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Almanlar kesfeffikleri 
' miknalıslı · maynle~i 

ngiliz sularına döktiiler 
Bir İngiliz distrogeri magne çarparak 

battı, 21 yaralı 40 kagıb var 
lngiiterenin kararı ve mayn harbi bitaraf memlekeclerde de mühim akisler yaph, 

Ho~anda vapurları 1 ngiliz sahillerine seferlerini tatil ettiler 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 -·-·-··-··--~~~················ 

' 

I Batırılan bir gem.inin miirettebatı diğer bir gemi tarafından kurtnrı1ırk.?1 

~h~ndra. 2 2 (Royter ~. ---:- TaY?'~~re ve di de yeni ~ir ça~~Y.~ b~ş vurarak, 
tt~ı.elbahır harbinden umıd ettıgı n.e - c~1ayı:a harbı:ıt usulun~ ~akıb etmekte-
~ rı elde edemi yen Almanya, şım- dır. (Devamı 8 ıncı sayfada) 

suikasdi 
Yakalanan failin suç 

ortakları aranıyor 
Berlin, 22 - cDeutscher Diensl> , Mü-

1 

nih suikasdinin aydınl&nması bahsinde a.. 
şağıdaki tafsilatı vermektedir: 

(Devamı 8 inci sayfada) ······························································ 
lnanılmıyacak 

bir kazanç yolu 

Milli Şe:f dftn 
ron Papeni 
kabul ettiler 

Ankara, 22 (A.A.) - Almanya büyük elçisi B. Von Papen bugüı 
saat 17 de Reisicümhur ismet lnönü tarafından kabul buyurulmuıtur. 
Bu mülakat esnasında büyük elçi Von Papen bilhassa Fuhrere kartı 
yapılmıı olan suikaıd münaıebetile Reiıicümhur tarafından BerEn 
büyük elçimiz vasıtaaile izhar edilen alakadan dolayı f ührerin teş~k
kürlerini ve dostluk hissiyatını ifac\eye memur edildiğini ıöylemiıt:r. 

Mülakatta Hariciye Vekili B. Saracoğlu hazır hulunmuıtur. 

Siddetli hava , 
muharebeleri 

İngiliz, Fransız ve Alman tayyareleri 
büyük bir faaliyet gösterdiler 

Almanlar Londra ve Fransa, İngilizler de Alman)Ul 
üzerinde uçtula :-, Fransızlar 4 ta)yar~ düşürdüler 

Bir tngiEı ressamına güre 1ıatıa mııharebesi 

Londra, 22 (Hususi) - Havanın ~m- yaresi gelmiştir. Çok alçaktan ucan bu 

Alman . aJ·a nsı n 1 n zclmesile beraber, iki gündenberi tayyare tayyare, hava batarya1arı tarafınd :\ '!• 
faaliyeti de artmıştır. lan ateş neti~sinde U7 ak aşmağa mL·Lhur 

İngiliz hava kuvvetlen dün ve bugün edilmiştir. 

Ç I• r k •ı n ı• n•ı ra s 1 Resimde gördüğünüz .ada~, bir kun- şimali garbi Almanyada Ştutgart, Frank- 11 Alman tayyaresi düşiiriildü 
duracıdır. Çarşıkapıda hır dukkA.nda ça. fort Bremen ve Hamburg şehirleri üze- . .. . . · . 

r !ışır Bu adamcağızın garib bir adeti ' . . .k f l Başka bır duşman tanarec;ı de lngıl-

1 

··:"•• .... _ .. , .. _._._ ·--·- , ........................................... ,\. vardır. rinde muvaffakiyetlı ıstı şa uçuş arı terenin batı cenubu üzerinde! uçmuştur 

!iirlr matbualıncn halıt.lı feveranı luırımnda (D. N. B.) nin yapacağı i y4pmışlardır. .. . Tayyare şehir ve bazı köy'erin üzerinden 
lf i.im, haJiu ve ve•ilra gö.termelıtir. Bunları göıtereme:ue Türk E Londra uzerınde . geçmiştir. Alarm işareti verilmemişti~ 

\ftlcrt6.,cıt1111n makabil iddialı bütün dünya nazarında ıübat bulacaktır. E ı Diğer taraftan Aıntan tayyarelerı de Bataryalar ateş açl)'lış ve tayyare ÇOi( 

J bugün tekrar Londra ve ŞetJand adaları yükseklere kaçmağa r.ıecbur olmuştur . ....... 
~ ............ _ .................. - ............................................................................. .- üzer inde uçmuşlardır. Sokaklarda yığılan halk, gün1üş renkte 

t1h ü.ç gün evvel Alman ajansı bir tek-/ ediyordu, içinde basit bir tekzibin hu- Şetlanda akin eden bombardıman tay. olduğu anlaşılan tayyuC'nin uzaklaşması. 
8 ~tınf.fti. dudlarını aşarak bir kısım Türk matbua-
~ ttkbiz bir Türk gazetesinı muahaze (Devamı 8 inci sayfnda) yarelerinin sayısı altı tane olarak tesbit nı seyretmiştir. 

1 edilmiştir. Bunların attıkları mütcaddid Hiçbir İngiliz avcı t:ıvyaresı havalan· 

Bulgar Başvekili 
arazi için kan 

dökmiyeceğiz, diyor 
l<öseivanof un 
Yeni beyanatı 

''M d eselelerin kuvvet1e 
eğit dostane bir ıek:lde 

ha ]ini istiyoruz,, 
r.<>tırt 

'°e~ili · ra .. 22 (Hususi) - Bulgar baş • 
bır ~ Koseivanof ga:detelere wrdlğt 

, Yonatta demiştir ki: 
~~i - 'Bulgaristanın birkaç küçük is -
teli}{ v~:dır. Fakat biz bir iki kilomet -
~tı tn 'r arazi için kan dökmiyeceğiz. 
lttı(' b~sc)elerin kuvvet ile değil, dos • 
>loa ~r şekilde hallini istiyoruz. Dün
~b iz sulhün yerleşmesi hedefJJ'li 

etmekteyiz. Politikamızı Ank' -
(Devamı 8 inci sayfada~ , -icL,_.:.: .. "4:. 

~~ ...... , . 
~.. . ~ .. 

~-... 

Her sabah erkenden Samatyadaki e
vinden çıkar. Tramvay yolunu takiben 
Şişliye kadar yürür. Yürürken gözü yer
d~dir. Ne aradığını bJ.7. söyliyelim: Dü
şürülmüş paraları .. . 

Ve her sabah rivayetino göre Allah 
kwnetini vermektelflr. Görüyorsunuı 
yere düşmüş bir kırklılı almaktadır. Böy
lece Şişliye kadar dfişmü~ paraları toplar. 

Bu paralar kaç kuruş tutabillr? İşinde 
raktbsfz olduğuna ~re herhalde 5.10 ku
ru§ bi\e tutmadığına hükmedebiliriz. 

bombalardan hiç biri hedcft? isabet et- mnmıştll'. 

memiştir. Bir şehirde alfırm işareti veril- Son iki gün zarfında F~ansıı ve İngifü 
miş, fakat tehlike az sürmüştür. hdva kuvvetleri tı::rafından dilstirüler:ı A?· 

Londra üzerine ise bir tek Alman tay- (Devamı 8 inci sayfc.öa) 

1 "Cinayet bir san'attır ! ,, 

Yarın başlıyacağı mız 

senenin en güzel 
"" • romanı 

Zehirli 
gOlge 

. 
yı 

Okudukt:ın sonra 
bu hükmü siz de tasdik 

1 

edeceksiniz 

Yazan : Cevad Fehmi 

Yarın başlıyoruz. 1 



2 S;ıyfn 

Hergtin ' 
Eski harb, yeni harb 

Yazan: Muhittin Blrcın _ 

D edikodu ve propaganda harbi, 
gittikçe şiddetini artırarak devam 

ediyor. Şimdi, bütün muharib devletlerin 
radyoları, her dilden şakıyan bülbüllere 
bl'nzediler. Bu arada, türkçe de radyolar 
enternasyonalinde hergün konuşulan bir 
dıl oldu. Radyo din!eyıcileri, buı;:ünlerde 
buyük merkezlerden hangisinde arasalar 
turkçe neşriyata tesadüf edebilirler ve c. 
ğer kulaklarının saçma dinlemeğe taham
ımHleri varsa, bol bol dinlemeleri de bir 
iş dcğıldir. Fakat, benim zaval~ kafamın 
nt kabahati var ki, Alm::ınya ile İngiltere 
nı asında cereyan eden muharebenin sah
r.Psi olsun? Bunun ıçin, ben bu radyo neş
rıyatına karşı kuiaklnnnıa p<l.muk'a değ•i, 
dJha sıkı bir madde ile kapamayı tercih 
cdıyorum; hiç dinlerniy.:mım! 

Bütün radyoların neşriyatları ınalüm: 
Eğer söyliyen Almanya ise, İngı1 izleri 
d niz hırsızı, yahucl korsan olarak yade
dcr. Bu hlerkeze göre, Almanya yalnız 
mazlum·arla meskün bir memleket olup 
bütün işı korsanların yeryi.ızunde yap. 
tıklan zulme karşı rrücc.df'le etmektir. 
Hayır, söyliyen rndyo, aleme Paris ·veya 
Londra semalanndan hitab edivorsa, hu 
t .. kdirde de A!manya. Avrupanın göbe
ğıne yerleşmiş bır terrörizın ocağ•dır. İn
giltere veya ran..-;arıın melPklerle mes
kun memleketler "lldu~vna inanmak ve 
Almanvanın da liaydudlar vatanı oldu
j'ıunu öğrenmek istivenlcr için de bu 
merkezleri dinlemek kôfidir. Bt: muha. 
rf'be tnrzı, üç aydanberi lıergün daha şid-ı 
detlenerek bu halde giderken, öte tarafta 
ordular, gece1<'ri rahat rahat uyuyorlar 
ve kumandanlar da, ic; iıliktcn, muhak
kak, sıkılıp duruyorlar. Bunun gibi, harb 
malzemesi hazır'am k icin senelere!' ha
rıl harıl <;alışmış olan fabrikalar, şimdi 
sarfiyatsızlık neticf'stnci" yc>ni istilısaUc
rıni nereye koyacaklarını şaşırmış vazi. 
:y tk>dır1er! 

* 1 

Ben Cihan Harbtle bu defaki devler 1 
harbinın ikısinı de butı.in ruh; kuvvetleri 
tam teşekkül ctmış olarak idrak eden 
nc:•sle men ubum. Bir ne.)Jn, kendı haya
tında bu tarzda iki buy.ik harb görmesi, 
hatta birınde seyirci vaziyetındc kalma
sına rağmen, çok ağır ve· acı bir iş olmak
la beraber, tarih ve hayatın müc2dele 
ltanunu, bizim nesli rahatsız etmemegi 
duşunecek kadar nazık olmadı~ı için, ta-

-SON .POST;\: 

mli Yalan ve hakikat 

Yalan bir silahtır, tevcih edi!diği ıns:mı ba7.nn öldürür, 
f oi kat hakikatle J-31 ~ılS§tığı dakikada derhel söner, mukave. 
:net ::ab!hyeti yoktur. 

Hakikati ~i.>v!emek insanın esaslı hasletlerinden birı ol
ınc:sına ı ağme~ genı:: bir meziyettir, fakac söylenen hakikate 
aıcyr.te ele olsa tahammül etmek daha bt\yuk bir meziy~ttir. 

~~··•••''6·M·;·,M-.J·,n·; ...... ~ .... 
Eaen'e nişan 
Verildi 

ır··························· ......................... _.')l Am1»rihan haydudu 

HergJn bir fıkra ! Alkapon11 serbest 
. 

il am f 
Meşhur lngiliz §airi Slıet'c"} deniz 

kenarında düşünmeye dalmıs, eline 
geçirdığı kıigıdlarla da utal~ 1cayı1:1ar 
yapıp dalgalara 1>trakı1101·cıv. Kciğıd -
Zarı bitmişti. Cebinden bi:· yüz liral:.lc 
çıkardı. Onunla da ka~nk yaptı. Ôte

kilcrinin arkasından b•raktı. Şairin 
bu hareketini gören biri ikaz etmek 
iste eli: 

- Bu para ile hakıki bir krıyık 
satın alabiltrdiniz. 

Slıeı'ey cevab verdi: 

lıh bizim nesle bu cilvcyı esırgcmemıştir. i . . . . . · 
Bununla beraber, ıtiraf E'dcrim ki, o harb. n~ılız harb kabınesınde doJ'llınyon -

- Ben de biliyorum . .Fakat o anrl:ı 
Üham geliyordu. Onıı durdurup b!r 
ka?J1k satın ahruık için buradan git • 
miye ne hakkım l'ardı, ne de vaktim! '- .... .._. ........... --.--........ -......--.) 

den sonra bu defaki h· rbi germenin de lar nazırı olan Eden, geÇ<?n hafta zar • 
insan ruhunda giz'enen merak duygusu- fın~a Majino hattını gezmiş idi. Bu ve
nu şiddetle hareket getıren tesirı itibarıle sile ile Fransa hükumeti tarafmdan 
hL?SUs.~ ':e biraz da vahşi bir l~zzeti var. kendisi~c bir Majino hattı nişanı ve - Vaktile cŞikagonun Çan» diye anı -

Meshur teslehar 
Çunkü, ınsanlık, yırmı sene gıbı gayet kı- . . . . . . -( r ar Ş:r::u s Periste s ... bir sulh devrcsı•ıden sonra, bu d~ n!mı~tır. Burada kendısını, bu nısanı, Jnn en azılı Amerikalı haydudlardan 
fo karşımıza büsbiıtun yenj bir çehre ile Leh generali Sikorski'ye gösterirken Mt:'shur Viyanalı bestekar O.skar Şt- Alkapone, 8 senelik bir mahpes haya -
çıkıyor. • gö:iıyorc:unuz. rauc:, Fr""nsız tebaası olmuştur ve bir tından sonra, San Fransisko sahilinde. 

Bu çehre, ileri ,:{idtn medeniyetin, ve- - " h h d k t Al 
ni harbe verdiğı venı karakteri gösterir. daha cl:ı V~vanaya dönmivecektir. ki müt i~ hapis akne 

1
e!1 çı .. ~ışdır. • 

Daha Cihan Harbi csna<;ıncla da bıraz /ng:"lier~n ·n en ha!lıtsever «B°r daha Viyanava gitmivecei'i:im, kk~pone ,·ergi kaMç~. çı ıdgdrı.dyuz~n entltev 
kPndisıni hissettirmis olan bu karakter f.!Ö:·rluklerimdrn deh~et içindeyim. ş;m ıf olunmuştu. utt"a ı emaye e -
şudur: Eski muharebelerin insanları, in. mi(l/oneri · k·bı ·ı .. .. d.. t v k 

k h - di P,"rı·s+- bultın··ı .. orum. Bu ısıklar rı, ra. ' erı ~ gupegun uz yap ıgı an-s:ınca ve a ramanea ateşe sevkeden ro- " "C " v 

n antik ruhu yerin", bu defaki harb. on- İngilizlerin me-şhur hayırsever milvo - belrl c;i i h • ·azil''.ı:t,,,n e\·velki Viva - 1ı müc:ıdPlelerile Amerika polisini zi • 
J ... rı artık kohramunlık menkıbelerı ya- ncrlerinden Lord Nufifieldin, ordu emrinP narım ruhınu en yakın olarak aksetti- yar!esıle uğraştırmış olan haydud Ame-
rııtmaya çalışmaktan ziyade büsbütün 50 bin İngiliz lirası teberru ettiğini ııjan'i-. ren sel-ıirdir.» rikanın en tanınmış simalarından biri 
baska vasıtalar kullanmavı tercih ettıren 'd. 
b r ruh yaratmıştır. Bu_gi.u•kü harb, ken- lar haber verdi. Lord, bu par:ı ile cephe- j «, .... ~rıl· ta cı 'ker» C"'C'feHnin rneshur 1 1

' 

dısini bir taraftan tt'knık, öbür taraftan deki askerlere radyo tesisatı vücude ge. !be.,tek~rı, yeni bir oneret hazırlamı~ _ Alkapone'nin yüzündeki iki derin 
da tahrik harbi o'arak gostuıyor. tirilmesini istemiştir. t.r. v~ra izini, haydudun bir iddia netice -

Lchıstanda kahraman muharıbler ye. Lord Nuffieldin son senelerdi" İngiliz sinde, dine geçirdiği bir çakı ile yap -
r ine, ağır bır teknik muzafier oldu ve z. d J • t • · t ] 

milletine tcb<'rrü ettigıY· P_ sranı;1 mikt:ın Marlr.;r./ zar1 1a~1n1n : enez- ıgl rıvaye 0 unur. bu bütün yc>ni bir harb stratejisi karşı-
sında bulundu~umuzu gifrdük. On'lan on beş milvon İngiliz lirasın.::ı. yalnn bu- {;;re k ..,rşt bıı 1duğu tedbir Londranın meşhur bir 
sonra, mücadele Lehistan sahasından kal· 1unmaktadır. e;, 

kıp ta garb .sahasına i•ıtıkal edince. mil- ================ Pek eski ıamandanberi « Madricl :ı> maqmunu öldü 
Jetler arasında yalan, iWra, riyakarlık ve clar bu tarzda devam edecek ve kim bilir, 
p;fal unsurlarına istimv:l eden bir tahrık şehri dilencilerinin çoklui'!u ile şöhret 1 A h ,; İnviltere ile Almanya birbirforini mın<'n . . . vrııpanın en meş ur şempanze rnay 
mücadelesinin inkişcıfıın şahid olduk. İn- bulnıuc:tur Son zamanlarda dılencılerın Lo d h t b h . . 

h k k h ve maddeten tahrib için da'h<1 n<> korkunç . .. .. .. • . munu \'e n ra ayvana a çesının 
sanlığın eski şövalye ru u. romanti a - ad<.'dı buc;butun artmı..<; ır. Zabıta d1len- k . t d'l h 

1 ı b · ve ne J?avri insani • ve gavri ahlaki - va- . . • en ço · zıyare e ı en ayvam o an 
r~man11ğı ortadan ;aı oldu. lHs;ınJar, cıl"r<? karşı ta brk edeırelmekte oldurm K b. k .. .. b. h t 

1 
kl 

kendileri harbedecek verdı; evvehi mal- sıta'ar kuP.anacaklar! tcdbirforin bir favda vermediğini gö- oro, "lır .. atç .. gun suren ır as a ı an 
zcımeyi ve sonra da kendi hesablarına Bu harbin devam f'tm<'mesi. bütün in· .. . . . sonrn o mus ur. 
başka'armı harbettirmeğe çalışıyorlar. sanlığın ha,-rınadır. Çünkü <' devam et- rüncP yc>ni \"e çok guzel bır karar ıttı - -------
ç unkü, her ikı· tar.ılın da bol bol miira- ha7 f'\·lemistir. }e ırı· 1"1"epuranın sa.'·/ ·.CJ·sı· t

0 kCP tPknik medE"ıivt>ti. val"t7. inc:anlı- • rı. ~ 
c~at ettiği tnhrik <=füıhının yegane hede- Bu tedbir sudur: Bundan sonra taki-
fi kendi davalarının müdafaasına b:ıı::ka ğın tahribi için calısa, bir medenivC't o- hastane oldu 

l k · l d ol · bat3 ug"r;yacak olan dilenciler olmıva. 
mılletleri de iştirak ettirebilmekten iba- aC'a ve ınc;an ar a sa,. am manı>vıv<:>t. 
rettir! vükc:ek alıJfık. ateş karc:ıs nd l nPctıhet cak!ır. takibat dilencilere para veren1e- Vakti'c> sinema yıldızı Jcan Kiepurnya 

Demek oluyor ki, teknik medeniyet sa. duygusu olarak ne kalmışsa h"psi de <;Ü- re ka~ı yapılacaktır!. Dilenciye para aid bulunan Polonyanın yazlık sayfiyeJe-
hasında çok iledemiş oldukları şüphesiz rüyüp gid('cektir! verirken yakalanan. adamdan ağır para rinden Zakopane ve Krynickt!'deki köşk 
bulunan insanlar, manC'vi medenivet ba- ı m cez"::ı al nacaktır. kabında hapis ccza-ı Alman yaralılarını yatırmak için hasta-
kımından, böyle bir terakki iddiasında ( /{11h/ll!11 c 1"'>/r9t!H sı da verilecektir. neye çevrilmiştir. 
bulunamazlar, çünkü yeni harbin ahlaki 
tarafı, gittikçe acıklı clarak tezahür edi
yor. 

* Fakat, şimdi bir de miknatıslı torpillPr 
meselesi çıktı. Dünkü İstanbul gazetesin
de:" okuduğum bir makale, Almanlann 
rnıknatıs\anmış torp,l!er kullanmava bas
l:ıdıkları hakkında bir tak m rivayetler 
dolaştığını söylüvor ve bittsbi Almanva. 
ya veriştiriyor. Eğer bu rivayetler doğru ı 
ise, Almanlar, gemilerin dcmırlerini .ııiir
dükçe, onlara doğni vürüven vem tarzda 
bir torpil icad etmiş olacaklardır. Bu 
takdirde denizaltı gemilerinin yeni bir 
vazifel€ri de denizl"r" bu torpi•leri dö-:.ı:
mekten ibaret bulunacaktır. 

Lehistanda başka türlü bır teknik hnr
bi. Şimal denizinde ve İngiltere etrnfmda 
d aha başka bir teknik harbi, görülüy,ır 
ki bu dcfaki harbde hc;anlar değil, gah · 
teknik ve gah radyolar dövüşmektedir, 
demekte hata yoktur. Bu hal, sonuna ka-

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
fövayetc l:akıJffsa Alman fılım1crinin yen. 'l)uldukları es

r:ırcr.giz rııah }•akikatte basit bir torpilclM ibarett•:- ~u fark 
ıle ki bu torpil m.kno.tıslaştmJmıc;tır, d ... mirdf'n mamul oı.m 
j!C?l'inin tekne i tarııfından cezbC'dilir, müsndeme vukun ge
İl!"Cf' p:1tlar, ı.nt•aymca gemiyı batırır. 

Demek duy'>r ki torpili eskiden o'du~u gibi rleniznltı g"'· 
ır.iı:ı ile gemıyc ntnrnk veya zincirle dcnb~altın t bagln·arak 
'"IC'r.iz ; :>llrrına diiiemek, bunu yaparken de birçok tl'hlikc. 
lert: f!Öği.ıs f'Crmek liizumu kalmamıştır, torpiller. denizaUı 
Cf aıısı ıle getirip Eman ağız1,arına, geçidlere, beynclmılcı 

y';ıt.ıra. hır<"kmak kafidir. 
Rıvayet tloğru mtJ, değil mi bilmiyoruz, icindc h~ynJin bir 

haylı hıssesi cılrnası ihtimalini daha gaUh görüyoruz, bun"Jnla 

bC'rtıber biz1nt İngiliz baı;vckilinin Avam Kamarasında ytıp: 
\.ğı .:>eyanaltan cn)aşılıyor kı Alman'.ar rr.ıkrıatıslı vcV'l mık
natıssız bırçok toı pili Şimal denizine dı5kmü.,!erdır Ye bu 
tc,rpiller yüzündC'n son iki gün içinde hfr dilziine vapur bat· 

Harlı~ yapan t(>hlikf'sini de göze alır, diycıceksirıiı, doğru, 
b!: < ;.imlcyi birka~ hafta evve>l bizzat İngi'tN" bahrh·ı~ nc.
:.'lrı Mı~trr Cörçil de ~öylemiştir. Fakat bu. öyh~ bir tehlike. 
dir ki f1.:sıri sadece narb zamanına münhasır deği'di-:, denize 
döküler. scrc;eri torpillerin hepsi de patlamıyaca~rı veya top
hnnuyacağı cihctlf' .sulh zamanına da sirayet ede"ektir. Bu 
itib<ırla biz ~imdlki harbin mesela 20 sene sonra da kurbsn 
vermeye ıfovam ec:<:'ı'eğine inanıyoruz, ey okuyucu sen. 
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Sözün kısaıı l 
Maarif işlerimizin tenkid~ 

,_ _____ E. Ekrem Talu 

B ir müddettir, hazı gazc:eJe-~le 
bugünkü maarif işlerimize karşı 

sistematik bir tariz ve hücum başladı. Bir 
memleketin rejimi her ne olursa oısun 
tenkid vatandaşlar için mukaddes bir 
haktır. Bilhassa demokrasilerdP... h:ıki .. 
katte çıban olan, yahud ki gözümüze çı· 
ban görünen intanların be-taraf edi1Jne
sini istemek meşrudur, ve elzemdir. An • 
cak bu kabil tenkidlerde, münekkid bin· 
nefis salahiyettar olmalıdır. Şunun lıu
nun telkinlerine, maalesef çok defa şahsi 
menfaat kaygusile verdikleri malUmsta 
dayanan tenkidler fayda yerine zarar do
ğurur \'e samimiyetten de hakkile şuphe
y(;; diişüriir. 

l\faarif işlerimizin, hiç bir tı:nkid t'dile
cek tarafı yoktur diyemem .. Osmanlı dev
rinden bize miras kalan topal maarif ı on 
yedi senedir, doğru düriıst yürütebilmek 
için sarfedilen gayretleri:ı hen:i~ tam se
meresini almış değiliz. Fakat o gayret -
]erin azami derecede sarfodılmiş bulun
duğunu da -inkar edemeyiz. Evet: O p,ay-
retler sarfedilmiş ve edilmektedir. Ve se
r.eden seneye de maarifimizde ne gibi bir 
salfıh hasıl olduğunu biz, işin içinde bu
lunan\ar görüyor ve biliyoruz. 

Maarifimiz başında, ilk defa, meslek -
ten ve çekirdekten yetişmış, hüsnü niyet 
ve kabiliyet sahibi bir zat var. Bu zat 
Vekalete gelir ~elmez, bilyük bir isa
betle, maarif idarcısinde ınkılab yaptı. 
Muhtelif şubelerin başına maarif alcınin· 
de hakkile hürmet kazanm15 arkadaş1nr 
getirdi. Onlarla birlikte, ciddi işe kovul
duğu esnadadır ki maarif aleyhind<' bU 
~iddetli kampanyi başlıyor. 

Tenkid edilen noktalar nc>lerdir?. An
ladığıma göre, başlıca iki şeyi hoş gor -
müyorlar: Biri mekteb kitablarının nok
sanlığı ve tek elden tevzii, diğeri de 
bazı ilk mekteblerdeki çift<? te.irisat usu
lü. 

Mekteb kitablarının noksanlığı veni 

1 
bir şey değildir. HiılU devam edegelen in
kılab vaziyetinin bu kitab işlerinde ister 
istemez doğurduğu aksaklığı düzeıtmelt 
i<;indir ki Vekalet bunların tabı, neşir ve 

l tevzi işini k~di eline a'mışbr. Bunda 
her hangi bir favoritizm =~ himayecilik 
fikri muzmerri bulundu~unu düşi.inmek 
dahi devletin hüsnü niyetinden Vf' dil -
rüstlüğünden iştibah etml•k demektir. 
Her müellif eserini maarife, maarifi11 sa
Hihiyetli makamlarına beğendirebili" ve 
programlara dahil ettirir. Lakin, hunun 
tabı ve satışını her hangi bir kitabcının 
inhisarına ve ihtikarıno, talebeyi v ~ ta • 
lehe veli'erini evleviyetle düsünen hükfı: 
met, terkedemez. Ettiği vakitki vazivct! 
hepimiz gördük, ve biliriz: Şüpheı:iz kı 
daha vahimdi! 

Çifte tedrisat usulüne gelince, bu usul, 
çocuklarımızda gün ~iindcn nrtan oku -
mn hevesine karşı ilk mekıeblerin azlı -
ğından doğmuştur. Mekteblerin, di
ki tehalüke karc:;ı koya bilmesi için, 
snbaht~ öğleye, öğ~eden de akşama ~a: 
dar ayrı ayrı tedrisat vapılmaktadır. ,e,. 
ğer. münekkidlerin nok~ai nazarın. ve> itı
razlarını kabul edecek cılc:;avdık, b'r kı -
sım çocuklarımız, bina tedarik edilinciYe 
kadar mektebsiz kalacaklardı. 

Şüphesiz ki bazıları çok c.>rken d:W • 
ranmaktan, bazıları da yemek üstüne dol
gun mide ile çalışmaktan pc.>k memnı.ın 
olmuyorlar. Lakin her iki z:imrenin ele b.u 
tarzı mesaiden. ~ıhhat bakımıııdan hic bıt 
zarar görmedik1'('rini ve görmiyecek1Pri : 
ni, memleketimizin "n mümtaz hekim1~rı 
müttc>fikan temin ve t<'Yid rvlemişlcrrlıt. 
• Şu halne. karşı lıfü bu ı:;urPtle YC'rilc~ 
m<'vzuııbahs tenkinlf'rin ısrarla devam .c 
mC'..sİndf' nfkarı umumivc MPna görcrnı • 
vor. vahurl ki daha rlo~ru.cm bu ısrarı 111a· 
nalai"c'hrmak arzuc;unu duvtıvor. 

Birkac j?\indür, kiminle temas etti ve 
bu bahsi görüştü isem, maarif makine " 
miz.in daha da, hız aldığı bu sırada ,.ı:ı : 
pılan bu Micumu haksız $.!ôı·mekt~ heP 
sini müttc'ıidülefkar huldum. 

İyi ve doğru düşünenler ve bithass~ 1i~ 
!eri vakından gören ve bil<·nl(>.:.- benırn 
beraber: 

-Evet. divorlar .. tenkid haktır .. h3l:
kın hududun~ tecavüz etmC'dikçe!. 

