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Bugünkü Türkigenin megdana getirdiği----.I 

en güzel emniget ve sallı ô.leti . 

1 ....................................... , 

ı ittifak · 
! • • 

ı lll!çın v nasıl 
1 mzaı ndı? • 
(Arkadaşımız Muhittin Birgen 

: rırı etmiş olan e~erı arlliında cere- i • t t • ı k d ee • 1 d 
i t'i bir netice muznkereler nihayet i I I a I D I m z a a D i dun bu hu ye varınış olduğu iM- 1 · u 1 : ile t f susta hazırı ~ ...... ı 
• m·· e errüatı alak anan mukavele ı 

ı tı;:.essuıeri taraf~~a;n ~~~=~ İ 
• !\nk un nkşam saat 1 
f kezı arı:ı radyosile diğ 8 den itibaren ı 

~ ~~Ju\~~~~:r!~a~e~tu;ıb~~ Dluahede hiobir devlet aleyhine müteveccih değildir; hedefi teca-
: ııi u ışlerın inkış f vrupadaki bu- .. ' • • .. • • 
= t!'~ht;:.ut~dderatı \;~::ı~dTürkiye- vuze karAı koymak ıcın, lüzum hasıl olursa, 'l'urkıyeye, lngıltere e 

izaha h r vakıa teşkil an çok T ' 
ı~~ co:::r~y~~~:Türkiy:~~t~~~ ve Fransa.ya kar,ıhklı yardım ve müzaheret temin eylemektir 
kdıger taraftan da Tü~nikn _eheınnuyetı 

<''>Çe malfun r nullet' in h ' • • • • 1 r a a l 
~~~!~:~~~~ui\tIT.".~~~dE~ ımza merasımının BTTD F AKD o·MZ LDV N AR 

ak mevkiindedir m bır rol oyna- t f · ı At 
~:men müdrik b~~· bu ... Vi2iyett ta- a Si a 1 
,ıl .cre ve Fra undugu için İn -
VPrdiğ' nsa ile akdi Başvekil Refik Saydamın nutku: 
~iinmü1 

mukavele üzerinde ne karar - Türkiye, Fransa. ve Btiytik Brı.tanya e.-
rn · ş ve kararını o d uzun dü- ras d d ö "" --t blrll'""'4 ış bulunuyor Belk' nb an sonra ver- ın a ınevcu g r\09 ve men.wı. ~ 
?Un b ı · ı u n ktan gösteren bu mühim vesikayı imza etmekle 
f "" oy u izahına lu" 0 ın u- fe\"kaIAde bahH ....... mı. a .nt bu il zum olını bili " _ ... 
la. m naseb"tl Ya r·, M i '.ıaza ı --- e aiağ d k &a arkadElfllll ve dostum Saracoğlunun 
l~r: r arı kaydetmemiz ;a~ ~l mU- urun süren ga.ybubetı bu vesikada onun im· 

1 o- za& yerine be.nim imzamın bulunmasını in-
\ (Dcnnıı 2 inrı sayfada) tac etmiştir. Bundan büyük blr şeref duyu -

................... ı yorum. Ancak bu eserin haklld ~millerlnl tol>-
••••••••••••• ,/ u -.................. c etmek ve ibu münasebetle Ho.rlciye Veldll-

are 1 1 
.
1
. n1n adını siz bay büyük elçilerin adlnrUe 

şa n g 1 f z blrllkte mllştcrek mesainiz için haklkt bir 

F 7 şllkran dıcygusµ içinde anmak husw;undaki 

ransız g il . vazifemi unutmuyorum. enera 8ff Fransa büyilk clçlsi Mots gli'nin 

Şer t• . nutku: 
8 ıne zıyaf et verd•ı - Bay Başvekil, imza edilen anlE!Şllnlarm 

.\nka.rn şfunulü.nü o kadtu" mükemmel ifadelerle .ta-
ltanı M:a 19 (A./\.) - ~neı Ku rlf. ettiniz ki, hakikatte buna llAve edecek 
tün .saa r~aı Fevzı Çakmak ta rnıay Baş - hlc blr şeyim yoktur. İnglllz • Fransız - Türk 
8atirıerı!ı 13~30 da fehlr lokan:::ın:an btı- muahedeeı blr hüsnü niyet, mantık ve dQ. -
Orgcner ı nguız şark ordusu ın a mı - rfistıuk eserl.dlr. 
tanı Or:g~ WaveJ, Fransız ıark ord komutanı İngnız - Fransn: - Tür.k itıtlfakını temhir 
Ilı~ Ver:;;.rnı Veygand ferefine b~ı!'1°mu- eden ve bu suretJe üç memleketin samim1 

iştir. ır. e Ye- ~ki mesaisinde ~nl bir devre açan b~ 
(D&vanıı 8 inci sayfacı ) gün b\lyüok bir gündtır. 

İngiliz murahhası 
diyor ki 

aBitirdiğiıniz işin muazzam bir 

laymeti olduğunu hissediyorum ve 

bımu yalnız üç memleketin değil, 
bütün dünyanın nerine olarak in

şa edilecek bir binanm temel ta -

şı olarak telakki ediyorum.,. 

Fransız murahhası 

diyor ki 
«İngiliz - Fransız • Türk muahe

desi bir hüsnü niyet, mantık ve dü
rüstlük eseridir. İngiliz .Fransız
Türk ittifakını temhir eden üç 
memleketin samimi teşriki mesai
sinde yeni bir devre açan bugiin 
büyük bir gilndfir.,. 

Başvekilimiz . 
diyor ki 

aTürkiye - Fransa ve Büyük Bri. 
tanya arasmda mevcud gö~ ve 
menfaat birliğini gösteren bu mü. 
lıiın vesikayı imza etmekle f evknlii
de bahtiyarım. Bu eserin haklkt a. 
millerini tc!Jcil etmeyi vazife bili -
yorum.» 

Maahedenin metni 
Muahedeye ekli protokoldan bir fıkra: ''Muahede mucibince Türkiye tarafından 
alınmış olan taahhüdler, bu memleketin Sovyetler lttihadile müsellah bir ihtilafa 
sürüklenmesini intac veya mucib olacak bir harekete onu icbar edemiyecektir.,, 

Parti muahedeyi 
alkışlara 
kabul etti 

Çemberla.IJn imzaqı 
tezlılıürat arasında 

parlô.mentoga bildirdi 
Başvekil dün Partide Bir lngiliz gazetesi, _!ngilterenin TUrkiyeye karş• 

izahat verdi b -
Hokomeı Mec:ise muhim şükran orcu oldugunu kaydederek diyor ki: 
kanun IAyiha~arı veriyor "Atatürkün ha~ikat~n a~il ve merd bir milletin başında 
---.!------.. .o.-M- bulunmuş oldugunu şımdı tam manasile takdir edı·yoru 

Ankara 19 (A.A.) - C. H. Partısı ec- z,, 
lis grupu bugün 19.10.939 saat 14 te reis Londra 19 (A.A) - Türk - İnglllz - Frnn-ı Türk i m 
Vf>kili Seyhan meb'usu Hilmi Uranın re· sız anlaşmalarının Anknrada lmzMını mü - da be - ng z - Fransız_ anla~ası hakkın. 
isliğlnde ~oplandı: .. .. ~ . teaklb, Qemberlayn, doktor Refik Saydama rasınfna:;;a bulunm~k uzere Avam Ka'?a. 

Celsenın açılmasını muteakıb kur.:ıü- hususi blr telgraf çekerek iyi temenni ve teb yan etmekte olan müzakereyi &te. 
ye g~len B~ekil Dr. Refik Saydam, da- r1klertnl blldlrmlştlr. ' ~~ Başvekil Çembcrlayn e-zciim!e dcml§Uı 

Şükrü Saracoğlu. 

ha evvel yapılmış olan deklar.asyonlm.-m Ç b l . b · 
tıtikfönlerinc tevfikan Fransa ve İngil- em er aynın eyanatı Geçen Mayısın 21 inde Türkiye ve İngU. 
tere hilkıllnetlerile imza edilmek üzere Londra ıg CA.A.) - ROyter ajansı blldlrL tere hüküanetıcrlnln uzun mftddetll ve Jı:ar -

<Dan.mı 8 inci sayfada) yor: (Devamı 3 üncü sayf~) 



~- --~-

2 Sr,;a======-=======================================================~S;;,;O;N~~P~O~S;,;;T~A~=====================================;=======:::;:::=======D==ir=in=c=i=tc=ş=ri=n==2=0~.._~ 

Her gün 
Değişmigen bir dostluk 

Yazan: Muhittin Blrtreft __ .,,J 

il arlclye Veklllmlz, Moskovaya. yaptığı 
z1ynretten dönilyor. Orada üç lıntta -

dan fn.zla kaldı ve hiç şüphesiz çok entere -
san tonuşmnlar yapt1. Konuşmaların de~ll
se bile, ziyaret günlc.rlnln uzamasını çok gör
memek lfı.zıındır. Dfinya mUletıerlnln mu -
tnddernt günle.rinde Rusya ne Türkiye gibi 
memleketler arasında konuşulması ve kar -
fılıklı iyi anla.şılmnsı icnb eden o kadar me
seleler veyahud mcvzulnr vardır ve bunlar 
o kndnr dikkatli blr şekilde haddeden geçl -
rllmek iktıza eden şeylerdir ki, ara yerde bir 
tn.kmı muhabe.rlcr ynpılm~ı mecburiyeti de 
~ba katılırsa bu ziyaretin uzun sürmesi 
kolaylıkln izah edllebUir. 

Zlynretln devamı müddetince, biz burada 
tam blr huzur ve lUmad içinde idik. Fmln 
idik ki, konuşulan ve konuşulması muhtcmd 
meseleler ne olursa olsun, her iki taraf men-

. ı · Si»' 1 Mak ale: Muvazene meselesi .• 

faıı.tıerlne tekabfil eden sağlam pıenslplerl İ k . d k 1 k t k lb d.. d" Göze görünmeyen bir çukura dü<m'lemek mi istiyorsunuz, ne ve artık her iki tarafça da tabii bir duy- nsan me anı7masın a a l ap an, a umen ır. ':I ... 

gu haline gelmiş, knrşılıklı bir sempa~.ı ha - Fakat bazan mekanizme bozulur. Kaptanın verdiği emri aklı hisle telif etmeğe çalışınız. Muvaffak olamadığınız da-
vası içinde hareket edeceklerdir. Muşterek dümen dinlemez. O znman gemi tehlikededir. kikada herhangi bir kqrar vermeyi behemehal tehir ediniz. 
menfaatler ve karşılıklı s-empatl duygulan ===========~~===================~=============::::::::=:=::=:.= 

=~~EE.;}~~~~~;~~~~ 
dlllk bir netice vermiş değildir. Bununla be- F d t l ,...-............................................... -"' Fransızların "Ok 
raber, Mookovndn daha fazla kalmasına im- FBntJB 8 OP anmıgB I 't' 

kAn olınıyan Hariciye Vekilimizin avdeti, ny- Başlıyan Leh Herı!IUn bir fıkra Sevdikleri 
nl müzakerelerin ve hntt.A münakaşaların ~ 

başka suretle devıı.mına dn mrmı değildir. Ge- Askerleri Yemı·n ederı·m ben Bir yıldız evlendi 
relt B~lllmlzln !ırka içtimaı esnasıııdnkl 
beynnatı, gerek Tass ajansının bu mesele d •• • d• 
hakkında neşrettiği tebliğ ve rılhayet mnh - uşürme ım 
telif memleketlerden gelen haberler hep bu
nu teyid ediyor. Dernek oluyor ki T\ırkiye ile 
Rusyn, Moskovada uzunca bir fikir teatisi 
yııpmışlar, muhtelif meseleler iızer!nde ko
nuşmuşlar, belki de münakaşa etmişler, fa
kat, .bütun bunları derin bir dosUu!t duygusu 
içinde yapmış oldukları için, neticede anlaşa
madıkları noktalar kalmış olma.sına rağmen, 
gene dost olarak ayrılmışlardır. 

Bu ayrılışta.ki do.illuk havasının kuvvet.ini 
anlam.ak için, Hariciye Veklllmlzln Mosko -
vayı te.rkctt1ği sırada kendisine kar,ı göste -
rilen izzet ve lkr.n.rna ve ayni ı.amnnda Tass 
ejansı tarafından ne.şrcdllen tebliğdeki das
ın ne ruha dik'kat etmek kA.fidir. 

* Tarlhen aralarında sağlam bir dostluk 
devresi açılması ıcab etmiş olan Türkiye ne 
Rusya son on dokuz sene içinde birbirlerinin 
menfantl<'rln~ muhalif olarak hiç bir şey 
yapmamışlardır. Bu ruh içinde inkişaf ~den 
on <!okuz senelik bir siyasetin eğer bir ma
nası varsa, bu mana. bu iki memlekP.tln, bD
hassa bövle büyük zamanlarda blrblrlerlnc 
dnha sıkı bir dostlukla sanlınalnrı !cab ettiği 
hakikatin! irade eder. Bunun için, Mo.skova 
mfizn.kerelerlnln şimdiye kndar tam bir an
laşrnn neticesine vnrmış oldu~unn görmek 
bizce daha ziyade U!mennlye lftyık görülür. 

Fakat. görüş tarzlarında de~ILc;e bile an -
Jnyuı veya tatbtk tarzlannda henüz telif edi
lemlyen noktalar bulunmru;ı, Ankarn ile 
Moskova arasındaki münasebetlerin daha az 
dostnne bir devreye girmiş bulunması veya. 
hud bütün bu noktalarda tam bir :ınlaşmn -
nın çok gecikebileceği manalarını trnde et -
mez. BUAkls, en iyi, en açık ve <'n hararetli 
münakruıalnr ancak birbirlerinin dos.tluklnn
na güvt'neokır arasında cereyan ede.... Bu, 
luıyatta böyle oldu?tu gibi slyas('tte de böy -
Jedlr. 

Türklyenln ıstedllU şeyler bl?Ce d.:?. her 
türlil dG tlarımızca da ma]('ırn<lıır: Türkiy", 
her şeyden €VVel kendi emnlv"t ve sell'ıme
tlnln çerceveı;i içinde kendisi için sulh ister. 
İkinci derecede Türkiye, ayni pı-ensloler dai
re.'$lnde bütun Avrupada ve hatttı bütün dün
ynda mılhün Mı.kim ollT'asmı tPmrn!11 ve e
linden geldiği kadar dn bu gaveye vardım e
der. Tt1rklve, hiç bir zaman sv1ntfir merak
lısı değUd!r: kimseye karşı tannuz fikri yok
tur; kimseye karşı komplö vaomak nrzusun
da olamaz. Bir kelime ile Türkiye, dos~ bir 
memleket olmnk ister. 

BüUln harlct slya.ı;etl bu ruh içinde hare
ket eden Türk!yenln Rusya ne ynptı~ı mli -
mkerelcr, bugün müsbet neticelere varmış 

değilse, yarın varır. Hattti, bu neticeler yazılı 
ve imzalı ahkfun şeklinde bile olmasa, dünya 
hAdlselerinin inkişafları esnasında, he:- Jkl 
memleketin birbirlerine karşı daiJna ayni 
samimiyetle ve ayni açıklıkla hareket edecek
lerine göre, prattk sahasında h~r iki mem -
leket ayni ruh içinde hareket edablllrler. El
verir ki, on dokuz senelik bir siyasetin tari
hi bir manası olsun ve bu mana her iki ta
rafça dn idrak edllml,fJ buluruon. 
Şunu da il!ıve edelim: Hariciye Vekilimizin 

seyahati, şlmd!llk mfübet neticelere vann:ı. _ 
mış.m dahi her iki tarafın bugüııkü dünyn 
meselelerini ne tarzdn mütalea ettiklcrınl 

karşılıklı olarak anlamaları için çok iyi blr 
vesile teşkil etmlş ve yarının müsbet ve ha -
yırlı anlaşmaları için zemini hnzırlamış bu
lunmak icab eder. Böyle büyük zamanlnrda, 
böyle bir. gidiş ancak iyi bir gidiş olur. 

Hülasa, Türklye ne Rusya arasında değ~ -
lJl.Ül hiç bir şey yoktur: Dostluk aynl dostluk
tur ve bunun temelleri aynidir. Müzakerele
rin bir neticeye varmnması mutlaka arndn e
saslı bir ihtllaf bulunduğu .manasıııı ifada et
mez. ~şmiş bir şey varsa, zamandır, htı
dJ.cıelerdlr. Öyle zamnn ve öyle hlid!seler ki, 
bunlar üzerinde iki devlet dostça ne kadar 
tonusııa:ıar ve münakaşalar etseler yeridir! 

t-Hukittbı c23i119•H 

Polonyadan kaçan Polonyalı asker ve 
sübaylar Fransada toplan arak Almanlara 
karşı harb etmek üzere yeni bir lejiyon 
vücude getirmişlerdir. Burada bu sübay
lardan bazılarını yeni kararg~hlarının 

önünde görüyorsunuz. 

" Beşiz,, !erin biyolojik 
vaziyetleri 

: Son harbde bir tayyare hücumu ol
: mtl§, tayyarelerden birinin sakatıa • 
: nıp ıızak1arda yere indiği görülmüş
! ; tiir. Askerler o tarafa doğru koştu -
l Zar. Bit" çocuğa rastıadılar. Çocuğa 

; yaklaşıp sordular: 
~ - Buralara tayyare düştüğünü. 
: gördün mü? 

Çocuğun elinde ldstikten yapılmı§ 
bir sapan vardı. Askerin bu sualini 
dttyar duymaz kıpkırmızı kesildi, sa· 
panı arkasına sakladı: 

1 - Yemin ederim, ben. dilşii,.me - 1 
1 dim! dedi. 1 

~-----------------J 
/nglllz gazetecileri 
Har b cephesine g itt l 

Blrknç sene evvel Kanadnda dünyaya gel
m~ olnn be§lzler şimdi Avrupada unutulmuş 
bulunmakta~&r. Falca.t Amer!kndn hfılO. J.ngiliz gazetelerinin· her ibiri en kuv -
onlarla meşgul bulunanlar mevcnddur. vetli muharrirlerinden birini seçerek rnu-
Amerlkanın en meşhur biyoloji mütehas- hart?be intibalarını kaydetmek üzere. 

sısı profesör Alram Sche!nfeld beşizlerin harb cephesine göndermiştir. Deyli Meyl 
neşvünemaları hakkında bir tetkik kitabı . d d- t w d 
vücude getlnnlştlr. gazetesın en unyaca anınmış ar 

Profesöre göre beşizlerin büyüme tarzları Price bu vazifeyi üstüne almıştır. Gaze
b!rçok ilimler için son derece mühlm bir M- teciler, istihbarat neı.aretinin tesbit eHiği 
dlse teşkil eylemektedir. Şimdiden birçok hususi ür.iformaları giymişlerdir. Resim
mühlm noktalar tesblt edllmiııtır. Ayni zn- de gazetecileri tayyareye binerken görü
manda dünyaya g~ olan bP.ş çocuğun 
ayni şerait dahillnde yaşamak .su.retlle ku- yorsunuz. 
sursuz bir surette neşvünema bulmaları tıb ----------
ve fen için mühim bir ehemmiyet ifade eyle- /ngilterenin çıkardığı 
mektedir. 
Şimdi çocukların bugünkü ahlfık ve tabi

atıcrlnl zikredeceğiz: 
mavi kitab 

Yvoune - ~izlerin en zekisi, en bece- İngiltere- hükumetinin Polonyanın a -
rlkllsldlr. Çok güzel bir tablate maliktir. O- kıbetine dair, Almanya ile cereyan eden 
yunlar hnkkındn karar vermek hakkını dal- muhabereleri bir Mavi kitabda topladı

ma karde,şlerlne bırakır. ğmı biliyorsunuz. Bu kita b günün en çok 
Annette - Bu kızcnğız ise çok atılgandır. satılan eserdir. Mavi kitabın muhtevi-

Küçücük ya•tn iken aHıyişten son derece 
1 

t . h 1. ·r y d"l k k d 
~ ya ı pıyes a ıne ı rag e ı ere ya ın a 

hoşlanmaktadır. 
Emlly _ Be"izlerin en filozofudur. Sık sık Londra radyosunda temsil olunacak -

düşünceye dalar. tu 
Occlle - Çok hnvnt ve uçarı tabintlidir. ================ 

Her saat başına tnblat de~lşthlt. Gtih ağlar, rinde en zayıf olanıdır. Ayni zamanda kor-
Ah -1 kaktır da ... Çok nazik, çok masum bir tnvrı g.. gu er ... 
Marle - En son doğan küçük Mnrl içle- vardır. 

IS TER İNAN, 1 STER 

Fra'1Sız sinema yıldm Lucienne Boyer, 
bir Fransız mugannisile evlendi. Meşhur 
cParle:mno d' Aınour!> şarkısını kendisi· 
ne has bir incelikle söylediği için şöhret 
bulan ve Fransızların sevdikleri bu gü
zel artist, şimdi yeni bir film çevirmek 
üz~redir. 

Can sıkın tıs ·ıe mücadele 
cemi11eii 

Can sıkıntısına karşı bir cemiyet kurmak 
1 !ICref! Birleşik Amer!knya isnbet eylemiştir. 

Tüccnrlardan, memurlardan, profesörler
den mürekkeb ağır başlı Amerlknlılnr bir 
grup teşkil ederek geçenlerde biı" toplantı 

yapmışlardır. Bu toplnntı neticesinde bir ce
miyet kurulmuştur. cemiyetin ismi resmen 
tescil ed i'mlştır. 

cCan sıkıntısına kar~ı cemlyetıı adını alan 
bu cemiyetin maksadı şudur: 
Hayatın binblr meşakkati nltında bunal

mış vaziyette olan insanlara biraz mfes al
dırmak, can sıkıntılarını gidermek. 

Cemiyet kendi binasının cephesine bu 
cümleyi ta,,ıyan bir Jevha da asmıştır: cÜ. 
zülmeyinlz ! •· .. 

Cemiyetin azalarının sayısı yüzdür. 
Haftada bir defa toplanılır, toplantı gizli 

yapılır. Derdi olan her klü.'l azası bu mah
rem toplant1 esnasında artcndn,ı:lnrına der
dini döker. Dl~er aznlar derdl! arkadaşları
nın derdini yok edecek yahud tahfif edecek 
çareler nrnrlar ... Bunlar vaztyetlerlnden, ser
vetlerinden, ahba.blarından istifade ederler. 

Cemiyette yfuıde d')k.c;an derdlllcrln derd
lerine <leva bulunmaktadır. 

Klüp azaları .sıkı 'bir dlslpllne tll.bldlrler. 
Her ne pahasına olursn olsun derdlerinl ev
leri halkına anlatmaları memnudur. Aile O

cnğında dalma güler yfizlü bulunulması şart 
koşulınuştur. 

Bu cemiyet o kadar büyük bir muvaffakı
yet kazanmşıtır ki kliip azalarının zevceleri 
de k!Sknnamk faallyct-e gecmlşler ve klübfın 
bir kadın şubesini tessl eylemişlerdir. 

iNANMA! 
Bir rneslckdaşımızın sütununda şu satırları okuduk: 
_ cBizim Babıali kalrlırımlarında ara sıra ölülerin mu -

hakemesi yapıhr. F:ıkat burada mahkeme yoktur, adalet te
razisi yoktur. Yalnız s<1vmek, saymak ve ölüyü hayatında 
kazandığı her türl:i şercfdcn mahrum etmeğe çalışmak hır
sı vardır. Gt!rçi esPrleri ile milletin vicdanında ve ilim tari
hinde büyük bir mevki. kazanan hiç bir vatandaşln Babıali 
kaldırımındaki nmh&keınelerle de mevkiden cüda düştüğü 

görülmemiştir. Buna r:ığmen ara ~ra şu veya bu ölü edibin, 
şairin, muharririn haysiyetlerine hücum edildiği görülür.> 

IS TER 1 NAN, 

Meslekdaşımızın mü .. ohedesi bir hakikatin ifadesidir, fa
kat eğer hafızamız bizi aldatmıyorsa bu şekilde yapılan hü
cumların en mühimmi bizzat meslekdaşımızın imzası al -
tında olmasa bile bugün çalıştığı müessese sahibinin sene -
lercc evv~l çıkarmış olduğu bir mecmuada cputlan yıka -
lım> başlığı altında yeıpılmıştı. 

i STER INANMAI 

Sözün Kısası 

Yazı Çolc O/Ju4u içi11 

Bugün Konamadı 

................................... -...................... -
1 tti fak niçin ve nasıl 

imzalandı? 
(Baştaralı 1 inci say!:ıda) 

Türkiyenin bütün bu işlerdeki siyasetl 
iki esaslı unsurdan ilham almıştır. B.~ 
ların birincisi her şeyden evvel '.[lir 
vatanmın emniyet ve selameti endişesi, 
ikiPcisi sulhün devamına ve hiç olmnzsıı, 
harl:ıin intişarına mtıni olma arzusudur. 
Tfrrkiyenin bütün siyasetine htıki.m oıııtı 
bu iki unsur o kadar .kuvvetlidir ki, şi!ll"' 
diye !<:adar bu meseleler üstünde cereyan 
etmiş olan bütün enternasyonal görüş "' 
melerin tarihi yalnız bu esasları teyid 
eder. Dünyada hiç kimse yoktur ki, Ti.i~"' 
kiyenin kendi emniyet ve selamet~~' 
kendi görüşüne ve kendi hesablarına go· 
re temin etmek hususundaki hakkını in "' 
kar etsin, gene dünyada hiç kimse buluJl"' 
mazlci Türkiyenin bu son mukaveleyi iıll"' 
za Pdcrken dünya sulhüne zarar verrrı~ 
veyrıhud harb sahasını genişletrne1' 
Ribi bir makSad takib ettiğine veyah~d 
iste~i~erek buna sebcb olduğunu id~1~ 
edcbılsın. Bundan dolayı Türkiyenin vı.c 
danı tam bir istirahat ve huzur içindedil"• 

* Filhakika .bu mukaveleyi o.kdetmeden eı "' 
vel Türkiye her şeyi düşündü ve her şeyi be.o 
sab etti. Geçen Ilkbaharın Türkiyeyi dik "' 
kate sevkeden gürültfilU vukuatından sonrıı 
esas ıtıbarile bunu yakın Z!lmanda hazır • 
lanan muıtavelenln gerek ruhu ve gere1' 
§al'tlan üzerinde de en dlkkntll hesablııJ' 
ynptı. Türkiye, yalnız kendi emniyet ''e se"' 
ldmetlnl düşünmekle iktifa ettiği ve kimse
nin zararına da kimsenin nleyh!ne her hııJI"' 
g1 bir maksad takib eylemediği için nıuııı:ıe
denin ruhunu da, şartlarını da sıkı sı1>1Yıı. 
bu çerçeYe içinde tuttu. Ayni znmnndıı tu "' 
tuşmuş olan Avrupada ateşin büsbütün sn " 
çağ! sarmaması için Türkiyece ifası nıil!ll "' 
kün olan vazife de ihmal edilmemiştir. 

Hillft.sa, Türkiye, hem kendi kendisine. heJJl 
de bütün dünyaya kar§ı vakur ve azlmkt\r ~ 
duğu kadar dürüst ve şerefli olmıya bilhll.ssıı 
dikkat etti İşte, bu muahede bıı ruhun ınııll
sulüdür. 

