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llriyede Dr. Şehbender 
\' e hAke v azıyete a ım ... 

atan·' 1 
akte~'.~r ~ ınuhalifler arasında birkaç gün evvel 

1 nıış olan müta\J~ke fiilen bozulmuş gibidir 

Milll Şef Arttırma 
Kurumunu himayeleri 

altına aldllar 
Ankara. M (A.A.) - Ulu1ıı1 Ekonomi 

v• /1rttuma Kurumu :nerkeıi umumiıi, 
kurumu yübek himayeleri altını alma
yı Milll Şef İnönünden istirham etmiıU. • 
Aldığımı~ habere göre Reiıkümhuru
muz. ötedenberi yakındll4 al!karlar ol-

l Bugün 16 sayf-a t 

Parti Grupu Cumadan 
evvel tekrar toplanacak 

mühim 

d •ıklan Ulusal Ekonomi ve Arttırm'l Ku- Fronkooulor tara~ ~• edflft hilk~metçiln 
rumunu hımayeleri altın.ı almayı mem- Londu. 24 (H\UU$l) - Bqveldl Çem- dertlmainin serbest bırakılmasını iste. 
niyetle kabul buyurduklarım Riyaseti- berlayn ve hariciye nazın Lord HaUfab, miftir. 
cümhur Umumt KAtibli~i vasıtuile Ku- bu aqam Atli'Din bafkanlı!ı altında bu- Diğer taraftan bu gece Nevyork ve Va
rum Genel Başkanlığına bildirmiıtir. lunan bir i§Çi heyetini kabul etmiflerdi.r. pngtonda da m~zam mitingler yap1J-

Tevfik Rüştü Aras 
dun akşam 

Londraya hareket etti 
Londra büyük elçiliğine tayin edilen 

eski Harıciye Vekili Dr. Rüşttl Aras, Y'J· 
nı vazifesine başlamak üzere dtin akşam
ki ek:Spresle Londraya hareket etmlfti?. 

İngilterenin Ankara büyük elçi!• 3lr 
Percy Lorfn, Vali ve BelediyE\ Reisi LOt
f: Kırdar, İngiliz ticaret ataıesi Kolon•! 
Vuds, Emniyet Direktörü Sadrettin Aka 
ve diğer birçok zevat, Sirkeci atasyo
nunda Rii~tü Aruı uğurlamıılardır. 

RU§tQ Aras, hareketinden evvel büyUl: 
salonda bir müddet İngiliz sefiri f)jr 

(Devamı 11 ıncı aay/ada) 

, ...................................................... , 
Dünya cehennemi : 

Barselona 
~a;a: AL 

Heyet. hükfunetçi İspanyaya ıillh gem. (Devamı 11 inci sayfada) 

Berlinde Oç sene kalemi 
ile geçinen birTDrk kadını 

ş suri .. , Emir Erki/et 
lot)!ln\. 20 Oiu ye~ çollerinde oto·nı.obille dolatan Fransıı müfrezeıe;·i ______ _. 

- lubnan SUJıı muhabirimiz yaz1-ı mete memur olatfKudüs Ba~milftüsü ıc.. [Bugün 8 inci sayfamızda] 
uı. Zuk kasabasında ıka- (Deva'l'na 11 inci aa31fad4) \ ....................................................... _.! 

Berlln cazeteıerinde Suad Dervışten bahseden b1r 1Ul 

Suad Derviıin hatıralarını bugün neıre baıladık, 9 uncu 
aaylamızda okuyunuz! 



Hergün 
Hararetli -;ji~Tomasi 
Faaliyeti --Yazan: Muhittin Bhr-

v ı!bapndanberi geçen öç hafta 

içinde Avrupada çok hararetli 

blr diplomasi faaliyeti göze ç~pıyor. 
Küçük Macartstandan büyük İnglltereye 
vanncıya kadar, birçok devleUerln ha· 
riclye r:azırlan. başvekilleri hareket tıa-
Jlndedir1er. 

Demek oluyor ki Avrupada bir şeyler 
oluyor. bir teYı.r huırlanıycr.. Gazete
ciler d•e bu diplomat hareketlerinin pE'f
lerlne takı1ID1Jlar. memleket memiekf"t 
dolapp. tsen rugArdan hile sezmeğe ~ve 
a~an kuştan hM>er almaya çalıp~r1ar. 
l'akat. uhmetleri ekseriya boş·;ı gidıyor; 
lfinkil, diplomui Alemi. kab!l olduğu lı..a
tıar Jr:endaini kapalı tutmaya ahtetr.uş. 
dı1anyct. hiçbir haber 51zmasma imkln 
bJrakmamr.ya çalışıyor. 

Bu kadar hararetli bir faaliyetin ar
bsmda ne var? Bunu merak etmemek 
kabil df'~ldlr. Bir şeyler olduğunda şüp· 
be yok; fakat. ne olduRunu anlamaya ça
re buhınlaliladı. 

* Olan ve olacak teYler hakkında her'kH 
ba~ka t<ırHi söylüyor. Eğer bu aöylenl'll 
FYlerin hepsini doğru olarak kabul ~ 
mek lcaı etseydi dünyanın şu dakika· 
da tarhana ç.orbasından daba kan.şık ol
duğunu kabul etmek zaruri olurdu. 

Almanya il• ttalyaya sorulursa. bunlar 
d.iplomaUannın ağızlan ve gazetecll• 
rinln kalemleri vasıtasile d!yorlar ld: 
.Berlln • Roma mihverinin bütün gay~:, 
Varid ve Cenubu şarki A vrupada d~vam
h btr 1Ulh tesis etmekten başk:ı bir §ey 

, delfldtr.• Eğer. bu iddia, bu şekli ile ta
mamen dotna olsaydı, diplomatlarır. bu 
hararetli faali,.tıerlne hiç lüzum kal· 
ır.azdı. Çün'k1l. Avrupanm şarkında ca, 
ftnabu ~arkJstnde de fU dakikada sulhiin 
lhJOltne turaftar hiç kimse yoktur. Her· 
ke. IUlh istiyor. kimsenin kimsey~ teca
...as etmek aklından bile geçmiyor. Za
ttın 1Ulha de, harbi de yapacak olanlar 
bOyQklerdir; Avrupanm şa:-kmd:ı büyük 
de9ı.t olr.rak bir Sovyetler Rusyası varı 
e da harb ı.tiyecek değildir. Şu ho.1de 
sulhiln tesisi için bu kış mevsiminde dıp
lomatlar tarafından ihtiyar edilen seya
hat zahmetleri niçin? Nezle, grip vesaire 
ftftln. her ttırlü ihtimaller·? rağmen. 
MY&hat çantalannı kapıp yola çıkan ve
)'• çıkmaya hazırlanan diplomatlar fU 
menimde olmıı biraz istirahat edebilir· 

lerdl. 

vazife oldu. 

* 
Müatemleke meselelerinden. Tunus, 

Kor!l'1ı:a, Cibuti patırtılanndan, Fran.cra 
flp İtalya arasında .matbuat sütunlnn va
ırtasile teati edilen kilfürlerin uyandı-:-

dığı mnir buhranlarından babsetrneğe b;· 

le lüzum görmeksizin şuna kanaat geti
rebiliriz k!, Avrupada esen hava. asla 
sulh havıısı değildir. Bu havanın. bi:-den
bfre açılım:sı fütimalini büsbütün red
detmemekle beraber. bugünlfik gördü
ğümüz vaziyet Münihten evvelki Taziyet 

SON POSTA. 

Resim il Makatet " Herkes zengin fJega fakirdir, karakterine göre 

Dünyanın en zeneiıa adamı muktesidane yapmayı bılen, 
en fakin ile nuia o;ındır. 

1 STER 

Horoza benzetiyorum 
Çok konu§an, kendinden çok bnh· 

•eden jakat bir mecrrwada, bir ga:e
tede hiçbir fiiri inti§ar etmiyen meı
hur ıatr bir lokantada her zamanki 
g!bi kendinden, fiirlerinin güzelliğin
den bahsediyordu. Meıhur §airi ya
kından tanıyanlardan biri yanında 

oturan arkadaşına: 

- Ben bu §airi horoza lıenzettyo-

1 NAN, 1 STER iNANMA! 

--

Dört beş e?Ün evvel bir gece Çenberlitaşın karşısıncaki ec
zanede bir ıeçete yaptırıyorduk. Beklerken teUşlı bir genç 
içeri girdi: 

- HnlA gelmE'di mi' diye sordu. 

nı? kadar ~ürdüğünü bilmiyoruz. Fakat dün öğrendik ki. bu
na benzer bir vak'a <!a Sarıyeıde olmUJ, orada da sıhhi imdad 
otomobili 4 saat nafile yere beklendikten 110nra bir taksinin 
yardımına ihtiyaç hbıl olmuş. 

O zaman öğre::'ld!k ki. yan sokaklardan birinde bir kavga 
olmuş. bır adam kan içinde, baygın yere düşmüş, görenler
den biri eczaneye kcşarak sıhhf imdada telefon ctmış ve i~~e 
45 dakika o~uyor ki, otomobilin gelmesi bekleniyormuı .. 

Biz eczaneden hemen çıktığımız için bu beklemenin daha 

iSTER iNAN, 

İstanbulda kaç tane sıhht imdad otomobili va~dır bilrni· 
yoruz, belki adedi azdır, ~elki bazı zamanlardı yetifDlez. 
yalnız bu ikı hadiseden sonra vazifelerini tamamen yapabil
meleri için işi bir defa tetkik etmenin lüzumuna inanıyoruz, 
fakat ey okuyucu sen: 

iSTER INANMAI 

Sözün Kısası 
-···--

/sa <iri 
Irkından mıydı? 

........................................... -~ • 
Amerikanın 150 incJ 

yıldönümü münasebetile 
pullar bashrılacak 

Ankara, 24 (Hususi) - Posta id~ 
Amerika istiklAlinin 150 nci yıldlSll 
m.. r-betlle pul bastıracak vı bir 

:~:.~--~~.:.:~~~--~-~-~~:::.::...___.../ 
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SON POSTA 

İtalyanın her tarafında 1 
\ 

Fransa - İran 

Beyoğlunda cadde 
ortasında bir genç 

dört yerinden yaralandı 
Dün gece Galatasarayd:ı Yıldız sıne

m:ısı karsısında saat ona çeyrek kala 18 
Y"ilarınd: Semiha ismı:de bir genç kız 
d~rt yerinden bıçak.la a~ı'!" surette yara
lanmıştır Carih 19 yaşlarında Bı.:r~ıılı 
Hı:kkı isminde bir gençtir. 

askerAı faaliyet var 1 Bone dün Fransız ~eclisin-
de beyanatta bu undu 

lloaıada dolaşan şayialara göre 1901 doğum
lular silah altına çağırılmışlardır 

Paris, 24 (A.A.) - Mebusa:1 meclisin
de harici siyaset hakkında yapı!an miı

zakereler esnasında Bone, radıkal-sosya
ı;st hatiblerden Gaston Riou'nun söziinü 
keserek §Ôyle demiştir: 

Vak'ayo sebeb Hakkmrn bu kızı s~v

M!ş oln~ası ve annesinden istediği h11Je 
alama mı~ olmasıdır. Bu kız bir müd:ıet 
evvel Taksimde Camlıköşkün altındaki 

rıişangah mahallintle çalışmakta ırn;ş. 

ş;mdiki vaziyeti ise uygunsuzdu; Kız 

b'ı akşam üç arkadaşı :le bırlikte Yt:dız 
s:nemas: karşısından geçerkc.1 Hakkı ken 
disine rcıstlarnış ve bıçağını çekerek d5rt 
yPrindc:1 \'Urmuştur. Ku imdadı sıhhi 11-

rabasile hastaneye gönderilmlşt=r. Hakkı 
yttkalanmı~tır. 

Roına. 2~ (A.A.) - Havas ajansının 
:~h~irı bildiriyor: Resmi mahfeller, 
a uhuu ıniktarda ihtivat efradının silar .. 
lcttına Çnğınldıgı~ na d~ir ecnebi mcmle
etı rd d e e ne§redilen habı.?rlcrin asılsı.-: cl-
t~~unu b~yan etmektedirler. Aynj :nah-

d er, talım müddeti içi\l normal ruikt:ır
a ıhr -n 1Yat efradının silah altına çağırıl-
'ı ~lduğunu ilave etmektedir]c":'. 

k .. n.ıted Press ile Daily Herald, 200,0CJO 
~ının ... h 

1 Sldt altına çağmldığını yazmı§-
aıdtr. 

r lsrarı.t Romada dolaşan şayialara gö
çe l90l doğumlular kami~en silan altına 
f :~ltılınıştır. Fakat iyi haber alan n:ah-

'8 erde btı haber tekzib edilmektedir. 
a) ırçok gençler şahsi davet tezkereleri 
ıel?\ışlar~u. Bunlar, telsiz telg:-af ve tank 

l'\rlsle...4 gibi hususi sınıflarla mensub-

durlar. Roma kışlalarında oldukça büyiık 
faaliyet göze çarpmaktadır. 211.000 as}(r;or, 
milis teşkilatı ihdasının yıldönümlı mü
r.nsebetik yapılacak olan geçid resmırıe 
iştirak etmeğe hazırlanmak~adırlar. 

Almanların tekzibi 
Berlin, 24 (A.A.) - Almatı ordusun.ı:ı 

büyük uınumt karargahı, ecnebi memlc
ketlerd€ dolaşan ve Alma~ ordusun:ın 

Şubat ortalanna doğru manevrala!' Y:J· 
pı:ıcağmı iddia eden şs.yialan tekzih et
mektedir. 

Ordu namına söz söyiemeğ~ salahiyet
tar olan bir zat, Havas ajansı muhabin
ne kara, deniz ve hava ordu~annın müş
terek manevralarının önümüzdeki son
bahardn yapılacağını ve başka manevro
lR,. yapılıı.:ası mutasavver olın.aaığını be
y&n etmiştir. 

cTefsıri şayanı teessüf bır suitefehı.G.
mE> scbebıyet vermiş olan gazete ınakP.
lei.eri neşrinden dolayı İran hükumetin·n 
25 Birincikanunda bizim'ie diploman 
münasebetlerini kate+.meğe karar v::-r
wiş olduğuna telmihte bultındunuz. J";·an 
s ~ İrana karşı hak.iki doc;tlu 1c ve !ra=ı Şt·· 
hinşahınm icraatına karşı hayranlık his
le.-i besl~mektedir. Fransa. hürmete ma
m1fi olan bu makalelerin tefsir edilmış 
olmasın& teessüf eder. 

Fransi.L hükumeti, mazide bir knide 
te>şkil ei.mir olan dostane ve itimai ec;a. 
sına müs~enid münasebetlerin tekrar tP
essüs etmEsl için çalışacıktlr. Bu müna
sebetler, Fransa ile İran araı;md.1 mazıd~ 
olduğu gibi baki olmalıdır.> 

Genç bir kadın dört yerinden 
bıçakla yaralandı 

Dün ak~am Feriköyde Sirkeci so -
kağındn da bir yara]ama vak'ası olmuş 
Receb adında biri bir müddet evvel: 
'beraber yaşadiğı Emine adında ~ç 
bir kadını dört yerinden bıçakla ya· 
ralıyarak kaçmıştır. 

~ir İngiliz harb gemisi 72 yaşında bir ihtiyar 
hır Çin kayığını Japonla- karısile münasebatta 

rın elinden kurtardı bulunan adamı öldürdü 

Bonenin, harici siyaset hakkındaki be
yanatı Perşembe günü yapılacaktır. 

Türkiye - Bulgaristan 

Receb dün akşam Eminenin evine 
giderek kapıyı zorlamak suretile içeri
ye girmiştir. Emine gürültüyü duya
rak aşağı indiği zaman Receble karşı· 
}aşmış ve aralannda bir münakaşa baş· 
lamıştır. Receb gene beraber yaşamak 
te'ldtfnde bulunmuş ve Eminenin 
reddebnesi üzerine bıçağını çekerek 
genç kadının üzerine saldırmıştır. il ~ongkong, 24 (A.A.) - Bir Çin b1 !ık

fı ayığının bir Japon harb gemis• ta:o:a
h:.~an ta~~ edildiğini gören bir İngi!iz 
.... gernısı bu müdafa<J.sı.z kayığı koru.. ,ak ı · 
lio çın aralarına glrmiş ve kayık 
ka:gkon~'un emin sulanna girinc?ye 

t 1 
ar h.ınaye eylemiştir. Çin - Japon i.ı

ı af 
bi tın bidayetindenb<?ri ilk defadır ki 

d rh ngi!ı.ı harb gemisi bu şekil.de: bir mu
a aled 

e bulunmaktadır. 

Japonların bir mağlubiyeti 
la.li~gkcng, 24 (A.A.) - Dün Japon
ıı. antonun 30 kilome:rc şimalind~ a
ıı;lt b' 
k ır n:ağlfıbiyete uğramı5lard1r. Çnı 
k~:e~Icr; taarruza geçere~ Kanton ist:-

linde ilerlemeğe oaşlı:ımış!ardır. 

Londra 
Kon/ eransı 
l<ah· 

tirak 1
1'! 24 - Londra konferansına iş 

h"' edecek olan Filistin Arab 
"Yer p d 1 ortsaid'den bu sabah Lon • 
~~Y~ hareket etmiştir. Heyet ha
liıı e•ınden evvel harcırah olarak İngi-

erden 500 sterlin almıştır. 
l\ı~eYetin böyie alelacele hareketi hak 

d .... 
1 bura Arab mehafilinde söylen -

ıgıue ·· ı lteye ~ore, n~iltere toplanması tehli-
kuk dı:Şen konferrınsı mutlak tabak • 

ettırrnek azmindedir. 

gö;ene ınezki\r mehafilin kanaatine un:· Lo~drada Filistin meselesinin hal. 
hu :n zıy~~e Suriye meselesi de da -
tin· lırı.~k uzere diğer Arab meselele -

ın gorfişülmesi bekleniyor. 

lis~~a~'da, Amman ile Suriye ve Fi
ha nın hırleşmesi lehinde propaganda 
ıe Z~t~ıklarına başlanmı~tır. Bu mese -

, "-'Ondrac1a d... . ... "l kt' "' goruşu ece ır. -----
Mekteb kitablannın 

beyiyeleri yüzde yirmi 
beşe çıkarıldı 

Ankara 
it.eni bu · .. 24 .. <Hususi) - Bütçe Endi-
tnbfar gunku toplantısındn mekteb lri· 

ınıa bey'ı'yel . . .. d . ı b §e Clk erının yuz c yırm, e-
. arılınasını kabul etmişt!!:. 

İzmir, 2~ (Hususi) - Bu sabah Bostan
lıda 72 yaşında bir balıkçı tarafından bj;
C!nnyet işlenmiştir. Vak'a şudur: 

72 yaşında balıkçı Ali., 36 yaşında Sü
leyman isminde bir şahsm karısile müna
sebatta bulunduğunu haber almış ve 
<!C'ğruca Bostanlı kahvesine gitmiştir. Bn 
sırada SiJJeyman kahvede tavıa oyna
maktadır. İhtiyar balıkçı hiçbir şey sö~r
Ianeden bıçağını çekmiş ve Sü!eyrnana 
ı.rk .. sından titriyen ellerile saplamıştır. 

Sü1eyman hemen ölmüştür. Derhal ya· 
kalanan ihtıyar katil a~lıyaraıc: ihtiyar· 
lığmda bu namus acısına tahammül edC'
n:ediğinı söylemiştir. 

Almanlar Çeklerden top 
ve tayyare ahyorlar 

I 

Sofyadan dönen elçi 
İnbbalannı anlahyor 

Sofy3d:an dönen Bulgar Elçisi Dr. 
Kristöf Anadolu ajansının bir mümes
siline beyanatta bulunmuş ve ezcümle 
demtştir ki· 

Sofyaya seyahatim hususf mahiyet
te idi. Bununla beraber, gerek Hari -
ciye Nazın ve gerek Bulgar politik 
mahf ellerile temas etmek imkanını 
buldum. Görüşmelerimden elde ettiğim 
intib:ıım, iki memleket arasındaki mü-

nasebetlerin samimi ve candan bir dost 
luk içinde inkişaf ebnekte oldu~dur. 
Bütün Rult!ar milleti büyük Atatür -
kiin zivm üzerine Türk milletinin duy 

du~u acı karşısında derin, içten gelen 
bir sempati hfaleri göstenniştir. Fa -
kat Bulgar efkan umumiyesi şurasını 

Londra 24 (Hususi) - Berlinden memnuniyetle müşahede ve tesbit et • 
b:ldirild;ğine göre. tayyare ve ağır top miştir ki, Türkiye, bu ziyadan çok 
satın almak üzere 2 Alman askeri he- elim bir surette müteessir olmakla he
yeti, yı:ı'kında Çeko--Slovakyaya gide- raber, ya'imn vazifesi önünde bir da -
cektir. kika bilE." tereddün etmeden şayanı ka. 

Yapılacak olan mübayaatm bir ttaç yıd bir disiplin ve ittifakla yeni milli 
milyon İngiliz lirasu tut-aca~ tahmin Şefini bulmuş ve kültürel ve banş iş • 
edilmektedir. Ancak Almanya, bu pa- lerinde yaktn ve uzak milletler ara -
ranın yerine Çelro-Slovakyay.ı eski S-:i- sında anlayış eserine devam arzusunu 
det mıntakalarından istihsal ettiği kö- kat'i bir şekilde ifadç etmiştir. 
mürden verecektir. 

lngiliz Devlet Bankası 
müdürü dün Halifaksla 

Memleketinin parlmanter, entellek. 
tüel ve ekonQmik mahfellerinde Türk 
milleti ve onun drijanlan hakkında 
yalnız sempati ve hürmet hissiyatına 

Emine dört yerinden yaralı ve 
baygın bir halde yere yuvarlanırken 
Receb de sür'atle vak'a mahallinden u· 
zaklaşmıştır. 

Zabıta hadise etrafında tahkikata 
başlamıştır. Suçlu Receb aranmakta • 
dır. 

Hilafet meselesi 
etrafında Londrada 

ne düşünülüyor? 
Londrn: 24 (A.A.l - Hava.s Ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Salahiyettar mahfellerin Kral Faruğun 

bllfıfete dntıbabı. nı teyld eden bir haber 
nlamnmış olmalarına ve bu mahfellerin ha
kiki ehemmiyetini henüz takdir etmek ma,
kill olan bu husustatl merasime dalr her 
türlU tefslrdon imtina etmelerine rağmen 
cskl İslim şeruği makamının ihyası için 
yapılan bu teşebblia, Londranın Arab taraf
tarı mahfellerlnde büyük blr al~ka uyan -
dırml§tır. 

görüştü 

Genç hükümdara, İslAm Halifesi ünva -
nının verilmesini tahayyül eden Mısır Kral 
hanedanının bu ar?.usunun tahakkukuna 
m{ınl olan başlıca f'Dgel, Q.mıanlı İmparator
luğunun 1nkirazına kadar bu Unvanın cls
mant olduğu tadar ruhant bir mana ifade 
etmesi ve bu Unvanı taşıyanın Medine, Mek
ke ve Kudüs gibi §ehlrlere blklm bulunma
sı ldl. llo.lbuki bu llk iki §ehlr, hallhazırda 
Arablst.nn ve Hicaz Krah İbnlsruudun elin
de bulunmaktadır. Mumaileyh. şimdiye ta
dar Hnlife ünvanının kuvveııı komşu bir dev 

şahid oldum. ıetın hükümdarına vertımestni müsaid blr 

Londra 24 (Hususi) - Devlet ban
kası umum müdürü Montagü Norrnan, 
bugün Hariciye NezareUine giderek, 
Lord Halifaks ile uzun bir mülfıkatta 
bulunmuştur. 

Bu mülakatın, Dr. Şahtın Rayhs -
banktan uzaklaşmasından mütevellid 
v&ziyet ile alakadar olduğıı tahmin e-

dilmektedir. -------
yunan donanmasının 

• • • 
yenı gemısı 

Atina 24 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

BirbirinE> coğrafi, tarihi bağlar ve ha- şekllde karşılıyacağına dair blçblr şey söy-
vat tarzlan ile bağlı bulunan Türk ve lememtştlr. h ttA btl 
~ . . . .. - Gene bu mahfeller, bir camide, a -
Bulgar mılletlerınm her turlu muz - tün komşu Arab devletlerinin murahhasla-
mer fikri bertaraf eden en samimi bir rı hazır olduğu halde. Müslümanlar tarnfın
dostluk içinde yaşamaları lüzumu aşi· dan yl\pılan alkışlann blr 1nt1hab demek ol

kardır. Bizi ayıran siyasi mesele yok • 
tur. Bizi uzaklaştııran zıd menfaatler 
yoktur. Bulgaristanm ve Türkiyenin 
pQHtikıı lan beynelrnileıl münasebet • 
lerde barışın ve adaletin muhafazası 
gibi yüksek bir fikirden mülhem bu -
lımmaktaôır. Bu fikir uğrun.dl\ iki me"I'· 
le'ket tc~riki mesai edebilirler ve etme
leri lazımdır. 

Adanaya sevkedilen İzmir 
tohumlarının iadesi 

emredildi 

madığını ve murahhasların camiye Halife 
ıntıhab etmek için değil, ibadet etmek için 
~elmiş olduklannı ~e e3asen böyle bir intl -
h::ı.bı yapmak salAhlyetıne mallt olmadık -
ınrını beyan etmekte-dlrler. 

Bir isl!'lm HalJfesinln intihabı, za.rur1 gö
rfildli{tü takdtrde bıt intihabı yalnız Arab
lnrın değil, bütün dünyadaki Müslümanla
rın m!lmessıllerlnln ~lleceklerl Ulve 
olunmaktadır. 

Ayni mehıı.flle görf', böyle bir mesele asla 
mevzuubahs değlldJr. Çünkll HllAfet mües
sesesi. eskı Osmanlı İmparatorluğunun bu
gün hükfünden sakit olmuş olan eski an'a -
nelnlnP tekabül t'dlyordu. Ve Umumt Bıırb
de Halife tarafından müttefiklere karşı cl
had ı mukaddes 1l~n edildiği zaman zAtı 
meydann çıkmıştır. 

Sarla 3 

e Orta Avrupada iktısadi 
bir "kriz bekliyorlar 
amma ... 

/Nıı.. lman Devlet Bankası Müdürll. A Her Şaht vnzifesindcn istifa et

n1iştir. Evvelce iktısad nazırlığı ile bırlik
te bu vszifeyi nefsinde cemeden bu zat. 
b.mdan bir müddet evvel ve iktısadi işle
r;r. Maıeşal Görlngin nezareti altına kon· 
rr.asmı müteakib nezarettan aynlmış, Al
man Devlet Bankasının idaresile meşgul 
oilnakta c!evam etmişti. Alımmyanın ta· 
mirat borçları işine Almanyıı lehinde b!r 
tesviye ~ekli bulan, tasavvur ettiği kredi 
sıstemine maddi bir varlık vererek Al· 
manyanın silahlanması imkanlarını temin 
eyliyen bu adam. muhakkak ki memleke
tine büyük hizmetler etmiştir. Nitekim 
bugünkü nasyonal sosyalist Almanya da
hi kendisinin bu meziyetlerini takdir ede
rek uzun zaman devlet bankasile iktısnd 
nezaretiıtin başında ipka ve idame etmi1o 
son defa vazifesinden ayrılırken de, ken
d isine saı:dalyasız devlet nazın ünvanı 

vedlmiştir. Bu takdirkar harekele rağ· 
men Her Şahtın iş başından ayrılmasının 
G'lrbi Avrupada ve bilhassa İngilterı.? ve 
Fr:msada husule getirdiği derin tesir gös
teriyor ki bu çekiliş pek hayra alamet sa
yılmıyor. Bilakis. iktısadl sahada ifratın 
galebesıne hamlolunuyor. Yani Her Şaht. 
Almanyıının başarmaya uğraştığı d5rt se
nelik ikh&adi plan için tatbik edlien me
toc!Iara muarızdır. Bunun bir manası da 
dahili iktısadda ve harici borçlar mese
lesinde ademi muvaffakiyet olarak göste
riliyor. 
Halbukı Dr. Şaht, hiç te fena bir akı

bc>te düşmeden memleketi için çok rnas
rnf yapmak imkAnlanm bulmuş ve bil· 
hHssa bugünkü mübadelcnb esa.c;ını 

kurmuş ve bu formülü dünyayıı tanıtzmt 
o!nn adamdır. Onun bu kuvvetli şalısf. 

yetine r&~men çekilişi yalmz Londra ve 
Pariste değil, Amerikada dıı endişe ilı 

knrşılanıyor. Bu endişeleri:ı yerinde o
lup. olmadığı ise kısa bir zaman mesele
sidir. Yakın ati, Alman iktısad işlerinin 

alacağı ~ekle göre ya bu endişelere hek 
verecek, yahud da bunların yersizliğini 

meydana çıkaracaktır. Biraz intizar J&. 
zımdır. - Selim Ragıp EıMç 

Oenizbank umum 
müdürü istifa etti 

Ankara (Hususi) - Denizbank u • 
mum müdürü Yusuf Ziya Öniş istifa 
etmiştir. İstifa kabul olunarak yerine 
vekaleten eski Şirketi Hayriye müdil. 
rü ve umumi mürakabe heyeti reisi 
Yusuf Ziya tayin ediılınlıjtfu". 

Arnavudlukta 69 komünist 
tevkif edildi 

Tiran. 24 (A.A.) - Arnavud!uk aja,:a 
bildiriyor: Umuınt emniyet ajanları, so1l 
günlerd~. Korçe, Tiran ve İşkodreda, el· 
le.:inde komünist propagandası beyıın-

Mmeleri bulunan 69 kişıyi tevkif etmJt' 
le1 clir. Bunlar, marango1., fınncı. ayait• 
kE.bıcı ve bazı mekteb talebesidir. n-:ı 
propaganda beyannamel'?rinın menşei 
hakkında tahkikata devam olunmaktadıJo. 

Edirnede imar faaliyeti 
E~Jme (Husu.si) - Edimede asfalt p

se üzerinde VilAyet Hususi İda~si tara • 
fmdan yaptırılacak Turist otelin paralan 
Ziraat Bankasına yatırılmıştır. PlAnları 
Nafıa Vekaleti fen heyetince yıptırılmüi 
üzere otelin kurulacağı arsaların hesab • 
lım ve ölçüleri birkaç güne kadar VilAyet 

tnafından Vekalete gönderilecek ve bu 
sPne sonlarına doğru bu güzel otel mey.. 
dona çıkmış bulunacaktır. ~?.~ Cianonun Belgrad 

u akatına dair beyanah 
lıelgra1, 2 

1'ı.ıdudu 4 (A.A.) - Kcını Ci:ıno, dün 
tı.~ i>eya geçerken matbua~ rnümessil!er:
}'apnı ... nat.ta~ bulunarak Stoyadınovıç ·ıc 

~~ olaugu - - . b 1 kıs goruşmenııı Avrupar.ın 
trur.da v · · ttır ve -·k azıyetın bvzihine ve hu-

Olduğun su Onun teminin~ medar olmuş 
nı:şıır kı~ beyan etmiştir. Mı.:maileyh d<:-

'İtalyanın d' 1 
hareketi R ıp omasi saiı.nsm<laki ner 

Gazetıdler yeni I. Georgiusı 'torpito 
muhribinin tersaneye muvasalatını 
hararetle se1fımlamakta ve Başvekil 
Metnksas ile Bahriye Müsteşarı Papa
vasilyo tarafından bu münasebetle ya
pılan merasim esnasında söylenen nu· 
tuklan teLarüz ettirmektedirler. Bu 
nutuklar. merasimde hazır bulunan 
Kral tfırafından da teyid edildiği veç
hile, Yunanistan gibi ldiçük bir devle
tın deniz müdafaası için yapılabılece~ 

her şeym yapılmış olduğunu t~barüz 

ettirmi~Jıerdir. 
Metaksas: 
cMalzeme bakımından Yunan do -

nanmasmın hiç bir zaman bugünkün
den daha iyi va~iyette bulunmamış ol· 
duğunu söyliyebilirinu demiştir. ._. 

