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ovyellerin Viborg' u 
işgal için yaptıkları 

taarruz da akim kaldı 

Kayseri zelzelesi iki 
ilim adamımızı 
ihtilafa düşürdü 

Rasadhane Müdürü Fatin: "Bu zelzelenin Erzincan 
zelzelesi ile alakası yoktur,, diyor, Üniversite 

jeoloji profesörü aksi kanaatte r 

Finler Sovgetlerin bir mevziini 
zaptettiler ve esirler aldılar 

ite haftadanberl devam eden muharebelerde • 
Sovyetlerin 50 bin kişi zayi ettikleri söyleniyor 

Molotof harb vaziyetine 
dair bir nutuk söyliyecek 
Voroşilof ta orduya bir 
beyanname neşredecek 

Sovyetlcrden iğtinam edilen hafif bif' makineli tüfek~ ateı edeft bfr Fitı a.ıkeri 

Londra, 22 (Hususi) - Sovyetle1jn1 ve mütecaviz kuvvetlerin aiır . zayiatile 

Viborgu işgal etmek üzero yaptıkları netk:elenmiftir. 
ıiddetli taarruzlar tamamen akim kalmıf (Devamı 3 üncü sayfada) 

Bir katilin korkunç ve 
inanılmaz itirafları 

f" .... Köy muhtarını öldüren kömürücü .. -·1 

( 
.... i dün mahkemede şunları anlattı ! .... ~ 

1 
• c;~~di omuziıyarak ocaf!a attım. iki saat y-;:a,. I 

I Çok yaglı imiş ki çıkan alvler bir ara bacayı, j 
\.. ........................ ~.?.~.:.? kaplamaları tutuştu~.du. ~....... .) 

••--•••••M•••••••••-••••••-•••••N•••--••• ... e••-·-· 

Ticaret Vekaleti 
teşkilatı . 

genişletiliyor 
Fiat kontrolü bürosu 

ihdas edildi 

1 
, 1 Ba1 1atin ve Bay Hdmid Nafiz Pamir , ....................................................... , 

Kayseri civarında vukua gelen SOJı I ~ 
zelzele münasebeti.le dün kendisile c6ril
şen bir muha.ITirimize, Üniversite Jeol~ Dün A nkarada i 

Ankara, 22 (Hıau.1) _Dünya va~e- ji Enstitüsü Profesörü Hlmid Nafiz Pa
tinin arzettili fevkalldellk dolayısile n-ı .mir fUnlan söylıemiştir 
caret VekAleti tePdlitırun pnifletilme- c- Son zelzele, her büyük zelzeleyi 
si mutasavverdir. Ayni Vekllette b!r flat müteakıb görül0 n tali ıclıeteıC!'d "l\ biri-

müteaddid 
zelzeleler o· du 

koııtrolu bürosu kurulmuştur. dir. Erzincan zelzelesinden sonra bu Ankara 22 - Bugün saat 9 dan 
Devaıw 8 incı sayfada) mıntakada hemen hergün hareketiarz l itibaren Ankarada klsa fasılalarlıı 

1 
olmaktadır. bir,birinJ takib eden mütPaddid yer Deniz harbı· Bu zelzele Kayseri civarında Erciyaş sarsıntıları olmuştur. 
vctkanının bulunması dolayısile vuku::l Bun!.ardan sast l 4.22 de olanı ol- i 

k d gelmif değildir. Bu da diğer bütün zel- dukça kuvvetli idi ! 
arşısın a zeleler gibi bozulmuş olan tektonik mü-1 (Devamı 8 inci sayfada) f bitaraflar • (Devanu 8 inci sayfada) \ .................................................. _ .... ./ 

lngiliz salı.illerine akın 
eden iki Alman 

tayyaresi düşürüldü 

İskandinavya devletleri 
bitaraf bir cephe tesis 
edilmesini istiyecekler 

Stokholm, 22 - İsveç, Norveç ve Da
nimarka hariciye nazırlarının birkaç gü
ne kadar aktedecekleri konleransa, bü

(Devamı 8 inci sayfada) 

Ba '<Oda ışıkların 
söndürülmesi 
emredilmiş 

Roma radyosu dün geceki neşriyatın -
da Londradan aldığı bir habere atfen 
Moskova hükumetinin Bakôd!l ışıkların 
wndürülmesi emrini verdiğini bildir -
miştir. 

Yeni Irak 
kabinesi 
kuruldu 

Londra, 22 (Hususi) - Bağdaddan bil
diriliyor: 

Yeni Irak kabinesi bugün tekrar N11ri 
Paşa Said tarafından kurulmuştur. Yeni 
kabineye yalnız iki yeni nazır girmiştfr. 

Nuri Paşa Said, başvekaletten maada 
hariciye nazırlığını da deruhte etmi~tir. 

ı ._ .......................... -··············---
( BUGÜN 1 

Hatıralar arasında 
Kral Ferdinand lstanbulda 

YAZAN 
o.ıad 

Londra, 22 (Hususi\ - Bugün öğleden ı diğeri ise daha şimalde düşürllmüştüT. 
sonra, İngilterenin şimali şarki sahille-

1 
Tayyaı:ler m~:ette~~tın~an, .bi~ !aralı 

rine akın eden iki Alman bombardıman olmak uzere dort kışı esır edılmı§tir. 
tayyaresi, İngiliz avcı tayyareleri tara- Başka bir Alman tayyaresi de, tekrar 
fından düşürülmüştür. Şimal denizinde bir İngiliz balıkçı gemi-

Tayyarelerden biri İskoçyrı sahilinde, , (Devaım 8 inci sayfada) 

Fırtınanın lii.tf Ü: 
Boğazda balık akını 

1r••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••-·····-•••••• .. •••••••••'--••••••••••••••••••••••••••••••••••-·· .. ·······--, 

E Boğaziçi sahilleri dün balık tutmaya ve toplamaya yetişcmiyen halkla f 
~ dolu idi, ı 7,000 çift torik tutuldu, bir kilo barbunya ve ka.raıömn S 

S kuruşa satıldığı oldu 1 
\. ....................................... _.. ........ -............ -... ·········---··-.. ··-·-··----' 

Halid Ziya Uşakhgil Balık ak•nı•ıı:ı ıığrayan sahillerden bir manzara 
. Bir mild~et ~vvel :;?ilenin Kdrvansaray perek ceSeW ocatifr .. yakı.fruş, külleri ve Bir haftadnn:beri kısa fası ... urla de- rine tesir ederken diin faydalı bir netice 

kuyundc bır -cınnyet ı§lcnmış, Ahmed kemikleri ~ı.8 .. ..,-~k ormanlı~a (6 ncı sayfada okuyunuz) vam eden fırtına karada ve deniz.lcrd~ 1 de husule getirmiştir. 
Cevdet adında bir köy muhtan öldürü-I g&nül:müftil. O • 8 inci 1a7fada) '"-------------' az çok hasara sebeb oiur, vapur sc!erl\!- l (Devaııu 2 inci uvfada) 

-~r-



2 S yfa SON POST~ 

Bir gazetede şöyle bir fıkra okuduk: 
cÖlüm lıalinde bir hasta İstanbulda Gureba hastanesine 

gidıyor, burada hastalığı asabidir diye Bakırk~yünc gl)ndc
.rilıyor, orada chayır, hastalık asctbt değildir, aarılıktır, de
nilıyor, Cerrahpap hastanesi sağlık veriliyor. Cerrahpaşa 
hastanesinde i e yatak bulunmuyor; bir futbol topu gibi bir 
hastaneden öbür hastaneye atılan huta, bu müracaatlar a-
rasında l\lüyor. 

FikrimJEce, fimdf mahkemede olan bu davada bilh:ıssa 
tetkike değer ild nokta vnr: 

1 - Oınme sebeb ne olUTSa olsun, bir yerda hastalık asa
bf denildi~ halde 6bftr yerde sanlık diye başkz bir yere 
gönderi1ml§. Tef)\lsteki hatn btıdise He aabittJ.r. Vakı~ bir 

hastalığı teşhiste bir doktorun fe h ta tm' 1 , nnen a e ıı o ması 
TT'es uliyeti mucib bir suç olamaz. Fakat otomobil içinden 
dışarıya ç;l:anlmadan yapılmış b4r muayeıu :IJe bir hutalık 
teşhis edılir mi? Bu tarzda yap•1 ......... b" n b" 

• ~·""9 ır muayene e ır 

dt'ktor üzerıne dOşen vazifeyi y&pmıf sayılablUr mi? 

2 - Hastanede bi.r tek yatak olmadığı takdirde mevcud 
hastalardan birini yataktan kaldırıp diğer bir hastayı yatır
mak hakkı nöbetçi doktorlarına verilmemif olduğuna g~re 
bu noktadan bir doktoru mes'ul tutmak dolru olur mu? 

Bu suallere doğru bir cevab bulmak için htdlsenln muha

kemesi ne alftkadaı· adliyeciler ile fen adaınları haylf kafa 
yoracaklardır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
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Sayfa 3 

Zelzele f elik etine maruz Finl~ndiyaya ~idecek 
• gonulluler ısveç 

Yunanistanda 
görUlmemiş soğuklar 

hukum soruyor 
Londra 22 (Hususi) - Atinadan bura

ya gelen haberlere göre Yunanlstanda 
şiddetli .soğuklar hüküm sürmektedir. 
Bu .soğukların tarihte miUi görü.lmemif 
bir derecede olduğu. söylenmektedir. Fu 
la kar münakarn.tı durdurmuştur. 

E 
e Örs ile çekiç arasında 

Yazan: Sellm Ragıp Emot kalan mıntakaların ıhyası arazisinden geçecekler ...,.. uharib rnemlekeUere nazaran coğrafi 

.l.T& mevkii nazik blr noktada bulunan bL 
ta.raf bir memleketin nasıl vahim blr vazi
yete dü~ebUeceğine Altmark hadisesi mü _ 
Da.SP,betlle Norve~ çok güzel bir misal teşkil 

etmiştir. Bu bahis etrafında gerek İngiliz 
me~llsinde qereyan eden müzakerelerden, 
gerek Norveç devlet adamlarının beyanatın_ 
dan anlaşılıyor ki bu g"'mi, rnevcud kayıd

lara gö!'e bir harb sefinesi sayılmak gere!t
tlr. Çıinkü müsellahtır ve donanma emrin
dedir. Bu vaziyette bulunan bir geminin de 
bir yabancı memleket kara sularından ge
çerken ne aranmasına, ne de içinde oaı b 
esiri bulunup bulunmadığına dair kara su
ları~un hakimi memleket tarafından kendi
sine sual sorulmasına imkan yoktur. Bu 
gen.inin Norve~ harb gemileri refakatinde 
bulunması da, ona karşı icra edilmiş bir ne
zaret vaz!fesinden ibarettir. Altmark Lşte 
bu şartlar dahilinde İngiliz harb gemü~rl 
tara!mdan Norveç kara sularında aborda 
olunmuş ve t~ıdığı İngillz harb esirleri 
kurt,arılmıştır. Hadisenin, Norveç ta.ra!ıu _ 
dan itiraz edilmeyi mucib noktası budur. 
Norveç, bu hMlse ile hükümranlık hukuku
nun lhUI edilmesinden ve bu gemi uzun 
müddet Norveçte kalamıyacağı için er, geç 
İngntı donanması tarafından yakalanablle_ 
ceğın! ileri sürerek acele olunup blnnetice 
bir hukuku düvel meselesi ihdas olunmasın_ 
dan mü.ştekldlr. Diğer taraftan İngillzlerin 
sabırsızlığı da anlaşılamıyaeak birşey değU.. 
dlr. Bttnl:ır, Ü(' yüz kusur kadar ırkdaşlan. 

lngiliz yardım komİ!yonu mümessili: "/ngiltere lüzumlu 
malzemeyi Türkiye11e gönderme~e hazırdır,, diyor 

Londra, 22 - Sorulan birçok suallere 
ceva'b veren hariciye müsteşarı Butler, 
İsveç hükUm.etinin Finlandiya mesele
sindeki hattı hareketine temas ederek 

Londra 22 - Royter: 
Anadolu zelzele felaketi mıntakalan

Jla yaptığı seyahatten dönen general Sir 
'.Wyndham Deeds, Londraya dönmüştür. 

zarar ve ziyan, tarnamil.e telafi edJlmekte İsveç ihükfunetinin millt arazisinden geç
gecikmiyecektir. mek suretile Finlandiyaya asker gitme-

Dün gece Atinada çok şiddetli bir kar 
fırtınası. başl~tır. Kar hW yağmak
tadır. 

Fransada hazırlanan 
Çek ordusu 

İngiltere, Türk makamlarının talebi sine müsaade etmemek kararının gönül
üzerine, zamanınd3., felakete uğramış lülere şümulü olmadığını tasrih etmiştir. 

Sir Wyndham, matbuatı\ verdiği beya
b.atta felaketzedelere yardım iç:in yapı -
lan müessir gayretleri t~barüz ettirmiş, 
yardım organizasyonundan bilhassa Kı -
rzılayın teşki1atından sitayişle bahsetm.i, 
\re demiştir ki: 

cTürkiye, bu bahiste, sonsuz fedaklr
Jıklar yapmıştır. Bu gayretler sayesinde, 

mıntakalann ihyasına lüzumlu malze

meyi ~jrkiyeye göndermeğe hazırdır. 
İngiliz yardımları, Türk hükUınetinin ve 

İngiliz - Türk yardım komitesinin arzu 

ve tasvibleri üz.erine, arazinin vaziyetine 

uygun bir tarzda bu mıntakaların ihya-

sına sarfolunacaktrr.:. (A.A.) 

Müttefikler Norveçin kara 
sularını kontrol edecekler 

Paris, 22 (A.A.) - İntransigeant gaze
'tesi, müttefiklerin bundan böyle Norveç 
kara .sularının Almanyanın ticaret ge.

lmileri için güzergah teşkil etmesine mü
saade etmem.eğe karar vermiı oldukları
IU yazmaktadır. 

Altma.rk bAd~~i, Almanyanın fimal 
kutbu Okyanwrunda ve Şimal denizinde 
müttefiklerin zararına olarak ihlil etmiş 
olduğu muvazeneyi yeniden tesis için 
zarurl o1an mukabelebilmisillerde bulun
mağa müttefiklere salahiyet vermektedir. 

Al manyaya 
gönderilecek BakO 

petrolleri Köstencede 

Paris 22 (A.A.) - Çeko-Slovak mil 
1.t komitesi azasından Çeko-Slovak • 
yarım Paris elçisi Osuski, Fransanın ce 
nubund:ı bir yerde kain Çıek ordusu 
hazırlanma kampını ziyaret etmiştir. 

Bu ziyaret esnasında kendisini kampta 
Londra, 22 (A.A.) _ Daily TelP.graph Çek generali Viest ile Fransız gene -

t . . Bük uh b" . . bild. di ralleri karşılamıştır. 
gaze esının reş m a ırınm ır - Fra!nsız es'kıi rnuhariblerinden bir 
ğine göre BakCıdeıı ilk işlenmemiJ petrol heyet, birinci Çek fırkasının şeref bö
ham:ııesi, b~n Köstenceye. gelmh~tir. I Iüğüne Fransız. eski mu'harib1erinin 
Bu ~lenmemı.t petrol, Ploestıdt Almnn- ı Çek arkadaşJarma bir hatıra91 olmak 
lann kontrolu a1tında bulunan pctrol I üzere bir filama hediye etmi§tir. 

tasf.iyehanelerine gidecektir. 

Ho!anda ve Be1çikada 
iki casus şebekesi 
mP.ydana çıkarıldı 

Garb cephesinde 
çarpışmalar 

Paris, 22 (A.A.) - 22 Şubat sabah mn esir oldukıarı için bittabi çok fena şan_ 
tebliği: lar lçfnde mahpus olarak nakledllmelerln -

Moselle'in şarkında düşmanın bir hO.- den ve Almanyada uzun müddet esaret ha_ 
yatı ~k:meye mahkiim bulunmaları.nda,n 

cumu tardedilmiştir. Karakollarımız. iki müteessir olmuşlar ve bu emrivAkll yap _ 
Alınan zabit vekilini esır etıni.ştir. mışlardır. Bir tarafa hukuku düvel bakımın. 

F ransada yeni bir sınıf silah dan hak verirken diğer tarafa da insani mü-
altına alınıyor lAbazaJar bakımından haksızlık at1edebll _ 

Sovyetlerin Viborg'u işgal için 
yaptıkları 1aarruz da akim kaldı mek kabil olmuyor. Esasen nihai hak gale-

Al Paris, 22 (AA.) - Bugün bir karar- beyi tazannın olacağı için son hükmü o 
Belçikanın Anvers şehrinde de, - name neşredilecektir. Bu kararnameye zaman vermek daha doğrudur. Fakat asıl 

Londra, 22 (Hususi) - Bugün Şimalt 
Holandada mühim bir casusluk şebekesi 
meydana çıkarılmış ve bıri Alınan ol
mak üzere altı kişi tevkif edilmiştir. 

man konsolosluk erkanından bir memu- göre yakında silah altına alınacak olan acınacak olan bitaraf Norveçln vazlyetldlr. 
(Ba~tara.fı 1 inci sayfada) ı ıann olmamasıdır. Çünldl. büyük motör- run ve bir vapur acentasile kız kardeşi- efrad, 1939 sınıfının üç ayından alına- Örs lle çekiç arasında kalm~ biçare blr de _ 

Sovyetler, bu cepheye yenl takviye lü kıta'lar ancak yollar olduğu takdird~, nin methaldar bu'.undukları bir casu~- caktır. , :ntr parçası, fırsat bulan onu sı~tırıyor. 
lat'alan .sevketmiş clmak1 a beraber, hiç tanklannı, toplarını ve diğer silAhlarım 1 lu.k işi keşfedilmiş ve alakadarlar tevkif Yani 1.7.1919 ve 30.9.1919 arasında IIkide bir çek1ç darbesi onun başına iniyor. 

bir Fin mevziini ele geçirememişlerdir. \ faikiyetle kullanabiliyorlar. edilmişlerdir. doğm~ olan efrad alınacaktır. ~:ı~<'eiçi~ta;:~e:ı~~~esi~~l~~~am~~eu~~ 
Bu akşam neşrerlilen Fin tebliği, a9- Finlandiyada iki sınıf daha silah Paru 22 (A.A.) - 22 Şubat akşam mevzuubahstlr. Böyle bir A.ciz mevtte dti,_ 

kert harekat hakkında şu maliımatı. wr- altına alınıyor Aydında pamuk tebliği: \me1< kadar ge~rek terd için, gerek bir muıet 
~ektedir: Helsinki 25 (A.A.) - Bugün Fin - Bilhassa Sarla'nm garbinde ve Be için tahammul edilemez bir vaziyet tabill 

Dün Rus
1
ar Kar~li berzahında ve V]- 1ıandiya lı.ükfunet merkezinde duvar- koopera tiflerİ Ies'in şarkındaki ilti taraf topçu ateşin- tasavvur değildir. 

~g cenubunda Kamar:ı istikametincie lara yap1ştırılan lfuılar1a 1894 ve 1895 de bulunmuştur. Her iki tara! tayyaresi 5tıli.m &a9ı. c,,,_.
9 lVı!a Ok~i ve Ta]pale nehirleri üzer;nde do~lular silah a:Jtına çagınlmıştır. Aydın, 22 (A.A.) _ Son yıllarda pa- Mosel ile Rehn arasında ve Alzas'ta fa- -····-·· .. ••••••• .. ··--·· ..... ~._ .. __ _ 

tn.~tead.~~ taarruzlarda bulunmuşlardır. ,Bu doğumlular. 28 Şubatta askerlik muk ziraatinin fevkalade inkişaf etmesi aliyet göstermiştir. Balkanlarda 
Dün bütün gece devam ettikten sonra şubelerine müracaat edeceklerdir. .sebebile bilhassa mahsulün satış işlerini -----------
bu taarruzlar püskürtülmüştür. Rusların R da h dsuzluk esaslı bir teşkilata bağlamak ihtiyacını Büyük bir Alman ticari faaıı·yet 
Yalnız Taipaledaki zayiatları 2000 dir. usya oşnu go··ren müstahsiller vilayetırnizde pamuk Gemisi Amerlkadan 
L d d Paris 22 (HtLsusi) - Moskovadan a <>ganın şimali §arkisin ~ Finlandiya- kooperatifleri teşkilin~ başlamışlardır. ~ k 
hl d b .. . t . alınan haberlere göre. Fin h~bi do - ola Pi fı R lk d 1\1 · ar, üşmanın ir mevzıtnı zapte mış- Bu kararın tatb\katı neticesi olarak ~ omanga iısa ıvazırı 
!erdir ve 300 esir almışlardır. Ladoga gö- layısile halle arasında hüküm süren Kocarlı Aydın ve Dalama pamuk satıt Londra, 22 (Hususi) - Rio de Janero- S . ./ d 
lü sahillerinde düşmanın 200 kamyon- asabiyet, gittikeıe şiddetlenmekte~~r. kooper~tif!eri kurulmuş ve ortaklar ta- d.an b~ldirildiğine göre bır Cenu.bt Am~ o,ya a 
<fan mürekkeb iaşe kollan imha edil- Sovyetlerin zayiatı rafından esas mukavelenamelen imza- nka limanında bulunan cAntoruo Delfi- Londra 22 (Hususi) - Bir İtalyan U-

. tniştir. Üç haftadanberi Kareli cephesinde lanm:ı.ştır. VilAyetin diğer birçok istihsal no> a~~daki 13.500 tonluk Alman gemi- caret heyeti yakında Bükreşl! gidecektır. 
ı 6 tayyare düşürüldü ya1pılan devamlı Sovyet hücumlarının merkezlerinde de bu neviden koopera- I si, lbugun ant olarak Almanyaya hareket Alm~ iktısadi hey:ti rei.sı Dr. Klodiu. 

Diğer mıntakalarda kaydedilecek mü- çok pahRlıya mal olduğu anlaşılmak- tifler teşkili için çalışılmaktadır. etmiştir. Gemi muhtelif emtia ile y-lklil- da Bükreşe gelmek uzeredır. 
hhn bir şey olmamıştıT. tadır. &ıvyetlerin 50 bin kişi zayiat dür. Hamulenin kıymeti 250 bin İngiliz Romanya iktisad nazırı Antenesko bu 

Finlandiya tayyareleri birçok nus te- verdjkleri söylenmektedir. lirası tahmin edihnektedir. gün Sofyaya varmıştır. Rumen nazırı 
\lenun'!ilerini muvaffak;vetle bom bardı- Bundan ba~ka hergün. vagonlar d<>- Bud. -ımin en yüksek reisi Sofyada iki gün kals.rak, Bulgar ikfüad 
nıan etmişler ve yapılan muharebelerde lusu yarıfl.ı Moskovaya ge1mektedir. Dalay .. Lama'nın Fransız JıablneBI nazırile görüşmelerde bulunacaktır. 
!3 Sovyet tayyaresi düşürülmüştür. Yaralılar. hayvanlara mahsu~ vagoaı- ld Relslcllmharun Sofya 22 (Hususi) - Rumen iktisad 
. Dün düşürülmüş olması muhtemel ol- lar içinrle nakledilmektedirler. tetvİC merasimi yapı l nazın Antonesko bugün Kral tarafından. 
du.ğu bildirilen 3 tavvarenin de düşürül- Lassa 22 (A.A.) - Ti.bet'de budizmin Rigssetlnde toplandı kabul edilmiştir . .., Molotof ve Voroşilof nutuk 
\1.:0..ğü tahakkuk etmiştir. en yu"'ksek reisi Dalay - Lama'nın tetviçl Pariı 22 (HuS'U.if) _ Nazırlar mecll~ Akşam, misafir nazır şerefıne Bulgar söyliyeceklermiş 1 

Sovyetlerin çevinne hareketi merasimi, bugün Lassa'da yapılmıştır. bugün Lebrönün riyaseti altında toplan- maliye nazırı Bojilof tarafından bir zi -
inldc::lf edemedi Y~kında. başvekil MoJotof'un haırb Budanın 13 ün~ü tenaruhü telAl~ki edilen 1 mıştır. Başvekil Daladiye, aiyasl ve aske- yafet verilmiştir. . . . . 

