
~ALKJN GÖZÜ 

.tlALKI N KULAG 1 
!:fALKIN DiLi 

Sene lO - No. 3316 
CUMARTESİ 21 BİRİNCiTEŞRİN 1939 İdare işleri telefonu: 20203 Flab 5 K~ 

• 
ütü dünra ·ıark - lngiliz ve 
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O ç mü tt ef i AnÖe ~ i ;; -R~ i;i;m;i nn~ı·5~·vas· .. ·:-·ErZ"lif U .............................. tt1· 
• 

i 1 er, Ribbentrop ye Fon Papan Ankarada . . .. 
Dıza.la.n.a.n muahede etrafın.da. uzun boylu Erzurumda sonsuz bır sevznç ıçınde 

· m.ti.zakerelerde bulundular sabaha kadar bayram yapıldı 

F ra~sız Ayan hariciye 
encumeninde Türkiye 

Devlet reis erinin 
telgrafları 

leh. 
l n t h .. d Londra 30 (Hususi) - Türk - Fransız • e eza urat yapıl 1 İngiliJI mütekabil yardım anlaşmasının Jm -

zala.nması münasebetlle bugün, Türkiye in ·ı· Oümhurre.!si İsmet İnönü, İngllb kralı Ma. gıız F , ransız je&te altıncı Corç ve Fran,sa cümhurrelBl Al-
hakkınd . .gazeteleri Türk milleti ve ordusu ber Lebrön arasında hararetu tebrik ıeı • 

a sıtayı~ka"" 1 . (Devamı 3 üncil sayfada) 
tondra :r r yazı arına devam edıyorlar -·-··········· ..................................... ---

haber~~ 2? <l!usust) - Ber 
te~abıı Ya~~ Türk - İngUtz ~;: nlınan ve derhal ıntıer tarafın<ian kabul edllmlştJr. ı 
llıUk>akıb l!iı anıa.şınaaının imzaı: mü- Von Rlbbentropun de. hazır bulunduğu bu 
uıun boyİu lsıt~~ ve von Ribb"ntr a&nı mü1Akııt birkaç saat sürmü.ttür. 

Ank "latede b ı ... op bugtın F A . . 
ntn .,.., ara ve Mosko u unnıuşlardır. ransız yan Mechaı 

oerııne VQdakı Alm h . . . 
l'Clere Yentd nıuvaaaıaııarınd an senrıerı _ ancıye endlmenınde 

ı.o en dev an sonra ıstı~ 
k nctra 20 (I! anı Cdllccekttr • "9a- Paris 20 (A.A.) - Ayan meclisi ha-

ara seıırı von ~USl) - Alma~anın A riclye cncümenlııin bugünkü toplantısın-
Pen bugün Berline va n - da encümen reisi Henri Beranje, dün 

Yeni edebi 
tefrikamız 

ceuı-n auı 
I'IIU§ (Devamı 11 incJ snyfada) 

a:İeiye Vekili vg~;~ha~e•:a~:~:d 
~llkarada sevgi ve ruh tahlili 

vekil d • --- cÇ~plaklar>, «Açlık», cKöyün yo~ 
k 

1YOr ki UM k d ·ı •d Iu» isimli eserlerin müellifi, tanın. 
OD uşmal , . os ova an 1 erı e mış muallim Ve edebiyatçı Refik 

arlllltza d k Ahmed Sevengil, cCeyian Avı• nı 
jy• • b evam etme Üzere (Son Posta) için hazırlamıştır. E-

. ı ıntı _alarla 8" rıldım debiyatımız; hesabına yeni btr ç~-
- J ni olan bu roman muharririn en 

Sar co"" I · " gu .. zel eseridir. Hatta daha ileri gi. «c· g unun 1 • -~ '' · S· ı.ttiğim Yerde size .. ZRlıfte ·hafka hitabesi ~ dcrek mevsimin en güzel eseri ol-
1~111 m d guucncreh · ·~L·.l.· • 

1 

duğunu da söyliyeceğiz. 
er liğirıiz: ve I' . ' ı~ı pCıhti_yaT(ık duyarak gezdim. k 

l)· Yer YÜzii!~:e :;1~.~~~ky~ ... ,,ffiharlcrv· saygı ile anılıyor. ' Bugün başladı 
l1ık :r ll'ı.üdd tt uyu fere/ Türk olmalrtır.» 1 
"'•a e enb · ~ · 1 

lu -1:!1 liarfci en Sovyet Rus ada b .. 7nct' sayfamızda okuyunuz 
'4•.tn sıı.at ~e Vekilimiz Ştikrij lnracoıı;~ıyet harb .gemisile limanımıza gelmiştir. 

de Moskova adındaki S 15 &ounze adlı Sovyet harb gemisi de Ha-ı ""---
. ov- (Denzw 1 Cinctl Ayfad&) 

' ·I . .:'I. . . . ' ' 

Nafia Vekili demirağ siyasetiınizi anlattı .ve yeni 
yapılacak hatlarımız hakkında · izahat verdi 

Demiryoıu güzergôhından bir gorunU§ 

Erzurum 20 (Husust) - Sıvas - Er - Şehir baştan başa donannuş ve müte \ 
zurum hattı bugün on binlerce halkm addtd taklarla süslenmiştir. Halk son 
coşkun tezahüratı arasında ~!etmeye a- suz bir sevinç içindedir. İhtiyarlar me 
çılmıştır. <Devamı 2 inci sayfada) 

İki mühim 'ayia 

Hitler yeni bir sulh 
plinı hazırlamış 

• 
lngilterenin Edeni Moskovaga 

göndermige hazırlandığı bildiriliyor 
Bcrlin 20 (Hususi) - cAften Blat. ls-ı B:Aşvekil Çemberlayn'in muhteriz va

veç gazetesinin Londra muhabiri bildi- ziyE'tine rağmen, bazı İngiliz nazırları ve 
riyor: (Devaıw 2 inci sayfada) 



.. 

2 Sayfa 

Hergün 1 

\ 
Yazi Çolc O/auta için 

Bugün Kvnamadı 

r ······································•••••••••••••••········· 

Sıvas - Erzurum hattı 
coşkun tezahürat 
arasında dün açıL.1 

s 

SON POSTA Birinciteşrin 21 

Besimi; Baka.le: 

Sus ve düşün: Hırsın söner, hiddetin geçer, uğraş ve ça -
lış: Boş vakit kin ateşin.m üzerine dökülen petroldur. 

Mütekamil bir insan mı olmak istiyorsun, kızmıyacaksın. 

lngiliz nasihati ... Sözün kısası 

ilk Erzurum 
Trenini uğurlarken 

r E. Ekram Tnlu 

D ün Ankaranın muhteşem istasyonun. .. 
da, Erzurum şlmendiferlnln küşııd 

mernslmine giden arkadaşları uğurladık. 
Vagon pencerelerinden sarkan dost ve agk 

nli simalarda bayram günlerine mahsus tıll' 
beşaJiet vardı. Gerek bu bahtiyar kaflleyl 
teşkil edenler ve gerek onların gldlşlni gôrı
meğe gelen ve katara gıpta ile bakanlar nıcw 
sate mefhumunu hatır ve hayale getirme • 
dlklerl için ayrılık, gurbet gibi acı sözler dll"' 
yulmuyordu. Orada ne avucunda sıktığı men.
dm nemli gözlerine götüren bir kadın, ne ız• 
tırabını yenmeğe çalışan bir baba, ne de boy .. 
nunu bükmüş, melfıl melffi, gidenin yüzüne. 
döneceği zrunanı okumak istiyormuş ı:;ibl ba. .. 
kan •bir evlM yoktu. 
Geniş yurdun tli öbür buca~ındakl Erzu .. 

ruma, herkes, yolcusunu civar mes!relerden 
birine gönderir gibi gönderiyordu. 

sinirlenmiyeceksin, his ve kin hilmiyeceksin. Senin için el- Gülüşmeler, şakalar, ne.ş'ell mllkfilemeıerlG 
zem olan, faydasız hislerle vakit geçirmemek. kuvvet kav - çınlıyan muazzam garın peronunda bir kÖ§~: 
betmemektir '· fe çıeklllp te kendi kendimle hasblhnle dnl 

• dını. Gözlerlmln önünde hal yavaş yavaş sıtl
niyor, yerine pek te uzak olmıyan bir maıl 
kaim oluyordu. Huzurumda tecelli eden ına~ 
zara, bundan otuz dört, otuz beş yıl evv 
Erzuruma tayin edilen bir zabit akrnbanııb 
İstnnbuldan a.yrılışı idi. Önce, göz yaşları a.
rasında evde cereynn eden sahneyi hatırla -
dun. Akrabamın kendisi askerdi.. rnetındL· 
ağlamıyordu. LA.kin kupkuru kalmağa çalışatı. 
gözlerinin bebeklerinde derin bir üzüntüntlJI. 
l!ades1ni seziyordum. 

Makineden haşlanmıyan 

in ele 

İhtiyar anası bir taraftan, genç karısı "IO 
ufacık çocukları öbür yandan, sanki bir d:ı.• 
ha, sevdikleri bu ndalllln yüzünü gönnlye " 
ceklermJ.ş gibi için için hıçkmyorlardı. Ev bir 
matemhaneye dönmüştU. İstanbuldan F:rZll• 
ruma, günlerdenberl hesablana hesnbtnn~ 
tylce ezberlenmiş olan yolculuk müddeti .~ 
meşakkati bu titrlyen gönüllerde sırnt köP
rüsünden daha korkunç bir tesir bırakmıştı. 

Ne kadar haklı lmlşlcrl Zaıvallıların tek .. 
mll endl.şclerl tahakkuk ettl. Bir buçuk yıuı• 
bir a~ müteaklb ecel döşeğine serllel1 
bedbaht ann on gün evlMını sayıklıya .sayık• 
lıya çırpındıktan sonra onu bir daha bağrına 
basamadan öldü. Akrabam, anasının h::ısta
lığını Uk gününden haber almış. izinle yo • 
la çıkmıştı. Fakat cenazeye bile yetLşemedl· 

O vakitler, buna benzer ne çok faclnlar ol• 
mu.,tur, kim bilir?. 

Cümhurlyet rejimi bütün bunlara artıll 
ha.time Qekm~tlr. Dün Erzuruma knlke.4 
tren, gurbet ve hasret kelimelerini Türk lell-
çeslnden sildi. Atatürk lnkılftbın~n Türk nıU• 
Jetine en güzel armağanlarından blr! de, yut-
du baştan başa kuşatan demlryollarıdır. 

Bu' işi tamamına eriştiren mübareıt ellel 
derd görmesin! -, r- ~ ~ 

c. c!zcenı rcatı~ 
····························································-

Sömikok ihtikar1 yapılıyor 
Belediye, bazı kömür taclrlerlnin ellerin "' 

deki stoklan saklamak suretııe plynsad3 s5-
mlkok buhl"!ı.nı yarattıkları ve bu yüzdell 
ihtlkAr yapıldığı hakkınd:ı.kl .şikayetler üze
rine tetkiklere başlamıştır. Tacirlerin kÖ .. 

mürleri saklamaları yüzünden hilln'\md "16 
belediyenin tesblt ettiği ton başına 18 ııra '15 

kuruş flattnn çok fazlaya sattıkları ve beller 
ton için 25-26 lira istedikleri ileri sürül .. 
mektedlr. 
Yapılan tetkikler esnasında son zn.mnnıar

dn ZOnguldaktnn muhteur vasıtalarla sÖJlll
kok geldiği tesblt olunmuştur. Belediye SÖ .. 
mikok fiatlarındıı. iddia cdlldlğl gibi lhtıkfı.1' 
yapıldığını tesb1t ettiği takdirde icab cdC:
tedblrlerl alacaktır. Diğer taraftan bazı k 
mür tacirleri belediyeye müracno.t ederelt be
lediye tarafından te.sbit olunnn nakliye üc -
retlnin azlığından şlkfı.yet etmişler ve bunull 

}lU'" arttırılmasını istem~erdlr. Belediye bu 
susta da tetkikler yapmaktadır. ~ 

···························································· 
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Gazeteler ilan ediyorlar: 
_ cİstanbul ile Bcrlin arnsında hava seferleri tekrar baş-

lamak üzeredir. İlk tayyare üç dört güne kadar hareket ede-

cekti.r .• 
Memnun olalım, normal hayatın küçük bir habrası olsun, 

d!rilmek ynlundad·r. F::ıkat gazeteler geçen gün yazdılar, A~
manlar gece yarısı Berlin üzerinde bir motör sesi işitin~ sı
lfıha sarıhnışJar, tayyare d:.işmüş, bir de bakmışlar kı, bu, 

yanlışlıkla memnu mıntaka üzerine sapmış olan bir Alman 
tayyaresidir. Sonra gene gazeteler yazıyorlar: 

Haftada hiç değilse iki defa İngiliz tayyareleri Berlin üze
rine akı:1 yapıyorfar. Vnkıa bomba atmıyorlar amma aşağı
dan mütemadiyen gülle geliyor. 

İstanbı..l ile Ber!in arasında hava seferlerine başlamak ü
zer:- olmssı iyı, fakat bu vaziyette oradan buraya belki, fa -
kat burad:ın orPya fazla yolcu ta§lyacağına: 

IS TER 1 NAN. i STER lNANMAl 
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Yarına aid ev kat cetveli 
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Haricden gapılacak 
itlıalllt için kolaylık 

Vekalet akreditif muamelenin Takas Limited 
Şirketi kanalile teminine karar verdi 

Ankara 20 (H 
tloden USus1) - Bankalarımızın ha- çılanmız Takaıı Llmlted şirketine derhal mi\. 
bert ya~Pılncak ithalA.tı temin için öteden- rncaat etmek suretlle mümkün olan kolay -
haZlrd ~ ıkları akreditif muamelelerini hali lığı göreceklerdir. 
bert k a buhran doln.yısile bir buçuk a}dan- Bundan maada ihracatı kolaylaştıracak ih
kunın:i§ bulu~~alannın ithaltıtımız ba - racat maddelerini ihracatçılara kolaylıkla te
~ T1ca Pek büyuk müşkülatı nıuclb oldu- diyesini temin edecek Takas !.im\tej şirke -
Vektı.ıet r:~ ~e!Aıetlnde gözönilne alınmıştır. tinin müdürü Kemal Kıbrıslı Ticaret Vekl\
hazırlaınış usta lfızım gelen imktmlan !etinden llizım gelen talimatı aldıktan sonra 
linde bul ve takas limited şirketinin c _ bu akşam İstanbula hareket etml4tir. 
ille akred~~n vns1talnrla ahdi takaslar yo. Ayni zamanda bu mevzular etrafında hü
lUe tcminı k muamelenin bu şirket kana - kumetlc temaıı etmek üzere İzmir ihracatçı. 

ararl~mıştır. 
Muhtelif lar heyeti Ticaret VekA.letile yaptıkları te -

g1)tcre<1en ~~tnlekeuerden ve bilhassa İn _ mastan aldıkları neticeden memnun olarak 

aa:;iı~i;;·v;ı;ııi 
Ankara.da 

• 

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

,,.......................................... ' 

Türk -lngiliz -Fransız 
Kurmay temasları 

--··--
Başvekil misafirler 

şerefine ziyafet verdi 
Ankara 20 (A.A.) - [ngiliz ve 

Fr .. ns1z askeri heyetleri bugün öğle
den evvel ve sonra Genel Kurmayda 
temaslarına devam etmişlerdir. Mi -
f;afirlerimiz öğle yemeğini hususi o· 
larak yemişlerdir. 

