 4.5, sert beyaz birinci 5, ekstra 
sert ve yumuşak 5.5 kuruş. 

Çankırı pazarına köylünün getirdii'ri 
bu~dnyın bu suretle yüzde 80 ni Ofis 
tarnfından alınmakta, yüzde 20 sini de 1 
halk ve tüccarlar almaktadır. 

Ofis bu yıl 1 milyon kiloyu aşan bir 
mil~tarda buğday alıms bulunmakta • 
dır. 

Fak:ı.t bunların muhafazası için te • 
rnin edilen binalar veyahud kadro ha • 
ric ~ olan camiler buğdaym ileride bo -
ıulmAması şartlarını haiz binalar de -
ğildirler. Ofisin Çankırıda yaptıracağı. 
nı tasav\•ur ettiği 1.500 tonluk amba -

Pazar 

ruı derhal yapılmasına şidd~le ihtiyaç 
his~ilmektedir. • 

Tuzlava ~e'en qö~menler 
İzmit (Hususi) - Bu sene içinde 

Çankm Ofis faaliyetleri arasında İs- Tuıdaya 6 vapurlar Bulgaristandan 
tan bul. Derince, Ankara depolarına t O, 100 ve Roınanyadan 2 vapurla 1,500 
l:iuğday sevkiyatı görüldüğü. gibi Zira. göçmen, t, l oo sığır ve manda, 2,500 
nt Bankası tarafından da satın alına • koyun gelmiştir. 
rak göçme-nlere ve kuraklık mıntaka - Gelen göçmenler, Diyarbakır, Kay • 
lars tohumluk ve yem.eklik için veril- seri, Manisa, fzmir, Eskiş-ehir ve Koca
mck+eodir Ofis ileride arpa v~air köv. eli vilayetlerine iskan edilmişlerdir. 
Jü mahruJlerlni ~ almağa ba~lıyacak- Bulgaristandan gelen göçmenler bu 
tır. sene için nihayet bulmuştur. 

Çankırının buğdayında kalite itiha • Romanyadan bu~nlerde 2,500 göç-
rile mahlfü cins fazla görülmektedir. men ile fazla miktaraa at, koyun ve sı
B~yaz ve sert cinsler yetiştirilmesini ğır gelecektir. 

' .. 
1 1 

Ofis köylüve her an tavsive etmekte, Bul~a!'istandan gelen sığır ve man. 
bunun fazla fiat tutacağını anlatmakla daların 644 ünde sao hastalığı ~örül • 
teşvikte bulunmaktadır. nıüştür. Ziraat Vek~letinin verdiği emir En büyük bayram!mız olan Cümhuriyet bayramı yurdun her kö§Minde çok 

Yalnız dikkate değer bir nokta cia iiz;rinc bavtflr müdiiri.imi.iz Ziva Tan, büyük ve coşkun tezahürat içinde kutlulanmıştır. Muhtelif muhahirlerimDden 
sudur ki; köylü buğdavlarını maalesef Tuzln~·ı::. qideıek IAzım gelen ı::1hhi ted- aldığımız mcktub ve telgraflar bıu iehir ve kazalarunızdq bayramın emaaWs bir 
muhafaza edememektedir. Rütubetli birleri almış ve ba.c;ka yere sirayetine neş'e ve heyeca:n içinde geçtiğini ıö.V..ermektedir. Pazar sabahı nutuklan m'1 -
yerJere koyduklarından buğdaylar ko- ınevdnn bırakmamıştır. teakib resmi gt:çidler y:ıpılm~. halle tarafından milli oyunlar oynanmıtı ~ ya -
k:u1u ve d-Onuk bir hale gelme'kted1r. rılarına kad~r bayram devam etmiftir. Yukarıdaki resimler Nazilli, ~tvu. Er -
Bmm Ofis almıyor· Tüccarlara ~k en. Ba. ıkesir·n imnr nlAm zincan, Gemlik ve Malkaradalrl 'oayro.mdan intıbalardır. 
~nb~fiatla~tıl~Ui~~ B~~~rffimud)-Ba~~~nimar~=~=======~~~~========~====~----

