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PAZARTESİ 23 - IKiNciKANuN 1939 &dan iıt1erl telefonu: JOlOl 

Halk Partisi teşkilitı 
· f arti teşkilatına verilecek geni 

§ekil etrafında bir komisq_on 
~arafından tetkiklere başlandı 

~~:e~e. Genel Sekreterliğin Dahiliye Vekilinin uhdesinde ve vllıiyetlerde 
reıslığinin valilerin reisliğinde kalıp kalmıyacağı bir karara bağlanacak 

Yeni proje Kurultaya arzedilecek 

ll .\ııkara aeceb Peker Halil Türkmen Mtımta.ı Okmen Saffet Ankan 

~llt llartfSi ~ CHusufil) - Cümhuri~t rilecek yeni ,ekil etrafında tetkikler yap .. ~,·..-ıı ~~~~~~~ 
~en bir ko _nıunıı Mcrkezind~ teık!l mağa baflamlftır. Komisyona Kütahya a llıisyon Parti teıkilôtm& Yt- (Devamı 2 inci ••1/fa<lo) Yeni barem 

aş vekil Ankarad projeleri bir daha 
C~ıaı Bavar dün hareketinden evvel tetkik edilecek 

ıstanbulun imarı isile meşgul oldu Meclis Bütçe Enciimenindt m11-
.ıa1reresi tanumılanmış btılunan 

mülk! barem w bankalar barem 
kanun projeleri Mecliat Umumt 
Heyetine verilmOO.en evvel hO~ .. 
meı tarafından bil' ~fa daha g6z -
den geçirilccekt.İ!'. 

(Devamı 11 h\ci sa.1/fada) 
~~ ···········--··········· ... ·················--·······---

Belgrad mülakatı 
sona erdi, bir 

tebliğ neşredildi 
İtalya Yugoslavyaya 

n<lfııeku lf kredi açıyor 
l ~'Velki gilu aydcırpa§a fst48J1omuıd11 ke ~i ~riayanlarla bir artıda 
"l\ a .. §\'ekil Ankaradan şehrimize ge - Bııroekil ~leden .onra Vali ve Bele .. Roma 22 - Glornale d'İtalia'nın bil· 
~~ l\ Ceıaı B ,.. dirdi.. .. k akın ~ . rapaıaa ayar dün öğh!ye ka- diye Rejıi Doldor Lö.tfi Kırdan kabul gıne gore, pe Y da w muhak· 
~ otelinde istirahat etmif - edıerek .bir müdde\ e&ilşmüıtür Saat kak surette Yugoslavya ile Maaıril .. 

r~~~====~=~~~~~J~~~··;~~·~'=~ ~~11~~, 
Dünkü lig maçları Mussolini gene 

şiddetli 
bir nutuk söyledi 

Roma 22 - cBuğday mücadele.si> ala· 
runda muvaffakiyetll neticeler alanlara 
müklfat tevzii merasimi esnasında Ar .. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

- Taksim - Harbiye 
tramvay raylarının 

yerleri değiştirilecek 
Şehirde meydanlar açılır ve yollar ge -

nitletilirken tramvay raylannın da yer .. 

Korkunç bir cinayeti 
örten esrar perdesi bir 

köpek tarafından yırtıldı 
Sivasın bir knyonde 45 altın için bir gebe 
kadınla kocası boğularak nasll ölduruldoler1 

Sadık köpek günlerce sahibini kırlarda aradıktan 
sonra cinayetin yapıldığı yeri ve cesedin gömüldüğü 

samanlığı meydana çıkardı, .katiller yakalandı 

Mehmed BiW Mahmud 
Sıvas (Hususi) - Şehrimize ballı Kll. Köyden Aşir Hatice namında bir ka -

yadibi nahiyesinin Kartaloa kbyünde Çl'&: dm ne evlidir. Bir buçuk Y&fUlda da bir 
feci bir c;nayet ~lenmijtir. HAd\seu.ı.ıı 9oeuklan vardır. Ayni zaman -
tafsilAtı ıudur: (Devamı 11 inci ıa1/fada) 

Barselonda hayat durd1.1 
Fransızlar. Katalonyaya 

20 tank gönderdiler 
Barselon şehri dün tayyareler tarahndan 5 defa 

bombardıman edildi, bir lngiliz gemisi batb · 
Londra 22 (Hu~) - Banelon 6 - sonra, sahil boyunca Sitgea'i ve daha 

nünde kanh muhareb9lent intizar e • bir takını mühim mevkileri ~aptetmiş-
dilmektedir. [erdir. Foranklst kuvvetler, Barselon'a 

Franko kuvvetleri, bug(bl öğleden (Devcımı 11 inci ıa.yfada) 

Amerika Japonyayı 
çember altına alıyormuş 

Alman gazeteleri japonyanın bugünkü vaziyetini feci 
buluyorlar ve Ruzveltin siyasetini tenkid ediyorlar 

A~ don4ft maıındft bir glhilnÜf 

Berlln l% - Japonyamıı diplomatfk ktımeUnin son zamanlarda ittihaz et · 
w sevkülceyf vaziyetini ~tkik eden mit olduğu kararların J aponyanın fö· 
cFrankfurter Zeitung• Amerika hil - (Yazın 11 lnci ıayfada) 

Buyuk halk san'atkarının hatıraları 

leri değiştirilecektir. Şehircilik mütehu-
(Devamı 10 uncu ıayfada.) · iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1~ala.ta.saray - Heykoz maçından heyecanlı bir ıahne 

Pol' hareketlerine aid )'aZI ve resimler 8 ind 18pDMzda J 



! Sayfa 

Hergüa 
lngilterenfn .... -

Cinai romanı 

- Yazan: Muhittin Biri• 

SON POSTA 

Resim il Makaleı Vad borçtur .. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
cTürklerden elendi, ağa, bey, paşa gibi ünv!lıuar! - bit

tabı rec;mi muamele ve k:masiarda • kaldıran t.anwı, b·ın· 
larm yerin~ ne bay, ne bayan, hiç bir şey koynnıcs ve koy
mak istemi§ değıidl. Bir başmuharririn erkeğe, bay, kadına 
bayan dedirten bir kanun çıkarıldığını söylemesi yanlıştır. 
Mazıye, an'aneye tapan ihtiyarlar, sıfatsız isimJcrı çmlçıp
lak, adını bilmediğimiz e~l:asa hitab ve işaret için dılimızi 
bc.ımboş görünce kanunun o günkü müzakeres • .:ıd~ gt~E'n 

sözlere ve bunu hazırlayanlann müessir telkinlerine sa -

iSTER iNAN, 

n!dılar: Çıplak kalan ~simleri bay ve bayanla giy.indirip ku
şatt ılar ... Buyurunuz t>fendı!• diyeeek yerde cbuyurun 
bay!. derniye baş!adılar. ~oksa bay için de. bayar:. için dE': 
bir kanun zoriaması olmadı.> 
Yukarıda <İkuduğunuz· satırlar muhterem bir arkadaı 1.a

r&fmdan bay ve bfı.yan gıbi ünvanlann birde'lbir:? dilimize 
girdiği günlerde CPğil. c,ndtn üç dört sene ~nr·• 21 İkinci
kanun 939 tarihinde :-·azılmı~tır. HAdisenin nedeıı sonra lıcı
tırlanrnış \'e .hatırlatılmış olduğuna: 

iSTER lNANMAI 

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/autu içi11 
Bugiitt Konamadı 

······················································ 
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1939 senesi bir müstemleke 
talebleri senesi olacakmış 

A 'lrupada vaziyet buhrana 
,oğru mu g·diyor? 

&ON POSTA 

Hatay devlet Reisi 
iskenderunda 
tetki~ler yaptı 

Suriyede sinirler 
yatıştmlmış 

Şam 22 (A.A.) - Havas muhabiri bil· 
di.:iyor: 

Po!is tedbirleri sayesinde bütün mem
lekette yeniden sükQ.n hüküm sürmeğe 

başlnmıştır. 

Diğer taraftan. hükUınet partisi !le 1n
gJte':'e - Irak anlaşmasına müşabih bir 
r.ıua'!ıedcye, Arab ittihadı fikrine ve 
Fı ansa - Suriye muahedesi eklerine da
y;man bir politika istemekte olan m~f -
rit ı;&.rtilcr arasında bir anlaşma yapıla-
rnaımştır. 

Sayfa 3 

e Orta ve Şarki 
Avrupada 
göze çarpan faaliyt,. 

E 

Yazan: Selim Ra(lp Emet 

(: B undan bir kaç gün evvel muh. 
telıf Avrupa merkezlerinden 

t<>reşşüh eden haberler Berlin - Roma 
mihverinin eski kuvvetini muhafaza et 
mckle beraber bu iki merkezin Orta Av· V ~rşoya gazeteleri Alman Hariciye Nazırının ziyareti 

nıunasebetile dikkate şayan neşriyatta bulunuyorlar 

Tacirler Hale b piyasasına 
karşı mukabil tetbirler 

alınmasını istediler Bu nıenasebetle, Başvekil Cemıl Mar- rupada ayn ayn ve biribirine muhalif 
hr.ri b t · uı k olmıyacak iki blok vücude getirmiye İskenderun 22 (A.A.> _ Devlet rel.sl Sök- dıırn bey, ta ı eyana ta o unara 

men, refakatinde Maliye Veklll Cemal Baki Fransa - Suriye işbirliğine sadakatin! tc- çalıştık]annı bildiriyordu. Berlin bloku 
Vaşington 22 (A.A.) - Almanyadan ve bir klsım meb'uslo.r olduğu hald! dün barüz ettirmiş ve ezcümle demiştir ki: Lehistan ve Tuna devletlerini içine a• 

\'arş 
sının O\fa 2~ (A.A) - cHavas ajan-
i-.atırrt ?n~ba~ıri bi!diriy<>r•: Bek_, hali
fih a 81Yatıkten muztaribdir. Maama -
25 s:rnunıahl.ey:tıin yakında iyileşettk 
Y1.retnkanunda von Ribentrop'un zi -
ted.i/nl kabul edeceği ümid edilmek • 

alınan haberler siyasi Amerikan malı- şehrimiz~ gelerek gümrüklerde tetkiklerde cParJarnentonun daima tam müzahe _ lacak, Roma da Bükreş, Belgrad ve Ma. 
fellerini Avrupada vaziyetin bir buh- bulunmuştur. n1 

11 
_k retini kazanmış olan politikam, Suriye _ caristanla anlaşacak deniyordu. 

rana dogruw sürüklendiğini düşünme - Bu münasebetle Hataydaki ye g mru . . . 1 .. 1 .. Fr d tl ~ ·ı Almanya ile İtalyanın Orta ve Şark! 
Alm vaızlyetlnln tevlld ettiği. neticeler llzerinde nın ıst!k.a mı a~sanın os U5.'t ı e re-

ğe sevketmcktedir. Fakat yeni an konuşmn.lar yapılmıştır. alize etmektir. Sunye halkının dırayet ve A\•rupada $arfetmekte olduklan siyasi 

ne mi 
Ya ed' nıahfeller, von Ribentropun lh -

tazyikının icra edildiği noktalar üze - İskenderun taclrlerı, Bıaleb ptyasa.sınm olguniuğunu göstereceğinden ve yeni faaliyet, yukarki rivayetin ciddt bazı 
rinde kanaatler muhteliftir. Bir çok ts~enderun yollle yapmakta olduğu transit F.-an~ız yüksek komiseri Puaux'ya itim.ad esnsfora istinat ettiğini ispat edecek ma-
kimseler Alman, zimamdarlarının şlın- mıttmelelerlui kcstiğln®n buna mukalJll t:deceğinden eminim.• h:yetterlir. İtalyan Hariciye Nazın 

ıl<>n Po' k . . . tet ed ıonyanın mer ezını zıya. 
?ia11 ecek olan ilk Alman Hariciye 
lia:>ı rı 

2 
olduğunu kaydetrnektediTler. 

dipıora O kadar Alman memuru ve 

diki halde cşarka doğru genişleme• tedbirler alıruııası lüzumundan bahsetmi~ - Kont Ciano'nun Yugoslavyaya son yap 
siyasetini bir tarafa bıraktıktan ve ıer.ıır. Bllha.s.;J. Hatay otomobil ve kamyon- Berıı·n Yahudı· tığı seyahat de, bu hususta müşahede . · lnnnın Surıye toprnklarına girmesine mü-
müşahede edilen yenı tezahürlenn satı.de edilmemesi ve ayni muamelenin Ha - edilen ı?avrctlerin bir teznhilrii sayı • 
doğrudan doğruya garb demokrasile - tay hükUınetlnce de tatblkl dolayıslle ve- meselesı·nı·n Jabilir. Nitekim bir kaç zaman içinde 

~ tnatı refakat edecektir. 
ten~·~ıyaret kendisini bazan şiddetle 
llek ~ etmiş olan muhalefete karşı 
fakiv llrtfından kazanılmış bir muvaf -

rine müteveccih olduğu kanaatinde • saıtı nakliye lşlerlnln tanzimi meselesi üze- Varşovaya gidecek olan Alman Hari· 
dirler. rlnde durulmuş, Başvekll bu lşl mntıuba h il d·ı • • • 

1
. cive Nazır Fon Ribbentrop da bu hare-

Burada söylendiğine g?~· Fr~nko - ~~v~~ :~~:;~d:r~~~~ec~:~k~:S:u= a e 1 mesfnf IS ıyor k~tile, Ro~anın diğer sahadaki faali -
nun zaferi, asrı hazır tarihınde ılk de- mekte olduğunu söylemlştlr. . . yelini tevzıne çab~ncaktır. 

B et addedilinektedir. 

araı~n~n~a beraber, Polonya matbuatı 
llıatb dılatı projelerine dair ecnebi 

fa olarak iki totaUter devletin Atlan- Bu seneki ihracatın şayanı memnuniyet Berlın 22 (AA.) - Amenkan ga - Maamafih bütün bu zahiri aynlıkları 
tik denizinde yerleşmesini mümkün olduğu ihracat tacirlerinin işlerinin inkişaf zeteleri, Berlinde bulunmakt~ olan en- rağmen her iki devletin mesaisinin ay
k.ı1acaktır. Bu kanaat birçok yüksek etmekte bulunduğu aynca kaydedilmiş- ternasyonal muhaceret komıs~onu .:e- nı gayeye müteveccih olduğunda şüp
memurlar tarafından izhar edilmekte· tır. zeytl ğı ahsulünün on seneden- isi Rub1~n'i~ yapı:nak~ oldugu mu - he yoktur. Kıs;\ zaman evvel Peşteye 
dir. Bu ise İngilte:renin silahla~a b!u :ı;1rüımeı::~a 'Jlrm bollukta olması ve Ha- zakere!e:;n ınkıtaını Jta~~orlar. ~ • giden Kont Cianodan sonra Macar Ha
programının vüs'at ve tatbikını ızah tny EeytlnyalJlannın Avrupaya sevk'eclll - man salahıyettar me~afilı ~u şayıa • riciye Nazınnın Berlini ziyaret etmesi, 
etıneğe kafidir. mesl de bahis mevzuu olmuştur. lann Alman bankası ıdaresın~:. yapı - hareketlercfoki iştiraki çok sarih olarak 

Uat t . 
bir h 1 arafından verilen haberlerin 
1nekı:Yalden ib:\ret olduğunu bildir • 
flılacak "e. von Ribentrop tarafından ya
la zıyaretin Şarlô Avrupa hudud-

tının isttı- t "d ed w. • u• \re e rl ı<ı.rarını eyı ecegını ~ 
Amerikanın haricf siyasetini idare Devlet rcW öğleye kadar burada tetklka- lan değişikliklerden ileri g€ldıgı kana- tebariiz ettiriyor. Her ne kadar Alman-

. · f tına devam etmiş sonra rerakat.ıerlndekl . d d" 
edenler, efkarı umumiyenın vazıye 1 zevat lle birlikte albay Şükrü Kanadlının da- atın e ır. w M •• ·anın Lehistanla, gene Almanyanın S .e_'llektedir 

'Oi~~r "h . 
Ya ' cı etten iyi haber alan Polon-
lt39 lllahfellerinde söylendiğine göre 
ti ~ senesi. bir müstemleke taleble -

nesı Olacaktır. 

hergün daha iyi anladığından emindir- vetlne icabet ederek ordu evtne gltmlştlr. Haber alıı:dıgına g~r~ Alman _hukU- Yugoslavya ve Macaristanla, buna mu
ler. Sulh taraftarı olan muhaliflerin Yemekte Antakya başkonsolosu Fethi Den- meti, ';~hudı mes.:ı.esının halledılme • kabil de İtalyanın Macaristan ve Yu
Ruzveltin tale-b ettiği silah tahsisatının u, İskenderun konsolosu Ahmed, İran kon - sine e.1ınden geldigı derecede çalışa • goslavya ile sıkı temasları her fki dev. 
kabul edilmesine mani olacak kadar solosu Nimetullah Felaha hazır bulunmuş- caktır. }etin yekdiğerine kat"Şl mevkilerini tak 

kuv\'~tli oldukları görünmek+.edir. la~~u evinden sonra Hallrevine gldllmlş, vı·edeman'ın Amerı·kaya \Tiye etmekle meşgul olduklan manası .. --------------------=--- devlet reisi burada İskenderun Halkevl bıut- na tefsir edilmek istenmekte ise de haki· 

Roma mu .. la" katından sonra ·ıtalyan :~:~:~:: :a~~~ ~=~~~~ t:;l~~d~ar~r: go··nderilecegwi ~:t; ~n~=~~:ı~eza~::r:~ ~:~~~~~: 
il nı söyleml.şlerotr. Bundan sonra Halkevlnln lerle alBkadar devletleri kendi nüfuz 

har·ıc"ı s·ıyaset'ı nde degw ·ış·ıkıı·k olmadı =~~~b~~!: h~:~d:~~uk~le:;;~~· ::: haberi fena karşllandı dnirclerine celbe çalışır göriinmekte -
tay toprağına llk giren iki zabltlmlzin elbl- dirler. Fakat icabında bütün bunlar bir 
selerl, llk giren Mehmedclğln postalı ve ilk Voşington 22 - Viedeman'm San Fran- blC'k halinde taazzuv ettirileceklerdir. Bu 

Bir ltalyan gazetesi, ne kısa, ne de uzun sürecek 
bir harbden kat'iyyen korkmayız, diyor 

ayak basan blr atın nalları göze çarpmış - siskoya geleceği hakkında Berlindeıı ve - b!okun teşekkülüne kadar mihverin 

tırBundan 90nra, devlet reW Antalcyaya, o- riıen haberler, Amerikan mahfe.llerinde iki uc~ ayrı ayn çalışır ?öriinme~ i.s-
radan da Barblyedetl lkametgl\bına dön - fena karşılanmaktadır. tifadeh bulmuş olacak ki bu faahyete 
mllştü.:. Bu mahfeller, harb esnasında birkaç ke bugünkü manzara verilmek istenmiştir. 

lto re gizli vazifeler ifasına memu:- edilmiş Bu variyetin, aynca, Bal'kan Birliğini ~ rna 2
2 (A.A.) - Relazione En • ya ile teşriki mesai, yahud da onun bir Çek - Alman olan bu eski Bavyera zabiti ile Hiiler a - yakından alakadar etmekte olduğunu 

'fııgf}~!10balc, yazdığı başmakalesinde taraflı ~a.rarlann~ y~i .Roma - Berlin rasındaki samimiyetin Amerikada sem - söylerniye hacet yoktur. Bu arada Ro-
tan nazırlarının Roma ziyaretinden milıvenmn isted.iklennı kabul etmek Müzakere/eri pati uyandıracak mahiyette olmadığuıı manyarıın da ifa edebileceği mühim bir ~~ da İtalyan harici siyasetinin di- ıztıranndadır. beyın etmektedirler. rol vardır ki o da Yu~oslavyanın hattı 
~~tıerinde hiçt:rir değişiklı1t olma - İtalyıt, ne kısa, ne de uzun sürecek Viedeman'ın bir müddet sonra Dıeck - hareketi üzerinde müessir olabilir. Ya-

tı 1 
kaydediyor ve diyor ki: bir harbden, ne mevzii, ne de umumi Çeko-S'ovakyada Almanya hof'un yerine getirileceğine dair dola - ni Romanya bu kombinezona girmezse 

ten·alyanın harici siyasetinde İngilte • bir muharebeden kat'iyyen kotkmai. aleyhine propagandalar şan şay!alar bilhassa gayri müsaid bir Yuqos!avyanın dahil olması ihtimalle-
~\~ aıe,hine müteveccih hiçbir şey İtalyan milletinin kalbi bugün her za- Ş('kil:ie tefsir edilmektedir. • ri çok azalır. Romanyada son zamanda 
rtorıu r. İtalyanın istediği General Fran mandan ziyade vatanın g~rb ~~du.dla: başlamış Ayni mahfeller, geçende Nevyorkta dahili vaziyette göriilen dei?'işikliklerin 
ler· ~ Zafer; ve kendi tabü temayül • nnda Ç3rpıyor. İtalyan mılletınm ilen ce>re'-·~m eden casus Nazilerin muhake - bir sebeb:ni de ahvalin aldığı yeni vee. ının +~'-ak t . . ek b" . 1-!l.f"d' B ·1 22 (A.A) Y __ , h ~ 

"<lil kukudur. Avrupa, ya tal-- atılması ıçın t ır eınır .l\.d ı ır. ert n · - an r~ıu me a- n.esi esnasında Viedeman isminin telli- heye hamletmek yanlış 'bir düşünüş ol· 
('t fil, Şvalkovski ile Alman zımamdarları f:.ız edildiğini hatırlatmakta ve Viede - maz. - Selim Ragıp Emeç 
'r~ltlberlayn bu akşam ı Leninin ölümünün 15 İnci orasındaki görü~~el~rin ~ilhassa .. Çek?s- rnan'ın cşüpheli çehresi ile Vaşington -
hır k k ld- - .. lovakyanm dahıli sıyasetıne mutealuk d:ı r,,k SC'mpati kazanmış, meslekten ye-nutu so-ylı·yece yı onumu l 1 le Çekoslovaky d t k n baq '$ 

~:se e ~r ~ a e. r ... r :w ti.~~ bir diplomat olan Dieckhof'un 'be;~ndra 22 ( A.A.) _ Başvekil Çern- Moskova 22 (A.A.) - Tas ajansı bil - gostcnnış ve burada endışe tevlıd .etme~ şahsiyeti arasında bir muk.lyese yap -
lllıtuZU. P~zartesi akşamı radyoda bir diriyor: ğe başlamış ol-an Almanya aleyh.ndeki maktadırlar. ( A.A.) 
.., ~ sÖ'flı k • h ou-n akşam bu""yük tiyatroda, Lenı"n'ı"n propagandalar hakkında_ yapılmış oldu -"' 1"in k v Yere gönüllü millı izme-

:\" ayıd k ~ .. .. M • yıld'" :~- .. .. ğımu beyan etmektedır. List muamelesini açaca tır. olumunun 15 ıncl onw:uıı munase - B r 
22 

(A.A ) Alnı r .. k 
, _ e S 1 bet'le büyük bir toplantı olmuş ve bu er. ın .. · - an po ıtı 
"'"fll'lne<fil ·-~ ı günü neşredilecektlr. t 1. t d ~' h'"kfun t t kk"l rnahfiılerine gore, B. Şvallrovskin?n Ber ~lı ~ dı.ıııne göre, kayıd muamelesi op D.n ı a, P81 "' ve u e eşe u • - M ı · da 

1
• ç-1. 

... _. ;J ın ı 1 . .. ·n . St k . tl ük liıı goruşme erı esnasın , evve.a t:'AOS-~i.. b ı Yon vazifeyı· ihtiva etmek - en :mumessı en, a anov1ı:, er, Y - 1 l d k" Ahn kaili ı· l 1 
•· q•?'b h k illin t knik. s , t d b" t ova :ya a ı an e ye ı mese e e-edibnış - alinde bu vazifeye tayin sdeaml 'b ~ t an a ve e e ıya~ a - rl ve sar.iyen Almanya ile Çekoslovak • 

~ferber ola~klar o1dukilan, ~nlerde arı u unmuş ur. ya arasındaki iyi komşuluk münasebet-
~dıJeceklerdir. Saat 19 da, toplantı sal?nun:ı St~lin, I!':in!r. derinleştirllın€6i keyfiyeti mevzuu 

B• Molotof, Kaganoviç, Voroşılof, Kaimin, bahse<iilmiştir. 
ır tayyare kazası Aı\dreev, Mi.koyan, Jdanov. Yejov, Dim;t Çek nazın dönd'" 

lttit-~~"Yo ı.. rov, Bet'fa, Şkfriatov, Bulganin, Şver - Prag 22 (A.A) _ Ha ~. N \.._ rl'i; 22 (AA) t t . 1 ki . . . ncıye azın 
. 'la\' · · - mpara or - nık, ve Yaros avs gırmıştir. Şvalkovski Berlin seyahatinden dön-!.ier, 1•8 

8! 011an idaresine aid cCava - ı ı h · "' l rnına , Toplantıda bu unan arın epsı ayaga müştür. 
elinde h CKi deniz tayyaresi motör- kalkarak, cLenin'in muakkibi> Stalini 

<!en ne Usule g€len ·bir anza yüzün • heyecanlı alkışlarla seJamlarnıştır. 
tlize i:~des·e 385 mil mesafede de-

lbi kaztt ep-p ın:cbur. olmuştur. t o ge. İmam Y ahyanın ogw lu 
ti lnahallıne gıtmektedir. 

vau:;:'0rk 22 (AA.) -Muazzam «Ca- tayyare ile seyahat ediyor 
8aıı.1ft_ deniz ta · · k 

4«lll 10 yyaresının en azına Kahire 22 (A.A) - İmam Yahyanı~ 
'e:ı:ttıı ol Yolcunun kurtarılması pek oğlu Emir Seyfül~lfun. tayyare ile Ye -
hı-n mustur p 'ekt·· 1 • ğil' tili~alanan k · roJ OT enn ışı e mene hareket etmiştir. Emir, üç giln son 
ıft. tGsü .. aranlıkta fırtınanın gil -

0

ra yeniden tayyare ile Sanaa'dan Londra 
~ 1- ' 

80Jruktan d h ıs· ka 
ton_ ~adını . onan ve a ız • ya hareket eyllyecektir. 
-·~in~ tnaa~n ımdad seslerinin işitil -
~ nı olmakta idi H l • dd ~m.~lc111ardan _ .. o ıvu a grev 

.ı.~ı.ıaıın _ uçu bulunamamıştır. 
~lgaıar soguktan bayıldiiktan sonra 
~ e~a- taraf 1 nıdan sü.rükle.ndiil tah-

-UUektedir. 

Nevyor!t 22 (A.A.) - Amerikan radyo 
artistlerinin iki bin azalık Holivud şu -
besi, grev lehinde karar almıştır. 

Ç~k- Macar 
ihtilafı halledildi 
Prag 22 (AA.) - Resmt bir tebliğ, 

Macar • Çek hudud hadisesinin Buda
peştedeki Macar elçisine göre, Csaky 
ile yapmış olduğu görüşme neticesin
de dostane bir zihniyet içinde halle -
dilmiştir. 

Macar hükCtıneti, Viyana hakem ka
rarının tathiki işinin önümüzd€k:i haf
ta içinde toplanacak olan muhtelit bir 
komic;yona havale ed'iı'lmesi suretinde 
Çekler tarafından yapılmış olan teklif
leri kabul etmiştir. 

Milletler Cemiyeti 
komitelerine seçilen 

Türk azalan 
Cenevre 22 (A.A.) - Milletler Cemiye

ti ko:r.seyinin bugünkü celsesinde daiınt 
merkezi afyon komitesi azalığına merkez 
bankası sabık umum müdürü Sallhattin 
Çam intihab edilmiştir. Bu azalığın man 
dası beş senedir. 

Konsey gene gelecek husust celselerin
de Milletler Cemiyetinin münakale ve 
transıt k(l'l11i:Syonu azalığına hükumetim121 
t:ırafındat~ namzetliği konula:ı Nafia Ve
kaleti mıkliyat şubesi reis vekili AU Rı • 
Z9. Al:at'ın intihabı işini tetkik ve intaç 
edecektfr. Bu komisyon azalarının man -
dalan iıç yıldır. 

ltalya Kralının küçük 
kızı evlendi 

Roma 22 (A.A.) - İtalya Kralının kü -
çük kızı Prenses Maria'nın Prens Louis 
de Bourbon - Parme ile evlenmesı mü -
nasebctile Kral sarayında büyük bir ka
bul ı·csmi tertib edilmiş ve bu törende. 
Bulgar Kralı. Mussolind ve daha bir çok 
yüksek zevat hazır bulunmuştur. 

Amerika silahlanma 
işine hız verdi 

Vaşington 22 (A.A.) - Amerikanın 

silahlanması işini tensike tevessül e • 
den R11zvelt, Riyaseticümhur sarayın
da Harbiye Nazın Woodring, Harbiye 
müsteşan Jhonson, hava kuvvetleri 
kumandanı General Arnold, ordu er
kanıharbiye reisi General Cr:aig ve 
erkanıharbiye ikinci reisi General 
Marschal ile silahlanma planının te • 
ferrüatı ve kongrenin encümenlerin • 
de yapılacak olan .tahkikat hakkında 
bir konfnans akdetmiştir. 

Riyaseticümhur memurları, bu kon
feransı di?!er bir takım konferanslann 
takib edf'ceğini beyan etmektedirler. 

Önürnüıxlki konferaMarda bahrl 
program mevzuu bahsolacaktır. 

Lübnanda yeni kabine 
teşekkül etti 

Berut 22 (A.A.) - Kabine buhranı hal 
ledilıniş ve eski Başvekil Abtullah Yan 
yeni kabineyi teşkil etmiştir. Lübnanın 2 
mühim partisi olan Meşrutiyet partis. ıle 
Cümhuriyetçi birliği partisi arasında i§ -
birli~i ortadan kalktığı için bu seferki 
kabineye yalnız ekseriyeti teşkil eden 
Cümhuriyetçi birliği partisi azası girmiı 
bulunmaktadır. 



4 Sayfa 

Sa lıpazarındaki Satye 
binası nasıl alındı? 

EmlnlJnBnd~kl 
HAdl11eslnln 
Tahlılllatı 

ln/llAk ErPiJllde lıaraya 
Oturan rJapurlar 
Kurtarılıyor 

SON POSTA 

Almanya ile aramızdaki 150 milyon 
marklık yeni kredi anlaşmasını imza. 
lıyan murahhas heyetimizin ikinci re
isi saylav Cezmi ile heyetin diğer aza. 

Evvelki gün Eminönü rıhtımında w- Ereğlide karaya oturan vapurlardan lan bugün şehrimize geleceklerdir. He 
kua gele.."1 feci infillk hldisesi etrafın- Galata ve Kaplan vapurlannın yüzdü- yet reisi Hariciy€ Vekaleti Genel Sek
C!a Adliye ve Deniz Ticareti Müdürlil. rülmesi işine Gemi Kurtarma Şirketi :reteri Numan Rifat Menemencioğ'lu 
fil tahkikata ehemmiyetle devam et • tahlisiye-leri tarafından ehemmiyet.~e tedavi için bir müddet Avrupada ka • 
mektedlr. Kazada yaralanaDlarm ve devam olunmaktadır. Bu vapurlar ka- lacaktır. Kredi anlaşmasını ikinci reis 
vak'aya şahid olanlarm ifadeleri ta - raya otunırken birbirlerile çaırpıştıkla- Cezmi Ankaraya götürecektir. 
mamen tesbit olunmuştur. n ve muhtelif yerlerinden yara aldık· 

Facianın, benzin deposunun tutuş • lan için kurtarma işi çok güçlükle ya. Mahkemelerde: 
masmdan ileri geldiği anlaşılmıştır. P!lmaktadır. Galata ve Kaplanın bu 
Hastaneye kaldınlınış olan yaralılann h?fta içinde kurtarılmalan muhtemel-
11hht vaziyetleri iyileşmektedir. Yal • dır. 
nız tnfnlk emasında ağır surette ya • 
ralanan ve bir gözü çıkan Nişanın va
siyeti tehlikelidir. Dfin, dalgıçlar vası
tasile geminin battığı yerde arqtmna· 
lar yapıJmıştır. 

Çocuk kewoa• 
Tabtakalede Rızapqa arsasında oyna -

makta olan 13 yqmda Ali ile 14 yapnda 
!ametin aralannda oyun me.eleainden 
bir kavp çıkmıf, İsmet çakı· ile Aliyi iki 
yerinden yaralamıJtır. Yaralı çocuk te • 
dnt edllmn ilzere Cerrahpa,a hastane
afne kaldınlmıf. suçlu İsmet yakalan:ırak 
ukibata bqlanmıftır. 