C. Ckrem rCaftt 
······························································ 

TAKViM 

f\C'! ni > ıı 

n11 

PERŞEMBE 
====-,_,;;'Ti"'--~ 

lıLNES 
..,. '-'· Şev\ al 
o 55 
:.! 08 

Arnbl"' ,., 
18M -Kuııın 
w 

Ui!lc 1 11-.imli Aıcş" • 

~. ur J. ;). ). .. 
v. 4, ıs 

J,I. 
ı~ Oı ,4 1 u 

t ~() 

-· 7 14 J 4İ> u 
~ 

= 



Sayf• J 

Ege tütün piyasasının (" .... H~;·b····i·~-~ilt~-~~;~ ...... l 
gecikmesi hakkında ı gunde 6 mılyon ~ 

Fransaya mutemadiyeı 
İngiliz askerleri 

sevk ediliyor - -
Londra, 22 (Royter) - Harbiye nazırı e Jktısad harbi 

Hore Belisha. Avam Kamarasında, askeri 
vaziyete dair beyanatta bulunarak, üç 

e 
ş "ddetleniyor 

Ticaret Vekilinin sözleri 1 ~~~~l~~~Hu~~101~!~~am , 
radyoda bir nutuk söyliyen maliye 
nazıı • Sir Con Saymon, harbin İn -
gilteı·e hükumetine günde altı mil-

haftalık mukavemeti sayesinde, Fransız, Yazan· Selim RAo-tn F.m~, 
kıt'alarının tahaşşüd".lne imkan bahşeden 
ve İngiliz ordusunun Fransada toplana.' T ahtelbahir harbınl! munz~.m ~ia
rak mevzilerini isgal etmesmi mümkün rak Almanlcırın gemı guzergalı
kılan Polonva ordusunu :sitayişle anmış-1 ~rnındae torpil dökm~~~rdi vebbtöyıece üç 

tü:-nkara, 22 - Ege mıntakasında, tü-ı alınmış ve geriye kalan cüz'i bir kısmı 
1lfn P!~--ı~ın açılma.aındaki gecikme. da alınmak üzere bulunınuitur. . 
lika ?n:ıatahsilleri d~ündürdUğü ve bazı Bütün bu hazırlıklara istinaden, pıya-

Yetlere mah l ·•· t B' · ·kA b' · i C ma gt.i lrlir a verdıgı hakkında z- sanın ırıncı anwıun ınnc u -
tile ;:ıetelerindeki neşriyat münasebe- n5 açılması için icab eden tedbirler alın
lled,o! ca~et Vekili Nazmi Topçuoğlu, A- mıştır. Münhasıran çiftçi ve köylU men
Yan tu &Jansı muharrirbe aşağıdaki be- faatinin icab ettirdiği bu teahhurun ma. 
~ ta bulunmuştur: nasını anlamak kolaydır. Bu itibarla, alı-

tıın Ege rnıntakasında, tütün piyasası. nan ve alınmakta bulunan tedhirlerle, tü
\';,k·a~ılması mutadın h:lafına olarak fil- tün satışından müstah!!ilin emin olması 
Hin ı ~ sene biraz geç kalmıştır. Mahsu- ve istikba'e emniyetle bakması lazımciır. 
&at;ı ?nfiatahsile kazanç bırakacak şekilde HükUmet, yahıız bu sene için değil, ge
ltıad:ası~ın icab ettirdiği tedbırleri al- lecek seneler tütµn mabsulU?ün satılma
ıtıetı n, P1Yasanın açılmasına müsaade et- sı için de icab eden tedbtrlerı almış oldu. 
an ' bizzat ınüstamilin de menfaatine ğundan önlimüzdeki sene tüt~n ekimine 
taıt;~ l~tdük. istihsal aleminin bu men. aid hazırlıkların şimdiden yapılması~ı 
ıeıen rfnı ~orumak için, ittihazı lazım tütün mü.stahsillerine ehemmiyetle tavsl-

tedbırlerin bugün mühim bir kıSIN ye ederim. (A. A.) 

Alman - Sovyet 
muzakeraleri 

Bitaraf bir Balkan 
ıı~oku ve Romanya 

dıri et, 22 (A.A.) - Havas ajansı bil- Berlin 22 (A.A.) - Alman - Sovyet 
Yor: ~ k I · i k d t' l · Sallh· , muza ere enn n ya ın a ne ıce enmesı-

h bit ıyettar ınahfellere göre, Roman. ne intizar olunmakt9.dır. Alman resmt 
lüne iar·af bir Balkan blokunun teşekkü- mahfilleri, Sovyet murahhas heyeti şefi 
ttıa}ıf ~trake hazırdır. Maamafih ayni Tevosyanın heyetin mesaisi hakkında Sta 
La~r §Unu ilave ediyorlar: line rnalOmat vermek üzere Alman hü • 

tere h ' bu hususta lıir todbir olmak ü- kumeti tarafından emrim? verilen bir tay
ettiİtnu Ududlarımızın tashihine teşebbfuı yure ile hareket ettiğini söylemektedir -
lltıJıy ıe dair olarak çıkarılan şayiaları Ier. Tevosyan kısa bir müdde~ sonra av. 
dudı~rnıYoruz. Halbuki, hali hazır hu- det edecektir. 
tı da ~ ınuhafaza için çarpışacağımı-ı -------------

llöy ırıuteaddid defalar söylemiştik. C k d D 
~!et~ bir blokun teşkili için Balkan 1 8 ya, & 80 
ltıtştı •ri nezdinde ilk tecrübeler yapıl.. ı ' ,..., • t 
llı:tı r. P'akat siyast mahfeller, kat'i bir 1 ~a...:ıye 
tiQ;"ln bu kadar çabuk istihgaline in- 1 Londra 22 (Hususi) _ Pragda örfi i-

~tni söylemektedtrler. darenin k~ldırılmış olmasına mukabil~~-

A tün Çekya yer yer kaynaşmaktadır. Dun 
lmanyanrı uztın de 6 Çek zabiti silahlarını teslim etmo.. 

• >diklerinden hapse atılmışlardır. Radyoda 

rnenzı·ııı· tor.ları örfi idarenin kaldırılmıuııile Çeklere se~-
n .. r besti verildiği söylenilmiş, fakat ufak bır 
~ l'Ukııeı 22 (A.A.) _ P118en'deki Sko kargaşalık olduku takdirde yeniden ör.ti 
tı11~'brfkalarınm 470 m11imetre ça • idarenin ilin edileceği bildirilmiştir. 
tttı~ Çok. uzun menzilli altı t<>p imal SloYakyada komünistler faaliyette 

bildirilmektedir. Luibliana, 22 (A.A.)- Slovakya poli-
J.tateş 1 V •1 f f • si, Slovakyada bir komünist işçi faaliyeti 

b 
a oroşı o un zmır keffetmiştir. 

elediyesine hediye 
, ettiği otobüs Kayser Almanyaya 

lof~:i; 2~ (A.A.) - Mareşaı voroşi - dönmüyor 
bt.ted· ıtnıre hediye ettiği otobüs ®" 
atrnıeıye otobüsleri santralında mera - Amsterdam 22 (A.A.) - Eski Kay
ltl:ştı ~sellUm edilmiş ve plakası takıl- zer'in ailesi azası, Kayzer'in çalışmak 
ta dar. 'r~sellüm muamelesinden son - Üz.E're Almanyaya döneceği hakkında 
lor b ~~tlıler otobüse binerek Voroşi • bir Macar gazetesi tarafından verilen 
lit-:ıe ~~arından başlıyarak şehir dahi- haberi krıt'i surette tekzib etmişler ve 

n~ı 1~ gezinti yapmışlardır. kendisinin bugünkü M.diselerde faal 
•~c;a ... "dıye Reisi Dr. Behçet Uz, dün bir rol ovnayamıvacak kadar ihtiyar 
,_ • ••l otob" .. . J ... 

~r; 11 f usu teslıme memur Sovyet- olduğunu ve bu iJsi Hohenzollern hane. 
l~slti stan~ul başkonsolosu Geor~ • danının daha genç basına bırakmakta 
J te~ne bir ziyafet vermiştir. olduğunu bildirmişlerdir. 

;11uız - ita/yan 

4
11ka .• 8"/R.f}frll111 

tJı~ a llclra 2 2 ( A.A.) - İngiltere ile 1-
tl'ı· ıar arasında çok mühim takas anlaş

nu ~ Y<tpılmak üzeredir. 
~aPt <lberi veren cFinancial News• 

On'• · 
~a o) 11ıın Londrayı ziyaretinin boşu-

Almanyada işçile·in 
vaziyeti ve tevk:fler 

Londra, 22 (A.A.) - Almanyadan ge
len haberıer. Nazi ~eflerıniıı Alman işçi
sinin teşkilatlı bir mukaverr,etir.den kork. 
makta olduklarını gösterıycr. 

Dai'y Telegraph gazt.'tesinin Amster
d&mdaki muhabiri Almanya işçi sendika-

~ ,.,u on vapurun uır en a masına fe-
tır. beb olmaları İngilizlerle Fransızları yeni 

' yon ~terlinge malolduğunu bildir-
rni~tir. 

Belisha sözüne şöyle devam etmiştir: tedbirler almaya ve Almanyaya karşı 
Son defa burada söz aldığım zaman, tatbik e.ttikleri abluka;,:ı daha ziyade şi.:ı
Fransada 158 bin askenmiz vardı. O za-1 d~~lendırm.eye s~vket~ı.. Bundan evvd 

• b' J k mucadelenın şeklı şu ıdı : 
, ....................................................... ,,.. mandanberi her ~~fta m erce as er on- İngilizler, kendi irnra lıstelerine yazıp 

A!11za ;-ı - Rumen 
T"{"carrf 

Müzckereleri 

!ara ilUhak etti. Onümiizdeki ilkbaharda Almanyaya girmesini Alman mukavenıe. 
ordumuz mühim nisbetlcrde artacaktır. tinin devamına vesile vermek noktasm-
7~fere kadar bu böyle devam edecektir. dan . mahzurlu gördüklerı .. eşy2yı bi~aruf 
El vm takriben bir milvon asker top- gemılerde d~ bulsalar musadeı·e edıyor, 

ye .. . • . . ' .. buna mukabıl Alman menşelı eşyaya do--
raklarımız uzerınde sıkı hır talım gor. kunmuyorlardı. Böyıece, Almanlar, mem-
rnektcdir. lekeUerine ecnebi dövizı celbine muvaf

N azır sözlerini şöyle bitirmiştir: Ordu- fak oluyorlardı. Ma~ n harbinin başla.. 
Bukreş, 22 (A.A.) - Royter: Alman muz büyüyor ve her türlü ihtimallere ması üzerine İngilizlerle Fransızlar Al-

manların bu dolambaçlı yoldun da döviz 
ticaret heyeti reisi Elodius ilk muvaffa- karşı hazırlanarak, dünyanın diğer taraf- tedarikine imkan bulamamaları için Al-
kiyetini kazanmıştır. Romany~ 1940 Ma~· ı larından silah ve_ ~alzen:ıe gönd~r~yoruz. man mahreçli olan bütün eşyayı, kara 
tından evvel Almanyaya 30 bın muhtel1f Düşmanın savletını emnıyet ve ıtımadla listeye dahil olsun ı)lmasın müsadere et-
hayvan ile 30 bin domuz vcrmeği vadey- 1 beklemekteyiz. meye karar vermişlerdir. Mayn harbinin 
!emiştir. böyle bir mukabele davet edebileceğini 

tahmin eden Almanlar, bir müddettenbe-Diğer hususatta Alınan - Rumen müza- F lar ·ık·ı Alman ri Orta ve Şimali Avrupada bir nevi ka. 
kereleri henüz müsbet bir neticeye \'ar- ransız palı iktısad sistemi vücude getirmeye ça-
mamıştır. Bilhassa Romanyamn Alınan- d • 1 b 1 d ı Iışıyorlardı. Bunun manası şu idi: 
yaya verdiği petrolü arttırması meselesi enıza tısını 8 ır f ar Almanya, İsveçle Norveç ve Finlandi-
muallakta bulunmaktadll'. Romanya ken- yayı ayni zamanda l3el9ika ve Felemengi 
di milli müdafaa ihtiyaçlan ile yeni mu- Paris, 22 (A.A.) - 22 Teşrinisani Fran- ve bunlardan bilhassa lsvcçi şimdiye ka-

sız akşam tebliği: dar tatbik edegeldiğı ticari ve iktıs/l.di 
kaveleden evvel başka devletlere karşı sı'stemden avırmak ve bu memleket)erl 

· f · ld ~ ı..._ .. dl d b k Her iki taraf tayyareleri bugün faali- J gır şmış o ugu taaıuıu er en aş aca Almanya ve Sovy.?t Rusya ile mübadele-
petrol vagonlarının Almanyaya geçmesi. yette bulunmuşlardır. Biri deniz tayya- de bulunmaya sevkcimekti. Böylece, Al. 
ni kabul etmek istememektedir. releri tarafından keşfedilmiş olan iki manyayı başka memleketlere muhtaç bı-

Diğer taraftan, Rumen petrol füı.tları- d'!işman tahtelbahiri iiç gün fasıla ile ay- rakmadan ve bunlarla müştereken müra-
nın indirilmesi hususundaki müzakereler ni torpido tarafından batırılmıştır. kabalı bir iktısad <;isteminin dairesi için-

• 1 de nazım bir hale getirmekti. Şimdiye ka-
de devam etmektedır. dar bu tasavvur İsveç, Norveç ve Finlan. 

Elodius bütün bu meselelerin halline Betondan daha saGlam diya gibi Şimali Avrup:ı dcvletierinin ve 
yardım etmesini Von Papcnden rica ey- I dd S bu arada Felemenkle Belçikanın muhale-
!emiştir. 

A'l~doluda zelzele 
Trabzon, 22 (A.A.) - Dün saat 10,52 

de şehrimizde on saniye devam eden ol
dukça şiddelti bir yer sarsıntısı olmuştur. 

Hasar yoktur. 
Ş. Karahisar, 22 (A.A.) - Dün saat 

10,45 te garbdan şarka doğru kısa fasıla
lar\a biri iki, diğeri bir saniye devam et 
mek üzere iki yer sarsıntısı olmuştur. H 
sar yoktur. 

Bazı köylerde evler r!· 
ölenler var 

1, 

0 an ma e: u fetlni davet etmekten başkl bir netice 
vermemiştir. Çünkü bu dt>vletler, binne
tice İngiltere ve Fransa ile olan ticari 
münasebetlerini kesmek mecburiyetinde 
kalacak'ıardır. Bu ise onların işine gel
memektedir. İngiltere ile Fransanın ~on 
aldıkları iktısadi tedbirler ise Almanya 
nın bu teşebbüsünü baltalamaya !llatuf. 

1 
tur. Bu devletler deniz seferlerinin bir 
müddettenberi emnivetsizleşmesinden <Jo 
layı bitaraf memlekP.tlerd"' hasıl o'an en
dişeleri ortadan kaldırmak için o~mi-• 
ferlerinin, bitaraflar da dah~! 
zere, harb 9:emilerinin himayesi artnfd• 
ve kafile halinde icra edilmesini teklif 
etmekte, bu sayede seferlerin yalnız em
niyeti değil, süratinin de _artırılaca .~! biLf 
dirilmektedir. Harb, demzlerdcn, şımdl, 
daha büviik bir harare~le iktı.sadi sahava 
intikal etmiş ~örlinüyor. Bu safhayı ka-

Erzincan, (Hususi) - Zelzele Te~ zanmanın eh~mmiyet derecesi üzerind9 
can kazasında, Mans ve Karakulak nahi- durmaya lüzum yoktur. Yalnız şun~. s$'ılil' 

!emek kafidir ki iki taraftan bıd, c. 
yelerinde bazı evleri yıkmış. bir~aç ölü, · - t ni aciz vazivete getirdi~i J?Ün harbin ( 
yaralı vardır. Vilayet yardıma koşmuş- . . .

1
.. havctl de ,·aklaşmış olacaktır. 

tur. Bir Amsterdam ga~etesı, su ıstı .~sı- ~ • f7) ı:;; 
Ankara, 22 (A.A.) _ Bayburt, Rize, na uğratılan bir arazı ~arçasının gor • jl!/ım (/( aqııt· Gmt1ç 

Sıvas ve Giresundan alaığımız haberler düğünüz şekilde resmıni neşrederek, ··········-···"···························-·-·-·-
dün buralarda saat 10 ile ıı arasında hiç altına şu yazıyı yazmıştır: Rlbbenlrop'R Lenin 
bir zarar kaydedilmiyen yer sarsıntıları «B~tondan daha kuvvetli, çelikten Nişanı verilmiş 
olduğunu bi'odirmektedir. daha dayanıklı, tel örgüden daha teh -

R dh · t br v i did edici, dostlarımızın dostu, düşman- Stokholm 22 (A.A.) - Svenska Dag 
asa !lnl'!nm ,.. g .. b" . M ·1 h ttı bl d t t . . B rl·n muhabı'rl , . . larımızm duşmanı, ızım aJ no a • a e gaze esmm e ı • 

İstanbul, 22 (A.A.) - Kandıllı rasıtd- z· f .d h tt 1 S H tt Von R'ıbbentropa Lenin nişanı veril -mız, .. ıg rı . a ımız o an « u a ı • 
hanesinden: k d' 

mız» dır bu!• diğini bildirme te ır. 
Dün sabah saat 10 u 5! ri~kika g<1çe ................................................. ·-············-·············-······ .................................... -

şicidetli bir zelzele k't) deciilmiştir. Mer. 
kC':r. üstünün İstanbulun şark, cenubu şar
ki istikametinde 1061) kiiomelre mesafede 
Vl' Muş, Çapakçur, Bingöl müsellesi dahi-
linde bulunduğu tahmin edilmiştir. 

Kızılayırı y;ı ı d .mı 

Ankara, 22 (A.A.) - Kızılay Cemiyeti 
umumi merkezi Tercanda vukubulan ha
reketiarz haberini alır alınaı fellketzede. 
lerin iskam için 500 çad•r ile iaşe yadı
mı o\mak üzere 1500 lira göndermiştir. 

Yunanistartda linyit madeni 

Sabai.tan Sabaha 

Tarihclen ders 
Almanya sinirli haldedir. En iri lhtimallerlf' rirdili harb en fena şartlar 

içinde devam ediyor. Harbe devam etmek nyahud sulhe talih olmak da netL 
cesi deti~miyen bir iklbet ıörünüyor. 

Almanya bu atır neticenin inriltere tarafından ham anmış oldutunu blldill 
için bütün hıncı ile ıöalerini Londraya dlkmi?tir. l\laddi imkan bul<ıa dünya, tarL 
hin kaydetmedlti korkunç makateleye ,ahid olabilirdi. 

ttn,,. rnadığını yazıvor ve İngilterenin 
'tl-ıı,:\:~.". 8 milyon ton kömür yererek 
\oe k~ ılınde makine aletleri alacai?ını 
hı'>ıJa~ pamuk, kaucuk muameleleri 

lcmnın eski şefi Theoclore Leipa:"t ile Pe- Atina 22 (A.A.) - Dün neşredilen 
1 

Almanyadaki inriliz diişmanlıtmm <Jebe!>lf'ri meçhul delildir. inciltere dünya 
ü~tündeki kunetler miivueneslnl bozmak istemiyor. Almanyanın yayılıp renltle.. 
mesi için de bu müvazenenin boza maın 7arııridir. Nitekim vaktile Fransada bat&& 
inlulib deninde İn&'llterenln iN clhaıı mü.,ıııeneslni tutmak siyasetine karıtı ı... 
yanlar olmuş. Napolyon bile bu mak.•d için kartal ıibi sata sola kanad çalmaşt1. 
Bütün bu rafretler Fransanm en kıymetli miıtemlrkelerinl tnıllwreye kaptır. 
masile netice endi ve Fransa bu kayıplarını :ancak inıilterenln nza!lll~ fakat ha.t
ka mıntakalarda ve başkalarının !lırtmdan kopardıtı part:alarla telafi edeblldL 
tnrnterenin müvazene siyasetini bo7.mak arzusunu ATI"Upada ikinci olarak taklit 
eden devlet AlmanyadD'. Barb seheblet-i ne oluısa ol!>un maksad budur. ,ti manya 
914 deki ilk. tecrübede Afrika ve uzak '1'r%1akl birkal' parça müstemlekesini kap-

cagını bildirmektedir. 
tC'r Grassmannın üç gün evvel Berlinde bir kararname ile garbi Makedonyada 

o,.,, 
0 enP.rR' /fdzım :ba !I Pa r ·.«: • "' 

tt!vkif edildiklerini b!ldırmektedir. Vıya- linyit madeni araştırılması ve işletil -
nanın eski sosyalist bcleci;ye reisi Geitz me-:i için hükumetle Amerikada bulu • 
rie Avu. turyada tevkıf edilmi~tir. n<an Yunnnlılardan mürekkeb mali bir 

Eu g~r Kra'ı Lord Loyd'u 
kabul etti 

() ~a~dr~, 22 (A.A.) - Orgencr:ıl Kazım 
~il ak rıyasetındC'ki Türk ac;k!"r: Jwveti. 
l' '-.. ı Şama dog~ru !.opa'rrıcl"n P •ı·ı·se ha· 

"'" - - "' "' S"fV"' 22 (A.A.) - Kral Boris, dün etıniştir. . v ... 

l!n lPd Uo\'d'u kahul etmiştir. 
Yfik Harhd,.. r,. .. ,.,<;,.~ı~dcki 1 

F Mühendi~'erin y1rdım arı rans1z rlo'la.,m~s,,,m 

~t kumandanı öldü A:1kı:ıı<ı 22 (A.A.) - Ankaradaki 
~•ııa~~ 22 (A.A.) - Büyük Harbde mülıcndis aileleri aralarında topladık • 
~°lldq alede F_ransız donanmasına ku- la:::-ı ~arayla 100. yoks~l ilk mekteb ta
hliın~ ~en Vısamiral Guepratte, 83 lebesıne palto, ıskarpın, çamaşır, def-

Vefat etm~tir. teı ve kalem dağıtmışlardır. 

grup arasında imza edilen mukavele 
· tasdik edilmektedir. .............................................................. 
Esbak Tahran büyük elçisinin 

cenazesi buglJn kaldırıhyor 
Dün vefatını teessürl~ kaydettiğimiz 

es bak Tahran büyük el~m Bay Sadrettin. 
Saymanın cenaz~si bugün saat on bir bu-1 
çukta Modada Yenifik'.r sokağında 11' nu
maralı apartırnandan kaldırılarak Os
manağa camisind.! namaz. kılındıkt:ın 

sonra Sahrayıcedid mezarlığma defnedi
lecektir. 

tırdı. Boıünkö harbin sonu nereye v:ıracalı kestirilemez. Yalnız bir ibaklkal 
var ki şudur: in('iltere anın bet kıt'as.ında muhtelif ldue Şf'killerUe kendisine 
batlı imparatorluk eczasını tutmak i~tn bütün tahminleri altüst edecek kadar 
uır:un bir mukavemet ıösterecektlr. \'aktlle Fransaya karşı ayni maksadla yapı. 
tan uzun muharebeler bunu rösterdi~i ribi 11101 de Bindistanda baş veren sipahi 
isyanında ve bunu taklb eden 189t deki Transval isyanında anudane devam 
eden muharebelr de buma ispat etnıMir. Tarlhde hf'r devletin bir itlli ve bir 
inhitat df'Vri oldutu ıörlilmüştilr. Fakat inırlltere ve mll1lsırı teşekküller (Dnlel 
hayata) fizlyoloJisini kavramışlardır. tnıHter.- için deniz •hakimiyetini, ve müs • 
ı"mlekelerlni ana vatana bathyan deııiz ıreçldlerini e'de tutmak ne kadar tabR 
f!>e bu müvazeneyl bupn ve yarın tehdld etmeı;i ihtimali olan unsurları tehlike 
olmadan bertaraf etmek de o kadar tabiidir. Ayni va:ılyette Almanya olsaydı 
ayni siyaseti riltmesi taltii olduta kadar .. 
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ların ra dyosn Şehir ! 1 L 

Mecl"sinde hararetli \. 
Vergi kaçakçıhğı 
hakkında tet ikat 

yapıhyor 

Dün Demirspor -Galatasaray maçındaki 
hadisenin muhakemesine devam edi dl 

m-nak şalara sebeb oldu 
Azadan biri Şirke t vapurlarındaki radyoların halkı 
Boğazdan kaçırdığını iddia, diğer bir aza da halkı 
rahatsız eden g iirü1tü:erin çokluğundan bahsetti 

Hukuku umumiye ve hake min müdafa a şahidlerİ 
hakem lehinde şahadette bulundular 

Çift defter kullanmak suretile mü -
him miktarda vergi kaçakçılığı yaptı
ğı ihbnrı üzerine sınai bir müessese 
hakkında Emniyet Müdürlüğünce ter -
tib edilen bir cürmümeşhudu mütea - Temmuzda yapılan Demirspor • Gala-ı çiğnediğini yazmıştık. Hadisenin tahkik;i 
kib takibata başlandığını yazmıştık. Bu tasaray milli küıne maçında çıkan ve ha- tına el koymuş bulunan müddeiumu. 
hadise ile Defterdarlık da ehemmiyetli kemin tecavüze uğramasilc biten müessif muavini Ali Kemal, tahkikatı süratlc Jk

hadisenin muhakemesine d:in de Üskü~ mal ederek, vak'a cürmümcşhud ]<anıl· 
surc'te alakadar olmaktadır. dar asliye ceza mahkemesinde devam e- nuna göre Asliye 4 üncü ceza mahkcJ11e-

DL1n Defterdarlıktan bir mürakibin dilmiştir. Davacı Dr. Tarık ile avukatı sine intikal etmiştil'. Doktor Orhan cezB 
~tanbul Şehir Meclisinin içtima müd- H alil HHmi: ba~kanlığındo. mahalli tahsil şubesilc Niyazi Kongur ve suçlu kaleci Necdet ile kanununun 445 inci maddesine tevfikall• 

d cti sekiz gün uzatılmıştır. D!.inkü toP- - Sokakta biz1 ner şey ral1atsız et- avukatı Suad Tahsin mahkeınede hazır mahkemeye sevkedilmiştir. 
Emniyet Müdürlüğünden birer memu- ı.tot Jantı hararetli geçmiş, karşılıklı münaka- mektedir. Şirket vapuruna gelinciye ka. bulunuyorlardı. Mahkemenin söz verme- Dün başlanan muhakemede, do~ 
run ic:tirak ettikleri üç kic:ilik bir hey - ·ı ~ k lk d h k hlld' . b. k eli . k' h··ı· t cöyle §alar cereyan etmiştir. dar r ahatSlz olduğumuz gürültüler 0 ka- " " - .sı e ayaga a an avacı a em " ıseyı ızzat en sı, va ayı u asa en " 

B ,_eli M eli · zill. d .. kka ,_ d k k. et tarafından, müsadere olunan defter- olduğu gibi an1atmıştır. Geçen celsede anlatmıştır: 1 e.11\: ye e sı 1 sucu u • n~- ar ço ı... suçlu avukatının serdettig-i iddıaJara - Otomobilimle ::<'atihte:ı Edirnck3.P rını, plak çalan ticarethanelerle radyo Bu esnada Şirketihyariyenin idare ler üz~rinde tetkikat yapılmıştır. • ur· 
k T:f py'et tetkikatmı bir iki C1bÜn içinde mukni cevablar veren Tarık ezcümle, ta- istikametinde gidiyorum. Hava yal'!:n 1'· 

çalan kahve ve kıranthanelerı bir t:ı ım meclisinde aza olduğunu ileri süren aza- rafgirlik yaptığı iddiasını şiddetle red ile lu ve yollar ıs\aktı. Malta çarşısına yn 
51 kayıdlarla takyid etmek istemektedir. dan Haydar söze knrışmıştır bitirdikten sonra taayyün edecek kn - kendisinin dürüst hareketi hakkında Be- }aştığım sırada, ani olarak karşıma bn b 

Geçen celsede encümene ıadc edilen zabıt - Şirketihayriyeni~ idare meclisinde çak vergi miktarı üzerinden alakadar den Terbiyesi Umum Müdürünün gaze- sargılı bir kadın çıktı. Ben, derhal ıcB 
te.kenunül etmiş, dün tekrar umumi he- azayım. Vapurlara radyolar yerleştiril- suçlular mahkemeye verileceklerdir. telerde çıkan tebliğini ırahkemeye ver- eden bütün vazifemi yaptım. Fren ve l<f; 
yete sevkolunmuştur. Zabıt okunduğu es- meden evvel müteaddid mektublar alın- miş ve 0 gün maçı t.etkik eden müra.kabc dını kurtarmak için sağa viraj yapınnJ11ol· 

P il 
heyetinin teşkilata verdiği raporun tetki- durmam ve çarpmam, hepsi bir anda o-

nada Fuad Fazlı söz almış ve : dı. Herkes radyoya taraftardı. Şirketin O S f e: kini istemiştir. K aleci ve takım kaptanı du. Kazayı müteakıb, yaralıyı heınen. e 
- Şirk ·hayriye vapurları yaz günleri bunda hiçbir istifadE>si yoktur, biliıkis olan Necdetin şuurunu kaybederek bu tomobilime alarak, Haseki hastanesı~. 

alabiltliğine plak neşriyatı yapmaktadır. masraf etmektedir . Vapurlar a radyolar Bir çuvalcı iki kamyon arasında kald. işi yapması iddiasına karşı Necdetin ma. naklettim. Ameliyat esnasında da baSdı 
Olur olmaz zamanda zırzır öten bu va. umumi arzu üzerine yerleştirilmişt ir. çın başındanberi mütemadiyen favullü da durdum. Fakat, kadın kurtarılama1.J 

Taşcılar caddesinden geçmekte olan Ha - ve tehlikeli hareketlere bas vurduğunu, Mahkeme dinlenen şahidlerden 113 1 

Purların susturulnıasım isterim, deır.iştit. F uad Fazlı t eklifinden bir türlü vaz- ö - d 1 kt · b!b adında bir çuvalcı, nun en geme e halkla alay ettiğini, mütea~.did i~tar~ar d e.>, kaz:ıya dair, ~unları söy~emiştır: p· 
Buna SUTı Enver: geçmemiş : bulunan Fethinln idaresindeki 3948 sayı!ı aldığı halde son defa yere duşen bır ha- _ Hava yağmurluydu. Agaçların ya 
- Yüksek sesle bağıran kahvehaneler- - Her şeye ahkam koyan meclis bunu kamyoI'dan kaçmak isterken Silivri 27 pl§.ka latasaraylıyı tekrnelen:esi üzer ine kcn<!l- rakları yerlere dök:ilmü.s,.bir vaziy~tteJ; 

deki gr~mofonları susturalım. Fakat şir- da menetmelidir. Boğazı velveleye veren nwnaralı di~er blr kamyonun a rkadan çar;>- sini oyundan çıkartmaga mecbur kaldıgı- di. Kazanın vukua geldıgı yerde, ~~r 
ket vapurlanna dokunma) alım, cevabım Şirketihayriye susturulrr.alıdır, demekte mastlc, iki kamyon arasında kalmış ve teh- nı ifade etmiştir. direk vardı ki, bunlar ilerınin gör ulflle" 

llkell 1ıurette yaralanmıştır. Bu kaza neti - Hakem Tarığm dinlenmesinden sonra sine mani olabilirdi. J1l 
vermiştir. devam etmiştir. c.-es'nde kaburga kemikleri kırılan Habib şahidler çağınlmıştı. Hukuku umumiye Şahidlerden, Mustafa da kaza kurb~ 

Fuad Fazlı: Fuad Fazlının teklifinin lehinde ve a- imdndı sıhht llt> Cerrahpaşa hastanesine şahidleri hadiseyi olcluğu gibi anlatmiş- kadının caddeye ani olarak çıktı~ını so~ 
- Biz de musikinin zevkini tatm1;1 in- leyhinde söy1iyenler gitt!kçe çoğalmış, kaldırılmış. şoförler hakkında takibata baş. lar , kaleci Necdetin maçın başındanberi )ıcmiş, diğer şahidler de aşağı yukıır. bll 

sanlanz. Hastam var, kızım doğur:ıcak. meclis reisi: lanm.ı.,~ır favul yaptığını, hakemin ihtar ettiğin.i, na yakın şehadette bulunmuşlar?ır. a· 
Bu esnada şirket vapur;,.ı yal:mm önün- - Vapurlara radyo konulup konula- ·-···-·-·-·············••u•••••••m••····-···········- Necdetin dinlemiyerek Galatasaraylı b!r Mahkeme, kaza etrafında tetkık:ıt fı:ıc 
c'len car diye geçip g;d_yor. Ferdin huku. mıyacağını ayrıca tetkik edelim. diy<!rek 1 R T İ H A L oyuncuya tekrar tekme vurduğunu bu se. parak r apor veren mühendislerin ccl? ·n 

beble h akemin kendisinı çıkartmak iste- ve ölen kadının hüviyetini tcsbit ıçhJ 11~ k una riayet lazımdır. münakaşa ve müzakereyi durciurmu~tur. Fene!'bahçe Spor Klübünün yapıcıların - mesi üzerine Necdetin yumruk vurduğu- morgda teşhirine karaL· vererek, rnu 
Fuad Fazlıya ccvab vermek üzere Sırrı Beled iye Kurbağahderenin temizle!'l- dan, memleket sporunun en eski simaların_ nu söylemişlerdir. Hakem Tarığın müda- kemeyi talik etmiştir. 

