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Yazı i,fleri telefonu: 2m03 ÇARŞAMBA ıs IKİNCİTEŞRİN 1939 İdare işleri tel.€Ionu: 20203 Fiatı 5 Kuru.ı 

a, Bolinda ve Belçikanın 
ekliı·ne red eevabı verdi 

r Fransanın 
Uğli şartları 
ı~ r 

rT"i"Ca·rei"·ve·ki.i"i'llill····ye·n·ı 
ve mühim beyanatı 
"Bir tahdid veya f uzu il bir 

Fransızları ev bı Belcika., İngiliz tacirlerimizin işlerini kolaylaşhracak tedbirleri 
p ' k A bulmak, daha doğrusu ke nd i kendilerine 

infial uya dırdı r:::~~ye;:r:nı bulmalarını temin etmektir., diyo .... r~~ 
lınLorıdra 14 (Hususi) - Berlindcn a- .. ut teklifini r~ddetmiştir: Türk - Alman ticareti 
da ':ln hnberlere göre Almanya, Holcin- Alman hariciye nazırı fon Ribben - tema,s ettiler hakkında bı·r tavzı·h 
~Belçika hükumdarlarının tavas- (Devamı 3 üncü. sayfada) 

--=== Almanya Holanda ve 

Rus~na,nın v.l•nla""'ndı~ııaga Belçikaya yeniden Bayram tatilini geçirmek üzere şehri-' 
:# .I_ 

1 
4 ::1 tem:nat verdi mize gelen yeni Ticaret Vekilimiı bır 

muharrirımizc şu beyanatta bulunnıuş -

b • ••lt • t Pads 14 (Hususi) - Holanda ve Bel. tur: 
l r U l m Q 0 m çika hududlarında Almanlar tarafın - - İki gün evvelki gazetelerde çıkan 

dnn tah~idatın ve askeri hazırlıkların beyanatımı okurken birçok m(fvzuların 

V re e.a,· s en ı· or de\·am edildığine <lair )eni hiçbir cma- hatalı olarak aksettirilmiş olduğunu gör 
S ~ ve h<ıreket görülmemiştir. f düm ,.e ha)Tct ettim. Bunları ayrı avr• 

~ Almanyanın, bu 1k1 devlehn 'bitaraf- tashıh etmek imkansızlığı karşıs;nd ı hı Huu ... uJda bı·r R s t ~yvar sı· ..ıuşur ~i ımu··ş lığına riayet edeceğine dair yeniden te- olmazsa ehemmiyetli mevzulara taalluk 
U ;ı .. U " minat vermesi, gerek Belçika, gerek edenlerim tekrar hulasa halinde> efkarı 

Holanda da hüküm sürmekte olan asa- umumiycye bildirmeği faydalı buldum.] 
biyeti hayli yatı~tırmı~ır. Beyanatımın muhtelif memleketlerle 

D!ğ"'r taraftan Züri~. yolıle ~rüksel- olan ticaret politikamıza müteallik kı _ 
den alınan haberlere gore, Belçıka er - (Dcrnmı 8 inci sayfacla) Nazmi Topçu.oğlu 
~nıha~iye~ iThdefuo~rakFransız =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
ve İngiliz erkanı ha~biyelerile temasa 
ge~miştfr. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Alman tayyarelerinin 
ingiltereye akını 

Tayyare bombalarından 
yalnız bir tavşan ölmüş 

Denizde harb 
Bir İng;Iiz muhribi mayna çarparak 
battı, bir devriye gemisi de torpillendi 

Harb gemileri tarafından takib edi:en iki Alman 
vapuru mürettebatı tarafından ba lır1 ldı 

Londra 14 (A.A. ) - B ütü n Shet - 14 B' ı· ·ı· h 'b' M" b 70 k' · k ı 
1 d d 1 .. 1 .. d .k. Londra - ır ngı ız mu rı ı, .• ırette attan ışı ·urtarı mıs . 
on a a arı us un e ı ı taarruz yapan .. · · ü · 

Al: t 1 . . k bir mayne çarparak batmıştır. Murct- tıı. Bunların ekserısı yaralıdır. zer -
:nan ayyare erının attı · Iarı bom • b.. 'k b. k k" 1 · d h h h. lb' k 

bnhır, hiçbir İngiliz gemisine isabet et. tcbatının uyu ır ·ıs~1 ı,. romofr odr - ...:ıH·rn eb' emben demenb . ıç1. e ·ıı·se )b'oht~r. 
·"r H b' b'd . . . ler ve mayn tarak gemı erı tara ın an ar ın aşın an crı ngı ız a rı -

ır~~tm ı .. 1.1:· .a~ ın 1 ayetmdenberı In- toplanıp alınmıştır. ye.-:r.in ka)1>eltiği ilk destroyerdir. Bu 
~ ~rf' .~.ze?~ ~ yapılan uçuşlarda bu- Londra 14 - Bir İngiliz destroyeri- münaS('betle İngilteren n 200 destro -

!> . Sov yet Finlllndiya huauamıda tnr köprü ~u~ a ı . ıncı e a olar ak bomba atılmış nin battığı , l kişinin öldüğü ve 6 kişi- y<.?re m<..lık bulunduğu tebarüz ettiril. 
diyaarıs. 14 (Hususi) - Sovyet - FinUın- ı yalnız Finlandjyada değil, diğer Skandi - u u nuyor(n , 

8 
• • nin de yaralandlğı bahriye nezaretin- mekted;r. 

ı:::: ~in inkıtaa uğraması, ( Devamı 3 Uncü sayfada) e\arnt mrı sayfada) .:c teyid olunmaktadır. (De\•amı 3 iincii sayfada) 

Ba am neş'eli g çti B~rl!n~e şiddetli 
Havanın çok güzel o~ u.şu halkın ve bi hassa 

çocuklarıP eğlenmesine imkan verdi 

b.r ınfılak olfiu 
Londra 14 (H ususi) - Bugün öğleden 

sonra saat 4.15 de, Berlındc, şiddetli bir 
infi1Akın gun.iltüleri işi tilmıştir. 

1 Bugün başladık 

'' Bir çeyrek saat kadar s~ren bu gürül
tüleri müteakib, müteaddid infilfıklar vu- ı 
ku bulmu~u~ Bu arada~yük biryan - -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gının zuhur ettiği de bildirilmektedir. 

Bir ihtiyar mac 
' sey ederken 

sta.dyomda öldü 
Di~n Şeref stadında maç seyretmekte 

olan 65 yaşlarında O.,man adında biri 
tıibünde otururken birdenbire düşmüş 
\'C ÖlmÜ~tür. 
Yapı lan muayene neticesinde Osma

nın fartı heyecandan kalbinin durarak 
öldüğü anlaşılmış ve cesedin göm ülme
sine izin verilmiştir. 

Bir aşk facia.sının 
ha,rikulade hikayesi 

M illi romanlarımızın çoğu.nu okurke~. ne ka~ar da tercümeye benzivor. 
derız Bu romanlar hakıkatcn tercıtıne mıdırlcr? Hayır. Fakat bu ben

- yı~ onlnrı~ en zayıf taraflarından biridir. İşte <Ben öldürdüm!) kendisini 
b~ };atadan kurtarmış sayılı eserlerden biridır., Onda a:~ . v.ar, macera var, 
• · ,,8 r fı'kı'r \•ar· fakat tamamen bizim olan bır ambalaJ ıçınde ... Tamamen 
nıs ' ' · yti ·ı A d l ·· .. k ·1 i bizim olan dekorlar arasında onda bütün .ır: zı e na o uyu gor~yor: enı:ı 
sesimizı duyuyor; kendi acıklı, gtillinç, guzel ta.raflarımı~ı seyrcdıyoruz. ~ır 
çok meziyetlerinden sarfı nazar yalnız '?~ hususıy~ti yem r.oman.ımızın bu -

yük bir alfıka uyandırmasına kufı gelecektır, kanaatındeyız. 

ugün 6 ncı sayfamızda. 



! Sayfa 

Hergün 
Dünya piyasasında 
Fiat meselesi 

Yaıan: Muhfttfn Bfrren 

il ükumet, ihracat .maddelerinin 
hemen kaffesini. bizce ihracat 

bakımından o kadar ehemmiyeti olnuyan 
b irkae madde müateına, serbest btraktı. 
Birkaç gün içıııde dahili pfyaamızın 
derhal kalkınınıya ba~mumı temin e
den bu karann büyük ehemmıyeti aşikar 
olmakla beraber her şey bununla bitmiş 
sayılmaz. ihracat işlerimizin esaslı su -
rette tanzimi işi ihracata serbestinin ia
desile bıtJnı değil. ancak başlamış sa -
yılabılır. Bu karardan sonra birer bırer 
halledilecek daha bırçok rnes~lelerimiz 
vardır. Bu arada en miıhim Cihet ıhracat 
mallarımıza. dünya pıyasa!l içinde nlnn
ya hak kazandıkları en iyi fiatları bul -
mak mesf'l~idir. 

SON POSTA 

Resimli Bakale: A laka uyandırmıgan insanlar 

İkinciteşrin 15 

Sözün kısası . 
Edehigal_ .... _ 

Kitabı davası 
"- E. Ekrem - Talu _J 
B er ikisine de ayni clcrcce hürmet 

beslediğim iki edebiyat hoca!;ı 
arasında zorlu bir dava epey zamandır 
maarif aleminde ~irçok dedikoduları rnu
cib oluyur. 

Değerli meslekdaşım umail Habib • .Jıtt;• 
ne kıymetli ve çalışkan arkadaşım Mus
tafa Nihadın senelcrdenberi mekteblE-tde 
okutulmakta ola!1 kitabını kait:minc dola
dı, bazılarınca şiddet telakki edilen b•r 
heyecanla tenkid edıyor. 

Nihadın bahis mevzuu olan kitabındıo
ki yanlışlar, gerçekten mevoucldur ve ba
zı ları benim de .ıazlırı dıkkatimı cclbet. 
mişti. Edebiyat hocası olmadığım i~-in 
bunların üzerinde fazl.:ı dumuyarak ye
dimdcki nüshada ufak tefek tashihler 
yapmış ve kitabı böylece muhafaza eyli
yordum. 

Kendi kendimize, haklı olarak, evvela 
şu suali rmahyız: Acaba bu.gün bir dün
ya pıvas sı var mıdır? Bu suale cvardır• 
şeklinde bir cevab verilemez. Çünkü, harb 
dunva pıyasası demlen mefhumun altını 
u tünC' g t1reli tam on hafta oltı)OT'. Bu
gun bir d nya p va ·ı y ktur. Dil yada 
b r t kl1"l pı)asalar vardır ve bu pi a~a -
1 r r ınd kı fıat al kalan çok muhtc
lıf ve karı ık un urlara tabi bulunuyor. 
O kadar kı dunva Pl'i asaiını tam bir a
nar 1 ıçin<' du mtl ol rak tasavvur cdcr
Sl'k cihanın bu~nkü ıkt di vaziyetini 
v zih olarak ifM!le etmış bulunacağımıza 
inanabilinz. Bu piyasa anarşisini d ğuran 
sebeb. halen hüküm süren iktısadi mu
harebe ve bu muharebenin silahı olan 
ka~ak eşya listeleri ile bunların tatbikat 

İsmail Habibin hücumları başlar b,1ş-
• lamaı., Nihadın çserini tc.>krur elııne al • 
dım. gözden j:?eçirdim. Ev t. Habıbin so)'-

Bır !'<İn t kı Jransız .ı:uavn da eski T ransız içtunaıyrı rı- Bir adamın lehinde veya aleyhinde ('ok şey söylendigıni ledikrerinden birço_ı?b varicJ. Lakin, !n<ıl-
larıncıan La Bruycr'e t: ıunnıı, bir adnmı çekiştırı;, orl:ırdı. ışıttiğınız Zi.:lman o vdamoa ınüf>bet vey2 menfi, .fakat mut- zcme bulmanın bizciekı zorlui:,runu gözö -
Fransız f ılozoftı &öyicm n!nı d ·kkatle dınledıkten sonra ızi- lak surette bir canlılık bu und1tğuna hükmederseniz hiç ııl- nünde tutmak munsı!lıginı gbsterınce, 
dm ~eki~t uıcn ac.amı b:.ı:dıl: danmazsınız. Zıra adı ı;rcr11ycn bahsi edilmiycn insarılar Mustafa Nihadın emel.lerını vı.: c '"ini 

S . l h · d k d k b l d 1 k" ·· h ancak göze caı'J>mıv. aı•, m~bct veya menfi varlıi!ı olmı• an takdir etmemnk te e!don gclmıyor. - ızın " ey ınız e o .. s..ı: ço u un ° ar 1 mu ım ~ Belli ki müellif, g.•ccsini guncluziıne 
hır mcziyctinız ola~ğına bukn~ettim, nedir bu mczi\ctıniz ınsanfordır. Bir ı;dam alflkayı celbediyor mu, biliniz ki katarak, kendi kt?ndıne edın<'bildıgı ve 
sbvlcr mısiniz? diye sordu. kcndi.!>ınde hır varlık varoır. , mümkün mertebe tevsikinc çalıştıgı ma-

================================================== lumat ile şu eseri mC'ydana k<·ymuş. Ve 

Şf'klidir. ! r~:y~~i3~·~~:,·,~·~~~~~~; ,.:\~t~: 
J sahıbının omuzlarına elbette yukleccme

yiz. Tirkiyedcki li~lcrJn bclkı yarısın • 
İngılterenin Almanyava karşı tatbik 

ettiğı harb kaç~ı politik.ası yalnız Al -
manyanın beynelmilel mubadelesini de -
ğil, bütün bitaraf meml•ketler araaındar 
ki beyndmilel mübadeleyi de - bunların 
Avrupa ıle olan alakalan nisbetinde -
tam bır kontrol altında bulunduruyor. O 
kadar ki. İngilterenfn bu abluka siste -
minin netic<'si. İngılterenin müsaadesi 

. d l'"···-·····•••oo•••• ................................. -., A iman esirlerin in da. birkaç yıldanberidir okutulan Musta-
Patates i~ın e H b. f k fa Nihadın kitabındaki o yanlışlara bu -
Nişan yllzilğü erg~n lr 1 ra Arkalarındaki yamalar ~n~.kada: neden. scs.çıkan1madı da, ş;m 

• _ dı böyle sıstematık bır tarzda baltalan;.· 

::.

=:. Sigara içiyorum diye yor? Ve bu tür!ii teşhir edilecek vcrde, 
Mustafa Nihad jkaz. edilseydi, hatalarır.ı 

Oruz Tamazan içki içmiyen ayyaş, ikrar ve tashih etmez mı idi'? Bu sual -
bayramın birinci- günü meyhaneye }erimle, İsmail H!ıbibi Uı.htiye etmek is -

- ticari tabir ile lisans1 - olmadıkça 
Avrupa memleketlerinin deniz yollarile 1 
yapacakları bütiin it1(ılit ve ihraeatın 
menedilmiş olması manasını ifade eder. 
Başka bir ifade ile söyliyelim ki1 İnj{iliz 
fıloJarının kontrolü altına girebilecek o
lan bütün dünya yollan üzerinde Avru
payı aliıkadar eden her ticaret hareketi 
l ngilterenin müsaadesi ile yapılabilir. Şu 

gitmis. ve gece yansına doğru. zil zur- tcmiy-0rum. Yalnız, böyle. bu tondu yapı 
lan tcnkidle.rin, zaten tc.şebbü~ sahible.. 

. na meyhaneden ı:ıkmış, evinin 11olu.- rinin ve ciddi çalışanlar.n dilediğimiz ka-
• mı tutmuştu. Evine geldiği zaman, dar mebzul b.ulunmadığı şu zamanda, bir 
i anahtar zannile ağzındaki yarı yan - çok kimselerin şevkini kıraca~ını ve ken· 

mış sioarayı, anahtar deliğine soktu. dilerini yeise sürükleyip başladıkları iş-
h leri yarıda bırakt.ıraca.~ını düşünüyorum. 

Kapının açılmadığını görünce ana - Hak olan, meslekoaşın meslekdaşı ba-
tarıtıı bir kere mttayene etmek için tırması değil, onn tesvik edip, tekemmii-
anahtar deliğinden çıkarıp baktı: •• . lüne ihizmet eylemesidir. 

c. c kl!eJn rcatu halde. lıu ticareti yapan her piyasada fiet - Ben hakikaten saThO§ olmu.şıım, 
f ngilterenin kontrolü altındadır ve İn - dedi. Demindenberi sigaTa içiyorum, 
"'İltere isterse bu fiat ,.,kabilir, istemezse E"rkaç sene - .... ı ı·ngı"lt k .. 1 · " ..,. ı ""v ve ı ere Oy enn diye aıtalıtaTımı içiyormuşum! 

iner. * den birinde oturan bir İngiliz çiftçisi, \. ı 
tarlasında toprağı çapalarken nişan yü ' ----' İngilizler. ·Alınan esirlerinin arka -

.............................................................. 
Bayram neş' eli geçti 

Bununla beraber, dı.in'-"a piyasası mef_ LJ b d l ·ı S ,, l"rı"'a ve pantalo la ht l'f 
J zügwünü kaybetmic. Geçenlerde· patates n ar o a.lJlSl e em ı.'on 

1 
... •· •• .. • .• n. rmın mu e ı ye. r Ş"'kcr Bayramı şehrimizde rnk nes.'e-humunun, tarihi manasile, ortadan kal - -ı r 

kışı, sade bunHnün, yanı fevkalade şart- lerini toplarken, yüzüğün bu patates- k · l · d ·· ·· ' .erme, t. urlu türlu renkte Y.a. m. alar dık li geçmiştir. Bayramın birinci ve ikin-,,,_ e spresz renın e goruıen ı t d 1 B b h b b Jarın ve iJttısadi muharebenin neticesi lerden birinde resimde gördüğünüz şe- mc ;: e ır er. unun azı mu ım se e ci günleri havanın çok güzel, ve bir yaz 
de değildir. Dünya piyasası mefhumu. kilde çıktığını hayretle seyretmiştir. manzaralar lcrı:fen dolayı yapıldığını söyliyen İn - gününü andıracak kadar sıcak oluşu, 
t:ırihi ve hakiki mana.sile, zaten çoktan - Londradan İ ·ta b 1 t 1 , h t giliz gazeteleri, esirlerin hıer birisine halkın bilhassa ~cuklarm bugünlerden 
beri ortadan kalkmıştı. Cihan Harbini ta- T'" ki . . :s n u a ren'- sey;ı. a !b" k . d ·ıd·w· .. 1A 

k ib eden sepeler arasında, enterna.svonal ur yenın ''azıyetı ne idi? yapmış olan bir Rume.1 dıpfomatı bır ırf't' gaz. mas esı e ven ıgını 1 ave istedikleri gibi istifadelerine imkan 
J Bu tekumül, "Ok muhtelif safhalardan 1 et"""'ekted rle 

alemi~ büyük kuvvetlerini birbirine kar- geçti. Almanyad"a Hıtleriun hakim olun- Fransız gazetecisine ihtisasatını şöylece ... ı r. vcrmistir. 
ş~ vazıy~t almıy~ sev_ke?en ~ebebler, t~- cıva kadar 'fürkiye, daha ziyade her ta _ anlatmıştır: ş·ehriıı muhtelif semtlerinde kuru -
rı_~en ~~n~ad~ UÇ buvük pı~~a~a' .. Uç b~- rafta \"C bilhassa Amerika ile İngilterede Bu seyahat c::.nasın<la tren altı mem.ic - Parisle güz senelik tütün lan bayram yerlerini dolduran çocuk-
yuk cduma pıya.sası teşekkulunu mucıb satar, ekseriyetle Almanya ve m"rkezi ıkctten geçmektedir. mahfuz bir .lJere nak,edc./dı· hır, arnbalııra, salıncaklara binerek eğ-
olmuştu. Muhtelıf tarihlerde yazdı~ıınız Avrupada mübayaat yapardı. 928 buhra~ 1 tı • • 
reakalel~.lP evvelce de a!'~atmış oldufru- nınd n ve bu buhran neticesi olarak Ang- Katar şarka doğru hareket ettikçe va- lenmişlerdir. Bütün eğlence yerlerı 
nıuz veçhıle, bunlardan bırı tamamen ka- lo-Sakson ıktısadiyatında hasıl olan isti- gonlarının sayısını azaltmaktadır. Pariste büyti.ıc bir tarihi kıymeti hajz püyt.ik bir rağbet görmüş, bilhassa saz-
P h ve devlet :Jınde bu~un~n Rusva, ya- halelerden ~onra, Türkiye mal satmak için i.stanbula doğıu s:ın merhale tren y~l- bulunan ..,,.c yüz yaşını idrak eyliycn bir Iı yerler ve sinemalar çok kalabalık al-
nı Sovy"t !er dun:\ ası •. dıj!erı kı~en .&er- tedricen A vrupaya gözlerini çevirdi ve nız ıbir vagon ıll' "ıareket eylcmckteair. tütün har b dolayısile emin bir mahalle mu~tur · 
best ve fakat, deylet~n kontrol~ altında kendısine oralarda mahreç aramıya baş- Bu· vagon bir alemdir. Blitün yolcular nakledilmiştir. Bu tütün şımdiye kadar Bayram münagebet:ilc Pazartesiden· 
hareket eden klerıngh Alm.an pıy~sa<;ı ve lE.d1. O tarıhlerde ben ihracat işlf'rilc R ·ıı k 1 d b 
n~hayet Anglo_So~son ık~.~dıya~ının meşguldü:n Ye bu pivasaların her köşe- bu vagonda oirbirlerine rast gelm . .,kte - evı Y ış asın a ulunmakta idi. beri kapalı bulunan resmi dairelerle, 
nuf~z ~abasını t:skıl eden butu~ mute - sine sokuluyordum. '.N.irk mallarına Av- dirler. Bu tütün Frans1z askeri tarihinde bır Üniversite ve bütün okullarda yarın 
bakı düny~nın pıyasa har~ke.tlerı. . rupada mahreç aramıya b::ışlamamızın İngiliz ve Fransız yolcular ekseriyc>tle kahramanlık menkıbesi yaratan La Four' scıbaht::ın itibaren tekrar normal faa -

Ru?'a d~yas;: kapalı .bir alemdır. O - bütün hikayesini, iş arasında gördüm ve sigara içilen kısmı işgnl etmektr>dirler. d'Auvergne ıtdındaki askere aid bulun- Jiyete geçilecektir. 
nun dunva ılc alakası .daıma mahdu.d ~.al- tetkik (·ilim. Zaruretlerin seV"ki fü• biz Almanlar ise sigara içilmiycn kısma yer- maktadır. Vaktile Almanlarla Fransız - - ---------
dı. Buna mukabıl. altın olçu - Avrupa-..·a v&klaştıaımız sıralarda ı.\l - · ı f d b• k .. • t .. üb d l ; .. t . e . . J . ,., lt>smektedırler ar arasında vukubulan bir muharebede ranso;ı a ır omunıs 
ıu, m ili e e s.., .~m.~ .. ~. rın.e ~ş nıanya fakir ve istihHlke o kadar kadir ~ · .. 
v~ .!11amu~ .~Ya.. olçusu. uzeı:ın~. o- de~ildi. Fakat, iş orada Hitlerin eline g~- Bu suretle ayrı ayrı bclmeler':? oturan Obershausen mmtakasında bu asker b"r meb'us daha tevkif edildi 
rulmu~ yenı bır mu badele s~emı V'Jc.u- tikten sonra Alman va kendisini pek· bü- pu iki ziimre arasında selfımlaşan pek Alman süvari askcrınin bir mızrak dar-
de getırl?ış. olan Almanya, mıll.~t~~r el. - yük bir süratle toplad1. Türkiye de Al • en~rdir. ~ile telef edilıni,.~ir. Üzerinde bulunan 
rasın_?akı tıcaret bakımından buyuk b!r rııanyada cok mal satabilir bir vaziyete tütün ve C§yalıır muhafaz.:l altına aıın-
inkılab volu a9mış ve bu yol etrafına bır do~ru yürıidü. Klering usulü 0 zaman erine nisbdle. Anglo-Sakson alemi ile 
çok memleketı t<tplamıya muvaffak ol - içın bizce Ç{'k faydt.lı bir sistem dP~ildi. de çok ivi ticaret yapabilir bir vaziyete mıştır. 
muştur Almanyaj hududları, Rusyadn ol- 932 935 senPleri arasında ~.ırkiye Al _ sahıbdir. Tuna yolu, Türkiye ıJe m"r'<ezi Bu askerin bıraktığı c.<?Yalar 46 ncı pi-
duğu ~ıbi, kendi Z3bıt~le de~il,. kendi manyay'1 1wm pahalı sattı, hem, A.lman- A\·nıpa ve Almanva arasında, bilhassa yade taburuna maıedilmiştir. 
i~tısad~ t~kflatı ~e Y.endı sanav:li 1Ie .. tah- va henuz teı:kilatını ikmal etmiş olm:dığı harb znman1nrında cok ucuz, çek emirı ve Fransızların kahramanlarını ne surPtle 
d~d edilen yarı bır serbest. fa~at, dunya iç•n. oradan ucuz mAl alabild:. Fakat, Al- çek tabii bir vol teşkil e.ttiği gibi, A 11glo
pıyasasından tamamen ayrı bır muba - manva, füıt işini tı.nzim eden mmınam ~:ıkst n iıleıni ile nlan dostluk miimse- yadeylemekte olduklarını bu ves1le ılc 
deln alemı yaratmıştı ve bunda şü~e ı teşkilatını ikmal cttıği zamandan itiba _ betleri c:ayesinde dünyanın her tara file ti- izah edelim: 
yoktu. Galıba, bugı.inkü harbin büvük ırn ele ilk zamanlarda çok lehimizde olan c:uet yapn•ak bakımından kabil olduğu 46 ncı t .. bw-un her yoklaınasmd l zabit 
ve hakim sebeblerinden birini de Alman- vaziyet \-ı~icıme~e başladı. Ne dere.c.evc kadar mıisaid vazivette bulunuyor. Şu La Tour d'Auvergne'nin ismini okllr. 
yanın, sırf ıktısadi kudretflerine dayana - kndar delfi.,ti? Bunu ölçmek ıçin elimizde halde, Türkiye, eğf'r ;slerini ona grirc tan- Bir asker derhal şu ce\·abı verir· 
rak dünyada böyle bir nu uz icra etm"'ğe e~a"lı bir lıesab ve mukayese unsuru zım ederse dünyanın bütün pivasaların· 
muvaffak o]masındn aramak caizdir. voktur. dan en g<:'ııiş sekilde istifade etmPnin - Şer<>f meydan•ndn vatan uğnına 

Dünyanın böyle tk bilvük piya53 :ııe- Türkiye bütün Balkan ve merkezi Av- ,·ollarını buhiı. Btı. nyni zamanda .:F:n _ can verdi. 

Faris 14 (A.A.) - Askeri makamatır 
istihkam alayında çavuş olan komünist 
mel/us Pourtalet'in tevkifini emretmiş
tir. 