Otomobil - OtobD• 911rpıfmaaı 
Şofnr Şevkinin idaresindeki 2828 nu • 

maralı otomobil Şif}ıane yokuıundan çı • 
brken 30C51 numaralı otobüsOn sademe· 
stne ulfamıft çamurluju ıedelenmlJtjr. 

Suçla otohils fOmril b•klnnda tahkikata 
bqlanmıştır. 

Bir elbise h11•eızı yakalandı 
Fatihte Hobyar mahallesinde oturan 

kunduracı İbrahimin evinden bir ta \un 
elbise çalarak kaçan sabıkalı hırsızlar -
dnn Sallhattin yakalanmıştı!'. 

KDltllr lşl~rl: 

Efgarıistan hükUmetl maarif müşa
virliğine tayin olunan Maarif VekA -
leti müfettişlerinden İm!ail Hikmet, 
bugün Efganistana hareket edecektir. 
Şehrimiz maarif teşkilAtına mensub 

bazı gençler de Efganistanda çalışmak 
üzere bir müddet sonra Efganistana 
gideceklerdir. 

Bir yang1n batl•naıcı 

Fa~ihte Kıztapnda 4 numaralı Hasan 
Tahsinin evinde kiracı olarak oturan Şe
fikan m odasında yanan sobanın teıdrlle 

b:ıca kurumlan tutuşmUJ, itfaiye tara • 
fuıdan l&adOrilJınGftür. 

iki hırsız kadın yakalandı 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisası 



-.........; . 

kastaınonuda kendir elyaf ayırma 
fabrikalan yakmda kuruluyor 

Fa~kalar Haziranda bitirilecek ve Ağustos sonuna 
dar rnakinelerin montaiı tamamlanmış olacak 
'~ 

----~--~--~~.......-----:-::--.._..---:-v~~~·---_,.,~,*~i~~ 

1('4• Kcutamonud!ln bıT gorun'IJ.i 
~~ b:~or.u ( Hususi) - Kastamonu. -ı lerinı b~tirE.rek Aakaraya dönmüşlerdir. 
"'lld·rd~·ıca servet kaynak!anndan brri Eu mıntaka köylüleri İnönünün bu bil
di: lst•hr. llalen yılda 3-4 bin ton kcn- yiık yarchmlarından pek sevinmişler ve 
d~ · saı ed'l · · f b ik · -n 11 '"lııl 2s. ı en bu vilayette bu mik - v!:aycte müracaat edereJt a r a ıçı . - -
~ll~ur lO bin tona çıkarılması müm • z1m olacak arsayı Sümerbankm takd tr e-

hf11a · ~ c!eccği pek ucuz fiatlarla vermeğe hazır 
~tahatİ.·l~ ~sınet İnönünün Kastamonu olduklannı bildirmek suret.ile memnu .. 
~ leJt 7-ın'.n mes'ud neticesi olarak niyetlerıni ifade etmiılerdir. 
'lkop ~ ınıızde biri Göl verende, diğeri Fabrıka ıö.ı· Haziranda bitırilecetc ve A-

r~l'lı;ı81~~e 0lınak üzere iki fabrika ku- ğt.stos soı~una kadar mak2~elerin mon -
~r:f~r ~ tarlaştırılmış bulunmakta:fır. tajı 1krrını. olunacaktır. ;:>umerbank bu 
''Ya Yuz biner liradan seklı y'.iz bin fabrıkalnr için lazım olan makınelcri 
~crıJa~~a)oJacak olan bu iab.rikaJar Sü- Sovyet hükumetinden almayı kararla~~ır
b 11hrııt;ı , tıırafından te:;is olunacaktır. mı~ ·ıe muhc.berata başlanılmı~ı.ır. 
),r~'lk ll\

1

'.~n Yerlerini tesbit için Sümt:"r • Fcıb:ıka, pancarda olduğu gibi keııciiri 
\ e~ll'le~ en.dislerinden Osman EtP.m -1e köylüden tarlada alacak ve elyaf haline 

111'\ıl,.~ak: Ah Şehrimize geıerek fabrika getirciikten sonra dıJ ve iç piyasalara 
l"nahaUere gitmiş ve tetkik - s<:.vkececektir. 

Erzurum un 
imar planı 
Hazırlanıyor 
Erzurum, (Husus!) - Erzurum ve 

Trabzon'un planlarını yapmakta olan 
Fransız §ehircillk mütehassı.sı Lamber 
buradaki tetkiklerini bitirerek projelen
m hazırlamak üzere Parise gitmişti!-. İki 
senedenberi büyük bir ihtimamla çalı .. 
şan maruf şehirci bilhassa Erzurum ~eh
rin! ctmleştJrecek bir plan yapmalt için 
bu iyl kendisinin telakki etmiştir. 
Yapılan pt"ojeye göre şehrin fabrlitıı n 

iktısadt teşebbii3 yerleri, şehirden geçen 
İran transit yolu cephesine konulmuştuT. 
Erzurumda yapılmakta olan timendifer 
istasyonu ve mahallesinin yem Erzuru • 
ma bağlanması için geni§ caddeler açıla
caktır. Bu planı Erzurum beiediye ve vi
layeti §imdiden tatbika koymuştur . 

.Erzurumda grup inşaatı bitmiftir. Bu 
arada yapılan şunlardır: Müfettip Umu
milik ve Kdordu daireleri, halkev!, poı
t:ı telgraf, inhisarlar başmüdüriyett. ye
ni büyük lıse, müfettişlik, kolordu ve 
mevkii müstahkem evleri, 15 sübay ve 
nıemur evi vilaye~e yapılan hastane, do
ğ:.ımevi ve gene 'Büyük bir ınekteb. 

Edirnede dogumevinin 
pflnları bitti 

Edirne (Hususi) - Sıhhat Veka.Ietintn 
Edir!lede yaptıracağını bildirdiğinı do -
ğurr.cvinin plan ve keşifleri bitmiştır. 
Bu güzel binanın inşasına ilkbaharda baı 
lanaca 'it ve inşaat tamamlandıktan sonra 
köy küçük ebeleri kursu da ~u doğume
vi m:inasebetile Edirnede açılacaktır. 

Böyle bir müesseseye çok muhtaç bu· 
lunan köy ve naıhiyelerin bundan çok 
fıtyda!anacaklan muhakkaktır. 

Niğdede bir kad·n attan 
dUserek öldü • 

Niğdeden yazılıyor: 

Şehrimizcie feci bir kaza olmuş, iki 
hemşireden biri ölmüş, biri de ağır ya. 
ralanmıştır. 

Hadise şudur: 
Kayabaşı mahallesinde oturan ara • 

bacı Hasan, karısı Zahide ve baldızı 
hep birlikte çalışmak üzere Kayaardı 

semtinde bağlarına gitmişleroir. Ha -
san. kansını ve baldızını bir araba atıw 
na bimiirmiştir. Bağda akşama kaddr 
çalışan karı, koca ve baldız evlerine 
dönmek üzere yola çıkmışlardır. İ'kt 
hemşir,.. gene ayni ata binmişler, Hasan 
da bunlan yürüy<:>rek takibe başlamış
tır. Yolda önlerine çıkan bir su ankın
dan geçerken beygir birdenbire sıçra • 
mış, bu esnada iki kadın yere yuvar • 
lanmıştır. Arkın kenarı gayet dik ve 
sert taş!arlı-. dolu olduğu için Zahide -
nin ba~ taşlara çarparak ezilmiş, ve 
beyni oarcalanmıştır. Zavallı kadın iki 

dtl'tteltti e <hususi) - 193; sensinde E- mahsus iki ayn binada kuru~an ~ky~ saat içlnd; ölmüştü.r. Ağır su:ett~ ya -
~l'ıttuan~ kurulan ve okuma imkan _ talebe yurdiarmm bu seneki butçesı ralanan kız 'kardeşı de te~avı edılmek 
~llt L nıahr11- .. 1 d muhtelif kavnaklardan ve bu arada bir üzere Memleket hastanesme kaldırıl • ~l'( IJU , • 04

...,, yuz erce yur çocu- • 
~,ek ı;ı 1Ullkanıan ·veren Trakya kız ve kısmı da Türk Maarif C~yetinden ~ mıştır. 
t l bun e~ YUtdlan Trakyanın içti - rnin edilen yardım ve gelırlerle 18 bın Edirne Sİ<; altmda 
~ıtıdact~:Sine nıaı olmuş varlıklar a . lirayı, talebe mevcudu da 180 ni bul • 

il:) ~Oksan · muştur. Edirne (Hususi) - Edirne sekiz giln -
l ~liYl!tt s.ız denebilecek bir mükem - Bunlardan biraz vakit ve hali yerin.. dür geceden başlayıp saat 15 e kadar de-
~deıı ~ !~are edilen ve ·bilhassa köy - de olanların bir kısmı ayda .s, bi~. kıs - vam eğen müthiş bir sis altında bulu .. 
ıı.~~ tııaıg ana~ zeki, müstaid çocuk : mı .aa l O lira verm~k .suretile mues~ nuyor. 
teı 1n~ bal gazılerin çocu~!.:ırını ~a .~ı- s~nın ya;<lımlarına ıştırak etmekt~ır ,=~=============
~ ha?'eke rın~ır~rak sosyal ve kultu _ ki b~ ~ıl~~r tal?be mevcu~unun yuz- böylelikl\! orta tahsile devam imkAn -
~~ ej,. f tl('rınuzi destekliyen bu mü· de yırmısını teşkıl etmektedır. lann~an rnahıı:m daha bir çok yurd 

ll'tı ı:ıor ayda değer bir disiplin ve ba- Haber aldığıma göre Trakya talebe çocuguna kucagını .açacaktır. 
il l'i ı_u Ç(•krnekt d' yurdları önümüzdeki sene daha esaslı Resim kız talebe yurdu talebelerini 

"'ı~ı e ır. ·ı b · d .. t · aıa diğeri erkek ·~1lebeye tedbirlerle biraz daha genişliyecek ve müdürlerı e ır ara a gos enyor. 

Pazar Ola Hasan Eey Diyor ki: 

... Gıda maddelerinde ihti~ 
kar yapanlar derhal 'Tlahke
meye verileceklerini bı:dik~ 

leri halde gene istediklerini 
yapıyorlarm~ 

. . . Mesela geçenlerde ga:r:e
ler, boyalı yağ, makarna gi
bi şeylerin hep Beyoğhı tara· 
fında satıldığını yuj1lar. Ne
den acaba?. 

Hasan Bey - Neden olacak 
azi:r:irn, o tarafta. boyasız mal 
para etmez de ondan[ 

Sayfa 1 

Nazillide imar faaliyeti 
büyük bir hızla başladı 

Büyük ve modem bir hal binası yapbrılmaktadır 
Yakında yeni bir stadın insasına başlanıyor 

Nazil~nin yeni binalar1a $ÜStÜ bir parçan 

Nazılli (Hususi) - Nüfusu. (15,000' la- Bankasından ayrıca (175) bin liralık ~lı' 
ıan ve Türkiyenin yegAne basma fabri - ~u ist!krazını da akdeylemek üzered~r. 

kssına malik olan Nazillide bayuıdı:-lık Öğrendijime göre Belediye başkanı E -
ve ıchır :ı§leri önemi derecesinde Ue:le - mm B!1~in Nazillin~ e1:ktrik v_e au i~
mektt!cıı. Kasabada civar vilayet ve ka- t!yacı ıçın l'Gzumlu ıki yuz bln hralık ·ı
ı.ıbalarm hıç birinde henüz mevcud ol- tikrazın mukavelesini imzaıamak üzere 
mıvan bcıonarme modern bfr hn.J. b:ıı~sı Şubat ıptidalarmda Anka:-aya gidecek • 
yaptırılmaktadır. (17,400) liraya usta - ti:'. 
başı Mustefa Ölçene ihale edil.mit olr.n YP.ni m kasabaya (20) Jlilonıetre me • 
bu b;na be:ediye fen memuru Bay Mah- safede ve (Ovacık) mevkii.ndeki yedi 
rnudı..n neıareti altında inşa edilrrıekted•r. m<'mbaea.r. getirtilecektir. Su tesisatının 
Binanın cephesi 36,60 mecre, genişlığ. ise tasdikli projeleri de beledı;veye gelm:ş -
27 mctrC>dir Dört tarafı yol!li çevrilirlir. tir. Kasabanın su tesisatı ve yenı suyun 
Hal 'Jinası üstü kapalı sistemdir. İı;eri,;ın- kasabaya tevzii işi 940 malt yılı sonla -
ele 27 öükkan bulunacaktır. Kasabad:ı ria- rmda bıtJrilmiş bulunacaktı!'. KasabnJa 
ğmık bir halde bulunan ve s:tğltk met\:-d· spor 1ç:n Yaki çalışmalar dıı zikre şayan
larma hakkile riayet edemiyen kasabl:ır, dır. Bcled1yece stad için evvelce ü5 bi:ı 
sebzeciler, meyvacılar ve bahk~llfL.· bu lircı,ık ir.timlak ve inşaat yapılmıştı. Sa
dükkanlora alınacaklardı:-. Bunladm ym Başvekilimiz Celal Bayarın Nazilli
boşalan diıkkan yerlerinde iler!:fo günün ye r,österdlkleri yüksek teveccüh esP.ri . 
ihtiyarına göre yeni mamureler vücude l~ötüf buyurdukları iki bin liralık yardım 
g~tfrilecektir. i'c slad tevsi ve tanzim edHmiştir. Şiı:ıdi 

Haic'e kadın ve erkeklere mahsus sıhhi de !:por genel direktörlü~ünün vaki ıki 
helalar bılunacaktır. Mem~eketın 1k11m bin lıralık yardımile yeni stadyomun ye
şera;~ine uygun olarak bodrurr.. katında ri tevsi VP. ihzar edilmektedir. Bu iş için 
soğı.ıkhan deposu yapılınaktadıt'. Bu,.a- Zeytinlik mahallesinde yeni istimlakler 
dıı clek~rik tesisatından sonra her nevi yapılmaktadır. Umum spor sahası (2'l> 
etler, peynirler, yağ ve yunıurralar bo - b·n metre murabbaı yer tutacaktn. Stad
Z'Jlnıadan muhafaza edilebikcckti:-. YF.- yomun hazırlanan planı tasdik edilmek 
ni su tesisatından sonra raıdeki bütiin iızere geııe: direktörlüğe gönderilmiştir. 
dükkanltra su verilecektir. Ha1, Mayıs I 
ipt:dasıncla bitmiş olacaktır. T k · · · d 8 S 1 ki" 

Nazillinin yıllardır süren kafı ve bl)l ra ya iÇ n yem en 0 0 Or 
eJtktrik ihtiyacı da temin edilmek )OIU• mal'inesi alıyor 
na girm~şt,r. B~ma fabrikasındar. ~l~~- Edirne (Hususi) - Trakyarun muhte -
cak cereyana gore, baştan başa değışur•- lıf zahire merkezlerine monta] edilen se
lecek olen kasaba elektrık tesisatının, foktör makinelerinden bu yıl Edimeye 8 
ma~rafı (45) bin lira tutmaktadır. Bu - tsıne claha satın alınacağı alakadarlara 
nun (20) bin lirası belediye biltçeslndM bildirilmiştir. 
ayrılmı5 hı-zır bulunmaktndı:. Ziraat Vekaletinden gönderileceıt olan 

(25) bin lirası da Belediyeıer banka - bu makineMrden muhtelif ~azalara ih -
sır.dan nimı:.caktır. Kasabanın elektrik tiyaç nisbetinde taksim edilecektir. 
projeleri tsnzim edilmiş ve Bayındır~•k Bu makineler müteharrik olup icabın-
Bakanlığı tarafından da tasdik edi 1erek d.ıt başkc.. yerlere de nakledilebilecektir. 
Beled.!~e)'e gelmiş bulunmakt;uiır. Bu te-
sisattan sonra elektriğin kilovatı azamt 
(15) kuruşa verilebilecek ve zamanla bLl 
mikdar daha ucuzlntılacaktı::. ElektrHt te
sis~tı 939 yılı içinde ikmal ediun\§ ola • 
caktır. 

K:ısabanır. ikinci mühim derdi olan iyi 
ve bol su ihtiyacı için de Belediyeler 

Romanya göçmenlerine toprak 
tevzi ediliyor 

Edirne (Hususi) - Edimemiz(! bağlı 
s.•rbsındığı nahiyesine yerleştirilen 500 
haneyi mütecaviz Romanya göçmenlen • 
ne arazi tevziine başlanmıştır. 

Mersinde moı;lern biçki ve dikiş yurdu 
Mersin (Hususi)

Divanyol:.ı biçki ve 
dikif yurdundan me
sun olduktan sonra 
927 de Mersine gc -
lerek modem biçki 
ve diki§ yurdunu a -
çan Bayan Nazmiye 
Aytuğ, bu teşebbüsü. 
Ue Mersin muhitine 
büyük ve takdire şa
yan hizmette bulun
muştur. 

Modern biçki va 
d1ktş yurdu, Mersi • 
nin biricik aile yu • 
vasıdır. Tahsil müd * 

deti ilç yJl olup on 
senede yetmış beş 

mezun verilmiştir. Halen kırk mevcudlu 
oJarnk çalışmaktadır. Müdavımlerin on 
besi ücretsizdir. Diğerlerinden hiç sayı -
la~ak nisbette az para alınmaktadır. 
YurMa Bayan Nazmiye Aytuğdan baş -
b, &yni yurd mez~lanndan Bayan Mü-

rlvvet Alper vazife görmektedir. 
Yurd her sene muntazaman sergi aç -

nıaktadır Her sergi, bir evvelki sene ser 
gic;i.:ıden öaha mükemmel, muntazam ve 
nmvaffak olmaktadır. 

Resimde yurdun idare heyeti gö ::-. .. ,, .. : 
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E~KEK EL ÖSIESD 

P antalon1u, ceketli, erkek ıap - cak, yahud da pijama ile sokağa çıka· 

kalı, kadının fotoğrafını bır ga- cak. 
uten:n birinci ıayfasında gördüm. Gil • M:_se1A, :mesel.1; evli erke~ ~oka'kta 
nan mühim haberleri arasına sokulan hu krmaıne nabetle daha çelmısız bır ar • 

. • kadaşına tesadüf edecek, arkada~t kolu • 
garabet nedell!e benı fazla alfıkaanr etti. na g:.recek. bir müddet böyle yürüdült· 
Fotoğrafın altındaki yazıyı okudum: ten sonra •yrılacaklar. Tesadüfen de ka· 

cKadm:ann erkek elbisesi giymeieri nsı. onu arkadaşfle tol kola gezerken · 
modası günden güne taammüm etmek!e- görmüş olacak, evli erkek evine döndülQ 
dtr. BiJhssta Londrada ..• » zaman, karısı avaz avaz babtıracak: 

Fotoğrafı gören, ve fotoğrafın aitın - - Kimdi o yanındaki yelloz? 
daki yazıyı okuyan bir evli erkek acaba - Ne yellozu karıcığım bir arkadapm. 
ne dü~nebflirdi? .• Belki: - Arkadaşın mı. Mll kimi kandırıyor· 

- Ne alA. diyecekti, bundan bi5yle se- sun? 
Yanındaki kadındı. nede bir kııç rop bir kaç tuvalet, bır kaç 

manto aJmak kurtulacağız. 

Doğru mu?. Ben hiç zannetmiyorum. 
Gi>rçi senede birkaç yüz lirası cebinde 
kalır amma, bwıa mukabil başına ge~e-

cekler, bir ka~ yüz liranın batın ıçin 

yenilir yutuJur §ey değildir. 
M~selA evli erkek sabahleyin kalkmış, 

pantalonunu bulamıyacak: 

- Etmeyin, eylemeyin benim panta-

- Hayır canım erke'k:tf. 
- Hayır kadındı. Ben bilmez mıylm, 

koluna da ne sımsıkı san~. Hayd.J 
söyle, &öyle! 

- Vallahi erkektL 
- Bi~ldhi kadındı. 

Artık syıklasm pirincin taşım~. 
Bu bir iki misal kadınlann erke'ı- elbi· 

~s; giymE:lerinin erkekler için pek ha· 
ytrlı o1mıyacaklannı gösteriyor sanırL-n. 

SON POSTA 

Kürklü ve kürksüz 
giyilen bir manto 

lonum nerede? Bunlara benzemez daha ne misaller ak~ 
lıma geliyor .. velhasıl ben bu işten pE'k · i-"--!..-1=...._~..;__ ....... ..___ 

H'ızmetçi yan müstehzi, yan mütee~ir 
hoşlanmadım. 

hrşmna dikilecek: Allah vere de bu moda bütnn dünyada İşte çoklarına yaraşacak pk bir man-
- Bay, pantalonunuz maatteessi\f yok. tanrnmüm etmese. Aksi ta\ditdP. erkekle- to. Bolluğu ince vücudlerde hiç fÜphe 

Çür..kü bayan siz uyurken sokağı:. <;ıka- rin başlarına gelecek. pişmic; tavur,un yok ki gii:zel durur. Dolgun vücudler;n de 
cak olmuştu. Kendi pantalonu ütüde de~i1: hatır için çiy tavuk yiyenin başına çizgıler.;ndeki fazla yuvarlaklığı gizler. 
oldu~ için sizinkini giydi. geienden de beter olaca'ktı::. Bt.: mode!.in bir iyiliği daha var: Tam bir 

Arhk erkek ya evde kalmıya klıtlsna. 1mıct Hutrısi kı t d f k t d ld k' 'bl 
c:::=====-====================:ıı::::=======- ş ll'an osu ur, a a mo e e ı gı a-

C Bunf an biliyor mu idiniz ? ~ 
•• Beyin ,, siz yaşayan 

adam ... 
Pasta yemek ve çay 

içmek tarzları 

çık bir renkten yaparsanız ön:ımüzdek.l 
baharda da pekAla istifade edebilırsiniz. 

O vakte kr.dar modasının kalkacağım 

z:ınnetmeyiniz. Klş ortasından itibaren 

çıkan manto modelleri az çok baharı ıcia 
gözönünde ıutarak hazırlamrla:. yani 

Nevyor'k Tı.b Akademisi tarafından En kibar bir Fransız kadını, İngiliz- modanın gelecek bahar içinde devam e
ne.şredilen son raporlardan birinde zi· ler arasında çay içip pasta yese, İngi • debilecek taraflanna uyduruiurlar. Kış 
yadesfle dikkate değer bir vak'a kay· !izler onu BYJblarlar. Fakat buna mu. başı model!eri bunlara naz~ran biraz da 
dedilmi.,.c:tir. kabil bir İngiliz kadını da Fransızlar eskimiş sayılabilirler. Şimdiden sonra 

İsmi M. A. harflen1e başlıyan 41 ya- arasında ayni şeyi yapsa bu sefer Fran- yem m;.mto yaptıracak bir kadın bu so

şında bir Nevyorklu 'bu fevkalade tıb sızlar nyıblarlar. Çünkü pasta yemek nunculardansa; verdiğimiz şekilde hem 
hMiseslnin kahramanıdır. Zengin, hoş ve çay içmek tanlan Fransızların ay· baharlık. hem kışlık bir modeli seçerse 
sohbet bir iş adamıdır. n, İngiliz!erin ayndır. şık ııkla ekonomiyi birleştirmiş olur. 

Günün birinde beyninde tümör ol • =============== 
duğu anlaşılır. Arkadaşları artık ona 
ölecek nazarile bakmağa başlarlar. 

M. A. derhal Baltimore'deki John 
HopkinıJ hastanesine nakledilir. Ameli· 

miyonız, fakat alna :isabet eden beyin 

kısınınm «nezaket, nezahet, temkin> 
merkezi olduğn söylenmekte• idi! Bu 

kısımlann alınmasından oonra M. A. 

Eu mantonun yakasındakı kürk cpor· 

sukı> tur. Kendi rengi bejdir. 

Korsajı da, diğer tara.flan da boldur. 

Bolluk. 0belindek'i penslerle temin edil .. 

yat yapılır. Beyninin alnına isabet e
den her iki kısmını çıkarırlar. Doktor-

mE"ktedir. Penslerin üstün&, g~nslı ve ol-
nm nezaketsiz, ne.zahetsiz olacağı sa • d · · b" tür' dikı"lı" dı· ... Uclan uı>ça genış ır sen , 
nıhrken bilakis eskisinden daha sakin, lar onu ölecek sanırlar. Fakat ertesi 

sabah vaziyeti salaha yüz tutar. Hasta daha dürüst olması şayanı dikkattir. 
4 senedenberi mükemmel bir surette Şimdi M. A. artık keder, gam, kasavet 
y~ktad.ır. Doktorca tabirlerini bil· nedir bilmez olmuştur!. .. 

---··· ..... ·--·····································-····························································· 

Bir genç hızın 
Mektubu 
Dün aldığım bir genç kızın rnek· 

tubunu aynen buraya yazıyorum: 
cTeyze, 

lenrnek istediğimi hissettirdim sanı. 
nm. Şimdi ne dersin Teyze, dü.şün ~ 
düğümü yapayım, orta mektebi biti· 
ırir bitirmez onunla evleneyim mi?» 

* . cK1zur~ 

önde bağlanmaktadır. 

* 
Çocuk elbisesi 

7-12 yaşla!"ınıfa

kiler içindir. Ku
m~ kareli yünıü
dür. Çizgileri 15<-.!~ 

ve.rddit". Yaka be
yaz pikedir. Ete -
ğin önünden görü
nen koyu rrnk 
parça düz laciverd 
dir, plilidir. Serı

türle düğme:er d• 
laciverddir. 

Kendi kabuğuna çekilmiş yaşaya 
bir Fransız yıldız : Lou·se ainer .. .... ,···········--·-.. ·············································· ············································ 

İ Louiae Rainer, Santa Monikadaki evinde çok aevdiği kocası ile ıak' 
E oa sesıu )'Clflyor. Hollywooda geldiği giindenberi hiçbir salondd orı 
~ rastlanmanuıtu. Gazetecilerden mütemadi surette kaçmakta d• 
~ ~ '·--········· ..... ························································································· En sen olarak Frou Frou adında bü
yüt .,,e muvaffak bir film çevirmiş olan 
Louise Rainer çok güzel çok sevimllı bir 
sinema yıldızıdır. 

Hollywodldıa aürgün gibi bii" hay1t ge
çiren bu güzel san'atkara bu rol biçilmiş 
bir kaftandır. 

Sürr.ünciür diyoruz. Evet doğrudur. 
Çünkü Louise Rainer koca Holly\lll'oodu 
fethettöği halde Hollywood onu bir tür
lü kendisine bendedemedi. 

Louise Rainer Amerikaya geleli \iört 
s.me olmuştur, fakat ilk geldiği. gür. na
sıl fdiysc öyledir, ayni esran muhafaza 
etmektedir. 
Suıema san'atkArlarınd&!l hiç birile gö

rO§müyor. Onlardan tamamile uzak y<ı· 

p.yor. Yeni muhitini bir türlü 11cak bu1-
muyt)r ..• 

Louise Ra.hıer tam manasila bir ferdi
yetçidir. B~kalannın kendisi hakkında 
ne düşünebf!eceklerini tat"iyen umursa
mıyor. 

Ancak Ssııta Monikada kAin evindt·, 
güzel mobilyalı çok firin yuvasında çok 
sevdiği kocası dram muhar:-ö...ri Clifford 
Odets ile geçirdiği anlan mes'ud ıayıyor. 
Evinin bahçe.rutde, civardalti deruz ke
narında iaalettayin bir elbise ile uzun 
gezintilere çıkıyor. Saçları rüzglrda dar
mad9ğın gezmek onU!I. içhı bafh ba~a 
bir :-evk ve u8".iettir. 

· Loufse Ralner 
~ 

Tabiatln güzelliğine hayrım bultlll 
tadır. G· 

lioilywooda geldiği ilk gündcltJ tefi 
salonlara. monden hayat merıteı 
uğramıyor bile... .-:ı ~ 

Filmlennden birinin ilk gösterı>: 
kecdisini görenler bunun pek p:ı ~ • 
mnlo!duğunu anlamalıdırlar. Onll ·~ 
ruya geJmeei için kendisina ne r~ıı; 

(Devamı 10 uncu. ıayfa J 

.M. G. M'in yeni filmi: BüyUcU 

&ninle bir anne • kız gibi ko • 
nuşmak isterim. Ben gayet açık k<>
nuşacağım, sen de bana bu tarzda, 
yani benim seninle konuştuğum dil .. 
le cevab ver.> 

Mademki benden açık cevab isti .. 
yorsun, ben de sana istediğin tarzda 
cevab vereyjm. Evvel! bu, seni isti• 
yen, seninle hemen evlenecek genç 
erkek kimdir, içtimai seviye itiba .. 
rile birbirinize denk misiniz? O ne 
iş görür, tahsili nedir? Gerçi kanun .. 
lara göre istediğin insanla evlenmek 
hakkını kazanmışsındır. Fakat şu da 
var ki kanun sana istediğin insanla 
evlenmek hakkını verdiği halde ge· 
ne çok genç, tecrübesiz sayılırsın, 
tek başına bir karar vermen, seni so .. 
nuntla saadet umarken saadetin zer~ 
resini göremiyeceğin bir yola sürük
ler ... Şimdi sana nasihatim şudur: 

KorsaJı robaJı
dır. Robanın altı 
büzgülüdfü~. Kcl-
lar kabank, etek' j 

Teyze, yaşım tam 1 7 dir. Orth 
mektebi bu sene bitiriyorum. Bun • 
dan 10nra okwnak, ve sabah mek • 
tebe gidip akşam eve dönmek ve ge
ceieıi bir masanın başnda oturup 
hoşuma gitmiyen kit<ıblan okumak, 
beni hiç oyalamıyan vazifeleri yap-
mak istemivorum. Benim bütün ar· 

" zum, orta mektebi bitirir bitirmez 
ben mektebe gider gelirken birkaç 
defa bana manalı manalı bakan, ve 
ondP.n sonra yaklaşıp, benimle ko -
nuşm.ak istediğini söyliyen genç er
kekle evlerunektir. 

' 
· O, evveU bana benimle konuşmak 
istediğini sl5ylenüştir. Ben, hiçbir 
cevab vermedim. Fakat nasıl oldu, 
kendim C.e bilmiyorum. Onunla ko· 
nuştuk. Beraber gezmeğe gittik. O, 
benimle evlenmeyi çok arzu ettiğini 
söyledi. Buna karşı ben gene birce
vab vermedim amma cevab verme
meme rağmen benim de onunla ev· 

Bu bahsi, annene, babana açar .. 
sın. Benimle konuştuğun tarzda on· 
larla da konuşursun. Onlar seni pek 
yakından tanıdıkları için senin hat· 
tı hareketinin doğru ve yahud yan .. 
lış olduğunu daha çabuk tayin ede .. 
bilirler, bir kere de onların fikirle -
rini al, sonra da gerek kendin, ge
rek sevdiğin insan hakkında mufas • 
sal malfunat ver. O zaman bu işe bir 
nihayet veririz. 

TEiZE 

kloş.u:r ile, öndeki 
hafif kloştu!". Br. 1 
plili parça Ol.."ltasa , '.Metro Ooı<ıwyn Mayer nım. fU'keıt &ıO 1\ gnn!ertıe c.B'l1yüc1h ısımil ye~\1~ 
hemen hemen bh flm çevirmefe başlamıştır. Bu .filmde J oan Cr.ıwford Margaret gııll J' 
önlük kaö._a~ düz... Melvyer Douglas ve Roben Younı gıbl dört büyük yıldtz rol almış bul~J'°' 
Faka:. b~ ık: ~~Y çoc~k elbisesine yaraşan tad.ı.r!ar. Yukarıdaki resimde bu tumin bl' sannesinde iki san'atkarı göt ~ 
her turlu eusun yenni tutabihyo~·. sunuz. • ••• ··" .............................................................................................................. .................................................................... 1 

1 Bacaksızın maskaralıkları: Domuzla:;__,. 
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Naşil 

Çocukluğum nasıl geçti? 
lur., etmeliyim ki çok, lüzumundan çok fazla yaramazdım. Şehzadebapmn 

ve buradaki tiyatroların bqbelisı olan bir cocuktum ••• 

l 11\lflar, aktria1erdeD buılan korkudan 
bayılnuşlank. Bu marifetin bermutad 
benam tarafımdan yapıldıiı meydana ç•· 
makta fek gecikmedi. 

Baba Caferin tiyatro sahibi 
olan tDrbedarı 

Naşidin hayatını 
niçin yazıyoruz? 

V ıkın zamana gelinciye kadar. 

Naşide ckomfb derlerdı. B:ı 

komik sıfatı. ibişe çok 7akın, an'at· 
lira çolr uzattı. • 

Ona ilk defa ben yaıuarmu!a en 
doğru bir tarifle (Balk San'atkln) 
adını verdim. Naşid. ckoınik. ilkten 
kurtulmak için bu imıı benımseii 
Daha etkiden taıııpr ve .V~k. 
Fakat vaftiz babası olunc.ı dOltluiu
muz oaha fazla perçinlendi 

Fazla söae lilzum nr ım. Nafld 
.memleketin yetiftirdill en güzıde 
bir aan'atklrdır. İnbllbcı bir aktör
d.Jr. İbişin feaıi o çıkarmıştır. tbı. 
§ln beyaz pantalonu 79rtne o frakla 
sahneye çıkmıştır. 38 yıldır Türk 
sahnemıe hizmet edi)'Ol'. 