V113.yet ziraat işlerine bütt\n bir e • plar!ınm müteahhidi olan profe~ör F.:glf ~ilecikte bir esrar kaçakçısı 1 Aksaray Halkevinde 
nerjl ile sanlmasmı beklerken mahsu- ile Dahiliye Vekaleti imar heyeti mü - yakalandı konferans 
llin ıslahı için tohumluk ~atıtması ve hend~'i1Prinden M.ita: Anka~adan buraya Bilecik (Hususi) _ Bileciğin Tabak- Aksaray (Hususi) - Abar&J Halle 
hf'r k~yde mahsulü koyabılecek ambar gelmışler ~~ şeh.rın ımar planını~ detav- hane mahallesinde oturan Hüaeyin is- evi salonunda bu hafta hikim Mı., 
vticude getirmesi ilk flrsatta elzem glS. larırı arazı üzerındc ve mahallerınde tet- mindeki bir esrar kaçakçlfiırun üz&rin- man Nehip Ulu • I l 
rülmekte olan islerdendlr. kike başlamışlardır. de bir miktar ham ve mamul Nrar bu- kut tarafından 

Manisa şehir bandosu çalışıyor ) 
lunduğu için tev'kif edilerek mahkeme- (Cümhuriyetin 16 
ye verilmiştir. yılı) mevzulu bir 

--------- konferans veril • 
c 

Havza Ha •kavinde hoparlör miş ve bu konte-
snmsun (Hususi) - Havza Halkevinin rans alaka ile din

yeni radyo ve hoparlör tesisatı için icab J~mmiştir. 
ede11 hatlar çekilmiştir. Hafta iç1nda tffi- Hakim bu kon • 
sat kurulacak ve bu ruretle şehirde mun- feransında Cüm • 
tazam yayın yapılabilecektir. Ma~m ol- huriyetin doğu -
duğu üzere Havza Halkevi 8aıraun .şunu, Atatürk re. Süleyman N~htp 
HaJkevinin eski radyo ve hoparllrr tesi minin büyük ba - Ukıb&t 
~atını almıştır. Havzalılar, bu tesisata ~arılarını ve 16 yıl içinde varılan göz 
kavuştuklarından dolayı çok memnun- kamaştırıcı neticeleri izah edttek her 
du:lar. yıl 2<l birinciteşrini ulusal bayram olar 

c··· .. ·s;;;;~;i~--~~b;-;;--·5 1 ~:;ii;u~!~:ı~~ı~kb~~·~ı~l= te-

Nümune balık dükkanı Kızılcahamamda adliye işleri 
Belediye çok yerinde bir işe tıe.tct>bila et- • 

" ml-ştir. Bu da. nümune bir balık n~ ma - Kızılcahamam (Hususı) - JCmlca. -
· hallı t"sl.s etmf'k fikridir. Bu 1• tçln, Saatha- harn:ım bcs nahiyeye aynltn14 ve ellf 

ne meydanında blrkac dlikld.n tatm1a olun-

1 

ve:!' bin küsur nüfusu ihtiva eden bir 
muştur Burada son sistem ve8ata. bir balık k d B 1 be b dH •-ki 
dükkln.ı kurulacaktır. Bu suret.ı. halbn ~- a~a ı~. unun a ra er a ye ..... · 

Manisa (HUBusi) - Şehir bandosunu teşkil eden heveskAr gençler başta 
mttallimlcri olduğu halde çalJ.flllalarına d.ev.ıım etmek~dirler. Bando men • 
tıublsrmın kıyafetleri yeknaeak olmak üzere ıslah edilecektir· Gönderdiğim 
retiim Şehir bandosunu tefkil. eden gençlerimizi öğretmenlerile bera her 
g&termek-tedif. 

Ola Hasan Bey Diyor ki : 
__ ,....._ 

mlz bir şekilde ve henüz dlrt olarak balık lAtı aslıye, ~mlh hukuk ve sul eem 141e. 
tedarik etmesi blle mümkün cfl!IJtlecettlr. rine bakar bu tek mah'ke~ hergtbı tA· 
Sıhhi bakımdan büyük faydut o!acak bu Iik ettiği listede okunmakta. olduğu Q. 
teşebhtıs. !!ÜPhe yoktur kt mahalli~ muruf zere yevmi rüyet ettiği davanın adedi 
bir emektiT. Samsun belediye.sini tatdlı Gt- k k ~1 11· r . d b l d .. Aa • .-1(.rül _.._ 11 ır ı c e ı a_asın a u un WS"' 8 v • mek lıu.ım ge r. . 