Londra, 22 (A.A.) _ Royter ajansının vazi~ eti hakkında bir nutuk söyliyece- yeni Dalay _ Lama, bundan evvelki Da- ri vaziyet hakkında nazır arkadaşlarına Balkan Antantı devletlerı sefirlerımn 
Ftnıandiya muhabiri yazıyor: -li ve m~!'eşal Voroşilof'un da orduya lay _ Lama'nın ölümüntl takib eden 24 izahat verm~tir. de hazır bu1.undukları bu ziyafette, ıki 

Manerhaym hattını cenahlardan çe- hitalben bir beyanname neşredeceği bil saat zarfında doğmuş bulunan 6 yaşın- Meclil, bilahare iktısadl mE>.seleler hak nazır arasında hararefö nutuklar teati 
Virmck üzere iki taraftan ilerlemek isti- dirilmektedir. da bir Çinli köylü çocuğudur. kında müzakerede bulunm~tur. edilrnlıjtir. 
yen Rus ordulan, h,u h:ıreketlerini inki- Hatk, ~abırsızlıkla bu nutku bekle- Yeni Dalay _ Lama, altundan bir tah- -········-··················· .. ••••••• .. n••······· .. ···· ........................................... ·-·········---
şaf ettirememişlerdic. Bunun sebebi yol- mektedir. tırevan i~inde; etrafında rahibler oldu- Sabahtan Sabaha 

Yüksek ziraat enstitüsü 
talebesi Antalyada 

Londrada Yahudilere 
karşı bir hareket 

ğu ha,-de, şehir civarındaki sarayından 
Potala sarayına get\rilmiş ve oreda taç 
giydirilerek biat yapılmışt!r. 

Antalya 22 (A.A.) - Başlarında Londra, 22 (A.A.) - Evvelki gece bir 
mualJimleri olduğu halde bir tetkik takım meçhul eş'has, J.ondranın başlıca 

Bu merasime yabancıların iştiraki 
memnu ise de ilk defa olarak bir İn.ı{i.Hı 
heyetine :merasimde bulunmak üzere 
müsaade verilmiştir. 

· gezisi yapmakta olan Yüksek Ziraat caddelerinden binnde 10 kadar mağaza 
Enstitüsü son sınıf talebeleri Hatay _ vitrinlerini boyalamışlar ve karalarnış-
;ı."ı... "ehrı'mı·ze gelmı'şlerdir Tal bel lardır. Her vitrinin üzen·ne cYahudit ke- d 
u.oııı ·• • · · e er Pamukova nahiye mu UrU şehrimizde bulundukları müddetçe zi- limesl hakkedilmi.ştir. 
ral ve tarihi tetkikler yapmışlar ve tur yaralandı 
fanda sebze yetiştiricilerile çiftçilerle İtalyan ziraat amelesi (Hususi) _ Nahiyemiı: 
faydalı göı üşmelerde bulunmuşlar - Al .d. Pamukova .. 
am manyaya gı ıyor müdürü İbrahim Etem Ergun mues • 
............................................................... Bern, 22 (A.A.) - Almanya ile İtalya sif bir vak'a dolayısile yaralanmıştır. 

i Z '1111' 1. -., i arasında bir~k İtaly~ zira~: am~lesinin Nahiyemiz halkından 16 yaşlarında 
.lıT& ~ 1 ~~yaya gırmelenne m.uteallik bır Ahmed 'sminde bir çocuk olan carih. 

1 ıtıUfnanıe aktedilmi§tir - 1 . . 

ENTERNASYONAL FUARINA ı . ntfuiye müdürüne kızmış ve üze~~ 
1 Y •• k k d • b tabanca ile hücum ederek ateş etmış 

HAZIRLANINIZ. u se te rısat şu e ve ıkan kurşun nahiye müdürünü ba..-

20 AGUSTOS _ 20 L YLÜL müdürlüğü sınXan yaralam~ır. Yarası hafif olan 

1940 
Ankara, 22 (Husust )- Trabzon Lise- İbrahim Etem. hemen İzmit hastane -

si Müdürü Sami Akyol Yüksek Tedrisat sine nakledilmiştir. 

Şube Müdü.rlütiina tayin edilmift:lr.. Vak'anın tahkikatı başlallllftlr. 1\ 

Ne fayda! .. 
Bir İspanyol doktor kanseri tecıaTI edm, kanır~nin önüne r_eçen yeni bir me.. 

tecı buidupna iddia edlJor. Ketft doğru ise tıb a.:emı yeni bir cafer kas&l\Dllf 

demektir. ı ıhhat ı fil 
Pastör, Jtii.rl,Ka.lmet (ibi birbirini taklb ederek fnsaıuta esas 1 ıı . orm • 

fri bula tıb alimleri muhakkak ki llim dünyasının en .-erimli ınsanJandlJ'. 1 
t n •--- kana.narak -"arca bir mJ.lrrop üzerinde tetkikler yapan ve bir Li.bora u'Tar...-uıa - ,... . • 

" .. b · bir •erom n ..... mikrop keşfeden nıce tıb alimlen arasında emur pa asma yenı • #- • • 

Jtetfine kurban gidenler de oldalu maJiımdur. M~enı ha.yatıhnlitmade1n_ı koku~~ı, 
-• ı-...ı deni havuı Te motörJeşmif mak.ind.eşmış a ası çmde er..,..p 

madeı:u ses _.., ma tt k · · t b il · in f ttııw 
en etle kemikten insanın mukavemetlnl ar ırm.a ıçın ı mm sar e &• 

rhS t hayrettir Öyle sannedilir Jd tababet ilerledikçe hastalıklar da ar _ 
ıaJN şayanı . . t 

Bakibtte ise nıeden.iyM Derleılikçe has alık artıyor ve tababet bu yeni 
=Y~bkiarı önlemek için u.trq11or. Birçok hastalıklar şebir.iler için ne kadar 
::ıı ise UyJüler için de o kadar meçhuldür. Sinir hastalarına köylerden daha 
fada şehirlerde tesadüf edWr • 
İspanyol doktorunun kanseri tedavi edecek formülü bulması Koh'un verem 

mikrobunu Uşfetmesl kadar miiıhim olabilir. Kangreni önliyecek metodun keşti 
de herh&lde Vronof'wı oezrl aşısından kıymetli olacaktır. Fakat tıb dünyumm 
emektar alimleri beşeriyeti lztuabdan kuttarmak için kırk yılda bir mikrop ve -
yahnd formüı keşfettikleri halde fizik ve kimya alimleri gene ayni beşeriyeti top 

· 7ekftn silip ıriipürecek klmyevi n mibanlki silahlar lcad ediyorlar.Bu turşu ile 
peıhiz lbik.a7esi devam. ettikçe IDsantığın sıhhat ve saadet bulacağını kim iddia 
edebilir?. 



4 S:ıyfa SON POSTA Şubat 23 

( Sehir , Haberleri J 
Fransaya kiralanan vapur . Altı~ fiatları . 18 vaşında ikinci cinayetini 

• • mütemadıyen yoksehyor • • J • · • • 
adedı 7 yı buldu pars: ~:1:!~:~ ~:~~~::ı.rr::.: ışlıyen katıl muhakeme edıldı 

lü kuyumcuları evvela çok ince ve ucuz, 
bilahare de kalın altın bilezikler yapma
ğa sevketmiştir. Bir moda halini alan ve 
her moda gibi sa1gın bir şekle giren bu 
temayül gittikçe artmış ve buna müvazi 
olarak altın fiatları da mütemadiyen 

Gemilere yüksek ücret verildiğinden armatörler 
vapurlarını kiraya vermeği tercih ediyorlar 

Fransız :ffrmalan tarafından memle- firmalar sahillerimiz arasında nakliyat 
ketimizden ve diğer yerlerden alınan için muhtelif yerli müesseselere muka
mallan nakletmek üzere evvelce kirala- vele ile bağlanmış bulunduklarından, 

nan Bürhaniye, Nazmı ve Bakır şileple- fazla vapur kiraya verilememektedir. 
rinden başka yeniden İnaı, Mete, Platin Dahili nalkiyat bu vaziyet dolayısile 
ve Şadan va,purları da kiralanmıştır. sekteye uğramamış bulunmaklu beraber, 

Bu vapurlar Frama hizmetinde kulla- firmalar nakliye ücretlerini bir ıniktsr 
nılarak Tunustan maden alıp Fransaya arttırmışlardır. Bunda birçok şeylerin, 
nakletmektedirler. Bazıları da Romanya ezcümle karpitin 10 kuruştan 25 kuruşa. 

ile Mısır arasında sefer yapmaktadırlar. makine yağlarının t 1 kuruştan 36 kuru
Bu arada Fransaya evvelce ihracat mal- şa, halatın 45 kuruştan 80 kuruşa, boya
laruruz ecnebi vapur kumpanya1an ta- !arın 70 kuruştan 12-0 kuruşa fırlaması 
rafından yapılmakta iken bu suretle bu gibi sebebler de Amil olmuştur. 
ihracat kı.smen kendi vapurlarımız tara- Bunlar meyanında mühım olan saç 
tından yapılmağa başlanmıştır. Avrupa- demir de bulunamamaktadır. İstanbulda 
da ha ... ı... harı.cm· de bulunan memleketle-,.·u alınan furakiye dıe 10 liradan 14 liraya 
rhı ve bu arada bizim vapur !arımız C"e
belüttank bofazından dışarı çıkmamak
tadırlar. 

Fransaya kiralanan bu vapurlar yük· 
eek ücretlerle tutulmuşlaı-dır. Bu yüz:

çıkmıştır. 

Türkiyeden maada Yunanistan da ha
rke vapur kiralamaktadır. Yunanista-

nın bütün ihracat yekiinu harice kirala-

den armatörler vapurlarını kiraya vt-r- nan vapurların getirdiği kazancın yarısı 
meği. tercfh etm~ktedirler. Ancak bazı kadar bile değildir. 

Şehir işleri : T:caret iş[ eri: 

Kokmuş et bulunan bir lokanta Tiftik ve yapak ihracatcılaıı 
kapatıldı toplandı 

Belediye zabıtası son günlerde otel. Tiftik ve yapak ihracatçılar birliği 
lokanta, kahve. sinema vesaire gibi u- umumi heyeti dün Ticaret Odası sa -
muınt toplantı yerlerindeki temizlik lonunda bir to~lru_ıtı y~pıı:~ş~~r~: Bu 
işlerile yakından alakadar olmakta ve top~an~ıd.a şchrimi.viekı yuzu .mute -
~zli~ riayet etmiyenler hakkında calvız ihracatçı bulunmuş. faaliyet ra
oezaı z~bıtl&rı tutmaktadır. poru ve bilanço okunarak eski idare 

Bu arada Bahçekapıda bir lokanta heyeti ibra edildikten sonra yeni ida
w birahane de teftiş sırasında kokmuş re heyeti seçilmiştir. Toplantıya Ti -
et parçalan görülmüş ve bu lokanta caret Vekaleti komiseri. Mıntaka Ti • 
dün Uç gün müddetle kapatılmıştır. caret Müdürü ve Oda erkanı iştirak 

Taksim kıı!annm yıkılması etmişlerdir. 
geri bırakıldı Toplantı.tla y<t>ak ihracına müsaa-

Taksim kJ~lası ı Marttan itibaren de edilmesi ~vzuuna da temas edil -
yıkıcıya verilecekti. Meydan civarın_ 1 n i~, bunun ihracatçıların elinde yerli 
da yapılacak yeni inşaatın formalitesi ilh(:yaçları k.arıııJ.yacak bir miktarda 
henüz ikmal edilememiş olduğundan, ve ihracat nisbetinde bir stok bulun -
kışlanm yıktırılması bir müddet geci- durrrıalan ile kabil olacağı neticesine 
kecektir. varıl:nıştır. 

Bu arada ihraç edilemiyen düşük ka 
Iiteli tiftiklerin başka mahreçlere ih

-~adıkyıllöy.~ Kızllto •
1
Y ttaza25şuŞbesblnden: Şube- racı için kolaylık gösterilmesinin Ve-

1111.Uün uı. p an ısı u at 940 Pazar • . . . . 
rünil saat 10,30 da Kadıköy Halkevı ıize _ kalete bıldırılmesı kararlaşmıştır. Ye-

Kongreye davet 

d.ildeki şube merkezinde yap:ılııcağından ni heyet umuml toplantıyı müteakıb 
muhterem uanın teşrifleri rica olunur. ilk ictimamı yapm1ştır. 

Fırtına denizlerde bntnn 
şiddetile devam ediyor 

Dün sabah köprü fırtınadan açılamadı ve limanda 
bir vapur de.nirini trr.yarak sürüklendi 

Katil müdafaasında arkadaşına bıçağı bir defa 
sapladığını ve bundan da onu öldürmek 

maksaC.ında olmadığının anlaşılacağını ileri sürüyor 

yükselmiŞt:ir. On gün evvel Şehremiiıinde Üsküdar 1 kuz on defa vurarak bir anda işini biti• 
Avrupa harbinin başlangıcı sıraların- hapishanesinden tahliye olunan arkada- rirdim. 

da 14-15 lira arasında temevvüç eden bır şı Sedadı bıçakla yaralıyarak öldüren 18 Halbuki ben böyle yapmadım. Onu 
Türk altın lirası EylUl sonunda 1570 ku- yaşlarında Cahidin muhakemesine dün vurduktan sonra b1çakla karakola gide· 
ruşa yükselmiş ve Birinciteşrinde 1540 31 ikinci Ağırceza mahkemesinde devam e- rek teslim oldum. Bu da gösteriyor Jd, 
daş:rek müteakıb aylarda 1630, 16~0, dilmiştir. ı ben onu öldürm~k. kasclile vurmadım.> 
1740 kuruşa ~ırlamı~tır. .. Cahidin evvelce Şükrü adında birini Dosyanın tatltıki .~e .~ararm tefhimi 

. Son. zaman arda A_na~oludan da mu- öldürdüğünden dolayı bir buçuk sene için muhakeme bugun ogleden sonraya 
him mık tarda altın bılezık alınmakta ol- , hapsine dair verilen karar sureti dün üılik edilmiştir. 
ması bileziklerde kullanılan altının b~- mahkemede okunmuş, müteakıben müd- 19 dükl a"' h 
her gramında yeniden 21)-25 kuruş bır . . . . . ev ve 11 soyan ırsız 

. . deıumurni söz alarak ıddianamesını sH- k' f · • • 
fark husule getirmiş ve dün ~ır lıra 18~5 detmiştir. Müddeiumumi cinayetin tarzı dün teV 1 8dlıdl 
k.uruşl.~k yüksek bir kıymet. ifa~.e etmı~- cereyanı ve muhakeme safahatı hakkm- İstanbulun muhtelif yerler.inde 19 av. 
tır. ~rk parasının. k~~etı .~~t~~adı· da mufa~l ve müdellel izahatta bulun- 've dükkan soyan Koço isminde azı!J bir 
yen saglamlığını ve ışttra kabu:yetını ar- d kt h··ııı. t h d din! k ·· ld·v· d 

ı... •. k 1. . . b b.ni , u an sonra u asa en: ırsızın, ava eme uzere ge ıgı a -
tırırken altının vu yu se ışının se e ı 1 • 1 · · k"b· ·· ~ 1. b 

• · h lk altı J c- Suçlunun kendini müdafaa sıra- lıyede, heyecanı t:>ır ta ı ı mute<.U\.ı ye.-alakadarlar bilhassa a ın n eşyaya . . . - , k 
• • • y. ~ • • • • • • sında Sedadı vurduğu yolundakı ıddıası kalandıgını yazmı:;.h . 

gosterdıgı ragbete ve bmne~ıcle ıstıhlakın varid değildi;. Çünkü, hadiseyi mütea- Niko ve Şerafetttn gibi sahte isimler 
fazlalaşmasına atfetmektedır er. . , d 1 d.. 4 ·· ·· 

kıh maktulün üzerinde ve vak'a yermc.e altında o aşan maznun, un uncu sol'l-

d 
böyle bir ihtimali verebilen silAh vesair 1 gu hakimliğine verilmiştir. Djn beş yer e bir aleti carlha bulunmamıştır. Kadıköy, Çcngelköy, Şişli, Fındıklı, 

Binaenaleyh Sedadın kendisini o1dü· Küçükpazar, Keresteciler ve diğer semt· 

Yan~ın çıktı reccğinden korkarak bıçağını kullandığı ]erde mut!~~ p.encerelerinde~. ~partı .. 
. . ~ . . . ve dolayısile suçunu meşru müdafaa ya- manlara, kıh~lerı kırar~ dukkanlara 

Dün şehnmızın muhteııf semtlcrınde zivctinde kalarak işlediği yolundaki mü· J giren Koço bırçok kıymetlı eşya çalmış--
be~ yan~ vak'ası olmuş, beşı de ~.tra~a d~faası kabule şayan değildır.> tır. y •• l 
s~~ay~tl~:1'ne meydan verılmeden sondu-, Demiştir. Çaldıgı şey.~er .. nrasında, mucev~er, pa• 
rulmuştür. M"'dd . ~ . d h.'\dise ra. altın ve gumuş takımları vesaıre val'ı . u em.mum~; aynı zaman a "' -

Bunlardan Denizyollanna aıd Kasım- d tah .k. d. t . 1 lehine 1 dır. 
• ~ 1 e n ın mevcu ıye mı su9 u 1 . . 

paşa havuzlar fabrıka.sının .->. sayılı ~t~;~ kabul ederek: Yapılan sorgu.~un.~a suçları:u. ıtı~~~ ~ 
yesinden çıkan yangın, fabnka vesaıtııe . 

1 
C den maz~un, 4 uncu sorgu hakiml•gmın 

«- Maamafih maktul Sedad suç u a- . . . . . • 
bastırılmıştır. . . . uk 1 be- kararıle tevkıf edılmıştır. 

Harbiyede Vali konağı caddesinde 67 hıde hıtaben: c~ır b~7 . s.~ne. evve. 
sayılı Makrohinin mutasarrıf bulunduğu nim adamım Şukru~ öldurd~n. Ek~e: 
evin ikinci katından, ~işlıde Operatör Ra ğime m.Ani o~un. Çıngene kopek~ gıbı 
ü sokağında 19 sayılı Osmana aid ahşab hakaretı tazammun eden sö~ler sa:f~t
evin üst katından, Kasımpaşada Yahya· miş ve cinayet bundan tevellud etıruştı:-. 
kahya mahallesinde Karanhkçeşme çık- Bu itibarla bu nokta ve Cahidin vaşı 
mazında 36 sayılı Hafıı.eyo? aiC:. evden ve gö:tö~ü~de tutul~rak . ceza kanu~unun 
Ankara caddesinde İstiklru gazetesi ida- 488 ıncı maddesme gi)re cezaya çarptı-
rehanesinin makine daıresindcn çıkan nlmasını. istemiştir. 
yangın\ar da kısa bir müddet içinde sön- Mahkeme reisi iddla ~al:a?'ı~ın bu 
dürülmüşlerdir. talebini .suçluya anlıyabıleceğı bır tarz

Kültilr işl~rl: 

Talim tabu. una kaydedilmiyen 
üni verıi teliler 

Üniversitenin birinci sınıfına kay • 
dedildiği ha1de talim taburı..na tesçil 
edilmek üzere birçok talebenin henüz 
:nüracaat etmedikleri anlaşılmıştır. 

Üniveın ıite t;t'lim taburu, bu kabil 
talebelerin kaydı sona erdiği cihetle 

da izah ederek kendisini mudafaa etme-
si için söz vermiştir. 

Katil çocuk ikinci cinayetini şu tarz-
da müdafaa etmiştir: 

«- Ben Sedadı kasden öldürmedim. 
Onu öldürmek mak:;adiJe hareket etmiş 
o1~ydım bJçağı bir defa saplamaz, do-

Polis(~: 

Dört eroin kaçakçıaı yakalandı 

bundan sonra yapılacak müracaatlei - İstanbul zabıtası dün muhtelif yer 
nnın nazarı itibare alınamıyacağım ve. lerde ya-ptığı ani araştırma ve baskın
binaena·leyh bu talebenin askeri kan~p Ja-r sonunda 4 eroin kaçakçısını suçüs
lara bu yıl i ştirak edemiyeceklerini U- tü yakalamıştır. 
niversite Rektörlüğüne bildirmiştir. Buınlar Yusuf. Yümni. Apustol ve 

Bu talebeler Üniversite imtihanla - Ömer adlarındaki sabıkalı kaçakçılar
rında muvaffak olsalar bile askeri ders dır. 

lerden not alamıyac:Jkları için sınıfla- Cüri.lm]erini itira.f eden kaçakçılar. 

Bir matbuat davasmm 
yeni safhası 

Cümhuriyet gazetesinin 20 Şubat ta
rihli nüshasında cAfrodib davası ile a .. 
Iakalı bazı neşriyat üzerine, mezkur ga.
zete hakkında müddeiumumilikçe dava 
ikame edildiğini yazmıştık. 

Müddeiumuminin şahsını tahkir SUı

çundan açılan bu davalar gazetenin bat
muharriri meb'us Yunus Nadi ve neşri,. 
yat müdürü Hikmet Münif aleyhlerine
dir. 

Yunus Nadinin meb'us olması dolayı.
sile, masuniyeti teşriiyesinin ref'i için, 
müddeiumumilik usu!en Adliye Vekille-
tine müracaat etmiştir. 

DPniz işleri: 

Bir vapur İthalat eşyası geldi 

DL:n limammıza gelen Bulgar ban.. 

dıralı Çar Ferdinand vapuru şehrimi• 
ze mühim mikta!rda tarçın, biber. ka
naviçe. karanfil, çay, koko ipliği, ku· 
ru erik, kakao çekirdeği, z~rdeçal; çayı 

ham deri, kal.ay. kenevir. ham lastik 

ve halı getirm~tir. .............................................................. rmda ipka kalacaklar<lır. bugün asliye be~inci ceza mahkeme • 
İki gün evvel başlıyan fırtına dün de j Denizyollarının Kadeş vapuru fırtınaya Kimya enstitüsü laboratuarmdaki sine teslim edilecekler<lir. 

ı:,utün şiddetile devam etmiştir. yakalanarak güçlükle Bozcaadaya ıığı- noksanlar talt'amlanacak Merdivenden düıen bir kadın 
lstanbul semtinin 

yeni sineması Fırtına bilhassa evvelki gece fiddeti- nabilmi§tir. 
1 

d l d 
ni 90k artı~, rüzgarın şiddeti saniye- Dün aabah Ayvahktan ge!mesi bekle- • J_<im~a Ensti~~sü laboratuar arın a yara an ı 
de 11 meteryi geçmışth'. nen Bartın vapuru da hareketini tehir kafı :;nıkt&rda: alat ve ed.~vat bulun • Kasımpaışada oturan 55 yaşlarında 

Fırtına Karadeniz, Marmara ve Ege ettiğinden gelememiştir. 1 madıgından colayı bu fakul~eye .pek ~z Huriye adında bir kadın, evinin mer-
denizlerinde de ~iddetle devam etmekte 1 Fırtına bilhassa Karadenizde çok fid- taleb~ alı~~~ğı. Kimy.a Fa_kultesı.ne gır divenlerinden inerken müvarenesını 
bulunduğundan, seferde bulunan bütün detlidir. Bu denizde fırtına tesirile bazı 1 mek ıstc-dıgı halde gıremıy~n bır. kı . - kaybederek düşmüş w başından ya -
vapur!.ar en yakın limanlara sığınmışlar- : kazalS: olduğu t~min edilmekle bera- 91m ~a~~be ta~afı~d~n Maaırıf Vekaletı- ralanmıştır. 
dır. Dün Karadeniz ve Marmaraya lima- ber, dun Karadenız limanlarından Mın- ne şık<'lyet edılmıştır. Yaralı kadın, tedavi edilmk üzere 
nımızdan hi9bir vapur hareket etme-- taka Liman Reisliğine, kaza vukuuna Maadf Vekaleti talebenin ~u arzu- Beyo~lu hastanesine 'kaldırılmıştır. 
Drlftir. dair bir haber gelmemiştir. sunu yerine getirmek üzere Üniversi-

Dün saat 3 te Mudanvav:ı kalkması i- Fırtına limanda da tesirini göstermiı I te Fen Fakültesinden malumat iste-
cab eden Trak vapuru fırtına yüzünden olmak1a beraber mühim bir hasarat yap- miş. Jab~ratuarlarda ne gibi noksanlar 
gidemem~, Antalya vapuru da Marma- mamıştır. Dün sabah köprü fırtınadan a- bulunchıgunu sormuştur. 
raya çıkamıyal'ak Ahırkapıd:ı. demirle- çılamamış, limanda demirli bulunan Fen Fakültesi noksanlan teı:ıbit et
miştir. Cengiz vapuru demirıni tarayarak Sir- meğe başlamıştır. Vekalet de önümüz 

Evvelki gün Bandırmaya hareket e- k~iye doğru sürüklenmeğe başlamış ve deki yıl Kimy~ Enstitüsüne daha faz. 
den ve Marnıarada yolun~ devam ede- yardıma koşan romorkörlerle çekilerek la tale~cnin <\lmmasmı temin etmek 
nıiyerek limana dönen Denizyo11armm şamandıraya bağlanmışt1r. iizere bütün bu noksanları tamamla -
Marakaz vapuru dün de sefer yapama- Sarayburnu önlerinde de evvelki ~ece mağa k<lrar vermiştir. 
mıştır. Ülgen vapunı dün Amasraya 81- köprüler muhafaza memurları iki motö- ------
tınarak fırtınanın dinmesini beklemiştir ~·ın batm k .. l..1 .:ı; l~k d 1 Şehrin imar işleri göı Lişüldll . · •' a uzere o;ıuu5unu a a a ar ara 

Karademz postasını vapmakteı. olan haber verm"şl b ' ı·· 1 d ı·stanbul Vali ve Belediye Reisinin . .. · . · ı er, u mo or er e romor-

Askerlik iş lerl: 

Şubeye d~vct 
Beyo~lu Yerli Askerlik Şubesinden: Adla

rı aşağıd:ı yazılı yedek aübaylarm muame -
leleri tetkik edılmelı: üzere nüfwı Te hüviyet 
cüzdanfarlle hemen fubeye müracaatları i
ırm olunur. 
Levazım a.ate~men All oıl. Huln.si Erzurum 

322 138058) 
Piyad~ yüzbaşı Ham oğ. ~an İstanbul 

320 (31513) 

İstanbul semti hiç olmazsa sinema ba• 
kurundan artık Beyoğlunu kıskanmıya .. 
caktır. 