Nqid, yani tultıat tiyatromuzun 
son ve kıymetli limuı. .. 

Halk yıllarca Kaw:tlu Hamdiyi 
alkışlamıştır. Halk, aenelerca AMl· 
nin tiyatrosunu doldurmuştur; halk 
Hasan efendiye meftun olmuştur. 

Fakat halk çabuk unutur. BugQn 1.U· 

JQatın bıı büyük ilstadlan. ancak es
kly! hatırlamak Hlzumunu duyduğu

" muz zamanlarda milsahıbelertmizin 
z.uıırl eşhuını temsil ediyorlar. O 
y.aclar ... Onlardan bizde kalan ye~· 
ne intıba: cİyi kom.fktb, cısan'ıtklr 
adamdı. sözleridir. 

T)1atronun tıvey ~ tulQata 

çok zamanlar dudak btlkGlmilf, mllb
tezel bir eğlence nazarile bıkılm11-
m. Bir çokları tultıatı esa111ı, tek· 
ntiaiz. yavan bir mubralık addet
m!§lerdk. Tultıatm göçen milınesail
leri ümmi adunlar olduklanndaa ti· 
yatro tarlhimla faydah wsJka;ar bt
nknwmflardır. IWa'aatclakı vesika· 
1ar da mazinin pasile kaybolmak fl. 
zerediT. 

OnWm canh birer tiyatro mtlleli 
olan bfalanndm istifada etmek hiç 
bir mubarrtrtn akbna •lmemiftir· 
Gelmlpe ele ba ı,. lfe yarar b:r if 
tdlkki edtlmemlftir. Bunun içindir 
ki. tiyatromuzdan bahleden. tiyatro 
hayatımızı tetkik. ve tahlll eden e
ser!erde tuldattan en ~ iki cflmJe 
ile bahsolunduğwıu gmilrsünilz. Mu
harrrlmn haklan Tardı•, çünldi nııt 
ıulOatı tetkik etmqlerdir: bilir!er, 
ne de onlara fikir verecek vesikalar 
rr.evcuddur. 

4'Son Posta• Naşidin hatıralarım 

nakle karar verirken yalnız Nafld i
simli san'atklrm hayatım delfl. ay
n. zamanda romatizmalı, nefes dar
lığına tutulmU§. IBI'Sak. pek az lbmü 
kalan zavallı tulQatın hiUyesini de, 
ona 38 yıl emek veren son büylllt ır.ii· 
messıHnin afzmdan anlatma 'r iller 
de. 

Ntııttt Safa CoıJcun 

-····· .. ··--··· .. ,--------"-------------~~ C: Bulunmuş Eşyalar Ambarı ::J 
Tramvaylarda, vapurlarda unuttuounuz 

eşyayı bu ambarda bulabilirsiniz 



8 Sayfa SON POSTA 

( DOnkO Lig Maçları J 
Futbol dün gene sönük 
ve cansız bir gün geçirdi 
Birçok oyuncular yerli yersiz sahadan çıkanldı 
Beşiktaş Hilô.lin karşısında ancak hirinci Gaı.r .. aray!ılar Beykoz kalesi ...... 

U··sıu··n Beşiktaş Hilale karşı bütün goll~ haf tagımda oynadı, birinci devrede yaptı ~ 
G l t B k •• ı ··kl b •ıJ • Şeref ,stadında Beşiktıaşla Hilal .ar.reıJ 

Galatasaraylı bir oyuncu Beykoz kalesine bir gol attıktan Q Q QSQrag eg OZU guç U e gene l l daki maçı BeşiktaşWar 4 - O galibi 
ıonra t-Opu ağlardan alıp çıkıyor bitirmişlerdir. fi.~ 

Lig maçlarına dün üç sahada devam e-ı tahammül edilmez bir hal almıştır. Diin j ray bir türlü hakimiyeti ele ala.rn1yor -ı zım hakem tarafı.nıd.n dışarıya çıkan -ı Geçen . ~~ta ~alatasarayla k~ yt~ ~ 
dildi. Havanın yağışlı olmayışı stadlara kü maçta hakemin de bunlara zamime - du. Oyunun ilk otuz dakikası karşılıklı lınca Beykoz dokuz oyuncu ile oyun!!. de- kRla.n !11lalı B~şıktaşın muhak be:ı?ıt, 
bir ,o:ktar seyirci toplayabilmı§U. Günün ten bazı hareketlerini müşahede eaen 6e 1 akınlarla geçti. Otuzuncu dakikada sağ- vam etmek mecburiyetinde kaldı. Bir ~esı l~z.ım g~lıyordu. ~u m~çın n şııı 
e:ı mühim maçı Galatasarayla Beykoz a- yirciler, maçı büyük bir sinir buhranı j. dan gelen topu yakalayan Galatasara- müddet sonra bir Beykozlu oyuncuya ay lı~le ~ı~c· netıce:enmesı Beş.iktaŞl , 
rasınc!a yapılacaktı. Geçen hafta ancak çinde .seyretmişlerdir. yın a.ağ içl Buduri takımına ilk golü ka- ni hatalı hareketi yapan Galatasarayın pıyon.uguna ~ekte ver.~cektı. .. başl~ 
penaltıdan kazanılan bir golle Hilal~ ye- ötedenberi favüllü oynayan oyuncu - zandır.dı. Aradan beş dakika geçmişti ki beki Adnan da oyundan çıkarılınc:ı Ga - Oyuna :13eşıkt~şın hucum.uA ~~e .ııJSl! ~ 
nilnıiycn Galatasarayın son manud ka - lar hakemlerin ihtarlarına da ehemmi - tekrar sağdan ortalanan topu kalecinin latasarayda on kişi kalmış oldu. Birinci 6 · Daha ılk dakıkal~rda Hila 111 üt~ 
rardan pek az müteessir olan Beykoz kar yet vermedikleri takdirde oyundan çıka- yakalnyarnamasından istifade eden san - hııftaym kısmen Galatasarayın hakimi - h:ısına ~e_:Ieşen ~e~ıktaş~ılar ~yort~ 
§ısında bocalayacağını ileri sürenler pek rılmaktadır. trafor Cemil Galatasaraya ikinci golü te yeti 4iltında ve 2-0 galibiyeti ile bitti. d yen Hıl.al .kales~nı tazyik ·~en bit Y", 
çoktu. Bilhassa Galatasarayın, Fenerba'l:ı· Futbol Federasyonu bir aydanberi ha. min etti. Fakat bu çarpışma esnasında tkinci ha!taymda ~latasaraylı CemH On beşıncı dakıkada Feyzı d n ~ 
çe - Galalasaray maçının arifesinde ya - kemlerin bu kararlarına müdahale et • Beykoz kalecisi Kandilli saltatıanmış, o- müdafaaya alınmıştı. Oyunun ortaları • alan ~ıdvan _ _ç~~ yakın ~esafe ~}tiııci 1 

pıkn ve oldukça ehemmiyetli olar. bu miş. bu gibi oyunculara en aşağı bir ay yı.ına cievam edemiyecek vaziyette bu • na doğru favül yaptığı ileri sürülerek Ce t~şın :ılk golunu ka~dettı. Otu: 1 
Ü iİ'~ 

maç:ı hangi kadro ile çıkac:ığını merak boykot cezası tatbikine başlamıştır. Fut- lunduğu için yerine Halid geçmişti. nıil de hakem tarafından oyundan çı - k.i'kıada Suldur Beşıktaşın gol~kn da ~~ 
d l d b ı rd . . çıka1dı. Rıdvan kırkıncı dakı a "''' e en er e u unuyo u. bol Federasyonunun bu şekildekı müda- Bu ~nada Galatasaraylı bir oyuncu • kanlınca her ıki takım da sahada dokuz ile .. . . .. .. . CÜ dald .. t 
Maçın tafsilatına geçmeden evvel san- hnlesf sahada hem oyuncuyu hem de ha- Yıt favül yapan Bey1r.:ozun sol açığı Kl .. kişi oynamağa başladı. d uçilncu gol~, kırk doı:?il~. il go!Vc, 

k i birbirini tamamlamak için verilen iki kf'mi müşkül mevkle sokmaktadı.r. Nite- Otuzuncu dakikada kaleci Osmanm ka R Suldur Bcşıktaşın dordun~ şın g~ 
yanlı~ karardan tekrar bahsedeceğız: k:ın rlünkü Galatasaray - Beykoz maçın- / 1-:?yi b'>ş bırakmasından istifade eden Ba attı ve birinci devre 4-0 Beşik 11 

Son gelen haberlerden ôğrendiğımize d~ bunun açık misalleri bir buçuk saat- hadır. kafa ile Bey'kozun ilk ve son go - libiy<>tile bitti. fe)1 
göre Maarif Vekaletinin mekteblileri lik içinde pek çok kere görülmüştür. l lünü tttL Pek az sonra şahsi bir hücum- İkinci devrede Hüsnü sol açığe. 0c\.ıf 
spor .kfüblerinde çalıştırmamak için ver- Sert oyun oynayanlar birer birer 6aha- . f la Beykoz kalesine yaklaşan Necdet ta - b~e. Suldur hafa geçmişti . .BU 111dı' , 1 .. t' 1 · B 'kt o: S8 1 
rniş olduğu kararın beden terbiyesi u - dnn çıkarılmış, sahada kalanlar da kenar- k.ınuna üçüncü golü kazandırnu~ oldu. go suz ne ıce enmış ve eşı a,. 
mum müdürlüğüne mal edilerek şümul- c!a dolaşan arkadaşlarının akibetine dilş· 1 Her iki takımda da oyunculu münavebe 4-o ga:ib olarak çıkmıştır. 
lendirildiği hepimizin maltlmudur. Bu n.eınek için ne yapmak !Azım geldiğrnl file yer değiştiriyor, yorulanlar geriye i- Hilal ta-kımı: 'f,Cf 
yüzden bir çok klübler sarsılmış. bir çoğu kestirPmeden bir buçuk saati ora.aan ora- lP.riye gigip geliyordu. Oyun bund:m son Murad, Muammer, Akif, Cevdet. J{t' 
spor sahasından çekilmek zaruretınae y:ı koşma'kla geçirmişlerdir. ra hiç değişmeden Galatasar:ıyın 3-1 ga- nel, Salim, HalUk, Lfüfü, Mustafa. 
kalmıştır. Gelelim maçın tafsilatına: libiyetile sona erdi mal, 

Bu hal seyircilere de sirayet etmi~. her Saat on beşi beş geçe hakem Ahmed A- Beykoz takımı: Be~fktaş takımı: ;eef' 
i.ıç stadı dolduran spor meraklılarının her demin idaresinde oyuna başlandı. Rüzga- Kandilli, Bahadır, Halid, Mehmed, Mus M. Ali, Taci, Hüsnü, Bülendı '11 
hafta biraz daha azalmasına sebeb ol - rn karşı oynamağa mecbur kalan Bey _ tafa, Said, Turhan, Galib, Şahab, Mik - Ziya, Hayati, Rıdvan, Bedii, suıdutı 
muşt'.lr. knzlular, Galatasaray kalesine kadar ak- rop, Kazım. ref. 

Fener, Topkapı kalesine gol Futbol F'ederasyonunun bilmem hangi tılc1r. bir müddet top Galabsaray kale - 1 Galatasaray takımı: 
maksadla hakemler tarafından sahadan sinin önünde dolaştıktan sonra sağdan Osman, LUtfü, Adnan, Mus3, Nobar, yağdınyor ~I 

Oyuna Fenerin .sağdan akınile blld of 
dt. Bugün sağ açık oynayan M. ı;ıeş3) 

çıkarılan oyunculara tatbik etmeğe baş- inkişa{ eden bir Galatasaray akını Bey- Ekrem, Necdet, Buduri, Cemil, Betlii, 
lad;ğı ceza sistemi de bu karara tuz bi - koz kalesıne kadar indi. Beykozlular sert Mehmed Salim, 
bcr kaıınca artık maçlar seyredilmeğe bir oyun sistemi tutturmuştu. Galatasa- Galatasaray. Beykoz maçından bir safha İzzet Kolay (Devamı 10 uncu sayJadtı t1 

le=' n büyüğü yedi, sekiz yaşmdr 
~ mahalle kızları, başlan örtülü 

olnrak mE>kt(>be gitmek üzere geçtiler 
Öbür köşeden, her{!Ün ayni saatte ma 
hallenin merhametini istismar edeP 
kör dilenci, dejtneğini kaka kaka, ku. 
lak tırmalayıcı ilahisini tutturmu~, gö 
ründü. KömürcilyP bü~şik Bedestendi 
Halim ağanın evjnde çamaşır yıkanı · 
yordu. Rana. bunu da, saka Şaban da· 
yının üstüste gelip kJrbasını boşaltma. 
sından VP. kapı açıldıkçe etrafa yayılan 
yanık <'dun kokusundan anladı. 

Az çok farklarla , sokağın her günkü 
manzarası buncfan ibaretti. Rananm e· 
sasen bozuk cümlei asabivesi o sabah 
buna. bu basit V('knac:aklığa tahammül 
edemiyordu. Gö(!sünti deşmişler de, yü. 
reğini a$r bir cisimle bast1nyorlar sa· 
nıyordu. Şuuruna hakim olına!'a, pen· 
cereyi 3CIP da avcız avaz haykıracaktı . 

Bu muhitte yasamaktan, daima bu 
mnnzaravı f!Örmej!e maliki'lm olmaktan 
o derece ızt•rab duyuvordu. 

Kendisinf- nefes aldırmıyan, uzun 
boylu düşüncelere vakit • bıraJonıyan 
hizmetcilik hayatını taha~sürle yade -
diyordu. Konakta kalsaydl, yahud ki 
esasen kövünden gelmeseydi, ne kadar 
mes'ud olacaktı. 
Kocasının çok iyi bir adam olduğunu 

teslim edivcrdu. Llkin onu bir türlü 
sevememişti. Acıyordu; ve kendi ken
dine: 

- Yazıld diyordu. Bac;ka bir kadın 
onu ne türlü bahtiyar edebilirdi .. lakin 
ben? .. Nefsimi ne kadar zorlasam buna 
muvafüık olamıycıcağımı hissediyorum. 
Taliin beni fena bir çıkmaza saplan· 
d•rdı! İkimi·1 ele bedbaht olduk!. 

Bir aralık, şakaklarından alnına doğ

ru hafif bir ağn duydu. Beş, on saniye 
de bir bevnine vuran bu aP,n asabını 
büsbütiin bozuyordu. Koynundan çı · 
kl'lrdığı tülbendle başını sardı ; şakak· 

tarını iyice sıktı . Bir acı kahve içerse 
iyi geleceğitıi tahmin etti. Kalktı , Hür· 
müzün sütü ve bezlerinin suyu için 

daima içinde ateş 
bulunan mangalın 
durduğu yere kadar 
gitti, cezveyi sürdü. 

Tam bu esnada 
kapı çalındı. Rana • 
nm yüreği hopladı. 
Gene ondan bir ha
ber getirdiler san • 
dı: Belki o gün için 
bir davet.. heyecan 
içerisinde, cezve • 
y i bir kenara çekip 
aşağıya koştu; ka · 
pıyı açtı. Ufak bir 
çocuk kendisine, a
ra 1ıktan bir zarf u
zattı. Rana, tıkanır 

!(ibi kısa bir buhran 
geçirdl Mektubu al
dı, alırken de sor - ' 
du: 

- Seni kim yolladı 'r 
- Hı:ımamcı Osman efendi. 
Rana şaşırmıştı. Kocası böyle vakit

siz mektubla kendisine ne bildirebilir· 
di? İçine tuhaf bir endişe geldi. Mek -
tubu getiren çocuk uzaklaşmıştı. RAnA, 
zarfı açmadan, bir müddet, elinde evir
di, çc,·L'"Cli. Üzerinde hiç bir yazı yok· 
tu. Bir mana veremeden, köşesini yırt· 
h . İçincien, altında üç, dört mühilr ta
şıvan bir kağıd çıktL Bundan da bir 
şey aniıyamadt. Merak etmeğe başladı. 
Acaba ne idi bu? 

Telfişmdan, sokak kapısını kapamayı 
unutrnu~tu. Kağıdın üzerinden bakış· 
larını ayırd1ğ; sırada, aralıktan, koca 
göbeğini sallıya iallıya, imamın geç • 

ileri gf>ri laflar oldu mu? Ehl.ille .~~el" 
bir itaatsizhk, bir hürmetsizlik goıı / 
din mi?. İvi düşün kendin buıursıJ 

w ' 

be bini. , ,1 

Kadıncağız, başına bir varyoıj~,? 
rulmuş gibi, mebhut duruyordu~. 
daha fazla kaJmıya lüzum görJJ'l 1~ye' 

- Meyus olma! Elrnukadde: 9lı 1 
gayyer!. Takdir, Hü'<fadan!. rıılt 
helal, talak ta... ıı? 

müddet üzerine göz Diye mırıldanarak ayrıldı, Yo 
gezdirdi; mealine devam etti. . İ 
ıttı'la hası1 ett/lkten gib'• ~ Rana, donmuştu. Bir heykel scıv 

~ =: yutkuna yut· duğu yerde, dakikalarca kald>· :ıc9'1~ 
a. Oku yavaş yavaş merdivenlerden yu ci W 

- yorum, k h keJlle: ,r 
hemşire hanım' Vah çı tı. Nazarları dalgın, mu a .. e~ 
vah!. Neden · icab lemiyordn. Bu eve VE: evin sahı~ill Jlll~ 
etti, acaba?. Elhük • şı hissi hiç bir rabıtası olmadı~ııtıl~ 
mülillah! bu darbe ona ağır gelmişti. J30Ş gııtıl.ı 

Diye bir girizgAh bu bir nevi hakaretti. Kadınlı\11,11"· 
yaparak, şu satırla- runa dokunuyordu. Kocasına. di ~ 
n okudu: ederke11 duymadığ1 hisleri, şı!11 ofllY' 

«HalA tahtı ni _ yuyorcln. Kendi suçu, gfüı1eriJlltl Jll 'I 
kahı.mızda bulunan den siJinmişti. Nerede ise koC~~e: 14 
Fatma RanA hanımı bahatli çıkaracaktJ. Kendi ketl '1 oı) 
bu andan itibaren - Ne yaptım?. Ne yaptıfll•' 
~IAki bayinle tat • söylendi durdu. . g9ıet' 
hk eylediğimizi mü. Sonra, yavaş yavaş aklı selıJll 
beyyin işbu beyan • edince: ıol 

• l..-l- bll Al' 
nan:emız ta11nı-. ~ - Ifakkı var! dedi. EttirJl.. ...·e ~· 

lma.m k~tlanmı.! k~~dı açn. . tahtım kılındı. Fi 1 S Fakat şimdi ne olacağım? ?{ere,, 
mekte oldugunu gordü. Seslendi: rebiUJahır, sene 1298. Mühür: Osman d - . ? , 

Hocal d'I H fendi' ecegını. . i'e ıJ t d e~ ı .. d" ~~ bakb K di.s' Faik, Bin Hasan. Şılhudil1ha1: Bakkal Bittabi, i1k aklına geJen se;0~,d 
. m8:111 ur u., on~ ld'. ~~ t ı- Ömer bin Yusuf. Diğeri, İvaz bin Sa • evi oldu Oraya gidecek ınuJca şııŞ~j 

n~ çedag~ran skesındne k en ge ı~ı ka· tılmış, bekçii mahallei Aksaray.• nı Moll~ beye tevdi ed~cektİ· ).vr' 
yın ınce, arşı an arşıya geçıp, a· .. . . bJatlı f 
pının dibine yanaştı. RanA gene de h1ç hır şey anlamamış- şaşkın, odasına girdi. Dola ,951ııı çl_ 

_ Ne var, hemşire hanım? diye !Or· b. İmamını g6z1eTinin iç'lne bakarak, açarak öte beri, ufak tefek eŞ~ pıfl ı 0 
du. Vakti şerifiniz hayırlar olsun! sordu: kardı, bir köşede duran s_andı~ı9oı· ~ 

RADA, b~ınm örtülü olmadığının far- - Yani? Ne de~k istiyor? risine rastgele tıkıştırmaga bıt ·b eD 
kında bile değildi. O heyeti ile :imama - &ş kağıdı, hemşire hanım! Osman nun bu yaptığını hayretle ~~ 
görünerek, kağıdı verdi. efendi seni boşamış. Kftğıdmı eline ve· Şazimend, dayanamayıp sor, U· 

- Knzum hocafendi dedi. Bu kağıdı riyor. - Ne yapıyorsunuz, abla· 
demin bir çocuk getirdi, bıraktı. Gilya - Sebeb? - Eşyamı topluyorum. J 
bizim efendı gönderm~. Acaba ne is- - Sebebini ben ne bileyim, evlAdım? - Neden? ıŞ· P.' 
tiyor? Acele bir şey olınasın? Merak Zcvc ve zevce arasında tekevvün eden - Osman efendi beni boşııttl 
ediyorum. Sevabına okur musunuz? ahvale ağyar nice muttali olur? Bir bu evden gidiyorum. ofJ 

İmam, katilarumş kAğıd:ı. açtı; bir kavga, falan ettiniz mi? Meyaoonizde (Arkası" 
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Buzdağları arasında üç 
Yıl kalan · 13 arkadaş 

Şimal -Ve 
Nansenin 

Cenab Kutubları kô.şif i 
en lı.egecanlı hatıraları 

Kutub denizlerinde buzcar çozulmeğe yüz tu tarken 

ilk yazmm hUIAsası 1 :::fans~n • yürümeğe mecali kalınıyan 
la 1'ol"rec;ıı k"1f bu havvc:nları vahşiler gibi nas•.l kamçı-
,.1~\~~~llet'!nde ~=tı::ı:;;1:ınkımo:~: ladığ~ızı düşündükçe içim sızlıyor - di-
'1t1e aı?- •dalan ctn.nnda batnn bir ge- yor. 
hııierınd 0ldu~unu anlayınca, Slblrya sa - S.ı cereyanı (Nansen) i şaşırtmı~ır. 
~rek ()en başlayıp Şimal Kutbundan ge- F;.k·:tt tuz dağları onu hıç ş:ı.şırtamıyor. 
btıl'illt b~oenıandın garb sah11lerlne giden Bu knr;iık. sivri bankizler arasmd11 iler
ttı da:ranı:reyan olduğunu anlar. Dünyanın lf'T.ı.:>ii~ müsnid '-'Ol bulabilme;c için Ön"e 
ltıt l!e b ı !enıl.stnı yaptırıp kendisini ge- ~ ., 
'11-nya u cerenna kaptırmak ıster. Kırls • uzun uzaöıya tetkikat yapıp sonra yii -
hh Reç~hflıerınden yola çıkılır. ŞtmaU AF.- rümck mecburiyetinden harekat çok ba
bll bu · Asnnın en ,ımal noktası Clus- ti <1luyor. Buzların arasındaki derin ç:ıt
~lır. '11;.nu alkışlar aruında arkada bıra- lakiar. gtirı!erdenberi düş~, k-ılkı sü • 
\tir. o-~ o Vakte tadar fevkalMe gilzel
"1a1ttaci1 .. ud.e mtıtemadtyen annonlk çalın- rükk!ımekten delik deşik olmuş mı•ı:•n 

Yirmi dört saat durup dinienmeder.. ta
mirden ~onra sandallar hazırlanmış olu
yor Birdenbire cenubu garbiden oldukça 
kuvvetli h!r rüzgar esiyor. Bu~ dağlarını 
birbirinclen ayıran kanallan doldurunı:a 
tekr:.r kJZaklarla yola koyuluyorla.r. Buz 
bt.ıamaçlarına bata, çıka ;ns'.m kudre • 
tine üstün t:ir gayretle yol alıym·lar. Fa
kat (•Jlerinc!e yalnız aç ve kuvvetten düş
müş beş köpek kalıyor. 

Nansen - Artık nerede olduğumuzu 
bi!miyoruz. Yiyeceğimiz aza!dıkça aza • 
llyor. Jiu son köpekleri de feda ederek 
i:e-:lernekten başka çarem:z yo~. Selame
ti durmach:n ilerlemekte bu .acağız, dı • 
yor. 

tl'tuc11~1 r. Bertes neş'e tçtndedlr. Fakat yola kızaklara kolay kolay yol Ycrmiyc;r. fö
~lr ~ın ıt1ncı ayında müthl.s bir fırtına h;ıyet yirmi dört gündenben üstünd~ ~i
btr b~lkokada.şlan gemide bu fırtmayı tı..,ı., n • .,le doğru durmadan yu!'iidük1cr: b~ı 
\'e onu htıda gtbı rahat rahat sryrederler. CP. "Tl buz silsilesinin, aynı in~ızam iJe 
~hal'tt iç btr tehllteflh atlatırlar. 15 'femmuz: Vaziyetleri gittıkçe ümid-

dı tıftrı Yllbaşı geıır Hararet derece.~! ıılm- ceı:ub:ı ooğru uzandığını gC:rünce (NJ~- si7leşiyor. Beş köpekten ik?si daha öl -
lleş•egı n •ltıncıa 40 dır 1'akat gemldekllertn sen) ~dı.:ıha ziyade inad etmek deliiiktirıt miiştür. Yanlarında 350 .ıtım tütek mer
>trıın ;: Slhhatı yertndedlr. Nanc;en cere - d:yC'!' 7 N"san 1895 günü hiç b·r insan mıs: var. Şöyle bir hesab yapıyoi:ıar. Yal
«~ flö~lJ1 enelce umduğu glbl Kutba ayağ•nm basmadığı 86,10 derece şimale r.ız tüfekle küçük kuşları avı:ısalar. da-
"\ıedtAı lltnıedtğlnt, İspeçberge doğru sü - d · ;ı; k 
~111" :1 rôrilnce yeni blr karar vermiştir. vr,rdıktan sonra geri önmel'e ar3.r ve- lıc. <iç cıy tutunabilecekler. Onnar. sonra 
trtadaşu ıratecak, Kutba köpeklerle ve bir riyor Burada salçalı et yemeği, ve çiko· tuzakla marti avlıyacaklar. daha son:ra 
lt1Sı>e1t1er: birlikte yaya olarak gldecektlr. lata yiyerek rnuvaffakiyetlerini tes'ici e- da su kenarlarında bulabilecek!erı k,ı -
1tnır. ""a~-ltydtrllmet Dzere torbalar hazır- diyor ve buzların üstünde bir öğle uyku-
111 r -ı ·A- i:-uKIU hayvanlan yiyecekle!". Bu t:ısav • 

den bl -.u yola çıtııaca~ı sırada ye- sıı kestirip tekrar cenuba doğru yola çı-
11.lıı ftata t fırtına topar. Blr buzdağı geml- vur ve mn•dleri iyi anuna ~u andıa yiye -
~11 bır~:;banır. Naneenle arkadaşları ıı;e- kıyorl:ır. cek h ç b:r şeyleri yok açlıkta'l benizleri 
ltca~ ıya ınecbur kalırlar. Ot>mtnın Avdet scırarnıış. Baruta acıyıp küçiik kuşlara 

• r;:akkat n.yıJır amma batmaz. B:ışlarıgıçta yollan iyi buluyorlar. Ha· ca tüfok btmıyorlar. 
fırat devam ediyor ) rcıret s!fmn altında 30 dereced:? (Nnn • Nihayet bir fırtına ba~lıyor. Çcnr,2lli 

28 Gemiden ayrıhş Sc!n) (•ıddi c!ddi chemen heme!l sıcak de- :.-ıpkın !le bir fok balığı av1am.ıy~ mec -
Şubat b necek b ·r hava :.diyor. bur oluyoı lar. çıldırasıya seviniyorlar. t'!k·• ; ugün kızaklarla Kutbı ha-

"· IÜnfl 27 N~sena kadar epey yol alıyorla:. İki Giinlerdenberi yarı aç, yarı trık yaşıy.1n 
ı.u:te k (Nanaen) ile (Johansen) ge- k · · ikı" arkad,--c: habı"re karınlarını doyuruyor-
1. alan k aı kadaş nerede ise karayı görece ıeı mı ":.-
4«1'. ('lrı-- ar adaşlarile kucaklaştycr - br. I!J'.·at gözlerinin ön:ind•-" yeni·~P.n lif • '-.Jh) - s d k" sanıyorlar. 'J 

ı bir tar fın suvarisi ( ver rup} a - Bırbiıile cbu kar ve buzlardan kurtu- r.~fe ve sa&detle canlanıyo!:". D!kip ha -
- S; a a çekerek: 

~'ltve ·lden bi.r istirhamım var. Eğer lup t.:ıprağa ne zaman kavuşacağız'.' Kö- zırlaci"J~1 <.rı fok derisi sand:ıllark yoll.ı-
\u1bu Çe b;zden evvel varır d:ı cenub peklerin takati kesildi. Onlal'ı gene koın- rına devam edebilmek için üzer!nde ya
ltttiı rıun hışfine gitmeğe karar ver·t • çıla.mau. Çünkü ilkbaharda buz:.a: çöru· .şaclıkları buzdağında tam hır ay bekle -
•ltarı~ beklemenizi büyük bir İltti!f lfüıce y0lumuzda geçilmez nehirler pey- n.eğe ımccur kalıyorlar. Art\~ orası ken-
llı .. u )( da clacak. bunlann etrafından dolaş1p d:!ı!fi i~in bir çile diyan oıuyo:. 
_.!)\ • Utlaka ben de siz'.nle gidect- · 

C <liYor. gq·ınck i~ln bitmez tükenmez mesafeleri iki ylf sonra ifk kar parçası 
d ... f?~ide kalın k b ı· .. .. ''..irümeg~e mecbur kalacağız• d!ye konu-
'•ı Şı a mec urıye ı yuzun • J 

dt-tuse 11'1Cal Kutbuna gidemed;ği için hiç şuy:,rl:ır. 
rette 

11
• eıtub Kutbuna gitme~-ı bu su • M&yıs ayı giriyor, yiyeceklerı çok a -

<lf,'ltf lJ?ıôiden temin etme it istiyor. za~mış, 34 köpekten öle öle, 12 köpekl;,ri 
\'Aıtedı~o)r kendisini beraber gö~üreceğini kalmıştır. Tehlikeli gördüklerı buz çat • 

t. " c d !akları genişliyor, göller halini alır~'\r. 1 1tı a·d ' ra an aynlıyorlar. 
tlkıyorı anı, üç kızak ve iki kayaklı v•lla Bunları kenarlarından dolaşıp geçmek 
iti tibt ar \'c hemen (Nansen) in tahm:- günlue rnaloluyor. 
Jı ız so Nansen hatıralarında bunu ıoyle an -)'or lı nra karşılann l buzlar d :ki-
la · er1 lıihr: 

?'t trkad•etrıelerine engel oıuvo:-, kızık-
'd ar, k ~Her (.'Üneş doğuşunda ufku heyecan-

'Yortar ' endileri de ilereıt yardım la tetkik tdiyoruz. Hiç bir şey görül.mü
)oJıarına ·.a Bu çok yorucu c::ı 11şmal<!ri1e 
~I trkad u@\?aın ediyorlar. Akşam oiunca yor, hraclr.r. eser yok. Bu, n~ olacak bö:;-

8o~uk at derin bir uykuy:\ dalıvorlsr. le?• 
"etı: 

1 
~ıt ıiddetıı. nkı ve çok kuv • Ciddi tehlikeler baş gösteriyor 

N·ınsE>n ıki yavrusile beraber bir ayı 
dara avl:ıy~nca açlık tehlit.esinden bfü
bütün kurtuluyorlar. Nihayet bır sahah 
giiııeşin pırıltıları arasında ufukt=t bır 
bulut yığını görüyorlar. Dü:-bünlerh• ba
kınca tepeleri kayalarla benekli g~nı' 
karlı fopraklar beliriyor. Bunu ellerir.dc 
kalan son patates parçasını da yiyerek 
selamlıyor. iki üç gün dahıı yürümek 
nırcburiyetjinde kalıyorlar. (Yohansen) 
birdenbire bir beyaz ayının hücumu!la 
uğruyor. Feryada başlıyor. Nansen yeti
şıyor, kurşı;nla vahşi hayvanı öldürüp 
arkadaşını kurtarıyor. Ayı~arcaıı .sor.u 
(mors) ların hücumu başlıyor. Onları da \i . "b~ . 

1 
ltle botu 1eri içinde; günrlüz1c:-i ta • 

'ti 'birblrl~ boğuşa yol alıyorla!"', gec.e-
Şimdi Haziran. Cesim buz dağları· bir ö!dürlyorfar. 

lltık •~ırı b ?'ine sokularak yatıyorlar. J.
'°ltıktan 8 

ibnek için dişleri saatierce 
~atısen çatırdıyor. 