Türklyenln dünya ü.ı;tünde hiç bir lddiı:ıBlı 
h!.ç bir devlet ve m!llete karşı en küçiik bil 
tecavüz kasdl yoktur. Buna mukabil, her " 
kesin de onu rahat bırakmasını istemek hak"' 
kıdır. İşte Türkiye bu tnbli hakkına ısunıı
dendlr ki bu hakkını lcabındn kendi kU'i ' 
vctııe ve dostlarının kuvvetıerlle mudafna ~ 
debllrnek üzere dUnkü munhedeyl düşiınJll 
ve onu nzimkd.r elile lmznlnmıştır. 

* .. Bütün yüreğimizle Türkiye 1çln ve dil~, 
ya içln temenni ed~rlz kl bu muahede ~~ı ıı, 
he yardım etsin. Fakat şur.. ·'·· tevnzıv ıJ 
!aknt açık ve kat'i b!r 1!llP soylemellyiz Jd b 1 
muahedcn!n muhtel ' ahk{ı.rnının uıtb11'~ 

mevkline geçmesini icab ettirecek hfidlSelııı 
zuhur ederse onların karşısında Türkiye.: i ~ 
zasının b9tün mes'ul!yet ve şerefini mudrııe 
olnrak bütün şuurile ve bütün can ve bııŞ 
harekete geÇecektlr. ti• 

Doktor Saydam hükfımetınin inceden 1de 
ceye tetkik ederek hazırladığı bu mu:ıh~ıAI 
bugünkü Türldyenln meydana getırebil , 
en güzel emniyet ve sulh fi.letldlr. Millı ~
fin uzun tecrübelerden llham nlnn rebbe!Jll 
Uği bu muahedenln bütün ruhuna bCıl< .. 
olmuş ve yüksek bir vatanseverlik du~·gıı .. 
sile hareket eden doktor Saydam hiik0Il1~11, 
ti de bu mevzuu blitün kudretinin erışe tlt· 
dlği dikkat ve ihtimam derecesUe tşıeınlşıbi. 
Bunn şahsan biz böyle kani olduğumuz g ~ıJ 
Türk milletinin de ayni kanaatte buJund\I de 
şüphesizdir. Bunun için eğer günün biri~ .. 
muahede ahkfLroının tatbikat :mhasına dil tJ, 
şürülmesi lkltza edecek olursa Türk :rn111~ 
tam bir kütle halinde hUkfımetln ve Milli 11, 
fin etrafında tam kuvvetleri ve tam aztıl 
birleşmiş bulunncaktır. M uhittin Blrg~~,... ............. ::r···"A···K··v···i···rv;········ 
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Maarif Vekilinin 
saat sekiz tedrisatı 

Zia.t. · J h b E b tt hakkındaki beyanatı 6' rıu attının ir rzurum a 1 Erzurum, 19 (Sureti mahsusada gi -k den rnuharririmizdcn) - Maarif Vekili e Türk • Rus 

ısmını gene su bastı bugu•• n açılıyor ~~s~~n~~uy:e~~n~~t:~fu~~~~ştüm. Ve- miizakere/erinin 
- Sabah saat 8 tedrisatını tetkik e - • k 

Vindsor Dükü . diycırum. Bunun istan'bulda iyi netice ın ıtaı münasebetile 

1 .. V8 kard&ŞI dün garb Cephesı"ndekı" p s· vereceği tabiidir. Uzak semtlerden yeti- Ya Sil R azar gÜnJ de ıvasta şeır.iyenlere mekteblerde hususi sınıf - zan: e m 8 2'1P Emet 
hgıhz k1t'alar1n1 feffiŞ ettiler vagon fabri' aSlfllO lar aç~cak, köyle~den orta mekteblere gc il arlciye Vekili S:ıracoğlu Şükrünün 

Paris 
1 

' ~ _ lcnlerın de pansıyonlaııda yerleşmele - M k d 
yıı.r.rn.akta 9 (Rus~t) - İki gu'"ndenber" açılma resmi yapılacak rine yardım edilecektir. os ova a Sovyet Rusya ricaWe bir 

'".,; olan ş dd ı Lond 19 (H .) y .d b l k bl k 1 b aya yakın bir zaman yapmış olduğu müza.. 
Ce.!ir:de Ren ~ etli yağmurlar neti- ra ususı - General rüt - -.-- · enı en ası an ita arın o ay a- kereler, ıhepimlzln malfunu olduğu veçhlle 

ZiJ:nrid .ı.. nehrı t.aşmıstır. ~esile ~alen Fransada bulunan kralın ıkt Erzurum 19 (Sureti mahsusada giden sılmasına ~lışıyoruz. müsbet bir netice vermemiştir. Bunun tabU 
..... nntt1nın nehrin k:ard(' ı Gloutchester w· d n··k ' .ıunca imtid d ' şark sahili bo 1 . . ve ın sor . u - m\.llıarrirımizdt!n) - Erzurum hattının a ş· ' 1 1 • bir neti~ olarak, bugünkü ahval ve şartlar 
kaıernatlar ~~n kısmı ve bilhassa !J~s:rabe=d~ Fransadaki Ingiliz cıl~a merasiminde bulunacak olan Ve - 1 mc.. mem ek et erı içinde memleketinden daha zJyade uzak kal-
lnıştır. Alrn en sular altında kal- G un n anı General Lord killer ve meb'usları hiimil tren yollarda ması mfimkün olnuyan Türk murahhası da, 
t"nU an askerlen· · ort oldugyu halde d;;,., g b h d k f b"tt• ..... e suları bo nın .. pompa vası- m .· • ""': . ar cep ~s~n e hararetle karşılanmıştır. Vekillerımiz on er ansı 1 1 retakatlndeld memurlarla birlikte Moskova-

N°l'hrin garb şalttı~l~ gorülmüştür. ti ev~ .ı almış ola~ İn~~ız kuvvetlcrını ~ef trenin tevakkuf ettiği istasyonlarda halk dan ayrılmıştır. Gerek bu mesele hakkında 
sek olduğundansahilı .~ısbetten daha yük ş \ e cep~ede~ı İngilız karargahını zı - ile, mekteblilerle temaslarda bulunmuş· Stokho1m 19 - Şimal m.aın.Ielretlerlnln Türle.iye Büyük Millet Mecl!slnde vaziyeti 
Yan tehlikesı ın' MaJıno. hattı için tuğ- yaret etmışlerdır. lar VC' dileklerıni dinlemişlerdir. konferansı sona ermiştir. Devlet reisleri bu- izah eden Başvekil Refik Saydamın sbzlerl, 
F Almanların s:z~ubahıs değildir. İngiliz Hava Nazın Maarif Vekili Erzincana yakın kas&- giınkti görüşmelerden sonra radyo ile neş.. gerek Moskovada ne§roluııan tebliğ vakıayı 

ra~.sı.ı kuvvetle . aarruzu neticesınde Ü .. d ıbe . balarda, çocuklara arız olan sıtma ve çı- r~!len hitabeler yapmı.şlardır. ilfln etmekle beraber bu hfi.disenin, lk.1 mem-
Çekılıniç olınaklan mukavemet hatlanna va ~az~n 8e;ı K~ı Fransada bulunan ?~- banlarla mücadele edilmesi üzerine işa·· Isve<; kralı hitabesinde şimal memleket - leket arasındaki dostluğa halel getirmemiş 
!Welbrüken, Sarel ~raber Sarbrüken hava kara ı.\ ın~sley tW~~ da, l~gıhz ret etti ve lazım gelen emirleri verd:. lerlnl barış içinde ve hür yaşamak :istedik- olduğunu da kaydetmiştir. Şimal komşuslle 

an sehirleri ?Uıs ve Mertzig Al ~ a ü., . rga mı zıvar: e l?ış ve man Adliye, Münakalat, Nafıa Vekilleri de lerinln ve buna binaen aralarından birinin ötedenberi iyi münasebetler idame etmek:-
tnenzili dahilind:ı ~nl Fransız toplarının ~n ı~:!~de t muvaff~1kıv1 etlı .. ~çuşl_?r .. ya- köylülerin dileklerile yakından alakad~r bu hakkına hiç blr halel getlrl.lmeslnl arzu ten hfill kalma.mış olan l'ürk Cümhuriyet1 

Fra U unnıaktadırlar. Nazı~' ız a_vvarecı ere gorü:mu~u~'. oldular. etmediklerini bildirmiştir. için müzakerelerin akim kalınası müessif 
Pnris 19 nsız tebliği Ki r] ' buifin Londraya dqnmuştür. Hat, yarın (bugün) saat onda mera- Danimarka kralı, bütün şimal memleket- bir şey olmakla beraber ba§ka yapılncak bir 

tebli~: (A.A.) - 19 iİlkteşri Lo~~u [/ ~f00· Fr?.n.~ız ~a"'..a nazırı ve simle açılacak ve heyetler akşamüstü ha- !erinin müşterek bitaraflığını idame arzu - şey olmadığı da bedihidir. Türk devıeunın 
Iif'Yeti um . n sabah · or ı e de goruşmüştur. reket edeceklerdir. sunda olduklarını söylemiştir. tıu müzakereler esnasında taklb ettlti hattı 

k:Onetıe geçm~~ıYesi itibarile .. Almanlann aldıklan esirler Pazar günü Sıvasta vagon fabrikası- FinUin~ya relsicilmhuru, memleketine ya.. hareket, Sovyet Rusyanın da iştirak etmiaı 
dur. TopÇUn ş ır. Hava çok y:~e su - nın kiişad resmi yapılacak bu münasebet pılan muzııharetten dolayı minnettarlığını bulunduğu Boğazlara aid Montrö muahcde-
eden düşma un .da ınüzaharetil ~urlu • Berl!n 19 CA.A.> - ~-<:mi btr istatistik, Je Ali Çetinkaya bir nut~k söyliyecek _ blldlrmLş ve l.$tiklalinl müdafaaya amft.de o.. si ahkA.mına sadık kalmak istemekten ibaret 
ibir\ok n kt n pıyade unsurla e arek~t ?arbln bldayetındenberl 12 .-d İngiliz olmak tir. lan Finllindlyanın haklı davasını muzaffer bulunmuştur. Bununla, bu memleket, ayni 

0 alarında tardolu~ cephenın u:rıere 60 d~an tayyaresinin carb cephe _ Erzincan 19 raususD _ Erzurum hattı ya.- kılması için Allalha güvendlğln1 söylemiştir. zamanda müstakil bar"' siyasetinin devaılll 
Ber . Alman tebli y. uştur. sinde düşürüJmfi.ş olduğunu bildirmektedir. rın merasimle açılacaktır. Açılma törenine Norveç kralı, şimal memlek~tıerl tesanti - uğurunda sarfedegelmiş olduğu mesaiyi de-

-~ d lın 19 (A.A) Al gı Bu ayın 17 sine kadar Almanların ı:;arb iştirak edecek olan vekillerimizle Rlyaı;etl dünün ve bu memleketlerin bltarıı!Jıklarını ğiştlrmek için hiçbir sebeb bulunmadığını ve 
··'<ln a h · - ma ··k ceph ı d ır. ı hareb eyC'tlnin tebli~i· n yu sek ku- es n e uı;ra.dıkları zayiat. 196 maktul, Cümhur umumi Katibi, Parti Genel sekreteri kat'i surette muhafaza arzu ve azminin hiç bugüne kadar taklb edegeldiği hattı hareke-
Oldu , enin ilk kı.sınını~ · «C?al'bdeki mu- 35R yaralı ve 114 kayıptan ibar.?ttlr. ve Erzurum, Erzincan, Gümüşhane meb'usla- bir kimsenin ittraz ve ihtilafına mahal bı - tinin ilhamını sadece şuur ve milli menfaat-

T ~nu bildirmekt d" hıtarna ermiş> 25 Fransız zabttııe, 664 Fransız neferi esir rını M.mll tren bugün şehrimize gelmiştir rakmıyacağını ve istikbale olan itimadını bll lerinden almış bulunduğunu isbat etmiş 
~ li~de, şu cihete ılı~~ . . edilmiştir. Vek1ller .şehrimizde blrbuçuk saat kadar dirmlştir. oluyor. 

ar;,,. a~r nehrile Hornsba ~ edılı.yor: Kiel istikametinde top kalmışlardır. Belediye tarafından hazırlanan Akşamüstü neşreclllen resmi tebliğde, şi - Bir zamanlar şu veya bu himaye altında. 
l'a./{~~n a Alman kıtaatı h~n.: Bıtch yolu • büfede Jzaz edllmlşlerdlr. mal memieketJerlnin bitaraflık arzusu teyld yeni bir Balkan Birliği teşklli lüzumu etra-
h" da bulunan a·· ' uz Alman top seslen duyuldu Halk vekiller ve meb'usları tezahüratla u- olunmaktadır. fında ileri sürülmüş iddiah.rm vahlll.ğln1 dü-

ı..ı<:\•rn uşman ·· f • sonra b etrnilşer ve kısa b" ınu rezclerine Svendborg -Danimarka- 19 IA.A.) - Dün ğurlaınışlardır rüst hattı hareketle nasıl isbat etmişse, mu-
ötesıne u1~~frezeleri hud~~ muharebeden bütün gün Kiel fstlknmetınden top sesleri FOD PapeDiD hafızlığını gene ayni şa.şmaz istık.nmetne ıra 
... ce"11~a~.ğPüskürtrnuş1~r~~rhududun işitilmiştir. Bulgar k .bineSİ İSl]a ~!ut=zı;~P~;~!;ind:bı~:~d~i~~~u~~S: 
.... O\r.ıoij t l er k·.,.,-1 . Hı'tle b' ·ı k beyanatı l'lnı opçu faali . w..., .. arırıdn ancak r ır mı yon as er mak hususundaki azmini tebarüz ettirmiştir. 

a~z!tarekatı görfı'f~u v~. istikşaf kolla~ feda edecekmiş etf, yeni kahine Uİ tekrar Londra 19 {Royter bildiriyor) - Dün Siyasetimizin ana hattı, her zaman ba.şka-
det • noktalarda d"· ştur. 1 Ankaradan Berline hareket etmiş olan !arının lstlkl~ ve hakkında saygı göstermek 
a ~eınas k uşman ile b. .. Pnrls l9 <A.A.) - Paris radyosu, Berllnden K • f k·ı t• Al b"' ··k 1 · · f P b ·· l t A ı 1 ı h kkı zd trı-: A.lrn aylx>dilrni"tir ç·· k"~r mud- almış olduğu bir habere atfen Hltlerin Fran- o··seıv no teş 1 L!t 1 man uyu e çısı on apen, ugun omu.şu. yn muame en n a mı a da 
:mı· 1 an ın··rr 'il • un u mu·· t t.; ekspresin tevakkuf ettiği bir sırada ken gösterilmesini istemekten başka gayemiz bu-

s .. rdi u ezele · h e- sız cephesini yarmak için bir milyon insan r. rı, ududu g f disile görüşen ecnebi gazetecilere, Tür - lunmadı.ğını söylemek bir mnlümun Uft.mın-

Ç em be r la y imza eçy; ~t~·en:ze:a:i~hı:u'~rvva~~,uOO~brul~=sakntn oldau- §~Ef f EE1ti~~t!~~~ ~~~~~~:~~ş~ ~~~!;;~ü~~:tın ~i~:~~f ~~;;f~f :;;~~;j:;fü2 
U U lekette derin bir tesir hasıl etmiştir. maz. Başkasının haynt sahasında gözümüz 

Pa rı " Sobranya meclisi, 28~ir1ncl teşrinde top- zelz 0.le oldu yoktur. Bizim hayat ve hürrıyet sahnml?Jn 
:~ a m en toy b · ı d 1 d . - da ayni suretle ltlbar görmesini 1.stemek t:ı-a 1 1 r 1 lan;;:::~· siyasette değişiklik yok İnegöl 19 <Hususf) - Bu gece saat 23 t1 ~~ b:u:~~~r;i:~· ~~~~; ~iı:s::~rl~~u,:: 

111ı.L. h hükü 25 geçe 40 snniye devam eden ço!c ııiddctli 
~ı il?t (Batt~- -------- Sotya 19 (Hususi) - Bu saba me- sında ot:şnyıcı cümleler ouhınnn Mo.oıkova 
t&bııt ~hı:vette lı!411 1 inci sayfa.da) 

1 

Lo tın istifasını kabul eden kral Bori3, başvekil bir zelzele olmll§, halk sokaklara fırlaınt§tır. beyannamesine. hususi bir cemllekrtr eda 
~etın lklarını v: ~nln.şma akdi için mu- rı ror~rn. 19 (A.A.) - Röyter ajansı bildi - Kö.;eivanoru yeni kabineyi kurmağa memur Haısarat olup olmadığı henüz tesbit edll- vemıek lfizumunu hissetmişlerdir. Kcndlle-
rtltı nı. b~ı ahvalde una lnt17.aren iki hü- ~v · etmiştir. meml.ştlr. rlne bu nezaketlerinden dolayı teşekkür e-
1rıtizah~1Ye eııerind tesirli blr surette teş.. Türka.m. Knmaras~a Çemberlayn Ankarndn.1 Yeni kabinenin Sobranyadan fevk.alo.de sa- Zelzele ş-hrimizde de duyuldu derken konuşmaların daha iyi ahval ve şart-
ltınd.ukJ retı birblrlerı en gelen muavenet ve sını - Fransız - Inglliz anlaşmasınm lmza- ı lft.hlyetler ıstiyeceği anlaşılmaktadır. Mna - Diin geoe saat 23 ü 25 geçe şehrımlzde de lar içinde devam edebl.lmesınl mümkün kı-
llll.fttrn arını beyan ne Yapmıya !made bu- . alk~ar arasında haber verm!Jjtlr. haza, memleketin harici siyasetinde her han- oldukça şiddetli bir zelzele ..>lmuş, birçok ikim ıacak şartların tahakkuk etmesini sulhse-
F'rQrıaa' So~ııd.an b:t?nış olduklarını bildir- an~i muhalefeti nıı~ına söz alan AL!ee, bu ' gl bir değişiklik yapılması muhtemel görül- seler uykudan uyanmışlardır. verllğlmizln bütün samimlyetile dileriz. nos-
anıll4nıa ve Iıı.gııtere anlaşmanın Türkiye ter aşmanın uzun muddet devamı ve Ingil - memektedlr. tumuzun dostu Jc:almamak için de şlmdtllk 

fekltni alın arasında üç t.aratıı bıı'. enin Türklyeye mr11ı olan dostluğunun Aınİral Hortinin refikası hiçbir mt'ınl sebeb görenlerden değiliz!. 
I< ası kararlaştırılmıştır. ~rt.:ması ümtd ve temennisini gostermlş ve Fnrd f '"t brı"kaln rda ı· Peşte Elçimizi kabul etti c . . rn ı;;; 

ldü arşılıkh it' d arareue alkışlamıştır. Q n .._Je/hn Ul..a9t..ıı, Gmeç 
Olbıa~k~:ıer 12 :MnYl3ta ıma Liberaller hükumeti tebrik ettiler 4 o R' .. h d- . e Budapeşte 19 (A.A.) - Kral Na bili Amiral ............................................................ . 

::: Co~~~~t hiç bir z=~ d~vam etmış Londra 19 (A.A.) - Avam Knınarasında us mu en .sın ::~~n;~:ı~çt~~R~~~S:r~ag:~~:rı~~ Ziraat Vekili 
bir llt) ve 0 fttına maruz kal ç bir mü- ÇeınberlaYn ve Atlle'den sonra liberal muhıı- ı d" Bayan Sallhe ünyadıru sarayda hususi su -
(IJ~ll?nad. h:~n nihayete ka:ı~~a~ış tl(al. ~:fetı namına 6ÖZ alan Harrls de Ankara nn - yo ver 1 rette kabul buyurmuşlar ve çaya alakoy - Jl loskovada 
ınh... !Şiar). :Mu ı içlnd<ı cereyan rş ıklı Ştnnlarının lnızası müna&>betlle hükumeti muşlardır. LY.1.1 
ı;;ııa tiç haft ahedenin ınetnı iı eylemtşttr, tebr•k etmtş ve ezcümle demiştir ki: Nevyork 19 (A.A.) - Ford otomobil- ·····························-·· .. ·······---··············· 
ı klliı \'e F'r a. evveı ht'tsıl olın zerınde an - lfar.bdenberi Türklyenln san'at meden'yet leri amili tetkikat için fabrikalarına ka- "' ...., Moskova 19 (A.A.) - Tass aJıınsı blldlrfyor: 
a auaru ansız hük uşga da imza ve llct•"" .. 1 ı-ı.. • • ··h d" · ı y • d b""' Sovyet Rusya ... rant se gisi i it ü tfırnc e talik eo Unıetı~rlnln hl raltku~ n~af sahalarında muazzam te- bul ettiği 40 Rus mu en ısıne yo ver - en 1 8 e 1 .,, r n gezme zere 

tlya ti, 'l'ürktye UınJ.ştır. Zira Tilrkl uva _ - sa er başaran bir memleket oldu~u bilhM- miştir. Türkiye Ziraat Vekili Muhlis Erkmen re -
atndtetının 'l'urkı Hariciye Vek1Unln M~k:u- kan kayde .şayandır. Türklyenin beynelm1lel ---------- rO ma n I m iZ takatinde meb'us ŞUkrü Esmer, Sadri Er -
Olab~ da tnUvnzı ~elr Ue Sovyetler Blrıtğt va ın - un, nizam ve şeref ve vakar için olan bu A 1 m "'n , ,.. da tem ve Cevad ihken ile kadın muharrir Bund 

ece~ını Uınıd muahede akdine m~ra-1 h UCadelede bizimle birlikte '!>ulu:ınıası bıl - ~ c.. .J ..:.. Ceyla""' n Avı Derviş bulunduğu halde 18 Te~rinlevvelde 
M l etanişt.ır cer assn haz verici bir şeydir. • 1. Moskovaya gelmiştir. 

13 •0 <ova B' ı T R"' bentropun sıvasa 1 Vekil, istasyonda, zirnat komiser vekll1 Va-
tcr:ı:~co~ıunun Mo.~~ z;kercleri Lo ır ngı ız g z tesinin şükranı ı. ı j Yazan: Refik Ahmed Savengil aın, hariciye komı .. ıerliğl protokol şcrı Barkot, 

'.rütkı ~ Indl.llk lnkıtaa a n Yaptığı müza ndra ıa <Hususi) - Bugün Ankarada t • • d d-ı · dı.ş memleketlerle kültürel münasebetler ce-
teıaıne ~e hUkürneu k Uf;raını,tır. - ~nna.n Türk - Fransız - İngiliz ittifakına en 1 e ~·or Pek yakında mlyetler reis vekili Smlrnof, Ttlrklye büyUk 
dlQer ı: daha evveı' bı:~dlslne yapııan bazı sızc ettiği bir makalede, yan resmi frnn _ D 

1
. Telgraf gazetesi • elçisi Ali li:ıydar Aktay ve elçUik erkft.nı ta-

:::ı, ~~~~o~~~tere ::~~~!ü~:ı~e ve dır:a de Tempıı. gazetesi şöyle yazmakta ya!.~~~~;·a 19 - ey 
1 .~~ ........ • •• • •• • •• • •• • .. • •• • •• • •• •.• •• • •• • •• • •• • •• • .. • •• • •• •.• •• • .. • •• • •• • •• • ............... ~.~ ••• ~~~!~~" -~~~?.~!?:~: ............................ . 

he etını.ştır. (Alk arın teıır ed!Iernı tllfl.t - Bu ittifak Baltık memleketlerindeki Alman az-
~ Moskova ve h ıtlar>. Bununı ~eceğtni Baltıık ha ' Sovyı:_tıere karş Lehistan ve lıklarının Almnnyaya iadesi işini tanzim 
ıın et htlkürnetı ern de Ankara a. eraber. muş olan ~ında muhlnı tavızlerde bulun- ile muvazzaf Alman memuru Twarodows 
Dl~~ obeıcıu~u Blbl ~e nıünaaebet1~rkfyenın bu Ş:U-kl Avr maadnyanın, Balkanlarda ve cenu- ki'nin yapacağı vazifenin ehemmiyetine 
..... a r<ıevnın ı OStluk esası ntn geç.. - up a mukabil menfaatler temin b" ' . taıı·mat almak üzere Berli-
ı-ilar) B o d~ a:-ı!la d ....... uek hus d _ .. 1 ın:ıen yenı 
~U · u arada 'l'ür unu lılldirın le ayan_ dilşürnı ·· usun aki bütun llllltdlerlnl suya ne çağırıldığını haber vermektedir. 
Clktı lı - Fransız Pnkt.ı~l~e hükfune~ ~ü<aı - netıcesı 1~ür. Ayni ittif~.kın garbdekl harbin Hitlerin arzusile, harab ve barınılmaz 
rarunrrnemlye karar verrnış~ınzasını artıkrk - ca~ bedlhi':ffnde de muhim bir !mi.! ola - bir Lehistana nakledilmek üzere yuva
<hı~u sa.at evveı AnkarQ.d r ve 'nuahecı ge_ i il r. ]arından zorla ayrılan Baltık Almanları 
to.r bnu mecııse haber ve: ~nıza edıımı:nın gU~e 1~ «~Vning Standard. gazetesi de, İn arasında bir isyan hali hüküm sürmek-
0-bed Ulunuyorum. (Şlddetıt llnıeltJ.e bahtıoı. du~ n n Türklyeye karşı şükran borcu ol-' tedir. 
:nı&d enın metni Yarım m b alkışlar) Bu - nı ;n~ ve bu hnreketln asla unutulmıyaca~ı ı Diğer taraftan İngiliz - Sovyet ticaret 

e bulunacaktır e 'USların .eıni-rnu '- az ıktan sonra diyor ki: anlasması Alman mahfellerinde fena 

M ' •ua- - Kemal Atath kü h kik t 1..11 - ' h f"l R"b uv kk . rncrd b ur n, a a en .. s ve karşılanmış olup, bu me a ı ' von ı -
tiuah a at bır taahhüd d .. ·ı nu şl ir mllleltln başında bulu:-ımuş olduğu- bentrop'un uğrad~-· muvrrfakiyetsizli-
~. edenin en nz 15 cg:ı i . Illdl tam manaslle takdir ediyoruz » ğin şumulünü şimdi ölçmektedirler. 
a gô.st~rıy sene için rnutebe ngilt d h • · hf ll d R"b e llhvnı or ki, anı~ma l r oı_ ere e eyecan ve memnuniyet Asken ve berrı ma e er e, von ı -
~lı, aı e münhasır muvak ş mdikl fevkalfı... Londra . bentrop'un diplomasisi, günden güne ar-
Qlr teş ~kndar uç hUkfıın kat bir taahhud dlploın 19 CA.A.> - Inglllz parl5.mento ve tan bir tenkide uğramaktadır. 
nı.ı. 01 tiki tnesnı etın uzun müddeUi efkarı ası mahfellerlnde ve hütün Ingııtere 
' ita duıuarına k Politikası takfüine azm t- ahed uınuınıyeslnde üç taraflı Ankara mu- clh değildir. 
