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Almanların bitaraf 
gemilerle yaptıkları 

ihracat durdurulacak 
Büyük bir Japon gemisi de battı 
Uç gün içinde altısı bitaraf 10 gemi 

torpile çarptı, insanca büyOk zayiat var 

Ç~rnberlayn Kam:~r~da ,-A·~·;t"·:k~b:;-· 
lngilterenin alacag'"' l 

1 
Başvekil dün ;Partide 

iz~hat verdi 
f edb• J • J tt Ankara. 21 -c. H. Parua l-feo-

ır erın esasını an a ı lia grupu umumt heyeti bufb 21/ 
11/1939 aaat 1~ te rei.3 vekill Ha
san Sakanın reislit:lnde toplındı. 

Ruz:namede Maniısa meb"uau Re. 
flk İnce tarafından 18/11 /939 tari
hinde verilmi~ takrirh i '1livı etti
ği iiç madde mevcud ı-.~ 

1 -- Birinci Büyük Millet Mecli
si azasından mu.avenete muhtaç o
lanlara yapılacak yardım meselesi. 

2 - Atatürk için yaptırılacak a. 
nıt-kabrin muamelesinin ne aafha
da otdutu. S (Deva nu J üncii. sa111ad.a) 

---·--····-··-·········-·········· .... ---........ 
Çek yada 

son vaziyet 
Geçen haf ta iian edilen 

t Geceleyin bir Alman mayn gemUinde faaliy•t: Ma~ dmi.ırc in.dirilw •1~ örfi idare dün kaldırı!dı 
b~rı 0ndra, 21 (Hususi) - Başvekil Çem- ı manların marn dökmek suret9 dents Loo.dra, l1 (H~ - Çek milliy.C. 
loı>ı"Yn, Avam Kamarasının bugünkü lharbi yapmak Uı1Ulünıe devam etm.lerine perverlfll"inlı:ı hareketini bastırmak üzere. 

<ı rıtı sınd Alınan -L..--•--' a beyanatta bulunarak, Al. (DeucTp.ı ı inci aa11f_.) m--...uuan t.arafındau alı.nan ~ 
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Bitler askeri 

rüesa ile 
tekrar görti.şttl 
Dünkü toplantı da amiral Reader ve 

general Keitel'den maada yüksek 
rütbeli sübaylar da bulundular 

A mirtıl Read~ General Keitel 

Londra, 21 (Hususi) - Berlinden alı- ' ral Fon Keitel'den maada, diQer y(iksf'k 
.nan haberlere göre, Hitler bu sabah ea.. rütbeli 5iibaylar da bu toplantıya iftira.k 
vekA~t dairesinde, Alman ukerl ıile!!a- etmi.flerdir. 
ıile isti~relerde bulunmu,ıur. ı HlUer, son günler zarfında, Nui pfle-

Donanm.a kumandanı amiral Reader, I rile de müteaddid görüşmelerde bu1un
kara kuvvetleri umum kumandanı Gene- muştur . 

• 
imar işlerinde çalışan 
meşhur ecnebi mimar 
meğ r nakkaşmış! 

Yaptığı tiyatro projesi hatalarla . dolu bulundu ve 
reddedildi aınma belediyeden a!dığı 2.000 lirayı 

istirdad etme : kabil o am;:?dı 

ık 
ri tedbirlerin hiçbir netice vermediği Rr 

1" t d"" l"" h • • llfılmak.tadlr. hmirdeki Kültürparkm proj.WU J•P.. ı yllpılacağı düşünülmüştü. Mimar GotJW 
ısa 1 ve ma l eyetımız (Devamı 3 ~nd.i sa11fa.da) ~olan Fransız mimarlarından Qotı• tiyatro projesini yapmak iltedittnJ Be!e-

bilA.hare İstanbula çağırılmıt. ,ehrin tmar 1 diye,,. bildirmiş, Belediye mimana te-. 

d .. p . h k .. H~va muh~re'19IP.r' iflerinde çalıştınlmağa ba,lannuıt.. Bu l lifini kabul etmişti. Gotye binanuı pro~ un a rıse are et ettı . • • a , • . f ecmada Tepebaşınch A&rl ainemanın y~ sini hazırlamak için Belediyeden ilk pa1'. 

gıttıkÇ9 şıddetlenıyor rinde modern blr tiyatro binaa& yapılm•• tide iki bin lira almıştır. Bir iki ı6A tonra 

~eııemeııcioğlunun riyasetindeki heyet Paristen 
0 ndraya geçecek ve seyahat dört hafta sürecek Dün 4 Alman tayyaresi 

düşürüld~i 
Londra, 21 (Husu.t) - Tefrinievve:U. 

ıa sından itibaren bUfilne kadar, İ!lgılt.e
n1ye a.kuı edMn Alm.&R tayyarelerinden ~ 
~- dü.fü.rü?ımüştür. 

(Devamı 3 i.a.cü sayfada) 

Mtinihtekl 
sulkasdln 

faili tutuldu 
Londra. 21. (Husud) - Alman aillli 1 

poliıd pft H.lmmler, Milnilı .suibsdi faU
Mtnda birisinin yakalandıfım bu ak. 
f&JD resmen btıdir.mJfür. 

G.orc ı:ıar iB.m.int taşıyau bu adam, 
.Wkaed.in yapıldığı "9C4! tevkif edflmJI 

ı olmakla beraber, Hlmmleı·e töre henb 
t 011d Hay~tiTnfa Kadı.köy isktZeıindm çıkcırkeft. ... ~I Ouıün tuıÇunu itiraf etmiş ve .uikasdta, 

~t?teı ra ve Parüıte iktısadi ve mali mil- kAleti. Umumı KAtiDt,~ Rilat M.- halan Almuıyadan kaçmış buhuwı lift.. 
~llk.ara~rde bulunacak olan ve d:.in sabah nemencioğhmuıi· itfUili!ldeki M..U,. leriıı aııki arkadllfl Ottıo Ştr ... taralm-

an ~ehrimize gelen Hariciye Ve-j (~/!. ii~ sayfada) (Dcvaım 1 inci ~) 

kararlı&Jmış. projenin kimin tara!ı!MIAn 1 (Devamı 2 nci sayfada) 

Son üc senenin en güzel 
' 9!a,bıta romanları 

(Zehirli gölge ) yakında (Son Posta) da 



.. 

2 Sayfa 

... 
erg n 

Türk iktısadigalznda 
Teşkilatlanma davas-.. 

~ Ya zan: Muh ittin Bfrıcn 

G eçen Eyllılün birinci günü kopan 
dünya fırtınası, Lehistan üzerin

de birkaç gün süren bir kasırga hareketi 
ile her şeyi silip süpürdükten sonra, şim
di muvakkat bir sükQn devresine Rirdi. 
Bu fırtına arasında Türkiyenin siyasi em.. 
niyetini temin -bakımından Türk hüku -
meti, kendisince ittihazı mümkün bütün 
tedbirleri düşünmüş ve almtş bulunuyor. 
Türkiyenin kC]ldi ~Thünden ve kendi 

• 
SO N POSTA 

== iki taraflı silah .. = = 

İkiııciteşrin 2_:_ 

Sözün ıs ası 

Yazı Çok Oltlu/u içıj·" 
Bugiitt Konamadı 

.............................................................. 
imar işlerinde çalışan 
meşhur ecnebi mimar 
meğer nakkaşmış ! 

emniyetinden başka hiç kimse hesabına (Ba~tarafı ı inci sayfada) 
nt hususi bir dostluk, ne de hiç kimse a-
leyhine hususi bir düşmanlık gayesi güt- .... Gotye Fransaya gitmiş ve bir müddet 
miyen bu tedbirler sayesinde Türkiye " sonra da Tepebaşı tiyatrosuna aid proje"' 
hem kendisinin, hem dünyanın sulhü iti- ',, si Belediyeye gelmiştir. Proje tetkik edll-
barile faydalı olmıya çalışmak vazife • miş, üzerinde birçok mimari noksan ve 
sinde kusur etmiyecektir. hataları görülerek sureti kat'iyede redde-

Bu vazife bu suretle ifa ve bu sivaset ... di?.miştir. İş bu kadarla da kalmnrl'l'~' 

en büyük ve hatta yegıine işimiz, Tür • Gotyenin mesleki vaziyeti de tetkik oıun-
bu suretle tesbit edildikten sonra şimdi 1 
kiyenin iktısadi seHirnet ve emniyetim tc- Nikbinlik ÇC\1t' iyi bir silAhtır. Fakat hazan ge- Çok &ağlam <:sasa dayanmadıkça nikbin olm&yınız, bu nıuştur. Tetkikat sonunda Fransız ınirna-
min eylemek davası olacaktır. Birincisine r iye teperek sahib!ni yaralıyan bir rovelvere ben- tahdirde dahi mübalAğaya gitmeyinlı, ümidiniz tahakkuk et- n Gotyenin inşaat mimarı olmadığı, sa· 
nfsbetle daha çok karışık ve daha çok zer. Yaralamakla kalmaz, öldürdüğü de o]ur. mezsc :ıikbinliği takib eden bedbmlik birçok ahvalde zehir dece bir nakkaş olduğu anlaşılmıştır. Be• 
maddi olduku için, daha az manevraya dalına dikkaUl d"'vranmalısınız. t · lediyenin iki bin lirasını alarak FransaY' 
=d bf;a;lA~~a ~~~~~:t~~:~çi~ar~~~~ c::::=::=:c:::::::=::=--=-="=======ıı:=:========="=s=ır=ı=~='a=p=a=r.========--============= gieen ve bilahare derme çatma bir proje 

ı~ ~?J~~1~§i~t~~~~~ g~~~:b~~IE~·::~~~I~~:i~:~ 
mOhlm bir işi b izzat yapabilmek için bi- J"ııgı·lı· ~ d em 

0 
'•ra~ ;S 

1
• .,,,,,. ... ~ ................................................. ,. 

ztm kudret ve salahiyetimiz kafidir. Bu- - .fi ~" ~ 
nunla beraber, mev:mun, kendisini hPr v . Hargqn bı·r fı~cra : 
gOn ıeçtikçe daha büyük bir kuvvetle e 1 .J li ~:. 
hlss@tttren «ıemmıyett ve büvük1ü~u kar Alm n esirleri ı -
fl3Ulda, batırrmıza .f!C'('n mülahazaları i Bir başka sefer gene ! 
miltemadt n buraya kaydetmek te bizim • • 
fçfn bOyilk ve ihmali ~ayri caiz bir vazi- i geleceğim . 
fe ~kil eder. j 

* 
Alclaandr Düma, bir tiuatro mü· 

dürünün oyunun düğü.nüne gitmişti. 
Merasimden :~onra yeni evli!eri tebrik 
etmek için onlara doğru yürüyordu. 
Düğün o kadar kalabalıktı ki .. ALek. 

Yeni bir dönüm nokta<smda buluna.1 
Türk iktısadivatını ou defu oJ.-un, -esaı;Jı 
temeller Ü7:e;ine oturtmak i~i bir p]fın 
f(;ine almdıltı zaman. onun birçok temPl 
noktaları bulunacakt•r. Bunlardan bazıla- sandr Düma bir çeyrek ıaatte rmun 
n hakkında sunları riüşünüvoruz. bunun arasından geçerek ancak iiç 

EvvPla, TürkivPnin dahili vP haric: ik. metre bir 1ncıaf e katede bilmişti. Yeni 
t~Ad pnHtikası, Tür'kivede sul'l ve rt>fah, evliler daha çok uzakta idiler; Alek~ 
dnnyada suJ!h ve refan ııavelerine 'hiz - sandr Düma bağırdı: 
metle mükelleftir. Biri diit<'riııc ba~lı o - _ Çocuklarının isim ~abası ol'TMk 
lan bu iki şartı. enternasyonal alfıkalar 
bakımından harici sivasetimize hakim o- ~ ~ için bir başka .sefer gene g?lecel)im. 
lan ruhla ıh0mahenk bulunur. Türkiye - :.= Şimdi ba.na yol açın da evlenmelerini • 
nin hari~f sivaseti nasıl. ~1aln1~ Türkiye. : tebrik için yarıı'arına gidebiletrim. J 

Bu hadın kraliçeye 
N:çin sol elini 
Vermiştir? 

nin ve di'nvnnın '>Ul~ünE' hizmet ~aye- İngı·ı• .. gazct-1--= yazıyor· v.:lil renk '-... ____ ../ BPlki menle edersiniı;?. Acai?.f İn -
sindt>n mütht>m o1rnuc; ve hiç kimseve kar ~ ı::=.cı • n. 
!li he hususi bir hi1mpt \'C v rıiım. rıe de li bir taş bina. Saat 9 da domuzeti ve ngillz kraliçesi giltere Kraliçesi bu izci kızla neden sol 
ru us! bir dusmanı·k ctavesi ciitmemisse yumurtt.dan mürekkeb bir kahvaıtı. Nutuk söylerken eııe rnüsafaha etmektedir?. 
ikt :adi Tl"Ünru:cb;tıPrh~ d<' aynı. ruh kin- Binanın bahçelerinde gezinti. Okuna- Bu genç lıd, Polonya kadın izcilik 

Ruslar icabederse 
Finlandiya ya 
g irPceklermiş 

Moskova 21 (A.AJ - Hnv33 bUd1ri "" 

yor: , 
Oldukça hakikate yakın görünen bazı hıl .. 

berlere göre, Alınan hükümeti, FinlandiYll 
hükümetlne, Flnlfmdlya için hiçbir şey yıı• 

pamıyaeağını ve Sovyetlerln is-teklerine bO .. 
yun eğmesi lAzıro geldiğini bildirmiş, RUS "\ 
lıırın ic.:ıb edense, Flnll!ıdiyayn ~ırrnde 
kat'iyen karar verdiklerine vli.kıt olduğunıı 
ili\ ve c>tmlştlr. 

• e 1 

Operatör Orhan 
otomobili ile il1tigar 
bir hadııu çiğnedi 

dr d ,.e ve tal"7.1m <'~ılecell'ı r~1kard r. l k·t bl M b. · 1 
Sa'liw'n, buı.rün Avruoad::t hüküm sü- ca:; ı a ar. . uazz.a:m ır P.~yano. n- teşkilatının reisidir. Nizamnameleri - Dün Fatihte Fevzip~a caddesinde fec:I 

rı>n h,..,.b hali Türkiven\n ifü•dPnbf>ri en gil·z gazetelen. Güzel ve goz okşayı. ne göre sol el ile el aıkışmak lbım ol- hır kaza olmuştur. Akşama doğru cndde-
Mvfık ""1~risi olan All'I" nvı jl.. 0 1 an cı b~r nteşin karşwnda çay. Yani bir d -"-- · · bu 1 1n 

u~u. ıçı.n. usu ~ uyarak giltere nin bir tarafından diğer tar!ifına geçıne1'" 
i' ısad" münasebetlerimizde bir takım a- köv hnyatının en mükemmel bir nümu K 1 l* l 

. ra ıçesını se .-rn amıştır. tc olan ihtiyar bir kadına operatör oı· .. 
rı :alar husule gelme ini rnucib olmuş - ne~i. I~te bütün bunları esir edilen Al-
tur. 1 rimizin yeniden tanzinıind~ bu mm tnhtelbahir efradının bulunduğu Madam !M.albovSks., '.Polon~nın iş~ hanın idare etmekte olduğu otomobil şid'" 
arızaların i1.alesi gayesi eht>mmiyetli bir,,__· t b 1 1 . h t gali sıralarında büyük bir yararlık ~ös detle çarpmış, ve ağır surette yaralarn1Ş" rol ovnıv caktır. ~1110 a u ursunu:r;. şın en oş ara -

fl Alma" esirlen'nin salonunda Hı·t terdiğinden kmı<lisine ..... 4 .... n verilmiş.. tır. 
Salıscn Türkive kendi mahsullerinı a- ' " - ~"")'"' -

' f le · sm·n· b lunmasıd r tir. Kadın de·,.1-al Hasekı' hast"nesı·ne kal " z<:mi derece-de ivi bir iatla satmanın ve rın re ı ın u 1 • ~!u .. 

buna mukabil Türkiyenin ihtiyacı olon 
maddeleri en müsaid şartlarla alabi 1mc
nin temıni için enternasyonal ınüb dele 
alemınde kendisine kahi1 olduğu kadar 
~Pniş bir manevra sahası tPmın etm kle 

Başına tekme yegen 
f u!bolcu ne hale gelir? 

n ilkC'lleftir. Meselii. son ı;enlcde Alman- Londrada 17 yaşlannda bir futbolcu 
y.a ile o·an alış verişlerimizin esasları ~bi- bir maç emıasında b6.§llla bir tekme ye ~ 
:ıı münhasıran onunla m:masebntl dogru mJ 0 b·ttıkten t k d 
götürmüş ve neticede Türkiyevi serbest ş. yun ı sonra ya a o asına 
döviz kıtlığına sevketmişti. Buna mu - ~etrnmiş. Ertesi gü~ vazifesinin başına 
kabil, Türkivenin mübadel' işlerinde Al- gt>lrnediğini g6renler, merak edip araştır

Bakkal dükkanına giren 
küçük hcrS'Z 

manyanın eksikliği de memleketi mamul 
eşya ithalatında sürntli bir pahalılı~a ı?Ö
türecektir. Dilnyanın biitün sanayi mem
leketleri ya Almnayadaki teknik inkişa -
fına nisbet çok geridir. yahud da, A • 
merikada olduğu gibi, memleketin bün
yesi itibarile pahalıya mal,.der. Şu halde, 
Türk:iyenln harici mübadele siyaseti bü
tün bu mahzurları bertaraf edebilecek bir 
sisteme ballanmak mecburıyetindedir. 

mışlar ve futbolcurum evinde olmadığını İngiltere Kraliçesinin radyo ile İn • 
hayretle anlanuflardır. Meğerse, deli - gil~z kı:ıdmlanna bir hitabede bulun -
kanlı tekmenin sersemliği ile yRya ola. duğunu. onlara 1939 harbinde vazife. 
rak tıım 2.f-0 kilometre yol katetmit ve lerinin ağır ve mühim, ayni zamanda 
dört gün sonra da, yorgun argın evinin 1914 harbinden çok daha farklı oldu -
ön'finde bulunmtıft"ur. ğunu bildirdiğini biliyorsunuz. İşte bu 

Teksaslı 1~ yaşlarında bir Amerikalı 
90C1.1k bir gece fena halde acıkmı~, lokan
taya gidecek veya ekmek peynir alacak 
parası da yokmuş. Büyük caddelerdeki 

en mutena bakkal düKkinlorındıın biri
nin küçük btr deliğini her nasılsa göre
rek, içeriye .az:ülrnüş. tıka basa doldur -
muş, ve bundan sonra da i~ çatallaşmış, 

tlra karnı Jişe.n çocuk, o f!rdiği delikten 
bir türlü dıoanya çıkmıya muvaffak o -

lamamış; neticede ertesi sabah kapana 
tutulan fare lfbi, dükklnda kıskıvrak 

yakalanmlfhr. 
Delikanlı ne yaptıtızıı, nerelere gitti - rada Kraliçeyi, tebaasına hitab eder • 

ğini bir türlü hatubyamamaktadır. kcıı görtiyorsmıuz. 

Rabian, tecrllbelerimiz ve dünya fütı- r . 
sad he.rekeUerinin seyri bize çok ı;ıüzel 
gllsterlyor ki, teşkilatsız biı' mübadele, 
dahilde olsun, haricde o'sun, daima za -

IS T ER 1 N AN, 1 ST ER i NA N MA ! 
rar veren bir kuvvet anarşısini ve bun • 
dan mOtevellid israfları, kuvvet israfla -
rmı mucib oluyor. Mescla. Almanynnın 
Obcrwachungsstelle'Jeri te.sıs edilmediği 
devirlerde b iz oraya .sattığımız mallar için 
QOk daha iyi fiatlar abvorduk. Almanyıı 
bu teşkiIAtı vücude ~ctirdiktcn sonra, 
teşkilltsızlığımızdan dolayı fiatlarımızı 
müdafaa edemedik. Bu!?\in de knrşımızda 
İngilterenin dünya hareketini kontroUi 
ve Fransa ile birlikte tek elden mübayaa 
te}JkilAtı bulunuyor. TcşkilatslZlığımız de
vam ettikçe Türk Fiatını mlidafaa ede -
bilmemiz lmkAnsızdır. Su halde süratle 
teeki1Atlanmıya mecburuz. Tıcaret Ye -
kaletfmizde teşkilatlanma ic:i bir Umumf 
Müdürlük dairesinin elinde toplanması 
sebebsiz de~ildlr. Doktor Saydam hü • 
~meti, bu meseleve ehcmmi're~ vermek
le çok büyük isabette bulunmuştur. Bu -
nunla beraber, bu salındaki ıtavretleri 
teksif etmek ve bu dairenin faaliyetini 
kolaylaştırmak vazifesini unutmamalıyız. 

ı/tufıitl:ln c.23iıu)-H 

Bir Fransız mesl~ktaşımız askerlik vazifesini ifaya çağı-

nldı. Gitti, iki ay kaldı, sonra kısa bir mezuniyet alarak Pa. 
rise dl>ndti, ve t,azetesinde şu satırları neşretti: 

- Geçenlerde ukere gilnde bir litre şarap verildiği ha-

benni okumuştum. Bugiln Fransız ordusu dünyanın en iyi 
beslenen ve en iyı giyindirilcn bir ordusudur. Fakat bu or-

duda her nefere günde bir litre şarap verilmez, verilen mik

tar sadece 75 santfHtredir. Lehte de olsa yalan nnber neşrin
den çekinelim, dafnuı aksi tesir yapar. 

* Bır başka Franmz gaıetesinde de şu satırlan okuduk: 
- Geçen harbdc gUn geçmezdi ki yalan bir haber işae 

edilmesin, bugün Almnnyada ihtilal çıktı, denirdi, ertesi gün 

açlığ:n ba~ gö.~diği söylenirdi, daha öbürgün de tam bir 
Alman ordusunun mahvolduğu iddia edl!irdi, ben o zarr.an 

cephedcydim, elln hatırlarım, arkadaşlarım bu habcrlerı o. 
kudukça yumruklarını sıkarlardı. G<Srüyorum ki, yalan uy-

durma makjnesi .bu muharebede de h arekete ıelmiştir, her
gün bır başka çeşidfoi ortaya atmaktadır.> 

* Fransız ::neslektaşlarırnızın şiklyetlerine hak vermemclı 
mümkün değildir. Yalan haber muhtellf Avrupa kaynakla
rından çıkıyor, )ayıla yayıla, gazeteyle, radyoyla, telli telsız 
telgrafla biz.e kadar geliyor. 

Bir gün Alman ordusunun Karadenize inmek üzere oldu
ğu haberini okuyoruz, ertesi gün Uvfçreden geçereı< Fran. 
5aya hücum edeceği rivnyetini ifitiyoruz, dam sonrn FeJc
ıncnge veya Belçikaya saldıraca#mı duyuyoruz. Hnlbukı a
radan aylar geçıyor, ne Karadenize iniyor, ne !sviçrede:ı ge
çiyor, ne de Felemenge veya Belçikaya saldınyot. Biz.im hJI
diğlmlz bir crdunun yapacağı hareketi sadece başkumandanı 
ile e:rkanıharblyesi bnır, ve tMavvur tatl>ik edlleceğt deki. 
kaya kadar ya?.nız onlarda kalır. Bu. böyle olmakla beraber 
hususi maksadla ç?k&rılan bu yalan haberlerin geni! geniş 
bir :nanıcı kütlesı bulmakta olduklarına biz inanıyoruz, fa
kat ey okuyucu sen: 

IS TER 1 NAN, i STER INANMAI 

dırılmışsa da bir az sonra ölmüştür. 
Dün akşam geç vakte kadar zabıta }{a .. 

dının hüviyetini tesbit edememiştir. • •• 
··························································· 

:· essif bir irti al 
Esbak T~hran üyük 

Elç:si vefat etti 
Esbak Tahran büyük elçisi .Bay s:ıd " 

rettin Sayman dün gece saat 22 ye on lt~" 
la Kadıköyünde Moda caddesinde YctJl" 
fikir sokağında 15 numaralı apartm:ırıdS 
hayata veda etmiştir. 71 yaşında ola~ 
merhum Babı~li hariciyesinin kıyrnctl 
bir rüknü, zarif bir insan ve müşfik bit' 
aile reisi idi. Bu acıyı haber verirken :le" 

uıtim kalan çocuklarına ve yakınlarına 
zlye\erimizl bildirir, büyük oğlu arkadıı ' 

d ri şımız Mecdi Sadrettin Saymanın ke c 
ni paylaşırız. 