Jzmir 24 (Hususi) - Kanuni meınnui
yete rağmen İzrnirden Adnnaya pamuk 
tohumu sevkedildiği haber nlındığın
dan VC'ka~t tarafından bu tohumların 
İzmire iade edilmeleri emredilmiştir. 

Ribentrop bugün 
Varşovaya gidiyor 

Berlin 24 (A.A.) - Von Ribentrop, 

yarın sabah Varşovaya hareket ede • 
cektir. , 

ı\rab alt!mlnln ekseriyeti, o zaman Hnll
feyl taltlbden imtina etmiş ve Türklyeye kar
şı mtlll mücadeleye atılmıştır. Binaenaleyh 
şimdiki Arııb mllletıerlnln teşriki mes:ılsl, 
H!Utfetten daha sa~lam olmalıdır ve her
şeyden evvei. lhtfynrl veya gayriihtiyari o -
tarak sadece M1S1rlılnrın Kro.l Faruğa kar -
şı göstermiş oldukları blr sempati galeyanı 
mevzun bahsolması v' bununla Londra kon
feransından evvel Kahlrede toplanmı.ş A
rablan alakadar etmem~ bulunması muh -
temeldir. 

Gerek bu otelin ve gerekse Lülebur • 
gazda asfalt yol üzerinde in~aatına de • 
v:ım edilen otelin servisleri için garson .. 
brın İstanbulda kurs görmeleri Umumi 
Müfettiş1ik tarafından alakadarlar:ı bil • 
dirilmiştir. 

Lü!eburgazda güzel bir sinema dahi o
telle birlikte yapılmaktadır. 

Lüleburgaz arteziyenlerl fışkırdıktan 
sonra su ~cbekesini kurmak için lazım 
gelen parayı Dahiliye Vekaleti Be!ediy .. 

1 

ler Bankasından verdirmiştir. · 
Çt-\esı i~irıdorna - Bertin mihverinin ç~r

e Yapılınaktadı!' .• 

Bugün Knhlre merasiminin manası hak -
kındn en zlyade şüphe ve terc<ldüd izhar e
den mehafll, Suudt mahtellerldlr, 



4 Sayfa 

Yoksul çocuklara yardım birliğinin 
faaliyeti tevsi edilecek 

Kurumun, ilkmekteblerdeki yoksul çocukların ihtiyac
larını karşıhyacak hale getirilmesi kararlaştırıldı 

İlk okullardaki yoksul çocukları hıma
yc etmeık için Partiye bağlı olarak teş
k.i] ediler. yobul çocuklara yardım bir· 
liğinln faaliyeti.. Vali ve Belediye Reısi 
Lutfi Kırdar tarafından tetkik edilmış

U ·-. Cemiyetin villyet başkanı olan Yük
sek Mu&llim mektebi Müdürü Hamid, hu 
hususta !Azını gelen izahatı Va!Jyc ver
miştir. 

Kurum görmüf olduğu yardım nfsbe
tlnde ilk okullarda okuyan çocuklara 
gıda. mekteb levazımı, elbise, ayakkabı 
tevzi etmektedir. Vali, kurumun faali
yetini 1stanbuldaki ilkmekteblerin hep-
8fndek.i yoksul çoculdann ihtiyaçlarına 
karşılık verecek derecede tevsi etme~e 

Bir tramvay bir 
motosiklete çarptı 

karar vermiştir. Perşembe günü ıaat t)Il 

birde cemiyetin kaza teşkilatında çaJı

şanların mümessilleri, Partinin vilA.yet 
binasında toplanacaklardır. Tophmtı Va

li ve Belediye Reisi Liıtfi Kırdarın baş
kanlığı altında yapılacaktır. Mümessil-
ll'r Valiye kazalarda bu hususta yapıl
makta olan faaliyeti anlatacaklar. faali
yetin tevsii için düşüncelerini ııöyliye

ceklerdir. Bilahare u.mumt b!r kongre 
yapılarak faaliyetin tevsiiM aid esaslar 
tesbit ed;Iecektir. 

Bilfunum müessese, cemiyet ve banka
ların cemiyete aza olmaları. aidat ve:
meleri temin edilecektir. 

Bir köylu karısını evinde 
sakhyan birini yaraladı 

Evvelki aqam Mecid.Jyeköyünde bir Sarıyere bağlı Garipçe köyünd·.: mU-
tramvay yolda durmakta olan bir ırıflto- hün bir yaralama vak'ası o1muştur: 
eiltlete çarpmıf n bir gen~ ku ağır ıu- Garipçeden Hamdi aek.iz on seneden-
rette yaralanmıftır. beri evli olduğu kansile son zamanlarda 

Sulfanco.hmedde Yın~ftali ıokıtğındn geçinememeğe başlamış ve ayrılmağa 
oturan motosikletçi KAzım evvelki ak- karar vermiştir. Hamdi Hukuk mahke
ıam T numaralı motosikletinin yanında- rnesine müracaat etmi§, talak davası aç
ki ıepet.t, Koronyan adında bir genç kızı mıştır. Fakat bil!hare iki çocuğun öksüz 
al.arak BUyQkdereye gitmek tiren y01 ,,. yaşamalarına tahammül edemiyeceğini 
~kmıftır. anlıyan Hamdi karısile barış.mağa kal-
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.............................................................. 
Garib bir kaçakçıhk 

vak'ası oldu 
Kıyafetini değiştiren mu
hafaza memuru da suçlu 

diye yakalandı 

Dün Kocamustafapaşada muhafaza 
ttıçkilAtı memur]an tarafından bir kaç:ık
çıhk cürmü meşhudu yapılmıştır. Öt~· 
denberi kaçakçılık yapan ve ili: kaç de
f:ı yak&l&nan Ata suç üstündE yakal.ın

ır.ış ve üzerinde zuhur ed~n 70 paket ll!

gara ka~dı. y:.lz tane çakmak taşı ve bır 
miktar da köylü ıigansı mücıade!'e olun
muştur. 

Z y in fiatl rı umumi ge ·m se iyesin• 
göre yüksek görül"yor 

Yabani zeytinlerin aşılanmasile fiatlann normal haddi 
inmesi ve istihsalin artması imkan dahiline girecek 

Memleketimizde zeytinciliği ve zey- çok ehemmiyet vcrHmekte ve f~ 
tinyağcılığın 1 ıslah etmek üzere Zira- tertibatı haiz fabrikalarda istihsal 1'ı 
at Vekaleti tarafından bir kanun layi- pılrnaktadır. Türkiye<leki bütün ze~ 
hası tanzim edilmi~ ve Büyük Millet tinyağı fabrikaları, Bürhaniye ve '*" 
Meclisi heyeti umumiyesinde bu ka - remid mıntakaJarındaki fabrikala~ 
nunun mil'zakeresine b~lanmıştır. Ka· viyesine çıkartıldığı takdirde b~ 
nunun esas maddelerinden birini, ya- zurun önüne kısn•en geçme'k ınurrı 
bant zevtin ağaçlarının ıslahı teşkil et- olacaktır. 
mektedir. A~ı yapılacak olan ağaçların Alfikndarların söylediğine nazat! 
kısrnıazamı Cenubf Anadoluda bulun- bugün zeytin fiatları umum! g~ 
maktadır. seviyesine nazaran yüksektir. Ya ircM 

İstanbul Vilayeti hududlan dahilin· zeytin ağaçları a~ııandığı . takd d4A 
de yabani ağaç yoktur. Vilayet dahi • hem fiatla"ın daha normal bır h8 

linde, Kartal ve Yalovada zeytin ye • inmesi ve htm de gerek istihsal ve~ 
ltişmekted!.r. 1938 senesinde Kartalda rekse kal!te bakıhı'.Iarmdan taroar: .. , 
62,500, Yalovada 78.125 zeytin ağacı müsbet randmrnn alınması imkAn uP 

bulunduğu tesbit edilmiştir. Ayni sene hiline cirmis bulunacaktır. 
içinrle Kartalda 58,000 kilo, Yalovada Ticaret Oda~ı mUnhal 
79 bin kilo mahsul a1ınmı~tır. Bu mik - azaları ·ıntı"hah ed"ıf dİ ' 
tardan yalnız Yalova kazasında 32,000 
kiio zeytin. zeytinyağı yapılmak üzere Ticaret Odası meclisi, münhal azB /.' 
ayrılmıştır. Kartal kazasının bütün is- lıkları için dün intihab yapılmıştır. • 
tihsalAtı yiyecek olarak istihlAk edil • çık bulumm dört mecrs azalığına Y~ • 

· t• pılan secim sonunda ... 1 zatların in mış ır. -ı-

Kocaeli Vilayeti hududlan içinde, hab cdU<liğı anlaşı1mışhr. ıat 
KaTamürsP-1 !kazasıiTld.a ~hant zeytin S:mayi zümrec;:nden Ayakkabıcı,a. 
ağacı mevcuddu.rr. Fakat bunların Cemiyeti reisi Abdullah Vahdi Aııfll g.ıı 
miktarı halen tesbit edilmemiştir. deniz ve kara inşaatı zümresinden i1ıtı" 

MecldJyeklSyO.ne geldikleri mada mC\- kışmış ve onun evine giderek bu k:ıra
tosiklette birdenbire bir arızı baı gÖ'!· rmı bildirmiştir. Fa.kat tatWıkl!l başlıyan 
te:-mi§. KArun motosfkletten inerek !a- hu konu~a bir münakaşa halini almış 
mire başjamıştır. Bu esnada arka taraf- v~ nihayet Sabire Hamdiyi bırakarak tz. 
tan gelen 409 numaralı vatman İsmailin zet ism!nde birinin evine kaçmıştır. Ka- , 
tdal'e3lndeki tramvay motosiklete çaıp. r':5ı~ın kaçtığını gören Hamdi ~ifte ti.ıfe
nu~ır. Kaza neticesinde moto.sUcletln ya- ğ.ını alarak arkasından koşmuş ve İzze
nuıda b1Llunan Xoronyan muhtelif yer- t:n kapısına dayanarak karısının kendi
lt'rinden ağır surette yaralanmıstı y _ s:ne verilmesini istemiştir. Elinde bir tu-
ralı tedaVt altına alınmıJ. IUÇlu~ v:·ün:n ft>kle ~ı.ıbireyi ~nyan Hamdiye bu es11a-

Fakat bu hadisenin enteresan tarafı 

şudur: Ataya cürmü meşhud yapmak is
tiyen ve kıyafetini değiştiren muhafaza 
teşkiJatı memuru alıcı sıfatıl~ harekE't 
t:trniştir Ata, beraberinde g~tırdiği siga
ra kağıdı. çakmak taşı ve sigsralan da
ha teslim edemeden, kendi.sim avrıca tn
kib etmekte bulunan diğer muharaıa 
teşkilatı memurları tarafından alışverıı
tt:n önce yAkalanmıştır. 

Zeytinyağlarımız ta~fiye esnasında di Akant, <leniz VE' kara nakliyatı : • 
yüz:fo yanm nisbetinde asidli kalmak· resinden H?.yrj Arc:.boğlu. dahilt tıcS 
tadır. Yapılan tetkikler esnasında bu ret zümresinden Ziya Kılıçoğlu. esi 4 

noktanın da tetkik edilmesi ve asid Yapılan intibah Oda nizamnarrı "' 
miktarının azaltılması temenni olun - nin 45 inci maddesine tevfikan icr8 iJO'l 
makta<l1r. Tasiri mühim bir rol dilen mütemmim mahiyette bir seÇ 

oynamaktadır. Ayn! zamanda yağı çı- ?.!:: .................................................... ...-

8 • h 1 kartılacak zevtinlerln beresiz olması 1 L A N 
ır eyet su ar ve çürük ol~aması 18zımdır. İhtimar ıtfJJ •d • d devresi fena geçen zeytinler acılaş • Osmanlı Bankası: Kurban Bayr Gf! 

f ares111 8 tetkikat makta. bn yüzden ya'tdaki asid miktar- münascbetile Osmanlı Bankasının ,o'. 
lan ziyadel~mektedir. Halbuki zey - lata merkezile Yenicami ve Beyoğlı.1 3. f 

Yapmagv a başladı tin istihsal edilen diğer memleketlerde. bı:lerı. 31 İkincikdnun 1939 Ve 1, 2, 
Yunani~an ve fta1yada bu hususa Şubat günleri kapalı bulunacaktır. ~ 

7ekalanarak takibata başbnmı~ır. ca evın bahçesmde bulunan Ali: 
•- Hamdi ne yapıyorsun? Bu tüfek1e 

bd' cinayet çıkaracaksın. Haydı evine 
dön. demiştir. Hamdi Alinin sözlerine 
kJznu~: 

·Şehir tıll'rl ı 

KadıkByDn reamf blnafırı iskete - Sen n.e k&rl§ıyorsun? demiş ve tü-
meydanınde yapılacak feğini üzerine çevirerek ateş etmişt:r. 

Kadık3y kausına aid resmı binalar Ç!fteden çıka~ kurşunlardan bıri Alınin 
i8kele me~anının etrafında toplana _ ba~ağına. diğeri .kasığı.na isabet etmii ve 
caktll'. Kaymakamlık binamıın yanın- Ali: 
da yapılmakta olan Maliy. şubesi bi _ -- !"ndım, diyerek yere yuvarlanmış
ruı_,1 bir iki haftaya kadar tamamlana- tır. Tü~ek aeıleri üzerine köy halkı vak'a 
caktıT. Adliye sarayı da bu dvarda ya. mahalline kopnu~ ağır yaralı Aliyi kal
pıl8eakhr. Binalar ~yd8nın etrafın - d.~ar~k Et~~l b.u~anesine göndermiş, ka
da toplanırken. meyd&n da tanrlm e • tıli çifte ~ufeğı ıle yakalıyarak jand:ır
dileoek, en iyi fekle sokulacaktır. maya teslım etmiflerdir. İlk tahkikatı 

yapan Sı.rıyer jandarma komutanhğı 
Nı,.ntatında iki qocuk bıhoaıl suçluyu Cümhurlyet Müddetumurnlitino 

yapılıyor teslim etmiştir. 
Nqanta4ında 1 J inci ve JO nci İlko· M_e_z_b_e_h-ay_a_y_e_n_i_b_i_r_m_Dd_D_r 

tullann yanında bulunan arsal&" Ço. tayin edildi 
cuk bahçe.si haline sokulmak için satın Mezbaha müdürlüğüne Hayvan Bor. 
alınacaktır. Arsaların istimlA.k mua • sası umumt katibi Servet tayin edil • 
mele!ine ba.,lanm~tır. miştir. 

Dolmabahçe stadmm Türk mimarlarına 
yaptınlması isteniliyor 

Stada fstanbulun her tarafından halkın gelmesini 
temin için Kabataş iskelesi 

büyük vapurların yanaşabileceği hale getirilecek 

sımlann atm ahnmasile .iktifa edile
cektir. 

Dolmabahçede in§a edilece~inı haber 
ıverdiği.mjz atadın in§uını, Aııka!.ı hipod
romunu yapan Alman firması üzerine al
mak mtemektedir. Bu malaadla fırma-

Dolma·bahçe ile Bebek arasındakt yc
lun proJesini hazırlıyan Beledıye imar 

nın müme.slli Belediyeye müracaat yap- şubesi, st&dın yerini ehemmiyetle gözö
mııtır. 

Mimarlar birllfi. atadın Türk mimar- nünde bulundurmUJtur. Gümil§suyu ye. 
lan tarabndan yapılmasını arzu etmekte lu ve Maçkadan Dolmabahçeye doğru 

açılacak geni§ yolla §İmdik.i tramvay hat
ve stadın inf&sma geçileceli esnada pro-
fe ~in 'l'Clrk mimarları ara11nda bir kon- tı istikametindeki yollar sayesinde sta-
kur ıertib edilmeli 13tenmektedı.r. Mi- da İstanbulun her tarafından gelmek ka
m.arlar birliği bu husu.un. temini için bU olacaktır. Şirketihayriye Kabataş va
Vall ft Belediye Rem LOtt1 Kırdara mü- pur iskelesini tevsi edecek. büyük vapur
recaat edec~klerdir. ların koliyca yanapbilmelerı imkAm. te-

Stad:rom yapmak fçin Gazhanenin b!r nıin edilecektir. Maç günlerır.de, Adalar, 
bmum da almak !Azım ıılmektedh. Anadolu ıahili ve Kadıköyün spor me
Gtızhaneyi ba§ka bir yere nakletm2k raklılan Akay vapurlarile Şirketihayriye 
kabil oıamzyacatından itada lhım k,ı.. iskelesine kadar ıelebileceklerd.ir. 

Sulu~an~~mu~~!bnıww~j~i~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
b"kesinın ıslahı çarelerinı tetki!t etmek 
üzere Nat1a VekAleti İstanbula bir heyet 
göndermi§'tir. 

Heym maliye müfetti~lerinden Faıkin 
reisliğinde maliye müfettişi Ziya, Nafıa 
VekAleti mühendislerinden Hüseyin, Rı· 
za ve mfihendis Her Valterden müte~ek
k;Jdir. 

Bu heyet sular idaresinin şehir suyu:-.u 
idareye hatladığı gündenb~rı ne gibi ııı
lahat ve tadilAt yaptığım ve tesisatta ne 
g'.bi ıslahat yapılması lAzım geldiğini 
tetkik etmektedir. 

Heyet tetkikatını bir raporla Vekllete 
bildfrecektir. 

M llt~f errllı : 
BDyOkade ve Kartalda birer 

mendirek fnfası dlifDnülOyor 

Belediye tarafmdan Büyükadada 
Maden~eki kayık iskelesinde bir men
direk y~pı1ması istenmiş ve bu hu~~ 
için Deniz Ticareti Müdürlüğüne mü
racaat olunmuştu!'. Belediyenin isteği
ne nazı\ran, senenin her ~vsiminde 
kayık i~kelesinde münakaleyi temin i
çin bir mendireğe lüzum görülmekte
dir. Ke:vfiyet, Deniz Ticareti Müdürlü-

TAKSiM Sinemasında 
27 İkincikanun Cmna günü akşamından itibaren: 

Elyevm düny8 sinemalarında görülmemiş bir muvaffakiyetle devam ed 

Vesaikı tarihiye ve askeriyeye müstenid yapılan 

1939 senesjnin ilk büyük eseri 

O A SARA CiASI 
BOSNA HERSEK'in merkezi olan (SARAY BOSNA) yı ziyaret ederken 
28 Haziran 191'4 te Avusturya veliahdi Arşidük Ferdinandın katli· AVUS" 
turya Macari~tan ile Sırbistan arasında ıuhur eden ihtilaf • İlk ultimatDIJl'" 
RusyR tmparatorluğunun Sırbistana askeri yardım vadetmesi üzerine tıı· 
haddils eden vaziyet • Harbe hazırlık - İki taraf hükumetleri aske.ı1 :1stf1:1• 
barat memurlarının faaliyeti • Hududda düşman topraklarında gizli ~it 
telefon hattı tesiii... Harbi Umuminin ilk kurşunu • Harbi Umumide 1~ 
ölen uker ... Bu hadisat arasında geç~n haldki .bir facia - ~a~fenin aŞ~: 
galebesi • Belgrad kalesinden atılan ilk top sesı - Celıennemı bır taraka il 
yıkılan hu<lud köprüsü - ve saire .•. 
B~n nihayete kadar sizi heyecana garkedecek c&nlı bir tarih 

DiTA PARLO - ERiC VON STROHEIM 
ğü vasıta!ile İktısad VekAletine bildi • in müştereken temsil ettikleri yüksek bir san'at eseri!.. 

rilecekUr. G 1 ' 
Aynca, Kartalda da bir mendireğin Yenı· nesı·ı, enç er • 

yapılma!ı mutasavverdir. Deniz Tica- •••• ••• 
ret! MüdfirlüğO bu hususta ihzaırf ma· Tarih kitablarında okuduğunuz bu vak'a sinemada size ithaf editmişti!· 
hfyet~~m~ü~~tclk~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tır. 

Vll'-yet konaGı temfr ediliyor 
Dünkfi sabah gazete1ırinden biri Vi

IAyet Konağının yıkılma tehlikesi ge -
çirmiş olduğunu yazmıştır. Yaptığımız 
tahkikata göre, böyle bir tehlikenin 
meydana gelmesin" imkan verilmemiş, 
tamirat yapılırken bir kısım duvaırları 
yeniden sağ!amla~hrmak 1Azım gelm~
tir. Tamirata normal ~kilde devam e
dilmektedir. 

ŞEHiR TiYATROSU 
Tapeb&fl Oram alc1•m S, 20,!IO 

HAYDUTLAR 
l.tıklll eaddMl Komedi 

GIDdiis S, 14 Çocuk tlyatroıu 
Gecıe s. 20.,0 

OGLUMUZ 

YARIN AKŞAM 

iPEK ve SARAY Sinemalarında 
birden 

TÜRKÇE SÔZLO • ALATURKA MUSiKi ve ŞARKILI 

MISIRDA Bati yıp ATEŞLi SAHRALARDA geçen BOyük Aşk v• 
HEYECANLI MACERALAR - MUAZZAM ŞAHESER 

MUSiKi KISMINI TERTiP ve iDARE EDENLER: M. C. ve CEVDET 
KOZAN - GAZEL ve ŞARKILARI: MUSTAFA ÇAGLAR 



"'=" 
Y~o--z_g_a~d~k;;;;;;;;;:ı=ş:::::;;;:o:;;;;;;;;;rt~a-s-ın_d_a~-=e-=-aıy_e _s~im~li ~k-urş-un-

h madenlerinde 
ahar hayatı geçiriyor tetkikler yapılıyor 

o..ı., ·ı •f • b- .. h 1 km• Balıkesir (Hususi) - İktısad VekA. b Yemyeşı, çı tçı utün to um annı e ış Ieti, Maden Tetkik ve Arama Enstitü-

ulunuyor. Y ozgad - Samsun yollannın sü Müdiri Umumisi Reşid Gençerin rl-

inşasına da yakında başlanacak yasetinde mütehassıs müherd.slerden 
Hidi, Halil ve Kuvango'dan müteşek -

.. . Bir Fransız mecmuasm· 
da gördüm .. kadınların yüzle
rinin her yerindeki kusurlar 
ameliyatla düzd tiiebiliyor
ınuş. 

kil bir heyet Ankaradan & iyeye ~1-
mif ve simli kurşun madenlerinde tet. 
kiklere başlamLftır. 

. . . Yalnız çenelerine ameli
yat yapmak mümkün değiı.. 

miş, neden acaba? 

Hasan Bey - Durmadan 
mütemadiyen işler de ondan 
azizim! •• 

Sayfa S 

Ceglı.anlılar igi su ve 
hastane istiyorlar 

Halkın hemen ekserisi bulanık ve pis nehir suyu 
içiyor. Hastalar da hastahanesizlik yüzünden 

müıkül vaziyette kalıyorlar 

Dic:e nehri kabard ı 
Cizre (Hususi) - Kasabamızı Suri· 

ye ve Iraktan ayıran ve Cenub kısmın· 

da ce!"evan eden Dick son günlerde ka
barmıy~ başiamıştır·. Nehrin feyezanı 
halinde kasabanın bir ada şeklini al
masından Cizreye (Cezire) adı veril • 
miştir. 

Böyle bir feyezan halinde müna'ka
IAtın temini için büyük bir köprü yapıl
mışttr. Şimdilik böyle bir feyezan teh· 
likeıi mevcud değildir. 

Eursada bir çocuğun beyni 
patladı 

BursA (Hususi) - Dereçavuş köyün· 
de feci bir kaza olmuştur. Üç yaşında 
Mustafa oğlu Celaleddin adında biı 
yavru. evinın oda penceresinden saka. 
ğa taşlar üzerine düşerek beyni patla· 
mıştır. Çocuk derhal memleket hasta
nesine kaldmlmış~a da kurtarılamamış, 
ölmüşWr. 

Aitmovadaki bir çay taştı 
Balıkt-sir (Hususi) - Altınova nahi· 

yesi civarından geçen Karakoç çayının 
mecrası dolmuştur. Bu yüzden fazla 
su geldiği zamanlarda çay ~makta ve 
etrafındaki araziye zarar vermektedir . 
Nitekirr. oon gün1erdCki yn~u:r'Iarın 
tesirile çav her zamankinden daha faz. 
la taşmıç ve o nisbette de arazi sahih • 
!erine büyük zararlar yapmıştır. 

Altınovalılar, bu çayın mecrasının 

temizlenme.si hususunda alakadarlann 
yardımlarını istemektedirler. 



• Sa)'fa SON POSTA 

[ __ H_ı_du_eı_._, _K_•_r_ıu_m_d_• _ _,I 

Kadın Köşesi 
Mekteb istiyenler 

Bir örnek bere, 
eşarp 15 yaşında bir yankesi~ ~ nlann ikisini de bir mekteb 

\\:::il kapısında gördüm. Kapının 
- lrenari!ıa lbüzülmüş!lerdi.: Boyut.ilan 
bükük, gözleri yaşlı idi. Görür görmez 
acıdım. 

Yanlarına sokuldum: 
- Burada ne bekliyorsunuz? 
- Sizi rahatsız etmiyeceksem.. 
- Estağfiru llah. 
- Niçin beklediğimizi söyliyeyiın ... 
- Buyurun, sizi dinliyorum. 
- Ben ve arkadaşım, hemen hergün 

mekteb kaptBına geliyoruz. Bizi mek • 
tebe alınalannı istiyoruz. 

- Si2'i mektebe almıyorlar mı? 
- Nasıl an!atacağım bilmem.. Bi • 

ılın yerimiz esasen mektebdiT. Mek • 
tebde mektebliler arasında bulunmak, 
hayata atılacaklan zamana kadar ken· 
dil.erinden aynJmamak, hayata atıl -
dtlrlan zaman da bizi her zaman için 
hatırlamalarını temin etmek isteriz. 
Fakat: 

-Fakst? 
- Mekteb bazan bize kapısını Rapı· 

yor. Ve nitekim, , işte şu anda kapı ka. 
palıdır ve biz içeri giremiyoruz. 

Gözlerime bakıyor, benden meded 
umuyorlardı: 

- Mademki, dedim. Mektebe girme. 
yi; talebe aTasında bulunmayı bu ka • 
dar istiyorsunuz.. Ben gazeteciyim; 
bu isteğinizi gazeteme yazayım ve kıy· 
metli Maarif Vekilimiz, Hasan Alt Yü· 
celden siii. mektebe e:tmasım, talebe 
arasına sokmasını rlu edeyim. 

Her iltisi de çok seviıımiş1erdi. Ba. 
na teşekk11r ettiler: 

- Peki amma, dedim, ben !izin i . 
simlerinizi bilmiyorum, isimleriniz ne
dir? 

Biri cevab verdi: 
- Benim ismim dfsiplindlr. 
Öteki de cevab vereli: 

tir. 
Benim i.smi.ın de adabı muaşeret· 

İSMET HULUSİ 

çocuk tevkif edildi 
Sorgusunda evvelce de iki sabıkası olduğunu sö16f 

çocuk suçunu inkara kalkışlı 

1 S yaşlarında Refik imıi.nde bir ço· kalkmıştır. Kadının ca~ {~ 
cuk, yankesicilik suçundan, dün Adli· lan üzerine mahalle ayağa ~~ 
yeye verildı. Hadiseyi tahkik eden işin sarpa sardığını gören AA ~ 
Müddclumumtlik, Refiğin suçunu sa. luşu ka~tn bulmuş, derııal '· 
bit gördü ve yankesici çocuğu isticvab mandan uzaklaşmıştır. F~t Y' 
edilmesi ~çi? .~ultanahıned 2 nci sulh dan kaçarak doluya tutul9:11 ~ tı1 
ceza hAkimının huzuruna çıkardı: carih, bu sefer de yolda eski bil' 

Haklın, küçük suçluya so;rdu: ledeıı aralan açık olan KadriYe ~ 
Y ka . H" . -' "zda · K o1'

3 
- aşın ç senm.. uvıy'C"~ cu - mış, adri Ali ile karşılaşınca 

mn yok mu?... für etmeğe, hakaretamiz sözle!' 
- Yok, bay hAkim. Ama, yaşım J 6 meğe başlamış, bunun üzerlne .~ 

var. müdahale etmiş, sabık carih il~ ~ 
- Ne.red" oturursun, ikametgahın? mazlum Ali ve yeni suçlu J?dr:,,~ 

E~arp ta, şapka da deniz yosunu yer!i- - Geçen Salıya kadar Tevkifhaney· mümeşhuda verilerek üçünCU ~j,I> ~ 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
dir. Üstleri san yünle işlenmiştir. di ama, şimdi, yerim yurdum da yok? mahkemesine sevkedilmişlerdll'· .. 

Örgüsü: On üç sıra ters yüz - on O~ SJ- B k b. dah · Jd.9" ~ 
ra düz. Düı örgu-nün üstüne ilti kat S"n - a~ a ır suç a mı işlemış - karısını tester~ ile yaralaına Atire 

" tin?·.:· .. . lira para rezasına, Kadri de ıv-0~ 
yün~e zıkzak yapılmıştır. Kuçuk yankesıci lakaydane omuz karetten .3 gün hapse mah}d)l11 

Her yıl bahklarm sahile 
vurduğu memleket 

~·~ =-?ii-:.:.: ~ ~ 
Venezuellada, her yıl Ağnsto~ ayında 

balıklar Karupano sahiline vurur, yer -
Iiler de bunlan toplarlar. Bu da, Okya • 
nus yatıığından kükürt buharlarının yük
ıelmesinden ileri gelmektedir. 