Tanzifat i~lerl motölrlett1rfldl rrektedıt · 
samsun belediyesi tanzifat i•lerl motör1eş- Binaenalevh kazamızda adll iflerir 

tırıımı;ır. Tanzlfa.t memurları ıotn de, en bir kat daha intizam ile ve da'ha seri bit 
büyük şehirlerde kulhınılan şekl~rde npe.lı su:-ette cereyanı için Kızılcahamam ad. 
el arabaları temin olumm~tur. Yol her ak- ı· t k"l"t b" hı1.k· h d 

t sulanmakta '"' gece ya- 1ye es ı a ına ya ır tı. ım veya u 
.'}nrn mun aza.man . A • • • ·ı" ta-' · 
l'lS'l da süpüriilmektedlr. hır hakım muavlnmın ı i.iVeten unı 

Kazımpacıa ı1inf'ması ihale Mftlyol' be~Jcıwncktedir. 
Kir~ mürldetl bitmiş bulunan X:Aznnpa,a --------

sinem:ı.sı yenı.cıen thaıeye ıronuımu, • de Bih~ciMe m?ç!ar 
h&ntlz talib çıkmadığından ve sinemayı ıatt- Bilecik (Hususi) - Burada valinin 
venler de ınovcud şeraiti kabul etme41kle -

- Hasan Bey şu kıya • 
fet meselesini bir türlü 
düzeltemedik. 

Öyle acayip giyin -
miş insanlara tesadül e • 
diyorwn ki. 

. . . Bu adamlar bunla -
· n na81l beğenip alıyor • 

lar, giyiyorlar. hayret e
diyorum. 

Hasan Bey - Onların 
beğenmeleri şart değil, 

taks1tçi esnaf ne verir~e 
onu giymek mecburiye • 
tin.dedirler de .. 

;ınJen bln:ı yeniden kiraya ver1Jem«n1'tlr. de ha7ır bulunduğu sahada, Geııçleı 
y9 ı,ında yeni bir Lhale ya.pılcaktır. MalOm yurdu ile Gölpazarı ara,ında bir maq 
old:ııtu lizrre Kl\ıımpaş sineması cidden bt\- yap• lmış, Gençler 4-2 kazanmı.,lardır. 
yük btr binadır ve 800 den fazla m~r1 18- Bilahare Osmaneli klübli gelmedi~ 
tl:ıh eden. üç kat localı, geni.~ bir sinema o o s••W"d 1 " ni l< 
mahallidir. Ayrıca 2500 kl~l fstlab eden 7az. 1çın .... ogu genç erı seromo yapan 
hk btr bahçe kısmı vardır. hükmen kazanmışlardır 
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~ SON POSTA 

(Fotoğraf t~hlilleri <am 
Ameli işlerde muvaffak o;abilen 

bir tip 
lznıfrden M e1ı· 

frıt?d, karakterini 5,.,.. 
IOruyor: • 

Olduğundan faz. 
: görünmcklc>n 
azı.eden gururl\J 

haller; olabilir. An 
laşrnadan ziyade ~ 
mücadeleye müte. ~ 
illa "ld" ~ yı ır. Ameli iş. ~ 
lerde daha ziyade 

lnuvaffak olur. Kabadayılık ve kahra· 
lrıanJık nıevzulan üzerinde durur. 

* e:r taraflı hareket etmekte 
ısrar edan 

. Afyondan J.~·tıa. 
ıl y,.,, 1 

"'·~e, .. esminin 
tahıa·. . . . ·•t.ıı ıstıyo':'; 

~ Rafasına koydu. 
gu Şev •· · b J ~zermde 
ır taraflı d .. ·· .. 

\'"' . uşun!lr 
· hıslerinn g" ha . ~ orc 
reıtet eder. Sert 

tavırlan birdenbi
re seın t' 
ll Pa ı temini. 

bir tip 

e :muvaffak ola~ 
illa~ da arkadaslıgwı ilerledikçe bu tesir 
&lal ~ 

ır ve tok koııuşması batJ!laz. 

* 
Eline ayagma Uşenmiyen 

bir çocuk 
'Oshiidardcın fü., 

ta, karakterini so-
1'1ltJor. 

baha derli toplu 
Olrna.sı b . 
8 k eklPnır. 
~ ıcı olnuyan 
v evzuıarda eJino 
e ayağına üşen· 

~ez. Yumuşak Mı 
1 

haUerne daha 
tiyade teveccüh 
~laya-0u· ır. 