Başvekilin ziyafeti 
Ankara 20 (A.A.) - Bu akşam 

Başvekil doktor Refik Saydam tara
! fından İngiliz ve Fransız misafirler 
: şerefine Ankarapalasta bir aksam 
i ziyafeti verilmiştir~ 
~ Ziynfette Genel Kurmay Başkanı 
: Mareşal Fevzi Çakmak, Milli Müda
: faR \rekili Naci Tınaz ve şehrimizde 
~ bulunan diğer Vekillerle İngiliz, 
i Fransız büyük elçileri, misafir gene
: nlJerle maiyetleri ve Hariciye Ve -
~ kfıleti erkanı hazır bulunmuştur. 
~ ~ 
~-........................................................ .... 

Garb cephesinde 
harekat hafifledi 

Devlet reislerinin 
telgrafları 
(Baştarafı ı inci sayfada) 

graflaln teati edllmiştlr. 
Üç devlet reisi de, aktedilen anlaşmanın 

bir sulh A.mlli olduğunu tebarüz ettirmiş \'e 

üç milletin refahı için temennilerde bulun -
mu.şiardır. 

Ankara 20 (A.A.) - çemberlayn tarafın -
dan dün akşam Dr. Refik Saydama çekilen 
telgrafın metni aşağıdadır: 

Çemberlaynın telgrafı 
EkselA.ns Dr. Renk Saydam 

Sayfa 3 

--~--.......... ... 
• Finlandiya - Sovyet 

Rusya müzakereleri 
Yazan: Selim Ragıp Em~9 

Başvekil 

S ovyet Rusyanın FJnlandlyadan yap.. 
tığı bnzı talebler, bir ara, bu iki dev

let arasında silahlı bir ihtllA.!ın çıkabllcce-
Ankarn. ğlni bir ihtimal olmaktan çok daha yakın bir 

hale getirmek istidadını göstermişUr. Fin
landJyalıların funmece malüm olan soğuk
kanlılıkları ve ahvalin icablarını takdir et.. 
mek hususunda gösterdikleri baslretkilrlık, 
bu ihtimalin şimdilik önünü almıştır. vazı. 
yetin bu şekli almasının bir diğer sebebi de 

Bugün memleketlerimlz ve Fransa arasın
da imzalanan karşılıklı yardım muahedesi -
n1n akdi milnasebetlle, ek.selansınıza samiml 
temennllerlmi ve tebriklerimi şahsen blldlr
mekle büyük bir memnuniyet hissetmekte -

ylm. 1 i e Sovyet Rusya tarafından Hen o;ürUlen taleb-
Üç memleketin müşterek menfantı;: ~ ~'1 lere verllmı §eklldir. Bu talebler, bir illtlnıa

hlzmet için teşrik! mesai hususunda e: tom mahiyetini haiz olmadıkları için F!nlAn. 
knrar ve azimlerinin bu yenl delilini m i i - dlyalılar da şark komşularlle müzakerelere 
nuniyetle karşılıyor ve bu teşriki mesa 0 t 1 devam etmekte mahzur görmemişlerdir. Bit. 
imza ettiğimiz muahede ile ~Is edilen pol - tabi, bu müzakerelerin mi.isbet veya menCi 
tıkanın lnkt.,afı dairesinde devamuu itimat- bir neticeye varması, gene ikl tarafın arzu-
la derpş ediyorum. sunn vabestedir. 

N. emberlayn 
Maamafth kendilerini hayale kaptırmalt-

Başvekilin cevabı tan uzak bulundukları için de, bir taraftan 
Dr. Refik Saydam aşağıdaki telgrafla Sovyet Rusya ile konu.şurlaken öbür tarnf-

muk:.?bele etmiştir: . tan da ahvalin emrettlği ihtiyat tedbirleri 
Ekselans B. Nevil Çemberlayn almnktan hilli kalmamaktadırlar. Finlandi-

Beşvekil yaWara, bu vaziyette sükunetle hııreket lm-
Londra kfını veren bir diğer amil de, Birleşik Arnc-

Ti.ırkiye • İngiltere ve Fran:-a. a~asın - rikanın manevi müzahcretJ ·ıe İskandinav 
da karşılıklı yardım muahedesının ımz~.sı devletlerinin iştirakile Oslodıı yapılan şimal 
mün'lsebctile ekselansları tarafındaI! gon devletleri toplantısının ıılmak fsUdadını gös. 
derilen mesajı en büy.Uk memnunıyeUe terdlği vehçedlr. 

Mnamafih şu noktayı da unutmamak IA.-
Paris 20 (AA) 20 İlkteşrin sabah aldım. 

· · Münasebetlerimizde bu suretle açılan zırndır ki her milletin lstlklilli, o mllletln 
tebliği: T d •e dosta hürriyetini müdafaıı edip etmemek azim ve 

Ger-e su·· kuA netle geçmistir Hava yağ- veni devre içinde, 1 ıma aver \ . . -
~ - ~ • N • • • emleketlerımız karnrlle yakından alfı.kndnr ve onunla mu-

murludur. Cephenin birçok yerlerinde ne teşriki mesaımız.ı~ . m.. . ... 
b . 1 t ğ ulkü ıçın mes- kayyeddlr. Bu bahiste ise Finlnndiyo. devle. 

her J"kı" tarafça kesif kolları faaliyeti ol- ve etrafında ır eş ı muz 
• ud neticeleri itibarile velud olacağına tinin nokta! nazarı sarahaten maıum ol-

muştur. hl. . kan! bulunuyorum. muştur. Filvnkl Finlıındiyıı tam bl!' bltaraf-
Alman te ığı Saydam Jık muhafaza ederek blitün dünya ile dost-

Berlin 20 (A.A.) - Alman umumi ka- Doktor Refik Saydam ile Juk ve mi.isnlemet içinde yn.şamak arzusun • 
.rar~ahı, Sarbrük'ün cenubu şarkisı~cic- d · d"l dadır. Buna mukabll hayati menfaat.ıerın. 
ki hudud arazisinde vukua gelen m~ca- Daladye arasın a teati e 1 en den vazgeçmek istemediği gibi lstlklrı.ı!nden va 
dclelerin nihayetinde garb cephesinde telgraflar arazisinin tamam!yetinden de fedakllrlık 
sükunetin teessüs etmiş olduğunu bildir- Ankarn 20 CA.A.) - Türk - Fransız - İn - yapmaya razı olacağa hiç benz~me-,,. Bnna 
mektedir. glliz karşılıklı yardım muahedesinin Anka- mukabll Şarki Karelide Sovyet Rusyanın ve-

Bataryaların ve keşif kollarının mev- rada imzası münasebetlle, Fransız bnşveklll receği bir arazi parçasına mukabil Krcmştat 
zii faaliyetleri müstesna olmak üzen~ Edvard Daladye, Ba.şvek!l doktor Refık Say. llmanının mdehaline hakim bulunan ve mii
cephenin hiçbir tara tında dikkate şa - dııma, telgrafla bir mesaj göndermiş ve dok- dnfnası üzerinde müessir bulunacak olan 
yan herhangi bir hadise olmamıştır. tor Refik Sııydam bu mesaja telgrafla cevab F!nland!yaya aid dört küçük adanın ınüb•ı. 

• vermiştir. deleslne, şimdiden mukarrer ~ibl bakılnb!ltr. 

Ze'zele yurdun muhte'ıf Teati edilen ~es~jların metni nşağıdndır: Meselenin pürüzlü olabilecek •arııfı Aland 
1 U 1 Fransa ile Turkıye tarafından geçen 23 adalarının Sovyet Rusyayn terkedilmesl ve 

Ş.. "' 1 • d h• d"ld• Haziranda alınan taahhüdlerin neticesi olup iki hükftmet arasında tedafüi ~ir ::ıskert ıttl-
' 

1
'krii. Saracoğlu. kcnd· · · . yer,erın e ısse 1 1 lki memlelketin tesanüdünü teyid eden an - fak ynpılması hnkkındııkl SO\'Yet Rusyıı ta. 

kulesinden rıhtı~sını Ru~adan getirc'l Sovyct harb gemisinin kuman"t!a • • .. Jıı.şmalo.rın imzalandığını şu saatte, Fransayı lebldlr. Aland adaları Botnl körfezlne ve 
. <Başta a ~eklıyen halkın tezahüratına mukabele ederken Bursa 2~. (Hu~sı>.~-· Dun gece. saat Türklyeye bağlıyan dostlulk bajl~rının daha blnnetice Garbi Finlandiya ne İsveçln ınü· 

ticıye Vektr . . raı.ı 1 incı ııayfada) l M r· ht k ht :i 23.W da hırı hafıf, dıg<:;rı oldukça ş1dd7t- zlynde kuvvetlendiğini ve iki memleketin him bir kısım sahillerine Mkimdlr ve bu a-
etınışlir ımızı getıren gemiye refakat bı·r .o or dnlg unah ytanaşfır ken lrı ımb a li iki zelzele olmuştur. Zelzeleden şehır- menfaat ve ideııl müşareketlnin resmen ifa. dalara s"hlb olan, bu iki memleketin mu-

t. · ınsan a ası er ara ı ap aımş u- . t . ld d 1 .. 
<ı<ırıcı· l d rl k ' l d d ıh de l:nr hasar olmamış ır. de edlldlr•ini görmekten mlıtevell er n l da h"klm olmuş demektir Bina 

'l'oph Ye Vekilimizi karşı! k .. umıyor u. Aske ıt a ar an maa a r A. k 20 (AA) - Haber aldığımı- f> timi kselfınslro-ına beya.a et - vasa asına " . -
ın·· ane rıhtım d b" ama uzert' tıırrln dün Ankaradan gelmiş olan Ro _ - n ara · · . memnun1.ye e ennleyh Finlandiyanın bu adalardan voz. 

Ufı "Z.e r ın a ır kıt'a asker bir • " .. 1 · · S k za ~öre dün gece saat 23,30 ile 24 arasır.- mekle bahtiynrım. geçmesi kolaylıkla mümkün olmıyacağı gibi 
tır. Po ıs ve askeri bando yer aİınış- ~an1_anın 

1 
~k:ra k~uyuk e ~ıs.ı . ~y bn, da Ankarada, İstanbuld~, Kocaelide, Kü- Bugün, butün hür mllletlerin hukukunu el- Sovyct Rusya ııe Finlandiya arasında ou 

Saat 9 us ~onso os u er anı ve şe rımız e u tabyada Çanakkalede Izmirde hafif ve t için çarpışan bütün Fransızlara ter - yüzden çıkacak bir ihtlll\fta, İsveçln Finler 
lia .. ı . ,30 a doğru bir k h lk luna'l Rus kolonisi ve kesif bir halk küt- rt d ' d elzelel'er olmustur y~ne ı k Fransanm kardeşçe seırımını, 

•Ctye \7 kT . ısım a da lesi ye ı t H · · V k"li · h o a erecc e z "" · cuman o ara . tarafını iltizam etmesi zaruri ı:ılur. 
tna \·c ıh e ı ımızi görmek için ıht r a mış ı. arıcıye e 1 mız rı - Adapaz"\nnda dürüst ve kahraman Türk milletine iblM e- souuet Rusyaya vereceği her türlü bitara.f-
doı r tıma yan r ı - tıma çıkarken binlerce insan tarafından .,, 

:•~slardı. aşmış olan vapurlara alkışlarla karşılanmıştır. Adapazarı 20 (A.A.) -Sa~t 23,35 te diyorum. Daladye lık ve dostluk teminatı haricinde Finlandl-
OldL•~~aziçi kesif bir sis tab . Beşuş bir çehre ile rıhtımda kendisini .ş~hri~~zde ~rktan garbe dogru 6 sa - .. e Fraıısa arasındaki karşılıklı yanın büyük komşusııe herhangi blr ittifak 
ı,. ..... RUndan ileriyi .. k ak~sıle kaplı bekliven zevatın ellerini ayrı ayrı sıkan nıyı> suren bır zelzele ol.muştur. Turklye ll . l münasebetlle aktetmesi de çok zordur. Çiinkil bu hnl, onun 
... ' 11 Y«:ırd N" gorme mümkü v k·i tn·· " d yardım muahedesinın mza.~ı ' hareket serbesti.sini bnğlıyııca~ı gi!:ıl hassa-
tin Boğ u. ıtekim bu yüzde n. o- e , ' hazırol vaziyetinde bulunan Meh- onun e ks lA mızın bana göndermek l(itfnnda bu- slyetle müdafaa ettiği lstlklfıllnln zedelen-
leri öğ &,.. .ağ~ında bir müddetb ~fm~~e- medriklere dönerek gür bir sesle: Ankara 20 - Gece 23,30 ile 24 ar~ - e ~ ;8 dostane mesajdan derin surette mü- ıneslnl dP intaç eyliycblllr. 