)• "ar~r. Miizake~e~vetıe ~hadet eden ~ı vara esi~in imzası .şevk ve heyecan derecesine Amerikada 
iı~et ~ını ve ınuı erin nıes'•ıd bir netı r n !r :memnuniyetle karşılanmıştır. VPşington 19 (AA ) _ Türk _ İngiliz 
ha. ve etı hakkı :ı ce- Bu tün şahsi ti · · · 'k · l'ranlıtı: nıezıyetıerı n a Çok buyük ted r- ye er, bu vesikanın tamamen Fransız anlaşmasının ımzası Amerı a sı-
~enııekeu ve takdir hlslve seclyesı hakkında t a ui olnn mahiyetini bilhassa tebarüz et- yasi mahfellerind~ müttefikle: için mü
:~ t.eınh c sıkı ve sa ~rı. b~ectl~lmiz bir kirmektedirler. Muahede Türlt - Sovyet mtiza him bir diplomatık muva~fakıyet olarak 
la. tlc1g lçı lr CYienıtş 01:;1 mı nıunıısebetle.:i _ 

1 
ereıerlnden ç0k daha evvel hazırlanmış 0_ telfıltki edilmektedir. Vaşıngtonda zan -

c~tnı ; büyük bir Uf;umuzu öğrenmenin ı an Protokolun da gösterdiği veçhile, sov _ nedildiğine göre, anlaşmanın ilk tesiri 1-
lllld C<Iiyoru 'lnenınuniyetı nıucib 

0 

1 
Y~ler ~lrll~i aleyhine müteveccıh olmadığı talyan bitaraflığını tahkim ve bu suretle 

nı. (Alkışl:m. • 1\
1 

1• Türkiye ile mukareneti burada iyi kar- müttefikleri Akdenizde mühim bir en -
f anacak olan İta.11a aleyhine d~ mütevec _ dişeden kurtarmak olacaktır. 

Sabal.tan Sabaha 

Biz bize 
Dünya hadiseleri karışık ve karanlıktır. Vaziyeti sadece harb cephelerindeki 

harekd ere göre kestirmek ı:-aflet olur. İki tayyarenin düşmesi, bir gemhılo tı:ıt
ması, beş on tankın par~alaııması üzerinde durulmayacak kadar basittir. Davanın 
derinlifini ve genişUğini öl~ebilmek için haırb sahnelerinden ziyade cepbo gerHcrl
ne ve cephe. gerilerinde kaynayan fikir cereyanlarına dikkat etmelı: lazımdır. He
nüz silahlarını kınlarınd:ı tutanlar defi!, llllen ha:rbe girmiş bulunan İngiltere ve 
Fransa gibi devletler bile kuvvetlerini israf etmemek için planla ve temkinle ha
reket ediyorlar. Bu da gilsteriyor ki dünyayı tebdid eden tehlikeler gözönündckl 
cephelerde detfldir. Ve wü~adelo uzun sürecektir. Böyle yıl.arı ı:-eride bırakacak 

bir mücadeleden sağlam ve muzaffer çıkmak için milli kovvelteri itina ile ı;aldıı
mak sarlll'flti vardır. Harlıln yıllruz silahla yapılmadığını ve zaferin nnc:ık milli 
bünyedeki mukavemetle kaz:mılac:ığını g*n Büyük Harbde öğrenen'er bugnn 
atacaklan pamuık kadar fişeğhı besalıını yapıyorlar. Yeni harb nlzaml:ırı bunu 
lcab ettiriyor. Son sözü söylemek s<ın memıislnl namlusunda bulundurııblleııe na _ 
sib dur. 

Biz lhaırbden uzağız. Her tedbiri r.ımamncla almakta gecikmiycn hükümetimi 
~h~ mini ~~yemiz! kuvvetlen~lrc.cek her vasıtayı temin ettiğini de emniyetle v; 
ıftıharla goruyonız. Yalnız biıını ıçln yapılacak ferdi vazifeler de vardır. Her şey-
den evvel sıkı bir tasarruf ıırogn.mı ile hareket etmemiz lfızımdır. Verimli top. 
raklarımızm bir karış yerini bile bo1 bırakmak hata olur. Aile bütcelerimlzı günü 
ıünü~e. ~apmak ta bizi şaıtırtacak bir basiretsizliktir. Zevk ve eğİencelerlmh:den 
kendımır.ı mahrum etmeye alışmalıyız. Bugün .yapacağımız ~da.karlık dünyaııın 
yarınki vaziyetine daba serbest ve etaba biklnı bakmamızı temin f'<lf'ı:ektlr, 

'--2JUl!han Cahid 
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SON POSTA Birinciteşri_n.> 

1 Hadiseler 1 (_....::;.Ş_e_h_i_r_-_B_a_b_e_r_l_e_r=--i_) 
Berlin -İstanbul Kadıköyde Kocasını zehirliyen Rivayet muhtelif 
h 61'. 1 • e'!fl,ı imar faaliyeti b•ır kadın ava se ... er erı flR' ovboy iilmleri gösterilen bir sa- Sl:!rdederlerken başkalarını taciz :trl'l .Ş 

17' · · sı · · l t k ıuzıtl11 İstanbul vali ve belediye reisi Lfttfi Kırdar Luft - Hanza Alınan bavaYQlları şir - .laş sinemaya girmiştim. Zil çal- ı~ın se. erını yıavaş g ma 
d!ün Kndıköye geçmı_,, şehrin bu mıntaka- muhakeme edı·ı ·, keli..?·e mensub iki zat dün gümrükler baş dı. Karanlık oldu beyaz perdede şekil- hıssetmıyorlardı. 
nnda yapılan imar hareket.ıerlnl tetkik ve ~ü~ü~lüğüne gelmiş, Um?1:1 M~dür .~et ler göründü. Ve o' anda sağımdan solum- * rde r 
taklb etmiştir. Ağırceza mahkemesi dün kocasını ze- hıyı zıyarct ederek kendısıle bır mud - d b. k ses1 d ba 1 d . Şehir tiyatrosuna gitmiştim. pe _.rı.-

Vall evvel{l Kadı koy belediye dairesine uğ-, hı·rli:ycre'\, 0··1aürmegv e teşebbüsten suçlu det. görüş. m.~ş.tür. .. . an ırço. er uymaya ş n un. 
1 

r yır 
At ö- - A B bak b k çıl1ı. O anda, sagv dan soldan sese ramış, burada yarım saat kadıır kaldıktan Süleyman kızı Havva isminde genç bir . gr~~l~ıg~~e gore, lı;ıan .:ayyare şır - ay. , a . 

sonra Is.kele parkına gitmiş, buraya Taksim kadının muhakemesine başlamıştır. ketı hır ıki ~ne k~dar ~nr ;muddet evvel _ Yuuu enayi. seld;: 
ibahça<ılnde olduğu gtbl ağça dıkUmest ve 25 yaşlannda kadar görünen Havva, ~arb dolıayısıle tatil edılmı~ olan Ber - _ Ne güzel giyinmiş. 
parkın ge.rlye doğru tevsi edllmesl için ala: hakkındaki iddiaya nazaran Silivrinin lın - İstanbul hava seferlerıne başlıya - - Ulan kıza bak, hoşur şey. d 

kt B k k - Sire en. kad:ırl:lra emir vermiştir. Arıbey mahallesindeki evlerinde yoğur- ca ır. - a i herife ne giymiş? 
Lfttfi Kırdar, müterıklben Kadıköyde ria zebir katmak ve içirmek suretile ko- Bunun için icab eden tcrti~?t alınm.ış- · _ Deri ceket. 

yeni yapılmış olan maliye tahsll sulıt>-;i b1 - cru.ı Hasan Kahyayı zehirlemiştir. Ha - tır. Yapılmış olan pro~rama gore, .:13erl~~ı- _ Yok be muşamba. 
nasını gezmiş, şehrin veçhesini rl0ğ~Uren ve san alınan tıbbt tedbirler sayesinde ö - İst:ınbul hava seferlerı haftıada dort gun 
gilzellestlren bu gibi binaların arttırılmasını lü~cen kurtarılarak, bir aile faciasının yapılncakt~r. Berlinden kalkacak olan - Haydi andavallı.. Ona kurşun iş-
arzu ettiğini söylemiş, şubenin erkftnına. te- önünf' :g~ilmic:tir. tayyı:ıre Vıyana, Belgrad ve Sofyaya uğ
§Ck!rür etm~r. Bu iddia ile Ağırcezaya verilen genç ratiıktan ve buralarda yarımşar saat 

Bu arnda belediye tahs11 şub,.lerının de kadın dünkü muhakemede yapılan sor- kaldıktan sonra, Ycşilköy hava meyda -
ayni tarzda imar edilmesi hu~msunda icab ınısu~da kendini şöyle müdafaa etmiş - nın:t gelecektir. Berlin - İstanbul hava 
edenl1>re direktif verllf'Ceğinl sövliyen vnıı, tir: ' yolc-uluğu 11 saat sürecektir. 

lem ez. 

- Nasıl konuşuyor baksana. 

- Kıza da bak kırım kınm kırıtıyor. 

- Herifi tongaya bastıracak. 

- Bilmezmiyim sire. 

- Hayır, sire değil. 

- Minyon bir tipi var. . ' 
- Evet, sarı saç da yüzüne çok i"

1 

miş. ınJ1 
- Gence bak, ne yakışıklı değil ,,.,_, 

. eJbı.r 
- Evet amma, krıavatın rengı 

Kadıköy Halkevi inşantır,m ~c\Tmüş, bir &n _ Ben, söylendiği gibi, yoğurda zehir 
evvel bitirilmesi ictn nlaknd9.rlarn yeniden koymadım. Yalnız, biz daima evde yoğurt 
bazı talimat verml-ıtlr. 1 may;ılarız o gün de yoğurt mayalıyarak, 

Polisle: - Kaçırdı be. sine uymuyor. 

Lutfi Kırdar Kıırtıkövün vol fasllvetlnl de yanc:ını tarlaya giderken yanıma alınış, 
tetkik etmt~ttr. Sıra ~ Kndıköv - Bostancı, yarısını da evde bırakmıştım. Sonra, ;co Bir ame}Pr.in b~~nna vmç r'üştü 

- Kıvak vallahi. 

- Ha işte bu kan yamandır bilirim. 

·- Nereden bilirsin be? 

- İlk defa görmüyorum. c Yılanın gö-

Mühürdnr - Emlnbev SÔltağı, Klaot.anrı so - ram bundan yiyerek, zehirlenmiş. Fakat, Galata rıhtımına bağlı Cümhuriyet vapu. -
kak, Kadıköy - Arıbadem nqfı:ıltı, B9~ood nas11 olmuş, orasını bilmem. Bu işde, kas- runda ça11 !l n Vartan adında biri dün va -
cadde.si. Kurba~l·deTe - GÖı"tt'e aı:faltl, d1 hir hareketim yoktur. Yoğurda ze - purda tahliye i~lle meşgulken başına va -
Söğüdliicesme - Kurb~ah'lt"Te n...c:fal~ı. Kı - hir koyup, nasıl evde bırakabilirdim ki. purun vinci düşerek tehllkell surette yara - ZÜ::> filminde de vardı. 

- İc;te bu çıkan yaman artistti,. 
- Gözleri ne renk? 

- Koyu eıa değil mi? ' ., 

- Tuvaletini acaba kime diktird
1dcl 

- Böyle bir tuva1et yaptırmaY1 

rusn isterdim. mtoprak - Cııtfdehootanı, İ<ık,,.le asfaltı, Cad- 4 cocu~um da bunu yiyerek zehirleneoi- lanmıştır. Yaralı Bey~u hastanesine kal - - Haydi be, 0 başkaydı. debo.!tanı - Ciftehnvtr.l'.Jar san•Tt>l mtsalt vo- lirler::l.i. dırılmıştır. - Enteresan bir tip. 
la Erenköv~ Etı>mPft"n~ı Lcıtesvonn asfaltı, Sorgudan sonra ad1i tıb raporu mab- B" d ti' b'b. · l d - Sen ne bilirsin be! _ Şamıant. .A 
T~lltkavnk ~. j,. Eren\-nv - Jıılcıtancı yolu. kPmece okunmuş ~e bu rapordım yoğur- ır ave 1 ev 88 1 ını yara a 1 Bu sinemalarda adet böyle }(5\1"" 
XD.'ZM~ercamt - BM1nrı.bı>trlcq1 Uttc:alt volu. dun icerisinde şiddetli cıva mürekkebatı Hıı.sköyde Arabacılar ookağında 55 nu - idi zahir.. Salaş sinemaya gidenlerin Jl'l3 ~ 
Bo.mne1da Manastır solrAk, I<:art-al - Yaka- bulunduj?u anlaşılmıştır. • maralı evde oturan b:ılıkçı Mişon ahbabları Gelenler sinema seyretmekten ziyade, si- ile, Şehir tiyatrosuna giden bir )( ,& 
cık yolu ıı:~n {!~<'lrllıı:nt~tır. Bu cihet sudu Havvadan tekrnr sorul- arasında evvelki gece bir eğlenti ve ziyafet nema artistlerinin, hareketleri, güzellik- seyircilerin maksudu arasında far.1' 

Bu yoTiann 102 hl'f'I 'kli'"'" llrnltihm lmm- mus. kadın böyle bir şeyden haberi ol - tertib etmiş ve bu maksadla Bal!l.Ltan Mord- leri çirkinl'kl . h 
1 

kl . 
st idare. 35 bin llraı1~m1 h•l•'llv-1'! vanh~•!I modığı, cevabını vermiştir. hay oğlu İzağ1 da davet etmiştir. ' ı erı, qşur u arı, mınnoş- temedim. Yalnız rivayet muhtcJiftl· 
k1 cem'an 1~7 bin llrtıl•~ vnl lnc:3 <'~ıımırttr. j ~uhakeme, şahidlerin celbi için, talik Gece geç vakte kadar devam eden bu le- lukları hakkında mütalea serdetmeğe ge fi 11 /,iiJl 

Yollnnn 14 ırıımn,.trPc:I AcıfAıt. 3 ıtllmrıPt - edilmiştir. kili ziyafet, orta.ya atılan bir kadın mesele- liyorlardı, ve işin fena tarafı miitalea • J um et .::7-1-'/J 
~~d~Kıı~~~v0 ~11Qll~~,~m,.~ ~~md~~afu~a~~l~m~tı~ ==============================~ 
simde inşaatı biten yollnrın mecmuu 1'7 kilo- Bir yankesici suç Bu arada İzak bıçağını çekerek ev sahtblnl ::J 
metredir. gözünden ve sağ ellnden yaralamıştır. 1 Bun , arı b i ı ı· y 0 r mu 1• d · n · ,, Diğer tarartıın son zam:ı111ı:ı .. da !!'('rf>k tcı - u tü d yakala dı GürüJtüye yetişen zabıta memurları suç - • t 1 i iZ r 
tanbU)dll l)'PT'f"lr~ cJvar ~blrlP.,d<> fıtl')ıl Vlll s n e n ]Uyu yakalamışlar, yaralıyı tedavi altına al- ---
fD.sa er1l1<4'l'il'1dPn Erdek vr 'R1 1>'., nııl;'I parke mışJardır. 

tas m'lti""ıorlnr'Pn fazla ta4 çıkarılması za- Dün Emniyet K • "" 1 
Müdürlügu~·· birkaç Bir hamalın baca~ parçalandı ravalıl agaç ar rurd1 h'ıcııl nlmuqtur. ~· 

BtlrıU't'P tqt!'lnhnlt'atd ~"ı l1111qatım de - mühim yankesici - Dün Çakmakçılarda Hasan adında bir h:ı.- Brandeburg çift· 
lik suçunun fam 

vam ettı,....,,.ır rnntrc:~1111,. 'Rl~ıı-lı~ı wAnP•ı O- bulunan Murad a _ malın feci bir şekllde yaralanınaslle neti - çileri hürafata çok 
Ca.•-ınrı sA"lhl"rf 11 .. venldrn mıı ı:ıırAlr. lhtı- celenen bir kamyon kazası olmu11tur ı · 1 B 1 " .... " dında bir sabıkalı· .. · ınanır ar. un ar yaca v ...... rPlr d"r"rP1'(' t<ıcı l?f"tlrte,.ektlr. Çakma.kçılarda yazmacı Papazynn h:ı.nın- . 

Denizu"Hrın T T-11rı fv'1~ 'füü 
A!'\Jra .. ;ı,hn yf>l i 

yı suçüstü yakalı· da hamallık yapan Ha.san, dün sırtında a~ır her noelde yemış 
yarak adliyeye tcs ibir balye olduğu halde hanın kapısından ağaçlarına sazdan 
lim etmiştir. ı bl: k k tl b ~ı Mütekaid Tev • çıkarken o sırada geçmekte o an - nm - ırava ar ag ar -

yonun çaııpma.slle yere yuvarlımmtştır. lar, itikadlarınca 
fiğin bin elli lirası- Bu düşme esnamnda Basanın sol bacağı 
nı V n bu arada ba sazdan kıravat bagv • ' - kamyonun tekerlekleri arasında sıkışarak 
zı kimselerin de parçalanmıştır. lanmış ağaçların 

k · ·ıı·k re Yankesici Murad Bir müddet evvel Ankarııy e:ltmlş olan :va n esıcı su - Yaralı fazla kan zayi ettiğinden baygın meyvaları bere -
Devlet Denlzyolları umum müdürii İbrahim 1 tile rıaralarını çalan bu adam, ~ün yaka - bir halde Oerrahp~a hastanesine kaldı.rıl - ketli ve güzel 0 ~ 
Kemal Baybora, diin şehriml7° dönmüstür. lanrr.ak üzere tarassud ve takıb altındıı mıştır. Kaza etrafında tahkikata başlan - lurmuşl 

Umum müdür Ankarada kaldığı müddet iken Beyoğlunda. İstiklal caddesinde sl- ml§tır. 
zarfında idarenin muhtelif isleri hakkında gorta şirketi müdürü Galiçin yanına so- * 
VeUlctc lzaha.t vermiş, kadroyu takdim et- kulcırak cebinden içinde 307 lira bulu - Askerlik işleri: Muhtelif hayvanlara benziye 
m~T. Kadro bu a"V sonunda Büyük Millet nan cüzdanını aşırırken zabıta memurl.ı-

Eserini görmeden ölen insa• 
1604 yılında do -

ğan 1680 yılında 

ölen P. P. Riguet, 
bütiin servetini 
cenub kanalın ın 

inşasına sarfctntiş· 
ti. inşaat on dört 
sene ka~ar sürdü { ~ 
ve Riguet eserinin resmi ~ciındııJl 
az evvel öldü. 

* 
Bir gUnde Uç defa şampiY°' 

Mecllslne arzedll~ktlr. n ~arafından cürmümeşhud halinde ya- bir CİnS hayV8'1 
. .• • • • kalanmışt1r. Murad, suçlannı tamamen Aske .. liğini yapmıyanlar çağınlıvor ~ Meşhur atlet ~ 

Zıya Gokalp ıhtifalı itiraf etmiş ve çaldığı paralar sahibleri - Beşlktn.ş askerlik şubeS1nden: Platipus ismi "/' "'·~ ... .,, Lan Myers bir /!.,i;) 
Büyük Tfirk mütefekkiri Ziya UökoJoın ne i<ıde olunmuştur. Şimdiye kadar 1'ıenfiz askere çağırılmntnış verilen hayvan, günde üç koşuya d)!!)f-i 

ölfimfinün 15 inci vıldönümü münıı.sebetue Maznun, dün sevkedildiği Beyoğlu veya çağınldığı halde her hangi kanun! bir muhtelif hayvan - • -
bu ayın ::ı; 1n~c Ün1versite konferans salo - cürnümeşhud hakimliğince suçu sabit mazeretJe gerl bırakılmış veyahud çağırıldı- lata benzemektedir. (l00-2oo-4oo met - .-;::::.. - · ~ 
nunda bürok bir lhtlfal yaptJacnktır. ,göriilerek 6 ay hapse mahkum edilmiş - ~ı halde gelmlyerek bakavada kalmış ve a..ı::.. Gagası ördek gagasıdır. Vücudü kar- reye) girmiş ve 

İhtifal için E<:k?blyat Fakülteo;i talebel~rl tir. kerıııtını yapmamış 316 lld 334 dahil topc:u talı andırır. Yumurta yumurtlar. her üçünde de şampiyon olmuştu!·/ 
zengin bir program hazırlamışlardır. eratla ilç ay ve daha ziyade hava tebdlll a- --·---···------

Cümhuriyet bavramı programı B!r k~lil 15 sene hapse larak şube emrine girmiş ve hava tebdili -- -······················-··················--···· .. --. 
tabediliyol' mahlrQm edildi bitmiş iki .senelik sınıf1ara mensub crnt 

25'1 Te.,. günü mUretteb oldukları blrllkle -
Cümhuriyet b:ı.yramı pr~"Tamı dün mnt - Uzun zamandanberi ağırcczada devam re ~vkedlleceklerdlr Tav:ln edilen bugünde 

baaya verllmlştir. eden bir cinayet davası, neticelendirile - şube merkezinde buiun~alan VP. bedel ve-
- Programa göre o gün sabah 9,(5 tn vııa - rek. lı:arara ~ağla~mıştır. reoeklerln bedellerini 24/I . Te,. 939 günü ak
yette bir remnl kabul yapılacak, bu resmi 1 Bı1ndan bır muddet evvel Beyazıdda şamına kadar vermeleri llAn olunur. 
kabul 10,45 e kadar devam cdece:ktlr. Yıldız oteli sahibi İbrahim, eski ortağı ve * 
vaıı ve belediye rel.si ıo da Beynzıdn geJe.. oteliı• müsteci:i dijter ~brahim Bostan -

rek buradaki resmi geçldde 'hazır bulunacak- cıvı. tabanca ıle 5 yerınden ynralıyarak Bakırköy askerlik şube5lnden: 
tır öldürmüştü. 1 - Askerlik yapmıyan aşa~ıda doğum 

· Mrıhkeme, uzun celselerden ve du - ve sımtları yazılan erat oelb ve sevkedlle -Resmi geçtd Beyazıdda başlıyac:ı'k, Tak -
ruşm'.1 safhalarından sonra, suçu sabit 

simde bitecek.tir. Gece, balo ..,erılecekt1r. olan !brahimi 15 sene müddetle ağır hap 

Toplantılar : se ve 5000 lira ölüm tazminatı vermcğe 
mahkum etmiştir. 

Şişli Halkevinde konferans D~niz işleri: 
ve ko--ser 

Şl§ll Halkevinden: 21 Birinc!teşrin 1939 Bir İtalyan vapurile itha1At 
Cumartesi günü a~ı saat 21 ele Halkevl- eşyası geldi 
mızde müderris İsmaU Hıı.kkı Baltacıoğlu ta- Dün limanmızn. İtalya bandıralı Kapo -
rafından (Terbiyenin umumi prensipleri) 'Mele adında büyük bir vapur daba gelmiştir. 
milvzuundn bir konferans ve Bayan Danat. Bu vapurla mantar eşya, demir eşya, otO
Joff tarafından da bir piyano koD5Cr1 veri- mobil Te aksamı, sigam .ltft.ğı1ı, cn.m, mer
lecckU.r. Herkes gelcbllir. mer eşya, boya ve madeni yağ getlrllmtştlr. 

Pek yakında Türk artistlerinin şaheserini göreceksiniz, 

Baş Rollerde : 

MONiR NUREDDiN - HAZIM - FERiHA TEVFiK - BEHZAD -
HALiDE .. MUAMMER - SUAVi - GÜLSEREN 

ceklerdlr. 
Al 316-334 doğumlu topçu, muhabere, ıs

tıhkfl.rn, hava, gürnrtık, mızıka ve tank sı -
nıflar1. 

Bl 316-333 harb sanayii, 3iivnrl ve nakliye 
sınıtıa~. 

C) 313-332 gayri 1.cılft.m erat. 
2 - Bu doirnmlulardan nakdi bedt"l vere -

cPlderln 2411<1/939 Salı günü P.kşnrnmo. kn -
dar berlellerl kabul olunacaktır. 

3 - B ı eratın subE'<lP toplanma güniı 25/ 
10f939 CaTsamba glinlidiir. 

4 - Bu dolhımlar aubeve gelirken niifus 
hüvlvet cüzdanlanndn beraberlerinde cetl -
receklerdlr. 

5 - İlc.ı:lllJere ki!vflvet nt\n olunur. 
··••·························································· 

ACI BiR ÖLÜM 
Babamız ve büyük babam doktor Fuad 

Süreyya <P~) İsfendlyaroğlu memleketi
ne ve mensub olduğu doktorJut camiasına 
kırk küsur yıllık verimli -.e dürilst blr hlz -
metten sonra dün sabah ansızın öldü. 
Oenazesı bugün saat 10,30 da Kadıköyünde 

Cevlzlikte şıra sokn~ında'kl evinden kaldırı -
tarak Kadıköy iskelesinden saat 10,45 de kal
kacak hususi vapurla Beşiktaşa gcçlr11erek 
Beşiktaş camisinde nrunazı kılındıktan son. 
ra Yahya efendi kabristanındaki aile mcd
fenloo defnedilecektir. 
Mül;ıendls ve müteahhid Kudret İsfendl • 

yar ~u. 
Alpullu şeker fabrikası müdüra Fatin İS

fendlyar oğlu. 
Torunu Ahmed İsfendlya.r oğlu. 

B"r nisbet 
~leselesl .• 
Bir genç kız, bir de genç erkek, 

iki okuyucumdan müşterek imzalı bir 
rnektub alıyorum. isimlerini yazmaya 
ıüzum yok, bu satırlarda kendilerini 
fomyacaklardır. Söyledikleri şöyle 

hülasa edilebilir: 

- Daha çocukken mektebde tanış· 
hk Yıllarca hemen hergün konuştuk, 
§imdi sevişiyoruz, evleneceğiz. Bu iz, 
divaca esasen yekdiğerile sıkı dost er 
lrn ailelerimiz de muhalif değil, ynl· 

nız: 

.. Bugünkü kazancınızla kuracnğmız 
V'Jvayı rahatça geçindireme?.Siniz, b~k~ 
lcyiniz» diyorlar. 

Biz ise: 
- İki gönül bir olursa ..• nakarati • 

le mukabele ediyorvz. Nihayet diyo -
rıız ki, teklif edilen bir işi kabul ederek 
uzak vilAyetlerimizden birine gitmek 
ı.ıJretne kazancımızı bir misli artır • 
mak da mümkündür.> 

* 
Okuyucularım mektublannda taf -

ı'lflat vermemişler, kazançlannm de -
r0cesi nedir bilmiyorum, kullandıkları 
ckazancımız artacak> cümlesi ikisinin 
~alışmakta olduklannı işrab ediyorsa 

eti 

1~~ 
aq bu hususta dahi kat'i ırııı /. 
mcvcud değil, o halde sözler~9~ 
mi bir mütalea mahiyetinde 
ya mahküm olaca}; 

* bıl ~ 
Para saadeti temin etmez. . ~ 

h~kkak, fakat yokluğu, felfllcet~ ~ 
tııvlaştırır, tacil ec1er. Uçururtl~ıl1'' ·J 
k~ddemesidir. Bu itibarla yol( c; f' 
\<mtı. ıztırab il-zerine kun.ılı1lı.ı r.'1 
bir yuvanın devamlı bir saadet r"/, 
ı.ı yaşıyabilecenine ihtimal ::,ı1'ıl 
Fakat profesör Alnştein'in rııı ei _I 
~ini unutm1ya1ım, hayatta }ter ·r' 

1 }C h 
ntsbete dayanır, sizin yoku bif _,I 

farzettiğiniz bir vaziyete hele 09~ 
ce.;ar<'tli genç için ben pekrılfı bil• ( 

t .. 'l balcP labilir bir haya gozı e tıif /, 

Sizin için mutlaka lazım olatl }CJ<i ~ 
cjm sekli benim için fazla telB d r 

. ~c 
lr>bilir. Esas size ve bana go ~ 
olan nisbeti tayin etmektedif· ti~ 

. i de 9 "" Hayata biraz sıkıntı ıç n ıııı<1 ~ 
U:i gencin teşkil edecekleri le1' 0e ~ 
s~ret verici bulurum ve uzıl~ette ; 
~ecek nişanlılık hayatına e~ yit<l:ı' 
.!ih ederim. Yalnız tekrar c e bıl 

· tnsıntfl ~asın. asgari gcçım vas1 
4uısı şarttır. 