* Portekizin en zengini 
bir heykeldi 

I J 

Gençliğinde devrinin en muzib 
delikanlısı olan hakim 

Eş;trp i~ienilen boy ve ende mustatn silkti, pişkin bir eda ile: }ardır. 
b;r parçadır. - Evet. dedi. Başka bir işten .. Da- Palto al b" k adliye~ 
Şapka üpkı fes bıçımındedi.c. ha, iki rlE' sabıkam var. Ç an ır iZ 
Her kadın bilmelidir: İddianame ve tahkikat evrakı okun- verildi 111 

du. Refik bu defa da Beyazıdda Ma • n·· y·· bfr pa.'11 
Kadın tutumlu olmak için cide isminde bir genç kızın cebinden d ı:n, uksdc~kaldırım1da htrSlıı l"I 

yankesicilik sureti1e, 35 kuruşunu a - şzır ıgın~ ya.z ıgu:ıız pa t? 4 il11& 
nelere dikkat etmelidir? şırmıştı. HAkim küçük sabıkalıya sor- affer Lc;mındekı kı1 aslıye J 

· Elbette her kadın tutumlu olmak is- du: ' zada dün tevkif edilmiştir. • ~" 
ter. Bo~n~ para harcamak neye yarar - Anlat bakalım. Nasıl yaptın bu Bir kurşun hırsızı tevkıf e ~ 
ki... Amma yalnız istemek yetmez. Ne- işi" s1tııY.i 
lerden ve nasıl idare edi~bilecegıv·ni dü- :R ' r·k r t had' . tam ·ı 'k Mustafa Pişkin isminde bir ıı 1 

e tı ·. poJıs ekl berıseyıbe b'~t~ı e ı - Koskada Taşhanın kubbeSİllde ~ 
şünmek, kararJaştnmak ta lazım. ırar e mış oma a a r, u un pro- k'l ku.. ld v d AdUyeYe ıP 

Biz her şeyden evvel bir kadının şah- fesyonPl mücrimlerin yolunu tuttu. kı ~·1 .. ~m l~a r~ a?. zııdJ 1e' 
si masrafını ele alalım. Bu masrafta Mahkemede eski ifadesini inkar ede • edeilı I?1tş_, as ıye uncu ce 
krem, pudra, vesai!' tuvalet malzeme - rek: mış ır. ___....,.. 
sinin hiç şüphesiz az çok ,bir yeri var • - Be"l. bu işte masumum bay ha • p il I 
dır. Bunu ne yapmalı da eksiltmeli? kim. Tramvay durak yerindeydim. Bu O S e : 

16 ncı asırda baJ hlliın olan Popham Boyanmamalı mı? Kırk yılda bir mi bo sırada davacı kız da tramvaya yetiş • Bir hırsız bakkal dDkt<lf11
"
1 

gençliğinde kılıç ve kalkan kullanmait • yanmalı? Tabii bunlardan hiç biri tav- mek için kosuyordu. Birdenbire ayağı d 
ta mahir idi. Ayrıca devrinin en muzib sive edHPTnez. Şu halde? Su halde tu - kayarak düştü ve cebindeki bozuk pa- soyarken yakalan 

1 C~ 
delikanlısı idi. Me~ur Elizabet kanunu- valet malzemesini iyi kullanmalı. Bu - ralar ycıre döküldü. Pa;ra1annı topla - Sabıkalı hırsızlardan Necati.tJlf11~ 
nu hazırlyanlardan biri de kendisidir. nun için de şunlara itina etmelidir: dıktan sonra, 35 kuruşu eksik çıkmış .. evvelki gece Nişantaşında ~ * * Beni. «sen çaldm!,. diye polise teslim bakkal dükkanına girerek çeJa1l 1j51 

S il k 
etti. Fakat, kabahatsizim. para çalmakta jken devriye pO .,'":il a anan aya Yüziinü gelişi güzel bir sabunla yı • tarafından göri'ilerek suçüstünde. 

kamanın cildini bozacağını bilen her Haldm, inkarnıa rağmen !hakkında ~ 
700 ton ağırlı • k d b kuvvetli deliller bulunan yankesici lanmıştır. .. . n ~((ıl j 

ğında bulunan ve a ın, sa unun mümkün olduğu kadnr S 1 d la arıv:~"' 
iyisini alır. İşte bu iyı' sabunu az işlet. çocuf;u tevkif etti. uç unun uzerın e yapı 1ıııv·_, 

Arjantinde Tan • e· k d k k b V•ı bir iskarpela ile bir makab b~ ~~~. 
dilde görülen bu rnek için kuru saklamaya çalışmalıdır. ır a m e me ıçagı e ve aynca yapılan tahkikatta, bıdr~ 
kaya, altına ko - ~~ç~~\;~b~~luk1tav;u~mam~l~ de~kli. komşusunun Ustune yUrUdU evval Beşiktaşta Thlamuır ~ ~~ 
yulan bir fındığı ~a un uga 0~ 1 ır. oy. . . . hı f 48 numaralı T.füfiyenin evıne ·d" 
k madan da kurulamalıdır. Çünkü· bilir- Şehrernmınde oturan Belkıs ve - L .. f' . b ~ k tefıd 'J 
ırıp çatlatacak siniz ki yaş sabun çabuk erir. , san isminde iki kadın, Şükriyenin evi- .~: ıyenın ogazmı sıkanı dil 

kadar kımıldatı • ne misafir gitrni<ıler orada nedense a- tıgı anlnş1Jmıştır. Suçlu haJdOP 
labilir. .. * . . ralarında hır ka~ga' çıkmış İhsan ek • kikata devam olunmaktadır. 1 ~ 

. ~c yuz nP de el kremlerını soba ya • mek bı"a'"le Belkisin üzerine yuru" .. • Bir ctcmcbil Zeytinburnu11cf 
. . nan bu heykelin üzerinde yapılan nezir - k d b ı d ı d B' k "' ı-.· d Portekıziı:ı i b . d mm e u un urmama ı ır. ır ço .. n_1,_1 d w gence çarpıp yarala ı .. ~ 

en zen?1n: .3.rmurnun m terden 400 bin İngiliz lirası değerinde k l f , kt bo 1 muş, ve ~ s e onun parmagını ısır • 742 ,. -Japılnl1 bir heykeldi. Bır kilisede bulu - mücevherler vard.L rem er az.a !'tca ~n zu ur. mıştır. Meseie cürmümeşhude veril - Şoför Raifin idaresindeki ı rııeD , 
- ............................................................................................................... ._..... d. Rastgele kr:m a]mak~~n çekinmeli. - miş, üçiincii cezada İhsan üç gün hap- maralı taksi otomobili KazlıÇ~ ,.t~ 

Okugucularıma 
Cevablarım 
İzmirde Bayan dl.• e: 
İki erkekten birincisi sizi mes'ud 

edemez. Bu noktada müttefikiz. Yaş 
farkı kadınla erkek arasında niha -
yet onn kadar hazmedilebilir. Bazı 

ahvalde faydalı da görülebilir. Fa.. 
kat onu geçince arada uçurum açar. 
İkincisine gelince, onuh karşısında 
tuttuğunuz hattı hareket doğrudur. 
Kadının aşk bahsinde ilk adımı at. 
masına sadece gururu değil, menfa· 
ati de manidir. Zira erkeğin dea-hal 
uzaklaşmasına sebeb olur. Yalnız 

kadının ilk adımı atmamakla bera· 
ber erkekte bir tecessüs hissi uyan
dırabileceğine kaniim. Aile sofrasın .. 
da Slirfedilmiş bir cümle, erkeği is
tediğiniz müsahabe zeminine çek • 
mek için bir buluş, bu işi temin e -
debilir. Nihayet kadının zekası me· 
selesidir. Yalnız tavsiyem şu: Araya 
mutavassıt koymayınız. Muvaffaki .. 
yet h:ılinde olduğu gibi mahcubiyet 
halinde de sır sizde kalsın. 

* Bay Jföscyine: 
- Sağlık zengini, servet züğürdü.. 

yfun, diyorsunuz. Bu da bir varlık • 
tır. İçinde teselli noktası da buluna· 
bilir, ya servet züğürdü olduğunuz 
gibi sağlık züğürdü de olaydmız ne 
yapacaktınız? 

34 yaşına g.eldiği halde ev1enem~ 
miş olan cihtiyar kız• a gelince, te. 
cessüsü bu derece davet etmiş ol .. 
ması bir muadele değildir. Biraz a• 
raştmrsanız sebebini bulabilirsiniz. 

* 
Garib bir mektub 

Şövle bir mektub aldım: 
«Ben tıb tahsili yapmaktayım. 

Fakat ailemin malt vaziyeti dolayı• 
sile bu tahsile devam edemiyeceğim. 
Beni himayesine alıp tahsilimi ta .. 
mamlatabilecek bir aile bulunduğu 
takdirde o ailenin kızile hayat arka. 
daşı olmayı taahhüd ederim.• 

* 
Bu mektub için cgarib> serlevha. 

sını kullandun. İlave edeyim ki al· 
tında sarih imzası da yoktur. 

TEYZE 

ır. Bu!'IUO yuze :aec~gı zarar]an wbır se. Belkis de 25 lira para cezasına çar- Bakırköyüne gitmekte iken. ~1~ 
y~n.~ blr~~~k bıle, ~e yararnad1r{lnı pılmışlardıT. burnu Orman Koruma .mekte 1'~ 
gonmce a ırıp atma keseye doku - e· d k 1 1 ·ı birdenbire çtkarak asfalt yolıtfl dıfl". 
nur. Bir cok kadınlar yüzlerine ivi gel lr a am artSlnl es ere 1 8 t f k · t' ~ .. n ıı ıeı 

• • . . • v ara ına geçme ıs ıyen v:ıu·" ,.e( • 
mıyen kremı, zıyan olınas1n dıye. el kesmege kalkıştı bir gence çarpmıstır. Muhtelif · 05 
kremi olarnlr t-u1Janırlar. Bu bir idare .. rinden cok ağır ~rette yaraıaıı811 

Ö} 
1 

deg~ildir Ciinkü· Yüze sürülen krem Dun, yansı Sultanahmedde Akbı • . '""e Jc9 . . ·k d dd rta d man, z~:vtmburnu hastanesi!• 
ele iyi gelmez. Verilen para gene boşa y. ta, yansı a ca e o sın a geçen . .. ıştır· 
gider. garib iki vak'a olmuştur. rılmış, suçlu şofor yakalannı ./'-

* Sultan~hmedde Ak.lbıyııktıa Utangaç 5 yaşında bfr C"'ruk trı•"'"',,cıı t 
. .. . . . sokağında Kibarzade apartımanında o- ~açarken c'Oşüp yrralıl 11ı11 Tırna~ cJlanı~ şış~nı~ ~ı~meden ku - turan İrfan kocası Ali ile 1 buçuk se • Çemberlitaşta kunduracı Zi1~r~l'I 

ruyuverıyorsa ~ba .a!ı cı~aya bulma - nedenbcri· dargındır. Birbiruerinden yaşındaki oğlu Bican, çeın ıı ~ 
yı~ız. Mutl~ka ş;fnı~.ın ~gzını açık hı- ayrılmak istrmektedirler. Fakat neden- tramvay caddesinden karşı t8f8f f~ 
ra ~ışsınız ır. u fuzulı masraftan se son zamanlarda Ali kan.sile barış • mek isterken o sırada gelen bff c fi 
kur ulmamn tek çaresi biraz dikkattir. mak nrzusundadır. Dün, gene kansına vaydan kaçmak istemiş ve bıt etı <' * uğramış, banşırdın, ban.şmazdın der - yere dii~er(>k muhteUf yerıerirıd 

Lavantanızı vaporizatör'e koyarak ken, münalnışa kavgaya münkalib ol • ralanmıştır. . li ~ 
kullanınız. Uçmaz ... Sizi fazla masrafa muş, Ali de hiddetle eline geçirdiği Yaralı çocuk, berayi tedavi ŞiŞ 
sokmaz. testere ile karısının kollarını kesmeğe fal hast:mesine kaldırılmıştır. 

1 iki ahbab çavuşlar: 
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TARiHTEN SAYFALAR: 

iki Papa, bir Şehzade ... 
* .... 

Naşit 

Mayu ayının gü.ul bir Pazar pnil, önde haç, etralında mahalızlan 
ue kardinallarile birlikte Papayı Roma .alıaldarıntla gördüler. Ba 
katlan belki mühim değildi; lakat Papanın önünde oe at iatünde Cem 
Sultan da vardı. Don Jan ve Kont Bitigliyano baılarına •arık sarmıf, 
arkalarına kaltan giymif oldukları halde iki taralında gidiyorlardı. 

Yazan : Kadircan Kafh 

C'arayda ı•lk ye~~~s~~r~a:~b:ı~da Romaya he -ı ,.., ~ o 11 un um - İspanyadaki aon lsllm hükümdarı 
'3 ofan Ehu Abdullah Grenada şehrini !s-

~ panya kralı Ferdinand ve kraliç~ İzabelin 
tacr~!~i. babam benim artık oyuncudan başka. bir şey olamıyacağıma. k~aat kumandasındaki orduya teslim etmiştir . 
.._ '"" dıgı ıçin Abdiye meseleyi açmış. Nihayet imtıhan oldum. Fakat nasıl ımtihan? Vaktile Avrupayı garbdan vurmak için 

ge!enler İspanyada parlak ve asırlarca 
- 3 - ranlıkla seyrettiğim bu büyük üstadlar süren bir medeniyet yarattıktan sonra 

DO k karşısında tirtir titriyordum. dı s """ n Q ktsmm hUIASaSI _ Haydi bakalım, bir şey yap ta gö - kan ve ateş içinde yokolrnuşlar . on 
\ l"'lltl ?i hükümdarla annesi şehirden çıkarak u -
ita.~ lfld biz~ çocuklu~unu a.nlatmak - relimi zaklaşırken bir tepede durmuşlerdı. Ebu 
:-al> S:ıu ettı. Karagöze olan merakını. Dediler. k k 
~. U hl, Karagöz oynatışını, mektebe Kolay iş mi bu.. odayı dolduranlar Abdullah Grenadaya son defa ba ~-r~ 
-""'ter r,_YatrOda ynpt•ıır. hem gülünç hem , · · ık ag~lıyordu 1.::.te o zaman annesi ona §OY e 
~ .. -. '""ll6t't1 <&• şöhret sahibi, bu san atın zu'Vesın~ Ç - ı.-
_-·>ıgı t1L. cı blr muzibll~ tiyatroda. tseY- d 1 b d h k den"'"""k demişti: 'bi 
h.rı..._ ".it orun m1cı a a:m ar.. en a a çocu ""'" 1 --at ~ u, babasının kendisini baytar -s _ Ağla, ağla! Yurdunu erkek er gı 
t!tı.ıı.i hıkt ~nl ve baytar mektebine gl - yaştayım. Ne yapmalı idim ki, onların muhafaza etmesini bilemedin; şimdi ka-'·l Ye ett.ı. Bugiln hat.ıralarına devam t:ıkdirlerini kazanabileyim?. 

Vücucfümü bir alev sarmıştı .. fakat ça- dmlar gibi ağlat 
aı Mektebden kaçtım buk kendime hlikim oldum. Ne yapacak- Grenndanın teslim oluşu bütün Avru-

lı.~ .. -~ tn .. '-'....._ ltl s~m cimdi yapacak. istidadımı tasöik etti- pada sevinçle karşılanmıştı. Fakat h~is-
~ .. '- ..... Lt"Oine girmekle iki tür v tı·yanlı~ın merkezi ve haçlı seferlerınin 
L. · u., du'"•y rd H ·ı d ıı. rccektim. Yoksa bu fırsatı bir daha e!e ge 6 
-.ın de J.. o um. em aı em e ynratıcıS1 olan Roma hepsinden çok ve 
~--- lneslek ol ak k ist diğjm çiremezdim. İstikbalime giden yolun ba- ki 
.:-..:.~ UZakl ar seçme e §mdaydım. Ya muvaffak oh.cak, a:ala • coşkun bir sevinç içindeydi. Papa se -
~ebi...ı aşmıştım. Artık Baytar ı z'ınc·ı İnosan ihtiyarlık ve zayıflığına rağ- R-~- ~ l 1 - .ıı.-~- Ş h d 
ı.._ ~en "t7olu h ·rebi nna mN>cektim, yahud beğeniımiyece ;:, 1 vu.usta .şova yewrr tarcıJ .nu.an e zcı • 
~tlını. J mu sa neye çevı • c.~ - nı"n bu-"ük liyı'nler vapıyor; merasim er-
lh.1,;- hiç ., .... n ' · rd B um" 1·d cdaha henüz bir şey yok!> 'hükmünü ala- ... . • - Ceme çekilen bir ziyafet 
~ i . -..uı e~mıyo um. u ,. dP bulunuyordu. O akşam çanlar büt·ın 
ı..,ı._ Çtnde dakika! tl ce içimi cıık, laalettayin bir eleman f)}arak. isım- h 
~~rek arca, saa er şc.>hri ve civarını çınlatıyordu. H_ alk e.r 
~ .. '--·"ı alladıın.- 1-'-11 ok ldebde siz, şöhretsiz kalacaktım. tkinci ihtimal bil 
~ • uuuı.m y me tarafta bayram yapıyordu. Vatıkan. -
h.t. 7~ı- Be dah kü -k a•ta beni dehcıete düşu- rdü, canımı dışiır.e tak- 1 -""'lUJtıu t~:: n a. çu Y ır :.- tfln kilıscler, büyük evler ve saray ar 
~ aı ... ,_ --·~ burada san'at arzusu • tun. bc.ştnn basa donanmış, ışıktan haleler ve 
h.ı. ---.: ilrı>enn ı i · '-'l t ·ri· Bu Abcll - Peki, dedim" yalnız müsaad:! eder - • 
""il hifka . e er nı n&SSe m.ı:i.un. çer~evcler içinde gülümsüyordu. 
tdetruy bır mesleğe ve san'ata intıbak Diye bağırmala başladılar. Biz biç al - seniz arkamı dönüp yapayım. 1 •1.._ ... 'Cthektl Karanmı verdim. Daha o t yu Gülüştüler.. içlerinden biri itiraz etti: Şenlik!erden sonra büyük bir a ~y ya-
--tt_ dırmıvoruz. Zannediyoruz ki, or a 0 • 1 d b .. -k b" rab• bı\hassa .._, ' rltes d ik J _ Nm:ı~ olur oğlum?. Şimdi beş on ki- pıldt Bu a ay a uyu ır a ,\ 
~~ Yemek telişesin e en nı:ndakl kavuklu geliyor. Fakat nazalil göze çarpıyordu. Bunda, ellerinde defne 
lltnrı- n sıvı1tım. Dv halkında beni dikkatlml celıbetti. Daha davulla zuma şiden utvmyorsun, yarın öbür gün yüz - d 
)"1 h~ hlıa gtizümün önu-nden ,.itmi _ lerce insanın karşısına nasıl çıkacaksın!. d:ıUarı tutan İspanya kralı Ferdinan ve 

ıc "' kavuklu havasını çalınamıştı. 1 t b 1 kl 1 yerd,. ve zin -t. fafkınlık bA ... b Etraftan yardım yetişti: kra içe zıı e • aya ann · - · 
1adtnı: asıl oldu. k ceva ı Biz halA bizim kavuklu İzzet gelıyor. c~.rler içinde yatan Grenada hakimi Ebu - E. crnım çocuk daha .. utanır e!bet .. 

~!len. ba t - diye bekliyoruz. Meğerse işin içinde iş Hakikoten bu çok tuhaf bir meseledir. Abdullahın üzerine basıyorlordı. Araba-
L~ııefliı h y 8: olamam! Zorla g~nde • varın . Medreseleri teftiş edenlere ka • nın önünde ve arkasında bir çok askerler 
~i'a er gun kaçanm. Benı mızı- lŞ d . . İnsan çıkar yüzlerce kişinin önünde oy -

1
_ ı;ı n Ylltdırını vuldu derlermiş. Ayasofya me resesını nar da bir kaç kişinin karsısında prova vardı. Bcnların aralarında İS'? Endü us 

9'... aktılar 1 ·•· teçtı'şe aı:>len de Hocazade Lebibin babası. ' 1 d' ~ B' k kıyafetinde, zincirlere tesbih gibi dizil • -el o nuya k ı t ı bu .. er yapamaz. Elan öy eyim ır. :r çrı. ar-

olan bir daireye aldılar. 
Papa altmış yaşında olduğ>.ı halde öl

dü. 

Yeni Papa seçimi için kardinallar top
lanmış. meclis kurulmuştu. Epeyce uzun 
hıızırlıklar ve münakaşalardan sonra kar
dinallar demir kafesli pencereden rey -
lPrinl verdiler. Sonra balkona çıkan bir 
papaz. etrafı dolduran büyük bir u~ltu 
yapan kalabalığa karşı gür bir seste ve 
b~tün kuvvetile haykırdı: 

- Habel Mundus Epistolam ... 
Bu litince cümlenin manası şudur: 

cDünya mektubuna sahibdir:. asıl man:ı
cına gelince cyeni Papa seçilmiştir!. de -
mektir. L _ Ub!yet1• ..... ka ca • sana 

1

3
A 

0 an Adamcağızın oğlunun ortaoyununa çık - ~ ..... _ 1·~ o1a'1. Endülüslüleri andıran esirler 
~"" b .. , ~sı d ğ b lan ba kadaşlarC.a da bunu görürum. '" • 
il~··ı ir ,,olunu · :.-• n a m.a .u 0 - tıl'nndan haben' yok. Bunu duyunca za - '\: -t, .... ··• yorla-:ııı. Y P dı d l d lm '"q'd J buld be mızık az ıı;• Bir kö~eye çekllip, arkamı döndüm, J ... _ ru eni apanın a uyu ur uyu az 

ı: 319 u, nı aya Y ~ 11 T -b'b' yüre"ine iniyordl!. Hocalıır - d be ki · bl lk k F k k l b 1 ~ llG. serıesı ş b - - gü va ı ~ 1 ın 6 n:eşhur meddah İsmetin bir hikayesi var- Bunları görenlerin arasın il ş on Şt r a ış optu. a at a a a ıtiın ara -
l":ııd.. u atının 2-1 uncu - b" b" ı · · çı"ğnı·yerek cübbelerini u • d k lble · 1 • d 11 · · kı d tmı 1 "'tunu ır d ır ır erını • d•r Bunu siz de bilirsiniz. (Mil!e: kayı • vct::-dı ki gözleri yaşlıy ı ve a r! ÇJn sm a e erını pır a yan ve can an 

Eftde umayun ayım. çura uçura savustular. Tabii biz de- ben ğı) derler ismine .. tlsküdardan dolmuş i~jn sızlıyordu. Bunlar, Cem Sultan ve sıkılarak çekil~nler, hatta küfür edenler 
P'akat ig runu hümayunda şadırvanın önünde soyunabildim. kavıqı köprüye gelir. İçinde muhtelif onların yanında bulunanlardı. d~ vardL Çünkü İspanyol Borjiya. hayatı 

l!lfı d(!tudi rnınkaya girmiş olmak1a bit - Biz böyle fırsat buldukça ötede beride milletlere mensub şahıslar bulunur. Bun- tç1erinde en çok üzülen de şüphesiz hi~ te temiz geçmiş bir kardinal değildi. 
l!l.l\:1erı, · O zamanın en meşhur ko • oynuyor küçük mikyasta da olsa oyna - l"r taklidlerile kon""urulur. tstanbu: Fatihinin şair ve talihsiz oğlun- O, bir kardinal olmaktan ziyade bır şcy-
~b· · 'n san' tk* · d ' · " ~· G. ıUYttli h ~ a ilr sayılan, takhd e en mak ihtiyacını defedıyorduk. Bu hikayevi anlatmağa başlad!m. Yi:r- dan başkası değildi. bin olarak tanınmıştı. Şimdi Papaltk tah-

t0pıaııı:oruıen adamlar hep mınka - Abd" ·ı as 1 tamştım ? mf beş taklidi üstüste muvaffakiyetlc, Cem Sultan, Rodos şövalyeleri tarafm- tına oturarak bütün hıristiyanıarın başı 
Co\ (~sk!ı ·kışlardı. Burada kabmyetten 1 1 8 n I nıükemrne! ses değiJtirerek yaptım. d:ın ve Türkler aleyhinde kullanılmak ü- olmakla ve ünvanı da cAltıncı Aleksar.dr. 
~ele tnec~ ) rol oynuyordu. Sıra ·bekle- Babam Abdi ile tanışırdı. Rahmetli ar- Hikaye bittiği zaman hepsi beni tebrik zere Papaya teslim edilmişti. olmakla elbet şahsı ve ruhu değişmış ol-
l:ıe)e \'e ort Urlyetl vardL Bu yüzden sah - tık benim (oyuncu) dan başka bir şey o- ettiler. Muvaffak olmu§tum. Bilhass:ı mu- Sehzadenin etra!ında Avrupa devletle- muyordu. 
t~ıt\ •. <>Y\lnuna çıkmağa, istidadımı laımyarağıma kanaat getirdiği için hiç ot- hacir tak!idini çok beğenmişlerdi. Bu, tak ri~in yarısının çevirdikleri dalavereler Borjiya ailesinin sefahatleri, entrika ve 
G !lnırıda · .

1
mkan bulamıyordum. Mızıka mazsa bır an evvel bu payeyi ihraz et - lidler içinde en mühim olanlarından bi- geçiyordu. cinayetlerı, bilhassa adam zehirlemekte 

ersi ahn~ıyolcınist Zeki Beyden keman mem lAzım geldiğini düşünmüş, Abd;y~: rıdir. Sekizir.ct İnosan bir haçlı seferi daha ustalıkları, bazı aşağı tabaka romanc11a-
~ha1 tatı~ başladım. Oyunlarda hiç - cBızim o~lanı yanına al, ihtiyarb: _ Bu delikanlı bizim aramızda oynı _ hazırlamak için uğraşırken yoruhnuş - nn hayallerinde pek büyütülmüş; hal~a 
tlllld ~!tce~ Yoktu. Biri ölecek te, ya- yıncıya kadar galiba boyunu göstermeıt yı:ıbilir. maşallah çok istidadlı! tu. Cem Sultanın fevkalade kederli b!r da böyle tanıtılmıştır. Halbuki bunların 
il t Öll\ttiın~ te onun yerine geçeceksi- kabil olmıyacakh Dediler. vaziyette Roma sokaklarında dolaşarak çoğu yalandır. Borjiya sadece gayet ted-
c t diye elal~ı ~~ü~ü: sahneye çıkaca- Demi~. . . ,. Ala, !akat nerede oynıyacaktım? Bü - fakirlere saduka vermesini, onun hırist!- b!rli, maksada varmak için her müşkülii 
'IJ.~ de~il rnın olumune dua i1e g~çe - Ben koğuşta gecelen muhtelıf taklid - tün taklidler dolu .. mü'Dflal hiç bir rol yanlığı yakınlafması şeklinde telAkki et- yenmekten çekinıniyen, mü;stebid kral 
t~ lle:rıete;~ M~ik~Yi de severdim. O- ler yapıyor, monoloğlar söylüyor. arka- yok. Ne~ imdada bir tesadüf yetişti. miş hınstiyan olması teklifinde bulun- ruhlu bir adamd~ Cem Sultanı da ıiyasl 
;ıuın. barı dıyar, kemana çalışı- daşlan kırıp geçiriyordum. Şimdi RiyEBetfcümhur orkestrasındıı bu- muştu: m9ksadlanm ternm etmek, Sultan Beya-

8.ltat Snh Mızıkaya ismine (Alık fbsan) derler, lt•nan İhsan Servetin babası Servet Bey _ Oğlunu Mısırdan getir. Ona kardi • zıddan pr.ra sızdırmak için bir vasıta ola-
~alt benteden uzakta kalmak. oyna- b~ adamcağız da dahildi Arab halayık n:ızıkadan çekilmiş.. 0 da muhacir takli- ndlık verelim. Bizim dinimize girin! 'rak tanıyor; bunun için iyi muhafazs e-
l>~ Ça~sinf b fena halde üzüyordu. Bumm rolüne çıkardı; rahmet o!_sun canına. kıs- di yaparmış. Bu rol açıkta kaldığı için Demişti. diyordu. Venedi:k cümhurlyeti şehzadc-
ltılc geç kal ulpp, kurdlarımızı dökmekte kanç bir adamcağızdı. b.ma verdiler. Artık sevincime payan Şehzaae buna çok üzüldü: nln kaçmak istediğini söyliyerek Papaya 
h torduk. ;adık. liaftabaşlan izinli çı- Geceleri gelir, koğuı kapısında be- yoktu. _ Şoi günlere kaldık ki biri dine dahi kuruntu vermişti. Bunun içindlr ki al -

11 Oca Çt\onak i s~ra!arda da medreselerde nırr. maskaralıklanını dinlermiş. Gitmiş: Huzurc!c. oynamağa başladık. dıwet eylersiz! Ben sizden Mısır yolunu tmca ~leksandr şehzadeyi yirmi .gün kal-
:ebetıe de çın ıcazetler veriii:::·. bu m\i- - İst;dadlı, fevkalade güzel taklid ya- Kafes arkasında oturduğu ıçin hünki- isterdirr., si:t bana batıl yol mu gösterir- dığı kotü yerden çıkarmakla. oradaki JZ-

1118dres 'ğl~nceler tertib edilirdi. pan Naşid isminde bir oğlan var. Bir gör- rın, yan~ Ahdülhamldin yüzünü göre _ siz. Bilürsüz. hod her kiıiye kendi dinin- tı_r~blar~a~ kurtarmakla beraber, içeri 
nu t eye Orta oyunu soktuk sen şunu.. mezdik. Oynadığımız yer aynen bir ti • den gayrisi batıldır. İtikadınca §imdi Mu- gınlmesı ımkansız, dışarı çıkılması da 

bıe'.kı Cıtıet tÖre 1 . Diyerek A'bdinln nuarı dikkatin: cel- yatro idJ. Localann önüne bire:' yaldızlı hammed dini hakken siz hiç dininizden mümkün clmıyan Sent Anj şatosun.-l f?Ö
~~let Yapılır ~ erı~e şerbetler, ve - betmiş .. Abdi babam da söylemiş olduğu kafes çekin. işte atze Yıldız tiyatrosu .. dönüp Muhammed dinine girebUür mü- türdü. Hallr şehzade ile pek alikad:ırdı. 
bdlıy:~i ~i o~n~;: 0~:~:;:d~e;~: için merek ederek beni çağırdı. Tecrübe delikler genlf. içe~ karanlıktı. süz? 1ır.ci. kardinallık ve papalık değil, Şatoya götürülmesi beliti bazı şüpheler 
t~ it. et Bey rd · edeceklerdi. Kalbim çarparak ortaoyun - Arkasında Abdiilhamidin bulunduğu • biıtün dünyanın saltanatını verseler ben uyandırabilirdi. Bunları önlemek ve na-

qtQ,1 b konıııt F:~ ı. O da kavukluya cular oda~ına gittim. O günlen hey~\- nıı gülüşünden anlardık. Çok kalın ve tok d:nimdPn dönmezem. Bunun gibi kernm kil işini haklı göstermek için de: 
f>ıı ı' abaıı k:ass de Defterhanede ml hiç unutmıyacağım. Odadan içen gır- sc-c;li idi. hemen bize ezadır, gayri değil Eğer bu Zehirlemek istiyorlarmış. böyle bır ih-
tlı'dr aıltt bir kumam olan Hocazade Le • diğim zaman başım dönüyor, gözlerim - Nadir ağa! suizan bizim hıristiyan fakirlere acıma- timnli yok etmek için götürülmüştür! di-
~l~eae icazet :ğ~nya yaptık. Hangi kararıyordu . Kalbim makineli tüfek g!bi Diye seslendiği zaman insanın t!iyleri mızdan oldu ise bizim dinimizde sadece ye etrafa yaymıştı. • 
!tıA.a ına~a b ı encesi varsa oralara k d k·ı d'k d'k l d k C S lt ni · d bi d h · · ;~teae;~ d aş tı.dık. Sizin nnlıvacağmız atıyordu. Bu çarpıntıyı ıtrşım a ı er ı en ı en o urdu. Huzurdaki oyunlar fıkaraya sa a a vermek vardır, gerek em u an ye yerın e raz a a ıyı 
~=:d:retede e

0
rtorta OYllnunu t~ktuk. ~:tecek kadar kuvvetli buluyordum. O- çı:>k itinall olurdu. Bu itina ijın san'at ta- rnüslüman, gerek kAfir olsun! günler geçirmiye başladı. Arasıra Papa 

··~elli a OyU daya girince büsbütün afalladım. sersem- r'lfından ziyade, hilnkln kızdtrmamaJ!a Pspa pişman olmuştu. çünkü onu da i!e görüşüyordu. Papanın ikı oğlundan 
ltıt ~%·?\aklına g 1 · nu oynıyacağımız Iemiştim. mhtuftu. Çünkü Abdülhamid kıldan nem gücendirmek istemiyordu: kUÇ'ilğü olan Don Jan onu biUıassa sev -
~0rd Uıelllle Yake ~ıyeceği için ben res- 1 f h kP.pan pek alıngan bir adamdı. Hiç b!r -Herkesin sevdiğini kendi dininde gör- mtşti. Bu delikanlı on dokuz yaşında bu. 
~a~ a anmaktan korkmu - m 1 an şeyi kasdetıniyeıi bir cümleden türlü mek istemesi ayıb sayılma.malıdır. dedi. lımuyordu; zevk sahibi. kibar, iyi kalbli 

~ıa at bir akşam k Odada kimler yoktu ki. o devrin en manalar çıkarırdı. Takdir eôicl sözler söyledi. ve mcrddt Şehzadenin gurbetteki Uziin-
lıt aıı~~di, J'akalandı~~adığı~~z ':>aşı - büyük Ostadlan, taklitçileri bu deneme- Yazan: Nmret Safa Coşkun Çok gecmeden ansızın h3stalandı, bir tüsünil seziyor; onu avutmak istıyordu . 