TC\'kifin sebebi, arkadaşları arasın -
da boz'{unculuk propagandasına devam 
etmekte olmasıdır. 

Tekirdağm kurtu 'uş gUnU 
Tekirdağ 14 - Dün burada Tekir 

dsğın on yedinci kurtuluş yıldönümtİ 
coclrnn tezahüratla kutlanmıştır. .............. T .... A.···K··-v···i···M············· 

mine ayrılmnsı, bir malın bir dünvn sa- rupn memleketleri ~ibi, Alm nya flt> a- ,·amn sulh!.ine ve milletleı arasınd .. ki Şimdi Parise Alma!l tayyarclerini.n ya-
tıasında başka, digerinde daha başkn \'e lış veri ap.mak icın ~~L- i,,i bir +ic rPt dostluklara iktı.c;ad sahasında olsun y:ı.r- IKI.NCİTEŞRİN 
Ü ·• ~ •• d d b büt·· b k b" f' t '(UA .l p.-ıcakları muhtemel hücumlardu tari'ıi çuncusun e e u. un a a ır ın nartönerıciir. Fakat, avni zamc.nda coP: - dım etmek c1E1mck .. eğil midir? ~,_,,-=?="=====r=--=---=--11 
ve şart nizamı lçindt• satılmıya başlaması rafi v ziveti ve m:ıhsullcrin·n nev'i iti- il J 13 tütünün ziyaa uğr:ımama:>t İ!:in bu ted- r..uınl sc ı.t 

15 düm-an n huzurunu ıhlfıl eden \·e her barik TLirkiye, diğer Balkan memleket- 61l.ulıiffin. ( İt!qen bir ittihaz edilmiştir. 1 ti.> • 
türlü fenalıkların bütün tohumlarını bera ~-;=:;=:;;;;;:;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:;;:;:;;;;;;;:;;;:;;;=:;;;;;;;;;;======================~ 

Arabi sc:ıo 
18:>9 

berinde t:ışıvan en büyük amil oldu. Bu ( .., 
amtl bugünkü muharebenin ı?elmPsine f S T E R 1 N A N 1 S T E R 1 N A N M A 1 
kuvvetle vardım ettikten sonra, ~mdi gö- ' 
rüvomı ki İngiltere ile Alman,ranın bir
b irlerine karşı tatbik ettikleri ik+ısadi 
muharebe dünyanın büyük bir kısmın -
daki fktısadl hare.ketlerin koRtrolünü. 
do~an doğruya 1nı;tiliz filosunun top
larına fat lkal ettirmiştir. 
Şu halde dünyada bili piyasa voktur ; 

yahud, serbest rnannsfle, bir piyasa b.ıhis 

Ga7.etelcrde şöyle bir fıkra okuduk: 
•- Ankaraya gönderilen otobüs şartnamesi henüz tas -

dikten geçmemiştir. Şartname ta&'<lika iktiran eder etıne2: 
belediye teşebbüslere bn·işecektir~ 

Bızim b.Hdiğimize gere Fransa, İhgiltere ve Almanya -
dan buglin için makineye müteallik her hangi bir 

eşya satın r,Jmak mi.ımkiin değildir. Baş vurulacak en mü 

nnsib yer gerek frnt \'e gerek ıyilik bakımından Amerıka

dır, fakat peşin para vermek, h<'.m de parayı dolar olarak 

vermtk Hizım. Halbuki o nesne bizde yoktur. BinaenaJeyh 

şartnamenin gecikmC!ımden hır kayıbımız olacağına: 

mevzuu olamas. 

* 
1 NAN, IST ER i STER 1 NAN M Al 

Son senelerin piyasa teil.'nülii f~de 
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Almanya, ı HolAnda ve Belçlkamn 
tavassut teklift11 red cevabı verdi 

r-. 

Rtsyanın Finlandiyayı 
bir Ultimatom 

verecefti snyleniyor 
top, bıJ .~Battarafı 1 iaci 5'Yfa41a) g~ şartıaıia defrU, sulh arzularını iz
tfka gl.ln Berlindeki Holinda ve Bel- har etmekle :ı..... ... ıamaıan lazımdı. Mu -

Stffıiertn. k.ab '--Y 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
nav memleketlerinde de huzursuzluk u
yandırmıştır. Ctvabın 1 ~l edenık, Alman harlblor arasın&. ilk temas olduktan 

biı~~ mu'htev:ıy.aıtını kenddlerine sonra ~artlar göriişülebilirdi. Artı.le Al- Stokholmden alınan haberlere göre, 
Sovyetlerin şimdi Finlandiya hükumeti -
ne bir ültimatom tevdi etmelerine inti _ 
zar edilmektedir. 

Ctvabt r. . manya bitaNf hükümdarların sulh pro 
•eı~ki ;::;:nı yarın •. Lahey ve Br~~ jelerini tahakkuk ettirmek yolunda 
hUkQrnet· n :":firlerı tarafından ıkı miisbct hiçbir şey yapamaz. Çünkü Al. 
eQi}~ekt~n hancıye nazırlarına tevdi manya müzakere arı:UıSunu fazla ileri 

ır. götüriirsc teslim olmağa hazır bulun -
Aınst Almanyanın cevabı duğu intibamı yaratabilir. 

Heyet Helsinki'de 
Moskova 14 (A.A.) - cD. N. B.~: 
Finlandiya heyeti bugün öğleyin Le

ningraddan Finlandiya U;tikametinde yo· 
luna devam etmiftir. Helsinkiye yarın 
sabah varacaktır. 

&a".etesie~ 14 (A.A.) - Telegraaf Daha bqlangıçta 
lioıa. ~ın Berlin muhabiri yazıyor: Brüksel 14 (A.A.) - Havas ajan -

•ulh t n a ~raliçesile Belçika kralının sından: 
~\'ab, C:b~ne Almanyanın resmi Alınan istihbarat ~bürosuna göre si
Ç0eri~ Ugün Holanda ve Belçika el • yari Alman mehafili, Holanda kraliçesi 
. Öğren~~~~i ol~muş:tur. Wilhelmine ile Belçika Kralı Leopolda 
iki hi\k ıg11ne göre, Hitler bu oevapta İngntere ve Fransa tarafından gönde
&errı.Pet'Utnctarın teşebbüsünü takdir ve rllmiş olan notaların sulh lehindeki ta
\'! /\ın,1 1~ karşıladığını bilcfirmekte vassut teşebbi.iı5lerini daha başlangıcın
!'afınıj, &nyanın İngiltere ve Fransa ta- da akamete uğratmtŞ olduğunu beyan 
ll{)ktai n ~rilen cevalblar hakkındaki etmektedirler. 
)'~ rrı.1h ~azarı hakkında hiçbir şilphe- Bu mehaftl, İngiliz ve Fransız no -

e!,.lt 8 bırakmamaktad1r. t.Mlarının bütün Alman milletine karşı 
Alnı: lllehafilinde deniliyor ki: bir tahrik mahiyetinde olduğunu ve bu 

?a kosu~Ya bilhassa Fransı,z cevabın. tahrikin harbin gayesi Almanyayı im
get SU}h an şartları kabul edemez. E • ha etnıek dıemek olduğunu meydana 
nıı:ı v .. r tavassutuna Paris ve Londra- çıJC;ırmakta bulunduğunu ilave etmek
hun , ecek başka bir cevabt yoksa sul ted~rl"r 
dır. uın çıkar yolunu da kapamışlar • Bir Alman gazetesinin mütale2sı 

.\iman Berlin 14 (A.A.) - Deutsche Allge. 
ta~ın , rnehafili İngiltere ve Fran - meine Zeitung, Holandanın sulh tavas
dıt. 13jj~rtlarından fev'kalAde kızgın - sutıma Fransa tarafından verilmiş o -
"al{ya v Rssa AVusturya, Çeko - Slo - l&n cPvabda müstakil bir Avusturya -
~ 11 1ll:r ~ Poronyanın tekrar tesisini e- nm ihync;ından da bahsedilmekte oldu. 
&~z ce,_.ab sa:t olarak ileri süren Fran - ğura işaret ederek diyor ki: 
fıkıer b ! lnflal uyandırmıştır. Mütte. Bu hnreket, iki memleket hükümda
da~ııırın Unu yapma1da bitaraf hüküm- rıaın te~ebbüslerine karşı açık bir ha
tCiı·nnıell'ı·teşe!)bü.süni.i daha bidayette karcttir. Müttefiklerin cevabı, Alman. 

ışlerdir. Müttefiklerin işe bu 1 yaya ka~ı yeni bir tahriktir. 

Molotof Tokyoya 
~ gidiyormuş 

dıtlrıe ~ l4 (A.A.) - Gazetelerin öğren· 
11~1 re ~ov.ada, Rus - Japon mil. 
~~nin iyil~i ve hatta iki 
~ t~7 araauıda silratle bir mukarc -
tı,)'• at~ Molotof un ilkbaharda Tok -
~bekleniyor. 

Irak Başvekili 
~ Kahirede 

~~d 14. (A.A.) -Stefani ajansının 
~lı li\lr~ bıldirdiğine göre, Irak başve. 
.., l&ıt b 1 Satd bugün Kahireye gelmif ve 
'llt. 'fVekili Ali Mahir ile görüşmüş-

Atli14 
~~ ;at. ~ilistin meselesi etrafında ce-

ı,.,~ {"11ıtır. Ancak müzakere edilecek 
:•rl'edi) ngilizler tarafından Filistinde 
tııııtıeı en Arabların tekrar memlekete 

eri meselesini aşmıyacaktır. 

4nl;jjde bir c;1mitle 
~ kaza, 3 kisi öldü 

Denizde harb 
(Baştarafı l inci sayfada) 

Bir devriye gemisi babnldı 
Londrn 14 (A.A.) - Croivell de\rri

y~ ~eonisi İskoçyanın şimalinde bir 

Alman denizaltısı tarafından torpille -
norek batmıştır. 12 kişilik mürettebat
tc:.n altısı kurtarılmıştır. 

iki Alman vapuru babnldı 
Londra 1 b (A.A.) - 8.000 ton hac

minde ve Mecklembourg adında ve 
6.000 ton hacminde ve Parena adında
ki 2 Alman vapuruna, İngiliz harb ge
mileri tarafından cdur:ıt işareti veril
miştir. Bunun üzerine Alman müret • 
tebnt, gemilerini batırmışlardır. İngi -
liz harb gemileri, bu mürettebatı top -
layıp almıştır. 

Batan İngiliz vapurları 
lnndra 1-4 (A.A.) - Liverpool li . 

maıı·na mensu'b 1346 ton hacminde ve 
Pozano adındaki vapur, dün C€nubu 
şarki sahilleri açı:klarında batımı~tır. 

Üç kişiden ibaret olan yolcusile mi.i -
rettebatı kurtanlmıştır. 

Londr3 14 ( A.A.) - British İndia 
Stl•aın Company•ye mensub 7. 745 ton 
hacm'ndeki ve Sirdhana adındaki İn -
Mliz \•apurunun dün akşam batmış ol
d:ığu hflber verilmektedir. 