Enver ayağa kalktığ: esnarla F~:ad Faz~ı mesi işine on be§ bi:ı lira ayırıyordu. A - dan ve halen Deniz Klübü Müdü~ü Kulak - faa şah~dleri de .ayni şek~lde i.~ade ver- Bir katil 15 sene 2 ay hapse 
da konuşmağa başlamı~, gürültü i:ıüyil- u:dan 7· · 'd: sız Zade Mustafa Paşa oğlu Galıb, evvelki mişlerdır. Kalec1 Necdetın mudafa.ı ş:ı- . 1 • 

müş, riyaset rnevkiinı i5gal eden avukat - Kurbağahdere bir derddir. Her se- gecı> !iri olarak vefat etmiştir. Cenaze.si bu - hidlcrinden yalnız Suad ge1 mişti. Suad mahkQm 8dl.dl . 
Fank Dereli müdahgfo ederek hatıbler ne birkaç yüz aile bu pisli~e kurban gidi- gün öğleden evvel Kadıköyünde Dellalcıba - dinlendikten sonr.~ Anka:adaı: .tstinab~ Sarhoşluk yüzünden Ortaköyde Errll~~ 

şı sokak 13 numaralı hanesinden kaldırıla - suretinde gelen dıger şah!dlerın ıfadele.rı Artin ve Anastas is:nind~ üç kışiyi bı~~ 
sıra ile söz söylemeğe davet olunmuştur. yor. Bu işe hemen bir çare bulalım 1!) bin cnktır. Cenaze namazı Osmana~~ camisinde okunmuştu~. Bunlar h~dıseye hakemın la yaralıyan, vak'ayı önlemek jst.~Y~ 

• Fakat Sırrı Enver, şirket vapurlarının lira ile ne o\ur? Yüz binlere.:- lira 1a~m1- kılınacak. Kar:ı.caahmed mezarlıgındaki alle sebeb oldugunu, hatta ılk defa ~ec;dete bekçi Mehmedi de yaralıyarak öldure . 
r adyolan çalınmalıdır, diye sözüne d(?- dır, demiştir. makbereslne defnedilecektir. hakem tarafından vurulduğur. ı ıddıa e- Mehmed oğlu Şerifin duruşması Ağırce 
vam etm~ münakaşaya Refik Ahmed dP. Makam namınn izahat vez:en Belediye Ane.~lne beyanı taziyet eyleriz. diyorlardı. Bu ifad•.?ler d~ o~undu~tnn zatla, dün bitmiştir. .. d .. 

1 , b -··········· .. •·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sonr a m.ah. kemece bu şahıdler.ın yenıd.e'!l Mahkeme. surlunun 15 sene 2 ay J11U uzaktan karışmış ve o da: 1 Reis Muavini Rifat, ge ecc;ı;: sene u para- 1 h d " 
- Şirketihayriyenin sazı halkı B::ığaz-ı nın çoğaltılacağını söylemiştir. :Meclis __ _. Pek yakında ~:ı ifadelerının alı!1masına, ~e n:.ıyen. şa 1 

- detle hapsine karar vermişti.r. 
ıerin zorla ceıbıne. yenıoen gosterııen sa- K öldU n suc 14 sene 

d an ':kaçırıyor, demiştir. Cuma günü toplanmak üzeri? dağılmıştır. j hidlere teblt~t yao1lmasına, hakem hak- arlSIRI re U • ,. 
1 kında veri~en r aporun tıbbı a.dli n:eclisi- 9 ay hapsa mahkum edıloı 

Ticaret iş( eri. Vi lJippf f P: 1 ne havalesıne ve muhııkemenın Kanunu- . . 1 da kıs-
, • 1 evvelin 16 sına talikine karar verilmiştir. Fatıh sl:lklh ilmahkkcmesşı .. Yko.un i 'ıc y~ 

Ecnebi tütün alıcılan gelmiye 
başladılar 

lk
. b'I k kançlık saı as e ·arısı u nyey ı·ıtrı 

Va i 1:-u?ün geliyor ' Evv ~ 1 gün otomo 1 azasının r inden bıçaklıyarak, öldüren sucu ~alı rı-
t~•anbu1 Valis! Bay Lütfi Kırdar dün saat muhakemSSİ yaptldl A~ır_cezada görülen duruşması netıce e 

ye1lde Köstenceden Ardan vapurlle İsta n - mıştır. ııd· 
Tütün piyasasının açılması üzerine ecnebi 1 bula hareket etmiştir. Vapur bugün saat bir- Evvelki gün Fatihte feci bir kaza vu- Suçlu, ceza kanununun 449 uncu JI1 :ıP" 

tütün alıcıları peyderpey memleketimize ~el le iki arnsındc llmanımızda bulunacaktır. kubularak , Cağaloğlu Sıhhat Yurdu sahi- desine göre ve tahfifen 14 sene 9 aY h 
miye başlamışlardır. Romanya ve Çekya mo- B l d' --t - .- 1-.k- . l . I . . bi Orhanın h üviyeti meçhul bir kadım se mahk um edilmiştir. ~ 
nopol!an miimesslllerlnden başka Ame:1kan e e ıye _ f'mıtzl 1 

_ ~ _!:~ı~~me ~sının 
nere en nırırı rı 

Gery kumpanyasının müdürü M. Grey de Temizlik i !eri Mudürluğü temizlik ame -
~hrlmlze gelmiş, İnhisarlar Umum Mudür. lesinin kış mevsimi kadrosunu beş yı.lz ola
Juğü ve Tiıtün Limited Şirketlle temaslara rak tt~b!t etmiştir. Bu arada aylık ücretler 
Beçmt.ş~rdlr. ide yirmi liradan on beş liraya 1ndlrllmlş ol-

P!:ta.sa henüz açılış devresinde olduğu hal- duğunıian, temizlik amele.si bulmak imkA.m 
de dış piyasalar !çln Limited Şirketinden ve azalm~tır Belf'dlyenln elinde yalnız üç yüz 
muhtelif tütün muesseselerinden yapılan elll amele vardır. 

mübayaa ehcmmlyetll bir miktara b'.lUğ oj- Tiftik ve yapak ihracRtçılan bir 
muştur. Dün Romanyn, Macaristan ve Fran_ tClrlPn•ıya ç 'Ö'lnldılar 
sayn 80 bin kilo tutün gcinderilmlştlr. Yarın s:ıat 15 de mıntaka ticaret müdür -

Ankarnda Ticaret Vekll!nln nezdinde top- JülHı şehrimizdeki tiftik ve yapak ihracat _ 
Jnnan tütün tüccarlarının toplantısına da çılarını bir toplantıva çağırmıştır. 

piyasada buyuk bir ehemmiyet atfedilmek _ 1 Bu to:::ıl:ıntı tüc.-carların tiftik ve yapak lh
rac•,.ı hakkında mıntaka ticaret müdürlü_ 
ğtlne verdikler! muhtıra dolayı.sile yapılacak_ 

ted!r. 
Resmt mnkamla'"ca tütun fıaUar:nın du - tır 

eürU1memesi ve müstahsilin korunması ka - Toplantıda nh!ren şehrimize gelmiş olan 
rarlaşmış olduğundan bu seneki tütün ,,,a - Tlc~ı et Vekiilett teşkilatlandırma umum mü 
tışlnrındu bu esas gozetilecekt r. dürü Servet te bulunacaktır. 

On ınünh~J n1: uriyc te 3 ~0 t~ lib ' 

Di.ink!İ i1'11ı7ıan din bir intıba 

Belediyede münhal memuriyetler :çin de yapılmıştır. On münhalE! üç yüz orta 
mü~abaka imtihanlar, açılmıştı Talible- ~ mekteb mezunu iştirak etmiştir Bugiın 
rın imtihanı dün öf!'eden sonr.l Beledıye- ı Hse mezunlarının imtihanı yapılacaktır. 

FRANKENŞTAYN 'in 
OÖLU 

? ......... Sinemasında 

'l'U rltiyc rekoru l<ırııdı ..... 

V T N 
Kurtaran 

ABS'LAN'ı -LAL~ 
Siıı~ınasın ı1a 15 gl\nrie tıuıı ttm 

75.8J5 b. işi görd ü. 
Zafe r tarihıııin 

OÇUNCO ve SON HAFTASI 
Bug .. n başlıyor • 
• ıııc.m dOnyRsının bu ebedi gflneşi 
görm'-ğe rırsttt hul ımaynnlttru ve 

tekrar görmek isteyen lere 
mlljdeleıiz. 

Dikkat: Bu film bu sene Bey
oğlundan başka h içl>ir sinemada 

gösterilmiyecektir. 
İl!veten: En son gel en Metro 
Jurııald a Ron derece enteresan 

harp rdporlnrı. 

Seanslar h1..rgnn smlt 2.3P, 4.30 • 
6.30, 9 da 

Tf lef on : 43095 
Bu film pek yakında Ankımtda 
ULUS sinemasında ~österilecektir. 

, 

BlHUıı d iğer fılm~erınden dı-lha gazel 
ve daha baş dOndnrncn olan 

MICHELE MORGAN 
Qf>ce h~yatma ve aşk, JUks ve zevk 
u~uruna sukut eden lı. atlıııların 

hayatına ait 

GİLBERT GIL 
ile beraber çevirdiği 

BAR KADINI 
S U• • M E R Sinema-

fı lminde sın da 

seyirci! ri gaşyt'ldiyor. 
t.avet"n : EKLE.t J L RNAL son 

BUGÜN MELEJ['te 
Senenin EN NEFiS EN GÜZEL 

ve EN HİSSi filmi 

SONSUZ 
AŞK 

Bılş rolde: 

LOUiSE RA i NE~ 
Ayrıca son d Unya havıuiislerı 

ve I 
NAPOLİ - VEZÜV RENKL 

Seyahat filmi 

dUrıya ve harb haber.eri. J '-••••••••••·--~:;. 

Sinemasında 
Vahşi ormnnların hakimi - Arl'lnnlo rın ı 
Fillerin - Maymunların arkHdaşı - J{ııp· 

· ıarırı 
}anların - Timsahların - Gerg~,tan rw 
d n 1manı v e bin bir heyecanıı ınace 

nın kahramanı 

TARZAN ve OGLU 
(Türkçe Söz lii) 

Baş r ollerde : Dllnya yUzme şıunP·. 
yonu ve hakiki 1·ARZAN ;oıonUP 

yaratıcısı. 

JONNY WEISSMÜLLER 
ve · 

MARGARIT o· SULLIVAN 
F.lrııe ildve olarak FOKS, Bn soıı 

DUııya hav .ıdisleri. 

Bu gec~e içi n numarnlı koltuklarınızı erkenden 11J <1ı rın. 
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MAYN NEDİR 
Tarihi, gapılış-;., kullanış tarzı, 

neticeler sebeb olduğu 
:............................................... Y A Z A N ···············································: 
~Emekli General il. Emir Erkilet ~ . . . . . . R adyo makine~·;~;·~~-·~~;~;~-;---·----····---···--·········· .. •••••••• .. ·•·••••••··•• .......... ~ .. 

b' kaç gündür İngiliz veya bitaraf .. 
?' takırn ticaret gemilerinin biri diğe. .tllmaıı ressam.ları-

ırınin a d d . . . d 'l r ın an Şımal denızınde mayn· f'.(j gore 111a_ım • 
ıfe~e Çarparak battıklarını, yolcu ve tay küı-rn;~ bır deniz 
·~r ard~n bir çok kimselerin boğuld~k • parçasının maktaı 

. ~ı ılh ... haber vermektedirler. In -
,gil.ere sahilleri yakinlerinde ve tica • 
ret Yollan üzerinde yerleri belli olmı~ 

1~ ınay.nlere çarparak bir haftada ba-
.. genuıerin syısı 6 sı bitaraf olmak 
ll?ere 1 O kadardır. 

Taze olarak l 1,930 tonluk bir Japon 
gernisi de, İngilterenin şark sahili a • 

1 t~larında galib ihtimal bir mayne çarp 
ı:nKlndan, batmıştır. Keza bir İngiliz 
hi~Yn t~rayıc1sı da İngilterenin şark sa 

2 ~çıgında bir mayne çarparak deni
le goınülmüştür. Bu maynlerin Alman 
'Yar tarafından kondukları iddia olunu
~·. O halde bir müddet tavsamış olan 

ızaitı harbi yerine veya onun ya -

Sayfa 5 

J Hadi.eler Karşısında 1 

ÇOK ŞCKCR 
- Ben her şeye ~ederim. - Gene mi? 
Bu sözü söyliyen kanaatkAr dostuma - Tabii, ya Kültürpark yerine, yeni• 

dikkntli dikkatli baktım: den kendisi yapmak üzere bütün İzmirl 
- Bazan öyle şeyler olur ki, insan şük- yıktırtsaydı. Bu da olurdll ya? 

redcmez. l - Bu adam yeni yaptınlacak İstanbul 
- Çok şükür, ben gene şükrederim. Şehir tiyatrosunun projelerini üzerine 
- Nasıl şükredebilirsin? j alınış. 
- Çok şükür, beterin, beteri, daha_ be. - Çok şükür! 

teri olabilir. Uzun dti§ilnilnce şükretme- l - Gene mi? 
mek için sebeb kalmaz. - Tabıi, ya bütün şehrin imar proje .. 

- Aklıma gelmişken s5yliyeyim, ha i sini üzerine alsaydı. 
meşhur mütehassıs bir mimar Gotie var- _ Kendisi proje için bir kalemde ikl 
dı ya! bin lira alm~. 

- Çok şükür vardı. _ Çok şükür! 
- Neye. çok şükür, diye söze başla - - Gene mi? 

dın? - Tabii, ya yirmi bin lira alsaydı! 
- Meşhur mütehassıs mimar dediğine _ p 1 ojeyi yapmış. 

şükrediyorum... Eşi bulunmaz, dünyada _ Çok şükür! 
bir tanecik, Alim, fazıl, dahi diye daha _ Gene mi? 
birçok .sıfatlar ilave edebilirdin. _ Ya yapmasaydı! 

- Böyle sıfatlar ilave edecek değili'll. _ Projeyi tetkik edenler, projenin bir 
Bu meşhur mimar meğer hakikatte mi • şe) c benzemediğini anlamışlar. 
mar değil, nakkaşmış. _ Çok ciikür! 

- Çok ciikür. r 
r - Gene mi? 

- Neye çok şükür dedin? 
- Tabii, ya onlar da anlamasaydılar, - Nakkaş, gene inşaat iş·erlle aıAkası 

olan bir insanrhr. Mesel! ayakkabı us - projeye göre tiyatro binası yapılsaydı! 
tası da olabi!irdi. - İ§t" bu yüzden Gotienin mimar ol-

- Bu adam bizim memlekete mütehas- madığı, nakkaş olduğ'u meydana çıknuı 
sıs mimar diye getirtılmtşti. 

- Çok şükür! 
- Gene mi? 
- Tabii.. Mütehassıs mimar diyf' ge • 

tirtilmez de, meselıi mütehassıs hukuk 
profesörü diye de get.irti!ebilırdt. 

Bu adama İzmiıdeki Kültürpark yap. 
tmluı. 

- Çok şükür! 

- Ç0k şl.ikür! 
- Gene mi? 
- Ttıbii, ya tiyatro binası yapıldıktan 

daha buna benzer benzemez binalar ya. 
pıldıktan sonra, bunlar, içinde olanların 
başlarına yıkıldıktan sonrn mimar ol • 
madığı, nakkaş olduğu meydann çıksaydı 

0 .tmet ,J.iu.lu..ti. 

[-Hunları bUiyor mu idiniz ? =ı 
1 Bir adadaki iki olomob"lin 35.000 insanın idamına 

torpil dedikleri gibi bu1ılan atan ge -
milere de Torpilleur adını verirler. 1n
giHzler ise bu gemilere torpedobot der 
Ier Biı ise her nedense, sadece torpi • 
do deriz. 

de İng!liz donanmasile boy ölçüşecek 1 Şimal ~nizi az derin olduğu için 
bir fil<?su yoktur. Onun için, denizalt.. mayn istimaline elverişlidir. Çünkü 
larile lngillz ablukuına cevab verme. maynler nihayet 200 metrelik derin -
ğe koyulmu~tu. Bu harb, anlaşılan faz. lik1P.re kadar muvaffaklyetle atılırlar. 
la den!ıtıltı zayiatı yOzünden, belki de Ger~; bazı :memleketlerde maynde 
harb gemileri tarafından himaye edil - terakkiler yapılarak 1000 metre derin
miş kafile~rle nakliyat usulü tatbik o. liklere kadar a:tılabilen maynler yapıl
lunrluğu için, tavsamağa mahkOm o - mış ise de halatın uzunluğu dolayısile 
tunca Almanlar bu sefer mayn harbine bunlar hem ağır ve hem de pahalı o • 
germi verdiler. Onun için bir hafta - Iurlar. Bundan sarfınazar halatları faz 
dır bu harb olanca lruvvetile hüküm la uzun olan rnaynlerin su sathından 
silrmekte ve Şimal denizinde bir çok muayyen bir derinlikte tutulmaları ko 
gemilerin batmasile beraber insanca lav tanzim olunamaz. Yani mesela ce -
külliyetli ölüm facialarına da sebeb ol- re"'\·ansız bir zamanda denize konan ve 
maktadır. m~ayven bir derinlikte tanzim olunan 

1914-18 harbinde Orta Avrupa dev- bir n.;nyn denizde akıntı olunca kolay
letlı>rile müttdikleri denizlere takri • ca balnrak fazla d€rinliklere gider ve 
ben 50 bin, hasım taraf ise bunun beş bu sebebd"n zararsız bir hale gelir. Ke 

8 . içi misli mayn atmışlardı. Bunlardan bi • za bilakis denizde akıntı olduğu zaman 
<l <Atk. Eınnı tt~ ";~:';;;Kurşun memeler, rinciler cem'an 88 ve ikinciler 322 harb atılan bir mayn akınh kes!lfnce suyun 
le~•kurıun m~men~~ ııçİnde

0

ki cam boru, E. B- ve yardımcı harb gemisi ile 600.700 sathına çıkarak mayn tarlasının yeri -
~li:.k ınüvetııdt, L._inmruc maddesi yeri, Sch ticaret vapurd kaybettiler ki bu bir ni ifşa eder. Elhasıl maynlerin deniz -
tap8~il boşluğu, s. InfllA.k kutusu, R. intufı.k milyon tondan fazla bir hacim yapar. Ierde sabit durmalan için pek fnzla de
ltt tıAzı~~· SDet mır1 halat hmfakaras) ı, T. Derin- O vakte kadar hiç bir harbde mayn. rinlikln olmamak lAzımdır. Bunun da 
r~ , . Ha at ma azası. 

ttrı1 aYn sanauıyeye blr tuz bloklle yapış _ den bu kadar fazla gemi batma~~tı. azami hududu 200 metredir. .. 
~ :.ı;ıı,tır. Mayn denize atılmadan evıvel Mk Mesela l 904 Rus - Japon harbınde Mayn ya haber verilmeden duşma • 
fle ~rr;~ ba,lığı çıkarılır. Mayn sandalye!! maynden batan her iki muharlb tara - n1n karo sularına konur veyahud düş • 
ltıeı -kte denize atılır. Tuz bloku erir eri.- fııı gemisi 11 sayıyı geçememişti. man ~<lhillerinin uzaklarına atılarak 
ıı ...... ına~n suyun sathına çıkmak L9ter. T. · · a A . · 
b:""'cınuk n .. zı thından iti Fakat mayn tarihi eskıdır ve b.t. me yerleri bıtaraflnra haber verıllr. ate ıı. mı, maynın su sa - ,. . . . 
0 n hangı derinlikte kalması isteniyor.sa rikalı Dnvid Burchnell ın l 742 de yap- Bugi.in Şimal denizinde yerlen belli 
ııt ~ö::e evvelden kurularak, tam o der1n - tığı ilk torpido ile başlar. Mayn, torpil caurak Almanların Dogger Bank'ın şar
~. lı: halatı tutar. Bir gemi yumuşak olan ve torpido nelerdir? Mayn ve torpedo kındn bir ve İngilizlerin biri Alman 
l2e1t{ ~~un memelerden birine çarpınca lçln- İngili7lerln, torpil ise Fransızların ıs - kö,·fezi önünde ve diğeri İngilterenin 
~lıı.> Şişeler kırılır. Bundaki Ckrom ha • tılahıdır. İngilizler denizin dibine bir doğu sahillerinde iki tTeniş mayn tarla-
°"'l!t 1 lllayıı lnce borulardan E. elektrik mü- . · b 

ı t ı:ı. ne gidip burada cereyan hasıl eder. E.. demirle bağlı ve suyun sathından ıs • ları vardır. 
~. ~rtlı: cereyanı derhal 5 infilAk kutusundaki tenild'ği kadar aşağıda kalmak üzere Kendi donanmamız veya kara topla
loı111~fll&k kapsülünü ateşler. Bu da 200 ki - tertib ve tanzim olunabilet' veya de • rım:zm himayesinde bulunmıyan mayn 
trırnikınruak madde.sini yani barut hakkını mirsiz ynni serseri surette suya hıra - tarlaları bizden ziyade düşmana yarar. 
lıar~be ettırır Denız mayni hattft. zırhlı mu- kılarak gene muayyen bir umkda cere. Çünkü düşman bunun içinden kendi -
ltıııharet!e~!e:e kar,ı bile tehlikeli blr yanlara ttıbi seyreden, infilak madde • ne kolayca bir yol açarak diğer mayn
l\ınd . ı ıdır.> letile dolu olan lağımlara mayn der - ler; bırDkır ve bu suretle bu yolunu 
~"" a Şıddetli bir mayn harbi türemiş Jer. Torpido ise gemilerden bir tüp korur veyahud da maynleri tarayarak ·•:ekr 13·· .. ır. ile denize atılan ve atıldıktan sonra istediği yerlerde kullanır. Bu suretle 
thar~h~n vasıtalarla harb; işte 1939 kendisinde mevcud hava tazyiki ile iş- bir anda ku1lanılmıyan ve nezaret al -
lta(~nın başlıca vasfı budur. Karada lcr bir motörle kendi kendi~e muay - tı!ıda bulundurulamıyan mayn tarla • 
~t d.?~rb susunca, hava harbi de, in- yen istikamette, muayy.en bır .mesafe - lan düşmanı rahatsız edecek yerde on. 
~ ~ Uşünceıerle, genişlik bulamayın- ye kadnr seyrederek bır gemıye çar - Iarın işine yararlar. 
~ bı~tı harbine bel bağlamak ve has - pınca infilAk eden küçük ve mevaddı 1914. l 8 harbinde maynın bir mani 
~tada vurmak !Azını geleceği aşi- infi1Akiye ile dolu bir denizaltıdır. olarak en iyi, en faydalı ve müessir 

· l'akat Almanyanm açık deniz- ll'ransızlar ise bunların her ikisine (De'fUlll 11 bıel sarfada> 

çarpışması hUkUm veren nazır 
Okyanus deni- Ramon Marla 

... . . zindeki Midivo,r 
'· ~ 

~~:~:~~ ~:~~~ :~ __ (tf /:rt~t ~ 
1 iki otomobil ada. 1 

Marvez 1300 se
nesinde doğmuş. 

1868 seuesinde öl · 
müştür. İspanya • 

ya getirildiklerinden bir srne geçmeden 

birbirlerile karşılaşmışlar, ve çarpışıp 

da nazırdı. Zaına • 

ht!r ikisi de parçalanmışlardır. 

nındn üç defa ih • 
tilAl çıkmıştır. 

35,000 asinin idam 

* 
lsviçrede görülen arabalar 

ları hükmünü imzalamı~tır. ÖIUm yakla,. 
t,ğı zaman yatağı başında dua eden pa • 
paz, düşmanlarını aff Ptmeslni söylemif, 
nazır: 

isviçrede gö • - Düşmanlarım mı? demiştir. Benim 
rülen bir nevi a - düşmanım kaldı nu? Hepsıni öldürttüm. 

rabalarda oturu - * 
tacak yer araba • Maymunlar nasıl uyurlar? 

Arabaya binenin ~ lerine sokulurlar ~ :l 
ayaklarını bastığı ve birbirlerindetJ -=:~ ~ l 
bir tahta vardır ki, bu tahta da araba yo- ayrılmadan uyur- i'?ir il{ ,,.4. ,... ..V-• ff'f 
kuş çıktığı zaman yolcunun düşmesine j1ar. Biri uyandığı zaman, diğeri uya • 
mAni olur. nmcıya kadar yanından kıpırdamaz. ................................................................ ......_.. .............. ._ ... ._. _____ .................. -

Eviıı l bırakaralı 
" Aşıkına kaçan 
Kadın .. 

Mektubuna imza atmayı unutmuş 

bir erkek okuyucum: 
- Teyze bana bir akıl verebilir mi4 

sin? diyor ve hilllsaten şunu an .. 
latıyor: 

c- Ben 18.4-39 tarfhind~ bir ka -
dınla tanıştım. Evlidir, iki çoculu var· 
dır, hemen seviştik, kadın evini bar 4 

kını terkederek bana kaçtı, bJrlJkte 
yaşamı ya başladık... Aramızda şid • 
detli, kLo;kıtnç bir aşk vardı, fakat her 
şeyin bir sonu vardır derler ... • 

* Hikayeı in sonunu tahmin etmişsi • 
nizdir. Sevdiği kadınla hangi tarihte 
tanıqtığını bir takvim sadakati ile zap
tetmiş ol..ın okuyucum da bana derd 
yanmasından da anlaşılıyor ki artık 

bıkkınlık başlamıştır, fakat kadın bir 
sakız !halinde, şimdi ne yapmalı? 

Düşünmtye lüzum görmüyorum. İki 
çocuğunu yabancı bir erkeğin kolları 
.arasında unutmıya koşan kadında en 
basit ins. ni his dahi yoktur. Banunl' 

beraber sefaletle ak saç, ayni zamanda 
başladığı vakit duyınıya ve düşilnmi
ye başlıyacağından hiç şüphe etmem. 
Şimdilik yapacağı şey bu akibctle kar.. 
şılaşmamak için çocuklarının yanına 

dönebilmenin yolunu bulmaktır. Fakat 
okuyucum bu hususu ne dereceye ka. 
dar ve ne şekilde ko1aylnştrrabilir? Bu 
noktayı tayin edemiyorum. 

* Ararnrzda «Irk» farkı var 
Bay cH. K. L.• a: 
- Genç bir kızla sevişiyorsunuz, a

radan aylar geçtikten sonra genç kızın 
dfişünereği tutuyor ve: 
· cAyni ırktan değiliz, bu münasebeti 
daha fazla ileriye götüremeyiz. diyor. 
Esasta tıı.mamen haklıdır, fakat muha 
keme kabiliyeti bir hayli gecikerek 
faaliyete geçmiş olduğu için iki şeye 
hükmedilebtllr: 

ı - Bidayette amimi drğildl, sa • 
dece vakit geçirmek istiyordu. 

2 - Sonradan üçüncn bir şahsın ve 
tcrciıhan 'ailesinin testti altında kaldı. 

Sizin wrinf?.de olsaydım meseleyi 
derlnleştfrmiye lilzum görmez, sergtl • 
zeşti unotardmn. 

TBYZB 
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M • 
1 z A M Bircasasnn 

anı 
Yazan: ismet HulOsi 
• 

ı a ar arasın a 
h 

................................ . 
a -wrat Alman casusu ! 

J 1. Kari Armbard'ın l 
, __________________ _: hatıralarına göre l 

............ 9 ............ : 

Saat yedi olmuş, kitabcı, dükkanı'lın 1 
kepenklerini kapamış gitmişti. Raflardan: 

-Oh! 

Artık inkô.r f agdasız 
Diye bir ses yükseldi: 
- Oh, çok şükür biz bize kaldık, dük

kan açıJmcıya kadar bol bol konuşur a
lay ederiz. 