.\_Y' Yıtn: unun ıkAyesf - de hazır bulunuyorlardı. Hatırladıklarım (A kn ) iki gün i~n can çek.işmiye başladı. Orta- Bunun için de çok zamanlar onunla bir· 
tı.. asof".. .... lar: ···········--······· r ·" var ın-t tl 1 . 1·1 ı."~Ortı .r ... -.ıedrese · d şun · ··-------·m••••• .. •• ... •• ........ lıkta bir telaş vardı ve gittikçe artıyor - 1r. e ve a. ara gezın ı er yapıyordu. On-
~rab t. :Pişekar k~ın e orta oyünu oy- Hayall Serçe Mehıned. hayali Nazif, San'et mekteblerl mOdDrD du. Vatikanın kule ve ma!lgallarlle ka _ lann geçtıklerl yolların etraCındıt biri _ 
iıırn. 'l'r Atab hnı;1 kı. Ben d~ zennelerıe Kürd Rnkln, Halim, kocakarı Fuad, Hil- Ankaraya dBndD pı!anndaki askerler çoğaltılıyor; topların kcn halk şarkın en büyük hükümdarı Be-
lt°lltu. ~!?ı Ura ba:ıı rolünde ortaya gE'l- mi, Hakkı Naci. Vasıf Beyler.. Şehrimizin san'at mekteblerindelki sayılan arttırılıyordu. Cem Sultanı da yazıdm kardeşi ve Bizansı yıkan hüküm-

..... l{o. ocatar: ıyacağız bir gürültü Bunların hepsi ortaoyununun en güzf- tetkikatını ikmal eden Maarif Vekale- ansızın apartımanından kaldırdılar: sa- darın 'lğlu olduğu için hayranlık duyu _ 
\r\ıkıu geJ.iyo de elemanlanydı. ti San'at Mektebleri Müdüırfl RQştü rnym alt katında her tarafı demir kapı- yorlardı. 

r, Kavuklu geliyor. Ben. alıal. morumor, her zaman hay- dün akşam Ankaraya dönm~ür. 1 ıar ve demir kafesli pencerelerle kapalı (Devamı 12 nci ıa11/ada) 

• 
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Dünya Cehennemi: 
BARSELONA 

Günde dokuz defa bom
balanan şehirde i.<i 

milyon Bars el on~ h nasıl 
yaşayor, b]ir n1]siniz? 

YAZAN ,,......... . ........ ,, 
; General : 
i : 

1 H. Em~r Er 'İl~t ~ \ i .. , .............................................. ,, 
n::5) arse1onanın, bu ayın 22 sinde 

~ saat H e kadar, general Fran

konun uçakları tarafından 6 defa bom
balandığmı saat H ile 15 arasında üç ha
va bombardımanına daha maruz kaldığı-
nı, bu suretle gün bitmeden, sayısı doku- Katalonya ve merkezi Barselona tayyareden böyle görü'l'l.uyor 
za varan ve her biri, orta hesab. on be- b" t d 
ŞP.r uçakla yapılan bu bombardımanlar b; en ~?k hava taarruzuna uğrıya~ v.~ 1 ve 60,~0U yeri olan mua~zam ır s a yo-

t. · d k d · ''ld_ğ_ ·ı z3rar goren Barselona olınuştu· ç.ınku rr.a, bırçok hasta evlerıne, okullara ve 
rıe ıcesm e şu a ar ınsanın o u unu 1 • 

1 
b . , 

veya yaralandığını gazetelerde hep be:a- burası, yainız baş~.a'.. 180 den fazla defa I il~ .. malik ola~. Barse ona u~n !a;nız 

b k d k T ı fl b 'ld' d"kl · .. bombalanmıc:: 2500 olu ve 3200 yaralı ver-
1 
b~r devlet ve hukfunet merkezı değıl, ay-a o u u . e gra arın ı •r ı erı o- '$• •• 

lü ve yaralıların sayılarını buraya mcıh- mekle beraber 1200 binası ve limanında ni zamanda şimalt İspanyanın mudafaa 
sus yazmadım; çünkü, bir güncıe dokuz duran eemilerden 13 ü tahr-ib edilmişti. ve mukavemet merkezi olmakla birçok 
dE>fa bomba yağmuruna tutulan Barselo- Şimdi asıl maksada gelerek bu derece rr.emur, asker vesaireden başka külli
na gibi muazzam bir başşehnn insan za- fı..zla hcva. taa~~.zlar~na u~ıya~, halkı 1 y~tli mültecilerle dolınuş ve bu ~uretle 
yiatını ayni günde, hakikate uygun şe- çok ve ke.sıf buyuk hır şehırde ınsanla- nufusu çok artmıştır. Gen~ral 1' ranko
kilde tesbit edip bfü'Urmek pek mümkün nn nasıl yaşayıp iş görebild ikler:ni ve nun şimdiki askeri hare.kat hedefı ve ay
oJmaz. bunu temin için ne gibi müdafaa ve ta- ni zamanda millici bomba uçaklannın 

haffuz tedbirleri alındığını tetki~ edece- bir uğrağı olan Katalonyanın merkezi ış-
Birkaç gün evvel gelen eski ve ciddi ğ· ... Anc&k cidden meraklı ve yepyeni o- te böyle bir muazzam şehirdir; ve, fÜP

b!r Alman askeri 7azetesi~de B~rselon~ ı i cın bu ba~se bird.enbire gi~meden, Bar: 
1 
hesiz hiikumetç.i ~ali İspanyanın mu

ile Katalonyanın d ğer şehırlennın b:rn selonayı bıraz tarıf etmek ıcab eder: ta kcıvernet sistemınm canıdır. Burasının 
bardımar..ları ~.ak~~nda dikkate değ~r ba- ki, ba?sin te~el~ _mal~rn ols:.m'. 1 düşmesi ile hükfunetçilerin Katalonyada 
zı rakamıar gorrnuş ve bunların bır kıı- Aynı e:ddakı vılayetın ve ayn: zaman- ı h~rbe devam etmelerine imkan ve mana 
çı~ı geçen ~afta, gene İspanyaya o.air ~ı- d~ ı:atalon!anın. merkezi olan b.u ~izE>l. k::lmıyacağını bildiği için, nasyonalist 
k .. n .yazımaa kullanmıştım. Aynı ıstatıs- lıuyuk ve ışlck Ispanyol Akdenız hman başbuğ, !':imdi bu şehre kara ve havadan 
t!ğe göre, geçen Birinciteşrinin sonuna SC'hr.inde. 1930 da 775,271 insa'!l yaşadığını 1 b;jtün v~ıtalarla yüklenmektedir. Bu 
kadar Katalonyanın 73 şehir ve kasabası ve varo~ltrla birlikte bir milyon<> yakın sf'beble bu yazı çıktığı gün Barselona 
627 defa bvadan ve 18 kere d", harb ge· ntifusu bulunduğunu ansiklopediler ya- belki düşmüş olacak veyahud da, eğer 
rr.ileri tarafından, denizden bombardt- z,ır. Fakat derin liman sularının efrafın- h~kumetciler Katalonyadaki bütün lruv
man ed :Jmişler ve bu suretle yedikleri ca derece derece yükselen ve 4000 tale- ve>tlerini B&rselonayı muhit ve müdafaaya 
16113 bomba ve 480 top mermisinden 4018 b~li blyük bir üniversiteye, bir tıb fa- rnüsaid elan dağlarla buradan ve Llabre
ölü ile 6174 yaralı vermişler; ayni za- J.-ültesine. müze, kitabevi, arşiv, hayva- gat suyunun doğusundan kaynağına doğ
rr.:mda 6000 kadar da bina harab olmuş. n<ıt bahçesı gibi mües.seselere, 17 ve 22 ru giden bir hatta toplıyarak yeni bir 
Bu Katalonya şehirleri meyanınd:ı bltta- ş.sr bin seyirci alan iki boğa dovüş sirkine (Devamı 10 uncu sayfada) 

Holivudun yeni Garbo 
Margaret Sullavan 

~-·································· ···· ······································································· . . 
E Bu genç yıldızı, •İnema ve film münekkidleri 1939 yılının eti 
~ •an'atkarı addediyorlar. Margaret te tıpkı Greta Garbo gibi lr 
~ alôyi§ten hotlanmaz, dedikodudan uzak bir kadındır. Bana rrı 
~ .tüdyo haricinde çok •erbeıt YQfar. . 
' ~-..._ .......................................................................................................... . 

Ma.rga.ret Sullavan 

Holivud sinema semasında yeni bir genç yıldıza (Yeni Greta Ga1'>CJ) 
yıldız paI'lamağa başladı: Margaret" le bakılırıaktadır. 
Sullavan... Doğrusunu söylemek icab 

Amerikan sinema ve film müne'kkid- nun san'attaki kudreti, bilh~ 
leri ona (1939 senesinin en iyi san'at • !ardaki kabiliyeti (G~eta) ) 
kan) sıfatını vermişlerdir. Aynca bu (DP.vamı 12 ncı sayfad.G 

<§. azimend hayretle gayriihtiya

~ ri: cA! Olmaz!.~ diye bağırdı. 
Son Posta'nın Romanı : 30 ni üstüste ahyordu. Pazarlık 

rneden, bindi .. 

Boşanmanın ne demek olduğu hakkın
da en ufa~ bir f!kr! bulunmıyan zaval
lı kızca2"ız. sevgilerin en samimisi ile 
bağlı bulunduğu Rananın bu evi ve 
kendilerini terkctrnesine kail olamı
yordu. EtePine sarıldı ve gözlerinden 
gavriihtivari yaşlar bo~andı. 

Onun masum h:çkınklannı, yattığı 

yerden duyan Hürmüz de ağlamağa 

başlayınca, Rana da kendini tutamadı: 
Onun da biTdenbire taşan gözyaşları 

yanaklarınıian aşağJ akıyordu. 

Bir tuhaf olmuştu. İçinde bir eziklik 
hissediyordu. Az zaman içerisinde bu 
eve, bu muhite bağlanmıştı. Çocuklar· 
dan, bilhass:ı. nek memnundu. İlk de· 
fa olarak. Oc;man Efendinin de bu hi
yanete layık bir arlam olmadığını id
rak eder ~ihi oldu. Kendi suçunu. ken
d ine itiraf ediyordu. Bu sak;n evlilik 
hayatını ne diye feda etmiısti? Nedame
te benzer bir his, için için, benliğini 
kemirmcğ"! başladı. Etrafına göz gez • 
dirip de, yPrde a~z! açık duran sandı
ğa nazarları ilişince bunda, kendisini 
bekliyen meçhulün boşlu~nu ve kar
makarışıklı~ını sezdi. HazJJ"lıl<larmı 
tarnam1amae-a isteği kalmamıştı. Kol -
lan kec::ilmiş. yanına dü~rnüc;tü. Kafa
sı işlemivordu. Hava1inden. Molla Bey 
silinm;s.•yerini o andaki hadisenin ve· 
~eh ve havretine bırakrmstı. 

Bir azıcık kendine ~lio. hata eteği
ne yapışık duran Şazi.mendin başını 

hafif hafif okşadı. 
- Beni çok mu seviyordun, Şazi

mend? 
Çocuk, burnunu çeke çeke, cevab 

verdi: 
- Çok! 
- Şimdi sana, daha iyi bir abla ge-

lir ... 
Şazim<-nd omuz silkti.. 
- İstemem! Siz gitmeyin. Sizi isti • 

yorum ben. 
RanA suc;tu. Belki, daha önce, aşkı 

şuurunu dağıtm:ıdan, bu masumane 

"Ah ne baygın bakışın var, 
~f?. · t& t l =ty! t!P rjJJ u:ıır- oP. U OO.U I· ;~ı~:0 

i;~NEBLU~ a beY.aZ şemsıYelı 1,, E~f~~ 
sevgi tezahürü bir -
çok .şeylerin önüne 

b·ı· d" ş·-.ı.: 7 [leçe l JT ı. ımuı . . 
Neye yarar? İşişten 
geçmi,şli.. Kansını 

boşamayı, evini bar. 
kını yıkmayı göze 
alan bir erkek ne 
demektir? RW bu. 
nu pekala takdir e
diyordu. Yolun bu· 
rasına geldikten son 
ra dönmek ihtima • 
lini hatıra getirmek 
bile abesti. Teessü • 
rünü pek candan iz. 
har eden çocuğa bir 
şey söylemiş olmak 
için: 

- Ben gene geli· 
rim.. Seni aranın, 
yavrum! dedi. 
Şazimend kanmıyordu. Sarıldığı e -

teği bir türlü bırakmıyor, elim bir fa
cia temaşa ediyormuş gibi, nemli mavi 
gözlerini RanAya tevcih etmiş, ufacık 
gönlünü dolduran ıztırabı arada bir, 
htçkırıkla ifade ederek, bakıyordu. 

Konsolun üstündeki saat dördü çal
dı. Vakit ilerliyordu. Rana silkindi. 
Artık yabancısı bulunduğu bu evde 
daha faz.b durmanın yerinde olmıya • 
cnğını takdir ederek, teessürünü yen -
di ve onu, vapurda ölen yolculann 
denize atı1::ın cenazeleri gibi, kalbinin 
derinliklerine gömdü. 
Sandık dolmuştu. Sıra, yataklara, 

yorganlara geldi. Onlan da gelişigüzel 
denkledi Sofaya çıkarıp bir kenara 

• 

koydu. En güzel bir kadife entarisile, 
bir de sedef işlemeli dikiş çekmecesini, 
yadigar olarak, Şazi.mende bıraktı. 

- Gördükçe beni hatırlarsın, olur 
mu? 

Kız, bu ayrılığın bir hakikat olduğu
na hala inanmıyor, inanmak istemiyor
du. Kendisine verilen bu cici hediyele. 
re sevinerek el uzatmakla beraber, ge. 
ne, içten gelen bir nakarat gibi: 

- Gitmeyin!. Ne olur? .. Ben enişte
me yalvannnı .. diye söylendi. 

Öğleyin, Rana, kendisi için pek mu
vakkat bir yuva olan bu evden aynl • 
dt. Kapıdan çıkarken, evvelft Hürmü • 
ıü, sonra da Şazimendi uzun uzun a • 
perek: • 

- Ben, bugün de 
ğilse, yarın, öbür 
ıün adam yollar eş· 
yayı aldırırım. Sen 
Hümıü:ze iyi bak. 
E mi Şazimend? 
ADaha ımnal1ladıkr. 
dedi. 
Yıanma, ufllk bir 

bohça içerisinde, 
bir kat çamaşırla 

değişecek bir enta
ri -.ımı.şb. Bun.lar 
koltuğunda, adım 
başlllda sendeliye -
rek, sersem gıbi, 
Tavukpazanna ka • 
dar yürüdit. Orada 
ara'bayı bu1aınadl.. 
Biraz beklemek i.s
tıedi. Fakat çarşaflı 
bir kadının böyle 

aokak o:rtas1nda dikilmesi nazan dik -
kati celbediyordu Gelip geçen erkek • 
ler dik dilt yüzüne bakıyorlardı. Sıkıl· 
dı, ve yayan olarak Divanyoluna çtk • 
tı, ~yazıd istikametinde yürümeğe 

başladı. Bir suçlu gibi başı yerde gidi
yordu. Koltuğundaki bohçanın ağırlığı 
gittikçe ziyadeleşiyor gibi geliyordu. 
Yol da bir türlü tükenmiyor, uzadıkça 
uzuyordu. Beyninde bin türlü düşün· 
ce kaynaşıyor, çarpışıyor, benliğini bir 
kat daha yoruyor, hırpalıyordu. 
Parmakkapıdan Beyazıd meydanına 

çıkarken, boş bir kupa arabasına rasla· 
dı. Arabacı, aban! sarıklı ihtiyar bir 
adamdı. RAna, bir işaretle onu durdur. 
du. Yüreği hızlı hızlı çarpıyor, nefesi-

- Kıztaşma! dedi. 
Arabanın içinde hafif bir ., 

geçirir gibi oldu. Maruz kaldığı 
ti bir türlü lıazmedemiyordll· 
beraber, Osman Efendiyi de 
luyordu. İnfiali ona değil, bll 
intaç edPn hadiselere, rnu 
idi. 

Kupa. bo7Uk kaldınmlarU'l 
de sarsıla sarsıla ilerledikçe, d 
leri de insıcarnmı kaybediyor. 
nın içinde hasıl olan fikir !118 

neviyatı!'l bfü:bütün eziyord~ 
Kızta~ınm önüne gelince, 

du. Arabacı, iskemlesinden 
sordu: 

- Kıztaşı burası.. Neresine 
ğin, hanım? 

Rana. bir kabustan uyanır 
denbire kendine geldi. 

- Burası iyi! dedi. BuraÖ 
yürürfrn. 

İndi; pa~ay~ verdi. Gene 
koltuklıyarak yoluna devaJJ'l 

Tam Benli Seni yenin kaP 
gelince, yüreğinin çarpıntısı, 
hızlı olarak. yeniden başladı
.c.mgrağına bir ti.ir1ü el uzata 
Bakalım. kocasmın evinden 
bir kadını nasıl ka~ltY8 

Misafir edecekler miydi? Yad 
isfükal ederlerse. nereye gi d 

Birkac dakika böyle tered 
di. Son.,..a: 

- Arlam. sen de! dedi; be)' 

bette beni himnye ~der. Btı Jc 
viyor.. Sokakta bırakacak 
Zaten ba~ıma gelen ontırı 

değil mi? 

Çıngırağı çaldı. İçeriden, "· 
pi çekildi. Rana, ayakları ge~o 
derek avluva daldı. İç kapı~ 
de, merdiven ayağında kendiS 

.şılıyan Araba sor du: 
- Senive Hanım evde rn: .... 

- (Ark""· 



SON POSTA 

Berlinde uç sene kalemi 
ile geçinen birTürk kadını 

-;::::::::::::!!~~~!~====::::;:;::::====~' lJAT D1'~VİŞİN HATffiALARI 

Diinganzn en garib 
geçirdiğim ilk 

pansiyonunda 
24 saat 

~;a koınşum, kızıl saçlı kız, dehşetli bir heyecan içinde içeri ahldı ve "Doris 
b. ıhar etti,, diye bağırdı... Dorisi, sevdiği boksör için bileklerini kesen bu kızı da 
ır az sonra gördük. iki bileğinde tırnak yarasına benziyen sıyrıklar •.. "Doktor 

lazım değil, sevgilisi boksörü çağırın 1,, dedim 

muhafaza Kaçakçılar ve 
memurları arasında 

neler gördüm ? 
Gazetelerde göze çarpmıyan garib bir balonla bir 

eşek hikayesinin içyüzü 

1 1 Nihayet bin ihtimamla kapanmış kapı -1-

Berlinc.ey· m 
1930 ?um senesinin hangi ayı idi b!Jmiyo -

l\\n~ij ~'kat serin~ bir t,in.. üstümcle 
Jtıı.ın ır rnanto var ... Ellerim manto · 

Ceb· 
•a~ ö .. ınde, başımın kenuh şapkasmı 

açılıyor. Kapının öntinde kadın kılığına 
girmiş blr asker kaçağı gibi uzun ve fri 
b;r kadın. uzun iri ve ihtiyar bir kadın 
görüyorum ve yüzüme garib bir toz ve 
kil! kokusu çarpıyor. 
Kadın: 

g ıuınu"n n. • ind" . . 
- Giriniz! diyor. Anh 

1 
uzenne ırmışım ... 

\'ı:nı ~ ter Banhofun. geni~ taş merdi -
erınd 

~)>-!e en atağıya iniyorum. Cebimde 
Önüme geçiyor. Faka.t yürilyemiyor. 

•on r n lnarhnı var. İıtanbulda sattığ1m 
\'a]j~ı°~anırndan kalan son param. Fakı:t 
hikAy e;~ •lınancaya tercüme ettirdiğim 

Ayakla.,.ı tutuk. İki değneyi ile hafit, ha
fif sürünür gibi ilerliyor, antred~ bir 

1 

gardrop var, ileride kapısı açık bir oda ... GümriJJc muha.faz!l blJlfflüd#lrt U.f1tlnde kaçak ewa milzesi 

l'3 e. erırnıe dolu! 
erline 

Çaı geliyorum. 
t'tı ~Ştnak için ... Bu ıeksen markm b:t
burunı. n, Berlinde para kuanmağa mec-

~kse?\ lrıarkt 
~k ... 

lAlırnısen lrlarkı ebediyet kadar uzatme?k 

Ba\1\ıll 
?'aktık. 08.rııru i&\asyonun gardrobuna bı-
JlıiYece . tele gitmiyorum. Otomobile bin
t·nı \>e ğ~ın ... Talebelik hayatımı geçidi
hu Şeh;~ahı bir kaç ay nvel terkettiğim 
l rn... Elbe hiç te acemi n yabancı değt
b:r Oda b ette akşama kadar arar, ucuz 

Odaya yan gözle bakıyorum. Hayatım
.C11 bu kadar kalabalık, bu kadar dağınık 
bir oda görmedim. Kenarda dolmuş kuş
la,. ta~ıyan bir kafes, yerlerde çiçekleri 
kurumu,, ayaklı sepetlerı, kırmızı plo~ 
kadifeleri soluk bu odadan ekş! bir koku 
bana doğru geliyor ve gen;ş pencerelerin 
önündeki bir koltukta oturan dizleri ör -
tülü insanın profilini görüyorum Ayak-
181,nı sürte, sürte yür!lyen ihtiyar bana 
dönüyor: 

Gümrük Muhafaza Ba.şınüdürü Bay 
Hasan Koper, limanda teftiş yapıyor • 
du. Ben de yanında idim. Rıhtıma bağlı 
duran mavnaların az ilerisinde mel<U, 
mahzun bir adam vardı. Onun yanın. 
dan geçerken, adam, sigaramdan siga
rasını yakmak istedi. Durdum ve bu 
başlan~·ç enteresan bir muhavere ha • 
lini aldı. 

Bay Hasar Koper soruyordu: 
- SPn ne iş yaparsın? 

- Anne-m uyuyor. Rica ederim. ayak -
bnnızın ucuna basınız, uyanmasın! di -
yor. 

c- Hiç! Eskiden limanda çalışır -
dım.• 

- Şimdi neye çalışmıyorsun? 
Bana gfü:terilen oda daracık bir odt:. 

ulul'\un. 

On d'" * haYat~rt Ya'1mdan. yirmi yaşıma kadu 
t<'~ti~· 'l!n hemen hemen hepsinin içinde 

B:r yatak, bir masa. bir eski k0ltuk, bir 
de ceviz esvab dolabı! .. Pencereler, gj • 

r.eş.cıiz, mağmum bir avluya bakıyorlar. 

«- At var, meydan yok, ondan! Ev
velce, ecnP,bi vapurlanndan mendil, ço 
rap ({ibi ~eylf'T alrr, satardık.• 

Bay Hac;an Kopcr bıyık altından gül· 
ı.; ı ~··r'' 

llıank1 . • -ın ~ehri bu gün bana her ı:a-
~ gıbı ın . . ton h' u~ ve yakın değıt. Taş n 
Çr:hresi ı;ıaıann, asfalt caddeleri:ı bar?d 
d~Ştij~ ek başıma zaptetmek vehmıne . 

- Odr.mn fiatı diyorum. 
- Otuz mark. 
Ucuz, ucuz amma .. otuz mark değil, o

tuz fenik dahi olsa ben bu odada otura . 
marn. 

l'c b nı. - 1-a• k 1 1 gib' .. - - Suad Derviş Berlınde r a ,uıo • a e er ı gorunu - N"h f 1 f" 
}\ l 'la! 1 (Almr.nyada yeraltı trenlerinde birm- 1 aye J8r 8Ş ım 

balı~ dır~nı.ların fU iri yan sarışın kala _ el mevki hiç yoktur). Fakat eski bir ıtı- Daha belki yirmi evin kapıc:ını çaldık-
duıırnu 1~de kendimi devler diyarm:ı. yatla ikinci mevki bir bilet aldım. Gö.zü- fan, böy1ece yüz kat çıkıp Jndiklan so"l-
~e ş hır Gülivere benzettim. 1 mü açmak ve akşama kadar ne yapıp, ya- ra Motzotrasse'de, cadde üzerınde be _ 

~Cieb~ çantama koyduğum ve. henilı Türk pıp bir oda bulmak lazım. Eğer bir gece ş'ncl katta şu geni~ ve sevimli odayı bul
t.Gın~~~lkitablannın bir tekine bile bir j otelde kalırsam bütçem adamakıllı sar - dı.:m. Kırk mark verdim. Faka! evin i~i 
~rcurn . •lınrnamış olan. eserlerimın sıl&.cak, sf':' dol•ı · Burada korkmuyoruTP. Kar . 
hu de\P~ınden yapılmış kAğıd kıhcırr.ia Berlinin garbına doğru gidiyorum .. ş•mdaki odalarda biri kumral, ikic;i san
hücu erle mücadele edip bu kalelere Trenden çıktığım, zaman içimde en u - şm iki genç kız oturuyor. Yammdaki o -

Cotn edip onlan zaptede~eğim ha!. fak bir yorgunluk hissetmiyorum. Sanki d:ıda uzun boylu sarı ve genç bır kadın, 
lieıneıthelt'rin, Schill·r·e . F" htel .. rin iJti buçc.k gün süren seyahati ben ynp - b •r de göz!üklü bir erkek va~. Simdi s:ı~t 
b e etin "' ı rı"\, ıc _ .. , 
~eln:-ı \?e nihayet Thomasmonnlann mamışım... sekiz, akşam dükkAnlar kapanmadr.n 
-'rnold~hr::ıannlann. Stephaıı Gweig v~ Şimdi yan sokakların içinde, kapıiarı- kahve, ~ek~r. çay, ekmek, pevni .. filan 
l~in arın, P!rnaı Tolle B h B ht _ rım önünde cmobilyalı odalar" yazılı lev- aldım. Masamın önfine ot•ıroum. Mut _ 
i~i b Yan Yal'dığı meml~~ t7r d rbec crn halar asmış evlerin kapıları icine giriyo- fllkta kendi pişirdiğim çayı içerek 
tı Uçu\ "'Ae ıer e en ~- -

tn Ciyı es~riınle hayatımı kazan!lc& • rum. çerez yiy<.:rum. 
'Su 1 e rni? cMobilyalı oda, Meyer'in nezdinde, beş Akşam lokantaya gitmed:m. Bur~nr 

"e o y:t1•ra o yazılan be~endıreceğim nıerdiv~n sağ.. hPp ekonomi! Fakat buna rağmen çan • 
Cıı~,.,. 1 &rlı §Öhret ve p 

0 

h"bi , • Merdıvenleri çıkıyorum. Merdıvenler- tamdaki paranın yeldinu da epe,v eks=Jdi. 
t ·•t. ara sa ı o.a b ıa k .. . 1 d k k 
st de u o. u ça mutevazı ev er ~ sı • sı Hesab b d 

l'tıtı ~~b:ılda •rkada.şlar k 1 - p işen lahananın kokusu var. . aşm a 
'1 "t:llını.ıe 1 mı ve ya ın a Ek · h ı · d ·· t • Hayatımda birinci defa ol!ırak hesabll!-

i tniidhı. L.._a ay ettikleri zaman kendi- . ~erlıdya v cep e elrıdn ven m~ evdazkı ~a- . 
- }i· .., 11.uvvetıi hi~d' d zıyetı o ııgunu an a ıgım evJer e ı oa::ı- rımı b;r defter üzerine yazıyorum. 40 

~l!den ıçin olın~nı Ben ;or um. , l.ırı göımeğe çıkıyorum. Ötekilere bak • mark ev kirası, otuz fenik yeraltı trenı, 
llnı h ill& A\'rupa.h muh e !a~Yoorum .. mağa cesaretim yok!.. or. beş geimek, on beş gara kadar git -
,. ·· nen gid . arrır ıyı yaı • G "b b" r.ıek, bi= buçuk mark valizierı almak iç:n 
•

1rnı~a t•r - eceğim. Onlar bizim lisa - ar. ır ev e•·· " cum v.=ırdiğim para. iki mark yetmiş bec:ı. Eş _ 
..... ıJe se'"'l e edildikleri zaman nasıl Kapıyı çalıyorum. "'( .. ,ı ·• e ok yalan getirmek için otomobıl... Akşam 
&e~tırn1 tert1lm unuy?rlarsa, ben de ya- Bir müddet ses duyulmuyor. Sonra ko- cteberi için verdiğim para ... Evvah mah-

"'dfre 0 L.._ta e ettirip onlara seYdire. rıdorda ağır ağır, sürünür gıbi yürüyen 1 c b" d • 
" ' "-U cağ vo m~m... e ım e tam otuz iki mark 

\oı!lt genç '\'e 
1~· ayak sesleri işitiyorum. İçimd~ ür:.intüye 33 fenik kalmış .. Bu üç !eni!t te neci? 

""k 'bir ku ço tecrnbesız olmak ne bi.·nziyeıı. ürkekliğe be!lziyen bir a•ty- y A 

Be .""et Yarabbi!.. gıı var. Kapının üstündeki küçücük yu - ego.ne servetim: Bir odada bir 
!!erlin rhn sokaklarmda varlak er.mm arkasındaki yuvarlak çuhıt 3ay oturmak hakkı ve 2 mark ... 

l'tıı.ııı •okaklarınd - - parçası yerinden oynuyor. Bir müddet Yabancı bir memlekette malik oldu -
tilt aıı.n,, dik tu a Yllruyorum. O - kıme aid oldueunu bilmediğim b~r gö -

a \> .. •- tuyo .... - B f 'L ğnm yegane şey, bir aylık bir odada 0 • li h " "'"e!l b • ....... ıırnumu a:ı- ziin bana baktığını hissediyorum. 
\t avaya do~~alarının fs kokuttuğu s:s. Kapı açılmıyor. İçimdeki ürkeklik ine- tcrınak hakkı ve otuz iki mark otuz üç 

t u,.,. 6 'U kaldırdım B k d . fönik .. geriye dönecek pal"am dahı yok• ... 
~'4rı ld · u a ar ıri ta bir korku oluyor.. Tevekkeh deği:: 

•antirn· llrılann ar d BaşundQn aşağı kaynar sular dökülJr 
d .. ı illi bile k aaın a boyumun b;ı cAllah insanı gördüğünden düşürmesirı '> 
-.ıeJe · aybetm gibi oluyor. 

l}ı .. ı; l'illli g,,._. k emek iste~ile; a- demezlermiş!.. 
"5a g .... ış, endi-; f d Müthiş bir korku neredeys3 beni sd-

... e"d· aYret ed ~ ..... muazzam yap- Kapının arkasında bir ne es uyuyo -
., ı rn erek yürü k • k b" racak ... dah eJlıleketi d r en, evveıa rum. Sonra titrek. boğu ır ses soru-

lbeı a doğl'\ııu 1A n e •öhret kazanmam1ş, yor: 
dtı~ş Olan rne rk olduğu şöhreti bul • - Kim o? .. 