Vapurun bir mayne çarpmış olduğu 
tahmin edilmektedir. 

~~~,tıi\1_4 (A.A.) - B:rada evvelki gün 
~ ~tı ç(l~ı~ camisinin kadınlara mahsus 
~~llda.~ ~ş ~e bunun neticesi olarak üç 
ı. ı de · olmuş ve kadın, erkek dokuz 
"~tifağır surette yaralanmıştır. Birçok Vapurda memleketlerinden çıkarıl _ 

"a l mıc:: ol:m 1 n Çinli bulunmakta idi. 16 
" ra ı vardır. "' 

~ --... Çinlirıin ka,·bolduğu bildirilivor. 
h olo B k·ı· Londra 14 ( A.A.) - Di.in gece Şimal 
'l~ti . "ya ışve t 1 ve dPrıizi11dc 8.000 tonluk İngiliz Matra 

l.o Ctye N zırı Londrada vapuru bir infilak neticesinde batmıs-
·~~ lldra 14 hr. Mürettebattan ikisi ölmüş ve yirmi 
~ li ~ (Hususi) - Polonya baş- ikisi yaralanmıştır. 
~tı 2: neral Zigorsky ile hariciye Alman gemilerinin şilpheli 

tı balesky bugün tayyare ile Pa -
r Ur hareketleri 

ıı;.'' ile • aya gelmişlerdir. 
'it bta.} Zigorsky gazetecilere beya - Londr:ı 14. (A.A.) - Daily Teleg -

U!unarak d ·şt· k'· raph P,azetesınin deniz muhabiri, şu 
b ~ emı ır ı. .. 1 d p ·r·k d . . d A ~ t:nirn b . gu:ı er e ası ı enızın e "' Alman 

tn .uraya gelmeme saık olan, cni-:inin şüpheli hareketlerde bulun-
~ ltlf ltle~~c ahva~ ve şeraitt~r.' Fakat! dukhrını haber veıiyor. Bu hareket
\ ~ v~ b n zafe~ıne tam ıtımad~m kı, Amiral Scheer ceb kruvazörünün 

C': c! tiltec: .zaferı~ ~olonyayı ) cnı • bt. denizlerde bulunması ihtimalini ak. 
~~ilet gıne emınım.• lJ -ıe•innektedir. 
~ ~n:ı Zigorsky ile Zalesky, öğle - Londra 14 (A.A.) - Bir Alman de -
lt;~"tı da E~vveıa lord Halifaks ve bi - nizaltısı teıraından ihtars:z batırılan bir 

~l'. e Çemberlayn ile görüşmüş - Norveç petrol gemisinin mürettebatın -
~ ll~I\ dan 23 :1 bir Belçika kayığı tarafından 

Sovyet matbuatı heyetin Moskovadan 
hareketini kat'iyen mevzuubahs etme -
mektedir . 

Bir Rus tayyaresi düşürülmüş 
Londra 14 (Hususi) - Henüz teeyyüd 

etmiyen bir habere göre, Finlandiya -
Sovyet hududundaki Finlandiva hava da. 
fi bataryaları, bu.gün bir So~yet tayya
resini düşürmil§lerdir. 

Moskova müzakerelerinin akamete uğ
ramasından sonra, ıbu gibi hadiselerin 
vukuu beklenebilirdi. 

Fin resmi mahfelleri, gerek kara, ge
rek <leııizde bazı hadiseler vuku buldu -
ğunu itiraf etmekle beraber, bu hadise -
!erin mahiyeti hakkında hiç bir şey söy_ 
Iememektedirler. 

FinlinC:iyalılar royun eğrr.iyecekler 
Helsinki 14 (A.A.) - Moskova müza

kerelerinin inkıtaını mevzuu bahseden 
Finlandiya gazeteleri Finlandiyanın kör
fezde bir üssü bahri verilmesi hususun _ 
daki Sovyet taleblerine boyun cğıniye -
ceği, ve Sovyetlcrin ne propaganda, ne 
de tehditlerinin bu kararı sarsmıyacağını 
yazıyorlnr. 

Maamafih matbuat, Finlfındiya heyeti
nin Moskovadan dördüncü defa olarak 
elleri boş dönmekle beraber bedbinliğe 
mahal olmadığını ve Finlfmdiyanın im -
kan dahilinde olan her tavizi yapmıya 
hazır bulunduğunu kaydcylemektedir. 

Şehirlerden dışarı çıkarılmış olan ka
dın ve çocukların şehirlere dönmeleri 
için Hl'lsinki valisi radyoda beyanatla 
bulunmuştur. 

Finlandiya nehirlerin taştığını 
haber vermemiş 

Helsinki 14 (A.A.) - Moskova radyo
su, Finltuıdıya hükumetini, Sovyet _ :Fin
landiya hududu yakıımndaki ndhirlerin 
tehlikeli surette taşmasından Sovyet 
makamatını haberdar etmemiş olmakla 
itham ediyor. Spiker beynelmilel mua -
hede mucibince. Sovyetlere bu haberin 
verilmesi Iazım geldiğini ileri sürmek 
tedir. 

Müz::lkereler neden akim kaldı? 
Moskova 14 (A.A.) - Havas ajan -

sından: 

Moskovadaki Finlandiyalılar mehafi
linde Sovyetlerin şimdiki halde Sovyet -
Finlandiya müzakerelerinin akamete uğ. 
ramış olduğunu kaydetmekle iktifa ede -
cekleri, şiddetli bir harekete geçmiyecek
Jeri \'e yeni esaslara istinaden i§i tekrar 
ele almadan evvel beynelmilel vaziyetin 
inkişaflarına intizar edecekleri tahmin 
olunmaktadır. 

Müzakerelerin akameıe 'Uğramasının 
başlıca sebebi, Finlandiyalıların Hangoe 
üs.W bııhrisini terketmekten kat'i surette 
imtina etmeleridir. Çünkü diğer mesele
lerin halli kolaydır. 

FinHindiyalıların Caredie berzahında 

bir hudud tashihine muvafakat edecek
leri, ancak bu tashihin Rusların istedik
leri dt>~ecede mühim olmıyacağı söylen. 

mektedir. 
Sovyet mümessilleri, ittifak muahedesi 

teklifini yeniden mevzuubahs etmemiş -
!erdir. Bu teklif, kat'i surette bertaraf e -
dilmiştir. 

Askeri faaliyet 
Her ,halde Leningrad mıntakasında bir 

nebze askeri faaliyet sarfedilmekte olması 
enteresandır. Bu faaliyet, ileride Hel -
sinki üzerinde bir tazyik icrasına delalet 
etmektedir. 

Garb cephesinrie 
Keşi/ kolları f 11allg~tl 
Paris 14 (A.A.) - 14 Teşrinisani ak -

şam tebliği: 

~•l i'a}ı nazırlar, Lord Çetfild ve kurtarılmış ve fngilterenin şimal liman-
de 2örüşeceklerdit· larmdp •irin' çıkanlııı•tt~ Bilhassa Sarre'in şarkında. şiddetli ke

fil kolları faallyeU oıu:w,tur .. 

Sayfa 3 

r·4adfts;;ı····ıçınd·e· .. ,: S4..._... 
olup bitenler 1AL.:E _E 

Bayram müııasebetile gazetemizin 
çıkmadığı 48 saat içinde harb vaziye -
tinde olduğu kadar siyasi vaziyette de 
fevkalade mühim değişiklikler olma -
mıştır. Belli başlı vak'alar kısaca şun. 
lardır: * Holıinda ve Belçika hükümdar -
larının sulh hakkındaki tavassutları
na İngiltere ve Fransa cevablarını bil
dirmişlerdir. Cevablarda İngiltere ve 
Fransanın, Avrupanın mütemadiyen 

!. tazelenen Alman taarruzu korkusun
dan kurtulabilmesini temin etmek 
için silaha sarıldıkları zikredildikten 
sonra sulh lehinde karar vermenin Al
many::aya aid olduğu ve Almanyanın 
tekliflerini tetkika hazır bulundukla. 
rı bildirilmektedir. 

* Ajanslar Holanda ve Belçikanın 
muhtemel bir taarruza karşı tedbir -
ler almakta devam ettiklerini bildir
mişlerdir. * Sovyet - Finlandiya müzakere -
leri tekrar çıkmaza girdi, Finlandiya 
murahhasları memleketlerine dön -
düler. Vaziyet hakkında gazetecilere 
beyan<itta bulunan Finlandiya harici
ye aıazırı Erccko müzakere safhaları-

• nı anlattıktan sonra: cFinlandiya ba
zı ihtiyat tedbirleri aldı .. sözlerile bc
yanatıııa son vermiştir. * Münib suikasdi etrafında Al -
manyada yapılmakta olan tahkikat 
henüz neticelenmemiş olmasına rağ -
men birçok kimseler tevkif edilmiş _ 
]erdir. * Yugoslavyada ayan seçimi neti
celenmiş, başvekilin mensub olduğu 
radikal partisi 29, başvekil muavini 
Maçekin Hırvat partisi 11 azalık ka-

1 e Su:h tavassutu ve 
/ngiliz - Fransız cevabı 

Yazan· Selim Rae"ıo Em~• 

B clçika ile Felemengin müştere 
. ken yaptıkları sulh tavassutuna 

1 I~gil.te~c ile Fransa tarafından cevab ve 
rılmıştır. Ayrı ayrı tevdi olunan bu ce 
vahların meali birdir. Bu devletler ez 
cümle derler ki: 

Biz, Polonyanın Almanya tarafından 
ı hücuma uğraması üzerine muharebeyP 
başladık. Fakat harb gayemiz, şimdi ~u
dur: 

Küçük devletlerin büyükleri tarafın -
dan taarruza uğramamasını temin edecek 

1 

hak beraberliği tesis etmek. Öyle bir dün
ya istiyoruz ki milletler ar.asında bir ihti
laf çıktığı zaman, bu ihtilafın hal vası -
tası silah olmasın. İhtilafa düşenler, ha-
kem yolile anlaşmazlıklarını halletsinler. 
Şayed sulh tavassutunu yapan sizler, Al
manyayı bu yola getirmek imkanına ma
lik iseniz bunu açıkça beyan ediniz ve 
Almanyanın açık teklifini bildiriniz. Bu
nu, büyük bir dikkatle tetkik edeceğiz. 

Bı!· bakuna bu cevab kadar it!raı 
kabul etmez bir mukabele az bulunur. Ve 
gene bundan dolayıdır ki, bu cevaba ba
karak, suJhün gittikçe uzaklaşan bir ha
yal olduğunu söyliyenler olursa, onlar da 
görüşlerinde haksız olmazlar, fakat ... 

Unutmamak lazımdır ki istisnasız kai. 
de olamıyacağı gibi her cevabın istilzam 
edebileceği bir nokta bulunabileceğini 
de hatırdan çıkarmamak gerektir. 

1914-1918 harbinden sonraki alemde, 
bütün milletlerin gayreti, böyle bir sis -
tem kurmıya matuf olmuştur. Fakat bu 
gayretler semere verememiştir. Çünkü, 

1 

böyle bir neticeye varmak için, her şey
den evvel liızım olan hüsnü niyet temin 
olunamamıştır. Milletler Cemiyeti fikri
nin babası olan Amerikalıların niçin bu 
cemiyete girmekten tehaşi ~östermiş ol -
duklarını düşünürsek. istediğimiz mü _ 
savatın ve iş beraberliğinin de ne şartlal' 

zanmışlaPdır. dahilinde kabili tahakkuk olduğunu ko -* Garb cephesinde ve denizlerde Jayhkla kavrarız. Vaktile bu sütunlarda. 
mühim bir hadise olmamıştır i bu mevzu etrafında kalem icale e -

. : den naçiz muharrir, harbin de, sulhün 

'-······················································J de evvela fikirlerde hazırlanabileceği e-

Mu·· n ı"h su·k t d sasını müdafaa etmiştim. Halbuki dün -1 88 in a ya efkarı umumiyesi, Büyük Harbin hi-

1 1 d 
tamından bugüne kadar sulh fikrine mü-

yar a anan ar an said bir hava yum~aklığına ~deta has-
• • ret kalarak yaşamıştır. Her mıllet, bu -

hırı o·· ıdu günden yarına harb olacak diye hazır -
lanmış, milletler, birbirlerine yarının 

Münih 14 (A.A.) - Geçen suikastte muh.~emel .dü.şman~ gö1Jle bakmışla~.dır. 
yııxalamınlardan Münib mıntakası Nazi! . Boyle. bı~ ıdeal ~l~ gıdalanan ve böyle 
şefı Schmeidl "ğled h st d ı bır tehlıkeh hava ıçınde yaşanan ruhlar-
.. .. .. 0 en sonra a ane e dan nasıl isterdiniz ki mü,·eddetkar bir 
olmuş!ur. Bu suretle mezkur suikastte Ö- teşriki mesai semeresi istihsal olunsun. 
lenlerın sayısı 8 e çıkmıştır. Maamafih okun tamamile yaydan çık -

Fransız Maliye Nazırı 
Londraya gitti 

Londra 14 (A.A.) - Fransız mali • 
ye nazırı Pol Reyno, mali ve ticari me
scl~ler hakkında müzakerede bulun -
mak üzere bugün tayyare ile Paris • 

mamış olduğu şu anlarda ortaya atıla -
cak bir sulh formülü, bazı iddialara rajt
men insaniyet idealine en uygun bir bu
luş olacaktır. Sonuna kadar harbden hiç 
bir kimse kazanç temin etmemiştir. Bu 
itibarla yanlışlığı aşikar olan bu hesabı 
yarı yoldan geri çevirmek do~u olur. 

5lllim. &aq.ı1ı Cmllç 
ten bura;'a gemiştir. ····························································-
Frarsız nazırı, alakadar meslektas Litvinofun yeni vazifesi 

lar! iJe derhal temasa geçmiştir. • Londra 14 (A.A.) - News Chronic-
fo gazetesi. Sovyet ittiıhadı eski harici

Y eni bir Fransız torpitosu .>c nazıu Litvinof'un komünist partisi 
Toulon 14 (A.A.) - 1771 tonluk Le merkezi irra komitesi ecnebi istihba -

Corsaire torpidosu bugün denize indiril- rat bürosu şefliğine tayin edildibTini 
miştir. ynzmaktadır. Litvinofun Moskovadald 

Bu torpido 1937 p'rogramında ayni tip· MarxPngels enstitüsü direktörlüğüne 
ten yapılması derpiş edilen müteaddit tayin edildiği rivayeti de dolaşmakta • 
torpidolardan biridir. 1 dır. 
.............................................................. ········································-······················ 

Sabahtan Sabaha 

San'at aşıkları 
Dün Şehir tiyatrosu artistlerinin ça.ııştıkları Marmara stüdyosunda yarım sa:ıt 

kadar bulundum, san'atkarlarımızın mesaisine şahid oldum. Bir Amerikan filmi
nin Doublace'I yapılıyordu. Halkımızın Türkçe sözlü olarak rahat rahat seyrettik _ 

ıeri lilmJerln ne zallımetlerle meydana getıliılnl anlatmak için bu işde en tabii mü
tehassıs olduklan ıüpbesiı bulunan artistlerimlzin bir cümleyi en aşatı on kere 
tekrar ettikten sonra aııhndakl sese ve harf'kete uydurduklarım söylemek kilidir. 

inıilizce asıllarındaki ııeslerln tcmllhu ve Jestlerin bu seslere intibakını temın 
etmenin ne demek otdutunu anJatm:ıl< için ile ingilizce ile türkçe arasındaki biiyuk 
telaffuz • ve şive inhiraflarını dÜŞÜ'llmek yeter. 

Karanlık, havasız kapalı bir yerde ı;ahşan genç artistlerin san'atlerindeki me _ 
baretleri kadar sabi!' ve tahammtillerlndrki vüıı'ate de hayran kaldım. Fransız 

münekkldlerlnden Boileau'nun bir sôt:iinü hatırladım. Şimdiki münekkldler ıribl 
pek hoyrat ve insafsız et.mayan bu kadir~imts edlb der ki: 

- Tenkld kolay. fakat san'at güçtür. 

Sinema teknitl sayesinde halk "tab~kalarının bile guzelle çirkini ayard etmek 
kabiliyetlerinin uyandıtı bir devirde nıüııkiılpesend kütleyi memnun etmek çok 
a-üçleşmlştlr. En ince fikirleri hazırlayıp komprime haline retiren ve ,.Wmek, ıı
cıklanmak ihtiyacında olan uzvlyetimizi zahmele;b:ce tatmin eden sinemanın bu _ 

yük servet ve zahmetlerle meydana J!Cldlği malümdur. Fakat. Bu zahmetlerin bir 
artistin. hatta sihha.tini ve hayatını tehdld edecek kadar derin olduğunu anla
mak için bir stüdyoda yarım saat bulunmak lazımdır. San'at feragat ister der _ 

ler fakat fikir halinde dudaklarımııdan dökülen bu köhne vecizenin san'atka:-a 
neye ma.l oldutunu dilşünmeyfa. Şöhret öyle zalim bir afettir ki san'atk:irı zehir
li bir şurub gibi tatlı tatil, bayılta bayılta, için için uyuşturup tüketir. 

TürklyenJn fakir Holliwoodlarıncb ter ddken san'atkılrlara. sahnemizin emek _ 
tar ve eşsiz artistlerine teııekkür etmeliyiz. Çünkü onlar muhakkak ki dünyanın 
en müşküJ şartları içinde çalışan sanat aşıklarıdır. 

'-23""~ Ca/.uJ 
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Avr ada elen talebeler · 
tekrar gidiyorlar 

Almanya, Amerika ve diğer memleketlere gidecek 
talebelerin pasaport muame1elerine yarın başlanıyor 

Harb vaziyeti dolayısile, muhtelif lunan talcl>eler de geldi~leri yerlere 
Avrupa merkezlerinde tahsilde iken dönmek üzere mekteb jdarelerinden 
memlekete dönen talebelerin tahsille - kfığıdlannı almaktadırlar. 

rine devam etmeleri için tekrar gel - Üniversitenin muhtelif fakültelerine 
dikleri memleketlere gönderilmesi hak kaydolunan talebeler 164 kişidir ve 
.Kınd:ıki karar üzerine şehrimizdeki a- bunların hePSi de geldikleri memleket 
lfudar makamlar icab eden hazırlık - lere döneceklerdir. Bazı resmi ve hu -
Iar1 yaprnaga başlamışlardır. <>ur;i müesseselerde vazife alan tale -

Tahsil masraflarını Maarif Vekaleti ~ler de vazifelerindıen istifa ederek 
bütÇ€Finden alan talebelerin adresleri t<:ıhf\illerine devam etmek üzere gel • 
Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğü - dikleri yerlere gidec€klerdir. 
ne gönôerilmekıtedir. Emniyet dördüncü sube müdürlüğü 

Avrupa merkezlerinde kendi hesab- Almanya ve diğer yerlere gidecek ta . 
larma tahsilde bulunan talebeler hiç. !ebelerin pasaport vize muameleleri • 
bir knyde tabi tutulmadıklarından, ne y<>rından itibaren başlıyacaktır. 
bunfarın birçoğu tekrar geldikleri yer- Bu :lym 25 inde Pireden Nevyorka 
lere dönmek üzere hazırlanmaktadır • hareket edecek olan Ellas vapurile 103 
far. Türk talebesi Amerikaya gidecektir. 

Almanyada ye diğer Avrupa mer • Bunfarın içinde Etibank namına tah • 
kezlerinde devlet ve devlete merbut silı:le bulunan 25 talebe de vardır. 
mües3eseler hesabına teknik ve fen Ünhıersiltede lisan muallimi yetiştir. 

·tahsil eden talebe ile fen ve teknik sa- mek için Edebiyat Fakültesine ba~lı 

:hahrından gayri şubelerde tahsil e - olauı.k açılan yabancı diller mektebin. 
•den talebeden tahsillerinin ikmaline a. de gecen yıl muvaffak olan 43 talebe 
'z!lmi bir sene kalanlar, yakında gel - de ~tnjlarını yapmak üzere Almanya, 
diklel"i )erlere döneceklerdir. Devlet İn,rriJtere ve Fransaya gönderilecekler
hesa bına okuyan 650 talebenin ekseri- dir. 
si Almanyada fen tahsili yapmakta • Yabancı DiJler mektebinin bu sene 
dır. bilinci smıfına alınan 44 talebe de bu 

Avrnpadan dön<li.ikten sonra Üni • yıl bnrada muvaffak oldukları takdir
versiteııin muhteld falkü.lteleı)ne ve de gelecek sene Avrupaya gönderile -
Yük.sek Mühendis mektebine kaydo - cekl.~rdir. 

Mütef errlk : 
Mili Müdafaa Vekili 

Şfhti Tiz ~ geldi 
Milli Müdafaa Vekili Naci Tınaz dün 

öğle trenile Ankaradan şehrimize gel -
miştir. Milli Müdafaa Vekili Haydarpaşa 
istasyonunda İstanbul komutanı, emni -
yet müdürü, mülki ve askeri erkan tara
fından karşılanmıştır. 

Vali Romanya ya gitti 

Ticar~t işlt!ri: 

Y üksek ticaret talebelerıne 
Ticaret Oda.unda iş veriliyor 

İ.stan bul Ticaret ve Sanayi odası Yük
sek Ticaret mektebinde okuyan talebenin 
ve ayni zamanda bunların pratik bilgi
lerini arttırmak üzere kadrosunun mü -
saadesi nisbetinde bu talebelere günün 
muayyen saatlerinde iş vermektedir. Ye~ 
niden 18 talebe mekteb saatleri harici.n
dc Ticaret odasının muhteliI bürolarında 
çalıştırılmakta ve ticari muamelat hak -
kında mallımatlarının genişlemesine im
kan bırakılmaktadır. 

Oda imkan hasıl oldukça bu sistemi ge
nişletecek ve ticari branşta faydalı ele
manlar yetişmesine çalışacaktrr. · 

Gıda macl,'eleri .de fiat 
· mev ücle_h: m yd n verilmiye cek 

Mrntaka ticaret müdürlükleri ve Ti -
caret odaları ihracı menolunan ve li -

Dairelere kırtasiyecilik 
hakkında yeni 

bir tamim gönderildi 
D::?hiliye Vekaleti, vilayet ve beledi

yelere k:rtasiyecilik hakkında yeni bir 
tamlm göndermiştir. Bu tamimde Ve -
kaletten vazıları istifsar ve istizahı mu
tawmme~ yazılara çok defa cevab a
lınamadığı, müteaddid takiblerin ce -
vatsı·~ kaldığı, iş sahihlerinin haklı o
laıak daha yüksek makamlara şikaye
te !necbur kaldıkları bildirilmiştir. Da
hiliye Vekaleti, herhangi bir yazıya vak 
tinde cevab alınamadığı takdirde rnü
sebhlhleri hakkında doğrudan doğru -
Ya V~kfüffiçe takibat yapılacağını bil
dirmiştif 

e ı r balı kcı , esnafı haraca bağlıya,n 
bir sabıkalıyı öldürdü 

Vak'ayı müteakıb kaçan katil evinde yakalandı 'le 
sorgu hakimliği kararile tevkif edildi 

Evvelki gün Balıkpazarında bir cüıa - mediği ve ehliyetnamesi olmadığı. ~~ 
yet olmuş, Tatar Şükrü adında bir ba - eniştesiIDn camide olmasından biliS 
l!kçı, Muharrem namında bir sabıkalıyı de, bu teklifi kabul etmiştir. 
bıçakla kalbinden yaralamak suretile öL Kemal otomobili bir müddet ar~ 
dürmüştü~" Aldığımız malumata gö.re. bu sürmüş ise de, Fatihte son tramvaY ~tldt 
kanlı ~aka şu s~etle cereyan etmlştır: rağı önünden geçerken Mehmed isJ1ll~ 

- Ote~enberı Palıkpazarrnda B~lık - 60 yaşında bir ihtiyara çarpmıştır. l{~ 
hane ~.ok~.gmda se'.(Y~r balık satıc.~lı~.ı ya- otomobil altında kalan Mehmedin ffO! 
pan Şukru, evvelkı gun de akşamustu ay- şekilde ölümile neticelenmiş acerrU s0 ~ 
ni sokağa tablas~ı koyup balık satarken, vak'a yerine gelen polisler' tarafır.~~ 
ya.nma sarhoş ,bır h~ld~ Muha~rem ge~ - yakalanmıştır. Otomo\ıildeki yolcU ~, 
mış, ç?l~ a~abı ve amırane bır ~da. ıle bu sırada usulca inerek, vak'aya kBr 
cb~.a ~~r şış~ rakı alacaksın» demıştır'.. madan gitmiştir. . , 

Kadın Yoz •u• nden Şukru, o cıvar esnafını bu tarzda mu- S 1 K 1 d" dli evitccJ 
racaatlarla sık sık taciz eden ve haraca 

1 
ukç us ltemah, udn

2
a .yeyclhsceıa JıS' 

ba ~l Muh h .. 'ftah t ere , u ana me ncı su , 

Si.nemada gd~~~ı: arreıme d ~nudz sıb e - kimi tarafından yapılan sorgusu sıra me ıgını, parası o ma ıgın an u arzu -
sunu yeri.ne getiremiyeceğ'ini söylemiştir. sında: . . 1 us· 

bl•f gllıınç yaralandı O muhihtte her dediğini yaptırmakla .. - Ben~e kabahat yok, ihtıyar yo ~, 
g tanınan Muharrem Şükrünün bu baştan tunde, sag kaldırımdan sol tarafa ~~Jf 

savma mukabele.si~i bir türlü hazmede- yordu. Ben de direksiyonu sağa .~ır e
Dün kadın yüzünden bir gencin, di- miyerek eline geçirdiği bir balık tabla - tun. ~a~a~: ~irdeı:~U:~ geri. d?ndu ve 

ğer bir genç tarafından bıçakla yara - sını onun başına atmış ve küfürler sa- tomobılm onune duştü demıştır. , f' 
lanmasile neticelenen bir cerh vak'ası vurarak üzerine saldırmıştır. Hakim, suçlunun tevküine karar ,c 

Bu tecavüz esasen çakır keyif bir hal- miştir. "'I 
olmuştur. de b.~~unan şükrüyü de mukabeleye sey- Sarhosluk yUzUnden bir ada11• 

Samatvada Küçükefendi sokağında kettıgınden, bu sefer o da Muharreme hu- • 
oturan vahid, beraberinde dayıza<lesi cum etmiştir. yarahyan bir genç hapse 
Pakize olduğu halde bir film seyret - Bu suretle iki hasım sokak ortasında A , , 

mel~ üzere Yedikulede Ferah sineması- bir hayli boğuş.muşlar, bir aralık Muhar- mahkum edı fd ı . 
· d re .. min, e ... 1 ini .. cebine doğru götürdüğünü Sı'rkecı'de bı'r kahvede Alı' ı"sminde b~ na gitmic::lerdir. Iki genç sinema a o - ş krü b - k k 1 h · _ '"' goren u . ıçagını çe ere o anca ı- 1 H" . . . d b' .. şteri ıı 

t 1 k ·· 1 r n bı'rı'nde bu . k lb' 1 genç e, useyın ısının e ır mu 1'' urur ar en, on sıra a ı • zıle hasmının a ıne sap amış ve onu d h. 1 k .. .. d kavga ı:ı 
b . d P kizeve sarkın kanlar irinde yere serdikten sonra, kaç- rasıtn a sar oş u yuzun en lumm genç ır a am a J - - • "1 .t mış ır. AP 

tılı1~ etmeğe ve laf atmağa başlamış • maga oaş amış ır. d f l h'dd tl Il r> 
Vak'a mahalline yetişen zabıta me : Kav~a sırasın a az !1 ı .. e ~ne bi.İ, 

tır. murları yarası çok ağır olan Muharremı yanında .bulunan çakı ile Huseyıne 
Bu çirkin hareketten müteessir olan imdadı sıhhi ile Cerrahpaşa hastanesine cum etmış ve başından yaralamı.ştır. aJi. 

Vahid, genç kıza sarkıntıhk eden Hü • kaldırrnı~larsa da, .?1e~ru~ aldığı yara - Dün adli~eye verilen suçlunun suı~pı' 
St."yin adındaki şahsın yanına giderek, nm tesirıle yolda olmuştür.· ahmed 'l ncı sulh cezada duruşm~ı Y ild 

.yan. tıfrı hareketin çok ayıb olduğunu ve CinayE-ti müteakıb Hacıkadm ma.hall~ larak suçu ~abit olmuş ~~ 1 ay 5 gun .1;1rı1' 