~etı kesıİli~lun başında yürüyor istikıı
h • arka~ • or, arkanndan bir kızak, da-
•rı~rı k •n Johansenle diğer kı7.ek. .Jo

"e 'I L ~ k"--k} rf • k c ltı;ırıtırın v~ e nı amçılamak 

iti İ!tılerıe ~ vazifesini üstün!? alr.ıış. 
11 t\~ olatı kh Yiişten sonra yorquıı dii~ • 
lhıde 1 <>~kler httr buz mfrni·n·n ö

tre Yatıyorlar. 

çok kana!larla birbirinde:ı ayrılmış dai· 14 ağustos akşamı bilmedikler: bir a
ealımn usti!nde yüzüyor. tJstündt: yürü- daya çıkıyorlar. Nansen hatıranda bunu 
<li.ikleri t.uz parçası gittikçe eriyor. Bun- .şöyle yazar: 
ctan ı:ıyrı:mak için fok balığı derisind:?n ciki yıldır ilk defa toprağ:ı ayak bas
y::ıpılınış s&r.dallannı tamir~ başlıyorlar. mak saadetine eriyoruz. Bir taşta6 öbü-
N:ım.en sağ kalan altı köpeğiniıı arasın- rüne atlamak, istediğimiz gibi koşup sıç· 

da bir taraftan sandalları dikiyor, bir ta. rnır.ak ne tatlı şey? TaşlarıJ arasından 
raftan da memleketteki kızını düşünü • çiçekler topluyoruz. Milli bayrağımızı 

yor. çııkerek bayram yapıyoru?. Kend: ke:1-
- İhtimal kızım (Liv) bu öğle yeme- dimize zıyafet hazırlıyoruı. Tıpkı oyna

ğinde büyük annesindedir, d!ye söylem- maya bırakılan çocuklar gibly!l.• 
yor. (Devamı 11 inci ıayfada) 

Sayfa 9 

C TARiHI TETKiKLER ::J 
Vaktile Ayasofya da 
Yenicami gibi idi! 

Caminin etrafını yüzlerce salaş bina ve berbad dük
kanlarla depolar sarmıştı. Kemerler oyuluyor, destek 
duvarlarının taşları sökülüp satılıyordu. Küçük kubbeler
den bir ikisi için "Bizimdir,, diyenler bile vardı. Nihayet 

Koca Sinan işe müdahale etti 

Yazan: Kadircan Kafh 

AJIGIOfJIGnıta bugılnkt hali 

Eminönü meydanı açılıyor Yenica· - Biz kendimizi bildik bileli buy~ 
mi bütün heybet ve güzelliğile ortaya leri böyle biliyoruz. 
çıkıyor. Biraz anlayışlı, hak gözeten Büyük Türk miman Koca Sinan Bi
bir tek a<larn ummam ki bu halden boş- zans medeniyetinin büyük eserini ku.r
lanrnamış olsun. Adeta Eminönü mev- tarmak lüzumunu çoktan anlamışt1. Ni 
kii ve Yenic.ami yemden keşredilıniş hayet harekete geçti, fikrini ve bu ihti
oluyor. Eskiden de böyle ötekinin be- yacı devlet adamlarına ve saraya açtı; 
rikinin teaavüzlerine uğramış, salaş o kadar doğru söylüyordu ki kimse 
kulübelerin ve kötü hanlann hücumu karşı duramadı, derhal kabul olundu. 
karşısında boğulmuş yerler vardı. Bun- Kendilerini bilelidenberi Ayasofya • 
lann e..-ı mühimmi cAyasofya•dır. nın etrafını kendi mallan olarak be • 

Ayasofva müzesi 5 36 senesinde, bun- nimseycnler bu karan çok fena karşı· 
dan 1403 sene evvel yapıldı. Fakat et· ladılar. Devlet bu gibi vaziyetler kar· 
rafı bu~ün görüldüğü gibi açılmış, t~ şısında halkı gücendirmekten, bir isyan 
mizlenmiş, ferahlamış değildi. Bu bil- çıkmasına ~ebeb olmaktan çekiniyor • 
yük ve rnuhte~em binayı büyük bir Bi· du. Çünkü İstanbulun en güzel ve de • 
zans m;nıan Yaptı amma ölümden de ğerli y-er1erine sahih olanların, o za .. 
büviik bir Türk mimarı kurtardı: Koca man sözlerini geçiren tek kuvet ola • 
Sinan... rak tanınmış bulunan Yeniçerilere da. 

* yanacaldan şüphesizdi. 
15 73 c.-pn(>Jerinde camiin yanı başında Fakat devletin de elinde öyle bir ka~ 

bir bevlik ambar vardı. Yarım kubbe- kan vardı ki bütün hücumlan geri at• 
1erinden hirinirı üc::tiine bir minare ya- mıva ınuktroirdi: Fetva ... 
oılmı h. İkisi de pek çirkin görünü - Mesele. ~yhislam Ebussuud Efendi· 
yor]ardı.. . ye söylendi. Din bahislerini hayata tat. 

Fakat ıs bu kadarla kalsa ehemmıye-. bik huc;usunda bir çok örnekler veren 
ti ':oktu: bu akıllı adam hiç tereddüd etmedi. 

Öteki, beriki. Avasofvanın eski hu - cTa'ziri • şedidden sonra ettikleri za· 
dudunu ac:mışlardı. Orada evvelce mev 1 h·kusur tazmin olunup ol asıl 
cud ol?!l hina lan vıkını~lar: ken_dileri· ;:~f:~tle~ cirarı • camii • şeriften tard 
TIP f'V vapmışlardı. Bu ugurda. bınanın .b' .J lunmak azırndır.> dedi. 

1 1 d 
.. . 

1 
. . ve t a·ı o 

1.e ı.e e Pn muteessır <>maması ıçın Derhal yaygara koptu. Civardakiler-
vapıfon destek duvarlan yrkmıslar: on- d b" k smı mal sahibi olduğu gibi 
ların dibine do mı sokulmuşlardı. O ka- b~n k ır . ı da bu \.•erleri başkalarından 
d k" b l b" · · k d · ır ısm_ J ar ı 27.1 arı ınanın ıçıne a ar gı- k" 1 lar parasını pec:in olarak ver-

,_ 'b" d"J B'" ··k kubben" _. ıra amı!l ' " 
rece>{ cı ıv ı er. uvu ın t;ı.- • 1 d" ş·mdi o paracıklar yanacalC 
rafındaki küçük kubbelerden bir ikisi mış de ?ı. ı 
. . mıv ı. 

ıçın: . . . . Şeyb!slim bu ciheti de düşünıniif 
- B111111dır. bunca yıl mutasarrıf bu.. ta . 1... d d' k kes-

lunuvoruz! cbikusur zrnın azım ır:t ıyere 

Deme~ basladılar. Bu gidişle bir tirip atmıştı. . .. . 
1riin 'knca Avasofvava sahib cıkacakla- Fakat yaygaranın, şıkayetlerın sonu 
rm~an !;;1-ohelenmek pek haklı olurdu. gelmiyordu .. 

F:traftaki evler, kahvelf"r, dükkAn- - Bize zulümdür .. biz çıkmayız! 
lar ve deno1ar o kadar ~aaldı ki büyük Diyorlardı. Yahud da işi büsbütün 
bir fiHıı üstüne fü:üşen karealan an • azıeara.k şöyle homurdamyodlardı.: • 
dırdıl~r: Sıkıı::an evler arasında yol kal. - Kafir binasıdır. Yıkılmak gerek • 
madtii-1 ic-in sok~k vapmak üzere bina - tir. Yıkılsa nice olur! 
nm kemerleri acıl•vordu. Bazı kemer - Bunlar da düşünülmüş ve fetva alın. 
1erin ici!le de ocaklar, dolablar, tence- mıştı. Şeyhjslam bu işde hiç tereddüd 
reler vnpılmıı::tı. etmiyor; kararlarını derhal ve kat'i o-. . 

Kemerlerden coihınun altlan odalar. larak veriyordu: 
la dolmnştu. Kalabalık artınca ihtiyaç. cBu makule kimesneler kafirlerdir; 
lar da artıvor: şurada burada abdest • katilleri mübahtır.• 
haneler görülüyordu. Artık ses~er ve homurtular kesi1ınitı 

Yıkıl3n destek duvarlannın yerinde fetvavı verine getirmek için hazır du• 
başka şeylE>r, kerpiçten, tahtadan, kü- ran u°'3Jnlm·ıkh, mazgal göğüslü, şimşek 
çük taşlardan bir takım gayet çirkin bııkıŞlı Ye~içerilerin önünde herkes s~k
kulübeler vardı. O güzel ve büyük taş· lüm bük~üm olmuşt'.I. ,,Ay~scl.~a.:ı,, b~n· 
lann M-psi de kim bilir nereye taŞln • lerce, mılyonlarca :n.ıthış suluk gıbi 
mış. kim bilir kimlere satılmıştı!... sarmış olan salaş binalanr. y.kılıt ası• 

Burası, cAtmeydanı • Sultanahme<lıte na başlandı 
ve sarayA yakınlığı dolayısile o zaman- Tarihçi Selanikli Mustafa Efc:nd~ bu 
ki İstanbulun en iyi ve değerli yeri idi. sırada ohn garib bir hadiseyi oldukca 
Ayasofvanın hücuma uğraması asıl bu- büyiik bi:" ehemmiyetle ya1.ar: 
nun içindi. Nitekim Yenicami de ayni Evler ytkılmağa başlayınca Ayasofya 
talie uğramış, ancak şimdi kurtulmuş- civarınriaki mahallelerin sokaklarında 
tur. geceleri binlerce karaltı sürünüyor; ka. 

Bunlar ne zaman olmuştu? Nasıl o- pılann aralıklarından, su deliklerinden, 
lup da görülmemiş veya göz yumul • bodrum pencerelerinden içeri dalıyor. 
muştu? Orada bulunanlara sorulduğu larmış. Bunlar, yıll ";an yerlerden açıkta 
zaman şu cevabı veriyorlardı: (Devamı 14 ncil sayfada) 
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., 
SON POSTA 

----
Bir 

RADYO 
Haftahk 
PROGRAMI ---- Mussolini gene şiddetli 

bir nutuk söyledi 
Dünkü lig maçları 

~!'kiye radyo difüzyon postalan nl seTmekle nlbayeı,. t - FaJs Kapancı -

An 
Hüzzam oarkı - Büklüm biiklüm ısırma saçı- (Bcqtarafı 1 inci sayfcıdc.) 

kara radyOSU . nın, 7 - Refik Fer.san - Saz aemalsL Oku- gentina tiyatrosunda bir nutui söyleyen 
• DALGA UZUNLUCU .

1 
yan: Mıjhmud Kannra,. Çalanlar: Refik. Mussolini. sözlerine şöyle başlamıştır: 
Te Fahire Fersan, Vecibe, 20,"5 Ajans, mete- 1 • • •• • • 

1639 m. 183 Kc.OJ. 120 Kw. oroloJt haberleri n ziraat borsası mat), 21 Ey.fil -ayı ıçmde soylediğim bir nu -

Futbol dü~ gene 
bir gün 

sönük ve 
geçirdi 

cansız 

.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Jtw. Me~ket saat ayan, 21 Müzik (küçilk or - tukta, cİtalyanın düşmanları, bir tehli -

.P. 31,7CI m. 9465 Kca. 20 Kw. kestra - şet: Necib Atkın>, ı - Czernlk - ke teşkil edemiyecek derecede :ıptaloıI"> 
Dansedım kalbler - konser vaısı, ı - Leopol- demiştim. Bu sözüm ile, faşizmin pMf es-

PAZAltTF.SI %3/1/39 ~ - Çlğan yortu.ru, 3 - Brosselmans - Fe- l hal'fl · · kasdedi rd B 
12,30 Program. 12,35 Türk müzltl - Pl, ıs lement raksı, 4 - Arno Naudorf _ Arzu _ y~ne mu .. _ı :rm~ Y? 1l1ll:, u • 

Memleket sant nyarı, ajans, meteoroloJl ha- vals. 1 - Mlro.slav Shllk - İ."Jpanyol dansı, gunı bu sozumu. bır kere dana teyıd ey
l>erleri, 13,10-14 Münk (karışık program), 6 - Karı Föderl - Viyana şarkısı, 7 - Fellx liyonım... 
18,30 Program, 18,35 Müzik {dana Mati - Pl), Oles.mıer - Kırlangıçlann Tedaı. 8 - Fram B. Mussolini. bilahare İtalyan gaze .. 
19.15 Konuşma (Doktorun saa.U> • 19.30 TQrk Lehar - Qocat prens operetinden potpuri, telerine cevaben yabancı memleketl.?r 
müzlğl - <Fasıl heyetl - ka~k progn.m> 22 &iham, tah'filAt, lc:a.mbiyo - nukut borsa-
l!0,15 Ajans, meteomloJI haberleri ve zıraai aı cnat>, 22,10 8tnema sesı, 23 Milzlk (Opera gazetelerindeki neşriyatı mevzuubahset.-
bor.sa.~ (f!a), 20,30 Türk müzitl (Kl&s1k aryalan). 23,45-24 Son ajana haberleri ve miş ve bu neşriyat ile .alay ederek dem.if-
program), 1 - Neyzen Osman ~e - Mu- yannkf program. tir ki: 
hnyyP.r StlnbiUe PelJ?'t!v1, 2 - Va.rda Kosta PERŞEMBE - U/1139 cEğer yabancı memlekeUe".'d.e fa~iz:n 

aleyhtarlarının İtalyan milleti ve be -
nim hakkımızda yazdıklarının hepsini 

size okusam. gülerdiniz ve öyle güler -
diniz ki. Alp dağlarına rağmen öbür ta
r:.ftaki hükUmet merkezlerindeki bına -
ıtırın bütün camlan kırılırdı. 

Ahmed Nra - Muhayyer Sünbüle Şartı, 3 - 12,30 Program, 12,35 Mliz1t {aollstıer - PJ), 13 
Selim - Muhtıyyer Sünbüle ~rkı - Ey goncat Memletet saat ayan, ajana meteoroloji ha -
ınazlk. 4 - Rlfat Bey - Kürdili Hlcazklr pr- bcrler1, 13.10 Tiirlc mtlzl~ - Pl, 13,40-14 Mü
la - Bu şebi rfendn.n dil, 5 - Rlfat Bey - ztk <Uvertürler - PJ), 18,30 Program, 18,35 
Ktlrdlll Hlcazkft.r urkl - Ol goncanın etrafı- Türk müziği, 1 - e>.mıan Beytn seg!h ~ -
m alınış, IS - T. Alt Efendi - Buzu dll şarla - revt, 2 - Sedat Öztoprak - Segft.h şarla -
Yandıkça ol dil1 snmn, 7 - ~in Ziya Cefayt hlcrlnle, 3 - Renk P'ersan - Hüzzam 
Bey - Şehna2 şarln - Ey habmaza kanma - şarkı - &m gücennılştln efendhn, 4 - Cev-
yan, 8 - Rahmi Bey - Bayati f&l'kı - onı det ÇRğla - Takslm, 5 - Nuri Halil - Buzu Yabancı memlekeUerde söylenenlerin 
hazin s\lnbOJ perlsan. 9 - Şevtet Bey - Ut- dil tark:ı - Sevda Uf, 8 - Nlkogos Ağa - Buzu 
eak şartı - Otllzare nazar tıı, 21 Memleket dil f&l'b - Bır nigA.h ~. 7 - Sedat öztoı>- sonuncusunu öğrenmek ister misiniz? Bu 
i!Jaat ayan, Türk mnrl~ devam, 1o _ Ml13te- rat - 8mu dll saz semal.s1, Okuyan. Badl daha gazetelerde intişar etmemiştir. Zi
zat - Hasn!tle bu §eb, ıı - Kalender _ Bir Hoşses, Çalanlar: Haktı Derman, Eşref Kad ra, bu sabah söylenmiştir. Bir Fransız 
şahı sttmıkA.r, 12 - Kalender Diftil - Ot rl, Hasan onr. Hamdi Tokay, Basri üner, kardina]ine göre, Vatikan. Fransaya sıkı 
glb1 toplar ben,, 13 - ~ - Ba - 20,25 Müzik CSoll.st - Hanyııen gitar - Sa -
n yıldız. mavf yıldtt. Kilme otuyuculan deddfn Suad), 1 _ Havayen gttar için muh- durma6'.1Jlı ve gevşeklik göstermemesini 
tarafından, Çalanlar: vecfhe, RelJ&d Erer, tellt sololar, 20,35 Müzik (Melodiler _ Pn, tııvsiye etmiş ..• Bu. muazzam bir aptal
Rctlk Fcraan. Cevdet Kozan. Rnten ıt.m, Ke 20,45 AJ:ıruı, meteoroloji baberl~rt. ziraat bor- lıktan başka bir şey değildir. Bundan e
mal Nlynzt Beyhun. 21.15 Kon~a. 21,SO !'..s sası mat>. 21 Memleket saat ayan, 21 Ko - minim. 
ham, tnhv11A.t, knmblvo - nukut bor.sası en- nuşma, 21,15 Radyo orkestrası - şet: Prae -
at), 21,iO Mü.:1k <küdik ork~tra. - ,,ef: Necip tortm, 1 - Kurt Atterberg - Varmlandsl' • 
:Aşkın), 1 - Hn.nıı Bchnelder - M8'hur rot- hııpsodJe, op. 38, 2 - Paul Graener - Dlver
reillerden - Potpur1. 2 - Chrlstian Rymlng - tlmento, op. 67, Allegro vıvace - Allegretto 
Entermem, 3 - \Vr.ldemar Glblach _ Çakır Scherzando, Larghetto - Un poco Allegretto, 
keyfim - Vlyıına şarkl<rt, 4 - Vlltttd KJaer - Con 0:-azfa Allegro, 2 - Jan Brandt.s -
Serenad, 5 - VU::tor Hruby - vtyan.a. operet- Buyıı - Poet1scher Spazfergang <Şairane ge
len - Potpurl, 6 - Ztehrer -~ - Roınam, zlntll op. 50, Da! Bachleln (Derecik), Htr -
f - Gustav Macho - Stabtto - Serenad, ten in öder Eln.cıamkelt (Issız yalnızlıkta ~ 
8 - Ganglberger - Tiril! - ldlçllk flQt için banlar>, Begegnun <Tesadfit}, Dans Oram
lkonser parcasJ, o - Frederlk IDppman - mophon 1n der Schenke CMeyhanede gramo
Ormandn bir <'fice dunıvor - halk şarkısı ü- fon), Harab şatonun anlattlklan. Acı:ıylb 
zerine varyasyonlar. 22 50 Mt\z1k ıronut- yolcu, Oellp geçen fırtma. 22,15 Esham, tnh
malnn - fCeTdet MF>mduh tarafından) Vag vllrtt, kambtvo - nukut borsası Cflat). 22.25 
rıer hakkında mfü::nhııbe ve muhtelit ~rle- Müzik <Kon.,c:er - Pi.), 22,45 MUzlk (küçük 
rlndcn, 23.45-24 Son ajaruı haberleri, ve ya- orke3tra - tfPf: Necip ~kln), 1 - Arnold 
nnkl program. Meister - Bohemya rap.'°dlst, 2 - Kti.\ger _ 

SAT.1 _ 2.t l l/39 Hanschmnnn - Andalu.s1& - İspanyol valsi, 
12 30 Progrn.m, 12 M Tilrk mft'lt~ _ Pl. 13 S - Ganglberger - Aşk çanları - şarkı. 4 -

Mem1eket sant nvıuı. ajans, m~rolojl ha- Johnnne.s Brh:nruı - Macar dansları No. 5 
berlPrl, 13,10 14 t"fi.,lk - <Mubtellf senfonik ve 6, 5 - WılU Lautensc1aeger - Ytldıılara 
pll\klar>. rn.•o roM"nm, 18 as Ttn"k müzt~ do~a - fantezi, 8 - Wlga Gabrlel - Hatta 
·cmc:ız fasltl , C' l:ı11 1 'l r - Hakkı Derman, ~- nihayeti Pazar gelir, Marş, 7 - .Johann 
ref Kadri. Hn~:ın nfır. H'lmdl Tokay, Basri Strauss - Viyana ormanlannın efsanesi, 8 -
Cn!.'r, 19.20 Konusma ITı.1rk1ve postnsıl, 19.35 Wnlter Schröder - Aksam üuri - Haz.ın par
Türk mürl~ - ı - r evtiet Kozan - Taksım, çalar, 23,45-24 Son nJaruı haberleri ve ya -
2 - Supht Z!vn - U•~ak sarkı - Altlımı b& - nnld program. 
ftmdan alan, 3 - J.r,.., •ı - Ussak prkı - onn- CUl\IA - %'7/1/ 39 
ler rreçtyor, 4 - Arıt pay - Muhayyer şarla - 12,30 Program, 12,35 Müzik (Türk müzl -
iıttmas f'tml'~e. 5 - - Arif &v _ Ttırkil _ oü- ~ - Pi.), 13 Memleket .;~at .~yan, a~ans, me
ne.ş yfü•lft, s _ Arif Rev _ Türktı _ Menek _ tooroloJI h~berlerl. 13 · " Müzik (Kuçük or -
ecler. Olmynn: Müv•vven Senar, Çalanlar: kestra - ~t: Necip ~kın), 1 - Max Schön
Veclhe, Reşad Erer. Ruııen Kam: c. KMan, herr - Alp köylülerinin dans havalan, 2 -
20,05 Konumıa - Hn'7uk ilmi yayma kuru _ Gcorges Blzet - T.'Arle.sienne - 1 inci siHt, 
mu. 20.20 Türk Jl"f1 7f ıı;ı, ı _ Tanburl o.mtan a) Prelftd, bl Menuttto, c> Adaı?letto. d) ca
Bey - Nlh~"end pPı:rm. 2 _ Ali Rltat _ zlll- rlllon, 3 - Paul Llncke - KA.küllerlnle sen -
fün ctörf'nler:!n b'lhtı slvahı olurmuş, 3 _ melodl, 4 - Nlemann - Tango, 5 - Alols 
Lem'• - Bin r lil cılrnrırdnn. 4 _ Arif Bey _ Hutschera - Benim cennetim - melodi, 6 -
Yanılma ateı:ı ı:ıskı 5 - Haydar Bey _ Pem- Franz J..ehar - Tango krnll<:e'ii operetinin 
be kız, Oku an : fn.,,!! ffer İlkar, Çalanlar: valslan, 18.SO Program, 18.35 MOzlk, vnrye -
Vecihe, Resnd Erer Ruı:en Kam, 20.4!5 Ajans te - Pl, l9.05 Türk mll'z1!?1 CKe.nsık program}, 
meteoroloji haberleri. ziraat borsası mat) , Okuyan: Tall.9ln Karakuş, Çalanlnr: Hakkı 
21 •Memleket s!lnt avıın . 21 Terrull _ Bohem Derman, Hasan Gür, Esref Kadrt, Hamdi 
(yazan - Henrl 1'nrırl'rl Tercüme ve radyo- Tolmy, Bıısrl '()tJer. 19,35 Konuşmıı(, 19,50 
fontk montaj, CF.\-TPm R!'~lt) Tem.sn ema _ Türk müzl!?'l, 1 - Bakth Efendi - Şehnaz 
sında radyonun kfl,.'ik orkestram. Rucelnt _ peşrev!, 2 - Şair Naznn - Sehnaz semai -
nln na Bohernl OTIPr'ISlTidan parçalar Ç&la - Didem yilzfine nazır. s - Delldlzade - Şeh
caktır, 22 KOcült 0 .. ~ı .. :tra. {Şef: Necip Aş _ naz ısarkı - Etmeden blr lAhze ihya. 4 - Re
kınl. ı - .Toha'ln Rtrnuss _ Viyana kanı _ tik P'ersan - Tanbur tak.simi, 5 - Şnkl Bey
va~. 2 - Gant"lbl'rı-er - Benim kilçtlt Teddl Hicaz şnrkı - Sen bu yerden gideli, 6 - Sev
ayım - Snksof'ln nnrcsııı. 3 _ Bruno Hart- k1 Bey - Hicaz şarkı - Atesi süznnı firkat, 
mann - Parhtk trün,.e l!:t!hnda dana _ Enter- 7 - Bel!m - Şehnaz ~arln - B•r nevclvan dil 
mezo. 4 _ Felbc mncıcıemer _ Sabah sel! _ mllptelldtr, 8 - Şemseddin Ziya - SPhnaz 
mı - fantezi, 5 - f:chmtt ~ntner - Ba.nA şarkı - DenMn dalgasını, 9 - Sedad Öztop
e,,aıma sövle - n,.ır vnl!;, 6 _ Haruı zander _ rak - Şehnaz saz sematst, 10 - Kemal Nl -

Yabancı memleketlerdeki faşızm aleyh 
tarhğı. şifa bulmaz bir hastalıkla ma -
lUldür. Bu hastalık, İtalyanlan ve İtal-

yada olup bitenleri bilmemektir. Maa -
mafih bu, bizi sarsmaz. Esasen iyice bi -
!inmemek fena bir şey de değildir. Zira 
bilahare sürprir,. daha çok kuvvetli ola
caktlr.• 

Mcssolini, bil9.hare. Faşizmin boynu .. 
nu. c.haJkın açlığı ile> bükmek isteyen • 
lerin 1938 rekoltesini nasıl bir hayretle 
kıırşı!arruş olduğunu bildirmt, :ve halkın 
alkışlan arasında sözlerini bfürmiştir. 

---ı 

Taksim - Harbiye tramvay 
raylarmm yerleri değiştirilecek 

(Baştarafı 1 inci :rayfada) 
sısı Prost, yolların istikametlerine, ge -
nişliğine göre tramvay raylarının yeni 
yerlerini te5bit etmektedir. 

Ta'Y..simden Harbiyeye doğru uzanan 
cRdde ileri.Ce daha ehemmiyet kesbede -
CE'ktir. Taksim kışlası yıkılacak. bu sa -
hııdar Harbiyeye kadar büyük ga?mo -
lar, lokantalar, eğlence yerleri yapıla -
caktır. 

Taksimden Harbiyeye doğru imtidad 
eden tramvay yolu refüjün içine alın:ı -
cı:ık. tramvay ile Maçka veya Şışliye gi -

dtcckler ağaçlıklar arasından geçecek -
tir. Harbiyeye giden şimdiki tramvay yc
l1J sekiz metrelik bir cadde halınde oto -

mobil ve otobüslere tahsis olunacaktır. 
Dolmabahçeden Bebeğe kadar imtıdad 

eden yeni yolun projesinin Beiediye Fen 
hey'eti tarafından hazırlanmı~ olduğunu 

ya21mştı'k. Neşrlyatımızı takib ede-:ı Ma -
arif Vekaleti. bu civarda bulunan. mek -

tcb binalarının yol yapıldıktan sonra ne 
vaziyet alacağını belediyeden sormuştu:-. 
Bu hususta lazım gelen malUm.at Maanf 
VckAletine gönderilmiştir. 

(BQJtarofı 8 inci sayfada) 
hladı. Top Yaşara geçtL Topkapılılar Ya 
pra şarj yaptılar. Hakem favül verdi. 
Yaşar favülü çok güzel çekerek Topkapı 
ağl:>.rına topu taktı. Bu fenerin birınci 

golü-
Oyunun cereyan tarzı neticenin bir 

gol rökoru olacağını gösteriyordu. Hal -
bu'ki biç de öyle olmadı. 'fopkapılılar, 

S."'n karardan sarsılmı~ olmalanna rağ -
rnen dün zararsız bir oyun çıkararak Fe
nerin tazyikine epey mukavemet ettiler. 

10 uncu dakikada sol açık Niyazi File .. 
ret~ güzel bir pas verdi. Topkapı kalesi 
karıştı. Bundan istifade eden Fikret. sı -
kl bir §Üt çekti, Topkapı müdafiinin a -
yağına çarparak yer almış olan kaleciyi 
şaşırtarak sağ köşeden içeri girdi. 
TopkapıWar ilk anlarda iki gol yeme -

lerine rağmen fırsat buldukça Fener ka 
lesin~ inıyorlardı Bu suretle oyunı. mü
tcvaz~n bir hale koydular, bu vaziyet on 
dokuzuncu dakikaya kadar devaın etti. 

19 uncu dakikadan itibaren Fen21'1iler 
bakim!yet tesis ederek 23 üncü dakika -
dıı Fii.cretin, 25 inci dakikada Y aşann at
tıkları gollerle devreyi 4--0 lehlerine bi .. 
tirdiler. Bu devrenin sonlarına doğru 

Topkapı sağ beki sakatlanarak çıktı, 
Topkapıhlar on ~i kaldılar. 

Topkapılılar bu devreye on ~şı olarak 
başladılar. Oyun bir müddet karşılıklı 

akınlarla geçtikten sonra Fenerli!er hA
kiruiyed aldılar. bu hakimiyet 24 
üncü dakikaya kadar bir netice verme -
di Bu sırada Angelidis miıdesinden ra -
h3.tm:.lanarak oyunu terketü. Bu suretle 
her iki taraf onar kŞ kaldılar. Fener -
liler bir frikik kazandılar. Esad çekti top 
direğe çarptı. M. Reşadm önüne geldi. 
O da kafa ile Fenerin beşinci golünü at
tı. 

Artık Topkapılılar birinci devredeki 
mukavemeti gösteremiyorlardı. Fencrlı -
lf'r vaziyete o kadar haklın ol.iula: ki 
Topkapı kalesi şilt yağmuruna tutuldu, 
fcıkat netice yok. 

Bi!' Fener hücumunda F ikrete favül 
yapa:t. Topkapı sağ beki hakem tarafın -
dan oyundan çıkanldı. 

Fenerliler 35 inci dakikada F ikretin. 
39 uncu dakikada Yaşarın. 40 ıncı daki
kad:ı Şabanın attığı üç golle maçı 8-0 k.3.
Zllndılar. 

Süleyman.iye, İstanbulspordan daha 
faüa gol yiyebilirdi 

Dün takımlar sahaya çıktığı zaman İs
tanbulsporJulann yüksek mekteblere de
vem eden talebeleri de takımlarına al -
dıkları görüldü. İstanbulsporlular bu sa
ye.de takımtanna gençlik aşısı yapmış -
!ardı. Süleymaniyeliler de hücum hat -
tının ıyi elemanı olan sağ içi kaleye al -
mışlar, kalecilik yaptınyorlar. 

Oyunun neticesi de bu değişikliği ma
kul gösterdi. Eğer Süleymanıyeliler, o 
ge~en haftcrki futbolden anlamayan ka -
lP.ciye kalelerini teslim etselerdi. netice 
çok farklı olurdu. 

Oyuna İstanbulsporlularm ortadan a
kmile başlandı. Süleymaniye haf hattı 
bu akını keseli. Mukabil hücuma geçti -
ler. 