Cenaze yarınki Perşembe günü evitl " 
den kaldırılacaktır. 
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Hava muharebeleri 
gittikçe şiddetleniyor 

Balkan devletleri 
arasında iktısadt 

muza kereler 

Almanlar buyuk bir 
taarruz hazırlamışlar, 

fakat tatbik etmemişler E 
. Paris 31 (A.A.) - Yüksek aalı:erl mebafll.. 

de 12 V9 H Tetrtnlaanl aruında .Alm&nlanll 
vlst mftyuta bir taarruz hamtamıt oldGk-

e Ab:uka eden ve edilenin 
vaziyetleri 

ıa.n söyienmektedtr. 
Almanlann bn plinlarını tadll etm~te ,., Yaza n · Selim Raf!10 E"""' 

i&.ı. .. _ (tallaıtuafı .ı lnei sayfada) \ Scapa Flow, ı...,_ w C-abl tn,mı.. Londra 21 <Busustt - aDııily SDtoh• ııı- keden esbabın ne olduğu tamamlle maltın i 
~ıan 7Y'arelerı b b h t knr · d F ml9da da p ı.. · ı nMll., Tt1rktye, RomanJa, YunanLltan ve Yu dellldlr. J'alı:at bu esbabın diplomatik .,.. nsan hayatını mümkün mertebe k~ 

dofu u sa 8 8 üzenn e, ~ ar ve pma l09lnya aruında iktı.v.dt müzalı:ereler ce- maddi btr takım mUşkülAttan ve bllhula rumak için açık sahada hücumlırd . .m 
8abUdeki cenubu ~erinde uçmuşlar- 'bölge!.eri üzeriDde uqmUflardır. reyan ~ttiğlni yazmaktadır. BQyUk Brita.nya ve Fran.n tarafından mi _ ve mü.atahkem mevkilere karşı taarr..ız 

lliılyt;ı aıe,ı .btt fehnn üzerinden mit- Fransız tebliği A1n1 gazete, bu müu.k.ere1crln dört dev. zaheret ~ren Belçikanın azlmlı:lrane hattı yapmaktan çekinen muhariblel', açtıkları 
4'ar.ti \' erı duy.uinıuı, fakat tehlike ı.ttıı slrai ıstıhsa!Atıru organize etm~ğe ve hareketınden fena hava şartlarından ve u- ~uharebeyi bir yıpratma mücadelesı. ha. 
tlklb ertıınerruıttr. Alman tayyaresini Paris, il (AA.) - Umumi karar,ıhuı bunun bir kanaldan ntışını temine ma- kert teknik kuvvetin klfayetslzl~inden lba... lıne getırdilcr. İngilizlerle Fransızlar, Ai-
laft. rn~den İngiliz avcı tayyareleri kısa teblllt: tıaf bulunduiunu ilav~ etmektedir. :et olduğu tahmin edilmektedir. manyayı iktısaden bağfamak, gerek ı .. 
~lfl udcadeleden sonra düşmanı t~det- Gece kayca •ter bir hadise cereyan Alman ordusu ~addesi, gerek sair ilk madde ihtiyaç! r: 
•--er ir. Alına t . etmemi§tir. . Tren t ""' rife'l\rı· "da Parls 21 (A.AJ - Askeri miişahldler, Al- ıl~ kıvrandırıp ~ana düş~rme!c için rl ·-
-nize dü .. n ıyyaresı alevler içinde . , v ı iU .• u man ordu5unda. ebUyetll mbit fıkdMtnın nu abl_ukası tatbık e tmek ıstiyorlar. A" . 
"beyi se lll!üştür. Sahildeki halle muha. Fransızlar 3 Alman tayyaresi 1 h 

1 
h• d Bitlerin halihazırda askeri sahada met _ rıca, bıtaraf memleketlerle de ticari mü-

Yretıniştir. dtltürdliler ta ,e 8 e ın e hud olan kararsızlığın başlıca sebebi oldn - ~aseb~tt~ bulunamaması için bu memle. 
-r. Al- t bliv. ...n·ı be n elın"'ktedlrler etlerın ihracat maddelerini de satın nlı-
oerı· ııuan e fi Parla 21 (H~> - Bu &kfam neen<llln t d·ı "t ld 11 

.. ' rn " · yorlar Denizlerdeki seyrüseferler · k lıtfif ı'sıtnı· kŞa' 21 (A.A.) - 1'ebli~: Cephede re.smf tebıtı'd• - Alman ta-IU'Mhlhl dfl !l 1 ~ ya 1 1 1919 seneslle 1935 senesi arasında Alman. trol ed.. Aı k d~nı . on-
f 

6 • • - n - '-• a t G ~ l ıyor Ve 'Jllanvaya ,<;('V e ılebıle -
llttftir. \re topçu faaliyeti kaydedil- ıUriHdfttft bDdlrlllllektıe.ır .,., g. nç eri orduya alacak ve onları tanm ckl i d .. h tt-:kl . , 

Tayyarelerdea Mrt ...,.; cephesinde Fran .Ankara 21 CA.A.) - Aldığımız mnliımata ft terbiye ede~k vaziyette de~lldl. 1935 ıe- ~e er n li en rp ~l~ 1 
l erı ~şybayı mıls .. -

Alınan h aıs hatları o.rtDcle d1ilr ttJa dıe Almalı ION. Münakıılt.t VelttlHllle Maarif Vckll - Mslnde harbin llA.nına kadar Alman ordu- k ~71 Y ~l~r aFr. man. ar ::ı una. m~ • 
lttJ .. ~ Ü . ava kuvvetleri düı:man dev- , lltt d ı .., b' 11~1 ·•- ı d •a altı sınıfı a i , ı 800 000 k rl ta ı a ı ngı ız, ran sız tıcaret gemı~2rm!I ,... zerin .,. hatlarında dttfilrllmOtttr. arıum • yaıpı an .. ır 6 new..;es 11 e ' Y n cem an · ll.'! e • ı kc.r ı tahte~bahirleri k 11 1 1 · -~lerdır de ke,if faaliyetlerine devam Aynca, flddMH '°PCJU ıu.ıtyetl M ıı:ay _ Jıftnakaıat Vek1lllği metteblerimi11de tatbllı:ı l1m ve terbiye etmiştir. 800.000 miktarında 1 ter: ve Fransa a es •au n~~f ~r. ~,r· . nfl 
...,, · Tayy.-elerinıll İngiliterede dedllmlıUr 11 na başlanüan nklt eetT~line 16re uzak ohl~ !httyııt efr:ıdı da ihtısas gör~ilş bazı şüphelendikleri\ita~af ., e. 1tı . erhınben 

So 
,.-terdf'n melcteblere ıeten talebe~rln ders cftzı.:tamlar da 2 llA 13 ay talim gormil§ler- ı vermed bat 1 B..,emı. crbı 8 e,~ 

V t d 1 
• l '" ı d i bU ı ı t ı i l dlr ı en ırıyor ar. u ışı aşarma"" 

Ye kt dl il en Ylh.t n e yet şe me er ni em n ç n · için bir müddet t ht lb h · ' il 1 

d 
onanması 1 ısa va ma yurdun muhtelit yerlerindeki trenlerin ha-• Diğer taraftan şimdi Alman ordtuonda Fakat tahtelbahirl:ree kaar :r aK~a andı .. ar: Qnd Nlra~ ıaatıer!nde ders ııen~-,ı ba.,ından itlba- 60.0C!a Avusturyah vardır. Bunların kunel I cadelenin za 1 • . $ ç n mt en itibaren Ballıkta heyetimiz don Par·ısa r• \alebe lehlne lüzumlu değlşlkllkleri yap manevivel~ri. ~iman askeri mehafllinl endi- ! ması üzerinemna;k~y~etsı~..i~=~~~~~~r~:.a, i= 

lh mıttrr. Bu cümleden olvak: teYe düşürmek cdlr. man a~ızlarına tor il dökmiy, ba lad 111anevralara başladı h k t tt• TIYŞtmcıldan fzmlt~ ndar olan istasyon- Bu snretlP Almany~, geçen Eylfıl avı 1 _ liır. Bu suretle de :Ü ük Ha~bt:dc 1ım;n: are e e 1 lardan fzmlte, Mersinden Adanaya kadar o.. çtnde 110 mUyor.luk nüfu.fü olduğu hald~ an- vayı bir hayli sıkınt;ya düstirmüş l)V\n 
londrı 2 ıu ı.stasyonı•<tan .M.-ıa)ıa . Ylı!filköyden eak ı3o rırkadan müteşekkil btr ordu vtl - abiukayı tesirsiz bir lıaıe ~etirmek ·st"' 

ht don ' 1 (Husust) - Baltıktaki ~ (Ba.-rafı t tnd sayfada) t.t.aııbula giden trenlertn tarifelertndc lcab otıde getlrebl!mı., tı:. nı ı:; ktedirler. Rusya ile yapt~ğı anJaşm~ n~ 
1 ~aı.,:n:aaı, bugünden itibaren ma- VekAleti Naklet ltleri Umum Mtic:Hlrt C.. eden de~l!dkllkler yapılmış , ~ıanWl - s:ı - Alman &Jarsımn h;-beri ticesi her ti.irlü ilk madde t<'da"ık ed~n A1-

8u "'"'" aşlannatır. l .. l Said, T ' V ı..a1_ l!hl1 ve Haydarpaşa - ~nköy ara3ında ta- Berlin 21 (AA ) D N B · bil manva n oks k 1 "ht ' l R 
.. ," -..., a ıcanıt ea.a.ti Dıt 'ncaı'9t U- Jebe lç1n yenl btrer tren 1hdas edilmiş, Yoıı- . . ' · · - · · · aJ ansı - J ' a~ ·a an 

1 ıyaç ar_ını o . -
P. haıt~ase?etle Baltık de nizinin $oy.o mum Müdürtl Bllrhan Zihni. Merb& Baa- iM _ Ankara arasındaki ista'>}'onlardan ve dırıyor: manya, Yugos,~vya, İtalya ve d.ığer bır 
'1en do Yetı altında bulunduğwıu rllJ- kıw rnilfettitlerinden Cabir Harici- V• dmatlardan Anknraya ıeıen talebeyi mele- Gazete1er harb zamanında zııb i t kad. kısı~ bıtara! şıın~l memleketlf'~~nden te. 
•·- nlnına kum • . • ' 1 - , _ • darık etmek suretıle ctrafınd :ı vucudf! ge-
~ hattı tı andanı, FinlandıJL kaleti katiblerinden .... u ve ilhanda• &Mlertne ye lştlrınek thıere munhMıran bu rosunu tamamlamağa matuf yenı karar- t ' ·ı · t bb "' d'l b t arek ~ , ırı mıye eşe us e ı en <'em crı parça-
'tletin etini tenkid etmiş ve So~ müteşekkil he,..timiz cHln gece ıaat 22 dıe it 1'ln yeni btr tren aefere konulm~ştur. name er neşrediyorlar. lamayı istihdaf ediyor . Bit~raf memlek(· t-

aıln.ini t&barüz ettirmiştir. Semplon eksprel:ile PHiae hattbt etm'-- ~ dın_::,tıel, bu mktıi:ntad lı:alar~keli ~elmOO:kt'_!'in Bu kararnamelere göre, icab eder. ev- l ıerin bütün istihsallerini İ rı gi'tere ve 
..,- ._ euuer ne va n e ~t ,a.m c:ıı 1:1.uı f . . · ~ F ı ı ·· 

tir. Heyet reia ve azalan Strkeoi -Pi"'- •-ı dil 
1 

b 1 '"tad sa ı haız her nefer zabıtlıge terfi edebne- ' ransanın satın ama arı mumkkUn olma-
·--- _. n e ın ~ u.unma..... ır d "' · · b · tt · t ' f d d • 

ı da Vali MuaYini Hüdai ıtaratllba U ı.- cektir. Muvazzaf zabitlerle ihtivat zabi'- ı,.,ı ıçın . u ~a~ıye ~n ıs ı .a e ~ ıyor ar . an arı11 n. D A k h l . . . Bu hal, şımdı oyle l) ır vazıvet ıhdas et • 

b 
versite Re~ Cemfl Bilsel Xmni_. nıt • a ir erı arasındakı fark kaldmlmıştır. Zabıt. . +· ki ı.ı l d 'l k .· t ,__d 

1 k 
• 3- a . . . _ mış.ır au u 'a e ı me ·s enc-n ~ ar, 

!- Or83,D Müdürü Muzatfer Akahn ve doatlan ta- !iğe terfı ıçın esas şart duşman karşısında abluka etmiye teşebbüs eden de bunda'l 
Da rafından uğu.rlanmıflardır. <Bas1a1'afı 1 l~ci --avfAda) kahramanlık g1)c;termektir. milteessir oluyor. Zira. Alman, ·a arka: ı • 
Q 91b.isi daha, . tt~ncü btr mesel,. de Büviik :Mmet Mee. nı . kendisini besliven genis bitaraf hu -

Svctk Heyet reisi ~an Rifat Menemenat- l1si dahııt ninmname.ıdntn 35 ine1 madde - ltalyan vapurları Akdeniz dudlarp dayamıştır. Fakat t.,giltcre bir a-
tadaJci ~~~Und (Garbi Afrika) 

21 
_ Bu- oğlu dün kendisfte ~rti§811 blr muh~ 81 rnıf'll:>tnce lı:nmm , llytha ve tekllflerlntn da ha!indedir. Şayed tatbik NUlen torpil 

1tıa ·'4Qlanı rimize seyahau hakkında ş•ı be:ranatta ald 01c1uk1arı encumenıerce müzakere tarz- ve Kara · · enı"zde seferlerı·01• harbi. tahtelbahir harıbne müteratık oh
'- &Unı: Lo . arın. söylediğine göre Cu--. .. b to bulunm~tur: lamla dair nkt!le verilmiş bir takrire mils- rak 1Azım gelen tesiri gösterecek olurca 
) il 16.622 to ı . limanından gizlıce ayn - t 'it Fr ·ı blldi~nts tentMn a~ılan milzakereııln bugi1n lntaç ... arttırıyorlar İngiliz adaları yaklaşılması tehlikelı. ma~ 
'Puru k nılatoluk Windhuk Alman c- ngı ere ve ana 1 e a• dUmeslnden tbarettı. sur bir vazivete gireceklerdir. Bu ıuretlc-, 

~'Pur 1Q306rsatılığa baslamıci :r. Esasen bu .sıkı cfostlt!k mdnuebetleri.mizin icab n.. B k·t· . h h Venedik, 21 (A.A.) - cAdriatika.>• İtal Büyu" k Harbde mühim hizmetler !(ören 
q'- d • j• t• diı.. b ' ,_ l vard B .a-a..~ aşve ı ·n n:n a . k . Ş k. ,; Yapab·ı a hillıassa icabında korsan • ır ır;• .ırço-. temas ar ır. u wnaa~ .. rlncl ve ıttnd meseleler hakkında 1za- yan vapur şır etı, ar ı Akdeniz, Ege ve hattı harb kruvazörleri ve zırhl ılar da or. 
~~a&a-~tecek surette inşa o~unrnuştur. heyetimız bilh ... lktısadt ve malt JDdna.. hat ~rmek tbere ilk defa sın alan Ba8vPkll Karadenizdeki 23 hattının münakalltınm tava çıkamaz oldular. Buna mukabil va -
'Vt -~ b ı sebetler sahasında temularda bulutuna- Dr. ftfont Sawdam bu meseleler hakkında artması üzerine İlkkanundan itibaren da- ziyete tahtelbahir'erle tayvareler hlkt'Tl 

lldh11L Rf adığı zamandanberi J 1 b l t B t• · l llu ~ Vap :ı.a gı·diyor. Bu fırsattan iltifade ederek f" tahatı Terd1: ha faal bir şekle konaca!iını bildirmek. 0 mıya ~ amış ır. unun ne ıcesı 9ll 
0 

- • 

.
Yordu. S uru Lobito limanında bulu- 15 ~ du · Denizlere bu",ru"k ttemilerle hu·

1
m o-ltı tngtliz ve Framu devlet ricaltle ..K.I\,. BtrlnM BQyQk MJllet Meclisi a1U1ndan o_ tedir. · .ı "" ..... • itlnla on zanıanıarda techizatl ta - av•.. 1 4 b ft 0 1 u h lan her zaman ve kolayca harbi kazana • 

'eaı'h IUnıf ve ko 
1 

k k t•- bileceA-imden "6yu"k memnunt~ d- 1IP a ug nt vaz ve erı muaftnete mu maz. Bu.ıT;;nkü· mo.ıern sı·1 ;.L_ l" rl-" da te • 
" ol rsan ı yapaca sure ... e;• ,_ -, tat ohm zen• tein me'nllatA lst1naden bir Ezi d idd ili "'- \l ... ~ı " ~ 

.. SOyıe;:nnıd . . uştur. maktaytm. ffl1 yapılmat lmlcAnı olmadığına. fakat btta rncan a ' e fevvuk temin etmes i lazımdır. Bu llri si--
~ıy, k....ı,.~ğın. e göre vapurun sürati chn- Seyahatimizill üç memlek•t menfaat. ıara hnha1141i blr şeldlde yarılım edllmeet Bir % e iz,,~ oldu lAh atbaşı beraber yürümezse, muhakkak .. ""'-k r-·· 'l" ki bir taraf aksar. Tıpkı bu~ün oldn~ll 
'Pur llf' ınden çok dıııhcl fazladır. Bu !eri bakımında faydalı olacatına kani Partice tarar altına alm~ bu tararın hft- gibi. 

.. t §elrı:~rda bir İngiliz gemisine ben- bulunuyorum.• tihn4!tçe tatbllt edllmeat tabii bulunduğuna Erzincan, 21 (Hususi) - Bugün §8hri-
W ~e t d "'9n ettikten Mnra Atatnrk için vaptuı.. mizde oldukça şiddetli bir zelzele olmUJ-

ı. . in.-. ~ il o!ıunmuştu:-. Heyetimizin bu seyahatinin ilç dört leealı: anıt _ Icabrln muamelesini mümkiln z · k -.ıı 'Gl\lk il b tur. ayıat yo tur. . .................................................. ·-······-
8577 •- . e irlikte Lobito'dan ayn • hafta kadar sClreceği tahmi!l olunmakta- olan aftratle tkmale qa!Jlltiğmı, ~ıoe u -

" korx..~"""Üat.ol·uk· Weermend vapuru i- dır. muml ~yetin verdiitt tarar vechlle anıt - Gümüşanede 
-..q 

0
,....,

1
_ ... ~ Ciımüşane 21 (A.AJ - Bugün burada a-

•-~ını iaşe edecektir. Heyet azaamdan Ticaret Vekll.ti ft... bvrln yapılaca!!'' mahaldeki biı"QOk Pşhan ..,.. ald 181212 metrelik arulnln lst!mlAkinP da- at JO da 3 saniye devam eden şiddetli b1r 

Ruzvelt, Hit:ere yeni bir 
mesaj göndermedi 

---- (A.A.) Ticaret Umum Mtldüril Bürhau Zihni ır muam.-lAtın ekseriıtt tntac edllmtş oldu _ barekettarz olmuştur. Hasarat yoktur. Ru ı dün şehrimwte bazı tetkikler ve temu- tuna, hAn~ ı.<tthrJAk mmımel~st ~tmlyn Giresunda Vaşington 21 (A.A.) - Welles. Ho. s ar zeplinleri lar yapmış ve bu arıda Mıntaka Ticant baSl arar.1 nhlblerln!n bedP}" isttmllk halı:.. otre.~un 21 !A.A.) - Bugün aaat 10,61 te landa ve Belçikanın bitaraflığı hakkın 

l\ 

Satın alıyorlarmış Müdürlüğün• pderek baa ticarf meva. lr:ındııtt ltlrRZlan ald oldujtu mahlcem~ 5 ssn!ye devam eden oldukça flddetll ha - da Ruzveltin Hitlere bir mesaj gön • 
• " fara etrafında allkadarlardan izahat • tetk1t edllmek~ bulunduihmtt w sahafa reketı:ını olın~tur. Hasar yottur. dermiş olduğu \hakkında Londradıan 

.....__ 0~tıh dahli olup da n~pede okttıkları malftm ol - Erzurumda s;elen haberleri, gazeteciler toplantııın-
~tıirı ~ a~, 21 (A.A.) _ Politiker, gaze. mıştır. mıyan arazi 3tl.hlblPMne de mevnıat dnlre - Erzurum aı (A.A.) - Bugün nat ıo 50 de d t k 'b t . Am 'k Birlıe ·a 
::'ll<iist " tlın nıuhabirine göre, Rus mü- stnı:!t" lr.11b f'l1en tehl!utın yn.pılm1' ok'utu- Mirada cenubu ıarklden şimali carbiy~ dol- a e zı. e. ":1~ ve . erı a . şı 
~d e nı ç k d • t nu umumi hi!~te bllt1trdt. ru 7 sanlre devam eden, oldukça şiddetli blr dcvletlen reısının Hıtlere herhangı bir. 
~ ~rarı öğ ontörleri, zeplln imalatına 9 ya a son vazıye Anıt - kahi,. içh mü~baka harekettarz olnıu'Ştur. Nüfusca zayiat Tt mesaj göndermemiş olduğunu s6yle -
111.. 3atın rerunek ve hazır olan zeplin· Bu me~elelerln lkmaltnden 8on- Atatu-rlı: ha.sarat yoktur. . t ' ·rı,.., ahnak · · •• n.ıs ır. '1.tlicJıaiı ıçın 1940 bidayetinde (Baftarafı 1 inci sayfada) tçtn 7"Pılacak ınıt - kabrin ~ekllne ve mi - -····-··-··········•••••• .. ••••••••••••••••••••····-·-·· ...... : .. - ..................... ........... .. 

~ l!aı0~ffene geleceklerdir. Bohemya ve Moravyada karışıklıklar mart.~ne a•d husuqları bevnP!mllel bir mil - Sabahtan Sabaha 
ı._ heıYurrı korunması müşkül olduju d tm kt dir Bu iki Ç k vili tUe aabalra UAnı tıe hallet.mele mt~karrer oldn -
~ fah.-·ı.._ gazı da ıbulunmadığı için zep- evam e e e · e ye ğunu ve bu mlbab:ıkanm millı san'atkar n 

"l'l"*ları hale f 
1
. t d ğ'ld' Slovakya hududlan kapatılmıf, Çek hu- mimarlarımıza da açıt bulundurulacağını ı. 

il ~~~- te e ı !I'. hud muhafızlan yerine Alınan muhafız- ıı~ ettt. 
IQ car• t k t • lar ikame edilmiştir. Hususi müsaade al. Yaptı,.ılacak anıt - ltabrln sırf Ebedi Şet 

bl
. v· ıs 'n UYYl 1 nıaksızın Çek eyaletlerinde seyahat yap- Atatftrke mahsus bir abide veyahud Türlı: r b Ih p ·t k, k milleti ttlularına dahi ebedi l.sttrahatgt.h ugoslavya ı·sı· or mak ve İ usa raga gı me yua e- O!flbller.ek bir mHU pant.eon olma.st mı il _ 

L. liud 1 Y dilmiştir. mm gelecelinln avrtea Partive mtlracaatJt 
~İci aPefte, 21 - M ' . . Son hld~ler müna.aebetlle BohemJ& Te lı:arar altına aldırılacatmı da be,.n etti -
~ .Ye but . .. eb usan meclısmde, Moravy:ıyı ziyaret etmek tst' yen eeneb! 
Ilı ltı, barbdÇeaı nıuzakere edildiği sırada muhabirler aruından ancalı: bir tıv~ ga - l•. Hatiblerin .a~leri 
11\ıflf \'e "h enberi ilk defa olarak söz al- r.etesınln muhablrt, diğer meslelctaşlarınnı 

t
. .wıacar k fi 11 1 k Al 1 Bu lkl menu üzerine alSz alan birçok ha-
ır, no tai nazarını izah et- da m me~s l o ara , man memur uının 

~b·- m:zareti altında bu mıntaltalan gemılşttr. tlbln fikir " müt.alealarını btıdlrdlkten 
''- ~ Af ı r ,...k ı 1 bel i h fl sonra birinci Büyük Mtllet Meclt.aı azuın _ 
~tl ™:_ acariatanın b" ... k d 1 1 1 

D ğer tara tan ,..... a e er , er rsat _ 
lt>et;ı. -."lliaebatı u~ u ev et er t! tan !stlfade ederek, Naıt aleyhtan be7anna. dan muavenete muntat oı.nıara mtlnasib it 
tot \'Yada b nı anlattıktan sonra, Yu. mel,.r datıtmalctadırlar. lrlldf' :vardım edllme.st halcltındatt tekl!t e -
tı..1'4\'Yatı. n alılsederek, kuvvetli bir Yu- au tt!barile umumi heyetçe tu~b olunarak 
\. .. ~llııı ~n rnevcudiyeti elbette Maca- Avusturyada icab t'Mn hazırlığın Japılma.n htlkömete 
tı h 6&•enf teYdl olundu . 

....._ er ikt aau iktizasından olduğunu Avusturyada da Nazi aleyhtarlılı fiddeUe Anıt _ kabir hatktnda Başvelı:Utn nrm1ş 
~.~hrı ... lnenıleketin arasındaki müna- devam etmektedir. Preruı Otto'nun doğu - _ h llh b "11~ T""Ya munu:ı yıldönlimtı münll.'lebetne dün nüma. oldul\ .. ıza at ve b ._ u abtdentn bG -

l!l<Utin· ~ı memnuniyet bir şekilde yi ler ve tezahürat yapılmıştır. ttln mamulltını ikmal De inşaata geçebU. 
~h >.tacar ı ~0Yleıniştir. l'll P.zi polisi dtın gece Viyıı.nada hallı: tan. m~ lf'tn bir buçu

1
k ~Ut +bir mttddete Hl _ 

ıa~·"l!d Rumen münasebat dn f d P fi •ıı h rı-kl zum ot:ıca~m• da r .,..., ... na .ı umam1 heye~,. 
~ erke ın n ın :ın rens 441re ne a .. an a.va -r • - me'llm•nlvet'Je tasvlb olundu. 

Jtoarıın n, nazır, Romanya ile olan an. rlnl nıenedemem1'tır. Bundan aonra HartdJ~ Veklllmhı Şilkrii 1 
fıtv tnan::r~:arını izah etmektedir: Örfi idare kaldınMı aaraeoğlu geçen hattadanberl c~n eden 
ı. .. ayı tasr- 1 e memleketim·z ara.ı;ın dcıki atyast ahval hakkında lsahat verdi. 
'lie buıu~~e ınaksadile bazı teşebbfü:- Londra 21 <Hususi) - Çeko - Slovakyadı> Umumi h~t~e mmınuntyete .. yan ıa _ 
b,,,ııy'Ya b uk. Bundan sonrasını Ro- geçen hatta 110.n edilen örn idare bugün kal- rftlen bu beyanattan sonra d'lhtlt n1zamna _ 
~ııa.._ ırakıy dmlmıştır Maabaza, bu haberi veren Alman me"ln 3" !net rnadd~ a!d nıftzakere usu
~ ~batı oruz. Macar - numPn radyosu, Çekleı tarafından çıkarüaealc olan lftntln gelecet celaeye tehiri kabul olunarak 

~ll;ta nın salah bu1ması bugün gene ııfak bir h!dlatııln yeniden örft idarenin Ut.. saat lT/15 te lçtimaa nihayet vertıd1. 
Ya vabestedır' • nını intaç edectltni a7rıc& b~. (A.AJ 

Cephedekiler I 
Dün barit barlclndeldlerin en. n:d7etlnl yamııştım. Burün de cepblılsd• 

•ab.'iedeyim: Parls ıuete:erial u.n.tırıyoruıa. Cephelere aid şöyle baberllw nrı 
Bir inıiliz arUst rnıpu cepbedeld aüerierl etlendirmek için Londradan baftk8' 
etnıi.ştir. Artistler cephede kon• n &enuıll .ereceklerdir. Cephedeki ....,eaıu 
aralarında bir çok futbol ttmlsl lnarmuşlar bemen berrin cayet ıllu maflu ,.... 
pllmaktadır. 