Bir riyaziye kitabı raftan bir kahkaha 
attı: 

- Bol bol alay ederiz, cledi.niı de, da
ha alaya başlamadan güleceğim geldi. 
Dostlar şu edebiyat kitablarmm yanlış. 
larına ne dersiniz? 

Fizik kitab~arından biri: 
- Ben de sana güleyim, riyaziye kar· 

deş, edebiyat kitabından sonrıı sıra s~na 
geliyormuş. 

Coğrafya kitabları ibirbirlerine baktı· 
Iar: 

- Sırcy.acaba daha bnşka hangt kitab. 
lara gelecek? 

İç~erinden biri makul bir söz söyledi: 
- Bize de gelecek sanırım. 
En yeni yazılmış hır coğrafya kitabı al 

dırış etmedi: 
- Adam sende, bize sıra gelinciye kn. 

dar daha çok zaman geçer, on sene evvel 
yazılmış, bir edebiyat kitabının yanlış1arı 

daha yeni meydana çıktı. O yüzden de 
bnşka edebiyat kitabJarının yanlışlarının 
çıkarılmasına da o sebeb oldu. Doğrusunu 
isterseniz, ben şimdi onlarla bol bol a
lay etmek tarafını iltizam edıyorum. 

Riyaziye atıldı: 
- Hakkı var, topun ağzında ben oldu

ğum halde, aldırış etmiyorum. Edebiyat 
kitablannın da hiç seslen çucmıyor. Şiir
den, vezinden anlamıyorlar, fakat acaba 
isimlerini de bilmiyorlar mı? 

Mustafa Nihadın kitabı - Tevekkeli 
değil, düşenin dostu olmaz dcmi~ler .. 

İsmail Habibin kitabı - Doğrusu be
nım müellifim yamsn adammış. 

Mustafa Nihadın kitabı ·- Senin de fo. 
yanı meydana çıkaranların yazdıklarını 

oküdum. 
İsmail Habibin kitabı - Haydi haydj 

canım, onların hepsi kuru laf. Sen baştan 
aşağı yan~ışla dolusun. 

Mustafa Nihndın kita~ı - Ya sende 
hiç mi yanlış yok? 

Başka bir edebiyat kitabı - İkmizde 
de var amma, şimdi l:>irbirinizle kavga e-

Yaralı kalbimin hakkı var. Lizbct Zay
deli hala unutmuş değilim. Zaman, za -
man onu hatırladıkça benliğim sarsılıyor. 

Hem ben boylu, boslu sarışın kadın • 
ları seviyorum. Ferhunde. benim gibi, 
esmerdir. 

Ah Liz.bet Zaydel! .. Taa... Bcrlinden 
Türkiyeye ve buraya kadar uzanarak be
ni mütevazı köşemde neden 5arsıyor -
sun?. 

Müddeiwnurni11in elinde beni başirfn, hakimlerin geldiğini bildfreJl 
itham edecek daha ciddi, daha esaslı sesi duyuldu. Her şey, bir anda, sustu· 
bir delil bulunup bulunmadığını lilt • Mahkeme reisi, sakin fakat gür bir ses· 
fen kendisinden sorar mısınız? dedi. le kararı bildirdi: On sekiz ay hapis 
· Karl'ın bu sözleri üzerine, müddeiu- cezası. .. 

~um~. ~üste~z!. bir ~d~. i:~ ve ?ey~ni Mahkeme salonunda, hoşnudsuzluğll 
pı~ guluşle gulums~dı. ?_nundekı kagıd ve şaşkınlığı ifade eden bir gürüıti.\ 
yı~nı arc:ısından bı~ _kagıd çe~erek ~- koptu. Kari şaşkın bir halde jandarnıs
y~0; k~lktı ve bu kagı~ı evvela Karl e farın arasında olarak kapıya yürüdil 
gos.erdıkt~~ so~ra ha~ı~lere uzattı. Kararın hafifliği onu adeta sersenıe 

~ar~.' .~udd~ıumumınm uza:tı~ı ka- çıevirmişti. Kendi;sfne böyle haflif bir 
ğıd . ııorunce tıtremekten kendını ala - cez.ıı veri1isinin sebebler\ni anlamak 
madı. · · k f • b bo d 

t 
ıçın .·a asını oşu şuna yordu dur U· 

Karı ngiltcrede bulunduğu esnada Karl'ı Etlinburg hapisanesine götiir-
B.crli~ le muhabere etmek için .husu.si :diller. Viıkıa 0 bir giln gelip nasıl 0ısı:ı 
hır şıfrc kullanıyordu. O bu şıfrenın 

1 

yakalanacağını, hapse gireceğini }ıef 
anahtarını, adese muavenetile ve gayet zRman için düşünmüş ve kendisini bU-

ı küçük _ harf.lerle, . doktorlu~a ve ı na hazırlamıştı. Fak~t bütün bunlarıı 
eczacılıga ınd hır katalogun ar~- rağmen hürriyetini kaybetmek onil 
sın~ yazmıstı. Bu şifrenin . bulun- pek ağır geldi. Hatıralarını yazıyor, 

deceğinize beni di~le.yin. Biz, edebiyat ki· 1 bizimle alaya kalkmışlar .. sanki kendi • dug~ yapraklar, ~nr~dan hafıfçe ya- satranç meseleleri ha11ediyor fak~~ 
tabları aramızda ıttıfak etmek, mütte leri kıymetli matalarmış gibi pı~~.rılm~~tı. Karl .!~~11te~e~e bu~un. ~ - bu~ların hiç birisi ruhundaki kederı 
hid bir cephe almak mecburiyetindeyiz. Bir şiir kitabı _ B • d" . 1 dugu rnuddetçe butun ögrenebıldı ,.,l dağ'ıtamıyordu. 
Riyaziye kitabları bile bizıml.? adımızı y2n' ı<= kumkumalar egencmc ınız m 1sevli'ri ~ifreliyerek Brüksele gönderi • M hku . t' d t k 'b b' b -

' .. 1• • d f t .. dd . . . hu.· a mı ve ın en a n en ır u 
dahi bilmiyoruz. diye a~aya ~aşl::ıdılıır. 1 Bir ders kitabı - Beğenemedik ya, bo- yor u . ş : n:_~ eıu~u~m'n '~"'~m- çuk ay sonr

0

a bulunduğu hücreye, seJ11• 
Daha başka bır edeoıyat kıtabı - Hay- zuk vezin bozuk kafiye koleks" 1 kre uıattıgı kagıdın uzcrınde, bu şıfre t•k .. 1.. .. .. il il b' ti i i ,,11• . . . . . . . , ıyon arı. . pa ı yuz u, yuruy ş ır s var y " 

dı canım, onlar sankı kendı ısımlc.'rın. bı. Bir şiir kitabı - Haydi haycl' A ile yazılm.ş rnektubların kopyeleri var- d b' d i d' K 1' d st sc· 
1
., .

1 
., . . . . ı sus.. - d R "d d . ·ı·hı t .1. ıran ı l" a am g r ı. ar ı o ça 

l) oı ar nu sankı . Rıyazıye mıdırlcr, yok- cemi elinden "ıkmıı::, .c;özde bilgi". ı. ur .. a, enız sı a arına, ngı ız 1" J d kt c:: • ki bf d ne 
t 

'k · f ·k• d .1 • • " " .. h ·b .1 . . t' 1 . d . t hk' am a ı an -onra, pış n r e a 
sa ma ematı mı aı .nda eğı !er. Bır ders kıtabı - Asıl susmak sana dil. ın gernı erır.ın ıp enne, enız a ı- K l' ' t v t rd Gül" •e -

B
. k' k ' b k" .. 1 "d b' • ar ın ) a agına o u u. umse\ 
ır ımya ıta ı - Şu ha ı::balara da şer, i'k mektebi bitirmemişin karaladım m".tına, ·opru ere aı ır yıgın ma - 1 . • 

b k · · k · bl ' o· 1" t d re {. a ın. rıyazıye ıta arına sarkıntılığa sözde kübik. uma var ı. _ Azi1 doktorum, nasılsınız? dedi· 
başladılar. Hadlerini bilmezler. 1 Romanlar daha aşağı rafta idiler. Üst Karl b!r külçe halinde maznun san- - Şil{ayet için hiç bir sebeb görırıiİ · 

Edebiyat kitabı - Biz kC'ndimizi bil - raflarda konuşulanları durnvorlardı dalyasına yığıldı.. müddeiumumi, ha-
miyoruz ha! .. Ya siz biliyor musunuz? A- - Gördünüz mü şunları~ halini, e~ve- kimlerin bir fikf r edinmesi için Karl'ın yorum. . . i _ 
dınız ,ki~~a. mı, şimi mi?.. . . . . la edebiyat kitabları kendi aralarında m:ktublarından, bazı parçal~r okuduğu 

0
:-!~pısane hayatı sıze ağır gelm 

He e ıçınızde olanlar: Ktmımzdekı ok- kavgaya başladılar. Sonra diğ<'r ders ki· mucidetçc, Karı ın kafası bır noktanın Y • · .• . 
sijen, kiminizde miivel idi.ılhumuzadır. K! tablarile tutuştular. Şimdi de sıra şiir ki- ha llile meşgul oldu: İngilizler nasıl ve - T~bıı gelıyor · · · Fakat ben feyJesO" 
n~ini.zd~ki. hamızı klorma , kıminizde asid tablarına ge\di. Desenize hepsi birbidn _ hangi vasıta ile onun bütün mektubları. fum, yuz?aşın;: v • , 

k orıdrıktır. 1 den kusurlu. rıı elde erle bilmişlerdi? Onu ele veren - Bemm yuzbaşı oldugumu sız ner 
Şiir kitabla~ı hep oirden g~~erler: Şiir kitabları, ders kitahlcırı aşağı raf. kimdi? den biliyorsunuz? 
- Şu ners kıtablat·ının hallerıne bakın; ta söylenene kulak vermi,,lerdL Artı'k ;kendisi hakkında verilecek Karı gülerek: 

tc~ce~e di?in. kar~,. seninki benden kara ı - Şimdi de romanlar aleyhimizde ko- karara dair en ufak bir şüphesi bile o. - O, dedi, bunu anlamak o kad~r 
mısalı ... Bırbırlc>rının kusurlarını mey • nuşuyorlar. famazdı: YE'<li sene ağır hapis .. başka güç bir şey değtl. HatU. ben size bun -
dana vuruyorlar. Bir ders kitabı bağırdı: bir ııey beklemesine imkAn yoktu. don fazlasını da söyliyebilirim: Siz .Al· 

Ders kitabları bulund•1k'arı raftan - Ay siz de mi lafa karıştınız, evde Heyeti hakime karara çekildi. Mah- manyada Hilsar (süvari) alayında hiı-
sarkmışlar, aşağı raftaki ~iir kitablarına kalmış J?e1inlik kızl:ır. keı 1e salonunda; samiler arasında, bir met etmediniz mi? 
bakmışlardır. İçlerinden biri: ı Bir şiir kitabı - İşte bir ders kitabın- uğultu başladı. Dinleykiler yüksek Meçhul ziyarts'tçi kahkaha ile gUiıni-

- Bakın arkada~'ar. bu avuç içi bü - dan ilk defa doğru bir söz çıktı. s~slı' Karl'a küfrediyor, yumruklarOe ye başladı: 
yüklüğünde yirmi varaklık nesneler de (Devamı t t inci sayfada) onu tehdirl ediyorlardı. Birdenbire mü· (Devamı 11 inci sayfada)~ 

crSon Posta» nın tefrikası: 9 zel, en mes'ud, en tatlı hadisesi oldll 
frolayn!. 

llEIM 
ÖLDÜRMEDİM 

Gülerek: 
- Aman bir Türk arkadaş; ne orijinal 

şey!. Bana Türklerden ve Türkiyecıeıl 
bahseder misiniz?. 

Dedi. Derin bir sevinç heyecanı içinoe 
cevab verdim: 

- Memnuniyetle, minnetle ... 
- Almancayı ne gtizel konuşuyorsu -* nuz?. Burada mı öğrendiniz?. 

Seni Allah kahretsin Ferhunde!.. Yaz. Yazan: Zeynel Besim Sun - Türkiye.!~ mektebde frolayn. Üç n'}-
dığın bir mektub yüzünden yolda, tram- d•ye haykırıyor; profilden tam iyonyen - Yaklaştınız matmazel... - Hani alt göz kapaklarınız sarkık, üst dır burada ilerletiyorum. 
vayda, arabada, mektebde, sınıft!ı ve ya- bir tip... Bu oyun çok hoşuna gitti, muttasıl gü- göz kapaklarınız şiş değil ya?. Hani el - Türkiyede mekteb?. 
takta beni Lizbet Zaydc.in hayalile baş Çıldıracağım!.. !erek devam ediyor: kadar kocaman burnunuz?. Nered~ yarım - Zihninizden geçenleri biliyort1ıı1 
başa bıraktığını bir bilsen!.. Ah tabiat!. Ne güzel ve ne llıtufkar - - Bir Yunanlı... metre uzunluğundaki bıyıklarınız?. Eli- frolayn; size hepsinden b.ıhsedeccğiJl"· 

İki gündenberi muttasıl ilk aşkımın sın! .. Senin yakıcı ateşinde bile bır okşa- - Çok yaklaştınız matmazel, gayret!. nizle burnunuzu karıştırmıyorsunuz ya? Bana burada birçokları cbabanızın J;!JÇ 

hatıralarile meşgulüm: yıcılık hassası, kasırgalarında dahi bir d- - Oh buldum, buldum: Bir Brezilyalı!. Fer, şalvar, kırmızı ayakkabıları nere • karısı var>, cTürkiyede kravat bağlarlaı· 
Bcrlinde (Unter den Linden) de bir püş edası vardır. Rüzgardan ayırdığın bir Gülüyorum, soruyor: de? Belinizde tabanca, bıçak var mı?. mı> gibi binbir sual sordular; siz de sot8 • 

kanapede oturuyorum. Kanapenin başına avuçluk müfrezeyi kızın gazetesine sal - - Gene olmadı mı?. O halde siz söy - Siz!. Bu güzel delikanlı!. Benimle eğ- caksınız. Onlara kızarak cevab vermiş • 
hayal kadar güzel, billur kadar şeffaf, su dırtmak suretile beni ne büyük bır min • lemelisiniz.. 1 lPnmeseydiniz kibar diyebileceğim bir e-! tim; fakat size sevinerek anlatacağım. 
kadar berrak ipek kadar nermin kuş ka- net yükünün altına soktu~unu biliyorsun 1 - Emredersiniz matmazel; ben bir fendi!. Siz Türk öyle mi?. Ayıb, yabancı - Teşekkür ederim!. 

' . . ' . deg~il mi?.. Tü' k··- J ef d' b B -dar cana yakın, mıknatıs kadar çekıcı, . r Ums .. en ı ayı !.. ir kıza böyle muamele e - - Estağfurullah!. Ben tarnamile ser. 
elektrik kadar seyyal, ceylan kadar çe - Koşup gazeteyı yerden alıyor ve kıza - Bir Türk. bir Türk?. dilmez sanıyorum. beııtim. Konu,abilmemiz için biJmenı sıı 
kingcn bir kız geliyor. Bu kız kana penin 

1 

uzatıyo:um~ ~ • 
1 

Kızın kaşları çatılıyor, keyfi kaçıyor. - Bir saniye müsaade buyurun fro • de serbest misiniz?." 
ucuna ilişmiş, gazetesini okumağa başla. - Bıteşon frola~ n... - Ne oldunuz matmazel inanmadınız Jayn!ı. Siz, Türk düşmanlarının çizdikJerl _ Tabii serbestim!. On sekiz yaşırı11 
mıştır. Yüz yirmi sekiz bin cennet hurisinin 

1 
mı?. karikatürlerin, uydurdukları yalanların bitireli dört ay o\du. Berlinde hangi otel· 

Ya özle •üzüne bakı ·orum· bütün Tetrafoni söyledikleri caşk şarkısı> ndıın 1 Hiddetle cevab veriyor: tesiri altındasınız. Türkleri tanımıyorsn- de oturuyorsunuz?. . 

1 
.n g 'ht. :> ot )da er·m' 'ış go- 1 daha tatlı bir musiki nağmesi Y:.ikseliyor: - Elbette inanmadım. Ben sizi centil- nuz. Fakat Türklerin alametini, bayrakla- _ Otelde dex.mm matmazel; buradıı1°'

1 

var ıgımı ı ırasın p asrn ı - es ı 
r üyorum. Gözlerim sis~niycr, dumanla- - Dankeşön... men bir genç zannetmiştim. Halbuki he - rını bilirsiniz sanırım. Türk talebeden bir tanıdı~ım bana (Lıc 

1
• 

nıyor; bu sis, bu duman ilahi bir rüzgarla Gitmek için ayağa kalktığını gorunce nüz ismini dahi bilmediğiniz hır kızla eğ. - Biliyorum; yarım ayla bir yıldız.. tenberg) te bir pansiyon buldu. 
dağıtılınca yer yüzüntlen her şey silin _ fırsatı kaçırmıyarak sokuluyorum: lPnmek cür'etini gösteriyorsunuz. - Tamam... - Aman; ne tesadüf, ne tesad:if!. :13e~ 
mıştir: yalnız ve sadece cikimih varız. - İch bin ein auvss~ander Fraulejn; Aman Yarabbi; ne şeker, ne btilbül, ne Cebimden fotoğraflı pasaportumu çı - de Lichtenbergde oturuyorum. AdresiJ1lı 

Biraz evvel şu geniş meydaııı, şu asfalt dar! ich sie begleiten? çıtı pıtı konuşuyor! kararak uzattım: Alfred str numara 5; ikinci kat, nunıarıı 
caddeyi, şu muazzam (Kale bavver) i, şu 1 .-Ben bir ecnebiyim m:;ıtmazel; size re- - Affedersiniz matmazel; ben böyle - Lutfen şunu tetkik eder misiniz?. gene 5 tir. } 
muhteşem binaları görüyorum; şimdi her fakatime müsaade eder misiniz?. bir terbiyesizlik yapmadım.. Aldı. Yapışık fotoğrafıma baktı, bana - Ben de Maryus str. numar:l 7. (Fr

9
u 

taraf dümdüzdür; gözlerim, ancak ve mün Gülerek soruyor: Şiddet ve asabiyetle gözlerini, ah o baktı; okudu, bir daha, bir daha, bir da. Şiltenin yanındayım. 
hasıran, oturd\Jğum kanapenin öbür u _ _Ecnebi mi? Hangi milletten?. gözlerini. o denizler kadar sonsuz ve de- ha okudu; polis vizelerini, sefaret mü - - Kısa boylu, şaşı, dul bır kadın? .. 
cunda gaz.ete okuyan kızı görüyor. - Tipime nazaran siz "ou'.amaz mısınız? rin gözlerini zavallı gözlerime dikerek hürlerini tetkik etti; Türk pullarını ala- - Tfı kendisi!. ıı 

k k h d B
. Rus' bag·ırıyor: ka ile süzdü; nihayet: - Hem bir arkadaş, hem bir koJY1§ 

Belli i Almandır; fa at çe resin e - ır ... 
Alman tipinin domates klrmızılığı yok. _ Aman matmazel; Rus tipi sarıdır, - Fakat bir Türk olduğunuzu söyle - - İsmim Lizbet Zaydeldir; affınızı ri- Türk .. bu bir şanstır Eeeee ... 

Yuvarlak çehre, ha.Sik burun, büyük a- bense buğday rengindeyinı. Saçlarım si - diniz... ca ederim. - Haşmet Güneş. 
k D ğ ·· ı d' f ı yn' Diyerek elı·nı· uzattı Bu ıpekten öru"l - Evet Her Güneş!. İsınınizi unutrrı9 1 ğız, kızıl ren·, kahn vücud, büyük ayak .. yahtır. - o ruyu soy e un ro a ... · • ıı. ıe 

· F 1 k HAJ4 x-1 · ı Ha1• ~ı i ı Si mü" kanaryacık eli aldım· mak ı'çı'n bana almanca manasını suY İşte cAlman kadını> tipi budur. Fakat bu - Hakkınız var. ran61Z o aca sınız.. - a a e5 enıyor. u e5 en yor z -s • 

kızın çehresinde Venüsün illhl güzelliği, _Bilemediniz matmazel... Türksünüz öyle mi?. - Benim adım da H~et Güneştir; misiniz?. 

k be b d tt 1 ı Evet dedim sizinle tan.ısmak ômrümün en gü-
blr an bile susma sızın • .ı n ura ayını> - a yan... - ... 

(Arkası var) 



Genç görünebilmenin 
şartları nelerdir? 

1. Clty~ 
ı. Eib ze dikkat ediniz. ı 

ltllnd ~n, şapkanın, renklerin gü. 
terenı:°' zıya~c. gencini yani genç gös
tarn rint gıyUrtz. (Bu son noktayı 
~ı. )qınnızd.a bile ihmal etmemeliıi -

b. İyi bir korsa ile ·· d.. " .. li bhde vucu unuzu e • 
"'"}-,. n geldiği kadar ince göstermive 
... ·yınır u i v 
lf~n · nutmayıruz ki: ncelik genç-

E"t!as şartıdır. 
c. Vüeudfuıü . . w. • 

10ştinü . ııı:ün çeV1klıgını, yuru -
\Pe 

11 
1\in ah~ngtnf bozmıyacak rahat 

tey Yguıı ayakkabılar almız. Pek az 
re ÇeVik bir yi1rOyü4 kadar insanı 

nç ~l5stenr. 

* 2· Yüz~ .. 
unuıe dikkat ediniz: 

1
· Cehre · d l'atlıı d nu e çizgiler bıra~acaTt lf-

tees :. lin kaçınınız: Kendinizi öfkenin, 
ka~~Urfln, yorgunluğun Amansız eline 
kı kınnayınız. Ağız, göz kena~arında
t{ah~rı~ıklıklar hep onlardan doi{ar. 
Yapa a anın bile fazlası yüzde çizgf1Pr 
y

3
.,.,
1 
r. (Bilhassa burun fuıtlinde ve göz b ıırında.) 

bu,.;1 İYi, bir besleyici kremle bütün 
dan. arı a1altabfleceğinizi de hatırınız

Çlkarmayınız. 

* 3.~ w be v nç !Ön iş~ bfr sırrı daha: Pem-
B e sıhhatli bir ten. 

dl"\· unun için hazım cihazınızın ve kan 
~h,.:anınızın yolunda ~itmesine çok 
ra~:rı !niyt!t veriniz. Bütün gavretinize 
•llı: el} soluk ben1zden kurtulamaz,::;•mz 

·~nıı tal-it ı BOn de-~e dikkatle, adeta 
~ lli"rcmklf'r:miş gibi görünecek şekH
lnsa Llıilnftt. ;rJ~zumundan faz\a allık 

nı senç değil y~lı gösterir. 

4. . * 

mukabil onu öyle kaskatı bir hale ko
yarlar ki genç görüneyim derken ~enç

liğinizden kaybedersiniz. 

* 6. S:lçbrınıza son derece ehemmıv ~t 
\ ' 0 riniz. 

1 . Modanın yeni bir 
surprizi: Kurk markalar 

Bu markalar 
astragan, kas • 
tor gibi kısa tüy
lü güzel parçala -
rından, yapılıyor. 

Spor kostümlere, 
çantalara, kumaş 
lara yeni ve güzel 
bir süs oluyor. 
Faıkat en güzeli ·-
kürk markalı e -
şarplardır. 

Eşarp düvetin veya herhangi yumu. 
şak bir yünlüden yapılır. Dardır. Bo.. 
yunda iıi bir fiyonga gibi bağlanır. İki 
uC'Una, giyenin isminin })aş !harfleri 
kürkten kesilip dikilmiştir. Bu sene 
pelc moda olan koyu renk elbiseleri 
şenlendirmek için markalı e.şarplardan 
çok istifade edilir. Yünlünün rengi göz 
alacak, sıcak renkler arasından seçilir. 
MeselA: Çağala yeşili, tatlı kırmızı ve 
saire . .• 

İki ufak marka; üstünü birer sinek 
gibi siisl~r. Bu ~arpı hangi mantonuz. 
la, kışlık hangi kostümünüzle taksanız 
ho~a gideceğinde şüphe etmeyiniz. 

Çenenizin altından bir 
çene daha çıkmasın 

ltıvm Dik dur:nava ve dik kalmıva cok 
lıkı et Vf'rfnfz. Koltuk, kanape, arka
. ı s te . andalyaya arkalıksız sandalyaları 
rcıh ediniz. 

Her saçın tabii rengi en güwldir. 1 

Çünkü· En canlısı odur. Yukarı taralı 

saçlar insanı çocuklaştırmadan genç -

5 
* lec:t ir•r Yaraşıyorsa ondan şaşmayınız. 

ltor. Sutyen gorjlannızı, jartiver ve Ak telle:: ba~]ar başlamaz derhal saçı-
sanızı öl w - - C k 1 . . A •ık çunuze gore yaptırınız. .,o nı7.ın rengınde boyatmak ımkanlarını 

la;tıolurlarsa belki vücudünüzü bir iki j arr.~tırırmz. Ne olursa olsun beyaz ı;aç 
..... rn daha daraltırlar; fakat buna ins?na g<>nçliğinden çok şey kaybettirir. 

Kız ç~cuklar için 
Yarı rob, yarı önlük 

Genç kızların 
saç tuvaleti 

1 • Ön ve yan saç -
lar tek rulo ha • 
linde geriye bil • 
külmüş ve ka • 
bartılmıştır. Geıi

si tamamile düz
dür. Ufak bir kor
deia fiyonga ile 
toplandıktan son
ra uçları hafif bir rulo gibi içe doğru 
k!vrı lmı.ştır. 

Bu tarz pek yenidir. Çoklarına dn 
yaraşır. Fazla olarak yüzün gençliğini 
art~ırır ve yapılmasında en ufak güç
lük yoktur. Bir kere -ön ruloyu yaph
nıı mı öteki tarafları sıkı sıkı tarayıp 
ba ~lamaktan ve uçlarını muntazam bir 
şekilde fırçalayıp yatırmaktan başka 
iş kalmaz. 

--~~~~~~~~--

y emelı bahıi: 

Vanilyah çörek 
Alınacak şeyler 5 yumurta. 250 gram 

un. 250 gram çekirdekstz kuru üriim. 185 
gram kahvaltılık taze tere yağ. 185 gram 
pudra şeker. Yarım paket vanilya. Yanm 
kahve kaşığı karbonat. 

Tereyağı ile şekeri birbirine katınız. Ve 
kaşıkla iyice eziniz. (Madeni kaşıkla de
~11. tahta kaşıkla .. ) buna unu, ilrllmtı, 
karbonatı da ilAve ederek karıştınnız .. 

Sor.ra yumurtaların sanlarını birer birer s·· -
lol'\ 0 Yle bir elbise mekteb çocuğu ıçm bu hamura akıtınız. Beyazlarını ayrı bir 

~ derece elverişli ve kullanışlı olur. kabda köpük haline gelinceye kadar çar-

li "hdarı düı:m.....,.I 
1 

k 
1 

'yi pıntz. Bunu da hamura katıştırınız. 
l> o .. """ ef açı ır, o ayca gı - .. v v 

Çık~rılır M' . . . 
1 

k k Duz bir kalıba yag kAgıdı yayınız. Ha-
~o , · ınımını yuvar a ya ası .. v d .. Cııga en . zırlad'lğınız hamuru bu kögt ın uetüne 
(\Yle ... Bu ya~aşan _ yak~~r. Cebı de botaltınız. Fakat hiç bir vakit kalıbı ya
\a eJ • cebın Ustundekı ışleme mar- Tıdan fazla doldurmayınız. Piştikçe kaba-
1{'1'l bısentn ağırbaşlılığını şenlendirir. rıu:ak. kabı ağız ağıza dolduracaktır. 
li' 

1 

arı ister bol, ister dar yapınız. ! . Vanilyalı çörek fınnda! tam bir IMtUt 
lrk etınez. pışer. 

Çene altından çenenizin çıktığını is
tcmiyors&.nız her sabah şu hareketleri 

or, kere tekrarlamalısınız. Çok basittir. 

Yorm<!Z· Kendi kendinize kusursuz ya

patilirsiniz. 

Ayakta durunuz. 

a. Omüzlarnızı mümkün olduğu ka

dar geriye atınız. Ve o vaziyette yukarı 

kaldır•nıı. Sonra omuzlarınızı ileriye 

veriniz. Ve aşağı indiriniz. Bu dört va. 

ı,ıiyeti birbiri arkası sıra devrani bir 

hareket halinde birleştiriniz ve tekrar

layınız. 

b. Dört vaziyetten herhangi birinde 

du:-unuz, başınızı, arkanızı görmek is

tiyormuş gibi, sağa sola çeviriniz. 

Her lııaJın bilmelidir: 

Çoraplarmızı giyerken d'kkat 
Çoraplarınızı giyerken ayaklarınıza 

biraz toz halinde asid borik serperseniz 
yürüyüş sonunda şişmemelerine çok 

faydası dokunur. 

* 
Elinizin derisi bozulmasm 

Ellerinizi uzun zaman suda tutmıya 
mecbur kaldığınız günler işe başlama
dan önce üstlerini bol glyc~rine iod~l ile 
uğuşturunu~. Derileri bozulmamış o -
lur. 

CEDEBiVAT=:J 

Bir zabıta romanı 
nasll yazıhr? 

