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Almanlar Belcika ve ! Almanya - Holô.nda 
' l hudud hô.disesi meraklı 

Holônda hududlarına 1 

sar haıar arzedigor 

tekrar asker yığıyorlar
1 

Cephe gerisinde tahşidat- yapılıyor 
BELFAST İNGİLİZ KRUVAZÖRÜ HASARA 

OGRADI, 1 ALMAN DENİZALTISI BATIRILDI\ 

Almanlar tarafın j an kaldırılan iki İngiliz 
sulh müzakereleri yapmak imkanını tetkik 

etmek salahiyetini haizmişler 

beniz ve ha.va. muharebeleri şiddetleniyo , bir 
günde 11 Alma· tayyaresi düşürüldl\' , .................................... . 

Alman tay reler" Ruzvett 
dün de İngiltere baharda sulh 

üzerinde uçtular olacak, diyor 
tö~~dra, 24 (Hususi) - Belfast kruvn- tahtelbahir tarafından torpillenip torpil·! 
~Ttıın~çen Salı günü hasara uğramıştır. lenmediği henüz tesbit edilmemiştir. 20 

~~ 1 ır maync "arplığı veyahud bir (Devamı 10 uncu sayfadıı.> 

1 
Alman - Holt'i•ıda 1ı•tı:iuc!undtt iki Holcindrı askeri ıaras•mJ 'tıtevkfüı.:il! 

Amsterdarn, 24 - Bu gece, Vcnlo ha-ı Otomobilde. şoföriin yanında, iki İngi. 
disesi hakkında, Laheyde neşredilen res- liz tebaası oturuyordu. Bunlar, sulh le-
mi tebliğ aşağıdadır: 1 ( DeMnu 3 iitıcü sa uf ada} 

Yüksek Sıhhat Şôras • 
1 esko 

1 
o a t arı a b şlad • 

1 r k 
~titnada memleketin umu ı i sıhhat vaz:yeti ile gıda 

add leri hakkındaki nizamname müzakere ediliyor Hariciye Nazırı Gaf enko geni 
kab -nede mevki ini nıuhaf aza etti 

Ruzvelt 

1 
(Yazısı 3 üncıi sayfada) 

Biıkreş 24 - Tataresk..">. ka bıncsıni tr 
kil etmiştir. · 1 

Başvekalet ve dahiliye nezareti v<'k 1 -
liği Tatarcsko, harıciye nezareti Gafr .. ko 
harbiye nezareti !Ikos, hava ve bahrive 
nezareti General Teodoresko ve ma 1 ıye

1 nezareti Konstan tinesko. 
(A.A.) 

l ............................................................. . 

1 
l' arib 

Buhranın sehebleri 1 

Bükreş 24 - cH:ıvas~ iyi haber cl1' n 
mahfellerdc söylendiğme göre Argı.:toı -
ano kabinesinin istifcısı 'e Tataresko ınn 
başvekalete gctirilmPSJ keyfiyetleri Al -uh re e'' 
man ikt..'.>adi heyeti tarafından ileri ~iir:i
Jen taleplerin reddi mahiyetindedir. lk -
tısad nazırı Bujoiu ~s:ıse:ı Alman talq, -

S · :ımpa gazetesi, yega" ne !erini reddetmcğe karar v~rmışti. Malnc 1 
nazırı i'e Mılli "Bankanın direktörü , vni 

r.:ıhat yer müstahkem mütaleada idiler. Bazı imlıvazatta bı.f u -
• nulmasını tavsive eden Argetc.iano Ro -

/\tık Yi.iJcsek Sıh1ırıt şurası içtima halinde hududlardır, dıyor manyanın havati m,,.nfaatlerinı fc.:ia Pt -
Ş~ ara, 24 • ,.. . • . . • . . . . . . . memeği ümid eylemek~e idi. Teknikçi n'l-

ı-a,1 tn <.Hususı) - ) uksek Sıhhat tımaı Muavenet Vekılı Hulusı Ala taşın Torıno, 24 - Stefanı a;:ın.,ı bı1dırıyor: zırlar, Alman taleb eri kab~l etl~ldiği t "ı<-ı 
Utad ıçtima!arına Sıhhat ve İç- I <Devamı 10 uncu ı.ayfadaı Torinoda çıkan gün!Uk La Stanıpa gc11.e- tirde ınemlcıketin istikbali tehlikeye gır -

'1eıb;~;i"Yi~İnha;;sİki;e;erine 
tesi cKasablar klübüııiiJl muvaffakiyeti. miş olacaji;ı kanaatinde bulunmakta iJi-1 . . T 1 k 

' · 'er Arrretoı·ano tarafından itti~az ed;len Yenı başt•ekıl aıarcıf!O"ıuı mem c ·cı. -
{Devamı 10 uncu ayl ada) • ,., • . • . . . • 

--- ----- ( De\'Pmı 3 iincü savforla) mızı zıyarett esnasmcla çekLln~~ bır res ~ 

H puvan usuıo kondu 
·er 

Fransa, İtalya 
hududundaki 
takyidatı 
kaldırdı 

Esrar tekkes~nde 4 kadın 
esrar içerken yakalandı 

hak~ahsa senede 100 puvanlık melbusat mübay~ar 
1 \'eriliyor ve melbusatın da puvaniarı ayrı ayn Paris, 24 (Hususi) - Harb konseyinin 

L JÜnkı.i toplantısını müteakıb ba~vekil 

Daladye, haı·b do1ayısile Fransanın İtal

ys hududundaki dokuz eyaletinde mer'i 
bulunan harb hali takyidatmın yarından 
itibaren kaldırı1masına karar verildiğini 
bi dirmiştir. 

Çankırı havalisinde 
bir kadın soğuktan 

donarak öldü . 
'2. p 1 Y~7calnıvınlardnn birkaçı r UVA N Çankm, 24 - Son günlerde I'gaz dağ-

. ı lannda hüküm ~.iren kar fırtınası yüzı.in- Erruıiyet Müdürlüğu memurları dl.in kesini meydana çıkarmışlardır. 
i · vesik1 ile \'erilme- den kapanmış obn Ça.?k1::1 _ Kast:ımonu uvaffakıyetli bir baskın neticesind" i-ı Gala tada Kemera 'tı c:ıddesındı:- 7ô 3-

" . ~.amı 3 ıincü sayfada) (Devamı 3 uncu srıvfcıda) çinde dört te kadın bulunan bir esrar tel<- (Devamı 3 üncü sayfadcı) 
.e~ ~ 



2 Sayfa SON POSTA İkincitcşrin 25 

kısası 
Bir karakter meselesi 

Sözün •• = erg 

Oglo 

s. , u. 
12 01 

ı::. 7 16 
I NAN, IS TER INANMAl STER v. 110 

4b l~ J 



Bütün Çek münevverleri 
Almanyanın muhtelif 

lloktalarına dağıtıldılar 
lıt ~11l'ad 24 

l'ilan _ah (A.A.) - cHava.h: İyi ha. ı Ayni mahfellerde son hadiselerin Ges-
IQrı '--- 4.1, f ellerde sö l d ·,.. ö 
11

._ "'4ll'llfalıklar Yen ı~,ne g re, tapoya Prag üniversitesini kapatmak, ta-
-ıı batı dan evvel Pragda bulu- . .. . 
"Inıa Almanların verdfli malftmat ve lebeyı ve profesorlerı nefyetmek, opera-

ra ~: lenku hareketinden evvel ve son- tör Jirasek gibi hararetli vatanperverlE:ri 

darıaıı!:1 eden hadiseler Alman zimam- ihaydud şeklinde göstermek fırsatını ver

~rlıdıkıa: te~l hareketin! evvelce diği söylenmektedir. Bir tek darbe ile bü

~~Yni ltıahf~;e:ostermek~e?ir. tün Çek münevverleri Almanyanın muh-
~r~ de §Unlar ılaw edilmek- telif noktalarına dağıtılmış. temerküz 

t~ ı. anyanın ba"lıca ga . B h kamplarına kapatılmıştır. Bunu yapmak-
IYIOtavya ır yesı o emya 
~ ha da Çek halkının pasif mü. la Berlin Çek şehirlerinin ve kasabaları-
"~ltr?eketlerine kat'i olarak nfüayet nın mukavemetini kırmağ.ı ümid etmek
-....; ır. 

~--------ı.-______ ..:.:;t~;:;.ir~.-------------------
Sovyat ordusunda 

terhis başlıyor 
Tercan havalisinde 

zelzele devam ediyor 
Ilı l.ondr4 24 

l'iYor: Pa . (A.A.) - Royter ajansı bil.. Erzincan, 24 (Hususi., - Tercan hava-
~ İttlı ed ns radyosu, Polonyanın prkı- lisi zelzele feliketzedelerine hükUınet ve 
etlıis edilen 8.°'!et ordusunu.1 kısmen Kızılay tarafından yardımlar başlamıştır. 
~dYosu k eceğını bildirmektedir. Pariı Şimdiye kadar Karabulak, Mans, Başköy 

luna.n ;ı.a Almanların işgali altında nahiyelerine tAbi köylerde 366 evin ta
h1ı rejitru olonya topraklarında bir tet- mamen yıkıldığı tesbit.edilmiştir. İnsan
llı~\tedir. ~atbik. e~tiklerini de haber ver- ca zayiat mllµan ~enli~ kat't surette tes-
~ir. 00 kışı kadar kurşuna dizil- bit edilmenıfştir. Enkaz altından ölü ola. 

1'ouı0 rak çıkarılanların sayısı 28 i bulmuştur. 
'1 ~ ~ radyosuna göre, oradaki yarı Diğer köylerdeki tahribat derece ve nü
t!int il~ onya ajansı hu rejımin günden fus zayiatı tesbtt edilmektedir. 

............ etıendiği haberini almıştır. Vali zelezle mıntakasma ghmıştir. Ha----= fif sarsıntılar devam etmekt~ir. 

Bulgarı·sıanın Trabzonda zelzele 
Trabzon, 24 (A.A.) - Dün akşam s!lat 

$:!_ bı.taraflıg""ı , 22,25 te hafif bir zelzele daha olmuştur. 
--o lzmirde zelzele 

lltrt 1Ya. 24 ( İzmir 24 (A.A.) - Dün sabah 9.15 de Ber· 
l>ot: A.A.) - Bulgar ajansı bi~ ~da blr zelaele olm04tur. Hasar yoktur. 