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Sayfa 5 

~ Radyolarda propaganda harbi 1 
Dünya radyolarının 
gazetelere geçmiyen 

neşriyaiı .J 
" Fakat yarm ne olacak ? ,, ı 
Berlin radyom söyledi: 

- Fransız dinleyiciler, size bir defa dahn 
fransızca olarak bltab ed!.P diyorum ki, Al
mnnyada Fransız kini yoktur, Alın n genç
liği, Almnn ordusu slzlnle bir yakınlık temL. 
nı a.rzusundndır, hayır ek:slk söyledim, biz 
sraden sadece yakınlık değil, dostluk lstiyo-
ruz. 

* Berlin radyosunda söyllyenlerin bu dakl
knda samimi olduklarından ş!lphe etmlycll:n. 
ağlebi ihtimal Bertin radyosunu dinllyen 
Fransızların çoğu da bu hükmo varınışlard -. ı 
Fa.kat hemen Ulive ediyorlar: 

- Bu dn.klkadn öyle, yalnrı yarın ne ;ı. 

cak? 
Mesele Leh meselesinde, Çek meselesinde 

değil, büyük devletlere göre yn.nnı temin et
mekte, knybolan emniyeti iade cLmektedir. 

/ Söyleyiniz kimdir bu baylar? 

Fakat muharebe bltanedl, tarih cilve de 
yapabilir, tekerrür de edeblllr, diğer taraf
tan sürprizlerle dolu bir kıtab olduğu unu
tulmamalıdır. Acele etmtyellm. 

* Beklemek lazım ... 
Berlin radyosu söyledi: 

- Pragda çıkan falan isimli Çek gazetcsı 
•bugünkü nüshasında son lınftıı.nın vak'aia. 
rını sayarken: 

cİngilterenin sarsılmaya başl.ıJığını. kay. 
detmlştir. 

* Çek gazetooı hükümlerinde sabırsızdır, hem 
Çek gazetesi deyip geçmiyellm, Alman 1stilft. 
sı altında bulunan bir memlekette, Alman 
san.sürunün nezaretJ altında çıkıyor, fiOOrt\ 

muharrirleri kimlerdir? O da belli delil. 

* Buda o cinsten .. 
Fransız radyosu ıöyledi: 

_ Askeri hareketlerden b:ıhsedcn İtalyan 
ve İsviçre gazeteleri Fransız ordusunun me
hnretlni ve manevra kabUlyeUni takdirle 
yndedlyorlar, diyorlar ki ... 

* Muhakkak ki Fransız ordus;ı dünyanın en 
ıyı ordula.nndan biridir, tnrlhl hatta. ma~ftb 
olduğu devirlerde dahl ferefle doludur. Fa
kat bugün tçln ortada tetkik, tafsil ve ten. 
kid, yahud methedllebllecek bir hareket ya. 
pıldığını ben işitmedim. Şu meşhur Alman 
muharriri Römarkın kitabına koydu~ b~lı~ 
henüz hükmünü 'kaybetmedi: 

- oarb cephesinde yeni bir şey olmadı. 

* 
Bitaraflar sıkmtıda 

Roma radyoıu söyledi: 
- Bitaraf memleketler harbin uzamasın. 

dan gltUkQCı dnhn. fazla müteessir olmaya 
bn.şlrunışlardır, bu devletlerin b~nruıda. 
Belçika ve Felemenk geliyor, 11.rrulnlan atıl 

kalan gemilerle doludur, hariçten ermk celbi 
mümkün oım·adı~ı için memleketıcrtn iaşesi 
güçleşmiştir. 

* Fllhak.lka Finla.ndiya, İsveç, Norv~. Dani
marka, Felemenk, Belçika nazik vaziyette. 
dirlcr. Gemileri iki tarafın da tnzyikl altın. 
dadır. Daha ~ağıya inelim, Romnnyn, Yu
goslavya, hatt!I. Yunantstanın da slyııset uf
kunu nıuhtellt bakımlardan gül pembe gör
dükleri iddia edilemez, yalnız İtalya mils. 
tesna görünüyor. 

** 
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DOnyanın en çok okunan yeni 
romanlarından birinin hulAsası 

se a a 
Yazan: Amerikah Lamrence Jayson il Çeviren: lbrahim Hoyi 
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TİYATROtJ 
Şehir Tiyatrosunda 

"Azrail tatil yapıyor,, 
Yazan: ismet Hulusi 
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Oğleden sonra C __ E_v___;.i,_ıer_i _) Kadında ense 
elbı·sesı• Her kadın bilmelidir ou-zellı·g .. ı· 

C:EDEBİVAT::::J 

Harb psikolojisi 
içinde san'atın rolü Pas lekeleri nasıl temizlenir? 

Birkaç limonun suyuna bir avuç tuz 
ahmz. Eriyince lekeli eyere sürünüz ve 
güneşte bırakınız. Yarım saat sonra le
keden eser kalmadığını görürsünüz. Bun
dan sonra leke yerini, yahud lekeli eşya
yı yıkayıp çalkalayınız. 

Temizleyeceğiniz yer fazla limona ih
tiyaç gösteriyorsa ucuza çıkması için li
mon yerine liplon tozu kullanınız. 

* Ütü lekeleri nasıl çıkarılır? 
Kahve rengi denecek kadar yanmış 

yPrlere bir şey yapmak kabil değildir. 

F akat sararan ve kızaran yeri eski hali
ne koyabilirsiniz. Soğuk suya çokça borat 
dö sud klltınız. Ütüden kızaran kuma~ı 
bu 9uya daldırıp bir saat kadar bırakınız. , 

* ! 
Yeni patiskalar cok vakit fazla çirişli J 

olur. Bu ciriş bir iki yıkanmakla geçmez.) 
Bilakis hem sabunu keser. Hem de patis
kanm yumuşamasına uzun bir zaman en
gel olur. Ne kadar çok sabun süriilse, ne 
kadar su, soda, çivid kullanılsa, ne kadar 
emek verilse nafile ... Çiriş bütün bütün 
giderilemez. 

Halbuki: yatak ve yorgan çarşaflarını 
yastık yüzlerini, tekmil yeni patiska eş
yayı ilk yıkayacağrnız zaman geceden 
hı7.lu soğuk suda bırakırsınız. Bu zah -
metlere hiç lüzum kalmaz. 

Ciris ertesi ~n ilk sabunda geçer. E
mele ve masraftan tasarruf edilir. 

.~arn bir sadelik içine yeniyi, görülme- * 
ınış1 sığdı İciçe gecen bardakları kırılmadan a -
b l"Illıştır. Renklerinin ahengi bıle yırmak mümkün müdür? 
u Yeniliğe yeter: Tatlı bir gn'ye 

hrllde siyah Bazan bardakları içiçe koyup sofradan 
.. Yaka, sentör konulmuş. mutfağa. mutfaktan büfeye ve saireye 

h Rıçuninde bir fevkaladelik yok. Arka taşımak icab eder. Bu arada biri ikisi sı-
etnen hemen düz F k t - d l kı~ır. Zorla çıkarmak isterseniz kmlacak-

l .. · a a on e yakada 
tiharen b 

1 
n tır. Ne yapmalı? Göz göre yere bardağı 

be.ld aş ıyan bele doğru darlaşan ve kırmak olmaz va! 
e birleşen iki · · 

lık . mce parça korsaja şık- Hemen. alttak! bardağı sıcak suya dal-
Verıyor. Parçalann nihayetlend"ğl dırmalı. Üsttekini önce ılık sonra soğuk, 

j'erden eteğe kadar tek bir dik" 
1 

daha sonra büsbütün soğuk su ile doldur
raf1nın bütün süsü d iki ış. Et~~ ta- malı. Alt bardak sıcağın tesirile genişler. 
1lıüvaz.i çizgi h r e _ :anlarda dorder 

1 
Üstteki bilakic; soğuğun tesirinde sıkışır. 

ibaret... a ınde gorunen çeplerden küc:ülür Biribirinden kolayca çıkıverir-
~e • 1~ ~~ 

ç ı ' işte §ıltlık, işte sadelik .•• * 
Yünden çocuk 

kazağı 

Cam ve aynaları tez. iyi ve zahmetsiz 
temizliyebilirsiniz. Gazete kağıdından 

bir tomar yapıp biraz ıslatınız. Camı veya 
aynayı oğunuz. 

Daha fazla parlamasını isterseniz su 
yerine ispirto kullanınız. Tabii ispirto 
mac;raflıdır. Tomar yerine iki üç kat ga
zete kağıdı kullanırsanız idare etmiş olur
s.unuz. Bunu bir kere kuru veya nemli 
l!azete kağıdile temizlenmiş camlara tat
bik etmelidir. İlk temizlikte kullanmak 
yazıktır. 

Yazan : Halid Fahri ~zan soy 
Bütün dünya b1r harb Jspa.zrnozu içinde.. lsıe, ihtlmal mı: c.edlerlnin blr hıçkırık yahud 

milyonlarca ınsa.n, her sabah ve her akşam tnlltlyi andıran iptida! havaları yerine, son 
radyola.:rdan ve gazetelerden yeni hAd!selerin blr nağmenin tatlı ~ titrerken ... 
akislerini, yeni vaziyetlerin zuMrunu bekli- Bu, bir kelime de, Sa.n'at dtmen mucizenin 
yor. Destan devri geçmiş diyenler ne kadar şifasıdır. 
haksız! Destanların harlkulfıdeye dayanan 
unsurları, şimdi, en küçük ajans telgrafının 
satırla.rm<lan taşmaktadır. Bu kararsızlık, 

bu endişe, dünü ve bugünü yarından ayıran 
müphemlyetıer iç!. deki bu bekleyiş, şlfn.sını 

arayan bir nevroz tezahürü glbl insanlığı 

içinden sarsmakta! Buna UAQ, maddenin ve 

l 
kuvvetin dışında hangi ha.lika? Biran süktin 
nereden doğacak? ~kl devirlerde bu mu-
cizeyi ancak peygamberler yaratmıştı. Bu 

Net.tcede ıu hakikati belirbnek ıstlyorumı 
Harb ps!koloJtsı, san'a.tın ve bu meyanda. 
edebiyatın yoluna. devam etmesine mfınl ola-
maz. 

Son gelen bl.r Fransız mecmuası yazıyor: 
•Her şeyden evvel nazarı dikkate almak 

Ul.zım gelen cihet, san'atın, fennin ve edebi
yn,tm mllli hayattakl ehemmiyetidir. Asır

lardanberi, diğer milletler gözlerini FrnnS!ı 
asrın teselli habercileri ise ne onlar, ne ev- ya dlkmişlerdlr; ruıırln.rdnnbcrl, ndetft nn'a
llyalar, ne de bhıbir hünerll m.lstlklerdlr. Sa- nevt bir şeklide, onun zekasının ve bu zekli.· 
dece san'atkdrlardır. nnı parlak hürriyetinin re.sırt altındadırlar. 

Bugün harbeden memleketlerin radyoları- Bütün dünyanın güzldelerl \çln bizim edebt 
nı dinleyin. Sık sik tekrarlanan ajans ve h:ı.reketimizl taklb etmek, yalnız, az çok ha. 

ı nutuk edebiyatı arasında gene en snkin za- vat bir modaya tAbi olmak değll, bilfl.kis ken
mn.nla.rdakl g1b1 klftsik, romantik edebiyat- dl düşiincelcrlnin ritmi b1zhnk1s1 ııe uygun 
lardan, bugünün edebi şöhretlerinden ve e-

mudur ve kendi kalbler.l bizim kalbl~rlmizle 
serlerlnde:n bahsetm~ imkrın bulOıbillyor-
ıar. Buna lüzum görllyorla.r. HattA slperler- müşterek olarak çarpıyor mu, buna. emin ol-
de günün boğuşmasından sonra, yorgun bir mak gaye.sinden ileri gelmektedir. Dünyanın 
vücudle istirahate ~kilen askerlere hopar- bu manevi şefdorkestrllği rolönü biz bım • 
lörlerle ştlrler, şarkılar ve en ince mu:ıikl kırsak k1m deruhte edc<:ekUr?ı> 
parçaları dinletmek .1.stlyorlar. Niçin? De- Fransız mecmuasının bir cepheden olduk
mek ki, insan ruhu, en kanlı ve yıpratıcı hn- ça fazla milli bir gururla oobarilz ettlrdlitl j yat ve toprak mücadeleleri içinde bUe yaşa- fikir, diğer cepheden, san'atm en ıztırablı 

---...--M mak zıevklnJ ve manasını gene sıın'atın sJh- bir devirde, en korkunç hıırb ateşleri iç!nde 
Giizellik vücudün, yüzün bUtün alr '"inden, belki de rüyasından bekliyor. Tatlı bile ne mühim bir rol oynadığını pek nçık 

samında aranır .. Güzel bir vücud, ne ka- blr n.atme. gilzel bir mısra, bir yerıılt.ı gııleri- surette izaha kflfidlr. Yukarıkl satırlnrı bll
dar güzel olsa, nihayet üzerinde güze] sinin k~de ,ansı kesik bir kAğıd parça- ha.wı bunun için kaydettim. otırelllği ora. 
bir baş bulunduğu z.aman güzel olur. sı üstüne asabi bir elle çlzllmlş bir kroki dadır. Milli iddiası bir tarafa bırakılırsa, b1· 
Güzel bir baş başın heyeti urnumiyesl - (belki uzaktaki bfr sevg11lntn hayaldetı çeh- z1m bu makalede ııydınlatmak istediğimiz 
nin güzelliği demektir. Bu arada enseyi resi) devam eden Te ederek olan çetin Bavn- hakikati pek de:rhı bir belflgatle haykırdığın. 
de unutmamak lazım gelir. Düz _ şın bir U\hzada yorgunluklarını dinlendiren dan! 

gün, mütenasib bir ense; başlı ba- bir kıymet alıyor. HAsılı ~ılıyor ,Jd, insan ruhu, harbde 
sına bir güzelliktir. Yüz ve vücud güzel- Bütün tekamfiller sonunda bile harbi yok de sulhte oldu~ gibl san'atın tesellisinden 
liğine tahmin edildiğinden çok daha faz- edemlyen insanlık, bedbaht blr çocuk gibl ge- uzakta yaşayamıyor. Yaşasa idi, yaşayabilse 
la tesir eder. Hiç bir vakit ensenizin yağ ne şefkatli bir elin alnına temasını, ruhuna idi, ihtimal bütün geçmiş medeniyetler gibi 
toplamasına kayıdsrz kalmayınız. Bu ka- haz ve hukzur .. !eirmlk ~:11d1saideeıed ygondlaann,ns&a ny:~ bugünkü medeniyetler de en renkli ve insanca 

tan diler en,W:t. """ n n u u - manasını kaybeder ve hayat, taşınması güç 
yıdı::ızlığın cezasını, çok geçmeden, güzel- !aşmaktan başka ne yapıyor ki? Mağara in- bir yol olurdu. Şu dllnya yüzi.indc, ferdi ız. 
liğinizden, inceliğinizdcn birçok şeyler sanlnn blle, lnlerlnln duvarlarına slvrl tav- tuablar ve !eda.kA.rlıkla.r gibi küUe halindı 
kaybetmekle ödersiniz. hırla Ren .geyiklerinin şek1llerinl çizerken mllll ıztımblar ve fcdakArlrklara dn katlan • 

başka bir hisle mı hareket etmişlerdi? Onlar malt lçin gene san'att.a.n baııka bir §lfn bu .. 
ki 0 sivri taşları gündüz vııhfi hayvanlara, lunnuımı.ştır. Tarihin bu defa.ki karanlık ve 

Ensenirin tenasübünü korumak, ona 

-eğer şişmanlamıya başlamışsa-güzel bir 

incelik verebilmek için §U iki şartı asla 

unu1mayınız: 

a. Ensede yüz gibi masaja. 

b. Ve kan dolaşmasının kolaylaştırıl -

masma muhtactır. 

Birincisi, bükülü dört parmağınızla 

baş parmağınızın arasında ense şişkinli

ğini aşağıdan yukarıya doğru yuğurmak

la temin edilir. 

İkincisi - tıpkı yüzünüze yaptığınız gi

bi- üç parmağınızla tekmil ensenize hafif 

hafif vurarak elde edilir. İkisi de basit 

mi basit! 

~ d """ .. k kabUelere kar1ı blr sllA.h diye kanlı ~Lşlnde de insanlığa, ~ntun insanlı. 
Y u ~ o. p., :m.uıı vazifeler dışında muşterek olaraıı 
kullıınırlardı!... yüksek bir mefhum kıymeti veren de budur. 

Arada değişen, yalnız, vasıtaların §Ckltdtr. Ta.rlh, hep 0 yumruSıı gaza.ple sıkılmış 1h. 
Şimdi eskisi gibi tek tek dövilşerekj>Ienlerin Uyardır. Fakat sa.n'at? ... Ne yumuşak, ne 
yerine, bir tayyare boınbasile yüzlerei! bir şefkatli ana 98hre,,il .. 
anda topraklara göçenler var. Dudaklarında Halid Fahri Ozansoy 

Bremen transatlantiği 
Okyanusu nasıl geçti? 

Şapka modelleri 
Geminin kaptanı, İngilizlere teslim olmaktansa 

gemiye ateş verir, kendim bahrırım, demiş 
Bremenln usta süvarisi kaptan Ahrens, 30 

Auğstosta ihnrb kokusunu alınış ve Nevyork

tan kalkarak Atlas Okyanusuna açılmı.,tı. 

Bütün mukndderatı kendisine terkcdilmlş o-

~n· 
dii~ ıtnlııi bir dik yak 

6llle Yeri k a. çaprast bir il "k 
bunların r • y.a ası gibi küçücük bir ' 
etek '- engıne uygun k 1 k cep, 

E ıı;enarı. o apakları ve 

l'ıu.. bl'\ılu bir '\.rİ~ -
n~ i . ,, ~nun - Yah d . 

1t çındeki renk} u ıki kat Yil-
cvusu) erden biri .. 

eıu,. hu saydığın,ız (teı cıhan 
. Pantalon da a • hsımlar için se

ynı renkten yapılır. 

Bu ~.\pka iki renk saten kordeladan 
Yapılmış'l.\r. Kordelaların kenarları sa
çaklandırı \mıştır. Yani enine ipliklerin 
çıkarılarak uzunluğuna iplikler iki mili
metre genişı 'ğinde bir saçak halinde bı
rakılmıştır. 

Değişik, ·biraz da akla hayale gelmez 
bir rnodol. Kimseye benzememeyi giyi -
nişlerine esas tutanlar için çok kıymetli 
bir yenilik sayılabilir 

-'=""'• 

Vualet rnoaasının bu kış da devam 
edec<>ğine muhakkak gözile bakılabilir. 
Yeni gelen şapka modellerinin çoğunda 
vualet var. Bunlar yazın ince, ipek vua
letlerinden biraz daha başka. Ekserisi 
vünden ve seyrek, şapka ile bir renk olan 
da. dmıyan da var. Renk meselesi şahsi 
ihtiyaç ve zevk meselesidir. 

Modelde vualet yeşil ve yündür. Şap
ka kızıl renkte fötrdendir. 

lan tra.nsntlfıntiği tekrar Alman limanlarına 
bağlıyamamak:tan endJ.şe ediyordu, fabıt 

buna rağmen: cOemiyi asla İngiliz filosunıı 
kurban etmlyeceğim. İcab ederse ateş verlr, I 
tendlnı batırırım! ... dedi, ve maiyetindeki
lere ıca.b eden emirleri vererek, geminin her 1 
tarafını kül rengi boya ile boyıyarnk mfun
kün mertebe <lüşman gözlerinden saklanabil

mesini temin etti. 
Bremene tam yolu verdi. Geceleri tek blr 

ışık yakmadan yolunıı devam etti. 1 Eylt\lde 

telsizler, Almlanya ordularının Polonya ü -
zerine yürüdüklerini haber verdi. 3 Eyh1lde 

İngiltere ha.r·b il~ etmişti. Bunun nzerlne bü 
tün tayfaları, kaptanlım geminln güverte -
sinde toplıyarıık beyanatta bulundu: 

•- fngUl.zlere diri diri ta<>lim olmnmıyn, 
gemimi de vermemeğe ahdetmiş bulunuyo -
rum. Sizler ne dü.şünüyorsunuz? GE>mlde bu-

Harbden sonra Bremende yapılan 
bir merasim 

lunanların hep.si alkışlarla bu fikri kahtı! et- koyu bir renge bürünmüş olan Breınen bôy. 

tl.Wr. Bunun üzerine kaptan Ahrens gUver - lece üç gün yol nldı. Gemi, İskoçya 11e izirın-
tcde Qepeçevre .benzin varillerlnln yerleşti -
rllmleslni, ve İngUlz zırhlılarının tecavüzüne 
uğradıkları takdirde ateşlenme.3lnl emretti. 

Tayfalar yeni elbiselerini glydUer, en kıy
metli eşyalarını çıkın yaparak yanlarına al

dılar. Bunu bl.r bAdise vukuundn vakit kay_ 

da arasına geldiği zaman kaptan, maiye -
Undekilerl gene topladı, ve: 

•- Şimdi a.<tlan ininde bulunuyoruz. Bu -
ralarda İngUlz gemileri vardır Dikkat ede
lim .. dedi. Altı Eyltilde de Bremen hiç blr a
rızaya uğramadan Rus limanlarından birine 

betmemek için bir tedbir olar&k yaptılar. Ve vardı. 
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bu sabah geldi 
Muahede.nin metni 

(Ba.şta.rafı ı inci sayfa.da) ı re derhal istişarede ıbulunacaklardır. 

(Baştaralı ı inci sayfada.) Hughe Montgomery Knatchbull - Hu Madde 6 
meselelerlle münasebettar olmasındaı dır. gesscn, K. C. M. G. yi, Bu rnuaOOde hiç bir devlet sleyhlne mil ' 
Fak:ı.t anlaşılıyor ki, Ruslar birdenbire Türkiye Reisicüınhuru: . . teveccih değildir. Hede!l tecavfize karş' kOY• 
üçüncÜ. bir devlet~n müdaha~esi üz ri"':.e Başvekil v; Hariciye V?kaleti Vekıli, mak için, lüzum hfisıl ' olursa, Türkiyeye 
Türk _ Sovyet münasebctlerı hududunu İst:ı.nbul meb usu Dr. Ref ık Saydamı, Fransa ya ve birleşik .krallığa karşılıklı bll 

Nakleden: Hatice Hatib 
aşan teklifler dermeyan etmişlerdir. tayin eylemişler v~. ~u murah?a:ıiar, u - yardım ve müzaharet temin eylemektedir· 

Von Ribbentrop Moskovada bulundu- sulüne muva!ık gorulen salahıyetna : 1.\ dd 7 ğu sıradn Balkan meselelerinin halledil- mel,..rini teati ettikten sonra aşağıdakı ı~. ..c 
memesinden dolayıdır ki, o zamandan- hususatı kararlastırmışlardır: Bu muahedenin hukümlerl Türkiye ne ~ 
beri bu meselelere müdahale etmekte - Madde 1 ~er iki likid taraftan hi!r biri arasında 1 
dir. Türkiveye karşı bir Avrupa devleti ta- taraflı tnahhüd olarak ta muteberdlı·. u • 

Londrada neşredilen tebliğ rafı"ldan vaki bir te<:avüz netices~n~c Madde 8 
,; ö ledll ü dil ı tlh ı k L d 19 (A.A) _ Hariciye Nezareti Türkiye bu devletle muh~sam.ata gırış- Yüksek fı.kld tnraflar bu muahedenin uıt. 

IDç.blr şey olınadıı,;ını s Y er. 1 m e a ye dosyru-'rına n ar o ara geç.. .. on ra . b' bl'l'ı ret - Wii t;ıkrlirde, Fransa ve Bırleşık Krallık blki neticesi olarak muhn ........... ft girlşınJI 
Gom:ır otele girdl. Saat nltı olınak üzere mlş ve mesele ol'tndn.n ıimlkmıştır. Sizin ceb~ d "" m şu mealde ır te ıs neş · · ...., ..... "' .... ~n .::ı~a fiileıı Türkiye hükumetıle teşriki mesai bulunurlarsa, ancak mn·terek bir mutaba • !dl. Müşterilerin bir klsnıı ı.ı.peratif alıyor- nl7.dc bu o.dıı.:m ne a.rayubllir. Acaba slz o.par- + • ~ 

lardı. Bunların arnsıncb ne Gıı.ston, ne de tımanda bulunduğunuz zaman şöyle çekme- mı~~k _Rus müzakerelerini bir çıkmaza f'de"~~ı~.r ve ~a yedi ~~:~darla~ır::iıa re~: katın mütareke veyn sulh muahedesi akli • 
doktor bulunuyordu. Gomar !lemen n.san- celerden başka bir şey araklamadınız mı? sokan sebebler hakkmdh, Londra recımi lan tltun /a ım ve ~ un muz a 

1 
deceklerdir. 

söre binerek aıt~cı kaw çıktı. Doktorun oda _ Yani o.lınadım mı diye soruyorsunuz, me'hafilinde, trun malumat mevcud bulun yapa"aklar ır. 