'" nUYoru- ş ur ediplerin hayatını - Mobilyalı oda için geldim. 
ve b ·••. 

'<<ırun u bana cebfınd ki Kapının içinde bir zincir sesi duyulu -
tl"orı urı haıinesı "b~ seksen markı, yor, bir zincir açılıyor, bir sürgü çeki -
b gı 1 tükenmez göstE'- liyor!. Eir anahtar kilidi:ı içinde dbrı ü-
arhal bi d yor. 

fil Veraıt.ı t~ ri O a bulmak IAztm Allahım merdivenleri halısız, içi laha-
,... llıiürn. n·ı n .ne girerken bir an d"l na kokan bu basit evin bu dairesi içinde 
.. ,evt.. 1 et·-· fl..ı- 1 

• k k 1 1 k '1 ,.,., -·u ~,.. ks ne var . ı, nasıl ıymet i şey er var ı ka-
-.ı •l•YUn d" ......, yo a üçüncü 

ıye. p1ı;1 bu kadar ihtimamla kapanmış? .. 

HUiyaiar 
Fakat ... Ben deli miyim? .. 
Valizlerımi dolduran eserl~riml ur.u~u

yorum. Yann sabah çalışmnğı başlıya -
cafım. Yann sabah mecr.ıual.ıt·a gaıe;c
lere müracaat edeceğim ... Ve hemen ga
yet çabuk fevka1Ade çabuk para kazana
ca~!.. 

Başka türlü olmasına, benim yazılan
ını almamalarına imk~n mı var? 

'Devamı 10 uncu aay/ada) 

dü. yan gö1le bana baktı ve: 
- Bıt eç1k gözlükten neden vazgeç - Vak'a kahramanı eşek ve sah~bleri 

tin? d iye ~ortlu. 
Adam ne cevab verse beğenirsiniz? toraman mı toraman, karnı şişkin mi, 
c- Oralarını hiç sorma. Hasan adlı şişkin. . 

b. · · h f ··a·· ·· aptıla.r He Muayene heyetı de her tarafı dolaş· 
ırını. J'T\U a aza mu uru y . • 
·r All h b 1A 1 El' d OPlse lo _ mış, kaçak eşya bulamamıştır. Artık, 

rı . 1 '!l e HSI. ın en ,,_ , h k · k ·· ed" B d ş1 . . er es gıtme uzer ır. u sıra a, • 
dostan hm.ana vuran martılerl muaye • 1 b' k 

1 
. d .. 

d ...ıı_ 1 ç . bo b""küp e ın ;ımara pencere enn en mute -
ne e ec~K.. ares1z ynumuru u . bl b .. ü il Ad h 

t d k
' cessı5 r aş gor n yor. am, mu a. 

o ur u_ • f b 1 b l d • 
B d . h k"' .. 1. a·1· · tacak- aza memuruna ve a onun u un ugu 

en. az n a uçul\. ı ımı yu .. 1 b" b k 1 k · · ,...ı 
F k t B H K k d .. .,. yere şoy e ır a pıp, e rar ıçerı çe.r..1 • 

tım. :ı a ay asan oper o a ..... k . 
· k" hi t ld f kı d olma liyor. Az sonra, bu hreket te rar edı • ms ın r avır a ı ve ar n a - r 

dan. yfrrüne karşı , kendisine atıp tutan ıyo:. . .. . 
adamcai'rrzı övle yürekten teselli etti ki Şılebm baş guve.rtesınde halatlardan 
şa~tım. kaldı~! başka bir ~ey yok. Yalnız ara yerde 

B "b t d""f b · hafaza t-· köhne bi,. l:lE.lon var. Fakat onun da şek 
u gan esa u , enı. mu -~ 1. b" "b 0 t b b" k d k 

~-·1"t 1 ., k kçıl arasın ı ır acavı : r ası, ge e ır a ın a.? 
~ı a ı memur an ı ıe aca ar - "b' • 
da geçen mücadele .safha lan ü:rerinde nı gı ı. · · . 
durdurdu. Havatm ta !kendisi olan. fa - Bu sırada, kamara penceresınde g~ 
kat ba7.8n bir. dramı. bazan bir kome • ziikcn ve kaybolan baş, tekrar, zuhur 
<livi anomın ve muhavvel hı:rsız • po • edince ml.!ur şüpheleniyor. Deliğin ba· 
r~ hikavf)]erinden daha· tath daha me- şı.nda fareyi bekleyen bir kedi gibi, dol 
r~klı b!~ cazibe tasıvan kacakcıhk vak- ruca balonu gözüne kestiriyor. Elile, 
alannı tesbit etmek. heve~ine kapıldım. onu, şöyle bir yoklayınca biraz fazla a. 
HattA btı isE> 0 kadar merak sardırdım ğır buhıyor. İyi amma, acaba içinde n• 
ki. ara sıra". memurlmın bile peşlerine var? Ç1~1 ile balonumuzun ucundan 
dü~ti:im ar;tlanna kan..+ım. ufacık bır delik açmak lazım. O ne? 

.... . 'i' k b" be 1 
t t b t 1 b .__ ınahsu 1rm1z1 ır z parçası. 
s e. 11 ~a ıran u meral\.nı • M h +· h b 1 b 

1 .. ·1 ~- S p t k lanna ıu uavene eve.ı. emen a onun a• u o ara" on os ıı o uvucu - · · . . 
• şına toplanıvor. Memurlann amın şu 

:ı:ıuyon.mı . 

Bir balon hikAyesi 
HikaVf~lere. vani kaçakçılık vak'ala -

rının y·azılmas;na. işin tatlı tarafından 
ba~lıyonım· Bir balonun maceralan! 
Amma bu balon. içj gazla dolan ve ha
vavi ne:-imide ,·ükselen. yahud da bay
ra~ larda çocuklann si~iıip şişirip at. 
türdükleri cinsten deITTldir!. Bu balon, 
bir gemid tabiridir. Yani. vapurlar, 
rıhtıma yanaşırken , bordalan harap ol
masın. geminin dış boyalan bozulma -
sın diye, tekne ile nhtım &Tasına ınkış. 
tınlan halat yuvarlağının adı. 

Balon1ann büyüklüğü de gemisine 
göredir. Kiminin kutru 15 santim olur, 
kiminin de bir metre. İşte, şimdi, oku • 

emri verivor: 
- Aç!n! 
Bir de ne görülc:iin? İşte, size, yılba" 

şı hediyesi gibi, sürprizli bir liste: BiT 
kürk, !pekten balo tuvaletleri, krepda.. 
mur roble.r. kadın m~ambalan, Ro c 

manva bluzları, 18 avar Paris modeli 
altın bilezikler ve 1000 lira kıymetin • 
de bir elmas k1lips ile 550 lira değerin.. 
de bir şövalyer yüzük. 
Anlıyorsunuz va, bu ·balon, sade ç<> 

cuklar~ dei!U, ni~e nice gelinlik kızlan 
ve evli barklı kadmlan sevindirecek 
cinsten! 

Eşeğin inadçıhgı nelere 
sebeb olur? 

yucularıma eni, boyu arşınlık ve göv - Gelelim uzun kulaklı feylezofun ma-
desi tombul bir balonun marifetlerini cerasına· 
söyliyeceğim: Vakit akşam. Yer Balıkpazan. Az i • 

Bir ecnebi şilebi limana girince, mu- leride kıyafetini değiştirmiş bir me , 
hafaza teşkilMı memurlan, gemide a - mur dolaşıyor. Bu sırada kalabalık a· 
raştırma yapıyorlar. Geminin baş tara- :rasında rşekli bir adamcağız göründü 
fında bulurı;tn memur, halatlann ara - Fakat aksiliğe bakın ki uzun kulak1l 
sına yerleştirilen b11lonu görüyor. Çok feylezofun inadı ü stünde. Ne ileri, n4 
kullanılnı1ş olduğuna nazaran, bir hay· geri bir adım atmıyor. Halbuki dar so 
li zayıflaması icab eden balon, inadına (Dt•vamı 12 nci sayfada) 
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İspan ol mes si azik 
bir saf haya girdi 

lnlftır " (BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 
t:ıhür Cumhuriyetçi İspanya lehinde te
r:.8 baş;ttn bulunan halk, silah sevkiyatJ
dı..ıı~ nıunası ve konan ambargonun kal-

uııafın· hük-"· . . . 
İılg· • umetten ıstemı~tlr. 
Lo •ltere ve Frnnsanın vaziyetleri 

8.Jaıı:clı:a. 24 (A.A.) - Almar ... D. N. n. 
de be bUa!riyor: İngiliz siyw mehafilin
gJUı r~n .olunduğuna göre Fransız ve İn
hu1tftrn kuınetıeri birkaç gündür bu ıki 
deceltleetıo İspanya meselesinde takib e
ın~ rı Yeni hattı hareket1 etrafmda 

13 erelerde bulunmaktad1r. 
tun:ıı "İngiliz mehafillndc kaydolunC.u-
h iore B 1 İ 
&tbın· ' arse onanın sukutu, spanya 

her. Çe ın sonu demek olmamakla bera
ı~ıer ~berlaynin önüne bir s:.iriı nıese-

llracaktır. 

}l ~ont Ciano Berline gidiyor 
aris, 24 ( J\. . 

dln İat'h .A.) - Le Journal, Berlın-
Alrn 1 bar ediyor: 

İkıllcik~ lllehafilinde Kont Cianonun 28 
tc!ilınckt ~da Berline gelınes!ne intizar 
ite Akd e~ır. Mumaileyn, Şark! Avrupa 
kında ;nız ve ~panyanın vaziyeti haıt
kcekttr ttler ve Von Ribentrop :ıe görJ-

llııı~~ 3 İk ~a lrad O incikanunda. Relc."'ıtag-
lon ın ettiği nutukta Almanyanm İtal
lnı.ıhıye~~tılibatı karşısındaki hissiyannın 
Pany011~ ve ~ansanın cümhuriyetçi İ:
ıt ası thtunle?ıne bir müdahaled.:- bul:.m
hat ""'" alı hakkında uzun uzadıya iza-

'-'ece1'· b 
Cörin . 61 eyan edilmektedır. 

"'r. ş b \'e rnuı:a ·. u at bidayctind.:! Romaya 
&6yleını kkiben Trnblusgarbe glder~ği 

'e tedir. 

Lond Landrada endişeler 
'r.ütaıe:ıa 24 (A.A.) - İngiliz gazeteleri. 
4:-de arından ziyade verdikleri haber
U~erlıı.d:'1t~~asyonal vaziyetin inkişafı 
ctirn811 1 

gıttıkçe artan endişelerine ~Pr-
"" 

0 l'naktadır 
·'lnıes . 

}or l-J· gazetesinin Berlin muhabiri di
}3· • 

t ır t&raft 
ün da )'\.: an doktor Şahtın, diğer taraf-

l'ıİınası z'haşı Wicdemann'ın uzaklaştı
l'll'f PoU~~~Yonaı sosyalist partisinin h.ı
ltahteue •. asına frenlik yapmakta olı.n 
?t.C?ktır. ;n infirad halinde kalmalan de
}'atıırı ek "kıa 'Mareşal Göring de A'rr.an
~a habe~~r.ornik ve mali vazi;eti h:ıkkm-

Qrt ıra ere maliktir. Fakat Eylôlden
Sl'ttikçe ı:§al Göring işlerin id::ı:-esinde 
lı.tsse~e !e~Yeti aZ3lau bir iştirvk 
~:ısıSini b11a~k bulunuyo!". Alman :liplo-

0rı nıb gün tam surette kontrol edc..n 
erıtroptur 

A . 
l'inıe bımnyanın yeni faaliyeti 

ll•.. s. !iU nn.l· . ., hıtrict "'~1ceye vanyor: Aımanya-
tıı;ı bekı Polltikada büyük bir f aaliye
~:ır1tıa tn~ek lazıındır. Bu faaliyr.:füı 
e ten'1L.v~yahud garbda mı daha zlya-

llE> ""!Sinı .. 
h ll'leı, Vak· gosterece.ği şimdidP.n söy!<>-
1~1de Şarki 1~ daha erkendir. Fakat her 
()sterecek b' vrupa daha az mukavemet 

ır hat teşkil eylemektedir. 

l>arts Fransızlara göre 

~'tl-an~ ~ (A.A.) - Temps gazı;tesi, 
t 
•ğı bir enfaatıeri> bJ.şlığı altında vaz-
l't'k'ı- ırjakaled İ • 

•1 ~ ed e sp:ınyol meselı:sıni 
•ltaıy erek diyor ki: , 

c.ı an lllüdabaı ~ 'ie eleın u esi bizde ne kadar a-
'b lni·d~:ı.. Yandırırsa uvandrrsı:ı ad~-
"·r " a.ııale · • · ' 
l'{ ansa i~in h" sıyaset.inden a;Tı'mak 
1 l:ıSUsne k· İ ıç ~e nıuvafık olmıycıcaktu. 

dıJt kaldı~ ngıitere ad~mı mü fahal::!ye 
•Ju u gını ilan d' • ltJ. s ce:ıı e ıp aurmaktadtr.> 
. gazetesı· d ,,,., 
13 n e r rossad di~/Cr 

lı en, nını· 
ıre ı ~ .. 

ı:. rıe hudud Pohtıkag do1ansi1e 
ilan" unun 1 . . • 

) o10l c:.ı .... h . açı nıasını ıstıyormn. 
vrdund "~ urıyetçil . 

de . a bul erın~ mühim tir 
ll'lır unınaınız ·· 

O>·tad "'e oteşle A guç ıse, bunları 
dt> an kald ınağlub edere!t bilfth·ıre 

r ı:t'b ır:rnak . t• 
!lıın ()1 i gözuk .1:. ıycnle:·c işUr:ı k f:· 

dan biziın :11~klıgım:z de ahlak bakı
ıç n imkansızdır 

~ l:den'' · 
>t) - Entry (W~~utku 
h~la t:dcn, bi 1okshit'e), 24 (A. 
>ıarb Ylıirı. F'.ra~onutuk söyliyer2k Çcm
~"lttallıcılzeıneSi ile ıardulannm İtalyan 
et~ Olduğu Barselonaya yak1ac 
-.. ııe1tt sırada it l :.ı· 

t!u e olduğu si ~yaya karşı tak;b 
ltı('rırlllaUeyh 1 ~nseti tenkic etm;şHr. 
ı... aaıı ' ngıltere ·ı 
'<itan erini tnUh f 1 e Fransanm 
!la !to: hareket eı::za _h~susunda az.irn
~rıı s" fc:'jda}ı bi lerının sulh dava:;ı-

llaı~:lcrniştir. r Yardım teşkil edece
• ıhund 

an sonx F 
a ransa ile İn.:tıl-

tt'renin İspanyaya müteallik olan hayatı 
ır.enfaatlerini tadad etmiştir: 
İspanyanın siyasi istikl.Alh:ı.e ve millkt 

tamamiyetine riayet edilmek icab eder 
ve hiçbh: ecnebi devlet, mukadderatını 
t..ıyin etnıeğe karar verdiği sırada İspan
ya üzeriHcie herhangi bir tazyik icra et-
memelidrr. • 

Bir Alman gazetesi ne diyor? 
Berlin, 24 (A.A.) - Kouespondans 

Diplomatik, İtalyanın Majork adasını el
de bulundurmak ve Almanyanm da Ks.
narya adalarını tahkim etmek iıtediğine 
dair Fram.ız matbuatının neşriyatını fid
detle tenkid ederek diyor ki: 

Gerek İtalya gerek Almanya İspanya
da ne toprak bakımından ne de aııkeriık 
bakımından hiçbir menfaat gazetmedik
lerini mükerrer defalar ilin ettiler: Bi
mıenaleylı bazı Franaız gazetelerinin ba
zı İspar.yo1 topraklarını ve mesela M1-
nork adosile İspanyol Fasının Fransa ta
ı afından i§galini teklif etmelerine hay
r~~ edilir. Şunu da ilAv~ edelim kı böy1e 
teklifle-.· tehlikelidir de ... 

Harb vaziyeti 
Londra 24 (Husust) - Barselan'un 

anahtar. sayılan ve mtıhlın bir asker! 
mevki olan ManreM'nın, bugün öğle • 
den sonra Franki~tler tarafından işgal 
edildiği bildirilmektedir. 

Barselon'un bombardımanı 
Barselon'dan valruz l 5 kilometre u-

7.akta bnlunan Frankist kıt'alan, bu
gün Hk defa olarak ~ehri karadan bom 
b3rdıman etmişlerdir. Elektrik santralı 
çalışmadıITT.ndan dolayı şehir karanlık 
içindedir. Üç giindenberi elanek tevzi
atı yapılmamıştır. 

Şehir, 1936 senesinde Madridin ya -
şamış olduğu ıztırabh saatleri yaşa -
maktad1,.. Sehrin manzarası., her an de
ğişmektedi;, Muttarid surette yapıl -
makta olan hava hücumlarından baş
ka Frankistlcrin bilhassa sahil boyun
ca Garifa'ya doğru ilerlemeleri, bu ız
tırabı crhrmaktadır. Sokaklarda hal -
kın asabiy~t ve helecanı hisııedllmekte
di. Sim3~ yo~ı.mdn, kaçanJanı taşıyan 
araba kafileleri gl>rülmektedlr. 

Hükumet, şehirde kalacağını ilan et· 
miş ise de muhtelif nezaretler. ahva
lin kabına E!Öre hareket ebnek üzere 
hazırlık yapmaktadırlar. 

Hücum kıtaatı. Cite'nin Franko ta
rnftan clx·~inci kolu> nun muhtemel 
bir ha-:-eketine mani olmak kin cad -
deleri nezaret altında bulundurmakta
dır. 

Hissen.ilen bütün endişelere rağmen, 
sehirde ııükUnet vardır. 

Cümhuriyetçfiler. :ric'at emrinden 
sonra. simdi i~(!al ebnekte oldu'k1an 
h:ttlara çekilmiSlerdir. Ve bu hatları 
düsmanın Heri hareketine nevmi<lane 
mukavemet etmek üzere tahkim et • 
mektedirler. 

K:ıt'i safha 

Lerida 24 ( A.A.' - Nasvonalistle -
rin Katalonvadaki, ileri vüriiyüşleri 
burrün kat'i 

0

bir safhava gi~iştir. 
Navarre ordusu, Katalonvanın bas

lıca miidafnR hattın1 teskil eden Lob
re,,.at'ı geçc>rek Cardones nehrine var
m1st1r. 

PerniP.nan 24 ( A.A.) - Mültecilerin 
tehacümü ihtimaline binaen seyyar 
muhafızlarh iandarma kıtaatı mevcu
dü takvive edi1miştir. Maamaffü şim
dive kadar böyle bir tehacüm vaki ol
mamıştır. 

Bn!'Selon öniinde 

Gelid:ı 2J (A.A.) - Havas muhabi
ri bildiriyor: 

Nasvonalistlerin saat 1 O da Barse • 
lona bir buçuk kilometre mesafeye var 
dıklan resmen teyid edilmektedir. 

tmııtte şarab sa.rfiyah arttı 

İzmitte bu sene geçen seneye n!sbetıe 17 
bin kilo tarla şarab lçllmlştlr. Şehrtmlzıde 
mevcud .ııarabhaneler her zaman dolu olarak 
görülmektedir. Son zamanlarda 90fra ıa -
rablan bllhMSa çok rağbet görmektedir. 

Etitmenlere puDak teni edildi 

Ziraat VeUletl Artnye köy eğitmen kur
sundan mezun olan 200 eğitmene 98 pulluk 
tevzi et.ml.§tir. Bu pulluklar ~ıtmenlere n
rıımıetır. 

SON POSTA. Sarla 11 

~.un Beyoğlunda bir Bütün y rddaşları üzecek 
muessesede araştırma • • 
yapıldı, evrak toplandı garıh hır haber 

Stüdyo tnfldilrtl JCmtcıfcı 

(BC'f't4rafı 1 inci aayfad4) 

Dün ~~eden 1<>nra İstanbul Müdde
iumunüsi Hikmet Onat, Emniyet Mü
dürü Sadreddm A'ka, ooraber.lerinde, 
Müddeiumunill.ik başmuavini ve nn
niyet Müdürlüğünden bir, ilti memur
la birlikte Kemal film i<:larehanesi
ne gitmişlPr ve 5 saat kadar meşgul 
olmuşlardır. 

Arama neticesinde müessesenin ba
zı evrakı alınmış ve bir sandık içeri
sine konularak Emniyet Müdürlüğüne 
nakledilmiştir. 

Bu arsrra, Müddeiumumilik ve Em
niyet Müdürlüğüne ~karadan gelen 
bir ~'ar üzerine yapılmıştır. 

Hadisenin mahiyeti tetkikat netice
sinde tavazzuh edecektir. 

Dün, bu vak'a münasebetile kendi -
sile görüşen bir muhaITirlmize, Müd -
deiumumt Hikrne~ Onat: 

c- Kemal film idarehanesinde bir 
arama yaptık. Elde ettiğimiz bazı f!V -

rakı müsadere ettik. HAdisenin mahi -
yeti, bunlar üzerinde yapılacak tetki
kat neticesinde anlaşılabilir> demiş -
ti~ , 

Stüdvonun müdürü Mustafa da, 
bu a~m~.nın sebebind. anlıyarnadığıı
nı söylemektedir. Muharririmize: 

c- Müessesemizin 20 senelik bütün 
muhabere ve diğer evrakı müsa~~ o
lundu. Sebebini biz de anlıyamadık. 
Bu müessese daima şeref ve namusile 
~ görmüştür. Kendimizden en ufak 
bir şüphemiz yoktur> demiştir. 

Tevfik RüştU Aras 
dun akşaln 

Londraya hareket etti 
(Ba.§tcırafı 1 inci sayfada) 

Fercy Loren ile görüşnıü~tür. iki d~pl<'

rant arasındaki hasbıhal çok samimt ol
muş ve İngiliz sefiri Rüştü Arasa yeni 
vazifesinde muvaffakiyet temenni et
nıiştir. 

Sefirin temennilerine mukabe~ed~ bil· 
hman Riı~tü Aras, Sir Percy Lorerun 
P.omadaki yeni vazifesin.? telmihen: 

c- Ben de size muvaffakiyet temenni 
ederim. Romadaki basan~annızın bizi .. , 
dP. sizin kadar memnun edeceğınden e
min olabil!rsiniz> demiştir. 

Rüştü Aras, kendisin~ iyi yolculuk te
menni eden gazetecile:::-e de Londravn 

f • 

tayininden dolayı çok memnun oldu~u-
n~· söylemiş ve btlfilıare yanında buiu
ran İngillz sefirine dönerek, memnuni
yetini sPfi""C de tekrarlamıştır. 

Diğer taraftan Rom3.ya tayini bildirıl
mış olan Türkiyenin ve Türklüğün 13. 

mım1 dostu Sir Percy Lorenin Niııan a
yında me:nleketiınizdeıı ayrılacağı aPJla
şılmıştı'". 

Yeni SP-fir, Sir Hugh~ Knachibul~ 
JJughessı•.:ı, daha evvel sefaret kAtibi o-

larak memleketimizde bulunmuştu:-. Sir 
Hughesscn. İngilterenin mümta.: diplo-

matlanndan biri ve memleketımizin dos
tudur. 

(Baştarafı ı inci sayfada) ı ve vekayiden hilafet meselesi üzerinde 
cArk&dqlar, ıize hiç hoşunuza gitmi- te\'akku{ ederek şu iza..lıatı vermşilcrdir: 

yecek ve belki de üzec~k bir haber ver- Son gelen haberler gösteriyor ki tam 
m~ vazüesile mükellefim. Gayet kuv- manasile bir hilafet ilan edilmiş değtl
vetli bir membadan istihba:- ettik ki dir. Mesele kral Faruğun bizzat imamlı
cİmpeks> adında bir şirket İngilterede ğını yaptığı bir nnmazdan sonra c:ı:nide 
bazı müesseselere müracaat etmiş ve bulunanlar tarafından b:r islfun halifesi 
kendisin~ yüule 4 veya 6 kom1syon ve- gH:i karşılanması ve alkışlanmasıdır. Ce. 
rildiği takdirde Türkiye ile yapılacak i§- maat içinde İmam Yahynnın ve İbnissu
lerin o müesseselere verilmesinı temin udun çocukları ve beş yüzden fazla za.
edeceklerini söylemiştir. Bu haber tabii bit mevcud imiş. 
Jlllan dikkatimizi celbetti. Derhal hü- Türkiy~ cüınhuriyetçi ye Iayik blı: 
kQmetin ve mall müesseselerimizin İn- devlettir ve Iayik ve cümhuriyetçi kalt..ı 
eUterede açılmış olan }qedıyi istimaı yo- cuktır. Onun için diğer devletlerin de J4,. 
lunda ne gibi teşebbüsleri varsa bu ı~jn yık ve cümhuriyetçi olmalarını arzu E~ 
mahiyeti meydana çıkırtcıyn kadar hep- memizi herkesin tabii görmesi lazımdır. 
lint durdurduk. Ayni za:nanda İngil~cre Gene buuun kadar tabü bir clhe: vardır 
hükfunetine bu ıirketi tanımadığımızı ve kı o da bizim gerek cümhuriyetçiliği ve 

1 bu firket;n hükfunetle asla alakası olma- gerek layikliği her devletin dahili bir ip 
d.ığını duyurduk ve keyfiyeti bu kanrılJa telakki etmemizdir. Onun için hududlan
bütün ticarl müesseselere haber verme- mız h.arcindeki topraklardaki devlet " 
jl'! te§ebbU., ettik. İngilterede bu nare- hükfunet §ek.illeri ve bu şekiller içinc!a 
keti yapanlar ihtimal ki kendilerine faz- dinin yer alınası veya ayırt edilmesi bh! 
l.& kıymet ve ehemmiyet verdirmiş el- asla alfiluıdar etmez. 

mak için yanlıf brr temsil sıfatı talln- Bizi a!lıkadar eden cihet harici, siya.af, 
mıtlardır. Aldığımız habere göre bazı ikbsadi münasebatımızdır ki hu nokt~ 
reamt daire ve müesseseler memurlarırın dan Mısırın genç hükümdarının ve MıSJZ 
flrketleıine dahil olduklarını iddia et- halkının candan ve samimi dostuyU& 
miolerdir. Bu iai.m evvela bize ecnebi h!r cumhuriyet hüktinıetiınizin bu i§ ve 
firket lsmi gibi geldi. İthaIAt ve fhr:ıc:ıt Mısır hiıkümdarı hakkında mütaleatmı 
veya bü~ük bir isim hülAsası olarak te- söyledikten sonra hilafet müesseses~ hak
L\kki ettıl.. Hariciyemiz üç gündenber:i kmdaki düşüncemizi ilave etmeliyiz. 
bu meselenin mahiyetini İngiltereden Bize görE: hilafet müessesesi modaa 
ar.lamağ:ı çah§tı. Bu sabah öğrendik ki geçmiş, ihtiyar ve herhalde zararı knrmo 
firket Istanbuldadır. cİmpeks Limited> dan çok fazla bir kork•ı1uktur kı bulun• 
nanunı taşımaktadır. Üç ay evvel ku:-ul- cuğu yere dünyaşümul bir husu.mel ccl
muıtur. Adliyemiz işe vaz'ıyed etmiş ve heder, hatt! isliım. devletleri arasında ~ 
İktısad Vek!leti faaliyete geçmiştir. Tsh- fü istirk;ıp ve nifak tohumları saçar. 
kikat ik~ cepheden yürüyor. Elde edile- Eğer Mısırda başlıyan bu hareket bb 
cek netir,e bütün sarahatile umumt he- g-:!n emri vaki olursa hariciye.nizdeld 
yetinize arzedilecerıdtir. Müte~ebbisleıi mevcud malCımata nazaran, kısa veya n
hakkında lcab eden kanuni muamelcle- zıın fasılclarla ayni emri vaki bazı islam 
rJrı ehemmiyetle tatbik ve ifa olunaca- devletleri tarafından da tekrar edilecek.
ğına em;n olabilirsiniz.> ~ir ki bu hal isltun devletlerini birbi!'iJı,. 
Başvekilin bu beyanatı umumt heye-

tin tasviL sadalarile karşıla~1dı. 

Hilafet meselesi hakkmda 
Hariciye Vekilinin beyanatl 
BaşvekJlin bu beyanatından sonra Hn

rıcfye Vekili Şükrü Saracoğ!u söz aıarak 
10-15 gün zarfında cereyan eden har'.cl 
ve siya~l ahval ve vekayı hakkında be
y.matta bulunduktan sonra bu hadisat 

den uzak~aştıracak ve islftm millct!cn a
rasına yeni bir nüak sokacaktır. 

Bu işte layik ve cümhuriyetçi Türıt 

devletine düşen tek vazife bu haz:n akı
bet üstüne alfıkadarlann dikkatin~ ceı.. 

betmektir. 
Haricıye Vekilinin izahatı umumi he

yetçe tamamen tasvib olundu ve ruzna
mede ba~ka madde olmadığından celsP.ye 
nihayet verildi. 

Suriyede Dr. Şehbender 
vaziyete hikim ... 