İstanbul semti, Beyoğlu sinemaların
dan çok daha güzel, çok daha şirin çok 
daha modern bir sinemaya maliktir ar .. 

tık. Bu sinema, Beyazıdda inşa edilmiı 
olan cMarmara> sinemaaıdır. 

Marmara sinemasını geçen gün ziya • 
ret ettik. İnsanın yüzün~ gülen bfr sa .. 
lon ... 

1400 seyirciyi alabilece~ olan bu sı • 
nema çok şık, rahat koltuklarla süslen .. 
miştir. Dahili taksimatı ferah, güzeldir. 

Ses tertibatında fennin en son terok
kiyatı nazarı dikkate alınmıştır. Esasen, 
salonun inşasında "ada prensiplerine de 
riayet edilmiştir. 1\farmara sinemasına 

İstanbulun incisi den:ek hiç de rnüba .. 
laga etmemiş oluru~. 

Cilmhurıyet vapuru dun geç vakıt lima- körlerle kurtarılmıştır. reis}jğ'inde belediye reis muavinleri 
nımıza gelebilmic;tir. Balkanlarda da kış bütün şiddetile ve şube müdürlerinin iştirakfle be}e-

Süv:ırı teğmen Mustafa oğ. Nlzım Sela -
nlk 32t (39041H 

Leva:.>ım asteğmen Hü.oıeyln HÜ81lü 
Hasan Aziz lll7 (30519) 

Bu sinemayı ziya::::-et edecek olan o • 
oğ. 

kuyucularımız herhalde bize hak vere • 
Fırtına yüzünden 

1.imanmıızdan Kara- devam etmektedir. nu yüzden dünkü diyede dün akşam üzeri mühim bir 
denize ve diğer ciımi dere hnrPkct edecek ~em~lon .. ve Konvansiyonel trenleri ~-5 top1ant1 yapılmıştır. Toplantıda Bey -
olan hususi vapurlar da seferlC'rini teh!r ·;~tıik rotarla Sirkeciye gelmişlerdir. oğlu ve Eminönü kcrvmakam]an da ha 
etrrıislerciir. urs ~.kşamki Ankara ekspresi de 3 saat zır bulunmuşlar. şehrin imarı etrafın-

fzrnı.rden JimanımPa gelm<'kte olan teehhurle IIaydarpaşaya g lmi t• .... 
e ş ır. da goruşrneler yapılmıştır. 

Muh:ı"bere teğmen Mwıtafa İhsan oğ. Sü. ceklerdir. 
Ieyman 314 08086) 

Tablb yüzbaşı İsmP.11 oğ. Mub.sln Selanik 
313 <36072) 

Tabib yüzba§ı İsak ojt. Mlşon İstanbul 313 
(14765) 

Elverir ki sinema müdü rlü!f.i İstanbul 
halkına en güzel fi!mled en önce sun .. 
sunlar ... Böyle olursa şüphesiz ki mu -
vaHakiyet onlarındır. 
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Bita ' 

r 
Bütün bitaraf /arın bugün yaptıkları, silahlanma , 
kuvvetlenmek ve hududlarını tahkim etmektir ki 

bunda yerden göke kadar haklıdırlar 
Y A Z A N ..... --.-.................. ._ .. __. .. ·--··.· , ................................. ·-·-·····... . . 

~Emekli general B. Emir Erkilet ~ 
E "Son Posta " iun askeri muharriri s 
i .... - ............................................ _ ......... .-.......... - .......................................... ..._.: 

A vrupanın dört büyük devleti 
lıarb halinde; beşinci büytlk 

devlet, elinde silüh hazır ol vaziyetinde, 
fırsat beklemekte; dığer orta ve küçük 
devletler, tqpraklanoın bır gün b;l)'ük 
devletlerin bır döğı.iş alanı halıne gelme
si ihtimalinden titreyerek buna nıaru ol
mak için el~rinden gelen siyasi ve aske
ri tedbirleri almaktadtrlar. 

;Fakat harb genışliyor ve genişliyecek· 
tir; çünkü genişlcm~k mecburiyetinclc
dir. Her şey gibi harbin de bir başlaııgı
cı, bir kemal anı ve bir so"nu vardır. 

Varlıklarla hadiselerin hiç bıri bu ezeli 
ve ebedi kanunun dışında değildir. İster 
bir insan, bır karınca veya bir ağacın, 

yahud da ister bir mi!letın hnyatı bahis 
me\'Zuu olsun daima aynı kanun hüküm
randır. İsterseniz bir feyezan veya bir 
yangını seyrediniz, gene ve daima ayni 
§Cyi görürsünüz: İptida, kemal ve intiha. .._ 

Bir yangına çok benziyen harbin ke- Belçikanın Almanya hududunda bir kısım arazide vücude getirdtğt çeulc dvvar 

mal yani olgunluk devresi iki azami imM Eğer bedbaht Finlindiya rn.ağlub olur- nin dahli ve hizmeti azımsatmamak~ 
kan hududlarile ölçülür: Birisi azami si- sa, serbest kalacak otan Sovyet Rusya- beraber manevi kuvvetin yü.ksekliğı hıç 
rayet imklını ve diğeri muhariblerln son dan nzami istıfade A!.man siyasetinın ar- olmazsa o derece bır ehemmiyeti haızdır. 
k~vv?t~erini ortaya .. dökmeleri halid.i~. tık yeni bir hedefi olacaktır. işte 0 za-I Bu sebebledir ki. bitaraflara te~avüz 
Şımdıki harbı bu dustura vurursak go- man Almanyanın, şimdıki bitarafları bi- veya onların araz.handen geçmek mc.e
rürüz ki 1939 harbi son sirayet imkan- 1 taraflıkta kalınağa teşvik polıtikası yer lcsı büyük dc~·letler ıçın oyle zannolun
Jarı hu<ludlarına henüz varmadıktan yer dcği.şmeğe başlıyacaktır. Bu üıkdir- duğu gıbi kolay bir şey de~ildir. Gcç<:n 
başka muharib~er son kuvvetlerini orta- de İskandınavya, YakuıdoğıJ ve Balkan- Buyük Harbde küçücük ve harbe hazır 
yajiökmüş olmaktan çok uzaktırlar. Bun- lar her iki tarafın eD şiddetli prop:ıgan- olıruyan Belçıkadan geçmek istiyen Al
dan dolayı şimdiki harbm henüz b:ışlan- da ve hareket siyasetlerlıun bırer ala.nı man ordularının bıdayette ve sonradan 
gıçta olduğu hükmunı.i verebiliriz. olacaktır. düçar oldukları müşkülat unu ulmamış-

Geçen Büyuk Harbde, Avnıpada, İs- Göıülüyor ki bi!araflar :için, zamnn tır. Kuçucük Finlandıyaya önem vermek 

1 H t diseler K .. r'1stnda J 

VANDBK 
Gazete1er yazıyorlar: Sözü, bazı nahot vaıiyeUer ihdas ed~ 
cTramvayın medeni fehirtere yarat- cektir. 

mıyan geri bir nakil tiQSıtan o1duğ14 - Tramvaylar bozuk, yol!ar aşınını 
gözönüne alınarak, şehirdeki tramvay bunların esaslı bir tamıre tutulması ica 
§Cbekeshıin kaldırılması kararUı§tırıı- edecek. 
m't§tır. Fakat bu karar, ancak 0tı ıenc Dediğimiz zaman hazır cevabı ver 
zarf1 nda tatbik mevki im kınmiacaktır .» cekler: 

Medeni şehirlere yaraşmıyan geri na- - Ne olsa tramvayla kaldınlacak. 
kil vasıtası tramvay, acab:ı hangı tram- Tramvayların ca91lannı kirli, koltuk .. 
vaydır; alellımum tramvay mı, yoksa bi- farını kırık, gördüf,ıümüz: 
zim şehirde işJiyen, tamir görmemiş, bo- - Bu tramvay camlan temizlenmiy~ 
yanmamış, camı silinmemiş, gacırtılı gı- cek mi, kırık koltııklan yapılmıyacak 
cırtılı tramvay mı? mı? 

Eğer bizim tramvaysa_ doğrudur. füç Dediğimiz zaman da gene hazır ceva-
hir medeni .şehre yaraşmaz, hatta o ka- bı verecekler: 
dnr ki, kaldırım1arı bozuk şehrimize bile. - Ne olsa tramvaylar kaldırılacak. 

Eğer alelumum, yani gacırtılı, gıcırtı1ı Ne olsa tramvaylar kaldınlacak bahsi 
olmıyan gıcır gıcır trnmvnysa, belki bi- bugün görmediğimiz daha neler neler 
zim kaldırımı bozuk şeh.Te yaraşmaz görmemize sebeb olacak: 
amma, her şehre yaraşmaz mı onu pek Camı kır11mış tramvaylar işliyecek. 
kestiremem. Ne olsa kaldınlaı:::ak ya!. .. 

Hem ne ise bu taralı bRna lazım değil, Günde birkaç kere tramvay teli kopa-
madernki karar verdiler. On sene zaTf:n- cak. 
da (biz diyelim elli) tramvay şehırden Ne olsa kaldınlacak ya!... 
kı:ıldın1.acak demektir, peki amma, yeri- Bozuk yollardan tramvayla~ vızır vı-
nc medeni nakil vasıtası olaralt ikame zır yaya kaldınmlnrına ç1kacak. 
edilecek nedir? Ne olsa kaldınlacak ya! ..• 

Otobüs mü? - Sen de fazla mühalfığ'a yapıyorsun. 
Eğer otobüsse yandık, demektir. Nü- Diyeceklere de mübalağa yapmadığı-

muneleri meydanda.. mı örnek gö.5termek sureti.le isbat rcie-
Otomobil mi? bilirim: 
Gene yandık demektir. Çünkü para Soruyorum: 

yetiştiremeyiz. - İstanbu'da işHven bütün otobüsler 
Yalnız şu var .. kim bilir belki, medeni kamyon eskileri değil midır? 

şehirlerde bizim şimdiye kadar görme- Hayır denilemez. 
diğimiz umumi tayyareler işliyordur. - Bozukturlar değil mi? 
Bir yerden bir yere gidecekler bu tayya- Hayır denilemez. 
relerle hem çabuk, hem rahat, hem ucuz - Kirlidirler değil mi? 
gidebi1jyorlardır. Bizde de bunlardar. ;ş- Hayır dc.nileme7-
letcceklersc diyeceğim yok, çok muva- Daha fazla kusur saymaya Inzum yok. 
fık. Bozuk kaldınmlan hıçbir nakil va- kısaca: 

S2tasmm ilerlemesine mnsn.id olmıyan _ Bunlann işletilmesi doğru mudur? 
bir şehirde havnda seyahat yapmak ka- EV"Ct denilemez. 

dar iyi ne olur ki! Peki, bütün bu sualler sorulduğu za-* 1 man alınan cevab şu d<?ğil midir: 
Hoşuma gitmiyen, beoni sinirlendiren _ Ne olsa Beledive otobüs getirtecek., 

bir nokta var .. bu noktaya temas etme- bunlar da knldınlacak. 
den geçemiyeceğim: ı rl l ı ... . 

- Tramvay kaldırılacak. • J ..rm"'t d-t u.lu,n 

C unları b' iyor mu idinjz ? =t 
ıviçre, Holanda, Danimarka ve lsveçle zaman ve yer yer. şu veya bu tarafı ter- istemiyen ~oca Rusyanın hali de mey
Norveçten başka ~arbe girmemiş bir ah zarureti hasıl olabilecektir. Om:n dandndır. lşte ancak bu hesablar ve b:.ı 
devlet kalmamıştı. Bugün ise harb har~- içın hemen hiçbir bitaraf devlet kcndmi misallerdir ki buguu büyükleri küçüklc
cf. ~eya ~.! raf kal~ı~. devle!lerde~ ~ıç bu ihtimalden hariç tutmıyarak mille- rin bıtaraflık1ıarıııı sn~ maga sevkcdıyor. 
b~ı .. hcnuz harbe. suıuklennuş degıldır. madi silahlanıp kuvvetlcnrnekte ve ah- Fakat oyle nnlar gelir kı menfaa; ve 
Suruk

1

.enıne tabırıni kasden kullandım; ı vnle müterakkib beklemcktedır. Sayıca hcs.ab dahi bitarafları niha:, et müdaha
çünkü bilha~a bitaraf orta ve küçük en küçük devlet ve milletlerin bile en 1 ye ve mulıariblerle birlikte? harekete 
devl~tlerin. hiç biri, şımdiki lıarbc ~ir- büyük mütecavizlere karşı durabilecek- sevk.edec~kleri gibı bunlar büyü.klerin Çin köpeklerinin ash 
meği kendı selamet ve menfaatlerıne !erini Fin •.andiyanın güzelce is bat etme- tazyıklerme mukavemet. edemıycrek ıç .·· k ,.., k .. _ 

ilk hayvan mürebbisi 
·· 1 ı h b ·· ··kı b·ı· ' O · · h uçu Y"n ° uygun gormez er. si milyonluk Leh ordusunun üç haftada ar e suru ene ı ır er ... nun ı~m er peklerinin aslı 

Buna rağmen her iki muharib taraf, imha edildiğini görmekten mütcvellıd bitaraf ve h~le harb hnrıcı ~evlctın aled-ı be!li değildir. Ba
bitaraflan kendi cihetine ilhak ederek sersemliği çoktan gidermiş ve tadil et- devam ve nihayete kadar bıtsraf kalma- zıları bunların ke
bunlarla tıarb kudretJerıni ve zafer ım- miştir. sı lazun gelmez. Ancak ger:k bitaraflık-1 dile köpek meled 
kanlarını arttırmak iste:ıer. F~kat A!- İki devletin harb kudretlerini hesab ların~ ~orurna~ ve gerek. ıc~bmda . ~e olduklarını söy 
manya ıbitarnfları kemliıı~ çevırmek u- ve müıvazenede kuvvei maneviye bırinci ktndı ısteklerıle harbe gırebılmek ıçın • lerler. Avrupaya 

Aslan beslemek 
merakı pek eski -
dir. Romalılar 

devrinden ma -

lilm. Fakat aslan terbiyesi çok yenidir. 

Ancak on dokuzuncu asırda tesadüf edf· ntidinde o1ana<iığı için bunların bit::ır:ıf- derecede rol oynar. Gerçi top, tüfek, bitaraflann da bugün muhariblcr gibi ı ilk Çin kop·· ei'!i 
· · Thl "' lir. İlk aslan mürebbisi Marten isminde lıklannı ve har-b harici vaziyetlerini hiç tank ve uçak sayılarının çokluğu ve ÜS- ve on\ar derecesinde ıyıce sı a anıp 1861 de getirilmiştir. Bu bir erkek köpek. 

olmaz.sa idamcye çah.51yor. Onun şimdi- tünKiğü mühimdir, fakat esas değildir. kuvvetlenmeleri ve zayıf hudud bölge- ti. Bilahare buna da bir de dişi eş geti • bir Fransızdır. Tesadüfen vahşi hayvan
ki harb politikasın•n ça!lŞllla istikamet- Bol malzeme manen bozuk ve zayıf, di- lerini tahkim etmeleri li'ızımaır. Bu ~u- rilmiştir. Avrupada bulunan bütür. Çin lann terbiye edilebileceğini keşfetmiş .. 
lerinden birisi ve belki de en ehemmi- siplinsiz insan yıamları elinde düşmana susta her bir ihmal hayati vahim netıce- köpeklerinin bu köpeklerin yavru.lan ol- . B d h bah . d 

· · A b l ~ "' b"l' 0 · h b-tü b" tir. u a am ayvanat çesın e mu-yetlisı budur. lnUinyanın ve, o şev·~ yalnız faydalı ganimetler teşkiline yn- ı Jer vere ı ır. nun ı~ın emen u n ı· duldarı rivayet edilir. . 
düşmanı görünme.gine rağmen. ~imdilık rarlar. Nitekim Balkan Harbinde, Trak- l taraflann bugün yaptıklan yegane şey- * baf ıı..mış, bır akşam bahçede dolllŞ!I'ken 
sadece onun bir yardımcısı rolünü oynı- ya ve Makedonya CJsmanlı ordularının Ier silahlanmak, kuvvetlenmek -.-e hu- OU b k şa piyonu kafeslerden birinde bulunan kaplanın a-
yan, İtalyanın Ba1kanl~rd~ ve Yakındo- elindeki 0 mükemmel ve bol si!ah ve dud1.an tahkim etmektır ki bunda hak- nya IJI m vaz avaz bağırmasına sınirlenmlş, kafesın 
ğuda sulh ve bitat'aflık telk!nciliğine teçhizat Bulgar, Srrb ve Yunan orrlula- lıdırlar. Çünkü istikbal her tarafı görü- Dünya bıyık ~amplyonu Jan Kantra kapısını açıp içeri girmiş ve bir kamçı ile 
çıkmaları bundandır. nnın algılan oldular. Bir milletin istik- lemiyen bir istikbaldir. Budapeşte ·~ayfıyelerı.nden birinde otu-

Müttefiklere gelince, onların, arkasını lal ve hürriyetini korumakta malzeme- . r.. r"cM'°.. nır. ıy:ı nın ır ucu.n an ur uca u-H D E 1..:1,,.+ B ğı b. d oo· - ürküterek hayvanı 0S11Sturmuş. Bilahare 
~~ R~~ d~~~ w ZigWd~~~~~~~==========--=-~-=~~~~~~==~cluğu~~~y~~~~ ~hl~h~~~~~~~~ 
:~~:y~e~ı:::v~~~:ı~~~a~~~~u~~:Uıe~~~ Okul doktorları talebeyi 1 Kıdem zammı alacak _ ................................................. ·-----·························-······· .. ··················-
ceklerini ~ktan an'amıı olduklarına sık sık mua\&ene muallimlerin 
§fiphe edilemez. O halde İngiltere ve J 
Fransanın sevkulceyşi siyasetı, geçen d ki ,. t . h la cak 
harbde olduğu gibi, mümkün mertebe e ece er ıs esı azır na. 
fazla müttefik ve taraf tar elde ederek 
Almanyayı yanlardan ve geriden sarmak 
olmak iktıza eder. Harbi bitırmek için 
onların başka çıkat' bir yollar, olmadığı
na zaten çoktanberi işaret edip durduk. 

Vaziyeti böy1ıeee tesbit ettikten sonra 
bitaraflar için artık şimdi her iki tara
fın propaganda mesaisinin hakikt istika
metlerini daha kolay anlamak imkanı 
vardır. Kezalik Almanyanın ve muavini 
İtalyanın bilhassa 'funada ve Balkanlar
da takib ettikleri suL'ı Ye bitaraflık siya. 
setleri ancak bu suretle aydın1atı1nuş 
olur. Bundan başka İngilterenin Süveyş 
bölgesinde ve Fransanın Suriycde aske
ri t~ldatının hakiki sebebleri bu man
tıkla daha iyi anlaşılır. 

Yukarıdaki faraziyelere bir de Sovyet 
Rusyanın Fin16.ndiyada esaslı surette 
meşgul oluşunu da ilave edersek o za
man A'.man siyac.etintn şimdiki halde bi
tarafları müttefikler aleyhine tahrikten 
ziyade onlnrın hiç obnazsn bitaraflıkla

nnın devamını temine ~alışmasının hik
meti tavazzuh ctmtş olur. 

Teverrüm eden talebelerin, hasta - Asli maa~ları 30 lira olan orta mek 
teb ve ]ise ~uallimlerinin barem ka -lıkları bir hayli ilerledikten sonra• pre-
nunu mucibince kıdem zamlarının ve

vantoryoma gönderildikleri naza~ ~k rilrr.esi icab etmektedir. 
kati cclbetmiş prevantoryom mudur- ·,.; M ·t M-d- ı-gun··· ' . . Dtı:nım u~ıı aan u ur u e 
lüğü tarafından keyfıyet Maanf Ve- Vekaletten dün yeni bir tamim yapıl-
kaleli orta tedrisat müdürlüğüne bil - mış. asli maaşları 30 lira olan orta 
dirilmi~tir. mekteb ve lise öğretmenlerinin en kı-

Maarif Veklleti orta tedrisat mü • sa bir zaman zarfında tesbit edilmesi 
dürlüğü bunun üzerine bütün leyli istenllmiştir. 
mekteblere yeni bir tamim yapmıştır. Maarif Müdürlüğü bugünden {tiba-
Bu tamim ile okul direktörlerinin bu ren bu muallimleri tesbit edecek, bun 
noktaya son derece dikkat etrnelerl ve lann bit' listesini hamrlıyr«ak Vekilete 

okul doktorları vasıtasile sık stk ta - gönderecektir. 

lebenin muayene edilmesi istenilmiş, 
bu gibi talebenin tatil mevsimi bek -
Jenmeden derhal prevantocyom~ gön
derilmesi emredi~tir. 

Ayrıca. herhangi bazı sebeblerle 
hasta olan çocukların tedavisini tehir 

eden okul baş~tmenlerinm mes'ul 
tutulacaklan. da tA!bliğ edi~ir. 

-------
Otobüsçülerin bir m6racaati 

reddedildi 
Otobüs sahibleri bilet ficretlerin!n 

iradı gayrisafisi üzerinden alman yüz. 
de on belediye rüsumunun iradı safi 
üzerinden alınmasını istemektedir. Be 
lediye, otobüsçülerin müracaatini red
detmiştir. 

Okuy11cularıma 

Ceoshlarım 
Bir genç erkek okuyucum bana ga

rib görünen bir sua\ sorarak: 
- Bir g~ kızın karakteri hakkın

da fikir edinmek iJterseniz ne yapar-
sınız? diyor. 

Yapılacak şeylerin maddeten müm
kün olanlarını olmıyanlarmdan ayır
mak lazım, fakat hatırıma ilk olaralt 
gelen cevabı kaydedeyim 

_ Bu genç kızı tuvalet aynasının 

karşısında kendisini yalnız sandığı za. 
man görmek ve samimi bir arkadaşı 
ile yaptığı uzunca bir muhavereyi din
lemek isterdim, kendisile karşı karşıya 
ge1<liğim zaman da en ziyade gözleri· 
nin içine bakardım. Bununla beraber 
incelemeden çıkan neticeyi kat'I ad
detmekten gene çekinirdim. Zira gPnç 
kız ve genç k:ıdın da\mt bir istihale 
halindedir. Her vakit değişir. 

Bayan cK. C .• anlamak istiyor: 
- cTecrübe görmemiş erkek tehU. 

kelidir diyorlar. Doğru mudur?. 
Anlamadığımı itiraf ederim: 
- cEğer annesinin kucağından doğ
ruca kansının kollan arasına geç-

miş, hayat mücadelesinden dalına u
zakta kalmış, çalışıp kazanmak lüzu
munu hiç duymamış• bır erkeği kas
dediyorsanız, böyle bir erkeği tehli· 
keli bulanlann fikirlerine iştirak ed~ 
rim. Bu erkek erkek te sayılmaz, ade
ta bir çiçek dalıdır. Sonbaharın ilk 

fırtınası ile karşılaşır karşılaşmaz kı .. 
rılır, hem sevmesini de bilmez, ilk 
fettan kadının kurba& olmaya nam-
zeddir. 

* İneboluda Bay cll. D.• ye: 
- Başınıza iş açmayınız. Ortada 

endije edilecek bir r;ey görmüyorum. 
TEYZE 
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hümayunda iadei zigar~ti - Baş kadın Efendi 
. Pr~gra.n:1n tef~rrüatı ve Kral ile Kra-ı c~k ze~ata,. kral ve kraliçeye, maiyetle -iden itibaren bütün güzergahı dolduran 
lıçenın maıyetlennd'.! gelecek olanların rıne, v-..ıkelaya tahsis olunacak lando - halk kütlelerinin alkışları arasında Yıl
adcd ve sıfatları anlaşıldıktan sonra hat- larla Yıldızda daima emre müheyya o - dız yolu tutuldu. Burad.=t hünkar misa _ 
ta daha evvel saray, tertibat ahzına te - larak bulundurulacak kupalar, fayton - firlf.rini yerlerine tevdi ettikten sonra 
§:bb~s et~i. B~r kere Bulga~ ~ral v~. Kra ~~ ve bunlar için lazım olan hayvanlar kralın padişaha Do'!m.abahçede iadei zi ~ 
liçesıne aıd ciht:?t temin edilınce munfe- oyle bir yekfın teşkil ediyordu ki lstablı yareti vukua geldi. 
riden ve daha kuvvetli b!r maiyetle ge- amire mevcudunun bu ihtiyaca tekabül Kral ('l\rukl b - B 

1 
. 