* Heyecana yer veren bir 
ı· B~şiktcıştarı Srı· 
i1ıa Tamtürk k.a· 
"akı , 

eri1ıi soruııor: 
Süslü ve zari:! 

0
lrna1t için llızurı 
~Men k:ıyıdları ih· 
~aı etınez. İhmal 
h t'Şısında sitemlı 
areketle · ·· ·· 1.. rı goru· 
ur. Iicyecanlarına 
~er v 

ermekte yu -
lnuşak davranır. 

* 

bayan 

Zaki ve becerikli bir genç 
1' kırıkı·alcde11 

118
l4f, karakteTım 

•0tl4Yor: 

k°F.U ve ayağı ış
ıe lir. Fazla ko
tlu~ 

"rnaktan yorul· 
ltıaz 
lıa · Arkadaşları· 
•la karşı şakacı ve 
.._1 Ycı haller . olur. •'ieq• . 

'f esıni muhafa-
ta eder. Bol1azısım 
"'1er. 0 

'··· ·················································••···· 

Temiz:iği ve intizamı seven 
öir bayan 

lspartadan f ddl 
karnkıerini son&· 
yor· 

Sakin, sade ta. 
vır ve hareketlecı. 
le etrafında iyi hb 
le bırakabilir. Mü· 
cadeleye ve muna· 
kao;aya pek gele- ~ 

rnez. Çabtlk müte- Bı.. _... . ......., ...... ....,)~-·
essir olur ve kın-
1,r. M~'ulıyetten ve cenkidden ~ıe-
kini!'. 

* 
iş zorluklarma tahammül 

{löstarebilen bir tip .. 
Kayseriden Ah· 

med, l;arakterinf 
so1 u:ıor: 

Sarıldığı işi u
sanmadan başar

mak ister. Her za
mnn yumuşak ta· 
biatli değildir. Ak
hr.m crdiğı ve i· 
nandığı şeylere 

bağlanır. Zorluk 
l::ıra tahammül göatermeaini biltr. Men
faatlerine karşı daha ziyade kanaatkar 
olabilir. 

~-------------, 
Eii r~uktorun günlü~ 1 

no ların ~~an 
isteri 
E.'lkllerln ihtlnw rahim dedikleri bu 

hastalığın rahmin bertı.a.ns1 bir thtlna -
kile L!la alftkası JDktur. H&tıt.A kadınlık 

ile de allkıısl aranmaz. Qtlnki isteri 
denllen hutaııt hıtm erltetlel'de, hem de 
kadınlarda olabWr. Bunlar d.alma miite
heyytç bir haldedider. En ufak .ebebler
le teheyyi.ıçleri artar. Nl'hayet birdenbire 
dü~üp bayılırlar. Bayılmal&n dıter her
hangi bir hastalık blı(yılmasından farklı
dır. Me.salA sar'a :ı.ataııtının bayılması

na benzemez. Sar'alıla.r nerede o16a nö • 
betleri geldi~ 21111mıan dtqtlp 9U'Pınmıyl'1. 
b~arlar. Sokakta, merdioreı:ıde, helB.do. 
her yerde düşerler. Sa.r'ada et:ı;erlyetle 

dlllerinl ?Slrdıklanndan atızıarından 
kanlı köpük gelir. İdrarlarını t.utamazlar. 
Ve fktdetJe dü.t1'> fkandlle.rinl kat'iyen 
bilemediklerinden birçok <kfa ua.sı ştd
dQtll darbelere, aMbnelere maruz kalır. 
Mangalda yanarlar. Ve ebertya feci ma
lüllyet.ıere düçar oltırlar. 

Tabi! bu hastalık hakkındı. yar.ı yaz -
madı~ımız lçln .sar'Qyı da.ha fıı.r.la tafsil 
edemtyece~ htentıerde bu tıaller yok· 
tur. İsterikler hu JWde dftlDımer. Mut.
laka evde, kanıı.pede, yatntta b:ıyılırlnr. 