· (Ba.§t4rafı 1 inci sayfada) j Suriye ahvaline gelince, burada vaz!~ 
ır.in Elhüs&yni. Filis1iı:ı. mücadel.esinin re- yM nezı.ket ve ciddiyetini muhafaz:. et
il! olmakta berdevamdır~ Londrad!l ya- mekted:r. Şam hü.kUmeti, fiiler1 buhraıı 
kında aktedilecek olan İngiliz - Arab - halindedir. Cemil Bey hrafından takiq 
Yahudi konferansında Fil~tin Arablan- e'iilen siyASetin kat'.i bir muvaffakiyet., 
nın temsili ifi de nihayet onun hallede- sizliğe ııgramış bulunması, muhalefetin 
<'eği meselelerden biriydi. Bunun için, fevkalade kuvvetlenmesine sebeb olmuı 
Kudüsteki Ali İslam Meclisinin Seyşel ve gereit hükumet, gerek Vatani küUcsJ 
adalarına nefyedilmiş olan azalan ser- ıçinde bir takını istifalar başgöst<?rn:!~ 
best bırakıldı ve bu zatlar, sırf bu içti- tır. .Bütün gençlik ve bilhassa. mckteb 
mada hazır bulunmak üzere Liibnana ge- gençliği i:e küçük burjuva kütiesı beye.o 
krek uzun içtimalar yaptılar. Vası~ ol- con haliıtl muhafaza ediyo-: ve muhalefet 
dukları ııeticeler bir karar halinde hazır- reisi Abdurrahman Şehbcnderm etrafın
lanıp bir cie F11istinde mücahede kuman- da topl:ınmış bulunuyo:. .Muhalefet ile 
danlığın:ı arzedildikten sonra evvelki hükumet fırkası arasında da milli vah
gün ilan oiundu. Verilen kararlara göre, dPt yapmak bakımından bağtanan bağ., 
.J..Ji İslam Meclisi, Londra konferansına lıır üç gün devam edip kopmaktadır. Üç 
iştirak edc<'ektir. Bu konferanstı Fılıs- ay müddetle iki fırka arasında üç gün 
t;ni tems:l edecek olan heyet::! aşağıdaki evvel aktE:dilmiş olan mütareke bugün 
esaslar dahi1inde bir direktıf verilmi§ti.:-: fiilen münfesih gibidir. Hükumet nzaları 

1 - Filistine istiklal v~rilınes1. Bu is- vrasında mevcud olan iht!laflar ve bazı 
tiklAlin asgari şartlan Irakta tatbik edi- z&tların istifa eylemiş bulunmalan. üze. 
len ıartlardan ibaret olacaktır. rir.e fiilen bir hükumet buhranı meyd:ına 

2 - 911 senesinde Balfour tarafından çıkmış olması yeniden Abdurrahma."l 
) ııpılmış olan beyanat, İngiltere hüku- Şe-hben<ier ile hükfunet arasmda hır mü
meti tarafından ilga edilecektir. [Bu be- r.:ıkaşanın açılmasını imaç ett:. Vazıye
yanatın Filistinde Yahudilere milli bir t:n fevkalade nezaketi hascbi:c bir takmt 
yurd tesisine dair İngiltere namına ve- nfifuzlu zatlar Abdurrahman ŞPlıbcnne_.... 
rllmı, bi!' ~z olduğu malumdu.-.] d~n grev ve ni;imayişlerin tevkUtni rica 

3 - Yahudilerin Filist:ne hicretleri cOrıişler, o da bunları durdurmuştur. 
derhal menedilecektir. Şimdi, hükfuneti takviye v'e muhtelif fi-

4 - Hicret etmiş olan Yahudiler.:! top- kirler arru;mda bir vahdet tesısi için ha· 
rak ııatılması menolunac!lktı~. raretli hır faaliyeti sarfediliyor. Şu da.. 

Bu es~slar, malum olduğu üzere, ayni kiknda Abdurrahman Ş2hbender vazıye-
zamand3 Filistin mücadelesının milü ml- te htık.iı.n görünüyor. 
sakını t"?şkıl eder. İstiklM Partisi reisinin nutku 

Kıındırada sinema Bu kararlardan sonra konferansa işti· Şam, 24 (A.A.) - Suriye İstiklSl Prır-
Kandıra. kazasında. yeni bir sinema ~ıı- rak edecek olan Arab devlet1erı m!imcs- tısi reisı Azmi burada söylediği bir nu-

mıştır. silleri Kahırede ihzari bir içtima aktede- tokta Fr- nsa Sur·ye l:\,. ftL.. 
Detirme1'derede turfanda. mandalina a ' 1 • .ı;: :..·ansız; rnuwıl"· 

ceklerdi Hemen hemen bütün m:iır.es31 l- des·n· t d'k t a·k S i Değlrmendere köyünde turfanda. manda- 1 1 es ı e me ı çe ur yelilerin 
Una yettştlrllmlş ve tanesi 3 kuruştan p1 - lcr orada toplanmış oldukları için ilk ko- Fransızlarla teşriki mes:ıi etmiyecekıP.ri-
yasada .sa~tır. nuşmalar b~lamışt11 n bildirmiştir. 
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I YON YUMAGI İ 
Kaçakçılar ve mu haf aza memurları 

arasmda neler gördüm? 
- -
mı .. mmmm .. nnumm .. mllh. Yazan : Muazzez Tahsin Berhand .dnm .. nn~ 

Kadın var ki, hissine ve aşkına doku -
mm ufak bir sebeble soğukkanlılığını ve 

: met:metini kaybeder, hiç düşünmeden ve 
bir saniye durup muhakemesine h~kim 
olmağa çalışmadan, bütün hayatını alt

ı üst ec!ecek, ömrünün sonuna kadar ken
: disini ieiaket içinde yaşatacak bir kararı 
'b1r an içinde verir. 

soracaktı. Telefonu açar açmaz, aklına 

ıeytant biı fikir geldi ve seıtni değişti· 

rerek: 
,- Allo! dedi. Halbuki, kocasile araların~ 
da mutabık kalmışlardı. Telefonu hangisi 
açarsa, karşısındakinin callo!-. sesine, 
kendi ismini söyl~mekle cevab verecek
ti. Bu defa umumi formülü kullanınca 

Ragıbm bir saniye durduğunu, sonra bo
ğuk l.>ir se:sle: 

çük kızına öreceği hırkanın yününü sar -
mağa hazırlanıyordu. Birdenbire kapı 

çalındı. postacı bir mektub getirdi. Ragı· 
bın bazı bazı ev adresine iş mektubları 

aldığını bildiği için Nevin bunu evvela 
mühimsememişti. Fakat kocasının zarfın 
üstündeki yazıyı görünce mosmor kesildi
ğini ve zarfı açan ellerinin titrediğini gö
rijoce mektubun nereden geldiğini anla -
dı, göz ucile, hiç belli etmeden, om. t~t

kik etmeğe koyuldu. 

(Baştarah 9 wıcu sayfada) 1 
kaklar hıncahınç insan, araba, kam • 
yon kafileleri ile dolu. ]4eğin sahibi 
bu sırac:ız inadcılığa kızmaz da ne ya -
par? Tabii kalayı basar! Adamcağız, 

bir yandan yulara asılıyor, bir yandan 
da diline pe!esenk ettiği centilmence 
sözler arasında: 

Haberini verdi. 
O zaman, dilenci kılıklı ınub~ 

teşkilatı feciaisi aslan kesildi. B~ ~~~11 
le adama, bir eli ile de uzun ~ 
feylezofun yularına yapıştı. 

Balıkpazarında cmürur ve ubutU' 

durdurcın bızim feylezof, memtıııl ~ 
rür görmez, caddeyi tuttu: Soluğu ~
rükte aldı. 

c- Ulan, başıma bela getirecek • 
sin!> ' Buna mukabil, kadın var ki, soğukkan

lılığı ve metaneti sayesinde, tehlikelere 
• m:ıruz kalan hayat ve saadetinı kurtar -
1 
nrnğa muvaffak olur. 

N~vin, bu ikinci sınıfa mensub olan 
kadınlardandı. Fevkalnde hassas, içli ve 
ikıslrnnç olmasına rağmen bu duygularını 
yenerek muhakeme kuvvetini muhafaza 
etme~e muvaffak olurdu Nitekim bu sa
yede. çok mes'ud geçen hayatında, bir fe
Hiketle neticelenerek hem kendisini, hem 
de çocuklarını ebediyyen bedbaht edebi
le~ek olan mühim bir h~diseyi bertaraf 
etmeğe muvaffak olmuş. yuvasının saa
detini korumuştu. 

· - Sen misin, Yazıhaneme telefon et
me, benim seni çagırmamı bekle diye sa
na tembih etmemiş miydim? dediğini Jşit
ti ve derhal telefonu kapadı. 

Ragıp kansını şüpheye diişürdüğü!'lü 

anlamış ve soğukkanlılığını bularak, la -
kayd bir yüzle mektubu okumuştu. Hat
ta. Ne1nnin en ufak bir şüphesini orta -
dan kalöırmak için de, mektubu okuduk
bn sonra cebine koyacak yerde buruş -
turuı:ı ehemmiyetsiz bir kağıd gib: onu so
bıı.nın açık duran kapısından ateşe atmak 
istemiş, fakat uzaktan buna muvaffak o
lamıyarak mektubu yere düşürmüştü. O 
sırda elindeki yün çilesini sarmağa hazır
lanan Nevin, kocasının yerinden kalkma
sına meydan vermeden fırlıyarak kağıdı 
yerden almış, lakayd bir tavırla yünü o
nun üzerine sarmağa başlamış~ı. 

Diyor. Bu sırada tuhaf bir tesadüf de 
oluyor. Kıyafetini değiştiren memurun 
tanıdığı eski bir sabıkalı, masum ve fa
kir eşek sahibinin yanına yaklaşıp, ya
vaşca: 

Hep!miz, feylezofun sırtındaki ,.ıı: 
dığın içinrle bulunan cevheri merak ' 
diyorduk. Bir de ne görelim? Altı ki· 
val, üstü şişhane kabilinden ~ 
üstü yağlı peynir, altı iki teneke tütil' 

Demek Ragıbın hayatında bir kadın 
vardı ve bu kadın alelade bir şeydi. Yok
sa. kocası gifü herkese, bilhassa kadın -
lara karşı çok nazik olan bir adamın 
eben sana tembih etmemiş miyd:m?,. gibi 
kaba hir cümleyi, temiz ve kibar bir sev
g:l:iye karşı kullanamıyacağı apaşikardı. 

c- Etrafta aynasızlar var! Bir ayak 
önce tüymepe bak!> 

dolu değil mi? 
Sabih Ala~ 

Nevin, on senedenberi kendisine tam 
manasile sadık olan ve evinin maddf ve 
manevi ihtiyaçlarını seve seve !emin e -
den kocasında, bir kaç aydır bazı gayri 
tabii haller sezer gibi olmuştu. 

O vakte kadar gayet müşfik ve açık 
k;ılbli olan ve gerek evdeki, gerekse dı -
şnrıdaki he.yatında gizlenecek hi~ bir şe
yi bu!unmıyan Ragıbın yüzüne gizli bir 
t~Iaş. hareketlerine bir şaşkınhk ve inti
z:unsızlık arız olmuş, kapının çahnma -
smdan, hizmetçi kızın sözlerinden, karı -
sının en sade bir halinden türlü türlü ma
nalar çıkarmağa, lüzumsuz su~lleı.· sor -
mnğa başlamıştı. 

Kocasındaki bu değişikliği ilkin onda 
bir hestahk başlangıcına hamleden Ne -
vin, sonradan müthiş bir şüphe ile sar -
s1ldı: Ragıp başka bir kadını s.?viyor, 
kendisini aldatıyordu. 

Bu şüphe kalbine düştüğü dakika, feci 
bir kıEkançlık zehiri de bütün varlığını 
sarmıştı. Demek on senelik kocası, on beş 
senc!ik seYgilisi, iki çocuğunun babası 

Ragıp, yuvasından yüz çeviriyordu. Ka
dınlık ve analık gururu birdenbire sar -
sı1dı; bir-Oenbire •kendini dünyanın en za
valh bır kadını gibi gördü ve her şeyi bı
rakıp kaçmak istedi. Fakat bes on daki
kalık durgun muhakemeden 5onra bu ka
rarını değiştirerek saadetini kurtarmağa 
çalışınağa azmetti. Bunun için de, her 

İçini kemiren acıya rağmen Nevin va
ziyetin tasavvur ettiği kadar vahim ol -
madığını hissetti. Kocası gibi yüksek bir 
adamır. böyle alelade kadınlarh uzun za
man münasebette bulunm:ısına imkan 
tasavvur edemediği için onun bu buhra
nının geçmesini., hayatında V'! hareka -
tında bir şey değiştirmeden bekl~meğe 

azmetti; bu pek kolay bir şey değildi, fa
kııt kendi saadeti ve çocuklarının istik -
hali namına bu tecrübeyi yapması ll -
zımdı 

Ragıp bazı geceler eve çok geç gelme
ğe başlamıştı; bu kabahatini kah iş ba
hımelerile örtrneğe çalışıyor, lcah bir ar
kadaşın davetlisi olduğunu ileri sürü -
yor ve kendisini affettirmek iç;:l karısı
na karşı fazla müşfik ve ihtimamkar dav
ranmağa çalışıyordu. Lakin Nevin a:Ie 
ha) ut1anrıın yavaş yavaş bozulmakta ol
duğur.u ve saadetleri üzerind~ s:msiyah 
ff'Iak~t bulutlarının uçuştuğunu anlı • 
yordu. . 

Nevini her şeyden çok üzen, Ragıbın 
kf'ndisine bakarken korkak ve ıaşkın bir 
ifade alan gözleri idi. Kocasınm kendisin
den ~orkmasına, kendisine karşı eski sa
mimi ve sade sevgiyi duymamasına o ka
dar üzülüyordu ki, çok defa ona yakiaş
mkk: 

-- Ne oluyorsun? Benden niçin korku
yorsun'! Sen asıl kendinden, kendi duy
gularından kork! diye haykırmak istiyor
du 

Dışarıcia geçirmekte olduğu macer:ı.yı 
bnsmın duymaması için o güne kadar 
her türlü tedbirleri almış olan fü~gıbın 
huzuru ve rahatı .kaçmıştı ~tmdi. Ne ya
pıp yapıp Nevinin bu mektubu okuması-
n!\ mani olmalıydı! Bunun için de, onu, 
ev işierini bitirip ör.gü örecek vaki~ bul
duğu zamanlarda, yani akşam ve gece 
saatlerinde yalnız bırakmamaktan başka 
çare yoktu. 

Bir müddet akşamları erken eve gel -
m<:>ğe ve geceleri çıkmamağa karar verdi 
ve bu kararı verdikten sonra karısına bir 
şey sezdirmemeğe çalışarak hemen bu 
g-:'ce l1~rekete geçmek ve çoktahberi ona 
karşı takındığı tavırlan şimdiden de -
ğiştirmek istedi. 

Sükimelle ve oynadığı oyunu belli et -
meden yerinden kalktı, karısının bır san
dalyeye geçirdiği yün çilesinı al:ırak o
nun yanına oturdu, eski zamanlard.:ı. yap
tığı gibi, c.nun yününü sarmasına yardım 
etti. İ!k daıkikalarda bir şey konuşmu -
yorlardı; yavaş yavaş, belki de bu defa 
ikisi <!e farkında olmaksızın, tabii ve sa
mimi kelimeler bulmağa başladılar. 

- Pek acele sarıyorsun; yünü karıştı
racaksın ... 

Tarihten sayfalar 
(Bastarafı 7 inci sayfada.) 

Papanın da iltif atlan artıyordu. O ka
dar ki oğlunun onunla olan dostluğunu 
arttırmak için her türlü teşvikleri yap -

maKJ.a beraber kendisi de onunla bera -
ber halk arasında görünmek hevesini yc
nememi~ti. 

Mayıs ayının güzel bir Pazar günü, ön
de haç, etrafında muhafızlan ve kardi -
nallarile birlikte Papayı Roma sokak
la:::-ında gördüler. Bu kadarı belki mühim 
değildi; fakat Papanın önünd"? ve at üs
timde Cerr. Sultan da vardı. Papa, şeh -
zadeye kompliman olsun diy.? genç oğ -
lcna ve Kont Bitigliyanoya Türk elbisesi 
giydirmişti. 

Don Jım ve Kont, başlarında sarık. er
kalarında kaftan, bacaklarında şalvar ve 
sa:::-ı pabuçlarla şehzadenin iki tarafında 
gidiyorlardı. 

Papa altıncı Aleksandr, Şehzade Cem 
yüzünden Sultan Beyazıdın epeyce altın
cıklarını çe-kti. Fakat sonunda Romaya 
kadar parlak bir yürüyüş yapan Fransa 
kralı sekizinci Şarla teslim etmeğ~ mec
bur kaldı. 

Kadircarı Kafh 

- - -
Baş, Diş, Nezre, 

Holivudun yeni Garbosd 
(Baştarnfı 8 inci sayfada) 

yüksektir. Müşabehet yalnız bU ~ 
ya inhisar eylememektedir. Tıpkı G 61 
ta Garbo gibi Margaret SullavaJl 
tam manasile isti'klaline riayetkifd'' 
Her ikisi husust hayatlarını ~ 
deştirmezler; her ikisi de rektAın1'f 
dan, alayişlerden hoşlanmazlar; dedi # 

kodulardan uzak yaşarlar. 

Filmlerde kadınlığı derin btr ııert • 
can uyandırmaktadır: Büyük vıe ~ 
leyici bir heyecan. Stüdyo harictnd bl' 
serbest tavırları ona cTombay> ıJkt 
nı kazandırmıştır. -------

Genç bir kadın tramvaydan dntt' 

Dün saat dokuzu on geçe 2848 11
11 

: 

maralı vatmanın idaresindeki 2 nuıo' 
ralı tramv~y arabası Beyazıd durağııı' 

...,ı -
yklaştığı sırada araba durmadan r 
culardan biT kadm atlamıştır. 20::.; 
larında ve Kocamustafapaşada o -# 
Siranuş olduğu anlaşılan yolcu; ırı~,.. 
zenesini ka.ybedcrek dü.şmü.ş ve 1-

lanmışt1r. 

- -
Gdp, Romatizrn• 

şeyden evvel, içindeki şüphenin bir ha -
kikat olduğuna emin olması icab edıyor
du. Bu maksadla binbir çareye baş vur -
dıı ve nihayet bir gün, bir telefon mu -
havcrcsi ile hunu anladı. 

Eve &id bir iş için kocasından bir şey 

Böylece aylar geçti ... Bir Cuma akşamı 
- ertesi gün hafta sonu tatilini gC>ne yal
nı?. geçireceğini, gene çocuklarile bera -
ber evde oturacağını düşünerek c;ocukla
rı namına üzülüyordu - yemekten sonra, 
kocası gazetesini okurken, kendisi de kü-

- Sen de kollarını acele oynat ve ba
na uymağa çalış. 

- Ko.~kocaman bir yumak oluyor; bu
nu boşaltmak ıçin günler lbım. 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k~ 
- - lcabıada pnde 3 kqe alınabilir. - _.,

,..; 

Son Postanın edebi romanı: 37 

1Aşıklar yolunun 
yolcuları~ 

Eniştem işi her zamanki pişkinliğine 
wrdu: 

- H3kkınız var, beybaba .. fakat lA· 
boratuvarda hazı ürjan (urgent) tah
lillerim vardı pek acele! Geceleri de 
çalışmak lazım geldi. 

Babam bu defo istihzayı keskinleş
tirdi: 

- Kimyagerlik de gittikçe büsbütün 
güç bir meslek oluyor galiba?. 

Dedi. 
Eniştem. ~imdi, babamın bu son sö

zünü i~itmemiş gibi, ablama dönmuş, 
hatır soruyordu: 

- Sen n~sılsm Münevver? 
Ablam, ek~i bir suratla, sadece: 
- İyiyim .. sizin kadar ... 
Bense artık eniştemin üç gecedir oy· 

nadıi"rı rolü anlamıştım. Söz de ablama 
!kırcrınhğını göstennek bahanesile üç 
gecedir İf:tanbuldan pelmemişti de ni· 
hayct bu akc:am gelmişti ha! Bu a~am 
gönlü o'Jnıuştu gelrneıie! İşin dosdoğru· 
su bu ü<: geceyi Adadan başka yerlerde 
eğlf''lmekle ııeçirmişti!. 

Artık enistem, ETdincle Ülküyü diz
ltrinP oturtup dipteki divanın köşesi • 
ne verleşmiş. babam radyosunu yeni -
den isletmic;. Sadan halam gözlükleri -
ni takıp örgüsünü tekrar eline alınış ve 

Y cucm: Halid Fahri o~n•ny 
ablam, a~amki endişesi geçmekle be -
raber, içinde birdenbire uyanan hırsını 
taınamile yenememişti. Sözde resimli 
bir mecmuayı okur gibi yapıyor, hal • 
buki yan gözle eniştemi süzüyordu. 
Hafız Süleyman anasına bir göz işa

reti yaptirak ayağa kalktı. 
Annem: 
- Nereye, Hafız? .. dedL Gene erken

den yatmağa mı? .. 
- Eh .. efendim .. geceler kısa .. daini

zin de .:::abnh namazına erken kalkmak 
adetim olduğundan ... 
Hafız ihtimal tumturaklı başlayan 

cümlesini birnz daha uzatacaktı. Fakat 
eniştem. çocuklarının saçlannı ve yüz· 
!erini okşayan iki elini birden havaya 
kaldırdı ve kırık bir kuş kanadı gibi i. 
kisini dP. aşağıya doğru sa11ıyarak: 

- Yoo .. otur .. otur .. Hafız efendi.. bu 
akşam arabalarla gezmemiz var-. 

Dedi. Hafız da bu emir karşısında şa
~alayıp tekrar iskemlesine çöktü. Gül -
~en dadı da biraz hafifce kıpırdamışken 
bu defa minderine daha rahat yerleşti. 
Belli ki, bu araba ile mehtab gezmesi 
pek hoşuna gitmişti! Öyle ya, kim bilir 
Şadan halamla bir arabada, otuz yıl ev
velki Ada mehtablarını hatlrlayarak 
ne tatlı hikAyeler konuşacaklardı! 

Yalnız annem itiraz edecek oldu. sa sinir ve beyin hastalıklannda iyi -
- Baks~nız a kaç kişiyiz! Bu kadar dir. 

araba şimdi iskelede hazır bulunur mu? - Yeni mi çıktı bu il8.ç? Avrupadan 
Bütün araLalar turdadı.r. mı gelme? 
EniştP.m güldü: - Hayır .. kendi müstahzaratıından .. 
- Ben onu sanki düşünmedim mi? maamafih sizi temin ederim, çok iyi ne. 

dedi. İskeleye çıkınca ilk işim bizim Ni- ticeler elde ediyorum. Hatta bir kısım 
koyu görmek oldu. Arabası gayet gü _ doktorlarımız da kullarunağa başladı • 
zeldir onun .. söyledim ona .. ayrıca üç lar. 
araba dah<"'. peyledik. Bir çeyrek sonra Bu işe bütün saflığına rağmen anne • 
arabalar bizim kapıda hazır.. min de pek aklı yatmamıştL Bu sebeb-

Derh<>l Naciye hanımı hatırladım. E· ten kendisini tutamadı: 
niştem anlaşılan metresine incelik ya- - Oğlum, dedi, danlma amma sana 
pacak! Zaten bu araba bahsini bir kere bir şey söyliyeceğim. Sen ki alim a -
daha açmıştı. Fakat onların da davet e· damsın, hastayı gece yarısı arabalarla 
dileceğini unutan babam bu defa da mehtab seyrine nasıl çıkaracaksın? 
hayretinden çıt diye radyosunu tekrar - Ne ziyanı var, güzelce paltosuna 
kapamıştı: sarılır gelir. Zaten geceleri uykusuz -

- Dört arabaya da ne lüzum var? .. luktan şikayetçi.. evvelce de söylemiş -
dedi. Sayalım bakalım kaç kişiyiz? .. üç tim, belki bu güzel hava, bu güzel meh 
arabaya tam geliriz sanının. Nüzhet tab gezintisinde rahat ederler, dönüşte 
zaten gelemez. İçeride hala ayağı san. tatlı bir uyku uyurlar. Öyle değil mi? 
1ı yatıyor. Bu son suali bana dönerek sormuştu. 
Eniştem hatırlattı: - Evet.. belki öyledir, diye cevab 
- Unuttunuz mu? Namık beyleri de verdim. Yalnız geçen hafta biT a~am 

çağıracaktık. Geçen hafta kendisine se- ben de kendisini ziyarete gitmiştim. 
rüm yapmağa gittiğim zaman söyle • Zavallıyı çok yorgun ve benzi soluk 
miştim de .. pek memnun oldular. buldum da ... 

Babam yeni bir hayretle tekrar par- - Dedim ya, uykusuzluk .. gündüz • 
mağını radyonun düğmesine uzattı ve !eri de fazla sıcağın tesiri.. bakın, gö -
yeni bir çıt sesi ile bir lAhza sonra ar- receksiniz, bir taraftan serum tedavisi, 
kasından şiddetli bir parazit duyuldu. ara sl1"a da araba ile gezinti, çam ve de
Şimdi o, bir taraftan bu paraziti yok niz havası, bilhassa mehtabda ... sinir • 
etmeğe, bir taraftan da pek sevdiği bir leri CSyle düzeltecek ki ... 
Arab sazı bulmağa çalışırken sual sua1 Sustum. Daha ne diyebilecektim? 
üstüne yağdırıyordu: Bakteriyoloğ eniştem fenni de kendi • 

- Yaa .. aşı mı yapıyorsun Namık be- sine uydurmuştu. Hasta, sakat bir ada. 
ye?. Ne aşısı? .. Ne zamandanberi?. Ken mı, gece yarısı, uykusuz, bir saatten faz 
disi mi iste.mişti?.. la arabada sarsmaktan hiç çekinmiyor, 

- Evet .. bir kuvvet serumü .. bilha.s- bunda hiç bir mahzur gönnüyor, bilA • 

kis bu gezintiden büyük faydalar uııı" 
yordu! 

Ben ise şöyle düşünüyordum: tUS" 
Allah vere de biçareyi üşütüp 1' 

reeye uğratmasak! 

* Arabalar kapının önünde duJ!ll~ 
fenerleri yanık bizi bekliyorlardı- ~ 
metçilerden biri Namık beyleri çaJll 
mağa gitmişti. ....M 

Biraz sonra geldiler. Onlan ~h~. 
karşıladık. Namık bey, enişteınJll ~. 
şündüğü gibi pardesüsünü sırtına tc't 
mış, kızının koluna yaslanmıştı. ~' J:Jd 
fevkaladelik Naciye hanımda idi· (' 
gecenin şerefine gelin gibi beyazla! 
yinmişti! • 

Do w ..ô• dt - grusu çok teşekkür edeı...., 
di, bizi hatırlarnışsınız! 

Ablam, yarı neş'esiz bir tavırla~ 
- Es!ağfürullah, diye cevab dt·" 

Bu gece hep beraber gezelim ded~. 
Bu e5nada Sühcylaya baktım. hl11ıı 

den bir adım öted~, babasının )co ~O • 
bırakmış, Necla ile konuşuyordll· gtlU. 

zünde ay ışığı her yüzden daha ~ i.f11" 
daha sihirli parlıyordu. O zaman. 1ç11ıtı 
de yeniden uyanan aşkımın beyeC~ir • 
ycınına sokulmak istedim. Fakat cteJI 
denbire o tarafa dönen eniştem beJ1 
evvel SühcylBya yaklaştı: f1'1f' 

E ? s· 1 k•' .. k ballı - y... ız nası smız, uçu J'9 • 
Piaj ne aıemde? .. Ben, rnalfun ya, 
zardan başka günler ge1emiyorıııtı· ditı' 
Sühevıa ne cevab verdi, işi~e blJ 

bile .. y~lnız bir lahza gözlerirı;:~set; 
güzel mehtab içinde karardığı~t ~ııitıl 
tim. Demek Süheyla, enişternı, .. r • 
gitmediğim Pazar günleri plAjd? go 
müştü!.. (Arkası vafJ 
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Yazan: ZIYA ŞAK1R 

Taş kalbli bir kadın 
llıı "'-1 
~ ~ruplannın içinde beni Diye, haykırdı. Koca kapıyı, bütün 1 Akşam olmaya başlayınca, meçhul 
l'll~ içik de var. Kendilerine hızi!e yüzitme kapadı. bir kuvvet beni Üsküdar iskelesine doğ 

Sayfa ll 

Son Posta'nın tefrlkaaı: 12 

-~~~~. 
Boğaz bostanclları 

Bostancı zabiti: " lstanbul kafirlerin eline mi geçti? 
Bogazın asayişine nezaret eden muhafızlara ne hakla 

muka'Vemelt: cesaret ediyorsunuz?,, diye bagırdı 
Yorı.ı.: ve ı>ervasız bir lisanla so- Garib değil mi? .. Bu hareket, bende ru sürüklemeğe başladı. Artık benim ?" 8' kbJı, o kadar şiddetli bir tesir husule getirdi içimde de insanlara karşı derin bir k,in T.ürk kayığı yaklaşmıştı. Uzer • ı edeceğim. Böyle bir eğlence seyretmek i .. 

bı ''Y~ TayYare ağabey? ki, derhal kendimden geçm"şim. O an- ve gayiz vardı. luine doğru yürümek Avrupau pnından tıyorum. da' hazan bu suali işitmemiş gi- da, harikulfıde bir cür'et kesbetmişim. Şu anda, annemden bile nefret edi • olacağına hükmettim. Bu herifte? d~ Türk Türk: 
...... hı.. Yor. Bazan d canı ve gururu vardı. Benim harekelL'llı -- Neaen darılıyorsunuz? Size bir fewı 
q~ -nırn Jsafe.: Ben de, ağzıma geleni söylemeğe .. yordum Meş'um bir aşk neticesinde v - m bir arzı itaat nişanesi gibi telikki etmek nalık mı ettim? 

}f· kJe ikti ·· ır... yerden topladığım taşları kapıya ve beni hayata getiren bu kadını da, bu -
ı.....~b'Ytt. bü !- ediyor. pencerelere indirme~e başladım. günkü felaketimden mes'ul tutmak is • istiyerek beni beklemek için kürekleri Avrupalı: 
""'11:.. lr.~ -· Yük demi t 

11 
. b" bıraktırdı. - Hayır amma tüfeğim sayesınde. O 

' gı ~.nu b r po re enn ır- Fakat bu cür'etkarhğım. az kalsın tiyordum. ıizi korkuttu. 
bt;. ltinıbiltr fr Yere geliyoruz. Bura- çok fena hir neticr. verecekti. ÇUnkü, Omuzuma, bir el dayandı. Gözleri • De .. hal, uzaklaşmak için manevrayı Türk: 

... ~M- ne !anıandanberi birikmiş karşıdaki J·anda-nna karakolundan fır- min içjnde, müstehzi nazarlar parladı. değişt~rdim. Yaklaşmakta devam etme.'11 'll~"'IC Paçavra w • • k b 1 d t b b' - - Sizı kızdırmadan sizinle konuı-:ula • "- yıgını var. 1 b k h t Tay.varenin alaycı sesi= ıçm vu u u an ave e ana ır ıey ıoy- ~ 'rOk +. , bunı ayan ir nç nefer, üstüme ücum e - - maz mı? Bak ben darılıyor muyum? Beli .. bit..., an bana gösteriyor. mi~lerdı·. _Ne o, Sarafim? .. Burada dolaşma- lımıek arzusunda ısrar ediyorsa gelip be-' t uır ifad il b k if · · k di · te t+-· · sizin dostlarınızdanım. :Beni de dost t .. 
ı.._ tt.. ı._. e e: . na bakılırsa. abla hanım ile olan ış· 1e • ııi ulma vaz esmın en aına re .uo 
~ ""'llırn odam Orada artık duramazdım ... Janrlar • 1 d lalrki ed·nu., güzel güzel anıatınız. 
~ ... ~ y k ... Menn çocuk- maların el inden, civa gibi kaydım. Bü- rin ivi gitmediğine hükmetmek lazım ettiğini cevaben söy e im. Avrupalı: 

'l'\~ı ,......_ -0 iken odamın mobilya- k geliyor. - Hay hay! dedi. 
~,,,,._ ISllQ& etnı-· 

1 
tün hızımla yoku5tan inerek, Beşi taş- - - Anlıyorum. Bir kurmz alırsanız h~ 

hL "vt'. "h ~uuı er. Dı'ye. mınldandı. B·:.ı .,, .. _..;_ .ı..ı·zım· kayık yan tarafını o- ..,. 
-~ta... •• IOnra , ta. halkın kalabalığı arasına kanştım. - ~- "' ıunuza gidecek. Fakat alamıyacaksınız. 