· sindeki evine kaçan ve saklanan katıl, detle hapsıne ve tevkıfıne karar " 

devam ettiği takdirde kendisini polise zabıta tarafından yakalanmıştır. miştir. 
teslim edeceğini söylemiştir. C~a.yet tahkikatile nöbetçi müdd~i~ - Hırsızhk yapan bir çocuk 

Bu ihtara fena halde asabileşen Hü- mumısı Ekrem meşgul olmuş, harlıse 
sevin, iki arkadaşile birlikte birdenbire meşhud s_uc~ar kanu~u~a tevfikan dün adliyeye verildi 
vihidin üzerine atılmıs.lar ve dövme- adliyeye ıntıkal etmıştır. . . . . 0cıı~• 

Dün geç vakit karar hakimliği hulu - 13 Y.aşında Şua,yıb ısmınde ~ır ç ~e , 
ğ~ ba~lamıslardır. runa çıkarılan katil Şükrü, suçun,,u . ta : evv~lkı gece. sabaha karşı Fatıhtc ü~J;j' 
Hü~evin bununla da iktifa etmiyerek mamen ikrar ve itida ederek hadıseyı kercı. Ahmedın aralık ~apısmdan du çııl' 

rnstalı "cakısını çekmiş, Vahide sapla • yukarıda yazdığımız tanda anlatmış ve: na gırerek çekvmecedekı 350 kuruş vere:' 
mı5tır. Etraftan yetişenlerin müdaha· ,_ Muharrem 14 sabıkası olan tehdi - ~~ş~!r. Kaça<:agı .. sırada yaık~yı ele .; J1l!lgı 

keli bir adamdır. Bütün o civar esna - kuçuk hır~, dun ~eç vakıt. duru:'ızn.iS' 
ksHı> Vahid gii<:;lükle mütecavizlerin fmdan tehdidle haraç alır ve vermiycn- yapılmak uzere adlıyeye teslım edı 
elinden kurtarılmıştır. leri tehdid eder, hatta döverdi. tir. 
Başından müt€addid yara alan Va • Evvelki akşam da bana musallat oldu. 

hid, tC'davi edilmek üzere hastaneye Daima üzerinde bıçak ta.şıdığı için beni 
kaldırılmış, suclu Hüseyin ve arkadaş- de vurmasından korktum ve ben onu 

1 d vurdum• demiştir. 
lar• :v~krılanmıs ar ır. Sor.~usunu müteakıb tevkif edilcm ka-

tilin bu.~rı Ağırceza mahkemesine ve -
rilmesi muhtemeldir. 

60 yaşında bir ihtiyar dun bir 

Askerlik işleri: 

Şubeye davet 
1 Beşikta~ askerlik şubesind~ kaY~fı~ 

yedek 8. sınıf hesab memuru Istanbbc:":e 
Reşad oğlu Fuad Us'un hemen şu · 
müracaati ilan olunur. 

Bir ha.mal kezzabla 
tehlikeli surette 

yarrl ~ndı 
otomobil kazasmda öldU c1 

16 yaşl!'lda acemi bir çocuğun otomobil De ize düşen bir adam kurtarıl 1 

kullanmak hevesi, dün feci bir kazaya Dün 8 sayılı romorkörle Meyva~0.~: 

Vali ve belediye reisi Lutfi Kırdar, re
fakatinde refikası, Beyoğlu Halkevi r~isi 
ve daimi encümen azasıiıdan Ekrem Tur, 
Rumen turizm ofisi mümessili Mustafa 
Hilmi Tunalı bulunduğu halde evvelki 
gün Romanya bandıralı (Rece} Karol) 
vapurile Kösten<X!ye hareket etmiştir. 

Vali ve belediye reisi Romany.ada. pro -
paganda nezaretinin davetlisi olarak bir 
kaç gün kalacak ve tetkiklerde bulun -
duktan sonra Cuma günü İstanbula dö • 
ner:ektir. 

Köylü için bir araba tipi 
k:Jbul edil ·i 

sansa ffıbi tutulan gıda ve iptidai madde- Dlin, Balıkpazarın<la çok feci bir 
lerin fiat temevvücleri hakkında cetvel kata olmuş, bir hammal üzerine dökü
hazırlamaktadırlar. len kczzabla tehlikeli surette yaralan-

sebebiyet vermiştir. gitmekte olan Yorgi adında biri, ~~ı.ı\;e 
Kemal adındaki çocuk Şehzade camisi .. uş 

önünde "amide namaz kılan eniştesine zcnesini kaybederek denize duş~ 0:ıcıe 
aid otomobili beklerken, yanına hüvi - etraftan yetişenlerin yardımile guçl 

Ziraat Vekfıleti köylüler için ucuz a. 
rabalar imal ettirmeğe karar vermiş ve 
bu iş üzerinde ehemmiyetle meşgul ol -
mağa başlamıştır. Vekalet köylüler için 
ucuz ve azami derecede hafif bir araba 
tipi kabul etmiş ve bunlardan demir ve 
tahta fabrikalarından r:rine külliy~tli 

miktarda sipari.ş vermiştir. Bu arab::ılar 

tamamlandıktan sonra köylere dağıtıla

caktır. 

Bu cetveller Avrupada harbin zuhu - mı;;;hr. yeti tesbit edilemiyen bir doktor gelmiş kurtarılmıştır. , 
rundan evvel bu maddelerin fiatlarile Dün akşam geç vakit Limon iskele • ve: Bu kaza neticesinde bir hayli su Y~ııı 

Polis le: 
Bir yağcı o~omo• il kazasında 

yaralandı 

Kazlıçe~mede 82 numaralı dükkanda 
yağcılık yapan ve ayni yerde oturan Di -
mitri, Zeytinburnu caddesinden geçer • 
ken Oh annesin idaresindeki 1835 say ılt 
otomobilin çar:pmasile yaralanmıştır. Di
mitri tedavi edilmek üzere hastaneye 
kaldırılmış, kazaya seb€b olan şoför ya
kalanmıştır. 

Dört kumarbaz } a' al ~ :ıdı 

Mehmed Atik adında bir şahsın, Göz
t epede hat boyundaki ikametgahında ku
mar oynandığı zabıtaya ihbar edildiğin

den dün alakadar memurlarca kısa bir 
t arac;sudu müteakib yapılan baskın so -
nunda dört kumarbaz cürmü mcşhu<l ha
linde yakalanmışlardır. 

Sadettin, Hüseyin, Haydar, Kosti ad
larında olan bu kumarbazlarla Mehmed 
Atik. haklarında tanzim cdile11 evrakla 
ınüddeiumu.miliğe teslim edilmişlerdir. 

- Fatihte bir hastam var, beni oraya Be\/Do harbden sonra muhtelif zamanlardaki ~inde bir ti.iccara aid depo\.,'a kezzab te- tan Yorgi, tedavi edilmek üzere J 
- kadar otomobilinle götürüver, demiştir. 

fiat temevvüclerini mukayeseli bir su - n~kcsi taşıyan hamal Ahmed, bir ara- Kemal otomobil kullanmayı iyi bil • hastanesine kaldırılmıştır. ~ 
rette gö~e~ekte~r. J,k ~livazene~ni kaybe~rek ~rtında- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Haber alındığına göre Ticaret Vekale- ki yükile yere yuvarlanr:ıı~tır. İ L A N , ll 
tince müstahsilin her hangi bir fiat riü- Bu ani dü~üş neticesinde teneke de. Osmanlı Bankasından: MiC HELE M QRGAı1 
şükh.iğünden korunması için evvelce huğ- ]inmiş ve dökülen kezzablar Ahmedin j~ 3 faizli 1911 ihraçlı Mıstır Kredi 
dayda olduğu gibi diğer mahsullerin fiat- vücudünün muhtel~f yerleııine isabet Fonsiye Tahvilatınm 1/12/1939 tarihinde BAR KADINI 
larını da tutmak üzere kararlar alına - ederel: rığır surette yaralanmasına se - yapılacak itfa keşidesinde başa baş tedi-

1 caktır. beb olmuştur. yesi tehlikesine karşı, Osmanlı Bankası 
· Galata Merkezile Yenicami ve Beyoğlu Elde b1..ılundurulacak gıda maddeleri Hamal Ahmed baygın bir halde can. 

1 Şubeleri tarafından pek iyi şartlar a si
stoklaıı sayesinde bunların fiatlarını tan- kurtar::ınla Cerrahpaşa hastanesine kal ~orta edileceği, mezkur taıhvilat hamille-

Filminde 
zim etmek mümkün olacak, ne müstah- dırlmı~tır. rinin malumu olmak üzere ilan olunur. ./ 
sili ve ne de müstehliki ızrar edecek sun'i --- -----------------·-------------
fiat temevvüclerine meydan bırakılmı • 
yacaktır. 

r ir ça' gıcı bir tornacıyı y araladı 

Beyoğlunda Yeniçarşıda kadın yüzün
den \:J..kcrn bir kavga sonunda çalgıcı Bed
ri adında biri, tornacı İsmaili kolundan 
bıçakla yaralamıştır. Yaralı tedavi edil -
mek Üzere hastaneye kaldırılmış, suçlu 

c~~~k~: ;i;t~bt~~-:~:.5 ~ 
Şehir Tiyatrosu Tepebaşı dram kısnıında 

akşam ~:ıat 20.30 da 

Şermin 
İ.stlklAl cajdesl komedi kı.snb 

Gılndüı saat 14 de 
Kel Oğlan 

akşam saat 20,30 da 

Bir Muhasib Aranıyor 

-Sinemanın en sevıın li ve en fazlıı alkışlanan Jönpremiyerin 

FERNAND GRAVEY 
ve MICHELİNE PRESLE- ELVIRE POPESCO 

ile altı büyük Fransız yıldızının yarattıkları 

GAiP CENNET 
Şaheseri BUGüN MATiNELERIJEN itibaren 

S C M ~ ~ Sinemasında 
Başlıyor. Parisin hayah ve aşkları .•. ~ Tualetleri için milyonlar 

sarfeden Parisin şık ve güzel kadınları... aşkları 

ilaveten : Ekler Jurnal en son dünya ve harp haberleri - ti 
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Eşhas: Kan, koca 
Bayıam sabahı: 

Sayfa 9 

• u averesı 
- lI za tma artık; bak bir kart var.. 

Neca!i ile karısı gelmişler. 
- Onlara o kadar yakın gitmiştik. 

- Ali Beylere muhakkak uğrı) 3 • KapıJan bır ı.ğrayıverseydik. 
hm... ı - Benim aklıma geldi amma .. 

- Jalelere.. - Sonra unuttun değil m'? 
- Her bayram biz gidiyoruz, bir - Ne yapalım, başka bir gün gide • 

b:ıyra,, da onlar lsinler ... Sen N 'had ::iz Med:haların şeker1ik1e~ dikkat 
Be~ c kı:ırt yazdın mı? ettin rr.i? 

- Aklıma gelmedi. - Güzel bir şeydi galiba! 
- Z tPn senin aklına gelmez ki .. &. - Damad göndermiş olacak, çok 

d-ıın • ı n iki eli kanda olsa bir bay· ı:cvkU adam. Nasıl olmuş da o kızı be-: e e a · et~ 
• • nm unutmaz. ğeı.rniş. 

L .............. -.:~~~~!:J~ .. ~..!!.~~.'!~~~~~-~-.. ~.~.!~.~.~.~.i.~!. .................. J - Kapı çalınıvor. - Gönül bu .. 
vnıpanın gar'bınde üç bü i.ık tamarnıle samımi -0lsun, vrupanm şı. - ızı gor un ya. A A · - i te rn afir geldi. Ben sana de • K - a-
devlet on haftadır mü ell'h mal r'ltı k sınma biraz nefos aldırabi- m;nd!>nber·, giyin diyorum. - Fena kız değil. 

bir 'htil le<'ek ka 'ır iyi bir haberdır. Fakat ne - B pçi imiş, sende yirmi beş ku - _ Haydi canım .. Solucan gibi bir _ fa gin m·ş bırbir1erine ölt m 
daı-ı..- l olur a ol un, ancak pek yak n b'r harb ru~ vcır mı? c:e"·· 
k

• w ini indınnC'k için fırsal ve ·m - " J 

an kolluyorlar. E·er Majino ve z . tehn•cc;i kdirinde a!ınmalan mu+'.lıi - Dur çantama bakayım .. l/ra var, _ Klmbilir başka meziyetleri va~ 
!rıd h olan s l ta ırmaları, seferhE'rhk ve örfi bir on kuruş var. d•.r. atları arada b rer rnuıi tes 1 et-

knı. Ydile" Alman, in Tz ve Fran z idar(' 'b' son askeri tedbirlere müra - - Dünden düşünüp para bozdur - - Hiç ummam. 
anları çoktan sel bi akacak, Frnn - Cfl:ıt c UD'''Ila"ı gö terivor ki Bel~·ırn ve man lfızımdı. - Sen kimseyi bc<Yenmezsin ki! 
ıı - Alman hudud Nil el r n ki m • Hbll· 1

. ~ hd-~·lan korku, endi e \'e ız - - Söyle, birazdan gel ·n.. - Kapı çalındı. Hele bak. 
:rn:ı tıra ıçın n.ıır. . 

re t>r a keri harekat dolavıc;ile bi - - A ıb değil mı canım. - Mic:qfir geldi. Şu masanın üzerini 
re" h ,__ " k t Fcı\at end·~e ve ıztırab Avrupanın 

ra~'Ue dönecekti" fakat bere ' .:_ Ne ''apalım oldu. riu"..,elt Ye11e de kül do"kmüşsun," aya -
'Ver in bu J ' şim'll batısında yaşıyan ve yük .... k bir J da kimse .. 
dılnıis' olanhu~~d~~~~ti~ra:~a t~h~e: mf'd '1İ et \'e bir 1..-ültür taşıyan 8,5 - Hnyd', çaıbuk hazırlan ·ınıo dn.ğıtıver ... 
hat ınfu:clmh üc büvük milletin kütle m'lvon b"taraf Fekmenk \'E'ya 8,3 mil- gelmed€1l soAağa çı ~alını. 
h~lm~~ rrö~s ~ öj:,~e gelmelerine ıa- von Bek'kalıya inhisar etmemekted:r. * * A~amiistü: 

nı 0 1n k b İşte hbndinav devletleri ah::ıli • ör,,lr. vakti: 
h 

1a .. ct.a ve bu suretle manasız ır ., • - Bittim. 
a b h si de, BalhkTn şarkında l:x:>li -vuzünd"n vüz binlerce insan a- Elbı'sen? " . ~ b h l" t h - ~ . Yı.tı ı:·mdılık kowrunmaktadır. ren yem ız.ıra evu ac;mın ~ • . b' . t . A kl • 

- Ben de. 

cra· k .. 1 ·nda, rrevcudiv. etlori icin - Benim canım hiç ır şey ıs emı - - va aıım agnyor. 
Buna ıruk bil, Jinlanda ve Belcika B 1 -=ı k r zann"diyo • • "" dPı.;n <lii~i.incPkre dalmış ve hatta ted- yor. - acar.. arım opuyo 

)Pra .lnnnın Alınanla"la müttefkler N · t'ks k kah r· un· lJ'r'rr h'~ hr c; bulunuyorlar. Ruc:va - - erE'ye gıt ı e.: se f.;r ve. Ç rum. 
:~ ndn b'r dö~ü., sahası o1maları ih • l<"'· ... r., t,.a ihtil"f Avrupanm bütün d ~ım ı;E'ker kahve kesildi. _ Uıf yet'ştirmekten dilim 'kuru • 
~~1, u i' i mi: takil küçük de,·leti, . ı· J' i ka a bovıvabikcek bir i ti • - Renim de öyle.. du. 

hı\" a son "k; hart darı" eri, d r'n d'l i ·· ermektedir. _ Konyak.lan da hesaba kat! - K:ıç kisi eve gelip gitti-· 
<nrt· lere dü ür rf , Pf'k c'ddi vem 
r f] H l"c;.1; Avru:>a'l. n d !!usunda, harb - İki k deh Ali Beylerde .. İki kadeh - Kaç merdiven çıktın! ... 1 ı keıi ve s'va tedb'rlcr alına ~a 
se\·k ~ ktedir. Bm!iln JX:,{ va ih rılrı. at i mm akkaten k ·1 en111'ş bulumr ,. 'N{ l>ahat Hanımlarda .. Nebahat Hanım - Laf dinlemekten kafam şişti. 
r<:tk ~ • t'l \ e isti1·balin Avrupamn bu sc>m · !' da ,. .. nC'lcri enfes yapıvor. - Bucrün de geçti amma. ,.. in olunu or ki, Hol~nda ve 
.o l 'k ha ,.,.., 1 • mukadderatın ne oldu· u Zatrn sen öylesindir. Bütün er • _ Yarın d& bir çok yere gitmek li • b " 'l h"k··mo rla"'·nın mulıaribler· 
k r ~ rm'lk )Ok!l a ynpt khn te h'lirı mrmck+ d'r: çün ·ü bu mt- kel{kr de "vle ya .. Nebahat Hanım ne zım. 

t'\ ·1 ·, Alm"nbr ar nda . ı;_ van yüz m'hona vakın .mu"ı. •. ;:ırqı. b crenirsiniz.. Sanki bir eve - Yarını da bir atlat ak. 
"la .. ·n raha mı kaçıran ' da· b n.ı Ben daha iyi mi vap rım. _ K'mler gelirler deı "n! 

k olan valnız Po
1
onv me • _ ~. yapar~. 'demek değil· yap - Bell' 1ma ki .. 

' · . Bur la d ha bı k kök ' - ı o z 
. r bi- mak. _ y , unluk.tan gözl run kapanıyor 

- Ne demek istiyorsun. Ben o rü - vntacn • 1m. 
ü ' rı k dar ol maz m ım? .. İ ı ü- d · - - Ben e. 

•ü er· ··1 re kırıtmak. Bir rlah.a evine rl I L l 
:ıdım a arsam iki olsun. • J .tml!~ .::f' u ;2,tl 

r biliyor mu idmiz ? =ı 
Göz!erile işiten hayvan 

Gözlerile işiten 
ha van kurbağa • 
d . Her iki gözü • 
nün a.ka nda b:.ı 
lunan \'c Timağa 

s·n·rıer 

\ Kuştarm ve bahklarm hicreti 
Kuşiar ilkba • 

haıda şimale doğ

ru hicret ederler. 

ırın aksine olarak, 

l~ur a ~anı işitme hassasını 

m kl d"rler. 

Balıklar ise onla • ·~~~111~ 
temin et- ilkbahar gelir gel 

mez ce:ııuba doğru hicrete başlarlar. 
e ..................... - .............. - ........................................ ______ .... _...._ __ 

' 

rl 1m c.>dc>r ve üc:t 1i ele}P v .. ·rıer e 
r.' ı·u A1·'1en'z]e Ba1bT'br bir "n Av
ı ü'1 n n cen11etleri bile olab 'l€c lcr -
dır. /\h o gün! 

H. F... ErkilC't 

il z 
°" { " on nm ariht ba isler uh r iri yazı 

lir· Y:<finci asrın büyük Türk muhar- ~ ise rezaletti. C..Jataru.:ı :has ve beyaz on sekizinci asır vak'anilvislerinden Sup
lll~ E:uya Çelebi, muazuını se;> ahatna- franca.lcl ekmeği, nice bin renkte mi.sklı hinin ncldett.igi ~u vak' aya guzel bir de
ta nın her tarafmC!. olduğu gibi, Gala· §Ckerl ri, bannrlı midi, mi.ınakkış va- ı I vr olur: 

r J 

~ap~. da hahseaerkcn, adeta bir tablo raklı b::ıJı~rlı helvası meŞhur idi. Ta~ Kalyoncu nefcierinden olup Tophane-
. mcrdıvenlı ml'yhnnesınde, Kefelide, Mı-• de knsablık eden hır adama misafirl ri 

d Ca~ata 17 inci as rd;., 3081'1 dükk.nlı, halAkid , K va),da, S:.ımbıillüde, g lir. Bır kalyoncu neferinin nasıl olup 
t kan sahibl rı cJ· rıyet ile Rum ve Konst<lntın e, S r dntla bır tek k trcsi ta J... lık ettıgini başka bir tarih .soh
{ k, d niz kC'n:ırıncla kat kat hDrabat- bile haram Anknııa, Sakız, Mu anJ'n, b tincle anlatırım. Kasab 'rnlyancu dil • 

tı le>ri, ıneyk d ı ri, her bırind oc r, Edrcrnid, Bozcaada şarapları satılırdl. kiını cı n bıraz et alır, dalına yaptığı ni. 
hır \ r )'uz. fasık v facir is ve i ret E>der Sokaklarında. yalın ayak, başı açık hum- bi, Galatadaki meyhane aşçılarından bi
deı ~r ıdı. G latada hanend' ve s:ıL. n- hane esirleri sürüniirdıi: rine gidip, parasını da vere.el\: eti pi ·r-
t rır e bir hay ve huy olur idi ki dill rle Öyle sermest m ki id1'ak etme>Zcm diin· m •lenni rica eder. Lakin meyhanccil•'r, 
t... ">lun. azdı. Gemicilerin, fücc:ırla- ya n,.,d;1• misafirlerı yatın kalktı"'ı küçük bir be-·•, an• k" . . - • , . s 
ı aı fa t arların, ge:nı marango·zl:ırı vo Ben kimim, saki olan kimdfr, meyi kfır odasında ağırlamak niyetinde olan 
h1tıc>"i~çıların oturdu~ Ga1atada, mey- sa1ıbfi. rıPdir? 1 kas .. bı: cSen bi1Jın şerbetimizi içen müş-
lll'ci) er Rum, satıcıınr Ermrni, meyli- Ba:bnkırımızın, gençliklerinde Galata- ten"lı:!rden değilsinr. <lıye kovarlar. Kala· 
~ÇS ~r Y~udi ve uhHecıler is<' Yahudi ya lbüyüklerindcn gi1.li olarak gcçtikJeıiJ balık oldukları içln de, birbirlerinden ce-

e erı ıdi. Meyimecı ve ulltfecilcrin hatırlamraa, Evliyanın anlattığı Galata, (Devamı 8 inci sayfada) 

Bir dans diişmanı 
Bn.yln Fa. Fa.> di)<>r ki. 

«Bir aile toplant nda dans da 
ı. Ben "\ie kocam bütün d'~er 

to 1 t 1arda olduğu gibi bu topfon. 
tıda da dansı uzaktan seyretmekle 
iktıfa cttı·~. S'ze bu m€ktubu yaz Şl· 
mm c:ebebi toplantının sonuna do1 -
ru çok ~evdiğim bir arkadaşımın ku. 
iağ·ma f sJldadığı sualdir. 

- «Kocan dansın neden bu dere -
ce düşmanıdır? Seni yabancı bir er· 
ke w 'n kolları arasında dans eder er 
mcvr tahamm'il ed<.>mivecek kad~r 
kıc;kanma.sını biraz hafif, biraz kırı
cı bulm ız ra.s n ?> 

- - Havır, dPdirr., fakat işte c;ize 
de biraz derd dökmek isterdim.> 

-h 
Dan~ n tarihi insanlığın tarihı ka. 

dar es ··a·r, :Ik insan sevincini evve
rn şarkı, sonra da dansla izhar etti, 
bununla beraber dansın bugünkü 
ı:;eklini lmak meylini pfü'1termesi 
1960 yılına doğru başlar. Bakınız 
şimdi hatırıma geliyor: 

Bir gün Alman başvekili Bismar. 
kı yeni danslardan birkaç nümune -

n'n gösterileceği bir top! ntıya ça -
ğlrmı~lar, o vakte kadaı· kadrildcn 
veya polka ile emsalinden ba~ka 
türlü dans görmemiş olan Bisll'arE 
c kP • n kadına sarılarak dönmeye 
başlnd· r1nı görünce: 

- Kokla mak iç.in evlerine dön -
meyi neden beklemiyorlar? diye sor 
muş. 

Bi ·markın fikrine iştirak etme • 
meklP beraber son yıllar içinde icad 
~::1'1miş olan danslardan bazılarını 

h.e11 dn sevmem. Okuvucumun koca. 
sı bu r.u·usta dahs müteas ıb olabi • 
fir, fol·""t taa" ubunu dikkat gözünü 
Ç<-1-.e<'e r derecede ilerive ötürme -
nıt .; Ll ımdır. Maam fih şimdi bu 
~ 'h·da okuyucumun mesele çıkar -
mnması icab eder. Vaziyeti oldugu 
gibi k'bul etmelidiı. 

* Bav cA. K..:ıı a: 
- cBu kari:n ev~ni , ıkmıslır, ü -

cüncü kocasınd n avrıld ktan eoonra 
lak yd görilnmektedir• diyor u -
nuz, fokat dikkat ettiniz mi cgörün
mektedirı. diyorsunuz, cgö~nmek 
başka,. gerçekten öyle olmak da ge. 
ne başkadır. TEYZE 
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• Sayfa SON POSTA İk.inciteşrin ıs_.... 

Bir casusun haJatı Casuslar 
nasıl yeti1f tirilir? ' 

- Ka.rJ, size bir defa daha tekrar e
diyorum: Alman sosyetesinde yük -

eek mevkiler elde etmenize imkftn ve
recek temaslar tesis etmek istiyorsanu, 
biç tereddüd etmeden tekliflerimi ka. 
bul etme1isiniz!. Siz adeta bu iş için ya. 

[ Alman casusu Karı Armhard'ın 
hatıratına göre yazılnııştır J 

den sonra tam saat üçde sizi Vilhelrnt' 
trase'de bekliyeceğim!. 

Karl'm «Hern Rozen» diye hitab et• 
tiği adam garsonu çağırdı. Yeniien ve 
içilen şeylerin parasını verdi. Garsona. 
bol bir bı:ıhşiş bıraktı ve ıslıkla b~r 
marş çalarak lokantanın kapısına dog
ru yürüdü. ratılmış bir adamsınız: Seyahatler yap- Nakleden: Hasan Ali Ediz 

masmı, sergüzeştlere atılmasını sevi • k k1 . .. v •• ı·· d belli Hosar} . . . .. e er, genı.ş gGgus u, ar 
yursunuz, bir çok ecncln dillerıne mu- zabitlPri hiç durmadan lokantaya girip 
kemmel surette v~kıfsınız! Bütün bun- çıkıyorlardı. 
Jardan başka, tahsil ve terbiye bakı • · Karl Armhara, bir hayli müddet de
mından da iyi yetişmişsinizdir, bina • vam eden sükfuıu nihayet ihlM etti: 
enalevh kendinizi her türlü şartlar al. _ Teklifinizi esas mbarile kabul e
tında her yerde idare edebilirsiniz! İş- diyorum, dedi. Fakat yapacağım ~le -
te biHUn ·ıbunJarı düşünerek, sizin bi - rin şeref ve namus çerçeveleri d1şma 
zim için biçilmiş bir kaftan olduğunu- çı-kmıyacağına beni temin edebilir mi
zu tekrar edebilirim. Sonra şunu da u. siniz? 
nutmayınız ki, bu teK.lifim, sizin için Karl'ın muhatabı güldü: 
de bulunmaz .bir nimet, kaçırılması ~a- - Namus, nisbi, izafi bir mefhum -

iz olmıyan bir fırsattır. bu fırsatın bir dur, dedi. Umarım ki hayat tecrübeniz 
daha tekrar etmesine de imkan yQktur. bunu size ö~rretmiştir. Biz, düşmanla. 

Bu ~özleri söyliyen adam sustu. Ve rın•ızm kullandığı her silahı kullanma
adeta muhatabının düşünmesine, mu- ğa mecburuz. Gayeye erişmek için kul
ayyen bir k~ara gelmesine yardım et- lmnlacak vasıtalar üzerinde fazla hassa 
mek jster giıbi, önünde bir yakut gibi siyct göstermek akıl kAn değildir. E • 
yanmı.ıkta olan şarap kadehine bakma- sas mesele i!ıtenilen neticeyi elde et -
ğa başladı. mE>ktir. Geri kalam Iaf ve güzaftır. 

Kendisine «Karh diye hitab edilen Karl'ın muhafabı sözünün burasına 
zat, uzun müddet, bir tek kelime söy - geldi~i zaman, geniş bir istihfafı i.fade 

]eTYJek~z1n düşündü. Bu, yirmi beş ~-aş eden bir je~t yaph. Fakat bu son söz -
~arında, geniş omuzlu, sert bakışlı goz- 1er'nin ve bu jestinin Karl üzerinde i-
lerinin rengi oldukça acayi·b bir genç- yi bir tesir yapmadığını hisseder etmez, 
ti. Son modava göre giyinmişti. Fakat süratle ~unları ilave etti: 
dikkatli bir göz, elbiselerinin şurasm • _ Sonra şunu da söyliyeyim ki, bu 
da burasında göze çarpan ve zamanın i~in kar~ılığı olarak siz,e ilk ağızda ve. 
tahribatına delalet eden parlaklıkları rercğimiz para da azımsanmıyacak ak
pe'L::aJa farkcdebilirdi. Karl'ın önünde, dar çokhır: Senede 8000 mark, herhal
bir altın tabaka duruyor, Karı, bunu de az bir para sayılamaz! Bundan maa. 
bir elile evirip çeviriyordu. Gene dik- da, muvaffakiyetle başaracğmız her iş 
katli hir göz, bunun hakild bir altın ol- ıçin de aynca mükafat ve ikramiye de 

madı1iım anlamakta hiç de güçlük çek- alacaksınız! Dahası var: Bütün bu say-

d~ dıklarımdan maada, sefere çıktığınız mez ı. 

" Karşılıklı olarak konuşmakta olan zamen da beher gününüz için ayr!ca 

b ·k· k' · B ı · · . · l"k 1 30 mark «munzam ücret> alacaksınız! u ı ı ışı. er mm en ıyı, en u s O-

k t l d b
. · · b' k.. . Zamanla. gerek aylığınız, gerek cmun-