"Son Posta ,, nın yeni tefrikası 
miinasebetile bir mülAkat 

Yazan: Nusret Safa Coşkun 

Cevad Fehmi 

cSon Post&> iki gün evvel üç okuyu-ı çin zabıta romanı yazdığını şöyle anla
cunun mektubuna cevaben c Valide Sul. tıyor: 
tanın Gerdanlığ1>, .otuz iki İlkteşrin> - Medeni memleketlerde her sınıfa 
r~manları müellifi Cevad Fehminin yeni teşmil edilen tahsil ve terbiye fena yara· 
bır. zabıta romanını satın aldığını Han tılışlı insanları da fikren yük~eltmiş bu
ettı. lunuyor. Bugün asri cinayet metodlan 

Cevad Fehmiyi Son Posta okuyucuları var. Bugün iyi bir taharri memuru olmak 
pek iyi tanırlar. Onun yukarı icimlcrini için artık yalnız hukuki mahimatı tam 
aldığım iki zabıta romanını okumıyan, bulunmak, iyi talim ve terbiye görmek 
hiç değilse methini duyıruyan pek azdır, kafi değildir, mikroskop ve tecrübe tüp
sanırım. Çünld Cevad Fehminin bu iki leri üzerinde yetişmiş bir fen adamı ol. 
romanı, yalnız gazete tefrikala::-ı ölçiisün- mak ta lazımdır. 
de değil, yeni bir çığır olarak bütün mem- Asri cinayet metodları cinayet alemi
leket edebiyatı çapında birer hadise tcş- ne hergün yeni eserler \'erirken ve dun
kil etmiştir. ya zabıtası bunlarla mücadele için her 

Bu hadiselerin tesbit ettiği bir haki- sahada muhayyirülukul bir cehid ve gay
kat vardır ki, bunu benden evvel dostum ret sarfederken devrin zabıta romanı mıı
İbrahim Hoyi bir yazısında şöyle hüküm- harriri de bu terakki ve inkişafaayak uy. 
lcndirmiştir: cBütün vasıflarile bizde ilk durmak mecburiyetindedir. 
zabıta romanını yazan Cevad Fehmicıir... Artık zabıta romanı demek d~nkü 
Cümlenin dolambacmdan kurtulursak (Hırsız - Polis) oyununun hikayesi de
hüküm başlı başına şudur: cBızde hakiki mek değildir. Nat Pinkertonlarm, Cingoz 
ilk zabıta romanı müellifb Ben, bugün Recailerin devri geç:niştir. Zabıta roma
üstadın yeni romanı vesilesile bu h:ikmü nı muharriri hususi bir takım meziyct
ilan fırsatını kazanırken, yen~ bir tAbir lerden başka en az bugünün canisi ve bu. 
icad etmeme müsaadenizi diieyerek bir günün taharri memuru kadar muhakeme 
r.oktnya temas edeceğim: kabiliyetine, umumi malumata, zekaya, 

Pek çok okuyucularımız Cevad Feh- görgüye ve teknik bilgiye malik bulnn
rninin ayni zamanda bizim yazı işleri malıdır . 
müdürümüz oldu~unn bilmezler. CünkU Bu itibarla iyi zabıta romanı muharri· 
o, kendi evine bir tek resmini asmıyan ri bütün dünyada parmakla gösterilecek 
müfrit, mUtevazı insanlara benzer. kadar azdır. Bizim yaptıklarımıza gelince 

Dalma ikinci plAnda kalmağı, kenfü- bunlar bir takım kalem tecriibelerinden 
sinden bahsettirmeme~i ister. O da bil- ibarettir. 
tün gazete sekreterleri gibı cmcçhul bir - Zabıta romanlarile diğer roman ne-
kahraman:. dır. vileri arasında okuyucu bakımından fark 

Sinemada rejL<;Ör, bir harb gemisinde var mıdır? Zabıta romanlarının zckfı il
süvari, bir alayda kumandan ne ise, gaze. zerindeki müsaid tesirlerinden bahseder. 
tecilikte sekreter odur. Cevad Fehmi, ler? 
meydana getirdiği muazzam bir filmde - Zabıta romanları ile diğer roman 
ismini perde üzerinde yarım saniye gös- nevileri arasında okuyucu bakımından Pn 
tcrmiyen rejisöre benzer. bariz bir fark ta şudur: Zabıta romJnı 

Bir çokları gazete\'İ bir mutfağa ben- dinlendirir, diğerleri yorar. 
zetirler. Aşçıbaşı eekreterdir. Pişmiş ko- Kültür sahibi bir dostum vardır ki ha
tarılmış yemek gibi. meydana çıkmış ga- kikaten yorucu bir işin başında bulun· 
zete de onun eseridir. Gazetede resmi o- maktadır. Geçen gün kendisini evine gi
lan ressamın, ~·azısı .-ılan muharririn, ter- deceği bir saatte yazıhanesinde ziyaret 
ctimesi olan m-:itercimin isimleri varnır etmiştim. Çantasına geceleyin okumak 
da, biltün öunlara bir ahenk ''e gazeteye üzere bir sürü muhtelif lisanlarda kıtab 
,gördüğünüz şekli veren Yaıı işleri mii- yerleştirirken bana edebi cereyanları ta
düriinden bahis ~·oktur ve okuyucu eline kib edemediğinden şikayet etti. Çantac:ı.. 
alıp beğendi/!i . .sevdi~i gaıetesintn hu na koydu~u kitab1arı işaret ettim: 
hale kimin tarafından gF>tirildi~ini bil. - Onlar mı, onlar zabıta romanı! dedi. 
mez bile... İşte yazı işleri müdürü Ce- Bu nevi romanlar benim ildcımdır. Onh
vad Fehmi. bizde ilk zabıta romanı mü- rı okurken bütün günün yorgunluğunu 
ellifi Cevad Fehmidir. Yeni romanı vesi- unuturum. Diğer roman nevilerinde ol. 
lesile kendisinden bahsed<'rken buna işa_ duğu gibi muharririn ne demek jstedi~i
ret edisimin tek ~ebebi. biraz evvel ica- ni anlamaya çalışmadan, büyük bir zevk 
dına müsaade istedi~im tabırle, benil'l' icinde sayfaları çeviririm.> 
bir nevi tahriri kur yaptı~ıın zehabına Zabıta romanının vasıflarını sıralar
biran için oJsu~ düsrı;f'n:~nizi temindir. ken onun zekayı işlettiğim, muhakeme 

Cevad FPhmı ga~e.ecılıkte. zabıta ro- kabiliyetini arttırdığını da unutmam~k 
manı muharrirliğinde ~österdi~i iki apav- lfızımdır. · 
r~. brans muvaffaki':;tini ~v1:i zamanda _ En çok bu nevin han~i muharrfrle. 
rooorta1cılıkta da ~ostP.rmıshr. 19:l2 de .. bew . 1 · 

C
.. h · t t i d tt"ır. h · rını genıyorsunuz. 
:ım urıve ı.?aze es n e nesri' ıxı. · epı- _ Tanıdığım zabıta romanı muhanir-

mizin hala bakıp vutkunduğumuz cGece- 1 · da İngiliz Conan Doyel ile A· 
leri Bizi KimlPr Beklivor?ı> ic:imli röpor- t:rı .~rfın(Van Dine) yi bcgy eni~im. 

· 1 ·ı h'lt·· l k .ı· inP <'e men a ı t~ı sr:r ~ı ". ı u;ı nazar ar1 .~nrı!s i · _ Muayyen tipleriniz var mıdır? Ve 
vırrrııdı. Fılhakıka. c G.e~eleı t B!7J Km- kahramanlarınızı nasıl seçersiniz? 
ler Bekllvor?> muharrırın<len bır 1abı•a . 
romanı teJif etmesi hE>klenebilirdi. Cünkü . -:-- Bı~çok zabıta roma~ı m1;1harrırlı>rl 
f.!eCf'nin karan\ılb. esr'lrı ve sahı'-'ları ar:ı- gıbı ben~m de muayyen tıple.rım. vardır. 

d 
..ıı ı kal"m hPvec"'"' u .. rnerti va- Bunlar cınayet masası serkomıserı Osman 

sın a uo ac:an .- ••·•• . b · 1 · ki · b' z ı-a t kt hoc:lıındı~ını ih..c:as Pdivor. ılc .za ıta ış erme mera ı, ge~ış ır c.~ , 
ra mR an muhakeme kabiliyeti ve malumat hazi. 

Bütün vasıflarından sıv;r.arak, valnız r.esine sahib Rıdvan Sadullah isimli eski 
ilk zabıta romanı muharrm Cevad Feh- . d' · ı · B 

k 
k h · t f ' k ·· bir gazetecidir ve bızzat kcn ımımc ır. u 

mi ile 'lonuşmha edm venbıt c rı ası m, u- vesile ile size romanı.arımı okumak J ı'ıtuf-
na"Pbetı e ve em e za • a Tnm:ın arı .. b b t 1 ~ .. i d f rl 1 l kt F k t karlı~ını g~teren azı za ı a memur arı. 
mev1uu uzte_r nb.e tay 3 ı 0 aca,. ı.7..~ ·~rf mızın serzenişlerinden bahsetme~ iste-
meğerse C'P ın ır pvazuu p<:JTI"" · .ıl.!ıı t k . 0 t ' · i 

kt a ı.. ·ı kül · · E rim. bu zeva ser omıser sman ıpın 
hattını varma an a ,.a mt c; ımıs ~- . 1. ,,. ı· k ı 
.1 b' t .ı N t p· k t ntın SnrJ0 k cinavet masası serkomıser ı,.ıne nyı o • 
ı•P ıva ım1111a a . m Pr o . · " ~ . 
Holmrsi. Cingözü silpr:intii tenPkesinP nııyacak kadar saf ve acemı_ . bulmakta-
vuvarll'ıarak · veni bir e1ebi cı~ır a~an dırlar. Her meslekte her nevı ınsan bulu
Cevad Fehmi ne 1ste konıı'-'htklarımız: nabileceğinden sarfınazar ben k.ahrama. 

Cevad Fehmi zabıta romanlan hak- mm serkomiser Osmanın bu şekılde tav-
. · h"I*- d k · (Devamı 11 lncl sayfada) 

\tındaki düşüncelerını u ~a e ere , nı. 



8 Ssıyfa SON POSTA İkincitcşrin 23 

• 
J 

• çr 
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1 

as 
ima lar keş ettikl ri mi at s 

maynleri lngiliz sula ma dök ü er 
(B tarafı 1 inci sayfada) f ı i · f da) (Ba.§tara.fı 1 inci sayfada) termek suretile Türk gazeteciliğmin hay.. (Baştara ı ncı say a 

siyct ve c:erefino te"avü.ı: etmiş ve cTür- rnan tayyarelerinin sayısı on bir olarak Bu yeni usul, şimdilik, İngiltereden tır şü phe altında bır kacak cümlclc.r de ., " t bit d·ı .... ı.,u 
va lı, hatta daha ıle:i gidilerek hükumc- kiyenin yeni ıiyast hııttı hareketini,, dahl es e ı .... ~ r. fazla bitaraf memleketlerin ticareti bah 
ti akadar edcbılecek b ir noktaya da te- velevki telmih surcttle olsun tenkide yel· ı;-ransızlarm düşiirdükleri tayyareler riyesini müt ıarrır etmektedir. 
:D' edilmişti. Bu iti nrla, tekzibin gön.. ten.rnlştir. p '- 22 (A.A ) H · B k d d · ıı· t f 

h b Alman a1·ansının tekzib tebli"indcki en ar..,, . - avas aJansınm as- u a şanı ra yo a, mı ı asarru 
<7 rılmcsine vesile teşkil eden a er. ,., 
S " Postada çı'kmamı oldu~tınu d.1 dil- mühim nokta Türkiyenin yeni siyasetine kerl vaziyet hakkındaki tebliğr hal<k!nda bir nutuk söyliyen maliye 
ıs ı>A ek biz bu tebliği gazete.niıc koy- aid tenkid telmihidir. Gfıya bu siyaset Cephede sükfınet berdevamdı . nazırı Sir Con Saymon, cmayn harbi> 

k Türkiyed cbimuhaba gazetecilik propa- Yalnız tayyareler dün diindüz ~ r" 1 ha- 1ne de temas etmiş YC Almanların. de -
m ... Fmıakşatıt .Atm~n a1·ansının tekzibi ertesi gandası Almanya ve Ankaradaki Alman d . t'f d d k b'' .. k bi f liy t . t' t 11 .. . de . 1. . f 

d mümessili aleyhın' ,.. tahrik için bir zemın va an ıs ı a e e ere uyu r aa e nız ıcare yo arı uzerın yem ~eş e-
ırun bir iki ı;azeteclc çıktı, o dakika an g·· .. t · ı dl d ı ·k 1 d"kt•· kl · i 

1h d ·· ü telAkki eder nörünilyor> muş. 0 - ermış 9r r. ı en mı natıs mayn er o u erın itıbaren de matbuatımız a gun n mese- ... 
ksi haline geldi. Knldı ki, bazı noktalan, Türkiyenin şu veya bu devlet aleyhine Bu scıbah gelen haberlere göre dünkü bi11ırmiştir. 
muphcm bir takım a~ır thamları da ih- olmıyarak yalnız kendi menfaat ve emni· hava muharebelerinin bilançosu şudur: Nazır, Almanlar tarafından ittihaz e
tivn ediyordu. Bu scbeblc mesk\ıt geçil- yeti endişelerinden ilham ve kuvvet nJan Üç Alman tayyaresi alevler içinde düşü. nilen bu hareketin birçok ölümlere se 
..... esi mümkün olamazdı. siyaseti ~izli kapaklı bir şey değildır. Al • ..: 1 til B 1 d b ' . k ' f ta b b ld v b . i . 
.... ITf k !b m nynnın Türk emnlyet bölaelerine mü· • ~ m r. un ar an ırı eşı yyare- e o ugunu ve unun insanıyet çın D. N. B. ajansının tcbli/;? ettia te z 4' _, d ··ı · ·· tealllk taarruz emelleri olmndıkr ne Tiir- si ir. Buna Fransanın şimal bo gesı us- bir kata leke teşkil edeceğini de ayrıca 
şu idi: ~ 

BP.rlln 19 (A.A.) _ n. N. B. ajansı bildi - k.iyenin, ne de Türk matbuatının tahsisen tünde dönmekte olan ikinci bir keşi! tay ila\·c eylemiştir. 
rlyor: Alman aleyhtarı bir hattı hareket takib y~resi ilAve etmek icab eder. Bu tayyare Bir İngiliz distroycri mnyne çarptı 

cbtanbulda ıkan Tan gazetesine göre. etmediltl ve etmiyece~i çok meydanda bir bir İngiliz tayyarc.3inin taarruzuna uğrr-· Loııdra, 22 (Hususi) - Amiralhk dai-
Anknradnki Alman büyük elç si Romanyn hakikattir.• yarak Ş'mal denizi ~zerinde düşürül .. resi bildiriyor: 
btlyük elç1slle ynptı~ı son millfıknt.tn Alman * rnüştür. cCipsi> adındaki İncılliz distroyeri dür. 
hükflmeunın sovyet _ Romııny hududund Hü eyin Cahid Yalçının söyledi~i şu- o 

b1r Slt'~frled hnttı lnJnllt için Rom nyaya dur: Cephede Alman topcusu ilhass<l La gece !ngilterenin cenubu §arkında bir 
yardım etmek fizere elinden geleni ya.paca- cTOrk matbuatı dünyanın en temiz, Blies mmtakasında büyük bir faaliyet nıayna çarparak, sahilde batmıştır. 
ğını blldlrmlftlr. müstakil, vatanpervPr matbuatıdır. Şeref göstermiştır. Alman topçulan Fr n.c;ıı Sübay ve erlerden 21 kişi yaralanmış. 

oc.ıe mez.kfır gazett;ye öre, Romanya bil- ve namustan hissedar olan bir dız ancak n· ·· tt b tt 4o k' · k hd 
yük clç!Bi bu tekllfi reddetmlo ve sebeb ola. delfllerini neşir ve flAn etmek suretile mevzi'ıerinin derinliğine ateş açmışlar- tır. ıger mure e a an ışı ayı ır. 
nı.k da Rorifanynnm Rovyetıer Blrll~i Ue Ro- böy\e bir eöz öylivebili.r, yoksa 1ftlrasJ dır. Fransızlar buna dcrhr l mukabele et- İnfilak çok şiddetli olmuş ve kar dan 
ınnnya ara.sınd mevcud lyl münasebetleri kendisinin y<lzilnc çat"Pt\mak suretilc red miş ve Alman top mevzllcııle piyade mev· İ§itilmi§tir. 

Amsk!rdam 22 (A.A.) - D. N. B· tı
jansı bildiriyor: 

Hofanda gemi kumpanyası, gemile -
rin İnglltercye sefer yapmalarını rnu· 
vakkateıı menetmiştir. 

ller geçen gün müttcfilder lehine 
Roma 22 (A.A.) ~ Gazctta de Meızor

cione, neşrettiği bir makalede ablukarıııı 
Almanya için vahim netice vereceğiıtl 
yazarak, di ur ki: 

Almanyanın uzun bir ablukaya na611 

mukavemet edeceği cayi sualidir. Her ge
çen gü müttefiklrrin lehinedir. Birle
şik Amerikanın şiyasetind•~ deği~ikllk -
ler olması ihtimali ae clair<ıa mevcuttur· 

Böyle bir değişiklik ise vaziyeti mah -
sus derecede değiştirmekten hali kala .. 
maz. 

F ransnda muka bele bilmiıil tetbirleri 
Paris 22 (A.A.) - Fransn hükO.metinİJl 

İngiltere hükumeti gibi Almanyanın ih .. 
racat ticaretine karşı rnukabelebiln1isil 
tedbirleri almağa karar verdiği resıncn 
bildirilmektedir. • ················································-··········· 

MDnih suikasdi 
boz.,ı-.•ıccek hlç bir şeyi yapm k uteınedl - ve iade olunur.• zilerini ıedef olarak almıştır. Bu ?istroyer, mayne çarparak b tan 
tint ileri ünnti§tOr. * ikinci Ingiliz distroyeridir. (Ba§tarafı ! inci sayfada) 
oaıır Herald gıızetesinln ia nbuldald mu Bu mün sebetle Vakit ııazeteslnln ser- Hav d12n atılan nuıynJcr Bitaraflann prote tosu Mücrimin itirafları, tahkikat neticesin'" 

hablri bu uydurma haberi Alman büyük eJ. d,,tti~i mütaleayı da okuyalım: Londra 22 r A.A.) _ Daily Express de varılan neticeyi teyid eylemiştir. Tab'" 
çl.'!lnir, hattı\ Sovyet - Türk hududunu tah- cTürkiyedc matbuat sansüre t5bi de- te . 

0 1 
d bild' ·ıd·;n e ~öre Londra, 22 (A.A.) - Stefani ajansı kikatın bir noktası, Elzerin ne derece ;n-

klm lçln lcab eden bütün malzemeyi TürkL ~i1dir. Bir gazetenin neşrettiği bir h;ıber- gaze sıne s 0 an ırı 16 'n ' bildiriyor: ce bir surette çalışmış Ôlıiuğu~u isbat et-
ye~c dc teklif ettiği şekltnde tertl.b ederek den hükumeti protesto neye? Bu protes· Norvec sahil muhafızları Alman tay - Diplomatik mahfellcrin düşündüğüne mektedir. İtiraftan sonra Elzer bazı rrıe
cazetesıne vermiştir tonun siddetli olması neden"? Alman a- yorelerfnin şimal denizindA hemen her göre, clün başvekil tarafından Avam Ka- sele1ere cevab vermek içın Münıhe gö-

Tilrk Gnzetel"rln,.Pn birinin Almanya Ue jansı böyle bir tebliği ııncak isncıdını is- gün görüldüğünü bildirmişlerdir. rn asında bildirilen kararın tatbiki, bita. türülmek istenmic:Ur. Elzer 
0 

.. zaman bı.l 
Sovvet Rusya nrrusında mevcud i 1 anlaşma- bat edecek deliller ı?ÖStermek şartile ya.. Bu tayyareler 206 kilorYrarn agı"' rlı -

1 
ı ·ı· k t 1 k :.- _ı 

yı tahribe matuf olan bu çlrkln teşebbll.sU. pabilirdl: İngPJz - Yahudi mümcs(" illeri- v • • • t> ' rof vapur arda ngı ız on ro una arşı seyahatin lüzumsuz olduğunu bildırnı.sg 
Almn'l bfiyük elçisi tnrafiı,dan Tilr!t hfik!t - nin müştereken yapbklnrı bir faaliv<'t gında yem bır şekı1d: homba atıy~r - bu memlc.kctlerin protestosunu intaç ede- Vt! gayet mudil olnn plAnın bütün tafsf-
metı nezdinde .ş!ddetıe protesto edllınlştır. varsa buna Türk matbuatı::ıdan. dilcrlik· lar. Bu bombalar denız ~athında yuz • cektir. ıatıru ilitiva cyliy n beyanatta butuıı-

TUI'k matb ıatının yc.nl~ s!yasl haberler leri ,E!IÖi. bazılarının dahi alet olmıyacf\· mekte ve bir mavn Jlibi hasarata sebeb Holandada mu~tur. Cani, evvela polis için şa ıacBlt 
ne~rı h ısus;ınd:ı m Lsll görfilrremlş bir hare_ lh muh:lkkaktır. olmaktadır. Ağırlığına bakılırsa bir t . dO 
keti kl\rsı ındayız HMlse, Türk gıızct.Wnln Tan, bilftkis keııdilerinin bir Alman "· k .k _ La IIaye, 22 (A.A.) - ngflterenm, Al- bir keyfiyet teşkil eden bir meseleye 
R "l'lanya lle Almanyn ara.sına da nifak sok- letf vapılmak için bazı tec:rb .>il eler if.,.a tnyyarc bu bo~badan. an ca az mı ,ınan deniz ticaretini durdurmak hakkın- temas etmi,tir: Bidayette yabancı nıerrı-
lUak ıstcmesı itibarile bilhassa vahimdir. etmektedir ki btmlardan dahs vukuunda torda nakledebılecektır. daki kar..ırı Holanda matbuatında fena 1ckctlerc doğru gitmek isterken EJzct 
Bu vak'a b:ızı Türk mat.L :ıntile İngiliz - Ya. hükumAti haberdar etmi~ olması da l~- Fransa fü:erinde karşılanmıştır ve HoLAndanm resmi bir bilahare geri dönmüştlır. Buna scbebı 
hurt. mümessJllerln~n müştereken yaptıkla .. zıın ıte'ir.,, • Paris 22 (A.A.) - Fr nsanın batı te~ebbüste bulunması muhtemel görül- Bürgerbrau Kellerdeki toplantmuı geri 
rı fanllyetın bl: numtıne.c:ldir. Türkiyenın Bir hAdiseden çıkan netıce :. . bırakılması hakkındakı· resmi tebligvdlr· 
yenı '3iva.s1 hattı hareketi, bu biınuhaba go- . şimali bölges;nde rı larm işareti veril - mektcdır. 
zetecil'k propagarıdası efkô.rı umumlyeii /J_ t'kAI rkiafdak~ıa1nmi ızınklbtutikhtusush Jzha~. r1~- mic;tir. Alnrm saat 10.25 den 11.45 e Holfinda mrıhfellcri İngiltercnin böyle Bunun üzerine Elzer cınaye1 nı hazırladı.-

ı er ı ır er na e • en sonra cov ı· . . . k ·a· ... d .. ~ b k ı Füh-
m:ı!)ya vc Ank rad:ı.kl Alman mfimessıu ıı. - yelim ki, Alman ajansı Almanyn hakkın· k:lrlnr c;Urmüştür. Hıçbir hadise kayde- hır kararına esasen ıntızar etme te ı .~ gı yere onmege m ec ur a mıştır. 
le!hine t:ıhrlk için bir zemin teli\l:ki eder c, çıkan şu veya bu haberi bc~('nmlvC'bl. dilmcmistir. .ler. Buna rağmen karar Roterdamda b'...1- reri suikasdden kurtaran mukr Jeratı 1'" 
gorAlinlmuyor., . b• f k b .. 

1 
lir, yanlış bulabilir, tektlb etmek tc hak· Diln akşam ayni bölı?<.!de saat 19.32 ,yük bir bedbinlik doğurmuştur. IRhiye. mücrim için aksi tesirini göster-

. . an . aJa":c;ının u 1 ra ı en uyıı t kıdır fokat muhakkak ki bu tekzıbi va· . v • • R d t f · 1 miştir. Mukadderatı ilahiyeyc iki ker6 
tesınni bıtt bı başlıa cTan:. gazem;;indc park~n kulla.ııdığı usul il<' hele bir mem- den 19.4 7 ye kadar dıger bır tehhke oma a e sır er müteşekkir olmaklığıınız IAzımdır. çurı-
gö termiştir. Tan gazetesinır. bu müna· l~ketin hemen hemen te~U matbuatının işareti verilmiştir. Romn 22 CA.A.> - Alman propagandası, kil bu adamın tevkifi ölçülmez derecede 
sebctle yazdıjtı satırlar şunlardır: ecnebi nüfuzuna alet oldu~unu söyle· Ü AI t .• ku t ld şimal denizinde bltaril.f gemilerin batmasını uJ.. 

cAlman ajansı, 'l'ürk matbuatına böy- mekl pek büyük bir hata yapmıştır ç man ayyarecısı r arı 1 o1mdi verilen karara bahane teşkil etmek büyük bir kıymeti haizdir. Herhalde s 
le 1f1uorta iftira ve haka.~et etmeye CP-68· Di;er taraftan cTan:ı. gazetesinin ·v;ık. l.-0ndrn 22 (A.A.) - Bir İngiliz ge- üzere İngiltere tarafından tasni edilmiş o - kasdin yabancı memleketlerde hazırısıı-
retınden dolayı evvel Turk ~athllatı ns. tile yardım teklifi karştSlndl kaldıjtını, rni:;i, şimal denizinde portatif bir san- larak gl53t~rm~.slne rağmen, Roma mahteı. dığı sübut bulmuştur. (A. A.) 
mına., som~a da .. T.-:ın n.~mıpa şıddet~e pro- teklifin yapıldııtI sırada hükumete haber dal içinde üç Alman tayyareclsini bu • lerl bun~ Alman maynlerlnln sebeb oldu - Bern, 22 (A.A.) - Berlin radyosu, El' 
tL'Bto edcrız. Butı.ın dunyada para ıle ga- vermemekle, hele bir cOrmilme hud fır- lnrak kurtamıı ve İngilterenı'n ark ~unda •uphe etmer ektedlrler. hlcil'" 
~te ve kalem satı11 almava alışmış olan satı kaçırmış olduğu da muhnkknktır; . . ş . Ş Tevere gazete.si mayn muharebe81nin Al - zerin tevküi ile Hol!nda h ududlan 
:AJ~anya, Türk matbuatını da para ile ec~ i.md' iddiasını isbat edebilmesı elbette sahlllerınde hır lımana çıkarmıştır. manlar tarafından geçen harbde de şiddet- seler i arasında münasebet bulunduğun!~ 
:ıcbı memleketler hesabına satın alınır ş. . · .......................... ........................ ............ ıe tatbik edllmlıı oldutunu kaydederek diyor ve HolAnda h ududunda yakalanan ]3c 

t 1 k b . k d" k d' . kı hır h9v1ı milşküldQr. . 
8 

.. 
sa ı ı ır ~şa . z~nne tyorsa. .en ısıne Bununla beraber l)fz bu hAdı ede el.An ~ t ki: ~ . ve Stevensin Münih suikasdi organız. 
baber verelım kı o danıyorlar, Türk m"t· vapılabilecek mühim bir vnzifı<> bnlundu- ~ r JD& Almanyanın bu nevi harbe buyük bir ham törleri olduğunu ve bunların Alman a~l~ 
.buatının yegane şiıın memleketın ~men. ~unu düşünüyoruz: Bu da Alman a1an- d d • le vermeyi ta.saTVUr ettllti görülüy~r. v~ son yesi karsısında muhakeme edilecek1erıı1 
faı:ıt ve aaklarmı korumaktır. Tiırkfve sınd:m isim, hadise ve vesika sormkatır. evam e ıyor günlerde .batan gem!lerln adedi goz onüne • 
matbuntmı. ecnebi :nemleketıe~ln ~.ırs ve Onun da bunları isbat etme.!ı bir zaruret alır.ırsa ı:nglltereyi çeviren suların mayn bildirmektedir . 
men.faatlcrıne alet yapmak mümkün de- ve bir vazifedir. Aksi takdirde Türk mat· Birkaç gündenberi bazı kazalara se. tarıaıarUe ıze.hlrlendiğ! anl~ılır. Suç orfoklan aranıyor 
ğildır.> buatının mukabil iddiasının bütlin diln. beb olan fırtına, devam etmektedir. Almanva, Inglllz - Fraruıuı ablukasına ıı- K openhag, 22 (A.A.) - P olitiken ga'" * va nazarında sObut bulacaJb muhnk- y 'd ! ta b 1 M t k L' R . mal denizinde ve Atla.a denizinin flmallnde zetesı·nın· Bertin muhabt .. ı' ynzıyor: 
, cTan> gazetesi bu mukaddemeyi mil· k kt enı en 5 0 u ın a a ıman eıs- (lömm mıntakalıırı11 ihdas ebnekle mutabe- "" 
teakıb bir hadis~nin ik• safhalı hikaye!i- a ır. liğine Karadenizin muhtelit limanla - ıe ediyor. ve bu bölgelerden inftllk tehl!ke- Elzerin tevkifine ve itirafına rağırıe~ 
ni yapmıştır. rından gelen malumata göre, fırtına yü sini göze alma.dan geçilemez. Alınan polisi kendisinin bilhassa haP 

1 - Alman firnıalannın Türk matbu- BuJgar R,. şvekili arazi için zilndcn seyrüsefer tamamen durmuş - Bir Almau tilepi bahrıldı mahfellerle temasta bulunduğunu ~rıı~; 
atında çıkan ilnnlarını ldarl' otmı.-kte 0• kan dökmiyecegiz, diyor tur. Vapurlar s.ğındıkları limanlardan Lnndra 22 <A.A.> - Amlrallık makamı, tırmaktadır. Elzerin itiraf ettiğini ıddı 1 1~!1 bür~nun şefi ilnntarın ~nzetel~,:e tev~ f 

1 
i . f ... _) dısarı; a çıkamamaktadırlar. Bununla Bertha Fisser isminde bir Alman şilebinin eden polis, ayni zamandR suç ortaklar 

zune d(' :Jilet eden müesses ... ye muracaat (Baştarn ı ncı say Uwı b • b 
1 

k b 
1 

İ Ir'nndn sahil açıı;rında bir tngll!z ı rb ge _ aramaktadır 
k T t · Al ı hl d · k ' ld 'b tml b era er yo a çı mış u unan zmir va. ' • eacar~ an gaze C'sı m.~ı:ıvcı a ev n e ra oa ar:k bır şc ı e tasvı e ş u ~ . .. . mlst tarafından durduruldu~unu blldlrmek- Stokholm 22 (A A ) - · Dazens WybC-

nesrı vatından vnzr,<>rmedı 1ı takdfrd~ bu lunmaktndır. •rurkiye doğru ve haklı puru dün 4 saat rotarla lıınanımıza ted!r . • .. . · · . . ndn ıı-
i18nle ı m bu gazeteden kesilece~lnl o:ovlc- b' f · ı.....: . ld _ k . b 1 k ttelmiştir Ber. tha Flsser'n müretteLatı şllebl derhal ter gazetesı. Mumh smkasdı hakkı '"ti" 

ır ır;ıımız o uguna anı u unma - e. • • ' • 1 h b ı · B ı· · veri""' 
mış. · ·· · · . . v • batırmış ve tahliye .sandallarına binmı.,tır. ınan a er crın er lllln resmen rD-

2 - c ... Türkiv('ri"'k! Alman propa2an- ~adır. Ger~k hız, gerek :U.r~ıye, ~erek Izınır v~uru cvvelkı gece Ereglıde Mürettobat. harb gemisi tarafından kurtarı_ lerinden tamamen farklı olduğunu > 
daEJ;ın .. para k.ısmım d:ı r"' ~den. Alm~n ıse Yımamstan askerlenmızı terh1s et. bir kaç defa tehlike atlatmış, kaphın ıaral: tevkif edllmek üıere karııyıı. çıkarıl • zıyor. j, 

malı mucssesc;sı~ .ı?enc avnı Turk ıli\n mu- miş bulunm'1ktayız. Bunun !'lebebl de birkaç defa yvkuları teskin etmek mJJjtır. Paris 22 (A.A.) - Havas aJ·ansı bild 
e.sFeseı;fııe müracaat edPrPk Tan ~a?.f:'tc. k .. h r . tl . be t f . . ' 
siı e vardım varımak istl'ni2"ini sövleml . ~rtı şun e 1 vazıye erın r ara e ~ m"Cb\ınyctınde kalmıştır. Bir Alma n vapuru da yakalandı riyor: i ' 
Türk i'an mü"~c:es,.,~ı mülT!essilınden de dilmiş olmasıdır.,. EvvC'lki gün Bartından limanımıza Londrn 22 (A.A.) - ~055 tonllUoluk Al • Gestapo tarafından, 8 Te§rinisnni d~. 
şiddetli bir cevab olmış.. Eskı· Alman v•li ahdi aı· lesi gelme~i beklenen Antalya Ve Güneysu man Rhlngold vaµunı Ing111z harb ıtemUer! kasdinin mürettibi olmakla itham e illi * vapurları dün öğleden sonra limanı - tarafından yakalıiı.narak bugün İskoçynya len Karacebhe şefi Otto Strasscr. H9" 

cTan· aazctesi bu hadiseden şu neti- hakkındakı• haberlerı· 1 b"l 1 l di bir ıımana ge>.ırllmlştlr. Bu vapur Alman - · ının bir muhabirine şu beyıını:ıttl' • " mıza ge e 1 m ş er r. yaya buttday götürüyordu. <>Jans 
ce_ · ıkarıyor: k •1 d" Her iki vapurun kaptanları Deniz - • İ ~ bulunmu~tur: dtıtl 

- Alman propa~a~dasının taktf~i m~- t e zıo e ayor yolları İdaresine Marmarada şiddetli Bır talyan vapuru da mayne çarph - Münlh suikasdi Himmler tarafın dil' 
Ifundur. A1.mnn prooa!!andası elde <>dC'- Ber'in, 22 (A.A.) - Eski Alman veli- bı'r fıı·tınanın hu" ku .. m silrmekte oldu • Londra 2.2 CA.A.) - 6.600 - tonlukFanoma tertib edilmiı::tfr. Partinin bana çok sn d ' 

mcdi~i matbuatı .susturmak icin bu mat~ ıft ı d ki Ital vapur d İngllt ın w b" ahdi, beyanatta bulunarak ailesi hakkın· .. · 1 b h h · .,,m n e yan u, un eren k tı m rbut bulunan bir mensubu, 
buatm iki memleket mfinasc™'t1Prini !'tunu soylemış er, u atta ta rik edı- doğn cenub sahilinde bir mayne çarpmıştır. a e c ,. . . .. 