"'VCI~- d . • ~iş bir nefes ala- red Kalbimin bütün ooşkunluguw ile is • nun baı tarafına doğru çevirmiş bulu • ...... n...:._:·~ e,,. Kendime l!eldipim zaman, Hay • Türk: 7ı 
bıJ. ~ " k m ediyor: din iskelesinde olduaumu farkettim. O- yan ettim. nuyordu. Bostancılann sandalı bizim • - Nasıl? Bir cey vermiyecek misıruz• 

S
'lh.L _;:0 şiikftr, bu tU>l'O rahat tı - Allah kahretsin .. hınzır kan, ben·ı ki d k d h b- ··kı·· B" · b t k v 

11 

-,,q ~eceği Kil 15--- dun yığınlannm kuytu bir köşesine çe. n en ço a a uyu u. ızı a ıraca Avrupiılı: 
•u }'fani z... id1i kapılann kildim. Sırtüstü uzonarak helecandan kovdu. Fakat ben de, kapısını taıla • swette kürek çekmeleri için adam1anna - Hayır. Kulübenize dönmek için ._ 
~:~ ki ... Sen, ak insana 0 kadar güç titreyen yorgun vücudümü biraz din· dım. emir veı·di. Bizi çiğneyip geçmek istıyor- cele etmezseniz, yağmurdan ıslanacak < 

~ben· f\l?'Bya uzan. sırtlnı lendirdim. Ve bu esnada dü~ünerek Diye, cevab verdim. du Eğer tüfeğimle ona nipn almalı: ita· &ınız. Bütün karınız bundan ibaret ka • 
l ~nı sırtıma ver. Alimal1ah, k d' k d' k d' Tayyare. koluma gı'rdi. Beni, Adalar rarmı vermeseydim. arkadaşlarım da lacak. , 

e.. Yatar'-- terler!in... en 1 en ırne şu aran ver ım: ayni hareketi takib etmeselerdi muha'k - 1 

ıı.:' OA.a -~o n bir kahkaha atıyor: - Anl~ıldı. Artık bu hayat fırtına- iskel~ine ~.oğrul . srduürükledi. Hem gülü- ka-k böyle olacaktı. Bizi çiğniyeceklerdi. Muhacimlerin ric'atile neticelenen vt 
"""1 bııı-_':'ııy l'SUn y k d ? Bab sında, heni kurtarmak için tutunabi1e- yor. em soy iıyo : bu sahilde !balık tutmayı Adet etmiş bJ:r 
~~ Olnı a, ar a aş·· a- - E .. ben. işin bu neticeye varaca • Ayııi zamanda, bir kürek dalıa çekecek takım TL.ırk .balıkçılarının gözü önilnd• 
tlıı .ıı.ı IU dlı1 asından fayda yok ... Ma- cek, hiç bir dalım kalmadı. Şu halde, <ılurlarsa kuı gibi kendisini öldüreceğimi 
il.~ A~'-. dünyada yapayalnız kal. bizim Tayyare ağabeyin sözlerine gel- ğını. çok iyi biliyordum. Fakat, kim • de bQğıra bağıra söyledim. Tüfeklerimi- cereyan eden bu macera, balıkçıların bize b:' ı~-uıu başına topla. İki el bir miş olllyorurn. Mademki iki el, bir baş senin işine kanşmak adetim olmadır, zin uçlarının görünmesi dümenı değiıürt- gayet iyi muamele göstermelerini tcırua 
ti.~~~· Hadi bakalım. Allah ra- içinmiş .. bari ben de. o talihsiz baş1mı için ~ana bir şey söylemiyordum ... Ne ti. Bizim cesur kayıkçılar da kürekleri etti. Karaya çıktığımız vakit kendilerJnt 

· --uı. kurtarahı'lmek ı·cı·..... ellenın· den 18• tifade il'e .. hani. lıavırhsı. .. Karnın aç mı?.. d d hu zamankinden daha hürmetkar bul • h.... •• in ir iler. Kayıklarımız yan yana yü -
·"~'ıh.-. IOnra, -zıenn· e nı"hayet etmeye çalışayun. - Ne sövlüyorsun . Sanki bir kö • -d··ı Dü" d . k duk Avdette bostancı.başıya bu zalti' 
~=- ~ Dedı·m. - pek. m!demi dişlerile kopanyor. ru u et. şmanı aıma uza ta tutma • aleyhinde şikayette bulunmayı ihmal etııı 

k.::.:~ b. ğa ehemmiyet vererek. müzakereye bat-
~~Jd. Ç oldu~u bilmiyorum. * - Acele etme. Şimdi, ben sana mü. ladık. medim. Zabite bana tarziye vermesi için 
~~O....._ ~ilkft, C!"-ce ilerlemiş ola- kemmel bir zivafet cekerim. emir verildi. Artık gayet iyi dost olduk. 

--.qq r-J Sabah!evin Tayyareden ayn1ırken İL Bu müzakerede en başlı rolü ele geçir· o t b lda bü •- ~ ı.. --...... Zdek1. 'kft~den daha az, ALDIGIM K DERS sene stan. u ' tün .ıuyanın pe111 
uı 1.._-.,~ t' ... , sözleşmi~tik ... Eğer ablam ile anlaşa • mek hususunda biraz müşkülAt çektim. k kt ""'' "th· ·· A lard b ıı!_ ~"-. giit'ilrtiller ae1iyor. Agıw r ., l) k b" k" . d or u6 ... mu 1i ruzgar an ıri e~ti. 
:.:-\~il ......... 81'as " bilirsem, artık birbirimizi ebediYen gö- (Bizim otP. in uytu ır oşesın e, Çünkü kendisine korku telk;n ettilim Btı rüzgara Türkler Cham Yely, yanı sana 
tıl... trt ..,__ ına ntındığımız demir remiyecek idik. Yok, eğer mesele ak - koskoca bir koyun başı ile. üçer tane Tiirk k&yıkçılara şöyle diyordu: " A -.J ~~~im.~ .. sara ftzenın· izden geç- . A 1 k d kt ruzgarı .uını verirler. Cenubu ıarkiaen 
"'Uh~-.uq Uzak} si zühur ederse. ortalık karardıktan iri lalanga tat ısını ıvır 1 an sonra, - Bu !renk benim sözlerimi anlamıyo::.-, mutedil surette eser. Fakat havayı top. 
~ t.ltf hı 

1 
. •şıp gidiyor. sonra, Köprüde. Üsküdar vapurlarının Tayvar13 ımtını kalın bir ~trel demi • siz konuşunuz. raklı bir sis ile doldurarak karartır. ().. 

M....~ tatJ-.._ serin tesir ve ağırlığl al- i'şkelPc:in<le birle.şecektik. 1 rine verdi. ( ArKast var) ~Ylilt .t;"' gibiyim, ~z kapaklarım, " Bost&ncı zabitine benim türkçeyi on • nun bu hali şüphesiz ki haiz olduğu şid-
~ llaııt~ .. ~lmzlikle yavaş yavaş · y lardan iyi söylediğimi cevaben bildirir • detli hararetten ziyade yolculan ve köy.. 
~ı---uutftn sesler, mesafe mesa- Hı·kaA ye·. u·· n yumagv 1 ken kayıkçılarımın gösterdikleri küstah- lüJeri boğar. Bu adamlar zaman zaman 

11a·"~.10r. ~ığı anlıysbilmek için bir Türke karşı bir ağızlarını yere çevirerek öyle nefes al " 
~ _tıtt-.:. ta1~ ve tesadüfün kolum. Rumun alçaklığı derecesini bilmek 1' • r&asını bilmezler. Evlerde bile büyük bir 
d~-~ ·~e attıtı bu yepyeni l- (Baştarafı 12 ncl sayfada).. 1 b11k~y~r ve _arbk bu i§kenc~ni~. sona er- zımTü~~~:.. rahatsızlık "çekilir. Bu rüzgarın devam etıo 
):'11' ~~~eı1 varlığımın damla _Ne yapalım. kızımız büyüdükce yun n.esını beklıyordu. Hatt~ bır. ~n daya - ılft. tiği üç gün zarfında çok kere 4iaha rahat 
-., ~ hJss@diyonım. Ve niha- vumakları da irileşiyor Ragıp; or.un bo- namıyarak karısına fU sozlerı soylemek. - İstanbul lkAfirlerin eline mi geçti? r.efes almak için ağzımı duvara dayama.. 

en ~ yuna göre hırka örmek !Azım. teh kendini alamadı: Boğazın emniyetine ve uayifine neza - ğa mecbur oldum. 
ll"a- * Ge k d b .. 

1 
. kocastnın - Böyle giderse hırka gelecek seneye ret eden muhafızlara ne hakla mukave- Gaye: nadir esen bu rüzgara ratmen. 

~.,. .. IP•LBt Mİ" nç · a ın u son soz en - b' k y ak ld ~ 'b" d Utıanbulun iklimi mevı.:ın g·u·zelliğın"" -. ,." nn b b 1 k h. . d k k aksadile söy :tece .. um o u6u gı ı uruyor. met etmeğe ce&aret ediyorsunuz? ıu "' 
•

14$ PARç ··• 'l a ı ıssıne o unma m · • · k b ı· k d güzellik katar. İstanbulda hemen hemen •,.. ASI MI" . . f k t b d k"k d R g bunl"rı Nevın ocasının u te aşının far ın a Avrupalı: .:... ~~ · ... lemıştı, a a u a ı a a a ıp n • • • • d' A • cP b · al .. A 1 ~\ı Babah k df .. k h ld d ~ildi· telaşlı ve he- değılrrui gıbı ken ı planını tatbık et - _ Efendin.izin en iyi dostlanna teca • nu ve ıun ruzgar anndan \aşkı rilz. 

'
~. 'b er 'Ytden Yıldız yoku • tşunece.. a e el> ' 0 • mekte devam ediyordu. Nitekim, aradan ear biEnmez. Bir1birlerini daima velye • 
"- Qa-~dl ı gozlerle karısının ... lindek· her sa- viiz etmf'k suretile onun taahh.n.dl•rı'nı· ı'h-

t1. ..._" ~ •ııJ ye camisinin ar - yecan ı "' • b' · R b t k k" · k d u "' derler. Çok kere, Sarayburnundı bu ild 
'"'4l • ., • b" _ ~ b k y ve bı"r ır ay geçınce, agı ın ar ı es ısı a ar lal t ,. . h ~,_ ..ı nceı.- yoku b nıye uvuyen yuma6 a a ı or . . . . . d 1 e mer;e sız ne aıua cesaret ediyor • rüzgar b" b' 1 ·1 1 ş "l)e \._ lla'Ptl o.n::;y şunun aşı. _ 

1
: b ,... t kr kü .. 1 ce tıtızlenmedığını, ev e oturma~tan zevk sunuz? ır ır ene çarpışır ar. imal rü.z. 

~ "titr btr rn. Son kararımı v~rfn • ~~ ge 'P u yumar;~n . e ar çu.e - duyduğunu ve eski müşfik ve ıhtimam • Türk: garları yaz aylarında hemen hemen cali• 
)•Itİa.~~~ müddet oralarda dolaş - ğını ve altında 0 mu.th~ş mektubun çı • kar hallerinin samimi bir 11uette avdet sC> dirler, güneş batarken kesilirler. An. 
~Li~ Yet, korb korka konak& kacağı~ı düşilnere~ titrı.yordu. O zama'!'l, etmekte olduğunu farketti. - Ben ai2e hiç tecavüz etmiyorım. Fa- cık sabahın onuna doğru tekrar esmeıe 
~ Uaullacık harem kapısını bu dakıkada hiç bır §eyın farkında olnıı- H ft 1 f K b"t k " ·a· kat izinsiz avlanmak yuaktır. Size bu başlarlar. Çok sıcaklarda daha aeç .., • 
·~ k k k d' . . ld t• a a ar geç ı... ış ı me uzere 1 ı. • ~· 

lh... Pı)l yan arısı, ocasının en ısını a a .ı- K b"' b"t- d t d" b .ll müsaadeyi veren emri bana ıa.tertnı- karlar. Cenub rüzglrlan ~-~ lr ... mevsı· • ~ • •blam ansına us u un av e e ıp o aya6ı .... ...., ~ 
~l 'IA h açtı. Beni görür gör • ğını anlıyacaktı. Hayır,. ne yapıp. yapı.p kadınla olan geçici macerasına nihayet Avrupalı: minde hüküm sürerler. Şimal rüzglrının 
\~,.. @ll~tle sarsıldı. Fakat bu buna meydan vermemeli idi. Alelade bır verdikten sonra Ragıbın telaşı büsbütün - Bir kayıkla tavşan avlandığını ne- ıetirdiğı kar Wırgalannı bunlar takiW 
dtJt hıı tıo})!ad nıhlu kadın, derhal erkek ~apkınlığından ibaret olan b..ı nrtmıştı Artık maziye aid alelade bır rPde gördünüz? Ben balık tutuyorum. O e~erek büyOk bir .-lratle karları eritirler, 
~ YG~ ba~ 'Kaşlannı çatarak dik vtlk'ayı kansının haber almaması ll • vak' anın isbatı olan o mektubun ır.eyda- da serbesttir. Maamafih, umum! surette müşahede e • 

tt... -\ıl'l- ı. zımdı. km d b- b"t·· k Türk· dHd:i.ıw .. e ~e .ı..ardan b il 'lflhıı.:'" RellrkC! . na çı asın an us u un orkuyordu. · e•.. • .... • ~ sonra cenu r z • 
ttaar ı.ıtıeJt fçt . n, ablamı rikkate ge- İşte Ragıp bu maksadla, ertesı gil~ Y11• Bir kaç ay evvel ufalmadığından şiklyet - Hayır,. burada ~ bir ,.1 1erbeırt ı~n dalına İstanbulun üzerine §iddetU 
~~'lrıtftun n ;ıhninıde bir ~k sözler zıhaneden çıkar çıkmaz eve geldı ve ettiği yün yumağının fimdi başdöndüni- değildir, gezinti bile yuaıktır. Bende ko- bır soğuk getirir ve fiddetli donlar ya • 
' >ı:OJ\uıı· ~kat '1tndi onu kar • hefta sonunu karısı ve çocukiarile be - CÜ 'bir süratle her gün küçü!mekt<' oldu- ca bir ferman (1) nr, buna !tut etme- par. Sonr· .. yumuşar, buılıır çözülür ve 
~ı ~ ıfhnhn ~l bZ kaya gibi görür ~ör- raber geçirdi. Çocuklar çoktanberi ken- ğunu büyük bir endişe ve heyecan~ ta- ğe mecburaunlll. bazan oldukça bir sıcaklık husule gelir. 
httııt'' ~ r nb~ o kadar ·dağıl- dilerinden yüz çevirmiş olan babalarile kib ediyordu. Avrupalı: Daima karla örtülü bulunan Olym,. 

...._ lay'l?ıa"~' tek btr kelimeyi bile birlikte gezmeğe gitmekten pek mcm - Bir akııam Nevin örgu" sünii eline aldı· dağının (Uludağın) vaziyeti ele hAdiseve t1 >---~ '4Uil. Boyn v - Evet, fermanı ~ itaat ed• be " ~ . :''lt!l abı umu bükerek= ı:undular; Nevin de aralarında geçmekte ğı vakit hırka bitmek üzere idi ve yu • rlm. se b oımıkta ve bize izahatını arzetmeJr.. 
~lctu. a .. bentnı, hiç kabaha • o!an bu dramı hiç belli Mıneden çocuk· makta ancak bir kaç tel yün kalmıştı. TOı1t: tedlr. Etefinde kadim Bursa fehri UiD 

1 
~b~' ~lt!fne~ lan gib! mes'ud göründü ve kocasına bir Genç kadın büyük bir sükQnetle bu aon olan bu yilbek dal İstanbulun cenub a. 

ett'lt ı:· ft'ıilthı 'başladım. serzinştP. bulunmadan Pazar akşamına saplan da tükettikten sonra yerinden - Si7Q,okuma bilmftBlııa. tikamettndedir. Şimal rüzılnnın oraya ''ltt ~ bir ~ladyatör gibi el- k:ıdar ne~'e ve saadet komedisi oynadı. kalktı, sobanın kapısını açarak klluh 1 _ Avrupalı: ıetırditi yeni tarlar cenub rüzılrı mi 
~1' ~ titrete:ayadı. Beni. ilikle • Ragıp bir hafta, her akşam erkenden teşe attı. - Sizden iyi bllirtm. l"abt anllyormn. ennete baflar bqlamaz pek fazla 'bir 

' ~~n i . sert ~ hain bir na- ev~ gt:ldi, geceleri de sokağ'l çıkmadı. Başını kaldırdığı zaman kocasile yüz ıizdı ferman yok. bir vesile bulmafa ça· bf1rudet huaule getirirler. Su rilE&Ar 80 • 

biy, "'- aftyıe. ~": .... baktı: Yemekten sonra çocuklar yattıktan son- yüze geldiler. İkilinin de gözleri yaflı 11f1~orsunuz. Bizim kanuna muıaytr bir tulu iptida f.tanbul tehr1 üzerine ı• • 
~il~ ~~dt. wnıyorsun?.. ra kan koca masanın başınd:. kuşı kar- idi halimiz yok. tirir. Ancak Jemayı bu buzlu havadan 
'~ tt\r·~ şıya oturuyorlar, Ragıp gazeteleri okur. - Beni affettin mı Nevin? Türk: temizledUrten 10nradır ki kendisine hll 
-~ lff~t t topladım. ken Nevjn örgüsünü örüyordu; fakat ör- - Bana çok acı çektirdin Ragıp; fakat - Nuıl! Padlfah bll8bıba kaqumda olan ılıklık vasfını tekrar iktisab eder. 