• • • • >'~~ arını, ugun u garıstan 
lecek olan Sırhıstan Kralı ıçın yapılacak 

1 
edıp etmiyeceği bizleri oldukça düşu·· n - ı tahtına calı' ı I'ahd b . , s o an ve o zaman ve ı u-

blr ış kalmamış olacaktı. j dürdü. Biliyorduk ki arabalar gözleri lunan Prens Boris _ ougün k ı B · .1 Abd''lh .din l 1,. . "t k"b h 1 . ra orıs ı e 

Şubat 23 
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Nekleden: İbrahim Safa 

Casusluk teşkilatı . 

uru rı attan ıııza c almış olan me- vanlar gösterişlerine rağmen pek yor - 'm i ...+j Onlar b' h 1. h en §lffi ura ayını. e ya ında ncarcthanesinde de onun yazısını der. t
-

1
.. tabu ~b ı ıa dını k mu ea ı er ta tıf edecek bir halde değildi , hele hay- h-üçük karde§ini beraberinde getirme _ B . di b d p k k 

1 
. . . Ş . • . ...,.,. · ır ay ı zanıan sonra u - 1 • . b ah . 

rasım daıresıle ale knsn, ve ıcab eder- 1 gun bir halde idiler. Bütün bu noksan - . b" ge ecegım ve u sey atın sebebini izah hal tanıdılar. 
d. · d · t "f d d.l k • . . susı ır surette ve pek kısa bır zaman d - . S . d b b . . ıe mevcu ıyetın en ıs ı a e e ı ece o - lara ragmen lstablı arnıre müdiriyeti . ,. j b 