Berllnden ıd:en haberlere naaran Almaa itan nesareti insllhlerin ra1ıa& roil 
oynamaları için pek sndlklerl Camartesindf'D Pasarteslye kadar den.m eten ltaf
ıa tatillerinde rahataq etmemeyi dü.tinmüt " burünlenle ban bombanhmanına 
,-apmamaya karar 't'U'miftir . 

Majino ile Zil'frid arumdakl Del'l tlperlerde bulunan Alman askel'leri l'ran59 
ılperlerine paket..e ılrara atmakta " Fnnıımlar da bonbon kutularile mukabele 
etmektedirler. 

Pariııten ıberg-ün cepbe7e mO,.fttarca paket çikolata, seker n yenıi• rttmekt• 
dlr. Bu hecl!yelerl rönderenlere 1ı:ola7lık olmak üzere bfr çok müesseseler lk~ 
ii~er kiloluk bedly~lk yem .. Te teker paketleri hazırlamışlardır. Cephedeki • .,1a .. 
na, akrabasına hediye r6ndermek tstı,-enler ~in başka bir kolaylık daha yardır 
Bu hediyeleri hazırlayan mtiMSMehtre hf'dfynln paraslle (idecett askerle adrf'<d 
verildiği takdirde en in• bir samanda ve el'llftlyetle ıöndf'rilmektedlr. Ceplıedekl 
tngillz askerleri i~ln tesis ed'.ea te) 1ar ktltillthanelerin yekinu yüzlere çık • 
mı~ttr. 

tleri ve ıerl menilf'.nleld askerler nklt ıeçlrmek için cephe gerisinden berrin 
bezik, poker kitıdı Te ta~a zan 18temektedlrler. 

Ve bütün ba havadislere d&ba boıt bir haber katmak için _şunu da Uaft ede -
ytm: Cepheclekllerln her seftbal •611qıen oepbe ıerlsl, siperlerdeki rençlerln kal-
bi n adali ihtiyaçlarım da lb .... e&miyerek her hafta muntazam ıenç kadm ka
meı.ıine barb mmtakumda MJ&baUer tertlb ettirmektedir .. 



.. 

Sayfa • 
SON POSTA 

Jkin • t ... c..in 22 
CJ~~ 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: . 
On aded takeometre alınacaktır. Mübayaa edilecek takeometrelerin cvısafı aşağıdadı!· 
1 - Zav1J'Cyl u!klye taksimatı grat olacaktır. 

\ 1 snaf ce iyetler · 
eisleri ir to r. ntı 

yapacaklar 

2 - En ufak taksimatı bir santigrat olacaktır. 
3 - D:ılrel ufkiye taksimatı kapalı olacaktır. 

Üniversite kitablarının da yanlışlarla dolu olduğu 
hakkında iddialar Rektör.ükçe nazarı dikkate alındı 
Liselerde o~utulan. edebiyat kitablari- ı Maarif Vekdleti truıarruf ve tedrisatta 

le orta okul turkçe kitablarını tetkık et- kolaylık maksadile ilk mektc·blerin oku
mek üzere teşekkül eden komisyon, bu- ma kitablarını tek kitab olarak kabul et
iiln de öğleden sonra İstanbuJ Kız Lise- mişti. Bunun için uzun boylu etiıdler ya. 
&inde edebıyat muallimi Suleyman Sev- pılmış tü" dl · d d d . , e erın sonun a a mevcu o-
keiln riyasetınde toplanacaktır. Bu top- k kitabl ı t K"t b ·· . uma arı yan mış ır. ı a ın us-
lantıda, komısyonun Ankar:ıdaki toplan- .. , _ 
tılardan şimdiye kadar geçen zaman zar. tünde de yazı dığına gore her_ sınıfın. o-
1mdaki faaliyeti hakkında Maarii Vekil- kuma kitabı en az be§ sene muddetle ıJk 
letine gönderilecek rapor hazırlanacak- mekteblerimizde tedris edilecektir. Maa
tır. ri! VekAleti, kitab ihtiyacını karşılamak 

Komisyon orta okul ve lise müfredat için her sene bu kitabların yeni tabıları. 
programlarını pratik bir tarzda hazırla- n? çıkarmıştır. Her senenin baskısında 

mak için bundan sonra her hafta Pazar- birçok yanlışlıklar ve kelime değişiklik
tesi günleri !stanbu} Kız Lısesinde top. leri •vardır ve bu yi!zdcn çocuklar ayn 
!anacaktır. ayn tabılardan okuma dersini takib ede-

Üniversitenin muhtelif fakültelerine miyecek 'hale ge\rrıi§lerdir. İlk baskıdaki 
aid .bazı ders kitabları~ı? d.a yan~1ş~aıla 

1 

birçok kelimeler, bilAhare beğenilmemiş, 
dolu oj.(iuğu hakkındakı ıdd!alar Ünıver- yerlerine ayni manada başka kelimeler 
site Rekt-Orlüğü tarafından ehemmiyetle 1 konmuştur. 
nazarı dikkate alınmıştır. Rektörlük Ü- B d ~· 'kl"kl 11- · f · · d 
n1 1 k . bl 1 u e6ı~ı ı er mua ımı sını ıçın e 

vres te ıta arını yan ışlık bulunup t Jeb k d - k""l · t 
bulunmadığını araştırmak üzere Üniver- vek a ştue arşuıın a muş u va7.ıye e 
-'te t d · h · ih l Ü · so mu r. cu e rıs eyetıne ava e etmıştir. nı- . . 
versite tedris heyeti yanı~ olduğu iddia 1935 senesındenben okutulan v,e her 
edilen kitabları tetkik ederek neticeyi ba~kısı arasında buna h"nzer fark ar bu
bir raporla Rektörlüğe bildirecektir. punan kitab\arın ilk okul.c;ağındaki talc-

Dfğer taraftan ilk mekteb okuma ki.1 be üzerinde yapacağı menfi tesirler de, 
ta.blarında da muallimleri ve talebeyi şa- mekteb kitablarının tetkiki sıraı:ında na
§lrlan bazı yanlış1ık ve değişiklikler ol- 1 zarı dikkate alınmağa değer mahiyette 
duğu iddia edilmektedir. 1 görülmektedir. 

Bir m :tör ka ıta:-!ı 
' 

Fırf!n 4 K .rc~e ·iz ! v 

ma inisti en;zs &t ı eh r'eli 
.. 
ır 

Evvelki ~ geç vakit Sanyer önle- Evvelki gece geç vakit baş1amış cl-ın 
rinde bir hAdise olmuş, bir kaptan maki- fırtına denizde ve karada bazı kazalara 
nı.ttni dövdükten sonra '.)ogmak kasch!e ve vapur soferlerinde büyük aksak'ıkla-
denize atmıştır. ra sebeb olmuştur. 

Ereğli limanına kayıdlı ve Ereğlı'i Ah- Dün mmtaka liman reis.iğıne Karade-
medle Tevfik idaresınde bulunan 22 ton- ni'zin muhtelif limanlarından gelen tel
luk Yalçın motöni evvelki ak~am bnkka-

gr.;.flarda Karadenizde fırtınanın çok 
llye ihamulesile Ereğliye gitmek üzere li- tclıl'k 1. b' k"l ı.ı w b"ld" ·ı kt b' 
.._ __ .ı h ek t t . . ' ı ·e ı ır şe ·ı a .'\.lıgı ı ırı me · c, ır 

1 
U&&UUd.Il ar e e mıştır. • . w 

Motörün Boğaza doğru yol aldığı sıra- Çvk vapurlar~n ~olathane .ımanı.n: sıgın. 
mda, ötcdenberi bir kadın meseiesinden ~ak mec~urıyetınde kaldık;arı ılave e-ı 
aralan açık bulunan makinist Ziya He dılmektedır. 
kaptan Ahmed tekrar bu bahsi tazele-j Bu sebeble bu vapurları11 lima.nımıza 
mifler ve az sonra da kavgayn tutuşmuş- ar.cak birkaç gün rötarla ge"e°bilf'ccklcri 
!ardır. anhşılmaktadır. 

Kaptan Ahmed, güçlü kuvvetli bir a. 
d.ı::m olduğundan Ziyayı kolaylıkla bir 
bayii dövmüştür. 

Bu arada da kavgaya motb: yolcula
rından Patron namile maruf Ereğ ili 
Mehmed de karışarak o da kaptana yar
dun etmiş, ve bir rrüddet sonra da ikısi 
btr olup esasen dayaktan bitkin bir hal
de bulunan makinist Ziyayı geminin kö
pe§'tesinden denize fırlatmışk:rdır. 

!Neye uğradığını bilmiven Ziya denize 
dil§Once boğu1anamak için çırpınmağa VP. 

1ecyada başlamıştır. 
Etraftan yetişenlerin yardımile ölüm. 

elen kurtulan Ziya baygın bir halde sahile 
çıkarılarak tedavi altına alınmıştır. 

Hadiseyi mfiteakıb motiir yoluna de
vam etmiş ı.-e de bilahare kaptan Ahmed 
ve ruç ortağı Ereğ!ili Mehmed yakclan
J!U§lardır. 

Zabıta tahkikata devıım etmektedir. 

Çar kRpı 

AZAK 
~PhZ rlf'hn "l 

FERAH 
Tel:23542 Tel: :.a1Sf9 

BugOn m tinolctrd e n Hibl:ren: 
iki sinemada aynı zaman fi Şe ir 
Tfyntroııu san'atlrnrlıırı, tanınmı~ 

musiki nstttdlan, mntehassıs TOrk 
teknisyenlerinin himmet ve gav
retleri ile "MBrmnra,. film stnd
yosunda Ttlrkçeleştlriıen 1001 ge-

ce masallarınrn en m uhteşeıni 

1-GüLN Z SULTA , 

Vapurların bu vaziyeti Denizyolları İ

daresine de vapur süvarileri tarafından 

bildirilmiş o'duğundan, idare şimdili~ 1 
Karadenize hareket edecek post1lnrı te- 1 

hir etmiştir. 

Hcybeliada isk~l~inin catısı uçtu 

Fırtına yüzünden limanımızda dü!l 

kaydettiğimiz kazalardan başka yeni ka

zalar olduğu rlün resmen liman mıntaka 
reisliğine bildirilmfıtir. 

Evve~ki gece fırtınanın fazlalaştığı sı. 

r,.da Heybeliada bkelesinin çatısını ôr

ten c:aç yerinden oynamış ve sökülerelc 

uçmuştur. Saç bu sırada Heybeliada rıh

tımı önünde bulunan Neveser vapurunun 

kaptan köşküne ve seren direğine çarp

mış, her iki kısmını da harab etmiştir. . .............................................. ················ 
Basın Kurumu toplantısı 

lstanbıı.l Basın Kurumu Rı!isli.ğiııden· 

İstanbul Basın Kurumu umumi heyeti, 
Türk Basın Birliğine iltihak hususunda 
karar vermek üzere. 23 İkinciteşrin 1939 

Perşembe günü aaat 13.30 da Kurumun 
Beyoğlundaki merkezinde toplanacak:ır. 

Sayın üyelerimizin gelmelerini rica ede
riz. 

Esnaf cemiyetleri reisleri önümüzdeki 
Pazartesi günü saat 14 de esnaf cemiyet
leri merkezinde Ticaret ve Sanayi Odası 
Esnaf Şubesi Müdürü Kazım Yorulmazın 
başkanlığında mühim bir toplantı yapa. 
caklardır. 

Bu toplantıda sene sonu yaklaşması 
dolayısile bütün esnaf cemiyetlerinin bir 
sene'ik faaliyet raporları okunacak, bu 
yıl her cemiyetin esnaf cemiyetleri yar
dım ·heyetine ayırabileceği tahsisat me
selesi üzerinde durulacaktır. 

Bu arada tahsil çnğındJ bulunan fakir 
esnaf çocuklarının kitab ve kırtasiyeleri
nin tPmini, yaz ayları zarfında bu çocuk
ların yeni ders yılına girerken daha ı:;ıh-1 
hntli ve daha gürbüz olmalarını ha7.ırlı- I 
yacak cocuk kampları kuru1 ması i~hri 1 
mcvzuubahs edilecektir. Bundan başka 
bek~r seyyar esnafın barınma~ı için bir 1 
yurd açılması ve icab eden tahsisatın ay-1 
rllmru;ı da karar altına almaca ktır. .. , ........................................................... . 
r ~ 

Mahkemelerde 
s .. tunumuz bugün 

1 
8 inci sayfamızdadır 

1 
(Hu sa~·fada bitmiyen şelıir 

1 
haberlerinin de,·ammı da 
ayni sayfada bulacaksınız 1 

\.. -'I 

4 - Dllrbtnln büyültme kuvveti en az 80 de!a olaca'b.-tır. 
5 - Beher t.akeometTe ~a. kutu, düıbin ve teferrüatı tam olacaktır. İki ;nııraS1 

ve bir şemsiye& beraber verilecektir. 
:ı1· Yukarıda ewafı yn.mlı takeometrelerden 8ange, Zals, Kern, Vilt, Oto!önel, GiiS • 

haydc fa'brikaları mamulA.tından veya bu ayarda bulunan diğer fabrika filetıerl de )'il 

k.alı"a yazılı eıv.sa.fı haiz olduğu takdirde nlıı:acaktır. Bu A.letlerin beherinin muıııırıı ' 
men bedell DOO liradır. Tallblerin muhammen bedelin % 7,5 pey akçelerlle blrlıırte e~· 
slltme günt1 olan 24/Teşrinlsanl/939 Cuma günu saat üçte Tapu ve Kadastro uıntıtl 
Mfidurlfiğü Levazım Mildürlllğünde mü~ekkll S3.tınalma. Komisyonuna müracnııt ' 
lıı.rı. ı 9355) 16800. 

Yarın akşam 

A Sinemasında 
Sinema kralı..... bntUn kadınları ıes· 
bir ~den genç JOn premye ve sıneı.uıt· 

cılığa intisabdan evvel kovboylul> 
yapmış olan 

GARRY COOPER 
MERLE OBERO~ 

ile beraber kendi hayntına ait çevirdiği 

Kovboyun Aşkı 
/ 

rran!'JZC sözln t l·nlnde bntnn seyircileri gaşyedecektir. Yerlarinizi eV'fel· 

~E;:a:::n•mıl3Dm> den aldırınız. Telefon: 4 656 •·•••••••~~,.. 
.,ıDll:t:cCZB~911'.ZP.:ım>~~~~~~~~~~~~~~~~==--:;;.
~ wwp ••• Bugün matineler2en itibaren •••••••--~·, 

YILDIZ SİNEMASINDA 
Au menimin en gUzel iki filmi: 

1. - ARTİST ve MODELLER 
VE 

l{IZLAR 2. - O EN Ç 
D"hnkllr artisl LOUl E RA:NER - MELVYN DOUGLAS - ROBERT YOUNO 

E!i\JBiR fv1ACERANIN KAHRA~w1ANI - VAHŞİ 
ORi ~ANLARJN HAKİMİ T 0 R K Ç E 

HERKESİ HEY CANDAN TİTRETECEK MÜTHİŞ ve 
MUAZZAM ŞAHESER • 

SMUl -YARIN • E 'I 
o'SUL11VA1f AKŞAM 

ATiNELERiNE kadar gösterilecektir-
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111•-: 
E 24 1K.NClTEŞRlN CUMA i 
~ MATİNELERİNDEN lTIBAHEN E . . 

y R f ···-······"-A""!f "A""""N 

• 

Be~tef.:ftrları 

Or.uy "!!!: 
l't: us iki h Eıy ti 

Rakkase 

Türkçe SOzlO ve Türkçe musikili 

Arlaki - Sadi - Zeki 

Mualla - Numan İçli Ses - Hamiyet Duygulu. 

Keınımi Sildi - Kemani Demir Ali - Kanuni Abmet 
K!urinet ŞnkrU • Udi Zehrl 

.Ayşe MU}g4n 
Bu film pek yalandı Ankarada ULUS sinemasında gösterilecektir. 

i~n bUyUli: cuı;usuluk dnva11 .•. Ve en hlo9i ve mnessir aşk romanı ... OperadaJ1·~ 
Divırnı b·ırp huıururrn ... Aşktan .•. ÖlUme ... İşte: Bu mevzu dııhilinde oıar3 

P ırıs hllyük op.mıeı b llet heyetinin iştlrllkile Kometii Fraıısezden 
V ER A KORE N E ile J E AN G ALLA N O tara tından çevrilen 

KDZOL DANSO:t! 
BOyOk aok ve casus:uk filmi 

Yaran aksam • SA ARY Sinemasmda 

~EiM!~------;mm----~------8:11--------~ 
MÜHİM 1 LAN 

4J) kişilik saz - 35 kişilik kor he· 
yeti 20 kişilik mehter t kırnının 
tştırakfle şarku1 tnsnnkar gnzelfü:
lerl arasında canlımdmlnn bUyOk 

Senenin DAlMA EN BÜYÜK F1LMLER1Nt gOstere:ı ve İstanbulun ııAlMA l!:N MUTENA SiNEMALARI kalacak olan 

aşk ve ihtiras şaheseri 

TÜRKÇE .SÖZLÜ - 'I'ÜRK ?I U:::ıtf{tJ.1 

Baştan baŞn k~hkalın, neş'e tile 
dolu lstan buldd ilk defn 

2-SABA DÖ DO 
(Aman Kaynanam Duymasın) 
BOyflk Fransızca s~zın vodvil. 

FE AH - AZA da 

• 
ı L i ve A L E Dl D .A. R Sin em a, 1 a. r ı n a, 

BU HAFTA VAKTİNDE BiLET ALMADAN GİRİLMİYECEKTİR ! 
çONKI: Bntnn san'atkAlanmızın en ynksek kudretlerine yOkseldikleri en bOyUk TUrk filmi Te 'fllrkiyenin aea dehası olan M'ONIR NURETTİN'i•ı ilk filıJJ1 5·-····· ··················--.................. -...................................................................... _. ......................................................................... : 

Başbidıll 4 1 c 1\1 • !~ . . 
MONIR NUR~oörN··~·HAZİM·:·rEiHfi"A"=f E:vf'·ıi<·:··sf:ttz'A:r·:·i-i"Ai:f~F:·:··MuAMME.if ·~·anrsEiiE'ir·s~···fii~d·~··bi~~b~i"·1ı·~ıkın1n ~hayra;) 
lıkla teslim ~edecekleri bir sanat harikası yaratmışlardu. ilaveten: MIKI MAUS Te d6nya havadislerinde son harb vukuatı. (ALEMDA 

da matineler: 14. - 16. - 18 gece 20.5 te - ( MİLLi) de matineler: 13. 15 - 17 - 19 ve gece 21 de 



.,,22 İkin~ 
SON POSTA 

Zırhlı liimenlerle 
mlisfahkem mevzileri 

1 Hidiaeler Karıısında 

Bir. varmış bir yokmuş 
Bır varmış, bir yokmuş: 
Bir gürültü ile mücadele talimatna-

mesi varmış. 

Yere tükürmek mernnurnuş. Tüktı c 

reni görenler, polise ihbar etmekle 
mükel!ef addediliyorrnuş. 

delmek miimkiin e e d e e Sokaklarda, sabah saat sekizden ev-
vel, ak~am saat sekizden sonra seyyar m U Ur sntıcıla;ın bağırmaları yasakmış. Tıam vaylar geceleri mümkün olduğu kadar 
a7. çan çalarlarmış. Klılkson fazla gü -

* Bir varmış, bir yokmuş: 
Bir süt meselesi varmış, halledile 

cekrniş. ................................................ Y A Z A N .......................................... ·-·-: 

!Emekli Generaı B. Emir Erkilet l rilltü yaptığından otomobillere korna
lar taktınlrnış. * Bir varmış, bir yokmuş: 

i "Son Posta,, nın askeri muharriri ~ 
......... 1 •• _.._..__ ............. - ...................................... .. * Bir v3rmış bir yokmuş: 

Bir et meselesi varmış, etlerin üze
rine nev'ini gösteren etiketler konula
cak, halkın aldatılmasına meydan v~ 
rilmi yecekmiş. 

Şc.hird<::ki eğlence yerle inin saat on 
birde kapatılmaları için kat'i emirler 
verilmiş. On birde eğlence yerleri ka
pıların kaparlarmış. 

* Bir varmış bir yoknıuc;: 
Tramva rlar yürürker atlamak teh

l~keli olduğu için atlıyanlardan ceza 
:'l]mak suretile bunun önüne geçmek 
!stcmişler. 

Bir varmış bir yokmuş: 
Sırtta P.şya taşımak yasakmış, hatta 

ke~di bohçasını sırtına vurmuş giden
ler bile sokakta polis tarafından çev • 
riliyormuş. ... 

Bir varmıs, bir yokmuş: 

* B!r varmış, bir yokmuş: 
ç:vili kaldırım bulunan mahallerden 

çiviler haricinden ıyayalnnın ~eçme • 
!erine mü!laade el Ume2'miş. Ve ai1~i 
nokliv(' çivili kaldırıma geldikleri 1a • 
man yavaşlamaya, yayaların geçmele
riPi beklemeye rnecburmuşlar. 

* Bir varmış, bir yokmuş: 
Lokantalar daima teftişe tabi tutu -

lacaklarmış. Kirli olanlar derhal kapa
tılacakmış . 

C Bunf an biliyor mu idiniz ? =1 
Don Ju:ın Dokuz da'dkada 1520 ayak 

Dnn Juan. efsanevi bir şahsiyetti. Nefes kabiliye -
Va,.,Öoo sokaklarında Alman tankları 

~ Undan bir müddet evvel L6 Tanın Anlaşılan Polonya ovalannda, zırhlı hallan da yarmak ve bunları müdafaaya 
• askeri muharriri Almanların ma- tümenlerden daha süratli ve daha büY:.ik meınur orduları tamamne sarsmak icı:ıb 
•in~· Oldukları zırhlı t~enlerle Frans~z bir hareket sahasına malik olan hafif ve eder ki böyle bir ha! pek az muhteme~dir. 
ltl~~ta~keın cephesini yani Majinoyu yar- motörleştirilmiş tümenler, düşmanı önle- Fakat Majinoda bu şekilci~ biiyiik bir 
ll'ı 1

rnkanlar1 olup olmad•ğını araştır- mek ve takib etmek işlerinde baş rolü oy- gedik açılsa da, Lö Tanın askeri muhar

. ka d b"r ti en fazla olan a .. Ze.ııgi11, zarıf. kadınları n ıran ı d b. A 'k ·u d. 1 am ır nıerı a-
ka ra~terde tasavvur Pdı r ı. l lıdır. İsmi Leon 

Don Juan isimini taşıyan eserler pek Avaziandır. Nev-

fazladır. yorktaki 55 katlı 

•§ "' b lıtb·ı una ancak pek az bir şansları o. 
ı eceğ· z ı neticesine ·armıştır. 

4h ırhlı ve mJtörlü Alınan tümenlerinin 
lardqan harbindeki icraatı henüz hatır
hf ~ilinrnemiştir. Bunlar geniş ve za
)'al'd . cephelerini mücavir orduların 
lltıeırn~.ıe yardıktan sonra içerilere sü
letij 'lUfuz etmişler ve Leh ordusunun 
Çidle '? .Utak' arındaki nehir köprü ve ge
.tnuıı l'inı evvelden tutarak ters cephe ile 
d arebe etmişler ve ıbu suretle Leh or. 
b~Un~ hiçbfr neilir hattında tutnarak 
"er nıuct.ataa hattı tesis etmesine imkan 
ltla~ernı~ı~.rdir. Leh ordusu bu yüzden, 

ub, lllUnhezim. ve ma .volmuştur. 
roı'Lebistanda bu kadar mühim ve kat'i 
Cala<>Ynayan Alman zırhlı ve motörlü fır
!t .~1nın garb cephesinde de ayni teside 
te &oliip göremiyccekleri keyfiyeti elbet
lsk.tn~rak edilir. Onun için de Lö Tanın 

. ha er~ lll.ıharriri, Fransa için daha çok 
ae~a~ı bir ehemmiyeti haiz olan bu me-

n"!! tetkik etmeği lüzumlu görm:i~tür. 
'l.,lrnı'l. bu ıneseleye temastan evvel seferi 
\>e han Ordusunun Lehistanda kullandığı 
•aYıs alen lllalik olduğu zırhlı fırkaların 
bu ını ıbir daha tetkik edelim. Dii.n de 
batı rne~ıeye temas etmiş ve Alman1.arın 
lil r' 'l.aınanı 5 zırhlı, 4 hafif ve 4 motör-
01'l ürnenıeri olduğunu yazmıştık. Demek 
~o~ ki, Polonyada Alman ordularının 
~ lulün.ü yapan ve sonra Lehıstanın 
eb-t~l@rinde, Leh ordularının gerilerinde, 
~ 0Ynayarak Polonya ordusunun tam 

namışlardır. Asıl Alınan ordusunun ileri- ririne göre, buradan Fransa içerlerine nü-
lerinde ve çok uzaklarında o seri akınları fuz ederek, Polonyıı.da oıduğn gıbi, geri- 1'·fozar' n opera~ı. 
yapan işte bu tümenlerdir. }erdeki Mozelin imtidadı olan Meurth ve Gluk'un dört tabloluk balesi. 