bf,. · •blacıAnn. Anneme günün her zamanki gibi süratle ilerle • tekrar bana Ye çocuklarımıza avdet •t- t-Jfet atmadınu mı? Gene bu phrin vaziyeti dolayısHe, pek sıJC 
""'• Jtı........ ,.. A lı J fı v ~ •Yal'd mcdiği belli idi. Genç kadın arada bir tiğini, eski mü§fik ve fedaklr Ragıp ol • vrupa = o an rtınaları ffınall gar~idoJ daimıı 
~~ ~ hu ~:~n kud iş·ni bırakıyor, eline bir kitab tılıyor, ba- dufunu ve ~in de benim gibi, yuvamı- - Sizin karpıımia tiıfek attılmu kabul atıratli bir .Okunet takib eder. :R!lzelr bu 
tt ........ S"1f "hlı!ldJ·' unnuş bir ca- z.nn koc~sı ile iskambil oynamak heve • zı bozmamak, çocuklanınızı felAkete aü- ed~rim Fakat padJph blelinhı karp11no parçanın bOtnn bulutlarını çarçabuk fı.., 
~~~ l'\' bark ;ılncı 

1 
. sine dü~yordu. rüklememek lçtn tıtiz ve kıakanç bır PY- da atınata im.kln yoktur. Meler ki -~· nadolu berine toplar. 1,te bu havali ıe • 

~ )Gll 'bend«!li f P ç senı ... U • Her şeyden evvel yumağın tükenip re-t ıarfettlğinl g6rdfiğtlm için. ilk ve IOn oturdutunuz kötQ bir kuleye kale adını maaının umumt .ııurette arzettiğl levha 
~·tt~_ftt stıntı:, ~!iyorsun ha ... mektubun meydana çıkmasına B!lbı:-sız • dt'fa, &eni atfediyorum. veresiniz. Hürmet ,r.terilecek bir bina ~~~~---···········{~!.~!.!:~!?.._ 
~t ? .. ~~it rtbl bt ze yaptıkla· - lanan Ragıp kansının bu hallerin<? ıinir. delfldi. Yaptıfum kO.tahbla ben mzi TURAN TIYATRÖSÜ-
~ l\ ttıı y .. ttn. r de hırsızlık lendiği halde kendisini tutmağa ve ona l'A&lllD Jrt)wll•MDD&ı plpan edecıtım. &.tancıbap benim Bu akpm 
1.,1~11lı '1ni çal glbf fakir bir kadı: hoş görünmek için onun her !stedi~ini Eki d doatlarımdandır aılııe benim kapumn 6 • Se1 Kfllliçeei Hamiyet Ya. 
~ tt ~f rnan utan d 6 en Octma ' Ce9ee Ye arlradq.lan 

tfll, ile~ bay!iyetf m~ .ın mı? yapmağa mecbur kalıyordu. Fakat aklı 'i nünde yüz IOp8 a«mnaeııu ondu rica Cemal Sahir H.y•ti Tea• 
fol tu?a<fa.ıı. mfzi ıkı para- fikri yün yumağında idi. Her g(ln onu Yazan: fımet fful411 ••llyeaı lılrlikte 

hırsız köoek. gözlerile ölçüyor, küçülüp küçülmediflnı (11 Padlf&h n&m
1• BültM &Mabdan CADALOZ KADIN nrllın tm11'. 4 P. 

--~------------------------~---------------===...:..::==-==---- Y...ı J!l'pte Hmarıılan. hat&. d .. t 



l 4 Sayfa S O N P O S T h. 

•Sn Posta• nrn teab romamı 77 

Deniz Şeytanı 
Ankara 

Denizde düşmanla yarış 
lig maçl 

------
Ankaragücil Galatasarayı 6 - 1, Delll 

Harbiyeyi 5 - 2 gendi 
Bizler, Seeadlerin zabitan ve 1 ne bir ün almış bulunan bu geminin nizde giderken ertesi günü sahte lum· 

efradl, sizi hürmetle selaptlarken, icra ettiği baskınlarda bulunamadığı • buzlarile bir yolcu vapuru olacaktı. Ankara, (Hususi) - Bu hafta lig ı spor • Harbiye İdman "Yu~ 
onlar cla siTin gibi şerefle yaşamak ma her vakit müteessü bulunurdum: Bu, şayanı hayret şekil ve heyet de - maçlarına Ankaragücü sahasında de - yapıldı. Hakem HüseyiJl• · ~ 
ve kahramanca ölmek için yeminlerini Bu gemi, müteaddid defalar düşman ğiştinnelerle büyük muvaffakiyetlere vam edildi. Birinci müsabaka Galata- Demirspor: İsmail - G~ 
tekrar ve teyid ediyorlar. Bizler de, siz- abluka hattmdan geçerek hat gerisin • mazhar olacak ve müttefikin kruva - saray - Ankaragücü arasında idi, oyu· Şemsi, İb!"Clhim, Kamil -
!l.er gibi, denizde takib olunuyoruz. Bi- deki denizlerde bir çok ticaret gemile- zörlerin! atlatmış bulunacaktı. na hakem Nazımın idaresinde saat rif. Orhan, Fethi. Zeki. ~~ 
naenale~h ~h~imal ki ( Davy Jones ri batırmış ve yakalanmadan vatan li- Şüphesiz ki Moewe'nin süratle kılık 13 ~e başlandı. Takımlar şöyle dizil • Harbiye: Salahaddin · .. ~ 
1'.<>ck.er?m hak .. ırn .. o~?uğu deri~li~lerd.e manlar~!l~ dönmek muvaffakiyetini el- değiştirme tabiyesi düşman tarafından, miştı. . . . rü • Şerif, Muhterem, Ze~ı frPı 
sıze. ı~tıhakımı .. gun~ ~~a~ ?e~ldir. Sı: de etmışti. bir müddet sonra, anlaşılacak ve 0 va- Galatasaray. ~adeddl_? - Hılmı, A~ - mal, Abdürrahman, Habıb, dı ff 
ze ıltihruc anınr:Ja bır umıdımız var k.i Bu gcmı,' Hamburga Cenubu Garbi k"t 1 b" d h b d 1 . k med - ÖmE-r, Nihad, Suleyman • Cı · Oyuna Harbiyeliler ~aşlll aıL _ . . . . . • ı on an ır a a u a a yenne oy • h • . . Örn h • tt ıer p~ 
o da st.m rnucadelemızı sızlenn ıfa et- Afrikadan ve Almanyanın şark müs • k ., k.. 1 kt M ad, Ognz, Necatı, Haşım, er. al hakimiyeti tesi~ e 

1 
• 

t 
.•. k d 

1 
b • ma. mum un o mıyaca ı. oewe, ce- A k - ... K f A R R k k -.l ra ıgı a ar şecaat e aşarmaga çalış - temlekelerinden muz nakletmek üze • 1A 1 d b' gü C bi n aragucu. e er - . ıza, ıza • i a SÜıuü. Bundan son 

kt 
ve un an esnasın !l ır n, cnu f .1 KA Abd""l H d' M '·.n ld"' ;o uritJ ma ır.> re harbden biraz evvel inşa olunmuş - smaı ' cımran, u ' am ı, u • ıı.u;ıar açı •1ar ve . ıtt 

B 1 h ·t bed Amerikanın şark sahili açıklannda, az f'• v h b Fik t H di o h w il b" ·ncı fJ u asa .. ı a en sonra bütün zabi· tu. Muz ticareti yapmak ve Alınanya • za ıer, .. a a , ı ·re, am . r anın ayagı e ırı 1 ~ kalsın İn~lizlerin tuzağına düşüyor - t l D d kikll • 
tan ve ~u~ttebatın. yüksek ~sle icra ya bu meyvayı mebzulen getirmek Ü • du: İngilizlerin Glasgow ve Amethyst Ik ~.uc~m~ _ ?alat~aylılar yaptıl.ar. tı ar. evrenin son a ·ne ~ 
etıtiklen munacatı ıdare edıyordum. zere inc:a olunan bir gemi daha vardı ki Fakat ustünlugu ellerıne alan Guçlü • biyeliler beraberliği teırı. ~ .. eli 

K 
'J kruvnzörlerine telsizle verilen haber - İk DM 

oro halinde yapılan bu dua, rüzgar onun adı cWolf,. idi. O da Moewe gibi de Moewe'nin Fernando Noronha'dan ler rakiblerinin kalesini zorlamaE!a baş oldular. inci devrenın .. ,1 o 
önünde antarktiğe doğru ufuklara ya· bir akın gemisi olmuştu. }adılar. Bu arada Fikret Gücün ilk sa • rif ikinci. günlün en gtı .. ~ ffJ 
~ılırkden dört :'E'f~rl bü!'ik demir salibi Moewe gemisini bir akın gemisi ha· kömür almak üzere, cenuba gitmekte yıc:ını dyapmMağa ffmuv~kif_fa~ oldl~· Çotık Zeki üçüncü ve dördün~~ı•e ~ 
mev alla getırmıs erdL line k b"l k . . kl 

1 
h tü' bulunduğu bildirilmişti. Bu haber Ü - geçme en u7.a er ı ncı go u yap . lar. Vaziyet 4 • 1 Har ı) t.iJ,...J 

. . . . oya ı me ıçm a a ge en er r · h "k' · d R' d J · ı· *'-' . .. 3 ı · · dil" •Kahraman mezarlan ıçın bır hür- ın şe tanı kl k 
11 

lm 'd' B zerme er ı ısı e ıo e aneıro ıma· ı.KI sıfır mağlub vazıyete duşen san- cereyan ederken ıncı ınııO 
m t · ·ı Y 1 ar u anı ış 1 1. u ge. nından c.ıkrnışlar ve Alman muavin ik ~ıil 20 · ..1 k"k d Cih d had H b' · ik"nci t1l'I e msanesı.> . ü . d - 1 t d·ı~t .. d t' ırmız~ ar ncı ~:ı ı a a a ın ar ıyenın ı o· 

T I d 
.
1 

mı zerın e ov e a ı H vucu e ge ı · ,__ M •• •• k ı k il d · • ·ı b" · 'k 11 · · k d ı o ar3 ım an verı en bir sinyal üze • .
1 

. .. 
1 

ilA. 
1 

1m "di k" bü .l\.ruvazorunu ya a ama azm e enıze ayagı e ıncı go ennı çı ar ı ar. - dı. . nPfll 
. b . I:r· A rı mış. oy c cıve er yapı ış ı ı • lm l d B" .. dd t Gl kı kın d kik d ı. d" . D 1 d Zekı v· rme u cesım c -ıurmet rumzu> t • . M • • • açı ış ar ı. ır mu e sonra as - yunun r • cı a asın a, :l\en ısı • evrP. !:On ann a · ~ ~ 

ilantiğin mavi suJarına bırakıl.mı§· ve t~n s~~ahle seyrede~~e~, 5?n bı:r ak - gow tnıpliz kruvazörü Moeweyi ufuk. ne yersiz itiraz eden Ankaragücünün beşinci golünü de çıkatı1'19 
hafif bir telatlim husule getirdikten tor gıbı .. kılığını de2:1ştı~ebılece~. ve~a ta seçmişti. Moewc o esnada kullandığl yeni oyuncusu İzmirli Vehabı hakem oldu. rıııı ~ 
sonra üç bin kulaç derinlikteki amiral b~şka ~1~ kıyafe.te gırebıl~ek ıdı. Bır müteaddid aldatıcı şekillerinden birini oyundan çıkardı. 1 O kişi. kalan Güçlü • Oyun bövlece Demi~0 

Kont Spe?'ye ve onun kahraman arka· gun °~ 1~.1 ve.ya üç bacalı hır vapur, er- kullanıyordu. Binaenaleyh Glasgow SÜ ler ilk devreyi 2 • 1 lehlerine bitirdi - lebesile nihayet buldu. fl'l~ 
daşlanna vatanın haberi isal olunmuş· t~l ~nu, hır bacalı, yols~.z, derbeder varisi onu tanıyamamıştı. Bununla be· ler. Güçlüler ikinci devreye dur~n Bu maçlardan sonra pe ~ 
tu. hır şıleb olacaktı. Onun guverte battı raber o, ihtiyatkar bir adamdı. Moewe· başladıJar. Bundan istifade eden Ga - puvanla ligin başında gı;.1~ tV 

XXJ da birkaç dakikad!I tadil edilebilecek su nin hilelerile atlatılmak istemiyordu latasaraylıfar devrenin ilk yirmi daki· nu 20 puvanla Ankaragtl Jt~fll 
HORN n1m·~TT ÇEVRESİNDE rette tertibat alınmıştL Gemiyi arzu - telsizle ona -aranmak üzere- dur ~ kasında bütün enerjflerini sarfettiler mektedir. Bu Pazar da }lef v ~ 

DÜŞMANLA YARIŞ ya göre yüksek veya alçak göstermek masmı bildirdi. Fakat Moewe geri dö _ ve nihayet gol çıkaramayınca müda - makta olan MuhafızgücÜ ~1~f 

- Hey Leudemann, diye seslendim, 
sen vat van~mı seven 1:>ir adamsın de
ğil ~i! İşte ~imdi böyle bir yan, yap· 
mak fırsatı ele j!eçmiştir. Bakalım Horn 
lburnuna daha önce kim varacak .. göre
ceifiz! 

Biliyorduk ki eski esirlerimiz her
han~i bir limana varır varmaz, bizim 
Cenubi AtlanHkteki mevcudiyetimiz 
haberi bütün dünvaya yıldırım sürati • 
le vayılacak idi. Binaenaleyh İngiliz -
ler de Horn burnunu dolaşmamızı ön
Iernek üzere kru\•azörlerini iki misli 
süratle Cenubi Amerika sulanna gön. 
oereceklcrdi. Emin olmak için gemimi· 
ze çok kudTetli bir sürat vermeğe dik· 
kat ediyorduk. 

Fakat kruvazörlerle yanşa çıkan bir 
yelkenli için hatta bin millik bir ileri 
gidişin ne ehemmiyeti olurdu? Müsaid 
havalarla bu ilerleyişi temin edeceği -
mizi ümid edivorduk ve takriben o gü
ne kadar da ivi rüzgarlar iyi işler yap. 
mış ve ivi zamanlar geçirmiş idik. Fa· 
kat bundan sonrası hayli müşkül idL 
Bütün dünvada denizin en zorlu, en 
sert bir müntehası önümüzde yayılı • 
yordu. Horn burnunun herkesce bili • 
n!'n meşhur fırtınalan ekseriya yelken 
gemilerini haftalarca sefere devam et
mekten alıkoyuyor. Leudemann cevab 
veriyordu: 

- HattA biz herhangi bir loııvazör -
den evvel Horn burnuna varmış olsak, 
boğazın Pasifik ucunda, şimalden, ay
ni zam~nda lrnrekete getirilebilecek 
olan bir veya ·iki kruvazörle burun bu· 
runa gelmiş olmak ihtimali de vardır. 
Meğer ki biz, salıverdiğimiz esirler Rio 
ya varıp ta ovunumuz meydana çık • 
mazdan önce Horn'u dolaşmış olalım!. 

Falkland ada lannın cenubunda iken 
bir İngUiz 'kruvazörünün müttefikin ti. 
caret ~milerine gönderdiği bir telsiz 
haberini almıştık. Bunda şl}yle denili -
yordu. Fernando Noronha'nın açığın -
dan geçini7'. Alman kruvazörü Moewe
nin orada olduinı haber alınmıştır. 

Moewe, Almanca cMartı> demektir. 
cYaşn, varol! Ey uzaklardaki aziz 

Martı!> 
Cengavernne uçuşlarında sana ba • 

şarılar dilerken, bizim deniz kartalı -
mızın da avni ,E!ayeye doğru uçmakta 
aevam ~eceği ürnidlerini izhar ede -
Tiz! 

Moewc adını işitince bende hazin 
hatıralar uyanmıştı. Hiç bir gemici yok 
tur ki evvf-lce hizmet ettiği geminin a· 
dı zikroJunduiiu vakit Myle biı- hUzün 
hissebnemiş olsun! Benim Moewede 
hizmetim ne çok uzun sürmüş, ne de 
pek kısa olmuştu. Sonradan bahadıra-

için ayrıca tertibat olduğv. gibi, gemi • nerek Cenub istikametinde kaçmağa faa sistemini takibe başladılar. Güçlü- yük bir neş'e içinde yapıl 9': 
nin kıçından birkaç dakikada temdid ba~ladı. Glasgow yirmi beş mil sürate ler, bundan sonra 4 gol daha çıkararak Mülkiye • Gazi Terbivel<şıf 
olunabilecek ve bu suretle gemiyi daha malikti ve nasıl olsa Moewe'ye yetişe _ oyunu 6 • 1 kazandılar. voleybol m::lçını MülkiVeffll 
uzun gösterecek tertibat da mevcud - cekti. Günün ikinci karşılaşması Demir • Se 

1 

du. Bir gün şileb kılığında patapat de. (Arkası uar) 
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SOJJ>llN SACiA H YUKARDAN AŞAtI: 
ı - Mlkdarı klı.fl. 
1 - Bayramdan b1r etin evvel - Beyaz. 
S - Pahalı - İsim. 
' - İstlntata cevab - Tavır, 
5 - <Methetmek) 1ıl 

8 - M!nl oluyor mu? 
T - Oenlşllk - İyi. 
S - Uza~ lşareL lçlıl kullanılan blr nida -

Bir lı:adm ismt 
1 - Bir zaman lçln dana 1smlnl "Verdik -

lerl topluluk - 1'ıim. 
10 - Saatten aı, ıa.n.1y6den fazla zamanda. 

Bir doktorun gunlUk 
notlarından 

Grip ihtilatları 
Arasında 

Kul:ık 1ht11Ab Te zatilrree ihtUAtı ya
nında nadir olmak üzere böbrek iltiha
bı görülür. Bilhassa anjinler şiddetli 
olduğu zaman hazan anjini müteaktb 
röz kapaklarda olşlrtnllk, bel ağrısı, id
rar azlığı glbl araz 1le böbrek iltihabı 
ibaşlıyabllit. İdrarda albomln görülür ve 
derhal ha&ta perhize tAbi tutulur. Perhiz 
Ue arazı umumiye ne beraber idrarda 
albomin de kaybolur. Hasta iyi olur. 

Anjinler tylleştlkten sonra hastalarda 
)'Ukandatı lraz görülünce idrar tahllll 
1aptırmak l!zımdır. 

Grip lhtllltıanndan blrl de nadir ol
mak üzere gez nezlelerldlr. Göl kanlanır, 
çapak yapar, kapakların 1çlne kum ta. -
neleri dolmuş gibi bU hal ne basta muz
tarlb olur. 

Bir ~ gtln içinde teda'Yi De iyi
leşir. Ortp esnasında ağız, burun ve göz
ler ıuidborlk mahltuil ile aık aık temlz
lenmelldlr. Bu ıuretıe 1btlllt.ıann da 
kısmen önft alınmış olur. 
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Evvf!lkl bulmaccıTmı h4tledilmiJ ıekll 

_ .............. --. .... ----·················· .. ··· .. 
DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlln 

Türkiye ıubeleriı 

Galata - 1.tanbul - İzmll 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğil 

* H n tlirla banka iıi * 

.. 

en.b..,... ~ ....... 
..a• r.-.uotanm ıtea .. ..._ AJuıl talı· 
..... llteJııleıtl .......... llalaltW.. 
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Nabetci eczaneler 
Ba ıece nöbet(I ol&D ecsaneler fUD -

lardJr: 
istanbal dhetJndekiler: 
Aksarayda: CSarım), Alemdarda: (Sır

n Asım), Beyazıdda : <Belk..la), Samatya
da: (Rıdvan), Eminönünde: (Beşir Ke-
mal), Eyübde: (Arif Be.şlr), Fenerde: 
(HU.snmeddln), Şehremininde: (Nazım), 

Şehzadeba.şında: (Asaf), Karagftmrlikte: 
(Keman, Kilçükpaza.rda.: (Yorgl), Ba -
mköyilnde: Cİstepan). 

Beyoflq clhetindekiler: 

İsttklru caddesinde: Galata.saray, oa -
rıh>, Gala tada: (Hldayet>, Kurtuluşta.: 

CKurtuluo>. Maçtadl.: <Feyzi), Be§it -
ta~ta: (Nnll Halid). 

Boi!'azfçl, Kadıklly n Adalardakiler: 
'Üsküd.ard.a: (Ahınedlye), Ba.rıyerde: 

(NurO, Kadıköyünde: (Saadet., Osman 
Hulüsl), Bilyükadad.a: (Halk), Heybeli -
de: <Halk>. 

Deniz işleri: 

EtrDsk'Dn muayene seferleri 
neticelendi 

Etrüsk vapurunu tet1dk eden komis· 
yon mesa~ini bitirmiş ve hazırlanan 
rapor tktısad Vekaletine gönderilmiş· 
tir. Etrfü;k vapurunun muayene ve se
fer tecrübeleri nihayet btlMuğundan, 
gernl Mersln postasını yapmak üzere 

hareket etmiştir. 

Bir Alman firması sOt tefk lllb 
vOcude getirmek talebinde bulundu 

Devlet Ziraat Kurumunun 1stanbul
da süt işini intizama sokmak için teş • 
lkilat vücude getireceğim yazmı.ştlJc. 
Bir Alman fiımasının mümessili dün, 
Vali ve Belediye Reisi Llttfi Kırdara 
müraca:ıt ederek şehirde süt teşkilatı· 
nın vücude getirilmesi işinin kendile
rine verilmesini istemiştir. Firma, İs • 
tanbuld3 süt takimhanesi ve geniş bir 
teşkil!t vücude getireceğini bildirmiş
tir. Firmanın müraca.ati tetkik edilmek

tedir. 

Bir otomobll k8pr0den geçerken 
birine çarpb 

Yaşarın idaresindeki 2189 numaralı 

otomobil, Köprüde, karşı tarafa geçmek 
istiyen İsmail adında birine çarparak 

hafifçe yaralamıştır. Yaralınm mü.da -
vatı yap~, ruçlu torô.r yakalanmış. 

tır. 

Toplantılar: 

d , " . Esnaf cemiyetleri 1 ıır p1e' 
umumi bir toplantı Y' elı ( 

Esnaf cemiyetleri idare he~~r 
clkfuıun tarlhlnde saat 14 t.t tı6' 
lnntı ynpacaklıı:rdır. Bu ıopıııııtç~ 
yet birden temsil edlleceıctlt· el f' ı 
ret Oda..oq umunıt kAtıbl ce~ rt-tl,fı; 
caktır. İçtl.mada. esnaf ceı11~~ 
teşldlAtının ve e.sn:ıf bastan

19
,, '/ 

nesl mesai.si anlatılacak Tt ~ 
ma programlle ~kllAta ald 

çesi tetkik edilecektir. ~ 

Toplantıda yardım heyeti ıt• ~ 
lar Cemiyeti reul Rlişttl TUfl\~ 
yeti namına Dokumacııar ı?~J 
Yahya Yılmaztftrk, besab ~~ 1'( 
nışma büro.m şefi avukat ,;!fi 
başhekimJ ~: ~lonet ayıl /, 

porok~f' 

Bir otomobil bir k~ 
Şoför Müslimin id !Pli~ 

numaralı otomobil Asf!19 .v.~ 
__:ı,3 p 

kağından geçerken Fen>• ~) 

kadına çarparak hafifçe ' 
Yaralının müdavatı yapı~ 
föryakala~ 

toP 
Bursa Hava Kurumu ~ 
Burs:ı (Hususi) - şe:~;;JJ 

Kurumunun dört yıllık ~~. 
olduğundan yeni aza~e, ~ 
vali Şefik Soyerin bu ~ 
rumu şube binası saıoıı 
yapılmış, idare heyeti b fi 
ki ticaret odası reisi R~, 

iki kadının Dzerlnde afyon ve kanlığa belediye reis ~· 
eroin bulundu Zehra Budl.tlle seçil.ıJli.Şl ~ / 

Sabıkalı eroincilerden Salihe ile Kl- Hava Kurumu Bursa~., 
.. .. . beciliğine Cavid Karpur.O 

mile, dun şüphe uzenne zabıta tara - miştir. 1 
fından yakalanarak üzerlminde yapı· ~ -~ 
lan aramaaa bir paket eroin ve btr mile Kocaeli barosu ıeşe~~ 
tar afyon bulunmuş'hır. Zabıta, suçlu • ası !~ıt ~ 
lar hakkında tahkikata başlamıştır. Kocaell barosu kurulll1 d• .,ıt t'. / lıyan taallyet sonunda arıa ~ 1' 

iki beledlye muhasebecisi 
hakkındaki tahkikat bitirildi 

sıl oımuo, Kocaellnde 1kl P 11-1° I 
mlştt. Adliye VekAletl bef l ~I 
hetm!J olduğundan• bu det~ 
ve tarlfatı dairesinde fBJJOA 
barosu teşekkW etmiştir· 
cud ihtllA.t balledllmiştlr· __,. 

···································· 

!Eski ~ediye mUhasebecisi Kemal 
ve Fatih muhasebecisi Enver hakkın· 
daki tahkikatı ikmal eden müfettL,ler 
lüzumu muhakeme karan talebile ev---------

rakı VilAyet idare heyetine göndermi.f· 

!erdir. 



İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
il ~~~areınizin İzmir tütün fabrikası için (6) adet elektrik motörü prtname
lt ınce pazarlıkla sa.tın alınacaktır. 
~ ( '11\ıh~n bOOeli beheri (100) lira hesa.bile (600) lira muvakkat temi
ltı 45> liradır. 

ı. ~ Eksiltme 20/2/939 tarihine rastlayan Pazart~i gün\i aaat 14 de Kabatat
l'V zırn 'Ve mübayaat şubesindeki alım Joomisyununda yapılacaktır. 
,, - Şartnameler parası,z olarak her gün sözü geçen şu:bedıen alına.bilir. 

tdu;kE·~iltrneye iştirak etmek istiyenlerin !iatsız teklif ve kataloğlarını ~~~ik 
ltttı ~ Uzere ıhale gününden 10 gün evveline kadar İnhisarlar umum mudur-

tutün .r b kl'fl · · k b ı·· .. t zam ~ ~ 'k .la r·kalan şubesir.e vermeleri ve te ı ermın a u unu mu a • 
lı -st a alrnalan lazımdır. .. 
~ b ~eklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 guvenme para

U'lıkte Y\lkanda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c86t 

Mikdan Muhammen B. % 7,~ Eksutm:! 
Beheri Tutan 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
teminatı 

Lr. Kr. 
Şekli Saati 

~ 
~ataı Pı 10.000 kilo 
(8 »a Yazı takımı 

J ?çalı) 40 aded 14 52 580 80 43 56 Pazarlı\ 

60 6000 450 Kapalı 15 

18 
-~ ile (40)._artname ve nümuneleri mucibince salın sJınacak (10.000) kilo tonga ı~i 

'hı a :ı:tı>rl (8 parçadan ibaret) kristal y&zı tal<ımı hizalarında yazılı usullcne 
lJ _Yrı. eksiltmeye konulmuştur. 
Jiı Muhammen bedellerile muv::ıkkıı t t.emınatları hizalarında gösterilıniştir 
~de~ Eksiltme 7 /2/939 tarihıne rastlıyan Salı günü hizalannda yazılı saat
l1cttt abatıışta Levazım ve Mübayaat Şubasindcki Alım Komisyonunda y:ıpı· 

l'1 ll'. 

libı 11; Şartnameler parastz olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabileceği 
~ _ ~uneler de görülebifü. 

"es.ık .~apa}ı eksiltmeye girmel: istiyenlerin mühürlü teklif mektubu kanuni 
ecleeek 

1 
e o/. 7,5 güvenme parası :nakbuzu VPya banka teminat mektubunu ihtiva 

leçen Aolan kapalı zarflan ihale saatinden bir saat evveline kadar yııkarıda adı 
fa f~ı lırn Komisyonu başkanlığına nıakbuz rnukl!bilinde vermeleri ve pazarlı
lllıf ra(k edeceklerin de muvakkat !eminatları ile komisyona gelmeleri i15n olu-

• 443) 

} MIW 

luıa~k~:ırtnc.ınesi mucibince 1500 kilo kazein kola açık ebiltme usuliyle satın 8· 
lJ ır. 

~llli~~u!lammen bedeli beher kilosu sif 50 kuruş hesabiyle 750 Ura muvakkat. 
156251i d lJt ra ır. 

tt ~ - t.kailtnıe 9/2/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Kabataş-
1'1 ~ \re Mübayaat Şubesind~ Alım Komslyonunda yapılacaktır. 
~ _ t Şartnameler hergün parasız olarak sözü geçen Şubeden alınabilir. 

~i"' steklilerin eksiltme için tavın edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 
JAe bJ l'k • 2 r 1 te yukanda adı ge;en kom syona gE'lmeleri ilan olunur. •44 , 

Mikdaı. Eb'ad ---::-----
300 aded 7,800 M3 400 X ~ X 2.6 

l - y 3oo • 8, 736 , 400 x 28 x 2.6 
Çı~ el.._.1ukarıda eb'ad ve mikdar1 yazılı cem'an 16.536 metre mikabı kereste a

r.:!1 tıne 
ll _ Mu usuliyle satın ahnacaktır. . . . 

•e 1'lu"ak hamınen bedeli br.her metre mikabı 38.50 lıra hesabıle 636.61 lıra 
ltt _ t~a~ teminatı 47.75 liradıt". 
~ Le sıltme 28/1/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de Kaba
lateklile ~azım ve Mübayaat Şubesindeki .Alım Komisyonunda yapılacağından 
~ aı:1 3 7,5 güvenme paralariyie birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 

ur. c468, 

ı _ iı 
'bll!lile Slltzlalarımız i~in şartname~i mucibince 90 aded vagonet açık ekslltmc 

lJ - 11 ın .al~nacaktır. 
ll'ıhıatı 35~11n~n muhammen bedeli sif Haydarpaşa 4700 lira ve muvakkat te· 

llJ · O lıradır 
-Eıta· . 

4,,~ ıltme 10/3/939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 te Kabataşta 
l'\' - s:::übayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

eh~ - t~ .1 ameler parasız olarak hergü'l sözil geçen şubeden alınabilir. 
~dın1 g~~t~eye i~tirak etmek istiyen fumalarm fiatsız tekliflerini, detay ve 
lJ •t !le d rır resımlerin ve vagonetler:n yatakları hakkında aynca mufassal 
llıunı M" :tay resimlerini ihale giinündE'n bir hafta evveline kadar İnhisa:-lar 

tarı.~ Udurlüğü Tu F ş b · ı · kl'fl · · k b ı·· ·· t \irıın "e "k z en u esme verme en ve te ı erının a u unu mu a-
teı - ~t:~ı~ a~malan lazımdır. 
\n •rı \re Tuz F' erın eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 g{ivenme pa
~ en Şubesinden aldıkları vesika ile birlikte yukanda adı geçen 

e eler:i ilan olunur. c~ 15> 

ctıc henkarnızca 
1 
Sablık romorkör teknesi 

6J2 tır. lstekıu feshine karar verilmiş olan San 'a romorkOrtı teknesi satıla· 
/9a9 rtlnnne: n şeraiti öğrenmek ve tekliflerini vermek tızere en geç 

kıadar bankamız alım satım servisine mtıracaat etmeleri. 

"1 İstanbul Eelediyesi İlinlan 
~er~~e:t:-':~~...:..::.....::.:::::!ı.:::...::::::.:._._._.__J 
it. de ll0c:eU~ur~bbaına iki lira 50 kurU§ bede:i. tahmin edilen Fatih yangın 
~-'l'&alar eyıs lnahallesinde 113 ür.cü adada 2986-2935 ve 3005 harita nu
dii~ latıiın:asında 90 santim yüzlü 9, 79 metre murabbaı arsa aılkadarlan 
a.ı.~de IÖrüle:z~re açık. artırma.ya konulmqtur. Şartnamesi Levazun llıfü. 
~~~ ~ llir. İstekhler bır lira 84 ku1111Juk ilk tem.inat makbuz veya 
~lar r 612/939 Pazartesi glrıJ saat H buçukta Daimi Encümende 

• (B.) (451) 

"'ledı "'lJıa-1<! \P ardını . MMf -. ~azar .. ~nuyetı nizamn~mesı muclbfııce aenellk tongıım.tn 12/Şu • 
~u l4erku binasında akteclileoeji t.lill olwıur. ,(B.) (023) 

SON POSTA 

BAYRAM iÇiN EN 
MÜKEMMEL HEDiYE 

Bir MOV ADO saati 
Erkek • .Kadın - Altın ve Metal 

15 aene garanti 
6 AY VADE 

OSMAN ŞAKAB 
GALATA : Bankalar Caddesi No. 47 

Voyvoda Hım 1°ınln kttt 
BEYAZIT: Onıvers.te CMlclesiNo.28 
KADIKÖY: iskele Cad. No. 33/2 

BANKA 

KOMERÇiYALE 
ITALYANA 

Tamarnen tediye edllm~ sermayesi: 

700.000.000 ita.yan L:reti 

M~rkezi : MİI...ANO 

Bütün İtalynda. İstanbul, İzmir, L9mira 
ve New-York'ta Şubeleri vardır. 

nariçtckl Ra ul·ala nruz: 
BANCA COMME'Rr!İALE İTALİANA 

<Fr&nce) Parls, Marseille, Toulouse, Nlce, 
Mcnton, Mo ıaco, Montecarlo, Cannt?-', Juan
ıe.s - Plns, Vlllefranche - sur - Mer, Casab
Janca <Marocl. 

B!\NCA C'OMMERCİALE İTALİANA B RO
MENA: Buct>re.:1t, A.rad, Bralla, Brasov, Cluj, 
Cootnnza. Oalnz. S!b!u, T!michoara. 

BANCA COMMERC't.A.LE İTALİANA E 
BULGARA, Sorta. Burgwı, Plovdlv, Vama. 

Bl\NCA COMMERCİALE İTALİANA PER 

Aayf a 

Aksırık, öksürük, burun akması. düskunlük 

~ [f [J [?) 
tehlfkeslnln yanılmaz habercırerı oRfUfunu bilmfyormuslflluz1 

Grtpe kBrşı koymak için hemen A S P l R 1 N aliirız ? 

Grip, soğukalgınhğı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç b.WS.ur_. 

ısrarla 

isteyiniz f 
20 ve 2 tabletlik ,ekillerde bwunur. 

Her 9eklin üstündekJ 6' markası aldığınız malın 
hakiki oldutunun ve· iyi tesirinin garantisidir. 

L'EGITfO, AlexandrJe d'Egypte, Elkahlre, -----
Port - Sald. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
GRF.nA, At'na, Plre Sellinlk. 

13ANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST OOMPANY. Plhllndelohla. 

BANCA COMMERCİAI,E İTALİANA 
TRUST COMPANY - New-York. 

Müsterek Bankalar 
B,ınque Frauç;ıse et İtallenne pour l'ame
rlque du surt, Parl.<ı. 

Ar~ı>.ntlnde: Buenoo-Atres, Rosarto de 
santa fe. 
BRESILY~.<ia: Bao-Paulo ve başlıca tehtr

lerl'1de şubeler. 
CllİLİ'de· Santıago, Valparalso. 
COLO:MBİA'da: Bogota, Barranqullla, Me· 

delUn. 
URUGUAY'da: Montevldeo. 
B \NCA DEU,A S\Tl7:ZERA İTALİANA: 
!..u((cnrı. Relllruxma, Chiasso, Locamo. 
7.urlch, Mnndrhrlo. 
>BNCı\ UNGı\RO • İ'i':U.İANA S. A. 
PP!-'te ve ba.,lıc<ı Seh1 .. lerde Şubeler: 
HRV~rı:ıKA BANK D. D. 

zarr"h, Susak. 
BANCA fTALİANO • LIMA 
Uma (Perou) da başlıca Şehirlerde Şube-

ler: 
Bı\NCA İTALIANO - GUAYAQUIL 
• auavaqull. 

l'4tanbul Merkezi: 
Oa.Iata. Vflyvoda Caddeal, Karaköy Palas. 

Telefon 44845. 
istanbul Rüron: 
Alalemc!a" Han. Telefon 22900 /3/11/12/15 
B,.rotıu Bijro .. a: 
! c;tJkllil Caddesi No. 247. TelP!on: 41041! 
Kasalar ıran: İtalya ve Marartstan lcln 

ve Touri">Ucıue çekleri ve B. c. İ. TRA VEL
LER'S ccki.erl. '----------------------HALK OPERET~ 

Bayramd==t yalnız 

KIZILAY GAZETESi 
Çıkacakbr. 

tıs.nlımnızı vermekle hem kendinize ye hem de 
KIZILAY'a yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat yeri : 
fstanbulda: Postane karşısında 

KIZILAY Sabf BOros&e. Tel. 22653 ve 

Postane arlu.sında, Ankara caddesi köşesinde K&bramanzade han, 
llANCILIK KO-.LEKTIF ŞiRKETi. Tel. 20094/95 

~vlet Demiryolla.rı ve limanları işletmesi Umum idaresi illnlar 

Muhammen bedel ve muvakkat teminatlariylc isimleri aşağıda yazılı 6 grup 
malzeme 7 /3/1939 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
bına sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika

hrı ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadu Komisyon Reisliğine vermeleri ıa.. 
zımdır. · 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Haydarpap'da 

Teselliim ve Sevk Şefliğinden dağıtıl3caktır. (290) 

1 - 100 makas takımı 
2 - 50000 demir travers 

3 - Küçük yol malzemesi 
4 - Bulonlar (Cif mal için 

Muhammen hedef Muvakkat teminat 

196.liOO Lira 
176.244 • 
109.645,95 > 

22.933.30 > 

11.080 Lira 
10.062,20 :a 

6.732,30 > 
1.720 , 

(Yerli > • 49.855 > 3.733,12 • 
5 - 1.M0.000 tirfon (Cıf > » Gl.600 , 4.330 » 

Ynan: M. Yceari (Yer.ıi , , 82.342,49 t 5.367,12 , 
Cunıarte•İ Pa7.a · matine 16 da 

-···························································· 6 - 2-7 .. 500 §Öminman takozu 18.150 -. 1.361,25 > 

r ' ~-·-------------------------------------------& O D p O S t a ~11111111111111111111111111~!11111111111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
6=========1 s Turk Hava Kurumu 

Yevmi, Slyast, ~~~.~~ve Halk gazetesi-=~===== 111u,.. YU ... K Pı • YA N G osu Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 

resimlerin bütün hakları ~ Dördüncü Keşide 11 /Şubat / 939 dadır. 
mahfuz ve gazetemize aiddir. -

ABONE- .. F-IATLARI ~ Bügiilı ikramiye: 50.000 Liradıl' ••• 
=r==:==ır=====?=::;::==I §§ [unc!an baıka: 15.100, 12.0JJ, 10.0JD liralık ikramiye-

1 & 3 1 --= .&erle ~ 20.030 Ye 10.000) liralık iki aded müklfat Yardır ••• Sene Ay Ay Ay 
Kr § Bu tertibden bir bilet alarak if tirak etmeyi ihmal et-• Kr. Kr. Kr. -

rt)RKİYE 
yUN.ANİSTAN 
ECNEBİ 

- - 5_ meyiniz. Siz de piyangonun mea'ud Ye bahtiyarlan aruına 1400 750 4\JO 100 
23-!J 12-.ı 710 27o § girmİf olurmnuz. •• 
27 

) ) 14J ) 8ı)() aoo ~11111111111111n1111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111um11111 
Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kurı.l§tur. 

--··--
Gelen eoralr geri oailmez. 
ilanlardan meı'aliyet alın~ 
Cevab için mektublara 10 kunıflut 

Pul illvesi lAzımd.ır. 
~-··············· .... --........................ . 
: Posta kutuıu: 741 İstanbul 1 
Li
leıgral : Son P~ 

Te!ef~-: 20:~~ J 
" I 

Nafıa Vekaletinden: 
13 Mart 939 Pazartesi günü saat 15 de AnkaraGa Nafia Vekaleti binasında 

Malzeme Müdürlüğü odasmd:ı toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunca cem'an 
2600 lir• muhammen bedelli Haydarpqad~ teslim prtiyle 10000 adet telgraf Fin
can denurinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Ebiltme prtnameal ve teferrilatı Anka:-~da Nı.fia Veklleti Malzeme Müdür• 

l\iğllnden parasız olarak alınabilir. 

lateklilerin muvakkat teminat ve ıartnamesind-e yazılı vesikalarl:I. birlikte 
qn1 ICln .. t il ele Komllyoncla ha.ar bulnmnalan llzımdır. c247a cfll'la 
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ROMATiZMA - NEVRALJi - BAŞ· Oi~ GftiP - NEZLE - KIRIKLIK -SOGUKALGINLIGI -
ve bütün ağnları derhal kes:· isim ve ıparkaya dikkat. GRIPIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedinijd 

Kansızlık, kemik 
Yitaminıixlikten 

haatalıkları t cimağ yorgunlu 'dıtn ile 
doğma bütü;ı z:ıyı"l khra karp 

KUVVET ŞURUBU 

TAL N v • 
1 

• 
1 

Her annenin bilmesi icab eden bir ku ... vet ıurubudur. Çocuk
larınıza Vitali11 kuYYet ıuı'Ubu vermekle onlan aağlam, pr

büz ye nq' eli yetiıtirirıiniz. 

VIT ALIN KUVVET ŞURUBU 
Mektep çaiJndaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlann 

hayati kudret ye kuyvetlerini arb;ır. 

lNGİLİZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ARKA 
BEL 

DiZ ve 
KALÇA AGRILARINI 

TESKiN ve iZALE EDER 
bir defa tecrDbe edinizl 

l "=sali arasında on gOzet ve şık 
Mobilyalar satan 

(ESKi HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazalan 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve 
YATAK ODASI takımlan•un zen
gin çeşidlerl her yerden iyi şartlar 
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 

_ _. Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Bel110tuldutu ve ibtilitlarına llr1• pek 
teıirli ve taze qıdır. Divanyolu Sultan 

Mahmud türbui No. 113 

lJr. L c.nlAL 
(Lokman Hekim) 

OabWye miitebanmı: hardan maada 
berc\ln ıı - 1) DtnnJOl• zıu.'D.ara ıtK. •• ı.
ıetoııu USH - 1106' 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun santimi 

Birinci sahile 400 kuruı 
ikinci sahile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca m ikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı taı·ifemizden 

istifade edeceklerdir. Tarr_, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari :1anları.1a 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

hancılık Kollektif Şirketi 
K.aJıram.anzade Ban 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emer; 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

NEVRALJi- Nezle - Kınkllk 

Baş ve diş ağnları 

Soğuk algınlıkları - Kırgınlık ve bütün ağrılara karşı 

EN iYi ÇARE 
Bir kaşe 

DIR 
iSMINE DiKKAT EDiNiZ 

a g 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

• 

Fena renkte bir pudra, yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ·ıe sızl olduğu · 
nuzdan daha fazla ya,ıı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 

pudra intihab etmenin yeglne 
çaresi, yüzünüzün bl: t:ırafında 
bir renk ve diğer tarafında b'l'· 
ka renk pudr:ı tecrftbe ('tmck . 
tir. Bu tecrüb.?yi heme~ bugün, 

size parasız clarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdeki To
kalon pudrasil4': yapınız. Bu ye
ni cCild renkle~h (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vac;ıtasilp karıştırıl

mıştır. Sihrami'.!: bi.· göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yenJ 
pudra sayesinde artık makyajı· 
bir yüz ~örünmiyeı!cktir. toka· 
lon pudrası, imtiyaı~ı bir 11sul 
dairesinde cKrema köı>üğÜ, ile 

k 
er? 

PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 
"pudra renkleri,. 
tecrübe edilebilir. 

karıştırılmıştır. Bu sayede pud
ranın saatlerce sabit kalmasıJIJ 
temin ettiği gibi pı ıdranm c1l • 
din yağlı tabii lfraı:ıtmı maı • 
setmesine ve Lu su~etle cildlO 
kurumasına ve s~rtleşmesine v• 
binnetice bumşuklukların JU • 

huruna da mAni olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştmlınlf 
meşhur Tokalon pudrasını kul
lanınız ve birkaç t.in zarfındl 
teninizde yapacnt! cazib tekeJlt' 
mülü görünüz, dairu kutular,, 
üzerindeki Tokalol'\ ismine di~· 
kat ediniz. Teninize uygun ren) 
intihabında tcredd.i:i ettiğınil• 
de lutfen İstanbulda 622 No. pot
ta kutusu adresine (Tokalo:1 
pudrası 6) rumuzile vAki ola
cak talebde siz~ ır.emnuniyetl• 
muhtelif renklerde nümunelil& 
altı ufak pake~ pudra göııdere-
ceğiz. ,/ 

Havalar soğudu dikkat ediniz: · ~ 
Haf it bir nezle veya kırgınhk hissedince hel'P"· 

mmmJ 
alınız. Bu suretle hastalığı 

önlemiş olursunuz. 
NEOKORIN sizi baş, diş ve 
romatizma ağrılarından nez
le ve gripten en çabuk kur-

taran emsalsiz yeni bir 
devadır. 

Bir kaf• O, Altıhk kutu 30 kuruftur. Her eczanede butualll'• 