Nıharenılmıştir. e edııt - - Merhaba arkadaşlar: demiştir. smda İnönünde, Ge~ede, Orhangl.ızıde ~u~ u ~ ldum Dün altına imzalarımızı koydu <:. (J) G 
Riren ~t saat 11,30 a doğru B v Aslrerler hep birden: zel.zf'leler olmuştur. e ass ~ühim. muahedenin, m~leket.ıeriml- ...Jeli11ı {/L.aqr.,1. Gm.eç 
önlerine Vyet .harb gemileri Be 

0fa~da~ . - Sağ ol! .. diye mukabele etmişler - Inönünde iki baca. yıkılmı~t,!!· ~~~:irine bıığlıyan dostluk bn~larını:-ı etra.- ================ 
tornitQsu gclmışlerdir. Bura<ia ~!ko~~ı dır. . . . . • Rasadhanenın teblıgı fında tarsln ettl~lmlz yük.sek lde3.le, hfı.llsane terilen dostane ihtlmamlar. memleketleri -
nıit, '!l Pa~anlı bayrağımızı direğine ek: Polıslerı de. ~ynı şek~l~e. selamladı~- İstanbul 20 (A.A.) - Kandilli Rasad· bir hizmette bulunacağına kanııatim vardır. miz arasında mevcud ıın'anevi münasebet.. 
lamıarnışt e top atmak suretne h .G taıı sonra Harıcıye Vekılımız, otomobıl- hanPsinden bildirilmişir: Tilrk mllletlnin ve cümhurlyet hükfımetı - ıer!n mümeyyiz vnsfı olan mütekabil samı -
le ed"lrni~~· Selimiyeden buna şe ~ı ~e- le Pf'rapalas oteline gitmiştir. lC't/ZO gecesi saat 23 ü 33 dakika 10 in kardeşçe selAmını asil ve kahraman miyetl ve dostluğu bir kere daha müşahede 
10Mne geld1fk:ı G~ilerin Beyler~~i a 0 e: Hariciye ·Vekilinin beyanah saniye geçe şiddetli bir zelzele kaydc - ~ansız milletine iblağ etmekle bahtiyarım, etmek flrsatını bana vermiş olan Sovyet dev. 
~~~dan harek~~ı e~ır~da Tophane rıhtı11- Hariciye Vekilimiz bir müddet istirahat et- dil:niştir. Merkez üstünün Rasadhane - bay Başvekil. let ricali ile yaptığım temıısların unutulmas 
:rn u ~ernilere y klmış olan Sakarya mo- tikten sonra saa.t 16 ya doğru gazetecileri den 270 kilometre mesafede olduğu tah- Saydam lntıbalarından mülhem olarak. değlşmet 
e~e başlamıştıa aşmış, hizalarında git- kabul ederek şu beyanatta. bulunmuştur: rnin edilmektedir. • Saracoğlu ile Molotof arasında dostluk hislerimin kabulünü ve Sovyet hu -

}t -~ tnotörde it •- Mö.'>yö Potemkinin Ankaraya dk1 0 • Müteakıben, 3 saat zarfında talı 3 zel- teati edilen telgraflar kümetlne, şükranlarımın iblağını rica ede -
Q eisı Lutfi Kır: anyul Vali ve Belediye lan ziyaretini iade etmek ve Türkiye ile Sov- zele rlaha kaydedilmiş ise de bunlar çok Moskova 20 (A.A.) _ Ta.ss njansı bildiri - rim. B. Reis. 
~ı:ı~eraı Halis B~~~ktstan~ul Kumandanı Y~t hükümetini ala.tadar eden meseleleri gö. hafH geçmiştir. Molotofun cevabı 
yt~k ~.n~. Tevfik Fikreay, stan~ul Parti lii.şmek üzere Moskovaya gitmiştim. yo~hrkiye Hariciye Vekll! Şükrü Saracoğlu, Molotof, Şükrü Saracoğluna 'u telgrafll\ 
Af~ toru Cemil Bil t Sılay, Üniversite Hc.r biri ile şah.'Jan tanışmak fırsatını bul- İran Japonya ile dost1uk Sovyet.ıer Birliği halk komiserleri heyeti rel- mukabele etm~ttr: 
1br:~~fer, Denizyol~=~ Emniyet Müdürü duğum Sovyet ricallle bu işler hakkında ko- paktı ı·mzaladı si ve hariciye halk komiser! Molotofa şu tel- s:ımlml sö2lerın1izdenkve i~atde kekitt1~inlzMduy sur ~rn Kemal Ba b ı Umum Müdürü nuşmalanmızın gayet samimi bir hava lçe- - - d Iştır· gulardan dolayı s ze ÇO .mu eşe rım. OS-

JneJ Zıv~, tnıntaka n ora, muavini Yu - rlsinde cereyan ettiğini ve ziyaretlmln h~r Tahran 20 <A.A.) - DUn akŞ!lm İran ile gr~~;:~e;r~rl!ğl. arazlslnden ayrıldığım sı- kovada ~pılan fikir teatilerinin, Sovyet Rus.. 
vini ~lı, ~imanlar Uaret Müdürü Meh- ikl millet anısında eskidenberi mevcurt olan Japonya arasında. bir d~tluk paktı imza e- 8 etler ricali ne Sovyet makamatı ya ne Türkiye arasında mevcud dostane mü-
aeler mı~ Saraco~ı mum Müdür mua _ dostluğun bir kat daha artması:ııı vesile ol- dildiği blldirllmektedlr. ~:::rmdoa~ gösterilen samimi ve misafir - nnsebeUeri tekrar teyid ettiğini müşahede 
haz1r

1 
bl'rkan1 ile mut ve deniz müesse- duğunu sizlere söyllyeb!llrim. · bl i f t kabulden dolayı hararetli teşeit -ı eylemekle keza bahtiyarım. Do.stane duygu • 

c • vam • k - verilmiştir. kürlerlml lfad~-~-~:.~ •• ~~~!~: ........ ~~ .. ~.~ ..... ~!':ı:~~~ ................................ .' .... ; ........ : ....• ulunuyorlardıa buat tnümessillerı· MD.!ltovadan ileride konuşmalarımıza de _ tanbul komutanlığı tarafından r z ya e ı perverane Hakk d ös kabulünü rica ederim B Vekil 

'Ho e~ ~re~tn~w~a~~ım. . d d 1 k ··"·····;··~··;·~··~·~~~~~~~~~~~~~~=~~~===~~~~~=~~ Motör 1 geldiniz Bu ziya.ret, birçok dostluk tezahürlerıne ve. Ziyarette lstanbul kuman ıını, en :?: u - ··~= 
ne k."'da'r ~t'fl.itolnr1 Dol •t sile teşkil etmek ltibarlle de ayrıca faydalı mandam askeri ve mülki erkA.n, Rus sera - J Sabahtan Sabaha 

" ı.ak b mabnh l reti erk6.nı ve misafir Rus denizcileri hazır 
torpitosuna ı etmiş, bur çe Önleri- o muştur, kana~tindeyim. bulunmuşlardır. Ziyafet çok samimi bir hava Sevinmekte haklıyız diye Reisi DYan~şm1ştır V ~~a Mosko·.;a Moskovada gordüklerlm arasında bilhassa içerf.c;inde geç vakte kadar dev:ım &tmiştiı". 
Zevat M k r. Lutfi R.ırdnr a. ı Ve BC'le - Yeraltı treni ve Volga kanalı her millet için Dost Sovyet harb gemileri l!mammızd;ı iki 
lihti . os ova harb ge ~l~ Yanındak; gurur duyulacak birer eserdir. 
Rel cıye Vekilimizi ve ;::ısıne çıkarak Henüz temelleri atılmış olan Sovyetıer sa- gü~uk:~:~aakl~~~tel!f ziyaretler olacak, Rus 
~ :~ Sovyet Rusyanın Unla berabı· rnyı da iki üç sene sonra bu muvaftalc eser- bahriyelileri şehrin görülmeğe dPğer yerle -
,:ı,~;o;' Trentiycfi seıa·mıa Ankıara bu" v·u",· ler arasına karışacaktır. 
\(.inı:z d mı"} B d rlni ziyaret edeceklerdir. • "' emişlerdir "°' ar, hoş g 1 • un ıın sonra Hariciye Veklll gazetecilerle d 
d ı~rpitolar Dol e - tnııhtellf mevzulıır etrafında ilasblhrude bu- Hariciye Vekili lzmitte e 
8 ~ırJedikten sonr:~ah.c~ önIPrinJ lıınmuş, bir aralık gazetecilerin .c;on Tiirk, in~ t,-zahüratla karşılandı 
f.tıovy('t elçisi v .. arıcıye Vekilimi~ Cillz, Fransız anlaşma etrafınd:Lki !ntıbR _ İzmit 20 (Hususi) - Hariciye Vekll!ınlz 
tlblcu c>dc>n H ? .Harıcıve Vekilimi larını rica etmesi üzerine de ~unları sö~le- Şükrü Saracoğlunu hamil ol~n tren saaı:. 9,15 

°il'• • arıcıye VekalPt· U ze rt•- nıışttr· de ı·zmıt js+n.,..,onuna girdi. istasyon çok ka-\r ı.. ;ıavıni c , d ı mumi K· ·• ,,...,J 
~"'<llnti C"lla Acıkalın H .. u- • Imz:ılanan mukaveleler memleket.im labalıktı. Halk Hariciye Vekilimizi tezahı.i -
d llıa] Ve> ~b; tnÜdürlerinriP~ Ti'~rı.cıye ve tnllletlm için hayırlı neticeler verecek mü- raUa, yaşa, varol se.slerile karşı!adı. Vekll, 
Ullalı z<'k" a en:ıi Mahsuc; Müd"' .. rıd ·n h!m vesikalardır, karuıatlndeylm. Ve ce:ıe halka vagon penceresinden mukabele etti ve 

Çekı{Ür ed ı '1r>mı '>Üvarjcı;"" vı:ı uru Ab- k!lnilm kt bu mukaveleler Türk - Rus dost - şunları söyledi: 1 
bıislc:rdir. erc>k Sakarya motör:~ v". t"' - ıur.u fü·"rirıde en ufak bir menfi tcs!r yapmı- •- oıttığlm yerde size güvenerek, siz1nle 

h1or· e bın - yac!\ktır,, bahtiyarlık duyarak gezdim. Sizin merdli -
R(!~ile~: &ahilc> doğru v 1 Har l'lye Vekll!mtz dün nk.şam saat 19 da ğlnlz ve şerefiniz her yerde iftiharla va s:ıy. 
~litrıi~iı 12 .Şer Parf' too~a a1lı~ke~ Sovvct kelk<ın Ankara cksprcsııe Ankaraya hareket 1 gı ne anılıyor. Yer yüzünde en b!lyü:c şeref 
ılitrı·~ ~;hımlamıslardır f rı:ı~e Ve • etmiştir. Türk olmaktır.» 

~ov\· .... t ~uv~rteyp cık"r k !': Harıc~ve Vt>- Sovvpt ,J~"izcilPrhıe ziy~fet Bu sözleri mliteakib hal~ veklil cılgmcıı 
ab'<lf> eten~7. "rkunına ve apka~ıle dost Hariciye Vekilimizi getiren Rus harb ~e - alkışladı: ıblz de sizinle lftıhar ederiz• ses-

tnıŞtir. erlcrıne mu mileri kumandanı ve zabitanı şerefine dlin ıeri yükseldi. Tren halkın alkısl'lrl ar.ıuanda 
"ece saat 20 de TokaUıyan saloıüarında fs _ Ankaraya hareket ettl. 

Atatürk nesli olmakla duyduğumuz gururda haklıyız. Bizim nesit tıırihimizi• 
(Osmanlı) devrinde doJup, (Tıirkiye)devrinde yaşadığı i~in. iki devir arasındaki me 
sa.feyl görmek ve !arklan öl~nıek fırsatını bulmuştur. Hepı.mız birer canlı tarih gJ. 
biylz. Öyle bir tarih ki kayıletUği mcs'nd h!idiseler yedi :ısırhk Osm.rnh devrini 
anlatan Hamnıerden l\llr''ltl Hakikııt'e kadar kütübhııneleri dolduran cildlerde bir 
damlasma tesadüf edilemez. Biiyük zaferle b~ay:ı.n bu tarih bugün bir.i O manlı 
devrinin haşyetle babsettilci (Düveli l\Juazzan:ıa) sırasına. çıkaran olgun nokt:ı -
sınd~dır. 
Osmanlı dev.rinde <loğmuş o;anlar bir orta çağ devletinin akın, ganimet vo 

fetihle ba.şlayıp inkırazla nihayet balan tarihini ezber etmi terdi. l'.annın T1İrk 
çocukları mahuf istiladan sonra kcskln bir zaferle ba..'}layıp ayni uur ve ayni dÜs· 
turla. zaferden zafere giden lıir tarih olruyacaldardır. 

Evvelki gün Ankarada.imzalanan İngiliz, Fransız, Türk ittifak muahede inin met. 
nini okurken büyük zafer günlerinde duyduğum o aziz heyecanı tekrar duydum. Bey
nimin içinde Osmanlı tarihi hava.ya savrulnruş bir tutam takvim yaprağı gibi ka. 
rıştı. Ve gözlerimin önüne CSevr) muahedesini imza:ayabilmek için Pari ı.ok:ıkla.. 
rında feslerini ceblerine sokarak d.olaşan Babıili heyeti geldi. 

Mes'ud ve mağrur olmaktı&. haklıyız. Atatürk nesli Türk kudretmin y:ılnaz hu -
dudiarını detil dünyanın göı yn.~larlle bekledi~ bir cihan sulbünü temin edecek 
kadar azamet ve heybet kazandJiı günü de idrak etmiştir. 

'-2Juefıan 
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, Ka.qımıda r--=ş~e~h~ir ___ i,'berleri J ARA~A VAPURU 
1 Hadiseler 

Zirai kalkınma Fırınlar yeni tip undanl İzciler yarın 
hakkında ekmek Çl~{aracaklar Anka.raya, B ütün ömrünü, tisküdarla Kaba- birir.de Normandinin makinesi de bo .. ka,ra,rla,r taş arasında at, araba, otomobil zulmuş olsa, Normandi kaptanı gemisini 

Şehrimizdeki fırınlar önümüzdeki Pazarte- gidiyorlar ta§ımakla geçiren tekaüdlükten müeccel sahil selamete götürebilmek için bu }te-
fstanbul ve Trakyanın zirai kalkınmasınn 61 gününden itibaren belediyeni tesb!l ettiği 'ft ~ ..... 'f d d b·ı· .. ı t1 tcı C" h ı t b araba vapuru nasılsa Mannaraya çık - şı en ıo.•ı a e e e ı ır. 

ald programın tatbikini temin edecek ted _ yen P o e ekmek çıkıırmağa başlıyacak - um ur ye ayramında Ankarnda yapı-
blrler hakkında görüşülmek üzere birkaç lnrdır. Değirmenciler, belediyenin şehir ek _ lncnk büyük geçld resmine şehrimiz okulla- mış. Kaptanın mühim keşfini gazetelerde 
gündenberi şehrimizde tertlb edilen toplantı- meğinin mevcud fla.tı yükseltmeden daha rından iştirak edecek izciler ynrn öğle ve Araba vapurunun Marmaraya çıkmış gören motörsüz kayık sabibleri de btl 
lann sonuncusu dün orman Fakültesinde mugaddi blr hale gelmesini &emin lçin tesblt akşam .trenJ.erlle Ankara.ya hareket edecek- olm2sı haddizatında mühim bir hadise- keşfe zıd bir keşif için faaliyete başlıY~· 
yapılınu•tır. Dünku- •-plantıda r"stanbul vı _ ettiği yenl undan kUlliyetıi miktarda ihzar ve lerdir. Istanbuldan Ankaraya gidecek 1Z<'Jle- b·ı· 1 M d k" .::. ı·· ·ı teıı· -1 "" • r1 rlir. Fakat neden gazeteler bu mühim ı ır er a em ı moı..ur u gernı er, 
Hl.yeti zlrruı.t müdürü Tahsin ile Trakya ziraat fırınlara tevzi edllmektedlr. Değirmenciler n sayısı 320 dir. Şehrimizdeki Muallim mek b' 
müdQrlerl ve ziraat mcnsublan hazır bulun şimdiye kadar fırınlara 1k.1 tıp un vermekte teblle resmi Haydarpaşa, İstanbul erkek, hadiseyi, sütunlarına geçirmediler. Se - teden bozma yelkenle denizde yürüye ı· 
muşlardıi. iken Pazartesi gününden it.ibaren yalnız bir Pertevnlyal, Galatasaray, Vefa llselerlnden bebi hadiseye ehemmiyet vermemekten liyorlar. Motörsüzler de uydurma birer 

Dün ormnn Fakültcslnde ve dah!l evvel sı- türlü un vereceklerdir. Yeni tıp unda yüzde başka, hususi Boğaziçi lisesi de so izci gön- ziyaac suimisal teşkil etmemesi için ol- makine ile. motörlü olamazlar mı? .Me" 
raslle Yeşllköy tohum ısloh istasyonu, Bfi - l on beş sert buğday, yüzde on ~avdar ve yüz- derecektlr. ~ırne okullnrındn Ankaradaki sa gerektir. Eğer gazeteler, araba vapu- sela el vantilatörü bir uskur vazifesini 
yükdere mev.rn fidanlı~ı ve Halkalı Ziraat de yet.mı.,.. beş yumuşak buğday vardır. Bele- merasime Iştırak edecek 156 17.cl de yarın E- - ? H 1 . da· "·-

6 
; dl runun Marmaraya çıktıgıw ını pöhpöhliye neye pormesin. e e a ~ak makinesı 

okulunda yapılan toplantılarda İstanbul ve dl.ye mufettiş.lerl Pazartesiden 1tlbarcn fırın- rneden şehrimize gelecekler ve akşam An-Trnkyanın zirai kalkınmnsı hususunda mü- l lnrda yeni ekmek çc,,idl üzerinde kontroll:ır karaya harek~t edeceklerdir. Ankaraya gl _ pöhpöhliye yazmış olsalardı buradan ce- ha mükemmel olmaz mı? .. Ayak maki " 
hlnı knrarlnr verllmlştlr. Trakya ve İstanbul yapaca!tlardır. decck lzcl kafilelerlnln ba.şında beden ter _ sarf't alacaklar, belki de Haliç vapurunu r,esinin ayakla idare edilen kısmı kayı .. 
bölgeslnin ağaçlandırılması tavukçuluk a-' biy~ öğretmenleri ve bir doktor bulunacak- Karadeniz seferine çıkaracaklardı. Bel- ğın icinde kalsa, ve kol kısmı denize SO" 

rıcılık ve hayvan yetiştirme' usullerinin ;
11 

_ Seferberlik şubesi yeni müdürü tır. Izcller Ankarada merasimle karşılana - ki de, bir wmanlar tahtelbahirlerin de - kulsa: makine ayakla hareket ettirildiği 
yılması ve bu havallnln umumi ziraat !tül - vazifesine başladı cakJardır. niz altına gı·rdig-ini nörür görmez tah - za:nnn, hızla dönecek olan kol bir çnr'IC 
ttlrünün yükscltllmesl için hazırlanan Maarif Vekrueltı, 'bayram müna.~betlle An- h ıı 
program dahlllndc bugünlerde faaliyete ge _ Vllfıyet sererberl!k müdürHiğüne tayin e - karada toplanacnk izcilerle meşgul olmak ü- telbalıir olmak hevesine kapılıp deniz al- yerine geçmez mi? Bu sahada bisiklette 
çllecektlr. dilen SWvrt kaymakamı Ekrem dünden iti- zere bir komisyon seçmiştir. izciler Ankara tına giren, idarci mahsusadan, Seyrise - tuh'n da kıyma makinesine kadar bütii!l 

haren yeni vazifesine bnşlamıştır. okullarında mJısafir edileceklerdir. İzciler faine, Sevrisefainden Akaya, Akaydan makinelerden istifade imkanı belki ıne\'" 