Q'1 
Türk heyeti 
Par iste 

~~~başvekil Köseivanofun iktı
lı..... ~e e geçtiğinin yıldönümil mü.. 
~~ltturı llıun makaleleı· neırederek 
~llttıt .., dahilde bütün sahalarda kal-

butu: hlricde de barışın muhafazası Parts 24 (A.A.) - Remıi Türk heyeti bu _ 
llıl ntenıı k 

1 
gün öğleden sonra Parlae gelmlftır. 

... b.... 
1 

e et erle ve bilhassa kom-

"''"' "'lllt a . . .. ~lundıyı anlaşmanın tesis ve irla-
~ a sarfettlği gayretleri bllhas
lfu~ ettinnektedirler. 

~ilıetinfn t: resmi beyanatile Bulgar 
~ı ı. . hıssiyatına uygun olan bitaraf. 

Yid eylem· ı· 
---- ışır. 

Ruzveıt baharda su:h 
""" olacak diyor 

'-ıt Otk ı. 
41'.~ Clilıı b muausi) - Cümhurreisl Ruz.. 
~itanın ~ ılyaret esnasında söz alarak, 
" doı.Jı vrupa harbi haricinde kaldığın 
l!ırı tlıiıı, 6nllnı nıenınunlyetıni izhar etml.J ve 

lcs llc!e 
01 

liıdekı Ukbaharda sona ereceği 
A duAunu söylemiştir. 
C'\IQe •• 

·-<anın milli müdafaa 
~'iv al'?na ınas a rıarı 

t it I>ring 24 A 
l ~ Ut\relt ' .. ( .A.) - Rcisicüm. 
81 rn1·11· bugun gazeteci ıer~ bc.vana-
'' I> ırn .. d ~~ t ll'sfn· u afaa ıçın husus: bir ver-

~ltıişti ın tetkik <>dilmekte olduğunu 

Tataresko dun yeni 
~abineyi kurdu 

CBastarafı 1 inci sayfada) 
tarzı hareket Bujoiu'yu istifaya scvket • 
miştir. Bu müddet zarfında Alman heye
tinin reisi Bükreşte bulunmakts. idı. Buh
ran başlamış ve başvekU istifa etmiş ldi. 
Kral müşavirlerile görüştükten sonra Ta
tareskoya müracaata karar ver'.ii. 

Tataresko yeni kabineyi milli ri:inesans 
çerçevesi içinde ve Kralın etrafında bir
leşmiş muhtelif partilere mensub zevatın 
iştirakile teşkil etmejte çalışmak\adır. 

Siyasi mahfel!.erde söylendi~ine göre 
yeni kabine Kalinesko tarafından tarif 
edtlen tam bitaraflık siyasetini terketrni
yerek memleketi istiklalinı ve tamami -
yetini ihlal eden her türlü teşebbüs..? kar-
şı müdafaa edecektir. {A.A.) 

Da ·a 1!"' 8üı~ü r: 
Ef çim:z ·0 gö.,.üşlil 

!\ r. 
flc u~\re't Paris, 24 (A.A.) - Daladyf" bugün 

ıı llıilli .. d • :,Oar d ınu a1Jn masraflarıııın Türkiyenin Paris büyük elcis~ Behiç Er-
-~ij--... oları aştıgını i:ı'lve eylemiştir. kini kabul etmiştir. 

•tav rn~b'u;la ... ı l:b di Şefin m revi huzurun ·a 

lft~ - -~ • 
t~ t0~b~ualarının Ebedi Şefin muvakkat kabrini ziyaret ettiklerini v~ bir 

'~le ~_1arını yazmıştık. Resimde meb'uslarm Atatürkün manevi huzurun
e5ıldik'eri görülmektedi.:-. 

SON POSTA 

Esrar tekkesinde 
4 kadın esrar 

içerken yakalandı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

yılı evi, Musa adında bir sabıkalının es.. 
rar tekkesi olarak kullanmakta •)lduğu 
zabıtaca öğrenilmiştir. Bir müddettenberi 
mezkur evi tarassud altındl bulunduran 
nıemur?.ar, nihayet dün ani bir baskın 
yapmışlar ve beş esrarke~in toplu bir hal
de esrar nargilesi içmekte olduklarını 
görmüşlerdir. 

Bu aleme iştirak edenler arasında E
mine, Hikmet, Melahat ve Ayşe adların
da dört te kadın vardır. 

. Ev dahilinde yapılan araştırmada, hin
dıstan cevizinden yapılmlş müteaddid es.. 
rar kabakları ve mühim miktarda da es
rar ve yedek lüle tömbekilleri bulunarak 
müsadere edilmiştir. 

Cürümlerini tamamen itiraf eden su~ 
lular bugün asliye 5 inci ceza mahkeme
sine teslim edileceklerdir. 

Almanyada 
harbin tesirleri 

Alman - HolAnda hudud 
hadisesi merakh 
safhalar arzediyor 

Sayfa 3 

e Balkanlar, bir girift 
politika faaliyetine 
sahne olmaktadır 

(Başta rafı 1 inci sayfada) 
hinde müzakereler yapmak imk~nını tet. 
kik etmek üzere Almanlarla temasa geı;
meğe salahiyetleri o!duğunu isbat ıçın 

bir takım evrak ibraz ehmşlerdı. Mem!e-
ketimizin bitaraf vazıyet! dolayısile, bu Y~7an• St"tlm ff.sıı .... ,., fl'm~ 
iki kişiye nezaret etmek üzere, bir Holan- B alkanlarda. ~ir bitaraf dcvletl~r 
dalı sübay terfik edilmişti. bloku teşkılı hakkında bir hayli 

Telegraf gazetesi diyor ki: zamandanberi sarfedilegelmekte oion 
Netice itibarile, otomobilde dört kişi gayret~er~n. gittikçe arttıgı şu günlc>rde 

vardı. Bunlardan ikisi tngiliz, diğer ikisi, dıkk.atımızı bu mevzu üzerinde ne kad&r 
teksıf edersek o kadar iyi olur. Çünkü bu 

biri şoför olmak üzere, Hotandalı idi. Mü- gayretle.rin bir hedefi de İngiltere \ 'P. 

tearrız Almanlar, yalnız hakimiyet hak. Fransa ıle muayyen şart.ar dahilinde bir 
larımıza tecavüzde bulunmakla kalma- anlaşma imza etmiş olan memleketimizi 
mışlar, ayni zamand9, Hotanda kanunla- bundan hariç bırakmaktır. Dün hır 

nebze temas etmiş olduğumuz bu vaz.i -
rının çok şiddetle cezaiandudığı bir cÜ· yetin bir hayli karı~ık başka tarafları da 
rüm işlemişlerdir. İki Holanda tcbaasile vardır. Bu vesileden istifade ederek on _ 
iki ecnebinin, Holiinda topraklarından Jarın da teşrihi doğru olur. 
kaldırıldıkları, bunlardan en az bir tane- Umumiyetle malumdur kı Balkan dcv
sinin gene bilfrh topraklarımızda katle. letlcri, ara!arında vücude getirmiş ol -
dildiği ve diğer bazı Holandalıların bizim dukları birlik ile ve yalnız bu sayede bu 

• . . . mıntakanın sulh ve sükununu kurtar -
t~pr.aklarımızda, silahla tehdıd edıldıkle- mıya muvaffak olmuşlardır. Vaktaki bir 
rı bır vakıadır. taraftan İtalyanın Arnavudluğa asker çı-

Röyterin verdiği izahat karrı:ası, diğer tarafta:l da Almanyanın 
şarkı Avrupayı bir nüfuz mıntakası ha-

Ll)ndra 24 (A.A.) - Royter ajansının öğ- line ,getirmek istem~si birer vakıa ha _ 
rendığlne göre, 9 Teşrlnlsanide Venlodan linde tecelli etmiştir; o zaman. Balkan 
Alrnnnlar tarafmdan kaçırılarak Almanya- Bir!iginin diğer azası gibi Türkiye cüm
ya götürülen İngiliz yüzbaşısı Stevens ve huriyeti de bir takım ihtiyati tedbirler 
Best A1man _ Holanda hududunda Ingıliz almak lüzumunu duymuştur. Türkiye ile 

( BQ.§taraft 1 inı..'i sayfada) hükümetlnln malümatı altında bulunuyorlar İngiltere ve Fransa arasındd yapılmış o-
. Verilen haberlere göre bu ay başından dı v~ bir müddettir de bazı yüksek Alman rL l~~ ~~:~şma, ~rkiycnin alma.,•ı fayd::ılı 

itıbaren rnelbusatı vesikaya tabi tutan calll"! temMta ldller. ,gordugu bu nevı tedbirlerden bir kLsmı
kararname değiştirilerek yerine yeni bir Bu iki zat kaçırıldıkları 9 Teşrinisani ta - nı ifade eder. Harbin mc\"zii kalmasını 
usul vazedilmiştir. rlhlndc, İngUlz hükümetine tevdi edilmek temin eylen;ıek istiyen Almanya ve onun-

E . . üzere bir Alman memurunun vereceği sulh la beraber ltalya, bu pek tabiı tanı ha _ 
vveı:e ınelbusata ihtıyacı olan her tekllfl(':lnl almak için vaki davet iizerlne reketi Türkiyenin aleyhind~ bir siyasi 

§ahıs alakadar dairey~ mi.ıracaat ederek VenJoya gitmişlerdir. Stevens ve Best hiçbir koz gibi ku11anmak ;çın bu anlaşmayı \'C

bir vesika almakta ve bu suretle ihtiyacı vakit Almanlara İngilizler tarafından sulh sile sayarak Türkiyeni;ı bitaraflıktan r.v
olan ınelbusatı tedarik edebılmekte "d" tekl!flerl tevdi etmemişlerdir. rı:dığını ve mahiyeti tan:ıamen bitaraflık 
Yeni sisteme göre herkese bir ıl .... ~~ A1man memuruna mülaki olmak üzere demek~ olan Bal~~n. ~irl~ği~den. çıkarıl -

u 
1 

k b' .. Y 1 :ı111 'Ven!oya geldikleri vakit taarruza uğramış. ması lazım geldıgını ılerı surmıye b:ı.şl.ı-
p van 1 • ır ~~bayaa hakkı verilmiştir. ıar ve HolAndn hududundan Alman toprak- mışlardır. Onun ve onunla beraber diğc-r 
Maamafih buyuz puvanlık hakkın bır de- ıarına götürülmüşlerdir. İnglllz makamatı bir, iki devletin de ?u birlikten ayrılma. 
fada kullanılması caiz olmayıp, senenin 1 buı~ları Berllnde ve hayatta bulundukların- sının bir!ik içinde doğurabilt?ce~ı ı.flfın 
muhtelif ayları zarfında istifade edilmesi 1 dan haberdar edilmiştir. izlerini giderl'!1ek için de bu yeni birlij!e 
lazımdır. Bunun için bir de liste fanzim Stevens ve Best vazifelerinin mahiyeti hat Bulgaristan, Italya ve Macarıstan gibi 
ve h · . . . . . kında HolA.nda makamatma haber vermiş_ kısmen Balkanlı, kıs:n~n de Tunalı dev-

er c~ns gıyım eşyasının puvan mık- lerdl ve bunların Holftndanın bltarafiığına ktlerin iltihak edebilecekleri teranesini 
tarı bu lısteye dercedilmiştir. muhalif blrşey yapıp yapmadıkları te.sblt e- tutturdular. Hakikatte bu tarzı hareke -

Melbusat tedarik edecek olan her ferd dllmek üzere bir Hotandalı sübay terfik edll- tin hedefi, bir taraftdı1 Balkanları Al -
100 puvanlık hakkını bu liste) e ayarlıya- miştl. man - İtalyan n~f~z~ altınl a~mak~. di~Pr 
rak ve '-'ÜZ puvandan fazla ol k Öyle anlaşılıyor ki. Alman siyasi polisi ba- taraftan da yem bırlık vasıtasıle Turkıye 

J mama şar- b" t • B ;,. ' ·· · .:ı .. 
tile istimal edebilmektedir zı yüksek Alm!ln mehafillnln muslihane ha- ve ınne ıce. o,._a~ ar :ı~erınu~ mues~ır 

L"st d · reketl•rlne mA.n1 olmak için bunları tnklf olmaktı. Vazıyet böyle bır mahıyetc gır. 
ı e şu ur: t>tınlş v~ sonra da Münlh sulkasdlle alO.kadar miş oldu~u bir sırada zarureti hal Al -

1 Takım elbise 60 puvan göstermeyi düşlinmiiştür. manyayı Sovyet Rusva ile b"r anlaşll"..a 
1 Yağmurluk 50 > .. yapmıya sevketti. Ve gene bu anl:ışma-
1 Kışlık kısa palto 

40 
> Holandanın protestosu nın icabı olarak Sovyet Rusy3 şarki Av-

ı Pijama 
30 

Aınsterdam 24 (A.A.) - Venlo hadlseııt _ rupada ve Balkanlarda faal bir rol ovna-
ı » nln. gayri mes'ul ~ya meçhul şahıslar tara. mıya başladı . O zama.1 haldan kuşkulu 

1 Banyo mantosu 30 > tından değU, Gestapo aJanlan tarafından seslerin yükse'diği işitildi. Fih'aki vazi • 
1 Ceket 3:? » yapıldı~ı Alman hükümetince kabul edllmesl yet şayanı dikkat bir garabet arzedivor-
1 Elbiselik astar . 30 > üzerine, HolAnda hükümetlnin, Alman hll _ du. Berlin - Roma mihverinin hedefle -
1 Dokuma yelek 30 > kQmetl nezdinde protestoda bulunduğunu, rinden biri İtalyayı harb haricinde bıra -
1 Takım iç çazn;:ı..:ırı 

25 
Handelsblad gazetesinin Berlln muhablri bU karak Balkanlar üzerinde tE'sir yapıp h<ır. 

-s > dlrlyor. bi mevziileştirmekti. Bu vazife İtalya -
1 Gecelik gömlek 25 > nın işine çok iyi geliyordu. Çünkü, fır -
1 İş gömleği 25 » M sattan bilistifade ticuetine germi ve • 
1 Pardesü 25 > eclis Pazartesi rip iktısadiyatını düzeltmiy'! imkan bu-
l Frenk gömleği 2l} > luyor, ayni zamanda kendisi ic;in hır nü. 
1 Pantalon • W toplanacak fuz mıntakası saymak ıstediğ; Balkanlar-

> da maksadının tahak..,.ukuna ça1ışabile -
1 Uzun iç donu 20 > cek imkanları buluyordu. Moskova an • 
1 İç gömlek 15 > Ankara. 24 (A.A.) - Büyük Millet laşması neticesi \'Ücud bulan Berlin -
1 Kısa iç donu 12 > Meclisi bugiln Refet Canıtezin bıışkan1ı- M~kov~ mihverinin .tesisi !~e. bu mih • 
1 Kısa kollu spor gömleğL 8 • ğında toplanmış ise de ruznamede milza- verın dıl(er u~una a.ıd. vazıfele~dc ~eda-
1 y 1 k . hül husule getırmek ıstıdadını ~osterıyor-

e e 8 > kere edı~c~.k ~~d~eler bulun~~ığından du. Çünkü Sovyet Ruı:;ya da Balkanlarla 
1 Çift uzun çorap 8 » Pazartesı gunu ıçtıma eylemek uzere da- alakadar olmak iddiasında idi. Sovyet 
1 Çift eldiven kumaştan 7 > ıılmıştır. . (Devamı 1 t inci sayfada) 
1 Boyun şa!.ı 7 a .._. ....... - ...... ·-·••••••••••••••••••••••••·-........................................................................ --

Çifte adi çorap 5 > 

1 Yakalık 3 > 
1 Kravat 
1 Mendil 

3 
2 > 

Bu listede zikredilmiyen kışhk palto, 
yatak takımı ve diğer ev eşyası, şimdiye 
kr.dar olduğu gibi bundan sonra da yalnız 
hususi vesika ile tedarik edilebilecektir. 

Maamafih alakadarlar bu eşyaya haki
kııten ihtiyaçları olduğunu icabında eski

' lerini göstermek suretile isbat etmeğe 

mecburdurlar. 
Kararnameye melbusatın çalınması, 

yanması ve kaybolması gibi ahval de dü
şünülerek ahkam vazedilmiştir. Bu gibi 
istisnai hallerde bu 100 puvanlık hak ha
ricinde zayi olan eşyanın yeniden tedari
kine müsaade edilecektir. 

Yalnız bu takdircl~ dahi ileri sürülen 
fevkalade halin isbatı icab etmektedir. 

Çankırı havaiis1nde bir kadm 
soğuktan öldU 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
yo'unun açılması için yapılan biitün gay
retler neticesiz kalmıştır. Vilayet hududu 

' civarında Salı günü tipiye tutulan postn 

1 
kamyonu yolcuları geceyi Derbend jan-

l 
darına karakoluna sığınarak geçirmi~ler. 
dir. Sivricik köyünden ŞP'ıre gelmekte o

l lan bir kadın sol:'Uktan dom:rak ölmiişt~r. 
• (A.AJ 

Sabahtan Sabaha 

San'at cefası 
Meslekte ömür çürütmüş, çırak 1ettştirmlt insanlara hürmetsizlikteo, nfa • 

sızhktan bahsolunuyor. Arkadapmls (Va _ Na) bu bürmetsl:ıliklerdeu acı acı ~ 
kiyet etti. Hakkı na. Afatı yukarı kendisi de meslek hayatının civcivli dMrial 
ıeçlrdl. Kemal devrini buldu. Gerçi Pkiyeti şahsi değil amma öyle de kabul etsek 
gene haklı. Hayatlarında ıönnedlklert isılhfaf, tatmadıkları acı, duymadıklan 
hakaret kalmadıtı lbalde öldÜkten sonra da arkalarından avuç awç molos avrul
dutuna şabJd oldutumwı (Fikret) Jer, <Hamid) ler, (t;enab) lar ibret alacak kadar 
kunetli mlsa.Jerdlr. GasetecWtln emekdar ü~dlarından «Mahmud Sadık• öleli 
on dört yrl oldu. Bir kere hatırası antlmadı. Mahmud Sadık bizde ansildopedllı: 
malümat sahibi ilk gazetecidir. Ahmed !\lltat Efendi° gibi doksan dokuz clld ed 
yazmamıştır amma gazetecilik mesleğinin <Cuisine) dedltimiz san'at tarafında 
ömrünü tüketmiş, üç dört Usan blllr bh muharrlrdi. Bizim Matbuat Cemiyetinde 
bir resmi bile yoktut. Bu&iin ayni çıtırda muntfak olmuş Enis Tahsin, BHill, Ab
nıed Emin gibi pzetecllerin yetişmesine yardımı olmuştur. &n de gazeteciliğe 
tam yirmi yedi sene enel onun yanında başl:amıştım. Bu mütenzı san'at pirinin. 
hııyatına dair bildiiimiz rittikçe kaybolan hatıralarımızdan ıbaret. Hediye ettili 
iiç cildlik Fransızca (Dictlonnaire) 1 karışt1rdlkça hürmetle anarım, o kadar. 
~eslek pirlerine karşı doktorlarımız daha hassas ı:ôrünüyorlar. Biç olmaua ber 

yt. bir kaç kıdemli arkadaşları için "jübile• yaınyorlar. Aramızda meseli Bilse -
yil} Rahmi Gürpınar gibi meslek hayatının f"llinci yılını aşmış 'romancdar var. 
Yalda bir olsun şöyle toplu halde ~dip elini öpemlyoruz. İçimizde o dereceyi ve • 
kıdemi t'lde edecek taithll•er varsa onlar da beklemesinler. 

Yalmz meslek pirlerini bırpalamaktakl cüı'etlmiz onları bahrlamaktaki ihma
limiz kadar gevşek olmadığı için içimizde büvük şöhretleri çarmıha rerenler, me -
zarları üstünde tepinip nara atan"ar eksilt olnNyor. Bu münasebetle üstad Hüse
yin Rahminin bir espirisi batmma geldi. Üstad renç Niblerln bulundulu bir içtL 
madan çıkarken (Metres) in işıklarından biri paltosunu tutmak istemiş, üstsd 
d"rbal mani olmuş: 

- Aman efendim, ne zahmet, ta•• tutma)"lnız kıi.fi! 
(Va _ Nü) arkadaş da şlkiyetlnde hakli amma ne yapalım. Üstümüze çirkef 

sıçramasın, bize mestetlmlzln cefası klfl" 
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4 Sayfa SON POSTA İkinciteşrin ;!, 

D a berleri -11 İstanbul Belediyesi iıanlan J [~ S, e h i r l Kon_"'"'"'""'" almaeak baklr p1Akla'1a nümune plAklarmm imal! ... .... .~;.; 
\~------=~-------------·---------·!"""'-~~~-~--~--~~~-~.,, meye konulmuştur. Muhammen bedeli 2950 l!ra, ilk teminat 221 lira 25 kuruştur- ~ • 

Fırıncılar ekmeğe on para 
zam yapılmasını istediler 

\ Bl"r k d d" \J b• k d 27-11-939 Pazartesi günü saat 14 te daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler 1' a 1 n 1 ger 1 r a 1n1 bıt V~ Muaınelô.t Müdürlüğü Kaleminde görüleblllr. Tallblerln ilk teminat makbUZ 'ft 
mextublarile llıale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (941~ 

bıçakla yaraladı 
Dün Fındıklıda bir hôdise olmuş, genç 

bir kadın kavga neticesinde diğer bir ka
dını bıçakla muhtelli ycrlerind~n yara. 

Sayın Jstanbul Telefon abonelerine ıeıtl' 
Şişli santralı 25/11/939 da saat 15 de faal1'ct~ geçecektir. Abonelerimizin evvelce -oett 

ed!len 939-9~0 telefon rehberini o saatten itibaren kullanınıya başlamalarını ve :etı et 

Belediye un fiatlarındeki yüksekliğe rağmen 
buğday fiatlarının yükselmediğini nazarı dikkate 

alarak zam talebini reddetti 

mürac:ınt etmeden abone aramamalarını b!lhas rica ederim. Müdur_!!, 
(960• lamıştır. Fındıklıda oturan Dimitri kızı 

v~~~infil~~~ria~iy~e~~cl ı·-------------------··--------~1 
eden komşusu Azize ile bir meseled~n 

dolayı arası açıktır. 

Dün bu iki komşu sokakta birbirlerine 
raslıyarak aralarındaki girginliği büsbiiİstanbul fırmcılarile Belediye arasın- Yakında kepek ihracın~ başlanacak, !iat-
tün artıracak bir tarzda konuşmağa başdaki ihtilaf bir türfü hallolunacak bir saf lar yükselecektir. Bu arada değirmenler-
lamışlar ve az sonra da i;,ıi saçsaça, başfaya girememiştir. Müteaddid defalar fı- deki makine levazımatının ve çuval fiat-
başa dövüşmeye vardmnışlardır. 

rmcıları sıkıştıran, onları hilesiz ekmek larının .siyasi hadiseler dolayısile yüksel. 
Bu arada son derece asabiyete kapıl::m 

yapın.ağa teşvik eden Belediye, bilahare diği de Heri sürülmektedir. Değirmenci-
Azizc nereden tedarik ettiği anlaşılamı

i~i mülayemetle hal yoıunu tutmuş, fırın- ler ve fırıncılar un fiatial'lnı yükseltme-

MICHELE MORGAN 
Bu hafta S C M E R Sinemasmd• 

Görülmemiş bir rnuvaffakiyetle gösterilmekte olan 

yan bir bıçakla Vasilikiy~ hücum ederek 
cıları ayn ayn çağırarak mütalealarını ğe devam ederken Toprak Mahsuilleri 0 -

vurmağa başlamıştır. •ııiJl 
a ·mıstır. Her toplantıdan sonra Belediye. fisinin buğdayı eski fiatı üzerine satmak- Büyük aşk ve ihtiras filminde, şimdiye kadar görülen bütün filmlerı da 

Etraftan yetişenlerin yardımile V~ili- . .. . ,., .. 

BAR KADINI 
nin istediklerini yapacaklarını v&dcden ta olduğu Belediyenin nazarı dikkatini k' Az'z i l'nden güç halle kurtarıla. , fevkmde temayuz etmeıktedır. Aşk kadmlarmm romanı ... GeC€ barlar1'• 

11 fınncılar, bilahare bu sözlerinden cay-
1 
celbetmiştir. Belediye İktıı::ad İşlni Mil- b:lmi 

1ti~~ n e ı erkeklerin ihtiras ve sefahetleri... Lüks ve para için mücadele. .. Aşkı 
r •c;Jardır. Belediye, yeni ekmek çeşnisini dürlüğü un fiatJ.arını yükseltmek istiyen- Vü~udünün muhtelif yerlerinden ya- saikasile tekrar hayata atılan ~ü.•ştmüş ka~ın ... Bugün saat 1 ve 
f r ncılarla istişare eımek suretile yaptı- ]er hakkında ihtikar kanununun tatbiki- 2 30 da tenzıla lı matıneler 

ralanan Vasiliki ha.stancyP. kaldırılmış, a · · · <· halde, teftişler e.,,11asmda fırıncılardan ni istiyccektir. Fırıncıların talebi reddo-
suçlu kadın yakalanmıştır. 

ühim bir kısmının yenj çeşniyi tutma- Junmuştur. 

'ıkları gorülmüştür. Belediye, fırıncıların zaman zaman bs.ş D,-n /z ISll'rl :ı .. 
Fılfncı'ar dün Belediyeye bitmez tü- gösteren itirazlarına rıihayet vermek içiu 

kenmcz tekliflerinden birini daha yap~ ekmek fabrikasını biran evvel inşa et- Dün limanımıza liç f'cnebi bandıralı 

İdeal aşık . .. S ahar Kovboy. . . Yıldızlar yıldızı ... 

GARY COOPER mışlardır. Belediyeye gelen fırıncılar u- rr.eğe çalışacaktır. vapur geldi 

T'Un çuvalının 600 den 635 kuruşa çıktı- Vali Romanyadaki tetkikleri esnasın. nün limanımıza üç ecnebi vapur gelmlş, 
~·nı bildirmişlerdir. ~mm _çu~al:~ın 635 1 da Belediyeye müteallik milhim notlar mühim miktarda ithalat eşyası getlr~tir. 
kuruşa fırlarn1ş oldugunu ılerı suren iı· I· 

1 
t B tı 1 k t" . d t t İtalyan bandıralı Kapıarma vapuru de _ . I a mış ır. u no arın mem c ·e 1mız c a - . 

1 rmcılar, ekmek fıatına on para zam ya- . . • . mır cam, klmyevı ecza, elektrik malzeme.;, 
pı'masmı da istemişlerdir. Un fiatlarımn bık ımkanı olup olmadığını tetkık etmek ten~ke mamulatı, kireç kaymağı, fotoğraf 
yükselmesine birkaç sebeb gösterilmek-1 Ü7ere Belediyenin şube müdürleri faali-ı malı:mesl.. Holfında bandıralı ~ebe .vapuru 
tC'dir. Sebeblerden Pn mühimmi kepek yete geçmişlerdir. Bu notlar aı cısında bil- da klmyevı ecz:ı, çay ve kalınc getırmlş -

füıtlarının yüzde elli nisbetinde düşm';.lş hassa C'kmek fabrikasının inşası mühim tırAyrıca t'vveke Karadenlzden limanımıza 
olduğudur. Halbuki bu keyfiyet arizidir. 1 m~vki tutmaktadır. gelen .Alman vapuru da dün tekrar gelmiştir. 

Poliste: 
V"'T>urun mühim miktarda mal yükliyece~ 
ögrr>nllmlşUr. 

Fı-tına kısmen hafifledi 
d Çemberlitaşın etrafındaki binalar 

Şiddetli yağmurlar yüzün en Birkaç gündenberl denizlerde devam eden, 
•.. . k ld istimlak edilecek fırtına dün hlfifleml§, vapurlar birer ikişer 
ıkı ev yı ı ı 1 ğ b ı • ~ Çemberlltaşın etrafını tanzim için Vakıf- l!manımıza ge me e aş amıştır. 

Son yağan sürekli ~gmurların teslrile cV- lar İdnresl tarafından hazırlanan pl§.nı Ynlnız. iki gündenberl beklenen Ege va -
V"llri gün şehrlmlzde ıkl ev yıkılmıştır. Bu- ı Prost tndll etmiştir. Yakında yıkılacak bi - puru diin gelmem~tır. 
yiikadada Şehbal. sokağında Holanda ban _, nalgrr:ı istimlak muamelesine başlanacak - Raı tın hattında çalışan vapurlardan Mer. 
kası dlrektbrü Perrtiküte ald 14 sayılı eY. ya- •ır sin va.,uru dün görülen lüzum üzerine Ka-
~an ya~murlnrın teslrlle evvelki gece s~at 21 · . s h. M r . d'" t l"} d ~ radenl~e tahrik edilmiş ise de, vapur Boğazı 
d 0 yrmındaki Koçoya aid ahşab evin uze - . e ır ec ı sı t n o aıı 1 geçtikten sonra bocalamağa başlamış, ve yo 
rinf' y•'k.ılmı.ş ve bu evın mutfak kısmını tama Istanbul Şehlı· meclisinin dunkü .toplantı- ıa devam etmenin tehlikeli oldu~unu gö _ 
ne::ı harab etmiştir. Nufusça zayiat. olmamış sı kısa ve münakaşasız geçmiştir. Iskelelere ren kaotan İstanbula dönmüştür. 

tır; .. 1 tevzi edilen kamyonların ihtiyaca kafi o - Barometre fırtına göstermekte olduğun -
Tkin<'I inhidam hadLc;esl de Haskoyde vu- lup olmndığı arabacılar cemiyetinden sorul- dan, Karadenızde, Pol;~thane limanına sı-

MERLE OBERON ile beraber çevirdiği 

KOVBOY'un AŞKI 
Fransızca sözlü 

Büyük aşk ve macera filminde, bu hafta 

SARAY SiNEMASINDA 
takdir alkışlarilc karşılanmaıktadır. 

İlfiveten: FOKS JURNAL en son harb ve dünya havadisleri. 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

'===================~ FHAN::ıIZ YILDIZLARI VERA KORENE JEAN GALLANP 
ve WORMS bu hafla 

SAKARYA SİftlEMASINDA 
toplandılar ve Parisin büyük opernsı balet heyetinin iştirakile 

KIZIL DANSÖZ 
Fransız süper filmini oynuyorlar. AŞK ve ÖLÜMÜN KADINI 

cÇIPLAK DANSÖZ~ ün hayatı.. Aşkları.. Cinayeti.. 
ve ölümü .. İlaveten Ji'OKS Journal en son harb ve dünya haberleri. J3U• 

gün 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler . . kubulmuştur. Keseclpiri mahallesinde Kadir muştu. Arnbacılar cemiyeti _kamyon adedi - ~ınmış olan bir kLc;ım vapurların limanı ter-
kr wtağında Da~d M~~amaald 4~yilie- ~ kftfi bulmu~ lskclclHe yeniden kamyon ketmcdi~erl anlaşılmak~d~ ~~~-------~••••••••••••••••~~~~ 
vin duv:ırlan devamlı yağmurlardan mute - llavcslrıe lfizum hA.sıl olmadığını blldlrmls-
e.c;s:r olarak yıkılmıştır. Alınan tedablr sa - ~ı. Bel<>dlye İktısad İşleri Müdürlüğü tetkl
ycslnd" burada da insanca zayiat olmamı~- katını derlnle•tirmeden cemiyetin kararını 
tır. tasvlb edlvermıştfr. İktısad Mudürlüğü bi _ 

D e nizde iki a d a m boğuldu lfthar!? hatasını anlamış, iskelelere kamyon 
~ llavesi için alakadarlara müracaat etmiŞ-

Evvelkl gun §ehrlmlzde iki boğulma ha::U. tlr. Kaymakamlar mıntakalarındakl iskele-
scsi olmuştur. Kuruçeşmede bir depoda a - lerln kamyon ihtiyaçlarını tesbit edecek ve 
m_clellk. eden . Pa.şa adın~a bir genç evvelki beled!yeyc bildirecektir. 
gun, Lıman Idarcslne aıd ~hllde ayakla - Diğn mazb:ı.taların müzakeresi saat 15 
rım yık:ırken birdenbire muvazenesini kay- buçukta bitmiş meclis dağılmıştı 
bed k d iz d- ı.- ' r. ere· en e uşmuş ur. • •••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••. •••••••••••••••••••••• 

Kazayı müteakıb, etraftan yetişenlerin ~--••••••••••••~ 
kurtarma tedbirlerine rağmen genç amele 
sııl:ı.rın cereyanına kapılarak gözden k:ıy -
bolmuş ve boğulmuştur. 

İkinci boğulma hadisesi de evvelki gece 
san~ 23 tc Köprünün Haydarpaşa iskelesin
de vukubulmuştur. 

Bu kaza kurbanının kim olduğu dün geç 
vakte kadar oğrenilemcmiştlr. 

Zabı•a her iki kaza etrafında tahkikat 
yapmakt.'ldır. 

Şişli sarıtrah l: ugün ııçıhyor 
Şlslf telefon santralı bugün saat 15 tc 

meuıslmle açılacaktır. 

Mer:ı.slmde Valf ve Belediye Reisi Lütf: 
Kırdar, Telefon İdaresi erkanı, Vlliıyct ve 
Belediye erkrtnı, Şehir Meclisi azaları \e 
matbuat mümessilleri hazır bulunacaklar -
dır. 

ŞL,u santralı faaliyete geçtikten sonra İs
tanbulun .senelerdenberl c;ekilen t.ele!on sı _ 
kır.W!ı kısmen zall olacaktır. ---------

Y eşilayın kongresi 
Yf'~llay Kurumu Genel Dlrektörlüğunden: 

Kurumumuzun ve gençllk şuberntz1n yıllık 
ko:ıgreııi 24-12-939 Pazar günii saat 9,30 da 
Cağaloilundakl Eminönü Halkevl salonun. 
da yapılacaktır. Bütün ülkü arkadaşlarımızın 

20 ayda Amerikan milyonlarının 
hazırladığı ... 

20 halt.ada binlerce artistin 
kudretlerlle ördüğü ... 

20 büyük khnyagerln aylarca 
renklerlnl yara ttığl ... 

san'atın büyük zaferi 

V A T A. N 
Kur tar an 

ARSLAN 
f.Jmini 20 gilııde 

.-.. 

L A LE 
de 

"ııın 82.585 kişi gördü... Bu şaheseri 
erkesln go~Jmesl lçln 5 gün daha 

-.;österllecektir. İHı.veıı,en .METRO JUR. 
NAL'ın en .son harb haberleri. 

Bugün saat ı ve 2.30 da tenzllA.tlı 
halk matineleri. 

u film pek yakında Ankarada ULUS 
sinemasında gösterllecektır. 

Bugün İPEK Sinemasında 
Akıllara hayret ve dehşet verecek b:nbir rnaC€rarun kahrama+nıı 

T.&RZ.&N 
~e Oğ~a .. 

TURKÇE SOZLU 
Hakiki TARZAN rolün de dJ.nya yüzme şampiyonu 

JOHNY WEiSSMÜLLER ve ~IORİN O'SULLİV AN 
Filme ila\'e olarak FOKS, dünya 

Bugün saat 1 ve 2. 30 d<I tenzilatlı 
havadisleri gazetesi 

i-ki matine vardır. 

~, ............................................... .., 
TAKSiM SİNEMASINDA 
YENiÇERi HASAN 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve TÜRKÇE ŞARKILI 
Bestekarları: ARTAKİ - SADİ - ZEKİ. Okuyanlar: Muall8 - Numan içli~ 
Hamiyet Duygulu. Musiki heyeti: Kemani Sadi - Kemani Demir .AD· 

K a nuni Ahmed - Klarnet Şükrü - Udi Zehri. Rakkase: Ayşe Müjgiıl• 
İlahiler _ peşrevler - semailer - gazeller - şarkılar ve raks havaları 

Seans saatleri 1 1 - 12.40 - 2.20 - 4 - 5.40 - 7 .20 - 9 

20 tenzi a matıneıer 

teşrifleri ehemmlyeUe rica olunur. ./ 
~~~~~~~~~~~~~~~~--==-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------

11 - l ~.40 -
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en son sistem makinalannda zevk 
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Film 4 gün d aha gösterilecek tir 1 1 Çarşambadan s onra da temdit olunmıyacakbr. 1 

Bugün 1 den itibare n v e yann 11 d en itibare n devamlı matineler 
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Sinema tarihinin şimdiye ~g;. 
yapmadığı en KOHKUNÇ en 

IIlŞ ve en MUAZZAM Fıirııi d· 
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PEK YAKINDA ....... Sincuıa~ 
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• 1 Hadiseler Karşısın:ia 1 M 1 z m ve uvvel 
bir propagarida 

ŞUNDAN BUNDAN 
- Göze çarpan bir afiş göster! «Samatyada oturan Behiye, Behiye
Dediler, Milli Piyangonun ya~tırdı- nin kızı Vasfiye ve dainadları Hakkı, 

ğı afişleri göı.Lerdim: aralarında kavgayn başlamışlar. Vas .. 

f eski A m lac z! 
- Yalnız çarpmakla kalmıyor, ayni fiyenın de bir kızı varmış. Pencercyj 

zamanda da batıyor. açmış: 

Dedim. - Yangın vaT! * Diye lbağırmış. Yangın var, diye ba. 
Halide Edibin 'Üniversite profesörler ğırıldı~ını duyanlar itfaiye; e telefon 

' Y A Z A N 
meclisince, profesörlüğe seçilmiş oldu- etmişler. İtfuiye kapıya gelmiş .• 

................................................. ••••••••••••• ·································: ğurıu birkaç gün e\tvel g~Letelerde o -
: kumuşt ~. \Tasfiyenin kızı, pencereden: 

~Eme ı. ge eral H. Emir Erkilet ~ D~inkü g-:ızete]er ise bu haberin do~- - Yangın var! 
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"'"""""'"".'"""""""""""' " '""'": • • ru olmadı~ını, Halic.e Edibin şimdilik Diye bağır~cağma: l!:::JJ l~pedı,. a~las ~ve ~aln:ım:ıe.rd'? k~ndımı:e 

1
pro ı'2c:ö :düğ-e '1amzed göl'1terildiğini, - Kavga var! 

llla nın <.Propaganda ve bizıt adlı baş- aıa ~arıhı, c~grafı, as~.crı, ıktı.s?~'· kultu· profesı')r olabilım."c;i iç:11 kendisinin bir Dive baiPrsaydı, hadise daha gaıib 
tir ka'esini istifade ile okudum. Muhar- rel ılh. malumatın nuru.:; mılıc. ve e- :lMi es "T vermesı icab ettiğini yazıyor- olt.rdu. ('i.inkü o zaman itfaiye gelmez, 
Çok ço_k elemnuyetli bir derdımizi yalnız kalliyctlcrc aid rakamalrm yan1ış veya 1nı·. kavı:!aY' seyre bütün İstanbul ha~kı ge. 
~·nınguz.cı de.ğil, çok ta iyi yazmıştır. Ya- noksan olmamalarına dıkkat ve lıimm~t 'Jürl< edebiyatının, Türk romanc•lı- lirdi. 
Jas ıbıze aıd kıymetli lcsımlannın hü. litzımdır. Bunun için bunlara ltı.zım olan 'f.r •n e~ı kuvvetli kalemlerinden biri * 
ve~~ ;;o~gandayı bilm~ır.ekliğimizdPn dökumanter mallı.mat ve sayılar1 vakti'o o : ak t~:udığımız Halide Edibe, aca - İstanbul adliye binasının pianında 
ka n acemisi o'duğı.ımuzdan b:ızı şi- hazırlayıp onlara vc.rmck icab eder. Bu ı..a btınu nasıl bı'ldı"rdı"ler·. Acaba ·· u.yetlerd· F ·ı şoy - ba1.ı değişi1klikler yapılmış, bina deği-
Yct et . ır. 'akat muharrir yalnız şika- hususta ihmal ve tekasül hi" caız değ:' dır. 1e mi dediler: tnıy b h }; şik pla'la göre inşa edilecekmiş. 
ed or, u ususta yapılması iktıza Milletler Cemiyetinın her sene çıkan B H ı·a Edib · en şeyle in b" kı - avan a 1 e ı ' gerçı sızın Bu haber bana Nasreddin Hocanın 
"Öst . r ır smını da misal olarak bir askeri salnamesi vardır ve bunun, h" k 1 · · b 1 ı> erıyo B ırço eser ennız var amma, un arın ,_ h"kA .. h t 1 tt he · r. u gibi rnüsbet yazılar ~p- propaganda bakımından tctkikı' b'r mı'saJ h · 1 ı s· f ·· ~u~ ı avesını 8 ır a ı: stı fayd 

1 
• epsı cava acoz şey er... ız pro esor _ · . • . 

a ı olurlar. N dd H l l l 11.iuh olara!t pek enteresandır. Bu salnameyı a- olmak istivorsanız, şöyle ağır başlı, ü- asre ın oca, ey egı a mış, gaga-
l'a.Ja arririn üzerine bastığı mühım ya- çıp bakarsanız Arab Suudi devletinin as- zerinde ilmi oldu~una dair şerh bulu- sıı11, ayaklarını kesmiş: 
'1.ı~ızcian birisi kendimizi harice ta. keri kuvvet ve kudretine dair yalnız bir nan bir eser yazın da bize verin .. Tet- - İşte şimdi kuşa benzedin! 
.F'ilvak.i h~:·mndaki teşkilatsızlığımızdır. tek sayfa bu'unduğu halde Arjantine aid kik edel'm, hakikınızda o zaman bir ka'- Demiş, adliye binasının değiştiril -
~endioe hıç.?ır devlet ve hiçbir millet 13 sayfalık malUm.at ve ihsaiyat göı.irsü- rar verebiliriz. miş plfıru da, gagası, ayakları kesilmiş 
ll:ı nıucavir ve~·a uzak semtler, nüz. Halbuki 7.000.000 milyon nüfu.olu * leyleğe dönmüş olmasın!. 
ba:leketıer, denizle, devlet ve milletler Suutli devletinin 45,000 kişilik bir ordusu 'Bir ga?ctede trarib bir hadise başlıklı 
ll1Jn ında hakikate uygun her türlü ma- d A . t• . d d b;r v. azı okudum. r:J ı!HU!.t jJ_ [ ·\ıl 
:t\h attan müstağni olamaz. Günü günü- vc:r ır. rJan ının or u mevcu uysa " u u 
·<t; alacl\ğı b h!m t . d k cem'an 36,000 dir. Kezalik bizim mi!li 
bir hükCun tu dm; t a ~;ı~e.sın Ae .~nca ' 1talyan'arın propaganda iç!n çıkardıklar. nıüdafaamıza aid bu salnameye verdiği· 
1elıUkelerl e d lev el gebnusdı?.ı .man:. er ve ve dür.yanın dört bir tarafına bed,ıva miz maJUmat ancak 8 sayfadan ibaret 
6lUıd e o u o an n ı.ınya Ol1yanu- dağıttıklar b' 1• ğ 
~ ~ a ı:ıuayyen hedefe dğoru selametle · ı ır m cm~~nın .apa ı i!reı: Nöyi m~ahe.desi mucibince c-em'an 

L Bunları biliyor mu idiniz ? _ı 
1 

rutebılir. Devletler, hükumet ve nı:I- propagandasının kafası, auruığı olan bu 8 pıyade. 3 suvarı ''e 3 te topcu alayın-
etıer siyasi, askeri, iıct1sadi ve mau ıcı. merkez ne kadar iyi ve esasıı kurulur \e j dan başka bir orousu bulunmamak ikti7.a Yepiıe kadın hükümdar Garib bir ağaç 
~arlar Venneden evvel b,..hemehal aydır.- işlerse dahili ve haricı propaganda o ka. edc.l Bulgaristan :• Yuna_nistnn 11·5• Yu- Bir zamanlar, Afrikada bulu-
llnınaya .nıuhtaçhrlar; karanhkta yürü- dar yolunda ve faydalı yürür: tnbidir ki goslavya 14.5 ve nihayPt Romany.ı lıl say- dünyada kadın hü- nan garib bir ağaç 

lleıtıez. Bilhassa yeryüzünün müthiş huh- bunun için birçok yetişmiş ajanlar ''C va- falık oir yazre kendilerim fıleme takdime ldimdarların aded. varoır. Bu ağ<tcın 
~~lar geçirdiği bu kara günlerde gidile- sıtal~r I?w·ndır. B5yle bir propaganda çalışmı?'~rdır. Propa~a.nd~ için her va~- !eri oldı·kça fazla kalınlığı epey faz-
lan Yolları ve varılacak hedefleri zıya. nuıki~~mı kurnink ve tam bir hızla iş'et- tcıdan ı~tıfadf' e~:smı ~ılen dcvlctlcnn idi, fakat bugün ladır. Gövdelerinin 
Çok~r~c~k bir ışık lfızımdır ki bu ancak mek ıçın elbette birçok bilgi, tec:rübe, ze- başıııda 5el •n Buyuk Brıtanya ve İrhn- clünyada ancak bir kutru bir metre :le 
lnet·ıyı ış\iyen sağlam hir istihbarat hb:- ki, sabır ve istid ddan b~ka büyük mali da müttehi İngiliz krallıgı kendine ta- tek kadın huküm- bir metre seksen 

1 sayesinde elde ~dilebilir. fedakarlıklar da ister. Fakat bunların marn 64 ve müstemleke dominyonlarına dar kalmıştır. O 'ti// l santım arasında o. 
llı:: hizmet eğer yolunda yürüyorsa mukabili memleket ve millet hesabma d~ tnkrib~. 3.~ sayfa .tahsis ettir~iştir. Bu dcı Holanda krali- 'lıi· / Janlara tesadüf e- "*1h» 
d Ub olduğu hükUmet ve milleti mu?ır elde edilecek faydal:ır pek büyüktür. M~- kıtabda küçuk Belçıkamn askerı kuvvet- çcsi Prenses Vilhelmin'dir. di1ir. Böyle olma- '111-19iııi.•lıııiiiiiı61ıaM _ _. 
kış Propaganda tesir ve is:ıbetlerindPn de amdih gene bilmelidir ki femı ve hece. leri hakkında 30, Fran.snnınkine dair 71 sma rağmen boyu otuz santimetreyi geç.. 