Molyer'in bir komedisi. 
Lord Bayronun şiiri. 
DöJakruva'nın tablosu. 

Eğer Almanlar Fransızların doğu cep- Meuse ırmaklarının geçidlerini ters ct"p-
hesine yani Majinoya taarruz ederlcrr·e he ile işgal etmek az şanslı bir h:ırekettir. Jil.. 

bir binanın 1520 
ayak merdivenini 
dokuz dakikada 
çıkmıya :muvaffak 
olmuştur. 

* 
Marseyez şüphe yok ki, bunların ilk hedeii 1'ran- Çünkü evvela bu nehirlerin başlıca ge- Son Sezar 

sızlapn bir tahkimat grupunu t<>.hrib e- çid'oeri zırhlı ve motörlü tümenlerin ta- Fransız m!lli marşı Marseyez 1791 

derek zaptetmek o'\acaktır. Fakat geçen arruzlarına mukaveme. edcıbilecel· bir Roma İmparatorları a .. asında on iki senesinde Ren ordusu için yapılmıştır. 
Büyük Harbde Verdun muharebeleri gös- halde olan Metz, Toul ve V~rdun eski .a. Seıar'ın on ikincisi Darnitien'dir. Hü - Müzik \'e sözleri Ruje dö Lisl isimli bir 
terdi ki böyle ıbir savaş ağlebi ihtimal SÜ- leleri ile muhafaza ve müdafaa edilmiş- lı::ümdarhğının ilk senelerinde Roma - zahitindir Marşın ilk ismi Ren ordu • 

rekli bir cephe ve bir yıpranma ınubare- )erdir. Fakat bu kaleledn aralarında ka- lılara çok rahat bir ha),ıt temin etmiş- sunun harb şarkısı idi. Panis üzerine 
besi haline müncer olur; çünkü her iki lan -bazı gcıçidlerin bu motörhi tümenler ti. Fakat birdenbire değişivermiş, za- yürüyen Marsilya askerleri bu marş, 
taraf bu muharebe yerine külliyetli m3l- tarafından ic;gal olunmasilc fena neticeler lim b'r hükümdar olmuştu. Karısının Pa~iste dinlemiş oldukları için sonra • 
zeme ile her sınıftan büyük kuvvetler yı- hasıl olabi1ir. Ancak adı ~eçen kuvvetler tcrtib <>ttiği bir suikasd netiresindc öl- darı Mr:rseyez adını verdiler ve maq 
ğacaklar ve mütearrız her bir yeni iler- nisbeterı ur.ak olan bu he .... efler..:! daha .. t·· bu adla bütün ıfünyada tanındı. 

_f d b" mus ur. 
lemede karşısında kesü bir topçu ve tank \•armadan birçok manilere tesadu e e t • _ ............................... ·---···--·-········--·------. ...,_... .......... . 
müdafaa tilıUı~rı ateşlerıle güzelce hi- leceklerdir. Çünkü Fransız başkumao-
maye edilmiş ~e kati kuvvet.ede isgal danuğınm, P.e\en Büyiık Harbin tccriibc 
edilmiş yeni müdafaa mevzüeri bulacak- ve derslerine tebaan, gerilerde müvazi \"e 

tır. Hemen bü•ün müstahkem mevzi cep- mail birçok müdafaa ihatlarmı evvelden 
he muharebelerinde daim;ı böyle olmuş- tesis etmiş bulunması lazı:n g..:!lir. 

tur. ıBununla beraber bütün bu müta ealar 
Bu şartlar altında Almslllar için Fran- karsı tarafın da Alrn&nlarm Zigfrid hat-

sız müdafaa si~mlerinde. büyük motörlü 1 tına taarruzları _n~.ti~a1i. içln aynile va
kuvvet,-crin geçebilmelerine kafi, büfik ı· rıddirler. Onun ıçındır kı ııe o ve ne bu 
gedikler açmak imkanı pek muhtemel taraf taarruz etmiyerek. ~iribirlerini~ 

·· ·· çu· k .. 00· ··k ··ı ··ı d j başka çare ve vasıtalarla mhıdamım bek-gorur.mez. n u yu o çu er e mo- . . . 
törlü kuvvetlerin kullanılabilmesı ·çin' lemekte ve bu suretle harb gıttıkçc bır 

evvela Majino mevziinin bir tahkimat 1 dayanma ve bir sinir harbi halini ~~mak-
grupunu tamamile zaptetmek, müteskıb tadır. H. E. Erkıteı 

bu 1Jaziyette ne 
l'apmalı? 
Bir kadın okuyucumun mektubun -

dan küçük bir hmasa çıkaracağım: 
- cEvlendik, seviştik ve yavaş ya

vaş ihtiyarlamanın yoluPl• tuttuk. Yal. 
nız aramızda mühim bir fark var: Ben 
40 yaşındayım, fakat kırk beşinde, hat-

mez, o halde b .. na karşı gösterdiği ili.. 
tlrazın sebebi ne olabilir? 

* Bu, bir sinir ve tamperemann me
selesidir, demiştim, ayni zamanda bir 
mantık işi olduğunu da ilave etmke ll· 
zım. 

~llhlıaınmı mucib olan zırlllı, hafif ve 

'ıı rletttrnmış tümenıerın sayısı, eğer rHastabakıcıhk kursuna devam eden bayanlar) ~:•t lllotörlil ıe,kilAtla aynca artbrıl- \..:.::.::.:,::.=..,;..___: ____________________ _ 
ta daha fazlasında görünüyorum, ko -
cam 46 yaşında, fakat sanırsınız ki ni
hayet 36, 37 yaşlarındadır. Ve öyle ~o 
hareket ediyor. Kendisini bugün bır 
genç kızla gördüm, görmemiş gibi dav
randım. Sonra bir metresi olduğunu 

öğrendim evvela her şeyi kırıp dök • 

Herkes bu kadın dostumun muha .. 
kemesini yapamaz, pi~kinliğini göste
remez, göst rdiği dakikada ise sinir ile 
tamperemann amilleri rol oynamıya 
başlar. İlk amile galebe ettiğiniz, ikin. 
ci amilden de müsaade b ıtduğunuz da
kikada kendi kendinizi Hcnaa çalışabi· 
lirsiniz: 

lla, en az 13 tür. 

e1~1ıtnanıann (Panzer divi<"ion) ve Fran-
lı. t tın (Division blindee) dedikleri zır~
"aa~.en esa, itibarile bir tan~ doğu '~:
"'Itıc ıle diğer motörlü teşkHattan mu-

A. eh bir muharebe birliğidir. 
sııı lrn~nların (Lcichb division) ve Fıa!l-

a ın (Division leaere meemıque) de
lt d ti fif t ·men bır keşif ve takib b"r

. Buı r n arab Iarı daha zi) de 
i r k. · tüfek otomob l ri 
l sc) dür. 

mı tümen ise rr.otörlü va.-
1.>in ' ı m· , her sını tan miır k

' 1 rdı.r Y dlruz bu arın mot r-
1 . n ıt:ıları di kamyonlard~~n farklıdır-
tı ~k u arabaların hepsı motörı: tak11ı al
lata b rl"kle Mücehhez oldukları için yol
~!'! 1 ağlı olma,•ıp hatta aıızalı arazi VE 

orıa, a arda süratle hareket edebilirler ve 
~ :~ta olmak üzere, hendek ve tüm. 

1 tabu manileri de aşarlar. 

Ankara Nümune hastanesinde kordiplomatiğe mensub ıt bayan hutabakıcılık 
kursuna devam etmektedirler. Yukarıda resimde kursa iştirak eden bayanlar gö. 
rülmeldedirler. 

' ' mek arzusile yandım. Sonra di.lşiln -
miyc koyuldum, illive edeyim ki heı· 
biri koca birer delikanlı halınde üç ta
ne de erkek çocuğumuz v • ne yap • 
malıyımh • 

* Bu, bir sinir, bir de t mpcrem nn 
me sidir. Az evvel g ııçliğinın rı 

::;eneıerini yaşamakta olan bir kadın 
do tumla konuşuyordum. Kendiliiıne 

k rşı muhteriz davranım b~r b~a ka
dırıın vaziyeti üzerinde t hliller ya • 
parken şu cümleyi söyledi: 

- İkimiz de -artık gönül işleri kita -
hını kapam~ sayılınz, kooası ise y\l • 
züne bakılacak halden çıkalı yıllar ol
IDUf. Bir kudtançlık meıselesi dÜJÜnüle-

- Kocamın yanında gördüğüm genç 
kız bir dostunun kızı, bir tanıdığı ola
bilir. 

2 - Metresi olduğu iddiası ise niha
yet sabit olmuı: oir irldia dC'ğildır. 

3 - Bütün bunlarda uf k t fok h·r 
hakıkat hissc>Si bulunsa cialıi koc m .,.. 
cbc> ı ) as kaıd ındl'n hl ' ı 1 
lam n ek vakındır. 

4 Üç tane delik"n ı ç " 
nan bir kadının bundan nra 
kançlık ahneleri vap!T' ' lbct• 
~inçtür, hem çocukla:.ı da iz h c 
mez. 

Aziz okuyucum, 
Sana şu veya bu tavsiyede bulur! -

muyorum, sadece birkaç düşünce mev 
zu u gösteriyorum. 

TEYZE 



6 Sayfo SON POST.t\. İkincitcşrin ~ 
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~ Kari Armhard'ın ı 
: hatıralanna göre . ............• 8 ............. 

Devlet esir ticaretinden resim alırdı, onun icin • 
bir Esirha.ne Emaneti kurulmu,tu ' fngi/iz polisinin elinde 
( " s~n Posta " nın tarihi b~hisler muharriri yazıyor ) Karı, Brilkselden namına gönderilen Fakat böyle hareket ettiği takdirde 

On dokuzuncu asırda beynelmilel bi:r 1 ilk iki mektubu kolaylıkla aldı. Fakat bütün istikbalini ayaklar altına aırnıŞ 
ah•dname ile esaretin ilgasını kabul et- 1 üçi.\ncü mektub geldiği zaman hiç um- olacaktı. Rozen onun bu hareketini as· 
fü~imiz tarihe gelinC€ye kadar, dünya- madığı bir aksilikle karşılaştı.: Berltn- l& affedemezdi. İstihbarat servtsinill 
nrn her tarafında olduğu gibi, b izim den gelen mektublan buraya gönder • diğer ajanlarına bir ibret olmak üzereı 
mt rnleketimizde de, en çok kar getiren mekte olan Brük.feldeki !Wz'li Alman kendisini sadece işten çıkarmakla i~ 
faka~ herkesin başaramıyacağı kadar njanı, doktorun isminde ufak bir yan- tüa etmez, belki de bundan sonra f\l· 
Ç€fi n, mr .ticaret, esircilik idi. lışhk yı:ıpınıştı. Bu gibi işlerde fevka • manyada yaşamasını haram edece~ 

Bu insan ticareti işine pek muazzam Iade titiz olan İngiliz postanesi, mek- daha başka cezalr da tertib edebiJirdt· 
b'r ~<>rmaye yatıran esircilerin İstan • tubu sahibine teslim etmekten imtina İyisi mi, her şeyi elde edinceye kadıı' 
bulda, adeta birer mahpushane gibi cW. Kar! bunu işitince fevkarnde tc - burada kalmalı idi. 
çol· sık1 bir surette muhafaza edilen ' laşlandı: Akşama otele dönünce, vestbold8

• 

hanla rı, Carşida Hallaçlar içinde sek • _ Peki, şim<li bu mektub ne olacak? uzun boylu, geniş omuzlu, tuhaf bakıcı· 
sen odalı Piripaşa hanı vardı: Esirler dive sordu. lı, sarışın bir kapıcı gördü. Bu yeni 1'9• 

bu hanın avlusunda kurulan bir pa -
0

Post ~stant memuru, lakayıd bir eda pıcl. al§kasız bir eda ile Karl'a baktık• 
zarda satıl1rlardı. Esir ticareti, ya Aba- ile : tan sonra esnedi ve sokağa - bakmtY~ 
zrı, Güre!\, Çerkes, Macar: Rus vesair _ Hiç, ne olacak, dedi, mahrecine başladı. Karl, .gayri ihtiyari cebi.!11 

milletJerE' mensub çalınarak veya harb 1 iade ~Mceğiz!. yok) adı. O hiç bir vakit tabanca t:ı~ı· 
Jerde esir edilerek get i rilmiş güzel er- Karl, içinden Brükseldeki ajana kii- mazd!. Fakat daima yanında, bir torba~ 
ket: ve kız çocukları, delikanlılar ile; für1er rnvurarak postaneden çıktı ve nın içinde, kırmızı biberle karışık bn· 
yalıud, Afrikadan getirilmiş Habes Ye tahaddüs eden bu yeni vaziyeti muha- rut bulundururdu. Usturpulu şeki1d8 
zenci çocukları, ve gençleri ile yapılır- keme etmiye başladı. Herhalde işin bir insanın gözüne atılan bu toz, der• 
dı... i~irne tehlike vardı. Öyle ya, BriXksel- h21 o insanı kör edebilirdi. 

Esir pnarı, geçmiş asırlarda İstan • o vakte kadar eşya ve mal gibi köle lun muhtelif semtlerinde f' . deki eczane, kendislle hiç münasebeti Fakat Karl,ın bu tozu kullanmas!rıı:ı 
bu~un en şayanı dikkat köşelerinden ve cariye adile bir takım acizler İstan- t 1 a k k k 

1
uny:n, ve olmıvan bir mektubun, kendi zarfları vakit kalmadı. Yan odalardan btrlndeı1 

b. k"l d d B _ ora ı,..ı asıp avuran anı, curetkar v .. d ild'ır,.; i f , d" t k' . d h 1 k 11 111 ır:.ııi .te~ ı e er i. ir .tiyatr?._ .. gibi, b:.ılda Büyükçarşı civarında Esirpa • - . içinde ~raya buraya gon er ı!!ı.n ır.ıyan or ışı, er a onu o ar 
seyırc:lerle dolardı. Pııdışah dugunle • z~rı dr>nilen yerde alınıp satılırdı. 0 _ bal~ı~ıçıplak zorbalardan bf~ .de Kah- ~rünce muhakkak şüpheye düşecek da:1 kıskıvrak yakaladılar. Mukavemet 
ri!"lde ve zaferler rnünasebetile tertib rnda hergün bir rneznd olurdu. Orada vccıogJu burunsuz Mustafa 1dı. ve işi polise havale e.decekti. Belçika etmek imkansızdı. Dört kişiye knr~l 
<'dilen ernaf alaylarında, esirleri ile ottırnn esirci esnafının ellerinde müs- Burunsuz Mustafa tersane çavuşla). pclisinin Fransız ve Ingiliiz poll.qile bir kişi ne yapabilirdi?. 
beraber esirciler de geçerlerdi. Evliya takil odalarda irili ufaklı be a , . rındendı. Der:sine diş geçirecek kaba- rrıevcud olan iş bir1iği dolayısile me- Karı, bu halden kısmen şaşırrr.ışı }<ıs· 
Çelebinin kalemi ile anlatalım: vah ve habeş köle ve cariveie: b:~usı~ dayı yoktu. Galatada haşarat ve it ya- sele er geç. İngiliz polisine kadar akse- men de öfkelenmiş bir insan edası tıı· 

«Nice bin pak ve pakize esir kızları, ~Lırdu. Köle ve cariye alıp satacak 0 _ to.ğı olan bir .kahvehane vardı. Bu kah- debi1irdi. Aksi gibi, 1 ~ .pusluk topla~a kın~rak s?r~u: . ._ 
süclün PÖzJü. münevver vüzlü esir gıl- la'ılar orava giderdi. Bir takım halk vehanede daıma bir alay cfıni ve katil 8id planları da kendısme ancak hır - Benı mçin ve ne lıakla tevkıf cdı 
m:ı.n lcırı, satırlar önüne alıp saf saf dD seninde bulunurdu. buJunur. Burunsuzun ufacık bir işare- hafta sonra getirebileceklerdi. Kılrl, yorsunuz? 
ge~erler» idi. On . yedinci ac::ırda esir 126) MUharreminde Abdülmecid tini beklerlerdi. her ~eye rağınen bu planların g:!irili- ~rkadan kapıcıı kılığmdakt adanıırt 
tüccarl::ırı ile adamları 2000 kişi tu u- Babıaliye geldi. Esir pazarının insan - Kahveci oğlu Burunsuz Mustafa de- şir.i b:eklemiye, ve onları elde :thği da- sesı duyuldu: 1 r~ 
yordu. Esir ticaretinden bir resim ah- lıkla zıd birşey olduğunu, bu pazarı..n nilen bu serserinin, devrin büvükleri, kika Jngiltereden ~arkekket1e1trnıye karar - Yakında bunun sebeblerini an a 
rı~rd · Bunun için bir esirhane emaneti hemen dağılmasını, esirlerin daha in - ric::ılı i}P münasebetleri vardı. Onlarm yerdi. .. Bütün sogu an ı ığına rağ. - sımz!. .. . . . . 
k::.ırulmu stu. Bir ağası ile 400 nefer a. sani lJir tarzda satılmasını emretti. Az h .. . . . . :nl?Il ~rtık asabının da bozulmıya yüz Herhalde bu dort kışının şefı bu 01

59 

damı v;.ı"rdı. Ayrıca esirciler kfıhvası, .. ayt~<'n go_ rülecek ışlerını. Burunsuz tuHuaunu hissetmic:ti. gerekti. .. 
sonra da esaretin ilgası için akdedilen uzcrıne al rdı Bur su M t f f°' '1 ı·a,"Usları ve esir tellalları da vardı. · · un. z us a a zor- K l b bi · pek te tavin edemedi- Kerl'ı tevkif eden sivil polisler üstıı~ ~ bevnelmi1el bir muahedeye Osmanlı b 1 - ·ı b" "k b' ar• se e nı ~ ' 

Esircilerin p ir.i. Yakub oelu Yusufu a ! ~ı 1.e uvu ır P. a.ra yapmı.ştı. G~- gıw·. bı'r üıiintü içı'nde bec: gün daha ge- nü başını iyice aradıktan sonra odasın .. ıı 
dt~vleti de ~ştirak etti. Bütün köle ve ı d k k h h d - '1 kuyudan çıkarıp Mısıra götürüp satan aia. a .ı . a v. e. anesmı, . ev.n.n a.şa.gı ,.1·rai. Bir an için her şeyi bırakarak, çıktılar. Oradaki her şeyin altını üstU• 
cariyf'lerin hürriyeti ilan olundu. ı ı d k b ' e Yahudi bazirgan Nesimdi. * ·~e:.:ıy~ 1 rıra mm yanın a ı ıtı arı ıle hatta planları bile beklemiye lüzum ne getirdiler. Karl'ın ne üzerinde. ~ 

tstarıbul ec;ir pazarı hicri 1263 te ka. Ist:ın'l:>ııl haşcratına bir sığınak haline görmeden kalkıp gitmeği hatırından de odasmda silah bulunmayışı fngiJ•Z 
pattlmıc::tır. Bu hususta Lfıtfi tarihin - Haş~rat yatafimın Krah getirmi§ti. ge(iirdi. Hatta takib bile ediliyorsa, o polislerini hayrete düşürdü. Polisler, 
de ~u kayıd vardır: · Kıyamcı ihtilalinden sonra İstanbu • (Devanu 11 inci sayfada) pc1is hafiyelerini pekAla atlatabilirdi. (Devamı 11 :inci sayfada) ~ 

Bugün öğle paydosunda, m1?ktebde, so- .. So!l Posta» nın tt>frikası: 8 
nu gelmez bir münakaşaya tutuştuk. Ye
mekten sonda öğretmenler odasmda kah
ve içerken fiziyolojik teşekkülün insan1nr 
Ü-zerindeki tesirine dair bir söz ı!eçti. Bu 
söz büyüdü, büyüdü; kadınlık - erkeklık ı 
munakaşasına dayandı . 

Fizik ve tabiiyat öğretmeni, kadınla 

erkek arası-nda hılki müsavat cılamıya -
cğamı iddia ediyordu. Mukabil taraf ak -
si kanaatte bulunuyordu. İş mütekabil 
konferanslara binmek üzere iken içeriye 
ansızın kültür direktörü girdi. Hep be -

BEN 
ÖILDlÜIMIDiM 

raber bağırıştık, rin evinde, erkek kalbini tezyif eden, d::ı. Telaşla atıldı: 

- İşte hakem geldi!.. ha doğrusu erkek kalbinin mahiyetini - Ne noktası?. 
Bay direktör her iki tarafı da dinle • tC'şrih eden almanca bir şarkı için ckadın Dolambaçlı ve tersine bir ifarle ile Fer-

dikten sonra hükmünü verdi: 1 uvdurması; üzerinde durmağa değmez> hundeyi kamçılamak fırsatını bıJlmuş -
_ Ne zaman cephedeki düşman kuv- diyerek kadınlar hakkındaki fikrinizi or- tum: 

vetıeri kıumandanlığı cperyot» gibi, cdo- :.,ıy~ koymuştunuz. N_;çin kadın fıkrinin - Çok kullandığımız iki kelime var -
~ 'b' ah 'd t k emrı'nı' ··c m:tundc duru.mazmış.. d d d' s .k . · ı a·· gum> gı ı vaı e .a eş es> .; - ı 1r; e ım: cmpatı , antıpatııc.. unya. 
rirse o zaman kadın da erkekle tam mü. - Sayın Bayan Ferhunde!. Een şar - da her şey nisbi olduğuna göre bu tabir-
savat iddiasına girişebilir. Tabiat birisinıl kıdan bahsctn:ıişi:11: .siz umumi mahi - j ler de nisbidir. Birisi diğerini sempatik 
cefakeş, diğerini narin yaratmıştır. Kadı· I yctt~. c~~~.ın fıkrıı. dıyorsunuz. O başka, bulur. Bu buluşu kendisine göredir. Baş-
na muallimlik gibi, daktilograflık gibi bu busbutun başkadır sanırım. kasının antipatik telakki ı~tliği bir ada. 
ıefkat ve dikkat istiyen işler P.rkcktcn zi- Ayağını yere vurdu: mı mc, ela ben "sempatik görürüm. Verdi. 
yade yakışıyor. Fakat hamallık veya be- - Hayır!. Hiç te öyle değil... ğimiz hüküm\erde daima şahsi hislerjmi-
lediye tanzifat ameleliği kadına yaraş • - Pekala; siz.in dediğiniz olsun. Şu zin tC'siri altında kahrız. 
maz. Tahammül, cesaret, feragat gıbi ha- tcslimiyetim de gösteriyor ki kadınların Kültür direktörü. 
kikaten fevkaladeden hassalar ıstiyen a.c:- fikir~erine de, şahıslarına da daima hi.ir. _ Doğrudur; neticeye gel. 
kerliği bir kadın nasıl becerebilir?. Mu- metim vardır. 
hakkak ki fiziyolojik fark, pek çok ba • Belki bana yeniden hücum edecekti; 
kımlardan, karaktere müessirdir. Binaen- fakat )<ültür direktörü imdada yetişti: 
aleyh: Kadın erkekle tam müsavat iddia - Bayan Ferhunde Sevgi; siz haksız
edemez. (Bana hitaben) sen ne dersin bu sınız; dedi, hem neden bu derece asabi -
bükme Haşmet Güneş?. leşiyorsunuz?. Fikir adamları arasında 

Şaşırarak cevab verdim. münakaşa vardır, hiddet yoktur. 
- Ben mübahasaya iştirak etmemiş - - Ben kızmıyorum bay direktör ... 

tlm bay direktör. - Görenler Allah için söylesin. Hazır 
- Otc;un .. Fikrini söyle!. münasebet gelmişken şunu da scrayım: 
- Ben de siz.in fikrinizdeyim bay di- Sizin aranızda ne var Allah aşkına?. 

rektör. T<ıplantılarda, mektebde sizi hep, ne di -

Dedi; ben devam ettim: 
- Gayet açık söylüyorum ki içinizde 

antipatik bulduğum tek şahsiyet yoktur. 
BC'ni hepiniz ayrı, ayrı sempatiz~ ediyor
sunuz. Fakat Bayan Ferhunde Se,rgi, her 
nedense, Haşmet Güneşi antipatik bulu -
yor. Sözlerimin ve hareketlerimin yalnız 
cna batışından çıkan netice budur. 

Ferhundenin bir ölü kadar sarardııZmı, 
sevinerek, gördüm. 

* 

Yazan: Zeynel Besim Sun 
ladım. Her ihtimale karşı aynen bu def
tere de geçiriyorum: 

Çok s~·ın Bay Haşmet Güneş! .. 
Öğretmen odasında, kültür dirt>ktörü -

nün sualine cevab verirken, ~tan daha 
hissiz, tunçtan daha duygusuz bir heykel 
gibi konuştunuz. Bu merhametsizce hLi • 
cumun iltjzami bir şekilde yapıldığını 

anlamamış değilim. Hareketinizi inceliği
nize yakıştıramadığımı açıkça :ıöyleme -
liyim. 

Maamafih şu noktayı da itiraf edeyim: 
Haksı?.hk bendedir. Erkekle kadın ara -
sındaki :fizyolojik farkın birçok bakım • 
!ardan tam müsavata mani teşkil ettiğini 
şimdi daha iyi anlıyorum. CinsiyP.t saha. 
sındaki yerlerimizi değiştirmek kabil ol -
saydı, muhakkak ki, karşınızdakin'! daha 
şefik davranmanın yollarını arar ve bu
lurdunuz. 

Binde yarım ihtimalle, hükmünilzde 
samimi idiseniz beni dciha yakından ve 
daha ilgili tetkikinizi rica ederim. 

Saygılarımla 

Ferhunde Sevgi 
Bu kıza acıyorum da.. Zekası kadar 

güzelliği de var. Nihayet bir öğretmendir. 
İkimiz de yetmişer lira maaş alıyoruz. 