Üsküdar adliye binas; inşaab Ormancılar cemiyetinin toplantısı meraslın<ien evvel Maarif Veklll Hasan Ali Denizbanka, Denizbanktan Denlzyolları- cuddur ve bugüne kadar düşünülemeıni' 

Üs1ı:üdarda Paşakapısmda yapılmak•ft ol"n Yücelln huzurunda b!r geçld resmi prov:ısı ed ıı. ... .. Türkiye ormancılar cemiyeti, cemiyet nl - yapacaklardır. na müdevver Bağdad vapurunu da A- tir Nitekim araba vapurunun tent e 
yeni adllye blnuınm inşaatı Uerlemektedlr. zamnameslni yeni 3512 numaralı cemtyeUer merika seferine tahsis edeceklerdi. bozma yelkenle sevki mümkünmüş de 
Ancak, ibina 29 İlkteşrln cümburlye• bayra- kanunu dalrcs!nde tanzim ve müzakere et - D mına kadar ikmal edllemlyeceğlnden, te _ mek ve ~ni idnre heyetini seçmek üzere 30 Pniz işleri: Mnrmaraya çıkan araba vapuru ufak bugüne kadar düşünülememiş. 
sellüm Jşt gelecek ayın 15 pnden sonra yapı- Blrlnclteşrin Pazartem günü saat l5 de An- bir kaza geçirmiş! Yolda makinesi bozul- Hasılıkelam, ~raba vapuru vapurcu "' 

~~;~~~;·~~~~~~~~~~~~~k~u~~~a~~~v~k~a~~~e~b~lr~~~p~IM~t~ı~y~a~~~~~k~~~-~ D~fimarum~a b~Alm~ muş.Kç~n,h~h~deb~~~bir~-I~t~hln~W~khlr~~~a~b~~ , vepuru geldi se olacak ki geminin tentelerile bir yel- yet vermistir. Bu sebeble bir an ev
11

'} 

Harb başladığı gün limanımızda bulun _ ken yapmış ve araba vapuru yelken sa- deniz müzesine nakli mfrnasıö olur fikl'iP 
makta iken Bulgarlstnna hareket eden Al _ yesinde denizde bir kotra gibi ilerlemiş deyim. Geçen Hafta yer bulamayıp da dönen binlerce müşterilerimiz 

Üzülmeyiniz ..• 
1939 Seneai Fransız filmlerinin baş tacı ..• 

Fransız San'ah-ın eşsiz harikası ........ . 

JEAN GABiN - SiMONE SiMON'un 
bütün rekorlan kıran şaheseri 

N HAYVANLAŞAN 
Bu hafta da L A L E Sinemasında 

s • 
1 

mıın bandıralı Arkndla vapuru dün tekrar ve sahile yanaşmış. Bu keşif hakikaten /1 / ı • 
limanımıza gelmiştir. · ehemmiyeti haiz bir keşiftir. Hani günün • J "met :;4-u/fİJl-

Harb başladıktan sonra llmanımıza hiç bir ~ 

Al~:~a~ıı!~r:~~nlş~~ı~:~~~r~~~i~d:~erecc • C Bun 1 arı b' ı l· ı yor mu ı· d· ı n ı· z ". :J dikkatini cclbetmiştlr. Vapurda muhlm mlk- ~ 
tarda kağıd ve.saire bulunmakt.adl!". 

Vapur hamule.sini tahllye etmeğe başla -
mı.ştır. 

Öğren!ldlğlne göre; birkaç !;Un sonra Bul
garistana hareket edecek olan Arkadla va
puruna mühim miktarda tütün yüklenecek
tir. 

Güneysu limanıIJ"ıza ~önryor 

Tulumba tamircisi kadın Koşu hayvanlarmm hususiyeti 
Kadınlar er~ek -

lıave ·olarak: En son Metro Jumal'da harb haberleri Hariciye Vekllimizl nlmnk üzere bir müd-
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzılatlı halk matineleri det evvel Odcsayn gonderilmlş olan Deniz -

lcrin gördükleri 
birçok işleri gö -
rürler, fakat tu -
lumba tamircisi 

Bir koşu hayva
nının hususiyeti iki 
arka ayağı öne 
doğru kalktığı za
man iki ön ayağı
nın arknya doğru 

kalkması ve hare-
Telefon : 43595 ~ 'yollarının Güneysu vapuru, Sovycı; Rusya - kadın görülmüş 

-------------·----~•mm:ııs.a::mııl!:l:!m:-.Z:m!•I" nın Hnrlclye Vckilımızln Türkiyc)e avdet1 
ıa••m. Yalnız Sinema JOn Prömiyeri değil... ..cı;ı:;z:o;;iiiiiri;:;owl.ili:o;:;:ın:..aı31iili:lii~~ lçin lkl torplto tahsis etmesi üzenrıe S!lmsu

na uğrıyarnk, orada kalmıştır. 
Aynı zamanda llarbin'de genç kahrdın nı... Ol m Güneysu vapuru dun Dcnlzyolln.rından a.l-

bir şey değildir • 
Tekzastaki San Antonio'da böyle bir ka- kette bulunan jo • 

key~n bütün sikletinin bir ön ayak uze -
J E AN - P IE R RE A UM OM T'un dığı b1r telsizle i'it.unbula hnrekl.'t etmiştir. 

Harbe gitmezden A N A 8 E L L A ile herr.ber son İneboluda bır kısım tüccarlara aid mallar 
evvel gOıel ç vırd.ğı ve beklemekte olduğundan, vapur donüşte İnc-

dm mevcuddur. Erkek meslekdaşlarından 
daha temiz iş çıkardığı için müşterisi de 

çoktur. 

rinde toplandığı halde yanşın bittiği yet" 
de bunun arka ayak üzerinde temerı&' 

Bu Hafta s A R y Sinemasında boluya da uğrıyacaktır. 

Seyirci Halk kOtlelerinfn takdir nazarJ .. rile seyredip alkış tur,mıarile 
karşıladıkları ve Paris'in gece hayatıııı ... Dar ve Otıwliermdukl 

serihııne macerölımııı tasvir eden 

TicarPI işleri: 

Gümrüklerdeki Alman malları 

* 
etmesidir. 

Paravanlı 
Muc:ze kabilinden bir kurtuluş 

Bir tren hafif 
kamyona çarpmış - Nüvel Zeland -

S i 1'I .&. L O T E L İ · ihrac ediliyor tır. çarpışma o kn- daki Rimutaka ba-
' Şimdiye kadar gümrüklerde bckliycn dar şiddetli olmuş- ymnda rüzgar o 

Şaheserini mutlaka gidip görunnz. lJlleten: Foks Jurnslda General ıı km b d f V k"l t k" k · 
O b 

ma arın çı asına u e a e a e çe tur ı amyon yır- kadar şiddetli eser 
r ayın Londrnyı ziyaretleri, M. Kalınesko'nun Ceııaze merasimi, ·· d dilin" d.. k f' t b'"t" mus:ıa e e ış, un ey ıye u un mi beş metre öte - kı·, b"''l:rırAan geçen 

* 

Moda ve son dDnya hııvadısleri. .. "kl t bı ·~ a·ıın· t" "'J a gumrıı ere e ıg e ı ış ır. ye fırlamıştır . 
~--•"" Bugün saat 1. ve 2.30 da tenzilatlı matineler. <Bl!l_I!!, Şimdiye kadar gümrüklerde birikmiş trenin rüzgar tesi-oları Alınan mallarının tutarı 2-3 mil - Muhtelif yerleri rile raydan çıkma-

# 
MİL L i 

LOREL ve 

Bu,on 

ve ALEMDA 
' inemalarınde 

HARDY HARBE GiDiYOR 
Türkçe Sl5zf0 

Ayrıca mev•imln en güzel f!heseri of en 

ALTIN MABUD 
MIREELLE BALLIN tarafından heyecan ve a,k sahnelerile do.u ••heaer 

Bugün 

VILDIZ SiNEMASINDA 
,. 2 Bnynk film birden 

1 - NAPOLi GECELERi 
BlllQr sesli JEAN KlF..PURA'nın en gazel filmi 

2-SATILIK BEBEK 
(Fransızca sözlü ) 

Holivudun en parlak yıldızı JEAN CRA WFORD tarafından 

yon lirava baliğ olmakwdır. parça parça olmasına rağmen şoförü ması için rayın her 
E•ı müsaade bundan sonra gelecek sap~sağlıım olarak kamyondan aşağı in - iki yanma ağaçtan paravanlar yapılıtlı.i" 

melJara şamil değildir. mi~tir. tır . 
.P.yrıi suretle Alınan gümrüklerinde bu _.,,, 

lunnr. Türk mı:ıllarının sahibleri tarafın- .......... - .......... .-....................... --.. ·-·····-·-·· .. ·---·---.. -··--·~ 
dan P.lınmnsı için Alman hükfunetinin 
müsaade verdiği &IITenilmi~tir. 

Muhtelif mernl0 ketlere 
yapılan ihracat 

Son günlerde İngiltereye ehemmiyetli 
mn tı:ırda fındık ihraç edilmektedir. Dün 
de İn~iltere ve İsvcçe 100 bin kilo mik -
tarında fındığın ihrac muamelesi yapıl-
mı~t:r. • 

Amerikaya da afyon satışları devam 
etmekte olup, yeniden 100 bin liralık af
yon satılmıştır. 

İtalya ve· Yunnnistana mühim miktar
da ta:ı:e balık ve yumurta sevkiyatı de -
vam t.tmektedir. ······························································ 

Pürllzlil 
Bir mesele •• 
Bir erkek okuyucum diyor ki: 
- 52 yaşındayım. Sevmek ve sevil

mek meselo;;inden bahseden kara kaplı 
kiwb benim için çoktan kapandı. So
nu ölüm çukurunn açılan yolun ço -
ğunu geçtim. Benim için mesele ge -
riye kalan ömür kınntısını rahat ge
çir mektedir. İki kızım var. Hayatımı 
onların yanında şöyle böyle geçiriyor
dam. Biri kocasının arkasından şark 
vilayetlerine gitti, öteki de ayrı eve 
tıktı Yalnız ka1dım, evlenmeyi düşü
nüyorum. Eş dost: 

- Gülünç olursun, dediler. 
Ru, bence de muhakkak, fakat ra

hatım pahasına yüzümü kızdıraca -
lhrn, yalmz bu iş nasıl başarılabilir. 
Bana onu söyler misiniz?, 

-liyorum, böyle bir usul fayda da \f:': 
ınez, çaresiz kendi icad fikrine JllO 

rac:aat edecektir. o ~ 
Gülünç olmak bahsine gelince, $ 

kuyucum bu noktaya pek ehemJllİ~ıı 
vrrıniyorsa da gene söyliyeyim, ontı 
gibi düşünmüyorum. 

Bizde hayatiyet, 60 yaşında dn s;: 
pa.~ağlam kalan, Başvekilini 70 yaşı 
daki tecrübe görmüşler arasından S:: 
çen Avrupalılardan daha az oırııaıtl 
lıdır. 

Daha on, on beş sene evvel tarjlıl 
intikal eden bir Ftansız Reisicüf1lll"; 
rımun hikayesini hatırlar mı.t;tl'l1ı~ 
Tekrar intibah edilmesi bahis rııevıtll 
oluyordu. Kendisinden muvafakati t 

1 

·ritl 
C'a ediliyordu, reddetti, herkes nı., • 
acaba? diye düşünüyordu. Sebebi sD~ 
r·~ anlaşıldı, Kendisi kadar ihtiyıır b t 

1 • 
nişanlısı varmış, makamından a"1'1 

* Okuvucumun hoşuna gidecek bir 
dıi{ı gün onu kolunn takarak doğdıJ .. -ğ:.ı kövün belediye dairesinde evıerı 

MUAZZAM BİR ŞAHESERİN SON HAFTASI VE SON GÜNLERİ 

MAROE ANTODNETTE 
İ P E K Sinemasında: 

Buglln seaııslnr saat 1,S0.4-6.30 ve 9 da - Bugün saat 1.30 matinesinin flatları tenziUıUıdır. 

crvnb bulmak çok güç. Gene o, ken -
disini gü1ünç bulan eşe dosta başvur
ıNık. muhitini gözden geçirmek mec
buriyetinde kalacaktır. 

Gazeteye ilan vermeyi düşündüğü
nü sanmam, esasen tecrübelerimle bi-

meve gitti. 

Hv h• d ••1•• ] J" f~' 
ayır, ıç e gu unç o mazsın :· ef 

kat tnbii yaşınızla mütenasib btr 
bulmak şartile 



21 Birin.clteşrin SON POSTA 

1- Erzurum demiryolunun açılması, 2-Yeniden tezahüre\ 
vesile bulan Türl~ige - ovget Rusya 

dostluğu, 3 - Türk - İngiliz - Fransız iliifakmm imzası 
FE;; .. ······ı······ .. ;· .. ·· e! :ı z A ~ ··;i;···········"k:····~ı··ı 
~ "Son Posta" nın askeri muharriri ~ 

tı hA. ···:········ .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 
b dlselcrı.n her uçunde de müşterek k!ymet verseydi, bugün haUmlz acaba 11e 0- rlnl Türkiye cumhuriyeti hf\ld\metlnln bu 

tı bun1a:.;:sır ve mü.şterek bir gaye vardır lacaktı? ı. Çünkü h..ı.rb Lşte l)tr ucunda yaşa- yü '-5Ck ahlfıkl ve siyasi prensiblere fevkalMe 
•ınc ''asıt:alarrllyenın dürı·st siynsrt ve kesti..- dığımız Aıvru:ı>a kit'r.<;ını sarsmnğ.1 başladı. ri:ıyetkftr olmasında aramalıdır. 
§ererını k kullanarak lstiklô.l, hurrlyet ve Fakat cümhuılyet hükümetl buyuk blr a- 1 
oıunur1ar.0rurun~a azmetmiş oımasııe uade zım ve kanant.ıe senebe..5ene üretme~e baktığı Türk - ngiliz - Fransız ittifakı 
Erzuru d · ve bugün ~e btr ucunu Erzur~ma ardır -ı Türl !yenin sözüne ltimad olunabıllr ve m enuryolunun ar.ılması maltla buyuk bir ferah duyjugu demlryolu kendisine her hald - ili d- - t k -

Erzurum deıntry ':a' şebekesile yalnız memleketin müdafaasını e guvcn_ r urus ve uv ı 
~er Yantannı §inı olu Türklyenln batısı ile dl- değll, ayni zarrıand'.l. zirat ticari ve iktısndl ı v:~. bir devlet olması bugun ona beynelmilel 
~· O tavauı aı doıtusuna b'.l.!;lamak ıçin- inkişafını da kastediyordu: , buyuk blr ehemmlyet ve kıymet verdlrmek
ouınhurtyctl n!r~ d~ kl, bakılmak için HükümeUn demlryolu mesaisi hattın Er ı tedlr. nu_nun da en son ve en taze dellll 
bekıcytş ona bir arla beklemiş ve bu uzun zurumn 'armaslle sona ermiş değildir; o vO: 1 Türk - Inglliz - Fransız mua.hedesldlr .. Bu 
9ıarablyeı felft.k ~k ağır lstilU, yoksuzluk ve tanın ümran ve müdafaasına emıılyeUe ba- muahede, !her şeyden evvel T rktyenln In -
bugün 0 mUbar ek er~~e malolmuştu. Fakat kabllmek için §imdiye kadar yaptığı demlr-ı gUtcre ve Fransa ile muadil ve mütekabU sa
.4nadolunun e Türk yurdu da, orta doğu yollarının daha iki mislini vUcude getlrmcğe ltıhlyetll beynelmilel mevkllnl bir d.ıha isbat 
<löndıircn uç: ulu ve çetin dağlarını ve ba§ mecburdur ve elbette onun orogramında bun ve itynn etm0 kle siyası tarihimizde blrlnc1 
tııck veya a.şın uklmlarını senelerdenberi del - ıar d'.l m~vcuddur Çünkü· Türkiye ynrım derecede bir ehemmiyeti haiz l)lacakt1r. 
uc n a uğraşan bl d · l ~ · B · unı kavu§lntıf bul r emıryo unun tedblıler memleketi olmamalıdır ve bunun u sebeble bu muahedeyc Inglltare ve 

Bu hfıdJsenın buy u:znaktadır. en yeni ellll Erzurum demlryoludur. Frnnsanm Türkiyeyi himaye ve garanttsl 
nıuıun §imal doğ u ehemnılye l Anadolu - TU k S f d ti ..., şeklinde bakılamadıktan başka hPr hangi blr 
Ve terakki b.,.,1 U semtı için yalnız blr saadet r • ovye QS .UQU tecavüz ve tnnrruzu terviç için vapıld j;ma 
l\Ynl ""i-langıcı teşkU l'tm ı d d ğll · 

1 

zamanda, buraları es e : • nı., Bakanımız Şükrü S;ıracoğlunun Türkl- da ihtimal verlleme2. Bu yeni üçlü muahe • 
~z bir surette ba~ıand'lr,., nnn~atana çozül- ye - Sovyet Rusya hükumetleri nrasmda blr denin tek bir manası ve tek blr hedefi vnr-

Sayfn 5 

DE öz c Ö.16 Ü :J 
( • o k) • • ya n 1 z 

z rhlı ın atı 
Alman denizaltlsının ınuvaffakiyeti karşısında 

düşünce ve hataralar 
( " Son Posta 11 nın denizci muharriri yazıyor.] 

Cdlr, ı.,.nı l.ı.ade etmesin- aya 'Takın blr zamandanberi Moskovndn ce- dı.r ki o da bütün Yakındoğu denUen semtte, 
Türkiye Cün:ıhur reyan eaen müzekereleri sona erdlreml~crek, Akdenizdc ve Balkanlarda sulhü bir kat da- . . . ' . _ .. .. . 

1erdcn ıtlbnr iyett kurulduğu ilk sene _ bunlara blltıhare devam :>lunmnk üzere, ha temin ve tar.sil'.' etmektir. lngiliz tayyare gem.ısını batıran Alman denıza1tısı ussune donu.yor 
Solu şebeke.s~~:at:ın sathında lılr demir - memlekete dömneslnln sebeblerinl hem Bn§- Kezalik zannedilmemelidir kl Türkiyenln Alman denizaltı gemileri (Royal Oak) clmadığını gösterdi. Fakut, bu tecrübeye 
:~ §cbekenın bı:~cu~: meşguldıir. Bııgun vekilimiz Fırka lçtlrnalll<ia, hem de Sovyet I harbe girmesi bu muahede yü?.tinden d.:ıha ismindeki İngiliz gemisini batırmış bulu- rağmen. noktai nazarlarında ısrar eden 
~hurlyet hUkfunctlnln ~ıı:~Y~::nsı ~.~ htütlkl(l~eftıkMtosbkovhada1kaiyrbı Hndteıe,;~e ı kolny ve dn'ha mfimkün olmluştur. Hnyır, rıuy. orlar. Bu gemi 1914 senesinde yapı - denizaltı taraftarları az değildi. 

1Yan hnnr ve ,. "" r - ut:Ynn e er, a a u er_· eynna g""'- bllt\kt.s bu muahede Türklyenln sulhtinü, bU- • . • • • . - R k b b ı 
hatlar ltlbarUe, m1::vudafaa programınııı a!1a terdi kJ Türkiye nasıl ki müdafaa siyasetin. tün Y kın komşularmklle birlikte, dnhn e -ı lıp 1!>34 senesınde mouernızc ed.lnnştır. Bugu~ oya~ . .ı:., atmış u ~nuy~r 
t:erır. Bu cihetle hUk~ffnklyete erde~ini _gos-1 de müteyakkız ve thmıı:lslz ise dış slynsetln - min kılmıştır. Balkanlarla Akdcnlzde sulh 29.000 tonluk ve 38 santimetrelik top ta- Bu vak anın Buyuı~ Harbde oldugu cıbl 
ihuriyet hUkfuneti 

1 
~et ve bilhassa eum - de de mutlak bir dürüstl ile hareket eder ve garantl edllmlştir. 1 şışıvan büyük bir zırhlıdır. Ufacık bir efkfırı umumiyeyi hayretlere düşürmesı 