1 
Otı.ıyabilir. Çünkü propaganda, telkin, riksiz propagandanın mazarratiarı da pc>k ve İtal~a ıçin de 55 sayiahk yazı bu'ur- * mcz iki yana iki yaprak salıverir, ve bu 

::ekn ta~rif, tevil, tebdil, tcyid, büyütme büyüktür. sunuz. Es" İ in~anl "'r kısa boylu idiler y&prakları kuruyuncaya kadar m.uhafa· 
lçtn ÇUltme gibi esaslara dayalı olduğu Harici propagandanın bir gayesi ha- Tabiidir ki hiçbir devlet askeri sır1 ~- Eskı insanlar bu- I 11 za eder. Bu ağacın adı Velvıçiyordur. Fi-
ettn d_oğ1'lyu yanlıştan temyiz ve tefrik riçte kendi hesabı.nıza kazanılmış bir rını ifşa etmek istemez ve etmemiştir de. günkü insan!.ardan ~ ""' , .,,,.~ Nt' dan halindekileri saksı içinde bir müd· 
~lllnestnf .. bilen iyi bir istihbarat hizmeti efkarı umunuye yaratmak ve bunu ica- Aradaki farklar hazır ve bedava böyle daha çok kısa boy- qıdt~ ~, ~J,~.\·ljl:·; det muhafaza etmek mümkündür. 
~a 1ız hukfuneti değil. milleti de yalan, bında arzu olunan semt ve hedefe doiiru mühim bir ne~ir vasıtasından istifade e- lu idiler. Eski şö. 't ~ * n ış v ., , :rt:.. 7-

~.,korur .... 6 · '9' egırmen aşım avaye drn. e muzır propaganda telkinlı:rin- harekete getirmektir. Bunun ı"cin ...... _ dcrek kendini göstermeği ve tamtma""ı valyeleria kullrn- ~ ,~.~~~':: ' D v· t h 
li · velcmirde, kendimizin iyi ve ku\·vetli ta- bilip bilmemekten ibarettir. Cünkü MH .. dıkları ve bugün ·:t,\\'t • 

ba Ükôınet ve milletlerin iyi bir istih- raflanmızı karşımızdakilere, onların .SPV. let1er Cemiyetinin askeri ve diğer salna- müzelerde bulu- • )r- kaldıran ağaç 
de~~t hizmet ve teşkilAtına ne kadar şid- dJkleri vasıtalarla beğenetiieceklı>ri bir melerine her devlet kendisi ma!Umat nan zırh eı.biselerin ekserisinin kısa ol- Bir değırmen ta- ı 
€ös~ ?rıtiftekir olduklarını bu kısa izah3 t tarzdn, tanıtmaklığımız icab eder. Bu iş gönderir. Elbette ki, kendini daha iyi ması bunun en göze görünür isb .. tıdır. şı boş bır sahaya ,.._ ~ 
Jtuın riyor. Fakat bu kadarı yani bir hü- mutlaka ve yalnız ajanlarla ve daima pa- göst rrnesini ve satmasını bilen mevcud * atılmıştı. Bu değir- ~' · .. :r:: 
lliinee~ ve milletin, dışarıya aid, giinü gii- ra sarfederck o!maz. Bu hus.ısta hariçte vasıtud:ın daha iyi istifade eder. men taşının deliği r.,. " ---~· 
€ildir·~~ malCtmat elde etmesi kafi de- zamanla elde edilecek kuvvetli dostların, Me.ınleketimize ne kadur fazla seyyah Yazm doğanlar nrasından çıkan 
bar· ' ynı zamanda kendını aleddeva'll biz?at yabancı basınının, filmin ve ı ad celbedcbilirsek kendimizi o kadar çok pro Amerı"kglı o'oktorlarm yaptıkları tec bır fidan büyümüş, ağaç olmuş. ağaç kıv 
~- ıce tanıtm;ısı lazımdır. Çünki! bunsuz l ı · dik h ld d v -veyneı yonun ve dana birçok unsuların bü~jk pagc.nda etmiş oluruz. Fakat eğer gelen .. 1 . . d d ın aşmış, şun i a e egirmen tn~~ırı 

tllilPl bir mevki elde edilemez rube ere nazaran yaz mevsımın e o - . . . .. . l>e . .. . · fayda ve hizmetleri olabilir. yğbancılar me:m!~kctimizi p·~ hastalıklı v • bırdcn yanın metre ırtı(aa yukseltmıştır. 
ı._ Şın soylıyelim ki bu husust:• her ne · ' ' a:ın çocuklar kc:ın doganlardan daha ~ ır. h .. t' T d h · d '\Cidar ' A Me elii merhum General Fon Dergolt- pahalı ve sey~hat kolaylıklarından mah- a •• -ı ... ~aç en~z genç 1,r. aşın a a zıy'l e 
lceııt1· 8.a~ıam bir teşkilatınuı: yo:...Sa da, sun ve Piyer Lotinin \•akitle \'e Osmanlı rum bulurl rsa ancak ve tamamile ter- zekı oluyorlarmış. " yukselecegı muhak;,mktır. 
kil v~~~Zl tanıtmak hususundaki bug:in- im aratorluğu zamanına aid te1ôkkiler sine bir netice elde etmiş oluruz. ····-····-···· .. ········--.. ··-·-········----·--· .. -····--·----·----

°h(!nzeın;et~izk şüphesiz, eskisine ashla çerevesi içinde bize ge:-ek bilffil ve g"'· E'hasıl prı;pagandn için yalnız tı~kilô.t 
taraf z. r iye bugün dünyanın er rek yazı ve sözlerile yapmış oldukları b:ı. · ~ 

ında tanınınağa bac:l dıysa bunu ve lH degvil. birç-0k fiiliyat ve ıyi iC'raat 
llı. " a ' yük iyilikler hiçbir zaman unutulamaz 1.ıtıtaza..... k tli ı b"l k b' ta lazımdır. Faknt her şeyden evvel ya. 
l>ro ••1 ve uvve sayı a ı ece U' Yabancı gilnde'ik vey:ı mevkut basında 

Pagarıda t..ız:ın· et ve teşkilaA ·un· d~ğı'l bancı propagandalardan kendimizi ehem-
~~ ~1 u ... • bazan çıkacak bir yazı veya bır mektu· 
oZqf k İstikl5.l Mücadele, muharebe ve bun memleketimize hizmeti bır ordul'un rrıiyctle> sakınarak muzır tesir ve telkin-

erlu-· . .. de lnıizdcn başlıyarak bugune kadar elde edeceği zafer kadar bUyük olur. El- ler altında da kalmamak icab eder. Çün-
i~~rn edan siyasi, askeri, iktısadi, sınat, hasıl filmi, pı.tıkı ve radyoyu da hizmete kii yabancı propagandalar icabında hem 
bar kB.J. ve kültürel alanlarda.ti isabctlı ahnak iktiza eder. şaşırtıcı ve hem de yıkıcı olurfar. 

Se et ve nıuvaffakiyetlerine borçludur Bundan başk& tanınrnı~ yabancı ansik- 11. E. F.rkilct 
hr on asırların hastası olan Osmanlı im· 
~an atorıuğu ölmüştü. Bunun yerine do. 
ll'ı.eı/eni Türkiye dikkati üzerine çekc
bir euik edemezdi. işte bu, çok kuvvetli 
bir Propaganda zemini idi; üı.c~clik b~yük 
tr askeri zaferimiz var. Loznn ve Mon-

iıı~~ \'ar. Bunca ehemmiyetli içtiımıt 
ltıt'Uın·~rımız var. Akıl. zekft ve dürüst
t~ . uıı; var. Elhasıl kendımizi dışanya 
bi gost<'rnıek, yaymak, tanıtmak ynnf 

r keı· . 
çok ınıe ıle propaganda etmek için bir 
trıUtcş:leriıniz var; yalnız olmıyan şey 
ela ll' kerkfz ve mütekamil bir propagarr 

~i ilAt ve scrvisimizdlr. 
İtez: kEre düşünelim ki böyle bır mer
Çok i P. te~kllAtınuz olmadan kendimizi az 
() ha~ tan:trnağa muvaffak olm~uzdur. 

("' __ A_m_ir_a_l_B_y_r_d_i_n_k_a_r_k_r_u_v_a_z_ö_r_ü __ ) 

Uldu~ iyı bir propaganda hizmeti ı.u
~-en zaınan olacak kazancımızı şim- Ameıikalı k~if Amiral Byrd, cenub Hükumet, Amiral Byrd'ın emrine bir 
bl.ı.stıs hesablıyabllirlz. Onun için veba- kutbunda keşfettiği arazinin mülkiye- gemi, muavinler, ras:Mat filimleri ve 
\·e .nı:ı~u zamanda, iyi işliyen, hükumet tini nlmn4k için, .Am€rlkan kongresinin l 2S kişilik bir tayfa grupu tahsis ot -
\ıeJ ~ e~o teması olan ve her şeyden ev· kararı mucfbince seyahat masıafı na - miştir. Burada, heyeti seferiyenin 27 
~erk e~dinılzi iyi bilen bir propagaru!n mile kabul ettiği 68 bin İngiliz lirasını tonluk muazzam Kar kntvazölriinü 

ezınc ihtiyacımız büyüktnr. TV'k hAnrllen Bastondan hareket et~tir. glSrüyorsunuz. 

Ben bu işin içinden 
Nnsıl çıkacağını? 
Oturduğu şehrin aduıı sı.,ylcmiye -

yiın. elki gözü çeker, A. K. harflerini 
imza gibi kullanan bir kadın okuyu -
cum hülasaten eliyor ki: 

c- Evliyim, çocuğum var, rnes'u -
dum,fakat saadetimin tehlıkeye düş -
mesinden korkuyorum. Genç kızlık za
rnanımcla bir genç erkekle tanışmıştım, 
bir nralık evlenmemiz bile bahis mev
zuu olm~tu, nasib değilmiş. O, başka 
şehre gitti, ben slmdlki kocamla ev -
lendim, ~akat senelerce kaybolduktan 
sonra ilk tanıdığım erkek karşıma çık. 
rnaz mı? Benimle konuşmıya te:iebb~s 
etmedi, fa.kat onu her zaman muhi -
timde görrniye ba§ladım, beni tnkib e
diyor sanırun, göze batacak bu ha .. 
reketinden, korkuyorum, ne yapmalı .. 
yım?> 

* Ortada end4e edilecek bir hareket 
görmüyorwn, ilk tesad!ifilnüzde bu 
erkekle selAınlaşır, zem1n mQsaid ise 
konU§Ur, e\.1endlğinfzi. çoluk çocuk sa.. 

hibi ve mes'ud olduğunuzu söyler. kcn .. 
disine de saadet temenni edersiniz:, bu 
esnada sesinizde öyle bir ton vardır ld 
erkeğe arada hiç bir şeyin kalmamış 

olduğunu isbat eder, sonra günün bi
rinde fırsat düşerse bu erkeği koca
ıııza da takdim eder, çocukluk arkada
şınız olduğunu söyler, hatta biraz da 
tafsilat verirsiniz. 

Korkmak için kabahatli olmak lA -
zımdır, bu harekette ise suç yoktur, a
talar sözüdür: 

- Bir kızı yiız kişi ister, bir kişi &lır 

* Her yerde aleyhimde bulunuyor 

Bayan (P. D.) a: 
c- Bir vakitler sevişmiştik, sonra 

ayrıldık. Şimdi işitiyorum ki, her yer
de aleyhimde bulunuyormuş,> diyor
sunuz. Hülanedebilirsiniz kı erkek si
ze karşı Ifiltayd değildir. Ya çok kız .. 
gındır, yahud da elAn sizi sevmekte -
dir, fakat diğer taraftan muhakkak ki 
terbiyesi noksandır. 

TEYZE 
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ON fOSTA 

ızı ne ev, 
ayal kadını 
ye işt·rdikl 

D: Suzette Dolly 

İkincitcşrin 25 _ 

Alacak yüzünden bir adam öldüren 
saraç muhakeme edildi 

Katil, elindeki bıçağın kavga sırasında maktulUn 
karnına battığını ilan ediyor 

Bir müddet evvel alacak yüziinden yakaladı. İkimiz birlikte yere yuvarlan~ 
Mercanda vukua ge1en bir cinayetin mu- dık. Bu sırada, elimde bulunan saraç bı
hakemesine 2 inci Ağırcezada başlanıl. çağı karnına değmiş, amma, ben onu kas· 
mıştır. Hadisenin suGlusu Ömer M:iştak den yaralamadım. 
U.minde bacakları ve ancak iki bastonla Şahid olarak dinlenilen Rifat, vak'a 
yürüyebilen bir saraçtır. Vak'a şöyle ol- kendisi dışarıda iken cereyan ettiğinde~.' 
muştur : Zeyneli yaralandıktan sonra gördü~ünıı 

Ömer Müştak ile arkadaşı Zeynel ara- söylemiş ve .suçlunun ifadesinin bir kıs
sında küçük bir alacak meselesi vardır. mını tey:id etmiştir. 

Anntlerimizln kurdukları yuvalar ı dü~mcnıesini bugün temenni etmek i - Vak'adan bir gün evvel bu yüzden ara- Muhakeme, öteki şahidlerin celbi için, 
elbette ki bizimkilere benzemezdi. çin gec; kaldık. Harbin önüne belki bi- larrnda bir münakaşa geçmiş, buna muğ- talik edilmiştir. 

Buna imkan yoktu. Çünkü onlarn zim neslimiz geçebilirdi. Geçmedi! .. her olan Zeyne1
• ertesi akşam sarhoş bir Bir ihtiyar kadm yandı 

saadetlerini kurdukları, yuvalannı yap Şimdi k·zlarımız yarın, tıpkı d ün b izim halde Ömerin dükkanımı gitmiştir. Yeni .. · 
tık!arı refah devri yerine bizim haya - oldu fr.um!.lz gibi büyük bir ha rbin fela- baştan tazelenen bir gün evvelki müna. Kuçükpazarda, Hacıkndın mahaUes ı. 11• 

kaşa şiddetli bir kavga halıni almış. bu de harab bir evde oturan 70 yaşında Ftr-
t1mızı kurduğumuz devirde harb sonu- ketle r i içinde yuğrularak ondan çıkmış sırada Ömer elindeki sarac bıçağı ile Zey- devs isminde bir kadın, evvelki ~ece elin· 
nun en kötü şeraiti hakimdi. olan bir sürii, tahsili, mesleği yarı kal- nelin karnını deşerek, öldlinnüştür. de lamba ile mutfa~a ~ırmiştir. Kadın•Tl 

Onlnr' bu.'tt'in l'htı'yaçları "evvelden mıc:,, görrlürrü feca\.,'i ruhu üze r inde bü. ~ k 448 · · 'd · birdenbire başı dönerek yere düşmüş ve 
, t: '-'r.za anununun ıncı maa P.sırıe lamba kırılmıştır. DokUlcn gazın alev al· 

düşünülen, ve eski tabirile dört başı "' ytik müvazcnesizlikler yaratmış, yarı- tevfikan 2 inci Ağırce .. ayn ı;evkedilen Ö- masile kadın da tutıışmuş, vücuf]ün.i!l 
mamur; bir yuvanın içine, yıpranma - nı dU.şünmeği istemiyen, güniinü gün 1 ~er. n;a~kemedeki sorl{usunda, şunları dörtte üçü yanarak kömür haline p,e1· 
mış, haydftni kaybetmemiş. hayatın re. etmekten bac:ka arzusu olmıyan bed - soylemı~tı:: ~ 1 miştir. . . 
aliteJerinden uzak kalmış ~enç kalb - bin ve mariz e,.keklerin eşi olmak teh. Ha~ıseden 6 av evvel Zeynele 05 j Feci şekilde ölen ihtiyarın ceseclını 

likesindcdir. kuru!a hır k~~er satmış~ım, fakat par~-ı muayene eden adliye tabibi Salih HiışiJll• 
}erinin bütün heyecanile girerler, tam sını odememıştı. Bu vak a olmazdan bır defnine ruhsat vermiştir. 
bir yeni gelin hevesile kendilerine, ken He niiz daha Şu yaşadığımız .(!Üne ka- gün evve1

., kendisinin dükkanına .giderek, Sab 1 a' b" a kes·c· yakalandı 
d. bil "kl f d h 1 • d"r k;:ıd ınlar bu vahc: .. ı·~·ane bogvuşmada alaca~ımı istedim, vermedi. Ertesi cninü 1 ıl tr J n 1 1 ı yu eri tara ın an azır anmış <' _ ,.,, f',W 

J rl b wl 1 d Ç kl h at d 1 an<'ak kurban olmakta, fakat mukabe- akşam vakti. sarhoş olarak benim dük- Malatya, Sıvas, İzmir, Bursa ve da~a 
ev c ne a.g anır ar ı . 0 an ay. - şaı·tlanzı bu bı· rıeşmede mevcu o up k. " aeldı' ve· A d 1 b' k h d k l ·111' Jeve geçemen~ektedirler. Yani bu su - anım .. " . na o unun ırço şe rin e yan es cı 
ta başka bır şey beklemeden kendıle - im d w d" .. d 'k .; c- Sen çırak'arımın yanında benden suretile birçok kimselerin parasını çar-
rini tamamile ona verirlerdi. Onlar i . 0 a ıgını uşunme ı · . . . re:tJ<.? insan benliklerini muhafaza edi - • ·ısı . . . Harb sonu tufan sonu gıbı şeydı. 

1 
d kt' para istiyerek. havsiyP.timi ihlal ediyor- pan Keorp o~lu Nişan adında biri nı ı ~ 

çin kocaları hayatta her şeyı kendısın- . . . . . yor ar eme ır. sun• dedi. Küfretti, üzerime hücum etti. yet şehrimizde yakalanmıştır. 
den bekledikleri bir hami ve bir sahih ~er~es h~rı ş~yını kaybetmıştı. Me~. Yarınki cemiyeti mantık ve mÜ\'aze- Bu sırada dükkan komşumuz Rifat ~ele- Maruf yankesici, dün adliyeye verile· 

1eklerı, tahsıllerı yarım kalmış şaşkın ne üstüne kurmak ve varınki ailenin rek, bizi ayırdı. Zeyn~li de dışarı çıkardı. rek, Sultanahmed birinci sulh ceza haki· 
idi. ve istikfü:lsiz ve ayni zamanda babafa- m~s'un olmasını temin- etmek vazifesi Zeynel biraz sonra, tekrar içeri girerek, minin karariJe tevkif edilmiştir. 

~a:bu.ki hay~t, bi~im için öyle olma- rımıza nisbeten maneviyatları çöki.ik en hDvük ağıdığile onların omuzları _ ana avrat sövmeğe başladı. boğazımdan Maznun, Bursaya sevkedilecektir. .$" 

d: Içımızden bır çogumuz, yıkılmış es- erk"~]er bize ,..c olacak yaşdakilerdi .. . i 
k . , le d f k bi , t · '<"'( • Nı vuklenmektedır. kadındır. Erkekleşen kadın değil... Eve karşı duydukları 18.kaydi umuJl'I 

ı anane r en en u 8 r şe eva • Biz cie pek tabii olarak istikbali uzun · · · d ıı 
rüs etmemiştik. Büyük felaket hepimi- .. .. Runuıı ıçın genç kızlarım ı zın otomo- Bizim kızlarımız yarın kendilerini havat~ karşı gösterdikleri JAkaydi e 

• • • • • • , • A uz3dıya duşwunmeden, hatt~ uyuşup u- bil kullanmaktan, golf oynamaktan, bekleven havatta mes'ud olmak isti - de bet<'rdir. Halbuki onların mUkem ~ 
zın hayat telakkılerını ve ha~at ımkan- vuramıvacagımızı uzun bovlu araştır - b . d d" k'" l k b k yo1·1 .. , r·s." kadın olduklarını unutmama- mel bı'r ı·nsan olmak ı'çln ve yarınkı' ha· Jnrını demştirrnişti. · · .. .. . . • . rıç v<' ansa uş un o ma tan a5 a .. " 

0
, • m!ldan ve ne buyuklerımızden, ne aı - mezivetlcre malik bulunmaları da la - lıd:rlar. Ve ana olmanın bugün oldu - yııta göğüs gerebilmek için bütün rıt 

Harh bıze ıstlkrarı o1mıyan, yarım lelerimizden, ne de havattan en ufak . dw ı:. • 
.. h' 'h . 11 · J d 1 b. h · zıın , ır. gw u cribi ,varın da cemiyette en baştaki hasletlere birden malik olmaları lazın1 

en mut ıc: ı tırna ere o u ır avat- bi- vard•m görmeden evlendik. r · r ·· · · "kl tt.w. F> J d 
ta ynşamak tecrübesini vermişti. Harb- ·ı·z.dı·v"clar'ımız maddı· \'e mane\·ı· hı' c ·r lem.ıye .kınktlızerımlıze yuk .e . ıgı ı;kra k- v::ı7.ife~cri bulunduğunu idrak etmeli - il" w 

d 
.. .. k . t. " • '\. 7. ı e e n eı e e pay aşma ıçın, er e dirlpr. Onları hiç bir ciddi şey hayata baW 

c t:~ gunun, te saatın.' tek ctnın kıy. bir es:ıs üzerine kurulmuyordu. Ekse - gibi knba olmak, erkek gibi kalın ses • l::ımıyor. Ne ev kadınıdırlar, ne hn -t1' 
metını anlamıştık. Harbın sonunu ta - riva, bu izdivaca karar verdigw imiz da _ 1 k . . k k _ Bu vazifeleri; onun yarınki cemiyet. 
k'b d <> h 1 . d b'" "k b' .; e onuşup sıgara ıC€re ar~o onuş tc bac;ırınal!a mecbur olacakları vazi _ ve mücadele kadını. 

1 e en u kran sene en e, u.yu w ır kika, tl"'siri altında bulunduğumuz his- mo.k ve g-Uva süse dü~kün değilmiş gi- " " Fakat belki de heni.iz vakit vardı!"· 
s:rwvet olara saklanılırk:n bır yıgın sin kuvvetinden gayri hiç bir mantık 1 bi gözükerek spor kıyafetleri giymek fcleri yapmaktan onları menetmiye • Belki şimdiden sonra da şimdiye kad"r 
kagıci !'arçasında~ başka bır şey olmı - bu birleşmeleri makul göstermiyornu. kafi dPğildir. cektir. Bilakis analık onların insani te- ihmal etmiş olduğumuz şeyi yapabili· 
yarak ko.lan şahsı tasarrufların ne ka. Bı.ınun icin, son yirmi sene içinde dün- B'l"'k' 1 t f b 1 ft· kiımü~lerini tamamlıyacaktır. i d .. 1.. b' ld w ..• . - ı ı a ıs muzır o an ara u ara a • r z, 

ar gu unç ır şey o UE!Unu ogrettı. vaııın hı>r tarafındaki talfıklar -bir is· !dır. Fak:ıt ben bugünkü genç kız nesline Ve ~üphesiz ki içine girdiğimiz miis· 
Bir çok acı tecrübeler geçlr<lik~n tati'>tikde rrördürn- J?eçen asırdaki ta- Tabiatın ve havatın beka ve deva • bakl~1~ço .. tabiat onlara evladı hedi~e e- kül seneleı bize kızlarımızı ş!mdidr11 

sonra hiç bir şeye güvenmiyen bir ne- !akların iki misline yükseldi. r.Pnda iki cinse ihtiyaç vardır. Tabia - dereı:.ı gune ~adar onların, bu şeym ne sonra terbiye etmemizde yardım ede -
sil haline geldik. . Biz:m neslimizde yapılan izdivaçla - t:n normal müvazenesi ve hayatın de- dem<".k olacagmı anlayacaklarını zan • cektir. Geç dahi olsa, ve geciktiği icifl 

Ve biz ailelerimizi ekseriya, bir an rın yü:>de sekseninin kötü oluşunun se- vamı buna bağlıdır. Ve bu iki cinst.en netmıyorum. müşki!l dahi olsa biz analar, kızlarımı• 
içinde beğendiğimiz ve kendisile tesri- bebi hem ikfü:adi idi, hem içtimai idi, bi:i kadın diğeri erkek cinsidir. Cemi- Açık\as1 , ben kızlarımızı -tabii ek - zın ü1erlnde müessir olmağa ça1ışalın1• 
ki hayat ederken annel~rimiz zam'a - hem bu içtimai vaziyetin yarattığı ma- vetin içinde erkekle miisavi olmak de- scriyetten bahsediyorum- ne hayat O:ıları bugünkü hallerile yarınki hay::ı· 
nmda olduğu gibi uzun seneler ayni is- razi bir ruh haletinin tesiri idi. mek, erkekleşmek dei!ildir. miiracfolesi için, ne analık için, ne ha • ta terketmek büyük bir cinayettir. 
tikrar !çiııde devam edecek müşterek l~yni ı;askınlıklara, ayni felaketlere, I Erkekle~en kadın cemiyet için bir l.:a vat arkadaşlığı için hazırlanmış gör • Ve bunun mes'ulil de yalnız bizleriz• 
havatı temin etmeğe yarayan maddi ayni keşıneke!) içine çocuklarımızın vıbd·r. Cemiyetin istediği insanlasan müyorum. Suzette DollY 

Yani bizdeki eseni gidi senh makn • 
mında esen, sen> diyerek sağ elinin şe -
hadet parmağını sallıyordu. 

Şu hale nazaran hoşuna gittiğim mu
hakkaktı. Yahud bir Türke Freundin ol
maktaki orijinalitev~ dayancımamıştı. 

Kadın\arın hürmetle ellerini sıknrak o
turdum. İkisi de derin bir hayret içinde 
tecessüsle bana bakıvorlardı. Hiç şüphe. 
siz bunların da Türkler hakkındaki fi -
kirleri tamamile mahdud ve baştan başa 
yanlıştı. Yalnız, her Alman gibi, bunlar 
dn Türklerin Umumi Harbdc Almanlarla 
beraber İngilizlere ve Fransızlara karŞl 
harbettik'lerini ve Türkiyenin bu harb -
de Almanya tarafından bir insan ve zahi
re deposu halinde, azami istismarla, kul
l nıldığını biliyorlardı. 

Ondan sonra ne olmuştu: kimse farkın. 
da bile değildi. Evet, yer yüzünde bir 
Mustafa Kemal ismi dolaşıyordu; gaze -
telcr, ara sıra Türkiy~deki asri ve cezri 
hareketlerden bahsediyorlardı amma bu 
işler neyin nesiydi; bilen yoktu. 