Bu cevabım, Ferhunde Sevgiyi kurlurl- yeyim, birbirinize muarız görilyorum. 
mağa kafi geldi. Daha ben lafımı bitir - BC'n sesimi çıkarmadım; Bayan Ferhun 
meden ayağa kalkarak: de cevab verdi: 

- Bay Haşmet Güneşin sizi iltizam c- - Aramızda mı,. Ne olabilir bay direk. 
deceği aşikardı. tör?. Hiç bir şey yok ... (Bana hitaben) 

Dedi. Asabileştim. öyle değil mi Bay Haşmet?. 
- Neden bayan?. Sorgusunu cevabsız bırakamazdım: 
_ Çünkü siz geçen akşam, müfettişle- - Evet. dedim, yalnız bir nokta var. 

Namıma .gelen mektıubların arasında:ı Bana ilticaname yazacak kadar fcrağat 
cşchir dahili• damgalı bir zarf çıktı. Di. gösteriyor. Bunun manası aşkhr. 
ğcrlerinc tercihan onu okumak arzusuna Peki.. Ben ne istiyorum? Zeki, güzel, 
kapıldım. Zarfı y1rtarak kağıdı elime a - feragatli, beni sevecek bir öğretmen de -
lınca satırların altındaki imza, kızgın bir ğil mi?. Fcrhundcden daha iyisini, daha 
çift demir çubuk gibi gözlerime battı: güzelini mi bulacağım?. Niçin şu daki -
Ferhunde Sevgi... ikaya kadar ondan iğrendim, tiksindim, 

Mektubu dört defa okudum ve sak - kaçtım?. Niçin onunla evlenmek cihetini 

bir defa zihnimden geçirmedim?. Mantı1': 
icab, hayat şartları, yaş münasebetJcrı 
onu bana, beni ona doğru itiyor. Bu izdi· 
vacın hesabsız ve yanlış hiç bir tarafı.1'1 

görmüyorum. O halde? .. 
cBinde yarım ihtimal.le, hükmünüzdC 

samimi idiseniz beni tetkik edinız» cii· 
yor. Yani benim ağzımdan o hükmün s~· 
mimiyetine inanmıyor. Bu, 

- Haşmet!. Seni seviyorum! .. 

De-mektir. Kendisile zerre kadar alfı • 
kadar olmadığım bir öğretmen kızdan aıı· 
ha ne bekliyebilirdim, sokak kadırııarı 
gibi bana: 

- Yanıyorum, seni seviyorum, Allııll 
aşkma beni al. 

Diye mektub yazmasını mı? 
Fakat ah o anlatılamıyan his!. Fcrhuıı· 

de Sevgi bana o kadar şoğuk, o kadar ıı· 
lımsız, o kadar antipatik geliyor ki bir 
mecliste huzuruna bile tahammül ede • 
miyorum. Bu kadının boynuma dolan:ı : 
cak koHarı nefesimi kesecek, kalbill11 

durduracaktır. Hayır!. Ferhundeden r.rf· 
ret ediyorum; şimdi, bıma bu mektubıı 
yazacak kadar kadınlık gururunu aı~ıılf· 
tıktan sonra onun varlığından ilrkü)'O • 
rum. 

Lanet olsun! .. 

* Zıd hislerin tesiri altında oır g:m ge • 
çirdim. Kafam: 

- Ferhunde ile alakadar ol, o senitl 
için biçilmiş kaftandır. 

Diyor. Kafam bunu söyler, söylerJ'leı 
kalbim ayak direyor: 

- Çıldırdın mı Haşmet?. Benim iste· 
mediğim bir vücudü sen, kendime siP~! 
edindiğim bir göğı;e nasıl basabilirsi11 " . s· 
Bırak, biraz ihuzur içınde çarpayım. (LıC 
beth Seidcl) Lizbet Zaydel için çekti!>~ 
lerimi pekfıla biliyorsun. Aradan bıtD, 
zaman geçsin; üstümde onun açtığı izl~. 
kaybolsun. Ondan so:ıra varhğımın tıı 
tına ebediyen oturacak hükümdarı beril' 
ber arar. buluruz ..• 

(ATkaşı varJ 

' 
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" Marmara. film sttldyosu ,, nda bir saat Dünyanın 
postacısı: 

en eski 
Güvercin • 

Filmler lslanbulda güvercinlerden edilen Harblerde 
istifade 

büyük 

nasıl IUrkçeleşliriliyor? Bugiin Avrupa -
da Alman.ya ıile Fran 
sa ve İngiltere ara -
sındaki harbde gü -
vercinler bliyilk rol 
oynamaktadırlar. 

etrafında hatlralar 

''Oç ahbab çavuşları,, tOrl(çe konuşturan 
Muammer i.e Mahmud iş başında! 

İlk hatlara sevke • 
dilmeğe amade bu • 
lundurulan gjiver • 
.... "inlerin sayısı yal -
nız Fransada 100 
bini bulmaktadır. 

tü~- Alo, nası~; ne dedin, işler b~sbü -
" sarpa ını sardı? Peki şimdi aşağı ini,, orunı B k 
koıTd · en endiani muhakkak buradan 

6 Urnıalıyım, 

- Efk&ratını bir türlü aan1lmoorum. -N o 
tacağ asıl anlamıyorsun. Makineyi sa -
:Yor? un. 'Yoksa namusuna mı dokunu • ... 

E\'veıa be b * "d "d" .... Verd· . ~ ra erce stu yo mu urunun 
tiı· ığı ızahatı dinliyelim. Biraz tekntk
llıı a~a, birçok noktalardaki merakı -

ıı gı<Ierebilir: 
ga;i; Avrupadan gelen filmb evvela ne. 
zır) 1 alınır ve bundan bir iş kopyası ha
Ve ;nır. Bu kopya konuşma sahnelerine 
tıJı ercünıeye göre 350 ila 600 parçeye ay-

r ve 
b" ntımaralanır. 

-4.rı·Ublaj rejisörü, rol taksimatını yapar. 
ıı · ıstıer ses a!ırna odasında mikrofon ö -
Utıde t 

tı Pr
0 

... 
0P~a~ırlar. Film parçalarından bi-

Mahmud fiılmin türkçe parçalarım 
hazırlarken 

'as f" J0ksıyon makinesine verilir. Ve e • 
oıı ılnı Perdede orijinal sesli olarak beş, j S .. 

1 
d" · 

1 
l 

" ' orı be!': d f kr t k .. t .1. es mu ıen ısı ış lıaşınc a rar a .. ~ e a te ar e rar gos erı ır. 
1 

• • . 

a 5 gosterilirken dublAjda vazife alan ku aktan kaçan hır falso makınenın o 
b:~ı~tıer ve rejisör ağız hareketlerinE', ~nda tayin edilemiyec;k bir sebebden. do
r~k :ış ve bitiş zamanlarına dikkat ede· layı arıza yapması, laboratuvarda bınde 
let .~Urkçe sözleri tekrar ederler. Eğn bir kadar basit hata bir günlük, çok yo
bır~?'e, heceler he3ab edilerek büyük rucu mesaiyi mahvedebilir. Bu bir gün
"ar1~ık~a.~le yapılmış ise ne ala ... Mu - Iük masraf hatırı sayılır büyük bir ye -
haıe ~~l'"Jlıneı.se, filmin ruhuna ve icabı kun teşkil eder. Hususi bir makinede alı-
h gore tadil t h"h d"l' R .. "'r areıc ve as ı. e ı ır. eJıso I nan türkçe sesin ağız hareketlerine ne 
lo:aııa etlerin tevafuk etmeğe başladığına dereceye kadar uygun olduğ~ı tetkik edıJ-
ı· at getirin f'lm· "'i 1 · k · ır, ı._ ce ı ın orıJ na sesı esı- dikten sonra film parçaları VP. sesler av-la ~§. on d f dah ü k •· t k • tıır. 'Müt ..;.ka a t r çe soz ~. :.a: - ni zamanda önce çekilmiş negatif, montaj 
~tetile a at hAsıl olunca, reJısorun masasına verilerek pozitifler birbirine, 
)aPılnıas;es çekilir. Bu iş çok dikkatle sE"sler birbirine eklenerek tekrar birleş -
~aııa na rağme, hazan artistin heye. . . . . . 
1 kapılnı"" h h . b" t ·r tirilir. Gene ış bıtmış değıldır. Daha ya. • tırıd .... ı veya er angı ır esı 
~ a şaşalaın yü - d d" t pılacak birçok ameliyeler vardır. En az 
t § defa tekrar aslı zuSn en .. 

0
hprçdai . ore~ bir aylık geceli gündüzlü yorucu çalış -

<ırıu a mır. es mu en sı, s 
t ııu büyük 'bir dikkatle takib ve kon- madan sonra halkın rahat koltuklarda 
tol ed . 
~ .. er. Bır gün evvel çekilen sesin, er- zevkle seyrettiği füm hazırlanmış olur. 
~rd~n d~ ayni olması lAzımdır. Çünkü Dublaj yapmak yeniden bir film meyda
h~?Jgi e bırbirini takib edecektir. Her na getirmek kadar masra!lı ve ondan kat 
~~inı bir aksaklık filmin bütün g:izel - kat zahmetlidir. Denebilir ki, varlık için
ltr. Ve bütün emekleri kaybettirebi - de iş gören ve sinemacılıkta bizden şüp

fiJ~~ilen ses derhal banyo edilir. Ses 
)~hor ıçın hususi bir banyo hazırlanır ve 
'Yı'ka atuvarda kırmızı ı§ık dahi yakılmaz. 
daıı llan ses filmleri bilAhahre kontrol • 
'ttıs:.eçer. Bu kontrol, ses mühendisinin, 
ctıli ~~· laboratuvann heyecanla bekle-

ır andır. Ses alınırken gözden ve 

hesiz ki çok ileride bulunan Fı ansıziar 
ve İngilizler bile dublajda bu derece mu. 
vaffak olamamışlardır.> 

* Du'b'aj odasının kapısındayız: Şehir ti
yatr-0sunun iki sevimli san'atkarı Muam
mer ve Mahmudla kar§ılapyocuz. 

Mahmud söyleniyor: 

Telgraf ve telefon 
ile muhaberatta el -
ode edilen muazzam 
ı :?ırakk.ilere trağmen 
ordularda güvercin
ler ile muhaberat te 
mini pek büyilk bir 
yer tutmaktadır. 

Gü,•ercin merakı 

çok eski zamanlar -
dan kalma bir a -
detiir. Bu merakı 
«spor» olarak telak .. 
ki edenler de var -

.. 

dır. .. . . . 1870-1871 harbinde Paris muhasarasında Gambetta ve Ke· 
(Uç Ahbab Çaml§lar) ı türkçe'e§tiriyorlar Guvercının_ ılk o- ratry'nin telg1'aflanm ta.şnnalG suretile pek büyük yara~ıklaı 

- Bu iş timarhaneciyi bile çileden çı - larak Hazretı Nuh gösterrn.iş olan gilvercinler 
tarafından kullanıl- .. . 

1 
d · 

d .-. "dd' ed'lir. Çok eski çağlarda ya- erkanıharbiyesi bu guvercm er en 1s • 
.g. 1 ıa 1 

'f d · d'" ·· · ı· 
karır. 

Muammer ilave ediyor: 

- İnsanın asabı tanbura ten kadar ge
riliyor. 

am· olan miJletleııin hemen hepsi ~- ti a eyı ~unrnemış ı. . _ ~ . 
~erc·i~ ~eti tirmi~lerdir ve hepsi tle ~- İngiliz harbiye nezaretıne, ~:ı?lubı

. 1- d ş ·stı"fadeye çalıı:mışladır yet haberini veren telgraf geldıgı sıra· 
- Allah Allah, diyorum .. acaba san'at. 

karlar harb tebliğlerini mi okudular .. 

verem er en n -s • • .. · idi B ·· 
Romalıların güvercin merakı diğer da banke:e bı.r gu~ercın ge . . u gu-

b .. 1.. ·netlerin güvercin merakını vercln muttefiklerın tam manasılE~ g~. 
u un mı . . lib geldiklerini ve Napoleon'un müthış Meğerse, bun~arı çevirmekte oldukları gölgedP. bırakacak derecede ıdı. . h . t - d - haberini getirdi. 

film için söylüyorlarmış ... Hep beraber PlinP'e göre uzak yerlere s~.yahate bı~a~~~~eb:r ~~~k~ıbile kaybetmeden 
dubHij odasına girdik. Burası küçük bir çıkan Romalılar yanlarında ~uv.~rcin bo a g'tti sukut eylemiş olan es _ 
sinema .. Duvarda perde, geride ses mü - ~öt~irürler ve ~~nlar va~ıtasıle oteye ha~a~e t:hvilatın hepsini ucuzca top _ 
hcndisinin küçük kulübesi. Perdenin ö ~ bcrıye haber gonderirl.erdı'. . ladı. 
nunde bir mikrofon.. Fransada posta on bırincı Louıs dev- E t · ··n General Wellington'dan 

· 'hd d'lm · tir Posta ihdas e - r esı gu 
Üç ahbab çavuşların yeni bir filmleri rı.nde 1 as e, \ ic · d ·k. to sa _ posta geldi ve muzafferiyet haberini 

türkçcye çevriliyor Bugün alınacak dılmedeıı e\n.I e ' a.~sa ~ 1

1 
şal getirdi. Telgrafın aslı su idi: 

h "bl · lar nda guvercın er e mu - • sahnesinde Muanunerle, Mahmud konu- ı en ara 1 cWelliugton defeated French army». 
, ı F k t Allah · · · d b ho 1-..c>r~ yapılırdı. . y .. 

§U) or ar. a a sızı ınan ırsın, u k · t .hd sı güvercinler • anı. • 
iş her hangi bir dairede istida takib et - Fa at bpos ant ın ~ 

1 
a ge e sekte ver- « Wellington Fransız ordusunu rnag • 

1<> muhn era~ emm ne n . 
mekten çok daha zor. Bir kere küçük bir • . ti lfıb ettı!• 

parça defalarca gösteriliyor. Artistler m;:~u~İa beraber kat'i surette tes _ İki kelime noksanlığı yüzünden tel -

dudak hareket'!-erine uyarak kendi ken. bit edilmiş olduğuna göre frenkler gü. 
dilerine defalarca konuşuyorlar. Sonra vercin istimali usulünü Şarklılardan 

1 

i~arct veriliyor. mikrofon önünde ses ah - alrrıc:lardır. 
nıyor. Bir saniyelik tereddüd mükaleme- şa~k mem1eketlerinde ~vercinler -

1 

yi kaçırıyor, haydi baştan.. le mu ha berat temin edildiğini ilk defa 
Antraktan istifade konuşuyoruz. Mu- olnrak ~ören haçlılar olm~ştur. .. 

nmmer diyor ki: Haçlılnrda~ Avrupaya c!orıenler gu -
1 - Zor iş falan amma, hu dublaj işi bi- vcrcin ku11anılması usulünti de beraber 
Zim için bir kazanç membaı oldu. Tiyat. getirmişlerdir. 
rodan çok kazanıyoruz. Günde 18 lira a- İ~te o tarihten itibaren güvercinler 
lanımız var. Artistler refoh içinde der - bütiln memleketlerde büyük bir ehem-
lerse, ~ebc>bi dubHijdır. J3ircoklarınn da mivet k:ızanmaı!a başlamıştır. Vukua 

geçim ;membaı oldu. Gene söy1iye-yim ki, 
güç iş ha! .. Herii ingilizce konuşmuş, biz 

gelmiş <'l2n harblerde güvercinler vası
tssile temin edilen faydalar burada an
lntılamıyacak kadar çoktur. 

* 
o çetrefil ağız hareketlerini türkçeye uy
duruyoruz 

Vak'a 181 5 senesinde cereyan ey]e -
Dubiajların rejisörlüğünii yapan Mah- mic:ti. Napo1yon f ngi1iz kuvvetleri ile 

muda sordum: ' 
kanlı Hr harbe tutuşmuştu. 

- Bu kadar zahmete. paraya mukabil 1 0 1:r • • 181 5 tarihinde Londra 
t .. k 1 . ·1 . f'l l . 1 b" f 1 n 1a zıı an 
ur çe eştırı mış ı rn erm ta e ı az a o. . h 1 1 d k'k 1 g çiriyordu 

l b ., sehrı e ecan ı a ı a ar e · Bir ...:ıvercinin ku·-·""u.na m~tirilnıi§ uvor mu arı... " d b" 
1 

~..., 11• ~ ır 
- Waterloo ov asın a muazzam ır mı: - olan mektub 
- Evet, dublaj fi1m~eri çok rağbette - h . L- • b lamıc: oldugu· malfimdu. 

d . H Ik · · l d bl " ·ı k • Dıer'<":nın as °"i f t · ı t · k ır. a ıyı yapı mış u <ıJ ara ço ala- A ,·ruoanın mukadderatı bu harbin bit- gra ın manası amamı e ersıne çı • 
ka gösteriyor. Bazı filmler kendi lisanla- mcc:ine bağlı bulunuyordu. Haziranın mıştı._ . _ • • . . • . l'b 
nnda bir hafta ancak tutunabilE>ceği hal- 18 inı-· qiinünün akşamı, 0 zaman isti • İ~lızle: maglub de~l, bıla~ı: ga ı 
de, türkçeleşince haftalarca müşteri bu • m ?l edilmekte olan ve el ile işleyen gelmış1erdi. Napolyon ıse maglubiyete 

luyor. Ch<ıppe telgraf makinesi ile şu haber uğramıştı... . h b d" d'" .. ll 
Bunun uzerme es arn aş on uruc 

Gene ışıklar söndü. Perdede ayni sah- eılı!1dı: . bir sür'atle yükselmeğe başladı. Açık • 
ne defa~rca geçiyor ve Mahmudla Mu - cWelhnırton defented-. göz banker toplamış olduğu kucak ku-
arnmer hiç durmadan konuşuyorlar: Tclgr<Jf uzundu. Fakat arkası anlaşı- cok tahvilatı satmak suretile bir iki sa. 

- Ne namusi zo? Kendim satacağım. lamamıc:tı. at zarfında muazzam bir servete sahih 
- Ben derhal palise para cezası ver - cW011ington defented» 

oldu. meğe mecburum. Geyiğin b0ynuzu cad - cWellin~to:ı. mağlUb oldu• demekti. * 
deyi kesmiş, vermezsem derhal kodesi Bu hater alınır alınmaz Londra hal. ftalyada Venedik şehrinde meşhur 
boylıyacağım. • kı pek bi.iyük bir ümidsizliğe düştii. Sa!nt M<:ırc meydanında binlerce gü -

Doğrusu denizaltı gemisinde çalışır gi. Pek az sonra bu ürnidsizlik müthi~ v~rcin bulunmaktadır. 
bi bu kapkaranlık odada mütemadiyen bir panie-e inkılab eyledi. Bu panik ne- Bu güvercinlerin de bir hikayesi ,·ar
söylenmek kolay iş değil .. Hele Üç ahbab ticesinde de esham ve tahvilat o kadar dır: cAdriyatik denizinin kraliçesi» na
çavuşlar gibi bir filmin derecei harare· sul{ut etti ki bunlara para veren bile mm' almış olan Venedik şehri 1849 se
tini yükseltmek için sarfedilen mesai o - kalmadı. nesinde Avustralyalılar tarafından sı • 
lursa... O sırada Londrada çalışmakta olan kı bir surette muhasara altına alın -

Nusret Safa Coşkun Frankfortlu bir banker vardı. mıştı. Şehirdı> büyük bir kıtlık hüküm 
.............................................................. Banker hususi muhaberatını güver- sürmekte idi. Venedikliler açık deniz-

lgneadada bir mayn görUldU rinlrri vasıtasne temin ediyordu. ae bulunan donanmalarından ancak 
Dün İğneada civarında büyük bir Banker, harb çıktıktan sonra kwtla • güvercinleri vasıt.asile haber alıyor • 

rnayn görüldüğü bildirilmis, bunur. im. rından bir kısmını İngiliz erkanıhar - lardı. İ~te bundan dolayı güvercinler 
hası için Mıntaka Liman Reialiği tarahn- biyesine terkeylem~ti. Bu sayede ha • halk t;ırafından takdis edildiler ve kıt-
dan metörle -bir milfrea gönderilmiftit. her a18biUyordu. Her nedense İngiliz (Devamı 1 ı inci sayfada) 
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ah emesi dün D91m b h e 
ad·sesin·n şa "d rini din edi 

fahkemede eski emniyet mü uru Sa.ih Kılıcın 

vekili, eski müdür muavi i Kamran bulundulaı, 
~2hidler birbirini teyid eder mahiyette ifade verdiler 

DPniz iş! eri: 
Liınaıı köinür amelesi için talimatname 

hazırlandı 

tslnnbul Llmnn İ.§letmes! emrinde çalı -
şan kömil? amelesi 1çln evvelce hazırlan -
mış ol:m 17 maddelik amele ta.,matname.sl
nin Liman Umum Müdürlüğü tarafından 
tetklklne başlanılmış.ır. 

Amele bu talimatnamenin blran e;vvel tat
bik mevkl!nc J.:onulma.wıı 'arzu ettiğinden, 
umıım Müdürlük talimatname tetklkatmın 
!kmall 1ç!n faaliyet sar!etmektedlr 

MiJtef errik: 

Yali bugün Romanyadan geliyor 
İstanbul Vnll ve Belediye Reisi Li\t.fl Kır

dar ve ·beraberlndckl zevat bugün saat 12 
de Romanya. vapurlle Biikreşt.en şeihrlmlze 
dön " "'· Belediye, VU!yet, Parti e.rkA.nı ile 
dostl rı tarafından karşılannc::ı.ktır. 

Ticaret lşl~rl: 
Deri fabrika1nn fn liyctlcrini artırdılar 

Avrup:ı h:ırbinln başlaması üzerine şeh -
rlmlzdekl bazı sır i müesseseler istihsalle -
rln! tahdld etmişler ve bunun için de ekip 
ad ·d nl az ltmışlardı. 

Tir:ırl vazlyetln normal ııeklinl nlmnkta 
oln•a ı üzerine bu müesseseler de yeniden 
faallye'lerinl artbrmağo. başlamışlardır. 

Bu meyanda Lstlhsallerlni mühim mlk -
tarda tahdld ve işçilerinin birçoğunu çıkar
mış olan Yedlkule deri ve köısele fabrikaları 

da telmı.r faallyete geç.mlşler, kösele, meşin, 
saht!vım imaUıtmı arttırtnUilardır. 

Bu sebeble mühim surette düşmilıs olan de
ri fiaUarı yeniden yükselmeğe b~lamış, 35 
kuruşa düşen tuzlu koyun derileri 41, 42 ktı

:ı: uşıı. kuru sığır de! ileri de fi5 kurWJa çıkmış
tır. ki yatılı okulu gezmiştir. 

Yeni Uk okullar içl:ı o.yrılo.n 550 bin lira 
P muk ihracatının men'i üzerine pamuk tahsisatla yapılacak mckteb blno.lnrı -

fia lnrı hemmlyetll surette düşmüştü. 
Hı..krtrru•tçe mmta.bsllln kcıırunlnası için nın lnşo. edileceği arsaları te bit et -

Pnmuk fiatlan yükseldi 

U.-dhi'" Pr :ıl n a ı ve bankaların pamuk mu met': üzere Ma rlf Müdürilnün rlyaseUndekl 
b . a b m • n f ııarı tedricen yük 1 oovet tet ·lklerlne devam etmektedir. Do': -

ı d n KlMlnnd ve Akala tor, mjh ne" "• mimrr ve dl"' r müteh::ı ıs 

r 47 k u bulmn tu. lar ı:> d-ı bulundt -u bu hev t okulların y -

pıl c ı y rl rın ztyetı rlni e ı bir tet-
klktrn irm k dlr. 

r 'l1 nle dP p -

Poll. ~e.· n da ihr C'ına müs ~e _ 
y1 ı r, ramuk fint -1 -

d pamul: 52 kuru u Bir a n<.>le biı bilfeciyi keserle ynrnlndı 
b .... 11 u j Beykoz Belediye 1 nmeleleri11den Mehmrd-

M h.c;u in kınnıanmı henüz mnstaihsllln le, Ş!rketllınyrlyenln 61 numaralı • ııpurun-
- da büfeci ~ yapan Salih a asında çıkan bir 

nde bulunduğundan, lbu fiat temcv;vucü kavga neticesinde Mehmcd keserle Sallhi 

SON POSTA 

, Ankara lig maçları 
ve at koşular 

Ankara (Hususi) - Bu hafta Muhafızgü
cü sahasında nz bir seylrcl önünde, llg maç
larımı. devam edildi. 

arş t 

(, _____ v_e_n~i_H __ a_ta ____ M __ e_b_'u_s_ı_a_r_ı_A __ n_k_a_ra __ d_a _____ ) 

- rrı:ıın fstlfadeshıl muclb o.ar:ıktır. AlO.kn-ı bnşındnn tehlikeli surette yaralamıştır. 
· rlar fiatıarın bir miktar do.ha yükselecc- Yaralı hastaneye kaldırılmış, suçlu hak 
. nl t:ıhmln etmektf'di-"ter. kında taldbatn başlanmıştır. 

Hatay meb'uslan Meclis müznkeratına iştirak etmi~lerdir. Yukarıdaki resimde 
yeni Hatay mcb'uslan bir arada görülme ktedlr. 

İkinciteşrin 22 
~ 

ay 
bi 

Taymisin bir yazısı 
J.ondra 2 t ( A.A.) - Alman ınayn " 

fa,-ına c:arparak batan vapurlar mil " 
nac;ebetile yazdığı başmaklede cTimes• 
divor ki· 

Almanlar, •cnterrtasyoınal kanunl91°1 

bir k<'re dahı:t ihlal etmek cürmünil İŞ" 
lemi~l!?rdir Bitaraflık aleminde Alm rı 
vaum ismini gitgide lekeliven infial111 

tesf ı leri yalnız 'rapurları batan rneJll· 
lekctlP.r~ inhisar etmiyor, bütün aun· 
vnya ycıyılıvor. 