~~~ gü~en vıı::d~kl ri!nnı;::!:~~~:ay~~i bu ;kllnsıftemlona beynelmilel hususi bir ihtiram Y.eni muahedenln yanında ve ona bağlı bir de~izaltı gemisinin kocaman bir zırhlıyı tabiidir. Bununla beraber tamamen tesi· 
.... uıet Inönü tebrik z mm n "'ylcı. vesika T- ki· i b h d - fi d 1 ·· k d v 1 B k' lar. Fak ... ~ olunmağa şayandır- Biz Türkler kendi tabll hududlanmızda • ur ~en n, u mua e e yuz 11 en batırmasını takdirle karşuamamak mum- rt! kapılma da ogru 0 amaz. u va a 

ll:ılıJ. '"' Onlann nınıı demlry 1 eski dostu Sovyet Rusya ile her hangi mi.i - ı · 1 k hs 
b türlü maıı ve stynst m·· . o': şebeke - sulh içinde ynşamak ve millet ve memleketi- sellllh btr ihtiUıfa girmesi ihtımı:ı.llne avnr.alkün değildir. Zira bu ufak tekne, zırhlıda ~ın. Alman denıza tı ~pta.nı.nın şa mı 
:ı.vardık.Ian dlkka•,e al uşkülle.e rağmen rn1zl yüksek hlr hars Te medeniyetin bütlln A _ • bulunan bir alay haber alma vasıt..ıları • 1 ınhısar eden muvaffakiyetinı knbul et 

}etıerı bir ınırsa bu muvaffak! nlmeU 1 d i tlf delendlrmek lstly ruz mıınl olmakta ve bu ftinruılle Turkiye dış . . . d k 
n.. zatcr hallnde teıxını ed<! - er n en s a o . siyasette şaka götürmez bir dLo;iplln ~:ı.htbl na rağmen torpil ve hatta torpillcrini at- rnckle beraber, harb çerçevesı ıçın e 
... "vaki 11.,_1_ r. Burun için hiç bir kimsenin ne kazanç ve h k t• · t b ·· tt"rm k için iki ı::ey• 

tııltı m -..uu,yolu siyasetinin memleketi ne de topraklarında btr gÖ'LÜmüz yoktur· bu olduğunu göstermektedir. mağa muvaffak olmuş ve kocaman as - ıyme mı e aruz e ı e ' :.-
~ ~k ~ sürükll,yeceğlnin bağırıldı~~ itibarla da hiç ·bir devletin toprak ve sul~ - Velhasıl Türklyenln dı., slyasetl bugünkü mını denizlerin dibine yollamıştır. bıikmamız lftzım gelir: 
d~ayı de~Udlr. Birkaç sene evvel m.ızda g&zü olmasını istemeyiz ve çekeme - çok bulanık, karanlık ve tehlikeli beynelmi. ş·· h . b ak'a Büyu-k Harbden 1 - Harbin cereyanı. 
ba geznılş ve ç0k şe - . lel durumda dalma en doğru ve en dürfıst up esız u v ' na Yapına1tta Y gonnnş bir zat yiz de. Bizi bu barışçı ve yapıcı mesaimizde .,. kadar deniz hnrb siHihının ere - 2 - Harbin neticesi. 