1 1 
. • . e ecgım. enın e a amın da ellerı • Alt Osman, kartı masanın üstüne 

lan küçük mabeynle Yıldızın diğer bazı öyle az bir zamanda öylt> muvaffnkiyet- 1 ~~ı~ stanl u .a .ge dıler. Şehrın temaşaya nizi öperim. -- Leman.• vurarak: 
ksa .. J b" h ld h 'd l 1 b .. kü' • . . eger yer erını, bu meyarıdn Yıldız ve K . k t t h . .• . .. . a mı oy e ır a e, ve er nevı en ere u muş latı da tesvıye etmış ol - D lm balı B .. . .. omıser. arı a arrı memuruna - Tabıı. bıze yol goriındü değil mi? 
~~~4'1..: • ed ek ·· ı 'L." • tt d k" o a çe, eyl .. rbeyı Goksu sarayla- tt Al" O ..._ mU>cU.u.ı ızaz ec oy e tıır vazıey e 

1 
u ı artık saray, hancıye nazırına göğ- . .. d"'k ' uza ı. ı sın..:.11: - NPreye hazret? 

fd" ki fru "d · -h d .. .. rım gezıp gor u ten sonra hemen avdet A k . . . 
ı me şat ı arebme teveccu e en I sunu gere gere temınat vererek onu da tt 'l r"~zl . . .. .. . - - rtı , dedı; Fikri Asım ticaret - - A]]ah Allah. nereye olacak? Hi· 

"f k h r·f '· lı d M . t h - .. "d e ı er. '-""' enmın onune geldılcr- Her h . d k. vazı e pe a ı (\a yor u. aıye e ma 1 :ızuntu en kurtarmış oldu. Son yapıla - ik" . d t . r .. 1 .. .. · ancsın e ı evrakın kimin tarafından caza ynhud Parise değil ya 
sus yatak odalarını. hususile kral ve kra- cak bir iş vardı: Onu da yaparak, sefa - k u;ılı eh g~~e sevıkm 1' gu ~ı· yuzlu, sıcak aşırı1dığında şüphem kalmadı. ' E t b k H. ·: 
. . . . . . . . an , emız çocu . denece« yaşta, fakat .. - 've amma. u ızı ıcazda ve-

liçeye tahsıs olunacak daırelerı ihzar et- retten memunnı mahsus:ı ıstedık. Onla- k "le . . . Sedad. mustehziyane bir tebessüm- p . t b 1m . . . . 
mek ve en küçük teferrJata kadar bura- ra, Yıldızın misafirlert? tahsıs olunan da- n::v 1 ~ı ı~ak eden bır vakar içinde, le: ya arıs e u ak ihtımalı Manısada 
da ıher Iü.zum görülebilecek §eyleri bu - irelerinin her tarafını gezdirdik. Sima _ .gorenler uzerınde pek iyi bir tesir bırakı- _ Acaba bu kartta'ki yazı kızın ya- bulmak ihtimalinden fazlad.Jr. 
lundurmak lazımdı. Hariciye Nazırının 

1 
Jarında okunan hayret, ve, lisanıarından yorlardı. Dolriıabahçe sarayını gezdir • zısı mı? El;nd~ tuttuğu sigarayı Ali Osma • 

refikası -ki Rus asilzadeganından bir dökülen takdir maMlarını bittabi büyük mekkte onla~a ba~a~eyncı ile bazkatib - Ha, bu cihete gelelim. Benim ilk nın sigarasından yakan Sedad unun 
·1 b · f ·ı ' tl ·· b' "t " ·ı t ı dk T k b" ··ı 1 refa at etmışlerdı. Bılhassa muayede sa-aı eye mensu ve ır an ı e, sana a mu- ır ı mı nan ı e O!> a ı ·. e ır mu a ea 

1 
1 . . . . . _ isim vazıyı tahkik etmek oldu ve şu mütehavyir ve istifsarkar bakı 1 ... 

ehh h ·ı k"ba ru· 1 k f t k~ d b. t Kr 1 onunun genışlığine. kubbesının yuk - • • • ş a. ına c ez, er manası e ı r ve n uzu o ara se are er unın an ır z:ı : - a kl"ğ " neticeye vardım· Kartı gönderen Ay- h' · t . k aki 
nazar, isabeti rey .aahibi bir · hanım i - Ye kraliçe için mükellef bir kahvaltı ta- se 

1 
ı ~e hayran olmuş göriindüler. Ziya- !C:e Lemındır ya~i yazan da odur İm ett~~ıye vermıyere s tane devam 

d' u f k y 1 k "k · ret erı pek husooi şekilde vukua geldtği " ' · - e ı. ı- 1 t edere ı dıza adar mu erre- kımı bulundurulsa ... dedi Bunu derhal 
1

. . h km . . . za. e1 vazısı hep onundur. Fikri _ Asım (Denmı 9 unca sayfada) 
~g~~~m~i ~y~ ~iw ~· · b' k:öş". lt"di ı~ ~a~ ~~~~~t~ılın~ .. ~==·~=====~~~====------~--~==~~~-. . . . .. , . zuı~~ın ır esme yer eş ır m, .ve de~ "ldi. " 
saray memunnını ıhtaratından rnustefıd hazıneı hassa vasıtasile kral ve kralJçe gı genç kızlar istifraşına inhimak gösterdi • ı lunan büyük odayı tensib ettik. Oraya 
eylemek himmetim gö.sterdi. Bu sayede için, mümkünse mesela hazinei hüma -1 Pr.ensler kraliçe?in çocukları değıldi. ğine vlkıf değiliz. kadar merdivenler, sofalar pek ziyade a .. 
başta kral ve kraliçenin dairelerile mai- I yunda mahfuz nefis eşya meyanından ~alıçe kr~l ~erdınandın ıkincl zevcesi B~kadın ef~nd.iyi §ahsen bilmcz.dim 

1 
zam.eti haiz yerlerdi; intihab edilen o • 

yet odaları tamamile hazır olmak i~inde f kahvaltı takımları getirtildi. Bunlardan ıdı. Pek ~sı.l bır ha~edı:na ~ensub olan amma pek nazık, pek halUk, yaşlılıgına daya da sarayların muhtelıİ eıyasından 
müşkü13.t görülmedi. Zaten bura'arda e- biri ki - krala mahsus idi - tepsisi ile be- ve nesebının asaletı nısbctınde fıtntan rağmen haIA pek güzel olduğuna, ve ha- ı bir takım dolab!ar, avani celbedilerek bu 
ıas eşya mevcud olduğundan yalnız ya- ra.ber knhve1iği, çaylığı, fincanı, şeker d~ ~alete malik b~l~a~ ~aliçe, derhal yatlarını daima sarayda kapalı olnrak rası >bir kraliçeyi kabul edebiJecek halo 
tak takımları döşetilmek lazımdı, bun - hukkası, altın kafes için~ alınmış Sevres iıukümdarlık haysıyetının ıcabatını tat- geçiren ve başlıca eğlenceleri yemek olan getirildi. Sarayda kraliçeye tercümanlık 
lar için de mefruşat idaresi fazlasile, mamulatından mavi zemin üzerinde be - ı bikte liyakat gösterdiği gibi nezaretin9 bütün ı;araylılar gibi, yürüyüşüne, her 1 ve delillik vazifesine de başrnabeyncinin 
hatt! tuvalet takımlarına kadar, bol bir 

1 

yaz çiçeklerle temaşasına doyulmaz bir tevdi ~ilen ~ü~k prenslere karşı da her hareketine fazla bir ağırlık verecek de · I yeğeni, eski sadrala:U Halil Rifat Paşa -
sermayeye malikti. Bazı sal lnlara, eL - eseri nefis idi. Bu takımın bir hikAyesi manasile v:lidelı~ ş~fkat ve takayyüd l- recede şişman olduğuna, müsahiblerin nın torunu Fatma ile başkatibin kızı Bi
cümle kral ve kraliçenin dairelerine eş- oldu ki sırasında onu nakledeceğim, onun s_:ınnı ?a ~os:ermıştı. İstanbulda üç gün· gevezeliklerile vakıf idik. Hatta kraliçe- hin tayin olundular. O zamandan sonra 
yayi nadire koyarak buralara san'atkı1 - için bu tafS'ilatı vermek istedim. lük mı~fıretınde on.u yakından gören - . b . ti haberi üzerine , ;· _ yüzlerce, hele cümhuriyet devrinde bin-

d k d d.. .. ··1a.. B Jer mezıyyatmı takd·... trn , t "k nın u zıyare epeyce u 
rane ibir e a verme e uş-. .ınu u. u- Misafirlerin vürudu günü geldi. Alı - •• e eK e gecı mc- .. .. . . d k ldığ d ~h ld k B" lerce yetiştirilen güzide ve münevver 

· · h l'f ı d h . .. . dirler ı zuntü ıçın e a ma a aga o u . ı- .. nun ıçın de mu te ı saray ar an, usu- nan tertıbat cumlesmden olarak ve bu · . .. .. a·· h 1 h .. k Türk kızlarının pıştnrı olan nesilde bu 
·ı h · · n·· d b" tak k k b' b " 1 ,. , Kr 1 Dol • zı duşun uren arem umayunun pe . . .. . &ı e azıneı umayım an ır ım ıy- a ılden ahvalde eynedduve mer ı o.an a ın mabahçeae hünkara iadei b . b" k"ld mefru lm d E vazıfeyı gorebılecek olanlar pek nadirdi. 

ttar tt • t" tm k lmk~ d l tevf"k d. h · r· l · · · t t · ı asıt ır şe 1 c ş 0 asıy 1• sas F · Bili" h " me cıvanı ge 1'" e anı var ı. usu e ı ·an pa ısa ın mısa Jr erını zıyare e mış o masının bir zeyli olarak lm kl b . . atma ile ın cnuz çocuk denecek 
Hazinei hassa bunları mahallerinden se- memlekete vasıl olacaklan yerde istikbal kraUçenin de haremi hümayunda hünka- eşya. pe~ iy~. ~- .~ a . erabe: bır ecnebı 1 yaşta olmakla beraber fransızca ve ıngi
ned mukabilinde a1arak icab eden yer- etmesi icab ederdi. Nisbetı~ muhtnsar bir rın asıl zevcesi olmak sıfatını kim haizse ~alıçenın gozunu. t~ltıf. edebılecek .tefcr- !lizce pek iyi konuşan, musikışimıs, erkan 
lcr süslendi. Kiler levaz1mı, kahvaltı ta- alay ha1inde hünkar büyük resmi elbi - onu ziyaret etmesi mukarrerdi. Bu sıfat, ruattan mahruı:n . ıdı. Bıttabı bu zıyaret ,ve adaba tamamile viı.kıi, iyi giyinrncsi
kımJan, Yıldız sarayının hal'den sonra sesini !abis ve ni.şanlannı hamil olarak haiz olan Başkadın efendi idı. Sultan Re- ba.ş~adın efendır~.ın ası.l haremi hümayun pi, iyi davranma51ru bilen kıvracık ha _ 
metrUk kalan cesim mutfaklarından bir Sirkeci mevkiinde, istihzar edılen m:ı - şadın şark ıhükümdtırları gibi, mesela demlen kısma hır zeyıl makamında hu - mm lnzlardı. 
k-üçük kısmı da her türlü teferrUatı ile halli mahsusta ve tnm zamanında hazır Merakiş .sultanı gibi, dört nikahlı zevce- susi ikametine mahsus daırede vukua ge- Sonradan onlar habeı· verdiler ki bu 
ihzar edilince artık sarayın misafirleri-: bulundu. Kral kraliçe ve maiyeti vasıl o- den başka yüzlerce müstefrişesi yoktu Iemezdi. Büyükçe bir konak makamında ziyaret mera.simi pek iyi geçmiş, başka· 
ne: cBuyursunlar! • demekten başka bir lunca merasimi mutade ile istikbal edil - Nikahlı olarak kendisine evlad vermi~ olan bu daire nefis Herek'? kumaşlnrile, 1 dm efendi vazifesini lfiyıkile ifa etmiş, 
iş kalmamış oluyordu. diler. Her iki hükümdar refakatlerinde üç kadınefendi ile, bizce malum olan bir fakat haremi hümayundan daha basit bir heremi hümayunda hazinedarlar çok e-

Hayır, mühim ve oldukça müşkü! bir bulunan zevatı, mertebelerin'? göre, mü- baş ikba1d vardı. Başka müstefrişeleri ol- şekilde mefruş idi, sonrn bina da hare · deb dairesinde hizmet görmüş, ve, neti-
iş daha vardı ki Istablı amireye aiddt tekabilen yekdiğerlne takdim ettiler. Ve muştur elbette, fakat zamanımız<ln biz • mi ihümayunda görülen haşmetten rnah· ce olarak kraliçe haremi hümayundan 
Merasimin icrasında, ezcümle istikbal ve bu iş de bitince büyük alay teşekkül et- lerin ıttıla dairesine getirecc!,. bir emare rum idi. Binaenaleyh kabul merasimine hiç beklenmemiş güzel intıbalarla ayrıl
teşyi esnasında teşekkül edecek alaylar- ti, sıra ve mevki itibarile herkes kendi- görmedik. Hele, belki de yaşı müsaid ol- haremi hümayunun yukarı katında bü - roıştır. 
da pa~aha ve hanedandnn iştirak ede- !erine tahsis olunan arabalarla Sirkeci - madığı için, biraderi Abdülhamid g!bl yük salonun kara cihetinde, köşede bu - Hali-i Ziycı Uşaklıgil 

Demiyecekler mi?.. 1 •So!t Posta• nın tefrikası: 40 
Hayır. hayır gitmiyeceğim. Babamın ---

has~aliğını bahane edeceğim. 
15 Temmuz 

Soot altıya doğru yazıhaneye geldi. 
Fevkalade itiinalı g.iyinmiş. traş ol -
mwrtu. Kendisini saatlerce bekliyen iki 
ziyaretçiyi. çok işi oldu~t.mu bahane e
derek savdı. Odada yalnız kalır kal -

alacağımı da ummam, sizi sıkmaktan 

korkarım. 

Of yarabbi amma• 1srar ediyordu: 
- Yoo. kat'iyen sıkılmazsınız .. ben 

sizin yanınızdan ayrılacak değilim kı .. 
hem bu defa da teklifimi kabul etmez. 
seniz hana itimad etmediğiniz manasını 
çıkarncağım. 

«İtimad» hakikaten bütün mesele 
rnaz, ellerini uğuşturara<k sordu: bu :{elimenin içindeydi. Henüz in~an-

K 
E gidiyoruz.~eğil mi?. mekreıı de vazgeçse hiç bir şikayetim balosunun beyaz tafta tuvaleti duru - - Mademki evde hizmetçi var .. b" lara ne derece itimad edllebileceğini 

ar ısında e71ıh b"" "T· rd . . ır kat'i hülrümlere bağlama•mıştım. Çahş-M 1 f b P uzu uyo um. olmıyarak .. Avrupada tahsılde bulu - yor.. gece o meşgul oluversin! 
ba~ ço~a ::u. ey~~n~i. dedim .. ba • nan oğlu geliyormuş .. bu haberi aldı- t3una da çare buldu: Söyliyecck hiç bir söz bulamadım. mıya ba~lar başlamaz karşıla.ştığun 
malıyım. Evdeki ~~tiyı~r \:;uıde. ibl~çlluanr-ı ğı zama. r bayağı canı sıkıldı. Bu nasıl - Güç bir. iş. 1?1~ bu? Önümüzde bir Ne mazeret buls~m karşılamıya karar m~-essif vaz.iy~tl~ ~mk· insanlardan 
beceremivor. et ba'ba böyle?.. ' hafta var yetıştırırız. vermiş görünüyQrdu. Sü.kı1turnü razı bil assa erkek er en ur ütmüştü .• 

~ y ı b k d d ··ı f d' oldum, zannettı··. Beni himaye eder görünen adamdan 
C k lm t K 1 20 Temmuz - a.mz u a ar egı . e en ım, d B 
anı sı ı ış ı. a~ annı çattı. Bir .. .. b " b b nasıl _ Öyle eğleneceğiz ki.. da çekiniyor um. ir hissikablelvuku 

müddet tırnaklarını di.şledi. Hiddetli Bugün yeni bir teklifte daha bulun- dedim. Dutun ;r gece a amı gidecek! çok hoşa hana bir şeyler söylüyordu. Gözlerini 
bir ~sle mırıldandı: du. Haftaya Büyükderede kır balosu yalnız bırakırım · b 1 rrı d B f · t 

Ad '" h d .l. Diye beni kandırmıya kalktı. ene en ayır ııyor u. unu ena nıye -
- Peki öyle olsun! yapılacakmış .. beni de götürmek iste- eta omur anuı: h f lerinin :ık adımı addetmekte hata mı 
Çantasını aldı, çıktı gitti. Derin bir diğinl söyledi. Buna mazeretim hazır- - Babanız. babanız. siz iç ne es Bu büsbütün kabul edilmez bir tek- adiyorum? 21 Temmuz 

1 t dl. almıyacak mısınız kuzum. Elbette si- lif gece yarıları tanımadıgı· m yerle d b b nefes aJdun. kurtu muş um. · ·· ? . r e l\Jer uren aloya gidiyorum. l\f üş.-
18 ~emmuz -:- Nasıl olur, beyefendi. dedim. Hiç zin biraz eğlenmenizi o da ister. Ben n~ ;·apar1m. Geceyı nerede geçirece- küUıtla bu kararı verebildim. Bilhassa 

İki gündür banaı karşı soguk hare- e~bıs~ yok .. hele yanınıza yakışa\::ak r,elip izin alacağım. ğim · . . . . babam teşvik ediyor. Kendisini parça-
ket ediyor. Maamafih memnunum. Şu hıç b!r tuvalete malik değilimi İş sarpa sarıyordu: - Benı a'ffedımz beyefendı. diye iti- lanırcasma müdafaıa eden bu adamdan 

dan t tidk t H lb ki ,,. - O. gitme diyemez.. fakat benim, zar. et_t_im; ben.im. bu .• baloya gitmem çok !!:Üphe etmeg·ı aklına getirmiyor. araı;ıra, gözlerini kırpma e e - a u , ıankla son gittiğimi~ kır onu bırakmam do<Yru olmaz. '$ 
... mü~kul, a<H?ta ım.rnnsız; sonra zevk <Arkası ftl') 
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D B B VA T::J ···························································•·················• 

ne .. se · Ca id ç ın ·r ize 
çevir r"i mühim b. eser: Avrupa 

Sil il 
Yazan: ismet Hul Osi ................................. . 

_..._ ______________ _ 
•................................. 

kav· ..... ıerinin mukayeseli tarihi 
Yazan: Halid Fahri Ozansog 

Hüseyin Cahid Yalçının cOğlumun da zuhur eden bütiln yeni usul ve adet-
kütübhaneei> ndenberi, üstüste tarihi ve Zeri, yeni şeyleri Haçlılara atfetmek ta _ 
içtimai çok mühim garb eserlerini dm - bit göründü. Avrup!ı hıristi,yanıarı Ak • 
mize çevi.nnekten yorulmadığını püyük denizin, ispanyanın, Sicilyanın, Afrika • 
bir hazla görüyoruz. Arada, me§hur ro • nın, Mısırın bütür.. nıüıılüman memlek€t-
!nanlardan lbıa.zılannı da tercüme ve neş- Zeri ile temasta idHer. Btı menıleketleT· 
redere.k irfan kütübhanemize büyük hiz- den gelen şeylerle Haçltla.rın getird'k • 
metleri dokunan üstada, bütün bu deği- leri şeyleri birbirınd~n tefrik etmek ta-
fik ve ayrı ayn faydalı hizm.etlerinci~n zımdı.:ı. 

dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani aşağı yukarı demek istiyor ki, 
Ben bu yazımda, HW;eyin Cahid Yal- Şark, Gar.be çok büyük şeyler hehdiye et-

çın'ın en aon nt?şrettiği iki mühim cıldlik miştir. Bu suretle Şark medeniyeti yü-
tercüme eserind~ babsedeceğtın. Bu e - celenmiş olmuyor mu? Tam hakikatin 
ser, meşhur tarihçi CharJes Seignobos'un ifade.5i. .. 
cAvrupa kavimlerinin mukayeseli tarı - XII nci ve XIIİ üncü asırlarda Avru-
bh (*) isimli muhteşem fikir abidesidir. pada köylülerin hnyat şartları değişrniş-
Hüıseyin Cahid, her cihetçe mühim olan tir: Seigndbos bu bahiste, her zaman için 
bu kitabı her zamanki gibi selis ve açılıı birçok rejimlerde mühim bir dava orta-
bir lisanla Te sanki tercüme değil de telil ya atan realiteyi en ince hatlarile çiz -
miş gfüi bir U5ta1ıkla türkçeye maletmiş mektedir. O asırlarda köylüler irsi su -
bulunuyor. rette yavaş yavaş topraklara nasıl teva-

Eserin en kıymetli vasfı, derin tahlili rüs etmeğe başladılar, bunu çok güzel 
bir panorama halinde Avrupa kıt'asında Hüseyin Cahid Yalçın izah ettiğini görüyoruz. Çünkü, diyor, 
insan kütlelerinm nasıl yerleşerek ya - yavaş, içtimai ve siyasi tarih kadaı· bir mal sahibleri artık arazilerini doğrudan Genç neslin şairi var, ressamı var, hi- muayenehane açacak, bekleme ..salonu o
yıldıklannı ve İlk Çağlardrın Son Çağa san'at tarihi meziyetini de almağa başh- doğruya kendileri işletmiyorlar, onları kayecisi var, romancısı var. lacak, muayene odası olacak, hastabakı
kadar nasıl istihaleler geçire geç:re bü - yor. aidat mukabilinde müstecirlere dağıtı - Genç neslin doktoru da olur, diye dü- cısı bulunacak, telefon alacak ve hasta
yük bir medeniyet kurabildiklerini en Roma kavminin yetişmesi, Roma fü- yorlardılardı. Mal sahibi tarafından an- şünüp bir .misal bulmuştum. lann bizzat müracaatı.acı lazım geldiğini 
sağlam müşahedeler ve tetkiklerle göste- tuhatı, Roma imparatorıugu bahisıeri de garya yerine aidat kaim olmuştu. Genç neslin mimarı olur, diye düşü - gazetelere verdiği ilanlarla bildirecek. 
rebilnıesidir. çok etraflı ve derin bir ilimle anlatılmak- Bu bahsin arkasından XII nci ve XTII nüp ona da bir mısal bulmuştum.. - Hayvan, insan gıbi kendi kendine 

Birinci cild, Avru.panm coğrafi vazi - tadır. Gene bu bahsin sayfaları a!'asında üncü asırlardaki asaletin teşekkfüı.i bah- Yalnız doktor mu, mimar mı? Her müracaat eder, muayene olur, tedavfai 
yetini anlatmakla baılıyor. Sonra cılalı san'at tarihi noktasından ne do~u mü _ si açılıyor. Görüyoruz ki, o zamanlarda meslekten bir genç nesil türiyemez mi? için hastaneye yatar mı? 
taş devrinden kalan eserlerden, o zaman- şahedeler kaydo'.unmuş: Romalılara has ~öylüler ıher memlekette aşağı .. sınıf kal- . <?enç n~lin doktor~·, mimarı olacağı Diyeceksiniz. Bu söze genç nesil bay-
ki yaşayış tar:z.larmdan bahsolunuyor. Bu yegane san'at mimarıdır hükmü gibi. Bu dıklan h~de harb a~~an ~.iksek sı - gıbı, dvaktilos:1'. berberı, baytan, nalban- tarı ağzından cevab verejim: 
bahsin ark.asından kavimlerın teşekkül- hükümden sonra tarihçi izah ediyor: Bu 1 nıilan vucude getıı:mışlerdi, bılhassa dı, Aşıgı, te:zısı d~ olur. - Kendi kendilerin~ baytara müra -
leri ve muhaceretleri meselesi, başlı ba- san'at bile, Yunan mabedlerinin, tiyat _ Fransa, Almanye ve Ingilterede bu sı - Genç nesıl daktılosu; caat edip muayene olmak isteyip istemi-
fllla mühinı bir safha arzetmekte ve bil- rolarınm şeklini taklid etmiştir. Fakat nıflar pek barizdi. - ~ç ~esil d~ilosu nasıl ~lur? . yeceklerini ne biliyorsunuz, tecrübP. et-
hassa nüfus meseles.i.nin, mühaceretler çok daha masraflı malzeme kullanan Ro- Sonra şu bahisler geliyor: Kralın kuv- Eski nesil daktıl06U yaşları yımu ili tiniz mi? Hayır değil mi? Hele biz genç 
için, en eaki devirlerde bHe (her zaman malılardır. veti, adalet mefhumu, vasallar, haldan -0tuz arasında olanlardandır. Fakat yem nesil baytarlan bir kere işe başlıyalım. 
olduğu gibi) ne kadar esaslı bir sebeb Roınada imtiyazlı sınıfların hayatı sonra dükler, kontlar, markii.er vesaire .. türiyecek genç nesil daktilolan ayn ola· İnsanlar nasıl hastalandıkları zaman 
teşkil etüfini göstermektedir. Şu satır - başlı başına bir alemdir. Sonra kadın ha- Ayni zamanda eser, gittikçe, iktısad.i cağı için onların en gencini kırkını geç- doktora geliyorlarsa, hayvanlar da tıpkı 
lan okuyalım: yatı .. ne esaret! Esasen Romada ve Ati _ bahislere daha derin bir surette girmeğe miş farzedebiliriz. Dairele.rde, müessese- onlar gibi tıpış tıpış baytara gelecekler-

cNo.rmal. i.fkdn muameiesi ~irmi, o~~a nada kadın, yalnız çocuk yetiştirmeğe başlıyor: Şehirler, esnaf1ar, ticaret gibi ... ler~e velhasıl iş yerlerinde bunları göre- dir. Bekleme salonunda bekliyeceklcri 
~r hır müddet un~nı:za doyumun ° · 1 memur gibi telakki olunuyordu. Kacıın - Bu bahisten sonra rühban heyeti ve cegız. ~y-:ınacaklar mı? Orası muhak - muhakkaktır: 
l~mden _faz~ı~ğı netıcesm_de vu~uc g<>l- lar bu yüzden cahil bırakılmışlardı. Bii- din ... Rühbamn zenginliği nasıl muhte- k~k:. Çünkü. huy canı.n altındadır. B~. - Sürücü beygirleri eskiden meydanlar
dı. H_en~ MU ~ulu~n. bır ar~ıye ~ef'- tün bu safhaları iyice kavramak için lif şekillerde artıyordu? Nüfuz ve h.-ud _ gunun daktilolarına be~mem~leri ıçm da saatlerce beklemezler miydi? Muaye
leşmt§ bır~ aıle wrnyetler:nm, :~h:ı- Seignobos'un tarihi acı satırlar sıralıyor. 1 retleri de nasıl genişliyordu? Mezheb ih- ne kadar boy~ama.lc ıc~b edı!.o::Sa da ne edilirlerken ses çıkarmıyacakları mu
t1et ayni dıl ile kon'U§ıtr, aynı Bd~t,c;re Bizim zihnimizde de, bıı münasebetle ve 

1 
tilafları nerelere varmışll? Mesela bu ih- meselede yaş gızlemek, guzE>l gorunme'k hakkaktır. İnekler sütleri sağılırken ses 

tebaaiyet eder bir 1«ıv!m teşbl et~ncle - garib bir hatırlayışla: gene bir Fransız tilaflann en kuvvetlisi Şarktan gelmiştir. esas olacağı için bu ciheti ihmal etmiye- çıkarırlar mı? Tedavileri için hastanede 
rine kô.fi geıliy~rdu. Kanada::laki C• ra.nsn müellifi olan Foustele de Coulange'ın ha· 1 Bu ihtilafa göre, dünya Hayır ve Şer ma- c~erdir. Hatt~ bu boyanmak, tuvalet. yatmaları lazımsa onlar için hazırJanmış 
kolonilerinin, Ümıt B_u~un~~ki . Fele • yali canlanıyor. Neticede, her iki tarıhçi- budlannın elind~ mücadele mevzuu idi. yapr_nak bah~de o kadar ileri gidecek - kuştüyü yataklara uzanacaklar ve baytar 
menkli Boyer'lerin mısalı halı bır ~nem- nin eski sitedeki sistem ve bilhassa ka- Bu münasebetle manicheenne ilhadın te- l~r~.ır ~· :nakineyle yazı yazarken ma - müsaade etmeden kalkmıyacaklnrdır. 
lekette ahalinin ~cı~m asırd~ın a:__ b~r z.a- dın hayatı hakkındaki bilgilerinden y~k- sirleri gösteriliyor. Mülhidlerle Papanın nikürlcru:ın bozu~masından korkacaklar, Bunlar insan değil ki, ayaklarına gelrr.iş 
man içtnde iki mıal!.M çıkab1l€ccgırıı gos- pare bir hakikat ortaya çıkarabiliyoruz: !mücadelesi tasvir olunuyor. Aynı zaman~ ve el yerme makın~de ayakla yan ya - nimeti tepmek kabilinden münasebetsiz-
teriyor > 0 d k d 1 ttaki t .. t d .. .. k" tah 1 b" t"' kA . zacaklardır. El yerme ayakla yazı yaz- likler yapsınlar. · . .. . a, a ının .1aya, am ve mus a - a goruyoruz ı, • sı.., u un ze a JŞ- · · 

Sonra isbat olunuyor kı c~n mu7ıım k"l ki .. k b'l . . . k d 1 . 'b" d . 1 d t __ ,, "'hb malan da genç nestl olduklarının en ba- Vizite meselesine gelince: Gerçi hav-
• •• 

1 