Paull _ l'olka, 22 3ll F.<ılıam. tah?tlA.t, tambl- vaz1 Seyhun - Kemence takslml, Calanlar: G••b ) h kkı 
Yo _ nııkut bnl"Sf!~ rftat), 22,40 Mürllı:: (ope- Vecihe, Refik Fersan. cevdet, Radife Ca!la, 0 e S 3 nda bir tekzib Devrenin ınt on dakikası karşılıklı a -
reUer ve etıenc,.11 nl~kl . 22,45_M Son aJaM Kemal Nlyazl Seyhnn, ıı - Sadettin Kay - Bcrlin 22 (A-!1.) _ Saiahiyetta?' mc- lanla .. la geçtikten sonra Süleymaniyell .. 
hnborlerl ve yarııılrt program. nak: - Yesari A.sımdan prkılar, 2D.45 Ajans, b11filler, Doktor Göbelsin parti mahke - ler oyun iızerinde hftkimiyet tesis ederek 

ÇARS.orn-. _ Z5/l/39 meteoroloji haberleri ve ziraat borsası (fiat), İstanbulspor kalesini ... ...mı.e baı:l~ılar. 
21 Memleket saat ayan, 21 Konuşma (Hat- ır.esine çağınldığı hakkındaki ıayjalan _..,.... :I' 

12 '.iO 'Program, 12 35 Türk m1lzlğt - Pl, 13 talık spor servtst>, 21,15 Rtya.setıclhnhur kat'! surette yalanlamaktadır. Süleymaniyeliler bu arada iki g?l fır. 
Memlelret .saat ~v"n. a1ans, meteoroloJI h&- Fllarmon!k orkestruı _ 11et: H. F . Alnar> satı kaçırdılar. 
tıerlPrl, 13,lf'-14 W""'lr <RIYMettcümhur ban- ı - lo.,lp Slaven.skl: Balkanophonta, s~ hasreti _ Yazan Sadri Ertem Ra.d için 21 inci dakikada Süleyman~yeliler sal· 
dosu - şef: İh!ınn Kiinçer), 1 - Vagner - Nl- dan&ı Amawd '9-rkısı Türle dansı Yunan te tlb .. vn1 ' yo d b. ak ._... __ 
bel M 2 

... • • • r e .. en - A Dllllgll, 20 25 Türk mtı an ır m yaptılar, ~bulspor ta .. 
un~en - nrı. - Jou. Strauu - P'rtın- şartı."Jl, Rumen daruı, Benim şarkı, Bulgar ziitl ı _ Tanburt All Efe _ Suzldll -

llng.~<ıtımmım W<>l1er, 3 - Şubert - Rosa - dan.sı, 2 - P . J . Cavkovsld - 5 inci senfoni, 2 - Ttmburl All Efe - Suz.ldU tlcln ~revi, rıştı. Fakat Süleymanlyelilerin ;ektik -
mun~e - UTf'rtnr, 4 - - Verdi - Alda - Opera, 22.25 E.!ham. tahvflAt kambtYo _ nukut bor- Bilmedik JA.rlld, S _ Tanburt Al1 met be::ı- fori şütler ga.h direğe çarptı, gah oyun • 
B - P. L!ncke - Onthe Bosphorus - Tn.rt 81131 {flat>. 22.35 Miiıllc <Cazband _ PU, 2330 e - - cnlara çarptı, fakat bir türlü iOl olma. 
entermPZo, IE ~r> P:'cıgram, 18,85 Türk mü - Milztk <Melodllerı, 23,45-24 Son ajans ha' - dll ağır aemat - Kani yAd~ leblnle, t - cev- dı. 
z!ğt <Saz eserleri ,,,. sarkıln.rdan mürekkep berlert ve yannkl program. det Çağl~ - Tak:slm, 5 - Ismet Ağa - Buz.idil 
karısık program. nın1van1ar: Safiye Tokay, · CUJ\IARTF.St _ 2811139 şartı - Ültetm geçti efendim, 6 - Şakir A- Epey korku geçiren İstanbulsporlular 
Tah .. ln Karnım~. r.:-11ml!\r: Hakkı Derman, 13,30 Program, 13,35 Mfi?Jk Ce{tlencell plft.k- ~a - Suı!dll şarkı - Sevmişim bir ka.ddl mev- derhal sağdan bir akınla Süleymaniye ka 
Eşr.~' Kıtdrt Hncı:tn Giir, Hamdi Tokay, Bas- lar), 14 Memleket saat ayan. AJans. meteo- zun, 7 - Alt .Ete - Suzidil şarkı - Her bir lesiııe indiler. 
r! Ufler, 19.0S l{m111qna, Hl 20 Türk mftziğl. roloJl h:ıberlert, 14,15 Türk mllztğl. ı _Tan- baıo,ında neşe, Okuyan: Muzaffer iıkar, Ça 1stanbul~or sağ açı.ıh ,..,"zel bir ortala-
(Pe•rcv ve ıarklla .. l, ı - Garl Giray hAn - burf Biiyük Osman Beyin _ Hicaz peşrevi lanlar: Vecihe, Reşat' Erer, Ruşen Kam, Cev- &• 6w 

Hüz .. 'lm pem-vl. 2 - MPdent Aziz Efendi - 2 _ Fal?. Kapancı _ mcaz şarkı _ Okşadım' det K07.nn, 20.SO, Ajans, meteoroloJl, ziraat ~ş yaptı. Sül~ymaniye müdafaası topu 
Ker<"m evle f"l"!;t""2 kıl btr nlgAh, 3 - Arif saçlannı, 3 _ S:ıdettın Kaynak _ Muhay _ bor.sası crıat>. 21 Memleket saaı lyflrı, 21 onlemek istedi. Bekler birbirierine gır
Bey - Suztnn1: E'"""' - P<ıbusmıa ermek üze- yer şnr~ - Nt- zaman görsem onu. 4 _ Fa~ Müzık CKüçüt orkestra - şe!: Necib Aşkın), diler Bu sıra<ia İstanbulspor sol içi Ha
re c · vAr. 4 - Arif ~av - Suz:lnlk Ş!U'lcı - Çek- hlre Fcrsan - Kemençe tablmt, 5 - Refik 1 - Salnt Snens - Kahramanlar marşı, 2 - san önüne gelen topu iyi kullanarak sıkı 
me elemti derdin' "'" dı-hri, 5 - Civan - Mu- Fersan - Gülizar şarkı - sabah güneş do _ Heaberger - Şarkta sUltınden - Raheden bir ütle takımının ilk 1- .. 
hayyer şarkı - N'rl n mahşerde, Okuyan : ğarken, 6 - Türktı - Da~ar dağımdır benim, kızlar, 3 - .Johannes Brahm.s - Macar dan- ~ .. go un: yaptı. 
Semahat Ö7dcn"P~ r.nın11lar: Refik Fersan, Okuyan: Mahmud Kannda.ş, Çalanlar: Re- sı No. I>, 4 - K~ler Bela - Mabedin açılışı _ Oyun& Suleymanlyelller hakim oldu -

İkinci devreye Süleymaniyenin ,ol~ 
akınile başland.L İstanbulsporluıar ~u ııt 
kıo.ı haf hatlarında keserek mukabil 

cuma geçtiler. I' 
İlk dakikalar karşılıklı bücunılarJ.t , 

çirildikten sonra İstanbulsporlulat o1' 
bi bir bikimiyet tesis ettiler. ıP' 

22 inci ıciakikaya kadar süren bU Jı )1 

miyet İstanbulsporlulara bir gol dab' V' 
zandırdı. Sağ açık geriden aldığı ~...13. 
sı Süleymaniye kalesine ka:iat' su;;ı. 
Süleymaniye kalecisinin plonjonunl ' 
men ikinci ve galibiyet golünü attı. ~ , 
d dakikada İstanbulspor sol hab Sil1'~ 
maniye sol içine favül yaptı, bakeıı: So , 
leymaniyeli oyuncuyu çıkardı. ·ıet• 
leymaniyeliler yeniden hücuma geçtı ~ 
ve arada bir çok da fırsatlar kaçırdık~ , 
S'lnra 39 uncu dakikada sağdan yaP ·ol' 
lıın bir akında top İstanbulspo: be10. 
eline çarptı. Hakem Süleymaniye l~ 
bir penaltı verdi Daniş • penalUY1 gur 
b~r şiltle gole çevirdi. Oyun hundan". 
ra tamamen Süleymaniyenin hiJdnıİ~ 
ti altında geçtiyse de. netice değiŞJP'°'"', 
ve İstaııbulspor lular 2-1 maçı kazaodl 
lıır. 

Niyazi A~ 
ikinci küme maçlan C' 

İkinci küme maçlannda K.ı.sımyaP ~ 
lamı sahaya çıkmadığı için OrtakoY b 
men ga!..ib gelmiştir. dl 

Galata Gençlerbirliği son da~~ t 
frikikten kazanmış olduklan bir golle 
yübü mağlup etmiştir. , 
Kadıköy stadında yapılın Davtıdı"bi' 

şa - Anr.doluhisar maçını çok güzel :rl 
oyuncan sonra Anadoluhisar taJollll 
kazanmıştır. 

Pazar ligi maçları , 
Taksim stadyomu tarabndan tcrtib , 

dilen Pazar ligi oyunlan Taksimde y• 
pılını ştır. ,,J 
Kurtuluş ile Arnavudköy arasınd oıa' 

maç iki tarafın çok sert oyunundan s 
ra sıfır sıfıra b itm;.,+;., , 

-s~· tı 
Pe!"a - Galataspor maçında Gala fi 

spor kendi kalesine b ir sayı yapıtııŞ 
oyun bu suretle bitmiştir. • 

Vefa Şişliyi maglOb etti .,, 
Şişli ile Taksim stadında busıısf •· 

rn:ıç y apan Vefalılar frikikte:ı ka:t:3rı~ 
hırı '!:lir golle maçı 1-0 galib oıara!C bl 
mişlcrdir. 

Barutgucu sahası maçları 
Barutgücü spor sahasında dün yııP~ 

maçlarda A lemdarspor B. takımı Jlll V' 
gücü B. takımını 4-1 yenmiş, A takJ.O' 
maçını 4-1 Barutgücü kazanmıştır. 

lzmir lig maçları 
İzmir 22 (AA.) - Lig maç~ 

bugün de devam edilmiştir. İlk ıl ' 
Üçokla - Yamanlar arasında ys.Pi' 
mıştır. Birbirlerile güzel anlaşan ~ 
forvetleri b!rinci devrede beş ve ~ 
ci devrede 8 gol atarak maçı 2 ye Jc ~ 
13 sayı ile kazanmışlardır. Bundatı sŞ • 
ra Doğ.msporla - Alsancak karŞ~tt
mışlar ve 2 - 2 berabere kal.m~ls.P"'" 

S I N E M A : Kendi kabuğu"' 
çekilmiş yaşayan bir f ransıı 

yıldızı : Louise Rainer 
(Bcqtarafı 6 ncı sayfad61 

bulunu1mamıştır ki... ""-' 
Gazetecilerden dehşetli su::-ette Jt &ı 

fakat onlaı:dan çok zarif bir suret~ rl 
zürler dilemesini de bilir. HakkıJtdı ~tı 
olmaz yazılar yazan muhsrrir!er! 
hem pek çok kızar. 
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Kl~ndi~!ni Grcta Garbo yabud ıı!>' 
guer'e benzetenleri takbih ede!· ~~JJ~ 
Louise Raır.er olarak kalmak jSte 

1 

söyler. ,1(J 
(Siegfieid) filmindeki muvaf!ıı~ 1~ 

onu şımartmaınıştır. Frou Froud:t to f 
den dahi §lmarnuyacaktır. H ij laSl bı.;. ~ 
zel, çok giizel ve çok sevimli yıldJJ 
msnnsile ferdiyetçidir. 

·-------
Finlandiya elçisi 

Fahire Fers r . v,.~ıh .. , 1!150 Komı.şma <MI- şad Erer, Fahire F'ersan, Refik Fersan, uvertür, 5 J, Breuher - İtalyan şar:kıaı, 15 _ ğu halde golü İstaaıbulsporluıann -ıtma-
2nh santn. 20,10 ""; ,.k mfizi~ (Saz ~rlerl 14.45-15,30 Müzik - <Hant orkestra _ Pl), Hermann Do.:.tal - Marş, '7 - Gounod - Bach- st Süleymaniyeliler ilzennde An! bir te • 
~e şarkıtarl l - R"f'Bt Fersnn - Şeddi anı. - 17.30 Program, 17,35 Müzik (Dana saati PU . Ave Mana. 8 - Rafaele Valente - Uznk bir sir yaptı ve derhal akına geçtilerse de 

an pe,revf. 2 - - ~ .. f k Fersan - Nlhavent 18,05 Konuşma <dı' pollttka hAdlselerl>. 18,20 memleketten - Serenad, o - J . Btrauss _ ene bir ol fıru 
saz semntst. 3 - ~'l ~"•Un Kaynat - Neveser Türk mnzi~I ctnce.saı faslı - Suzln~k ve San'atktır hayatı- Vals. 22 Haftalık po.sta g g tı daha kaçırdılar. 
ear'kı - Htcrıın1rı Jı•mıb oldu, 4 - Artakf - Hllmam tasıllan), 19.20 Romantik minik kutusu, 22.2!> Mllztlt (Dan.1 Çtran ,_ Pl > O}"Jn bundan aon.ra karşılıkh hücum
Nlh=ıvend ~rkı - Koklasam saçlarını, ı - hakkında milsaha~ ve ton."er _ Nurullah 23,4!5-24 Son ajana haberİerı ,.. ıarmki larla geçti ve devre 1-0 İata.nbulspor ıe .. 
Ye.sari Asım - Hüzzam §8.l'lcı - Öm.ı1bn 81- fel'tltt, ceva.a Memduh. 19,M Tem.sil - Deniz proeram. hine bıtti~ 

Ankaraya gitti 1, 

Bir müddettenberi mezunen Jl'l~l'~ 
keti!lde bulunmakta buıunınaktş lÇ,., 
Finlandiyanın Ankara büyük e e'll 
şehrimize gelmiş ve dün akşarnJd 
oresle Ankaraya hareket et:ıniŞtit'• 



korkunç bir cinayeti örten esrar perdesi 
bir köpek tarafmdan yutıldı 

""' t. lf (Ba,tarafı 1 inci ıayfada) dır .• cevabını veriyorlar. 
-.:ıc :ııce dört aylık ta himiledır. Za - Az sonra ayni vahıiyane ameliyeyi za· 
lllG adın sar'ahdır. Bundan kocas:.. ca vallı Haticeye de tatbik ediyorlar ve ka· 
)lJı~tircih-. A§irin anneııi kardeşinin dımn cansız,olarak yere yıkıldığını gö • 
lJnıak bulunmaktadır. Annesmi yanma riince 45 2ltını toplayıp gitmeğe hazır • 
ı. biiı~eyen Aşir annesi öidükten e.:n· !anıyorlar. Fakat bu ııra'Cia ölümle pen • 
le-,jıun ?nalları kendisine kalacağınd:ın çeleşen zavallı Haticenin boğazından ÇI· 

8 ektedir. kan hırıltıiar suçlulardan Bi!Ali endişe • 
- ~ fih~ Bnaı, Mehmed, ve Mabmu- ye ~evkediyor, Haticeye dönüp: 

A~ır: - Daha ölmedin mi? 

~ ~ kolay ne var? Senin kann D:yor ye dört aylık hlmile zavallı ka· 
it~ teııbı aar'asından kurtulman. ve a • dmın karnına birkaç tekme atıyor. Bu • 
'tablllı~ getırnıen için büY'l yaparız, ce- nunla da kani olmıyan ve hırıltının. de -

Sq ı. . ._ Yor. vam ettiğini gören cani bu defa zavallı 
- ç.ll!ardan B'H.l A · "Y d'l'h b" _,_ k ·ı "'ldü ohll'il J.ut şıre ogren 15• u - k~dını. boğazını •uuua sureti • o • 
~'iç Y~tnak için de 40 gazi altınına ~;ı. rüyor. 
Gıtr1ıı0·, uğunu söylüyor. AŞ1.~ de bunun Faciayı müteakib Aşirle kansının eve 
llt.nı~ 4'irısı. Ha ticenin başınd;ı buknnn 'dönmediğini gören ~ halkı kan ıle ko -
ti)'or :a· \re diğer istenilen şeyleri geti • cay:ı arsmağa çıkmışlar, biraz sonra Ha • 

' ' 141 altınlan sayara1r· ..... •l3u n. ticeyi köyün kenarında yerde bulmuşlar 
1'a\~k ~ar noksandır. Daha lazım, mu· 
~ k olmalıdır,> dcyinc.:! Aşır 
to, lbıt• M~\rlddenin 17 altuunı alarc:k 
1'-.· -g edıyor. -

ve: 

~ Ü~rine B'J'"I A · • .:: cSenı §U d' 1 a şıre. v ne eğilmişler, dikkat edince Hatıcenin 
~ l'l\t ıreğe bağlayacagız. bo • boğularak öldürüldüğünü anlayarak key· 
'1111ıl11t' q, yavaş sıkıştıracağız. Nefes fiyetten zabıtayı haberdar etmişlerdir. 

c- Zavallı kadının. gene sarası tut • 
muş> demişlerdir. Biraz beklemişler. ka
dının hareket etmediğini görere1< üzeri-

~~ aJ~~ecede daraldı~n zam:ın Z~bıta Aşirin nerede bulunduğunu ara • 
9'8deti altnııa fU muskayı ıcaH>urun 1 

- dığı p.ünlerde bir köpeğin harekatı naza. 
ba)tl tanı ra atacaksın,. B~ suret!e n dikkatini celbetmifth'. 
~b •J?Janacak ve anan şefkat ve _ . . _ . . . .. 
~lı: \tt bet «!uyacak ve senın evine gele· Bn kopek Aşınn kopeğidır. Sahıbmın 
llıı, ~u suretle malına sahih olacak _ ortadnn kaybolduğunu hissedince bir 

!ta m~ddet kırlarda dolaşmış, n~hayet Aşi -

d.ce;11 liaticeye de ayni şekli tatbi.ır e- rin boğularak gömüldüğü samanlığa yak· 
oı,~ k ı. Onun da sar' ası geçecek ve ıvi lapnış ve kapıda durmuştur. Köpeğin bir 
~ a diycrıar. · türlü samanlık kapıaından ayrılmadığını 

tı ~ sözlere kanarak kendini dire _ ve günlerce orada durduğunu görenler 
'er~ tıyor ve boğazına bağlanmak ~- tarafından kapı açılmıf ve içeri giril • 

ae l.uı: ~ . ı· 
~lltıu ~E:5ını Bilale uzatıyo:. mış ır. 

~ltl'lııd !?ıilteakib Bil!l diğer suç arka _ Köylülerden daha evvel davranarak 
... ı.tt an Mehmed ve Mahınuca göz samanlığa girmiş olan köpek koşarak blr 
lllıı. -. ~apıyor. Bunlar derhal Aşirın g:>ğ saman jlğınınm üzerine otunnuı ve ma
hııa ci:.•~aklanna sarılıyor, Bilal da ur- sum masum oradakilerin yüzüne bakma
'· A aaığı odun parçasını süratle bil· ğa başlamıştır. 
Olarak ,, lir de çok feci bir şekilde cansız Nihayet köpek yattığı yerden kaldın\. 

~tı ~I '~~ .YI~ılıyor. mış ve samanlık eşilerek zavallı Aşirln 
' bul !tırdıkten sonra suç1ular ,\~.Ji cesedi meydana çıkmıştır. 
~lltor~ar lUıan ıamanlığın içerisine gö - Bir mücdet sonra yakalanan suçlular 
ft: · Sonra kapıyı çalan Hati::c:ye da cinayet! olduğu gibi itiraf etmişler • 

....., .\nı dir. 
~ tÇbı ~~ acele etme büyü bozulma • Tüyler ürpertici bu cinayet Sivas ha -a irlıırinizi görmemeniz !hım - valisinde derin teessür nymıdırınıjbr, 

arselonda hayat durdu 

Yeni barem 
projeleri bir daha 
tetkik edilecek 

(Bcıft4rtıfı 1 inci ıay/ada) 
Esasen bu :meselenin Mecliste müzüe.. 

resine geçilmeden Parti Grupunda ıa · 
rüşüllnesini .isteyenler mevcuddur. 

Bütçe Encümeni yarınki (bugUnktı) 

toplantısında asker! barem kanunu pro
jesini tetkike bqlıyacaktır. Bu projede 
bazı yeni esaslar vardır. Ve muayyen D· 

nıflann maaşlarına zam teklif olunm•k .. 
tadır. 

Ordu Müf.ettip ft Ordu Komutanı Or· 
generallere maqlarından bqka aynca 
makam tahsisatı -verilmesi içfn Meclilte 
bir nrzu ve cereyan vardır. Barem ta -
nun projelerinin Meclir Umumt heye -
tinde kıı tatilinden ervvel, Fani önOmtlz
deki Cumadan evvel, milzakeresine ve 
neticelendirilmeline imkAn görülmemek
tedir. 

Amerika J"ponyayı 
çember allına alıyormuş 

(Ba.,tara.fı 1 inci sayfa.ela.) 
ci vaziyetini pek iyi g&tennekte oldu· 
ğu mütaleasım serdetmektedir. Büyük 
Okyanus adalannın tahkimi karan, 
.T aponyanın askerl biıf çember al1ma 
alınmak tehlikesine maruz bulundu • 
ğunu göstermektedir. 

Bu karar, Amerika, İnsfltere ve Fran 
sanın Tokyoya tehdidkAr notalar gön.. 
dermekte olduklan ve Amerikalılarla 
fngiliz1er 'tarafından Çine ikrazlarda 
bulunduğu bir sırada verilmiştir. 

.. Berliner Boel'!en Zei.tung• Ameri
kanın vücude getirmek tasavvurunda 
bulunduğu yeni üssü bahrileri g&rte
ren bir harita neşretmiştir. Bu üssü 
bahriler, bilhaS!B Hind Okyanusunda 
vücude getirilecektir. 

Buz dağları arasında üç 
yıl kalan on üç arkadaş 

(Bafkra.fı 9 uncu ıa.yfa.da.) 1 
Şüphesiz böyle sabit bir yere ayak: bas

makla çok ,eylerden kurtuldular. Bu· 
nunla beraber vaziyetleri gene korkunç 
olmaktan çıkmamıştır. Nerede ise kışın 
etiğindecfüler. Ustünde ya~aciıklan top
rağın ısmini bilmiyorlar. Yaşamak için 
ne yiyecek ve giyecekleri, ne de malze· 
me ve aletleri var. Varlarını yokıannı 

buzlarda bıraktılar. Ellerinde tek bır si
llhlan kaldı. İfte bu biricilt sillh onları 
giydirecek. untacak, aydınhtacak, aç Ö~· 
mekten kurtaracak. 

Günle! geçiyor, fakat.. 
N ansen başını kaldırıp gözlerim san 

renkteki semanın derinliklerine bakıyor. 
Gökte üç köşe halinde birie~erek cenuba 
dojru uçan bir kuş kafilesi görüyor. Bu 
kuılar kı§tan kaçıyorlar. İki arkada~ bır
birıne l:aluşıyor. Sonra (Nansen) kızak· 
lardan birinin kınlmıf patenini alıyor. 

- Yoksa. diyor, aiz Nınsen mlsi'lizt 
- Evet. 
İngiliz heyecandan kekelemeğe baıh

yor. Büyük Norveçliınin ellerini koparır
casına sıkıyor. 

- Ncrecen geliyorsunuz? diye hayla. 
rıyor. 

Nansen kısaca: 
- (Farın) ı 84 derece arzı §imalide hı· 

rakmıştrn. Oradan 86 dereceye kadar git
tik. Scnra (Fransuva J ozef) e geç\p kıp 
geçirdik Şimdi İspeçberge doğru gidlyo. 
ruz. 

fn~iliz bu çok sade sözlerin altında; bhl 
türiü tehlikelerle dolu }}uzdağlan ara
sında yaya olarak 1000 kilometre yüril• 
yen bu büyük adamı gözierlie hayran 
h'tyran süzüyor ve: 

c- Siz akla sığmaz bir f§ başardımıtı 
diyor. 

* 
Bunu balta gibi kullancak. Yohansen dt, Nansen; iki kutbu keşfetmek ,er<?!Jnl 
bir (mors) kürek kemiği yakaladı. O da kazandıktr.n sonra Kristiyanyad.:ı öld4. 
bunu kürek yerine işletecek. Bunlarla Buzlar ar86lnda bıraktığı (Fram) 1 ge-ı 
bititik adadli önce bir duvar yapıyorlar, lir.ce: O, .kaptan Sverdrupun idaresinde 
sonra üstiınü donmUf (mors) derilerile üç yıl 1'adar buzlar arasında kaldı. ~n:• 
tapalı bir yuva haline koyuyor,ar. K11pı İ!peçbergin fimalillde IE!l'best denizlen 
yerine de bir ayı poatu açıyorlar. 'Yan:a- çıktı ve (Nansen) den birkaç gün sonra 
rınrla tı.ıan bir yağ l!mbası onlan hem • tam büyük kaşifin gemiyı aramak üze. 
aydınlatacak. hem de hararet dereces;nf re tekrar harekete geçeceği sırada • N~ 
sıfırın altında bet dereceye kadar yük· v<>çe döndü. 
seltecek. Günlük yiyecekleri hep bir ör- SON 
nek. Sabahları ayı eti suyu. ayı haıla· 
ması. ıtkşamlan da ayı kızartmas.. Giln
ler hep bırbiri gibi geçiyo:-. Yıldızlara 
bakarak yürümek hem uzun sürecek. 
hem de ÇClk zor olacak. 

8 İkincikfuıun: Nansen: 
- .Bugün kızım Liv üç yaşına giriyc.r, 

diyor. Koskoca bir kız oluyo&. Zavallı 

Belgrad mulakatı sona 
erdi, bir tebliğ 

neşredildi 
ysvrum üzülme sakın. Babanı kaybet- (Bqta.rafı 1 inci say/cıda) 
m~yeceksin. Gelecek sene yıldönümünde tan arasında bir ademi tecavüz ve 
intallah beraber olacağız. Sana o zaman dostluk muahedesi imzalanacak ve ild 
birçok ayı. mora. tilki hik!ye.:ii söyli}·e- memleket arasında ticaret münasebet-
ceği.m. lerinin inki~afı için bir ekonomik kon. 

İki arkadaı geceleri yanyana uzanın· ferans toplanacaktır. 
ca. Norveçya çarşılarında düzüne- ile ça- Gene bu gazetenin bildirdiğine göre, 
maşır, elbise satın aldıklarını hayal E'di· İtalya ve Yugoslavyall)n yardım ve 
yorlar. sempatisi ile, Macaristan ve Romanya 

Mart .ayı baılannda ayılar yen~den gi!- arasında uzlaşma yolunda yeni adım
nlTIUyor. Nansenle arkadaıµ da gene av· }ar atılacaktır . 
larıır.:ıya başlıyor ve ayı deris!nden yeni Giornale d•f talia, pek yakında Bel • 
giyecekler yapıyorlar. gradda bir İtalyan ticaret odası ve bu· 

19 Mayıs. Hangi istikamete doğru gi· nu miteakıb de Romada bir Yugoslav 
deceklerini diifO.nUyorlar. Garbe İspeç - ticaret odası kurulacağını haber ver • 

(A.A. b<-l'ge doğru mu. yoksa cenuba mı? (Nan· mekte ve Yugoslavyaya askeri sipariş. 

Ruzvelt'in projesi, Amerikanın ce • 
nubu µrld i.mkaınetinde taarruzda 
bulunmak fikrinde olduğunu gösteri • 
yor. Japonyaya karşı tevcih edilmiş o. 
lan ve h<>rgün şiddeti artan tehdid, 
Tokyoda heyecan te,Wi.d etmek1'edilr. 
Amerikalılar, Vaşington'un Japonya 
istikametinde muazzam bir ezici mer
daneyt harekete getirmek tasavvurun· 
da olduğunu inkAr edemezler. Ameli • 
ka, otoriter devletlere, komintem a • 
leyhinde'lti misaka dahil memleketlere 
taarruz hususunda dahili vukuat yü -
zünden zayıf düşmüş olan Sovyet Rus· 
yanın yerine kaim olmuştur. 

Totaliterlik tehlikesine karp sen) cenuba karar veriyor. Tekrar vola ler için bir İtalyan grupu tarafından 
So ~l°""'-(Başta.rafı 1 inci sayfada.) den emir alm~tır. Geçen gece, Le Topek" • Kaunas 22 (A.A) - Ge- çıkıyı>rlar. Buzların arasında bin müır yanm milyar liretlik kredi açılması 

~llt'a }~rt- kadar mesafededir. Perthus'dan 20 Fransız tankının. ve çen s-eçimde Cüınhuriyetçi parlinin lıcülAt baş gösteriyor. Akınnvn kaptıl'dık- hakkıncia mes'ud bir neticeye vanla • S ~~n 22 (A.A.) - Muharebe, Cerbre'den de, buğdaydan maada, harb !Reisicümhur nam~ dan Lam.don, ları sandaJJannı buzlu sular.ı daııp kLJr· cağını tahmin etmenin de çok kolay 
~ ~talonyll cephesinin heyeti U· malzemesi ooh: birçok vagonun geç • Kaunas eyaleti basın bir1iği toplantı • tarıyorlnr. Yiyecekleri bitiyor, yeniden birşev olduğunu bildirmektedir. 
tGtı. esi 'Üzerinde devam etmektedir. tiği kaydedilmiştir. smda bi!' nutuk ıöylemiştir. hil<;1m E'den (mors) lan öldürüp et te- (AA.)' S hal~de seferberlik, cepheyi Barselon 22 (A.A) _Bu sabah şa· ~don, gerek ekonomi v~ gerek_. d&rik edıyorlar. Resmi tebliğ 
bir~ ebnış ve mukavemeti müessir faktanbeıi Barsek>n beş defa bombar- keılıık bakJı'mından, 4emfşt.ir, totl4l • Nihayet ilk insan... Belgrad 22 (A.A.) - Bu akşam, t • '!nJ.e getirmiştir. dmıan oollmiştir. Dördilndl bom~ terlik tebli~esi~ karşı koymak için talyan - Yugoslav görüşmeleri hakkın· 
ttbnL' ~ue~a Geltur mıntakasında dıman, 16 beşinci bombardıman 12 tay ~:rika Bır!eşık d,evletlerinde, hatta 1'1 Temmuz. Karlar altında ter.teri 11- ~ aşağıdaki resmf tebliğ neşredi~ 
~e~İiler, şidde~li mu'kablJ ta· yare ile yapılm~r. Dündenberi bom- b~tün Amerık.a kıt ~da halkın tek yah lı.ayalıklarla bene~ benekh . g~~- tir: 
~ '1d R~iştir. Bu şehir etrafında bardımanlar yüzünden 40 kişi ölmüş bır cephe teşki! et~:sı lhımdrr. Ben nen bir mmtakaya geliyor, yemel: ~ışır· Kont Ciano'nun Yugoslav hükfune~ 

d@tlı. muharebeler olmaktadır. ve 73 ki?i yaralanmıştır. ~~sen ~~zvelt ~ ~uracaat ed~ ha- mele koyuluyorlar. U7.Aklardan ~opek reisi ve hariciye nazın Dr. Stoyadino-
11~ ~enı işgal edilen yerler Saat 14 tf', sirenler, 6 ncı defa tay· rıcı polıtik~n.ın gu~. ~elelerı karşı • havlamasma benzer sesler duyu.uynr. viç'e yaptığı dostane ziyaret, en bil •· 

~it? os 22 < A.A.) - Frankist kuv • ya relerin gözüktüğünü haber vermek • sında k~ndtsıne. muzahır bulunduğu • ŞBfalıvorlaı · Etrafı dinliyo!.'l~r. ~ulak•a- yük samimiyet içinde geçen derin ti• 
1' ~ :an~des mmtakasında ezcüm • te idi. mu temın eyledım. rma karabatak. martı sesl~rı geltyor. kir teatisint: vesile teşkil eylemiştir. ı., 
Sda Quı~'lin, Las Cabanas ve la Barselon 22 (AA.) _Bugün neşre- tadır. . ~rafa bakınıyorlar. K.arıann ilstüı:_de ki devlet adamı, iki memleket politi • 
~ koylerini zaptederek San dilen bir kararnameye göre, yann sa- Fra~rm İiia'l)'\Rdlara cewhl tılkı. kur~ ve kuv_vetll bır ihtimale gore kasının esaslı unsurlarından birini 
~ eivanna gelmişlerdir. Sahil bahttın itibaren Barselon'da bütün en- Paris 22 (AA.) _ Gazeteler, bu. • kapek ayak izlen garilyorlar. Yenid~n teşkil eden 2S Mart 1937 İtalyan. Yu· 
~lla ~ Sitges, Sampedro, Sampere, düstri ve ticaret tatil edilecektir. SS gün İspanya dahiıt harbinden bahset • havlamalar duyuluyor. Nansen yalnız ba- goslav ps.ıktının mükemmel işleyişini 
--~ lcon zaptedilmiştir. fgualada· yaşına kadar bütün erkekler ve gö • mektedir. pna bu seslerin geldll_l tarafı doğru gf- ve mes'ud neticelerini bir kere daha 
'~~e işgali işi bitirilmiştir. Bu nilllü olarak yazılacak bütün kadınlar, Journal gazetesinin Roma muhabl • diyl)l'. Kr.r yığmlan lçınde bir adam gö- memnuniyetle müşahade etmişlerdir. 
~ d""a kı kuvvetler ileri hareketle • kendilerine gösterilecek işleri yapmak ri, İtalyan düşünüşünü bildinlikten rllyor, .şapkasile a~lAmlıyo!. Ad~m scıa- Ayni zamanda, iki devlet adamı ge. 
C.~ ın ederek Tudodeambros, üzere askeri makamat emrine verile • sonra sözler.ne şöylE. devam etmekte • mmı a.ıyor ve tngıllzce kopeğlnı yanına rek İtalyayı ve gerek Yugoslavya;.ı • 
~~es ve Cabrera'yt zapteyle • cektir. dir: ça~nyor. lakadar edPn muhtelif Avrupa vazi • 
~i~ Harb endüstrisi, yiyecek istihsal e • İtalyr.l""ar, Franko'nun zafıerindeıl !vet kibarlılmdan. yübek konclu 11~ yetlerini tetkik etmişler ve Avrupa • 
~ 'l'orza Aguilat, Ribelles ve mü • den ve dağıtan müesseseler, hastane • sonra da İspanyadaki imtiyazlı vazl • tik botundan, etrafına ~aydığı misk gibl mn bu kısmındd, alikadar bütün mem·' 
~IŞtf l, Duenas ve Figueras ele ge- ler ve ec1.aneler, gazeteler, lokanta • yetlerini mu'hafaia edeceklleıinl a "' sabun koku6undan belli ... Bu adam İn- leketler~ anlaşma halinde ve ayni za. 
L lıarek;; . , lar ve hükiimet daireleri, bu karama· nıyorlar. Halbuki şiddetli surette nas- gl~fzdtr. Ya onun karşısında dunn.. t>a· manda Yue;oslavyanın komşusu mem • 
~eıt ~n Yenı safhası, Barselon un me ahklmı haricinde kalmaktachr. yonalist olan İspRnyolla.rm cınütte • çavralal'a bUrUlü, saçı sakalı birbıri!le leketlerde vukua gelen ve Belgradda 
a,._ • l!trse arında cereyan eylemekte • Bir İngiliz gemisi battı fiklerine• ne derece zorlukla taham • kanşmış, yüzü kalın yağ ve kurum b· müsaid akisler tevlid eyliyen son te • 
~ geçi~~.'un en. yakın müdafaa hat Barselon 22 (A.A.) - Saat 14/30 mül etmekte olduğu sat1btir. Galib ge- bakalanna bulannJış vahşiye benzfy~n zahürlerle münasebettar olarak, sulli 
~ ış~r. Ş~mal . mın~kasıın~ d.a 8 tayyare şehri bombardıman etmif - lir gelmez İspanyollann ilk işi, bun • kim? ve nizamın takviyesi için iş birlikleri-