an a arın an ırının ayn ır oşesın- · .. . . 
1 

k · .. ·· 
.J- t ı d 1902 . V"!I. ;:am ucret>ınız arttın aca , ve gunun 
UK o unwor ar ı. senesı .n..cınunn-

. bilinde. şimdi sizin hayalinizden bile 
sanisinin 'birinci günü idi. Ortalık her 

geçmc~e imkan olınıyacak bir raddeye 
zamandan fazla kalabalıktı. Dekolte varacaktır. 
giyinmiş, şık ve pahalı kolyeler, elınas Karl bir defa daha isin bütün cmüs. 
küpı:>ler takınmış kadınlar, etrafa ko - beh ve cmenfi> tarafİarını teraziye 
kular ~açarak gelip geçiyorlardı. Kır - vurdu. Casus olmak ... Casus ... Bu, in. 
mızı yanaklı, Vilhelmkari bıyıklı er - ~anın kulağında hiç de müsaid tesir 

Bıı. ~·omanı maarif müfettı~lerinden 
Asım Kııltür'e ithaf ediyrm.ım. 

Z B. S. 
fO u sene nasıl oldu, ne 
~ tiçim dı.işündüm bilmem; 

Hcybeliadada mevsimlik bir ev 

«Son Posta» nın tefrikası: 1 

veyahud az kazançlı küçük bir komis
yoncu olarak ömrünü çürütmesi doğru 
mu idi? 

Ertesi gün Rozen'in randevusuna gi
den Karı, derhal kendisine iş verilme .. 
sini beokliyordu. Fakat umduğu çıkma .. 

Karı, kat'i kararını vermiş bir insan dı. Kendisine ~ verecek yerde, etek: 
edasile: tıik h~zırlık kursları» ndan geçmesi 1• 

- Kabul, dedi, teklifinizi kaıbul e • cab edeceğini söylediler .. 

diyorum. Kar 1 icin hummalı bir faaliyet ha -
- Çok güzel. Fevkalade güzel. $im- yatı ba~l~dı. Bu i.şle meşgul bir takı~ 

di de, kadehimi müstakbel muvaffaki- mütehassıslarm rehberliği ve nezaretı 
yetl0riniı şerefine kaldırmama müsaa. altında beş ay devam eden muhtelif 
denizi rica edeceğim! Ha, bakınız, sıra. dersler gördü. Bu derslerin içinde: To~ 
~ı g0.1misken şunu da söyliyeyim: Tek- poÇrafya, müsellesat (trigenometri)ı 
llfımi kabd ederken su noktayı da ha- çizgiJi resim, deniz silahları gibi ders~ 

tm11ızdan hiç çrkarmamalısmız, yapa- ler v~rdı. Ayrıca ·bu beş ay içinde on~ 
r'ağıım• iş dolayısile, başınıza gelmesi rorpid'l ve denizaltıların mode1lerin1 

mümkün ve mukadder olan tehlike - pl:S<;terdiler.. Zırhlı ve kruvazörlerin 
lerden ötürü hiç bir mes'uliyet kabul muhtelif tiplerini tanıttılar .. Uzak roe
edemcyiz! Bütün müşkülleri, bütün safelerd€n bütün gemi tiplerini tanı • 

ı engelleri kendi zeka ve dirayetinizle mak ~Pkillerini öğrettiler. En sonunda 
Bu rı:sim gördüğünüz gibi bir yaprakla . . d .. 1 T h da, mu··nhasıran İngiliz hatb gemilerine 

b .. kl · .. t ı ı 'de ha 11etmek mecburıyetın esınız. e -
üstündeki oce erı gos eren a e a · k d h • b' d ·· t d'l 

b
. - 'd' ? likcli vaziyetlerden, bizzat kendı uv. ai' ususı ır ers gos er ı er .. 
ır resım mı ır v 

vetinizla kurtulmaga çalşacaksınız. Karl, bu beş aylık ders devresi zar-
Karl, başile bir tasdik işareti yaptı. fında hemen hemen Rozeni hiç görrrıe

Ve, kendi kadehine şarap doldurarak: di. Fakat bes aylık kurslar biter bit -
- Bundan tabii .bir şey olamaz, de - mez, onu telefonla Vilhelmştraseye ça· 

di. Hrn Rozen, merakımı muc'ib olan ğırdılar .. Rozen onu kendi iş odasınd~ 
nokta şurasıdır: Hemen hemen beni kahul etti. Rozende, ilk görüştüklerı 
hiç tanımadığınız halde, nasıl oluyor zamanki Jaübaliliğin zerresi bile kal -
da bana bu sahada açılmak lüzumunu mamıştı. Bu defa o, fevkalade ciddi ye 
hissetliniz? Veyahud bövle lüzumu ne resmi idi. Karl'a bir koltuk gösterdik· 
den hissettiniz? Yani bu alelade bir te. ten sonra, zaman zaman elindeki ka -
sadüf mü'? leımle masaya vurarak, gayet otoriter 

- Bizim işlerin tesadüflerle hiç bir bir dnle söze başladı: .. 
.. . · - Dostum, dedi, şu dakik.adan ıhba• 

alakası yoktur. Hem musaade ed.ımz l büt" a· ı· . l Alman . . . . ren s z, un mevcu ıye ınız e 
de sır:ısı gelınışken sıze, Alınan ıstih : gizli istihbarat servisinin emrindesi -
ba,..at teşkilatına intisab eden her yem nil:! Her gün bizimle teması muhafaza 
ajana verilmesi ica'b eden ilk dersi de etmel{, ve telefonla nerede bulunduğıt
vereyim: sual sormak adet değildir. nuru bildiımek medburiyetindesiniı! 
Şayed herhangi bir meseleyi öğreruook Siıe verilec€k işler hakkında mutlaK 

nayır bir 1ıarb limanının planıdır ve zaruretini hissed.iyorsanız, bunu biz • bir ketumiyet muhafaza etmeniz !Azını 
b~r casus tarafından mensub olduğu. zat kendi akıl ve düşüncenizle, elinizde geleceğini, aynca, ilaıve etmeğe lüzıtrf 
teşkilatın merkezine yollanmıştır mevcud olan malumlarla yapmağa ça. görmüyorum. Elinizde, sizi kompri 

vapmıyan bir kelime idi. Fakat diğer lışacaksınız! Maamafih bunu yakında metne edecek ne bir vesika, ne de biı 
taraftan, bir insanın, mesela Karl gibi kendiniz de anlayacaksınız!. Neyse, tek kağıd bulunmamalıdır. 
hayatını az ücretli küçük bir memur, şimdilik bu kadar yet~ir .. yarın öğle • ( ATkası varı 

BEN 
ÖlDÜJIMEDmM 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

Diye bir uzun atlama oyununa giriş 
mediğimiz kaldı. İkide ·birde 

- Ah Ekremciğim; Ne iyi ettin de gel 
din. 

Diyor; hizmetçi kadına muttasıl ye 
ır.ek, meyva, sebze, et, rakı, bira, tavuk 
sığır dili, balık hazırlamasını söylüyor 
dum. 

tutn.ak hatasını ırtikab ettim. Dün
yada sevmediğim şeylerden ~susuzlukla 

yokUŞı> bu auada Öz iki kardeştir. İskele
den yukarıya çıkınceıya kadar terden 
kokarsınız; evinizde yıkanacak bir dam
la su bulunmaz. bedeli olmr.k üzere kırk beşe otuz beş rim. Sabahtan akşama kadar yokuşlara mısafir etmek mecburiyetinde kalırsınız. 

Akşam yemeğinden sonra çamlara çık 
tık. Hakikaten ilahi ·bir geceydi. Çamla· 
rın arasından süzülen ay ışığı her taraf· 
başka bir şekilde güzelleştirerek insan
zor la şair yapacak manzaralar yaratmış· 
tı. cMavi nurdan ırmak> tabirinin haki· 
katle tam tetabukunu görebilmek içiıl 
mehtabda Adada bulunmalı .. arkadaşıma, 
muhabbetle, sordum 

Oldu bir defa ... Guya akıl.sız başın ce- dıha zammetmelisiniz. tırmanarak dağ tepelerine su ceken bu Gelenler de, tabii, ferasetli insanlardır 
zasını ayak çekermiş, halbukı burada O halde İstanbula ininiz. Sabahları zavallılar, akşamdan gece yarılarına ka- amma iradeleri ellerinde değildir; ya 
hem ayak, hem yürek hem de~ beden çe- daima 9,7 dt· hareket eden 8,53 vapuruna dar da sır1larında insan taşırbr. 1 doktor üç beş gün istirahat tavsiye et
kiyor. binmek için .. bi~- saat on _daki~:ıyı gün~_şe 1 Maamafih biraz da madalyorıun öte ta- mıştir, ya~~d d~rt yaşındaki yav~uc~ğu~ 

Fakal ya çamları, ya manzarası, ya karşı t.yak ustunde geçırmege rıza gos- ı rafına bakmak insafını göstermeli. Bu hava tebdılme ihtiyacı vardır; sız yınnı 
mehtabı, diyeceksiniz: hakkını-z var. Za- tcrmek gerektir; avdette de köprüden çamların güzelliğine başka nerede tesa.. sekiz gün evvel köprüdeki tesadüfünüzde 
ten her sene birkaç yüzünü. hatta birkaç vapura gırinceye kadar, sıkışmaktan, şek.. j ciüf edebıliıiz?. Nasıl ki bir kilo bar- her nasılsa gafil avlanıp •huyurmazsanız 
binini ya Mazalto hc.nımın bfr fincan linizin değişmediğine şükredebilirsiniz. bunya bahgının 240 kuruşa satıldığına da vallahi darılırım> demişsinizdir: ihtiyac 
kahvesine, yahud Mannik dudunun iki Allahın dağındaki bu susuz ev katına Büyükada müstesna, Heybeliden başka hasıl olunca onlar da ceski dmsttur, git-
kemik pirzolasına kurban Vf'rdiğimiz o 1 b:r mevsim için neden 200 lira veriyoruz? hiçbir yerd~ tesadüI mümkün değildir. mezsck gücenir> mülahazasile gelmişler-
çamlarla iU manzara ve bu mehtab ol- . Kil:> almak ıçinse evden çıkm.ımalı. Za- İste bu serıe ben bu adada idim. r;ı-. 
masa Heybeliadaya i~san delirse gitmez. I yıflamak ıçınse muvafıktır; insan iske- · Maamafih ben böyle pörçüklü bir ka-

Mebtabı düşünüyorum; bu akşam ay 
İstanbula inmezsiniz; günlerıniı kitabla- lt:ye her ın;p çıkışta nasıl olsa yanın ki- var. Muhakkak ki tekmil ada sakinleri, fıle ile karşılaşmadrm; hizmetçi kadın o-
rın arasında küflenip çürür. Çamlardaki lo atar. d.a kapısını açıp ta: bilhassa gençler bu gece büvük tura çı-
kahvehane bozuııtuı;u gazinolara gidcr-1 Dıkkat ediyorum: Meyva - sebze halin- J· kl d B' k .. d be . d - Buyurun. . . b ğ 1 .acn ar ır. ır aç gun en rı man o- D d d 11 d be . 1 siniz· gramofon sesinden sinirleriniı bo- de ebem yedı uçu <l a mazsanıl yarın 1. b. b . . d 1 k kl' er, em ez yı ar an n rasge me-

' .. .. v· d' k bo b"k d' ınli ır grup elırdı. Ka ın ı, er e ı, d·~. k' b' d t k d' .. k Jd zuJur. Hani bir komisyon tec:ekkül etse çuruyecegım> ıyere yun u en o... • ık· b k' . .. kk b 1 b 1gım es ı ır os un en ısını a ırın-
~ 1 b d 25 k 1 k t'k t' 1 oc ı, on eş ışıden mure e o an u k tt ~ .. d" h t de .-Türkiycnin en kötü plakl~rınh seç- matesler, ura a, uruş u {l ı e ın a - ı , ca anapeye a ıgını gor um; ayre ve 

cı ı , •.. grup, çamlıklara her gece ncş e sacıyor. . . 
rneğe çalışsa, imkanı yok, bu gazinocu- tında. kazara mebus olmuş avukat katıbı ~ memnumyetle yerıınden sıçrayarak: 

1 Ben ne yapacaktım?. Otuz g:ünde bir v Ek br kadar muvaffak olamaz.. Türkünün bu 1 gibi km·uluyor ar. - ay ' rem. 
1 F 1 d b' f 0 +· k b- defa gelen §U üç, beş gecelik mehtab ale-dcr('(:e adısini. hanendenin bu kadar cırt-. ırıncı arm a ır se ır azarrıt:.ı. asa Dememle boynuna sarılmam bir oldu. 

lağım, plağın bu rütbe bozuğunu hangi larında bir nazır gururu, bakkallarında mini kaçırmak günahtı. Gerçi başımda Ekrem Çeliği büyük bir sevinçle misa;. 
ı h b k il b d d sevda dumanı, gönlümde aşk heyecanı czevkisefih sahibi bir araya getirebili _ bir şeh·nşa ı a ışı sez en u a a a ev fir ettim. Akşama kadar hep mekteb ha-

}"orsa nşkolsun... ararken si7.e: yoktu; faknt mehtabı sevmek için mut- ya tından lır,llsettik. 
Plfıj mı buyurdunuz?. Şu bulanık de- - Hastanız varsa vermeyiz. laka bunlara mı ihtiyaç vardı?. Ben ta. Hömaza.sp Rakı hoc::..nın ce -

niz parçasının dibi midve kabuklarile, İhtarında da bulunurlar. Peki; sıhhatli biati se~yordum: aya tutkundum ve aş- şı>k davr.sı> nı anlatışını konuştuk. mu.-
cam kırıklarile, yosunlu ~ivri taşlarla do- cıdam buraya neden gelsin; susuzluktan, I k_ın_ bu a~ar ha~ikisi bir insan için ka- mu diniye mualliminin ckopya, yı .-kop-

1 h'lk t - .. d b . - l' d v ' k l .. . ...ı • b' b .. f t iıdı. Kendı kendıme: c;·a~ s"naral'. u, ı a gunun en erı ınsan e ı egme- yo uş nn, yuzue ın eş yuz ıa zam- _ * "' ' 

miş. kısmına plaj mı diyorlar? Gazinosun- mınd:.n hasta olsun diye mı? Yoksa ak- - Ah, yirmi beş yaşında olsaydım. - · Gopça yapmayın, gözünüııü patla -
da otursanız bir fincan kahv~ine yirmi ~am üzerl<:ıi iskele gazinosund:ı, sandal- Derneğe kalmadı; kapının zili acı acı tırım. 
beş kuruş vermeniz icab eder; antre be- ya bulan:aınak yüzünden, dört karış bo- öttü. Tehdidini: Kitabünnikah sayfalarının 
deli on kuruşla bir şişe suyu da hesabla- :·undaki rıhtımda iki defa gidip geldik- Unutmadan ilave edeyim: Böyle yer- vugül atlamadan aynen imtihan kağıd -
mak l.hım gelirse, bir fincan hhveye 45 ten sonra hiddetle yeniden yoku~lara sar- !erde kapı zmeri daima acı acı öterler. !arına geçişini hatırladık. 
kuruş ödemek ya mirasyedilik veya ab- .!:ın diye mi?.. Evinizde eşyanız1 yatağınız, hatta hazır- İkimiz de öyle çocuklaştık, öyle ço -
dalhktır.. Denize girmek isterseniz antre, Benden hayvanların en hdbahtını da yemeğinız yoktur; bu vaziyette baıan cuklaştık ki tarif edemem; neredeyse 
mayo nya don, yıkanmak i<;in tatlı su sorsalar cAda merkebleri:t cevabını veri- iki, bazan da bes kisiYi egece yatısına-> - Teneffüshan.eıia ~ v.ıınArd.ılr 

- Asfalta inelim mi Ekrem?. 
- Ben çamlıkta kalmağı tef{!ih ede • 

rlın. 

- O halde gazinoya oturalım; gelen• 
geçeni seyrederiz. 

- Hayır; öyle yapmıyalım. Bir çamıl1 
dibine görülemiyecek şekilde oturup ya
lan ciinliyelim. 

- Ne yalanı?. 
- Sevda yalanı, aşk yalanı.. delikanlı-

lann genç kızlara söyledikleri yalanları-·· 
- Hala eski Ekremsin iki gözüm. Maa

mafih dediğin gibi yaıpalım .. 
Biraz tırmandık. Ay ışığile bezenen bir 

sahanın .gerisinde karanlıkça bir yer bul
duk ve oturduk. 

Simdi av bekliyorduk. Bizim avımız. 
yakınımıza gelerek birbirlerine aşk ya -
}anları uyduracak bir çift olacaktı. 

İntizanmızın uzun sürmediğini söy -
lemeğe hacet yoktur sanırım. Bu adada 
hangi çam vardır ki hayatı imtidadınca 
en az b~ş yüz çifte gündüzleri gölge sal
m.~mış , geceleri sır muharrirliği yap -
mamış olsun?. 

P:krcm Çelik b~ni yavaş<:J di-irttiİ· 
Gerdiğimiz ağa işte nihayet bir çift a~ 
düşmüştü. Nefeslerimizi bile keser gibi 
yaptık. Bü.&bütün karanlıklara gömül -
mek için, imkanın azami haddini kulla
narak, büzüldükçe büzüldük. 

( A ,.kası var) 
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• M 1 Z A H 
Misafire dair 

- Gene rigaralanm bif'mil. 
-- MisajirleT gelir gelmez, ortadan 
kaldır diyet~ etmemiş miydim? ... 

~ece yatm m.Uafiri - Kütübhanenize 
oYdu.ğu.nu,ı kitablara göz gezdirdim. 
8u:ııar ne bayağı feyler, iyi bir kitab 

•• ~eçıp almak aklınıza gelmiyor mu? ····· C ... M.i~~f i.; .. f ;·k·;~i·~~·; ...... 5 
Piyano çalarsan 

Erkek, misafirlerin bulunduğu salon-
dan dı.ş.an çıktı. Kansını çağırttı: 

- Beni dı.şan çağırtnnı.şsın. 
- Saat on ikiyi geçiyor. 
- Biliyorum. 

b· - Misafirler fatla kald1lar, barı sen 
ı.~~az piyano çalsan da, birer ikişer kal
~ '?itseler. 

* 
Rahatlık 

- Bu ıı~am lokantada yemek yiyor-sun .. 
- Öyle oldu. 
- Hani misafirlerin vardı? 
- Evet! 
- Gelmediler mi? 

he - Geldiler. Onlar da rahnt olsunbr. 

1 
n de rahat olayım; diye düşündüm; on-

tar evde y<'mC'klerini yerler. Ben de bu. 
aya geldim, yemeğimi yiyeceğim. 

* 
Onlar eğlen"Tlişlerdir 

- Yazın sayfiyeye gittiniz mi? 
- Gittik. 

Misafire dair 
vecizeler 

Misafir umdutumı yemez, buldutu
na yer. Fakat umdutunu pek ister. 

* - Misafir misafiri istemez, eT sa -

hibi biç birini istemez. 
Derler. Gerçi bu dotı'udar amma ev 

sahlbleri de bunu bildlk1eri halde mi
s:ıfir gitmekten ~ekinmeıler. 

* Misafirin iyisi az oturanıdır. 
f11si de olabUr; hiç gelmiyenl! 

* - l\lisafirden korkmam! 
Diyen, kendi kendine cesaret ver -

mek isteyen bir korkaktır. 

+ 
l\lisafire kapıyı açmamak olmaz, ba

cadan da girebilir. 

* l\lisafil' günü, ekseriyetle misafirin 

az geldiği cünlerdir. 

'*' Misafir, misafir gittili yeri beten -

memlş. 

Dünyada birer misafir oldutumuz 
için olacak, hiç birimiz dünyayı be -

ten meyiz. 

* l\lisafir, misafir gittiği y"erdekl iyiyi 

görmez, fena)-ı görür. 
Evleri!e en iyi odayı misafir odası 

yaparlar. l\lisafiri sevdiklerinden de -
tfl, misafirin dilinden korktuklarm -

dan. 

* Alacaklı Jle misafir 
fark vardır. it acaklıya: 

- Evde yoklar! 
Denilince, söylene söylene 

döner; misafire: 
- Evde yoklar! 

~ 
Denlllnce, söylene söylene eve el -

rer. 

Otomobilli misafir - Kapımı otomobi
linıiıı çamurluğunu 1ıarab etti. .............................................................. 

Misafirlik 
İnsanın bütün hayatı misafirlikle ge-

, ... 

Köpekli mi.safir - Halınızın iyi cins 
halı olduğuna artık emin olabilirsiniz. 
Benim pamuğum, fena halıları hiç ko
parmaz. 

Çocuklu misafir Size sürpriz yap. 
r.ıak ıçin mektubda, çocuklarımızı da 
beraber getirecegımizi söylemiştit-. 

('·M·i~~f i.~ .. ·~a;;ti;;k~!lJ 
Acı hatıra 

- Misafir! 
Dedi. rnizleri buğulandı: 
- Ne acı bir hatıra! 
Şaşırmıştım: 

- Bir hadise mi? 
- E\iet, es}:i bir vak'a, k~ndi başım · 

<'an geçti de .. 
Merak etför · 
- Anlatır nu.qn? 
- Anlatayım. bizim gençPğımizde 

~·aşayış tarzı bugünkü gibi değilrii Kad:n 
mi."'afirler ayrı erkek misafirler ayrı ~e

Jırlerdi. Kadnılar kadınlarla; erkekler 

erkeklerle otururlardı. Ben erkek mi:.a

fırlcrin yanlarına p~k uğram~zdım. Fa1<at 
kadın misafirleı geldi mi? 

- Onların yanma mı giderdi'l 1 

- Ne münasebet, o zaman yi'"""'i ya. 

1 - Nasıl vakit geçirdiniz, bari iyi 
enebildiniz mi? 

eğ- çer: 

§ımda idim. Benim yaşımda bir erkek ka

dınların yanına giremezdi. Fa kat ben ka

dın misafirler geldiği zaman onların ya

nına .gitmeden, onların yüzlerini görmek, 

konuştuklarını duymak yolunu bulmuş

tum. Odam misafir odasının ta>n üstün

de idi. Bir gün evde kimse yokken odam

daki halıyı kaldırmış, döşemeyi ve tava

m delmiştim. Artık ne vakit evP. kadm 

misafirler gelirse, hemen odama çıkıycr. 

Kapıyı içerden kilidliyor, halıvı kaldırı

yor. Gözümü döşemedeki deliğe uydu

rup kadın misafirleri seyredivor ve din

liyordum. Günün birinde gelen kadırılar 

arasında o zamana kadar görmediğim 

bir genç kız vardı. Fevkalade güzel , fev

kalSde cazibdi. Gözümü ondan ayıramı. 

yordum. Nasıl anlatayım. Kalkıp gitdk· 

Jeri zama-n, ne kadar ilzülmüştüm. Bu 

çok acı bir hatıra .. 

1 - liüsamettinlere, Neclalara, Necati
ere sor .. 

- Neye onlara sorayım. 
b: - Biz sayfiyeye gittik amma onlar da 
~ze ?rıisa!ir geld'iler. Eğlendilerse onlar 

l'glenınişlerdir. 

* 
Tadını tadabilsem 

:Misafiri ·bol evin sahibi içini çekti: 
- Bir gün de bizim eve misafir gel

lllese, ben de kalkıp bir yere misafir git
~trı de şu .. nisafirli~n tadını bir tadabilrn. 

* Hesab 
d l-resabını ·bilen ev sahibi misafirler gi
er gitmez defteri, kalemi eline aldı, he-

8abladı: 

Birer likör onar k~tan: Elli kuruş. 
~ Birer kahve beşer kuruştan: Yirmi beş 
uruş. 

F'azıa yanan elektrik: Otuz kuruş. 
l-'azla yanan kömür: Elli kur~. 
Crocuklarının kırdığı vazo: İki lira. 
Yekun yaptı: 
Uç yüz elli beş ku~! 
Ve kendi kendine söylendi: 

it~::- Bu hesabı temizlemek için acaba 
-ç defa rnisaftr iftmeli? 

Doğar, dünyaya misafir gelmıştir. Gü. 

nün birinde gidecektir. 

B~iğe koyarlar, orada da misafirdir, 

.;ünün birin~e büviıvecek, beşiğe sı~maz 
hale gelecek. cıkacaktır. 

Yedi yaşını bitirir, mektebe gider, 

mektebde de misafirdir, oradan da çıka

caktır. 

Mektebi bitirir, ise girer, işte de mi
safirdir, günün birinde ya kadro harici o

lacak, yahud da ihtiyarlayıp tekaüde 

ı:cvkedilecektir. 

Evlenir .. fakat bu evlilik hayatı da bir 

misafirliktir. Çünkü ayrılmak. dul kal

mak her zaman için gözönünderllr. 

Bir eve sahib olur. akat sah;b olcıu~u 

evde de misafirdir. Çünkü günün birinde' 

Pvin •.ııtimlak edilmesi ihtimali vardır. 

Neye bir daha gelmediler mi? 

- Acı hatıra, dedim, fazla ısrar etme .. 

Öld" '"? - umu. 

- Hayır. 

Peki söyle, niçin acı bir hat•ra cJu-

İhtlyarlar. artık misaii:lıein!-:ı son gün- yor? 

ıewıi yaşıyordur. Ne diye döşemeyi, tahtayı delmiş, 

Haftalanır, ölüm döseğine vsıtar? Ora. ne diye onu görmüştüm. 

da da kısa bir misafirlik devrı>si geçlrır. - Ne oldu canım söylesene! 

t\lüsii bir gece evde misafir edilir. - D:ıha ne olsun, onu sevmi~tim. 
J':ıbutta birkaç saat misafir kalır. _ Evlenseydin! 

''e nihayet r..Pzarda da rrıisafirdir. (). - İste fenası bu ya, evlendim. 
·cs.:!a da vücu~~ bir müddet yaı..ı • .ııc. ı .n· - E sonra? 
ıa toprak olacaktıt. .-. Daha ne olsun, hepii bu kadar. 

Sayfa 7 

CEDE-BİVAT:::J 

Aruz ve hece 
vezinleri-ne dair 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
Ara1>ların cilmül'aruz• diye yadettik. nl bomboş bir kalıbdır, kendiliğinden t11 

1eri şiirde ahenk ölçüsünün bizim edebi- henk değildir. Eğer pirseniz ona hayal, 
yatınnzdaki asırlarca saltanatına rağmen Jıis ve fikir kıymetleri ile beraber ahe?b 
artık cilmi simya. gibi kıymetten düş- gi de siz vereceksinizdir. Yoksa haliniz 
tüğilnü sanırdım. Bu zanda hiç şüphesiz yamandır. 
yalnız da değildim. Fakat hepımiz alda- Bu mukayeseden çıkan mühim bir ne
nıyorımuşuz: son günlerde, on yıllık bir tice de §Udur: madem ki aruz vezni mu
edebiyat ıkitabuıdaki aruz parçalarının ayyen ses kalıbları üzerine kurulmuştur, 
yanlış iktibasından çıkan bir mesele bu o halde ahenginin de hududlan bir nok
hatamızı hepçmize anl3.t.sn yeridir. Meğer taya kadardır. Oradan ötesi ona mev'ud 
ne büyük ilimmi§ te, hece vezni c.ereya- sayılamaz. 

nınd'an sonra, hepimiz gafil davranmış, Evet, bu düşünceniz taınamile doğru· 
anlayamamışız. İsma1l Habibin o kitaba dur. aYlnız mukayeseyi öteki vezne, ya .. 
ve o kitabı tertib eden arkadaşa karşı a- ni hece veznine çevirdintz mi derhal i§ 
mansız hücumu işte kafamıza bu haklka. başka şekil alıverir. Bakıyorsunuz ki ace. 
ti soktu ve perçinledi! Ancak kendi hesa- mi ellerde pek tatlı çınlaınayan bu saz. 
buna bir teessürümü de buraya kaydet- şiirde en büyük kıymet ve hakikat olan 
meliyim: bu hücum makllelerinin sonun- cderuni sesler> ini kalbinden söküp çı
cusuna hiç arzu etmediğim halde benim karabilenlere bir mucizeli alettir. Böyle
ismimin de diğer birkaç meslektaş ismi ce nağme itibarile hiç biri diğerine bt:ın· 
ile beraber şahid olarak yazılmış olduğu- zemiyen örnekler ortaya çıkabılıyor. Bu 
nu gördüm. Ne bileyim, herhalde dostum lböyle olunca da, kudretli şairler e~inde 
İsmail Habibin hatırası benden kuvvetli !hecenin ahenk kıymetini hududsuzlukla 
olmalı. Fakat anlamıyorum, böyle bır tarif etmek lazım geliyor. Asıl ki hakikat 
mahkeme ~ehadetine ne lüzum vardı? te budur. Bu değerde bir hececi şair, ya• * şadı.ğı müddetçe kendi on birlisini, on 