ı mev mı azana ı mes1 ıçın ne a ar erı gı ı, o evır er e am • .ı . .ıu..ue r:.ı anın . . . k J 

muhac.e:etler demır kılı~ ~le :nu.se.ld.h ve asırların üstüste yığılması lazım geJ.jjğj- elindedir. Tedds, XIII üncii asr;n. hita _ nz rnısalı ~laca tır. . vanlann parası yoktur amma, viziteyi 
Selt dılıle konuşur kavım~e1·m. mu1ıace - dir! mından evvel tamamilc skolastiktir. Uni- Genç nesıl berberi. para olarak almasak da olur. Mesela 
nti olmuştur.,, 1 Hıristiyanlığın zuhuru ve yayılması He versitede iki tahsil vardır biri vahiy ve Eski neslin, erkek ve kadın b,.rberi kürklü hayvanların kürkn, yolunacak 

Bu bahiste Avrupa kavimlerinin hayat ba.şlıyan fikri, içtımai ve .siyasi hare _ ilham üzerine müesses ilahiyat, diğeri ü- vardı, genç neslin de erkek ve kadın kazların tilyi.i, sağı1ac3kların sUtü vizite 
prtları pek derm izah olunmaktadır. B:l- ketler bu eserde en mühim fasıllardan bi niversitenin eserlerinden çıkarılmış olan berberi olacaktır. Eski neslin erkek ber- yerine ~ebilir. Esasen baZl doktorlar 
hassa muhtelif ülkeler arasındaki nüfus rini teşkil etmektedir, denebilir. Maa _ mantık ve metafizjk. Kilise bu ikisini te- beri erkeğin saçını düzeltir, sakalını traş da vizite olarak bazılarının derisini yüz
kesafetinin bugünküne nisbetle çok daha mafih müellif, bu ba..11se birdenbire gir _ life çalışıyor! eder. Onu herkesin gözüne çarpacak bir müyorlar mı? Baıılarım volmuyorlar mı, 
gayri müsavi olduğu esasın.3. varılıyor. miyor, önce en eski itikadlardan, taş İlk cildin cOrta Çağların sonu• bnş - ha1e getirirdi. bazılarını sağmıyorlar mı? 
Bunun arkasından sosyal ve siyas: teş - devrinden itibaren kaydolunan hurafe - lığı ile açılan faslı siyasi vukuat ile do- Eski neslin kadm berberi de kadının Genç nesil nalbandı: 
kilat geliyor. O -ievirlerde, her kavim, lerden başlıyor. Daha cila1ı taş devrinde- ludur. Laik otorite istihaleler geçirmiş - saçlarını kwmr, boyar, kadın berborden Genç nesil nalbandı, demir nallar ye-
tamamen müstakil olmakla beraber, hep- ki gözle görülmiyen kuvvetlerden bahse- tir. Devlet halinde ayrılmalar daha va - çıkınca herkesin gözü Üzı:!rind<? kalırdı. rine hayvan ayaklarına iskarpinler, şc ... 
sinin birbirine benİer, sosyal ve siyasi bir diyor. Sonra Yun:mıstana yabancı yer - zihtir. Kilise otoritesi de istihaleye uğ - Genç nesil berberi elde edilen neticeve sonlar, çizmeler yapmak suretile nal -
rejimi vardı. Bütün kavimlerde aile, teli lerden gelen itikadların tahliline girişi • rrumş bulunuyor. Meclisler ihdas olun - daha çabuk. daha sağlam bir yoldan yü • bandhk mesleğinde bir inktlab yarata -
zevce esasına istinad ederdi ve babanın yor. Mısırın İsis föadetine, Suriyenin A - muştur. X III üncü asır ortalarına dvğru rilyecektir. Mü~terisi erkeğin saçınm bir caktır. Erkek hayvanlann ayakkabıl::ın 
otoritesi~e ~~bi bulunurdu. Kavimler _a- ; donis adetine aid olan menkibeleri, İran- fransızca bir isimle parlman denilen fev- tarafını düzeltecek, öbür tarafını olduğu tabii ökçesiz, dişi hayvanların ayakkabı
rasındaki munasebetler ç-oğalıyor, bırbır- lılarda Zufüm ve Şer ilah.lan etrabnda ö- kala.de meclisi İngiltere kralı topluyor. gibi bırakacaktır. Sakal:msa takma sakal }arı da ökçeli olacaktır. 
lerile sık sık harbler ediyorlardı. Bu harb rülen rivayetlerle birleştiriyor. Nihayet, Bu suretle meclislerın rolü meydana çık- takacak, ve takma sakallının kendi trnşı Genç 1~n 1il drık?: 
Jer bilhassa komşu kavimlere karşı ya - hıristiyanlıg-a kadar gelen din! itikadla - mıştır. Meclisin, ilk zamanlarında, kra- uzayıp sakal 01ıunca bir yana~ını traş e- ,_ ._ k k Genç ne.,,Llde ~şık bulunmıyaca~tır. 
Pılınakta idi. Mes_e_ ıa .ı.."Sparta Atina re, rm insan fikrinde geçirdigvi ıstihaleleri lın örf ve adete mugayir istisnai bir ka- decek, öbür yan3~ını sakallı bıra aca - Bunun sebebi. genç nesil a~ıkının bugün-
Albe Roma ile mucadele halinde idHer. gösteriyor. Bundan sonra azizler, keşiş - rannı tasvibden başka bir rolü görülme- tır. Bu halde berbPr dükkanından çıkan d 

b f kü aşıktan daha mütekamil oluşu ur. 
Eserde tarihin _u aslı, ge·l· ecek asırları ler .birbirini kovalıyor. Hıristiyanlık ge- mektedir. bil' erkei!in şimdiki e~ki nesil berberle -

1 u-ı k Bugünkü aşık ancak bir harta seviyor, 
aydınlatacak §eıc ue ço guzel izah olu- nı.ş· !emic:tir. Bir ara kilise etraf!nda nasıl Artık daimi ordular teşekküle başla - rindcn sacı kesilmiş, traş olmus çık:ın er- ·· d 

1 

---, 1 genç nesil aşıkı ise bir giın. bir gun e 
nuy~r: . . . . . , da~ıklıklar ba(gösterdi, ~onı.:a ~ene n~- mıştır. ~~lalı ve tabiye .. de~işiyor, ~~ile- kektctı daha fazla göze çarpacağı mu - fazla, bir ~aat, hayır hayır bir saniye se-

Bırıncı cıldın ikıncı. t~~ 1•. Yuna_:ı me- J sıl bır vaıhdet vucude getırebıldıler, bu- ı şiyor. Dıger taraftan koyluler, şehırlıJ.er, hakkaktır. vecektir. Bu kadar az zamanki sevginln 
deniyeti ve Roma bakımı) etı bahsı etra- tün bu rned ve cezir m'.\?kanızması din ta- tahsil ve tetebbü, edebiyat ve !fizel Kadın berbeTi, "!ski nesil kanın bnrbe- kendi de farkına varamıyacağı için, kı .. 
fında dönmektedir. E!en kavımlerin.in ne rihi noktasından ehemmiyetli hatlarla san'atlar yeni vasıflar almaktadır. Bilhas- rinin yaphl!ının zıddını vapacak. Rachın saca: olmıyacaktır, demek daha doğıu _ 
suretle yayıldığını bütün te!errüatı ve es belirtiliyor. sa XIII üncü asırdan itibaren Roma hu- 1 bny::ımnTn,..:ık: snl"hr tnbH rPn,.,ini alar::ık, 
babı ile görmekteyiz. Bu arada bütün Bu ilk cilddeki mühim bahislerden bi- , kuku tezleri ehemmiyetle karşılanıyor. ! kıvırmıyacak, olduğu gibi bırnkacak. Bu dur. 

k·ıı Genç nesil kadın terzisi: 
san'at hareketlerinin aldıkları şe 1 erin ri de feodal rejim kaynaklan i!e milletle- Fakat gene rühbanın müdahaleleri d~vaın yüzden genç nesil berberinde sac1arııaı 

1 

. Genç nesil terzisi muhakkak olacaktır. 
izahı da ihmal olunmamıştır. rin teşekkülü bahsidir. Burad'.l istilaların etmektedir. yaptıran kadın herkesin gbriine carpa -

Me.sela anlaşılıyor ki Taganni va~ıta - tesiri, İspanyanın parçalanması, İngilte - ı xm üncü asrm s'lnundan itibaren res- cak. Bütün kadınların saçları k:vırcık ve Ve muhakkak çok kazanacaktır. Çünkü 
si.le şiire yerleştirilmiş olan Musique'e is- rede nüfuz ve kudretin bi:::- elch toplan- sam1ık, Bizans an'ancsind~:-ı kurtu1arak boyalı olduğu devirde saçlar_ı_ kıvrılma - 0 eski nesil terzisinm fena itiyadların • 

' t k d dan uzak kalacaktır. mini Yunaniler vermiştir, Bu sana ın na- ması gibi çok ~üroullü tarih vak'aları tam doğrudan doğruya hayatı tasvir etm<>ğe mış ve boyanma~ıı" · ::ı .'n E!oze çarp:naı 
zaryesini de onlar yapmağa başlamışlar- bir filozof görüşü lle ad<>eye aksetmiş' başlıyor. mı? D0ğr:ıs~ınu vı~terse~ ız, ber. genç n~-
dır. Ayni zamanda plastik san'atl~r, ~ey- bulunmak.tadır. j İşte tarihin hu ilk cildi yalnız muhi:11 sil berberm~ bc-genec.eğım. 
kc1traşlık, duvar ressamlığı, seramık şark Nihayet Orta Çağlardaki Avrupa XI bazı safhalarmı gösterrliğimi·~ çok derın Ce~ç ne~ıl ba11tan. 
kavimleri tarafından icaıi edilmişti. Yu- inci ve XIII iiııcü asırlar. Arzı Mukad - b.:ıhis1ere tema<> ·~tmektedi-::-. Esk1 nesıl ba·darları, dnl't""rrlan avrı 
nanlı1ar ise bunlara yeni cins bir güzellik deste Haçlılar seferi. Bütün XII nci asır İkinci cild, Yeni Zamanlara hasrrı1un- ~<>v]<>rcti. foavf'nehanE>lerirıdc hayvan te
vermişlerdir. İşte eser bu suretle. yavaş esnasında devam eden bu seferler hak _ mustur. Fakat Yeni ~amanlara b~?~ngı.ç davi etmezler, hususi havv::ın hastane'e

kında, Seignobos tam bir bitaraflıkla şu faslı XII nci asırdanoPrı geçen butun sı- r'ine kunılmus lı::anrolalannaa. at. e~ek 
("° l Charles Seignobol!'tan Hüseyin Cahid 

Yalçın1!l tercümesi 2 clld. Kanaat kitabevi. 
Her cildin ııatı: 125 kuı'ul· 

satırları yazıyor: yasi hayatın istihalesi ile beraber tah1il yatırmazlcırdl. Gene nMil bavtarı, bugün-
cXII nci ve XlII üncü asırda Avrupa- (Devamı 9 uncu sayfada) kü doktor muayenehaneleri tarzınd:ı 

Eski nesil terzisi kadınların kocalarını 
zarara sokardı. Genç nesil terzisi bunu 
yapmıyacak, o kadın müşterilerine dike

ceği elbiselerin parnsmı başkalarından 
alacaktır. Kendine müracaat eden ka -
dına; güzelse, fevkalade dekolte bir el -
bise dikecek, ve kadın bu dekolte elbi • 
seyle sokağa çıkınca peşisıra gönderece-

(Devamı 9 uncu sayfC!da) 



...... 

8 Sayfa 80N POSTA Şubat 23 

Bir katilin korkunç ve 
inanılmaz itirafları 

Deniz harbi karşısında bitaraflar 
(Baştarafı t inci sayfada> Bu hafta yapılacak tün Lıkandinavyada gittikçe fazlalaşan 

bir ehemmiyet atfolunma.ktadır. Bu kon-
(Baştarafı t inci sayfada) 1 adam girdi. Sofada bir müddet rlolnşan ti r1 mc:.çları feransta bilhassa bitaraf gemilere karşı 

Dün bu feci cinayetin duruşmasına i- bu meçhul adam nihayet benim bu1..m- ::7 yapılan deniz harbinin gör.işüleceğı söy-
kinci Ağırceza mahkemesinde başlan-) duğum odaya dolna ıessızce ilerlemeğe TakSlm sbdı: Be~ıu.~por - oaıatagençler Jenmek.tedir. Bu. meseleyi mev:z.uubahs 
mıştır. Muhakemede, bu tüyler ürperti- ,.._,, .. !adı. Kimdi, rıe istıyorciu? saa~ 11 30 hakem EahaetUn Uluöz. Kurtu - D ki 

I~ 1 d Juş _ Be,lerbeyt saat 13,30 hakem Tara eden ageN Nyheder gazetesi diyor : 
ci hadisenin faili bulunan ayni köyden Korktum ve çiftemi (izcrıne ateş e im. özerengln, SilleymanJ.ye _ Vefa saat 15,30 Bu konferans, bugünkü şerait karşı-
Nevzad, suçunu tamamen ikrar ederek j Vurduğum adam cyandun• diye fcryad Şazi Teıcnn. sında alınan ufak bir tedbirdir, fakat bu 
muhtar Ahmed Cevdetı karısı Fehime- Merek yere düştü. Bu ndam az t'vvel Şeref stadı: Davudpaşa - Feneryllmas sa. k f ta mü bet b' t• 
nin namusuna tecavü:z etmek maksaciile tıanma seslenen muhtar Cevdetti, aldı- at ıo !ha~ Necdet Oczeıı, Eyüb • ŞişlJ ııaat on erans 9 ır nt' ıcey'? varma-
cvlerine girdiği sırad:ı öldürdüğünü söy- ğı yaradan derhal olmüştü. Ccseciini so- JU5 hık!!lll Adnan Atın, AlLuntu~ - Be1.1toz mızı mümkün kılacağından büyük ümi-
1 · f ' 1 fadan kaldırdım. Bitişik ocaklı odaya gö- saaı lZ.30 ıha kem R~flk Top, :Beılktaş - is. dimiz vardır. emış ır. .. _ . _ , . . ak tanbulspor saat 15,30 hakem Halld GaUb. 

Suçlu Nevzad, cereyan tarzı bakımın- türdum. Bır muddet ıonra ccseaını Y - Fener stadı: Galatasaray _ RllA.l saat 13.30 Bitaraflar, 'bitaraflık haklondakt ka-
druı çok korkunç safhalan bulunan cina- mağı düşündüm ve o~ğa attım. ha'lı::em Ahmed Adem. Fenerbahçe _ Ttıp'ka. nunlann A '1nanlar tarafından yapıbn 
yetini şu şekilde ve büyük bir &0ğuk-1 Muhtann cesedi iki ~~t kadar ocak1a l>l saat 15,30 hakem Nuri ~. tefsirlerini hiçbir zaman kabul edemE'Z-

kanlıhkla anlatm\Ştır; y~ndL Cesed ~k yağlı ıdı. Ç~kan alevle~ Balkan güreş1erİn9 Icr. Bitarnflar, muharlblerin yaptıklan 
c- Karım Fehim'! ne muhtar Ahmed hır ara bacayı, sonra da kap areaları tu • deniz harbine karşı bitaraf bir cephe te-

Ccvdetin rnünascbelterinden ötedenberi ~-;turdu. gırecek takımımızın sis etmelidirlt!r. 1skandinavya e!kan u-
şüphelcniyordum. Esa:>Pn bunu karım Bu sefer e~~n _damına ç~k bacadan seçmaleri yapılıyor mumiyesini en ziyade sinirlendirt'n ci-
Fehime anlatmış, muhtarın fırsat bul- ğıya su doktum . .Bu soı etle oc:ık ve 
dukça kendisine takddığını bana tik.ayet yanan cesed söndü.. Bıı.llrnn güre~ıne ı,urak edecek milıt ta- het, gemilerinden bir tanesinin haber v~ 
yollu söylemişti. Sabah olmadan yan yanmış cesedi or- kım &eçmı>lert Cumartesi günQ Beyoğlu Balk rilmeden batınlması takdirinde protesto 

tadan kaldırmak istedim. Bu seheble (}. evinde saat 5 te yapıJacaktır. eden bir bitaraf memieketin bu hareketi Bir gece geç vakit kömür almak üzere 
gittiğim ormandan döndüm. Evdt' karım 
yoktu. Komşulara gitmiş olabileceğini 

Se<'mı> müsabakalarma aşaltıdakl glllq - w 

lüyti bir çuvala kovarak ormanlığa gi).. çller · clreceklerdir: ile b1tararığmı ftılal etmekte oldugu 
1ürdüm ve bir çu"kur~ gömd:im. Muhtar 56 kilo: Kffian _ HU.seyin. haklnndaki Alınan noktai nazarııiır. 
Cevdeti parası> n temann değil, kanmın 81 lcflo: Yaşar Erkan, Suad, ceJft.l. Bütün İsveç gazetele~ böyle bir va-

dü.§ünerek, ynta ımı serdim ve yattım. namusuna teca\"Uz etmek üzere evime t:ı- 66 kilo: Yaşu Doğu, Yusuf Arslan. zlyett~ bir bitaraf memleketin protesto 
Ne kndar uyumuşum bilmiyordum? 72 ıcııo: Oelftl, Kandemir. 

amız ettiği için öldürdüm . .:. 79 kilo· Mer'Slnll Ahmed, Adnan, Vaht4. etmediği tnkdird:e bitara!lığından uzak-Bir patırtı ile uyandım., ku1ak verdim. s 1 b "ti f ··•--1- ·b şahı"d-
uç unun u ı ra ını muı.cal\.ı 87 kilo: Mustafa. Mahmud Demlrhya. }aştığını bildiren haricıye nazın Gunt-Ahırla evin k.ıpısı arasından bir erkek l d' 1 ı. b n1 d b ı · 

ıar ııı enmı.,, u ar an azı an <':na- ~~r sıklet: Çoban Mehmed, Sanuunlu herin beyanatını tasvib eylemektedir. sesi: 

ruznamesinde aşağıdaki ~seleler var
dır: 

1 - Harbin Şimal btt.ırnf memleket
lerinde yarattığı vahim meseleler. 

2 - Müthiş surette devam eden deniz 
harbi. 

3 - Şimalde kardeı millete karşı ya
pılan harb. 

4 - Ekonomi siyaseti, bu harbin bf
dayetindenberi çıkan di~er meseleler. GIJ 
rüşmelerin hedefini bitaraf memleket
lerin karşılaştıkJan güç'üklcn izale ~t -
mek vcyahud hafifletmek için müşterek 
hattı hareket tayini teşkil eyliyecektir. 

Görüşmelerin neticesi hakkında P~ 
te.si günü bir tebliğ neşrcdilecelrtir. 

ineç denizcilerinin tııJebi 
Stokholm, 22 (A.A.) - Denizciler bir

liği idare heyeti, kabu! ettiği bir karar 
suretinde, yapılmakta o!an şiddetli ne--
niz harbini protesto etmiş ve hükümetten 
muharib memlek~tlere gitmekte olan ti
caret gemilerine har"o gemilerinin re.ta
kat ettirilmesini taleb eylemiştir. 

Ticaret Vekaleti teşki:Atı 
genişletiliyor 

(Baştara[ı 1 inci sayfada) 

Milli korunma kanunu c- Fehime, Fehime!. diye sesleniyor
du. 

yet hıldises;nin ne suretle vukubu1dıığu- Ahmed. (A.A.) 
nu ~örmediklerini. ancak mubtar ~evde- Rnmen, Yugo.sln Te Yunan gilreşç1lt>.rtnln 
tin bir takım uygunsuz hallffini ötek•n- 27 Şub.ıtta istnnbula Kclmelerl bülenmekte Ankara, 22 (Hususi) - Milli Koron

Konferansta neler glSrilş-;lecck ? ma kanununun tatbikine geçilmesi do'a-Kanma hitab eden bu erkeğL'l muhtar dıan beriklnd n işittikl{'rini sövle:mişlPr- dlr, 
Kopenhag, 22 (A.A.) - Politiken ga- yısile Başvekalette kurulacak olan büro-Ahmed Cevdet oldut;ınu sesinden tanı- dfr. Bu ~abid1Prden ~nra zabt~ varah- Gala asaray - Beşiktaş zetesinin verdiği haberl~re göre İsveç, :mın şefi ve memurlan taayyün etmiştır. dım ve o za.,.,aR bü'bütün kanaat ge ir- ınnı tanzim eden jandarmalar rHnt.-nmic:- h Norveç ve Danimarka hariciye nazırları- KoordinRsyon heyetine dahil Vckillenn 

diın ki, muhtarın karımın. namusuncia leT, on1nr da suçlunun ilk tabldkat smı- maçın·n 3 <em raporu nın Kopenhagda yapacak.lan konferam Vekaletlerinden bazı daire umum m!l-
u l ı~ k 1k 'T .J • t .. b tıl k b • Yük.o::ek Jhnkem komttesı uaıund~n Badi 

1 
. " h ı k gözü var... suca yata..,,~an a tım .• -.c sınua cmnye munase e ı e vu o u ll.."1 önümüzdeki Cuma günü toplanacak ve dür veya muavin en mute assıs o ara 

Karsıın btıınbula gclmJş n Galatasuay, j 

olur ne olmaz dive çıftemJ elime aldım iifrafhrını anlatml"lardır. ü iD 48 ~"nt devam edecektır· . Konferansın bfıro faaliyetine iştirak edeceklerair. Beşlkta~ maçındaki hnkem raporu zer e .,.. Ve etrafı dl'nl"'-~/\e ba-1--dtm ,..ı...,'-.. me ,. ... lrnı·v~n ~1ıir'(lPtin ""'1bi 
,-,.-~ 

0 
• 'Tl""'' ''" "'"'" yen1den tahkikata 'başlamıotır. 

Az sonra evin kapısı açıldı. tçerlye bir irin bP .. lra b;r Mine! bıraP:ılmıstır. ş~dl Karsan bir raporla nzlyetı Beden 

===========~==~====a:a::===============:::t Terbiye& Umumı Müdurlüliine bildirecek -

zelesi iki I' a s ri z •• 
... 
ı ım a a 

ih f af l r'" 
(Baştarnfı ı inci sayfada) 

vnzenctin h ır net1cesidır. Anadoludaki 
arazi tabakaları arasındıı mü\:azenet ye
niden tee~üs edene kadar bu hafif zel
zeleler devam edecektır. Şımdıye kador, 
hiçbir büyük zelzelede bir tek sarsıntı 

ile hadise tamamlanmış değildir. Ş:.ı.ra

da, burada daima hafif hafif zelzele olur 
ve bu bir rntiddet devam eder. Ne kadar 
devam edeceğı de belli değildiT. Bazan 
bir iki ay<ia müvaıenet hasıl olur, bazım 
birkaç sene devam eder. 'l'abiat kanun
lannın mühim bir kı~mı biıden sakla
mıştır. Fakat yukarıda pa s<iylediğim gi
bi her büyük zelzeleden sonra hafif sar
sıntılar <?"-tr, Kayseri san;ıntısı da bun
lardan biridir.• 

Diğer taraftan P.asadhane Müdürü 
Profesör Fatin de bu hususta fU izahatı 
vermiştir: 

c- Kay~erl mıntakasında vukua ge
len yer sarsıntısı daha ziyade volkanik
tir. 

Bu bakımdan evvelki hareketiarzlarm 
mütemmimi addedilemeL Evvelce de 
söyledil!im r}bi, müess;f hareketiarzın 

vukubulduğu sabalarda kU\rvetli sarsın
blar 01eca~ fe-na kabul edile!nez. Ora
lnrda d~am eden hafif sarsıntıların, bü
yük hareketian:ı müteakıb husule gelen 
boşlukların zamanın dolmasından başka 

bir mahiyeti olamaz.> 

Dun Ankarada mllteaddid 
zelzeleler oldu 

IRrı.starafı 1 inci J1a11fada) 

Muğla 22 (A.A.) - Bu sabllh saat 3 
te iki de!a hafif :zelzele olmuştur. Hasar 
'Ve zarar yoktur. . 

tir. 
erg-urı 

'(B«J tarafı z irıci sayfa.da) Te~ektebler arası futbol ve 
olduğu gorülen bu endiş:! şimdi zail ol- voJeybol maçları 
muş olacaktır. Zfra -c Vakit:. gazetesjnin İstan~l Mekteblcrt Voleybol va 'Jl'utbol 

dünkü nüshasında: Llg Heyetinden: :M 'll/1940 Cımıart.e.!1 rü-
- cİbrahim P sarayı neredeydi?11 nii yapılııeak futboJ mnç.ları: 

başlığı alunda küçük hır :fıkra göıdüm. Taksim .stadı· Vefa _ Yu~ Ülkü L. -
Bu fıkrada kaydedılen maiümatı Vahıt hakem Ahmed Adem saat a ı.e. 
ref1kım ze kendi tabırilc c.§ah.san itımad~ Bo~:ızıçt - şı~ıı Terakki L. - halrem lt.ertk 

l b k t . tir Top. ~aat 15,ıo da. 
o an tanınmış ır avu a > vcrmış • Şer~ stadı : Bölge San'at mel:t.eb1 • Ttca. 

Bu fıkrada deniliyor ki: ret. L. _ ha.kem Tank özer~ngtn saat 14 te. 
•- Tanhi İbrahım Paşa sarayı şimdiki Pertevntyal L. _ Darüşşaıau. L. _ hakem 

Sultanahmed camisinin bulunduğu yer- Samı Açı1'öney saat 15,10 da. 
deydi. Yıkılan umumi hapis~uıne binası 24/11/1940 Cıımartcsı günft yaınlacak -.O-

da İbrahim Paşanın sayısı iki bin ikışiyi !eybol m:ııçlan: 
bul · · iradına -L- ..:ı • 1 Deyo lu Ralkev1 3alonunda: Hayri~ _ 

an maıyeU e m<.Wbus ~aıre er- Işık ıı~sı saat l4, Galatasaray - İsUkllJ il-
den ibarE>ttir. sesi saat 14,30. Haydarpaşa _ İstanbul &e-

Sultanahmed camisini yapmak JÇm sı saat 15. 
tbrahim Paşa sarayının istimlaki lizım 
gelmiştir, ve o zamanın parası olarak Mecid·y~ köyündeki stad 
70,000 Filöri kıymet takdir olunmuştur. Mccldlye köytinde GaL-.ta.ııa.ray tlftbllne 
Bu pnranın 25,000 Filörisı nakden thra- ynptmlaca'k olan stadın '3600 liraya satın 

alınml!.Sl iş! bam4tır. 
him Paşa sarayının sahiblerin~ verilmiş, s~tınalma işinin bu sur~U• nthay~tıen -
gerisi olan 35,000 t'ilöri mukabili rılmalt mes! üurlne yakında aahamı:ı yapılnıuuıa 
üzere şimdi üzerind'? Karaa~aç mezbaha-, baııanacakt.ır. 
sı bulunan Şahincibası ~ftliği devir ve Galat.asılray klübü, eski Tftrkspor kuru -
fera~ olunrnu tur. Bu Jıusu.sa. dair mu _ munun beş bln liralık yardımı iizerln• ua-

.. · · · sen sahtnın tesviyesi tştnı b1tinnlşU. 
fassa1 malumat Soltaruıhmed c3m1sınm CJlmdl a:thada dlrenaj yapılacalt ve .saha 
zeminine isabet eden bina1 arm istiml5k! tanı:im ecllleccktlr. Sahanın kısa bir zaman. 
baltkında olup MüllmAmei hümayun ta- da ikmlll edilerek spor faallyetine açılına.ın 
bir edilen istimlAk!t defterlnd~ kaydedil- beklenmektedir. 

miştir ve 00 defter şimdi Topkapı sara - ·····························-··········-··•········•••••••• 
yında mnhfuz bulunmaktadır.> 

* Va'kH gazetesinde cıkan bt1 vcsihvı 
okuduktan sonra ille kanaatimizi bir defa 

Son Posta 
daha tekrar e-delim: YevmJ, Siya.si. liavadls ve Hallı: gazetw -·· .. -HaVlr. adliye saravımn Sultnna'b!T't-d- Yerebatan. Çatalçeşme aokak, 2D 

rle vnpılmıuı şe'hlr plAmruı muhalif de - L----=1::...S=--T_A_N_B_U_L ___ -1 
l!ndtr. Gazetemizde çıkan yazı ve 

HaVlr, 9ult11natıml"'d~ eski ibir sara - resimlerin bütün haklan 
vm Prkan $!17'i de~d'!'. mahfuz ve gazetemiz.e aiddir. 

ıVIHve !!aravımn Saltantıh~de yn -
rırll'T'nc:ını el'an f~tf"mİVPnler artık sebeb 
€'ÖS'termektf>n va?.'(eçerek: 

- fc:te jsfPm·voruz. dPmelidir1PT. 
Bn noktaVl ka,·l1ettikten sonra şunu 

da jJpw• f"('lo1fm: 

--
ABONE FIATLARI 

• 6 
Sene Ay 
K". K". 

:; 
Ay 
Kr. --

1 
Ay 

.Kr. 

- Fi1Pr fcrtıınbul müdrl,.iumumisi <>ski 
"ı~ni~l.aflP b;na~nm VlkılrnAc:ınıh s6v -
ı,.ndH;; ıııôi ırmil t')Mu~a. bir Jü;n1mu if:t

lnoitiz sah~ııerine akm eden ~~ t>tHOi VP 'bir hakihtf Orlavtl YOV<lUlfu 

•k· A' idn kendisine teşeklni.,. PtmPl<- H71mrf•r. 

Sıvas 22 ( A.A.) - Dün saat 14,15 te 
r;e'hrimizde 6 saniye ~ren oldukçn şid· 
detli bir zelzele kaydedUmiştir. Hasar 
yoktur. 

TÜRKİYE 14v0 7öO 4w 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ ı1011 l.WO 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 ~tur. 

lÖU 
270 
aoo 

ı ı man tayyaresi dUşUrüldU rı-rem UFıı!:11!ril 
<Ba~fımıfı 1 

inci sayfada) ··Bi·;··t;;;;;;;;·-~;;·b;·~;··;~id·~~-·~~kh. Gelen evrak geri vailmez. 
sine hücum ederek, bombalnr atmıştır. D O k" Ak h ttına 'iş llaAnlar.ı-n me•·uliyet alınma•. Bombalardan hiç biri ge.rmye isabet et- iin. rta oy - saray a • CHJ .. 

. t' B'Hil-ııır.. f ntrl1iıı; ta""'arelcrt !iyen vatman Haşimin idaresindeki Cevab için mektub1ara 10 kuruitulc m~ ır. ı "" ._!'! • • B h . 3• d 
f d n takib edilen bu Alman tayya. "'1 mnvny Sı:rkeclye gelirken a çe - Pul iU.vesı ıazım ır. 

~ı ın ~a doğru uzakla§Illlştır. 'kapı kavisinde hattan çıkmış ise de. __,. ......... m••••···-.. ···-.. ··-····00
···, 