Almanların gayeleri 
ParLs ı - Matın, Oeuvre, Ordre, Ere :r;ou· 

vene. Flgaro ve Petıt Parlslen gazeteleri /J· 
manların deniz harbinde takibe başladık • 
ları yeni tablyeyl mevzuubahs ederek bU • 
nun bilhassa bltarnfları tethlş mnk.cındını ıs· 
tlhdaf eylediğini yazıyorlar. Filhcı.kikn "i; 
manlar ilk olarak bu gayeyi gUdüyorlar. l 
gutereyl Avrupa kıtnsınn bağlıyan bütün t • 
cnret yolları üzerine Er.lternasyo:nal kaide· 
Ierl ayaklar nltma alarak ve hiç haber .,er· 
meeen mnynlarln dö~emlşlerdlr. 

Bir bitaraf gemi yandı 
Kopenhng 21 (A.A.) - -Hnvns-

0 Almanya deniz Jln.l"bln1 şlddetlendtrınd 
çalışmaktadır. Denizlerin İnglltereye do~~ 
ru geçldlerinl bitaraf vapurlar için ınübl l 
fe!Aketleri muclb olacak derecede tehltkel 
hale koymak istiyor. 

Tlrtzau aJn.nsının ReykJavlk'ten bldirdl ~ 
ğlne göre, Höfn açıklarında blr harb gero~ 
taklb ve !htardnn sonra bir ticaret ıvnPU ıJ 
üzerine 12 mermi atmış ve tlcaret vnpur 
yanmıştır. 

ltalyada heyecan 
Roma, 21 (A.A.) - İtalya!l gazeteJcri• 

Şimal denizinde bir torpile çarparak bf 3· 
rı· tan Grazia vapurunun ziyaı hakkında .. 

giltereden gelen tafsllfıt\ı haberleri ve ır 
len 6 kişinin ve İngiliz gcmilerı tarnfltl" 
dan kurtarılan 26 kişinin listelerini rıer 
redivorlar. . r 

Mürettebatın mensub olduğu CenoV 
da heyecan çok derindir. 

Yeni tipte torpıiler 
Stokholm, 21 (A.A.) - Almany:ırııl'.1 

bt.111' 
yeni tipte torpiller kullanması ve . eclO 
dan doğan feldkctler efkfu-ı umun11Y 
müellim bir intıba hfısı.l etmiştir. ll 

Vnziyet hakkında tefsiratıa buıun9 tc 
gazeteler bu usulli beynelmilel h~;'1o
kaide\erlne aşikur bir surette muhal~it"' 
lan bu tarzı şiddetle takbih etmelrl 
ler. 

Bir Japon gemisi de battı tıı' 
Londra, 21 (A-ı\.) - .Japonyanın .tt 

ıstJY 
giltereye gelmesi beklenen Japon ıısl 
Terukuni Maru yolcu vapuru ol~ tıl 
muhtemel 11930 tonluk bir vapur, ağ eill 
ihtimal bir mayna çarparak, İngilterc~dO 
şark sahili açıklarında batmıştır . . Gcrtı z6 
180 tayfa ve hirisi İngiliz olmak uzerc 511• 

yolcu bulunuyordu. Geminin battığı, ı;ı)' 
hildeı. görülmüştür. Denizden bir sıı cW 
tunu fı kırmış, bir tahlisiye gcmis• ~e .... ır 

kı - ı... 11" .o ıtw ha bir"ok tekne va n m~ııa ın-
~ !dır· 

tir Kurt .. rıl nl r karaya çıkarııınıderllııl 
Jnpon sefareti, hazn mahallı:r~ 

mümcssilJerini göndermı tir. 
Almanların b2tırdıkları 

gemHerin tonajı dtti' 
b!.l Berlln 21 (AA.) - H.ıvas ajansı 

yor: ri ııııf' 
Bugün nel}l'edilen bir tebllğde, uca j\lJll'" 

blıı sevk ve idarcsile mü~elief olan J.:!1öı>t 
deniz kuvvetlerinin, 27 T~dnleV' ele dtl' • 
sadece gnyrlsafJ 475321 ton geınl batı~c1'e1'• 
ları, belki, hava kuvvctlerlle nıüş~e uı.ııl"' 
yüzlerce gemide araştırma yaptıkları 
rllmektedlr . 



~--.....,:.......~~--- ___ L,,--=-- - .. ______ .:_ .... W - W - ~ - •o---.. ---=-- • ---·---- - -- ---_- r -- -·-- ~ - ........ -:::O•·----~·-··- ·-· o -- ~ 

-- - - - - - - -- - - - ---=--- - - - - . ~ - - ----=----=------=--"":"--· --- ~-~..:::--:---::::-:__•--~ ---~~~---- -::..··-:._ ~- ___:__ • 

·- i c;"' kinciteşrin SON POSTA 

~1111 
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ffilliil mnmm ımmnm ('Pviren: Nimet Mustafa .. dllll 111~ 

- Seni S€vmemek için her şeyi ya - ııc diye darılayım. Bılıriın ki senin için - Beı: de sana yardım edeceğim Sa-
pacağım Mediha.. de fenalık denilen şeyin eseri yoktur. im. 

- Bu ne garib söz Saim? ES.'.lscn böyle olduğu için kendi sözün- - Bana yardun mı edeceksin? Eşya-
- Gaıib mi, hiç de garib değil. Sen den benim çıkarabileC€ğim manayı çı- larımı toplamak için mi? İşte buna 

sevilmiy-et'€k bir kız mısın? Neyin nok- karamadın .. sen ne dediğini olduğu gi- memnun oldum. Öyle ise çabuk olalım. 
san· ne k B bo 1 kt " ' ·usurun var? Noksanın kusu - bi 1ekrarlayabilir misin? Ben tekrar - oşu ~una çene çama ansa iş gor -
ru~ olmadığı gibi üstelik meziyetlerin larım. Bilhassa şu cümle: cSeni de bir mek hayırlıdır. 
pe fazla.. erkek çocuı1tJ olarak kabul. etmiştir.> - Ben böyle düşünmedim. Beni sev-
a· - Demin parib konuşuyordun .. şim- Yani bulunmu~ çocuk. Siyanet edil • memen için sana yardım edeceğim. 

ı de ::ılay etmeğe başladın. miş çocuk. EvlAdlık. - f ... te bu daha iyi! 

1
.-:- Ben mi .. ben seninle alay edebi • - Beni üzüyorsun Saim. -=- Bir çare buldum. Ve hemen tat • 
ırım, amma şimdi alay etmiş değilim. - İ'-'tiyere'k değil Mediha .. hem seni bik ediyorum. 

- Me1iyet1er demen alay değil mi? be'!'\ Hk defa bugün mü üzüyorum. Ço- Mediha telefona doğru yürüdü. ahi -
- Sen Allahas-kına bir kere bile ay- cu'~kcn k~c: kere saçını çekip seni ağ - 7.t>y! eline aldı. Numaraları çevirdi: 