Bilmem, bu nadise biraz şu belalı ve- dörtlüsünü kullanmış v~ öldükten sonra 
zinden tbahsetsenı nasıl olur? Önce şunu o şiirlerin seslerindeki esrarı da berabe
söyleyeyiım ki, aruzun Arab lCıgatlerin. rinde götürmüştyr. Yüksek ve artistik 
deki cahenk, nağmR» ve mısraları ölçil- hece veznini, idi parmak hesabından a. 
sü ile karşılaştırarak sağlam veya hatalı yıran en büyük fark ta bundan ileri gel• 
oluşlarını mihenge vurmak sebebinden mektedir. Nice halk şiirlerinin samimi
cmukabele• manalarına geldiğini çok ki- yeti, tatlılığı ve ölmezliği de bundan ile
şi bilir. Ayni zamanda bu kelimenin bfr ri gelmiyor mu? Acaba hangi hece şairi 
manası da cçadırları toprağa diken ka- Ernrah'ın sesini ondan sonra tekrarlıya
tık• tır. İşte kafaya da pek kolay sapla- 'bildi? 
siyetinden ileri gelmesi pek muhtemel! Bu mukayesede yalnız bir noktada 
nam.ayışı, tbu veznin bu manadaki husu- durmalıyız. o da, aruzun, bugün de, ya-
Bunu kendi tecrübemle de teyid edebili. rın da öğrenilmesi büsbütün faydasız o. 
rim: Yirmi dört yılhk bir edebiyat mu- lup olmadığı meselesidir. Buna cevaben 
allimi olmam ha.sebil~ bu vezni bir za- de, bütün mazi eserlerimizi gösterebni· 
manlar bütün tefcrrüatı ile öğretmek rim. Onlan iyi okumak, bilhassa yazma 
mecburiyetinde kalmıştım ve ancak prog- eserlerdeki vezin hatalarını, kelime r.k
ramlardan, aruz hakkında talebeye yal- siklerini tayin etmek için muhakkak ki 
nız umumi bir fikir verilmesi ve hece ile aruz vezinlerini bilmeğe ihtiyacımız var
aralanndaki farkların gösterilmesi esası- dır. Fakat bunun için füe i)rogramlarını 
na dayanan bir tadill~ bu bahis atıldık. yeniden eski haline getirmeğe kal'innak 
tan sonra büyük bir işkenceden kurtula- ta hiç doğru olamaz. Üniversitenin ede
bilmiştim. Çünkü, aylarca uğraştıktan, biyat ve tarih şubelerinde, daha metodlu 
bellettikten sonra da birçok mürekkep ve daha kısa bir zaman zarfında bu ve
vezinlerin gene talebe tarafından tam zinlerle yazılmış şiirlerin hem iyi okun. 
isabetle tayin edilemediğini görüyor ve ması , hem de edebi ve tarihi vesikaları 
üzülüyordum. tetkikte pek mühim bir rol oynaması ta-

Bu güçlük nereden geliyor? Hakika- bil göriilmelidir. Burada tarih şubesini 
ten bu veznin öğrenilmesi bu kadar güç de işe karıştırmışım, birçok kitabelerin, 
müdür? mesela bir bina veya ~eşme üstündeki 

İhtimal değildır, yalnız insan zekasına yazıların ve bflhassl ebced hesabile a:1-
inen bir tokmaktır. Bunun için, adetA bir şürülmüş t annlerin do~usunu anlamcığa 
sevki tabii, bir müdafaalnefs hissile ta- yardım edeceklPrinden dola'\,dır. O tak
lebeyi ürkütmektedi:-. Vaziyet b<>lki bü- dirde, aruz vevıi ilmi araştırmalarda da 
yükler için de bir dereceye kadar öyle- bazı hatalara düşmekten gelecek nesille
dir. Zira düşünün: sızc bır mısra veya ri koruyabilir. 
beyit okuyorlar. Mesela Hnmidin Eş. Bu bahiste şimdilik düşündüklerim 
ber'inden: bunlardır. 

Bilmem bana an mı, şan mı lazım? Ilalid Fa1p·i O;:anso21 
mısraını. Arkasında!'l da veznini haber ............................................................. . 

veriyorlar: 
Merulü mefB.ilün fuülün 
Bundan sonra da izahı! Bu izah ta kısa 

sesleri noktalar ve umn sesleri çizgilerle 
göstermek suretile: 

--.I.-.-1.--
Biran haklı olarak dü~ünebilirsiniz: iyi 

amma, neden bu vezinde muhakkak iki 
uzun veya vuran sesle şiire başlıyayım! 
İçimden gelen c;es, ya kısa, hafif, b,1di8nba 
gibi hir nağmeyse ... Ooo! işte bu müta
leayı yürü~ hakkınız yoktur. İçini
zin sesini boğum ve mutlaka vezne boyun 
eğik! 

Gnmrük muhafaza memurlan için 
bir proje hazırlanıyor 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı. 
nın teşkilat, vazife ve memurlar baklan
daki yeniden hazırlna&n kanun projesi 
bugünlerde Başvekalete verilecektir. Ye
ni proje ile ücretli memurlar maaşlı kad
rolara alınmaktadır. Gümrük muhafaza 
mensublarının yaş hadleri muhafaza me
murlan için 50, kısım amirleri için 55, 
mıntaka Amirleri için 60 olarak tesbit e
dilmiştir. Hayvanı bulunan memurlara. 
hayvan iac:esi için ayda maktu.an 14 Jira 
verilecektir. 

Bilhassa bu hususiyetidi: ki, aruz sazı- .Hukuk talebeleri arannda a~ılan 
nı, son devir edebiyatında ~irlerin elin-
den uzaklaştırmıştır. VakıA bunda hece- mftsabaka mllddeti uzabldı 
nin eskiliği. millili~i büyük bir rol oyna. 
mamış değildir, fakat bu veznin sadece 
bu büyük kıymetinden dolayı aruzun 
saltanatını yıktığını da iddia edemeyiz. 
Zira bir kısım aruz vezinlerinin bir or
kestra uğultusile ı;a~1ayan ahengine mu

Üniversite Tıb Fakültesinde geçen Ee. 
ne tesis edilen Hidroloji derslerine bu 
vıl da doktor Nınad Reşadın verdi~i ille 
dersle başlanmıştır. Hukuk ilmini yayma 
kurumunun hukuk talebeleri arasında ao
tı~ı yazılı müsabaka müddeti önümüz • 
deki İkincikanun sonuna kadar uzatıl 

kabil. gönül seslerini ıyi işittiremiyrn mıştır. 

bazı hececi şairlerin yazdıkları eserler 
belki de çok zayıf ve kula~a çok hafif 
gelebilir. Ancak ~unu unutmamalı ki, 
aruz vezni, bütün gürfütüsline ra~men, 

his ve haval noktasınclan nice blçarPli'k
leri de k~pavabilen bir alettir. Hı.?c<'rlc 
ise buna imkan yoktı.ır. Aruz dolu bir 
plfıktır. Döndüifü zam:ın. yalnı z içerisine 
evvelden konulmuş besteyi işittirir. Sizin 
hissenize dfü;en zahmet. sadece güfteyi 
iyi tayin edebilmektir. Halbuki hece vez-

Mealek mekte~ le-rine firen 
talebenin notları 

Maarif Vekaleti. orta mekteblerden bi· 
rinci yoklamayı müteakib meslek mek
tcblerinc gelen talebenin aldıklart n '>t
ları 5 esasına l(Öre yeniden tesbit etmiş
tir. 

Yeni notlarda 10 ve 9, 5 numara; 8 w 
7 4 numara; 6 ve 5 numaralar 3 numara. 
~·ve 3 numaralar 2 numara; 2 ve 1 nuınar 
ralar da 1 numara sayılacaktır 
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y arelar·nin 
i i t r akı ı 

(Baştnrafı 1 inci sayfada) 
Londra 14 (A.A.) - Snlahiyettar 

mch fil, dün Sl..etland adnları. üzerin -
tar fı 1 inci sayfadn) 1 bir müdahale değil, bclki bizzat t cirle: de yapılm ş lan hava 0 eferl neticesin-

ılınış ve yanlı ita- rimı in işlerini kolaylaştır . t ~ırl n de b rçok telefat vukua gel.miş oldu 
t r '\i r. Gazetelerden bı- bulm k, daha doğrusu krndı kcndıl rine ğunn d iT olan Alımın iddlal nru ka 'i 

İkinciteşrin 

z n lar 
anya ile olan ~nk-ü tic~l bulmalarını temlıı etmektir. surette tekz b etmek edırler. 28 B'r~nc'teşrin t hli bilmecemiz -12 de l\"1'eln'hat Pa.muken, İstanbul Şişli Ha ,. 

....... _._,, .. tımiz en bahsedılırken.. bug:.ın Ayni me f ı, tek bir t 1 f _ ! lMk~rµzl caddeS1 21 numarada Racl özbtı-
tlJLı~uw. olmaması, g çen Ağ~ . ım·~ bulundu!Wnu b n n tav nı ol e k nlan aşagıya yazıyoruz. s - lut, is+.anb11l Kaba.tnş ll.see1 sınıf 4-C de I{e-

d m d tı b tın~ bıılunan mu- lroi b d - ' b d bir t nbulda bulWlP. ı 4-alılıU okuyucuları • mal ÖT.şık İ.stnnbul Ka.sımpaşa üçüncü o -
onrn Almanlarla aramızda ge ş u un ugunu, unun mmn Pazartesi, Pe~embe günleri öğ • kulı:1an Emln Aksoy. 

10 bombanın açt ğı b·r del''kt~ ölü ola • l "d"n so11ra hediyelerini bizzat idare - ALBÜM 
ra~ bulunmuş b r ada tav~ani ol - hanem'zdcn ahnal'-n lfızımdır. Taşra <Son Posta ha.tıraıı) 
du - mu id · a etmek irler. okuvucu 1 rımızın hediyeleri posta ile ZOr.guld~k Çelikel lisesi sınıf 3-A da 1009 

Fran ız toprakl n üzerinde dresl<:>n~e gönderilir. Firnt Dlkt>n, Bo.lıkestr Ço.rşı po11$ ıuırnk010 
ıoomı.~ep Ferid kızı Nedret, Çangın oskerUI 

Paris 14 ( A.A.) - Havas a an~ as- Bir futbol tonu şubesi muamel~t memuru Avni kızı ynceı. 
k r v zivet h kkında şu malumatı ver BOYA KALEMİ İ.ı:: anb Kooamustafapaşa 28 inci mek -
m 1 tPd r: teb ıebeslnden Behçet Uygun. 

n inkü rrün hava kmrvetleri 'çin har- 3 lı'ra'fk kitab lıazanan 
İzmit Dı>mlryolu caddesi 202 numnrıull 

Şa.hab Sunay, Ce}'lhan bakkal Hamzn o~l11 
Bali\ıhattin Uslular, İstanbul 49 uncu ilk ınek 
tcb talE'beslnden Selma. 

ı r lı k rarnamen n 
yazılı memleket -

. ne k undi böyle ol -
rin dördüncü mad.. (Ba tnrafı 1 inci sa~ fadn) 

1''!1 ha md 1' r· örülenlerin en fa -
:11' l si olmuc:.tur. 

A ıınan J V\ arelerL b"r taraftan İngil-
- tereı-Ln simal nde ShC'tland adalarına 

hü um ed rken, d' -er tar -rtan Fr~n-
, n ~m li •arkis'n1e b'rço1c k~if 

tnvvarE' kol ı ı ev"k<>f-"11(' tro r. Bu ke 
'f k lln,.ı i bu sa "h 'e ö11 -

n ~nra Frans hcıtlanm ıı:eç<-rek 
p -·s 111•n4 kn na kadar ı? lm'c:. e de, 
pı"' • fn b ı:'\alar n 11 atec:.1 k r ısın
dıı (1 ri d.. -rıü<: ve Belçika yolile üsle
rin dbnmü rd'r. 

Almnn tf'hli~ 

ruı alınmış olm 1 Avrca. Fr n z ve İn Tz e ·n h 
n ihracatımızı ar ır- süt J .. B ka • Fra 7 hududun -
h lıteden istifade e- d ~ h . d 
uhtac olduğu 'pti- a, • a c;u n m 

n 1 ini • • yl.aştırm k kıt ln nı tef etmışl 
b di oruz. Almanlar Ziefrid hattını te 

aıd kısımlarda 1- ediyorlar 
Amr:t rdam 14 (A.A.) 

N .:ln• ı kız orta okul sınıf 1/A dan Ca
h de Uyguner. 

MUHTIRA DEFTF.,Rİ 
AYNA 

(Son Posta. hatıralı) 
İstanbul c ball or.ta okulu talebesinden 

Ye.sari Gürel, İstanbul Ortaköy Soğnncı ıı?"' 
kak ıs numarada. Hilmi, İstanbul tstıklAl 
11.se!l sınıf 1-A dn Suphi Fırat. 

KİTAB 

'" t al 
(Baştarafı S ;nci s ıyfada) j - Vükela yapmış olsa böyle mi olur-
k ktıfretmeğe de başlarlar. du? 

lyoncu!'un kan b ynine sıçrar, bir Jki- DC'yiverdi. 
ı pat lar. Bn kiler de saldmnco ta-1 Vehlıam Abdülhamid, bundan cvükl'lA 
~ nı çeker. F kat, beş on t ne dev ister ire öyle bir ihtllAl çık'lrır ki seni 
· meyhane uşa ı, adamc ğızı balt' ve tahtından atar!> manasını çıkardı. Ba~ 

k ile bırkaç yermden yaralayıp ö1du- vekili :hemen azlederek Akdeniz adıı]arJ. 
l r, ce dini de .,okağa at rlar. cCezayiri Bahriseficf, vallliltine twin et• 

Blııd zetes n Berlin muh b ri b'l-
mı - Cürmü mey ud lronunum: n mütec viz ti; İstanbuld':Ul Ut.aklaştırdı. Bu eya1cft1 

ru 1, rı ı.sl h OOicı olduğunu söyl yenler idare merkezi Sal· 7- adnsı i . Sadık pa
& v n b lır er: Hü!rumet der'ıal cinayete n Sakıza gider gıtme~ d ~'\ öJlc ınUt>
d k r 1 katili r hemen o g ce tutu ur, hiş bir z lzele oldu ki, S ız ŞC'hri hB-

Zi frid 

h m'l e ol 

aske i muharririn m · t l 

n d1
,.,., i Br 1 14 (AA.) - Vin t" 

ere ver 16.m z:ı- . . 
1m bi likl 

·ecle etesın n asken muh rnn 1 • 
\"e g ya r rın - d" 

t -v ı t ı rlni ellerine alar ğı bay ~cquette yazdıgı b r m kal€de ı-
b nı 'V r <' k bir kle sokulmu~tur. yer k · 

t bır t hu hUSW!ta daha ileri gi-ı Alıntın ba kumandanlığı, Holanda -
· ~ 1s b da J alnt ve ihracat ta - yn yeva Belçtkaya karşı ta rruzda bu

t t 1 k bir birlik kunıhcıı - lut'arak mevcud dilşmana daha ba~ -
rmı r N t :vuru, ne de t t - ka d .. manlar ilave etmi) ecek kadar 

n bu gibi mulMıazalıır, ba!irPtl dir. 
d ml ınn ı akikaten müt~r e- }fı hnda ve Belçikaya taa-rruz ~d -

r k b si miktar ve ka - ce'k ol n taraf ancak zarar örebilir ve 
i mfüıas be e b lun- b' k • · d · 

l b~'- 1 ri d d kend el le fena ır as en vazı.ye e u .. 
'wıye e n en o - . . 

ab vermeğe çalışacak şer. B lhassa Ahnanya bu ik1 mem~ ~ 
n a ;ı olan tacirler, her ketle ~ ptığı ticareti kaybeder ve duş. 

rac tçı ise malın sa- manl rın elinde lfamburgun tfı karşı-
\ · , ithal" tçı ise, ll'a- ~ında müthiş bir köprü başı. tc · etmiş 

tirili i de· ve di~er tuc- olur. 
rbC'st ol rak K ll .. . d il f 

elerin birlik sis- ana r uzenn e seyr se er 
bi tu ğı ise, kaydettiğim Lahaye 14 (A.A.) - Rcsm n bildi. 

bette b..ılunduğurnuz piya • d11iğine göre, Holandanın cenubunda 
rm a17 d <'C' w • ".artlara göre taayyün bir çok kanallar üzerinde seyrüsefer 
c 1 ti . H def, bır t hdid veya fuzuli yasak edilmiştir 

....................... ik~~i .. İfıas M~;;.~~İ~-~ .. 

Tek sütun .santımı ......................... 
Birinci sah"le 400 
1 kinci sahil c 250 » 
Uçü cü sahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son s~hil.: 40 n 

M.ua)7ell bir müddet zart da :tııa
ıacıı. miktarda tlft.n yaptıracaklnr 
ayrıca ıeru;ı.lıi.tlı tarl!emlzden 1.stlfade 
edeceklerdlr Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa. urı.nıar içln ayı'l bir tarlfe derpi§ 
edUmiştır. 

Son posta'nın Uco.ri Ufuılnrına atd 
işler tçln şıı adrese m!lracaat cdll-
ı 1elldlr. 

tıauc•lıh KollclctH ŞlrkeU 
Knhmmımzade Ban 

Ankı:ı.ra caddıısf 

G 1 t n :mu11tclif yerl nndc.• meyhane ll1€l1 ~at başa yıkıld . Ab ı nmid, bir 
l ındc :ısılara jdam olunurlar. mQ.ddet ., nra Sad k Paşayı valllil .. t n d9 

zl ttı. P şa, yiı mi y ldan f 1 l Ulııi 
iz devri rical"nd n hır Sadık d da sUrgUn kaldı, orada öldü. 

a v rd . O de\Tlll devlet rk nmd:m Re~ar! Ekrem ............. ,.............................. ···············" 
anı d Rfi u Paşa taraf "ld:uı hi-
e g rrnüş derec derece } k eler k 

ır olımı§, mali~ c ve evknC nazırlıkla
rı ulunmuş, nLlıayet. ikincı Abdiıl. 

haınidin ilk zruranlannd , b ş ekıl ol-
mu.ş, SO!lra a:zledilerek sürgüne gitmiş, 

sürgunde öl.nrii.ştü. 

Sadık Paşa bahtsız bir adamdı. Mnli-1 
ye neuı,.ctinde iken, kendisinden evvelki 

kötü idarenin neticesi olarak hazine yüz: 
binlerce liıa açık \'erdi. Tuna vali!:i oldu, 
1293 harbi patladı. İstanbul Rumeli mu
hacirleri ile dolmuştu, Sadık Pa~a muna
cirin komisyonu reisi, aı; sonra da b ~e

kil oldu. Derken. Suavi efendinin etra
fına bir takım cahll Rumeli muhacirleri 
toplayarak eski padişah beşinci Muradı 
tahta oturtmak için Beşiktaş s rayına 
yaptığı gece baskını oldu. Suavi ile bir 

kaç kişi bldürüldü. Etratındakileı dnğt
tıldı. Başvekil de saraya ça~rıldı. K~ n. 
disine padişahın ağzından: 

- Bu ie:xıdı zatı şahane vilkcltl yap
tırmıştır buyuruyor larl 

Diye roruldu. Sadık Paşa boş bulundu : 

o tor afız Cemal 
(l..okman Hekim) 

Divanyolunda 104 num rada ':ıcrgOn 
basta kabul eder. Telefon 21044-2' J99 

·····························································-
çi eczan ler 

Eu gece nöbetçi oaln eczaneler şunlııl'' 
dır: 

İstanbul cihetindekller: 
ı?eh:z<>debaşındn: (Hamdl), Eminonüll' 

de: (Ha ar. Hulüsll, Aks rayda.: (Şeref>• 
Alemdarda.: <A!bdülkadlr), B y zı dn : 
(Cemil). Fntihde: Eınllyadl), Baıurtö· 
yünde: İstanbul), Eyül:>de: EyftbSul ' 
tan). 
Beyoğlu clhetindekilcr: 

İstiklaI caddoolnde ~ CKnnzuk), TeP8' 
başında: (Klnyoll), Tnkslıt'do. (TakSun>: 
Tnrlaba.,ındn: < Nihad ) , Kurtuluşta 
(Necdet), Be11tktaşta: CSUlcyman Rcccb>· 
Boğaziçi, lladıköy ve Adalardakiler ı 
Kadıköyünde: (Ye:ı1 Moda, MerkcZ ), 

U.c;küd.ı.rda: <İttılınd), Sarıycrde : cASı:ıf) , 
Adalo.rd.a: (Şlnns1 Rıza.) . 
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IİNBİlliH>mRIK 
• 

ATAKlNA E 1 
Nakleden: Hatice Hatib Yazan: Reşad Ekrem 

Cevabsız kalan sualler 

Beşiktaş dünku revanş 
maçında Fenerbahçeyi 

3 - 2 mağlOb etti 
Bayra m turnuvası maçla

. rında Galatas:t.ray 1. Sporu, 

GD,IHi Fatmanın sevgilileri 
GÜLLÜ FATMA bôyu, Baba Nazlı kolundar. kat'i o1arak 

ki Bu .dakik~ya kadar hare~ets_iz ve bit -1 - Mö.syö Zanettı:-.. dedi, acaba şu el - Pera Şişliyi yendi Güllü Fatına cKöçek İbo> yu gön - ayırdı. 
bün ~ :azıyette duran Mosyo Znnctte biseleri tanıyor musunuz7 !ün~ kur_ba~ etmişti: Böy~e olma.s.'l idi, Bir müddet, sahilsarayına kapanmış o-

. ~k bır .~a!c:t sa_rf~deıek ayağa kalk-j - Bu Rue'un mantosu ve onun bere _ Gazetemizin bayram münnsebetfle ç-ıltma- hakikat ilerıde belkı de clbo> nun arzu - larak }aşadı; ve sırtından, erkek esvab. 
tı, adeta sunınur gıbı GQJilann yanına sı·dı"r. ğ yd k ktı l k da dığı günlerde şehrimlzde birçok spor haıe- suna r.a men me ana çı aca · arını bir daha giymemek üzere çıkardı. 
? r gıtti ve .kulağına bir şeyler söyle - Sonra tekrar doğruldu ve sert sert Go ketlP.!i olmu~ur. Bunları sırasile okuyucu- Güllü Fatma, Balatta bir genç kaYlk - lbonun ı:el:ilmesile Baba Nazlı da takımı-

dı. Goz:ıar da i>aştnı s.ılladı ve onun ko - marn baktı: '
1

" luna gırere'k odadan dışarıya çıkardı. O- . . ıanmıza veriyoruz: çı?a ~ldu. Gönlü ferman~ dinle~~i. nı dağıttı. Bu sefer, G:mü Fatmanın ya-
dada bulunanlar bu iki adama merak ve -: Bu da fazla bır şey ıfadc etmez. Ba. Beşiktaş 1 • Galatasaray O Bı..r~gun t~ ba~n_a onun kayıg_ına b~n~p n.ın.da, omm bir çengi olarak ta kıymetle-
hayretle baktılar. na oyle geliyor ki siz biz: alakadar bu _ _ _ Kagıdhaneye gı.ttı. Son kır çıçeklerının rını arttırır.ağa çalıştı. Bununla beraber 

Gornar merdiven başında bekleven ~u~madığımız ):)ir isin ıcine kanştırmak Pazar gunu yapılan maçların en dikknt.e esarıslannı kanştı_r~rak bir. son~?r ko- on~ Güllü Fa~ya öğretilecek çok 
Charlot'ya: ıstıvorsunuz. Şimdi ko.şup polise ~alu- şey~nı Beş.lkt~~ıa ~~tasaray anısındaki ıc-t:s~u yapan tatlı cır şımaı ruzganrun, şeyı de yoktu. Bır rakkase olarak doğ-

mat vereceğim. muç.ı. Oyunun her ıkı devrcsl de çok sert Kagıdhane deresi boyundakı at kestane - muş bulunan Güllü Fatma, yolunda sü-
cak d~i.odadan kimse dışarıy:ı çılmuya. - Nasıl isterseni?, öyle yapınız. Be - oldu. Onlat.asarayd:ın birkaç oyuncu saknı,- !erini uğuldattığl serince bir gündü. Mu- ratle yükseliyordu. San'at hayatının yanı 

Dev cüsseli adam kapının önüne "t>ldi nim artık söyliyec~k hic bir sözüm tal - lnndı. 20 .nci dakikada Hakkı birl~cl go~u h?kkak ki görg-:i~z ve kabl, karşı.sında.- başında da, bir sıra 3§k maceraları sıra-
.,. madı. :ıttı Jkincı devrede Gnl:ıtnsaray mııteaddıd kmde ufak bir zaf hissederse, mutlak hır lanıp ""divordu 

ve G<>mara manida:- bır şekilde göz kır - !ırsntJar yakaladığı halde bunlardan birin! itaatten kahredici bir tahnkküm ve zul - · ,... "' . . · 
:Parak beklemeğe ba.şladı. Aı:ağıd-a z~mettc'iD apartımanında ban- dahi ~ole çeviremedi. Oyun böylece Galata - mc kolaylıkla atlayabilecek kabilıyctt.? ilk seYd~ğı erkek olan ~kayı_kçıyı, ~5: 

Gomar, bankere hitab ederek: kerin dönmesini endise ile beklivorlardı. sarayın mağlUbiyetlle bitti. olan sevdiğine, oldukça cetiı: bir nefis ttank?ub lun ~ı~ bGal.?11"! çıpla.gı, bır serser~ 
- Bilmem, d:?di, şimdı sizml.:! bc>r::ıbcr Eve merak ile Burly'ya: • F h l K O ·· d 1 . d k di · · kı a ı et!!lıştı: ullu Fatma Yandım Ali-

çıkma.kla doğru yapıyo.: muyum? Bu ka- - Nereve ,.;........,; .. olabilirler? Bütün ~ e . 2' çe - asımpaşa mld~uğca e eısı.nt. enf soru:ati enK s~nın h. • b~> yi sevmi~i. Fakat az sonra, bu genç ser-
dar bitkin vaziyettt! bu heyecana taham- bunlar ne dem~.k?'~ Kadıköy stadında yapılan bu maç çok 0 und~. ı __ ıra ctmı~. b_ aYl1 çıb,. ıç k~r serinin n.e kadar tehlikeli oldın!unu pek 
ınu·· ı cd b"l k . . ? h ı bir kild t 'P+' zaman uşunemıyeceı:;ı <ıy e ır va a <11i l - - - ı- d ..,d - . e ı ece mısınız. A k e!ec:m ı şe e cereyan e mM? ... r. karşısında 0 "Ün ş:oı:ırmıstı ..,-ze g(')rmuş, gon un e ona ayır ıgı ycrı 

- Benimle meşgul olmayınız. vu at ta onlardan fa 7 1a bir şev bilmi- Dk devre sılırsıtıra bittiği için oyunun bü- Ak .. "''. k..._ k k ·f t• d 1 . hiç kims<>ye verememekle beraber, Yan-

Zan tt 
,. ,__ . . k k d El. d \'Ordu. Binaenaleyh suallerini cevabsız ı·· ··k- iki 1 d -kl i i şam uzerı er. e ıva.e ın en <'.n- d Al.d ·· kü" ld - k d k e e ı ıLK:Şıncı ata çı :ır ı. ın e- b k k b . . d k lm d' ur. yu u ne evreye yu enm şt r. k B 1 t . 1• 1 ~ k k tm ı en mum n o ugu a ar uza k" kl k Z ıra ma rne<: urıyetın e 2 ıc::tı o a . . ~ gene ızını :ı n ısı\e esme çı arır en 1 1 ~ cih . . K b" ı maymuncu a • aoıyı a1:tı. anette o - b . . l k d ı. d" d ' y· l Fcn°rbahçenın ikıncl devrede yaptıgı şa- h .k )" d l tl" b" .. .. d . <I. • <a magı te:r etmıştı. ısa ır zamnn 

na heyecan ve hayranlıkla bakıyordu. ? ;şı on~~rkk a lalr _meran. e'L. •vfor u. de e- ynnı hayret hücumlar arasında bir tek sayı arı u ad e 0ezz" ı bl:1" rkuyakh~~r ~s"'tuu··nnu için Benli Yusuf ile yaşamış, bu gencin 
A 

1 
h 

1 
rınue so~u anı ıgmı mu:ıa aza e en . . sanıyor u. ı:!ecc, ır avı ..... ~ u - . 

- n amıyorum, ayır an amıyo - yesıan,. insan Georges idi. Gülerek Eve'e: kayC'olu~m~ış, maç da ı.o Fencrın gallbı - deki odasında· s::ıbaiı.ı kadar uyummnıştı. ~ııltan _Murad ıle vuruşmasından ve c~e-
rum ... diye mınldan1yordu. Bu komedi- . . . yetııe bıtmı.ştlr. M<.>şhur köçek tbo kız imiş ha!.. l.ık~h ınden sonra Sultan Muradın goı-
Yi ne için oynuyorsunuz? . Brni ne için - Burly'nın arkadaşı ganb bır adam, p f •·rz 2 _ Hilal O . . .. de'"ı olmuı?tu. Bu arada, bir gece de, ba-
buraya getiriyor5unu~ dedi. Esran vr hranlık ~leri Pf>'k .c:C"vi. y · . ~unu kendısme b~r. başkası sovl25~Y - lıkcı güzeli Ahmedi ~örmüş, bu dilber 

Gomar onun sözlerine ehemmiyet -ver. ver. Fi .. e anlattıl1ı c:evler muhakka-k ki 1 T;!"1:d\~a~ı~nn ~~ ma_ç ::tçtetln olınıış ~· ~anmazt Kend:sdı·.~i~alar;:1;'1 5~1 - delıkanlıya karşı hayranlığını, o akşam 
nıeden bankeri i~eriyc aldı ve &rkasın - <'Cl'k c~libi oikk3t Fakat bu knoalı lic::,,nı ve Y z uyu ır muş a an soura ese ınanacn ar mı ı ı. ım ı ır. o, .. .. k .. . .. 
dan kapı'-" ı·htı'maml"' kapadı. Ku-çu-k so- kul] L • K til" . . . 2-0 g:tlib gelmMir. ondan bu sırrı sakhrnası iç.in bir söz al - onun yuzune arşı nara atarak ılan et-