tı dtifman oldUğumuz demiryolları b1ı· her rahatsız 'Ve dllgir e00n veya etmek kas- yolu gösteren aydın ve herkesin itlmaıt ede- .,om:aya ' .. . • - .. . . • _ . 
l'lb olun Uc;aklarının bombalarile tah _ dı olan kimse bizim düşmanımızdır. bllece~l bir siyasettir. Onun hedefi etrafında nizaltlardan teşekkul f.'tmesı lazım gel - Harb henuz netıcesını gostermemış -
Para sa~a: namzed olduklarından bunlara Onun 1çln bltı bir traaftnn toprak ''e de - emniyet ve barı.ş t.e:mln etmek oldıığu için diğini iddia edenlerin noktai nazarını tir. Her iki taraf da, bu uzun mücadele • 
~I> olamıya~~rayı sokağa atmakla blr nizlerlmizln tamamiyetin! ve lstlid11 ve hür- mlidafaadır. Fakat her ihtlm:ı.li düşünen ve takviye etmiştir. Malum olduğu üzere de galib geleceğini zan ve iddia ediyor. 
l>U er tnünevver nrk~ndl..şe ile soruyordu. Bir rlyetlml.zin maııunlyetini temin eden demlryo her ihtlma.l için tedbir alan sağlam ve te - Büvük Harbde Alınan tahtelbahirleri ge· Mademki mücadele ediyorlar; o halde 
~A an IJart dmn•-·ou.,ı:ıs milyonlar sarfile ya_ lu, orou ve tahkimat gibi vaıııta.ları hazır - minath bir ınüdafandır ve işte Erzurum de.. ·bo"'yle bir baskın y!'lnmışlardı: Vedi - beklemek lazım. Bakalım ne olacak? .. 
ı.;<;raıt ka .... ~ .uının Diynrb'.lkın d ı k d1 ıı:. ta ft l ll bl tak ne -r ~t')lle rpl12larını taşımakla k • n ~- nr en ..,er ra an ayn gaye e r ım mlryolunun, Sovyet Rus dostluğu teznhQr - k namındaki Alman denizaltıcısı bir 1 Fakat harbin bugüne kadar cereyanı 

b t'i!klertnd endllerlnl o- beynelmilel dost.luklar kurmak mecburiyetin. l ı ı lh t Türk ı· glll Fr en Unları en şüphe edl er n n ve n aye - n z - ansız ·· . (K i Huk Ebukır) namında biz'? deniz hadiseleri hakkında az çok 
lor n hiç biri vartd yordu. :ınyır deyiz. ittifakının manaları da bundan ibarettir. gunde ıres ' .. .. :. . . . . . • ' ' 

1ieğlldl. Demirvoı 'Vil Yerinde düşünce- Sovyet Rusya ile dostJ.uğumuz·bütün dost- "' E ... k"I t üç İngiliz kruvazorunu batırmış ve dıl - bır fıkır verıyor ve netıce hakkında bazı 
hiç bl # u şebekesi şt dlll • . .. " n.. • r.r 1 e .. . . . ll:ılthk r şeye Ynrnnıa.sa b • m k baş.. lukların hem en eskisi, hem de en ustunu- ...... ................................................... ..... ıcrc destan olmuştu. O zaman da, bugun t:ıhmınlı:>rde bulunmağa sevkedebılıyor. 

harb ~hr kısıtnıarını blrblrır!eb, ~ı emleketın dür. Çünkü en fenn günlerde kurulmU§ ve Eski Şurayı Devlet binası gibi herkes hayretlere düşmüş ve efka- Bugüne kadar radyolarda işitilen haber-
• dldln<ie 3 6 ıyarak blr tec-"be l t Fak 0 t biz iki yüzlü ve • • ' . • · • · • A ~tısun bU vatanın müd r 1 u 0 unmuş ur. .. ta mır edılecek . · ,ede denızaltmın yegane denız ı~re nazaran zayıat bılançosu şudur: 
te aür tün sllfı.h tutarıa a ansı 1çln nü- g1zll dostluk oyunlarını hem bilmeyiz ve hem ııumumı) . . . 
ı.... aue Ylğın""a nıu istenilen sem. de böyle siya.Set düşkünlfitlerlndcn içtinab Adliyeye verilen BnbıAlldekl eski Şürayı harb vasıtası olduğu hakkında kanaatler İn~ılızlerde: Bır tayyare gemisi, bir 
....,,devam t '4t) ve sonra da b nl hı • llunaı akvtye ve lknı 

1 
u an a. - ederiz. İşte görüşmelerimizin Moskovad:ı bir Devlet binasında yapılacak tadlla.t ve tamı- belirmişti. zır .!. 

~er başolumn~ bir lhtly~ \iarıyacağı için neticeye ermemesine rnğm~n Hariciye Ve - rat işl, Nafia müdürlüğünce eks1ltmeye ko - Harbin devamı ve neticesi bu iikrın Almanlarda: 24 denizaltı gemisi. 
lbült1hn~~ızda her rfızf.ha_ 'bel r ;arurcttl. E- klllmizin buradan büyüt bir dost olarak ay- nulmuştur. ne kadar yanlış olduğunu ve bilhassa de- Maddi kıvmet itibarile şüphesiz İne:i· 

olırp bu Yolsuz itiraz e 'en zayıf blr rılınlnsınm ve Sovyet Rusya. ne olan dostlu- Tnmlratın 8 bin liraya kadar malolncağı . ·lt h b ·ı rine karşı müf' sir (Devamı tı inci scıyJada) 
ve Hilôrdıiara ğumuzn hlç btr 1ınlel gelmemesinin Sı)beble- hesab edllmektedir. mza ınm ar gemı e 

•• •ııt 

Demiryolu, Fırat vadi•inde ve Atma boğazında buralardan geçti. 
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~~~~~· 
Bay Temel denizde ~yunlar eğlenceler 

G jlge o"unları 
) Civcivin başına gelen 

• 

Bay Temel her zaman plaja giderdi. 
Fakat bir kere bile 50yunmuş, denize gir 
mek değil, kumda bile güneşlenmeıniş -
ti. Bunun sebebi vardı. Bay Temel yüz -
mek bilmiyordu. Yüun.e bilmeden deni -
ze girmek onun kibrine dokunuyordu. 

Yüzme bilenler, sanki etrafına topla -
nac:ık onun yü:une bilmediğile eğlene -
cekler sanıyordu. Herkes gibi, plajda bir 
kabineye girmek, orada soyunduktan ve 
mayo giydikten sonra bir müddet kum -
Iarda yatmak ve denize atlayıp yüz üstü, 
arka üstü yüzmek .. onun en büyük eme
liydi. Bay Temel denize girse, yüzme bi· 
len birinden ellerini kollarını nasıl ha -

l c..:.s:ı] 

r~ke.t _ett.~rm~i ıazım geldi~ini ~ğrense buz oldu gene ehemmiyet vermedi. Vel· 
b~r. ık.ı gun ıçI?dc az çok yu:me o~ene- hasıl öyle bir gayretle çalıştı ki sorma -
bıl11:-dı a~a, ışte bunu bir turlü kıbrlne yın, kitabı aldığının on beşinci günü ki-
yedıremıyordu. _ . ·. tabdaki bütün hareketleri aynen yapa -

. Ge5en yazın ~a~ınaa ıdı. Bay ~em~l biliyordu. 
bır gun sokakta yururkcn, seyyar bır kı- Artık pJ~ja gidip denize girmesi en ta
tabcın~ kaldırım kenaru~a koY;muş <:1 - bit bir hareket olacaktı. Plaj mevsimi de 
d~ğu kitablara baktı .. ~eşıd çeşıd hikaye gelmişti. PIAjıı gitmeyi niyet ettiği gün
kıt!l.~ları, roı:n~I~r, şıır kitabları ara~ırı- den bir gece evvel sabaha kadar uyuma
da bıt' ta~esı .gozune ~arpmı~tı. Bu. kıta- dı. Bir parça uyuyacak gibi olsa, rüya -
bın kabı ~zennde _denızde _yuzen .. bır a - sında kendini yüzme yarışına girmiş bi -
dam resmı ve cEvınizde vuz.me oğrenc - rinciliği kazanmış görüyor. Heyecan i -

r-:7-. 1 c;:inde uyanıyor~u. O ha~ikaten d?nizde 
t..=:='._J ne harikalar gösterecektı. Her çeşıd her 

cim yüzmeyi biliyordu. Şimdiye kadar 
denizde gördüıtü insanlar böyle çeşid çe
şid yüzme bilen insanlar değildi. Bay Te
mel denizde yüzerken hepsinin ağızları 
açık kalacaktı. · 

Nihayet sabah oldu. Bay Temel itina 
ile giyindi. Mayosunu, havlusunu çant:ı 
sına yerleştirdi. Bilyük plajlardan birine 
gitti. 

Lamb&vla duvar arasına elinizi uzatı
nız. Par~aklarınıza muhtelif şekiller ve
riniz, muhtelif hayvan, eşya şekillerini 
duvara aksettirebilirsiniz ... 

Torba dokunmasm oyunu 

• 
tık defa sovunma oda.ı;ına girmiş, ilk 

defa plajda mavo i1e görünmüştü. Bay 
Terr.el bir müddet kumların üzerinde 
vatt•. Yüzenleri seyretti. Ne kadar yan -
lış hareket yapıyorlardı. Böyle yanlış 

bilirsiniz> cüml~ı vardı. Demek bu kita- harPketler yapanların suyun yüzünd,. ,,..-~ ---..J 
bı okursa evinde yüzme öğrenebilecekti. kalabildiklerine şaştı. Hele o bir denize ·~ 
Bay Temel için bu kitab Adeta bir hazine girs!n .• bir yüzsün. Şimdi denizde yüzü- <.~~~' . . . . 
idi. · · d 

1 
d .. d. ~ - Yere hır yuvarlak çızılır, oyuna gıren-

Senelerdenberi girmek için can Qttığı y~rum zanne en er e yuzme ne ır gor- ler çizginin ilzerinde dizilirler. Bir kışi 
denize nihayet girebilecek ve yüzebile - sunler.. . ortava geçer, ucuna bir torba kum bağ -
cekti. Kitabcının istediği parayı verdi. Bay Temel nyağa kalkmıştı. Denıze Janmış bir ip alır .. İpi o tarzda tutar ki, 
Kitab1 aldı. Kitabcı istediğinden beş on doğru yürüdü. Ve bir insan boyunu geç torba öteki oyuncuların sıralandıkları 

• misli para da isteseydi, bay Temel geııe ~ . . · · i · 
tereddüd etmeden verirdi. Kitab elinde yuvarlak cızgıye ancak yetışır. pın u -
evine geldi. Odasına kapandı. Kitabı aç- 1 <t:> cundan tuttuğu halde torbayı kendi et -
tı. Birinci dersi okumaya başladı: rafında arkadaşlarının diz kapaklarından 

c Evvela soyunur mayonuzu giyersi - fazla yükselmiyecek bir tarzda çevirme-
niz., Bay Temelin mayosu yoktu. Ders ye başlar. 
için tie mayoya ihtiyaç vardı. Demek he- Ortadaki torbayı ötekilerin ayakları -
yerek hemen evinden çıktı. En yakın bir na çarptırmak istiyecektir, ötekiler de 
tuhafiyeciden mayo aldL Tekrar evine torba kendilerine yaklaşınca geriye kaç -
gelip odasına çıktı. madan bulundukları yerde sıçramak su-

Artık kendi kendine yüzme öğrenmek retile torbanın kendilerine çarpmaması -
kolayı olacaktı. Kitabı okuyor. Ve oku - na gayret edeceklerdir. Torba kime çar-
dul'unu tatbik ediyor. Masa Üzerlerine parsa o ortaya gelir. Torbayı çevirmeğe 
yü~ koyun yattı. Kollarını, ellerini ba - başlar. ~.o~~a ancak bir avuç kum alacak 
caklanru oynattı. Derin nefesler aldı. ~~-~~~-.~~.~~ •• ?.~~:~.~.~::: .......................... . 
Sırtüstü yatıp birçok hareketler yaptı. [ y· e·.·11· b ı"lmec ~mı"z J 
Kitabdan yü7.llle öğrenmek de pek ko - ., 
lay olmuyordu. Bay Temel hemen her 
sefer de şaşırıyor, sağ kolunu ileri uza - miyen iskeleden kendini aşağı attı. De -
tacağı yerde sol kolunu uzatıyor, sağ a - nizin ta dibine gitmişti. Kitabda oku -
yağını yukarı kaldırıp aşağı intlireceği duklarını hatırladı. Ellerini kollarını oy
yerde sol ayağını kaldırıp indiriyordu. nattı. Denizin yüzüne çıkabilmişti am -
Daha küçü el ayak hareketlerini ayni za ma, çıkmasile ikinci defa dalması bir ol
manda yaparken hareketler karmaka - muştu. Bir türlü suyun yüzünde dura -
nşı1-: oluyor. Elleri yerine ayaklarını, a - mamıştı. İkinci defa suyun yüzüne çıktı-

i 

Küçük civcive cnnesi 

bir solucan getirmişti. So-

Annesinden böyle yu - - Ben bir solucan ara· 
yıp bulayım! muşak etli hayvanlar hak 

kında izahat aldı. Sil -lucanın yumuşak eti kü -

çük civcive çok tatlı gel-

mişti. 

rnüklü böceğin etinin de 

solucan eti gibi tatlı ol -

duğunu öğrerunişti. 

Diyerek yürümeğe baŞ· 
ladı. Nihayet aradığını 

bulmuştu. Kabuğundan 

gagasile vurup kıracak 

Solucanın kabuğu üstÜ.nde bir yarık 
v:ırclı, kırılması çok kolay olacaktı. Ga
gasile hızlıca vurdu. 

Küçük civciv işin hakikatini neden 

zannettiği şey çiftlik sahibinin oğlunun 

barasıydı. Kabuk üzerindeki yarık da, 

etini yiyecekti. 

Fakat vurur vurmaz vurduğuna pi~· 
man olmuştu. Az kalsın gagası kırıla· 
caktı. KüçülC civcıv ağlaya ağlaya ~
müklü böceğin yanından uzaklaştı. 

sonra öğrenmişti. Onun sümüklü böce1' 

sümüklü böcek şeklinde yapılnuş ıcuJ1l• 
para atmaya mahsus olan delikti. 

ya klan yerine ellerini kımıldatıyordu. ğı 7a;nan baf(ırmak istedi. Sesi düğüm -
F k t bi k B T l k tm. t" · b' ·· d · D ğr b"l ıerdcıı a. a r ere ay eme mera e ış ı Jenm;ş gibiydi. Kuvvetli bir kol onu ya- biri, yerinden kalktı; boksörlere bağırdı: k~ın,_ . ıze ~on erın. . o .. u.. ı ~n i ·'ie 
ya .. ne olsa bu işi başaracaktı. Geceli kaladı. Çeke çeke sudan çıkardı. Bay Te- _ Aceleniz ne hakem gelmeden boks bır kişıyc hır ceb proJektoru, bır k Şlyfl 
gündüzlü kitabdan ezberledi. Halıda ma- mel korkudan tir tir titriyordu. Boğul - maçmıı başlanır .:rıı? bir kilo çikolata, elli kişiye de ayrı 

8 
i.,. 

sada tecrübeler yaptı. Masanın ayağı kı- masıtıa ramak kalmıştı. Hakem ringde idi. Fakat seyirciler o - güzel ve kıymetli hediy~~er verecetct d _ . Bilmeceye cevab verme muddeti on , 
nl ı, yere düştü, başı acıdı; ehemmiyet Neden sonra kitabdan yüzme çeşidlc - nu goremıyorlardı. Acaba nereye saklan- .. d '" B"lm b b" gönder 
vernıedi. Yerde tecrübe ederken elini va- rinin öğrenilebileceğini fakat asıl yüz - . .. . mış, ~ele siz d~ .b~r kere bakın hakemi ~~n~:·zarıfın e~~e~f;: cı~~lm~z:e, ıcelill~~ 
zonun bulunduğu sehpaya çarptı. Sehpa menin kitabdan değil, denizde öğrenil - İkı boksor rınge çıkmışlar, boksa baş- bulabılecek mısınız? Bulursanız olduğu sini ve bilmecenin gazetede çıktığı tafl 
devrildi, masa kafasında patladı tuzla mes; lazım geldiğini anlayabilmişti. lamışlardı. Seyirciler arasında bulunan yeri kalemle boyalayıp resmi gazeteden yazınız. ··-" ··········································································· ····················································· ·····················•·······················•··•···················· ......................................................................................................... . 