Bayıldıktan sonra barlçle alo.k&ları ta -
mamen k ~ detildtr. Etntta olun 
bltenlerl tşttırler. Yalnız yerde düşmez. 
ıer. Etraftıılt11er1n tendbtle &JAkası art
tıkça nöbetler tekerrür .eder durur. Sa
atlarca böylece ibtit11n t!V haltının raha. 
tını huzurunu lhW ederler. ltendllerin. 
de dil lllırma, idrar etme lit>i haller gö
rülmez. Yalnız nll>et csnaamda şiddetli 
takatıüsatı adalb'e gıörülür. O kadar ki 
birkaç kl.şl bir lnoe 1.stertldl bıdını zapte
demez. Nfü:ıyet ekılerlya atıunalar !le 
b:ıyııma nöbeti biter. Yorgun, argın bir 
halde blr mfıddet kalır, sonra normal hal 
avdet eder. İsterlden tekrar bahsedece -
~iz. 
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An ara l adyosu 
- DALGA UZUNLUÖU 

1641 ın. 18'? Kc.s. IH Kw. 
TA.Q. 19,74. 11t. 1'1!l5 Kca. ıo Kw. 
T.A.P. 11,1t :ıa. H65 Kl'.a. !O Kw. 

PERŞKMJ5E 9/11 ltl9 
12.30 Proçam ?e memleket, saat l;rarı. 

12.35 Ajans w meteoroloji haberleri. 12 60 
Türl: mtıslll: Yem şarkılArdan mftrelckeb 
karışı~ program. Çalanlar: OMdet Qağla, 
Hasan Ofir, Hamdl Tok y, Şer1.1 İçli Otu -
V!'lnlar: Safiye Totay, Sadi Hoçses. ııuo -
14 Müzik CKanıılt bd11 müztt - Pl.>. 

18 Prosum. 13 06 Memleke\, 6Wlt t.1ım, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 18 25 Mllzlk 
1 (radyo oas orkestruı). 19 Kon~ma (drut 
saatJ), 19.16 Türlı: mOzlğl (fuıl heyeW. IO 111 
Konu,:rn.a Cdok:tonın &aatn. 20.SO Türk mU. 
zlğ\ Qalanlar: Cndet Çağla., Kem.al Nlyaz1 
Seyhun. Vecihe, ıt.eflk. Fersan. 1 - Olı:U)'D: 

Melek Toq&a. l - Nezahat • Hicaz tarkı: 
(Mt'Vslml b&bar ıeldt). 2 - Sel Pınar - Hi
oaz şartı: CYll211lm tlllse de kızlar). 1 -
......... _ Blcu t~: (Şu köylünün yomıada 
kızı>. 4 - De«H • lehnaz şarkı: (Göntn dur. 
maz su lfbl çağlar. 2 - Okuyan: Ml\!ıeyyen 
Benar. 1 - Tak.!bn. 2 - Rahmi • Mil.stear 
prkı: (Oel ey d.k:1 tarabı taııelendtr). 3 -
Zekl Artf - Maye p.Rı: <Açıldı bahçede rül
ler. 4 - Bel. Pınar _ Hlie:1J&m tartı: CO.Ce -1---------------1 ntn matemı>. il - ft\krft - Ht\zzam tartı : Cevab 1.rtJy~'l otuyucularımın po,,ta 

al r1 d rtm Aut t lr: (Ay liperbn). t - ......... · B&Jat1 tanı: pulu yollam arrnı ca e e . a - (Ey Sf'renler>. ıı .ıe Mflzilı:: (~ft't ortMtn • 
dlrde istekleri mulı:5.bel!.!iz kalabilir. Şet: Nectb Aşlı:m). 

1 
_ Ludq 8iede: tıt _ 

bahar mek>diırt. 1 - Armandala: İl!lpanyol T •. y A T R o L A R ....................................... ·-·-·-00
•••••••••• aşk şa:lı:w. 3 - Maacagni: KMal~rlya !tos-

-------------...... tıkena. 4 - Lanner: Romantik va.18. il -
O. ( ) Mol~rpky: Bir tOz yaşı.~ ~ Haydn: Y&-hır Tıyatrosu Tepebı:ışı dram kısmında i: Mo""bet~i eczaneler rad•lış. 7 - Tschat:ıı:owı;ky: Eleji (hazin par-

attam 4aat. 20,30 da R y ça). s _ J. Strauıa: Büyük ?a'lll. 22 M&n.le. 
Ş · : ---·-- ket. saat t.ys.rı, AJt.r..!! haberleri. ziraat, e.s-ermın : Bu gece nöbetqt olan eea.neler şun - ham _ tahTtlrtt, t&mblJ") _ nutl>d borsası 

i3tıkl!l cajdesl komedi kısmı İ lardır: tnatJ. 2'2.20 Müzik (ttlçtik orkestre. - yuta. 
a.k.!Jam saat 20,30 da 