2 

Madde 9 
kapısına vurdu. Içerie çbir sa_, yoktu. Dok- ha.yır .. yok .. yok .. durunuz bir dnl'Jko.. mamakla beraber, Türkiye Başvekili Dr. . Madde . A Bu muahede tasdik edilecek ve tnsdlkll&o 
tor knpıyı açmo.k lçln ıticnl gostermlyordu. Refik Saydamın beyanatına nazar.an, 1 - Bır Avrupa devlctı tarafından va- meler mümkün olan süratıe ve ayni zamn.nda 
Qomar tekrar vurdu ve bekledi. Gene ccvab Doktor telA.şla yerinden fırladı. Yazıhane- Türkiyeye tekliflerde bulunulduğu ve ki olup Akdeniz mıntakasında Fra.nsa ve Ankarada tevdi olunacaktır. Muahede to.8-
c.lamadı. Bu defa daha kuvvetli .darbelerle ~n~~~ :::~~:ı=a:nr:r~~::ı~ı:ıır:~: Türl.iyenln bu teklifleri reddettiği aşi - Birle~.ik Krallığın. tutulacakları bır _har- dlknrunclerln bu tevdi tnrlhlnde mer'lyetl 
k:ıpıyı adet-O. sarstı. Hfüi cevab yoktu. O za- karr1ır. Bununla beraber şu cihet kayde- be muncer olan bır tecavüz harek~tı h~- girecektir. 
m.n.n buyuk bir endişe duyan hırsız ceblerin- du. Bunlar blrk ç kadın resmi id!. dile} iUr ki Dr. Refik <ıydam. Sovyct lindc Türkiye fiilen Fransa ve Bırleşık Bu muahede on beş senelik bir müddei 
de dalma. bulunan mnymuncuklarını çı~arta- OO?nar bunlan ellne al-dı ve birinin üstün- Rus;anın ~e..ı:-rnl tebliğınde olduğu gibi,' Krallık ~le. teşriki mesai ~de~e~ ve onla- lçln aktedilm~tir. Yüksek 1Udd taraflı:ırdn~ 
rak kapıyı büyük bir meharetle açtı. Jçerlsi deki ithafı okudu: iki memlE>ket arasındaki dostane müna- ra vedi ıktıdarlannda olan butun yardım hlç biri muahedeye nihayet vermek nrz1l 
kapkaranlıktı. El :yordamlle elektrik diığme- cF.ana prostbJ ediyorum.. sefotın devam ettittini zikrcylemiştir. ve bütün müzahareti yap:ıcaktır. ~ sunda olduğunu mezkfi.r müddetin inklZS.Sı.Jl.. 
sini ararken bir ruzgar perdeh!rl s~vurdu ve Martho I!ariciye nez.areti tebUAi- ilave ediyor: 2 - Bir Avı:upa devl .... ti tarafın.?aı: va dan altı ay evvel diğer iki ta.rafa. tebllğ et~ 
arkasındaki kapıyı gürültii ı:e urttu. _ Bu kimin resmi. !.oi'drada vaziyet hakkında umumi su- ı ki olı.ıp Akdenı: mıntaka~nda Türkıy~- mezse muahede beş .senelik yeni bir mildd • 

f.şte tam bu sırada Go:ıınrm eli de elektrik _ Matmazel Jourdnin'in resmi! rette yapılan tefsir, bütün teferrüatile nin tı;:tulaca~ı bır harbe milncer olan ~ır için kendill#lnden temdld edllmlf buluna 
düğmesinl. çevirmişti. d ~ d ğildir tecavuz hareketi halinde Fransa ve Bır- cak ve böylece devnm ediı> gidecektir. ... 

Oo.ma.r ışıkta etrafına bakınca yatağın ü- <Arkası var> °F ru e · tel . . üt l l n !eşik Krallık fiilen Türkiye ile teşriki Aşağıda lm-z:aları bulunan murahhaSlar • 1 
zerinde yatan doktoru gördü. Doktorun u- · -······-···-···············-······················-·· ransız gaze ennın m 8 e~ ~ mes:>~ edecekler ve ona yedi iktidarların- bu muahi!deyi, muhtevi oldlu~ hükUınl '• 
zun bacakları yukarıya cıoğru kıvrılmlŞtı ve ı·mza merasimı·nı·n Paris 19 (A.A.) - cıPetit Pansıen-. da olnn biltün yardım ve bütün müuıha- tasdlken, imza etmişler ve mühürlemişler • 
elle.He yüzünü örtmüştü. ı Türklerin, Sarncoğlu - Molotof müzak;- reli yapacaklardır. dlr. esi 

Hırsız: cOeç kaldım. on.u öldürmüşler!• relerinde gösterdikleri yüksek şuuı::u gos Madde 3 Ankarada, üç nüsha olarak, 1939 sen 
diye düşündü. tafsilat ı teren şu mütaleaları derme.~'lan edıyor:.. Fransa ve Birleşik Krallık tarafından İlkteşrlninin on dokırıunda yapılmıştır. 
Yatağın yanına kadar gelerek doktorun e- cMümkerclerin, Rus - Türk me~afıı 13 Nisan 1939 tarilıli beyannameleri!!? Protokol No. 1 

Unl yakala.dl, bu temasın. da doktor yerin.. • (1Ja4tarafı 1 inci sayfadıı) hududunu a~tığı ve ~o~kovanı~ aynı za- Yunanistan ve Romanyayn verilen ga - A.şa~ıda imzaları bulunan murahııa&Iat: 
den sıçradı: \Ekselii.nslanıun rürldyenln me-nfnatıerinl manCl.a Berlın menafıını d~ muci'a!~a et- raıı.tner mer'iyet mevkiinde kaldığı mild bugünkü tarihll muahedeyi imzasından ıti d1 

_ Bana dokunmnyınızl. İmdad.. . Katil gözönünde tutmak.tan hiç bir an hali kD1 - tiği görülmüştür. AI_man d:pl.?masısı, Bo- detçf' bu iki garantiden biri veya diğeri baren mer'lyete .koymak hususunda ten U. 
var, diye bağırdı. mıyan açık görü.,..erinl ve ekselans Bay Sa- ~az ve Çanakkalenın • Bl!~k Harbde hasf'':ıile Fransa ve Birlesik Krallık muha hükfuneUertnln mutnbık bulunduklarını Jll 

Gomru' beyhude yere ona kendlslne bir racoğlunun cesur, ar .nkô.r ve h:lllsane ~at- kapatılmasının .eh~ıyetını hab~l~?'a - samata giriştikleri takdirdP Türkiye fü- şaoode ederler. 11 ıf'enalık ynpmak tsteınedlğini a~~aRa ç:ı- tı hareketini tazimle yA.detmekliğlme müsaa rak, bu vn~yetın yemde~ !ahaddusu ~ : len Fransa ve Birleşik Krnllık ile teşriki İşbu protokol, Fransa, Birleşik Krnllık 
balıyordu. Fakat doKto.r bir turlu sukünet denizi rica ederim. Bu tAzlm ayni zamanda c:in Kremlın n<'zdind~. butün gayret.mı mes"ı' edC'cek ve onlara vedi iktidarında Türkiye arasında bugünkü tarihle nkted11~ 
bulmuyordu. Trun bu sırafüı. kapıda.nı bir se.ıı bütün m~l a.rkadıı.şlarınıza ve bilhassa sar!etmiştir. Fakat Türkler, beynelmı - olan bütün yardım ve bütün müzahare- muahedenin ayrılmaz bir cüz'ü olarak t-e 
duyuldu. bunların en mümtazı olnn ets:ıruıs B. Nu - Jel muahedelere sadık ve F:.""~. - ti yapacaktır. H\.kki edilecektir. . 

_ Ne vnr, ne oluyor? mıuı Menemencloğluna da racıdlr. sı'Z - !nniliz dostlu 01'1una karşı dunıst Ankarada üç nüsha olnrak, 19 ntıeştlJJ 
'"' Madde 4 Bu oastonun sesı ldl. Onu duya.r duymaz Keza, Türk ordw;unun yüksek ve muh - kalmışlardır. Montrö anlaşması hü - 1939 da yapılmıştır. 

Oomo.r büyük bir memnuniyet hWetti. Şiın- terem şefini 1çlmlzde görmek bahtıyarlığın. kümleri mer'i bulunmaktadır .. An - Fransn ve birleşik krallık, birine veya dl - Protokol No. 2 
dl ikisi birlikte doktoru teskine uğmşıyor- dan bilistifade, onun şahsın a Türkiye elim kara hükumetinin azimkarlığı. içlerin - ğerlne karşı ikinci \e üçüncü maddeler hü- Aşağıda imzaları bulunnn ve usulüne tef .. 
lardı: hurlyetınln şanlı ordusunu da selamlamak - den ikisini, yani Yunanistan ile Roman- kümlcrl mahalli tatbik bulmaksızın bir Av - tıkan bu hususta salft.hl~ttar k:ılınmJŞ o .. 

_ Doktor, ben Gomarım. kapınıza geldim, lığıma müsaadenizi rica ederim. -yıa. İ!ı.giltereden ve Fransadnn yardım rupa devleti tnratından vtıki bir tecavU7. ne- ıan murahhaslar Fransa, Birleşik Krallık ~ 
vurdum. Ses duymayınca kapıyı mo.ymun- İngiliz büyiik elçisinin ııutku: vadleri almış olan Balkan Antantı dev- tlooslnde, bu devletle muhıısamata girdikleri Türkiye arasında.ki muahedeyi imza ettıltletl 
cukla.rıınla açtım. Şimdi sızı muhafaza et- _ Bu münasebetle blr90k şey sö .. U .. eblllr- Jetlerine karsı yapılabllecek o1an bazı takdirde yüksek ıtkld taranar derhal ls~lı;a- aıradn berveQhlatl hususta mutabık kal .. 
m{!k için bunıdayız. Halbuki siz sevlne~e~i- dlm, fakat, üç hükümet arasındaki anlaşma 1 teşebbüsleri akim bırakmaktndır. rede bulunaco.klard~r. Ancak şurası mui<o.r- mı.şlardır. 
nlze korkuyorsunuz. Blzl. ta.nımnk istem yor- 0 kndar sıkıdır ki, aramızda birimiz tarafın- Ankaranın sarahatle ifade edilen az- rcrdlr ki; Türk1~ böyle bir ihtimalde Fransa Yukarıda adı geçen muahede muclblı1~ 
sunuz. dan söylenecek sözler diğerleri tarafından da imi. Pctit Journal, Le Jour ve Oeuvre ve ''e birle!! k krnllık hakkında hiç değilse hayır Türkiye tarafından alınmış olan tııabhli6 .. 

Ynva.ş yavll.§ kendine gelen doktor yatağın pekfılô. söyleneblllr. . di~er Paris gazetelerinin hepsi tarafın- hahane bir bltaranık muhafaza edecektir. l~r bu memleketin Bovyet sosyalist cümbU 
tıstiıne oturdu. Gomar konuşmakta devam Buna blnnc.n, bir90k şeyler söylemeyi zald dan büyük bir takdirle karşılanmış - Madde S rtyetlerl itUhadı ne müselllh bir ihUHl.fa ~ 
edlyordv.: bulurum, Zira 81-z:, Bay B:ı.'}Vekll ve Frnnsız tır. Yukarıdaki ftçllncü maddenin hükümlerine rüklenmesinl intaç veya mucib olacak 

- Beni dinleyiniz doktor. Ne oldu soyle- artadaşılll .tarafından ifade edilen hls~lyat Diıter taraftan, von Papen'in alelacele halel gelmemek ürere, harekete onu icbar edemlye!:ekttr. 1' 
yiniz, neniz var, ncı:ı:ba. uyudunuz da bir kd- benim lhlssiyatımın o tadar aynidir ki buna hareketi, Türkiye üzerindeki Alman taz- ı _ fstıkl~l veya bita.ratıı~ının bir teca _ İşbu protokol Fransa, Birleşik Krallık ., 
bus mu gördünüz. Tabii insan odasının pc~- UAve edecek hiç bir f&ylm yoktur. yikinin tam akameti gibi teltıkki edil • vilze karşı muhafazasına yardım edllme81, Türkiye arasında bugünkü tarihle aJtdolU &J 
delerin! böyle örtüp te yatarsa. kAbw ta gö- Söylediğlnlz nazikane sözlerden dolayı 90k mektedir. bizzat kendi muvafakıı.tlle, yüksek dldd hil - nan muahedenln ayrılmaz bir cüz'ü olnr 
rür, vehme de uğror. minnettarım ve bu 'kadar dürüst mesai ar - Le Petft Journal'de Pierraut, ezelim- Jdlınetlerdc.n biri tarafından tnahhtld erU - telft.kkl olunacakt.ır. , __ . •• rlP 

Doktor: kadaşlan ve dostlarla çalışmış olın"k imtlya- le divor ki: len blr Avrupa devletine diğer bir Avrupn Ankarnda, üç nfısha olarnk, 19 ~-
- K~bus .. evet .. e~t müthiş bir tAbusl ~ına mazhar bulunduğumdan dolayı pek zl- c Moskova, kendi hesabına olduğu devlet! tarafından tecam wkııunda, 1939 tarihinde yapılmıştır. 
Diye inliyordu. Birdenbire asıı.b\ blr kah- yade müftehir olduRumn l:>lldlnnek isterim. kad'lr Almanya hesabına da rnüzakered~ 2 _ Gerek blr Avrupa devleti tarafındn.n 

mh:ı. Ue katılacak ~ gülmeğe baş~dı. Bltlrdl#lmlz 1.şln mue.zza.m bir kıymeti oldu - 'bulunmuştur. Almanya, daha yakınlar- ika ediren ve d~er bir Avrupa devleti aley - Partı• muahedey·ı 
Nihayet doktorun yüzüne su serpme~e * ğunu 11J$edlyorwn ve ·bunu yalnız Uç mcm- da. Ankarad'a tam bir akamete ultfamış- hine müteveccih bulunmakla beraber yt\k- • 
ındılar ... Doktor açıldığı mm.an: leketin değil, ayni znmanda ümld cderlm ki tı. Bunu Moskova vasıtasile tel{ıfiye ça- sek A.kld taraflardan biri hUk1metl!lln fik- lk ı ı k b ı ttl 

- Ama.n beni yalnız bırakmayınız diyor- bütün dünyanın nerıne olarak inşa edlle- lışmıs. fakat. yüksek bir şuur eseri gös - rince kendi emniyeti için bir tehdid teşkll a iŞ ar a a u e 
du. Rlc:ı. ederim, beni yalnız bıralana.yınızl cek olan bir binanın temel taşı olarak telô.k- teren Türkive. bütün tazyiklere boyun eden bir tecırn\'z halinde. ) 

- Korkuyorsunuz, doktor sinirleriniz çok ki eyllvorum. e~m~kten imtina suretile, sözüne sadık Yftk:9Gk ftldd lflara.flar mftes.slr gO:r{Ueook (Baştaralı 1 
inci sayfada alC" 

bozulmuş! Btz, modern Türkivenln Mnlsl olan BO- kalmıştır.> her müşterek harekete teşeı>blls etmek üze- hazırlanmış olan müstakil yardı~ 'f' tB" 
- Evet çok korkuyorımı. Slnlrlerlmln bo- yük Şeflnli: tarafından tasavvur edilmiş ve Romanın tefsirleri tı prujesinden grup umumi heyetını.cBb 

zuk olması da pek muhtemel... Fakat deli ana hatları şimdiki mO.m.taz Rclslcümhuru- yor: ferrüatile birlikte hıabcrdar ederek ~ı.ı tı.' 
değilim ve ~undan çok korkunç şeyler ge- nuz taro.fından taklb edllmtş ve edilecek o- Roma 19 <A.A.) - Rus Türk müzakere- Dally Telegraph gazetesinin Belgrad mu _ eden hususlar hakkında izahatta bU j .. 
çlyor. Öğle yemeğlnden sonra yatağımın üs.. lan politikaya devam eylt'ıdlk. lerinln inkıtaı,. Roma diplomasi mehafl~.lnln habiri yazıyor: muş ve bu paktın hükfunetçe iın~51• te" 
tüne yatmış, bir tıb gazetesi okumnkta ldlm. Memleketinizin mütemadi refahı için en mütaleasına göre, Avrupa snhasmda buyük Sovyet tekllnerinin reddi şeklinde tezıı. _ çin Parti grup heyetinin tasvibinı iS 
Yavll.§ yavaş uykum Gelmeğe başladı. Fa.kat samimi temennilerimi arneder ve kadehimi ehemmiyeti .:ııaız bir .M.dlse teşkil etmekte - hür eden Türklyenln vaziyeti dolayı.oıile Bel- miştir. c~ 
uyumuş oldutrum zannetmeyiniz. Uyultlu- Türkiye cümhuriyetinln: ;refnhına ve Turk dlr. Bu va.kanın sarih manw Ankam hfi - gradda hfisıl olan uınumt knn:\nt, bu sayede Riyasctçe hükUmetin bu talebi ~ 66 
yordum. İyi uyuyabllınf'k için ~eri çek- ordusunun şerefine kaldırırım. kümetlnln İm;lltere ile Frnmıava verdi~_ sO- Balkan devletleri tesanfü1llnün, geniş mlk - konuldukta Grup umu!°! heyeti keyf~ 
tım ... Tam kendlmden geçece~ım sırada o- Ankara 19 <A.A l _ Bugün saat rn.ao da ze sadık .kalmak kararındn oldu~u ve Tür - yast.n kuvvetlendlltl merke'Lindedlr. uzun alkışlarla ve ittıf.akla kabul c 01 " 

dada hafif bir gurultü oldu Çok hant, san- .. ••ruıe ,,,.,., kil Har•-ıye klyenln, Bovyet - Alman nU!uz dairesine kay Bfik -" k. . bb l ve ruznaıncde başkıa bır madde de . .. 
İl _ Hariciye Vekulew .._şve ve "' k b ~ re~ .. e ı ın a ar ..ı · ·)Jıllf 

ki bir şey tırmnlıyor gibi idi. konce buna e- kAl ti k1U D Refik Saydam ile FrRrunz mnktan uza ulunduı;udur. madığınqan celseye nihayet verı 
hemmiyet vermedim, hareket.'>iZ durdum ve Ve e ve r.n Massı li ve Bil k Brl _ Avni meha1U, Baltık nıemleketlerintn nü • Dfikre.ş 19 (A.A) - Slyas1 ve diplomatik tir. 
dlnlcdlm. Gözlerimi açmadun. Esasen per- ~::n: ;;;~11 :ı~1:ı~ıg~es ·Kn~tchbnll kugessen mttn" teşkil ettikleri hali hazır vazivette Sa- mehafll<!e •;iirkl .. tln uM ırlikt\nefü cümlC61 Yeni kanun layihalan .. .. 
deler kapanınca oda kapkaranlık olmuşt ı. üç ~emleket nrasında, tecavüze mukavemet racoflunun Moskovn mOzakerelerlne nihayet sıkı sıkı tşıt,I_:nektc ve bu mahfelle~, ;:r:e- Ankara 19 (Husuın) _ Hük(imet oeC" 
Bir ara gözümü açınca bana bir ~lan odld:ı-1 için müstakbel mahiyette bir muahede imza- verebllmLş olm sındn, Türkiy<.'nln. gffek sl- rln, dbUtfind gun ~onuşup d:~~~bi~dlklerınİ nümüzdeki günlerde Büyük Millet ~lAlfi' 
nın ötesini berisini kll.rıştır~yor &"' ge . lamışlardır. vıı.st, gerek askeri bakımdan mutlak fstık - nun a sa ece «'ııayır11 lisi!ıe ehemmiyetli bir kaç kanun ı<df 
S'.>nrn bir tnsan yo.ta~ın tıstune doğru cğlld~ Mera.sime Başvekil Dr Refik Sa}dam rl - UUlnln münakaşa kabul etmez delilini gör - söylemck:~d1rl~. f k millO.katmın tehir e- hası tevdi cd deMir. 'Bugün Ankll~ , 
Benlm üstüme do~u. o kadar korh-tum_ ya.set etmLştlr. B::ışveldlln sağındn Frnn.cnz mektedlrler. Snraco u - &. t'n ° imza edilen anlaşmaların tasdiki h si" 
o.rtık kınuldn.nmadım. Evet yatağın üstune büyük elçisi, solunda İngiltere büyük elclsl Nihayet, bu mehafıl, Moskova müzakere - dilmesi gayet tal>U telakki olunmaktadır. Fa- lnndaki layiha bu aradadır. Milli iict1
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eğilen adam bana ellerlle dokundu, o kadar yer almış bulunuyordu. Fransız bilyült elçi _ leTinin lnklta1 ile von Po.penln Ankaradan kat, yakında bir müll\katın wku bulması ve dı koruma kanunu projesi. de MecliSC , 
korkmuştmn k1 kalblm duruyor za.nnettlın. slnlrl yanında Fransanın şark orduları ko - mi\'!tncelen. nerlloo 'hareketi arasındıı. bir buna, Oafenko i~ Bulgar ~aşvcklll Köseiva- rilerr>ktir. Bu layiha ile hüktlmet ~eCs"' 
Yapmıyacaktım. fakat yaptım. Oöılerlml aç- mutanı Orgenc~al Weygnnd ve onun yanın- münasebet görmektedlrJP.r. not arn.sınd yapılacak: gorüşmenln ~knd- list"n ihtikarla mücadele için genıŞ 
tım. Ben gözlerimi açınca. birdenbire par- da fngllterenln şark ordMu komutanı Orge- IJerline atfedilen lntıbalar düm etmesl beklenmektedir. lAhiyctler istiyccektir. 
maltlan gırt.lağıma sanldı. Pannnklan gırt- ~al Vevel oturmuştu. İngiltere büyük elçi- Balkan Ar.tantı memlekeUerl saldhlyettar 
lnğımı sıkınnğn tnşıadı. i.şte tam o <\akikada sinin yanında Mareşal Ft-vzl Çakmak ve 0 _ Londra 19 (AA.) - Dally Telegraph gaze- mahfclleTi, Bulgarlstnnın An:anta. iştlrnki 
ka.pı vurulmağa b:ı.şladı ve o boynumu bırıı- nun yanında da Orgeneral Asım Gündüz yer teslnln Kopenhag muhabiri yazıyor: kendisi için faydalı olacağı mutnleasmdadır. 

1b1 blr süra.tle pencereye Haricl siyasette ve Alman dlplolmasfslnde ul ıstn B lkan An kanık yıldınm g rumıştı. Başvekilin yanıbaşındn Hnrlciye ge- husule gelen değlşlkllkler, Alman hariciye lar. Şimdiye kadar B gar nı a -
koştu. Pencereyi açtı, dışarı Slt;radı. nel sekreteri Numan Menemencloğlu bulu- tantına iştirak ettirmek üzere yapılan te -

- Doktor altıncı kattayız. Bıı kattan aşağı rdu. Büyük salonda ayru::a. hariciye nezaretinde Acilen yeni bir toplantı yapıl - şebbllsler akim kalmış ve bu akamet, Bul -
ya en mahir cambaz blle a.tııyıımazl • ~~ek memurları, İnglllz ve Fransız büyük masını lcab ettlnnlştlr. garistnnın Romanyaya karşı olan arazi ta. 

Diyen on.stonun sözünü kesen Gomar. elçiUkleri erktmı, İngiliz ve Fransız gene _ Führerin von Rlbbentropa olan 1Umadı, leblerlnden mütevellld bulunmuştu. , 
_ Tut çeneni sen! dedi. llerlnln malvetlerindeki .sübnylnr. II'ürk sü- şimdi pek sarsılmıştır BulgarLstanın, Almanya veya Sovyet Rusyn 
ve penoerey~ ya.klaştı, dış:ırı bakarak: ~~ lan ve Türk, Fransız, İngiliz gazetecileri Von Pnpenln Anknradan ant olnrık geri yardımı ne bu isteklerinden bazılannı ~lde 
_ Bu pencereden çıkan ad<:ım nşa~ıya at- Yd ça.~ırılması, Alman hariciye ncznretınde, Av edebileceği, fakn.t bunu tstıkllUl pahasına 

ıamamış, pervnzlardcn yürümüş. Çilnkii per- ~~~h .. denln lmz:ısını müte'llrJb Ba.c;vekll rupanm yeni vaziyeti etrafında yapılacak u- yapmıs olacağı söylenmektedir. 
vnzlar gayet geniş, sağdan ikinci pencereye Dr Refik Saydam ve Fransız. İngUlz buyük zun müzn.kercler sllslleslnln bir mukadde - Hariciye Vekilimizle Molotof 
kadar gidiyor amma sol taraftan bütün bl- "'" 1 1 znlanan muahedenln büyiik e - mesldlr. fi ti d.ld' 
nanın etrafını dönüvor. Fa.kat doktorcu~ıım eı,. .. er

1 
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1 
... -barUz ettiren kısa nutuklar Türkiyenln harlc1 siyaseti dolayl.'llle, Ber - arasında telgra ar tea e 1 1 

· lı u ki ıs•- ı klm dli he:rnm vewn "" ı d b{' . ., bl t fi idslzllk hisse b.ld' · ) T:.ı .. r slzl11 oli.hnün z . m ı.çı, s ze ısman ö 1 Lşl{?r ve üç devlet ar:ısındnkl samimi l n e. ıyu,; r meran:~ ve m - Londra 19 (Royter ı ırıyor - -
olablllr. ~:i:ı~ının istihdaf cttııitl sulhün şerefine ka- dllmektedir. Von Papenln, Türkiyeyi garb kiye Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, 

Marra·ud: dehlerlnl kaldırmışlardır nntantından ayırmağa matuf olan Ankara- Sovyet topraklarından ayrıldığı sıra~a 
_ Bllmiyorum. dPdl. M ra.<rlm çok samlmt bir hava içinde ni _ dakl vazifesinin nkametl artık şl\pheye ma- Sovvet hariciye komiseri Molotof'a bır 
_ Dolabdakl cc ı>di öldürmüş olan adamı ete ' 4au hal bırakmamaktadır. tel !!raf "ekerek aralanndn cereyan e -

haye erm"ll r. j bildi i ., " ' d t mı düsünüyorsunuz? Berlin 19 <A.A.) - Alman a ansı r - den müzakerelerin samimi ve os ane 
Mn<lrraud b:ı.şlll' ri?vet. 1saretı wrdl. k 1 ) yor: maMvetin1 tebarüz ettirmiş ve Mosko -
_ Pel·l doktor bu dn.m ~lzi cesedi görmüş ( Bayramda imsesiz yavru ar İyi mo.lOma.t alan mnhfel'er, Almnnynnın va:ıa ·ikameti esnasında kendisine karşı 

oldul!ı nuz için ortadan knldınnağı istesin. Mes'ud ve bahtlyaı" yavruJı:mmzrn bay- Ankara bUyük elçisi von Papenln rapor ver- gösterilen hüsnü kabulden fevkalade mü-
Fo.kat C'ıCblmini'.!1 nicln karıştırıyor. Odanız.. ramlıklarmı haz.trlarken yardım ve sev- mck üzere Berllne çeğınldığını teyld etmek- tehnssis olduğunu bildirmiştir. 
ı~ nırı11 araştırmalar y~myorclu. Acaba ce- giye muht ar. kimsesiz yavruları da. sevin- tedlrler. Bu telgrafa mukabele eden Molotof, 
'>lnlv",. bulurınn matmazel Jourdnln'in re.'t- dirmcnizl çocuk Esirgeme Kurumu sa~·- Belgradda inh ba . kel"dL.,.inin de ayni hislerle meşbu oldu -
'l'lin• ... , alm11k ı tıvordu. ı _:.~;:.:.:•:...;.d~i'er_. __________ _ ... Londra 19 (A.A.) - Röytcr ajansı bildiri- ğunu bildirmiştir. 

Halbuki o zav'\lh rc'ttı:m ölmüştür ve ölü- .. 