~l'. el bölges1 tecnd edılmek u· tır. Saat 1S,1 S te on tayyare şehrin lardan kurtulmak olacakttr. l'hma, KC\nuşmaya bqlıyorlar. ni derinleştirmeğe devam hususunda-
lt.taıo.. işçi mRha1lesini ve Barrio dhfno'yu kendi buruk! bahsinde !ruvvetlldir ve .ltırşısındakini bir fok balık avcısı zan. ki müşterek azimlerini teyid eylemlf" 

Yay~ 20 ~z tankı ~mbardıman etmiştir. Bundan dört aleyhinae manevra yapılmasına mtı • neden f ng'liz nazikhıe: ~erdir. İtalya, bu işbirliği eserine, Ro-
~~ 22 gönderilmiş_ gım evvel bu~a!a buğday w ~ ge • saade etmiyecektl!'. - Sizi görd61flme ~k menun oldum, ma. Berlin mihverini vasıflandıran ya• 
..:-~~& (A.A.) - HukQmet mah· ~rmiş olan İngills Mlıriner gemisi bat· Bone, DaJadye'ye izahat verdi diyor. pıcı zihniyeti getirmektedir. 
~b,.~8~ taınamUe emniyet edilir m1ştır. Paris 22 (A.A) - 1l'ç gündenberl - Teıekkilr edelim. ben de çok Rvbı· Gene bu münasebetle, İtalya ve Yu • 
tt .. ; ~liı an ~lınan .haberlere atfen fsp:ınyaya ıiltdı rönderilmeıd için enternasyonal 'ftZ'İyft hak'kırıdtt Bq. dlm. goslavya ar&sındaki ekonomik müna • 
~.Jl'rin ne gore, Pirene hududun - Vaşington 22 (A.Aı.) - Hoo'Vler'in vekille herhangi bir gftrOşmede ba • - Burada vapurunuz vır mı? sebetler, dikkatli bir incelemeğe mev. 
11\:...~s ~? hudud karakoUan • Le Cümhurreic;liği zamanında hariciye na· lunamamış olan Hariciye Nazın Bo • - Hayır, ·npurum burada değil zu teşkil etmiştir. İki ekonomi birbi • 
~' 'd ~~ Vend;res ve Cerbere • zın olan Stimson'un Hull'e bir mek • ne, bıı akpm Daladye'yt dyaret ede - - Kaç klfı.tniz? rinin mütemmimi olduğundan bu sa • 
~ Rön~~ınden_ ~rse'lon"a gitmek tub~a mü!'B~aat ederek İspanyaya gön rek kendlsHe ' çeyrek. saat gör11şımilş - Bir orkadqım var, turada buzlsnn hada iki hükumetin vücud bulması ı.' 
~ 1?1 serhec: len but~n har~ malzeme· denlecek s1lAh ve mO.hj.mmat üzerine ve Başw!Jdle son hAdişelleıi ezeOmte ktyısmda duruyor. çin temaslarını artl.T'lllayı kararlaştır-

' Jçj11 ~a geçmesı~~ musaade ~t • konmuş bulunan amb~rgomm kalcJı. - Franldrl.lerln Barselon ılbıerlne J'G.riıı- İngiliz karpsıııdald.ni dikkatle sUzü. dıkları geniş ve büyük inkişaf imkan • 
nsız dahılıye nezaretın • nlmasmı taleb eyledlli teyid olumnak· yüşlerlni anlatmıştır. yor ve: ları bulunduğu müşahade olunmuştur. 
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,_}fana yazacaksınız, deği.l mı. Jeacqu
eUne? Bu iki ay sürecek ayrtlığınıız beni 
size unutturmıyacak ya? Sizi ne kadar 
se~diğiıni bir bilseniz. sevgilim! .. 

- Tabii George, size elbette yazaca • 
ğım .. Ne için bana müteınadıyen bu 

suali soruyorsunuz? Aşağı yukarı on beş 
gandcnberi mütemadi'Yen bundan bahse
diyorE=unuz. Karınızla çocuklarınızı say
fıyeye götürmek için Paristen ayrılma
nızın kabahati benim mı? Benı hiç dü
şünrr.iıyorsunuz. değil mi? Burjuaca dü
§Ünc2'erinıze hürımet edilmesi ve siz o
zı:.ın yanında olmadığınız zamanlar beni 
daima sşkl:ı üstünüze titrer bir halde ha
zır bulmanız sizin için kafidir ... Ya ben ... 
Bl!nim bu iki ay içinde ne olacağımı hiç 
cJüşür.dünüz mü? Hiç düşündünüz mü ki, 
giden be::ı değilim, sizsiniz ve binaena -
leyh beni burada bırakan, ter~eden siz
siniz? 

- Rica ederim Jeacqueline! ... 
- E\•et! Doğru söylüyorum, terkeden 

sizsiniz ... Benim hayatıma birdenbire gir
c!niz ve sebeb olacağınız ıztırab ve ele -
mimi hiç düşünmediniz. Bum. rağmen şl
k!yet eden dE gene siz oldunuz. Fakat her 
şeyden evvel, aziz dostum, müsaade edin 
de bit anlaşalım. 

- Fakat Jeacqueline bunu size yüz de· 
fad~:ı faıla söyledim: Sizi, yalnız iizi se
viyorum. Evet bir de kanın var ... Fakat 
tıe yapabJ!irim? O zamanlar sızi henüz ta
nımanuştım. Beni size bağlıyan aşkı ka
nınla aramızdaki arkadaşlık hissile nasıl 
nıukaye.;e edebilirim? Size söz verlyo -
rum, Far!se döner dönmez ona bütün 
bunları anlatacağım. O zeki bir kadındır. 
Beni anlıyacağından eminim. Sonra da si
z; sev~yorurn ve bu vaziyet böyle devam 
edemE:'z. liu hal beni hasta ediyot. Hayat
ta en ııe.fret ettiğim şey yalandır; halbu
ki gırtlRğıma kadar yalana battım ... 
Jeacquelinc bana elinizi verini:t . . . Ne gü
zel el, hem de ne kadar yumuşak... Her 
şeyin iz güzel sizin .. . Gençliğiniz, gözle • 
riniz, saçlarınız ... Bu biraz eskice sac; tu
valetiniz size ne kadar yakışıyor. Bu biraz 
hüzür: ifadesi olan dudaklarınız... Gü-

Georges onları dudaklaril! daha bü - G('(u·ges hayretle geri çekildi. Mektub 
ylik hir aşkla okşamak ve kokusunu da- yoktu. Halbuki dört gündenben bi .. bir
h' yakından teneffüs etmek için genç ka- lerin: görmediklerine göre Jeacqueline 
dının parmaklarının üzerine doğru eğil- en~ b:r mektub yazabilecü kadar vakit 
di. rasıl olsa bulabilirdi. Postahaneden çıktı 

Bir Temmuz günü idi. Hava sıcak ve ve çayırlar arasında yürümeğe başladı. 
boğucu :dl. Georges ve Jeacqueline Şan- Lavaııta çiçeklerinin kokusu hoşuna gi
ze.ize i.ızerindeki geniı taraçada y:anyana ~ıyordu. Eu gezintide Jeacquelinenin de 
otum'uşlaraı. Genç kadın gö't yüzüne, a- yanında bulunmasını ne kadar isterdi. 
ğaçlara, caddeden geçenlere, kadehine, a- Ond<ın haber alamamak Georgesi deH 
yakkabısının burnuna, çantasının şekli- ediyordu. Mektub her halde gelecekt; .. . 
ne bakıyordu. Erkek gözlerini kadına Belki yaıır. ... Yahud da öbürsü gün .. . 
diknnş, başka hiç bir şeyle meşgul de - muhakkak gelecekti. 
ğildi. 

- Jeacqueline size gene tekrar etti • Öbürsü gün ... Kafasında bu tarih yer 
ğim •çin teni affediniz, fakat ban& hemP.n ettikten sonra içinin neş'e iie dolduğunu 
vadetmenizi istiyorum: Bana yazacak mı- h i~Ptti. Bu neş'e ile otomobilmin yanma 
smız? hdıır gele!. Ve içine sıçrıyarak sürat:e 

Bu defa Jeacqueline sabırsızca bir ha- sürmPğe başladı. 
reket yapmaktan kendini menedeme ~ Bu ikı güıı de ne kadar nzun sürmüştü. 
mişti. Georgeı: artık saatleri sayıyoı:du. Gcc.::yi 

-- F.ica ederim, Georges, ısra..· etmeyi- s•:viyordu. Çünkü uyuduğu zaman ken
nlı. Gül:irıç oluyorsunuz. Sizi inandırmak dı~id sevg:Jisine kavuşturacak ana d~

için ::ıe yapmalı? Yemin etmekliğ!mı mi ha yaklaştığını zannediyordu. 

istiyorsunuz? O saoııh her zamankinden daha zin:fo 
- Oh .. hayır ... Size inanıyorum ... Ba- ve daha neş'eli uyandı. Yennd-? duram.ı

DR yazacağınız mektubları (Cogolin) e yord:.ı Sa&t on birde Cogolinde bulu -
pnstrestant olarak gönderirsiniz. Adresi nacrıktı. Su.st on biri beş geçe donuk ma
unutnıayınız... Hayır... Dahl gitmiyo - v~ renkli zarfı eline alacaktı. Onu lı~: 
ruz ... 1-Iemen şimdi mi gitmenız JAzım? rcıüjciet açmadan ellerinde tu~aca'<, yazı. 
Ne ıç:n? Bir çeyrek, yahud da on dakika sımn ı~:i:rel hatlarını gözl~rile takib edc
daha !azla kalamaz mısınız'! Bu on da- cı:-kti. Mektubun pulu en fazla naza:1 
kika o 'kadar çabuk geçecektir ki .. Son- dikk<lti cclbedecek noktası obcakt. Bı.ı 
n ... İk~ &~ ... Allahım bu ne uzun sü~e.- surette Jeacqueline'in tath bi:- hareke~· 
cek! Pakat dönüşte... Jeacquelinc sizP. !e bıı mt•kıubu hangi saatte ve nereden 
vAdeıiiyorum, vAdediyorum ki ona her kutuya attığını anlıyacaktı. Jeacqu~li -
Şl?Yi anlatacc.ğım. ne'ir. .hayı:li gözlerinde canlanıyordu. 

* Seyahat yorucu olmuştu. Kan'a gt>l . 
dikle':i ıaman Georgesin tek düşüncesi 
postrestanttı. Cogolin bir kaç kilometre 
mesafede idi. Arabası da çok çabuk gi . 
diyordu. Bi.:tün ümidlerinin toplandığı 
bu pcstahane gişesine giderken kalbi se
vinçle ~·arpıyordu. 

İçinde bir tek memurun çalı~tığı ve tek 
bi! deiiği olan bu postahanede biı çr)k 
insan!ar toplanmış, mektublannı alıyor
lcırdı. 

Başı çanta~~ının üstüne doğr.ı hafifçe e
ğilmi ş, çantanın içinde zarfı arıyo• göz
~c-ir :n rengi. tebessümü, ism! gibi a)·ık 

ren~li olan mavi zarfı. 

lüyor mu~'Unuz? Evet bu hüzünlü du- Beklemek! Beklemek te bir zevkti. AJ-

p.~stahcınEoye geldiği zaman c~orge; her 
zam:ınkinder. daha mes'uddu. Kapiyı f . -

ra!ı\•arak i~eriye girdi. Çok aydınl:kian 

gird iği :çın gözleri alışıncıya karhr L' t r:ı

fmı ,ıdarnakıllı seçemedi. Bır an o:d:ıf;u 

yerde duröu Sonra daha alışt~ ad ıml:1:'a 

memurun tulunduğu gişeye doğru yü -
rüı:iü. 

dtıklannız . .. Bazan. beni siz-2 bu kadar lahır.1 ne aptallaşmıştı. Bir çocuğa. bir MC'nıur kadın dağınık zarfları bi: nı'.H
bağhyan şey. bu yorgun ve ifade oluna- mek!cb te!C'besine benziyordn. Fakat 0 _ det .irnrısiJl'dıktan sonra namın:-t gı . rr.iş 
rnıız bir acı hissi veren dudaklarınız değil hız yaşında aşkı keşfetmeıc ve ömründe bir mektub olmadığını c;öyledi. 
midir, diye düşünüyorum ... Bu ifade si- iik defo olurak sevmek ne güzel şeydJ. -· Em:n misiniz, matmazel' 
zi dünyanır. en garib muaddai maiıhiku Sm .. ~ı gelmişti Yüzünde heyecanl,ı ka- S~.;ı .!>On terece tathlaşnuş~ı Sank! pc:>s 

Hayatım : Çocuk'.uğum nasıl geçti? 
'(Başta.rafı 7 nci sayfttda) 1 onunla düztabanla bastı baca~ı andı~ 

rosu gibi dram tiyatrosu gürültü götür- dık. Hep beraber gezerdik. Bizi ber• ,» 
müyor. Or~da azami sükunet olacaktı. soka~a çıkarırlardı. Evleri Beyaııdd JAI. 
Nasıl yaramazlak yapardım?.. hokkabazlar .kahvesinin arkasında . dl 
Hatırhyabildiklerim şunlar: Annesine (ebe hanım) derlerdi. 51dı di-
Önde cturanlann enselerıne ıslak leb- ehe hanımın oğlu namile ailıltrdı. S• it 

nin üzerinde !duruşum, hem çok yakJJI b t leh! atardım. Ağlanacak yerlet"da kahka- d ı• 
}ıgyı basar. sahnedeki ve halktaki heye- çorukluk m-kadaşım olduğu, hem t • 
cam baihılardırn. Halk ta, oyuncular da bir !:an'atkar olarak yeti§tiği i~indtr· o:; 
s!nirlenir:ıerdi. Hiç unutmam bir . ~ece, dan b!rçox hatıralarım arasında te~ 
Manaky:m tiyatrosu o dehşetli dram?a- bahsetmek imkAnını bulacağım. 

nndan birini temsil ediyordu. Yanımda Boş arsalara çocuk tiyatrolart 
yaramazJı k ve mahalle arkadaşım mq- ıet' 
ht..r :ı.-om:ı- kambur Sadi vardı. zaten ha- Bir akşam evvel gördüklerlnıl°" ~ 
Şnnlıklan umumiyetle be!'aber yaparrlık. gi.in rnah~lle çocuklarına t~lıcrarl bif 

Civarımızda konak enkazlan yığılı 
Kambur Sadi ile hem leblebi yiyor, h<'m arsası' 
oyunu seyrediyorduk. Binemecyan ve ka çok arsalar vardı. (Tarsus Paşa ' 

(Cukurçec.me) gibi... Taşları dizer. fi' rto;; herkeı,ı dehşete düşür;?n bir meclıste • -.r·· 

id~ler. Tıyc.tro nefes almakt:ın çekin!ycr, cı~kla~ın .cturacağı yerle, tahneyi ayt~ 
bfüün alakasını sahnede teksif etmiş. din- 'rlık. 1ki &ğaç arasına da ıp gerer, u~ 
liyordu. Binemecyan kansına doğru elle- ma kağıdlarından süsler yapardtk. dl 

ağıımla mızıka çalardım. Kambur Si rlr.5 kaldırmış, mübalağalı jestlerle piye-
sin çok daha heyecanlı bir yerirı~ girmek de '!)jr gaz tenekesinin üzerine iki dt

1
' 

ve. uzun hır konuşmaya hazlrlanmak ü- n~kle tempo tutardı. Bu teneke caı tor 
u-re idi. KPmbur Sadiyi gıdıklcıyıverdmı, hnılcyi yerinden oynatacak derece<Ü Jllll" 
o da da~· ar s.madı, attı kahkahayı· aızarn gül'ültüler çıkarırdı. Bizim patı"' 

_ Ayyyy .. yapma be Naşid!.. tırrıız yanında Gregorun cazının gnnıbOt' 
Bütün başlar bize dönmü§. sert mınl- tfüü s1Lek vızıltısı gibi kalır. Bir akŞI,. 

t~1 ar, d<:ha sonra küfüre benzer azarlar evvel ne görmüşsek tiyatrod:ı, rolleri " 
rsmızda taksim eder, oynamağa baf,r-ışitilmişti. Fakat asıl mesele sahnede i:H. 

Zava:iı Binemecyanın heyec-anla havaya 

kalkan kolları, iki yanma düşmü~, hade
k&larınclc:n dışarı uğrıyarı gözieri sön
rr.üş, bir lrE>lime ile bütün lıf:yecanı uçup 
gitrr.!ş, bir balon gibi sönmüşt, :i. 

Tab ıi biz tartaklana tartaklana bermu-
;:ui ''e bır daha da alınmama:c k&raıile 
kapı dışarı edilmiştik. Fakat haliı. çocuk
lıı~wna rağmen, yaptığım bu yaramaz
lık! an utanırım. 

Gözüm.in önüne Binemecyanın o n
muzlarımn düşüşü gelir, bir aktör olaralc 
vaziyeti cüşünürüm, bunu san'ah k.ırşı 
affodilmez bir hakaret adde-:Jcr, üzülü-
rt:m. 

Kamhur Sadi en yakın arkadaşımdı O 
zavallı küçümencik şamama kadar bir 
şeydi. Ben•m yanımda ufacık kalırdı. Biz 

dık. Muhakkak ben ibiş olurdum. 
Derken iş! ilerlettik. Ev bahçelerl11: 

icrayı 10bıyat eylemeğe başladık. SU )• 
şu sebebden ileri geldi: MahalleM ytl 
s~k ailelere mensub çocuklar da~ 
UunJar sokağa çıkmalarına asfa ııin ff' 
rilmiyen muhallebi çocukl~n idi. Btıid 
eğ lcnc,,mize pencereıden içim çeketı roJb 
dum beyleri üzmemek için anneleri: 

- Haydi Naşidi çağırın da. b!ziın bafr 
ç~ce oynayın! 

Diyorlardı. Böylece sokak tiyaırc'° 
bahçeye terf; etti. Bahçede bir par;a 41' 
h·i .muntazam yapardık, yatak çal1'fll>' 
dan perdemiz, tahtadan irultsleriJnil btl" 
lunurdu. 

Yazan: Nusret 3a.ftı C,,ş-lctı" 
(Arkan"~ 

----- -....... G ...... R .. ···········p········ .. ···N·····ı 
1 ........................................................................................................ .....: 

Ba~, Nez~e, Grip, Romatizrn• yapıyo ..... Bir çocuk gibi tebessüm ediyor nşık o:r tP.bessümle gi§eye yaklaştı. Hil- tıı nıemurunıı tatlı hitab ederek seınp cıt ·k 
ve hır kadır. gibi bakıyorsunuz ... Elinizi viyet clizdr>nını uzattı. Memur kadın bir olursa beklediği mektubu aıabılec~krı. 
çekmeyin;-z Jeacqueline ... Evet... Onu yığın ınektub arasında anıdı. Alakac;ız Gişe~'eki memur bu sunle cevab ver Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k~ 
e:~erım~ arasında bırakınız ... Onun ne j bir t::n .. ırla cevab verdi. me<lı l.ıile. - - lcabnoa günde 3 kaşe alınabilir. - ~ 
=g=u=ze=l=b=ı=r=k=o=k=u=s=u==v=a=r!====================S=ı=·z=ın==iç~i=n=b=i=r~ş=e;y~y=o=k=.==================~(~J)~c~v~a~m~ı~l~3~ii~n~c~ü~sa~~~·f~a~d~a~)==~==================~=======================================~ 
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~Aşıklar yolunun 
Gazeteyi elimden atıp Suphi ile kan

sını görreei?e gitti ğimde Ç<>cui?u henüz 
getirmi~lerdi. Yavrucak h iç durmadan 
ağhyor, anası nasıl teskin edeceğini bi
lemiyordu. Esasen zavaHı kad:rıca~1'Z 
da müthiş bir buhran içinde idi. Göz
leri dehşetle açılmış, Suphiye bakıyor· 
du. Suphi ise, dili tutulmuş gibi, sade
ce susuyordu. Halbuki yüzünün sanlı· 
ğından ve a~abi tiklerinden onun da ne 
kadar jl'llÜtr-essir olduğunu görüy~r • 
dum. 

nu~tuk. Fakat gazete okumamış ve he
nüz kimseyi de görmemiş olmalı ki, 
ihtimal şu anda Büyükadanın her ta
rafmdan dedikodusu yayılmış olan faci 
adan bana hiç bah~etmedi. Ben de bir 
şey söylemedim. Yalmz ona: 

yolcuları 

Fakat dilerim ki Nevinin uabı, müm
künse hepimitinkinden daha az olsun. 
Çünkü babası dün akşam gözlerinin ö
nünde sulara gömülen o yavrunun 
korkusunu zamanla bir derece hafiflet. 
mek ancak ona düşüyor. Eğer anası bu 
mucizeyi yaratamazsa çocuk bütün öm
rünce harab oldu, mahvoldu demek • 
tir. 

Ah, dün akşam, Nevin, Suphi ve ben, 
üçümüz nE' ~etaretle Ada ı vapuruna 
binmiştik! Onları Adada tuttuğum oda
larına götürüp bırakırken içimden ne 
saadet duyuyordum! Öyle ki, kendi 

derdimi. Siiheylfiyı düşünürken duy • 
duğum kıs~ançlık hislerini ve Namık 
bevin karşıs•ndaki vicdan azablarımı 

bile unutmuş gibi idim. Heyhat! daha 

büyük bir işkenceye, bir vicdan azabı
n '.l uğramak için ... 

Hadise, 11örünüşte acıklı olduğu ka
dar basit ... Yalnız sabah gazetelerinin 
yazdıih bir boğulma vak' ası. .. Bebek • 
ten kalkan Şirket vapurunun güverte
sinde bir adam, yanındaki çocuğuna e
ğili var: « - Annen, diyor, bugün baş. 
kMile evlendi. Yeni babanı da benim 
kadar sevecek misin?» Çocuk dudakla· 

Ycı.aan: Halid Fahri Osanıoy 

rını büküp ağlamağa başlıyor. Babası : 
«· Ağlama diyor, sonra şu bayanlar 
seni ayıplarlar?> Bunun üzerine genç 
bir kız teessürle çocuğa sesleniyor : 
« - Gel çocuğum yanıma .. bak sana re
simler göstereyim.> Çocuk bu!.. Henüz 
beş ya~ında! .. Babasının acı sözünü u. 
nutup \l kızın yanına koşuyor. Bu an. 
da, kalbi yaralı adam, güverteden sar
karak, sulara bakıyor. 

Yanl::ırında biraz oturdum. Bir kaç 
teselli vc>recek kelime söyledim ve son 
söz olarak: 

- N€ çare!. Bir kazadır olmuş. 
Dedim. 
Fakat. ah, ·keşki böyle demeseydim.. 

Suphi. deli gibi hemen haykırdı: 
- Kaza mı?. Nevinle ikimizin cina. 

yeti desene! Onu biz öldürdük. 
Nevin: 

Okuduğum gazete, vak'aya şahid <>- - Sus, Suphi! diye yalvardı. Çocu· 
lan bir muharriri ağzından bu baba ile ğun yanında böyle sözler söyleme! 
çocuk mükalernesini ve bu mükAleme· Bu söz bütün faciayı bir noktada dü
yi takib eden faciayı anl:ıit1ktan sonra ğümlemişti. Kendim fazla bir kelime 
biraz edebiyat kokan yazısını fU satı..r- ilavesine cesaret edemedim. Nihayet, 
larla bitiriyor: daha dün evlenip rnünasebet1crini meş--

cZavailı adamcağızın güverteden e~il- ru bir şekle sokan bu talisiz çiftin ya
mesile başı dönerek denize uçması bir nmdan çıkarken saadetlerinin bir gün. 
Uihze icinde olmuştur. Güvertede faciayı de mahvolduğunu anlamıştun. Zaval. 

lıların hayatları zehirlenmişti. Ne ka· görenler haykırmağa. ba§lamıtlar, kap • 
dar sevişseler Boğazın sularında boğu-
lan o adamın hayaU bun1an hiç bir sa· 
man rahat bir vicdanın yaşatamıya • 
caktı ve belki günün birlnde bu yüz • 
den ayrılacaklardı! 

- Dün odaya bakamadım, dedim, 
yarın, yahud öbür gün bakacağım. 

- Peki! 
Diye gülümsedi. 

• Fakat bugün, bana ya1nızlık dehşet 
veriyordu. Hiç olmazsa Süheylayı daha 
fazla yanımda görmeli idim. Belki biraz 
avun~rum. Belki değil, şüphesiz avu. 
nurdum. Bu hisle evvelki kararımı boz
dum: 

- Macırnafih sen bu akşam Çamlığa 
gel.. snn defa olarak ... 

- füıkalım, diye cevab verdi, an • 
nemden kurtulabilirsem ... 

Ve gülerek yokuştan aşağıya koştu. 
Onun bu kuş gibi uçuşunu görünce 

bir ıklim değjştirmi~ gibi oldum, ateş
ten ıhk bir havay::ı geçtim ve hissettim 
ki içlmd,, Namık beyin hayali gibi bir 
hayal daha zayJfladı. Fakat bu defa za· 
yıflayan bir ölünün hayali idi. 

Ve derhal biraz evvelki fikrimi de • 
ğiştirdim. Belki Suphi ile Nevin de za. 
manla bu hadisenin üstilnü killlerler ve 
gene mes'ud olabilirler. Yalnıı o çocuk, 
büyüdükten sonra da, gözlerlnin ~ -
nilnde sulara giden babamıın hayalini 
unutabilecek mi? 
Şimdi yalnız ona acıyorum. 

vm 

tan 1ıapuru durdttrmtL§ ve deni.re derhal 
sandal indirtmiştir. Fakat M çare ki 

pervanenin ça.lka.ntısına kapılıp au?ıınn 

altında kaybolan bedbahtı kurtarmak 
kabil oiamamıştır. * Aşıklar Yolunda beş sabah daha ol· 

Diltı gece karakolda aWeon"laft çocuk, 
bu ıa.bah BiLyüada.ya t<J.§1nd14t anlaplan 
a1uı8n•.a teılim edilecektir •• 

Eve dönüşte SüheylAya yokuştan i . du. Çamlıklar, her gece biraz daha ol· 
nerken rastladım. Eczaneye mm al - gunlaşan beyaz ay ı.şığmın ıilyuından 
mıya tniyormUJ. Ayak Osttt kısaca im-- bet defa daha silkinerek lQ'andı. Ben 

u esnada ne yaptım? Ne işitt · e' 
nikah sabahından ve onu takib ed iK 
ölüm havadisli uyanıştan sonra, btl ,e)t 
gün, beklediğim, beklemediğim, :oef ar 
veya ıztırablı ne gibi hadiselerle ~ blJ' 
laşt1m? Çünkü artık her gecenin ~ p 
sundan sonra gündüzleri de bir fe 
Jadelik bP.kliyorum! O' 

Hakikaten bazı fevkaladelikler dt t'. 
luyor. Bu hafta, bunların_en ba.ş~ 
hadise var: SüheyJanın, üç gün~ 
tuttuğum, Beyoğlundaki geiıiş ve ~ 
mobilyalı odamıza dün ilk defa 'itO" 
ve bana, daha ko11anma ahlır atı 
nefes almadan şu suali soruşu: 

- Ne zaman evleneceğiz? ""1" 
Şaşırdım, birdenbire bir ce\18b 

rnad1m. Sonra şunu diyebildiın~ # 
- Nasıl?. Demek bunu düşiiD 

dun? 
- Sen düşünmüyor mu idin!~ 
- Tabii... Yalnız her şeyin 

var! . tlı-
Bu tPredclüdlü cevab1m beni bı~ ,ı

min edememişti, değil ki SübeylA'1 
• 1 ~ 

sın. ~ l)v 
Kollannı boynumdan çekereııe~ 

müddet somurttu. Ben, yavaşca e ırs1' ' 
tuttum. Çekmek istedi. Fakat b 
madım. gO'_ 

- Niçin_. dedim, niçin ban~ bOY;9d,t 
ceniyorsun? Aşkımın neş'esıle 0 fBıl' 
sarhoşum ki, bir izdivacın bU11

8
1 

ne ilave edeceğini düşünüyoruJl'lgÔıı tı" 
- Ne mi? diye haykırdı. Jier de ,P' 

raber olacağız. Hem sonra beD f!JJl' 
nemin yoluna sürüklenmek ist~veıı" 

Güzel kız! Demek kendisine &-

miyordu 
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Serseri çocukların hayatı 
'l'ary 

~Plır ı::hı (otel kapısı) dediği yer, I ve cidrli bir filezof halile bana şu na • az kalsm, pastırmayı unutuyorduk. Çı· 
"'' ~.salonu ile köprünün du- sihati veriyordu: karsana o mübarek cennet taamını da. 
ttn ibe ıı bll'inin arasındaki boşluk • - Bak arkadaş!. Korkunun, ölüme Hem onu, peşin para ile aldık ... Yeme. 
de g~ O, bu boşluğu bir hamle • h~g. bir .~aydası y~ktur. İns~n oğlu de- si, daha başka olur... Haaa, ne diyor-
1'\ı il · .L Ve derin bir karanlığa doğ ?.ı~ın, duny~!a hır ke~ ge11:1', bir kere dum? Evet.. burada, hem şu k<>rktuğun 

Mollanın etrafında daima emirlerini icraya hazır bir 
sürü hizmetçi, hareminde de gene bir !ÜTÜ cariye tJardı 

lt erJeırnşti. olur. Asıl huner, geç ölmenın çaresine müreklı:eb gibi denize dalmamak, hem 
l> .... Utubeıı...n, 

1 
bakmsktı:r ... Çarçabuk ölmemek için de çarçabnk tahtalıköyü boylamamak 

.... ,anı- Yağ 1 bir mermer gibi de her seyden evvel, sıkıca karnını do· için ayağı'!ı sıkı basmalıdır ... Burası, 
llıeı.. ~~ dubanın r._....: d &.. •• -k b. 
~ltıltkJa, UL1:f'ın e, 'Uuyu ır yurm:thdır ... Şimdi, paşazadeliği bir bü!<büti.in başka bir alemdir. Bu alemin 

'6rQy
0
rtn tıpkı bir asfalt caddede tarafa bır~!ı:. Karşıma otur. Adamakıllı de kendine mahsus havası, suyu, insan-

..... Dik uş gibi gidiyor .. ~ ara sıra: karnmı doyur. Sen, bizim <>telin hava. 1-an. kanunları, nizamlan vardır. İster 
ttııci kat .. kendini demire çarpma ... sını bilmezsin. Sabaha karşı öyle bir keyfinden, ister zorundan bu aleme gi· 

Sirayete karşı biraz ihtiyat tedbirleri ı !iğini ıı~!ledi. Bostancıbaşı da .. ~o~layı 
ifühaz edenler yalnız Avrupalılardır. bı;ımak uzere o tarafa doğrıı yurudı.;. 
Pek ~ki bir itiyad ~k kere onlan bu Uıalrlar cierhal koşarak o sır:ıda evin
tedbirleri ihmale sevkediyor. Fakat bu de bulunan Mollayı bostancıbaşımn zi • 
her zaman gayet tehlikeli bir teYdir. İş- yar.?tinden haberdar ettilel'. Biı· kaç şi§e 
leri dolayısile mutlaka şehtrde kalınağa marasken Mollayı o kadar meşgul et • 
mecbur olmıyanlar veba esnasında mem- mişti ki biişkalarına bakabilecet hali 
nuniyetle köylere çekiliyorla.-. Tahribı>- kalmamıştı. U§ak Bostancıba§lnın ci·waT• 
tına naharda başlıyan bu hastalık alelade daki çayırQa olduğunu haber verdi. Ben 
kış ipt~dajarına kadar devam eaer. böyle bir halde Bostancıbaşı ile gorüı • 

rr.esi kend!si için tehlikeli olabiıeceğ;nı 

düşünerek mülakata manı olmak ıçın 

blr çare düşünüyordum. 
[)· tbı 'liıerinden atl ayaz yayar ki, alimallah, şu demirler - renler, bir takım zaruretler vardır ki 

1
/Ye, hana 

8 1 
. a... den şıpır şıpır sular damlar. Eğer o za. onlara uym~lıdır. Bu alemin insanlan· 

akat; ltö .. es enıy~u.'. man miden boş bulunursa, hapı yutar- nı teşk:ı P.df'.n bizler, hemen hemen he· 'Pot P~nün iistunu tutan kalın sın. Beş on gün içinde, tahtalı köyü pimiz, dahcı pek küçük yaşta analannı, 
bl'an ~llerı, dubaları birbirine bağ- boylarsın. babalarını k:ıybetrniş .. solucanlar gibi, 
~e~leriJı ara.qıdan çarçabuk Tayyare, o kadar hazin ve müessir kaldırım ta'ilan üzerinde büyümüş in. 