1 hozmaktıı o1dultunıı "" CC'nebi tes;r :ıltın- da ecnebi gazeteleri tarafından geçenler. lecek vapurların S€Çilmesin\ istemiş • vapur ajtır hasara uğramış olmasınıı rağ _ na bunun kat 1 delilını gosterd · 
da bulunduklarını i<Mia eö~r k hükumPti dE: neşredilmiş olan naberleri kat'i suret- lerdir. men hAlô. sn ytızilnded!ı Bir tahll81ye mo _ Holaııda hududun dn 

1 
bll' 

tahrik si ·asetini ı, ... kib ed<'r Bu siyasetin te tekzib etmiştir. törli vnpurdnkllerl bir l!mnnn nakle çalışı - .a.msterdam 22 CA.A.) - Hnvıı.s ajans rıı , 
temeli yalandır. Onun için Türk mathua. Eski veliahd, eski Alman hanedanları Hova raporu yor. diriyor: Gestapo tarafından Holandn ~oetı5 
tı bul'iin böyle bir r;uikasd k:ırsısınd'ld ır, azasından hiç birisinin tevkif edilmemicı Yeşilköy meteoroloji istasyonundarı Berlinin vaziyeti z!.s tıde yakalanıp kaçırılan iki Enteli 561 
Bu m•ikusdin maske>slni dü.,.'lrmek te ':f B Is 1 • rrr"'fı MOnlh suı~ıı 

., ,.. k dl ·ı · ld l'Y ö 1 alınan mtıllımata göre, hava yurdun Berlı'n 22 (A.A.) - Hüku~ met me _ erv memurunun ~o:.o., " ti' Tilrk matbuatının vozifC'.c;idir. ve urşuna zı memış 0 U5Unu s Y e· falllnln resmi ı ı c yanyana Nazl mıübuntt ı6e * miştir. bütün bölgelerinde kapalı ve yer yer hafili, Fransız - !ngllu mukabele bil- rafından n~redllmlştlr. 9 Tcşrlnis:.ın btJ 

t . b .. b 1 Hohenzollern hanedanı azasından sil:ıh yofışlı geçmiş, rüzgarlar doğu böl'"'e - mi~il tedbirleri karşısında alınacak va. vcnlo'dn a~tıı.po t.a.rntından kaldırıla':,; e. Cümh:.ıriyct gaze esı u munase ete o· ts" 
ıunu vazmıştır: ta.şımağa mukrodir olanların kıiffcsı cep. lerrlP ı;akin kalmış, Egenin Şimal kı - ziye t hakkında henilz malömat vere - .Ki İng!l1z hakkında aıınnn mnlfımııtn ttı-' 

cTalrzib olanan haher as,ında ne ka- hede bulunmaktadırlar. sımlarilc, Trakya, Kocaeli bölg€1erine miyeceklerini fakat bitarafların yapa - bunlardan en az bir tnnesl Nazı aJnnJ'ltıu~ , 
dar ""rib İ!'e Alman i;;tihbar:ıt bürosunun ....................................................... ~···· Kar;ıdenizin doguy t f1 '] M kl k bel . kl b kl dik rafından Holanda arazisinde öldürillıll ~Jt' 

S t 1 k t b · ı ve ara an 1 e ar- c:t. arı mu a eyı mera a c e - tü B iki ki 1 il bl ilkte h dudn kadıır 
lnı miirıasebetle .. bir lrısun Türk ıratbua- a 1 1 0 Om 0 l mnr. ve Ege denizlerinde şimal istika- !erini ~öylemektedirler. larr~ r~fnkat !cıe~ L;mm:rs u ismlndeld 11° ~ 
tı .. , adı altında Türk gazetecili.itinin h:ıy- o ,. 
ııivetine tecavüz etmesi de 0 kadar <:ir. Şevrole markalı bir aded 937 modeli metinden kuvvetlice, diğer yerlerde Müsadere edilen ya ıandalı garajcı da hybolmuştur. aest:ıP tD" 
kİl'dir. otomobil satılıktır. Görmek lııtiyeıılerin cenub istikametind~n orta k'uvvette es Londrn 22 (A.A.) - İktisadt harb Janları el c. rlnde tüfekler oldc~u hıtlde;e~ 

A \man ajansı ... 'Ka:; vapııv1m dt"rkcn Cumartesi ve Perşembe günleri saat on miştir. Dlln İstanbulda hava kapalı ve neıareti, harbin ilk on bir haftası zar- mob!le ya~ln,ıJmak lstıyenlerl tehdld e tel ' 
·· k şt1r C'U

00

"kt''1 bu V" 1·'ad b 1 · U tı • 1 . . te idiler. IngUlılerin kaldırılması işi E!Il ıtıJ' ~~ · kr:ı ,;;~~atı• ilP İn~ltz _ Y~ahu~i ~ ~~~ üçten on beşe kadar Taksimd~, Ta kıza- yağış ı geçm1ş. r zg<ır şuna den sani - fında, knçak kontrolü servıstnin, Al - Ucens Servisin lnl!lakda medhaldar oJdı.Iı; g 
" k ki 1 fer caddesinde kah-veci İranlı Aliye yede 4-6 metre hızla esmiştir. Saat 1 7 manyaya aid 440 bin ton er:vaYl mü - nu ı-bat kasdlle Milnlh sul .. """lnden bifl'9 

, "!iil1Pr1nin mustere en yaptı arı aa. '"' ~ ......... 
' et:. ten bir nümune görmu • e gcis- m üracantlan. de hava tazyiki 1022,2 milimetre idi. sndere ettiğini bildirmek tedir. ıaat sonra vukubulmuştur. 

J 
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••ııww "Son Posta,, nın Hikayesi ·~ S p O R 
§1 Ev meselesı 1 Eski ve kıymetli bir 
.iilfll!•mıh. Çeviren : Hasan Ali Ediz .e1tmı .. ımiffi k b tt ·k 

l Geç~~ ı;ün caddeden bir kamyon tuğ. tik!en sonra da evlendim. Eli ayağı SpOrCUYU a Y e ) t geç.~rı~orlardı. Bunu görünce sevinç- düzgün, genç, temiz ahlakli, fakat yer. Me:nleket sporunda mümtaz blr mevk1e, 

Çe.~ r~!'egim güm güm atmıya ba~ladı. siz yurdsuz, yani odasız bir kadın bul- ve pek şeretıı b1r spor mazisine mnlik olan 
.ur.Ku siz de bilirsiniz ki tuğla ne ye- dum. Fenerbahçe klübü mües.~lsler1nden Galib fı_ 

nır, ne de içilir .. olsa olsa tuğladan ev, Ben karımın, oturduğum yeri gö. nl ol~rnk hayata gözlerini kapamıştır. 
aneırt·ma 

1 
.. 1901 serıesindP Fenerbahçeyl tesis ettlkle-

Sayfa 9 

•Son Posta. nın tarihi tefrikası: 61 

Güllü 

ımNIİIDlllll 
iA 1' AllllHllANESi 

Yazan: Reşad Ekrem 

ün düğünü 
lC'ko•· . n yapı ır .. eh, demek ki mem- L'Jnce evlenmekten vaz geçeceğini, bu ri gü11 futbol takımında yer alan bn eski 
helk~ım.ızd~ i~şaat başlamıştı. Artık, s11retlede bütün hayatımca saadetim • ve gü7.1de sporcu tam yirmi sene bUA fasıla Şimdi, kolundan tutup her han. I içinden cGüllü Fatmanın aşkına! .• diye-

k 
. 1 yırnu, yırmi bes sene sonra her- d~n mahnrm kalacağımı sanmıştım. Fenerbahçe renkleri için sahada kalmış, şe- gi bir adamın koynuna atma - rek başladı: 

ec:;ın b' • ft f • h k Jd ır odası olabilecekti. Ev sıkmtı- Halbuki yanılmışım! Kanın böyle bir re en, !\ere e koşan Fenerbahçe takımında gr; azır anır en, çı ırasıva sevdi~i dl"li· . _ . 
s• <'ekmiyenle b ld - b' d S d b' k 

1 
pek parlak oyunlar oynamıştır. kanlının koynundaki çevre i'e ~özünün Meşelı dagla~. meş:lı,,. 

ti.iı·'r· !'1 r unun ne o ugunu ır şey yapm.a ~· a :ce ıraz aş arını O:ılatasarayın Avrupaya yaptığı mı: seya_ ) aşını sildiriyordu. Uğruna kanını canını Uçkuru on dort koşe~t, 
d u ... nlıyamazlar .. halbuki ben bunun çatmakla ıktıfa ettı. Bu arada da, hate l~tiralr eden Gal1b Pe,tede F. T. c. ile se\'e seve feda edecegi Sultan Muradm Yaman oldu aşka düşeli. 
a;iskasını bilirim. - r yapalım, dedi, banyoda otu - yapılnn ve 1-7 Oalatasarayın maı;ıubiyetııe büyüklüğüne bu yaraşır mıydı? Fakat Olmalı yar güzel olmalı, 

.. akımz bu iş nasıl oldu: Yerleşmek ranl&r sade bi7 d€ğiliz!. Bizden başka bitf':ı marta oynamıştır. Güllü isyan etmedi. O, se-ıt:liğiniıı her Her güzel dengini 1mlma.'ı! 
llzcre l\Too;;ko\•ava gelmiştim. Eşyalarım oturanlar da var. Bunlar da iman!. FE'ne1·bahcenln Odesaya. Galata.~arayın ı - cevrine, her kahrına tahammül etmesini Güllü Fatma, Bülbnl Ali ile beraber 
da vannnd ld S lk1nc! defa Avrupaya yaptığı turnelere de iş- bilen bir cesur kızdı. Musa Melek Çele • Mcşe'.i türküsünü söylemcğe başladı. Am-
sınllv k

a. o u~ halde sokakları ar- onr.a, daha olmazsa, banyonun etrafı- tırak eden Galib 1922 deki bu seyahatten binin uzattıg~ı işlemeli "evreyi aldı, <>r 
1 

" ma, kız, hem söylüyor hem de iki gözün-
d • ıra ıyacak bir oda arıyor • na 'l)!r paravan çeker, bu suretle yatak pek az .sonra tutbolü terkederek pek çok sev gözlerinin yaşını sildi. Çevreyi geri ver. den, dizi dizi yaşlar döküliiyor, sesini ara-

um. Fakı:ıt ' Od b 1 k .. d l od b b · d d1~ 1 ı v h 1 k S 11.,1 d lrı d " ne gezer.. a u ma şoy- o :ımız n yemek amızı ir irın en a- ı.;. <.eniz sporlarlle me~~uı olmuştur. mege azır an!r en, ~ tan :_v ~ra =. sıra, ·hıçkırıklarını boğmak için kesiyor. 
v ursun, muvakkaten eşyalarımı ko- yırrluş oluruz. Galıbl~ spor hayatı c'dden çok parlak ve -:- Sende ~asın .. dedı, bur.unun bır ar- du. Son iki mı'Sraına gelince, Bülbül Ali 
·arak bir yer bile bulamıyordum. Tam RPn karımın bu 'sözlerine hak ver - ~rc!ll b.r sekllde geçmlııtır Uzun sene1cr nıag~nı .. olur... .. . de dayanamadı. Koca delikanlı, bir pa -
on beş t?Ün b' . 'b' 

1 1 
d' . holtey oynamış, son .senelere- kadar tenis Gullu Fatmanın gozlerı karardı Nere- dişah huzurunda olduğunu unutuver di, 

de oldu. u ' ır sersPn eı ı. eşya ar e • ım. _ . . _. . kor•1ımnd:ı göriinmüıı b1r sporcu idi. de ise düşüp bayılacaktı Padi~ahın kar - Sustu. Ve gözlerinden yaşlar boşandı. Mu 
S::ıkal f! .~n.~de soka~ sokak dola~tım. . -Evet ~arıc1 !!ım, dedım, .dedıııın gı. Spor sa~a ındakl mU\·aftaklyetı, idareci _ şısında ?ağd~ş kurup .. o~.urmııs olan . üç, rad koynundan, üzerinde altın sırma ile 
v 

1 
ırn buyu:verek bır karış oldu: eş- hı yapar, onnvovu muhtelıf odalara l llktc d .. goo:tnren Galib. Fenerbahçe stadı -ı tt'rsanelı delıkanlı, Gullu Fatma denılcn turası iş'enmiş bir ipek -:evre çıkardı. 

ha arımın yarısını kaybettim. Fakat ev ıavırnbiliriz. Fakat ge}flelelim şu kira. nm so~ nld·~~ Y~nı sek1lden M>nra bir müd_ bu m~~h~r oyuncu kızı1_1,rn. M~a Melek .-::- ~iğit, al çevremi, sen. d(! bunun~a t-il 
Ulnıak bir 1üT1ü mümkün olmuvordu. cıfor izin \'ermezler ki.. maamafih al- ı det m ıı'lürlOl?ımu yaomıştı. 1 Çel~bı)e aşık oldu,ğu?u bı mıyorau ~~ma, go~nun yaşını, bu da benım sana bır ar-
Gene bö ,

1 
.. . " . . . Bllflhare te<;ls edilen Modn Denlırl''k pc!dışahın zavallıya ışkence eder gıbı ol- maganım olsun!.. 

birinde ~ e ~r E!'lln oda .ararken, ~vrn tlırm:ı, c.anım bovle de oturabıh:ı7.. K'i;büniin rnr.dürlüğfinii ü~"r'ne ala'l Galib. duğunu sezmişlerdi. Ve Güllüye karşı i~- ı Diyerek kürekçiye fırlattı. Bülbü1 AH. 
bi.,. !nerdıvenlerden mmekte olan Sen•"c.•nr varmadan bir Ç('"lH!1ımuz büvük bir dikkat ve o o"re"e b1 .. titizlik !cin- lerinde, o anda, derin bir alfık·ı uyannuş- şaşırmadı, gayet vakur, asil bir harPketı 
O)d ~dam_ıa. karşılaştım. Tabii herkese 0ldu. Coc11i'ia Volodva ismini kovduk. d~ dun; kao1r hu v~zıte~ını T1"~ mükemmel tı. Bülbül Ali, Çö~~ı:~ü :.\lehmed v~ ~u-! ~er~.nden fırh~a:.ak .. çevreyi l~ttu. EvvelA 
tı t ıgu ı!lbı ona da oda me~elesini ilÇ· Bu dda üc nüfus olarak banyoda ikn-1 bır• ~ek ldP. ha~'lrmakta ı~~· Gıtl'b. memle - ~urnulu ~ehn;ed, uçu de o and.~ ?,ulluye 1 optu. ~l~ma goturdu, sonra gozlerinin ya 

l"n. Adarncag· d d' · d' l d'kten ı:nnte bac;ln ık (' - h All· l kr S'P<>rıınrl11 r.,,.,lı bir numune, parlak bir 'urulmuş ar, aşık olmuşlardı. Uçu de. o şını sıldı ve koynuna soktu; ve bir şe~ 
s011,.

3
• ız er ımı ın e ı .. .. '< 1 • ocmrumuzu er a ıın 1 mıc:~ı v(' !dı>nl bir ,c;ıv•~"n 1d1. anda, Gül'ü Fatma için her fedııkarlığı 1 sövlemcdi, belki söyliyemedi. 

_ · • rrunu banvo-ia '\'Jkıvorc1uk. • n.,llbln so"r hı:ıv- •·nı b'l"n1.,... onunla yapabilirlerdi. Hatta, Denli Yusuf Bey Mec:eli türküsünün yarım kalan ara 
Sa DoP"rusu haline N>k acıdım, oPdi. Fı:ı kat canımızı s•kfln bir nokta varılı · ı.., .. ~:ıc:a at-k"n?~l•k p.ı 0.,1 .... ,,.,.., hu ilnt ;; _, ,ı;ibi, padişah He bile vurus~bilirlerdi. nai.!mf'sini. Murad. kendisi +amamladı: 
ti rıa banyo odasında b;r vn bulab'11. '\ 1•c:c.m olunca evin di;er k;racı ları nö- ıı:.., rıt'l,ı .. ., h""''n ve füı;,.,•:;Jüdür. A1'ah Güllü Fatma Musa Mel-eği!1 armağanı o- Olmalı yar qüzel olmrılt, z,:' fakat flydn otuz ruble vermon Ifı. hP•~oc;e banvm•a vıkanm•va p-.nHvn .. 'ır- rahmet eyıesln!.. larak ı;cv:.c~.ini koynuna s!"kt~ı.. Sulta·ı Her q~ze' denqini bu!ma:~1 .. 
b· · Sana kiraJıvacai!ım oda, "fıharıe ·"tı. Bu va7:ve'l!'rrie, ailece kori fo,·a Ö'IER BESİ:\1 Murn_d ~~~ u Fa~manın i'en,..!;ını" tutarak .. So~ra, dumende duran Delı Hu.seyint 
ır verdir 

0 
. . .. ~ . . . * kcndı vuzune dogru kaldırrlı. Gunes ba- dondu: 

ha,,~ . · , danın ıçınne uc hela. bJr ('•lnn<ınıız 'C'cıb l"dıvor~u. .. .. talı bec: on dakika 01uycrd•ı. Akşamın - Ne dersin; pehlh-an, her güzel den 
Yeri ()~ bır ne duş var. B"•ıvonun ır•ne r~en bu nıe::-elPvi kirac· Jara açmak "F'en .. rbo:ıl-re ı:::.,or Klubıı:rren: Memleketin son alaca ~"~•nlığında, Güllünün esmer ı..rini bulmalı mı? diye sordu. Deli Hüse • 

k eşır, safav1 hatırla oturursun1• Va- mecbor:v.nfirde kald•m: ı f': ".;le! mor,.ulıınnrın ,.,, Fenerbahce K1
li - yüzü ~anır: 1' " ~ümüş tozu piiskürtülmüş \'in: 

!~ Od , h".,lın nıf.nc:.;~ ve bAntler'nrlen J G llb .b . 1 d B 1 1 d S 1 ka anın penceresi yok amma. burıa - Va•:ı.,da lıır, d·<>dim, Sİ7. rııf'::ıcfa VCf>lt rtmıc:tlr. o an a .(!ı 1 p~:. .~ ... ı! ı: .. " - uma 1 ır u tanım . . . 
rşılık ko b' k S b' .. t . a· . 

1
• 1 - GuJlu ız ... Su Me<:nlıv1 sovlc ... Sc. Dedi. Sonra kürekcibac;ıva seslendi: 

tlinı cnman ır auısı vRr. u ınua\'vcn ır rrun av•n e mız, mc'ic a ,..,.,,:ı ..... "'•"•"n Kıı-'·'·ı>ufinde İ~kele cıva . b l - . t .,. ş H y·v·t N ..:ı • b k 1 n a]t d k ~ C . ..:ı C . n Wıl - nı u a rc:am cvPrmncre ll'l\'e e •• ırn... u - ev... ıgı .. . e uersın a a ım ..• 
'ba ın a •• tepe teoe ullan .• rmra umcır1 M'T'tı"n Jurnar'oc;;ne :v1kanmı-1rın"a "" c•b'>SJ ı:0kıık No. 13 ~erı kalclırı-ıkavığın jr;ndr>'l be!!endinin rlclikanlıvı fipr CTÜ7P] dengini bul.malı mı?. 
ııe nyho hE>r vakit emrine fımrıdP. tc;ter- vn vcııT' ?'. Bizi h.or,,.ün ver;nı;.,rıf'n 111"'" "~10 """"Pn v~rı·ı.-i>v n.,..,,,.,.,!ta cam!- sana a·ıverı>CPPim ... Diinfö1iin{i7ü de bu KiirPkribaşı. kürek arkarlası ile bera-
lı~ıl ergün a~z1na kadar doldur ve ba- vurdurnu1rlnn €ıme1< r.o,•:wı hak mı,l•r? 511~1e kılınacak "e Kııracanhmeddekl alle kııb gf>CP Cc>kmecı>rle vao:ıcaibm ... dedi. ber küreğini cekmckte devam ederek ve 

JI( arn . . . r ~ ırnına clE'f"'IAdlJe,.nı.+ı.. ..... M 1 - . .. .. . ,J. h n' .. n bakm1yarak a"zl l 
.A a ıçıne dal!. Fal\::ıt .. i),,iimüzü dinletmek im1<:1nı Fhi •irı ""'"'"""-, h,. 11, ~· ı· ·1c;a e e 1n vuzun. .. bıl,., b. akmnktan pauıc:a ın , . .ızurı , ,..o er 
'lda · <ı " f' J'l cı>naze meraııı - d" · ı b ·· .. h t ı yerde. cevab verdi: 

rn c:özünü bi irince: olnı:>d•. A1 r<> \ıp hu vii7""n n~vcıt- bile .... .,rı .. ha~ı!' bulunmııl bllh · mcnP 1 n~ı~ 0 an. uı;ıunun. .a 1
•
1 as! 0 a - _ nlı'rrıalıdır .'"'ultanımt ... - A k . •. . . arı assa rica olu - rak kendıt-ıne rınun çevresı "Cnlnuş bu - ...., :.... 

). r ndac: dedım l.-n b..,t.l- ..:ı,,-ıı - V'''('C'C'k' ........ , ... crıllah bizı'm kı'ra"•l<>r •tınur. .. .. v • M ..:ı M ,.. ... 1 w .:J" d'0 

ırn. Bu '' ...... ' ~ al"" v ...... ' • •· 1 
.. • ". ~ ı ............... ..... ........ ....... ..... ................ . lunan C:ııllu Fntma cşu ktıvıgırı ıçınden • ıır"ıı uc;a ıv•b Poe _,o,, u: 

lüıu ~dan oturu de suva d~lm1va ·urusu kadar-]•. Bır v1ka.,mıwı mr· ti- r bc,[;en<liö1n d<>likanlh den:tirken. bunla- - s,. ... ,.,., rlPr~rı Musa Melek? .. 
icw lll J!Orrniiyorum. Ben kurak bir yer l0 r mi, saatJnrc<> süriivor~u. N(' v'lna. T ~ . rın icino" Musa Melek Çelnb:r.i~ dr bu- Musa 1\'PlPk ı:riilüm.c:eıii; ve yüzü kıp • 

d 
.. :~.orunı. Benim SU ile bac:ım T'°k ho~ )mı, CMl'l!lr<>r <]=c:1n"''-; sıktık. ,.,.,,,,,~- Jt V ~ , /Q~"':.ye 'Jtın."hileCPiJini as'a.t..,.hmi.11 p•me?1iş İ. C

1
i. kıl'l'T'"'" "Mıı- a:ıvr>t hafif: 

""f.' idi l! k b d d b Oh - Pıı1malıdır ~ultanım' .. 
Oldu· r. Oturaca aım oda bövle b;r v 0 r ll1U7U 1:.orvün \''kavarak yaşa:na-:nıza b ftı '- "ii ~ ... ıır,,.-ı· erı ~~U\'~r~u<:, gı ı ermk ('J1 ır: « b .. > nnrli . 'Rıınun üzerine, genç padişahı 

gu için kiradan biraz indir.llll!n Ja. r]n1•-ım Ptı;k.. . 1 ""1~1' • ~ • - ıiivpr.n.., in "111. '"'. <:onra .~en~is.ini ir - vükspl.r c:<>sl~: 
Zı~ı. dı>nbırP t,..nladı. c::.TY"...,lf ~'>':'atı ıl(' karar -

B=z bu minval üzere v;:ıc:::ır1'en, k::ırı . Yaztm: Dr. l brahim Zati Oget 1'r d l k - Mu<::t Melek' .. dedi. Gü11ü kızımı sa., Jierif: İ ,., rmic:ti· ,.. tprc:~neli f>; anlırlal' biri • n~ ,.,,..,..,, .. lr i~tl"rinı .. TIP nPrc:in?! divo "01'--
mı., tac:r:ıcia bulunan n,.,n.nsi de> nı:.::.,"ir stanbul Cezaevi Baştab:bi c:ini. rl)c:+,.,,ı,.. «bwrn ic;tprim!~ rlive H'Cİ - ., 

da-b f·rnkanı vok. dedi. Bövle bir ;t. .. am. ofarnl· Ya11•nııir veldı'. Bu suretle "ı'le· yr· L d 1 vı>rc>cPl{ti. M.,.:ı.,.rnki bu --ıkc:am Sııltan Mu- n
11 v"~ crö?le OP GülJii Fcıtmaya haktı. t.:l r u '\.lt<ıı•ın icin cViler: r!iil'i.i Fatmanın kara pözlprj genP büfin' 

Fel unmak isterdim, amma, elimdt'>n mi- .t>frıtc1ı dörde rıktı. 1 - İlkaht~n itibaren on S(•kiz yaşı- r?i! cnıı "''1Pnrfirmek istivordu. Gii!lü jhtic:C11"'" Hp ::>('•lrrı•<'+1. Cinge:ne rnkkac:e bir 
Rillnıez!. Çünkü binan•n !';ahibi ben de· l.\avrı'lTJ;ınııYJ Pr>Jic:inP biraz surat bu- na k::ıdar çocukların geçirdiği Frılma rh knndiç;ini ona fl"~!) rdC'cPkti. """ c:nvı;vPmPıH. tn(' önrc padisahın sa• 

trı .. sonra maltun a. fiatlar: m:ık u ... run r .. flr· frı~al o aJd1"rrıadı: büyük tekamül safahatı. r.;"'"f ı.~ı;r, anrak Sultan Mt;raclın iı:;i • r-Jini k;wrıvarak. dudakl::ırına , yi.izfüıp glS-
- M d tebilec0~; bir <:PSlP: lııı... a emki olmuyor, pekaliı Ö\•le - Roıı niro 7"'.....,.,",:ı'r trırıın hııc;rr.ti ı ...... Cinsi terbiye prot>Jemı. 7Üne sürnü. Sonra. Muradın ayaklarına " Ot - O türkü\'Ü h<>men ~övlivrmem .. Su 

, .. ,. ·h· uz rubleyi verip verlec:evim. rP1<:v'•'·ııııı, cl•~d;. µ ... ..,rı hn,.•hılrri ~~c;- 3 - Asabi çocuklar. kı>Nınarak hıck1rmağa basladı. 
\J1 f "İi!ifer başlasın .. ben de onlarn uyayım 
'lna 8 hiilır oda peşinde dolaşmaktan t"'-Pn v.., . .,,:ı.,.,,,.,.,;ı J.: 11 c::i1.-:ir nı •m!. 1 ı ,,) Suı+an'l"" . .. Dörniirıcü Murad; kürekcibaşıva: 
~iiağladı. .,..,r; hu 7 '",_.,,,, mahrum etmi·ve l;im- ------ Dedi Murad: - Yi~it.. dPrli. seni ~irekçi ku11Barını ile 