- Ne zaman geldiniz, Berlini nasıl 

buldunuz. ne iş yaparsınız. 
Gizi havai suallerin karşısında sıkıl -

<lığımı gören Lizbet, annesine hitab etti: 
- Anne!. Her Gün~ş beni bu akşam 

yemeğe davet etti; beraber gideceğiz. 
Kadıncağız dayanamıyarak kızına çı

kıştı : 

- Kuzum Lizbetşin; Her Güneşle eski· 
den tanışıyor muydunuz? 

- Hayır anne; bugün tanıştık.. 
- Ben de memnun oldum; fakat bu ka 

dar çabuk samimiye ;n manasını anlı -
yamıyorum. (Bana hitaben) affedersi -
:niz Her Güneş; sözlerim siz~ zerre kadar 
arnkadar etmez. Kızım olduğu için Liz • 
bete soruyorum. 

- Hakkınızdır Madanı Zaydel .•• 

.. son Postan nın tefrikası: 11 
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lıklarından, tabii şırıltılarb, hol bir su ıı
kıyor. Lizbet sakınıyor; gülerE::k izahr.t 
veriyorum: 

- Elektrik oyunudur Lizbetşin; korJ>• 
ma, ıslanmazsın . 

Sevincinden bana daha ziyade soku • 
luyor ve medhali muntazam ve muttaricl 
adımlarla geçerek gazinoya giriyoruz. 

Lizbet Zaydel hayretler içi11de<lir . .Befl 
de buraya ilk girdiğim zaman ayni h3Y
rC:ti geçirmiştim. 

Yazan: Zeynel Besim Sun d'r 
Gazinonun tavanı csema~ halinde 1 

• 
Lizbet Zaydel şaşırmıştı. Öyle ya; haf- Ninesi annesinin cümlcsinı tamamladı: ı Gülerek, hafif, hafif, yanağımı tokat- Tabii şekilde şuraya, buraya :.erpiJen yı~· 

talarc~a konuşup anlaşmadan bu ne sü • - Hekime göstermeli ... ladıktan sonra elinı uzattı. Bu eli derin dızların ortasında 15 günlük bir ay, gaıı· 
rat!i münasebetti?. Derhal ben atıldını: Ve biz ıki yaşlı kadmm mütehayyir bir vecd içinde koklıyarak içime sindire. nonun içine mavi nurunu döküyor. or· 

- Affedersiniz Madam Zaydel; dedim, bakışları arasında Almanların. rck, tapınarak öptiım, öptüm, öptüm... l:ıJ'l• tada elektrikli muazzam bir havuzc 
froiayn Zaydelle çok çabuk anlaştık. Bu - Tekrar kon~şalım. - Şu halde orijinal dediğın gazinoya ... semaya doğru, biliıinkıt:ı renk Vl' ışık ıış· 
bil' ruhi hadisedir. Bazı insanlar yekdi - ı Selamını bastırarak, kol kola, kapıdan -Peki Lizbetşin... kırıyor. Görünürde tek mas,

1 
yoktur. ~~r· 

ğerlerini çok çabuk sempatize ederler. çıktık. ı Otomobil çağıracak oldum; mümanaat şısında, beyaz buluttan yapılmış bir 5v1ı· 
Ne bileyim: frolay~ Zaydelde bc::n en iyi Bu; benim için bir kapıdan çıJ...ış değil, eai: nede yirmi beş kişillk muazzam bir or • 
arkadaşı bulduğumu içimin sesile anla - yeni bir hayatın kapısından girış olciu. - Niçin otomobil? Oraya otobüs git- kestra gönüHere zevk, neş'e ve heycc•ı!l 
dım. Öyle tahmin ediyorum kı Lizbet te Kendimızi caddede bulduğumuz zaman miyor mu?. 111 

dağıtıyor. Müzisyenler beyaz buıuı: e 
~nim için sebebini bilmiyerek milsaid sordum: - Gidiyor . . • 

1 
rl 

içinde beyaz robları ve beyaz kanad a düşünmüş olacaktır. Bilmem çehrem size - Nereye gidelim Lizbetşin?. - O halde?. 
emniyet vermedi mi?. - Nereye mi gidelim?. Müzıkli bir ga- Otobüse bindik. Yan yaııa oturuşumuz- fezada uçuşuyorlar gibi görünüyor. Jlll' 

- Hayır, bilakis!. Fakat bu otomatik zinoya... dan hasıl olan temas benı çıldırtıyor. Gazino, çepeçevre yuvalarla dolu. r-
diyebileceğim ruhi hadiseyi anııynmı - - Hangi gazinoya, meseli? Dümdüz asfaltın üstünde kayan otobüs, ralara kaya oyuklarına girer gibi giriY

0 ş 
yorum. - Bilmiyorum. Semtimizdeki Müllerin hazan, kü~-ük sarsıntılar yaptıkça ·birbi _ 'unuz. Zaten dekor da odur. tamamıle .10

1< 

Lizbet atıldı: restoranından başka bir yere gitmiş de - rimize çarpıyoruz. Ah; bizim boz1.1k yol- olan bu oyukların içfnrle ikişer Jdş~~~-
D d·k1 · ğ ·1 · masalar vardır. lstiyen'er masanın Ustu - Güneşi sıkıyorsun anne. e ı erı ı ım. ]arımızı ateşli bir hasretle arıyorum; şim. 

hep doğrudur. (Bana teveccühle) gidi - - Konsere filan?. di i.stanbulda, izmirde, Adanada veya deki elektrik lambasını yakıyorlar. 
yor muyuz? - Onlar b~ka a canım .. konsere, ti • Tıaıbzonda olsaydık otobüs sarsıldıkça ne Bir kaya oyuğunu;l içine biz de gird•:~ 

- Emredersiniz frolayn!. yatroya, sinemaya elbette .. fakat e~len- güzel ve ne mecburi kucaklaşacektık!. Lizbet Zaydelin halinde garib bir iirl<P ş 
- Y ooo: artık emir filan yok. Sen de celi gazinolara hiç gıtmedinı. Zaten ora· Gazinoya, iki tarafı yalçın kayaları~ lik seziyorum. N eş' esi birden bire kaçıııı; 

bana benim sana hitabım gibi esen> de - lara kavalyesiz gidilebilir mi?. muhat dar bir geçidi andıran garib l.;ir tebessümü ani şekilde lnkıtaa uğr3rnıştı . 
melisin; olmaz mı GünPş?. - Ben de buranın yabanc:sıyı::n; fakdt methalden geçerek giriliyor. Geçidin vah- Sebebini anlamakta gecikmiyorum: .• 

Bütün kalbimle cevab verdim: gazinoları biliyorum. İster.sen PikJilliye şi gfüelliği, Lizbet Zayde!de derin bir 1 - Lizbetşin; diyorum, daha evvel b;g. 
- Olur Lizbet!.. gidelim; yahud AJeksandr Plltstaki orı ~ memnuniyet uyandırdı. Sımsıkı yakala - linmesi lazım gelen ~eyleri dalın son:.0 •

11
• 

- Lfıfuet değil; Lizbetıınt. jinal gazinoya... dığı kolumu sarsarak muttasıl: renmck vaziyetini garib tesadüfilrnuı J • 

- Olur Lfıbetşin... - Sence hangisi daha iyi?. - Bak Güneşi Aman ne güzel ne gü· dwı etti. Bunda senin de, benim de l\J 
Anne.si ninesine ~Ayet etti: - Yanunda sen olduktan soma bana 7el. bahatimiz yoktur. 
- Bu kız dellnnlf anne... her yer ceruıetür. Diyor. Biraz ileride geçidin sağ kaya (Arkası var> 



C::EDEBIVAT=:J 
Şairlik, şairanelik 

ve şiirde alimanelik 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

SON POS'!.& 

Yamn: CEVAD FEHMİ 

~10Juın da, fU eakilerin şiir te- - Olabilir! 
~tini 80n asnnkilerden çok daha Cevabını verdim. Arkasından btr şilp-
fı, buluyorum. Buradaki eskiler vas- he ile sordum: 
~:'9 l&rb edebiyatlarının ikisine de - Siz makaleyi iyice okudunuz mu? 

GOrimmiyen kad.1.n 
OUnkU kısmm hUIAsası takt . 

1 
- Evet okudum, diye baflllı salladı. 

lb•• fail' er, maddeci olsunlar, yahud Sonra, dudaklannı bükerek ilave etti: Rıdnn Sadallajlı kendiaiııe tlmd' ffldll 
.. tes&VVıf ıs 11111arlak ettlttm eekl Te zenrtn 1t1r arkada-

~.... o unlar, eğer bir nazariyenin - Derin değil... lid ... lr ._ ... ..._, d li1 flllldır. Zabıta ltJerlnde harika e u .,. ... 

ııın. ıs: de yalııu ruhlarının heyeca.. Cevab vermediın. Bunu müteakıb hu dad Te kabiliyet sahlbdir. Zabıta erklnı De 
en içteupı~ cofkunlarsa muhakkak ki genç bana kendisinin yazdığı bir tiiri o- do,.ttor. Bilhassa elnayet ~sası serkomlM
&uli' fÜri söylemişlerdir. ~asıl ki 1'"u- kudu. Fena değildi, fevkalade? de değildi. rl Osman lutrJSık meselelerde onun ,.anlı • 
buıı!:_ Yunus Emre'yi, Nedim'i sevişimjz Şöyle bir manzume. ı mından !hiçbir saman müstatnı kalamu. 
~ -ndır. Hiç bir estetik içinde mah • _ Nasıl buldunuz? <Zehtı :ı rötr1ı dansı) haplsa"ede balo -

ObnıY&n bu bül. b·· ı bah d d h D. d na11 Raif isimli bir kardeş katUlnln bize bir 
&anda u ler, ar a a, a- ıye sor u. mektob röndermesle başladı. işten çekllmlş 
Jı . da ~n cana yakın, en yanık ve- Kısaca: bir elbise tilecan olan Raif katilin kendbl 
1'a:d. bır se.sle ötmesini bilmişlerdir. - Güzel! olmadın. şeytani bir dolaba kurban rtttı ---! bır de, bedi ve beyan nazariyeleri Cevabını verdim. I' lddlasımd~ır. Bapbıanede muammaya 
ibik da_ fairlikten ziyade allamccilik yap O, benim bu cevabımı kafi gördü, na _ halletmqtlr. Bize söyllyeeektir. Ona r6re ba 
~ .. - latiyenıere bakın. O ne lifız veya sıl ki ben onun . d ·:ı d ğ· ı h .. k .. iş bir dnayetler serisinin başlanpldll'. Yal· -.ua c erı. e 1 • u mun - ıus bir .-e için haplsaneden çıkmanın ko-
"""uf leıı'a~, o ne hikmetler, o ne ta - den fazla kuşkulanmadıms:ı... layanı baim1qtur. Bizi Yeşllkiydeld bot kit
~ bilgileri? .• Hiasedersiniz ki, bun - Ayrılırken, ikimiz de asıl düşüncel.eri. kfinde lteldlyeeektlr. Ailesi haUo Osmaa'87-
!Qk . lecilerine ve cinaslarına kadar bir mizi kendimize saklamıştık. Ve şuna e - deki evde balunmaktadll'lar " blse melrtult 
lba~~e sun'ilik buram buram tüt- minim ki, 'benim 0 makıılemdeki fikirleri yoUadılından haberdar detndtrler . 
.. --ıoeair. Genzi tıkıyan bir buhurdan gi- alimane bulmıyan bu yeni ve genç isti - Tayin edUen reee Rıdvan Sadullah, ıerko-

• •• d d ld ·· ·· k d . 1 .. mlser Osman ve iten otomobD!e Yeşllklye 8Q a ' yo a yurur ~n e nazarıye erını ı ntttk n mahküm Ralfl köıtkün bir oduında 
~-; nhııı bizim edebiyatımızda mı kalıba sokacak mısralar anyordu. j tabanca nr öldürülmüş bulduk. 
ı.?a " Garb edebiyatında da bu safha • İşte ilimane şiirler böyle doğarlar ve Sfırkomlsdr- nde telefon ol"1t olmadıtmı Beyaz bir ci.sim bızim hi:wımız dan geçerek bahçeye dügtü 
'Jttn lJtıen rastlıyabiliyoruz. Fransada bunun için uzun yaşıyamazlar. ara.,t1nnak üzere iken Rıdnn SadaDab müze bir çiçek tarhı çıktı, durduk. E • I nım uzağa gitmiye ne lüzum var, aşa~ 
~ hıct aaır trajedisinin, Racine ve O gencin ederin> den ne anladığını sor- «buloncluiu zannındayım» dedi. lektrik fenerinin ziyası tarhın kenarına ! atıla·n veya atlıyanın vücudünü dahi bi> 
~ille'den sonra nasıl bir tedenniye madım, fakat keşfetmiştim. O şiir ma - (Roman devam ediyor) teksif edildi. Yarım metre genişlijinde ancak .sukutun münteha noktasına kadaı 
~ bıclilini elle tutar gibi gör:.iyoruz. ka'ıesi derin olmak için, muhakkak, hiç ~ bir hat olarak uzıyan tarh bizim bulun- tesbit edebiliyorduk. Ondan sonra sırro 
detıı.; 0 klAaik facia kaideleri içinde ?ıiç değilse Valery'deıı bahsetmeli idi. _ 3 _ duğumuz tarafta bir ~ıra saksı ile hu- lup gitmişti. Bu vaziyete göre bunuıı 
'611-. lıaldkı 'bir heyecanla çarpan gö - Nitzchet'nin fevkalbeşerinden mısa! ge • G'" .. . dudlandırılmıştı. Bu saksılardan pence • canlı bir mahlUk olduğunu iddia için dal 

o-.q .,, orunmıyen kadın . . .lm. 1 d··rt h . 1. :-.:ı ü.•tt.,.. . f dd b "" ~ ardı. Arkadan gelen mukallid - tirmeli idi. Sürrealistlerin ifratlarını C'J§- . . • renm hızasına gelenler devrı ış er, o ı e ımuue ~ı ı6ımız erya an ara 
1tut OOu bile bulamıyoruz. Nasıl l<i bu kunlukla anma:ı, dadais1.ı~, futurisme, . Bu zannı tahkike •wı~~an bulamadık. beş tanesi de kırılmıştı. ~mek pencere • delil yoktu. 
~en IOnunda kllsik ekolün roman - cubisme cereyanlarına temas etmeli, bil- Bırden nere~en geldıgıwnı w der~al an!ıya - ı den düşen veya atılan insan bu saksıla • Vaziyeti benim gibi kendi kendbıe kı· 
~ ~da iflisına sebeb olmuştur. has~a Marinetti'nin dehası ve iddiaları ö- ~~dı~ımız •bır k~dın 1çı~hgı, t~yler uı:ı>:r- rın üzerine gelmişti. Saksılar düşen cis • saca gözden geçirdiği anlaşıJan serkomi • 
~ ltonlantiame'in kaideleri fazla aıkı- nün~e yerlere kapanma1.ı, bol bol isimler, tıcı bı~ feryad yukse~ı. Ses bına.nı?., ıçın- min ağırlığına ve sukutun ıiddetine da • ser: 
Uee b_.~~~~erden de ayni hüzünlü ne- tarihler, nümuneler göstermeii idi. Ne - d~n .mdı, ydoksaddışındlad~ğ?l~ geblmıhşt_ı. 

1
He-

1 
yanamıyarak devrilmişler ve kırılmlf • - Eğer bir teY anlıyor.sanı Allah be 

--~-uıifıir. ticede, bu makaleyi yaza:ı, kendisı inan • pımız e ışarı. an ge ı ı ıntı w aı ası 0 - lardı. lamı versin! dedi. Hocam seIJ ne diyor • 
ı...-. 'he. .-1elim b .. Fakat bugu··n b.l b·· ı .. b' h. b h l b.. muş olacak kı pencerey•.! dogru koştuk,! E t b h kk kt F k t b d··-n ? "' .a1;_,_ •~ ugune... • - masa ı e, u un ır ru ı u r.m ara u- . . ve u mu a a ı. a a u Ur- ıun 

-wı d 'd be · · , d. serkomıser camı bır hamlede açtı aka - . . ' . . . 1 ~ e aembo!isme en rı geçır - yük san at ismini vermeli i ı. b" d .. .. .. k t b h d .. ' ı cısım nerede ıdı? Ne olmuştu: Saksıların Rıdvan Sadullah pencereden dışarı ba· 
~;· iatuıaıe1 d d d N aman İ · h k 0 ki f ·· · ın e uçuncu a tan a çeye uşE.'n, ya- 1 f d f k belli b ı· · b' · ı k d · de · d .. ·· ·· d S :"I .. h er mey an a ır. e :: yı amma o zaman, a ı sa şıırın h d • b' . . be . . . . etra ın a en u a , en e ırsız ır ız: ıyor ve erın rın uşunuyor u. er • <llül fairleri ilhamlarını kaidelerin 1 membaına değil, ancak binbir nakişle ve u a~ı.a~ .. ır ~ısım: Y~~lar. g.ıym;ı~ ı~- ı dahi yoktu. Yoksa s~t'komisere hak ver-

1 

komiserin suali üzerine başını bızder. ta· 
fi1t ~ tutnıu§lardır, o zaman hakiki saf ı müphem işaretlerle süslü çeşmelerine el :e.n ~~~u u~~ ~~~~y~n ~ ~ısı~.. ı..ış u • mek mi lazımdı? CinY, perili bir evde mi rafa çevirerek: 
~ • libi parlamııtır. Buna karşı, u- uzatmış olurdum. da, goz erm~z:ı k o~u~/· p ızım dızamız - idik? Üçümüz de susuyor, karanlık içinde - Hiç bir şey demiyorum, sadece bek. 
btı1.ı.e_ ~ pirane ıWmanelik rev~ç Bense şiiri, tabiat gıbi tekel'üfsil7., bil- •n. geçere u u e ı. encere en s~zan ı ayaküstü bekleşiyorduk. Düşünüyorduk, liyorum! dedi. 
c1e-:au andan itibaren yazılan şiirler • ltir kaynak1anndan içmek istiyenferde- h~~ıf .. ayd~~lı~ altında -;ar~ olarak gor - diyemem. Çünkü ortada düşünmekle haL _ Neyi bekliyorsun, hocam? 
~ bir tatsızlık ve yavanlık kendini nim. Bunu kendim yapamasam bile bJş- muştuk. ır adın ya aşagı atlamış, ya • ledilecek bir mesele mevcu:i değildi. Bir - Bu hokkabazlığın sonunu! 
~~· Ben ifte her feyden ziyade. 

1 kalarında olsun böylesini sevmek ve sev- hud da yukarıdan atılmıştı. _ mucize karşısında idik. Bir kadm yukar- Rıdvan Sadullahın hakkı varmış. Hok· 
ıa.a .. ..:.- ~öldüren bu alimaneliğe duf • dirmek hakkım değil mi? 1 Rıdvan Sadullah kapıya dogru koş - dan, üçüncü kattan aşağı düşmüş, sonra bbazlık dediği. bu facia sahne.sinin sonu 
1ı.1.~. Bir zamanlar Fransada 1'co- Rali.d Fahri Oıamıoy ı tu. Biz de kendisini takib ettik. Üçümüz tbue ~~ b . . .:ı ,. • d. 1 t ld k birden görünmez hale gelerek uzaklq- kendini göstermekte gecikmedi. Birdl•n 

~tler le d La. •••••••••••••••••••••••••••••····················· .. ••··•••••• ıruen aşa6ı ınen rner ıven ere a ı ı . 
~~et. Lia&ep~:n: . .:a~::ınH~edıa Lllslideki yaraiama hadisesi Bahçede acaba nasıl bir manzara ile kar - mıştı. . . .. dışarıdan, bahçeden gelen bir otomobil 

Ul..iç &ı.u bır arak al d •1 . · b" fh d. 1 şılaşacaktık? Çamurlar ıçinde can çeki- Belkı beş dakıka oylece kaldık. Yal • aesi ile pencereye kO§Uftuk ve etrafı taf· 
~da ak y nız ış a ~~ yanı ır s~ ay~ g r ' · şen bir in.san mı, yoksa kemik külçesi ha- mur hızını arttınnııtı. Janlı asfalt yolun niabi beyailıiı üstün-
llh.:~C . P.arlatmajı bqlamıştı. .. Behram adında bır genem evvellu gece line ge~miş bir ölü mü bulacaktın? MPr. j Nihayet Rıdvan Sadullah: de, içinde biriaini kadına benzettijimis 
l'h.~ libı renk renk açılan mısrala. Li · 1 ·d T t ı _ . 
·oıo 11ıı ... _"'- • • • • • .e ı e ayyare apar ıman!arının ya divenleri hiç bir ihtiyat kaydına rıayet _ y k kamn dedi Şu kadının iki insan bulunan bir spor otomobilinin 
l't --..._ l§ltilmemıt kafıyeler çınlıyor dak' kakt d .. • · d tab u arı çı • · 
~ . . . . . , 1 nın ı so a or~ yerm en anca etmeden bütün hızımızla iniyorduk. Alt dü tü1ır0; katı tetkik etmeliyiz. s<ın süratle kayıp uzaklaştığını hayal me. 

~t ı..._ Dıuaikiai ıle mestedıyordu. Fa- kurşunile tehlikeli surette '-·aralı olarak . · · · ı ş 6 .. 1 - d .. k B ;;., .. ı..ed il ıı. i 

~""' lbb-tL.: V la. ,. ki. .b. b. k lb ~ kat korıdorur.u yıldırım gıbt geçtık, mer- Tekrar binaya girdik ve merdivenleri ya gor u . u m""f". e e apaı nen 
~ d ı.;\ d a ıı.r- . · . mer mer ıven er en ınere a çeye oş- tırmanmağa başladık. O &nada içimi bir mer ıven ere a ı · ......---.ı, er ıne m 11 ı ır 4 1 bulunduğunu yazmıştık d. 1 d · k b h k d. ı t imamız bı·r oldu Bu ........ 

~·- e ... _, sa ece uzun ar i Zabıta mecruhun ıfadesıne nazaran bu k A d 1 k · • · t fer Rıdvan Sadullah önde bulunuyordu. 
h,_-.. keliıne1 · ah nkll · ı· dan • . . • .. .. - .. tu · Y ın ı pencerenı:ı ııızasını asar- nevi korkaklık hissinin kapladığını itiraf 
L-ll)orc:tu l\...lerınki _e lıdi~ ıbzac~~ .:ı ·- yaralama had~sıle ala.~dar_ g~rduga ladık ve ... Hiç bir şey bulamadık. Evet etmeliyim Bunda doğrusu pek haksız da Denebilir ki bir kotu re'!tordmeninin SÜ· 
411th..~ - • v~ e , gun ıe , u ~al.UU Hamza adında bır şahsı şuphe uzerıne ne. . . b , dk a·· l · i · l . amb h .. 

.• ~ bu kadar . . . b • hıç bır şey u ama ı . oz erlm ze ına. del!rildim. Görüruniven düıman görünen· rati ile bir c azın me aretını mezce • 
mısra mımarısı u e zaret altına almıştı. R'. ·· ·· .. k., F k t 6 

1 di k b. en har tll :·dafil · b"' b kı . . . namıyorduk. uya mı gormuştu . n a d~n ne kadar küçük olursa olsun tnsana den bir at et te mer venlerı anca ı • 
are m:ı er.mı ue ı P Oldukça esrarengız bır ma'hıvet alan . . . . ld · k. 1 k d b k · b·1:-di B -ftl Hatta bu . . b" 1 . · . hepımızın bırden a anması ım anı var d&ha fazla tesir ediyor. zim a ar ça u ıne lııu • una ragmen 

ban.u pırın ır zaman ar bu vak'a etrafında tahkikata ehemmı- .d . ., çok geç kalmıştık. Aşağı bizim arabanın 
4tc ,_, dosUanndan bıri olan Jı'Leurs yetle devam etmekte bulunan müddei- mı ı 1 

• Gene önde fenerile yolu aydın1atan 
...... -~~ lrı6bdii Baudelaı.r·.? bile onun hak· Üçümüz de ayn ayrı istikametlere gl - serkomiser Osman bulunmak üzere mer. ~&~ına va~dığ~~ ~an spor otomobi • 
~ IU CÜınl . akt k d. . . um~mi:.ik .~e zabıta ,ahid!erb ve sıh~i derek bir çeyrek müddetie bütün bahçe- d venleri çıktık Her taraf mutad ~ lının motör gurültusu oldukça uzaktan 
~· eyı yaım an en ısını a. vazıyetı duze~en yaralı Behramın veıdı- . b. . b. I 1 • geliyordu. Bu netice bir başka mücahede 

• ğ . if d aslı k"l .. . lı'di yı aradık. Hayır, canlı ır ın-;anı ır ta- lP(ıini ınuhaüıza ediyordu -s 
..... ,... ı son a e ve es eş a uzerıne a - . . . .1 k "" 1 & • ·ı b. 1 · ·di t oldu Bi ~ '-•Utıer• · ·· 1 · b .. tü ah k rafa bırakın, bır ayak J7.I bı e yo tu. u. d 1 k .k . t d Ancak ı e ır eşmce nevmı amam . • 
~ı_,_ nın flll' erı, u n en ve 1 st>nin failini tayin ederek suçluyu mey. .. .. h •ci d.. k:ıd n Ev e e e trı tesısa ı var ı. :ıim otomobilin li.stikleri bıçakla parça • 

lilı( .. ~ rağmen; bir sarayın eşhası dana çıkarmıştır. çuncu katta~ atılan, ~a u. . uşeab.in .
1
. d1 '·mum yakı\dığına göre cereyan ke.silmiş 

ta .--u ııanı ıb·seı le · ·d .. . • erkek her kimse haydt mucıze k ın en 
1 

. f'k· . f d k. 1 k lanmıştı. 
)'otlar e ı er resmı aeçı ya- Behramı yaralıyan Duzcelı Celal adın- ölemedi de kaçtı diyelim, bu takdirde ze- d~me~.tı. ~n~ı ka.tın ~asın·~ ~ e ~-k- Saat tam 11 di. Serkomiser ayağını ye. 

da bir gençtir. Suçlu ayni zamanda mec- . d k . l . b l ı· dı tnk duğmesını çevırme s'Jretı e u u . re vurarak okkalı bı·r ku··ru··r savurdu. R,d de Fr d f ·· · ( · . . . rnın e aya ız erı u unması azım . .. .. . "d t" 
ı.A_. ansa a, sa şıırın, yanı ruhun yakın akrabalarından olup ıkısı · k nıu tecrube ıle de teyı et ım. 

bı.. ....,....~- - - k ·w· d l ' Bahçenin bu tarafları 'kaba topra tı ve van Sadullah yarı müstehzı bir eda He 
.~ d..&.. WUJce, ozu emıgın en ayrı - de dikimevinde çalışmaktadırlar. Yarala- A • • Bu katta hiç tevakkuf et.mede'l üçüncü onu teselJı· ettı··. 
ı....: ~ de - d- ıı.,-;,..., b. k · • . . . . . yağmur hala devam edıyordu. 
~ 61._. · ıor ua.._.. ırço numune - ma hadısesine sebeo, bu ıkı gencın aynı . . . . kat merdivenini çıkmağa başladık. Ser • 
~ ~ edah pirin) en meşhur kadını sevmiş olma1arından doğan bir ~aharn~at bıttıkte~ sonra tekrar bır- komiserin elektrik fenerini sai elinden - Üzülme Osman Bey! 
~ ~~birisi Paul Valery'dir. Öyle aşk ve kıskançlık rekabetidir. leştı~. ~kı noktaya donen·~ durduk. Ser- sol eline geçirerek boş kalan elile cebin - - Üzülmesi var mı be hocam. herif • 
~ turlerinde mücerred riyazi hü- Yapılan tahkikata göre, suçlu Celil bll komıser ıle ben ad~ta aptal aşmıştık. Rıd. den taıbancaaını çıkardığını gördüm. leri elden kaçırdık. 
~ llU&ralann içine sıkıştırmaktan rekabetten mütevellid teessür ve kinle van Sadu11aha gelınce -;usn~asından onun Maamafih bu ihtiyat tedbirı beyhude - Üzülme tekrar yakalarıL Kendi nef· 
~L~ftır. Bu şiirlerde, bütün vak'a gecesi saat 20 de Şehzadl'başındaki da kararsızlık ve hayret içınde bulundu· oldu. Üçüncü katta canlı bir tek mahluk lime ben kolayca elde edilen muvaffaki • 
~ ratınen, bir sun'ilik bulan m:i.. evine gelmiş, ve :az sonra da Behram:n tunu anlıyorduk. bulunmadığı gibi kapılan arkalarına ka- yetlerden hoşlanmam. Hem 0 kadar nev. 
~ de (hattl Fransada) eksik de- yolunu kesmek ve kendisini vurmak ka- Serkomiser nihayet .. daha .fazla sus • dar açık oda?arda da eşya namına bir teY mid olmıya lüzum yok. Tahkikıturıız jn-
t~ · rarını vererek, rakibinin geçeceği Tayya. mıya dayanamıyarak soylendı: kipf ediyor. 