Bay Tekin cAslan a
vı. lsimll bir kitab al
mıştı. Onu okurken: 

- Aslan avı nasıl ya.. 
pıltr öirendtm. Ben de 
bn ava çıkacaAımJ 

Divordu. 

Bu niyetle av tüfeklerl 'Ye levazımatı satııa.n blr 
mağazaya g1ttl. Blr bıçak, bir tabanca, blr ı;ıi!ıe ve yü3 
kadar fifek aldı. Fişekllli omuzuna, ttoeklerı. taban
cayı. bıçatı beline talep maıaudaıı oı.kta. 

Bay Tekin mık aslan avına gidiyordu. Yolda onu ((Ö

renler, duruyorlar, dlkkatle bakıyorlar, içlerL"lden merak 
edenler oluyor, Day Tekine soruyorlardı: 

- Böyle nereye gidiyorsun uz? 
Bay Tekin kendinden emin bir tavırla oeva.b veriyordu : 
- Aslan avına. 

Bay Tekin hakikaten ulan avına gidiyordu. O aslanın nerede bu
lundulunu pek iyi bllll"Ol'du. BUyilk caddelerden birinde açılm19 genli 
bir meydan, bu geni.t meyda.nın orTekln oraya kadar gitti. Tüfe~lni 
doldurdu. Nlşa.n aldı, tetlti çekti.Kurşun aslana isabet etmişti aIJl 

ma bu aslan taftan J&Pılmlf bira.alan heykeliydi. 
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CIYllLAN AVW 
Yamn: Refik Ahmed Sevengil 

_Kendimden uzaklaşmak istiyorum! · 
BiRiNCİ KISIM 

SV'a.netya 
lüın seram Yai>uru Galata nhtımından ma-
nıendll san:! lle ayrılmJ,ftı. Düdük sesleri, 
öenı.er türlü :r, aöz !~arı ve daha buna 
hc.rkes taraf te3ahuru ti yıllardanberl 
t<lkrarıana ınd:an herkes için tekrarlana 
nıeras1ın h;~ ve manasız, basma kalıp 

B n alnı ıştır. 
Unlan ~ylerke d .. - .. 

sevlınJi geıe b n uşunuyorum: Herkese 
acaba ba n u hareketleri hoş görmeyişim 
kikaten :taPılmamış olmasından mı? Ha. 
ian ;;,...·· unı dolduran, sarılan kucakla 

' ~UŞen ve bir ' • ınış kOlları bir b!'"~ boyunlrına dolan-
kaıabaııt içlnd turlu çozülmek lstemiyen bu 
alA.kaJı hatta e benim için gelmiş, benimle 
klnuıe ;oktur .;zaktan benJ tanıyan tek bir 
ben ısteınış~ unun böyle olmasını bllhnssa 
sahte duygu U • Ben.bn için de, samimı veya 
i§slz a'hbabıar e buraya kadar geleceit bazı 
~ketten &Yrll un buıunablllrdi; fakat mem
Beyaha.te 'Wık.a~ Kimli değil, boyle bir 
ın~tunı. 6ınu bile sımsıkı gizli tut-

lii Ç Olnıaı.sa. 
ist.ıyorunı. bir IDÜddet için unutulmak 

Vapurun aıt k -
ParınaklJka dayaat guvertesınde, en arkada, şan cins bir kelebek hayatı y~ım. Şarap ı lar neslindendir, güzel çehresinde karşısı ı-
~alfıın ile ilerde ntnıf, arkada bıraktığım meraklıları vardır, bu lA.tif mayiden ağızla- dakini hayret ve ibadete ça~ıran bir parıltı 
&ıbı llıanan lı:ö ~ nı~uı arasında bir §crid 1 rına b1: yudum alır almaz markasını, nere yanıp söner, güna.h.sız dudaklarının manr.a. 
ruın; lllştJii lı:ı;>ük.lerı seyrederek du§unüyo- mahsulu ve hattA. kaç senelik olduğunu an- rası ruha arzu etmek ve etmemek duygııla.
~ını or.m ve ~e durup dinlenmeksizin larlar; sigara eksperleri vardır, içtikleri tü- rının mücadelesini aşılar ve ~özleri masum 
kalan Öl'ünıceğU:nd.i aiının itinde mahpus tilnfin mahiyeti hakkında iki nefe.cılik tecrü- bakışlarile içinize saffet ve hayranlık hisle. 

Bu, bentın utıra.bıru düşünüyorum. ı be ile size uzun boylu malumat verebilirler; rint doldururken .şeytanı parıltılarlle fesad 
Yıllardant>e':ns~:rdaki halimdir. ben de blrnz irsi bir kudret, blrçok ta tec- ve iştıha kalelerinin tunç kapılarını çalar. 

du; her l'enJ n yazı hayatı beni yor- , rübe, mümarese ve uzun müddet ayni işi Vücudünün taze canlı harekeUl ve cazlb 
iUrUr içinde ~ romir a.na ba.§Iarken çirkin btr yapmak ne.Ucesl olarak bu çeşiıd bir müte- manzarası bende ~ilini u 'atı k k . 
11Sab "' kA.Inıı.t. yara•~ftı. ha hnssısun· I klde r·ı- d k d d z p o şama ~e 0-ınu hırp .. ı... . .... MO.A zırlığı · ç n, u un en ve a ın an nu kendime doğ'ru çekmek istekleri uyandırı. 
beye -,,or • turlü zeka ihtir"" anlarım can hanııeJe.rtıe • _, ve · yordu; çehresinin durgun hali ve yarı esrarlı 
fena karakterlerin ve çuıunan, alçak, zayıf, ı Epikürlzm, esasında basit bir şey olmakla görünüşü sakin ve müvazenell olmamı emre
ahnıaıı: Y.ı hayVant b~& iyi lnsaıılann veya beraber tatbiki oldukça güç bir meslektir ve diyordu. 
!~in ısab.slyetJerı içinde ~yat suren kimse: muhtellf 'ha.yat telakkileri içinde sadeliğine Bu gezintide birçok kadınlar ve erkekler 

it ve eserıerlmin at.ıruw afaınağa uğraşa ve lptidalllğine rağmen hemen hemen eski- vardı· kimi hafit bir yaz elbisesi giyinmiş 
~Yetin atır zlnlrleri ilbi er1!1ı, bir mahk.ü- meyeock ve kıymetten düşmiyecek bir felse- kimi deniz kıyafetinde idi Zaman zaman su, 
""n bitkinim H sır .ımda taşımak- !edlr. · · -
Yazı · ele - ne ayıpı _ iş bittlkt.e ya atılıp serinleyenler, kotranın arkasına 
be!!en~rtaya Çıktıktan sonra onu bir tür~U Ayşe bu kıratta, bu kafada, bu gidişte ve bağlı salın üstüne çıkıp sinema eğlencelerini 
ı--~- menıek, heın daha ı • .ı"'ni bu yaşayışta bir adamın ufkunda bir şimşek taklld edenler ip merdivene tırmanarak ge 
·~n de yapa.bu 43 ..,.._ yapamamak gibi çak.t · ·· k k k d ' -rnuh eceğlni zannetmek budalalığ• ı, goz açıp apayaca a ar kısa mlye atlıyanlar, yemek yiyenler, içki içenler, 
h!l(:aJa;;ırın talthlnı ebediyen karartan b~ blr zaman içinde onun duygu ve düşünce- oturup dedikodu yapanlar vardı. Kadınların 
ınecbur ağırlığı ile omUZla.nnda süriıkıeme e i !erine Mklm oldu. . çoğu güzel ve erkeklerin çoğu g:;z alıcı ldl-

But. olduğu blr cehennem azabıdır ğ ı Onu evvelki sene yaz tatilinde ıstanbuldıı ler. Ayşenln etrafında,gezdlrdlğl havayı hiç 
berı b~b~unıar Yetmezmış gibi, senel~den- bir ahbabımın davet etmiş olduğu bir kotra birinde bulamadım. 
lenıneıtsiz.ln Çeşld kndın arasında durup din- gezintisinde tanıdım. Beni hülyalara çekip götüren bu genç kız 
ıeu nrzuıarıabirlnden öl.eklslne giderek, ra. Diz kapaklanndan aşağısını çırıl çıplak ~ir için ilham perisi, roman muharriri için 
1şlenıek.te ld:.~hlsle, heyecan ve hıcraıı lle bırakan bir şort giyinmişti; belinden yuka- fevkalade enteresan bir hikaye kahramanı, 
üstünde ı: wotım şehvani ağ, slnırlcrimin rıya ancak göğüslerini örten, koltuk altln- musikişinas için hassasiyet ve heyecan u
Yükselıneğe ~apLshane duvarlnrı glbi nnı, omuz başlarını ve bütün kollarını çırıl yandıracak bir ahenk nümune.si olablllrdi; 

Yak!a.şan tehlike ış ta !artına varmamışım. çıplak gösteren gartb bir elbisesi vardı. Ge. r~ ve heykeltraşın atelyesinde ebediyete 
ka halka Çan &esl:; etr~fa haber veren hal- minin yelken iplerine tutunmuş, iki. kolunu namzed eserlerin v4kude getirilmsi için mo
beni gü.nJüt 1şl ~ibı fi.ddet.ıi başağrılı:ı.rı iki tarafa açarak çarmıha gerilmiş Isa gibi del olarak kullanılan kadınları da hatırla
içinde birden f e hummalı !aaUyetı ı mazlum bir eda ile duruyordu. Kısa kes!l- tıyordu. Ne meslekte, ne lşde ve ne servette 
boıuınıuş bir ar:::a 'h~~~nılmış ve motörü "l'llş saçlarlle genç bir erkek başına benz!yen olursa olsun her evlenmemiş genç erkek bu 
dUrdu. a ü<UUKle sarsıntılarla dur- b:ışı müzeden getirilmiş bir genç insan blis- kızı ideal bir nişanlı olarak düşüneblllrdl. 

Bu, haya~ta tünü hatırlatıyordu. Bir genç insan ki ilflh- (Arkası var) 
Vaiizterıın ç: bir dönüm yeri olmalı. 

Jeksıyonıar ır..ft Qflr ve elblseden ziyade en-
dUğ • ~eler ve ilA.ç .. ı~ 

u halde kış içinc:ı ._dertle dolu ol-
gcıcrek Mann.n e Ankaradan İstanbula 
diın. liekl.nı.ıere r:a ortasında bir adaya çekil
~~ YaznuYacalı: :rnn Y&lnız kalacak, oku. 