Bir Muhasib Aranıyor 

Halk Opereti bu akşam 

Sevda Oteli 
Son temsili 

: j tanbul cihcUndekiler: rıdnkl programın den.mı). 22.35 Müzik (so-
E Şehzadebaşında: <l Hakkı), Emin - ıtst'ler _ Pl.). 23 MOzik (caabl.ncl - PJ.). 11.U. 
i:: önünde: (Necat1 .Aihmed), Aklaraydn : 

csanm>. Alemdarda: <Sırrı ARım>. Be - ı 23i!~t~&pan?f. 
• yazıdda: (Bellda), 1'at1hde: <Kmlly:ıd1), j Hergün yalnıs le.sa dalga 3\ 7 m. 94<ı6 tcıa 
~ Bakırköyündc: (İatanbul), E:Jübde : ~ postamızla neşredllmebte olan Yabancı DD -
: <Arıt Beşir>.. lcrde haber1er saatten ~ağıda r~: 
: Beyoğlu cihetln4eldler: İranca nat 11,00 -.e 18,~'5 de 
: ist1kUU caddesinde: {Kamu.k), Yük. Arapoa 1Ut 11,19 ft 19,45 de 
·ı sekkaldırımda: <vın.ropulo), Taksim - Fransızca ae.at lS,tS ve ?9,15 de 

1,008,000 
Li A. 

"Dlilli "YIH60,,nun 
.3 Ayda 

Dağıtacağı ikramiyenin 
yekfınudur 

.,. 
., ~ -_,Z: .. ·• ;~. \.- . •· ~ •>t~· ',:-: ·~1~'-_' · . " ı,.~ '""-, • r"·'_. ,-". ,"·, ·~ 

.. 
~ . 

Sa7fa ıı 

RADYOLiN . .. .. ' .. . : ; ".-:. ~- . '." .... ' . ~- .. ; . . . . 
~ . '• ,;. ·-.• ~ . .i· _ .. • -~. ,._.:. -~ ~ ., •.. ', . 

ile SA8AH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişleıinizi frçal wınız. 
' . .. .... . ~ .~. . ~ .. :;. . ' ~ . . ·.:.._ . . .. ·' . ~ 

Devlet demir olfarı ve limanJarı işletmesi umum idaresi ilanları 
(111) lira muhammen 11aUa 302 kalem bulunmuş eşya ~ık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma 17/11/939 cuma günü sant 15 de Haydarpaşada işletme komisyonunda ya-

ıl ktır İst6klllerln kanuni teminat akçeöile o gün hazır bulunmaları lAzımdır. 
P aC!l • •8995• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi : lv0.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiK1 iRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiVOR 

z·raat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda 
so ;irası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: • 

4 Aced 1,000 Lirabı< 4,00) Lır.ı 

4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,001) " 

40 " 100 " 4,000 o 

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

" • IO liradan DİKKAT: Hesablarındaki paralar bir ıene ıçln~e eril ktir 
ık • kdirde o/c 20 fazlasile v ece • düpniyenlere ikramiye ç tıgı ta . o • 1 Mart 1 Buiran 

Kur'alar ıaenede 4 defa, 1 Eyl\ıl, 1 Bırincıkinun, ve 
tarihlerinde çekilecektir. ftaştd Rız" ve Sadi Tek tiyau08u de: (Tak:slın), Y~rde: <Parunak- •••••G··O::·n··8 .. n·····8 .. l .. 8 •• k .. t .. r •• 1.':wQ •• 0 ••••• k .. a •• y ••• U •• Ş .. Üy-Ör·-· ~ ~~klin ebediyete int:ıkallnin ikinci se- 1 yan). ştşllde: (Hallı:), Galat.ada: {İsmet), 

~~cı münasebet1le büyük ta.r1h kah. : Fınrlıkl.ıda: IMuM&fa Nail). BeşUtta§ta : Gönen (Hu!U8$) - Maden k~miırlle • b vi 4 

tıı l..!9:._ taztrnen Cuma günü akşamı tem • ~ (Süleyman Reefl)). işliyccek olan şehrimiz elektrfk ıantralı- (§ Akba kıta e ua 