L ,_il ... _ _. k k k H Allah belasını versin bu ev pe- yoktu. -Tahkikatımız inkicıaf mı ediyor. alay ~ ~1elerin doprduğu ıu, çok re apartımanlannın yanında 1 so a ta - ay • Her taraf çırılçıplaktı. Yalnız ölünün -s 

~ bu kafesin içinde alacalı ka • karanlık bir yerde pusu kurarak, onun rili galiba! bulunduğu odanın üstündeki odada bah- ediyorsun hocam. 
haı-tmektedir. gAPme.tini beklemeğe başlamıştır. Rıdvan Sadullah fazla ümidvar görün- . .k. k d - Bi1ikis gayet ciddi söylüyorum. Hig 

-"'-· i ed il çeye bakan pen.cerenın ı ı ana ı da a. 
R&.... • * Bir müddet sonn, Behram evine git- miyen b r a e: 1 bi de~lse bu son hadise muammayı kısmen 
~ d d ... ,.,: ' d-.:ı1 çık duruyordu. Bu ha Taz evvelki mü- a• 

,..__ ~ bu satırlan yazmaktan asıl mek üzere bu sokaktan ~erken Cf'l~l - Taharrifyata . ev~m e ec~~· ll:'Ut t. uıhedemizin hakikat olduğunu isbat e • avdınbttı. Haydi içeri girelim. Boşboşu • 
~ 11edi ~- 1 . tabancasını çekmiş ve arkasından dört el o~man Bey, enenn zıyasını zemme u . r- n~ ıslanmakta mana yok. Orada anlatı • r, o noa1.11ya ge eyun. .rb. . . d 1 1 den yeni bir delildi. Vaziyeti şöylece tes-

c1ı...·· e - b. · ı k :ateş etmi.tir Çıkan kurşunlardan ikisl Bı ınmız en ayrı mıya ım. 
~ h- .-.ç ır şaır e onuşuyor ~- · . . .. bit etmek lAzım f'elivordu: Biz ikinci kat,. rım. ltt &L~ bir aralık, benim evvelce di _ Behramın kasığına, diğer ikisi de omuz- Uç çift göz, bdir çıdf·t· gozd. en eldbeğt.1kuv- -4-
~ y k t gelip cesedin bulunduğu odsya girdili-