~o'lı n kısası, adamla anlaştık, ban- en~rı lı.,kkı ,.,...~. çek:nmeden oana haber ver!. _ Bre> Bülbül Ali, Mudurnulu Ml!h _ C'rkme,,PdP düi!üne ça_gırırım.. u ~ece 
BnUZa yerleştik... · _ "'"'"''" 0-.,;:nı. c:,,.,; 'hıt 7 .,,., •• ,.,1 Karını bin11 sıkılarak: rıed. Çökür~ Mehrned .•. Bre çalın, 0 _ GüUü Fatma ile Musa Meleği baş ctmeıt 

h~r nyo hakikaten şahane idi. Qda•ıın ""'''h,.,,...., c>rl,,., v"lr t ""•.o,..c:n11 tnru.,u'ln -- DoP'ruc;u nP yalan sövlivevim, de. kuvun su M~eliyi... isterim .. Düi!üniim vardır .. 
Jilll Yanı mermerdendi. Fakat g~l,.,,,.le- ~1 c'A ı..,..,,,nıı.,~ cıo;;'. fc:tp .. .,.,,, ı-..,,.,,.,.,vu di. tatildt• kardeşim de buraya gelmek Dedi. BÜYÜKÇEKMECE VE KALİKP..ATYA'. 
larınot~rac~k tek bir yeri yok~u. Hela- c:u iln ~ ... 1,111r rh .,_ .. 11.,.,,,..,1~ }-Pr:ıbı:ır ici- ist'yor. cİlle Moskovayı göreceğim!.• Üc vill-lt padi~ahın emrı karsısınd.'.l bir Büyükçekmece, on yed=nci asırda, İs. 
.l'tı.. ilzerıne otursan banvonun iç'ne ne ~al. Rı>rı hH.' ı- _ c:pvhli'z.e karısmnm. di)e tutturmu~. an titrediler, tereddüd eder gibi oldu - tanbul zengin ve kibarlarının balık ve av 

var]a }ar. Üçünün de sevmeğe '>a!iladıkları Gül- meraklıları tarafından imar ve tezyin e--
'h h nmak ihtimali vardı. Snnr~ k::ı..,nıa dnn.ı>rp'-·. K::p·ımın kara'es;nı· be'Klnmı·,,e lu"zun1 .ta t d ~ ' · " "' - lü Fatmava aza'b ve işkl•nce vermekten dilmiş, güzel ve şirin bir kaseba idi. Deniz 

ll:vd a an derme çatma bir kerovet - 'Rır.ı h:Jk-, (indim, belld dii'i'er akra- görmPden ı v<len kaçtım. ş:mdi her ay b. ıırdum korkuvorlardı. Fakat bu teredd'..idlcri u • I kenarında bin kadar evden mürekkebdi; 
::tşladırn. Av:.1d\a•ennitakordı·baemndbaı·r iakyamgeeteç- b.~·,ı:ırı~ız·rısfl:ı hdu':.:aJ ttı>lmive nive+ıe. kl<•:ı~lad c•cıcuok·um~n, nafakalarını posta zun sürmedi. Evvela Mudumulu Meh • ı hepsi, bağlı bahçeli, kircmid örtülü, Ç<>-

rı \'31 u·r .• ~V" l'OV e bir c:ev var~a i c "ll'l <>rrrıe ·teyım.. med sazını tıngırdattı, :;onra BülbüL Ali. ğu iki katlı ev~erdi. <Arkası var> 
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r------------------------·-----------------~~~~ 
· emleket llab.erlerij Kaşın İLıar kalkınması 

hızla devam ediyor Adana Ha lkevi inşaatı Mersinde umumi 
. d b•t . l k mağazalar inşaatı bitti Kasabanın e , b .ıyuk ihtiyacı elektriktir. Meis 

adasının elektrikle tenvir edi1miş o:ması bu 
ihtiyacı şiddetle tahrik etmektedir 

ısan a ı mış 0 aca Adana (Hususi) - Mersinde yapıl -
m:ıkta olan umumi mağazalar inşaatı 

A ncak 300.000 lira g ibi muazzam bir paraya malolan 
bu binanın büyük salonunda g üzel bir sahne de yapıldı 

nihayet bulmak üzeredir. Umumi ma -
ğazalnr idaresi tarafından yapılan de -
polar ve tesisnt mühim bir ihraç iske -
!·,si olnn Meorsinin büyük bir ihtiyacını 
önlemiş olacak, tahmil ve tahliye mas
r::ıffarını çok azaltacaktır. 

Geçenlerde umumi mağazalar umum 
miidürü Bay Hakkı Mançu ~Tersine ;{Cl 
miş ve in~aatı yerinde tetkik ederek 
Aflkara~·a dönmüştür. 

Bu mıığaznlardan bir kısmının ida -
reye tPslimi bu ay sonunda yapılacak
tır. 

Bigada mandaları çalıp 
öldürdükten sonra derilerini 

satan b:r hırsız şebekesi Kııstım güzel bir görünüş 

Biga (Hususi) - Burada, çaldıkları Kaş (Hususi) - Akdeniz sahillerinın jrPk su yollarımız, demir borularla. b 
hayvanları kırda kesip etini atarak bir kıyısında bulunan Kaş, çok ehem - zulmnz bir surette yapıldı. Zamanla bu 
yalnız derisini alan ve bunları debağ - yetli bi= siyasi ve coğrafi duruma s~- te.~kilat yeni masraflar eklenerek tc\ si 

ıtdana cad''"le rinden biri lara satarak para kazanan bir hırsız çe- hibtir. ve tekemmül ettirildi. Kasnbndaki bil-
t~.si y1kalanmı.ştır. Bu çetenin asıl ele Bir İtalyan müstemlekesi olan Meis tün evlere su tevzi edilmek surctilc de 

Adana, (Hususi) - Adananın yeni muhtaç olan çiftçimize verilecektir. b 
H 

, aşıs• Sakarya mahallesinden Mehmed adası ile karşı karşıya olan kazamızda, su i~imi?., tam manasile kemale erdiril-

B 
Kır::ndır. bu b:ık.mdan memleketi inkişaf ettir - miş oldu. lk<'vı b. inasının ana inşaatl tamamlan-, Tevziat işini temin için, alakadar ko-

n:ı~tır. ınanın tahta kısımları ve sıva- mısyon tetkiklere başlamıştır. 
1 1 l k d B b 

Bu ins?fsız hırsız, geçen akşam İdris mc>k \'e vatanın bu cenup bölızesinde, S:>Jdn havalarda bile, sand,·ıllard-ın 
sı e meşgu o unma ta ır. u üyük bi- S h C H p k k l · ~ ıc3 Nısana kadar tamamlanmış bulun.:ı- ey an · · · aza ongre erı Koru kövünden İbrahim isminde biri- Cüınhurivetin eserlerini tam olarak te- ayc;k basılması zor olan Kaş sahillerin ie 

. raktır. Seyhan vilayeti Cümhuriyet Halk n~n bir ko~u mandasını çalmış, arka - cessüm ettirmek lfızımclı. bir iskele yapmak ve he-le fırtınalı h::ı-
300000 lira gibi muazzam bir paraya Partisi kaza kongrelerin~ bugün başla:ı-!da•laıı Cümhuriyet mahnllesinden 1926 yılında vukubulan zelzele ile, va~a tamamen mürurun güç olnuıst 

m&lolacak oııan bu binanın bü) ük salo· dı Bu kongreler 23 'fe.rınisaniye kaJar 1 HÜ<;.P)
1İn Taşçı ve bunun oğlu Hasan zaten ha.,..ab olarak maziden devir alın dol:ı~·1c-ile kolaylıklar temin etmek iç n 

nundaki sahne, sabit antrdi yapılmıştır. bite~ek ve 25 Teşrinisani de merkez kon- 1:aşçı ile kıra götürerek, keskin bir bal- m1ş bulunan bu memleket, daha hazin Knş belediyesi 9 32 de 1000 lira sarfc -
Muhtaç çiftçilere yardın. gr:Sı ~apılacaktır: • Ka~a komırelerine tanın yüzü ve tersi ile kafasına vura bir mamara gösterivorchı. Rumların derek beton bir rıhtım ve birkaç sene 

Hi.ıkumctimiz Adana bölge.sindeki muşahıd olarak vılayet ıdar~ he) eti aza- vura çok feci bir şekilde öldiirmüstür. memleketimizden utaklaşmalarilc on- sonra rfa 250 bin lira sarfile karşı iske-

ht 
·r .

1 
. ları gönderilmiştir. ,...

0
k ;.,1 b" . 1 b d · b' lnrdan metruk 'kalıp maliye emrine lede ikinci bir rıhtım inşasını tamam • 

mu .aç çı tçı erın vaziyetim gozonune ,.,. sa"' anı ır ıp e aşın an ır 
:ılarak bunlara yardım yapılmasını ka- Osmaniye belediye reisliği aı!ara b11ğlanmış olan zavallı mandanın geçmiş bir kısım hnrab evler, arsalar, lam!ı:lır. 
rar' tırmıştır. Bu cümlçden olarak muh- Çoktanberi kaymakam tarafından ida acı~ile ,gece vakti çıkardığı böğürtli, bahçeJikJer, maliyece !'atışa çıkarılmış Beledi~re evleri planlı bir şekilde 'ıı
taç çiftçilere bugünlerd~ buğday tevzla- re edi\mekte olan Osmaniye belC'diyesine civ:ır l{öylerden bile rluvulmuştur. Bu ve yerli halk tarafından birer iki~cr sa- pılmışsa da, fena malzeme yüzünd• •ı 
t b 

tın almarak, zamanla harabeler tamir bı; e\·ler '"ı·m..Jı"den h"r l · t - · ına aşlanacaktır. reis seçilmiştir. Bu seçimde Osmaniye suretle emeline muvaffak olan hırsız, · · ' ::. u <• a )iye e yuı "' 
D ğ t 1 k l 

, .ı ..J 
1 

k olunmuş; yeni evler in'?a edilmic:: ve bu virmic; bulunmaktadır. 
:ı ı ı aca o an i.k parti buğdayın Hulk Partisi reisi Ab:lurrazak kazanmış- :ır.ı;.ııuas arının te arabasile ertesi gün " miktarı e\li bin kilodur. Bu buğdaylar. tır. Abdurrazak, Osmrıniyenin yetiştirdi- yüzrli.i~ü derivi getirip deba~ Pamuk suretle memleketin çehresi; az vakitte 10 vılda Kas'ta iki mahalle vücud~ 

yapılacak tahkikat üzerine hakıkaten ~i değerli gençlerdendir. Ismaile kilosunu 3 ı kuruştan satmı~, pek baş~a bir şekil almı~tır. .~l'!l:nistir. Bunlar.. Nasibbey caddesinir 
yanlıcı hiivivet verdikten sonra da sa- 1-R v·l öncekine hic te benzemiven öt('cinnE"k! Yenimahalle ile asıl kasa • 

Milli Piyangonun 
talihlilerinden biri 

Bı~n ( Hususi ) - Şehrimizde otu. 
dört çocuklu Sü • 
leymon Akgül is-

rninde bir kah' 

Yenicede bir çocuk tren 
altı r da kal dı 

vusup gitmiştir. "Manda sahibi Debağ- bilı:'iinl\il Kas, her sahada t~m bir kal- barım arkasındaki sahada Çukurba~ 
hanede bulduğu manda derisini, ku _ kımna denesi gecirmektedir. köy!Lllerinin meydana getirdiği mahal-

' 

Tamaınen mamur bir halde olan led;r. 
la darının nişanından tanımış ve he -

Ad:'lna (Hususi) - Yenice ile Durak men zab·tavı haberdar etmiştir. Tahki- KaŞ"ta, halilf' bırakılmı~ ve imar gi)r. Biitiin hunlar karşısında, memleke
1
l-

istasyonu arasındaki geçid yerinde dün kata baş]andıktan bir !!Ün sonra da , rncmi~, harabe halinde tek bir ev bile m;7in noksanlarını t!eride bırakm: k 
feci bir k:ıza olmuştur. D d •

1 
·rtı··· d R f'k . .. bulunmaması, iftihar olunacak bir ha- mümkün değildir. Rir defa burada 

O d b h ld 
.t k e eog u cı ıgın en e ı beyın uç a· t k"l 1 kt a· 1 k "k k · sıra a u ma a en gı me te o _ • ıc" eı;o ., ev eme e ır. e e trı v0 tur. Bundan daha mühıın 

an tr('nin önünden diğer tarafa geç _ ökü7.ü çalınmış, bunlnr~n da derileri Memlı:>ketin bilhassa imar sahasında- obn cihet te sivrisineklerin ço~lmıısı-
:nek isteyen seyyar aşiretlere mensub bu çete tarafından deba&{haneye geti - ki J,u fa<ıliyeti, ilkönce kac;aba içindeki dır. Bunun icin belediyenin ciddi şek"l· 
iftar adındak. bir çocuğun ayağı teker- rllmi~tir. volların acılnıası ve sokakların engel - de fanli.veti 1.izımdır. 

çırağına Milli 
~·an~onun bu de . 

fakı keşidesinde:-

1 ~ lO lira çıknııs 

t r. Süleyman 
Ak ,ül, bu para 
fle büyük bir ga .. 

!ekler altında kalmış ve kesilmiştir. Hadisenin farkına varan debağ İ.s - lerd('n t"m1zlenmesi ile başlamı~tır. Mutasavver olan işler arasında"" ıi· 

1 
Yaralı çocuk derhal Adana memleket mail, trene ayni fiat üzerinden pazar- Bumfan sonra. bahce sahibleri ara- vade nazara carpan elektrik i.şlmlıin 

~ hastan<!sine getirilmiş ve tedavi altına lık vant;ktan sonra derileri almış hır- srrıdo bir ae-acçılık rekabetj başlamış b'r an eov\•el ikmalidir. 7.ira Meis ada-

z in0 açacağını. artık kendisi de 
p.ı'ron» olacağını söyliyerek sevin -

mı.:ktcdir. Resimde bu talihli kahveci 
görülmektedir. 

--------~---------

GUmUşhacıkHy Cumhuriyet 
mUddeiumumiligi 

Gümüşhacıköy (Hususi) - İki sene -
nberi muhtelif kazalarda sal~hiyetle 

1ıife gören kaza müddeiumuınimiz gel
ıŞtır. Müddeiumumimiz Sivas kazala • 

ı ındnn birine gene salllıiyetle gönderi -
' ·cektir. 

GümUşspor Amasya takımile 
berabere kaldı 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Kazamızın 

alınmı.ştır. Adli tahkikat devam et - · d .. . ' ve 6 sene hızla d-Pvam etmiş olan bu c;ında elektrik vardır. Ve vatanın bu 
sıza a: «Uzerımde fazla para yok, şu 

mektcdir. rP.kabet sommcfa Kas, tamamen ağaç- bu par<'asındn elektrik bulunmaması. 
on lirayı al da kahvede bekle, şimdi fanmı~t:r. l O 000 lira sarfile, demir bizc0 milli bir izzeti nefis meselesi ol-

GUmUşhacıköy Halkavi tems·· ıeri evden rara getiririm!• diyerek hemen bomlar vasıtasile Pınarba!p köyünden mu<>tur. 

Gümüşhacıköy (Hususi; _ Bayram jarıdarmrı dairesine koşmuştur. gPtirilen su, zamanla teşkilatı tevsi K·lzam·z 0 b k d dtı!'l . • . . . ' . . , rman a ımın an yur 
münasebetile Halkevi temsil kolumuz Il<:ş cııı dnkika sonra da Mehmed Kı- edılmekle agac; :vetıştırn:e. sahasındak! en zenC"in bölıresidlr. Fakir olan Knslı· 
cEn Ulu Eseri:. ad\ı piyesi muvaffakiyetle ran yakalanmış ve hempalarile birlikte çalıc;m~lara .var~ım etmıştır.. . . ları refaha kavuşturmak için keITsf.e, 
oynamış, muhitte çok takdir görmüştür. hapse tıkılmıştır. Ka~ oeled!\·esl, halkın mesıre ıhtıya- köıniir aibi orm n "s] • ü · d ko -

k 1 k 
. . p t .. .. ..J k" ~ a ı erı zerın e 

C'nı arşı ama ırın. os a?a ?nunue ı lavlıklar, müsaadekarlıklar göstennek 

Söğüd - Gölpazarı maçı y.:ırıda kaldı 

r 

l 
bo~ tcırlrıvı park halıne getırmıve çalı~- Hl7ımdır. Bir orman memleketi 01LlJl 

mıs \'e fakat bu Fahanın alt kısmında k"zada od p h 11 t B d or· • . " un a a ı aşmış ır. u n 
Geren suları mevcud oldumı içın ye- maı' te k"JAt d 1 .. · ~o· '-. . • . .. .. • ş ı " mm o un ar uzerrn~ ~ v 

şıllıl!e manı olnn bu tuzlu su yuzunden dııcu tak\'İdattan ileri gelmektedir. 
burada park vapılamamıştır. Halkın n;tı'p tı'ı"ke m b' t baırı1' .. . . , n ez ır serve rnem 
muhrcm olar. bu ıhtıvacını karsılnmavı 01 ..JuO- rr'b" b k l E~ btın· • • .·.ı u ,.,ı ı ıra mama ıvız. ı..:er 

~mı~ımvan beledıv~ 2~0? lıralık ~Jir ri<> ormanlarımızın bir g~ün gelip btte· 
ahsıo::at avırarak. Tn<'ırlıh'lhrc d1ve Y• • • ··a .. 1·· Ka r • . . • . . cecı nazarı:vesı J!U u uvorsa, ş o 

anı1:-n scıhan•n ıstımlakını tamamlamıs m"nl · · b 'd d y'ld" z1·rıı . .. .. . " ~rı ıc;ın, u varı eın ır. J 

ve rlcm.ıı hazırlanması tesPbbusunc gı- "ht' 1 b" 1 y t b·atitl . . . ı ıyar ıvan on ın erce agaç, a • 
r•!"n'ıstır, elhric mahvolmaktadır. 

Hi.ikıjmet konaP-ı öniinrl~. h:-ıvm:hı. 

siri:ı hir hahre vi.icude retirilmisse re Erzincan bölgesi parti 
dar \"C memlc>ketin vokuo:;lu bir kısmın-

Söğüd (Hususi) - Söğüd ve Gölpazarı takımları bayramda Söğüdd~ kar~ı _ da olan bu bahçeye .halkın ayağı uygun müfettişinin teftişleri 
laşmışl ar, fakat oyun esnasında çıkan ih tilQf yüzünden maç yarıda kalmıştır. gelmemr>l{tedir, Eı zıncan (Hususi) - Erzincan b()l ... 

:umüşspor takımı li.~ maçlarını vapmak 
uzere Amasyaya gitmiş ve Amasya ta _ 
lkımıle iki ikiye beraber"! kalmışlar, Mer
zifon takımı da Amasya muhtelitilt! bir 
b ire berabere kalmıştır. Bu maçlar bilı\ -
haı:e takımların Usansları olmadığından 

ekzersiz mahiyetinde addedilmiştir. Resimler iki takımı maçtan evvel vali ile bir arada gösteriyor. 15 Cümhuriyet yı1ı icinde, geçmiş gesi C. H. P . müfettişi Balıkesir 
=-===::z:ıo::='"""'"'==ıo----:::""----=-:---:"=:--====--...;.-::~=-:::ı:m::~~----..;.-....;:;_ __ -===-=-==ı::::c=ıı= ha rbler~P hara b ol muş hükumet kom- meb 'usu Muzaf -

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki . ~ırnı1, tr.mir olmuştur. Şimdilik trlem- fer Akpınar bura

- H san Bey, bilmem dık
kat ettin mi?. Aşka v&rilen 
1<ıymct gittikçe azalıyor. 

. . . Bizim zamanımızdaki. 

sevdalar nı! idi.. 
... haıbııki şimdiki a~kilr 

pek sudun iieylcr .. . 
Hı:sa•ı Bey - 'l'abıi bi.r şıq 

azizim., ekserisı razın dcı~i~· 
de doğuyo!·. 

leketin ihtiyacını karsılavabilecek bir daki kazaları tef
belecli:--·c hirnı~ı mevdana getirilmiş . tiş etmiş ve Er _ 
Hükumet caddesi, Na<:'.ibbev yolu , Dls- zuruma gitmişti. 
•xpıser caddesi, Cümhuriyet meydanı, Bu .. n tekrar 
Hnıncar<:'.ı tamam€n manilerden te - gu 

Erzincana dönen 

B. Muzaffer bir 
ınizlenrniş ve burnhıra istikamet veril

rni~tir. 
Eski idart'd 0 n devralınnn su yollarımız kaç saat istirahat-

amırşi günlerinde, vahşi hayvanlar ta- tan sonra Kema ~ 
r::ıf1ndan bozulmuş, toprak borulardan liye kazası parti Balıkesir meb'ust' 

ibnetl~. Memleke~ c;u ihtivacını ı\/Ieis ~e~kil5.tını teftiş Mu.z~~er .• btl 
ı:ıcbsınNın tenckesı 25 kurusa temin e - ıçın buradun yollanmıştır. Mufettıt 
riiyordu. Bu ekseriya hastalık tevlit ayın 25 inci gü!1ü Hasanka1ede buıu: 
eden hir mesele idi. nacak ve Oltu, ispir kazalarına da gt 

Cüınhuriyette 10.000 lira• sarf ed ile • dccektir. 



~ 'İkint!iteşrin 

Bir casusun hayatı 
_ B (Baştarajı G n-:ı sayfada) - Bu yalan! diye haykırdı. 

ınask a~a .b~kı?, ~oktor, dedi; artık - Yalan mı? Şayed ben size buna aid 
Çok . e~erımııı ınclirelim. Birbirimizi cerhi mümkün olmıyan vesikalarla 
aJ~ ~~ı !anıyoruz. Sizin senelerdenberi gösterirsem o zaman bizim hizmetimi
ı·u/ Ş1!11z~e çalıştığınızı çok iyi biliyo- ze girmiye razı olur musunuz? 
çalıt- bı'ml. dı. de pekala bizim lehimizde Muhatabının bu son sözleri üzerine 

"
3 1 ırsıniz!. Karl'ın kafasında bir .şimşek parladı. 

Raıl bir i · . . 
di S an Çın hıç hır cevab verme- Şimdiye kadar birçok defalar hatırına 

·· onra zorlukla: gelen bir ihtimal, kafasında, elle tutu-
?l"ı: ~~yır, dedi, vakıa bizim mesleği- lacak kadar vuzuh peyda etti. Karl va
ll€ z.d oırcok tehlikelerle doludur, fakat zifesi icabı AJmanyaya aid birçok dev-

e oJc;a bu ·· k l .. w • • B h d zn ih gune adar çalıştıklarımı- et sırrı ogrenrnı.ştı... unu isse en 
Mu~net etmemeliyiz!. Alman istihbaratı ondan kurtulmak ça-

a~a bı gülümseyerek: relerini düşünmüş, ve kendisini yedi 
- A7ız dokt · i ·ı· h · · kt U!?cı:~ hl; . orum, dedı, arada ufak, sene ngı ız apısanesıne attırma an 

SON POS"TA 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Çocuklarda burun 
Kanamaları 
Sık sık burunlan kanayan çocukların 

evvelemlrde burun ve bolu doktoru ta -
rafından mevzu olarak muayene ettlrll
:ı:ıeai şarttır. Burunda ve burunun arka
sında ahtapotlar mevcud mudur? Ve ka
nayan nokta nere.sidir? Buraları iylce 
tesblt ve tedaviye ba.şlanmalıdır. Eter o
ralarda mevzii bir lltlhab veyahud diğer 
Mr gayrltablllik yoksa o zaman umumt 
sebcblerl aramak lAzımdır. Karun pıh -
tıla§ma kudr~ln1 tayin ve fakrüddem 
vamı bunların izalesine çalışmak lazım
dır. Her rn! ~kilde olursa olsun burun gö;;.e k hadı~ olmasavdı, siz yerden daha uygununu bulamamıştı: 

ııf adnr haklı sayılabilirdiniz!. Karl bir an için bunları hatırından kanamalanna veyahud di~er kanamala-
1·· ı·çhuı d · d'k 00 w b ra karşı elimizde en güzel UA.ç kalayom 

gonra C't>b' a am bunları söyledikten geçır 1 ter sonra guk ir sesle: miirekkebatıdır. Hastayı der'hal ta:ıs -
Ve bu ınden altın bir tabaka çıkard!. - Şayed sözlerinizin doğruluğunu yom tedavisine tA.bi tutmak ve ayni za -
iç;ncle~~ :_ıazik bir eda ile, tabakasının ispat ederseniz teklifinizi kabul ede • manda diğer kuvvet verici gıda! ve tıbbl 
Uıat• V'>ı 11aralar:ı hırsla bakan Karl'a ri:n, dedi. yardımlarda bulunmak i.cab eder. Bun-

. 1· " t k * dan başka güneşde fazla kalmak asla ca-
- A . - e rar söze basladı:. ız değlldlr. Hamamlarda başa 90k aıcak 

J!ÖstPrd~~7: do~torum, mahkemenin 5İze Bu mülfıkattan bir 'hafta sonra Karl, su dökmek, fazla heyecan ve teessürlere 
Cr>lhet f!ı lliuc:nmaha hiç dikkatinizi Londranın tenha caddelerinden birin- kapılmak kezalik asla tavsiye edilmez. 

ı,. . ~~di nıi? ~,..ki kiiçük bir evde, süvari yüzbac;ısı ı----------------11 
" ~l] :n ll'lerhul muh t b b" ıle k:ırc;ı karsıva oturuvordu. Onun ha. Cevab 16':.iY•'l otuyucularımm l>OI~ 
.r<\p" 1 a a ı ır reverans pulu •ollamaU.r1u1 rica edtrim. Aul tak-

<tr<l ( C:Özi'ıne ru su tle d . tt"· oisaneden çıkışını. hapisane müdürün- ,, _ ,.. re evam e ı. d h k k' . . dlrde i.steklert mukı,beleslz kalabWr. 
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·-a ar aras~nda ıku11anıld·ğı yerler: Bizim boğazlarla MoskoTa 
13· <Baştaı rı • f d ) A1"'1an körfezi olmuştur. Kezalik , ____________ _, 

ıt d .• rı ,, nı:ı saı1 cı a G N 'd k' F Ik ~ 
lı d ets kitabı _ ş.. klt h k d rız • C'Z e 1 o estone mayn bara-
lıı~uerı birine tac: ata 11

: • 
3b.1 .arı a baş, :ı da denizal~lara karşı müessir idi. _ ............................................ - ............ _ 

p rrı . ı cagına ızım e u- ,... .. 1 .. b ( ) 
t-ttit· . uşterek hakkımızı korumak ic:ıb un m u mavn sedleri nezaret altın. yeni neşriyat 

n·ırıı düşün! ıda b:.ılundurulabiliyorlardı. - -
ll:; :ers kitabı _ Doğru söylüyor. . S;rnal denizi, derin olmamak dolayı- Alaturka • Alafranga 

l';ıı. oınan s· k b 1 t') b k sıle, acıklarda mavn tarlaları tesisine Mükemmel "-at - ıze arşı ır eş ı er a . .. . . · 
lil'it ne olsa onların hakkından gelebi - m~:a,'ddı;: Foaka~. b~~ların. muh~fazası YEMEK TATLI ve PASTALAR 

il · ıko. ·' de ıldır. Çunku az hır demır me- Yazan: Fahriye Nedim 
~ı~ı aşka bir roman B' d k 1 c:afrsi m~vnlerin denizde sağlam ve sa- ink:Hib Kitabevinin en son n~rettltı Ev ara ı.._ - ız ev e a mış b't d 1 . 

1 
k 

l) ~nzernı· . ı urrna arma manı o rna tadır. Bun kadınının yemek k.ltabı, bir aue için 111.zını 
la aha ha k 

1

.şız. . . j lar cezirde ve fırtınalı havalarda su olan e:ı nefis yemeklerin, ve en güzel tatlı -
ı. tırı hisıe:· a hı~ roman - Bız ınsan • sath•n:ı <;ıkarlar. Mükerrer darbeler ların n~sıı plşlrildlklerlnl anlatır ve öğre • 
«tt1111ıı ıne hıtab eden, onlal'ln ruh- .. .. d d . k k d . ..:ı_ tir. F1ntı ıoo kuruştur. 

Qit d ını temın eden varlıklarız. . b' . -·-.. ·--·-····-··---···--··-·---
h gıdas . j vuzun en emır esere enızU1:: ser _ 

lıi~d ers kitab H d' . . snı •r hale gelırler ve karalara dü • 
.. e ı - av ı canım ıçı - 1 . ( : ) 

sbcturı n~~r neler o!.duğu~u gelin d~ bize ~rlerd. - .? l 7t solnunda Ho1a1nd~ sahılle- T 1 Y A T R O L A R 
ıti · ırniniz (d d d S t rnıe n~up op anan mayn erın sayısı .... _______________ _,_ 

gu11 ~ Vurdu) der . ~n .. K~n:... an ... k aa 4000 dir. • Şehlr Tlyatro.su Tepeba~ı dram kısmında 
liıtde . sınız. ımımz sıca yaz E t l 1 aqam .saat 20,30 da 

Otıı,.. • tki <ı:evgı·ı· · d b b d 1 ... n "'rnasvona an aşmalara uygun ol 
ı. ·'Ur ~ ıyı ev e so a aşın a . . Ş . 
"''~dan s~nuz. Kiminiz oenc kızları genç m;ık ıçm rnaynler, su sathına çıkınca ermın 
lııırıiz zıyade kokota benz~tirsiniz' Ki _ ve_v:ıhud demiri kesilerek serseri olun. lstıkl1ll Faddesl komedi kısmında 
ele bir ierıç erkekleri, genç erkekte~ ziya- ca kendiliklerinden işlemez ve patla _ akşam ısaat 20,30 da · • 
~ı~ b~ kukla yaparsınız. Daha ne saya. maz bir hale gelmeleri ve buna lazım Bir Muhasib Aranıyor 

h. eın ki! olan tertibata malik bulunmaları icab 
L Qlt ı:.·· "°"' l'tır kit b eder. ·ı, 1 1. a ı - Helc müstehcen oJ:ın- ~ 
tiitk .. ız olanları h .. 1 . d b" Resimdeki Alman rnavnı İngiliz ''e 

Çe h , er cu m esın e ır F . 
)l""1a atası bulunanları. ransı1 denızcilerince malumdur; cün. 