Harbin b~langıl'ındanherı, ngılız sa- durdurul:frak bir kazaya mahal bıra- 1 Telgraf: Son Posta 

T. i S B A N K. A S 1 
cari hesaplar 1940 Küçük 

İKRAMİYE PLANI 
Kep&!ler: ı Şubat, 1 Mayu, 1 Ağustos. 1 İkinciteşrin 
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Komiser Sedad Bir doktorun IJUnlUk 
•Son Posta• nm tarihi tefrik.ası: 149 

İİNIİRDIREK 
IA 1 AK HANESİ 

<Battarafı s ncı sa:rrada> ruz. Hiç bir şeyden haberimiz yokmuş notlarından 
- Ali Osman. eğer bu kız hakika - gibi hareket edersek cas~ların teşkila- t===============ıl 

ten Manisada olsa oradan kart gönde- tı bize bir ip ucunu verecek ihtiyatsız-
rir mi idi sanıyorsun? lıklarda bulunabilir. Müzmin bronşitler 

- Bu hususta ona fevkalade maha- Ali Osmanın gözü açıldı: 
ret ve basiret atfediyorsun gibi geliyor - Casusluk telkilatı mı? Bu işlerde 

Müzmin broDfitlerden her ne pahasına 
olursa olsun r;:eklnmellylz; bazı kimse _ 
ler hattA daha ıenç denecek bir y1.4ta 
sıı: 31k ök.sürmettedlrler. Bol bol .sJcara 
lçerlt'r. Sonra büyük bir ş.ere1 •e mezt. 
vet.mlş glbl .ubah akşam her yerde n 
her zaman öksürür dururlar. Zaman aa. 
man b:;Jgam da oıkamlar. Şüphesb bu 
ilksli!'liklerde :sigaranın yani nlkot.1.nln 
çok tesiri vardır. Bazı khmelere ısl.pn 
hiç iyi gelmiyor. Hele genç kadınlar ıd · 
yoru! iti sırt görenek ve modaya kurban 

b.1na... böyle bir teşkilatın işlediğini mi zanne-
- Sen de onun pek saf olduğu ka ~ diyorsunuz? 

~azan: Reşad Ekrem 

Midillinin itirafları naatindesin galiba... Bu kart ailesini - Ona şüphe mi var? Bir iki kişinin 
onu aramaktan ve bize haber vermek- yapamıyacağı. geniş tertibat karşısın-
ı.en a!akoymak için ya~lmıştır. day•z. - Hiç ağacığım... 1 bir kıskaç gibi yakalamış olan kolundan 

Havaya- bir duman savurarak ve - Ya onlar her şeyi hazırlamış, iş- - Bir gelecek mi var arkamızdan kurtulmağa çalışmadı. 'l'ayyarzade, atı 
emil'l bir tavırla: lerini c;ağlama bağlamışlarsa? 

- Delil mi istersin dostum?. Bir - O takdirde bizim şimdilik hiç bir 
yoksa... ileriye doğru sürerken arkasına dönü'P 

korkusu, büyük bir korkusu da anne- harekette bulumnamaklığırnız da
stnin sağa sola başvurmasıdır. Bunun ha doğrudur. Herhalde polisin i:ıir 
sonunda işin polise aksetmemesi de var casusluktan şüphelendiğini belli etmi. 

ol"rak .sigaraya aJ1'malı:.tadırlar, bir iti 
.signra içince derhal çarpınt.ı başlıyc.-. 
Krndllerine fenalık. geld!ii halde sııara 
tekliflerini redde ce.c;aret edemiyorlar .. 

- Kim gelecek? bakmış, Arnavud Sinanın da köşeden çı· 
- Ne bileyim ben. karak kendilerine doğru gelmekte oldu· 
- Ağacığım... Haydi döneıım bura- ğunu görmüştü. Tam sarayın önünden 

dan... geçerken de, bir karış kadar yukarıya 
tabii!... yeceği~. Mühim bir dosyanın kayboldu- S g:ıra içmek teref değildir. Bunu açık... 

ça .ı:ö.Yiemek llzundır. Tütünün u:ıvlyete 
hiç bir faydası yoktur. Zararları çoktur. 
Şi:pheslz birçok defa tütünün zararları 
.zam edUmı.., ve kalbde n ciğerlerde 
ve clamarlnrda görülen ha.atalıkların re
r.ffe.ne sebebi tütündür, denllrnişU. Bu 
müdde<t doğru delildir. Tütün sadece 
tı>nef!O., borulannı tahriş eder ve Jı:alb 
V:? dıunarlarda bir hastalık varsa onu 
<.ırt.tırır. Hastalığın ilerleme.~lne sebeb O

lur. Bu sebeble W1 olarak zararlar hu.ru
le getirir. Maamatih bazı ukayide me _ 
se!A. göz 3inlr1ni kurutarak körlüh de 
sebrb olnb!llr. Biz burada bugün ttıtft -
nün mazarratıanndan taf~Atile bahae_ 
d~c .. lı:. değildik. Mlttm!n bro041tler dola _ 
yıslle .sıra.sı düştütü için bu birkaç aa _ 

- Neden? kaldırılmış o!an bir kafesin altından, 
- O halde şimdi ne ya'Oacağız? ğundôn haberdar değilmişiz gibi yapa - Ne bi1ey1m ben .. korkuyorum işte... parmakları elmas yüzüklerle parıldıyan 
- Tuzağın tekcmmülünü bekliyece- ca~". z. - Kimden? ·bir kadın eli uzanmış, Tayyarzadeye, bir 

tız. ( A rkcun ucır) - Hiç kimseden değil... Öyle bir köşesine ağırca bir şey düğümlenmiş ir 
- Tuzak mı? Ne tuzağı? 
Al~ Osman, komiserin aklından ge- Miz.,h: Her meslekte genç nesil 

çenelri. onun istidlallerini hiç anlıya
nıadığı için sabırsızhkla yüzüne bakı
~rdu, Komiser dostane bir hareketle 

korku ... Haydi dönelim ağacığım... lemeli bir çe\Te fırlatmıştı. Tayyarzade, 
Midi1li Tayyarzadeyi kolunda!\ tutup büyük ustalıkla atılan çevreyi havana 

dur:m~tu. Delikanlı çocuğu tepeden tır- jken tutmuş ve koynuna atarak atını dört 
nap ~yle bir süzdü. Midillinin esmer nala kaldırmıştı: 

{Ba~tarnfı 7 nci savafndn) 
ği adamı, kadına bakanların önlerinde 
duracak: 

eHni arkooasmın omuzuna davıyarak: - Fil3'n terzinin sayesinde onu bu hal-
- Polisin işi başka, casuslukl4l v~ de görebiliyorsunuz, gönlünüzden n~ ko

yüzü, sapsan kesilmifti. Gözleri, korku- - Bre Midilli bu çevreyi kim attı b~ 
dan açılmıştı, ve yaşarmak üzere idi, na?. -

ca!Uslarla mücadele işi başkadır. Casus. 
bizim hPreiin karşılaştlmmız serseri
le~n b~sbütün ayn tertibat ve vaısi
talarla hareket eder. Bunların vas;ta. 
lanm. jmkanlarını bilmek lazımdır. 

~er mücadeleye girişecek i!'ek karşı
mızdakilerin nasıl silah kullanacakla
nnı öğ:enrnemiz icab ecler. Görüyorum 
ki sen bu ciheti ihmal ediyorsun. Za
t~n tecrüben de buna rnüsaid değildir. 
maamafih beraber çalısaca~ımıza qöre 
benim tecrübemden istif alcle edeceksin. 

Ali Osman sustu. Bu hususta karsı-
11ndıı kine hak vermek mccburivetinde 
tdi. v 

- O halde: dt'di. Beni tenvir et. 
- Tabii ed~m Şimdi şu elindeki 

brt yok mu? O bir yemdir. Avlanacak 
adam arıyor. Sureti urnumiyede. ma
dem ki kaybol:m kız kendisi hakkında 
atlesini haberdar etmiştir. O halde o 
artık bir kayıb değildir. 

- Evet amma, sonra ... 
- Dinle beni. Tabiatile polis artık 

bu k17.ı aramıvacdktır. Onunla şimdi 
ılAkacfar olacak olan ailesidir. Eğer kız
lannm aile ocae-mdan kaçtığı kan~
tfnde i!*?ler . . Maamafih Ayşe LemMı 
'1nni iic yaşmda olduğuna göre reşid
dlr. Binaenaleyfö o. babr.ısının evine 
avdete icbar edilemez. Bütün bunlara 
rsğmen eğer polis bu kızı arayıp bul
mıya lüzum görüyorsa bu da ancak 
onun maznun olduğuna kanaat gettr
ınesinde>n ileri gelebilir .. 

Bu n'>ktadan hala bir şey anlam~yan 
Ali Osman sabırsızlıkla: 

- PPki, maznun değil mi a birader? 
- R<'smen. hayır... Maznun değil-

dir. Onu maznun mvkiinde farzetrnek 
~lecilik, fötiyatsızlık olur!. Çünkü 
onu maznun add~rek hareket etmek
le b:tzı evrakın çalınmış olduğundan 
haberdar olduğumuzu ilan etmiş olu-

Filhakika benim bu planım tatbik e -
.tfldi. Yemekten sonra hep beraber otu
"1yorduk. Kendisine gayet yavaş sesle 
beni istemesi lüzumundan bahsettim. Beş 
tlalcika geçince: 

- Madam ve mösyö; dedi, Matmazel 
llaryora ile anlaştığımızı zannediyorum. 
8tze hüviyet ve vaziyetimi yemekte arz 
ft izah etm.i4tim. O bende l\radığını bcl
cluğunu söy.!ıüyor. Bense Maryorada ara
dığımın bin misli :fazlasını buldum. Ken
disini mes'ud edeceğim muhakkaktır. Mu 
••fakat buyurursanız ..• 

Maryana birdenbire atıldı: 
- Bir yabancıya kız vermek, bizim 

•ileıniz için, mümkün değildir mösyö!. 
Bahusus bir Türke! .. 

- Bahusus bir Türke mi?. Niçin muh
terem ınadam?. 

- Bunu izaha mecbur değilim ... 
Bu defa da muhterem pederim sahne

)'e çıktı: 

nemli idi; sesi kısık ve titrek: Çocuk ağlıyordu: 
parsa verin. - Ağacığım doğru eve gidelim.. Sa- _ Gevherli Hanım sultan ..• 

na her şeyi anlatayım ben .. amma .. arn- _ Ucunda ne bağlı ki? .. Diyecek. Gönlti kadında kalanlann 
gönüllerinden kopan birer lln, beşer li
ra. genç ne.sil kadın terz1ii için kAfi ka -
zan<; olacağı gibi kadının kocasının da hiç 
masraftan çıkmamasını temin edecek. 

ma timdi eve gidelim ağacığım.. . Bilin ğ l'.. - em a acı6.m ... Tayyarzade 90Cuğu omuzundan yaka-

tm y:ızdık. (Devam edecetiı) 
- Haydi söyle bakayım şimdi Yan~ 

ladı ve gözlerini çocuğun yaşlı gözlerine 
Ali ağan Jtim .senin? .. dikerek sordu: 

- Ya çirkinler! 
D

0

iyeceksintz. Genç nesil kadın terziti 
ona da çare bulmuştur. Cirkin kadına da 
en kapalı e1.bi~yı dikecek. ÇırJdn kadın 
90kağa çıktığı zaman da gene adamı pe
şisıra gidip herkese: 

Onab ı.tUye'l okuyuculanmııı .,._.. 
pulu 1oilamalanul rtca ed•rtm. AUI ~
dlrd• wwltlert munbeluıa UJabWr. 

- Bir... Hırsız .. hem de .. 
- Söyle bakalım Midilli, kimden kor- _ Ne sustun?! 

kuyorsun sen, Esma sultandan mı?.. _Korkuyorum ağam ... Yemin ettirdi 
Çocuk gene etrafına bakındı ve, hoğu-

f ld d 
bana ... 

lur gfüi iki isim ısı a ı: 

EDEBİYAT 
- Filan terzinin sayesinde onun çok 

çirkin olan vücudünü çıplak görmüyor -
sunuz. 

Diyerek, sağdan, aoldan para toplıya -
cak. 

lımet liultl..~ 

Ankara borsası 
-····-

Açılı., - Kapanı.t 22 Şubat 940 !laUan 

ÇEKLER 

Acıht.Xapan 

U>rdra 1 Bterlln 5.21 
!few-York 100 Dolar no.ıı 

Parı. 100 1'ran 2.95 

Mllano 100 Llnt 6,68 
Cetıll'H 100 tmç. rr. 29.105 
Am.sterdam 100 l"\orln 89.1324 
Drilbel ıoo Belıa 11.8225 
Atlna 100 Drahm1 0.965 
Sotya 100 Lına 1.5825 
Madr1d 100 PeQeta 13.38 
Budt.pef\e 100 Penı6 23.415 
Biikrt'f 100 Le7 0.6125 
Belgrad 100 Dinar !.065 
Yok ohama 100 Yen 81.()46 

Stokholm 100 tnec n. 30.8275 

(Baştarafı 7 nci sayalada) 
olunmaktadır. XVI üncü, XVll inci ve 
XVIII ncı asırların büt1n aiyasi ve fikri 
tarihi noktasından mühim hıç bır cihet 
unutulmamıştır. Bilha!lsa Büyük Franaı~ 

- Arnavud. Sinandan ... Bir de ..• 
- Bir de? .. 
- Yandım Ali ağamdan ... 
- Sinan fU kahvedeki Arnavud mu? 
Çocuk cevet. manuına başını s:ılladı. 

- Yandım Ali ağan kim? .. 

iİMilali ile bunun neticeleri Vt~ arkaaııı - Midilli cevab vermedi, Tayyarzade sua
dan gelen diğer tnkılab ve ıılahat etra - Jini tekrar etti: 
!ında tafsilatla duru~maktadır. _ Yandım A\i ağan kim Midilli? 

On ·babdan mürekkeo olan bu ikinci :Mt<iilli !hüng(ir hül\gÜr ağlamamak 
cildin aon babı ·Büyük Harb ve netice - . . k d" · i t t du Çocul'.un . . ıçın en ısın 7ı0r u uyor . 6 
l~~h "dır. O neticelerin ne oldu~nu bu- aklından, atm yularıQı bırakıp kaçmak 
gunkü h~rb Avrupası~d3 d~ gorüyonu. geçiyordu. Evvelce eline doladığı kayışı 
~~kat Seıgoobos'un dune aııl olan d4 - ıuauka açmaja bqlamıştı. Tnyyarzade 
~"t.lnce ve tahlillen ve bu meyanda fim- ğu · et• · d M"d"'l" · "b-• • . . . Ç'OCU n nıy mı sez ı ve ı ı 1yı o :ır 

<likı Avrupa re1ımınde yer tutmUf olan bil ~ d k k ı · d M"d·ıı·· 
muhtelif rejimlerin esaslan ve i.stfha~e- ee,.n en ınmsı ı ya a a 1• ı ı 1• 

leri etrafında çıkardığı hükümler, bir - Bırak elimi.·· 
tarihçi kadar yük~k bir filozofun, bir iç- Dedi. 
timaiyatçının da vardığı neticeleridir. - Ne dedin?! 

Burada, tekrar, Hüseyin Cahid Yalçını Çocuk titredi. Tayyarzadenin kaşlı.rı 
böyle değerli bir tarihi liAnımııll nak - çablıvermişti. Sesi de değişmişti: 
linden dolayı tekrar tebrik ederim; çüıı - Ne dedin?! 
kü her kütübhane bu eserle kıymetli bir - · · · · · · 
ma"!.zeme kazanmış olur. Bu sebebden, Çocuk sözünü teknr edemedi. Tay -
kültüre Aşık her münevvnin küttıbha • yarzade Midilliyi koltuklarından tutup 
nesinde bulunmuı lazım ıelen kitablar- hayvanın üzerine attı; arkasından, ken -

Eshem •• talaftlat dan biri de budur._ Hele eeerin bazı •1 - dili de sıçradı. Bu ıefer çocuğu önüne 
Türk borcu I pqtn 18.80 falan, bugün (bu aon unn ihtiraı n in- oturtmuştu. Jl'akatı atını, geriye değil, 
Ergani 19.87 tikam Bflfhalannı dUşilnOnelt) medeni - l"adı Paşa arayına doğru sürdü. Biraz 
Sıvas-Erzuruın I 19.12 yetlerin nasıl kanlar içinde tnkifaf veya evvel, bir an için Tayyarzarleden kaç -
Sıvas..Erzurum VI 19·23 tedenniye uğradıtını daha iyi anlat&bi· matı düşünm6t olan ""eri çocuk, onun 
Merkez Bankaaı peşin 108.- - ·· · Ü · h I lir. kendisini akp gotürmeaı zerıne, ırçın· 

\.._,..______________ Holld l'ehri 0.ıatl.IOW lık etmedi, delikanlının kendisini çelik 
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Sihir li g öz konaşayor! 
Yazan: Ze nel Besim Sun 

Maryana - Yerin dibine girseydim de ber hıçkırıklara ıömülen Türk muttuı.l: Benim Yftr yüz.ünde senden başka 
Yarabbi, bu 8ÖZleri ioitmel8ydiml.. - Ağlama Maryora; diyordu, benim kimae:m yoktur! .. 

Dostu - Biz ana bu terbiyeyi mi ver- için yaptığın bu. tedaki.rlılJ. takd!r et - Boynuma atıldı; yqlı gözlerimize rağ-
dik?. miyecek tıynette bir adam değilim. Bun- men uzun, uzun öpüftük. 

Türk - İstir.ham ederimr Kazıklı Voy- dan sonra sen ibenim&in. Arlık bana, be- - Sonra Maryora?. 
voda ile bugünGa münuebeti nedir nim himayeme ,avenmellmı. - Oteldeki aarsonlardan birisine nü-

mösyö?. - Sözünüzde duruyor musunuı m&ı- tua cüzdanlanmızı verdik. Muamelesini 
Ben - Artık ye.ayetini:ze ihtiyacım yö?. tamamlattı. Uç gün sonra nikahımız kı -

yok. Beni kanunlar himaye eder. - Bana böyle hitabına müsaade et - yılır kıyılmaz trene atlıyarak Köstence-
Mu:hterem pederim_ Ben sağken bir mem Maryora... ye, oradan da vapurla İstanbula geçece -

Türkle evleneme7.lin!.. Birdenbire ailkinerek dojruldum: fiz. Nikahmuzı İstanbulda Türk kanun-
- Evlenmeliyiz!.. lanna göre t~n ettireceğız. Anladın mı Maryana - Ailemizin bin yıllık tere-

fini perişan edemeyiz!. - Ne zaman istersen!.. cadı?. 
- Fakat sen ınüslümanaın. Ben kili - - Anladım aşifte, anladım. Beni ne Türk - Bana hakarete hakkınız yok-

- Ne yemini?! 
- Söylersem diye ... 
- Neyi söylersen diye?. 
- Beni öldürecekler ağacığL'l'l!.. 
- Bre adam öldürmek kolay mı? 
- Onlar için kolay ... 
- Yandım Ali için mi? 
- Onun için de, Arnavud için de ..• 

O gün ve o gece, Midilli çocuk Tay ~ 
yarzadeye Gevherli Esma Hanım sulta
nın nursuz ve imansız kapısı kullarına 

aid bildiklerini, birer birer anlatmıştı. 

Anlatırken yer yer susmtl§, yer yer ağ • 
lamış, ebeni öldürürler artık ... Beni öl· 
dürür1.er artık .. > diye çırpınmış, Tayyaı-
zade de zaman zaman tehdid ederek, 
kendisini koruyacağına yeminler cdcreli 
çocuğu söyletmişti. Ve nihayet, Tayyar. 
zade, Midillinin itiraflarından öğrenmi§
ti ki: 

Gevherli Esma Hanımm Fazlı Pnşa 

sarayı denilen muhteşem sarayında İs • 
tanbulun korkunç bir batakhanesi kurul

muştur ... 

Mısırçarşıh Osman Efendi ve balıkçı 

güzeli Ahmed ile başlıyan i1k esrarengiz 

kaybolma vak'alarmın kahramanlar1ı 

Gevhcrli Esma Hanım sultanın sarayııı

da toplanmış olan serseriler ve katiller
den mürekkeb bir çetedir. 

(Arkası var) 

- Onu da düşünerek bazı arkadaşlan.
ma bBdirmek bahanesile 4-;tanbuldaki 
İ§ adresini istedim ve yazdım. 

Maryora çantasından çıkardığı bir ka
ğıdı annesine uzattı ... 

- Vakit geliyor anne, ben gitmeliyim[ 
Öpüşerek a)Tıldılar ... 

+ 
Karnsı ansızın ortadan kaybolduktan 

sonra Nikol~koya müthiş bir asabiyet 
Anz olmuştu. İlk günleri şeytanların bf· 
le aklına gelmiyecek gılzette küfürlerle 
evi doldurduktan sonra eşyayı satmağa 

kalkıştı. 

Eşya satmak mevzuubahs olunca akla 
evvela ne gelir? .. Tiadyo!.. 

Bir Yahudiye satıldık ... 

- Sebebi niçin söylenmesin Maryana; 
dedi; lUtfen dinleyiniz mösyö!. Tarihte 
T.ürklerin Kazıklı Voyvoda dedikleri za
tı bilirsiniz ... 

Yahudinin dükkanında dört gün kal

dıktan sonra bir memura devredildik. 

Fena bir aileye düşmemiştim. Memurun 

karısı kendisini Pazartesi, Çarşamba, Cu-sede evlenmek isterim!.. zaman aldıracaksın?. 
tur!. Hakaretlerinizi iadeye mecburum!. _ Evı·rne yerleşir yerleşmez ... Güya ma gün'eri ziyaret eden bir zabitle, Snlı, 

Ben - Bu evde artık yerim kalmadı... - Bence hepi müsavidir; kabul .•• 

- Evet mösyö!.. 
- O zat ibu familyaya mensubdur. Bu 

tebeble Türklerle ailevi münasebet tesis 
edemeyiz!. 

- Fakat baba!_ 
- Sus kızım!.. 
- Baba!. Ben bu Ti.irkil seviyorum!. 
- Hicabsız!. Çekil knrş+mdan! .. 

_ Pazara _,lenece''"izt.. Karlisbaddan dönmüş olacaksın, keyfi - Perşembe, Cumartesi muntazaman yolr-Bir curcuna, bir kıyamet; Türkle be - "'.. a 
raber evden çıkarak Union otele geldik. - Hazırım!.. yeti tabii hahber alacaksın, babamı, tey. lıyan bir mektebliden başka kims" He 
Odaya girer, girmez maaaya kapandım; Çantamı açarak nüfus cüzdanımı • • zeıni haksız bula.c~sın, benden uzak ya- düşüp kalkmıyordu. Kadının üçüncü ko-
asabi buhranlar içinde aflamağa bqla- zattım: pmağa tah~illun olmadığını bildire- 1 cası olan memur cidden halim, selim vı 
dım: _ Muameleaini yaptır!. rek her şeyı terketmek .surctile yanıma d 

lrn k · t di.,... • ba ks namusıu bir adamdı. ParaSJm dışarı a _Ben ne yaptım Yarabbi, ben ne yap- - Ben bilmem ki... ge e ıs e a•nı na yazaca · ın ikr 
Ot 1 "d adam :.-.e .... 8ptı .... ın _ Ne zaman yazayım'.. israf etmiyor. evdeki hizmetçi kızln ttm?. Artık yer yilrunde yapayalnızım. - ~ cı en .... , J ... • •• 

Bana memamet et Allahım!. - Baban, KarlUbaddaki annen, tey- - - Tam bir ay sonra... illa edecek kadar feragat gösteriyordu. 
Ben böyle söytendikçe benimle bera - zen, akrabaJann?.. - Adres?. ıa (Arkası var) 



ıo Sayfa SON POSTA 

(Memleket Haberleri) 
Ceyhanda yepyeni bir !Kalkan nahiyesinin en 

H ık . I k hamiyetli adamı nahiye 

Kaş hayvancılığını snratle 
inkişaf ettirmek lazımdır 

Kaşta bir veterinerin olmaması ve hayvan vefiyah 
ehemmiyet verilmemesi büyük müşküller doğuruyd a evı yapı aca suyunu da getiriyor 

Yeni bina her türlü konforu haiz olacak, elektrik 
işinden sarfınazar edilmesini halk iyi karşılamadı 

Kaş (Hususi) - Kalkan tüccarla
rından Mustafı! Kocakaya, ömrunun 
bu son günlerinde bulunduğu memle
kete yeni bir eser daha vermek için 
Kalkanın en mübrem ihtiyacı olan su
yunun Sidekten demir borularla indi
rilmesi için teşebbüsata geçmiştir. 

Bu i~ bittikten sonra Mustafa Koca
kaya Kalkanda bir de hamam yaptıra. 

cakttr. 

Kaşta bir çocuk haşlanarak 
öldU Kaştan güzel bir manzara 

Kaş (Hususi) - Bezirgan köyünde Kaş (Hususi) - Cenubt Anadoluda, temin edecek bir veterinerin bulunma 
bir çoruk bir kazan dolusu suyun içi- Finike, Elmalı ve l<'ethiye kazaları or • yışıdır. 

ne dü~müş ve haşlanarak ölmüştür. tasında, Akdeniz sahillerine bağrını a- Kazalardan sevkedile<:ek hayvanat 
• çarak uzanmış olan Kaş, daAiık ve or - muayenesi için evvelce Antalya Veteri 

Kaşta bir köylü kadm ölU manlık bir arazi üzerinde dalgaL bfr ge- ner Müdürünü getirtmekte idik. Şlın 
bulundu ~lilde yayı.l.nu§tır. . \bu .işle. alakası olanlar, Fethiyedeki V~ 

Kaş (Hususi) _ &tenli köyünün i- . Kısmen zıraat:_ v~ daha zıyad~ hay • tenn~rı celbetmektedırler. Bunun iç; 
• ...:-.ıik· . . ki saat uzamnda Sı.cıla rnevkiindeki e- vancılığa çok musaıd olan kazamızda, de bır masrafı karşılamak lAzımdır. 

Ceyh.andan bir görii.nÜf, X ifantli r,...... ı Halkm bımıaı ~· h Ik ğ nı v • tl ld ~ ~-dar · \rinde Üınmügülsüm adında bir kövlü a ço u ugu, zrraa e o u&u - ' Arazısi çok gen\ş ve köylüsü ekseri 
Cey_han. (Hu~i) - Halke~in r~n 3 bin lirası belediyed~ 5 bin kaklını. ölü olarak bulunmuştur. Kadı- bilhassa hayvanc111kla da meşgul ol - yetle ıhayvan işlerile meşgul kazamız 

metodık bır şe~l~e. ~lışarak ıstenen !ırası husu.sf muhasebeden temın olu- nm vücııdünde bereler görülm~tür. !maktadır. lüzumsuz yere iç kazalarda bulunan v 
ran~ımanın .temını ıçın kay~~~amımız nacak. 1 O bin lirası da devlet bütçesin- Gö d :dd ff k Kaş köylüsü için, asırlık bir geçim va terinerlerden birisinin nak1en tayin·u, 
Bekır Suphı Aktanın sadettıgı gayret den verilecektir. Bakiye kalan 5 bin 08'1 8 ş . e I iŞ sıtası olan hayvancılık, üzerinde durul- köylilnün rahatı, hayvancılığımızın, çıkı 
cidden kayda şaya'ndır. lira da teberri.i suretlle halktan topla- Gönen (Hususi) - Birkaç günden -1 ması ltızun gelen ehemmiyetli bir mev - da teşhis edilemiyen hastalıklar dolayı 

Evvleki gece. kaymakamımızın de- narak ikmal o1unacaktır. Yeni bina beri lapa lapa y.ağan kar. her tarafı zudur. sile uğradığı felaketlerin ön~ne geçilm 
lAletHe kazamızın münevver kitlesini büyük ve her türlü konfoni haiz. tiyat- kapladı. Kış. bütün şiddetile devam Uzun yıllar, yüzlerce davardan mü - si noktasından lüzumlu ve faydalı bu 
teşkil d en memurlara bir çay ziyafeti rosu. 5ineması dahi bulunacaktır. etmektedir. Her yerde yakacak buhra- rekkeb sürülerile, yaylalardan sahille • luyoruz. 
verilmi§tir. Bu ziyafete yeni belediye Belediye 1™?clisi birkaç gün evvelki nı olduğu halde belediyemiz, halkm re ve sahillerden yaylalara göçmüş olan --~····· .. ·····-·····-.. ·-·· .. ·····---·-···· 
reisimiz de gelmiştir. Toplantı gece geç toplantısında. haTb dolayısile. Cey- odun ihtiyacını daha yazdan düşüne - 1 Kaş köylüleri arasında, kendilerine mah Kızıltepede kıymetli 
vakte kad<!r çok neş'eli bir hava içinde handa yapılacak elektrik tesi~ah için Tek lazım gelen tedbiri almış, memle- sus hususiyetler ta~ıyan Yürükler, daha bir tarih eseri 
devam etmi~tir. Bu arada bazı faydalı elzem olan malzemelerin paha1ılanma- ketin odun işini yoluna koymuştur. 1 ileri gitmişler, hayvancılık i~i üzerinde, 
kararlar da verilmiştir. Bilhassa, halkı sı ~özönünde tutularak elektrik işinden Bunun icin mahrukat fiatlan, her za- bariz bir hakimiyet tesisine muvaffak 
tenvir ve Ha1kevine ısınd1rmak ve bir saırf•naıarla belediyeler bankasından manki gibi normaldir. olmuşlardır. 
çatı altında toplu çalışmak gayesini is- istikraz olunan 30 bin liranın da iade- G d d k İ Birbirlerile yarış edercesine töklere 
tihdaf eden konferanslar verilmesi ilk sine ka!"R.r vermiştir. Bu karar Ceyhan ere e e Kızılay onores doğru baş uzatmış, dorukları karlı ve e-
plAna alınmıştır. Halkevimizde verile- da hiç do iyi karşılanmamıştır. Gerede (Hususi) - Kazamız Kızıl- tekleri yeşilliklerle siislil Kaş dağlarm-
'Cek konferans serisi için bazı memur av şubesi senelik kongresini 19 / 2/ 940 -da, ayrı bir kavim hususiyeti alınlf o • 
arkadaışlar bu işle tavzif edilmiş ve he- •• Son Posta "'" nPsrivatilA aUnü Ifalkevi salonunda vüz elli iıza- lan Yürükler, kış ve ya:ı her iki mevıi -

" ö • 