Mareşal lngiliz, Fransız ~ 
generalleri şerefine ziyafet ver 

(Baştaralı ı inci sayfad•> rtS 
Yemekte, Milli Müdafaa Vekili oeıı: c' 

Naci Tınaz, Genel Kurmay lldnci Başkll:O• , 
general Asım Gündüz lle Kor ve Tilı:tıı ~ 
raller ve hariciye erkim ne missflrler~0 , 
mnlyetlerl ve mlhınandarlan dnvetll b

1
ç11J 

nuyorlardı. İngiliz ve Fransız büyük e rl 4' 
ile elçlllk müsteşarları ve ataşemlllterle 
ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

İngiliz sefirinin ziyafeti ıçıJ 
Ankara 19 (A.A.) - İngiltere bllytik e ııo' 

Bir Hughes Montgomerry Knn.tchbull - or 
gcssen bu akşam General Weygand "~etıı" 
neral wnvcıı ne Türk askeri şenerl şe U V'" 
bir ziyafet vermiştir. Ziyafette Baş\Tclt ~~ 
Refik Saydam, Genel l~urmay Başknn~eV': 
reşal Fevzi Ço.kmak, Milli Müdafntı IP'{ıt 
Nacl Tınaz, TUrk ordusu erk!'ı.nı \Te fllrl~ 
generallerin maiyeti erinden başkıı. lt!l :f'tıJ1" 
umumi kii.tibl Numnn Menemencioğltı,Jl'l'IJ~ 
sn büyiık elçisi, Hariciye Vek!ı.letl ve ~ 
ve İnglltere sefaretleri erk!i.n \'e ata§ 
terleri hazır bulunmuşlardır. 
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IA 1 AllMIA llW --- 18 ncı asırda tstanbula gaJe;ı Bollamyalı 
Baron Wratislaw'm hatıraları: 77 

çeviren: Sil rerra Dllmea Evli 
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Zabıta dün Tophanede bir esrar ve e
roin deposu meydana çıkarmıştır. Bir -
kaç ~ndenberi yapılan takibat neticesin 
de Tophanede Çubukçular caddesinde 4 
numaralı evin taharrisi 1Azıın gelmiş ve 
bir arama yapılm~tır. Neticede külli -
yet1i miktarda eroin, esrar, morfin el -
de edilmiştir. Ev sahibi olan ve bu ze -
hir!erin satıcılığını yapan Piç Ali ile i - Dedl. Sonra, karşısında oturan, biri yirmi mıldamn.k şöyle dursun, uzatmış olduğu ba-
mal eden Anastas yakalanmışlardır. Za- ile yirml beş arasında, diğeri kırkı aşmış iki cakln.rmı toplamadan: 

ibuGece ve gündüz bütün d- _ emiz bıta tahkikata devam etmektedir. mtsafirine: _ - Hoş geldin delikanlı oğlum.. buyurun 
b iki haftalık - uşunc tedbirli hareket etmış olmakts. aldanman11ş - Tayyarz:ıde ge.lm.iş... şoylc. ·· 
: menrur ıindandan muddctin sonunda bulunuyordu. MPn'i ihtiklr komisyonu toplandı Dedi. Genç: ' D!ye sedirde yer gösterdi: 

~Y~~ğ:ı~~:~·~ ~lınkadar ç~~~~~1::e~::~ ruı!a s1:::e~erede olduğum hakkında so- Son günlerde ba20 maddeler ürerlncıe lh- D1y~:ınndek1 Tayyarzade değil ınl? ,de~~;a{ael~~a~1:ı~I:~~~~·:a~~yarza.. 
Nihayet bu h uştukı. _ 0 çocuk battal d tlkAr yapıldığı hakkında yeniden b::ı.zı Ih - _Evet Evllyrun Tnyyarzade hemen koşup Kü .. k ! 

rabıa, bıtme.sı'nı ~e:1anıa, sabırsız.lıkJa, ıztı- yatmaktadır. A\•dette ~n~~~\ ~tağ olnrablk barlar yapılmış olduğundan, dün de meni _ Geçt!n sene ~·Ağıdhane mesiresinde be- eteğlnl öpmüş, Aluncd Çclebln~~ ~l~::ıdl~Pn 
çok uzu ecl.lğimiz uzun nnuna l """ u aca ımı - lhtikd k müş E 11 11 o • rü1nı n - ntUddet bitti v - . .. e ummuyorum. Hem bu Çocuğun bedeni öy r omLr;yonu toplanarak aH\kadarları rabcrdik .. çadır yoldnşundı. Can sohbeUerl- , v ya e de kucaklaşıp öpüşmüştü. 
h ekllğinıız günü el (divan> a gotu- le çıbanların dolu ki in.san ona bakınal';.n 1~- dinlemiştir. Bu meyanda fazla !!atla mal m1z vardır Evllyn Çelebi: 
epirnJzın ge dl, ağa d:ı., renlrl & :1?>- ••• - Hay canım Ta d nıakl~ zindandan dışıın çık ıl sttı~ı bildirilen kt\ğıd, çlvt ve c111I Ulccar - Yaşlıca misafir ağır 1şlt1yordu. Elini kula- Ki'ı.ğ yyarza e ... Hatırladın mı 

dan bı:ı1zı ve ayaklarımızdaki prnng~~r~ Diye cevab verıtı4tl tarından birkaçı komlsyomı cel'bedJlerek ma- ğına yakl~tırarn.k başını uzatmq, kuyum- zı ::~ mesi.reslndeki .çad.ır yoldaşlığımı... 
lllızdakJ ~ alınnınsını emretti. Öbür ayağı- kı Mecliste bulunan ı>a411lar hep birlikte kal- lümntıarına mUracaat edilm1'ıtlr. KomL~on cuba.şınm oğlu olan Evllya. Çelebi lle Kü- sıiı betlerlmlzl, Huseyın Beykard fa· 
kUŞakllU'lnı cirl, taşınmıısı kolay olsun diye, t.a~ hünkar huzuruna gltm~ler ve bizlerin esas ftıbartle evvelce ithal edilen J1'addele - çüke!endinin ne konuştuklo.nnı anlamağa ;::;;ı.Ta . 

zı l2a bağlamıştık iyemlze ıferman. buyurmasını dilemiş- çalışıyordu. Evliya Çelebi· · yyarzade · 
d ndanuan d'"" · lerdi bu suret~ de her iki hülc' .. d rln flatlannda her hangi bir fazlalıltt kabul · - Bre hiç unutur muymn Evllya Çelebi 
enbıre •-- ..,..rı çıktığımız zaman bir- ' um ar arasın- - Tayyarzade gelm~ •.• Tayyarznde .•. Şeb- ckıdi ıı~k ~A ••• 

hur 
1 

"""-'nlz, taze hn d h da bir sulh akUnln tesrııne hizmet edllmlş etmemekte ve tetkikatını bu nokta etrafın- remlnll Ta de .. <>;;>• anı ~dıkan birbirini unutmak re. 
r Yet havası v~yı, a a doğrusu olablleoeğinl il ri n da yapmaktadır. yya.rza ... va mıdır? 

veıııd bir hlsı nı tene!fus etmekten müte- H- e 8 rın(işle.rdl. Bağır mtsa.fir gene onlıyamadı. Fakat öğ- Küçükefendl sözleri i k . 
tekrar haya e adetA kendlmlzl yeni doftmuş, unkfu-ın huzurundan dönen Pa§alar, nl- Bundan başka komisyon ellerinde stok bu- renmekte de ısrar ctmedl. Adı Ahmed Çelebi - Bre kırk ık n esti. 
Zindanın ta kaVU§muş .sandık hayet alr.ıya, sa~ olduğum takdirde, iki haf- lunduğu halde mal mevcud olmadıttını ileri olan bu sağır adam zamanının yalnız Tür nuz. bre be Tyıll ~~ret SibJ konuşursu. 

gün zır1r1 ka _, • ta .sonra benlrn de Kubbealtı tlrll • - · n ayyarzu.ueyl Evliyam ne sob-
~ :ışığına ra,.,ığından birdenbire mekllğbni c • na ~ - sürerek ıtaleblerf karşılamıyan bazı tüccar - k1yede değil, belki bütün yeryi)zünde en bü- bet etmeğe çağırtmadım .. 

den «anı ihtf~ış bulunmamız gözlerimiz_ zlrlere te e:::::trnişlerdl. Arka~larım Vt'- lar hakkında da takibata girişmiştir. yülı: tı.ılmlerinden blri idi. Kendisine Yelken- Ve el çırptı: 
~t verrn~tı. İ~an yaş boşanmasına sebebi- ve tekrar şe cK:a~r ettikten sonra çıkmışlar 600 bin kilo fındık ihrac edildi el Ahmed Çerebl derlerdi. - Tiz ağaya kahve çubuk .. şerbet ve taUı .• 
ranlıb alışık Yllı ~n bir müddettenberi Ayaso d ~. yolunu tutmuşlardı. Aslen İstanbulluydu. Galatanm yelkenci Diye emir verdi. Sonra, Tayyarzadeyi kar 

dınıığa aıl.liıncı 
8
°1an gözlerimiz, tekrar ay- ni ahn~O..:ı ~ken de 1k1 muhafızla be- Son ilç giin zarfında Amerika, İtalya ve esna.!ından idi. Çocukluğunda, eline geçen şı.sına alarak sordu: -

l'Dl4J~ı. Da Y kadar bir hayli yaş akıt- B § · şimal memleketlertne mühim miktarda. fm- saatleri açıp dağıt.aralı: onlıırın nn:sıl işledik- - Oğlum, sen Gümrükçü kardeşimin çu.. 
CÖtürecek 0;-:ııada nğa dıı, bizi istanbula hav~ıs~retl«\ bir gün, mes'ud bir hürriyet dık ihra.ç edllmlştlr. ler1n1 öğrenmek merakı, y~ı ilerledikçe, bü- buktarı imlş.5lnl 
enıretınışıı n kayı~ın hnzırlnnmasını z1nd nef!us eden bizler gene (Kara kule) Bu miktar 600 bin kiloyu mütecavizdir. yük blr müt.eoescrl.s olarak doğmuş olan bu Tııyyarzade m.ahcub bir tavırla· 

IIer §ey· hazır tin ::~~~~14 Te iki haftalık müdde- Fındık ihracatının muntazaman devamı ve adamda bir mucld deha.sına inkıl{lb etmişti. - Evet sultanım.. bendenıze 0 ·saadet na· 
§ÖYie bir gözc:! landıktan sonra, hepimizi ba.şlaın ştık u gene ıztırabla bekleme~ d14 piyasalardan taleblerln artmakta olması üç yıldanberl, ln.~an havada uçul"t.a\\ ve slb oldu. 
!arını daha Ço~nı!eçlren Dizdar ağa; bakış.. ı · * fındık flatlarında mfıstahsll lehine bir de • havadan in.sanlan istedikleri yere götüren Dedi. 
Uzun saçlarunıa nim merımde durdurarak, ğişlkllk hll.!ulCine sebeb olmaktadır. bir alet yapacağını söyleıneğe b:ışln.ınıştL - Bre o efendi şimdi nasıldır, çabuk söyle. 
rabcr, Bakaldan' tayıt ve .solgun olmakla be- Osmanlı padl.ş.ahı Sultan Mehmed; Eğri Fo.kat onu, bu sözlerinden sonra, ~erkes za- - Elhamdülll!A.h sıhhattedlrler •• siz kar-
gencı _ ve belki Art 9Chremıe hepsinin en karesini bizzat muhasara edip zapt ve tesht- rarsız bir deli yerine koymuştu. Istanbulun deşlerine hayır dua ile meşguldürler .. 
cörünoe, benbn de en yakışıklısı _ olduğumu re karar "Vt'.rdlkt.en ~ bütün harb hazırlıkla.. Bir dolandıncı yakalandı c.n usta yelken dlkicllerlnden biri olrın Ah- - Bre Gümrükçü benim sevglll kardeş yol. 
birlikte kaını • kule dibinde muhafızlarla rını ikmal ettikten ımnra ld1 kf Fran&a kral- Harlcden akraba.nız geldi diyerek, muh _ med Çelebi, adı deliyt! çıktıktan sonra, daşımdır. Amma Sultan Murad korkusundnn 
arkadaşıarun anu, aşa~ı ve Ytıkan gezinerek lııh elcisi ile İngil~ kraliçesinin elçlsl, İb- telif şekllle:rle Evdok8fya, Marya:ıi, İzalt Lcılm- san'atkA.r şöhretini kaybetmişti. Evvclce kapısı tokmağını çalamayız .. 
rrıeınenıı, aks~ ::det cdinciye kadar bekle: rahim Pasa nezdinde, blzhn tahUyemlz hnk- terinde ile; iktşlyi dolandıran, Avram isminde kendlsine rica ve minnet ile yelken ısmarlı- - Siz sağ olun sultanım ... Benim efendim 
ıorıa rnüsıu kdlrde, gençllltlm yüzünden kında şefaatte bulunmutılar ve hatta bl?lm yan gemi müoehhlzlerl, bu ~fer •delinin lşL padişah korkusunu bllir .. ahbaba gi.ıcenmlş 
Ve İ.,tanbubrn~n edUebllceeğtmı ileri sünnil; va.~ıtamızıa .sev'lret1t\ hünk!l.r lle Nemçe fm- bir genç yakalanara.Jı:, adliyeye verflmlştır. ne emniyet edilmez» derneğe başlamışlardı. değildir. 

l.ikin ben :um:znemı tavslye etmişti. nnratoru aTasında mes'ud bir sulh aktlnin Suçlu, Sultanahmed I inci .sulh ceza hAki- Ahmed Çel-0.lbi de bu adamlara hak veriyor- - Tayyarzadem .. vnr git be11lm için Hüse-
rn~. arzu ~ttl tun kalb'mle, lstanbulu gör- fnı.'Hinı bulunablleooıttnı de vMetml{lerdl. minin kararlle tevkif edilmiştir. du. Kafası insanları havada uçuracak bir n- yin erendi kardeşimin iki gözlerinden öp ..• 
ni Öı>erek cAıı!imden ağanın el ve etekleri- Zira, o .sımlarda TllrkleT de harbden u- Jete, bir hava gemisine saplanmış olan Ah- Benim ahbab ve karınd~ ha..c;retl yüreıo;iınl 
dan aYınna h aşkına beni arkadaşl:ırım- "anmı~ar. harbden ztyade ~lhe hasret çek- Eminönü Halkevincle lisan dersleri mecl Çel~bl için yelken dikmek, artık adi, ba- dağladı.. Büyilkçekmecedekl çl!tlH;imce ynrın 
ltôtürnıesını ıı ~asını, ebeni de gittiği yere Tl'lt>kte bulunmuııla.Tdı. Cfinkü ol'dnla.rmın yağı bir ~ geliyordu. Küçük bl.r iradı vardı. gece bir fllem yapsak gerektir. Hüseyin efen-

- GU:rn •
1 
ya vardun. A~: ı:loeklerl ~Qen seneki Macar seferinde yıp- Eminönü Halkevlnden: Evtmlzln !ransızca Başında da bir evi vardı. Galatadakl dük- dl karındaşımı davet ederim. Kıyafe• •ebdil 

Jle]tJ,, 13~ demt.ştı, ı>ek arzu ediyorsan nınıp soımu-=tu!... ile türkçe A ve B kumları İklnclteşrin başında ktmını, kendistne sorulursa, dostlnr alışve- edip gelmekte korku yoktur. Meclis mahrem-
Cene blzlınle bl beraber gel~lllrsin.. fakat İki haftalık müdootln sonunda tekrar İS- a.c;ılacnktır. Kaydolmak ''e şartlarını öğren- rişte görsün diye açıyordu. Dükkiın komşu- dlr. Ağyar ve müfsld bulunmaı ... cPehl!van 
edernenı... rllkte geri döneceğini temin hınh•ılıı götüriildllk. Kubb,. a.lttnn ithal 0 _ mek istlyenlerln ~r vesika fotogratı ile lnnna sorulursa, dükkfınının gerlslnde, "53- Ahmed Kolu" gelecek çiftliğe... Meclisimiz 

l3u s:uni tt hındu~ınnuz zaman bir tercilmn::ı va.sıtns1lc bahta.n akşama kadar gizU gizli bir şeyler mamur olacak sanının ... Kanndaşımı bf'kle-
1ı~a eirnı rnı sozıerden sonra Dizdar ağa k _ «'kuflN'tl(t ve saadctlO hfinkAnn, bizim, zln- Cağaloğlundakl EY Bilrosuna müracaatları yapıyordu. çıraklarını savmış idi. Dlikkdna, rlm ... 
Varınca k enıızı işaret etti. Kayık ista~b a <farnfan tRhlh~v.e lt\tfen fe man buyurmuş ll~n olunur. kont§ulnrından biri uğrıyncak olsa, hemen Tavvaı-zade boynunu büktü: 
do~ 

11 
araya çıkarıldık ve §ehrl 

1 
ula olduklannı. bizim bu bilvtlk ıotre şükran mu- yerinden fırlıya.rak onun bulunduğu yere kn- - Emir sultanımın .. varıp söylemek ben-

aYak ta crledlk. İlerledikçe de e• fn çlna kabili olmak ÜT.ere. ichnhıd~ hiç birinin 2 yaşında bir çocuk sokağa düştfi dar gelmesin! önllyordu. Hak1kattc Ahmed den ... 
bircok kırnı lZdihanıı artıyordu .raBımızdaki - zfrıheT _ b!.r daha. harbe kallwmamamızı, Çelebi, hıergün, yapmış olduğu bir hava se- Dedi. Küçilke!endl: 
neı"<~de:ıaııerıc rahat.c;ız edll!yorduk·u arada aksi tı:ıkdil'(!f'. yani htll'b mevdanında ele ı:?e- Kuruçeşmede Orman sokağında oturan m1s1 modelini gözden gec;lrmekJe, onun son - Tnyyarzadem .. Hüseyin efendi knrmdn-
tnuzu Ccllp nereye glttlğlmlzt ki · Bunlar ~ek cierhal çengele vurulacnlmnızı bfldfr- Malunudun 2 yaşlarındaki o~lu Niyazi ev - noksnnlıırım tamamlamakla vakit geçir!- şum getirmek senin ellndedlr.. Tayyarzade 
len ce 801-uyorıa.rdı, fakat "~ ' m olduğu_ diler. KeZ'!lllk, vatannntta avdet eder etmez, lerlnln pcnoorcslnden sok.ağı aeyrederkeıı m<l yordu. Yalnız, bu hava gemisinin kendisini oğlu yerindedir derler ... 
111 Vabları bl ""'n.nuz lbım ge.. rı ınc blle ıza.t verıyor ve bizim bl n.<ı l'lrıınızın vardnnile. krnlnnızın. satvetl(t vazene.sini kaybederek düşmüş ve başından ynpmak için ~ altı ~z <ütın lAzımdı. Bu Tayynrznde güliinu;edl: 
teınbih et SÖYlenıeıneınw, daha evv r ke- hfinkfırdan sulh tsteme.<Jlııl ve bu yolla her parayı tse, Jtend181ne, ıstanbulda ancak iki - Estağfurullah ..• Ben ancnk Hfü;evın e.. 

ınış bulu elinden lkJ t tehllkcll surette yaralnnnuştır. Yaralı ço - ul M d h d d Arkada: nuyordu. ' 'll'llfın elinde bultman tutsakların mil- k1ş1 verebllirdi: Ye. S tan ura:: • ya u a fendi hazr<'tlerlnln kulu. kölesiyim. Hııkkım-
g;ıçları Şiar ıırasında -'ınkatsı lr.t<'l'l{'<ıfnln temlnl clbetlne gidilmiş bulun- cuk imdadı sıhht ile lŞişll çocuk hastane.mıe Kilçüke!.endl .•. F1k1rlerln1 padişaha doğru- da.ki lt1mad ve muhabbetleri, kendi bilviiklfi. 
için, enonınzınrından a~an bir ı, bıyıksız ve ma-ı1 huc;ncnına gayret etrnemfzfıt beynn ve kaldırılmıştır. dan doğruya açmaktan korkan yelkenci Ah- ğündendir. . 
çnnkn b;o:, tazıb edilen be;e~ o~duihım tavcıfv~ ettiler. leketlmlre varıp ta bu traattak:i şevket ve med Çelebi, Küçüketendiye baş vormuştu.. Dedi ve illi.ve etti: 
Yor, blr iki lilhanUe:rden bin sa 1 u~ordum. '.Ru bevanat ~ vesaya yanıldılrtnn so11ra satvet!, ezici bir harb için yn.pılmış bulunan Küçükefendi de hiç tereddüd etmeden ona - İnşallnh geliriz sultanım ..• 
UçUncüsü kncısı Yüzüme dik dik ç :r;:rıı çeki- ıtdlnnmı?:l bir df>ftere yazarak t.esblt ettiler. hazırlığın azametini onlara lbl~ eder etme:ıı bu pa.rnyı vfıdetmiş ve hava gemisinin ilk Tayyarzade Küçükcfendlntn ynnında bir 
du~unıu s onuşnıat lstiyeret b t ıyor, bir J:lumm ü1,erf~ hPpimız, paşaların ayakları- muhakk~ ki sulh müzakerelerine oturula.. m.a.srafian için y{iz tı.Itınını derhal vermişti. çubuk içimi kaldı. SonTn gene efendinin ete-

Ab, bu oruyor<ıu. en nı kim ol- 'l"l..."t kannnarak onları öpmek hareketfnd~ bu- cağını beyan etta:. Ahmed Çelebi bu g~lyl tek başına ve gizli ~ini, Ahmed Çelebinin ellnl öptii. l!.'vllya Çe-
vana kad hallerı gördükt lunrhı"ksa da onlaT buna mUs!lade e~ller. Osmanlı vezirlerinin bu toplnntısındiı. ve ola.mk yapacağını soylemlş, tezg(ıhını da Jebl ile kucaklaşarak ayrıldı. 
cnnıı n,., ar götürmekten k;en ,sonrn beni dl- ırRI '$> krıT~ izhar ettlkl-1 bu "Ok ttl\ksek Kftçülcefendinin Qkmeydanı civarındaki blr Olim ük'"' " ~ rnlk " sevkcttı orıtıı.rak Ayasof fJı n " 3 u blzlrn bu içtımaa kabulümüz esnMında Fran- şt r .,. ... nun konaı;ına vardığı zıman, 
d lar kazıırn ve bent orada altınd ya "(' ·at~n dofavı silkranlarımızı n.rz,. ettik- sa kralınm ve İngiltere krallQeSinJ.n elçllerl bahçesinde kurmu u. dana kapıda, Hüseyin efendinin kendisini 

a, iki Türk ış kireç bulunan b'ı tı a bir t-en ı:ımrn •kendilerine ebedlven minnettar de hazır bulunuyorlardı Bu elçiler Eğri ka- Onun Evliya Qelebl ile ne konuştuklarını mernk lle beklediğini öğrendi. lluzurun:.ı gl-
Yere • ntuharı~n r ça altın lrafa x... f · ' .,.,.~M ı "..:ı. Kü ··k ! dl d b oturrnaklığ <.UC, bıraktı - cav.ım171. rlmfzden h1e b1rlntn. ı:a~ bu- lesi üzerine serer ya.pa.cak olıuı Osmanlı or- anlamak is""""&'n guı unce çu e en e: rlp te elini öptü~ü zaman Hüseyin efendinin 
d•ı...c klere gö .. ınıı, bu suretle 

0 
v; benim 1undnkca bir dnha kendi alevhlerlnde htcblr du.sunu tnkib edeceklerdi Bu mnksad lc;ln - T.ayy~rzade geldi.. Tayynrznde ... Senin ilk sözü: 

a bana dlk/unrnemekllğlını ra ;: geçe_ <:uretl(! harbe Jral1mım.avnea~ını <onların kendilerine birçok dcvele; ve atlar to.h.!15 ve gemiye 1-aptan yapalım Ahmed Çelebil. · - Ner~.de kaldın oğlum .. az dnha geclkso 
Arnı eUn ;1ı c1tmelennı ~re~u fızlara lıııdTt>t ve .11ııtvetımnl herkest4?n iyi blldlfl- bu k.ııdar knlnbaht il.çinde Jrondllerine bir za- Diye bağırdL Ahmed Çelebi bunu güçllükle !din sana adam satacaktım ... 

Ra!e P ' T talyn · m1z 1 lnl b" J bl 494 tml ti <lan aşa da Rubbe n dönrnesı olan C ç ov 0 r .!:.lvaş ncılmış ol.sa bUe rar gelınemesinl t.eının için de bir c;aVUf ku- "i-' ş · Demek oldu. 
karı· ben, n•kadaşı nltına gltıntş old~~ a- .,,7Jm - n1fince"V{' kadar - bl\vle blT harbde mandasında ylrml Jt1!Plllt bir yeniçeri kuv- onıümsecll: TayVat"lade: 
bli~r CltınL, bulu:d!ı.n amımıyarak or~n- lıl?:met etm1v~~lmlrl W? !ııht vatanımız:ı vetl tayin ~ tavzil olunmuştu. Her tkl setir, - Fena olmaz efendi hazretleri. •. Gemi- - VcllnlmeUm efendim .. dedi, Kemani Os. 
tın k bir tehlık .. 

11 
u~uın takdlr<ıl' o'd kya Vlll"tr vıırrıaz - blltfln va..oııtııları kullalnarnk _ bize karşı dostluk göstererek, zindandan nln adını .TayyareD koya.rız... man Dedenin kahvehanesine u~ramıştım .• 

ca ırn " e ..l"! • • u ça "-nt " ı d Oürnr .. k ·· .. fi dl h be b km nıuhnkltatt 3 uz y{ize gelmiş bulu .. r,,, ,..,~~ rı ma .sıtlhe imale. do..<ıtıarımızın derhal tahllyemlzi, deniz ve ven edik yoille Dedi ve tam o sırn o. u c;unun cu- Küc kefen a r ıra ış, benı tstetmlg 
Ne ~'ud ı. ~a da, bu sur tı - ~ hunkl\ra bas e~k ondan m.tlh ve ı;ııa. memlekıetlınl:zıe gönderilmemizi rica ettiler. buktan içeri glrdl. konağına ... 
Uy ~nı duJı: 18.l"abbıı e e ""t n'"°mP1ıtrım tnvshıe ed>l.'t!e!Umlzl. mem- (ı\rkası var) Küçüke!endl, ga.yct lAüball, yerinden kl- ( ı\rkası vnr) 
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(Memleket &aberleri] 1 ..... ·"Son~osta~,~n. Hikay~i ··ıııı~ 
Trabzon eğitmen kursu Bursada parasına = G 1tt1g1 G un 1 

l
.lk 1 d. tamaa öldU k ı·ı §ftWI-._. Çeviren : Nimet Mustafa . ..mR .. Hlllil mezun arını ver 1 n ren a 1 Filiple, üç sene evvel J uan-Le-Pen'de Jüli haklıdır, Filip yakında terfi ede-•d hl O d·ıd• µç metre murabbaını geçmiyen bir kum cek, büro şefi oluyor .. Jüli bu nişanı ı 

1 
1 ama mf! i( m 8 f 1 sahası üzerinde tanı.şmıştık. Her ikimiz de güne kadar tehir etmek istiyorsa. 

kinci devre faaliyeti önümüzdeki Nisanda başlıyacak, denizden beraber çıkmıştık. Ben kumlara Babam itiraz etti: 

K 
. u~nmıştım, o da beni taklid etmişti. Ö- . . . . ·ı 

mezun eğitmenler yakında köylerine dağılacak endısine 10 liraya yardım teki arkadaşlar denizde birbirler inin yüz- - B~ tehır ı~ın b_ır sebeb olamaz k~. 
d 

lerine su atarlarken Filip bana: Bu cıhet benım hıç aklıma gelınemıştl. 