Halk Opereti. Bu akşam eski Çağlıyanda 
Saat 21 de 

Eski Hamam Eaki Tas 
~~i .?Iar - Ah şunlara da bir bakm kii l 9 l 8 mütarekesinde Almanya bun. 
~i~ iö~~zl:rindC>ki mertek dururken, bi: la"dan büvük sayılar teslimine mecbur Her akşam Bayan Mualll ve SalMıattln 

ita.. erınuzdeki çöpleri görüyorlar. kalmı~h .. Al~an mavnleri um~mivetle Pınar ve arkadaşlan tarihi toatümlll tablo 
l~ ll '1 ranarda bul t .. kit b- 200 k:Jo rnfıfok maddesine malık oldu- Saz caz, kabare, varyete 
ı tiist unan ercume a w • • k .. i "k Her pazar bütün programla içkisfıı ac11lırı raflar arasında konuşma baş _ "!l1 1cm ço muess r ve mu emmeldir - çaylı matine 

tli~e)cdatıberi, birbirlerini dürtüyorl3r le!". Hatta l 916 dan itibaren İngiliz a- ........................................................... _ 
~Or-t,:-, ten birbirlerinin üstlerine yıkılı ~ ıniralhğı bunları nizami mayn olmak 
tı.ıtı, ıih: O?ların bu hali, dere; kitabları • üz~re kabul etmiş ve 19 l 8 de bunlar - ' 
lirıe Ça kıtablarının, rrınıanları:ı gözle- dnn 1 no bin aded sipariş verilmişti. 
0 '\':P:ıştı. Cünkü bunlarla İngiltere ile Norveç 
1ıı:tOt? u karşı raftaki tercümelere ne &rasmtia mayn tarlaları tesis olunmak 

). llir ;_ i<;tenivordu. 
~ "\:t .. 

gulüy CUJne kitab - Ne olacak, halini- Mavn, hususi rnayn atma ııemileri, 
'ıı-l!ır de~:~~· mtıhrible!-. denizaltılar ve uçaklar ta -

1~dır d ıtabı - Siz pek ahım şahım - raf•ndan denizlere atılır ve mayn ta _ 

ı d~ir ~1::. • . rama gemileri tarafından da toplana • 
lall'ııı uırıe kıtab - Biz rni, bizim bir bilir. H.E. ErkHet 

l'cicırı /
0t Biz tercümeyiz. Başka li. =====::ı=.==:ı::::======= 

ı llit t"~r Çeye çevrildik. bil" tek eserinden tercüme edilmiş. 
e 1tıt~de ö .,., - Türkçeye çevrildiniz ha.. Bir ders kitabı - Hepsi bt. kadar mı, 
t. itse Ylelerini tanırım ki yu"z şahid tert>üme edildiği kitablarla karşılaştm!-
-.ırı-.. gene t ·· ' 
t ·~yı i urkçeye çevrilmi5 olduğuna dıkları zaman tek bir satırları bile uy • 

l'~Çe d nğ~ndıramaz. Çiink'i türkçesi rnadığı için birinin ötekinden tercüme ol-
lh.llit .. e ıldir. duğunu anlamıyanlar bile mevcud. 
.""'ti §tır kitab 
,. ben 1 - Doğl'u söyledin ro • Kitablar ill3anlar gibi deği1rlfler. Böy -
~ Jiilyeon

1
arl,ll arıl.Sında üç tane Ro • lece paşlıyan münakap küfüre ve daya-

NDbetçi eczaneler 
--····--Bu ıece nöbetçi olan eczaneler tunlar. 

dır: 

istanbul cibetlndekiler: 
Şehzadeba.şında: <İ. Hakkı), Eminö -

ntinde: (Hikmet), Altsarayda: <Ziya Nu
ri), Alemdarda: C&ad), Beyazıdda: CA -
Sl\dor), Fatihte: (Vltall), Bakırköyünde: 
(Merkez), Eyübde: (Arif Be.§ir). 
Beyoğlu clhetlndekfter: 
İ<;t1k16.l caddesinde: CKanzuk), Yük _ 

sekKaldırımda: <Vingopulo), Tak.almde: 
(Taksim), Yenişehlrde: (Parunakyan), 
Ş!şllde: <Halk), Oalatada: <İsmet), ~ 
d1klıda: <Mwıtafa Nam, Beglktaşta: <Vl
din). 

Boğaz.içi, Kaclıköy ve Adalardakiler: 
Kadıköyde: <Halk, Hulüsi Osman>, 1İs

kt1darda: (Ömer Kenan), Sarıyerde: CNu 
ru. Adalarda: fHalk). •YtıyJ tanıdım... Uçli de birbirn- ğa binmedi. Zaten sabah ta oluyordu, 

ı. lialbltld ijçü de Şekspirln sustular. fımet Hulu.t , .... ______________ .. 

Sayfa 11 

Edebiyat: Bir zabıta romanı 
nasıl yazılır? 

(B~arafı 7 bci saufada) jsimi başlar. Bun1arı bir hülôsa hnlinde 
sifine de iştirak etmemekteyim. Sonra kağıda yazarım. Heyecan uyandıracak 
şunu da kabul etmek Jazım ki bu tipi bu- dekorlarla süslerim ve işte ancak bundan 
günkü Türk zabıtasının iftihar duydu~u- sonradır ki tahrir faslı başlar. 
muz kıymetli e1,emanlarından biri olarak - Bizde uluorta zabıta romanları ya
e1c alsaydım bir Rıdvan Sadullaha lüzum zılıyor. Bir zabıta romanı müellifi nelere 
kalmazdı. Zabıta memuru olan okuyucu- dikkat etmeli. Ne tavsiye edersinız? 
larım bugünkü zabıta kadromuzda birçok - Zabıta romanı muharrirlerine neler 
Rıdyan ~adullahlar .~~lunduğ.undan bır tavsiye edebileceğimi soruyorsunuz. On
dakıka .şuphe etmedıgıme emın olsunlar. l.:ıra e\•ve1.il zabıta romanı yazmamalan'IJ~ 

- Romanlarınızı nasıl vazıyor ve nasıl tavsiye ederim. Tilrkiyede romancılığın 
bir teknik kul1anıyorsunuz? diğer nevileri gibi zabıta romancılığı da 

- Romanlarımı 2eç ve _güç yazanın. para kazandırmaz. Eğer bu ışi zevk için 
Yakında cSon Posta. da intişara başlıva. yapacaklarsa çok düşünsünler, teknik 
cak olan (Zehirli Gö'ge) nin altı aylık bilgi kitablarım çok okusunlar ve zabıta 
bir emek mahsulü olduğunu söylersem işlerin~. zabıt~ tarihin(' aid malumatlan
belki şaşarsınız. Evve:a romammın iskele-- nı ,genışletmege çalışsınlar. 
tini zihnen çizerim. Buna okuyucu1arın Bu suretle belki bizim de eser1eri ıec. 
merakını tahrik edecek vak'aları birer nebi l.isanlarına tercüme edilen bir (Co
birer cklemeğe başlarım. İş tamam oldu nnn Doyel) imiz, bir (Van Dine) miz ye 
mu meydana çıkan heyeti bir mantık tişir . 
tecrübesinden geçiririm. Mantık tecrübe- Ben, hiç çekinmeden Cevad Fehminin 
sine tahammülü olmıy·m her vak'a s~kat- şahsında edebiyatımızın bir (Conan Do
tır ve bilamerhamet mevzu kadrosundan yel) i bulduğumu söyliyeccJ{im. c Valide 
dışarı atılma'ıdır. Aksi takdirde okuyucu Sultanın Gerdanlığı. nı okuyanlar ve 
kitabı elinden atar. Mevzu bu imtihan- cZehirli Gölge> ·yi takib edecekler bunun 
dan sonra artık kafanın içinden çıkmış, bir mübaiağa o'madığını teslimde gec 
kAğıda dökülecek vaziyete ı;?elmiş demel:. kalmıyacaklardır. ' 
tir. Bövlece sahnelerin ve fasılların tak- Nu.<rret Safrı Coşkun 

Sayın lstanbul Telefon abonelerine 
Şişli santralı 25/11/939 da saat lS de faal~et'3 geçecektir. Abonelerimizin evvelce teıvıJ 

edilen 939-940 telefon rehberini o saatten itibaren kullanınıya başlamalarını ve rehberP 
mürnc:ı:ıt etmeden abone aramamalarını bilhas rica ederim. Müdüriyet 

(9667) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Cerrahpnşa hastanesi blrlncl Şlrurji kllnl~lnde yaptırılacak 6467,74 lira keşifli tes.ı • 

sat !!•mal .işlen 27/XI/1939 Pazartesi günü saat 15 de Rektörliıkte açık eksiltmeye k<>
nulmuştur 

İstekliler o günü 486 liralık muvakkat temlr.at makbuzu ve 5,000 liralık bu gibi işler 
ya.ptıiima dair ihaleden sekiz gün evvel İstanbul VilAyetinden alınmış ve 939 Tıcaret 
Odası vesikalarile gelmeleri, keşif ve şartıuımeJeri her gfin Rektörlükte gorülür. 19345) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Kuı umumuz kadrosunda 1120011 lira ücretli bir santral mühendisliği ile dOOıı lira üs

retl\ elektrikçi ustalığı münhaldlr. Şeraiti öğrenmek istiyenlerln 27/11/939 Pazartesi 
günü saat l5 e kadar Enstitü Rektörlüğüne müracaatları. ı:5888o c954711 

Üsküdar İcra Memurlujundan: 
Devlet Demlryolları Haydarpaşa İşletme MüdürHiğüne borçlu Kadıköy Rasim paşa 

mahallesi Aziziye sokak 37 numarada Ahme1 Alinin haczedilip evvelce satılığa çıka 
rılan ve muha.ınmen kıymetinin % 75 ş1ni bulmadığından 2280 sayılı kanun hükumlerl 
ne tevfikan tecil edilmiş olan Kadıköyıinde Raslm paşa mahallesinde eski Karakolhane 
yen\ Aziziye sokağında eski 7 mükerrer yenU27 sayılı bir tarafı Samı hanesi blr tarafı 
Yanı Göster bahçesi bir tarafı Yasef hanesi tarafı rabil mahdud ve tamamına 2600 lira 
kıymet takdir edilmiş olan evin borçluya aid yarı hissesi mezkür 2280 sayılı kanun 
hükümlerine nazaran verilmesi muktazi tak.'\itlerin gününde verilmemesi haseblle umumJ 
hükümler dalr~lnde satılarak paraya çevrllmeslne karar verilmiştir. 

Vaziy~ti hazırası : 
127 saj numarasını taşıyan methalden glrlrlldlkte mermer bir pabuçluk, <Burada mer 

diven altı bodrum'll giren bir kapı vardır.) Miltcakib yedi mermer basamakla camlı kapı 
sahanlığına çıkılır. Camekandan ahşap dÖ§em<'ll sofaya geçilir, bu sofada biri cephe 
d1lteri bahçeye nazır birer oda ile bir hela ve bodruma inen ahşap merdiven ve yukany:ı 
çıkı!an merdiven mevcuddur. 

Bodrum katı: 
Birinci kat sofasından me.rdlvenle 1nllerek sokak tarafına odunluk, kömürlük ve b.ıhçe 

tarafımı birer mutfak ~rdır. Mutfaktan bahçeye çakıl d~eli avludan geçLerck 
met"dlvenle bahçeye çıkılır. Bahçede, sağda duvarla tahdit edilmiş olup bir kümesle 
meyv::Jı ve meyvasız on beş a~aç vardır. 

ikinci kat: 
Ahşap merdivenle çıkılarak bir sofa üzerinde biri caddede şahnişle diğeri bahçeye 

nazıt' lkl oda Ue hela vardır. 
('ah kat• : 
~ne ahşap merdivenle çıkılarak bir sofa ne bir oda vardır, sofada iki dolab bulun 

maktadır. 

E\"safı umumiyesl : 
Meıkür gayri menkulün bodrum katı ve harlcl beden duvarları ktirgir olup d.1hll 

böl:!lleleri ahşap ve tahta döşeme ve tavanlıdır. Do~rama aksamı ile tavanlar yağlı boya 
lıdır. Elektrik ve su tesisatı mevcuttıur. Yalnız mutfakta hava.gazı tesisatı vardır. Çatı 
yanındaki evle beraber tesis edilmiştir. Üzeri Mar.">llya kiremidi dtı,elldlr. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma ,artnamesl 27/11/1939 tarihinden IUbaren 937 2841 
No. ile Üskftdar ıcra dairesinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. 
bAnda yazılı olanlardan fazla malillnat alınak 1stlyenler işbu şartnameye ve 937 2841 
dosya numaraslle memurlyetl.mlıe mtıracaat etmelidirler. 

2 - Arttırmaya lştirlk ıotn yutanda yazılı kıymetin % 7,5 nispet.inde pek veya m\lll 
blr bankanın teminat mektubu tevdi ld1ececektir. CMadde 124) . 

3 _ İpotek sahibi alacaklılarla diler al~kadarların ıve iTtifak 'hakkı, sa:hlb'lerlnln 
gayri menkul tlzerlndeki haklarını hwwılle fa!z ve masrafa dair olan iddialarını işbu 
UAn tarihinden tUbaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteler!le birlikte memurtyetımı.. 
F.e bUdtrmelert ica.b eder. Aksi halde haklantapu siclll ile sabit olmadıkça satl§ bedellnln 
paylaşmamndan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gtin&! arttırmaya iftlrlk edenler artt:ırma ,şartnamesini okumuş ve 
llizı:mlu malftmat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 _ Gayrı menkul 27.12-939 tnrlhinde Ç'arşamba günü saat 14 den 16 ya kadar tJs 
küdar fer a memurluğunda üç defa bağmldıktan 8onra en çok arttıranıı ihale edilir. 
Ancak arttırma bedell muhammen kıymeUnyüzde 75 inl bulmaz veya satış 1st1yenln 
aıar.ağınll rOchanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri menkul Ue 
temin edilmiş alacaklarınm mecmuısıdan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhiidil 
baki kalmak tıze1' arttırma ıs gün daha temdld edl!erel: 11-1-946 tarihinde Perşembe 
günü aaat 14 den 16 ya kadar Üsküdar icra memurlu~n odasında ıarttırma bedell satış 
ıstıycn!n alacaıtına rü~anı olan diğer alncnklıların bu gayri menkul ile temin edl~miş 
aıacakhn mecmuundan fazlaya çıkmak .şartne en çok arttırana ihale edlllr. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 _ ouyrl.menlrul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde 
parnyı verme~ ihale kararı fesholunarak kendlıılnden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse nrzetm}ş olduğu bedelle almıya razt olursa ona raz! olmaz veya bulunmaz.sa he 
men on beş gün müddetle arttırmaya çıkar l•p en çok arttırana ihale cdUlr. İki ihale 
arast:ıd:ı.kl fark ve geçen günler için yüzde beşten hes:ıb olunacak faiz ve dl~er zararlar 
ayrıcn hükme hacet kalmaksızın memurlyctlmlzc~ alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 _ Alıcı arttırma bedeli haricinde olara'lc yalmz tapu, ferağ harcını yirmi ~enelllc 
vaklf, t~wi:z bedelini ıve ihale tarar pullarırıı vennlye mecburdur. 

Müterakim vergiler, tell'Virat ve tanzifat ve trlllillye resminden mütevellid belediye rtL 
sumu ve müterakim vakıf tcareal alıcıya ntd olmar,p arttırma bedelinden tenıll olunur. 

İşbu gayri menkul yukanda gösterllen tnrhte Usküdar icra memurluğu odasında işbu 
nln n gös~rllen arttırma şartnameJıl dairesinde s:ı.tılacağı ilan olunur. 



.. 

-------

Baş, iş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütJ.n ağrıl:ırınızı derhal keser. 

İcabında gün 1e 3 kaşe ahn:ıbili:-. Her yerde pullu kutuları ı.sraı la isteyiniz. 

- -----
Kapalı zarf usuliyle el:c-1!tme ilanı 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Direk-

SON POSTA 

btauud ı .. 111c1 .tıcis fvıemurluğunaa : 
Mahkemece iflasına. kar.ır verilen ve 

Beyoğlunda Taksimde Topçular ca:1de
sinde oturan ve Galatada tuhafiyeci"ikle 
iştigal eden Moris Rusunı.:n iflası 17 ı 1 O/ 
939 tarihinde açılıp ta3fiyenın adi ~urctte 
yapılmasuıa karar veriimi~ olduğundan: 

1 - Müfüste alaca~ı oıanlarm ve i!
tihkak iddiasında bulunanların :ılacak· 

tö :lüğünden: larmı \'C istıhkaklarını i~fından bir ay i-
9 !2 39 Cumartesi gfinü saat 11 de Ankara mektebler muhasebecillğinde toplana. çinde İstanbul İkinci iflas dairesine J:P. 

cak oh.n eksıltme komisyonunda 72.40 lira mu'?lammen bedelU rnuhteli.r mabllyalano lcrek kaydettirmeleri ve delillerini (sc-ı 

k:ır:ı.lı zarf usullle eksiltmesi yapılacaktır. ned ve defter hülasalan Vt' saire) asıl ve-
E ·slllme şartnamesi ve teferruatı Mektebler Muhasebeclllğine yatırılacak be' lira ya musaddak suretlerinı tc,•di ey'emcleri. 

o~d~ı mukabllindi? Fakülte Hesab Memurlu~undan alınır. Muvakkat teminat. 543 Ura.dır. 2 H'l"f h ı t · s'ulı' .. ctı' · - ı a ına are.<e ce.rnı me ' 
L e:C!Uerfn teklU mektublcırını muvak:{at teminat ve şartnamede yazılı vMlkalarla .. . .. .. .• · b, · 

1 birl.kte ayrıl gün saat 10 a kadar makbuz mutablllnde Komisyona vermeleri. mustelzım olmak ~ızerc muflı..,ın rç a-
•l598h 19662• rını ayni müddet içinde kendi:crini ve 

' , ..... -~.;._'l '.i...d ,,.... -~ ,......,.__, -·~ \ " ~ ~ • ı;~" r ); _. .~...,m;r .....-.... ~ _. v• • . ı : ,... . ' . ...- f ' 

ŞEKER ve LOt<UMLARININ nefasetile dünyada meşh ır olan 

• 
i 1 • 

~ 1 
il • 

• 
1 

Ticarethaneleri, f( ış mevsimi c' olayısile hdis şekerden TAHİN 
Hl::.LV ASI, Kırk katlı ~aray BAKLAV A!,I, EnlbUl YUVASI, 
DILBL R DUDAGI tatlıları yaptı. KAYMAKLI LOKUM ve 

)ı- KESTANE ŞEKERİ daima tazedir. ..,_, 

burçlarını bildirmeleri. 
3 - l\lüflisin mallarını her ne sıfatla 

olursa olsun e~lerinrll! bulunduranların 

o mallar üzerindeki h:ıkları mahfuz kal
m&k şarti'e bunları ayni müddet için de 
d:ıire emrine tevdi etme-Ieri ve etmezl~r. 
.se makbul mazeretleri bulunmadıkça ce
zai mes'uliyete ugravacakları ve rüçhan 1 
haklarınd3n mahrum kalacak'.arı. 

Kayseri Tayyare 
törlüğünden : 

4 - 25/11/939 Cumartesi günü saat 12 
de alacaklıların ilk içtimaı gelmelc>ri ve 
müflis re müşterek borcl:.ı olanlar ve ke
fillerinin ve borcu te'ccffi.il eden sair kim

F a br ikası Genel Direk - selerin top'anmada bulunnıağa hakları 

Bir Je tri:tcl Ustası Aranıyor 
Sı.:-ı'atı ~ok iyi bilen bir elektrikci ustası alınncaktır. San'at mektebi mezunu olanlar 

tercıh edilecektir. Yapılacak imtihandaki derecesine göre 150 liraya kadar aylık üc • 
ret verUecektir. 

B u rlektrlkçl Kayseri tayyare fabrikasındı tayyareler üzerinde muayyen blr zaman 
staj gördükten sonra daimi surette çalışmak üzcıre Diyarbakır tayyare alayına gönderi
lecektir. 

T .tıp olanlcırın nihal:et 11/ 12 939 Pazat t sı gfonüne kadar istidası ve emniyet müdür. 
lüP:.ını-e mus:ıddak hlisnühal mazbatası ve bonscrvlslerlle birlikte imtihan olmak üzere 
Kay "rl tayyare fabrlkıısına bizzat müracaat etmelui Uftn olunur. «9560 .. 

-------- - - - --------

olduğu füm olunur. (22113) 

•~==============& 
OJYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Mcrkezı: Berlın 

Tiirl.ivt! f' he!eri: 

Galata - İstanbul - izm;r 
Deposu: İst. Tütün Gümrü(!ü 

İkincitqrin Z1 ,_. 

Güzellik ve sıhhat iç;n j}k şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa 

• 
Kullanmaktır. 

RADYOLiN 
DİŞLERİ, dişler çehreyi 

güzelleştirir 

RADYOLiN 
DiŞLERi, dişler mit'eyi 

sağlamlaştırır. 

RADYOLİN c.işıeri temizler ve parlatır, mikrobları yüzde 
yüz öldürür. Diş etlerini besliyerek hastalanmalarına mini 
o u r. Ağız koktUunu keser. Sabah, öğle ve akşam her 

yemekten sonra RADYOLİN ----·---
~ ...... '· .· ... :. . . . . ' . . 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikrobJarıı'' 
kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanımı:. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını. esi<~ 
\·e yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabın ı, bel ağrısını, sık s~ idrar bozlll:. 
\'e boz~rken yanmak hallerini giderir B')l ;drnr temin eder. Idrarda kurn.ıı 

rın, mesanede taşların te;şekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HE L M O B L Ö idrarınm tcmizliyerek mavileştirir. 
S•hhot Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANED~ 

... 
"'·· "·; . .. . ... -~~ -~-----------------'-·----------~ 

Yapı ve imar İşleri İlanı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı _ i'"lekli çıkmamış olan Temyiz mahkemesi b'n:ısı kur~un çatısının tamlri lşi geııe 

ayni şıırtlarla tekrar pazarlığa konulmuştur. K<?şif bedeli 4879 lira 68 kurWjtur. . , ti 
2 _ Eksiltme 24.111/939 Cuma günü saat 15 de Nafia Vekaleti Yapı ve İmar U e 

Ekslltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütefcrri evr:lk 12 con iki. kuruş bedel mukabl· 
llndc Ynpı ve İmar İşlerl Reisliğinden ahu b!llr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içln u~klil"rln 365 11üç yfiz altmış beş. lira l}8 cdOICSt\tı 
sekit• kuruşluk muvakkat teminat vermeierı lflzımdır «5889.ı a9548• 

An~ara P. T. T. Lev"> zım Müdürlijğünden 
· 1 - T~llbl çıkmıyan 2500 cıdet komple dalmon pU tskımı pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 • * Her tiirW banka işi * 1 

2 - Muhammen bedel (4250) muvakkat temlrıat (318,751 lira olup pazarlık 18 12 9.39 
Pa .nrt<'.sl günü saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum müdürlük binasındaki satınalma 
komls~·onunda yapılacaktır. 

~--························································ ın en an 
Son Posta l\tathaası l Sizi; so UKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, OiŞ ve 

• 3 Isteklller muvakkat teminat makbuz veya b~nka teminat mektubu ile kanuni 
ve.o;ikalnrını hamilen mezkur gun ve saatte o komls'>lona şartları oğrenmek için de Ankara 
da P. T. T. levazım İst.ı.ı.nbulda Kınaclyan hanında P . T. T. Levazım Ayniyat tube mü _ 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eıneç bütün ağrılardan V8 kırıklıklardan koruyacak ilaçtır.~ 
S. Ragıp EMEÇ ~ 

diırlü~ 1nc müracaat edeceklerd;r . (9'511) !9543> SAHİPLECL 4. nnnı UŞAKLlGIL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SATILIK ÇAM TOMRUGU • 
ıy c··mhur~yet erkez Bankası 
AKTİF 

Kasa: 

Altın· Safi klloeram 15500.302 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın : Satı kilogram 678 Ill 

Türk 1 lra.st 

1 nriçteki Muhabirlı.-r: 
Altın . Safi kil'lgram 1 O 01 O 249 
Altına ta!lvıl. kabil serb-".st 
dovlzler 
Diğer döv:z!e!' ve B:ırç!u kl!r!ng 
bakiyeleri 

Har.ine Tahvilleri : 
Deruhte e:m .. n evr:ıkı nakdiye 
lı:İ.rııılığı 
Kanunun 6 - 8 inci maddele
rine tevtl~an bazine taratı?ıdan 
vaki tediyJ.t. 

Sı.-nedat Cüzdanı : 
TİCARi SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Ciizdanı : 
(Duuhde edilen evrakı nalı:

A - (dlyc.nltı kar~ılııtı E,,ham ve 
<Tahvıta~ itibari kıymetle> 

B - Ser<'>ESt esham ve tahvHU 

Avan lar : 
Hazineye t;ısa ve.dell a varu 
A)tın ve INviz üzerine 
TahvUM Czerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

18 - ikincileşrin - 1939 Vaziııeti 
PASİF 

21802414.36 
17.203 463,50 

1.402.225,35 ---
953.816,81 
260 797,95' 

14 080 .216,4G 

31,659,11 

<C .579.351,65 - ----
158.748 563,-

17.307.665,-

208 122.641,90 

47.587.684.117 
7 566.M7,68 

8.717.000,-
9.126,97 

Lıra 

4-0.498.103,21 

1,214.614,'i6 

18.691 227,22 

141.4.CO 897,-

208.122.SH ,90 

. 
55.154.232,65 

7.837.3'11,48 16 563.-4.98,45 

4500000,-
17 .445.326,79 

Yeklın 503.630 541,93 

Sermaye: 
İhtivat Akcesi: 

Adi ve ·re~t.alı\de 
Hususi 

.Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde epllen evrakı nakdıye 
Kanunu l 6 - 8 inci maddeleri 
ne tevrıı.e.n hazine tarafından 
Tik.J t~dıyat 
Deruhde edilen l'vrakı na kdıye 
bakıyesl 

Karşılığı tamamen altın olarak 
l!aveten teJavl:.e vazedllPn 
Reeskont muka bıll llhet~n leda. 
Y.ııed . 

Tiirk Lirası :Mevduatı: 
Höviı taahhüdah: 

Altına tahvlll k'.\bll dtıvi:tler 

Diler dov,zler ve aıacaklı klırln& 
bakiyeleri 

Muhtelif: 

Lır ı 

15.000 000,-

4.217.134,25 
6 000.000, - 10 .217.13~.25 

158.748.563, -

17 307.666,-

141.44D.89i,-

17 000 000,--

138 000 000,-- 296.440 1197.-

36 059 .324,92 

3,22.t,55 

40.665.588,93 40 008, 8l3.ı8 

105.24-1.312,33 

Y<'kön 503 630 541.98 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: İskonto hnddi % 4 Altın üzerine % J 

1 

Dursunbey Alaçam Devlet Orman İşlelnw:ii Revir Amirliğinden: 4o6D' 
ı - Dursunbey Devlet Orman İşletmesi istasyon deposunda lstitte mevcud C 1~ 

adet muadili C466l metre mik'a.p (031) de.;lmetr!! mlk'a.p çam tomrutu •ç 
arttırma lle satıl!~a çıkarılm14t1r. 

ıı•· 2 - Tomrukların ayrıca bat ke.mıe paylnrı mevcud ve kabukları soyulmut oluP 
cim kabuksuz orta kutur üzerinden hesı:ıplanmıştır. e 

3 - Tomruklara a!d satıt şartnam~l İstanbul, Ankara, Balıkesir orman ~ t 
müdürlüklerinde ve Dursunbey revir Am!rll~inde görüleblllr. Tomrukların bebe 
metre mik'abının muhammen bedell on Ura (70) kuruştur. cJt 

4 - İsteklllerin % 7,5 mııvakkat pey akçelcrlle 27/ 11 / 93!> Pazartesi günü aaat 15 
0 Dursunbey revir ftmlrliğine müracaatları llAn olunur. ~ ' 

Türk Yü~<sek Mühendisleri Bir:iğinden: 
Bırliğın se .. elık kongresi 3 - 12 - 939 tarihli Puıı.ır gUııU Sttat 10 dil 

Anloırııdn birlik hin•ısın in toplım~cıtktır. 
Sayın azalıtrın bu Kongreye şeref verme!Pıi ve ruznameden 

olan ıırkae11t -;;ların ke~ fiyeti bildirmel •ri r c ı olunur. 

. t": "';- :· . .;.._~ • <ft... • • ·-ı.· .. - .. 1 ' Reis : Refik F enmen 

İs :anbul Belediyesi İlanları 

İlk Muhammen 
teminat bedell 

almamış 

J 
:J 

996,00 13277,07 Hastanelerin 9S9 mail yılı !htly:ıcı için alınacak Kuru ersak 
024,27 12323,60 Hastanelerin 939 mali yılı ihtıy:ı.cı için Sadeyağı ve Tereyafl. ıı 

Tahm!n bedellerlle ilk teminat mektubları yuk•ırıda yazılı meva~dı gıdalye tadil -4!!!i 
fartname veçhUe ayrı ayrı kapalı sarf elı:siltme.,ine konulmuştur. Ihnle 4/12/989 ~O ' 
günü saat 15 de daimt encümende yapılaca !ttır. Şartnameler zabıt ve muamel&t ~ .. ~ 
dtlrliığü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektublart Ue d'r 
numaralı kanuna göre hcızırlıyacakları kapalı zartıarıııı ihale gUnü saat 14 de ):iJ 

daimi encümene vermeler!. (96M>. / 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------

Afyon Belediyesinden rı .... 
Ş!'hrl 90 lira ücretll belediyemb:ln veterlne•liği münhaldlr Talib olanların 11 tıO.~ 

mtisbltelerl!e birllkte İklncitqrin rayesir.e kaı:hr belediyemize müracaat etınel•rt 
olunur. •9559• 