.1• .. anmar.. a ne mana var. a ın ısroım ~ . - .. . · ·d· G b d b" ı b" 
fadan geçtikten sonra apartımanın ·ega- oeı..~15 ~vlivebilirrli. KA-?f1'Ü-n-·· ı< 2 _ A , a tlolu 1 maga bıle !uzum gormemıştı. 5)nun da ~~ş ı ı. ~ene u ara a, _ı;. zaman ar ır 
ne 'Od el · ı d" B od d k. Burlv müt '\) t 

1 
b ıi. . bu sırn etrafa vayınıı::.ında bir )uzum var koçek ol:ırak rekabet ettıgı Saçlı Rama-

b 
asına g mış er ı. u a a ı eşva PVnı •r 'm' ... " ""''" v0 

.. ı · I1ı:ln"! küme takımları arasındaki bu maçı mıydı? Güllü "Fatma on" İbonun altın zanın evlenme tekillini redditmişti. Güllü 
ir masa, iki iskemfo ve bir aynalı do - . -:--_Bunu ''"t:ırnav•q }}l>ılri .4n bmıu ı...0n- Karn!'ilmrüğün şanslı bir oyunla 2-1 ka - . : . . : ' .. r • •• •• , 

lapdan ibaretti. Odanın bır köşesı diğer rlısının de daha pek iyi bilII1€mesinden- zanm tır. saaunı veımıştı. . ... F~t~~· B ... ~ .. Na~lı tarafınd":n gorgu \e 
kısmından küçük bir perde ile ayrılmış dir. ..ış • f Hadiselerin kesaft!ti içınde adı Gulb '!lılgı ıle doşenmış Ba1attakı yalısında 
bulunuyordu. GeoN'1P'3: Suleyma""..ly~ 4 - cıt;u:ıl, ıl'Joo- O Fatma tarafınd<ın p:--k çabul: unutulnn Ist'Anbulun en büyük._ en meşhur çengisi 

Gomar bu perd~yi kaldırd •. Arkasın _ _ 'R<>ll-i ,.ı,, "'""'" ro:jrrirrıivntini ;.,,b.,f Sfileymaniye. is+.anbulS>Or maÇ1 İstanbul- bu kayıkçının Plindc bu altın saa•, ken - sıfatım muhafaza edıyordu. Fakat, Sul-
da bir çini Iava-oo vardı :Perdeli lavabo _ .,.tmç.ae ._.,,.t°""' ~ lr:ırl;n· ,.taHle d13 ...,.,ı:ı... ,.... sporlı!um talıhslzllğl içinde ba<:hmış, daha disini ölüme kadar rorük!eyen kcrkunç tan Muradın gözdesi olduktan sonra dü
:nun önünde de bir büyük paket bulunu- ı., .. 14

13 
n 13 rlivP l'."'li"P ı, .. h.nr Vf'rilrrıivor' oyurun btdayeUnde iki oyuncusu birden sa- bir hatıra olmuştu. DclikanL, bır müd ğ-Jne denıcğe çağırılamaz olmuştu. Benli 

Yordu. Gomar bu paketi parmağile ,gös _ c dive katili n<>t1ı-1'l b ,ıuo J'T'!"'"'.:ı .. ..,.,., M kat 0 1an İstanbnlspor ilk dovreyl 2 - O ma~- det, saba·htan :ıkşam-t kadar, B:ıl:ıt iske - Yusuf vak'a.sını hatırlıyarak ene Güllü 
tererek: lc"' .. "'Rk rı>smi bir memur ,getirtilmivor? lüb oı'lrnk bitirmiştir. İkinci devreye de bi- lesinde deliler gibi hep Güll'i Fatmayı Fatmanın raksı, ne de cellad Kara Alinin 

- İşte, dedi. Eve: rinc; devre gl!bi 9 kişi ile devama mecbur ıl- beklemişti. Mi.isteri alam1yordu. Ya o yüzü. diyı>nler pek çoktu. Giillü Fatma. 
Zanette paketin üzerindeki 0-rıu·nu-n lan İstanbuloroor bütün gayret!ne rağmen mü""teri ile gittiği zaman cingene klzı ;t.e- nın da artık paraya pula ihtivacı kalma 

.1. - P"n O" h1•.,un ~hobhıi P'"ı,.,.,....,,..,. " :r..enarını acele ile kaldırdı ve daha ivi ..,.TTl. rl"e 15fa kanctı ve sn.,r:ı B:.ırı.' .,, 2 ~i'l daha yiyerek 4 - o moğlüp olmuştur lirse dive.. mıştı. Sult:ın Muradın cömerdce ve sık 
~örebilmek için eğildi. Fakat birdenbire dönerek: V .. fg 5 - T ookam O O günl~: !,çin~.l'. .~üllü Fatı:ı~· iki dr• - sık yapılan ihsanları, iradlarırun yanında 
doğruldu ve korku ile bağırarak birkaç Ovun çok süratu başladı. Vefa bu fırsattan f~ d~ha g?runm:.ı'ltu. Gen.' Kagı~_hane~e çok mühim bir yer tutuyordu. Bir erkek 
adım geriye gitti. - Si-ı bütün bımlardan bir ~ev :ınlıvor tstıi d d ek ilk 

1 
d bl 1 t gıtmı-:lPrdı. Fakat gene:: kavıkçı, g-1zel çm çocuk 11,ibi büy:itülen Güllü Fatma Sul-

- Matmazel Paguet! Fakat bu feci musunuz? ~ c e er .... an ar a r go yap ı. gene kızına karsı ikinci seferı:ı<lc birin - ~ ' 
b" B .. 

1 
b. Dal-ıa vazıh bir cevab vermek istiven Her ıkl tarafın hutun gayret1ne rağmen dev- ._, .. .. .. • 1 . ~ 'k" "...l d h tan Mur ... dın huzurunda Baba Nazlı ko-

ır şey... oy e ır cinayeti kim işledi? Burly: re 1-" Vefanın lehinde bitti. cınPrı, ucurıcu gc>zın ' .~ ı ıncll·en a a lımda old11ğu gibi ekseriya köçek kıva-
0 mu? İmkanı yok. İmkônı yek! O böy- İ'cincl devrenin 4 Üil{'Ü dakikasında ikinci kaba ve mütecaviz olmuştu. Giızl'lli~i ile feti ile raks:ederdi. Haşmetli'ı efendisine 

ı le bir şey yapamaz! - Evet. drdi. Ne icin prılic:p m:;r.,t .. J:'lt ""'lü v:ı:p:ın Vefıl. ...ıttıkçe a""tan bir hücum m. e hur o. ı_rkının en •.. gu __ - zel, id~:ıl örnekle- karşı, jrınde ciddi bir sevgı· vardı. Güllü 
Sırtını duvara daua n k scd k ademedil'imi1i bı·ıı·v,.. ... , ...... l<'ftlt-!lt 'l\K;;., •• ;.; ~~ ı; d il.. ı G 11 F t k d " ·' Y ra ce e or - ... ~ · '-" " ile 30 uncu ve 39 u!lcu dakikalarda üçtincu rın en 'uırı 0 an u u .. a _mnvı, ço ar, Fatma. Sultan Murad ateşe bas dese ba-

lkuadıil: e baktı. Sonra başını kat'iyetle sal - Zanette ile Gomftnn beraber ner0 ve ırit- ve dördüncü go'lerl kaydetti. y.oksul 'ha_yat Ş!l._rllnrı ıçm .• a" bulunan .. de.- ı::arrlı. Sultan Murad da bunu hissetmic:ti. 
tiklerini kestirC'mivorum. Belki .4° l<''l Iik ı b k 1 k d - " Oyu11un son dakikasında Vefa be.,lncl go- an ı, ır geçmı ayr::a;.{l o ara e;or u. O · · d" k' G··ıı- F t . l 
lrata rl~ıtıa vaz.ivetten emin oJmıdıihm .. B d k k d' . , •· t1 k d nun ıcın ır ı, u u a maya o an 

- Hayır, hayır, bu bir mana ifade et
nıez. Bu kafi bir delil değildlr. Bu cese -
di buraya her.hangi birisi getiri;:> bırak -
nuş olabilir. 

- Affedersiniz, cesedin buraya gel~i 
llakkındaki düşünceniz büsbütün belki 
tamamile yanlış clmavnbilir, fakat katil 
ondan başka kimse olamaz. Bu akşam 
benim de işimi bitirmek istedi ve bu y.ız
den elinden yaralandı. Bu nkşam elıni 
sardığı kanlı m<.>ndiHnı buldum. Elimde -
ki delillerin en red ve cerh oltınam"lzı <>1-
lerindeki yaradır. Mösyö Zanette lfıtten 
bana ellerinizi gösterebilir misiniz? 

- Bu bir delilikten başka bir şey de _ 
i'.iildir. 

Ve sanki Go?narın sö~·lediklerıni işit -
:ınemiş gibi odad3n dısanya (.'ıkmal; üze
re vi.ırudü. Gomar da onu takib cdıyor -
du. Fakat karyolanm önüne ~eldikleri za 
rnan fikrini değiştirdi ve bankere: 

ic:iıı d"h" f•nl~c:•rn .,;h,liuo,,..,ivPCP"...., lü ynparak 5.0 maçı kazandı. u a, ızı, en ısınc.:en .~ura e açır _ı. itimadııu. ·bazı geceler bu çingene kızının 
Eve ve Georges ildsi beraber sordular: 0U ' .. a ' Altm saat, onda, her ~n bır çok <leh- evine micafir gitmekle gösterirdi. Fakat, 

1 U m Ç ar kanlılara avuç a":u~ ~ed1yel?r v~ paral<ır Sultan Murada olan sadakati. C'.riillü Fat.. 
- NPdir? Peşil.-taş 3 - Fener1""J~Ce 2 saçıldığı ve k~ndı~l~ıı: de.bundan m.ı~. - manın, bir J?iln Musa Melek Çelebi için 
Fakat avukat susmustu. Odadakilerin . rum bırakıldıgı }11ssını dogurmuştu. Gul- .. . . 

c;orduklan müt,,.a<ldid suaJlere resmen Fenrrb'lhceyi lıg mııc:arında hav~t edi - lü Fatmadan herhan~ı bir yol ile para ;s- y~nıp tut~s~asını onleyemedı. Padış.~ı!l 
cevab vermiV'Ordu. lrrek .. bir gayretle mağlub eden Be<ııktaşh - tc:mr-k önce. bir lıak istemekten nihayet rlı~b~ sakisıne karşı dojtan bu ~gısını, 

Georl!es sinirlenmei!e baslamı"ltı: lar clıın Şeref stadında bir revanş mnçı yap- tehdid ve şantaıJ ca'1 vurdu. Sokaklarda Gullu Fatma ~ult~n Murad mustc:srıa, 
tılar c:ıtad oldukça kalabalıktı. köcek İbonun lnz oıdu~unc ba~ıra baj!ıra h~rk~lerı, h~atta btzzat Musa Çclcbıden 

- Siz de arkadasının taklide b.,c::la- ovuna ae~Iktashların akını uc başlandı anlatmağa basladı. Bu rez:ılC't Baba Naz.. bılc .g•zlcrne~e muvaffak .o~uştu. 
mavmız, divordu. DüsündüKü11üzü acıkça Yed•nc1 dakıkada Fenerba~c aleyhine ve _ lı koluna karsı rtl~ll'l bir alakaya sebeo Bır gece, ya Hasan Halifenın, yahud da 
sövleviniz. Siz de katilin kardeşim olaca- 11ııerı bir favulü Hakkı çe;,•ı. Şeref pnsı ya- .. şair Yah)a efendınin s.ahilhanelerindc 
P.'ını m• t<>lımin edivorsunuz? kalndı. Siyah beynlıların birinci golünü at- oldku Jamrn:ı, koçok Jboldda o5m7şh.ulr Hınd idi, b:ıı; döndüren biı Hind raksından 

Burly cevab '\"'rmemı"ştı·. Bu su'·kuA t t ra ıs arını yapanmz o u. eyırcı Pr ara- d' ah ,; " k di . d" ... ı a· ı... G- 11 F •• , sonra, pa ış ın aya,.;ını opere zı ı-

k dak
. f d b. d" . t 1 d-" ld x. sında cyan ırn ;.,ı('ll s:ınn u u llı .. .'lla .> b' . km"• t şt ,.b arşısın ı tara ın an ır tas ık mahi- Devrenın or narına "'mı so an aldh!ı 1 . k k . ···ıd· B" f r'ınd b çak ıne ço uş o urmu u ve P,l\ ı a o sıra-

t. d t l'kk" d"l · · G · blr l H kk d B ikt iki ı ı· ·· ses erı sı sı lsı~ı ı. ır sc e e, ı . ve ın e l" a ·ı e ı mıştı. Porgcs h.id- pas n a ı a e!< asın ne go unu ve tabanca çekerek bu erkek kıv::ıfetin _ larda, padişahın emri ile. Musa Çelebi bır 
detlc verinden fırlad1 v~ avukatın karşı- attı. Sahaya yerle""em~en Feneı<lbahcellle - deki kızı kaçırmati:t bil" kalktı13r. G;.il _ çanak limon suyu şerbeti sunmuştu. Gül-
sma dikildi: rin dt•rgunluğundan lst1fade eden Hn1<1cı, 39 1 .. F t ·ık er .. 7 "" 51 ol ... n kayıkcı lü Fatm:ı, o bir çanak şerbeti yudum yu-

d klk d 3 
- ·· 1·· l".J t u a manın ı ,..o .... ..,rı ... , 

_ Kardeşimi bir katil yerine koyma. uncu o n. n uncu ıro u al" nra tok ı ve bir gece. Güllü Fatma ile dÜ!;ÜO kalkmak 1 dum içerken Musa Çelebiyi doy:ı doya 
nızı asla kabul ve ıtffedemem. devre 3 o sıyah beya~l~ın lehine bitti. ile suçladığı bir a.rkaaa~ı fü• kavga cdPr- seyretmişti. 

(Arkası var) ( D•vamı 11 ıncı s· yfada) ken bıcaklandı. Bu ö!Um haberi. sahte 1- (Arkası var) 

musiki ile oynanan bizim mahud danslar •Son Postan nın yeni edebi romanı: 24 
- Evet, dedi, fakat bildiğimiz modnn 1 

değil... Milli Yunan bavalaıı çalıyorlar, -~~~ır--~ 

kaç saniye içinde meyhanenin havası mu
siki ile birlikte dPğif:ıti, temizlendi, kibar
laştı. güzelleşti. 

halk şarkıları 3öylüyo•·ıar, yerh oyunlar 
oynuyorlar ... Eskiden öyle idi, şimdi ge-1 
ne var mı bilm~m; müzik görünmüyor. 

- Harikulade bir şey... dedim, eğer 
hu numara ek:.""iksc yazık... ı 

. Yanı başımda çııgın, g-:irültülü, şakrak 
bbır kadın kahkahası duyarak irkildim ve 

CIYLiN AVI 
aşımı çevirdim. Bitişik böJmenın arka -

ıtnda neş'eli 'bir meclis vardı: Bir kadın 
ve bir erkekten vijc~de gelmiş iki kiş.ilık 
bir meclis ... Erkegin arkasını görüvo _ Yazan: R efik Ahmed ScvcngiJ 
rum. Kadın onun yanında oturuyordu, <lehlerin sayısı sekizi onu bulan kasketli 1 korumak için şu merdivenden yukarıya - Mademki doğru .. . Şu halde sözle -
daha doğru bir ifad'! i)e yarı iskeml<.>de delikanlıyı görüyor musunuz? Melilnko- kaçıracağım! rimin bu vasfı öteki vasıflarını mr.ıur 
Yarı dejtil. bu erkeğe yaslanmış, oturu - Jik uçurumuna adım adını. inen genç a - - Tasviriniz güze!, fakat tahmininiz g()sterme1idir. 
Yor mu, yatıyor mu belli olmuyordu; kMl damın başı ş_imdi gözümün önünde bil - doğru değil... O sizüı dedığıniz yalnız - Hilkatin c>n azız ıt~··lı~ı olan insanı, 
di!erindcn geçmiş g1bi idiler, bulunduk - 1Urlo~ıvor, dima.\n gizli bir yerinden ay - romanlarda olur. Bu j!enç adam bl"'lki ha- yol üstünde. sğ'zına yüzün~ bulaşmış me
~arı yerden ve etra.flarındakı jnsnnlardan dınlatılmış da içindeki düşüncelt>rı dışa - kikaten o kadını kıskamyordur, 'ıkat o ze artıkları sokak köpeklerine gıda teş -
~berleri yoktu; kalabahğm içinde yal - rıya aksettiriyor Jl\bi. .. Bu çocuk. karşı - teessürle bir kaç kadeh dnha içecC''t, son. kil ederken dü~nmek bana hfü:ib v~ri -

nızdılar. daki masada yanındaki erkeklerle oturup ra başı birden aitıdaşacak, ağırlaş.1cak, yor; bu kadar zalim olınaYlnız! 
Bulunduğumuz balkonun arkaşında bir b f d rd - Bir kalabal~m kanıdan ıf.irültüler!e trıc:rdiven u··sı kata ,.ı!rıy•)~ . .au. Bı"r J•ad.n, içen ve arada ir başını bu tara a çevire. ol uğu ye e önundeki masanın üstüne, 

'"' ı.. ' k k di · ··ı- k d k k k 11 d.. k d mrdi~i .görüldü, herkes bac::mı o tarafa 
elbisesinin burı.ısıtklarını elilc düzelterek re ·en sıne ı;r1 umseyen a mı ıs :ı - o arının arasına t?şecc ve ora a uyu- ,.,. 5 rn nıyor; zannederim ki biraz sonra hırsız yup kalacak ... Be~ki de bir m:.ıddet son- çevirmişti; kapı civarında otursmlnr ge -

d 
erdivenden aşaj;!ı indi, kalabalığın için- por flmleri.nde 0ıau"-u gı"bi meyhanede ra. eğer manzarac;ı etrafındakileri rRhat- lenleri ne~'eli seslerle karşıladılar. Bıın~ 

e gidip yerine oturdu. . ıs ı . : li ~· Radehlerimi?i boşaltıp masanın iistü _ ~ır kavga sahnes1 at:? seyredecegı·!: Bu rle sız ederse kenrfüini içi eski ve kirlı şey- lar gez.ici çalgıcılarır.tş; meyhane mevha-
ne bıraktık; Uzo bizim rakıdan daha ber- lıkanlı oldu~ ver?e yavaş yavaş ayağa lerle dolu bir çuval gibi iki tarafından ne dolaşırlar, bir müddet çalıp söylerl«>r, 
bact bir şeydir, tıı>ulüne gör.~ susuz içilir ~alkacak. al~ınd7kı kalın arkalıklı hasır tH>sinerek tutacaklar şu demfn geçtıği - halkı eğlendirirler, coştururlar ve para 
Ve insanın gırtlağının köküne doğru bir ıskemleYl bır elıJe tutup yavaş yavaş ha- miz ko.:id~ru aşıp1 kapının önüne, ~aldı.- toplayıp giderlerm•ş.. Bu tarz musıki 
Yangın alevi halinde. iner. vaya kaldıracak. sonra bır kol dar besile rımın ustüne bıraK:nıerecekler . . . Sız fıkı- h t• b 1 d · k 1 .1 . 1 · · · · · ·· d.. .1 b" eye ı u un urma muessesc sn ıı H -

- Matmazel Petkovi:;, süki'ıtumu ma- savurup karşıdaki masaya, o genç kadın- bet ıtıbarıle bır ms~m vucu u ı e ır so- . A . . d' ld ğ Ztır görünüz; bcnı getirdiğiniz bu esra - la şakalaşıp eltleııen kalabalığın üstüne kak köpeğinin Jılşesi arasında büyük bir çın de fevkalade_ ıktısa 1 sayı 1 •ın -
rengiz alemin ,ıyandırdığı hayretten he- atacak, şişeler ve kadehler şangırtılar - fark. bulunduğunu mu zannediyorsunuz? dan son zamanhraa ~ek rağb~~ bulmuş. 
?ıiiz kendimi çekip kurtaramadım. Şu a - la kırılacak, herkes aya~a kalkacak ve - Aziz Dokt0r, azız matmazel Pctko - Gelenler, ortalıktakt bu sedırın kenar. 
Şafuctnki mas:ıd:ı tc'k başına oturup d~rin bir.birine karışacnk ... O zaman bE'n de viç, gene doğru. açık ve- fal.la olarak acı lnnna konulan i~kemleiere yerleştiler, 
derin düşünen ,.e önündeki boşalmış ka- sizi kollarımın arm,,na alıı> tehlikeden konuşuyorsunuz! sazlarını torbalarmcian çıkardılar ve bir 

Oynak. kıvrak, insana olduğu yerde 
hareket.siz kalmak i'Tikanı vermiyen, hop
lntıp sıçratan, şehed nağmelı>r ... 

Bu heyetin içinde kıvırcık sivnh ~açlı, 
siyah kaşlı. siyah ~özlü, perçimi alnının 
üstüne düsmüş. genç bir erkek vardı; ke
mençe gibi. mandolin pfüi küçük bir çal
gıvı ı;!Öğsüne basın~. bütün meyhane h:ıl. 
kını ayaklandıran seslC'r çıkanvordu. U
mumi coşkunluk içinde, ayağa kalkan 
gene. ciz~ileri muntazam. m:itenasib ve 
cafıh. tığ gibi vücudü ile h"m çalma~a, 
hPm oynamağa bac;ladı. Bir saniy" ıçinde 
c;srrdan, ooldan kadın erkek birçok kim-
seler yerlerinden kalkarak güzel delikan
lının etrafını aldılar elel<.> tutu tutar; ha
rpkptli. l""c::'eli. ı:rözü okşayan jestlerle gü
zel bir .c;irto başladı. 

Bundan oonrasını hayal meyal hatırlı-
yorum. 

Basık tavanlı bodrum meyhanesinin 
havasında kızgın, ateşli. vakıcı bir şey 
dolaşıyordu. Teneffüs .attikçe insanı çıl

dırtan naj?'Jneler ... Şekil almış, elle tutu
lur hale gelm~ cinsi arzu halinde bir mu
siki sinirleri yakıyor. Heyccar.lı sesler, 
kadınların muharrik kahkahaları, haykı
rışlar, ş:ırkılar ve elele, kol kola, vücudün 
bütün güzel hatlarını belirten. gözöniine 

koyan bir raks ..• 
· (Arkası var) 
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10 Sayfa 

Memleket Haberleri 
Manisa cezaevi mntekamil bir 

Islahhane haline getirildi 
Mevkuflar ve mahkumlara iktidar ve kabiliyetlerine 
•öre çalışmak ve sao'at sahibi olmak imkanları verildi 

Göçmenler iskan 
mıntakalarına sevk 

ediliyorlar 
İzmit, (Hususi) - Bu sene zarfında 

Tuzla tahaffuzliane&ine Bulgaristan -
dan 6 vapurla 1O.ı 00 ve Romanyadan 
2 vapurla t 500 göçmen gelmiştir. 

1 
Bu vatandaşlarla beraber f 100 sığır i 

ve manda, 2500 kadar koyun getiril -
miştir. Bulg8ristandan gelecek göç -
me~ler bu sene için nihayet bulmuş -
tur. Romanyadan daha 2500 göçmen 
gelecektir. Gelen göçmenler, Kayseri, 
İzmir, Kocaeli, Mani'Sa ve Eskişehirde 
iskan ed!lmek Ü3ere bu mmtakalara 
sevkedilmişlerdir. 

Bursada bir demirci 
Çırağını öldilrdil 
Burc;a (Hususi) - Dün gece şehri -

mizde çok feci bir cinayet işlenmıştir. 
Altıparmakta demiroilik yapan Ah -

med adında biri gece dükkanda bera
ber rakı içtikleri Çlıfağı Mehmedi ma -
hiyeti anlaşılamıyan bir sebebden ara-

Maiı.kılm!o.r Ciimhuri~.t b&ıtramını ku.tlarZo.rken formda çıkan bir kavga sonunda bı -
Manisa, (Hususi) - Bir müddet ev- Ağır ve hafif cezalı gruplar, marea- çakla yaralıyarak öldürmüştür. Cina -

ve! munta1.am meeailerini bildirdiğim goz. atelyelerinde, faniJıe ve çorap m.a. yet hadisesi etrafın&ı adliye ve zabıta 
ıehir bandosu, Cümhuriyet bayramın- kinelerinde, kunduracılıkta, teınilikte tahkiknta devam etmektedir. 
4a cezaevine giderek buradaki mah - ve fotografuılıkta çalışmakta ve günle- ... 1 
kümlara iyi bir gün geçirtmiştir. rini faydalı işlere hasretmekt@dirler. Bilecikte bir çocugun ölUmi 8 

Bando heyetinin cidden pek yerin - Bu sayede san'at ve meslekde terakki neticelenen bir araba 
de olan bu aJakası dört yüzü müteca - eden bir çok ma•hkumlann, hürriyete otomobil çtt rpışması 
viz kaza ve kader kuI'banı vatandaşı • k:ıvustukları vakit havatlarını kolav • B (H ') B·ı 'k 27 ı·k 

• • v v _,ursa ususı - ı ecı p a .a 
mız•n milli bayramlarını bü'\iik bir !ıkla kazanacak bır dereceye geldtkle • l r·· KA 'd tt"ği ., . . .. . • numara • ve şo or 4zımın ı are e ı 
hevecan ve neş'e ile kutlamalarına n memnunıvet1e gorlilriiekt@dk. b' , B <l B'l 'k · *'k "' t · . . . . . ır K:lmyon, ursa an ı ecı ıs·~ı a -
vesile olmus.tur. nkıl~'bcı adlıyemızm cezaevlenmıze ,., cr't kt 'k G" d Bur b h tt•W· b . , t h" . t' k me.ı.1e "ı me e ı en, ursu an • 

Bu münasebetle yakından tetkike 61 ~ kıgdı ukı~ 'b'e sana ddurnlrye ı a- sava gelmekte olan bir arabaya çarp -
7a ve a er ur anı yur aş arımızın t B d b d b ı an 

... ı·sat bulduguw m cezaevimizin hakiki JJohJ d 'dd "' ·ı ı 1....J. d mı~ ır. u çarpma a, ara a a u un 
u sa cı arın a cı en am1 o m.aına ır. 8 d A . . · d b' k ' 
bir islôhane haline getirilmis olduğu - Ce7.aevi Müdi.irli Hüsnü Türk disip- ~ yab~pn ad zım: ısının tet ır ızl çocuk. 

.. .. . · . . . gu aşın an agır sure ~ yara anara 
nu gordum. lfn ve mtızama çok ehemmıyet ver - ölrrfütür. Nefise adında bir kadın ko -

Buıoada mevkıuf ve mahkumlar prog- mektedir. Cezaevimizin bu müıtekfuni1 lunda·n hafifçe yaralanmış, arabanın 
ramlı bir iş hayatı sürmektedirler. H€r halini gördükten sonra eski zindancı - ön kısmı hurdahaş olmuştur. Araba -
kese kendi iktidar ve kabiliyeti dere<:e- Irk zlhniyetlıerini modern cezaevlerile cı M(>hmedin i(adesinde: «Otomobil son 
sine göre bir san'at sahibi olmak iım - yıkan inkıiabcı adliyemize minnet ve si.iratle ve gayrin!zami olarak ..Yolun 

. . . .. . .. . . solundan tamam1le arabanın ustüne 
kanlar1 venlm~tır. şukran duymamak mümkün cleğildır, d ~ 1 kt 'd' Ü d" t t k · o~ru ge me · e ı ı. ç or me re ya -

f Yurdda Spor hare"etler·ı l ~:~:~: ~e~~~:~in4 ~~. oid~!~~~ ai 
'il\ erkPk tamami1e ezileceğini anladım. 

Araba hayvanını ancak sola çevirebil-
. l diğim anda arabanın sağ tarafına çarp 

tıı demi~tir. Şoför Kazımın mevkufen 
muhakemesine devam edilmektedir. 

[Y nrdda Cnmhnriyet bayramı] : 

. • En büyük bayramımız olan Cümhuriyet bayramı yurdun her köşesinde ço~{ 
ÇerkesköyUnde hır makasçı büyük ve coşkun tezahürat içinde kutlulanmıştır. Muhtelif muhabirlerimiz. 

tren atfmda crn verdi dP.n aldığımız mektublar bu şehir ve kazalıp·ımı~da bayramın emsalsiz b:r 
Murndlı (Hususi:) _ Çerkesköyünde neş'e ve heyecan içinde geçtiğini göstermektf'dir. ~a:ar sabahı nutukları mu· 

mn k~~,..1 A 1i Girgin manevra yapmak _ teakı ""> resmi geçidler yapılımş, halk taraf:ndan mıllı oyunlar oynanmış, ge • 
ta' 0J.1~ trenin altında kalarak parça w ~e yarılarına kadar bayram d~am etmiştir. Yukarıdaki. resimler Samsun, 

ı 1 · tir Nazilli Havza, Gerede, Arabkir, Mardin vt Trabzondak1 bavramdan intlba-
nıımı~, can \·ermış . • . 

· lnrdı~ 

Sınd ırgı inhisar,ar müdUrUnUn -====oıc:===========---=-===-:==:ı::=======:=:==:=:========= Zonguldak.ta 
ailesine yardım 

Siirdde büyük bir 
Fabrika yandı Sınd1rO'J (Hususi) - İnhisarlar Mü-

dürü M;hmed Hulüsinin vefatile İnhi- Siird (Hususi) - Geçen Cumartesi 
sarlar yardım sanıdığı ailesine 992 lira günü saat 1 7 buçukta çıkan ani bir yanı 
lık bir yardım yapmı-ştır. gm neticesinde iktısadi bakımdan şeh 

Könıiir bayramı 

• rirr:ize bir hayli faydaları dokunan 1 
. Antalya ~Hus_u~i) - ~ede~ Terbiyelvapıl~nış ve Akdenizs~r .~üb~ ~alib Babaeskinin kurtuluş bayramı 11Ycni Hayat» un ve doğrama fabrika-

sı Baş~~nlıgı Bısıklet AJa?lıgı tarafın- 1 ~~lmış ve kal~balık hır küıtle onlinne Bah::ı.eskiden yazılıyor: 9 Teşrinisani- sının mühim bir kısmı yanmıştır. . 
da~ ~ısık.let s?°runu teşvık maksadile 1 bölge başkanlıgı .. tarafından hazırla~ - de biltün Babaeski halkı kurtuluşları- Z::ırar 60 • 70 bin lira olarak tahmın 
eli: kı1oın€trehk mukavemet yarışı ter. mış olan vaı.o klup kaptanına merasını. , 17 . Yıldönümünü coşkun teza- edilrn('ktedir. 