naya hakmad·n mı? Haydi git ba'k. Şu latmı5tım. Hatta bir bayram günü de - Nevzad bey orada mı? 
~~~larının gilzellizini gör. Gözlerine e!'ltarini kesmiştim. Amma sen çocuk- - ?????? 

1 
ı kat et, ne kadar canlı. Yüzünün hat- ken de gene çok iyi idin. Hatta entari- - Kendisile görüşmek istedi~mi 

tarı ne kadar muntazam .. vücudün bir ni benim kec:ti- 'mi bile söylememiş - sövliyebilir misiniz? Telefonda bekli -
ango gibi. tin de kaı~ ile Jten<lim kestim, demiş - yomm. 
- Şimdi de saçmaladın. Eskiden tan tin. bu yüzden annenden aı.ar işitmiş- Saimin yüzü sap.c;an kesilmişti, ya • 

go renk modası vardı amma, tango vü- tin .. ikid<> bir ~çını çekip ağlattığımı v.ıı: işitilmez !le.le: 
cua diye bir şey duymadım. hele entarini benim kestiğimi söylemiş - Demek Nevzad, hani 21eni baban -
fe~ Ben de duymadım, kendim keş - ok~ydır, babo.n, annen bana ne yapar. da"l ist~m~ olan, babanın reddettiği bu 

lım. Sen hiç tango yapmadın mı? !ardı, acaba.. yanlarından kovarlar züppe. 
- Yuni tantro aRns! nırvd•? Belki? Bana gösterdikleri mu- Mediha sol elini telefonun m\krofo • 

Et - İ~te o .. ben bu dansı çok severim. habbet azalır mıydı'? Muhakkak .. İşte nuna kepı\dt: 
d nıe,, değil ha .. ömrümde bir kere bak bu sebeblerden ben biraz da senin - Züppe diyem~z!;in Saim .. Kendi -
Si arıs E>tmemiş olduğumu sen de bilir - savcnde bu evde sığınm~ oldum. Yani rr,e koc:ı olarak intihab etttl?im bu kim 
' ;·· scvretmeyi. Bir kadının vücudü - evin kedisi olmakla beraber, biraz da seden bövle bah~et i~ni istemem. 
n n giizcl veyahud çiı'kin olduğu tan • senin hi.:nave ettiğin için evde barınan - Züppe işte, basbayağı züppe! Ola-
go Yap~rken pek mevdana çıkar. kedi idim. Söyle bakayım. Ben seni se- maı, olııma7., olama1. 

.. - Tango senin için çirkin vücud, versem bu olur mu? - Kıs1rnnıvor musun? 
~ze] \·ücud tefrikine yarayan bir öl - - Snim sen çok yanlış düşünüyor - - Ne mün~ebet fakat olamaz, o1a-
çu demek sun. maz .. sen demek benim gitmemi bek -

. - Evet ö •le, şimdiye kadar tan~o - Zannetmem .. ben bugünkü kadar liyordun. Hayır. 
rP?nlar arasmda vücudlerini sıüzele do~ru düşündüğümü hiç hatırlamıyo - - Gitmiyorsun; demek vaz~eçtin. 
e.fnk ettiklerimin başında sen geliyor- rum. Bir ara seni sevecek gibi olmuş. - Hayır gideceğim .. çalı.şacağım.. fa. 

sun. turı. Seni. gördüğüm tanıdığım bütün kat sen 
- Tuhaf konmt1"0r<;Un Saim. ger.ç ku.lardan yüksek bulduğum için _ Ben ne olacağım? .. 

b - Şimdi d€ tuhaf olduk ha .. Daha bu his··~ kapılıyordum. Fakat hata edi- Saim, telefonu kendi elile kapattı: 
aknlmı kar kalıba c:ryk::ıraksın. yo":lmn. Tek taraflı düşünenler daima _ Beı~im karım olacaksın! 

b - B:tti değil mi? Meziyet dedii'r.n hnt"1ya düşerler .. Kendi vaziyetimi göz Merlihanm ~zel bası, Sairnin omu _ 
Unlar. 0 i.:ne getirmem ve ona göre hareket zuna düc:: ü. Mediha gülüyordu: 
- Hnyır, bunlar l!Örünen kıc;TYıı, bir 

1 ~~Mem icab ederdi. Nihayet yaşım i - - Seni kıskanç seni .. Sana ka~ı en 
fc> bil~rıer kısım var ki asıl mezivet on- Lrkd"kçe, doğru muhakeme etmeye ve ivi silah kıc;kanç1&. hh:lerinin tahriki 
d:r. Sen.in kadar temiz mhlu, senin ka- hi.:lerimc g~li~ gelmeğe b?ş~adım. İşte olduirunu düştin~kte ne kadar isabet 
k r sevımli, senin kadar iooe, senin bu karlar kucuk hamm .. Sızı ben seve- et':nisim. 

Bdar.. mcm: ı;evmeınelk için her şeyi yapaca-ı •····••·•••••••·•• .. ··································-····-
- Yeter artık, ilanıac:k ettiğine ina- ğım .. Ur.uttum sahi, yarın hareket edi- ~ 

nacaföm geliyor. yorum. Ana dolunun uzak bir yerinde 1 '·· • !"! ""'· ı 1 
R mu.·nhal bir doktortuk buldum. Kendi - v .11 f CZ2!l ar 

d' - c.ydi cnnım, ne ilşmaşk1: söv1e • r 
un ya. seni c:evmemek i"in her se\•i mı orayn tayın ettirdim. Ne talihli a - --····--

,. "' · d 11 h' T · · b" Bu ıec.'e nöbe~I olan ec'.lancler fanlar-
.ı'!'lnaca<rım .. Nitekim bugüne kadar da 2mım va a ı.. ayınını ır günün i - drr: 

YtPtım. Sizin evinizde benimle, Te'ki - çinde yapılıverdi. irtanbul cihetlndckller: 
r n ne farkı var .. Tekir ,s:.rünün birinde - Ne diyorsun Saim gidiyorsun ha! Şehzadebaşında: (Hamdi), Emlnönün-
8{!1'li severse ne olur? Felakettir değil - Evet. amma günün birinde tekrar de: masan Hulfısl), Ak.sarayda: <Per -
lni? ~lirim o zaman seni aramıyacağlma tev>. Alemdarda: <Eşref ~·eu, B~ _ 

ki - Saim ha'ks1zlık ediyorsun, bilirsin 
babam ~eni benden avırd etmez. Ben 

nasıl onun kı~ çocuğu i~m seni de bir 

~.~~~ çocuğu olarak kabul etmistir. 
u~un ki.içük yaştanberi senin neni ih

rnaı et!i. Amcası olan baban öldükten 
~nra, babam sana hakiki bir babadan 
aşka ne oldu ki. 

d - Güzel ~öyliivorsun MPdiha, vahud 

S
a güzel söv ledi "ini zannedivorsun .. 
al · ~ • 
~c;ana darılıyorum sanma .. hem 

Yunan sahncs·nın meşhur san'at
ltA.rı v n· •t . a· aı"leı:inin dos-tu e unı nva ıs 
• Matmazel Ritn da b•ırada idi; 
~"{1 bir masada tanımadıwm ).dın
ka erle birlikte oturmakta idi. Once 
k rı:sı ile dansetti, uzak, yakın masalarda 
ıı:~ınlı erkekli tanıdıkları vardı: L!za:ra 
d' P dans tekli! edenler oldu. Yorgı ~ı -
r \P başka masalardaki ahbablerınm ka
f~ arııe dansetti. Yohan Ştravsın pek ne -
.:ı bir valsi "alınırken kocasının müsaa -
\lf'S" • "' 1~1 alarak Lizayı dansa kald•rdım. 

z:dda: Oiaydarl, Fatihte: (Hiliııımettin}, 
err:ın ohıbil;rsin. Nihayet birbirimize Bakırlcöyünde: (Hilal), Eyübde: <RyWı _ 

ömrümüz oldukça dargın kalacak deği- sultanı. 
liz ya! Be;rottu cibetindekHer: 

- Dargın mı? İst11clll caddesinde: <Oalatasara.y Ga-
rıh '. Kurtuluşta: (KurtulWJ), Maç icada: 

- Şey demek istedim. Senin yüzü - CMaçnı. oaıatada: (İkiyol), Beşilcta~: 
nü görnıeğe de tövbe etmedim ya! di - <Nall Halid). 
ycrek~im. Bo!a~lçl, Kadıköy, n .~dalardllk.llor: 

_Kararın kat't demek? Kadıköyde: (Yenlmo<la, Merkezı, 'Oa __ 

- Muhakkak.. seni sevmemek için 
her şeyi yapacağım. 

Mediha gülümsüyordu: 

küdarda: (Merkes), Sarıyerde: (Osman), 
Adal:ırd:ı: (Ş!nui Rıza). 

•Son Posta» nm yeni edebi romanı: 31 

CEYll 

Sayfo 9 

.Son Posta. nm tarihi tefrikası: 60 

Yazan: Reşad Ekrem 

e e 
Vakur dolaşmaları, sert diz çö-ı şa düşen balıkçıların sesini Sultarı M:u • 

küşleri, sonra, bir küheylan J;i • xad bile ~itmişti: 
ıbi şahlanıp knlkışlan, belki bizzat Bolu - Padişah geçiyor .. ayağa kalr::ı .... .&. 
efeleri tarafından taklid edilemezdi. Kü- yağa kalkın ... 
relkeri, intizamına en ufak bir arıza gel· - Hünkar! .. .geçiyor ... 
meden çekmekte olan tersaneli gençlerin - Sultan Murad geçiyor ... 
belki de içleri sızlanuştı: Erkeklik ken - Dördüncü Murad, balıkçıları ayağ:ı kd 
disine bu kadar yaraşan bu insan bir ka· karak selamiamıştı. Padişa!.:ıla 'berıt 
<tın olarak doğmuştu! kayığında bulunanlru-m hepsi ayağa ka 

Fincanı tuzdan yakariar, 
Gelini kızdan yaparlar, 
Alnına elmas takarlar! 

Olmalı 11ar güzel olmalı, 
Her güzel dengini buJmaı·ı. 

* Bizim <U Jlaylala.r otıu olur, 
Sütü ka.ymağı tatlı olur, 
Bizde de kızlar kıymetli olur. 

Olm4lı ı14r güzel olmaı'ı, 
Her güzel dengini bulmalı! 

* Fincanın dibi noktalı, 
Gelinler klzdan okkalı, 
Alnına d1"UU ta.km.alı. 

mlşlardı. Balıkçllar da, hep bir ağızda 
- Allah seni devlete millete ba_ğışlwa 

sın ... 
Diye bağırmışlardı. Buna kat'şılık olq> 

rak ta, dümen tutan Deli Hüseyin o eşsfi 
kalın scsile bağırmıştı: 

- Bu devlet Ali Osman Sultan Muraa 
Hanındır! ... 

Balıkıçılan selamlıyan Sultan Mura! 
yerine otururken Gfillü Fatmayı da ko • 
lundan tutarak yanına oturtmuştu: 

- Kız Güllü sana, ağlamak ta pek ya., 
r~ır imiş meğer ... 

Güllü Fatma, göz yaşlan alabildiğint 
bosanarak: 

- Sultanım, velinimetim ~fendim MU)o 
rad Han... Senin uğruna gözüm yaşı de
~il. kanım, canım feda olsun ... 

Dördüncü Murad, GUlfünün sadakatil)ıo 
Olmalı 114r güzel olmaı'ı, den emindi. Bu oyuncu çL"lgene kızı gU .A 
Her gilz~Z dengini bulmalı! zeldi, fakat. bir ruh asaleti, 'l:>ir tokgözliJlıo 

Murad lük ve bir kadından hiç bir zaman bek • 
- Varolun yiğitle\. Musa 1':felek, hazi. l~~mi~_::ı bir cesa~et, onun. yilz vevfü:u4 

nedara söyle beş kese ihsanım olmuştur ınızellıırıne çok mustesna bır kıymet ıl/l,. 
bu kürekçi yiğitlerine kürekçiba$ı kulu- ve ediyordu. Dördüncü Murad, onu evv(j.o 
na versinler u.şaklaril~ helva parası yap- 15. pek çok emsali ~ibi, ':lasit bir oyuncu 
ıın... ' olarak huzuruna getirtmişti. fakat. dah• 

Dedi. Üç delikanlı kalkıp teşekkür ye- göz göze ~elir gelmez, in:ıparat?r, bu <;iıp 
rinde tPkrar ayak öptüler. gene Takkaseden sadık bıC" nedım yapabii-

Murad bundan sonra hfılfı .avakta du - 'eceğini anlamış, onun üzerine tıahane hlır 
ran Gül'i.i Fatmayı tep~den tı;nalta sü • mave ve şefkat kanadını .genn~ti. Güllft: 
zerek, yüzünde tatlı bir tebessüm ile: 1 F~tma doğru söylüy~rdu. Onun içi.? 'P~ 

- Gel bakayım şöyle yanıma benim ı dıc;ahın evlfıdlıı?'ı ~erınde sevgili J?O_?-dea! 
~elin kızım... Musa Melek Çelebıv1 sevmek, bir curllm 

Dedi. Güllü Fatma vorulmus, terlemiş- idi. Velinimeti efend4sf, bu sPVgiyi onUJl 
ti. Kulağında hafif bir uğultu \ardı. Fa- kin yacak etmisti. Fakat. $!Önül, ne feı> 
kat, muhakkak ki ynnhş işitmemişti. Pa- man, ne de vasak dinlerdi. Güll:.i Fatma~ 
dişah kendisine cgelin kızım!.ı> demişti. bir baska erkekle evlendirmek ona Ycri-

HER GÜZEL DENGİNİ BULMALI kcek f'n biivük bir ceza idi vP. şimdi Sut• 
- Gel bakalım şöyle yanıma benim ge. tıın Kurrıd nn"' böv

1
"' oir cen tertib et· 

Jin kızım!. miş bulunuyordu. Glillü Fatma evlenm 
islemivordu. Fakat Sulta'!l Murada kar~ 

Güllü Fatınarun kara s:özleri bütün ih. .n. 
t~amı ile açıldı. Fakat o giizel kara ;;(ÖZ· P'<'lmek 1e aklından ~eçmiyordu. Cjill 
]erin içinde bir korku okunuyordu. Sultan Fı>fma. prıdiı:ahının emrilc a~lıya ai!lıye 

rreliıı olac"ktı. Ak ouva~·m. belki rı" katı 
Muradın ona c~clin kızım> demesi, eseni 1ı J?ÖZ va!':lan akacakt1. Falcat, Gül1ü Fat.. 
evlendirme.ite karar verdim> demek idi. ma Sul+ıın Muradın uğrunı\ kanlı g(l'7 ya 
Gllllü l<'atma t'.'Vlenmek istemivorclu. Gön- !arını lit>iHl. l<anını canını feda ederdi. 
ıu bir kuş gibiydi. Pek küçük bir y3ştan 
b~lıyarak pek kısa bir zaman içinde dal~ - Kı7 Güllü .. · Sil ~öziini.in yası"t d.a 
dan dala konmuştu. Sandalrı .f?~zelin . ~yl~. ~a~yı.m bana bir daha şu Mese11 
den, balıkçı ~zelinden, Yandım Aliden, 1 tur ruS'Jnu ... 
Benli Yusufüm. Sipahi Camoğluundan ve Gü1lü Fatma kuşa~ınd::m h';lemeU bil 
nihayet dördüncü Muraddan soma bir cevre cıkarırken . .Sultan Murad onun <'lf. 
Musa Melek çıkmıştı. Bizzat padişahın ni tuttu ve Musa Meleğe döndO: 
himayesinde olan bu .l(fizel erkek çocuk - fosa o{C'lek .. ver şu cevreni dP Gül• 
ise, dE'a-il kt-mfüi gibi bir cin~er.r. rakka- lü kmm ~özünün ya~ını silsin! .. 
se Gül'ti Fatma için, belki htitün cihan Güllü Fatma edeli ~lu7orum~ sandı. 
~in f"l uzatılacak bir mahluk idi. Musa ı Götlerini, Musa Meleğin koynundan çı ~ 
Melek kin cayır cavır yanılır •ıe kül olu- kr.n, bu ızüzel cocuğun teninin belki da 
nurdu. Güll<l Fatma rfa onun irin cayır e-ül. sümbül. ya<"f'minleri utandıracak kOi 
cayır yanacak, kiil olacaktı. Fakat onun kusunu emmiş bir <:evre i' 0 mi silecekti? 
ü.stüne erkek sevmiyecekti. Cingene kızı, Giillii Fatmanın yanık yüre-ğine, Suıtnıı 
Od ad1m atarak padi•ahın yanma gidin - Murad bir hancer saplamıı::tı. Kendi~i _gibi 
ciye kadar gözleri yaşarıvermişti. bir padişah gözdesi sevmiş zavallı bir cin. 

- Hey! .. Kayık .. sa~a al! Sağa al!.. ~ene kızı ile bu kadar zalim bir istih:r.~ 
lMuradın kay:ıjtı iki gırgırın yanından, olur mu idi? Kendisini Musa Meleğin yü, 

o kadar. yakın geçmişti ki. kılavuz kap - züne bakmaktan bile menPden gene bo 
tanın seslenmesi üzerine birdenbhe tclfı- Sultan Murad idi. CArkaııı v:ırJ 

v 
==

detini belli etmemeğc çalışarak, fakat ko. 
casını kısknndınnak istediğini anlatan 
bir tarzda bana hihtab etti: 

- Atinada sehrin gürültüsü içind"' ye
ni romanınız için çalı mağa im'kan bula· 
bildiğinizi zannetmiyorum; Kifisvada 
Sesi) oteli hem pek ~zel. hem pek ra " 
hıttır ve sakindir; avni zamanda bize df 
yakın o~urrunuz; niçin orava taşınmı ror• 

lsunuz? 
Bu suali' doi'!rudan do(!ruya cevab ver

mek be-nim kin biraz J!':iÇ olacaktı: Yor-o 

111 Sınir1erimde vaman bir ihtilal yar. Pı
lo Pırıl ışıklarla donanmış kalabalık s::ı -
san?a n;usikinin latif nağmeleri arasında 
~l n atkarane bir ibadetin vectii içinde u
k '~rak kız_gm kelebekler ~ibi dönerken 
&U arımın arac;ındaki ~zel lcadım göl!
Va rne bııshrıp hırpalamak, yo!< etm<'k, 

11 rlığını varlığıma 'karı~tırml!'lt istiva -
ra'::'· Bavatımda bu kadar knvYctli ve 
ela atsız edici bir istek beni !;\mdive ka
J.:i r. sarmamıştı. İckinin tesiri mi, mu!:i -
Punın vcrdifü coı:kunluk mu. Vzanın va
larrda mehtabın sihirli mklan irince kol
be ı:rıaan sıvrılarnk kurtuldu(iu ePceden
n- rı icimdf' l!i.in aectikce teh likPli '\'t> aza
dcı~;u b?" şekil alarak biriken arzunun sid 
k€'nd!"1: ne olursa ol~n. bu ~ece artık 

Yazan: Refik Ahmed Seven2il ııi Dimitrivadisin söze karışması vnziye• 

yavru ceylanı ele ıeçirdiği dakikadaki 1 biraz evvel bana IÖylemi.ş olduğunuz ıöz- kayet eden. mutlak hürriyeti istiyen Liza, tımi ~:~~d::en ... d!'di. bnkınız. bu :ıim~ 
müthiş haletiruhiyesi ile doluyum. J. ı·i kocam belki de ayni saniyede bu ka- kendisi için özlediği şeyi kocası için hak -1ive kail-:ır aklımız::ı ,E?elmpnıi ·ti: bPn siz 

ımı tutamıvacal!ım. 
ka lial~ın ortac;ınd:ı, avdınh~t~. hnkese 
z rsı ıchni dökm<>k. fazln kurnlmus bir 
rh~bC'rek ı;.!ibi gergin asabımı l•cışıltmrık 
l"ııtı vn<'ındayım. Kan dökmek irin cır -
0rr:; 1rtım ve av htımmac:ı ile vana vakıla 
'ini anlarda dolaşt1!?ım korku'u P.:ün1°ri -
'1o~ azabını yaşıyorum. Yırtı~ı .b'r h:ıv -

ın uzun uzachva peşinden koştu~u 

Lizaya bu hil;sim.i söyledim. dına söylemiş olacaktır; yahud fa iimdi olarak kabul etmiyıordu. İnsanlar arasın.. 
- Yerimize gidip oturalım. söylemek Uzeredir. Bütün erkek] •rin, he- '':ınn or:ırla bir orla avırtavım; bizi:' d& da hüküm süren e7.eli adaletsizlik böy - .... ı,.,n olursunuz! 
Dedi ve dansı yanda bıraktık. O sıra- pinizin hamuru ayni çamurdan yoğurul- leee devam edip Ridecektlr. Hakikatte Ru on dimlcvi ııaliba bilhass:ı te>kral' 

d?b.Mdatlmazel es'Lizad ibl~ khenlddinddt-n _geçmkiş muştBuru!u, . l d li . . , __ d başkalarına müsavi olmak bizi daima ra- ,..fti. 
gı ı a gın. m u ır a e ansetme • - Lun ınsan arın eme sıru ;; .ıı.a ın h ts ed Bütü b ·ı .. .. k i t D. . . er . . rl b" il f • 
te olan Yorgi Dimitriyadis bu l:areketi - ve erkek diye fark ayırmayınız. Tehli _ ~. ız. er. n ~s~ ~orunoıc s c - ımıtrı a ıc:ırı Pvın c ır a e "cıa 
mizin galiba farkında olmadı. keli havalarda, fırtına ile birlikte ııı~a yışun!.z~. ve .herkes gıbı olmaktan hoşla • l-ı:171rlanıvnr. Kıs:ı bir zaman -evvf'l ev • 

Bir nokta bilhassa gözüme ÇN".ph: sola isabet edan yıldırımlar nasıl düştüf{ü rur gorunmemize rağm.eı:ı çok defa far - lonmic: olın. falr'lt e>vlillk mücssespc:fniıı 
Yor"i Dimitriya'llisin danaederken, '-'Ü- "'erde korkunç tahribat yM'\ar ve yakıp kına varmadan kendimızı başkalarından k· .... :'1 d k 1 k k b . ı 

n J J • • _. üstün savdı4nnız muhakkak riertil mi'> •tV"ı arın an s1 ı an arı oca u ~en 
züne akseden haz lfııdesi yalnız bedit yıkarsa sinırlerin Ost~nde zaman zaman · . "' · diı:ip'ine adnntr olamam15Jardı; ne vn • 
membadan gelen bir heyecana benzeml- çakan arzu ,i.m'9klerı de fUUl'l.l 6ylece Llza. kocasının bır zamandanberi Mat- . . 
yordu; karısını unutm~tu. o dakikada tut~nır ve tnnıu dalma korkak, ted- mazel Rita ile '(azla ahbab olm2sma kızı· pacaklıırını bılmıyorlardı. fakat sıkıl·vor .. 
kollarının arasına almış oldu~ ~enç ve birli ve miskin hareket etmejle sevkeden yordu: koca.sına kızan kadının onu başka l~rdı; bu sırada ben ortava çı1oyor-lumc 
güzel uzviyete temasın kendisine verdi- akıl merkezini ~emekten durdurur. Rea- erkekle aldatma~ kalkması romanlarda Üçün Mi c:ahıs ... Erkek için ş:iiphP1i bir hO: 
ği zevk ile sarsılıyordu. Bllinmez nasıl litcyi kabul etmek lAzıındlr. oldul{u gibi hayatta da karşılaş.ılım hA - viv<'t. Kadın, kocasını kıskandırmak 5 u • 
bir tesadüfle benimle birllkte J .. iza da ay- - Heyhat, o takdirde dünyayı bfiyilk dlselerdense vuiyet benim 1-?hime inki - retile onun alakrısını kuvvctlendlret"e~inJ 
ni düşüncenin çeır.ıberi 1le sarılmış bir bir intizamsızlık kaplıyacak demektir. oof edi~r demekti. Bu, basit ve adi bir zannetmişti E ·k k k d k + '-: 
halde kocasına baktı; yüzü karma karısık, Münakaşanın yeri değildi; münaka$a ttirüktlir; fakat çok defa bizi ehemmi - 1·. . . · 

1 
c a.rısının sa 8 ~ sız ~ 

hiddet, kıskançlık, 1ntikam duygularını etmekte f yda da yoktu. Yunanistana J.?e- yetli neticelere götüren alelfıde yollardır. ıl{ıne manıyor ve aynı suretle harekr-t et. 
bir arnda söyliyen bir manzara alınıştı. lirken vapurda aofrada kendi hesabına ce Musiki bitmiş, Yorgi Dimitriyadis Mat- nıek için kendisinde hak buluyordu. Bel• 
Kendisine haklın olamıyarak: miyetin nizamlannd.an, sosyetenin ferd mazel Ritayı masasına götürüp bırak - ki de vaziyet ikisinin de tahmin ettifi J(l.. 

- Dikkat ediyor musunuz. dedi, sizin üzerindeki sansürilnden, tazyikinden şi - tıktan sonra yerine dönmüştü; Liza hid- bi değildi. ~Arkası var) 
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fmemleke.t &abe~le~~J 1 Bilec ·k yepyeni ve güzeli N~zı llıde askı _hır 

b. h. bayram adetı : 
ı. e ır O Gencer günü 

istiklal harbinde tamamen hara olaa bağlar, 
bahçeler, fabrikalar deta yeniden tanzim olundu 

"", ....................................................... "'\ 
E•ki devirlerde kadın kapalı 
yaıadığı için Nazilli ve civarın • 
da her bayram genç erkekler 
yavuklularını ancak gencer giin-

ler."nde görürformi~: 

ve köylerinde bil"birinden farklı bazı bay. 
ram adetleri vardır: 

Nabillide birinci, ikincı bayram gün -
lcri gidip gelmelere, 7jyaıetlerr: ayrıl -
mıştır. Bayram şenliği a,;ıl üçüncü günu 

1 

başlar. O gün kasa.banın (Aşağı Nazilli) 
denilen kısmında salıncakh:.r kurulur, 

cızr..ı. yen' ,...,. tan bir park 

Cizre belediyesi kasabayı çok gDzel 
bir hale sokmıya çalışıyor 

meydanlarda genç erkek ve kızlar top'a •• 
mrlar. Herkes evlerden sokağa çıkar, cad Ünümüzdeki Nisanda kasaba bol elektriğe kavuşacak, 
delerden bir sel halinde gelıp geçer kala- yeniden üç bahçe ve askeri garnizon yaphrılacak 

Bilecik hükil met konağı balığı seyrederler. K9.Sabanııı içinden 

Bılecikten yaıt\lıyor: için 50,000 lira tahsisat konmuştur. Y~ni fabrika önlerine kadar uzanap bu gidip Cizrenin temizliQine 
Bılecik gerek tarihi ve gerek iktısadi yapılacak elektrik fabrikasının su ile iş- gelmeler geç vakitlere kadar ayni neş'e 

ı ······················ .. ···· .............. -
1 tirkti.p Topuz .yeti dolayısi1:e memleketimizin zen- lemeıi ve Karasu mevkiinde kurulması içinde devam eder. 1 e hemrniyet V&riliyor 

g bir mıntakasını teşkıl etmektedir. Bu- kararl~tınlnuştır. Valirn\z bu husust!l 1 Eskiden kadın ve erke1c birbirinden ay. . • . . 
r ..ı Sakarya nehrinin çevirdigi bir ka - büyük bir gayret sarfetmektedir. Bundan rı yaşadığı karanlık devid~rde genç eı 'er ı Cızre (Hususı) - Kazamız beı.di}"llıll 
\ ı t n sonra içerlerde tabii rnanzanı.sı iti- sonra şehir sineması da muntu.am fi.im yavuklularını nncak (genccr) günlerinde bütçesinin darlığına rağmen ıeçeu bir JÜ 
b r ie bakılnuya doyulmıyan Karasu, geHrterek programlı çalışmalarına baş . görüp scçebilirlermiş! (Gencer) o zaman- içinde övünmeğe değer büyük ifln' ba -
kc. ere ve Hamsu Ç<'-y'arınm güzel akışı, 'Jyacaktır. dan kalma eskı bir adettir ve hfıla de - şarmıştır. Kısa bir müddet :ıa.rlında, a&lk 
iu Jalıklar\a örtülü tepncık!e~, birden vam etmektedir. Cümhuriyet devri genç bahçesinin balkon ve duvarlann.u:ı par -
yü' . .,,elen orm:mlık. da.ğlar bütün zen - , Uzun!<Öprüde İS <an Türk çocuklarını bu sıkmtıh günlerden maklıkları asri bir şekle sokulmu.f. yuıJ 
gı" ıgi1e göze çarpmakt.ıdır. Bilecik bu kuı tarmış, erkek ve kız genç Türk nesli- bir park yaptırılmış, güzel bir saha, uri ı 
ya ·ın dagların ken~rınd:ı üç tepe üzeri - f aa~ eye i C::8 ~ 't ne serbest yaşamak hakkını vermiştir. ı bir gazino ve dans salonu vt1cude pti -
ne kurulmuştur. O h~r tarafa Mkım va- Uzunköprü ( Hususi ) - Kazamızda Bayramın dördüncü günü (gencer) Yn rilmiş, ilkokul binası ıslah ettirilerek et. 
:zh ettedir. Havası çok latif, manzara iti -lbir müddetten beri yapılmakta olan kan Nazillide toplanır. Bütun civar k6y. rafına duvar çekilmiş, güzel bir puk 
b .. r·ıe de açıklık ve arazisi de sulak ve göçmen evleri _ !er ha\kı tren!cr, otomobillerle c gün ka- bahçesi yaptırılmış ve bir kuyu kucbrıl-
m .suldardır. 1 nin inşaatı bit • sabaya akın ederek gencer yerinde bay - mıştır. 

. 1\Iemleketimizin. en i~~ ~e~vaları ve l mek üz-eredir. ram yaparlar. (Macun) denilen ve yalmz Şehrin elektrikle tenvir ifi de artık 
bıl .assa ayva. cevız ve uzumu bu mm - Bu sabah Edir. (gencer) günlerinden satılan beyaz tatlı- kuvveden fille çıkrmş bulunmaktadır. Ciz 
tcıkada yetişir. Bununla ber:ıbcr en iyi neden gehrimize dan alarnk ke~·ifli keyifli yerler. Gencer re önümüzdeki 23 Nisanda medeıil ıtıla 1 

ip"k kozası, kereste, madr'n, menner. ru- gelen Edirne is _ hediyeler olarak evlerine götürürler. BÜ· kavuşmuş bulunacaktır. 'l'anzifat Jttn• ' 
let,aşı gibi servet ınembalarına ge~e Bi - kan fen memuru tün yıl hasretini duyduk!arı gencer gü • geçen yıllara nisbetle bir mı.J.i daha e -
lecık mıntakasında tesadüf edilir. Istik1itl Salih kazamızıP nün\.i btitün lezzetile yaşarlar. O gün, ka-1 hemmiyet Yerilmiştir. Bnlediyenin temiz.. 
harbinden evvel fabrikacılıkta ileri giden 

1 
dm \'C erkek bütün kasaba halkı da bay-ı lik işlerinde aldığı bu yerinde tedbirler çok çalı~kan is .. 

pu şehrin işgalqe gördüğü zarar pek mü. 1 • f ram yerlerini dolduran bu seyirciler a - ve kesesinin darlığına ra~ıen ııs.terdtll 
· t · "kl ·· • can en memuru ı B · · ·· ·· f d k"' 1 k h lk f d t kd l lı: hım olmuştur. statıstı er~ gore umumı j N , t A •~ '] rssmdan gelip geçerler. eşme~ gunu e a ·ilr ı a tara ın an a ır e ar -

1. d B d 13 b'" e\ za r .... n ı e 
zarar 31 306,000 ıra ır. u ara n u- b" 1., t N d .. (gencer) bütün takımile kasabanın kuze- şılanmıştır. .. , . . ı ır ıxte amam - evza .n.Ttan 1 · · 
yu ~ ıpek fabrıkası da yanmıştır. Harbden 1 k .. b . .. vindeki (Dereköv) mahallesind~ kuru • Beledıyemız, kışın yaklaşması doltlyı • 

. h 11 1 anmn uz~re ulunan evlen <YO<!den " , . . . 1 . 'd ıoo e\\el faal fabrıkalarını, ma a e ara :ı -ı . . . . ~ 0 lur. o gün de kas&banın bu semtı şenle - sıle şehrın bırçok yer erme yenı en 
rı.mla gı~ır.dıya~ ~adifc tezgAhlarıı:ı .. jpele j geçırmı~lerdır., Iskan fen memurumuz nir. Diğer yerler tenha kalır. (Genc·c·r) 1 ~e~e~ ve beş aded lüküs asitr~ıştır. Ayda 
boceklerını yetıştıren dut bahçe'erım, ne- Nevzad Artanın gerek yapı, gerekse 1 gene bununla da bitme~! Al tıncı günü de 1 ık! lıradan 100 acezeye ve 20 .süt annealne 
fis üzü~ ver:? bağl~rı ar.tık tarihe knn~- :li~r iskan işlerinde göstermekte ol -1 Menderesin öb~r yanındıı, güneydeki Kı:ı- ~aaş ~erHmek suretile dü,~nlere ve 
mı~ şckılde gormek. ı-:tc'?uyen çah~k~n ~l dutu gnyret ve facı lıyet takdirle karşı- rıncahdağ eteğinde bulunan (Pir1ibey) kı.msesız ~avruların beslenmesıne yardım 
Jec:k halkı bu vazıyet ırnrş.sındu büyük 1 t k 

1 0 
. k.. etmektedır. 

.. . 1 1 . b aı•mı .J ;r. köyünde (gencer) uru ur. cıvar .oy- ı . . . . . . .. k b" bi ~ayret gostererek kul o an şe 1rı u_ 1 .. . Büyük camımızın tamın, büyu rr pa-
g: !l eskisinden daha iyi bir vaziyete sok-, $f vlldd · ı k ı ler halkı da 0 gun Pir hbeyde toplanıp zar yerinin inşası. ve bir garaj yaptbn'lııt 
ı~ ·~a çalı~aktadır. Bile:ikt.:! her .. ~eM ... .. · g". 9 f: . ı<ar .. g~ncer yaparlar. Kasabadan da oto~o .- . için ~azırlanan pro~~~~n .~vraln ikmal e-
c ,,;u gi!ıı bu sene de h~rçok yenılıkll?r Sogud (Hufüsı) - Bırkaç gunden - bıllerle satıcılar ve bazı meraklılar Pırlı. dilmıştir. Bunların onumuzdekl sene iıçtn 

ud ~ getirilmiş. ve bilhassa güzel kü-
1 
beri havaların soğumu-l olması, bütün beye ta~ınırlar. 1 de yapılmaları bitirilmiş o lacaktır. Myttk 

dağı = Ölüm 
dağı 

Ancak 4 metre genİf· 
liğinde olan dağ yolunu 
genişletmek lazımdır 
Ürgüb <Hususi) - Geçenlel'M tJr -

ı:-üb ile .Kayseri arasındaki T•,.. f&.. 
ğında vulma gelen kamyon --...Oı 
blldlrmiştim. Bu kazada ikJ ...,_ ta
mamile söndü, 14 kişi atn- n aa.af • · 
larak yaralandı. 

Topuz da(ı ürıübe bir saa' •-'•· 
d ed ir. Fakat b u yolun yum aa&i 
ıoo. ıso m etr e derinlltinde bir __. • 
mun kenarından ıeçer. Bu ım.lw Ml
yük bir tt>hlike mevcud otdutwa ..we 
bu yolun ı:-enişllği a ncak dön ......,._ 
d ir Yani Jki kamyon bu yolda ,._,.. 
nn yer •• .amaz. 

B u yold;ın her (Ün 20 ye y&Ua lııam
yo.ı ıelip geçer. Bunların btr imim 
Aksaray, bir kısmı Nevşehir, tflw Wr 
kı-;mı Ürr;übe a iddir . 

Gene 6 ay evvel bu yoldan pıç:mell
t e ola n a th posta arabası aJ'Df JWCle 
uçuruma yuvııtrlanmuı, atlar ,.... • 
lanmış, arabacı öımüıtö. 

Binaenaleyh her an için 1dr ilt.nı 

t ehlikesi a r zeden bu yolun dal tan -
tından 3-5 m etre kada r daha .,...._ 
sı, buradan çıkan taşlana Ufan&mllll 

kt"lıarmda sedler yapılması naGab 
liıımdır. ,\ ksi t akdirde daha ..- 711-
Ja-r bur ada böyle bir çok ,..._,.. 
karşılaşmış olacafız. 

l k binaları yükselmiştir. Hali hazırda evlerde ~obaların yanmasını muc1b ol - Böylece bir hafta aüre11 bayram, gele -
1 
bir askeri garnizonla bir mahfelin, n ~ 

Bi' •ciği tenvir eden kuvvetsi.ı elektrJk muştur. Civarda 1300 rakımlı Gündüz- cek bayrama kadar oradan uzaklaşır gı- bahçenin yaptırılmn.cıı, c:ıddenin iki tan- larla mücadele neticesinde l0,008 a1trep. 
n .,ldnesi artık yenilenecektir. Bunu"l bE•v daı!ına 1 O santim kar yaqmıştır. der. fına ağaçlar diktirilmesi flk pllnın be.-
...... .................................................... - •••••• .__.. ...................................... __.. ..................................................................... _ n,J ftd r 1000 yılan, milyonlarca karaıinek CdU • 

--- -.... şı Ud ı . l Z ( ""\ f'I G LJ L O A K T A '' i N ÖN Ü GÜN Ü , , ) Geçen bir sene içinde muzır hahyvsn- rülmü~tür. 

Söğüdde bir baba Edirne talebe 
oğ:unu vurmak isterken yurdun!f ~ çıkan 

ko:nşusunu öldurdU •r ngın 
Sö2i:d (Hususi) - Söğüdün Savcıbey Edirn{' (Hususi) - Dün ~1Ç1tf1R kı.-

köyünrle bir cinayet olmuştur. Halil s3ca bildirdiğim gibi öğleden ll90Tlnt sn
oğlu Akif ile oğlu 'ftlehmed arasında at biri çeyrek geçe erkek talebe yur -

dtında zuhur eden yangın iki odanın 
uwn IY'ilddettenbcri devam eden ıe - yarımasile sona ermiştir. Yangın m "i -
çimsizlik nihayet Mehmedin evinden dür od.ısının soba kurumlarından çı'c -
kaı;masile neticelenmiş ve bir gün iş tığı söylenmekte ise de bu husu~a nd
bulmak üzere amca:-ının yanına gitme- livecc y:ıp;lan tetkikat ve tahkika~ hP
ğe karar venniştir. nüz yPngının sebebi ilzerinde lıt't bir 

16 Sonteşrin; İnönünün Zonguldağa ayak bastığı günün altıncı yıldönümü, coşkun tezahürlerle kutlanmıştır. 
Eülün mektebler binlerce hallt ve vllılyst erkAnı o gün büyük bir toplantı yapmı.~lar. parti ve villye t idare heyeti 

reisi Akm Karaoğuz tarafından söylenen natuk fiddetle alkışl8llmlftır. Resim toplantıyı göstert,or. 

Mehmed yola çıktıktan sonra Akif rrallımat vermemiştir. 
Yangın;,n söndürülmesi husu.tıur. d:ı 

. onun kaçışından haberdar olm"14t ıili. bPş a itfaiye kumandanı Cemal old . ~J 
hın1 k<ıparak arkasına dü.pnek i.rtemit- hs lde bütün itfaiye efradının M-r tli · 
tir. Fakat bu sırada komşuları mani ol- Iü tehlikeye ~öğüs gererek ~erdik 
mağa ve elinden sil~h ı alma.ğa tefeb - feri canla başla çalışma ve yurd tılebe
bi.is etmişlerdir. Bu çekişme emuında lerhin e5yalnrı dı~arıya çıkarmak h ll -
silah birdenbire patlamış ve Şaban oğ- susıın:laki fayretleri takdirle ka~ı1~!1-

Pazar Ola Hasan Sey Diyor ki : 

- Hasan Bey, garb cep
hesinde iki taraf da harb 
hilelerile meşgulm~. 

... Bu arada hakiki iiıfılan. 
lar yerine ... 

. . . Kuklaları birbirlerile 
çarpış~larmı.ş ... 

I nııstır. 
lu Receb isminde bir köylft sol kolun. Yanoın mahalline Edi rne Vılfsi f" -
dan yarlilanarak derhal ölmüştür. lta- rid Tihner, umumi müfetti,Hk ba"rrıtı .. 
til yakalanmıstır. şa\·irı S:ıbri Öney, belediye M!bt !J!tat• 

defterdar, emniyet müdüıii Hadi1 rnaa-
Trakya istatistik f8finin rif müdiirü Ce~il. jandarma )ruaısndll-

tctkikleri nı f!elerek vangının söndürülmesi hu -

Uzunköprü (Hususi) - Trakya U • su~~nda icab eden direktifleri vertni~ 
1
mumi Müfettiııliği istatistik işleri tefi lerdir. Talebeler geceyi İstikl.Al m~1ct,.. ~ 

Hasan Bey - Tevekkeli Rauf ka?nmız ve kövlerinde bazı i.ata- binde geçiımi~lerdir. Yann tnşaat& btı 
.ıH ~ Ali U iM· dc15. l, 30ll zamanlaı-da bu tistik işleri etrafında incelemelerde bu- larılacakt:r. Yu rd müdürü 8 .. 

ha rb pek gUlUnç oldu, eli - lurıduktan sonra Edirneye avdet etmlt- j re memuru ve kltib bugün ~b e 
yenler çoğaJ.nuştı. j tir. dilmişlerdir. 
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Bir casusun hayatı ~11111nm11111111unn1111111111n1111111111111001111111111111111111111111111ı· 1n11111111111111ıum1111111111111111111111111111111111111111111111rıııııı111111111111111111;~ 
= == =· == 

Rntl'ın o (Baştarı~fı ?. ~cı sayjada) lan sebeb. Brüksele iade edilen . mek • ~ 1 Bir köşenize beş, on para atarken bir de bir 1 
ta pa ~ dasındakı butun evrakı, hat - tubdu. Mektub antetli, zarfın üzerin - § = 
il(· atr!Q par~~ yırtılmış ve çöp sepeti- de\d er1ane adresine iade edilmişti. § ı 
aiara~ını~~ .~a~.ıdları bile, beraberlerine Mektubu alan eczacı fena halde şaşır - § • ' • 
K~ 1 go~u.~duler.. ım~ .. çünkü kendisi, Edinburgda hiç SE M 1 L L p 1 Y A N G O ı 

Yük~.' bu:un bu olan biten şeyleri bü-: kimseye böyle bir mektub gönderme • ~ ~\ 
GP k1 ~. <:ogukkanlılıkla seyrediyordu. diöine iyiC€ eminmiş .. mektubun için - =: 
~ uzerind k - e de k d,'. . e, gere se oturduğu yer- den be~ tnne onar liralık (ster1ing) § == 

Vesiken ısını ele verecek herhangi bir baııknotla bir mektub çıkmış .. eczacı §E Bil t• J f ~ 
lh ~.bulundurmak adetinde değildi. m .. ktubu okuvunca büsbütün hayrete = e ı a ınız. = 
k;n/~~o si~~rası tellendirerek, hak • lkapılm1ş. Yazı makine!';ile yazılmış o • § §§ 
nı"Je a: 1

• t.Pvk·f müzekkeresini göc;ter - lar. mektııbu'1 muhteviyatı şu imiş: 5 § 
~ linı ıstcd:. «Muhterem efendim! ~~ Bu bilet sizin bir kaç senede elde edemiyeceğiniz parayı = 
~1""l'ın b · • K ld w •• h l = := T : u ıste"ini verine getirdiler. urmuş o ummu.z mue.,sel'e esa nna = == 

€'\•kıf mii?.Pl\k('r('c:;· A K ya;ıtığınız mm•affakiuetli ticari i!:LPT bi- = ayın 11 ı·nde ve bı"r sanı"ye ı·çı·nde a 
nın gt.•çcnlerd ' va~ •. amarac.-ı. - zi pek sevindirdi. Nll.mıınPleri gönder - ~ 55! 
'rtınıw.ti , . ~ kabul ettı,gı devletm meqi ihmal etmeyiniz!. DicJer is'! geHrıre, 5 $ 
dıılti !· nı •hlal "OPn kimseler hakkın- omm bizi alilkadar c>dnb;'ec<>ıjini' 11enüz, =: 5 
ttıi t• 'ar.un maddesine istinaden kesil- P"k te kani dC'qiliz!. Fakat rı~ ol1trsr1 o'. ?== K A z A N D 1 R A B •ı L ı• R 5§ 

ş 1• sun firm(lmızın 't.-iizden (azla para vere- :::= . = 
. Karı JnPvu~an . . . 1 t• K a· miueceqine itim.ad etmelisiniz.> = 5 

zıvetınanl.• a•w (' ıcım çe \: 1· ~n 1 va- !-'!ektubun <'ltmda imza vokmuc: = = 
'-'\' l"e b' k 1 kd , • -;· - == tı t?ib' r ır co · n,es e aş a- Eczı:ıne sah:bi bu acavib mektu~un :- = 

1 fnr f';i~ o~ u ~<!~ali c;t' dki. Mu ka ddlera tıtn neye delalet edebilece~ini uzun uza rlı- ~u11111nnmımımım1;:1mnmn;mmnnınmm1111111wmmnm11mıın11rmmmu1111mımm1111m111111111111111111111111m11n111111111111rmmınlW 
B~kal • . . a va asma san mıc: ı. va düc:ünüp durmuş,,. Bu mektub n•cın -==~==-====--::========--=:ıı:=-=========ıı::::===---m::o:ı:-========-====----
ı. • e\eran ne gos erece .- cift zarfın jçine konmuc::tu? Niçin on·ın B J R p U D R A t ını avım~ı d . .. t 1- . 1 . 

lian· ... hnnew· . _ . . . 1ndını kullanmışlardı. Mektuba niç n 
1C'Plad1• 'Eski ~~clmce ~endın~ bıraz inıza 8t:lmamıştı? Sonra ne diye bu - Tecr:besi Karşısında 
dı. 'l'f'k . . . gukkanlılı~mı elıne al- nun icine para kovmu~lardı? Eczane 
b:r aı.: • kış~lık hapic::hane hücresinde 1

1
sah'bi bu suaHerd~ hiç birine cevab 10.000 

k "~1 hır vuk d 1 k h 
. ernedek; . arı 0 aşır. ~n, .. rna • ıvcrcmPyince mektubu polise teslim et- KADININ 
ıhr ..... 

1
. hareket tarzına aıd vuzlerce rnı's ... ,a ı h • ~ .. 

hu vü 1 a ınndan e-eçirdi. Nihayet Kar!, hir ic:tifini bozmıvarak. rnü:l -
t • İ' nrc'(' nıüci f kl" .. d h~ . 
aı es· .. . a aa ~e 1 ıcm en r dPiumuıninin, mektubun hakiki muh • 1 117etınde k k ld · K a· · . ne il~ ith:ı arar 1 . 1• en ı~ını t<·vac;ı hr.kkmdaki tahminle-rini rHn ı" -
kı:rıu1 m edPrlprc:e etsınler, yevane di. r.~knt bunlar nihavet birer tahm;n
d· Bu u~ ~·ok külli ven her şeyi inkar-! di. Mektubun hakiki -muhtevac:ı Ancak 
d. •raıfa· Y" w ·t· k 1 · · k. d· ı 1\"fl"J ~ • : • m ın a esı m ar r» OI'll va1dnlarca ve kendi~nce ma1fım • 

e-.k> b·r a• ·· ·· ·· d h tı l d O, b a so7unu e a r a 1• dıı. Kıırl, mektubun okunmasın! mii'<"-
b·.,,P<;i .u. ·~r S('y; külliven in'karıt ta • akı" dPrhal onun n,.. dPm"'k istediö-ini 
d f 'lı ıstıcvab esnasınd d k 11 1 · nn·ı· a a tı an - anfornH·tı· Mfktubdıt bahc:edilen miiec:-
ti"vcıh 1 17 kanunları, bir mamunun is. scsP, 14 pw;luk toolarda kullanılarak 
?tır-.ı,l<'• safn?atı icin 105 E!Ünlük bir c]ar., vr"•i kesfedilmic; patla ·ıcı bir 
l'tı~dd<'t tba.vın <'clPr]er Bu I05 ~nlük ımacJde idi. MC'ktubda temas edilen i • 
k ıter b'tme ma h <'tıı~ıf b z znunun mu a- ,kinri mec::ele, muavven bir para muka-
trı 1 aı::Iar Ka l' t ..l-f ·· • rıtif1:, hu · r 1 0 uz ~ a rnus - bilin do Alman va hesabına çalıc:ıacak ve 
df'fao;ırıa • zuruna çıkardılar .. Kar] hc>r ni ~·r ahn bulmak j~i idi. Bu teklifi 
ti 'l'e\'k~. k~ndi masumivetini iddia et- var-a'l, Karl'ciı, maktnh, onun bu tek • 
h lfının ta .. lt ·· ·· ~kPlllesi m yuz a ıncı gunu mu lifine k·ıı·ı.:ılıl< verivordu. 

'• h başladı. F k t b'"t'' b .l k K 1 .. ··~tı akern ~ . . a a u 1'n un ar anca ar ıçın 
~a ıvj P~ nın ılk safhaları olduk - ma'fım ~ev]nd'i. HAkimler her nC' ka -
G • CPrevan ett' Ş h'dl d kt !'c\vh•ın .. 1• a ı er, 0 or cfar mf>l·tubun muhtPvivatını süpheli 
hu11a b hev gun ,ı:re..zinm€k ve <laha r:ıördülPrse bile bunu Karrın alevhinde 
h:1lı8e'teıı"?.er d',Per tuhaf itivadlarından l(~t'i bir deHl ~larak kullanamıvacak -
d · erse d h' b" · · 'th ebn,.r k e ıç ınsı onu 1 am e. larmı ihcas ettiler. Bundan ce!!aret a -
?tıirı "'t~i!i bi~ ?cli1 ileri süremedi. Tah- Jan Karı, hak'ml~re hitaben: 

Pibı. asıl tevkifini mucib o - i (Atitası Tnr) 

Hayreti 
-tl 

1~arihten sahneler 
(B4fU1rajı 6 n..:ı sayfada) giyinmi~~:. Elinde bir değnek \'ardı. 

Alemdar Mustafa Paşa Rumeli as - Kendisin! iki adam takib ediyordu. Bi
kerleri i1e İ!ltanbula hakim olunca, ı-isi gayt't güzel tüylü bir halı taşıyor
Kahvecioğlu Burunsuz Mustafa da yel- du. Öbü:ünde çok güzel, uzun ve enli 
keı:lcri su~·a indirmişti. Fakat, ilk fır. bir sofr<J örtüsü vardı. Halıyı getiren 
rnt~a baş kaldıracakları muhakkak o - onn hoylu boyunca yaydı. Öbürü halı. 
lan bu ıorba!arın birer birer temizlen- nın üzerine sofra bezini serdi. Sonra, 
m~!;i kat'i olarak kararla tırılmıştı. Bu. iki adam daha geldi. Siyah pikeden 
ruıısuı Mustafa tersanedeki koğusunda ç~l,ken piym~lerdi. Bu adamların biri 
iken Alemdarın askerleri taraf ndan içi bembeyaz çörek ile dolu büyük bir 
yakalandı. Nereve götürüldüITT.inü pek :'epct getirdi. Elinde bir şinik dolusu 
iyi anlaynn ser~eri, yollarda: tahta kaşıklar vardı. Çörekleri ve ka • 

- Yeniçeri yok mu?! İmdad!. ş klan sofra bezinin üstüne sıra ile diz-
Dive bağırmağa başlarn1ştı. di. Bunlardan sonra iki adam daha ael-
Kah\'er' ofr,Ju Btrmnc;uz Muc;tafa doğ- di. Zengin ipekli elbise giymişl,,.di. 

ruca Gul?tadaki kahvehanesinin önü -
1
Biri?in 4>linde çok büyik bir kase · -

n€ ~ötüri.lldü. Kahvenin içi, havtalar, ıd·. Içi, şeker, armud, ve diğer me '\a
it!~rle dolu idi. Alemdarın a~ke .. i, hu hırla v~pılmış bir su ile dolu idi (ho • 
knlıvenin önünde ensesine bir iki yum- şan. Bu pek lezzetli bir şeydir ve çok 
ruk \•urarak Burunsuz Muc;tafayı <liz rnu<1afididir. Öbürünün elinde iki tane 
rökn tiJ ... r. Mu~tafa gene avazı çıktığı I p~yet giizel toprak mac:rapa vardı ]..-' I'i 
kadar: ııı vahud Mantaldo'dan ge1en kup~la -

- Yeniçeri yok mu?! Yeniçeri yok ro benzh·ordu. 
mu"! 1 Bu ad!lmlardan sonra i~Priye i 1 ·,er 

Dunyamn en eski 
Postacısı : Güvercin 

Diye baeırıyordu. Bac::ka bir znTTian ikişer on dört tane güzel deliknnl "İr

olsa, ufac•k bir işareti ile atılarak olan di. Çicek, dal ve vapraklarla i lrt1 111i~ 
seneriler dehset içinde titreşerek ver- c::ırmalı ec::vab1ar givmislerdi. Bell :n
lerindM kımıldam•vorlardı. AlPmda • de altm kemerlPr vardı. Provanc:: hl · 
rın ac:kerleri. diz cökerttikleri Burun - dmlnrınm yaptıkları gibi, saçlarını ka
su:ı: Muı::tafanın kellesini bir yatai"rnn kiil halind.o keserek alınlarının fü~"he 

~ ı ' Dalıa darbe0 inde ~6vdec::inden ayırdılar. ""' ce dökmi\~lerdi. Baslarında ucu sivri oek 
HH~<"'ra tıors:-.SI genç ve M.. sed!ni k<ıhvenin Bnünde bırakıp mtti - ?arif soı .. külahlar vardı. İ!k ikisiııden 

Iıı;a r ~ (Ba.ştarafı 7 inci uyfcıcla) 
oJu11da.rnnl en hilkfımet tarafından iaşe 

u ur. 

-· .. ·- dnha !levimll ,- lcr. Krıhve içindeki hac::erat da, C'trafa Mrinin elinde zerde, birinin elind.n pi. 
Açıl11 • Kap&naş fiatJa.rı 21 - 11- 939 görünmenize çH yavrusu glbl dağıldı; fare deliği bin lav vard,. Arkadan gelen iki deFkan. 

Ç E K L E R ya,.nyau kat'i Bugün bu aıtma oldu. 1 d:ın her biri ildc:er sahan taşıyorlar -
Açılı, ;;. •• ,anıı BİR TECRÜBE TECRÜBE * d•. Bu s::ıhan1ardan ikisinde pnra1'l11 • 

.. Cuvercı' l . * . Londra 6 ~l 11.21 pudra Aleminde 7İ yapınız 15 nci asır~a sarayda nasıl m1c.- pi1ir etile ku.;kus vardı. İki~'nde 
l'uk y n enn harb esnasındakı bü _ Nev • Yorl ı .. e B 129 ~8 veni, cazib ve son k . d. ? de tav.:ıd~ kavrulmuş tatlılı hamur 
l'ac:ı:-ıdlitnrlıkları Almanya • Fransa a - Part.1 ~ 9.,u; 2 96n bir keşif... CİLDİ GÜZELLEŞTİREN yeme yenır 1. v::ırdı (lokm:ı ?l~a (l'e:ek). Onların ~r • 
~eıe·n ~ 1870 • 1871 senelerinde vukua ~~~~e 2~ ~~;~ ~.~:;~ şavanı hayret ve yeni bir unsur, şimdi 1 H-4 de ~tanbul.a ~olin isminde bir dı11~an relen ıkı delıkanhnn:ı. eller n • 
l'rııştır ~bde kat'i şekilde meydna çık- Amsttrdam l9 oo7~ 69 0070 · ekl' elekten geçirilmiş en inC>e bir Franc;ız elçim gelmıştı. Elçinin maiye • tieltı kapl"rdr, parçalanmış pıliç kı:ı rt. 
/\Jfl'ıa~l u muharebe esnasında Paris Berlln :udr~ ile mliddekikane bir tarzda ka- tinde .Terorı:e Maurand adında bir pa - nıac-1 bulunuyordu. DiP-"r iki delikan· 
?l'ıi~ti. ar tarafından muhasara edil _ !~l ' 2~.!~5 21 287ö rıstırılm·ştrr ki, bu sayt!de cilde bir paz .vardı ki; bir İstanbul seyahatna • lı, keza, oarcalanmış bıldırcın kızcırt • 

P'ra So!ya 0.9 5 • 1 kl k veni bir hıtyat verir. r.a- mesı yazmıştır. O eserden bir parça o- mac:ı ve keklik kııartrnası kapların· ta-
"ercırı~sa. harbiye nezaretinin ise gU • Praı 1·~24 ı.uo26 ::.r av~ çi~i~ bu- ten, gençliğin ta bit lruyelım: şıyorlardı. N1hayet son ikisi de iki kap 
huıurı <'rı yoktu. Güvercinlere sahih Mac1rld 13.ıi025 18.6025 renk!erlle gil~elleftr. Farla olarak ter- •Fransız a:sthadelerine sarayda Türk fıstık sekt"rlemesi taşıyorlardı. P · ·~n 
~trıli An şahıslar kuşlarım hil'kfunet Vart0va .- kibindelri şayanı havret bir un.tUr usullinde ye?Mk nasıl çıkarıldığını gör- bu kaplnr sofranın üstüne dizildi. Etra-

\f nhe vermişlerdi. :~:~eıte 2!:~~.5 26 682j olan •Krem~ klSpO~: imtty;ızlı usulü dU~m gibi yazıyorum: Evvela kapıda una bütün asilzadeler Türk usulü yere 
t.'ılv u ?sara altında bulunan Paristen Belrrad :...ıs ~ ~~s savesinde 1ki miıdi faz.la uman ıabit bir Tlirk glSrOndü. Zannederim bize çı- bPğdaş kurun oturdular. Bir ~ısını da 
<1· ercınfor . Yokoham sı .-tı'875 sı 4 8 6 d ., knrı!a;ı ye~~ nezarete memur adam- diz çökmüstü.> · 
ııtı'ıisr .vasıtası le 363 posta sevke- ı Stokholm 81.0126 rn 012.; urur. d AI+ iş] l" il k difel ~ • Rcsnd Ekrem 
~~~~~~~~~~~tlefü~~- M~~n ~ HA~T~ rn~L~E ~.ı.·~=~=ıı=s~~-~e=m=e=ı=y=e=ş==a==e=r======~=======~ 
hitnıı~/rcl(>tı ~ bir kısmı Parise vara- TEKJ .. ıtF ü:r:OnOrlin bir tarafını cKre Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden ~ 
~inler ır. Mah~ur ordular ancak güver- .............................. mı:. köpilğlh havi Toka1on pudnın ile ~ .... _ mlkta 
d ....... bi