men i~.e b~1a.ma1arı bildirilmiştir:. ~u Kaşa iki muallim tayin edildi nın iştirakne akdetmiş. 939 yılına aid mi .de karıarıa doıu tepelerin a5tnnde 
arada Halkevı başkanımız da butun iş rapl)runu takdirle tasvib. hesabatmı geçırrnekle bedenen çok sağlam btr kabl 
kuvvetile ça1ışmaktadır. Bu yıl Halke- . Kaş (~us_ust) - Kazada Maa~if~n ve yeni sene bütçesini tetkik ve tastik le halini iktisab eylemişlerdir. 
vi koll:trı tam faaliyet sahasına geçe. ıhmal. ed~lmış ve Kaş me-kteblerınm etmiştir. Onlar, göklere yakın dağların zirve -
cektir. muallımc::ız kalmış bulu~masın~an ba- Kızıl<iv Gerede şubesinin şark viU- lerinde yaşıyorlar, hayvanlarını oralar -
Diğer ta!'fatan yurdun birçok yerl~rin- hisle Son Postada va~ neşnyaıtı.m.ız yetleri fe1aketzdelerine yardım olmak 1 da otlatıyorlar ve nadiren aşağılara fni
de olduğu gibi Ceyhanda da yaptırıl- nazara alınmış •. Kaş ~lk mektebınm üzere ayni ve nakdi teberrü.at mikta - yorlardı. 
ması mukarrer Halkevi binası için noksan olan iki muallım kadrosu dol- rı 4006 lira B2 k~ ve 2132 parça Böyle yerlerde beslenen Yüıillrlerin 
şimJiden haızırlıklara başlanmı~tır. durulmuştur. ' giyecek eşya ile 11 teneke kavurma- hayvanJarı, tabiatil!! çok verimli oluyor-

Münasib bir mahalden istimlAki icab Boyabadda bir IYCI yardan dır. Bunlardan nakdt teberrüat Milli l~r. ~u-~n, .Kaşta har:vancılığın teme -· 
eden arsanın t.esbiti ve bunun da bir y:trd1m komitesi hesabına Kızılay Ge- lı, Yıuruklcrın faaliyetıne dayanmakta • 
an evvel istimlaki hususunda başta dUşerek DldU nel merkezine ve eşyalar da Kızılay dır. 
kaymakamımız Bekir Suphi Aktan Boyabad (Husust) - Kazaınıza• bağ Sivas Traru;it depoouna tamamen gön- Aşağılarda, mütevazı ve •ıhhat kaide-
olduğu halde. pa'rti ve Halkevi başkan- !ı Durağan nahiyesinin Ortaköyünden derilmiştir. lerine uygun olmıyan harab köylerinde 
ları tarafından faaliyete geçilmiştir. Osman oğlu Ali Öz, sürek avına çık - Yapılrın yeni ida.tt heyeti seçiminde köylüler, daima çorak yerlerde oturmuş 
Öğrendiğime nazaran, Halkevf binası mış. fakat karla kapalı bir yatrdan dil - belediye reis: İhsan Yalçın, Halkevi oldukları için zayıf, hayvanlarını çalı ve Kızıltepe (Hususi) - Millddan bin· 
2S bin liraya inşa olunacaktır. Bu pa- şerek ölmüştür. reis! Ali Turan. hilkfunet,hekimi Bah- çırpı ile besledikleri içm bu yolda da ge- ı Ierce yıl önce Mezopotamyanın ya .. 
------=--~~--~~~~-------------rl~rurm.h~a~~um~M™~-riWil~ nmmil~~nhtla~fuM~~ 

( Çorluda kredi kooperatifleri ) im Ün~al, müftü Ali Rıza Ünlü. Sadık Saltanat yıllarının S'>D günlerine ge • büyük ve mamur bir şehri olarak kay-
. _ Ünal. !samil Ça~layan. seyyar sıhhat !inceye kadar, inkişaf imklnlan bula - dedilen ve son zamanlara kadar Koç-

memuru Ömer Konultu ida.H heyetine mamış o!..an Kaş köylüleri, o zamanlsn, hisar adını taşıyan Kızıltepe Artık <>
seçilmişlerdir. Aralarında yaptıkları hayvanlarını tahsildara bağ11lamakla ğu11arı zamanında büyük bir al.Akaya 
iş taksiminde belediye reisi İhsan Yal- karşı karşıya idi. Serseri surette dolaşan mazhsr olmuş ve birçok kıymetli e • 
çını reisliğe. Halkevi başkanı Ali Tu - eşkiyaların tehdidi altında ağıllarından serlerle bezenmişti. Zamanlal bu eser-
ranı veznedarlığa. Türk Hava Kuru _ bütün bir sürüsünü kavbeden vatandnş- . . . ~ ı d 

1 
·kö 1.. d b 1 lerı mahvolmak tehlıkelenne u15.amıı 

mu muhasibi Saim Ünsalı kAtibliğe ve ~r, ~o~a a. asır ar~a . .Y uye .. ere ey ve bir kısmı harabiye yüz de tutmuş
seyvar sıhhat memuru Ömer Konuau zıhnıyetı tabık etme.t ıstıyen mutegal - B 1 d h k'k t k bfl .. ,_ 

" b • l"l>e kl . . . tu. un ar an a ı a en pe vuııı. 
Müftü Ali Rıza OnlUyü, Sadık 'Ünsa - dı ,,._~51.at ~r1ınıd~ tesırıle daıma gerıye 1 bir tnrih ve mimari klymeti haiz ~lan 
l t ·ı ç vı il l 'kl 05• ... gı mış er ı. ı, cımc:ıı ag ayanı ye ı ere seçmiş- . .. . . Ulucami de ayni vaziyete dilşmek üze-
lerdir. Kongre v11Ayet kongresinde de- Bugün, dunyanm cennetı denebılf'cek · . 
1 1 k b ledi ı . gu·· zelliklerle dolu olan Ka•ta yaylaların reyken alakadarların takdıre değer te-
ege o ara e ye re sı ve Kızılav Y bl ·· 1 ·1 b k bett kurt 1 

reisi ihsan Yalçını seçmic;tir. • karlar.la örtülü yüksekliklerinde, yeşil şe JUS.. er~ ev ~ ~ ı h ~n u mukf 
- - ----..:..· - · çayırlı yeşil pınarların b&flnda sürüleri- ~e cşsı-ı: egerın .mu. a aza eyleme 

Ceyhanda belediye işleri ni otlatan köylülere tesadüf ediyoruz. 1mkan ve m~~h.~rı!.~tme e~iştir. Ev
Artık Yürü~n hakimiyeti sona ermtı • kaf umum nıudurlugU beş bın lira tar 

Çorlu (Hususi) - Adedleri altıya nişliyen bu teşekküllerin köylüy. y:ıp- Ceyhan (Husus!) - Yeni belediye tir. Eşkiya yoktur. Köylil gençleri yeşil cıyarak lüzumlu t;tmiratı yaptınnı~ ve 
baliğ olan mıntakamız Tarım Kredi tığı yüksek yardımlar derin bir alaka reisimi7 Arif Özbilen şehrimizin ima- dağların bUklüml.erinde, &§k terennüm Maarif Vekaleti de bu hususta al!ka 
Kooperatiflerinin heyeti umumiye top ve fti!rranla karşılanmaktadır. Yuka - n hususunda çalışmalanna başlamııı eden şarkılarını serbestçe okuyorlar. göstermiştir. Resimde bu çok kıymetli 
lantilan büyük bir intizam içinde hi- nda 687 No. lu Mur&tlı Kooperatifinin bulunmaktadır. Önümüzdeki yaz mev: Eskisi gibi köye gelip giden bir tah - eserin sütunları görillmektedir. 
tam bulmu.ştur. toplantıya iftirak eden ortaklarından siminden istifade edilerek birçok işler sildara koyun ve Keçi kızartması nrmi-

Günden güne faaliyet saludan ge - bir grupu görüyorsunuz. başarılacağını ummaktayız. yoruz. Derebeyi zihniyeti gQdenler, kôy- GUmUşhamköyde tahsil çPgındakl 
çocukların yarısı okumuyor Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki 

I/ 

~ 

--

lüye karşı h!kiıniyet tettsine çalıf&Jllar, 

çoktan sinınişlerdir. 
Buna rağmen halA hayvancılık saha - Gümüşhacıköy (Husus!) - Blrt 

sı:?_!.da yeni bir inkişaf al&lmi görmüyo - tam. diğeri dört sınıflı iki ilk okul k&
ruz. Bir defa kazada veteriner yoktur. . tehsil ihtiyacını karşılayama • 
Antalya vi1Ayet1 çevresi içinde mevcud :::ıa. binden fazla ilk tahsil çağın • 
9 kazanın ancak 3-4 :inde veteriner bu - d k' k1 -..J ak 5 00 1--:ı b . a ı çocu a.ı.'-lan anc NIUan u 
lunmaktadır. Veterıneri olmıyanlar ara- .ki <>kt bd k ktad 1 B mi'-

d b 1 K h h 
. .. ı m.. e e o uma ır ar. u .. 

sm a u unan aş, er sene ance kul- .. . 
li tli h k d b

. 
1 

k t tarın en az yuzde onbeşi de tahsılini ye ayvan sev e en ır mem e e -
tir. Buna şaşmıyoru;ı:. Fakat biri hayre- terketrr.iş bulunuyor. Şu halde Gü -

_ Hasan Bey bilmem dik.

kat ettin mi? 

••• Son uınanlarda bazı 
gazeteler .• . 

. . • 15 kuruşa 25 kitab ver
meye bqlamı§lar .•• 

Hasan Bey - Verirler ya 
bu havada kaldırunlar üstün
de JdtaA mı aatılıı1 

te düşüren diğer hMtse, Antalyanın hay müşharıköy çocuklarının yüzde otuw 
van sevkedebllecek yeg!ne 3 iskelesinde, beşi ilk tahsilden istifade ediyor, yü:z. 
yani Antalyanın sahillerinde bulunan 3 de altmış beşi cahil kalıyoT demektir. 
kazasında, Alanya, Finike ve Kaş kaza - Al!kadar makamların nazarı dikka -
larında hayvan sevktyatında kolaylıklar tini celbetmek borcdur. 
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Mukellefln adı 

6. No : ve soyadı İşi -- - - - ------ Mahallesi 

AS. Başı 
AS. Batı 

Sokak~ 

kapı No. flene H.No. Matrah Kazanç Buhran Ceu 

İhbar_ 
name 
No.sı 

1 Dursun Alı Kahveci 
2 Dım1trı Kafan _ Marangoz 

darl.s. 

M. Nazım 2 
Yıldırım 23 

939 
939 

53 90 3,97 
23,03 

1,117 
uo 44 180 

3 Kenan Gokbulut 
4 Mehıned Azuk 
5 H yln Satyer 

6 1 
7 
8 
9 

10 c 

11 c 
12 
13 

14 J 

15 Al 

him TeKik 
ed Yi~it 

Tunat:ın 
ma B hrıye 
i, Ali .'ı.lan 

K ç::ırof 

Asl ... n 

lG y 0 
17 I n, v lı 

18 r O. Mevlü~ 
19 J-. nı.:ı Hasan 
20 br 

21 ~- • :rruncr ?deh_: 
nıf'd ve Hu.seyın 

l nu 
~ Şukrü Osman 

dev, en Süley -
ınan Sunnl. 

23 va.sıı Boyacıoğlu 
24 Bartınlı Hoca _ 

zadeler 

Dökmeci 
Komürcü 
Aktar ve kırtas1.. 

yeci 
Kahveci 
Fırıncı 

M~:ı. teraztclsl 
Bakkal ve tutüncü 
Kru;nb 

Man:ıv 

Kahveci 
Boya imali 
Ku dura imali 
T rzl 
A çı 
Berber 
K h\eci 
Aııçı 

'lorgnncı 

Keresteci 

Kömürcü 

Kerc.stecl 
Keresteci 

25 Lütfi özyar Kunduracı 
~ Ahmed Hiı.s<?yin Marangoz 

Uzun tepe 
27 Mukaddes Kahveci 
28 Iskeçcll Hacı Ra- Tütün imali 

mazan O. Huse. 
yin 

29 MU$tafa Kunt Mana1 
30 Mu.'ltafa O Rıza Manav 
31 Huseyln Kundura esklclsl 
32 Ali Kasa b 

33 Yusuf Paşo 
!4 Yusuf Paşo 
35 Yusuf Paşo 
36 Yusuf Paşo 

Kuru kahvecl 
Kuru kahveci 
Kuru kahveci 
Kuru kahveci 

37 Hafız Ruştü ve ist. Çeltik Fab. 
Saim 

88 Sulcyman Zorlu L!ıstlk ayakkabı 
lmaUit.ı 

39 Raşlt dMren S=ı 

dettln 
40 Raşlt devren Sa

dettin 

• 

41 Kirynko tızı So. Terzi 
rıyn 

42 Klrynko kızı So. Terzi 
flya 

-i3 Ahmet Kutla Kundura tamir -
clsl 

44 Ali oğlu Mehmed BakJuıl 

"5 Sadi ~Jpakçı 
4ıG Salih Süleyman 
47 MU.!tatn Ahmed 
48 K.asun Selamı 
49 Şi!vkl Karabulut 
tlO Rctlk Örlkrln 
51 Renk 

ıcunduracı 

Bıı.kkal 

Kömürcü 
Kahveci 
Fırıncı 

H ncı ve kahveci 
Demirel 

K. M.P. 
K. M. P. 
M.Musl§.luı ttln 

M.Muslalıa tun 
T,minnre 
T,mlnnre 
H. K. M. 
B. K.ba.ş 

B. K.baş 
B. Kb:ı.ş 
B. K.baş 
B. Kbaş 
B. K baş 
B. K.ba. 
Ii. K. M. 
11. K. M. 
H K. M. 
K. M. P. 

H. K. M. 

H. K. M. 

H. K. M. 
H. K. M. 

K. M. P. 

K. M. P. 

K. M. P. 
K. M. P. 

K. D. IL 
K D. 'H. 
K. D. H. 
K. D. H. 

A. S.başı 
A. S başı 
A. S başı 
A. S başı 

A. S başı 

Mollnaşkl 

Mollaa§kl 

Mollaaşkl 

"I'cvknc:ı..:et 

Tcvkl!cafer 

Tevkllcafer 

Kasımgünanl 
Haydar 
lln)<lar 
Eyüb 
Ali B.kl:iy 
Topçular 
Korucu 

Şerlflye ı 

K.M.P.yolu 9 
Darüşşafaka 88 

Sultansellm G7 
Vodlna 102 
Mursel P. 100 
A. Ezel 51/1 

Ayvaruıaray 

11.17/1 
Eskiknsablar 5 
Ayvan.saray 9 
Makarnacı 6 
Demir H. 27 
Bakkalbayram 2/1 
Dhlsar 10 
A ez.el 175 

A ezel 51/2 
A zel 177/1 
ve cadde. 10' 
A.ezel 52/l 

ÜSkiıblü 86 

Hlsaraltı 5 
Fener C. 51 

ve caddesi 58-60 

Te caddesi 69 

.A.ezel 240 

.A.ezel 146 

Y.Tulumba 47/2 
Y.Tulumba 47/2 
t'nknpanı 44 
Sallhpa.şa 7/ 1 

A.ezel 331 
A,ezel 331 
A.ezel 331 
A.czel 331 
Fener C. 302/3-08 

Dü~e 20 

Durı.iye 1J 

Durüye ıs 

Ulah kllisesl 3 

Ulah klllsesl 3 

Manyasizııde 230 

Kütibhüsrev 
camU 3 
Ayan cad. 67 
Haydar C. 56 
Haydar C. 58/l 

İskele C. 29 
SllMıdarağa 26 
R.kışla C. 66-66/1 
Marangoz 

939 ·i2 
939 '9 
939 18 

939 5 
939 13 
939 122 
93!) 21 
937 382 

936 483 
937 326 
938 177 
937 282 
937 380 
937 300 
938 70 
937 28 
936 72 
936 123 

937 91 

837 183 

411 932 58 
934 22 

937 102 
937 69 

937 45 
938 26 

937 118 
937 118 
937 15 
936 120 

933 9 
937 9 
937 9 
931 9 

l/30 124 

037 67 

937 67 

936 62 

937 62 

938 21 

1136 iJ 

G37 
936 14 
937 15 

939 37 
939 40 
039 35 
933 101 

90 
36 
72 

36 
360 
45 
72 

36 

60 
90 

189 
90 
36 
54 
72 

'72 
81 
81 

315 

45 

218 
108 

72 

54, 

180 
1350 

72 
72 
36 
84 

27 
27 
27 
27 

3500 

54 

79 

79 

30 

30 

27 

!!6 

84 
63 
!!6 

75 
180 
180 

24 

ll6,78 
3,dO 
7,51 

1,83 
108.00 

3,25 
7,45 

~.03 

6,98 
4.90 

16,36 

9,02 
0,09 
8,88 

25,20 

1,93 
0,83 
7,56 

104,47 

2,18 

43,25 
4:8,60 

3,49 

15,09 

12,42 
282,57 

1,97 
5,87 
7,47 

H,9a 

8,75 
2,55 
6,75 
6,75 

300,00 

0,90 

19,42 

23,29 

2,25 

9,00 

5,40 

1,45 

5,45 
12.81 
5,74 

12.01 
15,99 

2,66 
bedeli 

5,36 
0,72 
1,50 

0,37 
21,00 

0,.65 
l,'9 

1.01 0,91 

1,18 1,ot 
0,98 
3,27 2,94 

1,80 1,62 
1,02 0,92 
1,78 1,6G 
5,04 

0,39 
0,17 0,15 
1,51 

20,88 18,80 

0,-U 

0,43 
9,72 

-,70 0,63 

3,02 2,72 

2,48 
56,51 _. 

1,39 0,35 
1,17 
1,44 1,34 
2,99 2,61 
1,35 
8,47 
1,35 
1,35 

60,00 

o,uı 

1,81 

4,35 

0,52 0,34 

1,80 

l,08 

0,29 

1,09 
2.56 2,30 
1,15 1,03 

2,40 

3,20 
0,53 0,48 

icar terkin 

3/17 
45/35 
39/15 

20/21 
21/19 
20138 
20ı'37 

12/42 

"2114 
88/6 

1/42 

S/42 
11/42 
4/42 

21/42 

18142 
22/42 
17'18 
24/4,2 

16/42 

111 
3/ 1 

45 / 42 

43/4.2 

12/21 
36/17 

40/42 
41/42 
37/4.2 
42/42 

31142 
34./42 
32/42 
33/42 

70.'l 

9/21 

43/22 

44/22 

63120 

M/20 

le/6 

81/10 

94120 
'2/46 
42/50 

18/25 
38124 
39/32 
2/3 

EyUb Maliye Şube.si mükclli!fierinden yukarıda acı. lşl ve tlcaretgAh adresi yazılı §ahıslo.r terkl ticaretle yeni adre.cılerlnt bll
dırnıemiş ve tebeJlu~e .salfilllyctll blr ldıruı!! gfüterm ... miş ve yapılan araştırmada dn bulunamamış olduklarından lılza.larında ıö.s
teruen yıllara aid kazalç ve buhran vergilerini ve z:ımlannı havi lhbamamelerln bizzat kendilerine tebllği mümkün olamamı.şt.ır. 
Reyfıyet 2692 sayılı I:anunun 10 ve 11 inci maddelerine teTflkan tebllğ yerine geçmek üzere tıAn olunur. (1394) 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: ( T ı y AT R O LA R ) 
İstanbul mahkemeleri için açık eksiltme suretlle mübayaa edllecek 4t aded dosya ""---------------" 

dolabının eksiltme.si için tayin edilen 21/2/940 günü aaai 14 de taılb çıkmamı., 

Olduğundan 10 gün müddetle uzntılmıf1;ır. 

Muhammen bedel 2160, muvakkat teminat ta 162 liradır. 

Ek lltme 2 3 940 cumartesi günü saat 12 de İBtanbul adliye levaznn dairesinde ya_ 
Pılac:-.ktır. ine.killer şartnameyi tatil günlerinden maada her gün adliye levazım dal
re.stndc gl:ireblllrler. İsteklilerin knnunı ve istenilen nsikalarla blrllkt.e mezki\r glln Te 

saatte "dliye levazım dairesinde toplanacak satınalma lı:.om.l.ııyonuna müracaatıan Te 

llAn ücreUnln müteahhide ald olduğu ilin olunur. (1401) 

f stanbul Yorgancı, Döşemeci, Mobilyacı ve Hallaç 
Esn 'lfı Cemiyetinden : 

MiiddeUerlnl bitiren heyeti idare balannm yeniden eeçim1 19in oemlyetımtzin 

19j2 '9ıt0 tarihli toplantısında heyeti umumiyede e:teerlye~ haa:ıl olmadılından toplan -
tının 26/2/940 tarihine müsadır Pazarte.cıi .cünü aaat onda ce~et merkeı:inde top _ 

lanınasına karar verllmlş olmakla cemlyeUmf<.i mensub1arll1lll tarihi mezkürda cemi 
Yet nıerkezlne gelmeleri rica olunur. 

----

Şehlı t!yatroııu Tepebaşında dram tı&mında 

akp.m ıu.• JO,IO da 

O Kadın 
latitıll cadduı tomıdl twnma 

ak.tam aut J0,30 da 

Herkea kendi yerine 

Balk Opereti: Bu at.tam t d1. 

Leblebici 

Kartal icra Memurluğundan : 
Bir borçtan dola.yı :mahcuz olup pa -

raya çevrilmesine karar verilen Pen -
dikte 2.1 Nisan cadd<?$inde 4 No. 1u ha -

nenin 1700 metre miktanndaki bahçe -

nin beşde 'bir hissesi 25/3/940 tarihine 
lstanbul Defterdarlığından: 

Muhammen bedeli 
Lira. 

müsadif Pazartesi günü ıaat 14 te nçık 
Munkkat teminat arttırma ile aatılaı:a~ndan talib olanla

Ura 

280 il 

Sayfa 

100,000 LiRA 
Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu'1 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedı : 265 

Zirai ve tıcart ber nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
5 O lirası bulunanlara senede -4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli -
na eöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 

4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
• 
" 
• 
il 

" 

500 
250 
100 
50 
40 
20 

.. 
" 
tt 

" .. 

4,000 
2,000 
1,000 
4,00J 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 

" ,, 
,, 
,, 

DlKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşniı 
diişmiyenlere ikramiye çıkhb takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, t EyUiL 1 Birincikiinun, l l\fart ve 1 Hazl. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul ceza ve tevkif evinde bulunan makanlk 
te.'llsauı iki tulumba. 

Bev\kt.aş C. H. P. binasında blllırdo. " s 
l Yuhrıda yazın 1ki tulumb:ı ile bir bllArdo hlzalannda gösterilen muhammen bedel
er bzerlnden ayn ayrı satılmak üzere açık arttırmaya tonubnıı.ştur. Arttırma 2912r940 

nn beher metr~ln kiymeti muham -

rnine5i olan 125 lruru~un yüzde yedi bu-

~ n~~~~~n~~ıL ______ ı_s_t_a_n_h_u_ı __ B_e_l_e_d_i_y_e_s_i_l_I_i_n_I_a_n _____ ~I 
sini ıörmek istiyenlerin tarlhı illndan _ • 
itibaren Kartal icra memurluğuna mü -

Perşembe gunn saat 14 de Mllll Emlak mildürlüğünde toplanacak olan komisyonda 
Yapılacaktır. Tal!blerin yukarıda yazılı muvakkat teminatla muayyen ıün Te saatte 
konıi'!Vonn murncaatları. (1114) 

Doktor Hafız Cemal 
(l.,oknuın Hekim} 

Divanyolunda 104 numarada 'ler:gihı 
lauta hbuı fller. Telefon 21044-233ga 

,..,. Akba kitabevi ·• 

1 
Her dlld 1n kltab, ş:azete, mecmua 
satar. SON POSTA nın Ankara ba
yiidir. En iyi kırtasiye malzem& 

ıl mevcuddur. 

racaatlan ilAn olunur. (24673) 

Z&Yi - Tahminen 335 - 337 yıllan için. 

de 927 numara ile mezunu bulundufum 
Membautde.n id.ad181ndım almı.cs olduturn 

şehadetnaıneml ııayt ettim. YenWnl çıta -

rncaAımdan e.skl.8lnin hükmü yoktur. 

AJ\tanda: Dmuu IM:Uhaseb.:ıtta murak1b 

Bay Fuad JallBlda İbrahim otta Sami 

Tahmin İlle 
bedeli t.emlnatı 

1207,00 80,53 İtfaiye müdürlü~ü ve gruplnn için lüzumu olan 27 kalem demir 
malzeme. 

1230,00 92,25 İtfaiye mildürlüğü için ı n~ed komple projektör. 

Tahmin bedelleri 1le tik teminat miktarları yukarıda yazılı demir malzeme ve pro -
lektör ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve MuamclO.t Mü .. 
dürlil~ \ kaleminde görülecektir. İhale 11/31940 Pazsrtesı günü saat 14 de dnlmt encü
mende yapılacattır. Talihlerin llk teminat makbuz veya mektubları ve 940 y.ılınıı aid 
Ticaret odası vesikalarlle ihale günü muayyen ı;ııntte daimi encümende bulunma -
ları 0411) 
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RADYOLARI 

lEN TATLI SAATLERiNiZi TEMiN EDER 
PERAKENDE satıı geriz Begoğlu istiklal caddesi No. 48/ l ODEON Mağazası 
TOPTAN SATIŞ YER/: lstanbul Sultan Hamam Hamdi beg geçidi No. 48/ 56 

Baş, Diş, Romatizma, Siyatik ve Kulunç 
airtlannı geçırır, Gripe Te ıoğuk algınlığına karıı iyi bir 

iliçbr. Günde 2 - 3 aded alınır. 
Sıhhat VekAletinin ruh.sahnı haizdir. 

ESKİ TO YENİ ROMATiZMA, SİYA
TiK - OMUZ • ARKA - BEL • 
DiZ - KALÇA ve Soğuk algın• 
lıklanndan ileri gelen fiddetli 

:----~-_.wılarını 
-~~----

TESKİN ve İZALE EDER 

Açık eksiltme ilanı 
Dil ve tarih - Coğrafya fakültesi direktörlüğünden 

28, 2/940 Çarşamba günü saat on ~te Ankara mettebler muhaaebeclllllnde ıopla
nacak olan ek.slltme k:omı.,.,onunda 805 Ura muhammen bedelli dolap, mua, etajer ve 
paravana yaptırılacaktll'. 

Muvakkat temina t 61 Uradır. 

Taliblerln şartnameyi görmek üzere fakillte he.sab memurıutuna md.racaat etmeleri 
ııa.n olunur. (666) ı 1118) . 

ATINA, SELANIK, SOFVA ve BÜKREŞTEN 
Hareket eden üç motörln c Deutsobe 
Ln'th ımsa • tllyyareleri, Almanya ve 
beynelmilel hava hatl n ile munta· 

, zam irtibatı temtn e tmektedirler. 
Her türlü izahat ve biletler içın 

HANS W AL TER FEUSTEL 
Tayyare biletleri stt ll ~ı Umumi acentasına mnracaııt olunmalıdır. 

\a. ... Telgraf adresi : HANSAFLUG, Galata Rıhtıml 45 Telefon:.: 41178 _ __. 

• Doktor. 1. Zati Oget '( 
Belediye karşısındakl muayeneha· 

1 

nesinde Oğleden ıonra hıısta.1 m ll 

"--•· kabul eder. ···················-···················-···················· 

ilan Tarif em iz 
Tek atltun aantlml _ ....................... . 

ıahil• 400 iuıruı 
ıahile 250 » 
ıahil• 200 » 

Dördüncü ıahil• 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müdde\ zarfında faz
laca miktatdl\ Uln yaptıracaklar 
ayrıca. tenzUA.tlı tantem1zden iat1fade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve 9eyrek 
aa.yfa. na.nıar için ayrı bir tarlle deıptf 
edilmiştir. 

son Posta 'nln tlcarl lllnlanna ald 
i§ler içln ıu adreae müracaat ecl4-
melldlr. 

iıancrlık Kollektif (ltrJı:etJ 
Kabramanzade Raa 

Ankara r.addeaJ 

_., .................... ,... ..................•. -.. -······-· 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat M üdürü: Setim Ra.gtp Emeo 

S. Ragıp EMEÇ 
sABl.PLEBlı A. derem UŞAKLIQf~ 

Şubat 23 

Herkesin üzerinde ittifak ettiği bir hakikat: 
Sabah, Öğ:e, Akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa kullanmak şartile 
• R LI 

Dişlerini zi tertemiz, bembeyaz ve sapasağlam yapar, Yirmicci asır 
kimyası.111 haı ikala .. mdan biti 'ir denebilir. Kokusu güzel lezzeti 

hoş, mikrop! 1ra karşı tasiri yüzde yüzdür • 

• 
Kullananlar cişl"'rini en ucuz ıeraitle sigorta ettirmiş .sayılırlar. 

Sabah, öğle, akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

~------------------------------~ 69-· , Kast monn ot ı · • 
Tos ı Ahm d •• u 

İstanbulda Yenipostane sırasında Bolu . Kastamonu oteli eskt mftste
ciri merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Gülüm:ıade Ba7 
Ahmede devrohınmuştur. İçi ve dışı tamamen tamir ve her türlü ihtl
yac:ı cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyaları yenileştlrilmiştir, ~ 

~, Sıtmanın en son nlJbetleri de .-4--~~r,)/"J~ 
-tamamen de/olacaktır ... -

18 

QUtNIUM LABA~ -r-~~~ 
S1 R A Q U E' ıD terkibinde ın••C'llt JC 

kinin miktarı diter Kl- lau 
outblulatına onaran matt6p " 
m6euir nisbetde oldutu-daa P,
yet kuvvetli ve mo11 derece flf.. 
ba~ bir kuvvet ilicıdır. Bir kat 
(Ün zarfında istımali ile Sıtm. 
magl\ip ve mündefi ohrr. T..trl 
mücerrep n Parla Trp Alı:adaalli 
tarafından tavaiya adile• 

• e 
UlllUM 

BARRAOU 
iyi =~ir. ---~~--:--..= 

Deposu: Galata, QllmrOk sok. Ne. 36 

Reçete ile satılır. 

• . " ·' . '. ,. • . j . - . , .. ' ·-: 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblanm 
kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadm, erkek idrar zorluklarını, eski 
\'e yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak 
ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol !drar temin eder. İdrarda kumla

rın, mesanede taşlarm kşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: BEL M O B L Ö idrarmııı tcmizliyerek mavileştirir. 
S1hhııt Vekaletinin ruh.satını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 