>b.a..~ "'1ç ..,.;..:_ - .;irlerı' hakkında larına isabet ederek ağır surette yara1an- vetlidir. u an an uşen ınsan. e ı , a. 
~ ..--&11 -· r k b k miz zaman üçüncü katta bu odada biri 
...... J•n ... nzın getireli. muma sebeb olmuştur. vuk bile oıaa bu ısla zemınde ız ıra - vardı. Kim bilir belki de kati1di bu. Biz 
l\.. :_~ bir Pirini methetmipiniz! Tahkikat sırasında suçluy:ı yardımcıhk maması imkansız. 
~· yaptığı şüphesi üzerine Halil adında bir Aydınhk pencerenin zemindeki hiza • cesedi muayene ile meşgulken pencereyi 
~~~I şahı.s ta nezaret altına alınmıştır. sından itibaren hattı müstakim üzerin - açmış ve aşağı atlamıştı. Peki amma at· 
.:.~ Bu yaralama hldlsesile müddeiummnt de llerlemete baıladık. Bir metre, ild !arken neye haykırmıştı? Yoksa atlama-

-... ~ -''-1erhıl 1-Aenme-f_. muavinlerlndeı:ı Turıucl me.,W olmak- nıetre, Oç metre ... Dördüncü, beıinci, aL mJ.f ta, bir başka şahıs onu atmış mı idi? 
paa· .... a &1• ,_ tr il y edlli l metred 6ıiü Bu takdirde btı 11diıciSI nerede idi! Ca • Wır. tıncı me e er... c e • 

Ölünün firan 

İçeride bizi yeni ve korkunç bir sür • 
priz: bekliyormuş. İkinci kata çıkıp ta 
maktulün bulunduğu odaya girince biraz 
evvel masa başında bulunan ölünün or • 
tadan sırroldutunu dehşetle gördük. 

(~ftl') 



8 Snyfa . 

akh 1 

Siz siyahlı komşu bayanı ta. 
nır mısınız? Tanıyamadınız 

mı, nasıl olur canım, hani up-
Kazın. hayvanlar aras nda en akılsız uzun boyu var .. şişmanca .. ha-

olduğumı iddia ederler .. Fakat bu iddia I ni canım yüzü buruşmuş. 
acaba doğru mudur? Bakın Bayan Gül -

1 
Tuhaf şey, siz de bir şey bil

sümün kazı bu iddianın doğru olmadığı. miyor muşsunuz?. Hani kış yaz 
m ortaya koymuştur. Ba~ an Gülsümün 1 daima elinde bir şemsiye ta -

şır.. Hani yüzü hiç gulmez .. 
kazının. soğuk havada uzun zaman, sud 
kalmak yüzünden sesi kısılmıstı. Halbuki 

gülmediği de iyi ya, siynhlı 

komşu bayana gülmek pek yn-
o karnı açıktığı zaman: raşmıyacak sanırım. Tanıma -

- Vak vak! dınız ha .. yazık .. ben de bü -
Diye bağırır, Bayan Gülsüm de, ona yük insanlar her şeyi bilir, uı-

1 d . H • 
yiyec~vcrird' Vak vak d'yemediği f~Jn ~r zanne erım. er ne ısc 

yiyecek verilmiyordu. Bu gid"şle açlıktnn ~-:~ıatırım: . 
ô1ecekti. .uısanlar bazı şeyı severler, 

bazı şeyi sevmezler, meselıi 
ben kuru fasulyeye bayılıı m 
da, ıspannğı sevmem, mesela 

-c:. • c:o:....:_c:. c:. 

• 1 

ablam, mavi renge bayılır da 

pembeyi 5evmez, mesela ba -
bam susmıya bayılır da konuş.. 
mayı sevmez, mesela annem 

Bayan Gülsümün bahçeli evinin bah-
kon~mıya bayılır da susma· 

S ON PO S T A 

siyahlı olmaktan kurtarmak 
_Çaresi aklıma goldi. 

Hemen babamııı odasına 

koştum. Babamın bir huyu 
vardır. Kendine gelen mek • 
tubları zımbayla deler, ve 
dosyalara koyar. Delinen mek 
tubtann delik ynlerinden çı · 
kan toparlak ktığıdlar zıınba -
nın içinde toplanır. Zımbayı 

açtım. Toparlak kfığıd olduk -
ça boldu. Fakat çoğunun renk· 
leri beyazdı. Evde öteye beri • 
yi aradım. Renk renk kliğıd 
lar buldum. Bunları zımbanın 
altına sokup deldim. Zımbanın 
içi renk renk toparlak kağıd • 
larla dolmuştu. Hepsini avucu· 
ma aldım, götürdüm. Siyahlı 

komşu bayanın şemsiyesine 

koydum. Siyahlı komşu ba 
yanın gitmesini bekledim. Ka . 

pıdan çıkarken b~n de kapıya 
kadar inmiştim. Siyahlı k.:>m · 
şu bayan, yğamur yağdığını 

yı sevmez. Mesela gene ben görünce: 
otomobilin karnesini gördü. O karnenin her gün b"şka renk rob, kostüm, manto j - N<.ısıl, küçük gene yaramazlık ya - - Ne iyi etmişim de ŞP.msiyemi alını-

.çe kapısında b.:r otomobil durmuştu. Kaz 

sesini tanırdı. Kendi sesine çok benzerdi.1 giyen komşu bayana bayılırım da her za- pıyıor mu? şun. Almasaydım, şimdi ıslanacaktım. 
Hemen korner. n üzerine zıpladı. Ayakla-! man soba bor~·m gibi baştan aşağı siyah 1 G .. ' iba benim yaramazlık yaptığımı Dedi. Şemsiyeyi açtı. Şemsiyeyi aç -
rile bastı. Korne keneli sesi ı?ibi bir s 1 giyinen siyahlı komşu bayanı sevme~n. 1 söylemesi de v. .:ıemin hoşuna gidiyor kl; I masile siyahlı bayan olmaktan çıkması 
çıkarıyordu. Benim sevmediğim için olacak zahir, si-

1 
siyahlı komşu bayanın sualine: bir olmuştu. Şapkası, mantosu, renk renk 

yahlı komşu bayan da beni sevmez, an- - Yapmaz olur mu, nı? yaramazdır, olmuştu, yakışınıştl da ha .. annem şaşır
nemi de sever mi bilmiyorum amma .. her bilseniz cevabını verir. Bunu işiten bizim dı. Siyahlı komşu bayan sevineceği yerde 
neden " ikide bir bize misafır gelir .. Mi.. siyahlı komşu bayan, bana nasihat ver.: hiddetlendi. Üzerime hücum etmek is -

Bayan Gülsum: 

- Kazım acıkmış vaklıyor! 

Dıye düşundü ve arkasına döndu. scıfır gelmesine gelsin, ona karışacak de- miye başlar: tedi, ben kaçtım. 
ğilim .. fakat anneme kızıyorum. Her ne Yaramazlar sC'vilmezmişkr, uslu ol- Sonradan öğrendim. Annem fırçayla 
zaman o bize gelse; bana: mak Iazınunış. Dahu buna benzer benze- listünü başını temizletip gene siyahi:. ba. 

- Haydi Metin g~l komşu bayanın c- mez birçok şeyler. yan olmuş. Böylelerine iyilik te yaramaz. 
lini öp! Allah aşkına siz ı:öyleyin, böy e bir si- İşin fenası, o gün annemden, akşam ba-

Der. işte bu benim canımı sıkar, si _ yahlı komşu bayan, hiç sevilir mi? İşte bam eve gelince babamdan işittiğim azar-
yahh komşu bayanın bana uzattığı ytl _ ben de sevmiyorum. lan, ne siz sorun, ne de ben söyliyeyiın. 

O arkasına dönmeden kaz otomobil - 1 * * * zük bolluğundan, kuyumcu dükkanının 
camekanına benziyen elini öperim. O da 1 Siyahlı komşu bayanı sevmiyo:dum 

1

.1············· .. ·········· .. ······ ·~··· .. ••••• ............. \ deki korne .. in üzerinden aşağı atlamıştı. 

Bayan Gülsüm: bana: amma, benim bir huyum vardır, iyilik et- Geçen bilmecem izde i 
- Vah, kazım vah, dedi, acıktın de - _El öpenin çok olsun! mey~ ~everim. Amm:t .~~me olurs~. olsun kazananların 

mek, şimdi senin karnını doyururum. Ve sevdığıme de, sevrnedıgıme de ıyılık et -
Der, bu kadarla bitse neyse, sanki c- mek hoşuma gider. Siyah1 ı komşu baya- hediyeleri 

hemen ona yem serpti. Kaz da güzelce nun üzerine vazife imiş gibi anneme dö-
nı sevmememe rağmen bir iyilik etmek 

karnını doyurdu. nüp sorar: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- aklıma gcldi. Astl i~l~i ona de~L ko -

-Bu odad:ı hiç kim.. 
sc görünmüyor de -
ğil mı, acab:ı h:ıki -
katen içeride kimse 
yolc mu, haydi ço • 
cukbr, siz arayın, o
dada kimse vnna el. 
duğu yere bir işaret 

koyunuz; ve resmi ga 
zetedPn kc .. ip bize 
göndcı·iniz, doğru hi

lenlcrdcn üç erkek o-

.. 
n1 

casına yapmış olacaktım. Benim iyiliğim 
sayesinde ı>en bildim bileli siyahlı olan j 
komşu bayan siyahlı olm ' •an kurtula-
caktı. 1 

1 
Siya't lı 0 1.maktan kurtulmak ona ya -ı 

kışacak mıy<lı bilmiyorum, görecektim. 
Hele kocası ömründe bir kC're karısını si- 1: 

yahlar giymemiş olduju halde gör:.ince 
kim bilir ne kadar memnun o acaktı. Ba
na ne kadar dua edecekti. 

Sı) 1ı bayan sok'lkta vanından ek -

sik etmediği şem~iyeyi bize fl'elince an

tıedeki portmantoda bırakırdı. Bır gün ge 

ne bırakmıştı. Gene salonda annem bana 

Geçen bilmecemizde kazananların 
isim!eri Pazartesi günü çıkacak sayı
mızda ilan edilecektir. Hediye kaza.. 
nanlardan İstanbulda bulunanlar, he
diyelerini Pazartesi ve Perşembe gün
leri öğleden sonra idarehancmizdcn 
alabilirler. Taşrada bulunanların he
diyeleri posta ile gönderiıir. Birinci ve 
ikinci hediye~ri kazaıı:ın okuyucula
rımızdan birer fotograf isteriz. Bu 
fotografları gazeteye koyaca~ımı:ı: ı.. 

çin iyi çekilmiş olmaları şarttu İs
tanbulda bulunan okuyuclarımız fo
tograflarını, ıhediye almaya geJirken 
getirebilirler. Taşradakiler posta ile 
göndPrmelidirler. 

DİKKAT 

İkincitcşnn ~ 

·----------------------------::. Otomobildekiler, hır tavşan görıniişlef' 
pe~ine takılmı~lardı. 

Otomobildeki~r: 

- Hah şimdi tavşanı yakalıvncağıZ. , 
Derlerken sincab rlosLu tavşanın t~t. 

likede olduğunu görmUş, onn yardı..Jll L: 

mek istemişti. Tav~an koşuyor, otorıı0 

bildekiler kovalıyorlardı. Sincabın bile 
lunduğu kestane ağacının altından geÇ 

ceklercli. 

Jllo c • 
Sincab tam otomobil geçerken aba tO' 

daki bir kestaneyi kopardı. Kestane ? 
mobili ·ullanan şoförün gözüne düştıl· 

BOll!f/ 
··-

B y Tekin golf oynıyac~ktı. Topa ropo.sile vurmak ısti • 
yor, fak:nt vuramıyor, sopa bo~a 
sallanıyordu. 

Düşündü. Bilardo oynıyanların Ayağını topun üzenne 
koydu. 

defr 
Olanc:ı hızile sopayı salladı. sopa, topa Je 

memiş, ayakkabısına çarpmıştı. Bu sefer ,8 
gene top yerinde kalmış, ayakkabıs1 havn> 
f ırlamııtı. 

Bir türlu bcceremiyordı.ı.. - Acab1 ne yapma -
lıyım ki topa vurayun 
ia top gitsin. 

yapt Klan gibi yaptı. Gene 
beceremedi. Top yorlnde 
kaldı. 

- İşt.c şimdı elimden 
kurtulamazsın. 
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1 ve ;: 

inıtnn•11111111111111mınmmm11111111111n111-n111111111h. Çeviren: lbrahim Hoy ı 
b" Çayırda, papatyenin yanı başınd": tanesi kurtuldu ve Afrika sahillerine !iz sahillerine indiler. Yıllar su gibi 

•• tfHll .. 1111~ 
Yazan: Reşad Ek.rem 

ır başka beyaz leke daha vardı. Bu, ulaştı. akh gitti. Ve 1592 senesinde Manşda 
?'avru bir tavşanın kuyruğu idi. Ya'§ - Maamafih, mukadderat, kuşlara da bal·k tutan bir İngiliz balıkçısı oltasına Kaçırma plinı ıca ve dah k 11 t 1 J. kı a a ı ı avşan ar ·.!'.orunun O) un oynuyordu. Zira bu hamasi uçu - bir şevin taıkıldığmı görünce 17 azizin 
Ya. ?larında otlarlardı. Bu ya)vru tav - şu yapan, engin denizler aşan, iklim • ba~ları üzerine yemin etti ve büyük 
Ş:ın ıse g·· ·· 1 w Ça oıu a an, ucu bucagı olmıyan lt!r değiştiren kırlangıç, kül renkli, sarı bir güçlük ile, muazzam bir yılan ha - Büyükçek.mece kasabası, bu davet m:.:- gemide gözcü bırakarak, köyün deniz ke-
d yırdan çimleniyor, buralarda peren- parlak gözlü, katil suratlı yaban kedi- lığını sudan çıkardı: ve avım sahilde nasebeti ile boşalmış gibivdi. Buna mu - narındaki şarabhanclerinden birine git • 

e ~tıyordu. Yavru tavşan işte bu pa - sin;n pençesine düşerek can verdi. Ya- duran birisine üç buçuk kuruşa sattı. kabil Küçükefendinin çiftliğinde de, civar nıişlerdi. Yolda rastladıklar: Kalikratyalı 
Pa~yeyi g·· d'" k k k 

1 
b köylerden gelen köylülerle beraber en az balıkçı • aemiciler, bu soaan kayı"ının 

. or u, ıvır ıvır ıvrı an ur ban kndı'sı· onu bı·r lokrn""'.Ja yuttu, ve Adam da balıgwı alarak karısına go··tu··r ,.. ,... "' nu ıle ç· w. k . '" d'U du··.. ~ - üç bin yiğit toplanmıştı. Çadırların önü- kaptanını, choş geldin Panayot reis!ı. di· 
k k 

ıçegı okladı ve yedı. Sonra, yıldızlı gecede uluyarak dişisini ara - ne, sabaha kadar yanacak olan büyu"k ye, ve buna benzer bazı sözlerle büyük bir 
or arak g . . . d .. d"" C~\.:, ~rısın g~~ıye ~n u, ve an - ma~ra gitti. - Karı, dedi. Bunu biraz sebze \'e meşaleler yapılmış, ağaçların arasına ge- hürmet ve alaka göstererek seliim'.amış-
·b· çukurlarına duşen bılardo topları Fa:}(at bu vahan kedisi de uluyaral{ baharat ile pi~r. Zira bu gece, hayatta rilmiş tellere muşamba fener!er asılmış, lardı. Bu Panayot reis, yaşı, elliyi aşmış, 

ı~ 1 koruluğa seğirten diğer tavşan _ ölümihıe git~işti. Zira ara':lan bir haf- hiç gülmemis ve heo kıtlık yüzü gören kibar davet1ilere tahsis edilen çiftlik köş. fakat yirmisinde bir delikanlı kadar dlng 
<t'rın u k k kfi ise, baştan başa kandillerle donatıl - bir adamdı. Ayağında, Rize ve Mapavrl 
· çu açlarını görebildi. Kendi - ta henu·· z <Teı-rnı· c:tı· ı...:, kendı"sı"nden da - birisi mic:afiı· gdecek.. t K.. ·· k f d" ı fl kl d ~ b sı d t-- ., "' .l'.1 mış ı. uçu e en ı i e güzide davetlile- tara arı uşa arının giy igi ir z.ıpk~1 

k 
1 

e 0 tarafa doğru atıldı. Amma geç ha azılı bir yaban kedisine rac;tladı ve Karlın balı~ı pic:irdi. Misafir de müt rinin huzurunda çalacak saz takımından üstünde bir aba, başında da bir kabala.ili 
~ ~~şh. Yavru tavşan kızıl bir ışık oımn oencelt'ri altında ezildi. Did;k di- hic: bir iştiha ile, lo)'maları birbiri pe - başka, düğün meydanında köylülerle vardı. Uzun boylu, iri kemikli, sakalı 

gordu. Vücudüne kırmızı bir hançerin dik edildi. Muzaffer '\.·aban kedisi, da- si s•ra yuvarlıvarak yemetri vedi. Derin Çekmecelileri eğlendirmek için de iki ta- traşlı, pos ve kırçıl bıyıklı, çakır gözlüy-
saplandıg~ d d b" ~ 1 k t d k kım davul zurna, iki üç takım da saı: tu. dü. Gençliğinde güzel bir adam olduğu. 
ark mı uy u, ır çıg 1 at ı, ve mn~ın :faki kan lezzetini duva duya vo- erin içini çe ti, ağzını sildi \'e konuş- tulmuştu. Küçükekfcn<tinin meşhur kah- belliydi. İstanbulda birçok Fanayot reis 
k aısından da bir dişi tilkinin ağzında lurıa kovultlu, şafak sökmeden biraz tu: yası, etek\erini beline dolamış. ortalıkta olduğundan gemiciler, kalafatçılar, güm. 

1~~~~·d1 kaldı. en•el, kiicümen ve hezal yanrağl gibi - İst{'r imm, ic:ter inanma karne~, dört dönüyor, ikide birde, koynundan yaf:! rükçüler, yasakçılar ve gemi levazımı sa• 
Or · 1 anaçtı. Amma avını yemedi. tir tir titreven bir cal\al mevdana c•k- dc:>Ji .. <ıc!• ktpn ölmek üzere idim. 'B{' - lı bir defter ile kuşa~ından divit ve kale- tör. tüccar arasında Çakır Panayot diy~ 
ikı'rnnna kaçtı. Ve kendisini bekleyen tı Yahan kedicinin lesile •karnını do _ ni vemc:öe clcıvet etmeden biraz önce, mini çıkararak, verdiği beş akçeyi on beş, ayırd edilirdi; bundan başka celi sokar~ 

va on be§ .akçeyi de otuz beş. kırk olarak adam olarak ta meşhurdu. Çakır Panayot 
Büt:. vr~5unun bulunduğu ine vardı. vurdu. Bir hafta kadar karnı tok, sır- kend;ıni öldürmefıi kuruyordum. Bu masraf hanelerini harıl harıl dolduruyor- reise ağır laf söylemeğe gelmezdi. Dazan 

un dunvalar tilki alnanın oldu. Tav tı pek crt>zdikten sonra da ölümüne ka.ı. Vt.?Mek san~· <>hemmivetsiz gibi görü - du. Sonra, koyun getiren çobanın, tavuk saaflerce, hatta günlerce kendi kendisine 
:~: Çocuklarına yedirdi. Ağzı sulana vuc;tu. Bir gün, cakal ininden çıkarak nür amma benim havatımı kurta'I"dı. ve hindi getiren köylünün. yük taşıyan kur.ar, adama ondan sonra gelir ç:ıtnrdıı 
tut~unaSoonları seyretti fakat kendisini dere basına gitmiş su içmeğe hazırlan- Biraz sonra ev sahibi sordu: arabacının. ırgadın sağ elini bileğinden mesela: cSen bana bundan bir hafta ev-

B
. · nra tekrar cıvlanmaya çıktı. G _ Peki, karnın doydu. $imdi ne v. a- kavrıyor, onlar yüzfinc şaşkın şaşkın ba. vel çardak önünde dik dik baktın idi, be.. 
1 

d mı~tı. ülllmscıven bir kütüğü andıran karken elinin baş parmağım kaleminin nimle ne alış verişin var söyle bakayım!ıt 
lI r aha d~ geri dönmedi tilki ana. : :msah toou tonu bir kerecik ağzını pocaksın? tersile mürekkebliyerek defterin kena - dive adamın önüne diklirdi. Ne denir? Ö. 

0-~~1~. bacaklı yabani bir hayvan onu - Ne mi vana•"'aeım? Eserimi biti - rına bastırıp: cHaydi var sa"'lık i!e. Kil- zÜr dilenirse. daha fazla azar. hakaret .r O·d ar1 ı ve suya hattı. Cakalın bulundui?u "" 
~it u: Kovalmiı. Deli gibi yaptıkları vcrde de valmz kücü'k ve pembe bir rccei?;m dostum .. eserimi .. Ac avı O\'na 1 çiikcfrndinin sıhhatine dua eyle: ~ diye - derdi, ters cevab alırsa bıçağa sarılırdı. 

ı kılometrelı"k bı"r va t a da m .. "' .. d"' .. ler amma .. ı·nanma .. bak l-afam rek başından savuyordu. Marmara kıyısındaki kasaba ve köyler • 
bir v rış an sonr karı lekeci kcı!dı. Timsah kolay kolav L ' '!\ Yerck kıstırara-k param a tti mı"-•l ic-, ]i\'or, dinle.· .Mimar Sinanın bir şahcsPri olan Bü • den İstanbula sebze ve meyva ııtetirmek-
'I'i!\· parç e · car verecek c;nsten deiiildi. Amma yükçekmece köprüsünün Silivri tarafın- le geçinen bu gemic!n;n, kaçakçılık yap, 
t 

ı Yavruları <1nalarını, açlıktan iz - O mec:'alelere parlak kl ıt;ıb (nman) ın karş•sında kim durabilir? • " '· yanmasını daki başında da, bu büyük mimarın adına 1 tığı da rivayet edi'irdi. Marmara açı a· 
dü ö{ekerek beklediler. Bir tanesi öl- Timsalh vac,aılı, aradan yüz sene ge<'ti. öi?retir! nisbetle Sinan'ı diye :mlılan kırk elli evli rında dolaşır. İstanbul gümrüğüne gelen 
, · f'kisi erkek kardeşinin ölüsünü T' L •• h b A San~i kendisi .(!'ecenin vanaığında asılı küçük bir balıkçı - bahçıvan köyü vardı. ecnebi gemilerine yanaşarak gümr:ikten 
Je:li F k ımsa:ı mut ;._ ir a]::ımet oldu. Yii7. · Bu köy halkı, on altıncı asırd:ı tamamen mal kaçırırdı. Yanına aldığı tayfr,larla, 
a ık. a at daha haftasına varmada'1 ,,lli ""'n" da ha aecti. Timsah zavıfladı. durmu" gibidir, f v kl ·1 ··ı · ç ı tan g"'z.l . a·· t d"" d"" s·· .. ., müslümandı. Sonra, birkaç ev Rum ge - tay a yamagı çocu arı c cO esıyeı pa • 
tek i d 0 erı or on u. urune - Tiritlec:•;. Sonra bir O'ece, son bir dPfa 1'ıp1n bir Ha~c;l inin kulaı?ındaki lip yerleşmiş, yüz yıl kadar bir zaman zarhk ederdi. 
t• n en dışarıya çıktı, yalpalıyarak ola~a1< daldı, Vt> anafor. }asesini, kıvrı- kı\•metli bir mücevher _gibi .. içinde de, Türkler birer ikişer, evlerini ve Yanında da bir ~ayfa ile bir çocuktan 

d~ Çayırı kuşatan hendeii'e kadar gel - b .. , .. 1 bah,.c1erıni yeni yeni aelip verle"mek is- başka adam bulundurmazdı. Bunları da, 
ı ve . . hl tl'l" en y;l;<ıı bal•kl~r·nm vurd1111a Nasıl, can 1m?. " ,, J ., 

.... ıçıne yuvarlandı. Tekrar tınna - tiyen Rumlara satmışlar. Silivri ile Bü - isine. karına ve sırrına ortak yapmıştı. 
•ıattı 1 .. ..,ı,_ -i.inlii. Y•lan balıklan da Hrmahı kısa - Ru nt> vahu? :-. d b l d•v ·k· ki _..ı .:aca'K kadar zayıf düştüf1ünden o- yükçekmecc>ye hicret etmişi.er, Sinanlı Bu sefet. kayı,.ın a u unan ıger ı ı -
~u·.ıa yattı kaldı ve açlıktan öbür dün- bir za'1lancla temize havale ettiler. - Yeni piyesim RomPu ve Jülvetten köyü de bir Rum köyü olup çıkmıştı. Bu şi, Çakır Panayot reisin ye.ni. bir kaçakçı. 
.r~y. boyladı. Giin]er haftaları, haftalar avları ko- birkac mısra .. evet .. artık diğer dört arada Sinanın adı c!a unutulmuş, Kali - lık isi icin kayığa ı?irmiş ıkı sahte tayfa 

A ı ı y 1 b 1 kl d "b b" d · d 1 ~ kratya diye şöhret bulmuştu. idi. Bunlardan biri Yandım Ali, öbürü de 
..... r.radan daha beş dd'..-ı·ka geçmeden ' [! acı. • ~'l a ı arın a ı:rarı ır ar- pcr evı e tamam • '" .. aınm... f . . w. k k lı .... 
u -" Ka~kratya Rumları, kavgacılıkları, ay- Tesbihçi idi. Bu se er girıştıgı aça çı .., 
. ırıı pırıl yanan \'e laAcı"\•erde çalan '~ pevdah1andı. Yurdlarında•'l uzak - Vr> icte SekFpir bö\ lece büYüdü, ta- ·a· d 'k" b' yaşlıkları ile meşhurdul.ı-:-. Bilhassa ba _ isi de biraz çetince ı ı; en az an ı ı ın 
~~tıkler}p bir sinek sürüsü etraftan be- 1nc:mak istivcrlardı. Amma nı0reve gi - nırdı. Söhreti Yed; <'aı::ın dört iklimi lıkçıları, Çekmecenin balıkçı yiğitleri i~e kişiye yakın bir kala_balığm içinden biı: 
ltdi v"' flk" . dE>ceklnd;? Bilmivorlar, iistelik unı•ır- c:nrdı ve sonunda ök,..ek, toprağa gö - kanlı bıçaklıydı. Çekmecede de. Kalikrat- adam kaldırmak idi. Ihtiyar serseri ge "' 

dul - ı ! yavrusunun }eşme kon - 1 d d B" h. w d ··ıd·· :-.'acla da cbelas· ını arıyun valnız ba,.:ına mı·cı·, bu ı·ş ı·,.ı·n Yandın1 Ali tarafından ol., 
" .nr, ve müthiş bir savletle v. emeae, samıvor ar ı a.. 1f ne ır acrzın an, mu u. Y ,, " ve h ..., l k b n· ·k· S k · · köprüyü geçer» darbı meseli yerleşmişti. dukça mühim bir paraya tutulmuş, bunun 

- - ' Çekmt>ce'i ihtiyarların anlattıklarına ,gö- da yarısını peşin a mıştı. ata ane çe • da 
aJli gu··ç ı"nsı·y.-f.,larına uyaraktan oar .1 - ve kr,•,..a ir nehre aktılar, ora- r .. ır 1 ı c,ene ~nrP e spırın mezarı- 1 B kh 

- re vaktile Çekmeceli bir yiğit Ka1ıkrat- tesinin meçhul reisi tarafından hazırla .. r
Yavrulamaya koyuldular. dan da deli brıibi yüzerek, ırece gündi.lz •ı· 7iv:-ırpt edr>n va.,l · C'cı bir adam h<"·"' -

tiJ1}ka! sinekler ve diğer ha~ereler, dinlenmeden denizi astılar. Bazıbrı retl€' ~esini ,-ü1<celt i , ahlavıo of1•,•arrık y;dan bir kız kaçırmış. Kızın bir yavuk. nan ve Yandım Aliye verilen Küçükefen"' 
trıu~~ Ya\·~~sunu_n .kemik. lerini de sö _ boifoldu. Bir kısmı yaşadı, ve Atlas 0

; ;·cıi. Ye !l"PrrPerl,,rin arasından küçü- }usu varmış, bir gece Çekmeceye gitmiş, 1 diyi kaldırma planı şöyle tanzim edilmiş-
ı. ·lllPk uzere ıdıler kı kırlangıçlar cı- Ok ·anusunda ve ~arib bir sazlıklc.1.· di- cüV. bi,. sevi konardı. kızın gelin olduğu eve girmiş, eski ya - ti: 
11;a· ald'I k - tt l P.u hi r oaoatve ;di. vuklusunu hançerle vurup öldürmüş, son- Çiftlikteki daveti:ı ikinci gecesi, çiftli .. 
ı ı:.'" ı er. Parlak bir semadan volta- v:ırına apagı a ı ar. ar vu d h v~·~1ı ~clam bu nanatvpvi fırlattı attı. ra dağa çıkmış. Kızı kaçıno evlenen Çek- ğe bir saray kapıcıltaşısı ~elecekti. Bu ~ 
8

•. rup süzülerek aşağılara indiler, Burası. ha c,iz esabsız trilvon larctı ······-··---·-··· rrı<:c<'li yiğit te kılıcını kuşanıp Hum de. dam Küçükefendive Sultan Muradın bil'. 
ı: ?.larını açıp binlerce sineği yuttu • ıon sazların yıi'iıldığı ve kızaın güne - ,r ~ likanlısmın peşine düşmüş. İki genç bir! emrini getirecekti. Bu sahte emirde ese~ 
":ı· .. v~ .. k1~ __ Mcreti. için kendilerine ne _ şin aJtında durmaksızın çürüdü~ü. bü- Ti b v~ Terbiye gi.ın bir pınnr basında karşılaşmışlar. ki Abdi Mollasın. nişanı hümayunumu a-
" ~ rluzduler. Zıra yaz sona ermelkte tün Okyanus süorüntülc:>rin;n ran~Pvu Çekmeceli Ka1i:.Cratya' ıyı vurmu~. Çek - lınca kapıcı başı Ali ağa kulum ile tiz gele., 
.. e k 1 baht. s erı· meceliyi berikinin akrabaları öldürmüş. sin ve yanına kimse almıyasını> yazılıydı. 
,,.
1 

ır «mgıı-lar da cenuba aog· ru yol v-c~i olan Sarcasc;o den;zi idi. Süorüntü k .. nı 
1 

" O gün bugün Çekmeczlilcr ile Kali rat - Çiftliği bir tel8ş alacaktı. Davetliler yüz• 
ai';;ta idiler. n•nP'inlik getirir. Bur<lfa deniz balık 1 vahlar arasında bir kan davasıdır baş - u'"stu·· kalacaklar, yahurl daaılacaklardl. On Yazan: Dr. brahim Zati Ôget n 

Su.. .. bin şeytan aibi u]u,•an rüwarın, ve'lllerile tıka basa doludur. Yılan ha- · lamış. Sahte kapıcıbaşı da Küçükcfendiye efen r ı t-o J Istanbul Cezaevi Baştabibi kı,.111 eri arasmaa kırbacını şaklattığı l·kları s~z)ar1 n altında beslenrliler, ve Mirasyedi Küçi.ik,,fl'nd\nın Büyükçek- di hazretleri.. Müjde ba.l-ışişimi. is:e.rim, 
... : angıçlar uç~rak yükseldiler. Fakat hiç bir insan flÖ7iinün simoive kadar l(itabın içindekiler: mecede Nakkaşderesi çiftliğind~ dostla - hünkar İstanbul kadısını azlcttı, sızı İs-ı 
'4<1ın 1 - İlkahtan itibaren on sekiz yaşı- rına bir ziyafet vererek bu vesile ile de tanbul efendisi yapmak ister!'> diye fısıl~ 
R\.ı l ~olculukJarın verdiği aşırı yor - 'lSla' c:;ıhid olmadığı çiftleşme mevsi - na kadar çocukların geçirdiği büyük bir sünnet rlüitünü tertib ettiği dıvacak, efendiyi aho giderken, Baba • 
...:~~ u. F'Un ü2erine bir feHik..ot !!ibi inen mine hazırlandılar. ın;n, Kalikratya kövünl! bir soöan kayını nakkaş deresi çiftliğinden Cekmeceye çı .. 
• ..... n büyük tekamül safahatı. ,.,- J ,... n 
o} ..,cır onları pek mecalsiz bırakmış Ve mevs"mi gelip de çiftleştikten 

2 
ıre·mişti. kayığın İmroz•u bir Rum reisi kan yolun ağaçlık, kuytu bir yerindı>, Ü· 

sı·~alı.ki, içlerinden bin beş yüz tane_ sonra da · ıldıJar. Bazıları t~kandinav _ - Cinsi terbiye protııcmı. ile biri Rum. ikisi Türk üç tayfası, bir de, zer'erine on kişi birden saldıracak. Kü • 
\•en 3 - Asabi çocuklar. sekiz on yaşlarında tayfa yamağı bir Rum çükefcndiyi atından yıkıp kıskıvrak ba~ 

h~l ıze döküldü. Deniz de onlan der va, bazılan da Teksas körfezine ~itti. "- ,J çocuğu wırdı. ladıktan sonra göl kenarına indirecekler, 
~u. Fa'kat kırlal:ıgıçlardan bir Bir kısmı koyu bir sütun halinde Ingi- ------·--------~ Dört gemici. akşama doğru bu çocuğu <Arkası nr) 

lil~nası ve kıt kardeşi taraf mdan kö -ı 
11: enrn kt d •Son Posta• mn veni edebi romana: 31 de<:f·k e e o uğuna şüphe etmediğim 

yattan ccki'irken roliinüe verdiği ulvilik 
h:ırikulade idi. 

~er 1 oduları duymuyormuş göründüğüne ılf~ll 
~it: !azl~ca gcıliş mezhebli bir adam mı? 1. 
Şilta ıle ıstediği gibi eğleniyor da, karısı 
Ye ~et e.decek olursa ona karşı beni i'eri
da :ı~ebılmek için, sıkı bir kontrol altın. 
:t..lyet~ ~ tehlikeli olmıyan bugünkü va -
tirın ı rnumkün oldul!u kadar devam et -
tihl ek mi istiyor? Yoksa ağır bir ter
su~ij ~~zalandınnak ıçin Lizayı ve beni 

Gözlerimin önünden bir perde kalkıyor, 
sihirli bir alemin kapıları önümde acılı -

C:tu Yakalamağı mı bekliyoı? 
trıan ldim geleli hemen her gün her za -
kere beraber olduğumuz halde Lizn i'e bir 
lltı .Yalnız kalamadım. O ne dii'>iinüvor? 
tı~~el kadının bana aşık o1du~unu zan. 
diırı fazla iddialı ve l?'iilı.inc olur. Ken
~e Pek fazla ehe!llm;vet vermek olur. 
Yet} ırkın~ has hü'yakarlık ve hacsa3i -
~kk ehedı bir nostalji icindc yasıyor; c?
dı .. en aynldı~ı ve lıava' meyal hatırla
hıra:~ınleketinin hasreti mi, Ankarada 
hu ı,.,, anasmm baba-;ın 1 11 sevgisi mi, 
trıu?·~~ancı memlekette ~irdiği veni aile 