1
Vas!ta5ile sagwa sola haber gön • ••••••••••••••••••••••••••••••••• . w d h h . bi d Kurumumu ....,.beJerl için .ıoMU, r YC muhammen bedelleri ile muvakkat te· ı:r" ve dıger tarafını 8 er snın r pu • mlnatları ap.llda yazılı 19 kalem muhtelif spor malzemeleri 23/11/939 Pe'""embe cü-
·tn~lerdtr. ( T ı· Y A T R Q L A u ) ·1 d 1 Ş d K-· ·v n rn 1 e pu ra symız. aye « 1 ""1 ... ıaO hlzalannda raz!lı saatlerde Rektörlük binasında müte§ekktl komisyon tarafından 

191 
* _ kl5oü!'Ü• havi pudra ik pudraladı~nl! açık eksiltme uaallle !hale o!unacaktır. 

4 dP b Şehir Tiyatrosu Tepebaşı dram tısnıında taı·af dt~er tarafa na:ııtnm daha taze, Spor malzemelerl nümunele.ıinl görmek ve daha !az.la izahat ve parasız §artnaıne 
11l'~sırı-ı ... ,. aşlamış olan Umumi Harb aqam -.at 20,30 da d h rlb ..arll miı .anıt ısteyen.lıeftn EnaUtü daire mlldllrllltiine müracaatları. 
l"e rıij lmanlann posta ve muhabe- Şermin dah:.ı genç ve " 8 ca E.V n yor- Muhammen 
l'l'ıiik~ Verrin1eri tec:kiJatları son derece aa aldı.~mız Tokalon oudrıt4'ınm penı· cınst Miktarı Tutarı Teminatı 
tn~,.k:?..':! bir halde idi. Bu teşkilatın İstlklAl ;~~~=l .!~1:1eı~ d~nda ~:~l f~~al;~:rlz;.~~A!:?ı!!ı ~Ö Çirme 25 çi!t. :· 550, 
~i' ı ~öhn h · "di F K ~ :1~• l"er ; ~e rı ı . ransızlar>n el Oğlan rer.~i vardır. Ksyak a7'f.kUJbı 15 • 15 225, 

~~·ı hr : teı;kiJatı da avni mükemmeli- akşam saa.t 20,30 da ......................... ·-·········---·~············ 11 
geUrt 

25 
• 

3 75
• 

R·n-:ıl aızdi Uınumi Harbiit muhtelif Bir Muhasib Aranıyor r ' K::ıuçulı: &TRtkabı 100 > 5,5 550, 

~1f'r ~r rı~q bu kuc;lardan azami istifa- \. Yeni neşıivat J 17, Knot pantolon 25 aded 425 

'r. 1?-nıın edilmistir. Raşid Rıza ve Sadi Tek tiyatrosu 
25 

• l i,. ı 1 B B k kö 11 l\!ulı:ısfbfn ldtaln - Vergilertn a'UreU he-
Kayak eJlbJ.siıs1 25 takun 

Fransız nor"*ll 15 aded 
1!11 rrı··k '"' arafın bucıün erişmiş oldu. J gece a ır 1 M tlyadl 8lnemasında ııabı hakkında tatbtt! m18aller,. ummnt tıev f\ 

l'lr- huı ~ nınınllve+<> ra~C'n e:üvercinle- K Ô R kıtnt ~tTe!leri. ~ Flore yedek namlı.su 30 il 

lıltJt\r .~rbdn dahi cok büvük varar _ Kansmdan lı:orkmıyan ertek 10ttur. Vodvll Mlilk1 ~ ulteı1 memur ve er1tql.ara atd 2 
gosterecekleri muhakkaktır. maa, kanunlan ,. t..hlan hıwtdir. 3,5 

Kılıç 10 il 

ll yedek ruunı usu 20 I> .. fiore eldtven 15 • - Her akşam Bayan Mualll .,,. &alAJıattln 1nkı1rü> Kitabmnde satılır. 3.ti 
~t"Usk Pınar ve nrkadaşlan tarihi kotltllm!ü tablo Ynıı:an: Ywmf Kmn 'O'ruıal. 5,5 

Kılıç 10 ıı· 

Maske 
l ~ltJı:a VHJ>uru Mersine gitii Saz caz, kabare, varyete ........ - .. -· .. ·-·--••h••····--··--·-
~r":-ı ç~k.V.lin evveı tamiratı b1tlrllerek Ha • Her pazar blltdn programla iıok.ls1z Beyoğlu Halkevhıde konferaDI 
't ~tferın~ılını, alan Etrllsk Vlij)uru, dUn çaylı ma.tlnt :Reyo!ılu HalkeTinden: 23/Ll/918 Perf8Dl -
~ harek rPmak ilzere 11.manımlZdan Mer be güntl aaat 18,89 da Ev1mistn TE11>.tıe..fın-

"I 'Duru e etmıştır. Halk Opereti Bu akpm e..tı Qatııyanda dald merkez btnuında hüım Bay ı::trern 
~~d!1n bıı aererı tecrübe mahiyet.inde Baa\ 11 de Xorkot tarafından ~lA.yet battı-. mn _ 
.. "'t>t ld~r~~:ı gl=-~ühendlalerı de Esld Hamam Esld Tu zuunda mt!hım bir -.nterma INl1leoü -

t.ır. 

Vole}"bd tqKı. 

B:>...sutl>ol tcıpu 

Futbol 
Tenis r1obU 

ll florMl 
Buz haUy 80Pa&1 

15 I> 

6 aded 
2 il 

8 • 
8 • 
1 • 
8 .. 

3,75 
9 
e 

29 
50 
4,25 

525 

75 
60 
50 
40 
52,50 
35 
82,50 

22,50 
18 
48 
2,32 

60 
34 

• 

105 

78,75 

30 

131,15 

cl710ıı 

İbalP santl 

Saat clOıı da 

Saat dlıı de 

&at cl5ıı de 

Saa~ 1611 da 



VekAletl ve Tlrklye Clmbariyet 

z Ba kası dan: 
~ 28/5 ve 15/12/934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanunlar mucibince ihra
cına salahiyet \ eri!en ve geliri tan· amen Sıv~s - Erzu:--um Demiryolu~un 
inşas1na tahsis olunan % 7 gelirli Sıvas - Erzurum ist'krazı nın 20 s ~nede 
itfası meşrut 4,5 mHyon liralık altıncı tertibinin kayıd muamelesi 5/12/939 
akşamı nihayet bulmak Üzere 25/11/939 s~bahından itibaren başhyacaktır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira it:bari kıymette 
birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmıştır. 

Bu tav]ler umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve müesse
!i,e1erce, vilayet hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak müzayede ve 
münakasa ve mukav~lelcrde teminat o!arak ve ha7İnece satılmış ve satı
lacak olan Mi:li Em!ik bedellerinin tediyesil'dc başabaş kabul olunacak
ları gjbi gerek tahvil ve gere:.: kupon bedelleri de tahviaerin tamamen 
itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muc.f bulunacakla rdır. 

TahviHerin ihraç· fiatı % 95 olarak tesbit edilmiştir. )"ani 20 ~irahk birlik 
tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahva bedeli de 475 lirad ,ır. 

Kcfyıd muamelesi Türkiy! Cümhuriyet Merkez, Türk!y.e Cümhuriyet 
Ziraat, Türkiye iş, Emlak ve Eytam, Halk Türk Ticar~~, Be!ed!yel ~ r Ban-
kaları ile Sümer, Etibanklar tarafından icra edilmektedir. L iğer Bankalar 
vasıtasile de bu husus temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruf:atını en emin ve en çok ge ·ir get :ren saha, arda .. 
işletmek istiycnlere keyfiyet arz ve bu kısa suskripsiyon müddeti zarfında 
Bankalara müracaatlarının kendi menfaat!arı iktizasından bulunduğu İşaret 
olunur. "9566,, 

-TU K TiC ET B NKAS A.Ş. 
~ 

KURULUŞ TARİHİ 1919 

amamen yatU'1.lmı'f sermaye . L. 2. o. 

Merkezi: ANKARA 

• e v 

hilde ue haricte muhabırıerı uardır 
Telgraf adresi: 

Umum Modurluk·: T o R KB AN K 

Şubeler : T İ C A R E T 

.,.... 1 ~- - .. "' ' •• • - • ~: ~ _, .. •': •. • •.. • .... ~ .• >. f.:• • ·, İ ·.' _~.,-, ; '~ - . .;<·>; #'-.. ~, • ..._. .. •.' • • ,· -" .... •• ·r-· •, •• , ; ;,.ır•~ı..•< ,,,_..._'.''."~. · ,• ·-· ·• ·- .. • .-. •.·" • •, ~-' .. -'" -~·. ·. ··'·'!..J>· . .tP-~""'-:.' • • ·· ... ~ .. -.~--,~•.- ·1•;'1.I..·-

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

dişlerinizi hrçnlayınız. 

• 

-. Akba kitabevi • 
Her dlld ı•n kltab, '-illete, mecmua 
ıatar. SON POSTA nm Ankara ba· 
ylldır. l•:n iyi IQIU&lye malzeme-

ıJ mevewtdur. 

................................................................ 
Son Posta l\fatbauı ' ; 

=-=----=-
Neşriyat Müdürü: .!e~m Ragıp Emeç 

i S. R&gıp EMEÇ 
SAH PLEBİ: A. E1cttm UŞAKLIGİI.. 

esas+ ·* 

VAKiT, NAt'I Ti .... 
S porsiyonluk bir komprime ile <su ve ateşten gayri hariçten hiçbir 

madde ilave etmeyi düşünmeksidn ) 15 kuruş mukabilinde 15 dakika gi~ 
bi kısa bh zamanda zengin ve iştlhalı bil' sofra hazırlıyabilirsiniz. 

Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir çorbayı her 
zamnn bulamazsınız. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrıl~rınızı derhal keser· 

İcabın .. !a gün~e 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla l.teyioiı· 

-~---
UŞAK ÜLKÜ LİSESi 

DiREK TÖRL ÜGÜNDEN: 
9, l O ve 11 inci sınıflarınuu n&Jd9 n amzed kaydedi!·m~ olanlann 25/U/O!~O 

tarihine kadar mua.melelertm tekemmftl ettirmeleri icab eder. Bu urth• pdar 

muamelelerini bitirmiyenlerin lu.;rıclları silinecek ve yerlerine başkllan .ıın•
caktır. Kayıd için İstanbulda (YUCA U1. KÜ) Lisesine dahi müracaat oıunabllit· 

DEUTSCBB LUFTBANSA 
Kıı uçuş tarifesi : 

SALI, PERŞEMBE ve CUMARTESi 
İSTANBUL'dan Sofya, e.J.pd, Budapeşte ye Viyana ilzeriodeD 
BERLİN'e Sofyadan Selhik Te Atina'ya irtibat vardu. ~ 
z!yada malumat almak, blletlv ve kayit muamelesi için ataiıda 

vekillite mİracaat edilmelidir : 

HANS W AL TER FEUSTEL 
Galata Rıhtım No 46 Teleforı: 41178 - Telgrllf "HANSAFLUO,, 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanhöında~ 
Deniz ll.suinln kadrosunu -.m,amt•ınat üzere yeniden lise I inci sınıfa U .. JI 

sınıfa 1 ~ okur alınacaktır. 
Bu mak.aadla: ' ~11 
a - Yeniden müracaat edeoeklerden bbui şartlarını haiz olup 9 uncü ıi.n~--1r ,.ır 

olan 9. sınıfa ve onuncu .sınıfı blttnı:lil olanlar da onuncu sınıra imtıhan.sı• ~ 
nacaklardır. p-

b - Bu yıl okula glrmek iıOln m~ edip de §erattı haiz olduğu hald• o ,._. 
bul edilmtyenler de kabul olunacatlardır. 

c - İstelclllerln en e:ec: 28111/vıt tarthl.ne kadar okula mil.racaatıarı e96lt• 