Cit koı.y olmuyordu. söylüyordu ki; rütubetten bir buz taba- sanlar1:.. Fakat ekseriya içimize beyza· 
~ tfkÇe d,rinleşen k 1 k . . d kası halinP. gelmiş olan zemin üzerine deler, hatta arada suada senin gibi pa-
)t ~bire bütün bu ar:ın ı 1~~n :' oturmu~tum. Hem yiyor ve hem onu şaıadeler cif.' karış1r. Bunlardan, natu· 

llıu\'affaıt manıalan .. ~~r:mı· dinli~ordum. rası sağlam olanlar, bizim gibi bu haya-
'-}ıp den· olamıyordum. Yururken - IhtiyP.r bakkalın sucuğu biraz sert ta alışırlar, artık her şeyi hoş görürler. 
"-~~ ıze Ytıvarlamnamak için mü- amma. lez1eti fena değil ... Hay Allah.. (Arkası ııar) 
~iırıt g{\çlükle muhafaza ederken, 
k)otd1,_

0 derirnıere ve zincirlere çar -
...._ ... 11. Sılt sık: 

"·~Ta~-
Hikaye: Beklediği mektub ! 

vıye J J ....... 'Ç yavaş .. 
O, h.ı~lldVarıyordum. (Baştarafı 12 inci sayfada) j -· !smımz nedir, mösyö? George!t dt> -
......, ~ ınn.ıyordu. M~ktub yoktu. Fakat n~ için! H .. l - ğH mı? 

hiç bil'i _ f şey ... Bu gece, çocuklardan huki Jeacqueline ona vMetmiştı. Onu son Allahım bu mümkün mu iı!i? llir sa
~t de .. ıeydanda yok ... Hoş, daha va- gCi:jı:ğü zaman ona: cMuhakkak yaza • n:ye sonra onun kendi kokusunu taşıyan 
&... eı1ten ca~ım, Gt orges. demişti. Peki. o halce r.c mektub dlerindc olacaktı. On1 ~arşı ne 
·"re] .. rd.. . ya?. KA.ratalar, kim bilir h " "'" olmuştu? Ne için yazmıyordu. Bur-ıy:ı kadar halmz düşünceleri olmuş~11. O şirr.-
~ to 1 )\e dağılmışlardır. Birazdan, gel~ıği a~şam yazdığı uzun v•? hararct1i d:uen i::ıu ~iiphelerini affettirmek i~in ne-
:ı~h.,: anırlar... Karnım, açlıktan mek~ubu ~ımdiye kadar lıer halde al - ler yapma~ı icab ettiğini d:işünüyord~ .. 
lta,. ile]~ şurada oturalım. Evve- rm~ olaC'akt1• Bu mektubu muhakkak ki Şımdı nıektub ellerinin arasınfa idi. 
biye l!ı doyuralım. ş:nıdiye hdar okumuş ve kendisitıı ne Bu sevgili yazıya bakmağa kara:;- \'erdi. 
buba '8yJeniyordu. . kıviar, ne kadar sevdiğini anlamış ())a- Fakot, l:ayret! Zarfın üzerb~eki ya:rı 

~fı..:.~tı. tanı ortasına gelmiştik. Te- c~kh. Jf:acque~ir.e'nin yazısı değildi. Bu gene 

İstanbuldan beş fersah mesafedıa, eski 
İzniğe doğru Marmara körfezinin vücude 
getirdiği körfezin medbalinde ki.in olan 
prens adaları Fransızların en çok sev
dikleri b!r yerdi. Sonra oradan Boğazın 
Avrupa sahili boyundaki başk:ı köylt-te 
dağıldılar. Bugün Tarabya ve Büyükde
re köyleri sefirlerin ve her millete men
sub tüccarların büyük bir kısmını top
lamış bir haldedirler. Milady Montagu 
yüriindr·n meşhur olan Belgrnd köyü il

zun müddet bu faikiyeti muhafaza et
mişti. Fakat sıhhate muzır bir hale gi
ren h3vası sonra ona bu rağbeti kaybet
tirdi. 

Bahse~tiğ'im veba salgını esnasında her 
tür::i m5nasebetten içtinab için ben Ke
feli kö)iinü tercih etmiştim. Bu köy J3ü
yükdere civarındadır. Muract Molla yaz · 
hn C'rnda oturur ve hakiki müslüman:arı 
kıı:?ıracak bazı ihtiyat tedbirlerı ittihaz 
ederd:. Gidip kendisini ziyaret ettim. O
nun ayyaşlığa meylini ben tatmin edebi
!i:-dim. O da benim öğrenmek arzumu te
n•ın edebl:irdi. Bu yüzden aramızda aa • 
mimi bir rnbıta teessüs ediverdi. 

Refah ıçinde doğan, bir müfti oğlu hu
lun<t:ı, ~endisi de şeyhislamlığa nam • 
zed olan bu efendi [1] kendi arzusun -
c:!an başka bir kanun tanımazdı. l't~lar-n büyük bir gürültü ile tram· Aracan bir hafta geçmişti. Bu hır haf- hır kadın yazısı idi. 

~ . .,
1
, ~Obiller, arabalar geçiyor • 1ayı ne hdar merak ve üzüntü içindı? g:-- :MakinecE>n bir adam gib; hiç bir i€Y Etrafında daima emirlericıi icra etmeğe 

llt 'it "uban çır;nişti. VP şimdi arabasifo tekrar pos • düşünemC'cen, hiç bir şey anlıyamacia:ı hazır bir sürü hizmetçi vardı. Büy-:ikdMe 
"-l'çası 'k ın arasında kalan denizin tahaneye cioğru koşuyordn. Orad:ı s3a<le- zarfı yırttı. Mektubu açtL köylinün ..:abıta ve adliye işlerini eline al-
~~~~ Otkunç bir katran kuyusuna te kavu~aca~ından emindi. Okuck:.: n.1ştı. Bu salahiyetlerini civar iki kc;ye 

't',,,,.,.a1'iu. cGeorges, de teşmil etmiş bulunuyordu. Oralarda 
"J 3 Gişenın cırkasında post11 memuru her 

aebi,....ı .. re dUrrnuştu. Yere ço··melm1·ş· . k ğukk 11 k ı~k S&na y&zdığım ıçın b~ni affet! F .ık.ı.t lıi t i.if ve himaye, taaddi ve zulüm her §CY ~&Q,. 7-a?:ıan i so an ı ı ve et ayd"sile du-
lıtı;0!'d: çtıkardığı mumu yakrnıya ça- ruyordu. Bu adamın yüzüne baktı''::' 'l'lU seni:ı hesabına üzülüyorum ve bilıyo - or.un eHnde idi. Hükumet bu gasibnr.e 
~~ hu · llsanın iliklerine kadar işli- tamdı. Mekıublara bakmağa bilC! ı.~ ı .. ım rum .!<i beklediğin §E!Y ash gelmiyecek harekete mani olmak şöyi!! dursun, b:l~-
"ll~ m:ı ao~k rutubetin içinde, mum göımeoen: Seni üzen şeyi uzun zamanaanberl b;- k;::, ~ıkayetçileri kovmakla onlann fell -
lıh'L ıs•ıç Ya - Sızin ıçin mektub yok mösyö! liyorum. Uzun zamandanberi senir. bl•d- ketine boş yere şikayette bulunmak fp • 
,llt, 'ra nı:vor; hafif ve solgun bir la:CPtini de ilave ediyordu. Kendi!erı i"in 
~ Y}tare · Gcorges bırden kendini fena hissetti ve bd!ıt nlduğunu anlıyorurıı. &ana bütün ... 

'11 btr .. nın d<>lgun ve yağız çeh· J.:a;>•nın yanındaki sıraya oturma\; me<'- bunları az kaldı, daha Panst(! iken Kaıı'a d~ şikayet etmiş olmak tehlikesi yüz gfs-
~ ~l olü benzi gibi sarartıyordu. l:.ı.t ıyetiiidc kaldı. Dışand;ı enfe'J bir y:n: han ket ~tmeden evvel söyliyecektim. Sa. krlyordu. 
\t~~ htr~~e?nir potrellerin birleştiği gün~i •·ardı. Kuşlar crnlda~ıyor. arılJr na: Başkalarının malla.rını el<! geçirme~ 
~l \r ()Şeye, mmnu güçlükle dilce- ı·ruşuyor ve çiçeklerden çıkan kokulı>!' - Kal, onunla beraber kai w artık ba· için bu kı;dar müessir bir çar? .Murad 
~ ~ :. aonra; e!rafı s~rıyordu. Bütün bul'\lar insanın na yalan ~öyleme! diyecektim. Mnllaya uzun zamandanben bır varidat 
~lttt. !'Şuna.. otur içini t)eş'e ile dolduruyordu. Bn gü7ı:1)ik Fakat bl1nu söylemek cesnc!ini bula - mf>m1>aı te~kil ediyor, masraflarile müte· 
'1ı karşısıncia Georges Adeta hid<letleniyor _ nıadım. Çünkü masum vavrular!m1z1 dtl- n3s!b bir para eline geçıyordu. Hıç bir 

~de,' 11\anı:aranın dehşet ve korkusu du. Çok mt;kedder ve mahıundu. şi!ndüm. Onlar bütün bunlardan hiç bir insan parayı onun kadar çoğaltmak yolu-
..... 'deta şey anıamıyacaklardı. nu bulam&mıştır. Kazasker o~ahberı [2] 

~l'rı b kendimden geçmiştim. IJemek c.rtık her şey bitmiştl Jeacque- onun dokuz konağını gördüm. Her blrin-
... 4.A..f.,.;... .__ İşte azızim Georges. beni~kınden daha · 

l.' L 040 •.uıe ça.rpanlA; line cnu unutmuştu. Halbuki o bu aşka ... de karı, çocuklar, uşaklar, mutfak, her 
~.. ~ "'e T k · k lruvvetH bir a!llk bulmak için gittl~in bu • a.... ~ • ayyare .. beniın canım, ııe aoar ;ymet vermişti. Bu aşk iizcri- 'S ı:ı tarsfınd:ı inşaat ile meşgul ifçile:- vardL 

'"r iM- . postahanf>den elin boş olarair. dönmiy'! • 
-:-~yor. r.c ne ihn:dler beslemiş. n~ hayaller kur- Komşular kendisinden korkarlar, alacak-

ceksin. 
n~uştu. O her zaman: cBi: gün, diye dü- ~ı~ar hnzurondan kaçarla.tdı. 

Sana biitün bunfardan bahsett:.A-im ).... · şünmüştü, bir gün onunla ince bir zevkie s ·u d ·~~,_ · cebl-ı-.... --ıı-t-ı.....ıııgı· • ~. irı·n benı· affet Bu mektub b'' k .ı.vıura henüz Mekke kadısı [3] ünva-
~ .... -~ bt-- ...... .w. .... 3-.;;.ı. .•~•.w.u.ı ,.. dÖŞ{'nmiş yeni bir yuvada yepyeni bır aşk :\ - · u yaza umf: h · lın kl be b ah 
••'"il, bl.;:,.~ bi. 'rer -ı.. .. np yere dize;. içın senin beklemekten duyduğun azab- rıını .a~z o a a ra er, onunla -
~~· .... ~ b \-A.ACI nayatı geçireceğiz, orada mes'ui '.>lacı. • dan ciaha fı.zla azab çektim. bab!.ık peyaı:. etmeğe başladığım zaman, 

. ··"Q\J· ır mezof halile söyle - ğız.. büyük blr nüfuz ve itiba:- sahibi olduğu 
'\' lıt~ Bir makine gibi evine döndü vr. kü~ük ~:iye dön yavruların sen: bek- anlaşılıyordu. Memuriyet sahlbı bir ;ok 
..... ~ ..__ ~~r. Biztm otele gelenler, pl&jın ı1cak kumları üzerm"? uzandı. liyo-:-!ar ve geç kalmanın sebcbinı anlı - kimseler z.yaretine geliyor·ıa:-dı. On;uı 
~''ti- ;:..qrlar. Fakat çarçabuk alı- B:l' kaç gün sonra aklına müdhlf bir yamıyorlar. Her §eye rafmen senin en d!l bu adanılan gözetmeğe ihtiyacı vardı. 

-lllll olm lı ki, b h şey ~eldi: iy. dostun Vf' arkadaşın olarak kalacak o- Bostancıbap, sarayın harict erkAnından 
1.1 ... ~ bir a urası iç kor- y h la:? bana, karına dön, sanıa bir dah~ bu:l· "."ladi•ab ile ilk sık milnasebıti oi'an, va • 

~~~ at.lt Yer dJn.a'-. Memurlar, - a ıtsta ise ... Yahud da... r 'S 
'"liu~.- !ardan bahsetmiyecek olan karına ıen de ıde 2ktizası bütün fUl"icl.-rd- d h 

~.a... Pek ender ziyarete gelirler. Mukavemet edilmez 1-ir hissm tesiri ' • ., ~· pa ıf8 a 
"l', "-den kor......_ __ , altında tekrar postahane~ fitti. Bu köy hiç bir teY aöylemeden dön. hesab vermek meC'buriyefüıde bulunan, 

Molla benim korkularımın farkına var .. 
dı. Gülümsiyerek: 

- Maqeviyatın maddiyat üzerine tc • 
sirıni ş1md· Göreceksiniz, dedi. 

So1tak kapısına kadar gıdebllmek için 
çşaklar koluna girdiler. O uşakl:an 
itti. Metin adımlarla yürüdü, alelacele 
camie girdi. Cami on adım mesafede icli. 
Hiç sıkı lmadan. Bo:>tanc1haşıya namazda 
olduğunu söyletti. Bıraz sonra bu zatm 
beltle<iiği yere gitti. Tazımi devletleriııl 

kabul etti, kendisini savd\, Sonra geldi, 
ge;ırc;ğim korkuılan dol~yı benim!e be
raher kahkahalar savurdu. 

Ifratlara p~k düşkün olan Murad Mol· 
lıyı idare etmek kolay bir iş değ.idi, 

Ma.tmafi3 ettiğim ısrarlara dayananııJa· 
rak ı :körler: daha itidal dairesinde kul
h.nmoğa muvafakat etti. Sade::~ bir neş'e• 

lP.nmekle ıktifa edecekti. 
Attık sohbetlerimiz daha alakaya de • 

ğer bir hal aldı. Kadınlar hakkında ver
diğim malfunatı Madam de Tott'u 
sık sık ziyaret eden Murad lt!oltanın .ks.
dın!armın verdikleri malumat ta bur •• 
lan tevsi ettıi. Çobanın hemen hemen. 
hiç ehemmiyet vermez gibi göründüğü 

be sürüyü kendi gözlerim:e görmek is • 
tcd im. Bulundukları apar:tımana birdE':n• 
bire girdırn. Umumi bir feryad koptu. 
Mnamafih jÜzlerini kapamakta ~ical e
denler yalnız ihtiyar kadınlar oldl.l. Gen2 
lerin gayet ağır davrandıklarını gördüm. 

Öyle görünüyor ki malik olduğu kadın
lardan bıbn Murad Molla ancak yeni ye
nı cariyeler almak için sayılanru artn • 
nyor, birs.z sonra bunları da gözündon 
uz:ık bulunduruyordu. Bir gün köşklerin· 
d~r. birindl. kendisile beraberdim. Kahve 
içiyorduk. Ona bit' ev yanarken neden i • 
tikadm bir Türkü evde kalmağa mecbur 
etmediğini soruyordum. 

Mükalememiz ciddiyet peyda ettiğı sı
rada: on yaşlarında bir küçük çocuk, ya• 
lınayak. kılıksız, gelip elini öpfü. Mol • 
Lı. çocu~ ckşadı, bana işaret ettı ve ço
cuf:a babuı kim olduğunu sordu. 

Çocuk hararetle: 
- Si:ı! dedi. 

- Vny, &enin baban ben miyim? AdJ>ı 
n• M.kayım? 

- Yusuf. 
- Senin anan kim? 
- Hatice. 
- Ha, pekll.A, Hatice. 
Sonra, Molla Efendi bana :findü; sa • 

kin sakin: 

- Evet, doğru, dedi. Bilmiyordum bu 
çocuğu. 

- Nasıl? Çocukla.rınızı, analuını bil· 
miyor musunuz? Eğer bunlar aiziıı için 
bıç ehemmiyet verilmiyece~ ıeylersi! o 
haklı dünyada ne ile alikadar. olunu • 
nuz? ' ·• ~ a.u"""~n.uı. cv!crini bır kere daha görüyordu. Her Kann sık !lk kol gezen zat deniz tartlt'.le yap. 

, ~ldeıı kot ~b vıerdim: şey o kaear eüzeldi ki ... Ne içm bu gü • Therese. tığı bir teftlı esnMında, Büyükdereye kı- - Pek u bir ,eyle. bunu itiraf ederim. 
b....--.... kuyanım. zellik bu kadar büyük bir hüzne dekor dar geınıJştf Orada, Mol14yı ziyaret et • Fakat ıiz d~ itiraf ediniz ki bende mev· 
'~~ "-'-d 1 TA&lllld JrÖ911&111ZDA: mek ıstedl. Mollanın adamlarından bıri d ı iıah tll' b -. Qll ..__,-~111 en • oiuynrcu! Fakat bu defa muhakkak bir cu o mı.ımasını m aze et .niz o il· 
.. , -·"lll••L ......... _ • Satılık kale efE-ndinin gezmek için ,..,,,, ... doX--· -'t· yük 1.1.L bi h u "'-'- d' 'Dj hA' ""~=:-?au •"llu-, beni çekip içi· rocktub v~dL Bundan emtndı. • J ~ - ..... ~ A*A& ra.ı ııya uu· ıey ıT. ~ r wı 

l..' ~~ Zlnıledf~nım. Onu r,ören memur zarfları eline aldı ve Çeviren: FcıUc B-cm- ya ve zehabdan doğan bu §eYi izzeti ne .. 
~ .-~ 6 "' uo (1) Efendi, §Crlat adamı deıntttr. fia meselesi yapıp ortaya mı çıkarayım'! 
~ 'htbu' 1le feY olur mu, hiç?. karıştırm~ğa başladı. Sonra gözlerinı o- (2) Ordu hlklmt d~.mettJ.r. ttt tuuker Bö le bir artad bili mi • 
..... ~ \._\.. •b bu. Kaymaınanın ça· na d~ğru kaldırdı: Tardır: B1r1 Rumeli, diler Anadolu taısuke- Y feY a yapa r 
~ ~ -~=====-~=~~===-~==-~-----~~-~-~~~cy~lli~~~~~~~ ~~rn?Ş~~~~h~.hW~n~-

\ı.._'~ ••• kadar tuhaf çocuksun 8 1 d S 1 1 meselede uJı:erden b ... ~a ~·-~ _,____ r•kh ve mütecessisim. lı:te hissiyatım 
."lltt lf."'"- e e iye u ar daresinden : ._ ........ ...., U4AUlaa. ., 
tı. ' "-ııtatwı bir paşazadeye (8) Mekke mollası bir tınnndtr. Ondan bundan ıbarettir. 
L. Ş\l '1k-..~·· lfadl otur. Al şu ekme. İdaremizin İstanbul ve Beyoğlu yakasında bir sene nrhnda açacağı baca ve eonra htanbul efendı.st pa1esıne eı1f0lr. Bu _ BJz çok klfid• de böyle olduğunu 
~ ~·- ~"'illJl ~ trıınşclerin kaldırımlarının tamiri işi kapalı zar!la münakasaya konmuştur. bir nevi İstaı:.bul n.ıı.t n polla mildilrtl de- . 
~ll~ ~ bak. Alimal- 1 - Bu işe aid tanzim edilen ıartname İdarem'zin Levazım servisinden para • mektir. Fakat bu l'Ulfe, bsubrtlt w zınneder.m. Sızd• de münhasır.:ın bu biı-'1 ""9. 10!'. sız olarak alınabilir. pyh1sllmlıt l'fbl, tablonun anettıtı aın.11 ten başka bir teY bulunmasaydı mazu11 
' ....._ "l'lert. konakta misafir ka. taklb etmes. Klbt moDul, Mette mollası gtirürttüm. Hiç bir feyi, lratt~ çocuk!&!'! .. 
~ l8ılzade 2 - Talihler şartnameye göre hazırlıyacak,arı teklif mektublannı 8/Şubat/939 pa~11tne erlflnoe, padlfahm teftccthtln1l nı h!le ıııvmemek gayet mağmum bir JA· , 

'ı;,. , ..._.._ .. _ gibi ikram ed.Jyor.. Çarşamba günü saat on beş! kadar Taksinıdeki Idare Merkezinde MüdürJUfe beklemek lbım pllr. O ba makamlan oanı- ka dl. müdhi§ bir yalnız! k içi d ' 
"M.. ~ -'""lt1Vl, Mytfn)eıi ~nüıne vennelldirler. nın iltedlli ılbl 1haan eder. Taı1111 o at.ın Y l n 1 ya • ı 

... "- ... blrtncl dereceye 91tmadan ev"8l lt1no1 nı pmak demektir, 
IYUl zamanda da, pişkin Bu i&atten ıonra hiç bir teklif mektubu kabul edilmlytcektir. c484ı tiçtinctl derecelerden ~ olmam llS!!!N!u. ( A rkaıı "°") 
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\~\1 ~\~ 
• 

7 lkincik8nun tarihli 

Batıncaya kadar ateşe devam bilmecemizde kazananl 
ca.ddesi 58 numarada Mehtned. ~' 
la tasa.ray l..lse& .ldare Am1r1 Nuri .. ~ . . ~akit 19 l 3 senesi idl . Henüz 1 Bizim büyük gemilerimiz (Scapa Flow) det için deniz aşın sahillere giden 

gorunurdc harb yoktu. Maamafıh o es- da deniz!n dibine gönderildlMeri za- bu aziz gemicilerin '.hayatlan.ı. İngiliz 
nalarda ordu ve donanma mensubları man, susyalıstlerimiz, deniz teslihatınm toplarının salvularile Falkland adala-
harb düşüncesinden uzak kalamıyor - kamilen te:rkedilmesine tarafdarlık nnda sona ermişti. 
lardı. A..rniral sözlerine, daha karanlık gösternıislerdi. Fakat, hamdolsun ki, Alman sularından on beş bin mil u-

. ihtimalleri derpiş ederek devam eyli - harb son"u kan tutulmasından çabuk zakta harbe yakalanan kont Spee'nin 
yordu: kurtulan halkımız, bu mühlik hatanın planı, pasifikte müttefikleri taciz et -

68.D.. 

7 İkincikanun tarihli bilmecemizde 
kazananları aşağıya yazıyoruz. İstan • 
bulda bulunan okuyuculanmızın Pa -
zartesi, Per~embe günleri öğleden son- ALBİİM 

(Son Posta batırıılı) , ra heciiyelerini bizzat idarehanemizden ıı"' 
Ankara ncaret lisesinden 375 ~ almaları lazundıx. Taşra okuyucuları· 28 pı-,. tanbul Davucpaşa orta okulu 1 tııL 

mızın hediyeleri posta ile gönderilir. ' güp İnkıl!b okulu sınıf 4 de 66 :N'l r.tP 
Bir aylık .. Son Posta'' abonesi bul 27 ncl okuidRn 174 Fahri, ıs;,,_, 

!aloğla kız orta okulundan 45 
Sıvas orta okul sınıf 2-B den 507 ceııu. BOYA KALEMİ 4' 

Bir çikolata kilo 
İstan~ul 11 lnci mekteb sınıf 5 ten 210 Re

tet. 

«- Vatanımızdan, ailelerimizden iki irtikap edilmesini önlemeğe muvaffak mek ve imkan bulursa Şimal denizin -
yıl için ayrılmakta bulunuyoruz. Bura- olmuştur. Harbden sonra elimizde ka - den kayarak Kiel limanına dönmek idi. 
da kalan1ann vatanı vazıfelerini ifa lan belki bir kaç küçük tekneden iba • Tali perisi muvakkat bir müddet ken
edeceklennden emin olan ve yann ha- retti. F.:ıbt bu kadarcık bir mevcudi - disine tebessüm etmiş ise de sonradan 
reket edecek bulunan bizler de ayni yetı, evvelCf' kaybetilğimiz kadar ıve onu yalnız bıralonış ve uzaklaşmıştı. 
vazifeyi y;:;ıpacağız. Eğer bir harb pat- beliti de ondan daha muazzam bir do- Büyük Okyanusu katettikten sonra $i· MlJHTffiA DEFTERİ 

Samsun orta okul sınıf 3-C de 
İstanbul birinci okııl 1-B de 161 2'9 
Zonguldak Namık Kt>mal okulu 111 
:tntalya na!ia b~kfitfbl NeV?:ad ~ 
Istanbul Şehremini Melekhatun 
numarada Hilmi. larsa bizler dünyanın çok uzak bir kö- nanma vücude ~etirinceye kadar tra • li sahili açıklarında İnE?!ili21 amiralı (Son Posta batırah) 

şesinde bulunacaf!'ız. Sizler de burada, disyomm yaşamasına hizmet etmiş 0 _ Craddock'u ~·akalamıştı. o esnada Van İstanbul Beyoğlu birinci okul 171 Bedia, AYNA 
d B kd d Bursa birinci orta okul 1-E de 889 Hasan, (Son Posta batırab) .ı vatan ::.. u ta ir e aramızdaki me. lacaktı. Spee'nin yıldızı vükse1ivor, Craddock • ts bul 17 "'l!l'"' Çorum orta okuldan 126 Gallb, Afyon lise tan 40 ıncı okuldan 3 ~ 10 11 

safenin uzaklığı do1ayısile bizim için Kont Spee bir gemici amirali idi. O. un ise zev~l halinde bulunuyordu. orta kısım 51!' İsmail, Ciball orta. okul 114 bul Sirkeci Hüda-v~ndigAr caddesi~ 
size bir yardım eE uzatmak mümkün yaradıbş itibarile açık kalbli, namus- ~ilide bulunan bir Alman istihbarat Nermin, 44 üncü okul 5-B de 360 Haydar. rada Rifat, İstanbul 414 üncn ° 
olınıyacak ve sizler için de bize ayni kar, neseli, konforu karada değil yal- zabiti, telsizle Kont Spec''·'e verdi~i V'TTVARI.AK DU'\NYA KALEMTRAŞ Necdet, Samatya Ağaçkakan 1" ~ 

ı u - - İhsan, Kumkapı ort:l okulu 34 89 suretle haTeket etmek ınıkB.nı ve ihti- nız kenrli amiral gemisinin könrüsiin- haberde arr::ra1 Craddock'un büyük ve (Son Posta hatıralı) KİTAB 
mali pek nz bulunacaktır. de bulan bir adamdı. Teessürle beyan- fakat eski bir zırhlı olan ve o vakit İs ~ad. 

tanbul kız orta. okul sınıf 1-C de 242 İstanbul erkek Useslnden 803 ?iJl';ı. 
Bizjm don:lrımamız henüz pek genç- etmeliyim ki bizim Alman amirallerin- Horn bumunu dolasmakta bulunan Hatice, İstanbul birinci okul sınıf 2-A da 49 ya gedit.Ii ort?. okulu sınıf 8 de 3 ~ 

tir. Fakat, bi7.im. büyük bir muallimi· den pek çoğu faydalı olmaktan zivade Canopus'un muva~IJ1atını beklemekte Az.mi KA.mll, İstanbul bölge san'at okulu 1h- dırma birinci oknl sınıf 4 de 30 
0 miz vardır. İn~iltere, büyük ve kuvvet- ziynet nı:>v'inden olan şahsiyetlerdi.On- olduğunu bildirmi~ti.Canonus harb ge- -z:ad sınıf 1 de 255 Yaşar, İstanbul Zeyrek or- Met'sln orta okul sınıf 1-c de 4~ 11.~ 

1. d · tt' "'· b" 1 ı h k C d ta okulu sınır 1-A da 45 Kemal, Kabataş er- Tokat orta olnıJu 1-A da 79 Ahtn ,, rr~~ ı onanmasını msa e ıgı zaman ıze !ar kollarında sıra sıra, a tın sırma 1 misi ilti a etmedikce rad ock'un fi. 
11

0 

d k d. · · , ı d ği kek lisesi 268 Adnan. asU:ye ceza hakimi Sadık oğlu ııe!,_,.'.ı e, en ımızıni<ini nası ~a e eC€ ·- cıeridlerJe cidden cröstericıli cıahsivetler- losu Von Sp_ ee'nin filosile karsılasam1- ~ ... ror 
• "' ı-- ~""' '? MU .. R"l:'ITTTE,BLİ KALEM bul kız lisesinrlen 921 Melek.~ına.;..~., mizi öğretmi$ oldu. Ingiliz1erin, büyük di ve her seyleri de 'bundan ibaretti. v. acak derecede zayıf kalıyordu. Bina- ıı.:.nn. - t t 1 f L"ttl ~ı ""..,. (S p t b t 1 ) a e gr:ı memuru u oıı; u 

bir bahri ıın'anPleri vardır. İşte onların Fakat Von Spee'yi bunlardan avınnak ennieyh Von Spee derhal ve Canopus on os a a ıra 1 Altınordu ilk okulu 3-A da Bürhaıı. 
munzam donanmaları• ve an:'aneleri 1aZJmd'r. Onun bir fırtınalı .ıtünde en yetişmedl:"n Craddok'u harbi ka • Pay~ gümrük memurlarından &ad kızı Uk okulu sınıf s de 111 Saltlr. ~t 

Suna, İstanbı.1 Gazi Osmanpa.şa okulu 3-B RES"fLİ ELİSİ MOVfP ,J bizim için birer model olmuştur. Eğer bih-ük zevki gemisinin kıç giivertesin- buJe mecbur ederek bir surette ha - il k 1 rd ba al ..u• " JF, 
J de 38: Cel • Çorlu o ~ u şeezacısı - Fatih 40 ıncı okuldan 228 ya!Cll •.JJ 

tekrar birbirimize kavuşmazdan evvel de bulunmaktı. Onu hala uzun kaşlari· rekete geçmişti. Gerek amiral Crad - bay Cabir kızı Dilek, Istanbul ~efa erkek lise sınıf 4-A da 
537 

KA.zun Başt>llJ• P"'~ 
muhareb~ olursa. Cinin uzak sahille • le. nafiz mavi gözlerile gemisinin gü. dok, gerek İngiHz bahriyelileri öz İn- lisesinden 843 Cevdet. İstanbul Istikl~ ll - bul 44 Onctı okuldan 249 Ali Erdo~~ 
rinde, diismarım bir çok gemilerine te . d . ·-. 'b' .. .. .1. 1 'b' 4-~ı· k dd tl sesi sınıf 2 de Sallnı özer. orta okulu sınıf ı-A da 236 Nacl:rt·~İf. :r-~ ı.-1'-: b' k - .. 1 t -• ver sın e gezınır gı ı goruyorum. gı ız er gı ı ı.o ı ve mu a era arını c ııı , 
ACtfŞl ur:u;..ı ır -aç geını ı e va aıu va- . ~ W . · ..... YAPI TAKIMI Yenlk:apı orta okulundan 250 e ~ 
zücmi7.i ifava J:!ı:ıvret ederiz. Fakat siz- Kıelde bıze Auf eıdersehen dedıgı istikbal etmişlerdi Faik topçu kuvveti İstanbul 15 inci okul 5-B de 254 Raif, İs - bul Tophane örtmeaıtı sokak ı flfJI_ 
den, açık <ieniz filomuzdan pek büyük günün ertesi, maiyeti zabitleri ve as- karşısında bunalan İngiliz kruvazör - tanbul 64 üncü okul sınıf 1 de 408 tJmtd, İs _ Memdnha. Kor.ra ıtsesl sınıf 3-A :;.../. 
hizmetler bekleriz ... :. kerlerile Aksayı Şarka. müteveccihen leri batıncaya kadar ateı:ıe devam etmiş. tanbul vefa erkek lisesinden 433 Muammer, '.Balıkesir lliıe sınıf 4-A da 1748 11ıı. l 