"tilndı 1nde ~aiıına düsman savılması yü -
tı1aırı en Yerıne yurduna bir türlü ısına -
nırı aa_ı ını? Sebeb ne olursa olsun Liza
lı:ıl ~ızacı. ile Yor~inin annı>sinin veva 
trı rdesınin mizacı arasında doldurul-
l~aı :mesafeler vardı; Yorgi ise. galiba. d
()hrı cesini evinin dışında arıyordu. Böyle 
ı,, .. ,.easa d~ dışı boyalı, içi bo~ kfı~d fener. 
lıiırı benzıyen bu pırıl pml delikanlı, be
trıeı•ı:ki küçük dostum Lıza Petrovnavı 
Gen edebilmek kudretinde midir? 
bat ç kadının vapurda söylediği bir söz 

ll'ıll\a geliyor: 

&ta. 

CEY.lAN AVI 
var. kuvvetli bir şrıhsivctin zengin ka -
ranlıi!ı aydınlanarak beni icine çekivor • 
chı. Bı>nim icin şimdiye kadar Lizaya ben-
1emPkte olmasından \"C br>lki de> Yoruinin 
mahrem dost'urhınun hududuna rtahil 
bulunmasından baska bir alaka sebebi ta-
şımıvan bu kadın. hakikatt" ver yüzünde 
manevi bir kudretin büyük cazibesini ~ez 

Yazan: Relik Ahmed Sevenırii dirı>n büvük bir varlıktı. 
İşte ne zamandanberi vanıbaşımda idi; 

cAşkı, cinayeti ve ölümü şiir haline Yalnız bu kadar! şcışaasile sahnede görününce civarımız - evde. otomobilde. (!PZintide. e~lencede o-
getirmek bizim san'atımızdır.. Ben Atinaya bunun için mi ~eldim? daki .scyirci'erin kendilerini tutamıya -

Yorgi Dimitriyadis ise dışarıdan, şHr Liza benden hoşlanıyordu, bw o:ıu rak zaman zaman bir sahneyr, bir de bi - mın1a vanvana bulunuyorduk; ayni mu -
kadar güzel görünm~sine rağmen şiir ve şiddet e arzu edivordum. Homcr 'l meş. zim oturduğumuz locaya dönüp dönüp hit içi~de ayni havavı teneffüs edivorduk 
hülyadan asa anlamıy3n kuru bir mad - 1 hur destanındaki mısraları hınız değiş - baktıklarını gördük. tn ben onun ruhundaki şimşeklerin kud. 
deci! Kendi inisyatifi onu şurada burada tirerek söyliyevim: ı Bir adam rii asında ı Sofoklis'in meşhur faciası kral ö<ıipos rC'tindPn habersizdim, o bPnim insan top
rastgeldi~i kolay kadınla para harca,·ıp önünden kaçanı nasıl yakalı) am zsa ve temsil cdi:iyord~; .~isanı an]amıyordum. 1 luklıırına teselli ve rahmet getiren ve 
eğlenmeğe sevkediyor; müteassıb ve C'ski yahud kaçan adam nasıl koşamazsa ben 1 fakat mevzuu ku~uk teferruatına kadar u , . 
düşünceli ihtivar annesinin ve annesi i1e onu öyle tutamıyordum, o da öyle kurtu- bi]diğim için Yorgini!l tercümanlığına ıztırablara sifa. nes ı0ve co7kunl~k v~ Ath-
müttefik olan kız kardeşinin te.siri Yor - lamıyordul> Jüz~m ~almadan ve sı~.ıntı .. <.:ekmeden c -jtiraslara kuvvet veren sa~ a~kAr.arı 1lah-
giyi aile namusu namına kısk3nç ve şiu- * serı takıb etmem mumkun oluyordu. l:ır neslin<ten savdı~ımı bı1mıyordu! 
dem olmai(a mecbur bırakwor: İşte Liza. Yorgi Dimitriyadis bizi dün gece ti _ Matmazel .. Rita q?i.!>0s'un ,annAesi ve sonra Yora:i. Ritanın muvaffakivetinden mem 
nın bedbaht olmasınd.lki başlıca sebeb ... yatroya götürdü; Matmazel Ritayı sah - karısı rolunde bu tun sanatkarlık kudret 1 du. takdir ve alaka hissetti • 
Ben onun için arkada bıraktığ., hasreiini nede gördük. Oyun başlamadan önce Li. ve kabiliyetlerini sere serpe oynuyordu. n~n. o ~~?r • p . ~ tını 
çektiği şeylerden bir parça idim; genç kız zayı Yorgi ile benim aramda locada gören Temsi'<le bulunması lıizım gelen umumi i'tımı gorunce on1~n v arıs F onser~a 3

1{ 
lık senelerini yaşadığı memleketi hahtır- bazı seyircilerin ani bir heyecan ve te - ahengin alevhine de olsa, ro~ünü büvül. nr.dan mezun ° ugunu, ransa a sev -
latıyordum, anasının babasının gezip do- Jaş ile: tüp ehemmivetlendirerek birinci plana mis bir Yunan siyasisini:l tavsiyesi üze • 
)aştığı yerlerden geliyordum, eski hür ve - Programda ismi var, halbuki bura- getirmesi, sahneyi doldurması, salcnu rine Komedi Fransezde stai görmesine 
mes'ud senelerinde belki de hülyalarım da oturuyor; oynamıyacak mı? baştan başa tesiri altına alması, büyük mi.isaade edilmiş olduğunu söyledi. Yor,Ri 
süslemi$ olan bir adamdım. Kendisini sa- Şeklinde söylendiklerini duyduk. Ara- bir hakimiyetle serbest ve kuvvetıi hare- Dimitriyadis, Matmazel Rit.::ıyı Pariste 
ran Sıkıntılı "'ember ı'çı· nde bir eskı· dost larındakı" fevkala·de benzerlı'k Madam Di- d k '--" - ketleri, neş'esi, ıztırnbı, feryadları ve ni- bulundu_ğu senelerde t:ınnn • !;; eme· ..,_ 
yüzü görmek ona kapalı olduğu odada mitriyadunun Matmazel Rita zannedil -
pencereyi açıp hava :ılmak gibi geliyor _ rnesine sebeb olmuştu. hayet oğlu ile ev!ıenmiş olduğunun mey- karlık arkadaşı ... 
du. Perde açılıp ta Matmazel Rita bütiin dana çıkması üzerine kendisini asıp ha - (Arkası var) 
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1.,. 

Memle et Dab 1. 

Çankın, Kızılcahamam ve izmitte 
mahrukat buhram başladı 

Buralarda halk odun ve kömür t~daı·iki!lde güçlük 
çekiyor ye mahrukat fiatları gittikçe yükseliyor 

B;r odun ve kömür deposu 

Çankırı (Husust) - Nihayet kış ~e - lPrdc, lokantalarda haita fırınlarda bile 
Jip çattı. Ilgaz dağı bir metre kar al - bir dirhem yakacak yok .. Köylerden 
tında kaldı ve Çankırıda hatırı sayılır mahrukat gelmesi orman idaresince 
so~uklar başladı. Herkes yakacak der. şiddetle menedilmesinden hariçten ka
dınde, taş kömür sobalarının pahalılığı sabaya sureti kafiyede odun getiril • 
ytizün<len halk kok ve linyit kömürle- ıncmekte evlerde çocuklar soğuktan ti
rine rağbet etmemektedir. ril tiril titre~mekte ve herkes bu vüz-

Odun ise eskisi gibi fazla miktarda den ne yapacağını şaşırmış bulunrnak
piyasaya gelmediğinden odun satan tüc tadır. Odun artlk mahalle aralarında 
oor dcı kalmamıştır. Kövlerdcn mer - ~zli surette taıne ile satılmağa başla -
keb!erle gelen 50-60 kiloluk odunlar rmştır. 
80 90 kuruşa satılmaktadır. BelPdiye gerçi bu işle alakadar ol -

Balıkesirde pasif 
korunma 

tecrübeleri 
Balıkesir (Hususi) - Balıkesirde 22 

İkinciteşrin Çarşamba gunu evvelce 
verilen vilayet kararı üzerine pasif ko
runma tecrübeleri yapıldı. Saat l 6 da 
Saat kulesindeki cana\·ar düdüğü, işa
ret çanmın çalması \'e Halkcvi hopar
lörlerinin işlemesile başlayan tecrübe 
büyük bir sükunet ve intiza<m içinde 
başarıldı. İşaret duyulur duyulmaz 
çarşıdaki bütün dükkanlar bir dakika 
içinde kapatıldı ve sokaklarda kimse 
görülmez oldu. Vesaiti nakliyeler de 
mümkün olduğu kadar saçak altlarına 
gi:rlenerek hıç bir hareket e ·eri göster
mediler. Caddelerde yalnız polis ve 
bekçi kuvvetlerile, korunmada vazife 
alan Pkiplerin seri ve fakat telôşsız ha
reketlerinden başka bir şey görülmü • 
yordu. 

Yirmi dakika devam eden tayyare 
hücumlarında en zivade e:>ki ve veni 
Belediye. İstasyon. WCiimhuriyet m~y • 
dar.ı ve civarları gibi yerlerin diğer 
yarlerden fazla tahribata maruz kaldı
~ görüldü. Atılnn bombalardan çıkan 
yangınlar vazifedar gruplar ve itfaiye 
tarafından büyük bir gayretle söndü -
rüldi.i. Zehirli gazlardan boğulanlar ve 
tıılirib bombalarından yaralananlar im 
dnı:iı sıhhi arabalarile en yakın .~rup 
nıerkezlerine sevkedilerek teda'\·ileri 
hemen yapıldı. Nihayet tayyarelerin 
gitt;kJeri gene ayni vesait ile ilan edi
lerek şehirde normal hayat tekrar baş
ladı. 

Boyabadda bir kadım 
yaraladılar 

Geçen yıla nazaran hiyli farklı ve mrık istemişse de, bütiln gösterdiği te
dal el evvelkilere naz~ran üç misli yük- şebbüs ve çalışmaları semeresiz kal -
<>lmış olan odun fiatları halkı çok mıştır. Bo;-abad (Hususi) - Kazamıza bağlı 

• m:...şkül bir mevkide bırakmaktatiır. Civaıımızdalki kasabamızla hemhu - Ergeç köyünde İsa kızı Haticeyi çeşme 
Bu pahalılığı önleme yolunda hiç b~r dud C'rt?rede kazasında yakacağın meh- ba~ında· :;ebebsiz olarak yaralıyan ay. 

hareket yoktur. zulcn bulunduğu ve hatta çok eh\•en ni köyden Fehmi ve oğullan Nuri ve 
Yolnız belediye geçen hafta odun bir fiatlr. satılmakta oldu~u halde, Kı- Sabri yakalanmışlardır. 

k8mürünU kilosu 5 kuruştan 3,5 kuru- 7.ılcahamam her tiirlü mahrumiyetler Suçlular bu arada köy muhtarına da 
:ndirmis ve kilo ile satışı mecburi içinde kıvranmaktadır. tecavüz ~ttiklerinden haklarında bu 

kılmıştır Ka'Sabaya bir çeyrek mesafedeki noktadan da takibata başlanmıştır. 
Odunun neden pahalı oluşu etrafın - zemmller mahallesi halkı mezarlıkla - -

dab soruşturmalara orman rüsumu - rındaki ağaçları kesmeğe mecbur kal • Hatav ticı ret mmtaka 

İkinciteşrin 25 

Almanlar Belçika ve Hol3nda 
1 hududlarına tekrar asker yığıyorlar 

(Ba§tarcıfı 1 iıd sat/fada) 1 çln bunların pek derin olmıyan sulara dô .. 
kiilmesl lazım geldiğinden bu nevi tarayd 

b · k va gemllt'rin kullanılması kolaylaşacaktır. Mayıt 
ır ru • tarayıcı gemiler, talunln edildiğine göre, l .. 

kişi yaralanmıştır. 

Belfast 10 bin tonluk yeni 
zördür. 

klşcr lldşer çalışacaktır. Aralarında bulu .. 
Alman teb'iği nac-ık olan elektrikli bir kablo mayn1ert 

Berlin, 24 - Ordu başkumandanlığı cezb VE' intllftk ettirecektir. 
Ayni zamanda. mayn tarayıcı gemilerin 

teb
1 iğ ediyor: denizl:ı dibine kadar inen aletleri buluna .. 
Garbda, keşif kolları ve topçu biraz cak•ır. Bu Aletler bir mayne tesadüf eder 

daha :faalıyette bulunmu~tur. etmez, mayni lnfildk ettirecektir. 
Hava ordusu, Fransız arazisi üzerinde Denizler üzerinde 

keşif uçuşlarına devam etmiştir. Hudud D!ğer cihetten iyi haber alan mahfeller-
mıntakalarını muhafazaya memur Al- de Almnnyanın her gün yeni birşey ıcad ~ 
man avcı tayyarelerile düşman avcı tay- deceği kanaati mevcuddur. Yuzlerce Almatı 
yareleri arasında, müteaddid hava muha. tayyaresinin denizlerde bu tayyarelerlo 
rebeleri olmuştur. Bu arada. bir İngiliz ma~·n dökmeleri mümkün olduğu, fakat bll 

takclr:ie bu maynlerin büyük cesamette ol. 
tayyaresi Verdun yakınında. diğer bir ta- mıynca~ı söylenmektedir. İngiliz deniz ck&-

nesi Sarrebruk yakınında, bir Fransız tay- perl::ırl bu denlz tayyarelerinin Alman tah .. 
yaresi de Sweibrucke civarında, hava telb2h!ı-lerine benzin vermiş olmalan mu:n· 
dafi topları tarafından düşürülmüştür. kiln olduğunu söylemektedirler. 

New York Times gazetesinin, Belfast Sah günü müsadere başlıyor 
İngiliz kruvazörünün ciddi surf'tte hasa- Lımdr&. 24 (A.A.l - Alman ihracatının 
ra uğradığına dair verdiği haber, şim1i, :nü.ı;ad('resl hakkındaki emirname Balı gu~n 
Firth Of Forthda, Southamptor. sınıfın- lsdar olunacaktır. 
dan bir kruvazörü torpilleyen bir tahtel. Fransızlara göre Almanların gayeleri 
bahirimiz tara!fından teyid edilmış bu- Parls 2 (A.A.) - .Havas- : 
lunmaktadır. Mayn harbinde bitaranarın hattı hareketi 

İngiliz llahriye nezareti, İngilteren;n Fransız gazetelerini pek ziyade alikadıı.r 
Gypsy muhribinin. f ngilterenin şark sa- et:nektedir. Zira muharlb olmıyan memle -

ketl~rı.1 akstilnmeli. heyeti umumlyesi itlba. 
hili yakınında bir mnyne çarparak battı- rile. İngillz - Fransız ablukasına müsaid ot-
ğını bildirmektedir. (A. A.) masa bile. bu ablukanın hikmetini takviye 

Bir İngiliz gemisi de battı eder görünmektedir. 

Londra, 24 (Hususi) - cMangalo• a- Almanların mütaleaları 
dındaki 8886 tonluk İngiliz gemisi. bugün Berlin 24 <A.A.) - _o.N.B. 
bir mayne çarparak batmıştır. Geminin D?u'sche Diplomatlsche C<>rrMpondeım. 

mürettebatını teşkil eden 77 kişi tama- İnglltercnln tam abluka kararı hakkında &ef-
k b 1 d 12 siratta bulunarak diyor ki: 

men kurtarılmıştır. Anca ' un ar an BilWn bltaraflar İnglltcrenin lliin etUğı ve 
kişi hafif surette yaralanmıştır. bizzat kendlleılııln kurban gidecekleri bu ka-

Bir tahtelbahir daha batırıldı :-arı müttehiden protesto etmektedirler. 

Pari<ı 24 < A.A.> - Fransız bahriyesi, bir Belçikalılar kararı haklı buluyorlar 
Almıın tnht.e~.bahirlnl daha tahrlb etmiştir. Brüksel 24 <A.AJ - Denizlerde Alman l!ı
Bu surE'tle muttefik d~nanma tarafından son racn~ını durdurmak için İngiltere tarafından 
günlerde batırılan duşman tahtelbahlrlcri verilen karar hakkında tefsiratta bulunan 
üçe b:tl!ğ olmaktadır. • liberal ve sosyall.st gazeteler bu karan mu.. 

Alman tahşıdab kabelebilmisil tedbiri olarak haklı bulmak-
Parls 24 - Havas ajansı askeri vaziyet tadır. 

hakkında şu malfunatı veriyor: 
Mutad keşif kolları faaliyetinden ve bir 

kaç topçu endnhtından başka, 48 saatten
berl. v"lev mevzii. hiçbir mühim hareket 
kayded'lıneml.şt!r. Fransız kumandanlığı, Al. 
man cephesi gerisinde yalnız orta Rhin bo
yunca değil, ayni zamanda Belçika ve Ho -
limday.:ı. müteveccih olarak yapılan Alınan 

tahşidatını dikkatle taklb etmektedir. 

İngiltere üzerinde 

Yüksek Sıhhat Şürası 
toplanlllarına başladı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
riyasetinde dün başlamı~tır. Toplantıya 
bugün de devam edilmiştir. 

Ruznameyi, yedi muhtelif adli nun kiiylüyc fazla geldiği ve bu yüz - mı~larrlır. Velhasıl bu sene Kmlcaha. mUdl!r :ug'"'ü raportörlllg"U 
d k . ı·· b" od · h ı t Londra 24 (A.A.) - Alınan tayyareleri bu erı ·ciy u ızzarur unu pa a ı sa - mamlılar aliıkadar yüksek makamlar - Edirne (Hususi) - Trkva mıntakası .; sabah Shetland adaları üstünde uçmuşlar. 

hadiseye aid dosyaların tetkiki. 

"mak mecburiyetinde kaldığı cevabı ve- dan 1?elc~k müessir emirlerin ancak ticaret müdürlüğü memurlarından Sabri dır Tehlike vaziyetl ı buçuk saat sürnaüş -
rllmistir. Halbuki orman rüsumu yük l:>u miiskülü izale edebileceği kanaatile Ertürk terfian Hatay vilayeti ticaret mü- tür. 

umumi hıfzıssıhha kanununun 199 un
cu maddesine tevfikan tanziın edi
len gıda maddeleri hakkındaki nı

zamname layihasının müzakerem ve 
nıemleketin umumi sıhhat vaziyetinin 
mütaleası teşkil etmektedir. 

b ına 5 kuruş kadardır. buna intizar etmektedirler. dürlüğü raportörlüğüne tcyin edilmiş ve Bir günde 11 tayyare düşürüldü 
Hcı•lk anlaşılamıyan sebeblerden pa - * bu sabah Edirncden ayrılmıştır. Parls 24 _ 24 Teşrini.sanı sabah tebliği: 

l . laşan odunun ucuzlamasını ve bir İzmit (Hususi) - Odun ve kömür Gece kayde değer bir hl\di.se olmamış _ 
1 ıl 1 durulmadan harekete geçilip ted ihtikarı devam etmektedir. Kara kış. Boyabadda kanh bir kavga o!du tır. 
, l lınmasını beklemektedir Boyabad, (Hususi) - Evvelki ge • Dün gündüz, dördü İngiliz tayyareleri ta-
) 'r a · • · kara ksra kendisini göstermiş olması - rafınd:ın dördü de Fransız tayyareleri tara- "Ne garib muharebe,, * .. d k"" .. . b 1 k ce şehrimizde bir meydan muhnrebe • fındnn olmak üzere sekiz Alman keşif tay. 
K·zılcahamam (Hususi) - Kızılca - na ragnıen, 0 un ve omuı u ma sini andırır c:ekı'lde kanlı bı·r ya"·alama k ·· 1 · · "' .·1 yaresı topraklarımız üzerine düşürülmüş -

h,.mamda bir müddet şiddetli soğuklar ço guç eşmıştır. hfıdi,;;esi olmuştur. tür. (Baştarafı 1 inci sayfada) 
başlığı altında. İsviçre muhabirinin uzt:::ı 
bir mektubunu neşretmcktedir. Bu ya
zıda, bitaraf memlek,, ri11, mayn harbi, 
denizaltı harbi, abluka, mukabil abluka. 
nıukabelebilmisil karşısındaki vaziyetle
ri tetkik edilmekte, ve bütün bunların 

zararını bitaraf memleketler çektiği hnl
de muharib memleketler askerinin, be
tondan kaleler arkasında istirahat ettik
leri söylenmektedir. 

df'vnm ettikten sonra ilk kar düştü. Fa- İzmitte, odun ve kömür, lüks eşya - B:r miiddettenberi bir kadın mesele- Avcı tayyarelerimizden biri üssün~ döıı. 
kat kac:abada evlerde, otellerde, kahve- dıın madud bir hale gelmiştir. sinden dolayı araları açık bulunan Ö- meml§tlr. 

Ayrıra üç Alman tayyaresi de Alman top
mer W' Şerefeddin adlarında iki şahıs rak1arı üzerine düşürülmüştür. 

( _______ s_am_s_u_n_d_a __ G_u_·m __ r_ü_k __ iş_ı_e_r_i _______ ) 
Samsun (Husu • 

si) - Samsun 11 .. 
manı büyük bir faa· 

Uyet merkezidir. Ge 
nt~ bir hinterlanda 

malik bulunan Sa'"'l 

sunda bunu gayet 

tabii görmek lazım 

gelir: Son seneler i

çinde Samsun güm -

rük i~lerinde görü -

len intizam herke -
s takdir nazarla -

l 
birbirlerine karşı kin ve adavet besle- Fransız tebliği 
rnP~tedirler. 

Evvelki gece bunlardan Ömer bera- liğ~aris, 24 - 24 Teşrinisani akşam teb-

berindf' birkac arkadaşı bulunduğu Mosellenin şark mıntakasındd düşma
halde Şerefe.ddinin oturmakta olduğu nın bir baskın hareketi akim kalmıştır. 
kahvey<:- gelerek üzerine hücum etmiş- Birkaç esir aldık. 
ler ve dövmeğe başlamışlardır. Mevzii topçu faaliyetleri kaydedil _ 

Bu vaziyet karşısında Şerefeddin de · t· Muhabir diyor ki: 

birkaç arkadaşının iştirakile müteca-
vizlere karşı koymak istenince iş bil • 
yümüs, her iki fara! da bıçak ve us -
turalarla birb1rlerine girmişlerdir. 

Jandarma yetişinciye kadar arbe -
'.ie devam etmiş, neticede Şercfeddin 
başının iki yerinden, Ömer de başın -
dan ağır surette yaralanmışlardır. 

mış ır. Ne g:ırlb muharebe, müstahkem huüud -
Hava faaliyeti bugün mahdud olmuş- ıar yeg~ne rahat yer gibi görünüyor. Asker

tuı. Son üç gün içinde ~4 Alman tayya- Ier burnlarda, kalorifer, ldroterapi tesisatı. 
resi düşürülmüştür. elektrır. mutfaklar gibi bfitiln modem kon-

p · t h b k . tordan lstlfadP. ediyorlar ve yiyecekten ııer 
arıs e ar OD'"eyı halde :nahrum bulunmuyorlar. Halbuki. ktt-

Paris, 24 (Hususi) - Bugün başvekil çil!t bitarnf memleketlerde herkes besapia 
Daladyenin riyaseti altında bir harb kor.- yiyin. Jçmeğe nç kalmağa ve kemerinin LO-

seyi toplantısı yapılmıştır. kasını sıkmağa mahkum. 

rını çekmektedir. Gümrük işlerinin 1 SaMsun gümrük 
muntaıam görülmesi alakadar tı.icca· ı mahallinden bir 
rı çok sevindirmektedir. Resmimiz, mektedir. 

dairesinin muayene Hadiseve müddeiumdmi Kadri Ö:zin 
Toplantıya General Gamlen, amiral Bitaraflar 

Dnrlan, General VeuiPemin, hariciye Denizlerde cereyan eden hadiseler, bitaraf 
müsteşarı ve hariciye nezareti umum kl\· ların 20 senedir besledikleri hülyalara son 
tibi iştirak etmişlerdir. darhe,1 indirmiştir. Cenevrede, mUleUer a-

manzarayı göster - el koymdştur. Tahkikat devam etmek

Pazar Ola Hasan Bey 

Hasan Bey - Sana bir şey 
ı5yliyc~1m de şa~ .• 

. . . bizim herkesın gözü ö
nündeki koskoca mahallemi· 
zin kaldırımlarını görsen şa. 
§arsın, süprüntü içinde .. 

- Çöpçü 
Hasan Bey? 

tedir. 

Diyor ki : 

mü uğramı;> ,ır Hasan Bey - Hayır 

kamyonu uğrıyor azizim! 
çöp 

ra.<ıındıı müsa.va t doktrini etrafında yütu;el-
200 Alman maynı bulundu tue:l, iskambil kağıdından yapılma güzel 

Londra, 24 (Hususi) - Almanların bir şato yıkılmıştır. a:Kasn.plar ltlübil» adı De ta1 

sif edilen dört taraflı paktı tasdikten, büyillt 
ve ~üçilk devletler arnsındakl mü.savat na -
:nın:.ı imtina edenl!?r €ene ayni adamlardır. 
DenizlPr üzerindeki harbe, ablukaya ve mu -
knbll ablukaya karnr verenler ayni ÇörçU
ler. ayni Atıee!er ve ayni Ganterbury BM -
pe.şkop::ıclnrdır, İngilteredir ve onunla be -
rabPr Fransa ve Almanyadır. Bu harblerln 
pratık netıcesı küçük devletlerin hakları -

.. mayn harbi» ne giriştikleri artık vakıa 
sayılabilir. 

Bu sabah, dehiz suları tarafından York-
şa) r sahillerine atıhrı iki yüz Alman 
mavni bulunmuştur. Bunlar üzerind<? 
tetkikat yapılncaktır. 

İ~gilizlerin tahta mayo 
tarayıcı R"emileri nın ink!'irı olmuştur. Bunlar şimdi, bir ta -

Londr~ 24 _ Gizlice dökillen m.ınyet!k sab1ar klübünü zaferine, ellerinden hiç bir 
maynler İngiliz denlı eksperlerini gam şey gelmlyerek seyirci oluyor. Büyilk devıet-
avlamamı~lardır. !er. daha küçük milletler için garanU teli -, 

Eksperler, esasen tipi mevcud olan tahta kU edecek olan dört taraflı bir pıılı:t bUSU -

nuı.yn tarayıcı gemileri kullanılmasını tav- sunda anlaşmak istemediler. Fakat, onları 
stve etmektedirler. boğmak için anlaşma yapılabillyor. 

·Manyetik maynlerin müessir olabllmeai 1- <A.AJ 
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1 Son Posta 1 
Bir Haftalık 

PROGRAM O SPOR ----R ADYO -
Bu hafta yapılacak lig maçları 1 

A k R d I
şık h:ıfif müzik _ P IJ 18: Program. ıa.os: CUl\IARTESİ 25/ 11/ 1939 D ara 8 yosu Memleket saat ayarı. ajans ve meteoroloji 

13 ~:·30 Program ve memleket, saat ayarı DALGA UZUNLUGU habPrleri. 18.25: Müzik (Radyo caz orkestra-
'l'Ü ;ı Aja~ ve meteoroloji haberleri. 13.50 G sı . ) 19: Konuşma (Ziraat saati.) 19.15: Türk 
h rk rnUzıtı: Halk ttirkülerl ve halk oyur. 1648 m . 18? Xcs. 1%0 ıtw. mü-zlğl. Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla. Re - B:.ı h:ıfta yapılacak ıal:ın mü.1abakalarla Fenerbahçe stadında Vera - İstanbulspor-:vaları Okuyanlar: Azize Tözem, Müzey - .A.Q. 19,74 m. IS1f'S K~. H J[w. flk Fersnn. Kemal Niyazi Seyhun. 1 - Oku- lig maçlarının birinci devresi bitmiş ola - la ; Gabtasaray da ~ıileymaniye ile karşıla-~!;. Senar. Mahmud Karındaş. Çalan: Sa - A.P. 31,7t m. 9465 Kes. zo Kw. :,ran· Mustafa Çağlar. ı - Nihavend peşre - cnkt,ır. Bunu blr aylık bir tatil fasılası ta- şac9.klardır. Ve!a - I . Spor maçı ço~ sıkı ve 
l av<?r Ataman (kaşık, darbuka ve saz) v:I 2 - Rakım - Nihavend şarkı: (Ne yanan klb edecek, tatil zamanında şlld ve ecnebi heyecanlı olacaktır. E~ kıymetli bir lfaç oyun ~ 30 Müzik <Rlyaseticümhur bandosu - Şer· rl: Viyana .şarkısı . 5 - Fellx Glesmer: Sa- kalb!me b:ıktı.) 3 - Sel. Pınar - Nihavend temaslarına yer verilecektir. cusn sakat bulunan ı. Spora karşı Vefanın 
G P"l l{unçer> 1 - Paul Llncke - Marş. 2 - bah selıimı (fantezi.) 6 - Waıter Borc - şar!:ı: rnrutt yaşıyor.) 4 - Ari! Bey - Nlha- Har~·ının en meraklı knr.şılaşması Beşik- az farklı bir galebe temin etme 1 muhtt!mel. w ar'?S· Kapris <nıenuet). 3 - Vlncen• bert: Bir gecenin romanı <Vals.) 7 - Fe - vend şarkı: (Söyle nedir balsl zarın.) 5 - taş!a, Beykoz ara..c;ında Şeref stadında ya - dlr. 
La llace · Marltana uvertürü. 4 - Paul Vldal : llx Gh:smer: Sar nehri kenarlarında. 8 - Faiz Kapancı - Nihavend şarkı: (Gel güze- pılııcaktır Şampiyonluk yolunda tark1ı bir ! Galatasaray - Suleymanlye maçında, sa. 
G' 'Burgonae operasından bale No. 2. 5 - Puccint: Tosca. 22 : Memleket saat ayarı, .a. llm Çamlıcaya.> 6 - Eviç türkü: (Elveda puvan vazlyeU elde etmiş bulunan Beşik- n kırmıtılılar galibiyet için fazla güçlük çek 
Ça ?,n•ınow · StC>nka Razine - se'1fonlk par - jans haberleri, ziraat, esham - tah~lnt, dost deli gönül.) 2 - Okuyan: Safiye To - taşın bu avantajını ikaybetmemesl için Be:r- miyeeeklerdlr. 181~15 - IS 30 Mu •lk <dans m "tl~I - Pll · kam blyo - n ul:ut bor.ıası (!la t.l 2'.20: Mublk kay. 1 _ Udi Mehmed _ Hüzzam ş:"k" (AÇ- kozu yenmesi lllzım gelmektedir. Bcyko,_ Fe- 1$fanbU1 da vg C l lı k 3j• an 1tg1 
l n "ıo"rnm 18 05 Memleket, sant fıy:ın, a- (Ki.içtik orkestra ~ Yukarıdaki program,ı~ mnm nçamam.) 2 - Blmen Şen - Hüzznnı nerbahçc ile berabere kalmış kuvvetli bir 
'fr ve meteoroloji haberleri 18.25 Müzik devamı.) 22.35: Müzik (Opera aryaları - P ... şarkı: (Sukunda geçer.) Sadettin Kaynak - takımdır Eğer Beşiktaşlılar Ve!aya karşı tl~r'yo raz orkrstrası) 19 Türk mfıziğl: oe. 23: Miiztk <Cazband - Pl.) 23.25 - 23.30: Ya- Hüzzam tfirkü: (Çıkar yücelerden.) (Radife oynııdıklıırı bozuk oyunu tekrarlarlarsa fır-
YN ~?n rrı: Ankara radyosu kü!llc saz he- rınkl program, ve kapanı§. müşterek.) 4 _ İzmirli Hayri _ Hüzzam şar- satçı bir forvede malik olan Beykozun ye -
Af,. • e 

14 
okuvucu sıra ile. Idnre eden · * kı : (Öli."ırsem yazıktır.) 3 - Okuyan: Radi- nl bir beraberllk elde etmesi ihtimal dahi-

Elyevm dağcihk ajanı bulunan Hikmet 
Üsttndağm çekileceği .söylenmektt!dir O 
takc!irde dağcılılc ajanlığına Dağcılık KlubU
nün umumi katibi Dr. Mansur'un getırllmesi ti~ .ucı _Cemil. 20 Konu41ma: 

20
·
15 

Türk mfı SALI 28/ 11 /1939 re Erten. 1 - Lemi - Karclğar şarkı: UIÜS- llne girer. 
I" Müzik folk _ Lor'umuza ald nümunP - t ı.. t• 
,r s d 12.30: Program, ve memleket san uyarı, nüne etvarı nazik şan senin.) 2 - Sadet .n Şeref stadında diğer müsabaka Topka - A k 

4 
ı · 1 · ~ı.' }{ :ı i Yaver Ataman. 

20
·
30 

Türk müzl - 12.3!'\: Ajans ve mMeorolojl haberleri. 12.50: Kaynalt _ Bayati şarkı: (Ömrümün neş'eslz pı - Knsımpaşa arasındadır. Kendine gö ~$ eri IS8 er şampıyonaSI 
tn~n nrışık J?rogram. Çalanlar: Hakkı Der- Tilrk milzi!U. Çalanlar : Vecihe, Cevdet Ko. [!'eçtl bahan. ) 3 _ Türküler: Yabandan gel- re oldukçıı mühim bir hu~lyet aneden bu Geçen hafta başlıyan askeri liseler şam • 13~ .. İ ~~if lçll , Hasan Gür, Hamdi Tokay zan. Kemal Niyazi Seyhun, Cevdet Çağlıı. dlnı yavandan: Yine yol vermedi Acem dağ_ maçın netice.si bir inci devrenin 8 inci lle 9 plyonası ıvoleybol müsa'baka.larına bugun 
~""'b er. 

21 
Muzlk Cküçük orkestra-Şef: Okuyan: Müzeyyen Senar. ı - Hü.seyni peş- ıa.rı , Yine de kaynayıp coştu (Mustafa, Sa - uncusunu tayin edecektir. sant 16 da Beyoğlu Halkevlnde devam edlle-

kuvvetle muhtemeldir. 

~Uı>!ı\ A!>kın). 1 
- Clemens Schınalstlch: revi. 2 _ Şükrü - Hüseyni •arkı: (Bayg~ fiy!l, Radife.) 20.15 : Konuşma (Doktorun sa- Taksim stadı sıhhl tedbirlerini ikmal ettL cektlr. 

rna b "n Vl' P•lşc - Ask hlkfı.yML al Yaklas- suların.) 3 - Lemi - Hüseyni şarkl: CO gu. aU.> 20.30: Türk müziği (Fasıl heyeti.) 21.15: ğlnden burada müsabaka yapılmasına U!k. Futbol şampiyonasına da yarın Fenerbah 'J{~y,.'l
1

l ~ k val 
1 