Trabzon (Hususi) - Bundan altı ay e en bı"r kalaycı da E F'l tı - Bu tarzda yaşamamız pek h<>4 ol - y sase~ ı ipi~ ~e. _ka~ndığını, n~- yap : 

evvel vilayetimize bağlı bulunan Vakfı- l r: J h • J J d Jd muyor değil mi Jüli?! gım bıle pek ıyı bılmıyordum. Filip be . 
kebir kazasının Beşikdüzü nahiyesinde .:> yı apıs e ceza an Jr l 1 Demişti. Ben bu sözden pek bir şey an- nim için gördüğüm konuştuğum FiliptL 
açılan Eğitmen kursu birinci devre me - Bursa (Hususi) - Dün Ağırceza mah- lıyamamıştun anuna cevabsız da bırak- İş hayatında Filiple alflkadar olmayı ne 
zunlorını vermiştir. Bu sene mevcudu kemesinde, burada işlenen çok mühim bir mamıştım: ' diye düşünecektim. Babam ısrar etti, ka· 
doksan dokuz eğitmene baliğ olan kursa • ----- cinayetin muhakemesi intac edilmiştir. - Biz de herkes gibi yaşıyoruz. rar verildi. Nişanlandık. 
R

. T bo Okuyucularımız hatırlarlar ki L az Yaşar - Herkes gibi yaşıyoruz amma, daha Nişanlandığımız gün Filiple öpüştülc. 
ıze, ra n, Giresun ve Ordu vilAyet - • ., ._ başkA türlü de yaşıyabilmemiz miimkün- daha doğrusu Filip'i ben öptüm. 

terinden iştirak eden eğitmenlerin bu ı ndında birisi, bir sene evvel parasına d"' ,, ur.. V• • .. • Artık evlenmiye doğru gidiyordu!"° 
,devrede gösterdikleri çalışmalar fevka - ._ tam::ıan hemşerisi Osmanı taammüden Dırsegımın uzerınde yarı doğrulmuş - Babam annem bu işin üzerine çok düşu-
1dde verimli olmuştur. Evvela kurs mev- katlE'tmişti. Osman, o sırada bir hayli ke- tum. yorlardı. Geçen Ağustosta aileler top -
cudu e{!itmenler dokuz kümeye ayrılmı§- restC! satmış, altı yüz lira almıştı. Bu - Siz her şeyin kendi arzunuza göre landılar .. ve evlenmemiz tarihi Kanunu· 
t B kü l d h b" paraya göz koyan Yaşar bir plan ter tib olmasını istiyorsunuz galiba! evvel olarak tesbit edildi. Hatta tefcrrü· 
ır. u me er en er ırinin bir öğ - ~ Ben mi asla, fakat siz... atı da konuştular. Babam Antenildeki &· 

retmeni vardır. Bu öğretmenler kültür etmiş, Osmanı öldürmeğe karar vermiş- Bir şey söylemiye hazırlanmış gibi idi, partımanında bize bir daire veriyordu. 
derslerini yaptıkları gibi iş ve tarla icra- tir. Evvela Osmanın paraları yanında ta- bana s~ni seviyoru.m mu direcekti, hayır Hatta çocuk odasını tefrik etmişti. Fi· 
atı , f;dancılık, fındık, narenciye üzerinde §ıyıp taşımadığını anlamak istemiş Ki - dernedı. ~ b~nu hıç de~7dı ki~ . . . !iple tatlı tatlı kavgalara bile baştaını~· 
çalışıldığı gibi hayvan bakımı, süt ve yağ mil adında, Osmanın yakın bir arkadaşı- .. Ren yırmı yaşımda .. ıdım, Fılıp yı_rm~ tık. O yatak odasının krem olmasını istİ' 
cılık üzerine de kuvvetli mesai sarfcdil- nı bazı suallerle yoklamış, tam kanaat ?0.r t yaşında. Yaşına g?re çok fazla. cı?~1 yor, ben deniz yeşilinde ı.srar ediyordum. 

ıd~ Tanıştı~~_ız se~eI?-1~ ::(azında bırbırı- Fakat hadiseler çok erken davrandılar. 
mehedir. Eğitmenlerin iş hayatında fay- getirmek için de Osınana mür acaat ede- mızt çok gorduk, bırbırımızle çok konuş- Bir sabah Filip şu haberi verdi 
pal: olabilmeleri kurs için başlıca gaye rek, çok parasız olduğunu, kendisine iki tuk. Birlikte ~ok gezintiler yaptık. Fakat M . .d. K t' · iltihak 
ediT,ildiğinden her eğitmenin hı knbiliye- Trabzon Eğitmen Kursu binası lira ödünç vermesini istemiştir. Osman bütün ı;!ezintilerde birbirimize bir.az u- t-:- hanı şıye glı ıyorum. ı ama 

~ zakça yürürdük. e mış u ~nma ıyım. 
tini arttırmak için inşaat öğretimine ve yetin on altıncı yıldönümünü kutlula - ko~undan bir tomar para çıkararak Ailem Filipin ailesini tanımıştı. Benim - Ne d.ıyor:s~n? 
otelye faaliyetine büyük bir saha ayrıl- mak için hazırlıklar devam etmektedir. hemşerisine ödünç ik i lira vermiş, Yaşar F iliple dostluğumu fena bulmuyordu. Bana bır kagıd uz.attı: 
mıştır. Bu devrede eğitmenler plan ve Kutlulama komisyonu Valinin r iyase - da altı yüz lirayı Osmnnın koynunda ta- Bilakis hoş görüyo,rlardı. Hatta annem cTepmen Gafen!:t 
malzemelerini kendileri hazırlamak su _ tilide çalı~rak bayram programını ha _ şıdığına tamamile kani olmuştur. birkaç kere ağzımı aramış, Filiple ev - Bütün günü odamda geçirdik, ben heP 
retilc fenni ahır, kümes ve depo gibi göz- zırlamıştır. Bundan sonra iş Osmanı öldürmenin lenmek hususundaki düşüncelerimi an - ai{lıyordum. Filip ellerimi okşuyor, benı 
ı .. ··1·· k" l" .. B' plam:ıı hazırlamaya gelmı'ş, bu da ol - lamıya çf!Jışmıştı. teselliye uğraşıyordu . 
e goru ur ve oy uye ornek olabilecek ır yelkenli bath ve bir kişi F·1· b t 

b
f ı d t' . 

1 
d mus •. fakat planın tatbikine yarayacak .. , ıp ana, ilk defa izdivactan bahset- . z~i~acımızı sebebsiz yere geçiktirdi · 

n~ ar mey ana ge ırmış er ir. boğuldu tığı zaman: ğım ıçın ondan af dileyordum. Filip: 
Muhitte çok derin bir alilka ve sempati bir adamın da vücudüne ihtiyaç hasıl ol- - Hoşuma gidiyorsunuz, demistim, fa - Böyle daha iyi dedi Serbestsin J üli 

ile karşılanan kurs, talebeleri birbirleri- Vakfıkebirin Kale köyünden Zihni mu~tur Bunun için de en müsaid olarak kat bu kadarı kafi mi?. Tesadüfen buluş- evli olsaydık düşün' ı · 
ne karşı randan bağlanmış, derin bir ruh oğlu Süleymana aid iki tonluk yelkenli hem~erilerin<len Hüseyin Keskin hatırına ~uş iki insan bi;birlerini ~anı.madan iz- Agvlıya agvlıya ha kırdım: 

pat9tes v_e soğan dolu olduğu halde Tire- rrelrrı·ş. keyfı"yetı· ona açmıştır. Araların- dıvaca karar verırlerse netıcesı acaba ne Y 
ve heyecan birW'•i meydana getirmişler- o ı k'? Sen delisin Filip Hakı"k t evlen· 

6 bolu va gıderken çıkan şiddetli bir fırtına da mutabakat hasıl olduktan sonra Hü - o ur ı.. - . a en 
dir. Birinci devresi bu Teşrinievvelde neticesinde Eynesil kayalıklarında batmış . . . _Ben çok ciddi bir erkeğim! ~işiz kadar ~~n senin kannım. Seni be-
sonn eren Eğitmen kursu ikinci devre fa- .. .. .. seyır Keskın, Osmanın alış verışle meş - Diye cevab vermişti. nım kocam bılıyorum. 
nlivetine Nisanda tekrar başlıyacaktır. ve murettebatın<lan Yurumez oğlu Ali aul olduğu bir akşam üzeri yanına soku- Beni de korkutan onun fazla ciddiye - Yüzümü onun dudaklarına U7.attım : 

C b 
Os~an denire düşerek boğulmuş, diğer ]arak t"ıç tane kadın bulduğunu, fakat pa tiydi ya. - Neye yarar Jüli, ne senin için ne dE 

üm uriyet bayramı hazırlıkları .. b murette at yüzmek suretile sahile çıka - rası olmadığını, isterse kendLc;inin bera _ - Ben d~ cindi bir kızım, beni tanıya- benim için! 
Vilayetimizin ~er tarafında Cumhuri- rak kurtulmaya muvaffak olmuşlardır. ber gelmesini teklif etmiş Osman da bu- m~1ı.şs;nız ıkşted. 

1 
v p . d Tren geç vakit hareket ediyordu. onu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . . · . . . ~e ara aş~ımız an~e evam t~~i~ngara~~~t~. 

Burso ~.a 1-ocuğunıı• Balıke.• ir 'Lia/'l..evin d e nu k:ıbul eylemıştır. Az sonra bır mıktar ettı. Babam Filipi birkaç kere yemeğe v b' Y• • 1. ıoıru. ~ • •Y ııı ıc ·· .. k'l d k 1 1 v d t tt' B" J"kt . agona ınecegı zaman benı omuza uzum, yarım ı o a ra ı a mış ar ve eg- ?v? e ~· . ır ı e sı!1emaya, ?peraya rımrlan ~kaladı. Kendine doğru çekti 
Kuyuy a atan bir ana Tem !li[l,r lence yerinin yolunu tutmuşlardır. g~~t~~- İkımı_z yalnız .bır y~re gıdersek. göğsünün üzerinde sıktı. Ve beni öptü 
Btırsa (Hususi) - Ahmedpaşa mahal- Balıkesir (Hususi) _ Halkevi temsil Osman, bir arabaya binmelerini teklif ~o?uştekbendı. oto~obdıl.~e "evımde kBa~arkge- Sanki birikmiş birçok öpüşmeler lbu tek 

lesi d t S 1
• 'k h . 

1 
. d · . k . b . ır.yor, en ı evıne onuyor u. ır ere o"pı"ş d t 1 t 1 

n e o uran e anı mu acır erın en kolu Perşembe akşamı İsmail Hakkı Bal- etmıc;. yapılaca ışe ya ancı bır arabacı- bt':ıi evine götürmesini teklif ettim. Onun 
1 

e op anmış 1 ar. 
Esmn, diğer adı Eşman olan bir kadın ço tacıoğlu'nun cKafa tamircisi:. ve cAnda- nın karışmasını istemiyen Hüseyin, bu - tek başına yaşadıJtı yeri merak ediyor - . Va~ona .atladı, kapalı camın önüne gel· 
cuğunu öldürmek suçile zannaltına alı - val palas:t adlı piyeslerini temsil etmiş _ na lüzum olmadığını, gidecekleri yerin dum. Bu istikbalimle alakadar bir mesele dı. Goz.lerınde yaş vardı. 
narak Ağırceza mahkemesine verilmiş - tir. yakın olduğunu söyliyerek arabaya bin- ~di. Bir _insan, diğer bir insanın evini. o- Annemin sesini duydum: . 
tir Yapılan iddiaya göre Esma; kocası - Temsilde Halkevi tarafından sureti mekten vazgeçirmiştir. Nihayet cAyde- ası~.'~ görm_e~le onun hakkın?~ çok şey- . - Kız_ımın Filip~ ~u kadar sevdiğini 

d el 
·ı bah l"kl . d'kl . ler ogrenebılır. İşte ben de Fılıp hakkın- hıç tahmın edememıştım 

nln bulunmadıgv l bı"ı• ..... manda .. hususı"yede da t d"l eserlerı'n <!» enı en çe l ere rrır 1 erı va - d k 1 .. ,..,.. k . . . . ..... uç ve e ı en . b • • a ço ::;ev er o~, en ece tım. O, nıçin evı- Aşkım ıztırabla karışıyordu. Ben 0nıt11 
aylık çocuj;ınu, şehre çok yakın muharriri Baltacıoğlu da hazır bu- kıt. aralarında kararlaştırdıkları gıbı ni görmek istedFiimi bilmiyordu Tekli k 1 kt b' v ktı . . .. . . . " · - arısı o aca ım; ır çocugum olaca · 
Soğanlı köyü civanndn bir kuyuya lunmuş ve müsamereden önce bir kon _ Yn~ar saklanmış olduğu pusu yerını Hu- fımı re~dettı: Onu bana her zaman hatırlatacak onun 
atmıştır. Bunun sebebi üzerinde hen:.iz ferans vermiştir. 5eyine göstermek için bir kibrit yakmış, - Bır genç kız, bir genç erkeğin tek çocuğu . • 
kat'i bir malumat alınamamıştır. Kadın Yepyeni bir dekor ve enteresan bir Hüs(-yin de Osmanı o tarafa götürmüş - baş·mı ,Yaşadığı bir eve ~ime1!1elidir. Kalbimde saklı olan her şeyi şimdi pel< 

t
.. -- Sız, karınız olmamı ıstemıyor musu- iyi görüyordum. 

t evkif edilmiştir. Yakında muhakemesine tarzda hazırlanan temsillerde elde edi _ ur. nuz? ·-......................................................... .. 
başlanacaktır. len muvaffakiyet fevkalfıde olmuştur. Yaşar, bunl ar yaklaşınca saklandığı _ Tabii istiyorum. f ; m" 
(Beden Terbiyesi Genel Direktörü Bursada 
Bursa (Hususi) -

Beden T erbiyesi Ge· 
nel Direktöıii Gene -
ral Cemil Taner şeh
rimize gelerek, bu -
r ada bulunan spor te 
şekküllerini teftiş et· 
miştir. Güçlü.spor klü 

bü ile, Muradiye 

Gençlerbirliğini bir -

leştirerek bir klüp 

h aline koy.muş ve bu 

birleşik klübe cÇe · 

llkspor:t adını ver -

miştir. Atatürk stad-

yomuna mükemmel 
bir klilp binası ya -
pılarak klüpleri icar
d arL kurtarmak gibi gençlere birçok fay-1 nerali Güçlüspor klübü başkanı ile gö -
öalı vadlerde bulunmuştur. Resimde Ge-1 rüşürken görüyorsunuz. 

verden cıkmıs, hamil olduğu barabellum - Mademki ben karınız olacağım. 
tnbancasile iki el ateş ederek Osmanı - Bunu düşündüğüm için sizi evime Bir doktorun gUnlUk 
öldürmüş ve paraları alarak savuşmuş - götürrı:üvoru.n;ı y~! 
tur. Vak'a mahallinden daha evvel kaç - . Avnı te~~ıf~ ~ırkaç kere tekrarladım. notlarından 

.. . . . .. Bır pazar gunu oğleden sonra; muvafakat 
m~ olan ~uscyın ~eskıni ~~tesı gun bu- Ptm<'k mecburiyetinde kalmıştı. Evine l===============::::--==='I 
larak on lıra vermış, kendısı de Bursa - gittik. Bu ev iki oda bir koridor, bir han
dan uzaklaşmıştır. yo, bir mutfaktan ibaret bir apartıman-

Basur memeleri 
Hastalığı Ertesi sabah vak'a mahallinde oyna - cıktı .. <:?dalardan birind~~i divanda uza

makta olan iki çocuk Osmanın cesedini nır gıbı otu:muşturı:. Fılıp: 
·· •· 1 k k 

1 
h b . 

1 
- Cak rıca ederım, oradan kalkınız; 

gormuş er ve ara o a a er vermış er - su koltuza oturunuz! 
dir. Derhal faaliyete geçen adliye ve za- rn ye bana bir koltuk göster di, evde 
bıta suçluyu bulmakta gecikmemiş, Ya - uzun zaman kalmadık, çünkü ben etra -
şarı bir köyde, Hüseyini çalıştığı kalaycı fımı görmüştüm. Orada birbirimize söy
dükkanında yakalamıştır. Muhakeme bir liyec<'k sözümüz de yoktu. . . 
:ıenP kadar devam ederek dün intaç e - Dı,sarı ~ıkt~ğ:mız ~aman. ~ılıp~: 

. . . .. . .. . . - Benı evınızde opmedınız bıle! 
dılmı~tıı. Yaşar ıdama, Huseyın Keskın Dc>mekten kendimi alamadım. Bir çı:>-
de rııı beş sene ağır hapis cezasına mah - cuk pibi kızardı: 
kum olmuşlardır. - Böyle 18zım değil mi idi? 

O eünden sonra bir daha onun evine 
gitmek istPmedim. O da beni evine götür
me!{ teklifinde bulunmadı. Bursa lin mar.•strı 

Bursa (Hususi) - Önümüzdeki Pazar 
gününden itibaren şehrimiz spor klüpleri 
ı.rasıııda lig maçlarına başlanacaktır. 

Evvela Acaridman klübile Çelikspor 
karşılaşacaktır. 

Kış ~eçmiş, sayfiye mevsimi gelmişti. 
Biz yazı cenubda geçirecektik. Onlar da 
öyle, ailemiz yaz mevsiminde seyfiyede 
yakın bulunmamızdan memnundular .. 
İzdivacımızın tarihini tesbit etmek, te -
ferriiatı hukkında anlaşmak. 

Basur memeleri hastalığının esas sebe
bi inkıbazdır. Filhakika çok oturak 1.Şler

de bulunmanın da bu 1şde dahli T&I(llt· 
Fa.kat tabiatı münkabız ola.nlarda evra
mı basurlye hemen hemen kaide btıX
mündedir. Zaman zaman memeler f!fel'• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : Böyle daha kolay olacaktı. Filip birkaç 
kere bana: 

çok acı vo ıztırab verir. Ekseriye. munta
zaman kanar ve hasta mütıemadiyen ko.tl 
zayi eder ve git.gide takrüdde.ın hasta).ıl1 
baş gösterir. Baş dönmeleri, dıişmeler gô
rülür, birçok sebeblere atfedilir, w,at 
tetkik edilirse hergün basurda.n kaybe
dilen kanın bütün bu hallere sebeb oldU
ğu meydana çıkar. Velhasıl mi1z'1o ırıli· 
him ve baza.n da tehlikeli bir hastaııkW'· 
Basur memeleri eğer çok !.se mutlaka r 
İnellyat ile iyi olur. Ameliyatı tebllke511-
dir, netice çok parlaktır. Hasta hlobtr te1 
yokmuş gibi tamamen iyi olur. Eğer kl
çük bir iki taneden ibaret ise o ~ 
kinin lğnelerlle kurutulur veyahud tet• 
mokot ile yaıkılıp kaldırılır. Böylece df 
hasta iyileşir, takat da lma ba.rsatıarııı 
vaziyetini nazarı dikkate almak Iunr'
dır. Barsaklar tembellikte devam ecıerse 
t.ekerrfır edeblllr. Bol sebze yemeli, rnt1' 
va yemell ve açık havada yürllyerek ge
zintiler yapmalıdır. Çay, kahve pek ıyt 
gelmez. Kompostolar şnyanı tavsıyedlf· 
Basur memeleri ile bertıbcr baı11ıı 
şukuku şerc olur, yani gışayı mubıı.tt 
""tJqr hn da fnzl!ı inkıba2'ıdan ileri gellf· 
Dctl tabii esnasında tevka!Me vecanA~~ 
tır. Knşınlı da verir. Bunun da çare61 

müdahnlei cernıhlyedlr. Fakat bund• 
bıçak, makas ve kesmek yoktur. şercl11 
nğzını bir torba gibi açmak ılzıındıt· 
Hn.sta olan yer t.ermokot lle yakılU' f'l!I 

- Hasan Bey köşebaşında. 
ki duvara yapıştırılan iliını 
okudun mu?. 

... Şehir tiyatrosunda cAZ· 
rail tatil )apıvorı. dcniliYOi·. 

••. Garib değil mi? ... Hasan Bey - En emin vo 
en sakin memleketin Türki . 

.ye olduğunu Azrail dahi an· 
lamı.s. ve tatilini _geçirmek i -
('.in ta Lehistandan istanbulo 
gelmişse garabet bunun nere 
sinde? 

- Bu kış evlensek! 
Demisti. Ben bu tarihi mümkün olduau 

kadar uzağa atmak istiyordum. Ken°di 
ke"dime kaldığım zamanlarda Filip' in 
karısı oldu~umu düşünüyordum. Ayna -
nın karsısına geçiyor, kendime madam 
Gafen. diye hitap ediyordum: 

- Na:;ılsınız..madam Gafen? 
... İyi misiniz madam Gaf en? 
Hayır hayır madam Gafenlik, hatta 

madamlık bana dahn pek yaraşmıyordu. 

* Ailemizin büyükleri toplanmışlardı. 
Filip bir kenarda oturuyordu. Ben başka 
bir kenarda, Filiple birbirimize hic bak
mıyoı·duk. Babam; yakında nişanlanma
mızın çok doğru olacağını söylediği za -
man: ben 

- Pek yakında olmasa! 
De:!im. Filipin babası. babama cevı.ıb 

verdi: 

birkaç günde bu da geçer. ~ 

Cevab istiyerı. okuyucularımın potU 
pulu yollamalarım rica eder im. AUI u~-
dlrde istekleri mulct.beleslz kalabWt. ı ,_ _____________________ __,,) 



20 n· . .,..._ ırıneiteşrin 
SON POSTA 

::D!rllk_ me~url~r!nın. terfi ye ~ 
kıllerıne aıd muhım hır tamım Ankara Radyosu 

Sayfa ll 

Istanbul Emniyet Sandığı Direktör
lüğünden: 

839/338 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay OSman varislerine nan yollle tebliğ 

Ankara 19 <H - DALGA UZUNLUÖU Bay Oeman, Erenköy Merdlvenkôy Mama caddesi eski ı, 2, 3, 4, 4 yeni 8, 8/1, 6/1 mı.. 
tnenıurıarın te usust) - Gümriık Vekaleti başka yerlere kaldırılması re.smı etıbba ra- maralı :bir dükkan ve diğer nal.amam bir fırın ne dükl:anın tamamını blrlncl derecede 
kıııda alA.kada:lfa:lr,a~huvtll vehnna~~llerl hak - porlar1H! sabit bulunması vey<ıhud ta tnhsll iMi m. 18% Kes. 1%0 Kw. ipotek gootererek 25/8/932 tarihinde 14387/97 hesap numaraslle Sandığımızdan aldılJ 

... ., am ı d 1 TA.Q. 19,'74 m. 151!15 Kca. 20 Kw. tarihin .. d öd -..a•3ı d ..-;ıemurıanınııı gon crm ~tir: çağındaki çocuklarının tahslllerinl yapacak (350) llra borcu 15/5/939 e .a ar em~e n en faiz, komisyon ve masarlfi ııe 
ter idareye natıın terfi ve bir idareden d.L mahaUlnde mekteb bulunmaması veyahud TA.P. 31•79 m. 9465 Kes. !O Kw. beraber borç (418) lira (50) turuşa varınııtır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibln-
~an edllınlş olan 

1
=!u cİlıusustn tesblt ve idari lüzum ve zaruretlerle :verl:ıden kaldırıl- ce hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun muka-

eZ<Je l.eşkU ol alre31nde mer - mnsı lô.zırn gelmesi veya terfi için yerlnde CUMA 20/10/1939 veıenamede gösterdiği 1tametgA.hına gönderllm!4 ise de borçlu Bay Osmanın yukarıda 
~afıııdan lnceıe~~:~kın:ihab komisyonu ta - hnkfm görfilmemesı gibl sebebler itibara a- 12.30: Program, ve memleket saat Ayan. ya.zılı adrest.e öldüğü anlaşılmış ve tebllğ yapılamamıştır. Mezkür kanunun 4.5 inci macl-
a.şıannıış bulu arar :ıltına alınmnb lınmaktadır. 12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: desi vefat halinde tebligatın narı suretUe yapılmasını Amirdir. Borçlu ölü Osman mı.. 
l{oınls·ıon ıe:::adır. a - Memurların fena şeraitll yerlerde bir Türk miniği (Pl.) 13.30 - 14: Müzik (Kan - rasçılan işbu DA.o tarlhlnden ltlbaren b1r buçuk ay içinde Sandığımıza mürncnatıa mu-

:~Zö':~;erJabruınuı zın :hı ;~e~e :~n~?r~~ terfi müddetini ikmal edip etmedliderl si j ştk program - Pl.) 18: Program. 18.05: Mem rJslerlnin borcunu ödemeler! veya kanunen kabule şayan blr ltll'azları vn.r ise bildir
di undunn k clll<•rfnde gomrlldlğl cihetle bu sebeble de leket ssat ayarı, ajans ve mtteorolojl ha _ melerl ınzımdır. Mirasçılar ipoteği kurtannazlar veyahud ba.şlıyan takibi usul dnlresln-

tlnde de tda a ta, ehllyetınln tak- nakil isteklerine ve tekllfierine lüzum yoktur. berlerl 18.25·. Türk müzi:ır.< CFasıl hey•etl.) yrl kul k" k - S dk tıl kt ratınct n tan.,
1
rc Amirleri ve nıurettl!ller ta ı;• de durdunnazlarsa ipotekli ~a men mcz ur anuna gore an ı ça sa nen ır. 

g~ı lcllleri • m 'lfe tevdi edU:nı, açık v; 
1 
:ı 

1 
Sıhhi scbeb ve zaruretlerle nakil ı: - 19 ıo: Konumıa CHaftnlık spor servısı3 I Bu cihetler alli.kadarlarca bilinip ona göre hareket edllmek ve her birine ayrı ayn Hı. 

~ mem ırlnr~mnsı"'ıntutkmaktadır Her sınıfa .... ô. e er ancak resmt doktor raporlarına mus- 19 25: Türk müziği: Çalanlar: Kemal Nlyazl barname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (8636) 

~ ~ ~A lb D ~m~~kya~nWlıffd~kl~ ~~tscyhuoc~et~~.~rlr~.HM~O~ ~-••••••••••••••••••••••••••••••' 
1 g rukıerc tebll~ m teleri de taff'"'m rno:ırlnr: c-klenmelldlr. 