A İstanbul 44 Üncn okuJ sınıf 4 de 127 N'eza _ im11~tpa5a okLtlu sınıf 4-B de Adn .. ...ııo ~ Biz, Jman dPnizcileri, biliyorduk hareket etmi<ıti. Orada, Tsing-Tav'daki lerdi. Bu badireden yalnız küçük bir fi k f brlk h b uru v:ı~··_ 
"" hat, İstanbul kız lisesi sınıf 6 da 84t.a AY - ra şe a ası esa mem !)e.!ftıO"" 

ve devnmlı olarak fikrimizi şu suretle küçük pasifik Skadronumuzu teşkil gemi yakayı sıyırabilmişti. Maamafih 1 Ot'han, Bevıerbeyt ilkokulu taıe fl 1 
izah ediyordul{ ki İn~iltere denizde eden kruvazörlerimizin efrad ve zabi- galiblcrin günleri de sayılı idi. se. DİŞ FIRÇASI :;:1~. ö~:;!:rıb~~~=~el~~d~~ı 1;~ı ~ bizim nohb~rimiz olmuştur. Onun, bü- tanJru ~egw;cıtır' ece!r 1.di. İki yıllık mu"d· (A 1 (So P t b t 1 ) dtll• 

'-ı "1 "" r cası var) n ~ a a ıra ı Hayriye lise.~ sınıf 9 da 633 Han 
~k d~i~l;k ~~~~tim~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~=~====~~=~ ~a~~~tncto~~ıf 5~~ 1~~-*o~~~s~~~~tl I hassas ve ıwıkbııl bir örnek olmuştur. ' KART 

İ ' da'I, İ5tanbn1 kız lisesinden 214 ~:ıhat, et• 
1 Biz Alınan bahriyelileri, ngilizleri se. ~o··tetc~J cc,-aneler Trabzon lise orta kı<;ımdan 887 Kemaleddin, Aksaray Kemalpasa caddesi ıtO ~) 

ver ve onlcıra karsı sempati besler in- { Beyoğlu üçüncü okuldan 333 Cevad, Malatya İ<ıtanbul erkek lL<ıesf 591 Ömer, 4!ıe tl'I 
sanlardrk. Esori bakımından bu iki --····-- . lise sınıf 4-A da 325 Cemal. kul 4-A da 330 Nurlve, Kllyos JC ~.-"'-11 

Bu gece nöbetçi olan ecnneler şunlar- • ket JJıl""' 1", milletin brıhrivP.si birbirinin benzeri ~ 8 4 r; ~ 7 ~ fi 10 dır: Diş MACUNU 38 nnmarada Aziz, Istanbul er rJd' 'I, 
bulunuyordu. Fransız bahriyesi ise bu İstanbul cihctindekiler·. •- Ali, Clball Sihirbaz sokak 14 n~,ııl"~ 

Bursa tJnıü cadde 27 numarada Betnı, ....,. il, Konya lise 1-A da. 855 Fuad, ,ı. ~ 
hususta bir bnskalı~a malikti. Belki <>- 1 Aksarayda (Ziya Nuri), Alemdarda CE- tanbul C'a~aloğlu orta okulundan 117 Do~an, slcll muhafızı Sad~d<Jin kın Nth~' 
nun m3neviyatı pe~t o kadar iyi değildi. 2 sad), Beyazıc!aa. (Asadorl, Samatyada İstanbul Fatih 40 ıncı okuldan 337 Müfide, jandarma mıntaka komutan ınu~ 

5 
IJf. 

Fransız <!eniz zahitleri vüksek okul • I! (Erofllosl, Emınönünde (SaJih Necati), Kı?:. Lise?.Sl 1443 TürkA.n, Zile orta okulundan Hıısan, Bostat:cı birinci okulu sın1 e ıtJJ 
fardan geldikleri halde İngiliz ve Al • Eyübde <Aı!l Beşir), Fenerde CVltalt), 36 Isınan. ran. Rartımkoy Uk okulu sınıf 4 ~ O'j 

4 Ş~hrem1nlnc!c;; (Nazım), Şehzadebaşında ALOMİNYOM BARDAK blh ç •~ ıa k lundan 11 • l''J man bahriye zahltl~ri Kadet mekteb· a, an""n or o u •.....ıt• ,, 
ı (I. H<".111), Kar&.gtimrükte (Suad), Kü - (Son Posta ba.tırah) Mersin Maarif otell Turan KoÇ, v~-~' 

!erinde yetis1:irildikleri gibi. bunlanırti " çlikpazarda lEkmet Cemil), Bakırkö - k k 1 f 5 te ll9 Orhan ~ 
" ü İstanbul Karagümrük orta okul sınıf 1-D oca 0 u u sını ' 1 t' birinci sınıf aile cocuklanndan olmala. Y !ldt- CHllıll). . okulu 347 Mehmed Akar, istanbtl.., 'j 

rma da itina olunurdu ki en iyisi de 'i Beyoflu cihetfndekiler: da 92 Yahya, Ista.nbul 47 ncı okul sınıf l-B ıncı okılldan 319 Fahreddin, Mardw /?/, 
budur. t Tünelbaşmda. (Matkovlçl, Yüksekkal- den 55 Hüseyin, İstanbul Fatih 13 üncü o- direktörü Vehid oğlu SalA.bad<il~_,ı:/ 

d>rıında (Vınigopulo), Galatada (Mer - kuldan 524 Ayten, İstanbul 414 üncü okul sı- Orman çiftliği bira fabrlka.~1 •~ .. ~ Bu SU!"eUe bu donanmalann zabitan 11 o:ı Er ün r.s· t bul '-·- ,.ft_R, 1695 ,.11· " kez), Taksimde (Kemal, Rebtll), Şi§Ude nıf 4-A da 4 ' g • an ~ ~ Kayhan, Ankara Tuna eııdd~I 
1 

',J 
!heyet1eTini. nı{>c;le2i.nin ehli insanlar ıu (Pertev>, Beşiktaşta (Ali Rıza). Ferhunde. sokağı 11 de Nermin R~gör. sa,.,,. f',i 
teşkil ederdi. Bina~ ben, tayfa manga- Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: KOKULU SABUN o~ulu sınıf 4 de 378 Vahid, fstattb rı. 1'1, 
~andan gelmiş bulunuyordum. Fakat Soldan sala ve Y'llkardan qalı: tJsküdarda Cömer Kenan), Sarıyerde (Son Posta batmılı) mustafapaşıı 28 tnct okul 528 or;:rl"i 
benim inanım sudur ki donanmada za- '1 - Tasarrufun cemi (Asaf), Kadıköyünde (Sıhhat, Rltat>, İstanbul Ticaret okulu sınıf 1-B de 1324 htekln okulu 3-A da Fahtman •'- ~ 
bitan ve efrad;nız memleketin muhte- · 1 - Cenub vlllyetıerlm.lzden biri - Şe - Büyükadada (Halk), Heybelide (Halk). Nusret, İstanbul ikinci okul .sınıf 5-A da 640 lu bakkı\1 Ahmed Kd.şlt kızı Ne-ııı.h.; 

terli olmıyan KA.mll, İstanbul 44 üncü okul sınıf 5 de Tür- Osmanlı Bankası Mestan Yateın~t...ıJ. 
lli kı.sıı.m1arm<lnn de$1se, askerlerini- ı - Tavan - İşaret kln Aker. İstanbul Cağa.loğlu Nuroo.mıaniye rtye, Zile onta okulu 2-B de 53 F'a>-

~~r ~~~~~a~~:;;aol~;i: :;~~~ z~~ 4 -::ı~~ ~~::a: :;~~~:n sıfat yap- ..................... ~....................................... TARI•HAI TETKI.KLE" 
::~i~~~~er~:~~ ~~~~~~a ds:vrıny~ ~~i!u~ : : :=r~~~~~e~:1~ S OD PO S ta . ,rrlı 0

" 'f - •Uslanmak• m zıdda 
ham etmiş bulunmalıdırlar. Fransız 8 _Bir nota _İşçi 
bahriyesinin artık zengin bir tradisyo- 9 _Adaletle tş gören _ in-.,._ Yevm.1, Siyası. Ha-~~.~-ve Halit gazetesi (Baştarafı 9 tıncu aa.yfada.) Geçenlerdi'? genç muharril" ıt'd'J 
nu kalmamıştır. ıo - Pls olınıyan - Hayvanlara arız olan Yerebatan, çatalçeşme sokak, 25 kalan fare, sansar, gelincik gibi hay - ınız Hikmet Münir bir fıkrsS ti)' f' 
Şu bir h<ıkikattir ki Fransızlar, geç. bir böcek İ S T A N B U L vanlar::h. Eminönü meydanı münasebe 

miş as1rlarda bizim malik oldugum"' uz ı 2 p 4 fi fi 7 ~ 9 tG Bu belalı hayvanların kırkı ellisi, ba- demişti: . , J 
Guetemizde çıkan yazı ve b · · y.1__ ı, d d ~ esuı.:~' <lan daha çok, daha degw erli deniz mu- zan da bir iki yüz tanesi ir eve gınnce • J..!Vjn e ter er gomı ~ 

ı resimlerin bütün hakları ... 
bariblerine malik o!muşlaniır ve bina· oranın mutfak ve kileri yağmaya ug - Her kelimenin mutlak bir . c1 ' 

2 mahfuz ve gazetemize aiddir. o k d '-• J.ıt. ~aleyh onların kendilerine has deniz -·- rayor; delik deşik oluyormuş. a ar madığına işte bir misal dau.-· ~'j 
an'aneleri de vardı. Fakat büyük Fran- 8 ABONE FIATLARI ki geceleri uyuyan1arm buııın'.lannı, ilk düşüniışte kötü bir haretce I' 

-sız ihtilUi esnasında krallık donanması 4 kulaklannı yemeye başlamışlar. Bu kat böyle bir zamanda taınaınsıı 
sarsılmış ve ondan sonra da tam yirm.1 6 yüzden bu mahalleler halkı uzun za- oluyor. ..J 
yıl derin bir ihmale maruz kalmıştır. 6 man rahat uyku uyuyamamışlar, gün· • ~I": 
Bu müddetin bitiminde tekrar bir do- 7 düzlen de rahatsız olmaktan kurtula- Edirne havalisinde ekı111 ~ 
nanma vücude tıetirilm:lş ise de eski mamışJar. (H st) B sene ~ 
Fr d · t d 8 Mı'm:ıT Siııan müze etrafındaki bütün Edirne usu - u ·Jt}t ansız emz ra isyonu umıtulmuş sonbahar müstesna bir güzellı ~ 
ve bunun yerire bir yenisini yaratmak 9 fazla bln~lan kaldlrdı. Temizlet~, ~ey için ekin mükemmel derecede e 6' 1' 
\azım gelmi~ti. 10 danı genısletti Yarım kubbe uzenne F 1. t nişt' Ç"ft ·ıer c:iıııdi Abone bedeli peşindir. Adres · . dı D u ıye ge ır. ı çı r .1 
• Biz Almanlar ise, yeni bir donanma yapılmı.~ olan mmareyi yıktır · es- 1ık kimi h 1anm ktadırJ>l'• ~rJ 
'1.le, Britanyanın eski, sağlam deniz EwP.Zki bulmacanın h4Z1edilmiJ ıekli değiştirmek 25 .kurt.ıştur. tek duvarlanndan birinin üstüne bu- e ne ~ a ~ ıer' ....ıf / 
ltradisyonu1"u n lmış ve onu kendimize ·--··-·--· .. --- ........... ·--·- -- gün de dlın dik duran minareyi yaptır- Devletce venlen selektor ,,tf"j 
ımal etmiş idik. Bu tradisyonu asker- Bir çocuk kendi kendine yaralandı Gelen eVTak gni verilmez. dı. Aynca klJilW1SUZ yerleri kurşun - köyler seve seve iyi binalar yal'~ 

l lanlaTdan me.'uliyet alınm,..... 1 rd kin l · · ye leştirerek çalJŞ J !erimizin ruhuna a~ılamak, halkımızın AY.sarayda oturan ve Boğaziçi Lisesi -- Iadığı gibi binanm zelzele e e zarar ma e erını r , 
ruhunda onı..1 hakiki, yaşayan bir akide talebesinden 14 yaşında Nezihi bısiklet - Cevab için mektublara lO kuruşluk görmemec;i için lAZJm olan tedbirleri de dır. .,,.fl~j 

Pul ilivesi lA.zım:iır. k tld w f haline koyabilmek için elim.izden gele- le Kuruçeşme önünden geçmekte iken , ............................................ .._ eskisinden daha mükemmel olarak al- Bir mevsimde bir buçu g4' 
.ni yapmıştık. Deniz liderlerimiz bu tra- ka:Ş! istikametten gelen bir tramvay a -

1 
Posta kutusu : 741 İstanbul "'ı dı. lo ça:lışan ve iki makinistle. btJ 

1
t 

.4isyon~Jn ehemmiyetini anlamış bulu- rllbımndan sakınmak istemiJ, müvıızene- Telwcıf : Son Posta * devam edem yerler vardır. srler_~~ 
.nuyorlardı. Bunun içindir ld biiyük sini kaybederek yere düşüp başından ya- Telef011 : 20203 

1 
Pek tanmmış ve gilzel bir cAt& sa • Önümüzdeki sene selekt~~ 

harbden sonra da elimizde bir filo bu • ralanmı~ır. Yaralı Şifli Etfal hastanesi .. \-.......................................... .,..,.,,,. zÜ• müz vardır: Yapan eller derd gör- larııktır. Moro kalbur 111 
lunması.ru füjzam etmiş buhmuyoru.z. ne kaldınl.mı§tır. \, -1 mesin. 400 ü •eçmi.ştir. 

ı 



Başka kim 

GENÇLEŞMEK. 
iSTiYOR'l 

laraa Marcıııa, aaııı ıo yq d•ha 

ıençıeıttllDI aaıatı1or 

Bayan Marcilla'nın )'il• 
zündeki ıayanı hayret 
güzellik tebeddülünü 
gösteren fotografları 

Siz dLe böyle muvaffak olabilirsiniz 
80 tlUen bunları OIEDJ'DDDZ 

Cild unsuru olan 
pembe renkteki 
Biocel'li Tokalon 

- 70 
llıkı1lkıarı Ya§larındaki kadınların buru- Kremini kullandığımı anlattım. Bir çok-
~. İ§te haltı hafta zarfında zail olmuş- lan bana güldüler, fakat bizzat tecrübe 
te bir ,:. astanelerde tecrübes' yapılan edip şayanı hayret semeresini görünce, 
ha. vıyana T ld 
~ edılen ıb mecmuası taıafından hepsi de hak verdiler ve memnun ka ı-
~ 8tocEiayanı hayret neticeler ... Cil- lar. Geceleri yatmazdan evvel pembe 
~~· l3u k cevheri ile beslenmiş olına- renkteki Biocelli Tokalon kremini kulla
~ 'l'okaı 1Ynıetll cevher, pembe renk- nınız. Siz uyurken cildinizi besler ve 

İtte bu ~n kreminin terkibinde vardır. canlandırır. 
llyanı ha renıı kullanan ve yüz-lndeki Her sabah biraz daha gençlepniş kal
~da\i ret sÜzellik tebeddülatını yu- kacaksınız. Gündüzleri de beyaz renktP.ki 
~&fl tfA.0~0~aflnrında görülen Pariste Tokalon kremini kullanınız. Bu suretle 

iU tnekt C LLA'nın tecrübe~lni anla- cildiniz yumuşamıı ve beyazlaşmı~ olur. 
•8ı,ı b . Ubu okuyunuz: Bütün siyah noktalan eritip açık mesa-

tfL • enıın · . "::.11 iki a ıçın bir harika oldu. Tak- meleri sıklaştırır. Binlerce ahvalde görü-
-.. ıı.ıe a~ıı Y oluyor; alnımda ve gözle- len tesiri kuvvetli bir garantidir. Hemen 
~dı. Bu ~n etrafında buruşukluklar bugünden itibaren her iki kremden birer 
~ife gi:n ise bütün arkadaşlarım vazo alarak tecrübe ediniz. Birkaç hafta 
1-t lrt ola~U!ak ve buruşukluklar- zarfında faydalı tesirini görmediğiniz 

· lrepsine Yüzume takdirle bakıyor- takdirde bayiinize iade ederez parayı gerl 
~aptığımı söyledim. alabilirsiniz.> 

b9vıe~t __ ne ... m ... i r..:.y_o l...;;la~~ı~v~e .;.:.li ~ma;.:n~la;;.r~ı i~ş l~et;,:.:.m~es:.:.i .;U~m~um~id~a~re~si~il~An~l~ar.Jı 
>.ıllh 
~ ~~n bedeli 4000 lira olan 5000 metre mikabı oksijen 26/1/939 Perşem
' aç~~at (l.0.30) on buçukta Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tara
~u i§e . eksıltme usulü ile satın alınacaktır. 

~-telll.in~ıt~~ is~yenlerin kanunun tayin etıfği vesaik ve 300 liral!.:k muvak
--.llkldır ıırıle bırlikte eksiltme günü saatine kadar koınUyona müracaatları 
~\l .• 

lfe aid ~l'l&J.ı ol Şnrtnameler Haydarpaşada gar binasınd"ki komisyon tarafından 
arak dağ tılınaktadır. (185) 

l.tuh ~ 
l'itı arnnıen b d . 
ıdtç ttıaııenı e elı 335.000 lira ola:ı yetmiş yedi kalem muhtelif bakır ve pi· 

,re binası:a3/3/1939 Cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
ı.ı l§e . a sntın alınacaktır. 

tltı1'· gll'lrıek · t' 
" gl \'esik~ı ıs ıyenlerin 17150 lirahk muvakkat teminat ile kanunun tayin 
~l'tneleri l~~rı ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon ReısHğine 
Ş'rtn rndır. 

allleler 167 
5 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(2~8) 

~~~ MMI 

~nıe ~~~l~;del ve muvakkat .teminntlariylc isimleri &§ağıda yazılı 6 grup 
~lll.ltıda. sntın 9lı Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 

ı .... ı.ı İle . a nacaktır. 
~ R•ııtıek · · . 
h ... "e tek)ıfl . . •stiyenlerın muvakkat teminvt ile kanunun tayin ettiği vesika· 
~ erını ayn· .. 
~ · ı gun saat 14,30 a kadar Komisyon Reitliğine vermeleri la-

"' varına o1.·ea.u tneler pa · 
ürn ve Sevkrasız .~1.arak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da 

1 
Şeflıgınden dağıtılacaktır. (290) 

..... ıoo _ l'luhammen bedel Muvakkat teminat 
2 ··•akas t k " ..... Soooo a ımı 0 
..... 11- de.mir 

"'-ÜÇilk travers 
i - :Buton~:; ınalze.rnesi 

a (Cif mal için 
-ı ·OOo OOo u~ (Yerli > > 

t ...., 2 .. 4on (Cif > > 

7.soo §Önıin (Yer i1 > > 
nıan takozu 

HALK OPERETi 1 
Hu •kt•m 

beklenen operet 

Mo!'_!,nlL ~lar j 

196.liOO Lira 
176.244 > 

109.645,95 > 

22.933,30 > 

49.855 
(il.600 
82.342,49 > 

> 
> 

18.150 

11.080 Lira 
10.062,20 > 

6.732,30 > 
1.720 > 

3.739.12 > 
4.330 > 
5.367,12 > 

1.361,25 > 

ERTUÖRUL SADi TEK 
TiYATROSU 

Tablmde bu rece 

(AKTÔR KIN) 
Beynelmilel m .. har -

ı-. Jllkmdaı lnun Mabut 

SON POS'rA 

BANKA 
KOMERÇiYALE 

ITALYANA 
Te.mamen tıed1" edllm1f 1m11e.yeat: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi : MİLANO 
Bütün İtalyada, İ!tanbul, izmır, Londra 

n New-York'ta Şubeleri vardır. 

Jlariçteld Bankalanmız: 
BANCA COMMERCİALB İTALİANA 

(France> Parb, Marsellle, Toulowıe, Nlce, 
Menton, Monaco, Montecarlo, Cannes, .Juan
les - Pins, Vllle!ranche - aur - Mer, Cuab
lanca (Maroc>. 

BllliCA COMMERciALE İTALİANA :S RO
MENA: Buca.rest, Arad, Bralla, BrB.SOY, Cluj, 
Co.;tanzıı.. Galaz, Slblu, Timlchoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
BULGARA, Softa. Burgıuı, PlOTdlv, Varn&. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA PER 
L'EGITI'O, Alexandrte d'Egypte, Ela.h.lre, 
Port - Bald. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
GRECA, Atına. Pire, Sel~nik. 

"13ANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUb'T COMPANY, Pihllndelphla. 

BANCA COMMERCİALE ITA.LİANA 
TRUST COMPANY - New-York. 

Miişterek Bankalar 
Banque Française et ltaııenne pour l'ame
rtquc du sud, Para. 

Ar!antlnde: Buenoo-Alres, RMarto de 
Santa f6. 

Sayfa 

Vapurların kalkış ıün ve saatleri 
23 I İkinciklnundan / 30 lkinciklnuna kadar kalkacak vapurlann 

uimleri, kaJkıı gün ve aaatleri ve kalkacaklan nhbmlan. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ankara), Perşembe 12 de (Güneysu) 11 

Pazar 16 da <Karaaenız). Galata nhtımı.:ıdau. 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

- Çarşamba 18 de CAnıalya), Cumartesi 18 de (Ül• 
gen). Sfrkeci rıhtımından. 

- Pazar, Salı ve .I-erşembe 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Mudanya hattına - I- er tün saa? 9 da (Trak) vapuru sist~mi vapurla:--
dan biri, Cumartesi ayrıca 13.80 da (Mar:ı\:az) . Top. 
hane rıhtımından. 

Bandınna hattına - Pazartesi, Çat~amba ve Cuma 8.15 de (Ma~·akc.z), 
aynca Çarş:.mba 20 dt (Ülgen) ve Cumarte.;i 20 de 

Karabiga hattına 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

(Antalya). 1c.phane rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Bursa). Tophane rıhtımından. 
- Pazar 9 da tl'ayyar). Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesi 15 de (Bartın). 

Sirkeci rıhtımmdan. 
İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (İzmır). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına - Salı 10 da CEt:-üsk), Cuma 10 da (S.:d•'-ı.ıde) . Slr· 

~e~i ~ı!ıtımından. 

Merkez Deniz.bank binası 
Telefonlar: Acenteler) K_arak~y Köprübaşı 

) Sırkecı Yolcu Salonu 

42497 
42362 
22740 

BRE$İLYA,da: Sa.o-Paulo ft baflıca tehir- ~---------------------------' ler111de 4ubeler. 
CHİLİ'de: Santlago, Valpanı.18o. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, Me-

dellln. 
URUGU A Y'da: Montevtdeo. 
B~NCA DEU,A SVJZZERA iTALİA11fA: 
Lugano, Belllnzıona, Chlasao, Locarno. 
7.urlch, Mcndrlslo. 
:tHNCA UNGARO - ITALİANA S. A. 
PPl'te ve başlıca Şehirlerde Şubeler: 
HRVATSKA BANK D. D. 

Zagreb, Bwıak. 
BANCA iTAUANO - LIMA 
Llma CPerou> da b~Iıca Şehirlerde Şube

ler: 
B4.NCA ITALIANO - GUAYAQUIL 

GuayaquU. 
Jııtanbul Merltesl: 
Galata. Voyvoda Caddesi, Karaköy Palu. 

Telefon 44845. 
İstanbul Bürosu: 
A1alemCla'1 Han. Telefon 22900 /S/11/12/15 

· 8'-yofla Bürosu: 
JstiklM Caddesi No. 247. Telefon: 41043. 
Kasalar 1rarı: İtalye. ve Macarbtan 1~ 

ve Touric;ttque çekleri ve B. C. İ. TRA VEL
LER'S çelclert. 

TURAN TiYATROSU 
Bu alqam H:ılk geeeai 

Cemol Sabir ve erkadaaları 

CEYHANLI ÇOBAN 4 p, 
PASKAL Komedi 1 P. 

Localar 100, Hcryer ~. 
Paradi 10 K. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Mikdan 

300 aded 7,800 M3 
300 > 8,736 > 

I - Yukanda eb'ad ve mikdarı yazılı 
çık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Eb'ad 

400 x 25 x 2.6 
400 x 28 x 2.6 

cem'an 16.536 metre mikabı kereste a-

1I - Muhammen bedeli beher metre mikabı 38.50 lira hesabile 636.64: lira 
ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. 

il! - Eksiltme 28/1/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de Kaba· 
tarta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki .Afım Komisyonunda yapılacağından 

isteklilert1 % 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 
UAn clunur. c468. 

Türkiye Cümhuriyeti Nafıa Vekaleti fstanbul 
Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden 

Eksiltme ilanı 
1 - Muhammen bedeli 2750 lira tutan muhtelif kudret ve tevettürde 5500 adea 

&mpül kapalı zarf usulile satın a!ınacaktır. 

1 - Eksiltme ?/2/939 tarihinde Salı günü saat 15 de İdarenin Tünelbaşında 
Metro han binasının altıncı katında ~oplanacak arttırma eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartnameler idarenin Levazım Müdürlüğünden parasız olarak te
darik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminatı (206.25) iki yüz altı lira yirmi beş kuruştur. 
6 - Teklif mektublannın 2490 numaralı kanun ahkamına uygun olarak ve ek

sıltmeden en az bir saat evvel komisyon reisliğine verilmiş bulunması IA· 
zımdır. (289) 

T. iŞ BANKASl'nın 

939 K. TASARRUF iKRAMIYE. PLANI 
32,000 LİRA MÜKAFAT 
Kuralar: ı Şubat, ı Mayıs, 26 Ağustos, t EylQI, 

1 ikinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

"1111111111 i K R A M i V E L E R : 1111111111111111111111111111111111n111111111111111n11111111111111111111111111111t11a 

i 1 Adet 2000 llrahk -==- 2.000 lira 1 
~ 5 " 1000 " == 5.000 " 1 
1 8 " 500 " - 4.000 " § 
= 18 " 250 " == 4.000 " = 
ii 60 " 100 " = 6.000 " § 

§ 95 " 50 " - 4.750 " 1 
~ 250 " 25 " ~ 6.250 " ! = a = 435 32.000 = - -
~111111111111111111111111111111111111mn11t11Ulr'MHl'lllllllHlllllllllllDllllllUlllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll, 

T. iş Bankasına para yahrmakla, yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 



İ6 Sayfa 

Hakiki dostun tavsiyesi budur 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise niçin ve nasll muvaffak oldu? 

Çnnkü (Radyolin) in terkibi yük- dığı içln mütemadiyen taze plya-
ıek bir kimya şaheseridir. saya çıkar. 

Çnnkn bntıın ( Radyolin) kulla· ÇUnkU ( Radyoıtn) diğer macun-
lara nazaran çok ucuzdur. 

nanlann dişleri temiz, sağlam ve Artık bntun bunlardan sonra 
gtızeldir. ( Radyolln) kUllanan on binlerce 

Çnnkn ( Raclyolin) emsalsiz rağ· kişinin ne kadar baklı olduğunu 
beli dolayıstle hiç stok yapma· anlanıaJt kolaylaşır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Çıkacakhr. 

ll9.nlarınızı Termekle hem kendinize T0 hem de 
KIZI LAY'a yardım etıniş olacaksınız. 

Müracaat yen : 
tstanbulda: Postane kRrşısındtt 

KIZILAY Satıf BOrosu. Tel. 22653 ve 
Postane arkasında, Ankara caddesi köşesinde K&hramanzade han, 

ILANCILIK KOLLEKTIF ŞiRKETi. Tal. 2oog4/95 

SOM POSTA 

SAÇLARA 

KUMRAL ve SiYAH 
renkte sıhbt saç boyalarıdır. 
lNGlLIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - IBTANBUL 

i LAN 
İktısad Vekileti İç Ticaret Umum l\lüdür-

lüf'ünden: 30 İkincıteşrin 1330 tarihli kanun 

ı.ı!~~.~sJ~n~~~n~~~ ... l 
tecrOheli hir muhasebe memuru 1 
arıyor. Biraz Fransızca bilmesi 
şarttır. 'l'aliblerin (A. B.) rumuzuna 
lstıuıhul Post11 Kutusu 596 adrese 

' .. mektublıt mnracaab. 4 1 
.............................................................. 

Han T arifem~z 
Tek sütun santimi 

Birinci ıahile 400 kuruı 

YERLi TRAf BICAGI 

Nafıa Vekaleti İstanbul elektrik işleri 
Umum Müdürlüğünden 

1 İstanbul Eelediyesi Hanları 1 
ikinci •ahile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 >ı 

1 - İdaremiz için pazarlıkla 8 a lı?l çadır satın ajmacaktır. f' 
2 - Eatın alınacak çadırların kroki ve şartnamesi Levazım Müdürlüğündtfl 

rasız verilmektedir. ;J 
3 - Pazarlık 27/1/939 Cuma günii snat 15 te Metro han binasında 8 nC:S •• İtfaiyeye yeniden şoför alınacaktır. 

Talib o:anların vesaiki ile İtfaiy!t Müdüriy•Une müracaat eylemeleri 
olunur. 

Kendinizde veya çocuklannızda; halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, ka· 
rın ağnları, kann şişmeleri, burun ve makat kaşınması, ishal, obur· 
luk, başdönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece kor-
1'uları mı his~ediyorsunuz? Bu gayritabii haller, viicudilnüzde solucan 
bulunduğuna alfımcttir. Derhal (İSMET SOLUCAN BİSK'ÜVtTİ) 
alınız. 

İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ barsakla.rda kan emerek ya\ 'Y•n ve 
üreyen muzır hayvanlann en birinci devasıdır. Büyük ve. küçüklere 
itimadlR verilir. Kutulann içinde kuJlanıt tanı yazılıdır, okuyunuz ve 
çocuklannın senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. 
Her eczanede fiatı 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. 

iç ıahileler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracnk
lar ayrıca tenzilatlı tadfemizden 
istifade edeceklerdir. Tarr.., yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari iliinları.1a 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

bancıhk Kollektlf Şirketi 
Ka.hramamade ilan 

Ankara caddesi 

toplanan arttırma ek.ıiiltm~ komi!.yonunda yapılacaktır. ,..t1' 
4 - !stek!iierin ayni gün ve saatte 50 liralık muvakkat teminatlarl!e ~ 

ğa ıştirak etmeleri ilAn olunur. (418) 

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111 

~ Türk Hava Kurumu 

1 BUYUK PiYANGOSU 
~ Dördüncü Keşide 11 /Şubat/ 939 dadır. . 

! Bügiik ikramiye: 50.000 Liradır·•' 
_ .................... ·-·············-········· .... ·-··--· § E undan bqka : 15.000, 12.0JO, 10.0r>i> liralık lkraaal,_-

5 lerle l 20.000 •• 10.000) liralık iki aded müklfat Tardır... ,; Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emec; 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

§ Bu tertibden bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal 
§ meyiniz. Siz de piyanronun mes'ud •• bahtiyarlan ar-' 
a rirmit elursunuz. .. 
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ZEVCi ONOA.N KAÇIYOROU_ k~ra6aııatui 
BJR AY SONRA 

~ C.,,14, Mlll ............. ,_, ....... . ..... ,.,. ... . 
• ., •• ıı lele .,.,..., 

...... _. ,.,. ................... ............ _ .. .... --- .... 
blacMı . 

cıı.ı • ..,., ........ ,..,..... . . ., ... 
tıUıı .. _,"---# 

.. ···- -- ....... ................. -. .•. 
"" ......... lıMıır ..... .... .......... .... ___ _,...__ 

l!VVELCI! ZIEYTINYA&I 1 
ŞIMOI PALMOLIVa 

~n bialeree lıadıaler, •Jtİ•,.
tl••• cıW i&Mritldekt fıaichti t.-irial 
....de41iyorlu. Ba,ut.r, Iİa de •lar 

r.bi, aabab " alı..- PALMOLIVE'ia 
ula kabarmıt .... ile Jiaieiri, 

boy .. auau ve o•uslanaıu .....; adi• 
aiıı. 8ilibat11 eneli llcak " _,. da 

0

..,.-Uk •u ile yılraJI.... Terlıibiftdeld 
seytiayatı aayeaiııde PALMOUVE ... 
aaaeleri temiııler, beteNJi ,...utatır' · 
,. tatlıla,bnr ve bittabi tın pularıp 
ıreaç.lefir. -

PALMOLIVE o bdu tNeldar ld 
ek.eri lradıDlu, on Jla •• bqyo 
İçi• de kullaaırl.;. 