c) na,bnşa. d) Gezinti. el zcl g15zlere bakmasını bil.) 41 - Lemi - Hll - Mfü:lk (Küçftk orkestra - Şef: Neclb Aşkın.) rar müsaade edilml.ştlr. Bu stadın yeglne çe ve Şeref siadlarında devam edllecek Ku~ llfıı".~ı cı ık ve barışma . 2 - Hanns Löhr: C d , 
" "l seynl ııarkı: <Zaman olur ld.) 5 - ev e~ ı - Joh. Strauss: Sür'atıe.,me <Vals.) 2 - lig ~açını Fenerbahçe _ Hllfll kP rşı1aşması leli ile Maltepe Fenerde, Bursa ile Deniz Vı}d ınanı. a - WilH Lautenschlager: S d ttı Kay ( A j ti k 

"atı~Zlara do~ru (fantezi). 4 _ Raff: Ka Ça~Ja: Keman taksimi. 6 - a e n - wım Lautt!nschlager; Prlmavera r an n teşkl etmektedir. Fenerbahçıe oldukça farklı Harb okulu ve lise31 Şeref staaında arşna-
,, 5 nak: • Hw;eynl şarla: <Ayrılık yıldönümü.) Serenadı) 3 - Frederlkl!en: Halk meydanı bir gaUbtyet alablllr. ı şactı.klardır. 

t o C l{nuda~e Rilsager: Bir entermez- 7 - Halit türküsü: <Benim yarım ~encere - balesi. 4 - Carı Robercht: Tezat <Potpuri.) ====================-
}{tıt <'h--: ~en1n.mtn Godard: Ninni. 7 -- den bakıyor.) 8 - Halk türküsü: <Ikl kar - 5 - Brahms: Macar dansı, No. 5-6. 6 - Ar- ~-------------~"" sı·yaset "femı·nde 
Srn.,t . 1'J>anyol kp.prls!. 

8 
- Ziehrer: Deı puz bir koltuğa sığar mı.) 9 - Halk Wr- mar.dola: Venedlkte Mehtap. 7 - Joh. Stra. d 

&a'i\t nıetster operetinin valsi. 22 Memleket küsiı: (Meşeli meşeli.) 13.30 - 14: Müzlk (Ka nss: Bu nağmeler seni sarsın. ey dünya! 22: Nlbatçi eczaneler 
?I. 22a"':lrı. ajnns haberleri, ziraat haberle . nşık hafif müzik - PU 18: Program. 18.05: Memleket saat Ayarı. ajans haberleri; siraat, (Baş tarafı 3 iincü sayfada) 
>.t ;.,.i~1 5 l{onuşmn <er nebi dillerde). 22 45 Memleket saat fıyarı, Ajans ve meteoroloji esham - tahvllAt, kambiyo - nukut borsası --.. ··-- Ru.syanın bu kuşkulandırıcı f aaliyeti ni -lltoera~cartı~nd - Pi). 23.25 - 23.30 Yarınk' haberleri 18.25: Müzik <Cazband - Pl.) 18.55: (flat.) 22.20: Müzik (K üçük orkestra - Yuka- Ba gece nöbetçi olan eczaneler •-unlar. 1masa bile İtalyan faşizminin komünizm 

ve apamş. Konuşma cmusaı Ekonomi ve Arttırma Ktt- ndnkl programın devamı.> 22.35: Müzik es en dıı ~ • hakkında duyduğu nefret mnlfımdur. O -* ruır.u.l 19.10: Türk müziği: Şerif MuhlttJnln fon'k parçalar _ Pl.) 23 : Müzik (Caıband - h tanbul cihetinaekiler: nun Akdenize sokulmaması için ispan • 
12 -ıı:ı. P\ZAR 26 11 939 saz s"ınnllcrl. Çalanlar: Vecihe. Ruşen Kam Pl.) 12.25 _ 2s.so: Yarınki program, ve ka _ ŞehLadebaşında: ci. Hakkı), Emlnö _ yada büyük fedakarlıklara k atlanan İtal-

l2ıs. Program. ve memleket .saat avarı. Mes'ud cemn. 19.25: Türk mlizi~. Çalcınlar: panış. nünde: <Necati Ahmed), Aksarayda: yanın, şimdi, ahvalin ilcasile ve daha kuv-
.. Aian" ve mrteoroloJI haberleri. 12 so· Vec!he, Mes'ud Cemil. Ruşen Kam. 1 - o _ * (Şeref). Alemdarda: (Abdulkadlr) . Be _ vetli bir şekilde cenuba sokulmesınn ta-
"' t!lü• ı k A h'"'mrnu·· ı etmesı· beklenemezdi. İtah: :ı •n . ' 'Fasıl heyeti - Karışı pro~ - kuyr.r. : Necmi Riza Ahıskan. l - Ferahnu.t: CUl\IA 1/12/1939 yazıdda: (CemlD_. Fatihte: (Emilyadil, u 

n C'Ol n'ar : Hnkkl Derman, .~rlf İçi' c;arkı: (Avare gönül.) 2 - Krnuni Reşad - 30 Program, ve memleket saat lynrı. B:ılnrköyünde: Clstanbul), Eyubde: (E - Sovye t Rusya tarafından Balkan1..ırda 
k ır H dl T k B s l Ufler O k1 

12
· : ı;österilen faaliyete knrşı takınılan vaz'u 

'l r· m o ay, ::ı r . - Ferahnt\k şark·: (Ağyar ile d:ılmış. zev sa- 12.35: Ajans ve meteoroloji haberler!. 12.50: yübsuıtan). üıvrın mahiyeti işte bu olsa gere1,tir. 
t• ' + C 

1 
Tahsln, Muzeyyen .. Senar.' taya.) 3 - ......... Ferahn!k şarkı: (Hoş ya- Türk müziği (PL) 13.30 - 14: Müzik (Karışık Reyo~ıu cihetindekiler: Kaldı ki İtalyanın bu hnttı hareketini 

lt .,, 'Kı~ n k, Sa!ıye Tokny. 
13

<>
0
-
14

·
30

· ratmtş.) 2 - Mefharet Sağnak. 1 
- HUsey- hafif müzik - Pl.) 18: Program. 18.05: Mem- İstlklfll caddesinde: (Dellasuda), Bos - Berlinle tamamen hemfikir olarak ihtivar ı \" 1 ~uk Orkec;tra - Şef: Necib Aşkın) nl şarkı: (Çekdlm elimi gayri bu dünya he - lekct sllClt ayan ajans ve meteoroloji haber- · ksi d (Li k d · Ç" k" Al 

\V• ,., il Rlrhartz: Küçük balet süiti 2 - ves1ndıın) 2 _Hüseyin Fahri_ Hüseyni şar-
1 

i 
18 25

. Türk' mn..ııw (Fasıl heyeti.) 19.ıo: tanbaşında : (ıtlmad), Tn m e: - etmiş olınası da münı ün ur. un u -
•\ rh t ' b lft fış k (U er· · · ""&• monc!yan), Pangaltıda: (NargUeciyan), manyanın şarka likmasına mnni olan 

\' •ur ı 3 .. r z Tikbnhn~da lr ç ı - tı: CVnslmla cana.) 3 - ŞemsetUn Zly~ - Konuşma (Spor servisi.) 19.25: Türk müzl- Karaköyde: (Hüseyin Hüsnü), Beşiktaş- Sovyet Rusyaya kar;ıı, Almanyanın da, 
ll ıph Be - i lo Azzonı· Şllbah şarkısı. 4 - Huı:eynl şarkı· <Ynslanrp yatmış.) 4 - Hu • ği Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahire Fersan, alld) cimdi, İtalya vasıta:ıile onu cenuba in -
~ ~·e1ıv natzk;: Bebekler perisi fllmtnde' seynl saz semaisi. 19.50: Konuşma (Aile zi - Hasan Kür Şerif İçll. ı - Okuyan: Sadi ta: <Nail H . d 1 d k'I ., mekten menetmek istemesi, pek t ıbii Orın n .. nı şarı:.ısı 5 - Frederlck Hlppmann: raatt - Tnvukculuk.) 20.05: Türk mUzlği: Hoşs"S l...:. Mahur P""'revl. 2 - Abdi Elen_ Boğaziçi, Kadıköy ve A .. :ı ar a ı er: 

·•a bl fi ..... .. d cB- ··k Uçler> Sarı - bir fara zive sayı 1m:tk Rcrektir. ~ •Jrı,. r cuce duruyor (halk şar_kısı - Kl""tk pro .. ram Ankara Dadyosu Küme .ses dl - ~M.ahur .şarkı·. (Oillşeni ehzar açtı blr Kadıköyun e: uyu , . (Ha.Ik). .J 

' ~a .. , " ) Ad ı dn İşte, Balkanlar. şimdi böyle girift bir h ınu d?asvonlrır.) G - Leopold: Ispan : ve saz heyeti. İdare eden: Mes'ud Cemli. 21: yana.> 3 - Nuti H . Poyraz - Mahur şarkı: yerde: (Osman ' a ar . J politikanın amansız çarpı masına S"'hne 
lıt ırk" lerı CPotpurU 18: Program. 18.05. Konser takdimi: Halll Bedii Yönetken. 21.15: <D~ha gün doğmadan.) -4 - İshak Varan -~,--------------' oluyor. Bu vaziyet karsısında gözleri dört tı,., .ı ı~2aat ·yan, ajans ve meteoroloji ha Mülk (Radyo orkestrası - Şef: Hasan Ferid Mahur şarkı: (Şu gümüş ırmağın hazin a - ·-................. ...... .................................... açmak ve vaziveti kollamak la;ımrJır 
,19 C' ~Uk 5: Muzik <Radyo ca: orkestrusı.> Aln:ır.) 1 - R. Schumann: 4 üncü Senfon1, kışı.) 5 - ......... - Rast şarkı: (Yemenimde Bir İngiliz - Fransız ticaret Unutmamalıdır ki Balkanlar. a•\cak Bal-
' . C \'d , atı 19 30: T ırk muzJğl.. Çalan • Re Mirıöı 2 - M. Mow.sorgskl: Gopak Rus hAre var.) 2 - Okuyan: Semahat ÖZdenses. • kanlıların anlaşma,arı s ayc.')ind<' süktinıJı 

Cevd l't }{ozan, Ru en Kam, Re!ik Fer- dansı. 3 _ F. smctnna: Ultava. 22: Memle_ 1 _Raif Bey_ Kfirdlllhlcnzki.r şarkı: (Ren- h~yeti gelecek kavuşabilmişlerdir. Binaen kyh sergli· 
ı et C ~la. l - gkuyan: Sadi Hoş - ket sa!lt hyarı, ajans haberleri, ziraat, es - gl ruhı;arına benzer.) 2 - ......... - Kürdlll - ı 1 d İngiltere ve Frunsa ile 1ş ya- zc tten mümkün olduğu kadar h nzcr la -

El ~ıı A Su d•l pP "evi. 2 - Tnnburt All Ef - ham - tahvllô.+, kambiyo - nukut borsası (fl_ hlcazki\r şarkı: <Neş'e ile geçen ömrümü.> Şchr.m ~ e elen haberlere göre bu mem- zımdır. 
>i r li r semaı: (Kanı yadı lebinle.) 3 - at.) 22.20: Serbest saat. 22.30: Müzik (Mo - s _ Blmen ?en _ Kfirdllihlcazkli.r şarkı: p:m firma ara g mü .5 (]) G 
d tl!'l 

1 
l Po rr.:ı - Suzidil Ağır şarkı: (Sev- zart: Kuartet ta majör _ •Obua .. ile) 22.45: <Gfin kavuştu ümid gülil soluyor.) 4 _Kür- Jekellerl hesabına ptyasalarımız?an mal U -

2
/;_

111
, UCagt./'t l_,11ı~ç 

5 f:'lp~/ İ4 - Cevdet Kozan - Ud taksim . Muzlk (Cazband - Pl.) 23.25 - 23.30: Yarın- dil!htcaz'kAr Longa. 20.10: Temsll. 21.10: Mü bayan etmek üzere Fransız - Inglllz m ş - ...... ....................................................... . 
t' k '1.r). ç l - Suzidil şarkı: <Hasretim oot kl program ve kapan~. zlk (Radyo orkestrası - Şef: Hasan Fetid Al- terek ticaret bürolarına mensub bir heyet 
'~ı k"n ~l Haşim Bey - Suzidil şarkı: * nar.) ı _ F. Schubert: Uvertllr Re Maj5r. bugünlerde şehrimize gelecektir. 
~ . ., e:ı k _du oize dnflar.) 7 - ......... - Su- çARŞA.1\IBA 29/11/1939 2 _ Rameau _ MotU: Balet süiti. 3 - ır. Men Bu heyet piyasada tetkikler yapacak vc j 
~ ı ; _

1 

rcana gamı aşkınla gezer 
01 

- 12 30: Program, ve memleket saat ayarı. delssohn: Dördllncü Senfoni, La Majl:lr. Bart yeni bir sistem dahlllnde miibayaalarda bu-
t"'ırı1e1 Ok· van: Melek Tokgöz. 1 - Udi 1235: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: holdy. 22: Memleket saat llyqrı, Ajans ha - lunacıaktır 11 atı - hnaz ş "kı : CBuphu bulsam sL Türk muz:l~i <Pl ) 13 30 _ 14: Müzik (Küçük beııerl ziraat, esham _ tahvllrıt, kambiyo - Dün Fransız ntaşekommerslyalı p!ynsada 

ş \:•: 10~~ l 2 - Udi Ahmed - Karcıı~ar Oıkestrn _ Şef: ·Necib Aşkın.) 1 - Sidney nukut 'borsası (Fiat.) 22.ao: Müzik (Rachl - bazı tetkikler yapmış ve bu meyanda bazı f r • 1'.ıu >ıce ben eni) 3 - Bedr!ye H ş.. Jone : Oey.ş operetinden potpuri. 2 - Pe- manlnoff: Piyano konsertosu - Pl.) 23: MU- alıırla temas ederek mlıtt!kabll Ucaretın 
,. r ı 4 :vv r şar ı: COüne~ do du ~am : pl tüller: Küçuk Serenade. 3 - Frled Wal- zlk (C"azbend - Pl.) 23.25 - 23.80: Yarınki fi~ &aslnr dahlllnde genişlemesi mümkfın 
l r da' Ne h t - Muh yyer ş:ırkt. <Y ter R ya <Keman solo ve orkestra lçln.) 4 - program. ve kapan~. ha .gl h ta te ssül edilmesi lfı -
r. li r 3 Okuy n: Mustafa Ç 

3 
- Leo old· Nli nehri kenarlannda. 5 _ Robert * olduğu ve bu usus Ve.! 

~ıı., b ilk t ert. (Çık m gideyim) < "o- ~tofz: Vly na g celeyln güzeldir. 18: Prog - cmıARTESİ 2/ 12/1939 zım gelen esaslar etrafındl\ mali'lmat almış-
"a- rı (AJ ~ itlere) <D ar dağlar. vır m ram 18 05: Memleket saat ttyarı. ajaru v,e 13.30: Program, ve l™?Dlleket saat flyarı. tır. 
'l" rl"ry va k 

1 
n k 

1 rı kara) <Koş20k 45 me~eOTolojl h!lberlerl. 18 25: Türk müziği 13 3". Ajans V" meteorolojl haberleri. 13.50: T ürk • R u m en anlaşması 'k arşı.) 20 30: Konuşma. : ti) l9 2-· K uşma (Dış polltlko ~ -
'"~ nı ., tı . <F eye · · a. on Tlirk müziği. Çalanlar: Reşad Erer, Cevdet .. "ki b'ld. ·1d· aı tbal"ld pıCFasıl heyeU.l 21.30. Mı k hab ) 19.40: Türk müziği: Çalanlaı: Koıtıın Refik Fe.rsan, Kemal N. Seyhun. O - gumru ere ı ın ı 
22a lı berıe .) 22· Meml{'ket saat ayarı ve FarJre Fersan, Cevdet Çağla, Vecihe. Şerif kn;an; Müzeyyen Sena.r. l - OSman beyin Bir müddet evvel şehrimizde Tophane 
'ia'lS· ~ 'zlk r~c!lS: d AJa;:) 2~r _s::av~ı. İçli. Relik Fersan. Okuyan: Semahat Özden- Hlcaıkftr peşrevi . .2 _ Arlf Bey _ Hicazkar köşkünde Rumen deleğeleri He delegeler! -

l'ln(i Program a~ - · ses. 1 - Hlcaz!tAr ~rev1. 2 - Osman Ni - şarln: (Bir hfllet ne sftzdü yine çeşmlnl dil- iz arasında ·y~pılan müzakerelerden sonra 
ve apanış. hcıd - Hicazk~r şarkı: (Ellere uzaktan b:ık.) dar ) 3 - Udt Mehmed - Hlca:r.kh şarkı: m 1 k t asında imzalanmış olan * 3 - Arıt Bey - Suz1nAk şarkı: {Çekme ele - <Se~ı candan severim.) 4 - Osman Nihad - ik.l me~ e een 3:'1caret mukavelesi dün An -

1 11 ~O· PAZARTESİ 22111/ 939 mi.> 4 - Arif Bey - Suzinlk 'arkı: <Papu - Hlcazk:Ar şarkı: (Ellere uzaktan bana yakın Türk - um • _ ilkleri 
2 3g. ,-. Program, ve memleket saat hya11. suna ermek.) 5 - Cevdet Çağla - Keman gel.) 5 - Reşad Erer - Kemal taksimi. 6 - karad_n pa~af.e edilmiş, ls~anbul gumr 

'!Utlt trı~an'! VP meteoroloji haberleri. 12JO: tak!iml. 6 - Münfir Nurettin - Suzinak şar .......... - Suzlnı\k şarkı: (Görünce gerdanın_ başmu<\ürlüğüne metni gönderllm\§tlr. 
'11t lıarır "1KI 'PJ.> 13 30 - 14: Müıit {Kan. kı: (D:ırmadnn aylar geçer.) 7 - H. Meh - da cırte hali.) 7 _ suzinak saz semaisi. 8 - oümrfıkler b.aşmüdilıl!ültil dün metinden 
~etııJ.,}ı-<' tnüzik - Pl) 18: Program. 18 05' med - SuzlnAk şarkı: (Vfl.deyle~lşt~n ey pe- Hüzzam türkü: (Alıverin bağlamamı) 11 - bütün ıılnkadarları haberdar etmiştir. 

Tuvalet ·nizl yaparken 
P udra. altına daima 

KREM 
PERTEV 

snrtınnz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan lUp Te 

'!th,,,.11t saat nyarı, a3ans ve mett!oroloJl ri ı 20 05: Tilrk mftztği: Halk turkulerl. ça_ Bur.ım halk türkü.cıü. H .30: Müzik <Riyaseti. Buna göre, pamuk, Urtlk maddeleri lisan
~ ı 19: l<: lB 2'5: Müzik <Radyo caz orkestra- lan: Sııdi Yaver Ataman. Okuyanlar: Azl7e cfimhur Bandoou _ Sef: İhıan KünQer.> 1 - sa t!'ıbl tutularak, 11eyUn, zeytınya~. yaAh 
ll tıl'\ lltüz onu'!lna (Çocuk terbiyesi) 19.15: Tözem, Mahmud Kannda.,. 20.20: Temsil Franz von Blon: Marıı . 2 - Rf~hardz: İspan tohumlar. zahire, Yll§ Vi! kuru meyvalar, tuz 
~""rı }{a 

1~1. C<ılanlar: Vecihe, Reşad E!'er, 20 50: Konuşma CH:ıftaıı.~ posta kutusu.) vol rapaodlst. 3 - o. Pares: Rlıılld uvertfı - u ve taze balık serbest olarak ihraç edl -
~ c:t r<' tr nı, Cevdet Koznn. 1 - Okuyan: 21.10 :. Müzik <Rlyasetlcumhur Ba~_dosu - rli • _ P. veııones: Prelüd. ve Hind dansı . 1 bilecektir 
t!."' •ark .ten. l - Arif Bey - Kürdlllhlcaz. Sef· Ihsan Künçer.l l - Bryk Al: Türk Z!l- 15.15 _ 15.30· Müzik (Dans müziği - P U 18: le de Rumenlerle ara - '-••••••••••••••-
rı ., , l{~~ 'Gurup etti güneş.) 2 - Rahmi fer marşı 2 - AdoJf Schrelner: Yakın ruh- Pro~ram. 18 05· Memleket saat 1\yan. ajans Yeni nnlaşm~ı::~ it yapmak mnm -
"it. b. na., d!Unıcazkt\r şarkı : <Söyle ey mud. lar (Klarnetler için konser.) 3 - F. Schu - ve metcorololl haberleri. 18.25: Mftzik <Rnd- mız1a 9 mUyo şver 

vazoları vardır. 

A 

0~illh·e,nde edn.) 3 - .Şemsettin Zlva - bert: Rosamunde (Uvertür.) 4 - F . Casa - vo caz orkestrası) 19' Türk müzl[ti Çalan kiln olaca~t,ır. dd cı-1--n Bekim) 
~ ""'~'" · ı k 5 J s B h· · · · - k d isimleri yazılı bulunan ma e - ..,JUDll ~ ....... . .. ur ıı_arkı: (Güvenme hüsnüne.) desus: MI.mal in b r 4ar ısı ._ - · · ac · ıar: (Vecihe. RC-'ad Erer. Cevdet Kozan, Ru- Yu arı a . 

1 

reamen allka ::ı ~ 
hrıı~-d'l b .. - l{firdlllhlrazk1l.r şarkı: (Kaldı Tocrata ve Fugue 'Re Mlnor.) 22 · Memlc - şen Knm. 1 _ Okuyan: Muzaff~r tıkar. 1 _ ıeı thrnratçı1~ıı anl8:!man n hra hamlık _ Dlvanyolunda lM numarad a ergun 
~~· tk~r ııu Şeb.) 5 - Şevki Bey - Kürdlll - ket sant ayarı. Ajaru haberleri. ziraat, es - Arif nı-v - Hicaz şarkı: <Saydeyledl bu gön- dar1'.rn b!ldlrılmesı uzerlne 1 ç hasta kabul eder. Telefon 21044-233!.18 

Doktor Hafız Cemal 

1 1 ~~:ıldı~tkı: esende acnp uşşaka ~?;!yet han _ tahv:lldt. kambiyo -., nukut .. borsası Himü.l 2 _ ..... .... _Hicaz şarkı: <Ne bl\h _ ınrıI'R b:ışlamışlard_ı_r. _ _ _ ______ ;;;;;;;;;;;;;;;;~~~-----------
l: ~ .\"'it B 2 - Okuyan: Muzaffer Ilkar. (flat) 22 20 • Serbest ~ant. 2- .30: Muzik <Ouc tımrlır ne yari bl aman.) 3 - Rlza Bry - Hl- • 
h l ıoı k ey - Nihavend şarkı: <Benim retl"t - Pi) 21: Muzlk rcazband - PU <'az .şarkı: (Gamzeden hancer takınmıf.) 4-
d a e!'!cı =~~ı _sende. l 2 - Yesari Asım - Nl- 2:ı .2s - 23 30 : Yarınki program, ve kap1nış. Refik Fersan - Hicaz ş'.lrkı: <Mahmur u _ 
<>.-.... 

1 
3 - • 9ı . <Bir kt!:\ gecesi Şlcıl!de kal - * fuklarfüı. batan gün gibi. ö1gUn.) 5 - Arif 

J Devlet demiryolları ve l imanları işletmesi umum idaresi il4nları f 
il :""'rrı YI :ıdettın Kaynak - Kürdili şarkı : PER E!\IBE 30111/1939 Bey _ Hicaz şarkı: (Aman dağlar canım da~ q_; ?\ ~"ly~e akta~. Y~e gölgcc.) 4 - Sa - 12 30· Program, ve memleket saat livnrı ıar.l 2 - Okuyan: Radife Erten. l - Sel 
a ·~r İlkar ak - T~:ku: <Fırat) 5 - Mu - 12 35: Ajııns ve meteoroloji haberleri. 12.50· Pınar _ Eviç şark!: <Göz yaşlarınız kalbime 
~h <:>11;11\'an~ Türku rYesll çamlı yaylası> Türk müz!CI. Çalanlar: Fahire Fer$an. Re - topl:mmı~.l 2 - Ishak Varan - Eviç farkı : 
~ r _ 1-n · 8 tiye Tokny l - S311'ıhattln fik Fernın. Ver!he Okuvan: Necmi Rl1!l A- cson ayı:-ılığın matemi.) 3 - Nlkogo.s _ Fe -
l'!U Saı~~~: şarkı: <Leylô. gibi hıçkırsa) tuskan. ı Besten!rrtı.r peşrevi. 2 - HMlm rıı ~tk ~arkı: CBir tını yosma eda pek.) 4 -
~- " d .. kı 1 in P.nar - Hicaz şarkı: (Yilzüm Bey _ Bestenigar !lll'kı: (Kaçma merburun- Hal"' türkfisü: CE.smer bugün ağlamış.) 3 -

Muhammen bedeli 2272 Ura olan muhtel!f eb'adda beş kalem flançlı çelik çekme bo
ru ve tcferrüatı 12112 1939 Salı günü saat 00,30) on buçukta Haydarpaşa Gar bina _ 
smdaki Komisyon tarafından açık eksiltme usulll!l satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ısteyenlerin 170 lira 40 k•:ıuşluk muvakkat teminat ve kanunun t:ı -
yin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saııtine !:adar Komisyona murncaatıarı Jü _ 
zımdır. 

B.ı lşe ald şartnameler Komisyondan par m olarak dağıLllmaktadır. (9783) 

'1 
1~!çfrı ~~r.). - Rlfat Bey - Hicaz şar- d:ın) 3 - Mahmud ceırue~~n Pş. - Be~te - Olt~ya~: Mefharet Sağnak. l - Udi Ahmed- zlk CKıiçük orkestra - Şef: Necib Aşkm. ) 

'1 aıt ~ar1tı· lbül f;gan rvler.) 4 - Lemi - nlgfr s:ırkı; <Eyler tahammul.) 4 - Udı C<'- Hlc:ız şarkı: (Recayl vasıl Jçin ol güllzare.> l - - T.schalkowsky: Rus dansı. 2 - 1\'alıe: 
tııı art ~arkı: CSl:vnh ebrnler1n.) 5 - Lemi - mil _ Bestenigar şarkı: <İstedin de gönlüm 2 _ ..... .. - Hicaz tiirkü: (Yürü dilber yil- No-:ı.ck: ôomantik uvertür. 3 - Paul Uncke: 
~l i1;a :ıo 30_'Ne~er çe~~im neler.l 20.15: Ko verdfm.l 5 - Refik Fersan: Tanbur taksi - rü ömr'ımün varı.) 3 - .... .. ... _Hicaz tfirkfi: Kiiçük talb (Entermeuo.) 4 - loh. 8t.rauas: 
~~" 'ltuzık · ~r~ muz1ğl (Fasıl heyeti. ) mi. 6 - Dede _ Besteni~Ar şarkı: <Ben seni CFJıl gözlerine kurban oldn~um.) 4 _ ...... _ Şarap, kadın Te tarn <Vals.- 5 --:- .larnent. 
a~11

1

tl.) ı _ <Kuçuk orkeatra - Şef: Nec3b ~Tdim sevelll 7 - Rltat Bey - Saba zemze.. Hlcnz türkü: <Sarı kordelll.) 20: Konuşma. Ninni. 6 - Zlehrer : Eşklya operetınden pot
ftaı~:ı.rı. 2 Paul Holzner: Saksonya köylü me şarkı: (Hayali yare değme.) 8 - Dede - 20.ı~ Tiirk müziği : Karışık Program Çalan- purl. 22: Memletret stat Ayarı, Ajans ha -

!) 'nı:- Nlemann: Zenci dansı. 3 - U~t şarkı: COlttl de gehrıey!verd1.) 9 - ıar: Hakkı Derman, Serlf İçli. B~n Gür, berlerl, ziraat haberleri. 22.15: Konuşma IEc 
· Sabah tarklal. f - Kaı1 Pöde- Rav:ıtı saı amal.sl 13.30 _ 14: MiDit CKtın. Hamil Tokav. Basri Ü~r. Zühlü. 21: Mü - nebi dillerde.) 22.ü: .Müzik (Cazband - Pl.) 

23.2j _ 23 30: Yarınki program, ve kapanış. 

* Hergiin yalnız ıkısa dalga Sl,7 m. 9465 kc/ı 
postamızın neşredilmekte olan yabancı dil -
ıerde haberier saatler! afll.Rıda gön.erli • 
m~tır: 

İranca: Saat 13,00 ıve 18,45 de 
Arapça » 13,15 ve 19,45 de 
Fransmea .. 13,45 Te 20.ıs de 
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Güzelliği hem 
hem yaratan, 

tamamlıyan 
bir iksirdir. 

Şu güzel çehreyi aydınlatan güneş. 

~phesiz. inci dişlerdir. Ukin o diş
lere can veren de, şüphesiz 

cRADYOLİN ı. dir. 
Slı: de ayni güze:liği elde cdebilirisiniz. 
Fakat bunun için ilk şart .sabah, öJlc 

ve aqam her yemekten sonra 
gilnde 3 defa 

DYOLiN 
ile dişlerinizi fırçalamaktır. 

-- ---

Baş, Nez e, rip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
lc ı hında gOnrle 3 ka:;;tt alınabilir. Her ,erde pullu kutuları ısrıırla lıteyinlz. -

AS1C::::.:ci~ac::::a,. Bahadan oğul a 
Dededen toruna 

KALAN BİR ŞÖHRET 

Hi iR 
MERKEZi: BAHÇEKAPI 

Şubeleri : Beyoğ.u, Karaköy, kadıköy 

SATILIK ÇAM TOMRUGU 
Dursunbey Alnçam Devlet Orman ~lctmtıSi Revir A.mirlliinden: 
ı - Dursunbey Devlet Orman İşletmesi iste.ayon dŞORnda 1sUfte meYctld Ct.eO> 

adet muadili (~6) metre mlk'ap cm> de.ilineU'e mlk' !P çam tom.nıtu açık 
arttırma ile satılığa çıkarılm~tır. 

2 - Tl)lllrukların ayrıca baş kesme paylan meYCud ve kabuklan 807Ulmut olup ha. 
cim kabuksuz ortıı kutur lhıerlnden hesaplanmıştır. 

3 _ Tomruklara ald satış §8.rtname.!l İ.stanbul, Ankara, Balıkf:Sir orman o"1ra• 
müdürJüklerinde ve Dursunbey revir ~trl!Jtnde örüleblllr. Tomruklann beher 
metre mik'abının muhammen bcdell Cll> Ura (70) kuruştur. 

4 -- L:teklllerln % 7,5 mu-vakkat pey ııkçeloril~ 27/111939 Paza.rtell günil saa' ıa de 
Dursunbey revtr Amlrllğlne müracaatları UA.ıı olunur. dllCHO• 

Bir tecrübe kafidir 1 

BASUR MEMELERiNi 

PATI 

ile tedavi ediniz. 
...................................................... .,, 

YüKsek 1v1ühendis lvıektebi Satınalma Komisyo
nundan: 

Mekteb müstahdeminine nümune ve far~namedne tt:Vtlkan 61 takını ellMI yaptuı... 
lıı.oold.ır . Muhnnunen bedell «1660• kunıf ve ilk teminatı c7G• liradır. rlt:slltmelil 2'1/11/ 
939 Pazartesi günü s:ıat 15 te Batın Alma KDml.syonund& yapılııcatı llln olunm. 

(1370) 

Sı ; 
bütun ağrılardan ve koruyacak 

SON POSTA fkincitcşrin ıs 

s EH HAR ve c Az ip ,l _______ ::a-.:-.ı:w 
TENi'ni NASIL VAK.T, N •• 

5 porsiyonluk bir komprime ile (su ve ateşten gayri hariçten hiçbir 
MUHAFAZA madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabilinde 15 dakika gl. 

bi kısa biı zamanda :ıengin ve iştihab bi:.· sofra hazırlıyabilirsiniz. 
EDİV OR ? Maruf ve meşhur lokantalar1Dllzdn dahi bu derece nefis bir çorbayı her 

zaman bu lamazsmız. 

10 senelik 
izdivaçtan 

sonra 

Her kadın -hatti 40 tan yukan 
olanlar bile.: açık. taze ve ku
sursuz bir tene. genç kızların 
bile iftihar edebileceği nermin 
ve yumuşak bir cilde malilt ola
bicrler. Bunu, Tokalon ile te
davi, -günde 3 dakika. 10 (Ciinde 
~aranti edebilir. 
Her akşam yatmazdan evvel 
cild unsuru olan pembe renk
teki To'kalon kremini kullanı-
nız. Terkibinde Viyana ilniver
s"te6inin meşhur bir profesörü 
tarafından keşf ve cBİOCEL• 
tabir edilen kıymeti! gençlik 
cevheri vardır. Stx uyurken cil
din;zi besler ve gençleştirir. 
Buru.şuıdukları giderir. Her 
sabah da yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanınız. Si
yah benleri eritir ve açık mesa
meleri sıklaştırır ve cildi yu. 
muşatıp gençleştirir. 10 gün 
zarfında müsmir bir netice elde 
edeceks:.tliz. 

( TiVATROLA~ ) 
Şehir Tiyatrosu Tepebaşı dram kısmında 

akşam saat 20.:ıo da. 

Şermin 

istiklal caddesi komedi kısmında. 

gundüz saat 14. te 

Kel Oğlaıı 

ak~m •mat 20,30 da 

Bir Muhasib Aranıyor 

Her akşam Bayau MualH'ı ve Sala.hattın 
Pınar '' e nrkadaşlan tarthl ko.stUmhi tablo 

Saz caz, kabare, varyete 
Her pazar butün programla içkisiz 

çaylı ma.t.lne 

Halk Opereti - Aqam saat t - da 

Gönül Belası 

İsmo.11 Dilmbüllü ~mslllerl bu akşam 
Ernlrglm Oe~lerblrllğlnde 

(Salıncak bülbülleri) 

[:

" Doktor. 1. Zati Oget • 
eledlya karşısındaki mu11yenah1-
esinde öğlede ı ıonra hastahrını 
.. _ . kabul eder. 

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

ilan .Tarif em iz 
· Tek .sütun aantımı .......................... 

•ah:ı. 
•ahÜ• 
aahil• 

Dördüncü ıahile 
iç sahil•ler 
Son •ahi/~ 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

Mua71en bir mtiddet zarfında !u
laca m.1rrt.uda 1lln 7aptıracakl&r 
ayrıca ten.1ılat!ı tarttem1Jden ı.swadt 
edecelderd.lr. Tam. JVUU Ye çe71'•t 
ıayfa lllnlu için am bir t&rU• derplf 
edllmlfUr. 

Son Po.sta'nın t1c&rt Ulnlanııa aid 
lfler Jçln ı•ı adrut mQra.cut edll· 
melldir. 

na .. rıı.. J[ollektlf Şlrlr.ed 
Kahramanzadt Ban 

An.k.arıı caddf'.al 

Son Posta :Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLFA\l: A. Eknm UŞAK.LIGlL 

Büyük ya-dım ve faydası aşikar olan çorbalık 
sebze komprimelerimizin senelere~ n~faset ve ta
ze~iğini muhafaza ettiğine şahid olac-ıksınız. 

dmck, bezelya, nohud ve aair hububat sebze ve çorbalık kompri • 
mc erini kilerinizde bulwıdurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edil:ı iş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zaınanda k1ymeti daha 
çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve ~-porcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temhıl kabildir· Bakkallarımzdan 50 ıramlık 
bir komprime 9, 100 gramlık blr komprimeyi 15 kuruştan alabillrslnis. 

Bf'~iktaş: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Tü:k Lirası 
Şube ve ajans adecti: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı v• ihbars1z tasarruf hesablannda en aı 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plln• 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralı '.< 4,00) Lir.ı 

4 " 500 " 2,00() " 
4 " 250 " 1'00 ) " 

40 " 100 ,, 4,000 " 
100 " 50 .. 5,000 .. 
120 " 40 .. 4,80() .. 
160 tt 20 .. 3,200 .. 

DİKKAT: Hesablarmdaid Puaıar bir sene içinde 50 liradu .tı 
düpniyenlere ikramiye ~ takdJrde % 20 fa:ı.lasile verilecektir. 

Kur'alu senede 4 defa, 1 E,.16L 1 Blrlncik8nun, 1 Mart ve 1 JlaskaJl 
tarihlerinde çeJdlecekttr. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Ol" 

Kuıumumu:ı kadrosunda ıJOO• Ura llcrıt.ıi bir santral mühendisliği ile ılOO. ura _.dl 
retl\ elektrikçi ustalığı münhaldlr. eeraıtl öğrenmek istıyenlertn 27/11/939 p,.saı-....-
cUnü saat 15 e kadar Enst.1t11 Rektörltılt1ue ml\rııcaatıarı. c6888o 195·'7• 

------------------------------------------------------------____... 
Öksürenlere : Katra 

ak ı atran 
Hakkı Ekrem 

• 
1 vardır. 