1 
Ok .. , 

a b;ıl'(l n onr olunacaktır. Bu itıb:ır- c - Memurların tahc;!I çağ1nda ÇO<'uklnrı uyan: Muzeyyen Senar. ı - Sal~ -
doldurd ı'·undan a ınemurlıı..ı.nvz.n kıdemini olun olmndığı sicil kayıdlarında yazılı bu - hatt1n Pınra - Rııst şarkı: (Yalnız ben.m 
buJurıın 'ar•na hl ba~tsıc terfi L~teklerinde lunduğundan bu srbcblerle de nokll istekleri ol.> 2 - Arif Bey - Mahur şarkı: <Senin dur 
:::~rln de bu Yo~dı:~ı:ıı~lınndığı gibi ıtüm- ve teklifleri zaittir. İdari Jürum Vt> z:ırııret.. mnk derdlnf!lı: eylPr be!li.) 3 - Halk tllrkii -

en f Y'.ln.sız fler yapmaları tn- lerle nakil ve tahvil teıc1ınerlni müc;t!l.c"l hrıl- sli - (A F'adlmem haydi senlf' kaçalım') 4 -
Menıu 1-ırın bl ve YersiZdlr. ler mü.<ıtesna, td:ıre amirleri .ı:enellk tPzklye Halk türkü;ü: (Me.şell Meşeli.) 2 - Okuyan: 

:!_~~ de Ya fnnar Yer<Ie>ı d ~r yere n:ıkllle-•uUdd ' eraı•ıı ya11lannda bevan ve tasrih etmelidirler. Mefharet Sağruık: ı - ........ _ Hiiseyni şar-
dls P lerını d ld mahallerde kanuni Y k d ki n.cı - 1 .. ""l k l" 
11 lnıı:ı ve aile 'n~nnuş olmaları veya ken - u arı a e.<:'F'ara gore ş goru ere u- kı: (C'"°kttm ellml gayri) 2 - HüsPyln F'lh-
ınıı(' lmtızn,. • n bulıınduıı.u muhltln lk- ?.umsuz ve yer iz istekler ve tekllfierıe mer- r! - Hu.sevnf ş:ırkı· <Va~ınııı cana) 3 
--==~ .... ;:,__:edE'nliyerek ır..-.ın işgal edilmemesi tamimen tebll~ olu- · · ---= 81hht sebt>?lcrle nur. Halk türküsü - (Esmerim kıym:ı bana.> S -

DünyJn,.n en ÇO~ okunan yanı· ~~u;;:; !~::r~::i:. ~:e~m; ~H~~~z::~~ '1 ~l r1 - Hiraz ıı:ıp·kı: CBıı'Pq.,. olsa çemenzar ol -

r m ~ n 1 ~ J .. I n da :- b ~ r: n i n hu · a" .. ~ası ::;~~~ ::~;::.;r 4 
- -~n;.:~ışa::ı~= -:::a: 1 

._.. U • fi " . i U şarkı: <Bent ateşlere ya'kan ı 20.10: TemsH: I 
21.10: Müzik fRndyo orkec;tra.ı:ı - Set: ~r!t 

_ l <Baştata(ı G Alnıır.) 1 - Franck: «Senfonı. me .minör.) 
1 to lcrlf, bu lşaretı llcı sayfada) 1 anahtarı blr kere daha görseydim, ihtimaı ki 2 - Tscha1ltowsky: .canorlccio ItElllen,,. 

., '.!8aya bastırm.,•· 1ft

1 
sırf beni kandırmak çok faydası dokunacaktı .. acaba adam blr 22: Memleket saat Avuı, afaruı hııbt''lrri, 1 

unu d " ' n +n.km • 1 dığının r ort aç .. Yok.sa öbür 1~.?iab!l!:: Ulan daha gellr miydi?.. zlrnnt. esnnTYt, tahvııv. knrrıblvo _ nuını• 
e:Jnldır.. unyayı:ı. boyla- Adam tekrnr geldi. Hatta sık sıK geldi. Her borsa.c;ı matı 22 2rı· ?o.·tiizlk tr.n .. b'lnd _ pl.) 

Adanı ınuıayım 1 seferinde de anahtarla oynadım ve mazıyi ı 
- Tanıdın mı?. bir SCSle sordu: duşunmeğe, geçmişte olup bıtenierı h.ıtır a- ~.:.:~ •• : •• =~.~~~ .. ~~~~~~! .. P.:~~~~ .. ~.: .. ~n.:.~~~~~. 
llu erer k nıa.ya çalıştım. Adama daha Hı.Hı. dusunduk-

ıkatllından' g; .. ıniık ile değ 1 d<' "':lş.lonl k 'lerlml ~oylemiyecek kadar Ç<.kln~en daHnn- RADYO LAM BALARI 
~!kar, diye de ç:nı~rı anlıyacak 'kadar ~kı~~ dım. Konuşan hep kendi.si idl. Tek heceli ite- 1 
a<1nn. z buçuk korku ne b~ı."n· al llmelerle cevnb verdiğim zamanlard.ı ise, ya R~dvo m~'kinclerindon iyi randıman 
ş1lndi • s - sıhhatlmden veyahud da yemeklerden balıs almnk için muhakkak surette radyoların 

l'ordunı. Yenı bir nıerak Ue l ederdim. 
<ili nıanin Bu altın anahtar ~:.;~m;ş bulunu- Bir sabah, ayni adam kapıyı açık bır:ıkcı- kalbini teşkil eden lamb:ılarını arasıra 
ıavau1 danının eline geçmişti. İht~ ~şt'ı da rak, dışarıya çıkab!leceğiml işaretle blldırdi. mucıvcne etmek ve ölçtürmek lfoı:ımdır. 
<1Unıı, bulu arzll.'luna ra~en bura: :i, bu Ben de sofaya çıktım. Çıkarken beyazlı. a- Bu i..,in bilabedel yapılmasını arzu cdcn-
n11 de d ntnakra, bel.ki d a n.ı>se- dam da benimle blrllkte "'eldi Elimden tu- . • 
tır .. d~ lrıı anlatmak 1 1 

e bu anahtarı ba_ 1 tarak: 0 
• lcı ın lutfcn 41014 numaraya telefon et 

g('ı Ye bir ç n zincirine takmı 1 m<.'lc"İ lazımdır n ~çl muhakeme Ytlrütı·· .. Ş- - Artık diğer ha.~taıarla bir arada yata- · 
çııon,.... sa.ıcauı ada-1 um. Butiin caksın Bizi derde '"'kma '"'"~ t k a ko- 1 ............................................................. . 

..... ı " k ... a, anahtarı akl d . ..v ' yo...,... ~ r r 1 
- Ad e endi kendime· ım an desine dönersin! .. dedi. c y . . ' 

llıl? .. d~~ :caba tekrar ~ni gönne~e Bermutnd herife aldırmadım. O da beni enl reşrı .. at ,J 
lt Anahta lişundum, dur<1um g gelir uzun ve geniş koridorda ynlnız b::ı.şuna bıra- ı A Çoc k Es!rg K 
oı:ınıaaınrın manzarası içime'~ tarak hiddetle uza.klaşb. Tıpkı: bllinmlyen n:ı - u eme unımunun çı-

41Yen t a, gevşenıestn • n bir şeyin tehllkelerle do'u olan bir ormanda yalnız karmakta olduğu bu ayl:k mecmuanı'1 19 un-
• 

0Pan .şey ne ldt b~:ebl oldu. Bu gııv_ kalan bir iru;~a benzedim. 1 cu sayısı anaları, kadınlan ve kızlan alAka-
• m Ycı.rdum J<'akat ı 

1 · (Arkası var). dar eden müteaddld makale, lılkfıye, yazı ve 

stan b ı E resimlerle ıntı11nr etmiştir. -

liiğünde~: mniyet Sandığı Direktör- ( .. m .... ~·;·~·~·~·~ .. ~··~·~··~ ..... 5 
9391120 ________________ J_) 

13 
F:nınıyet 

8 
Şehir Tiyatrosu Tepebaşı dram kısmında 

ayan ııa andığına borçlu ölü Ba akşam saat :?0,30 da 
~h~ap ba.hçe;~anuş, E'"enkoy Bo..,tancı ~~~ Hnykanuş varislerine lliln yollle tebliğ Azrail Tatil Yapıyor 
lı: ln~ 21154 h bir köşkun tamamını birin idad caddesi eski 28 yenı 450, 4"30 numaralı 
adar ödenı f!ıSap numarnsne sandığ c derecede IPOtek cöstererek 1514 935 tarı-

fa Varnı ediğinden fan. komisyon ~~ttdan aldığı (700) lira borcu 31/3/930 tarihine 
rna1ı: li?.e ~ır. Bu .sebeble 3202 ma :ı.rifi He beraber borç (601) Ura (26ı tur~ 
hı l'{' tanzi numaralı knnu na ICOnderUın nı olunan lhb1rname bo n mucibince hakkında icra t:ılt!bl başlan-
!llnı~ ve tebı~ş lse de borçlu Bayaıı H r~unun mukavelenamede gösterdiği lknmetga-
atın Ufın 

8 
Yapılamamıştır ME'Zkü ay :ınu un yukarıda yııZılı adreste oldilğü anla-

hınden ltiba~:~tlle Yapılmasını ftmlrdir r kanunun_ 45 inci maddesl vefat halinde tcbll
:eıerı veya k bir buçuk ay içind~ Sa·n=çlu olu Haykanuş ımlıascıları işbu ll:ln tarl-

ote~ı tUrta anunen kabuıe şa mıza müracııaUa murislerinln borcunu ode.. 
~ayrı menkuır:azıar Veyahud ~~~h~~ lt:razlnn var ise bildirmeleri lazımdır. Mlrascıla.r 
nıp ona Köre ezkur knnuııa gore 8 n nklbi USU1 dairesinde durdurmazlarsa ipotekli 
~ 0lınu1ı: lize~areket edUmelt ve he~":ı~kça satılacaktır. Bu cihetler alfı.kadarlarcıı bi-

r~ iş. BA~NKAsı 
1939 1(5 .. 

keyflyet iliin oluntl!' lne ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına ka-

ç.uk Cari 

aa.ooo Hesablar ikramiye Planı 

Lira M:ük&fat Kura k-. ·d 
~şı e t ·hı 26 A"' ı an eri: 1 Şuha~, 1 Mayıs, 
gus~os 1 E l"l 1 Ik· . . __ .

1 
' Y u , ıcıteşrın 

-- -- K R A . ı Ad: 2o:ıo . M 1 Y E l E R --
ı " ıooo lııalık - 2,000 Lira 

16 " SOJ :: - 5,030 ,, 
60 ,, 250 - 4,JOO ,, 
95 ,, ıoo '' - 4,ooo ,, 

2s0 ,, SJ " - 6,ooo ,, 
435 ,, 25 :: - 4,750 ,, 

- 6,250 H 

t. ı, 8 32,000 
/j• ankesına 

,.,. birlJıtı Partt yatırmakla, yalnız 
1"ltJıı11ı21 r';'' olmaz, ayni zamanda 

• denemtı oluraunuz. 

1 
1 

İsUkltil <'.njdesl komedi kısmı 
akşam ıı:ı.at 20,30 da 

Hindistan Cevizi 

Raşid Rıza ve SJdl Tek tıyntr"SU 
İzmitte Neca.tı Halkevl salonunda 

Saçlarından Utan 

İsmail Dümbüllü temslllerl - lJu akşam 
Besiktaş Suadpark sinemasında 

Adanalı Teyze Hanım 

Halk Opereti - Akşam saat 9 - da 

( Zır Deliler ) 

Doktor Hafız Cemal 
(J.o1."1Jlan Hekim) 

Divanyolunda 104 numuada '1crgiln 

hasta kabul eder. Te!efon 21044-23398 
...... -.................................. -·······-·· ...... -
r 

Ankara borsası 
Açılış - KapantŞ fia tları 19 - 1 O • 939 

ÇEKLER 
Açılıı Kapanıı 

L'lndra 5·~ fi 2• 

Nev - Yor~ ıti0.025 180 02.5 

Parl.:ı 
:C .g,.8'5 2 9JS75 

Mllano 6.o7S 6 675 

Cenevre 2!ıl IU75 29 3476 

Aınsttrd~ lll.o4ııS 69 6~26 

Berlln .- .-
Bti.ik.c;el 22 04 22 01 

Atına 
0.9'7 o 97 

Sof ya 1.ı975 U97S 

Prag .- .-
Madrld 13.1826 18.1826 

varşova .- .-
Budapette 28.'25 23.•~ 

Bük.reş 
Q.'1625 0.96ll6 

BeJırad :ıı.'96 2 49l 

Yokoha~ 
ıso.0126 80 .ı!26 

Stokholm sı.19 81.19 

Moskova .- ·-
~ 

o-- SURÜK ŞURUBU 
'' s;rop Pectoral,, 

Eski ve yeni bütün öksürükleri 

geçi::-ir, bı.lgam söktürür, bronş· 

ları tem;zler, nezle ve gtıpten 
korur, göi:-sleri zayıf olanlara 

bilhassa Şly..tnı tavsiyedir. 

INGILIZ KANZU:< ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

Askeri F abr kalar Umum müdürlüğünden 

Bir Sıhhiye Memuru 
Alınacaktır. 

Fabrlknlarımızda istihdam edilmek üzere bir sıhhiye memuru alınacaktır. İsteklilerin 
istida ne Umum Müdürluğe müracaatlan. l83Bl) 

Oevl9' demiryoiları ve limanları işletmesi umum idaresi ilanları 

Fiyat tepdili 
Beynelmilel yolcu ve bagaj nnkllyntına aid olup ana hatta mer'i D. D./104 Toros ka

ta.rlarında uzun yoldan seyahat edecek yolculardan kısa yol ücreti alınması hakkın. 
dakl o. D./107 nuamaralı tarifelerle. 

Avrupa hattının Scmplon katarlımnda beynelmilel münasebetler için yolcu ve ba
gajlara tatbik edilmekte olan muhtellf tenzilat. 

16 İkinciteşrin 1939 tarihinden itibaren IAğvedllecektll'. 
Fazla tafsilat için lstasyoninra müracaat edllmelldlı. (8560) -Muhammen bedel ve teminat miktarı a§:l~ıda yazılı 135010 Kg. cıvata ve somun 

2711111939 Pazartesi gilnü saat 15 de kapalı zarf usullle Ankar:ıda İdare bina.sında sa-
tın alınacaktır. 

Bu ı.şe girmek L~tlye:ılerln aşağıda yazılı muvakkat temlnnt ile kanunun tny}n ettill 
vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon rt>tsllğlne vermeleri lazımdır. 

SarLnameler (125) kunı.şa Ankara ve Haydarpaşa veznelerlnde satılmaktadır. (8272) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
L1ra Llrn. 

Yerll malı teklır edildi~ takdirde. 
Cif teklif edlldiğl takdirde. 

._,... 

48129 
25058 

3609.68 
1879.35 

Muhammen bedeli 6000 Ura olan 1000 aded tahta el arabası 6.11.1939 Pazartesi günil 
saat (15) on beşte Haydnrpaşadn Gar binası dahlllndekl komisyon tarafından kapalı 
zarf usullle sa.tın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstıyenlerin 450 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin ettı~I vesi-
kalarla tekliflerini ımuhtevl zarflarını ayni gün saat (14) on dörde kadar komisyon Re
isliğine vermeleri Uızımdır. 

Bu işe ald .şartnameler komisyondan para.m: olarak dağıtılmaktadır. (0056) 

İstanbul Deftedarlığından: 
26'101939 tarihine müsadlf Perşembe günü İstıı.nbul defterdarlığı Milli EmlAk Müdür

lüğü eksiltme komisyonu odasında 19195 lira 49 kuruş keşif bedelli Dolmabahçc sarayı 
müştemllMından sarayın sonunda ve Hayrettin iskelesinin yanındaki dairenin tamirat 
ve tadilatı işi kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, ekslltme, bayınd!rlık genel hususi ve fenni şartnnmelerile proje keşif bll
!Asası ve buna müteferr! evrak Milli EmlAk Müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 044-0l lırndır. 
isteklllerln teklif mektubları ve en az bir tanhhüdde 15000 llralık bu işe benzer 1Ş 

yaptığına dair idarelerinden almış oldukları vesaike istinaden İstanbul vllfıyetıne mü
racaatla <!kslltmeden sekiz "'.Un evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ald Ticaret Odası ve. 
slkalnrını havı kapalı zarflarını 26110 '939 tarihine mü.~ndif Perşembe ~mı s:ıat 14 de 
kadar kopılsyona tevdlUe saat ıs de zarflar açılırken komisyonda hazır bulunmaları. 

-Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Alınacak şeyler Muhammen tiatı Muvakkat teminatı 

Üniversite nakliya.t hayva.n-
lan için buğday, ıtepek:, 
arpa, ot, saman. 
Kulak, boğaz, burun kliniği
ne alınacak tıbbı alAt. 
Anatomi llboratuvanna ikl 

Lira Lira 

680 51 

1490 112 

(7848) 

İhnle günü saat 

€!/11/939 

:t ıu 

kalem tıbbi ecza 1378 104 > 1!5 

Yukarıda yazılı ~ kalem eşya yazılı saatlerde açık eUlltmeye konulmu4tur. f..Jteır.. 
lllerln 939 Ticaret Oda& kA.iıd ve teminat makbuzlarlle ihale ıüna RektörlQle gelme.. 
teri. Liste "fe f&11.na.IM1er hergiln Rektörltıkte görülllr. ı8M5• 
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12 Sayfa SON POSTA 

..... UHUMi DEPO: İNGILIZ 

Fındık çerez değiJ, gıdadır. Avrupablar ve Amerikalılar her 

sene binlerle ton fındığı bunun için arar ve alırlar. 

T 
• r 

Bu mükemmel konsantre Türk gıdasını en kolay, ucuz ve nefiı 

şekilde bütün yurddaşlar takdime hazırlanıyor. 

_ .. . ... ~ . , . . . . . . ·. ; 

(~~:·o~~~::.~~~ ~kü~ni~a~d~~ u~~~~~~ ~=c~!. ·ı:ı~.::e!al 
tedrisata başlamıştır. Bu yıl bu okula alınacak öğrenci ıayıs~ı mahdud olduğundan ·yeniden veya 
naklen kaydolunmak isteyenlerin ilk önce yazı ile ~üracaat ederek yer olup olmadığını sormaları J 

~, ............ lm!11111ma ............ ıımı1-• gerek~r .• , ............ lll!m ............... ~ ..... ,,,~ 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet ~andığı 

Müdürlüğünden: 
ı::ımatı He.ralın 25144 hes:ıp No. sile Sandı~unızdan aldt#ı 1000 liraya karşı birinci de

recede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında ya.pılan taklb üzerine 
3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icab eden 
Beyoğlunda eski Hacımlml yeni Tomtom mahalleain<le Mk1 Kumbaro.cı yokuşu yeni 
Kumbaracı sokağında eski 74, 76 yeni ve No. taJ 100, 102 Jtapı 3:15 ada 38 par.sel No. ıu 
dültkinı olan Urglr bir evin tamamı bir buçuk ay mil<idetle açık arttınnaya konmuştur. 

Satış tapu sicil ka.ydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istıyen (437) Ura pey 
akçesi verecektir. Mllll bankalarımızdan birinin t.emınat mektubu da kabul olunur. Bi
rikmiş bütün vergilerle, belediye resimleri ve vaklt lcaresi ve tuviz bedeli ve telUıllye 
rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartn!lme8i 1/11/939 tarihinden itibaren tetkik etmek 
fstiyenlere Sandık Hukuk İşleri servl.slnde açık bulundurulacaktır. Tapu sicll kaydı ve
sair lüzumlu izahatta şartnamede ve taklb dosyasında vardır. Arttırmaya gtrmlş 
olanlar, bunları tetitl!t ederek satılığa. çıkarılan gayrimenkul hakkında Mr teri ölrennı.tş 
ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 4/121939 tar1hine müsadit P;ızutesl gilntt Cağal
oğlunda kMn Sandığınıızd:l saat ıo dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvaltkat ihale yapıla-
bilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükelefl -
yeUie SD.ndık alacıığını tnmnmen geçmiş olmrun şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak p.rttle 19/ 121939 tarihine müsadit Salı günü ayni mahalde 
ve ayni saatte son arttırmıı.sı yapılacaktır. Bu arttırmada ıayrımenkul en çok arttı-
ranın üstünde bıralo.lacaktır. Haklan tapu slclllerile sabit olmıy.ın al~kadarlar ve ir
tlfa.k hakkı sahlblennln bu haklarını ve husUBlle fara ve masarıfe dair iddlalannı illn 
tarihinden ıtıbaren yirmi gün içinde evrakı mWıbltelerlle beraber dairemize bildirme
leri 111.zımdır. Bu suretle haklarını blldirmemi§ olanlarla., haklan tapa slcUlerlle sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Da.ha fazla nıalftmat almak 
istıyenlerln 38/ 1257 dosya. numaraslle Sandığımız Hukuk İşleri serrtslne müracaat et -
meler! lüzumu ua.n olunur. 

** DiKKAT 
Emniyet Bandığı: Sandıkta.n alına.n gay:lmenkulll ipotek gösterme:C lstıyenlere mu

hammlnlerimiıln koymuş oldu~u kıymetin % 40 nı tecavüz etmenı"k üzere ihale be -
dellnin yarısına kadar borç vermek sureUle kolaylık göstermektedir. (8675) 

İstanbul P. T. T. Mttdürlfiğttnden: 
R. Hisar P. T. T. merkez binasının yeniden inşası ışı kapalı zarf usullle eksiltmeye ko

nulmuştur. 
Eksiltme, 1/11/939 Çarşamba saat 15 de B. Postahane binası birinci katta P. T. T. Mü

dUrlüğü odasında toplanacak Alım Batım Koml.syonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli c214-05» lira (6 kuru§, muvakkat teminat c1605» lira •39» kuruştur. 
İsteklilerin mukavele, eksıltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, 

proje, keşif hfilAsaslle buna müteferrı diğer evrakı c107.1 kuruş mukabiUnde almak ve 
muvakkat teminatını yatırmalt üzere çalışma gUnlelrinde mezkftr müdürlük 1darl kalem 
levazım kısmına, eksiltme saatinden bir saat evwııne kadar, en az 15,000 Uralık bu işe 
benzer iş ya.ptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vllll.
yetinden eksiltme tarihinden en az 8 gün evvel alının~ ehliyet ve 9S9 scne31ne aid Ti

caret Odası veslkıısı ve muvakkat teminat makbuzu veya ıbanka teminat mektııblarını 

havı kanunun tarifine göre hazırlanmış mektublarını sözü geçen komisyon başkanlığı
na. No. ıu makbuz mukcıbllinde tevdi eylemeleri. cı8359.1 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Atölyelerimizin ihtiyacı için açık eksiltme usullle 62 metre mikabı muhtelif cins ve 

eb'adda kereste satın alınacaktır. Muhammen hedell üç bin ilra ve muvakkat temJnatı 
iki yüz ytrml beş lira olan mezkiır kerc.stelerin ihalesi 2/11/939 tnrlhlne ra.stııyan Per
şembtı gilnü saat on bn-..ite Galata rıhtımında umum mlidlirlUk binasında toplanacak 
olan satınalma k'ltnl.syonuruıa yapıla.cakt.ır. 

Şartname.si her gUn s~zü geçen komisyonda görülebilir. (8392) 

ADRES TEBDiLi 
Elektrik ve radyo mRlzemesi 

satan Btty DAVID PARDO, ma
ğazasını, Oaltttada Perçlmli so· 
kağrnda (Eski Zulf aris sokağı ) 
Musevi ibadethanesi yanında bu· 
lumm Ulciverd hanına (Eski -
Nirson mağazasına) naklettiği -
nl muhterem müşterilerine bildirır. 

' ~ .... --.;~ Tel: 48748. 

,-. ANAPIYOJEN 
Dr. IHSAN SAMI 

lnreptokok, 1.tafililı:ok, pnömokolı:, koli, 
piyo•iyaoilderin yaptıtı çibao, yara, alı:ıatı 
ye eild haatalıklarıoa lı:a111 çok to•lrli tare 

.. ____ _. qıdır. -----~ 

................................ -........................... . 

İIAn Tarifemiz 
Tek .sütun santimi ·························· 

Birinci sahile 
l kinci ıahil ~ 
Uçüncü sahi.it? 
Dördüncü sahile 
iç ıahileler 
Son sahile 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mJlttarda llAn yaptıracaklar 
ayrıca tenzUıi.t!ı tarıtemlzden istifade 
edeceklerdir Tam, yarun ve çeyrek 
sayfa UA.nlac için ayn bir tarife derpif 
edilmlftir. 

Son Posta'nın Ucarl fldnlarına aid 
işler lçln ou adrese müracaat edil
melidir. 

tlAucıl.l. Kolle.ktU ŞlrkeU 
Kabrnmanzade Han 

Ankara caddr.sJ 

·-···-.................................................... .. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Se!im Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIG!L 

Birinciteşriıl 20 

Parasız Diş bakımı 
CumarteSi, Salı günleri S. 13 den 15 e 

k.n.dar diş çıkarmak ve teşhls tutaraya 
meccanendir. Diş röntgen fllmlndaD de 
yarı ücret alınır. 

Ankara caddesi: Semihlfttfi apartıınan 
No. 149 Diş tabibi: Oevdet Oenneyan 

Dr. IHSAN &AMI 4m-~ 

BAKTERiYOLOJi 
LlBO RATU ARI 

Umumi kan tahlılatı, frengi noktai 
nar.anndan W a ... rman ve Kahıı t.amal· 
leri, kan küreyvab aayılnıuı, Tifo Te 

•ıtma hut:alıldan lethiıi, idrar, balgam, 
cerahat, kazurat ve •u tahlillb, iJtr• 
mikroıkopi, huıu•İ aıılar i.tibun. Kanda 
üre, teker, Klorür, Kolleıtorin miktarları• 
DID tayini • 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 

••--•••-• Beynelmilel N ew - York sergisi; 
Milli Firmalarımız için Hakiki bir imtihan oldu. 

ALI HIDDIN HACI BEKi 
Bu imtihanı TUrk Sanayii için muv,ıffttkiyetle verdiğinden iftihar eaer. 

ALi MUHiDDiN HACI BEKiR 
lstanbul - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy 

Toptan siparişlerd~ tenzilat yapılır ve ticarethanenin merkezine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

~----,. Hamidiye Caddesi, Bahçekapı, İstanbul 

T. C. ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 2 62 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en ili 
50 lirası bulunanlara senede .f defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAn<l 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,ooa Lir~ 
4 " 500 " . 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,00[) " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 .. 4,800 .. 
160 ,, 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan ..-i" 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. . 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylf11, ı Birincikinwı, ı Mart ve 1 llaJ;il'aO 

tarihlerinde çekilecektir. 

"DELOS UAPURU 
'' 1939 Temmuz ayı nihayetinde Hamburg'tan «Deloa» vapuruna .. 1~ 

tanbul için yüklenmit olan malların son liman olarak Bur gaz' da 1'1~ 
rük anharlarına tahliye edilmit olduğunu Doyçe Levante Linye 1iif" 
kiye Umumi Acentalığı, alıcıların nazarı itt:laına arzeder. 

Füzuli masraf ve mütkülata meydan verilmemek üzere alıcılat•~ . ı h ' . k• . ııııJIJ yedlerinde mevcud kontımento arın ey eh mecmuasını mu .. azı eti 
meli.tın ikmali zımnında Almanya' daki yükleyicile!'ine iade etnı~l 
tavsiye olunur. 

DOYÇE LEVANTE LiNYE 
Türkiye Umumi Acentalığı -

Galata, Hovagimyan Han____,/ 

Istanbul Defterdarlığından: e1ıı 
Harbiye mektebi ayniyat nnbarında. bulunan 619 lira 42 kuruş muhammen bC~ııY 

899 kalem muhtelif otomobil ma.lzemesl on be§ gün müddetle aç.ık ~tt~aya ~~ı' 
muştur. İlla.le; 2/ 11/ 989 Paza.r~l günü saat 14 de Milli Eınlft.k Mildür\Uğünde ınil ıra ,,O 
k.ll ltomlsyonda yapılacaktır. Satış bedell nnkten peşindir. Muvakkat teminat 46 ~ , 
kuruştur. Fazla izahat almak 13tlyenler hergün Mllii Emlftk Müdürlüğüne ve 
meyi görmek arzusunda buluna.nla.r mahalline müracaat edebilirler. C8.U8) 