-· 4Ull1Yecektlr. ~ Botaaıot, KadıkiJ ve Adalardakllüer: nın bütOn t~isatı ikmal edllm.if ve ben Her dlld*'D kltab,A'-azet:~::.~:mba· Doktor Hafız Cemal 
Cl..okman Bekim) • Kadıltöyünde· (BQ:r11k, ütler> , skll- .ı-.,.tır y tar SON P'()Sl nın 

f-- : darda : (SellmlJe), e.n,erdl: (As&O, sokaklarda tıecrllbeler yap~ · a - ~ldt~. En tyt kırtasiye malzem& -.ıtU Dihnbtmn temslllt'rl - lJu ıtt.tam ~ .#.dalarda: <ll'lnMll Jta&). kında bütiln mahallelere cereyan v.-le- Y 
11 

mevcuddur. kadıtOJ Ht.ıe .ıneınasında • J ..... ı. .. •-•- ka• .......... w.. l celt: ve,_ ... ™ nura .. _,__ .... Orakçılar . 
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12 Sayfa BON POSTA İkindtefria • 

1 ~ 1 
~,~· .a. ... 1 
şiddetli BAŞ ve DiŞ ağrııarını keser, romatizma, sinır, 
adale, bel ağrllarına karşı bilhassa mDessirdir. Kırıkllğı nezleyi, 
soğukalgınllklarından mUtevellid bütOn ağrı, sızı ve sancılarını 

. geçirir. icabında günde 3 kaşe allnabllir. 
Ankara ~ı ıiksek Ziraat Enstttttstl 1 

Rek(örltlğliuden: 
ı - Kurumwnuz erkek Te kız talebesi ioln J.alın, miktar n muha.mmeıı ~ ıı.e mu

vakkat temına.tı atafıda yazılı dört kalem mnbteftf kQID&f 18/11/"8 Pertembe rüntl 
saat 11 de Rettorıtıt blnaaında m\1t6şokkll komiqoa taratın.dan t&pMı zarf U1111le iha
le olunacaktır. 

2 - :n.sııtmeye cirmelı: 1.stiyenlertn muntkat teminat n teklU mektubl&ru. kanu.
nı.in tayın ett111 vesik&lan 1h&le aaattnden bar aut enellnı Jı::ad~ kom.i.s.J'9D reJ.slnı 
'Vermeleri. 

3 - Kumq ntlmunelerlnl ııörmelt Te da.haful& Saahat .,.. par.sıs p.rtname a.lm.&t iltl-
yenlerin EnatiUl daire Mtidi1rlttt1in• mtı.racuUan. d580. •ltH• 

Clnsı Aagarl Amm1 li9tWI' metl'e Tutan 
Metre lıletn J'l. 

Elbl.sellt kumu 1176 1118 f16 7232,40 
P3ltoluk 420 '°' '60 22&8 
Ta17örlük 12 100 600 400 
Mantoluk 30 aa f:OO ıu 

100~2.40 

Bayramda yalnız 

Muvakkat 
tcninat 

Çıkacakbr. 
llAnlarımzı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılaya 

yardım etmiş olacaksımz. 
Müracaat yerleri : 
lstanbul'da, Postane karpıında Km.lay satıı bllroıu. Tele-

fon: 22653 ' 
lstanbul'da, Postane arkasındaki ıokak (Ankara Caddeai 

ıeai ) llAncılık Kollektif Şirketi, Telefon : 20094 - 95 

Satılık çam tomruğu 
Dursunbey Alaçam devlet Orman işletmesi revir 

amirliğinden : 
ı - Duraunbey Devlet Orman İfletmMi lltuyOA depo.unda ınucs. me'°°' ('782) 

aded muadill (ff3) metre mik'•b (011) dulıaetn mik'ab O&lll tomruta aqlk a.rttırma 
lle satılıta çıka.rJ.lmı.ttır. 

2 - TomrUk.lann ayrıca. ba.t ke,,me payian mncud ft kabuklan .oyulmlll olup ha _ 
cim kabuksuz orta kutur üzerinden henblaDl!UfW'. 

.,~ 3 - Tomruldara ald aatl.f ıartnamul İ.stanbul, Ankara, Balıkesir orman o-nr.e m.tl _ 
c!Jrlükler1nde ve Duraun'bey revir l.mirllllnden PQlebilir. 

Tomrukların beher metremlk'abının muhammıeo bedeli (11) lira 70 il~. 
4 - hteklllerln " 7,5 muvakkat pey akçelertıe lS/11/tılt Paz&rı.l (Qntl -- ıo de 

Dursunbey revir A.mlrllğine müracaatları tl&n olunUl'. (9088) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Ta.Hbl çıkmlyan 70 aded bisiklet pazarlıkla alına.caıctır. 