tib edHmıc: ve bu yansa a.lt~ s~:~ iş- ı Je verilmiştir: ~ek durgun. bi.r halde ~:ratl:l n~~tl~ladı. . Fabrikanın tamamen ::~~m~.m~sında j 
tlrak. ~er~~w .b~nlar?an bırı~cılı~ .:<e- bulunanw ş~rımı~ s?°r işlen bölge baş- Prog'I'ama göre okullar Ye askerler ha!km büyük yardımı gorulmuşt~r. 1 
n::n~~ w :~ıncılıgı Ibrahım Şendıl, .. uçun - bnı degerlı ~~lımız Fuad Ba'turayın nynile C'anlandırıldılar. Okullar milli Yangının ne suretle vukubuldugu zcı 
culugu Hakkı kazanmışlar ve bolge ta- meşkur mesaısıle hız almağa başlamış k . f tJ esasimc iştidk ettiler. bıta ve adlivece ara~tırılmaktadır. 
"Jfından hediyelerle taltif edilmişler - nlduğunu görmek bütün Antalyalıları ıyBa : .. c .. m büvüklü ıı;.;;nü anlatan nu • 
dir. 1 bilhassa gençliği çok sevindirmiştir. tııkl~;u~~~endi. Gec~ ... halk tarafrndan 

Di.ğer ta.raftan Cü.mhuriyet .. bayramı ı. ~esim bisiklet mukave~.et yarışına ycı, y€'r eğlenceler; okullar ve a.skerl:r 
münıı.<:ıebetılc Akdenız ve Guneysporııştuak eden sporcuları gostermekte w !tar?fından da fener alayları tertıb edıl-
klüplcri arasında da bir fuıtbol ma91 l dir. di. . ==== ..... ::cıİ=-=-----=:ııı======-=-

Pazar Ola Hasa n Bey Diy or ki · 

- Hasan Bey, bak ea -
zete ne yazıyor ... 

. .. Zincirlikuyudaki asri 
mezarlı~ı sınıflara ayır -

. mışla.r .... 

ttstad Hamidin gö -
müldülü kısım şairler için
m~ ... 

Hasan Bey - Ne ala azi· 
zim .. şaırlerimizi11 istiralıa
ti edebiyet te ol:ıun teıni!l 
edildi demek! .. 

Milli Piyangonun bUyUk · 
ikramiyesi Borsada bir destereci 

ka'f.tsrna c~kll 
Bı.ır~a (Hususi) - M;m Piyangonun 

büyük ikramiyesi olan 80 bin liralık Zonauldakd·a B Sonteşrin ıftnü bit' 
bil<>tin onda biri sehrimizde destereci k" .. 

0 

b yapıl.J · tYıını, '---"- ı...ı.. - .. · d d b' . . · Om lir ayramı u.ıe· &uuıur JU• 
kalfası Mustafa Ozba~ a ın a ınsıne . . . 

k t B d 14 senedenben· bı·r şıf1 Uzun Mehmedın hatırıw tam e -
cı mı~ ır. u a am - . . 
u::ıt<:> yanında çalışmakta ve ancak na • r:l.ilcli~ini yazmı~ık. Yukandski resırn 
fakas1 nı temin etmekte idi. Bir karısı bu kutlulama merasiminden bir tntı -
yec bir çocuğu Yardır. badır. 

Kendisine ikramiye isabet ettiğini 
h:aher alır almaz hemen İstanbula ha- • T b d 
reket etmiştir. Şimdi İstanbulda bu - Bir parti mUfetti şı ra zon a 
lunm:ıkt::ıdır. Muradiyede bir evde o • Trabzon (Hususi) - Halk partisi 
turan ailesile görüştüm. ~ ~ört sene- müfettişlerinden ve İstanbul ıne'b "usll 
-~enberi fasılasız tayyare bıletı almak w S d tt' U . hrim.i"Zıe gelerek pa r ti 

w .. 1 di M taf b as e ın ras şe 
ıa oldııcrunu sav e . us a u para . . ı.-.. ıa 
:ıe kPndisine mÜstakil bir dükkin aç - işlerini tetkik ve teftı.ş M:mıyt ..-.Y • 

mak niyetindedir. mıştı r. 
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Müferrih ve midevidir. MiDEYİ ve BARSAKLARI, temizler, IVılDE ve BAR· 
SAKLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE E ULANTISI 
ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde MİDE EKŞİLİK ve yanmalarında 
emniyetle kullanılabilir. Mazon isim ve Horos markasına dikkat. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiR A AT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk LiraSJ 
Şube ve ajans adecti· 265 

Zini ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTij ENLE 
iKRAM-YE VE. i ' 

Zıraat rıanKasında kumbaralı ve ihbar::.:7. ta arruf hesablann-ia e11 az 
5~ lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
gore ikramiye dağıtılacaktır: 

~ AC:ed 1,000 Lir.llı , ~ 4/)) l Li r ı 
4 " soo " 2,0J ) " 

• 
Beşiktaş 3 

Fenerbahçe 2 
( Baştarafı 9 mıcu sayfada) 

İkinci devreye Fenerbahçe değişik bir kad 
ro Ue çıktı. 

Blri"lci devreyi 3-0 mıı.ğlüb bitiren ~ner
lller t~kımlarında yaptıkları değişiklik sa -
yesind" Beşiktaş kalesine yüklenmeğe mu -
•·ai!~k oldular. Fikret mühacim hattını işle
tiyor Rebi! gene pişkin. 

uı pns çizgisi içine yerleşen sarı Hi.clverd
liler o•ıunun hakimiyetini tamamen ellerin
de tutuyorlar .. Bir kaç kere direğe çarpan 
top ııınavot 14 üncü dakikada. Nacinin çek.. 
tl~I b\r şütJe ka.!eye girdi. 

D"'VrP ortalarına c"loğru Ömer, aldığı bir 
p:.ı la lkinri go!ti attı. İkinci c"lcvrec"le çok 
e;izel oynamalarına rağmen Fenerbahçcll -
ler 3-2 m:ı Iub olmaktan kurtulamadılar. 

Galah>.sar<>y 5 - İst nbulspor 1 

B yram dolayıslle dün Tnkiim stadyomun 
d b!r turnuva tertıb edılmişti. İlk olarak 

1 

Ga tusarayla i">tanbu ~r kar,,ılaştıl:ır 
GnJatgs1rayhlar Ankaraya gidecek İstan. 

ı bul muhtelttlne verdlkl!!,., en iyi oyuncula -
nnd :?' mahn·m olarak ahaya çıktılar. Ta
ı..-ımda Ankaradnn gelen Haşim de oynuyor. 
du M tJfı.blyet acısını çıkarmak istiyen Gz... 
latns:>r'lyl:lar Hfı.şlmln aynğlle 10 uncu da.-
ldk~d1 birinci, 4 dakika sonra da ikinci g:-ıJ. 

leı ini attılar. İ<ıtanbulnrırlular gençlikle -
rinin ve~dığl gayretle çalışmaya ba4:1ladılar. 

Gnl:ıt"c;ar::ı.y1 ıla.r gene her za.manki gibi gev. 
şedıler. i met fırsattan istifade ederek İ<1 -
tar.bul i-'Orun yer~fıne 13'olünü attı. 

Bir l'ıy gol f:..rsatı kaçırdıktan sonra Eş -
ftık u~incii gol\". a.t.tı. Bi .. az sonra. devre J l 
Gal:ıı:ı.sarnyın lehine b:tti İkinci devred 
Haı:tm <' ktı, yerine Bülrnd girdi. Zev!ttjz. ce-
re~ ~m 1.den oyunda Ecıfak dördüncü gllUi at
tı. G::fütamrayın hak m~-etl altınd:ı. oy -
n:ııımnyn dm'3tr! ecl'ldi. Nihayet 43 üncü da.. 
ki!m.rh N!no b'.?•lnci gulü attı ve Galatas::ıray 
maı;ı'5-l kazandı. 

Pe t 2 - <'işli 1 

4 " ~ )J " 1, J J ) ,, 
40 ,, ıou ,. ~.oo J " 

l liO " !:JJ 0 !,,OJJ u 

l :lO " 4v ., 4,8QJ 

Tak!\m stndı tarafından tertih edilen bay. 
( ram maçııırınm lkinclst Şişli - Pern takım -
( 1 !arı arasında Pol'onyalI bi'" hakemin idare ( ı sinde oynandı. ş,şH ve Pera takımları her 

zar.ınn'<I kadrclarından ufak bir değişiklik

~ le cıkmı"lardı. Ş şllnln bir akını ile ibaşhyan 
İ oyurı çok ze.vkl. oldu. De\Tenin 16 ncı da -
'\ kikas::ıda Pern lt:ıleslnin önünde olan b!r 

u 

160 ,, ~o ,, ~,ıJJ ,, 
DiKKAT: Hcsablarındaki paralar bir sene iç.inde 50 liradan 

düprıiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
kur'alar senede 4 defa, 1 Eyliıl. 1 Birincikamw, 1 l\lart ve 1 Haziran 

~tihlerindc çekilecektir. 

k::ırı•ılt'ıktan iStifade eden Hıraç, Şl1llnln 

blrk1k golünü attı. ~renin bundan son -
ra.sı k'\rşılıklı akınlarla ve Şişlinin hafif bir 
i.uıt·ınJüli-ü altında geçti. 

1 İkln::i devreye takımlar ufak bir deği'jlK
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lik yn~rak çıktdn~ Btı d~~r Pcranın da. 

• lstanbul Belediyesinden: 
2o lf.~ab İ~lerl Mudurlüğünde münh::ıl bulunan 20 lirn maaşlı memurlyeUe.r için 
ııl>! llı939 Pazarlesi guniı saat 14 de imtihan yapılacaktır. Atideki şeraiti haiz olnn tıı
l'~erın is1ldn ne murncaat etmeleri ve 16/11 939 Perşcmlıe günü saat 12 ye kadar 
cıllıl kaıarını He6nb İşleri Mıiduriyetlne ge•.rmeleri ilim olunur. (Belediye memurların • 
l)ij arzu edenler bu imtihana girebilirler.) 

~Ul ~er:ıitl; 
2 - Lise mezunu olmak. 

- Askerliğini yapmış olmak veya nskerllk ile aliı.knsı bultmmamat nya müce-
3 ~l olmak. (Tahsil sebeblle tecil e:lllmlş bulunanlar kabul edllemez.) 

t - Ytujı 18 c"len aşağı. 35 den yukarı olmamak. 
.\ta .._ Sıhhnti yerinde olmak.. 

tı:ıcak vesikalar: 
l - N"f 
2 

u U.'J cüzdanı. 

3 - Mekteb şahndetnamesl. 
t - Askerlik vesikası <müeccel olanlar askerlik şu~lnden vesika getireceklerdir.) 

5 - Husnühal varakası. 
~i kıt'a rotoğraf. (9326) 

Sab,ık Çam Tomruğu 
1 Or. U. Müd. Devlet iş!etmesi Alaçam revir amirliğinden : 

llecıe._ Dursunbey Devlet Orman İşletmesi ist:ısyon deposunda latl!de mevcud .ım. a
lJe &a·~~adu cl225• metremik'ab o:28J deslmetremik'ab çam tomruğu açık arttırma 

2 1 a çıkıı.rılmıştır. 
ltab~ 'l'oınrukların ayrı ba.ş kesme payları merud ve kabuklan soyulmuş olup hacim 

::. ..... ~.z orta kutur üzerinden hesabla.nmı1tıı. 
llU111Utl <nnruklara aid satış şartnamesi Istanbul Ankara, B<ı!ıkc.9ir Orman Çevirge Mü

l'o... tinde ve Dursunbey Revir Amirl!~.ruie gör ileb!Ur. 
"•ruk.Ja 4 ._ is rın beller metre mik'ııbının n.uh:ımmen bedeli olh lira «70» kuruştur. 

l)llıııutıb ~klllcrin C"1 7,5 muvakkat pey akçeleri 16 11 939 Perşembe gıinü saat 15 de 
~Y Rcvır Amirliğine müracaatları lUın olunur. a926h 

0 
r apu ve Kadast ro Umum Müdürlüğünden: 

ha düzgün oyn"dığı gö,.illfıyor. Devrenin 10 
uncu dakikasında sol açık Todori güzel ".lir 
şiit:e Peranın ilk golünü attı. 43 üncü da -
klkad:l det Çulnfl gıizel bir şiitıe takımın i
kincı sayısını kaydetti ve Pera da buşekil

de 2-1 gnlib olarak maı;ı bitirdi 

M:-:tLua. ve A 1kara Emekli:eri 
maçı 

Ank'.lra 14 (Hususi) - Merakla beklenen 
İstanbul Matbuatı Vl? Ankara Emeklllerl ma
çı bu.,.fın güzel ve güneşli bir havada oynan
dı. M"lcı dn.ha genç oyunculardan kurulmuş 
olan Ankara takımı üç iki kazandı. İJk dev. 
rede 3-0 mağlüb vazlyette olan Matbuat ta. 
kımı. ikinci devrede hakim bir oyun tuttu -
rarnk 2 gol çıkardı. 

M'l•'lnat takımında Nejad, Ulvl, Sedad, 
Ankara takımında Kerim, Hikmet, Hüseyin 
Çok g•ızel oynadılar. 

Sl"lim Tezcan ............................................................... 
Beyoğlu kazasındaki 

ŞEMS 

KLÜBÜNÜN 
alel{ıde umumi toplantısı 

Ni'iabı ekseriyet olmadığından, ikinci iç -
tima 19 İklncitcşrin 1939 tarihine müsndif 
öniiınii.,dekl Pazar günü saat 15 te ve ayni 

mah::ı!Je olacaktır. <Madde 27) 

Heyeti idare 

RUZNAME 
1 - 4 Blrlncikfmun 1938 tarihli alelfıde umu

mi toplantının zabıtnamesinin kıraat!. 

2- Kliibün umumi durumu hakkındaki ra
por ve 1938/ 1939 mali yıllık hesabatı. 

Ankara \Tüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğllnden: .. 

ı - Kurumumuz erkek ve kız talebesi için isim, miktar ve muhammen bedeli ne mu-
vakkat teminatı aşağıda yazılı dört kalem muhtelif kumaş 16/11/ 939 Perşembe günü 
s.-ıat 11 ere RekWrlük binasında muteşekkil.komlsyon tarafından k:J.palı zarf ~ulile lha. 
le olunacaktır. 

2 - Ekslltmeye girmek fstlyenlerfn muvakkat teminat ve teklif mektublarlle kanıı .. 
nun tayin ettiği vesikaları ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisine 
vermeleri. 

3 - Kumaş nümunelerlni görmek ve dahafazla izahat ve parsız şartn~ almak isti-
yenlerln Enstitü dalr.e Müdiırluğüne müra~ntlan. e556011 48938» 

Cinsi Asgari Azami Beher metre Tutarı Muvakkat 
Metre Metre Fi. teminat - - ---

Elblsellk kumaş 1176 1316 615 7232,40 
P:ııtohık 420 504 450 2268 ' T'\yybrlük 82 100 400 400 754ı 
Mantoluk 30 38 400 122 

10052,40 

- - - -
Baş, üiş, Nez,e, Grip, Romatizma 

Nevralji. kı- klık ve büt~n ağrıl:ırınızı derhal keser. 
- İcabında ~n le 3 kaşe alınabilir. - -

Ist anbul Belediyesinden: 
Hes:ıb İşleri Müdüriyetinde münhal buhın:ı.n 15 lira maaşlı ve 50 lira ücretli memu

rl;ctl~r için 21/11 939 Salı günü saat 14 de imtihan yapılacaktı.r. Atideki şeraiti haiz 
olar. t:ılib1erin istida ile muracaat etmeleri ve 16 11 939 Perşembe günü saat 12 ye ka
dar vesikalarını Belediye Hesab İşleri Mudurf)etine getirmeleri ilan olunur. 

Dühul ~eraltl: 

A: Orta mekteb mezunu olmak. 
B: Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ıılakası bulunmamak veya mieccel 

olmak. (Tahsil sebeblle tecU edllmh olanlar ka4ıul edilemez.) 
C: Yaşı 18 den ~ğı, 35 dıen yukarı olmamak. 
D'. S hhat1 yerinde olmak. 

Aranacak vesikalar: 

1 

A: Niifus cüzdanı. 
B: Mekteb şahadetnamesi. 
C· Askerlik vesikası <müeccel olanlar askerlik şubesinden vesika getireceklerdir.) 
D: Husnühal varakası. 
E: İki kıt'a fotoğraf. (8328) 

İsfanbul Belediyesi lıanlan 

Ilk Muhammen 
tem1nat lbec!el 

1 

150,- !?000 Bebek - İstinye yolu üzerinde Emlrgan caddesinde 58 N. ıu Sa
hilhanenln enkaz sa -

Senelik ki ra 
sı 

tışı . 

3.60 48,- Unkapanında Har:ıeçı Karameh~ mahallC$lnin Kayık lske -
le.si sokağında 15 N. lu kahve yerinin kiraya verilmesi 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı, ayrı açık art • 
tırn cıya komılmuştur. 

İt.ale 16 11/939 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname
ler z .bıt ve Muılmela.t Müdfuluğü kaleminc"le göru'eb!llr. Taliplerin ilk teminat makbuz 
vey mektubları ile ihale gunü muayyen sa tte Daimi Encümende bulnnmııları. (9034) 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Takdir edilen 
kıymet Kapı 

Lira Kr. Cinsi No. su Adresi 

350 00 Dükkan 15 Küçük Aynsofya ma:hallesl Mehnıedpaşa 

yokuşu 

'350 00 • 17 • • D • • 
ıı;o 00 Mesken 18 • D Suterazlsi il 

450 00 D 20 ll ll D ll ll 

450 00 • 22 ll il J) J) • 
4'i0 00 D 24 • • il il • 
Yukıırıd::ı adresleri yazılı binaların Vakıflar Ba~müdürlüğünce lstimlW takarrür et

mLş \e Belediye Daimi Encumenlnln 20/9 939 gun ve 9374 sayılı kararlle heyeti muham -
mh!e tarafından takdir edilmiş olan kıymetlcrll} tstimlnk olunacağı sekiz gun müddet-
le ııan olunur. (9341) 

Yül~sek Mühendis Mektebi Sabnalma Komisyo· 
nundan: 

MeJı.:teb müsta.'hc"leminlne nümune ve şartname<>lne tevfikan 61 ta'kım elbise yaptın. 
lacaktır Muhammen bedeli ul650» ktıruş ve ilk teminatı u7611 lira.dır. 11ksiltmes1 27/11/ 
939 p iZartem günü saat 15 l() Satın Alma Konıisyonunda yapılaca:5ı 111\n olunur. 

(9370) 

1 ._~el takeometre alınacaktır. Mubayaa edll~cek takeometrelerin evsafı aşağıdadır: 
~ _ E: avıyeyı ufkiye taksimatı grat olacaktır 
a ...... I> n Ufak taksimatı bir santigrat olacaktır. 

3 - H'lllhnzır mali yılı hakkındaki kontrol Oüzre icra mt.murluğundan: 

i ...... 
0

a1rei Ufkiye taksimatı kapalı olacaktır. 
5 Utblnln büyiiltme kuweti en az 30 defa olacaım.r. 

heyetinin raporu. DüU'enln Cedidlye mahallesinden Mnhir 
4 - Nizamnamenin 5 lncj maddesi mucl - Kuyumcuya maamasrafa 160 lira 97 kuruş

bince klüb azalarının verecekleri sene- ödem~e borçJu Düzcenin Çakırlar koyün -
Ut aidatının teebitl. deıı İdris oğlu Ahmed namına yazılan öde -"~ b; !ehcr t koometre sehpa, kutu, dürtıln ve teferruatı tam olacaktır. !ti mirası 

~1llıar lllslyesı beraber verilecektir. 
~Ge r~a evsafı yazılı takeometrelerden &ınge. zaıs, Kern, Vnt, Otorönel, Güstav. 
~ y tlkaları mamulatından veya bu ayarda bulunan dJğer fabrika aıeuerı de yu

lııel\ ~ auıı e.v3afı haiz olduğu takdirde alıJ:acaktır. Bu A.let.lerln beherinin muham _ 

5-MuhteHr teklifler. me er.ırl borçlunun ikame~fıhının meçhul 
buluncluğundan tebliğ edilememiş ve UAuen 

6 - Heyeti idareden çeki1en baylar A. Teo- tet>Uğa.t lfııAına karar verllmi4tır: 

Yatak, yemek ve çalışma oda -

Iarile salon takımları velhasıl her 
nevi mobilyalar; BAKER (ES-

Kİ HA YDEN) mağazalarında teş. 

bir edilmekte ve her yerden ucuz 1 
fiat ve müsaid şartlarla satılmak. 

tadır. 

~~ g:ıı .500 liradır. Taoliblerin muhamnıen bfdelln '}. 7,5 J>eJ ~eleı:ile birlikte et.. 
ı..~ıut~ü olan '24/Teşrlnisanl/939 Cuma günu saa t üçte. T~u ve Kadastro Umum °' ,.., .. Levazım Müdürliitünde mütefekkll S:l.tmalma Kom~una müracaat -

-.) •MOO. 

hFıridls, N. Kalamarcis ve M. Nomlkos Tebll~ ilfl.ıı tarihinde n m uteber olmak. ü -
yerine yeni azanın intihabı. zere borçlunun on gün içinde şifahi veya 

7 - 1939 - 1940 mali yılı hesa.batının ton _ ta.hrlr\ m üracaa tla kanuni haklarını kullan. 
trol edllmeal için lk1 asalık heyetin in _ ma.dılh takdirde takibin Ut'11ıqrnlf sa.yıla -
~ rat cebri fıeraya devam oıwıacatı llln olu -

Dur. Doeya/HO: 122'1 
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12 Sayra 

350 yi müt~c viz altın madalya ve za~er nişanlarile 
büyük mükaf:ıt, birincilik!e diplomalar kazanan 

• 

1 
• 

1 

Benz'!rine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez. Hastalara 
h:ıya~ ve şifa verzn, si:ıi leri teski 1 eden, ruhi ıstıraiJarı azaltan bu 
meşh·ır kolonyaya ec leLil~r bile tapıyor. Hayran ve meftun memle
ketlerine he. iye Qıar~ k gönc.eı iyotlar. Denebilir ki, İngiltere, 
Fransa ve b4 Un yüksek milletlerin kolonyalarına faiktir. 

A S A N Dep~su Yeni Adresi : 
B "'.hçekapl Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

Istanbul Belediyesinden: 
Hesıb işleri Mudüriyetinde münhal bulunan 10 Ura maaşlı memuriyetler için 

21111 ı:ı39 Salı günü saat 14 de imtihan yapılacaktır, Aşağıdaki şeraiti haiz olan talib _ 
lerin 16 111939 Per.şembe günü saat 12 ye kadar vesikalarını Belediy• Hesab İflert Mü _ 
düı iyetlne getirmeleri ilan olunur. 

Duhul şeraiti: 
ı - Orta mekteb mezunu olmak. 
2 - Yazı makinesi ile seri ve d~ru ye zmak. 
3 - Askerl!ğini yapmış olmak ve askerlik ile alAka.sı bulunmamak veya müeccel 

olmak. lTahsil sebeblle tecil edllenl&r kabul edilemez.) 
4 - Sıhhati yerinde olmak. 
5 - Yaşı 18 den aşağı, 35 den yukarı olmlA.malt 

Ar:ınac::ı.k vesikalar: 

A - Nüfus cüzdanı. 
B - Mekteb şahadetnamesl. 
C - Askerl!k vesikası 
D - Hüsnühal varakası. 
E - İki ktt'a totograf. (9327) 

Muhasebe -... --.. 
uru Aranıyor 

Us•ılü d .... f eriye vakıf iki muhlsebe memuruna ihtiyaç vardır. Ta
lihle n eıı aş ığı o ta tahsili ve mecburi askerlik hizmetini bitirmiş 
ve tecrü e görani:ş sıhhati yerinde olmalarJ şa thr. 

Ehliyetle ine göre 80 • 120 liraya kadar maaş verilecektir. 
İst klilerin şirkete yazacakları meHuba şimdiye kadar çahştıklan 

yerlerd\!o al -.hkları vesikalarla fotoğraflı bir kıt'a hüviyet varakası 
ve t..hsil vesikası suretle• ini bağlıyaı ak 

Kayseride Elektrik Şirketi 
'•mmm::ım~•· Müciiriyetine göndermeleri ilan olunur. --cı•m ____ _ 

P. T. T. L~vazım Müdürlüğünden:. 
1 - T ı bl çılonıyan 70 adert bisiklet pazarlıkla alınacaktır. 
2 -· Muhammen bedel (4ti20) muvakkat teminat (346,5) lira olup pazarlık 28 İkln

cl~.şrln 939 Salı gunü saat (16J da Ank.arada P. T. T. Umum Mı.idürh.ık blnaaında.kl sa
tınllııı:ı Kom.syonunC:a yapılacaktır. 

3 - To.lfblerln şartları ö~renmek üzere her gün Ankarada P. T. T. Levazım, htanbul
da P. 'I. T. Ayniyat Şube Müdürliiklertne ve pazarlığa işUrak etmek için de 28 Iİ1tlnc1teş_ 
rln/939 tarihinde mezkur ıtün ve saatte o Korni.syona müracaat.ıa.rı. (5128) (9093) 

SON POSTA İkinciteşrin 15 

~, ..................... ,, ı ~--------------------------'---------.. 
Beşikten mezara kadar sağlam 

Tuv!'let niıi yt:p .ırken 

Pudra altına daima 

K EM 
PERTEV 

snru.nnz. Pudrayı Slmsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tl'ıp ve 

vazoları vardır. 

Londra ve Parisin en meşhur fabrl -

kalarından gelen Bayanlara mahsus 
mantoluk, rob ve kostüm tayyörlük 
yüksek fantezi rodier, moreau, harrl.3, 

tweed vesaire YUNLÜ KUMAŞLARIN 

emsalsiz çeşid, cins ve renkler! Beyoğ
lunda BAKER Mağazalarında her yer
den müsald şartlar ve ucuz flatlarla 

satılmaktadır. 

Düzce İcra memurluğundan: 
Dlizcenln Şerefiye maıhallesinden Hüseyin 

Tol:a maam113rafa. (217) llra ödemeğe borç
lu Düzcenin A2:1zlye Mel'giç köyünden İzzet 
oğlu Hüseyinin işbu borcundan dolayı satışa 
çıkanlan gayrimenkulün açık arttırma ilan 
varakuı borçlunun 1Jcametgıl.hının meçhul 
oldu~undan tebliğat yaptırılamamış ve 11~ -
nen rebliğat ifasına karar verilmiştir: Satış 

ve beyaz kalan dişler! 
Diş macunu ku:Iananlar 

birçok tecrübelerden 
sonra neden daima 

RADVOLİN 
de karar kılıyorlar ? 

Çünkü RADYOLiN : 
Dişlerde (Küf eki • T artre) 

husulüne imkan bırakmaz. 

Mevcut olanları da eritir. 

Dişl~ri, mine tabakasını 

çizip hırpalamadan temizler 

ve parlatır. 

Ağızdaki mikropları % 100 

kat'iyetle öldürür. 

o~ş etlerini be al er, diı eti 
hastalıklarına mani olur. 

Ağız kokusunu keser. 

Siz de sabah, öğle ve akşam, her yemekten 
sonra günde 3 defa 

• 
1 -------· Kullanınız <(-----

EKZAMiN·· 
günü 30/11/931} T: Perşembe günü saat 15 Ekzemanın ilacıdır. 
tayin E"dilm~ ve gayrimenkulde hissedar o -
lan borçlunun kardeşi Riza.ya da'h1 teıbliğat Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her ı~cıanede kutusu 50 kuruştur. 

yaıpıla>namış olduğun.dan her ikisinin de yev ~--••••••••••••••••••-••••••••IF 
mü mezkürdan evvel müracaatla kanuni hak 
!arının 18tlmal etmedikleri takdirde satışa 
devam olunacağı ve badehu vuku bulacak 
müracaatlarının nazarı iltifata alınamıya -
cağı iHinen tebliğ olunur. Dosya/939/1286 

:.··············································-··-······-· 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Seıim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: 4. Ekrem UŞ.4.KLTGlL 

-

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden ı 
Yatılı talebenin ikinci taksit zamanı l/İlkk:imın/193f• dur. Vaktinde yatırılması ınzu

mu i~an olunur. «9310» 

_______ ..,.ÜROLOG· OPERATÖR ~--------9'1tı 

REŞiD SAMİ BERKER_J 
( İdrar yolilar) m!Hehassısı ) 

,. B~yotr:u, istiklal ca<l<lesi, Mis sokagı N<'. 1, Tel :-1-14-43 

Dr. 

-
TURK TiCARET BANKASI A. Ş. 

KURULUŞ TA Rİ H İ 1919 

amamen yatırılmış sermaye T. L. 3.200.000 

Meri<. ezi: ANKARA 

Her nevi muameleleri 

Dahilde ue haricte muhabirleri uardlr 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük: TÜRK BANK 

Şubeler : T i C ;\ R E T 