2 - Muhammen bedel C'6W> muvakka* temina.t <HU> lira. olızp pazarlık M Wn
citeşrln 934> Salı ctınü .saat (18) da Ank&rada P. T. T. U'mum Müdtırlt1k blnuuıdM:i Sa
tın3lma Kom.lsyonunda yapılaca.lttır. 

3 - Tnllble11n tartları Öğrenmek üzere her !Pln Ant.arada P. T. T. Leıırazım. t.t&nbuı.. 
da P. T. T. Aynlya.t Şube MttdllrUUderlne .,. puubfa lfth'&k etmelıt lf'ıı de Sllb.1nclı.,.. 
rln/939 tarlhinde mezkQr ıün ve saatte o ~Dı& mtllaca.atl&rı. (&W> (ton> 

~----~ Dünyadaki buton milletlerin 

~~- .......... 
Niçin 
yeni 

T okalon Pudrasını 
kullanıyorum 

PRENSES ALLA 
TROUBETSKOY d~or: 

Son Moda .,. euıp bir cıolı: * renkleri vardır 
Tanıdıtıın blltla pudralardaa '* daha hafif H daha iacadlr. 
Haltılri çiçekl...tn nafi• kok•· 

'* IUllU per••U. ediyorum. 
Bütün f\İD eebtt lrııldıtıııı ıör• * düm. Su aır, yelli •Krema ki· 
pütü• biç bir podrada yoktu. 

Rüıılr " yat.vda bile teel * taı•. nermla .,. ıay.t -
vimlt muhalua eder. 
Bıından dabe ı,t padra ol* dıtıııa kat'fy• emfolm. 

-

iştirak ettiği ve yüz milyonlarca ziyaretcinin gezip gördüğü 
1939 New - York cihan aer11i•lnde 

• 

• 
1940 Küçük cari hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 
Ke,tdaler: 1 fU*.. 1 lıla}'18, 1 AiwJtos, 1 İkinciteşrin 

tarS.bMrinde yapılacaktır. 

Kıı:mkralı ve kumberM" Jaaaplannda en az elli liYa.n ~ 

1twı.- ctMa edilecelkerdir . 

~~ 1940 iKRAMiYELERi ~~ 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 
3 " 1000 " = 3000. - " 
6 " soo " = 3000. - " 

12 " 250 " = 3000. - " 
40 " 100 ,. = 4000. - " 
75 " 50 " = 3750. - " 

210 " 25 = 5250. - " 

Türki11e iş Dıınkuıft!I pcma vatırmakla yalnız par1.t biriktirmif 
o1mıız, ayn.i %Cl"'4ftd4 t4lff nizi de denemi§ olursı.ır.t•ı. 

AL i MU H i D D i N HACI BEK i R 6!!~~~~~a! ... ~~~~ .. ~!~~~~.~!!!~~ 
Şeker, Şeker/em,, Lokum Dil reçelleri bilgilk hlr rağbet buldu. ~miuii1liiAniiiiiiioıuiiiiiniiuriiiii. •ii

93ii
10
ii· iiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiJ-.:;;:-nnirln;-- ___ ____. 

~.... Merkezi : Bahçekapı, Şubeleri: BeyoGlu, Karaköy, Kadıköy ~_, r:· Doktor. t Zatı : -'at 

ALGINLIKLARI - •• 

1989 11enaıl urfıada yalaı• 

ZENl.TH Radyo elediye karşısındaki muayen•ba· 
esinde OQ'leden ıonra buta.lıınaı 

biltiia diıayada dit•r 8 mabtelif Paltrilı:a- ·--. kabul eder. ~-· 
•1• ıat••ı eld\ltu Rad7elarclaa fasla •••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••· .. ·----"" 

Radyo ı~tmıttır. 
6 ve 8 LAMBALI 

Ea ıoa Mod.l Z 1 N 1 T H R.ılyolanaı 
tecrlbe •dlaiı. 

.llAKER MAÔAZALARINDA iter 
,.... mlllalt fid ft pıiilerla 

.. alıa&klUır. 

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim RCIQlp ...., 

AJ11rı il! ~. S. Ragıp &ilaç 
B .J.t,A. Ata111• l!IAltblOlll 

... ·' . 