tını. Etrarı.ınd fişunmıyecek ve dınıenc
~lldayara,k KCÇip a haya.t nehri fellUelerıe ç:ı._ 
Parçasına tutu giderken !ilaçlık bir kara 
kalın k nup -~• a • sessızuk ,, ...... anara.k harekets'z 
ratı nıüştru - içlnde dlnlenınek ve - iıİ. 
~~~uduınu Pay~~~İtra~ah başlıyan 
h er ve zev~ §eklmde vahı ted 
at.sız ""'~ aradım. Heyhat b -

llll.ın '-'UUD başkaıan . • enı ra-
""' . k.endlınden değlldır, ben kendi.. 
""-'nu: kalnı uzn.kla.şıp ayrıl 
olabuı anı ve dintenın mndıkça 
sa rdl? Nitekim bu em nnsıı munıkfın 
tUYUye haya.tı0<1an kaza zamanını şaşırmış 
bl ne eklendıti insanı ncun ~ırlığının li.&o: hale lı:oYtUı birkaç b~ k:a.t daha iğreno 
&ib~YUp Y9.Zanıanuı Olınak et.le bir müddet 

Yorgun ve lh azabıdır Es 
Kene esklaı Ullçıar içllld • kisi 
d . Kibi bo-n·~ e bir b~ 
Ondunı. Ald•ıı.ı ...... ıılnlrıerıe ve 

&arsaca1r: ın -e. ın haberler benı Ankaraya 
l'Qfelerle ar:lyette idi: 8evdttlın bı.ısbütun 
teklltlnde buı ettltirn. kencllaI.n ' htunnıaıı 
le v Undutunı A e evıenıne 
1 ermeğe lüzuın Könn Z· bana cevab bi 
enıntştıı e n başkası ll -

A e ev_ 
kır Y~ bentın hayatıının 
rn k Ylllık Yolwndan a kasırgasıdır; beni 

ı unutturan zevk]~ı.ra.n, hana itıyndlan 
§Uru altüst ed~n ve be • defl.ştiren, yaşayı: 
tc.cıın Yanında sô ll n1 - bunu bilnıem her
halinde bıratan ~ rebllir miylın - blr enkaz 
tehlike... lr tayfun, blr felfı.ket, bir 

Çocukken evıı k 
delice isteklerle omşu kadınlara tl.şık olup 
Onları ha tepine tepine atladığımı 
ını, teıale~17ık:ez şeylerle tehdld ettttı~ 
Fakat Uk gençlik ata kal~ımı hatırlarım. 
lU.n heyeca ı yqnn, devamıı bir rabıta.. 
~un n anna ald hatıralann YfikünU 
ka ıyor. El<ıtı devri 
it nıarı içinde nlk~ı 8er?et ve knnun lm-
ona~ın~a her boy karılarından başka 

rıYele.r b da, her renkte seçme c:ı. 
ltaırrıı_, btul~~uran babamdan bana mı 
~ r wuılat ve Ciruıt rns 
Çi lr, ben llk gençlik ııe yet ltiyadı mıdır, 
b~ekten çlçete konar k ı:r:lınden 1tibarerı 

bahcenın r.evtını b~den aşan ve bütün 
Çlk.armağa utra.. 

Dün bir Rumen ticaret heyeti geu~i 

Heyet azalan b•r arada 
Dün Daçya vapurile altı ldşllik bir Rumen 

Ucaret heyeti şehrimize gelm!.ştlr. Heyet 
profesör İgro Dlmitre.skonun reisliğinde mü
hendis Arkadlan, İktısad Vekrueti namına 
Bank Tabütalden BruJü, Hariciye Vek~letin
lle Rumen sefarethanesi lktı.sad müşaviri 
den Mihall!an, İktısad Nezaretinden Brabu, 
Mnnoskodan mürekkebdir. Rumen ticaret 
heyeti yarın Ankaradan şehrlmlze gelecek o. 
lan Ucaret heyetimizle derhal yeni Türk -
Rumen ticaret muahedesinin esaslarını tes
bite ba.şlıyacn.klardır. Yeni !'1.nlaşma birkaç 
senedenberi mütemadiyen az:ılmnkta olan 
mütekaıbıı ticaretin yeniden eski yüksek se
Viyelmni temine matuf olacaktJrö Filhakika 
meselA 922 yılında memleketimizin Rumen 
ithalatında nlsbetı 4,47 iken bu rnüteaklb se
nelerde 0,25 e klil.dar düşmüş ve geçen yıl 
tekrar blr miktar yükselerek 1,39 u bulmuştu. 
Bu azalış dolayıalle memleketimiz lktısadl _ 
memleketten yapılan petrol ve kereste itha
yatının lüzumlu maddelerinden olan ve bu 
lA.tı da azalnu~tır. 

Gt9eJl .ee.ne Romanyaıa ihracatımız 252,000 

ley kıymetinde 20,700 t.on ve ithalUımı ı da 
209,000 ley kıymetinde 76,400 ton idi. 

Yeni anla.şmadan sonra Romanyaya .ıte -
tlenberl ihraç etmekte olduğumuz ve fakat 
son senelerde hayll azalan taze ve tu~lu ba
lık, küçük baş hayvan derllerl, sert buRda7, 
nohud, tütün, fındık, kuru üzüm, iı.cir, kuru 
meyvalar, zeytin, zeytinyağı, palaınut, pa -
muk ve maden kömti.rü ihracatının artacatı 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Her iki hükumetçe mütekabllen dost mem
leketlerlmlz arasında ticaret seriyesinin yük
seltilmesi arzu edilmekte, yeni anla§manın 

bu arzu ve mütekabil lktısadl zaruretlfil"i te-
min edeceği şüphesizdir. • 

DOn kendislle göru,en bir muhnrrlrimJze 
Rumen ticaret heyeti reisi de bunu teytd e
derek: 

•- Türkiye ne tıcarı münasıeba..tımız 250 
milyon ley kadardır, bunu yeni mukavele ile 
300 milyon ıe~ çıkarmak mümkün olacak -
tır. Aramızda hiç blr lhtlıt\f yolttur ve yalnıs 
şanj mU.kUlltı vardır. B\lllu dA halledecetız, 
mOıatereler 15 gün tadar deT&m edeuttlr.• 

Sayfa 1 

-----
Bir 

RADYO 
Haftahk 
PROGRAMI ----_,,,, 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUGU 

1848 m. 182 Kes. 120 Kw. 
.A.Q. 19,74 m. 151!15 Kes. 20 Kw. 
.A.P. 31,79 m. 9tG5 Kes. 20 Kw. 

C:IDIARTESİ 21/10/ 939 

Tschaikowsky: Melodi (Op. 42, No.3J 6 -
Yoohitom.o: Japon silltı. 7 - J. Strnuss: Şen 
VJ.ya.ruı <Vals.) 22: Memleket saat dyan, n • 
Jans haberleri, ziraat, eııham - tahvilat, ktım 
blyo : Nukut borsası. Ulat.) 22.20: Müjzlk 
<Küçük or.kestra - Yukardaki programın de
vamı.} 23.25 - 23.30: Yarınki program ve ka
panış. 

* 13.30: Program, ve memleket saat aya.n. SALI 24/10/ 1939 
13~35: AJaruı ve meteoroloji haberleri. 13.50: 12.30: Program, ve memleket saat ayarı. 
Türk mllzlli: Çalanlar: Vecihe, R~n Kam, 12.35: Ajans ve meteoroloji hnberlerl. 12.50: 
Cevdet Kozan. ı - Okuyan: Mustafa Çağ - Türk müzıti: Yeni şarkılardan müntahab 
lar. 1 - Uşşak peşre~. 2 - Rakım - Uşpt program. Çalanlar: Ruşen Kam, Reş<ıd Erer. 
şarkı: CBllemem bir gun.> 3 - Falz Kapan- Cevdet Kozan. Okuyanlar: Radife Neydik 
cı - Uşşak Ş!lrtı: <Hayali çıkmıyor.> 2 - O- Mel6k Tokgöz. 13.30/ 14: Müzik (Karşık prog~ 
kuyan: Mefharet Sa.ğnak. 1 - L!\tıf ağa - ram - Pl.) 18: Program. 18.05: Memleket saat 
Mahur tarkı: CI>tiŞ:ilm yine bir şuhu alte:rn- Ayan, aja.ns ve meteorolojl haberleri. 18,25: 
Ura.> 2 - Tanburı Cemli - Mahur ,Prtı: Müzik (Dans müziği - Pl.) 18.S5: Konuşma. 
(Var tnn zatında böyle hfism\ an.) 3 - Mu CHıı.lk lktisad saati.) 19.10: Türk müziği (ka
sa Süreyya - Mahur şarkı: CTncı hüsnün rşık program.) 19.50: Konuşma (Tavukçuluk) 
hükmeder.) 3 - Okuyan: Mustnfa Çağlar: 20.05: Türk müziği (Klfıslk program.} An _ 
1 - Bad~ttln Kaynak - Muhayyer şarkı: kara Radyo.su Küme se.s ve saz heyeti. İdare 
(Batan gun kana benziyor.) 2 - Muhayyer eden: Me.<ı'ud Cemil. 21: Konser takdimi: Ha. 
kürdi şarkı: <Efem ş~dl .. ene~ sözüne kan - lll Bedll Yönetken. 21.15 : Müzik <Radyo or -
dı.) 3 - Muhayyer turku : (!rafa fincan kestrası _ Şef: Dr. Praet.orius.ı 1 _ Mozart: 
koydı.mı.l 14:50: Müzik CRiyasetlcümhur ban cSenfoniD (do majör_ .Jüpiterıı) 2 - Hon -
dosu - Şef: Ihsan Künçer.) 1 - J. &mehel: negger: . Pastornle d'El.e». 3 - Schubert: 
La Voyante (Scottisch.) 2 - Lecocq - Gua •• Rosamunde• (Balet müziği.) 22: Memleket 
tello: Bouquet de Valses. 3 - J. S. Bach: saat dynrı, ajans haberleri, ziraat, esham _ 
{A) canon Double: CB> Fugue. 4 - J . Of - tn.hvllfıt, kambiyo _ nukut borsası (flat.> 
fenbach: La Grande Duchesse de Gerolste - 22.20: Serbest saat. 22.30 : Müzik (Cazband _ 
in (fantezi.) 5 - Oesar Franck: Mn.rcht! des Pl.) 23.25/ 23.30: Yarınki progrruu ve kana _ 
Francs Victorieux. 15.15-15.SO: Müzik <Dans nı.ş. 

müzt4l - Pl.) 18: Program. 18.05: Memleket 
saat ayarı, ajans haberleri, meteoroloji ha
berleri. 18.25: Müztk <Radvo caz orkestnısı.> 
19: Türk müzlti: Geçit kons:?ri - 12 okuyucu 
sıra lle. 20: Kon~a. 20.15: Türk müzi~l: 
1 - Halk türküleri: Çalanhr - Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan Gil::-, Hamdi Tokay, 
Basri Üner. 21: Müzik <Kt\çük orkestra -
Şef: Necib Aştın.) 1 - Michrli: Çardaş, No. 
2.. 2 - Chopln: Noktürno, mı minör. 3 -
Karı Blume: Göl kıyılarında. 4 - Saint...Ba
ens: Akşn.m hülyası (Süit.) 5 - Yvaln: Du
dakların operetinden potpurt. 6 - Walde -
mar Glbish: Çakır keyfim (Viyana şarkısı.) 
7 - Pet.er Frels: Lejyoner asker <Vals.l 22: 
Memleket saııt Ayarı. ajans haberleri. ziraat 
haberleri. 22.15: Konuşmtı <Ecnebi dillerde.) 
22.45: Müzik (Cazband - Pl.l Amerikadald 
radyo klüplerinln talebi üzerine bu klfipler 
azalarına ithaf edilmiştir.) 23.25 - 23.30: Ya-
rınki program ve kapanış. • 

* 

* ÇARŞAMBA 25/ 10 11939 
12.30: Pro10"am, ve memleket saat nytırt, 

12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: 
Türk müzlği (Pl.) 13.30 - 14: Müzik CKüçUk 
Orkestra - Şef: Neclb Aşkın .) 1 - J. Stra -
usıı: Mavl Tuna Valsi. 2 - Brusselmans: Fe
lemenk raksı. 3 - J. Brahms: Macar dansı. 
No. 8. 4 - Grleg: Pergünt süiti. 18: Program. 
18.05: Memleket saat it.yarı, ajans ve mete 
orolojl haberleri. 18.25: Türk müzlği: İngll -
tere Radyo idaresinin talebi üzerine İngilte
reye ithaf edilmiş olan bu program, mezk\ır 
idarece rö - transmlsYon suretlle naklen neŞ
redilecektlr. 19: Türk müziği. Karışık prog -
ram. 19.25: Konuşma COrmnnlarımızı tanı _ 
yalım ve koruyalım.) 19.40: Türk mtiz.lğl (Fa 

sıl ıtt?yeti.) 20.20: Tem.sil. 20.50: Konuşma 
<Haftalık posta kutu.c;u.) 21.1.: Müzik <Rlya
setlcümhur Bandosu _ Şef: İhsan Künçer.) 
1 - R. Chapl: A. Bunch of Roses <Marche 
Espangole.) 2 - R. A. Steck: FlirtnUon (Vtıl 

PAZAR 22110/ 1939 se - İntermezw.) 3 - G. CharpenUer: Bal-
12.30: Program, ve memleket saat ayarı. let du Plal.sir. 4 - J . F.d. Barat : Kornet için 

12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: fanteıl. 5 - P . Tschalkowsky: Groses Fan
Tiirk mü1Jği: Yurd panoramcı.sı . Okuyanlar: tnlsle Eugen Onegin. 22: Memleket snat a -
Kiime ses heyeti. Çalanlar: Fahire ve Refik yan, ajans haberleri. ziraat, esham - tah -
Fersan, S. Ataman, Ruşen Kam. İdare eden : viltlt, kambiyo - nukut borsası (Fiat.) 22.20: 
Mes'ud Cemil. 13.30 - 14.30: Müzik CKüçük Serbest .saat. 22.so: Müzik (Cazband - Pl.) 
Orkestra - Şef: Necib Aşkm.) 1 - Mainzer: 23.25 _ 23.30: Yarınki program ve knpanış. 
Düğün töreni. 2 - J. Bra.hms: Macar dansı, * 
No. 3. 3 - Karı Komzak: V!yanad:ı gece. 
4 - Arnold Melster: Bohemya :rapsodisi. 5 - PERŞEl\tBE 26/ 1011939 
Kalmann: Minyatür süiti. a - İki küçük tav. 12.30: Program ve memleket saat ayarı 
şan . b _ Uyu yavrum. c - Haydi, ata binelim. 12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: 
d _ ve şarkı söyliyellm. 6 - Eduard Künne.. Türk müziği . Çalanlar : Kemal Niyazi Bey • 
ke: Dans süitinden Blus. 18: Program. 18.05: hun, Cevdet Çağla, Hnsan Gür. 1 - Okuyan: 
Memleket ~aat A.yarı, ajal)S ve meteoroloji Sadi Hoş.ses. 1 - Kürdlli'hleazkdr peşrevl. 
haberleri. 18.25 : Müzik {Radyr> caz orkes - 2 - Udi Ahmed - KürdillhlcazkAr şarkı: 
trası.l 19: Çocuk saati. 19.30: Türk milzlği mııerse ~dig!m olsun.> 3 - Yesari Asım 
Çalanlar: V~lhe, Reşad, Cevdet Kozan. 1 - Kilrdlllhlcazk!r şarkı: <Sen gltg1de bir fı.fe
Okuyan: Muzaffer İlkar. ı - Nuri Bey: Bıı- ti deveran olacaksın.) 4 - Ha.qan Giir: Ka. 
selik peşrevi. 2 - ıtrı efendi: Buselik be.cıte. nun tak.slml. 5 ~ Arif Bey - Kürdlllhlcn2'kfı.r 
3 _ Dede _ Bu.<ıPJlk şarkı: (Z(\lfündedlr be - şarkı: (Deşme datı slnei süznnımı . > fi - Hnlk 
nim bahtı siyahım.> 4 - Reşad Erer - Tak. türkfisft: <Bağa girdim kamışa.) 2 - Oku -
.sim. 5 _ Şakir ağa - Şarkı: CSünbUfüıtan). yan: Semahat Özdenses. 1 - Blmen Şen • 
6 _ Tanburi İshak - Şarkı: (Gönül vermez Bestenigô.r şarkı: (Derdimi ummann dök -
bivefa.l 7 - Selim m - Şarkı: (Bir pürcefa tüm.) 2 - Şevki bey - Hicaz şarkı : (Affıoyle 
hoş dilberdir.) 8 - Behram ağn - Buselik suçum.) 3 - Refik Fersan - Rlcnz şarkı: (Ey 
saz semaisi. 2 - Okuyan: Seme.hat Özden - benim g<?nca gülüm.) 4 - . .... ..• _ Hicaz 
ses. l - Mııhmnd <Jelfı.letttn P. - Karclğar türkü: (Indim yft.rın bahçesine.> 13.30 - 14: 
şarkı : (Vahı meyusl visalin) 2 - StllCıhattln Müzik (Karlfllt program - Pi.' 18: Program. 
Pınar _ Kilrdlll şarkı: (.A.şkınla yanan kalbi- 18.05: Memleket saat Ayarı, ajans vr mete _ 
me) 3 _ Rahml bey _ Kfirdllih!cazkdr şnrkı: oroloji haberleri. 18.25: Müzik (Radyo cnz 
(Mahnnnu şevkim.) -ı - ......... _ Kürdlllhi- orkestrnsı.) 19: Konuşma CZlracıt :ıantl.) 19. 
ca-ık!'lr şarkı: COönlümü ba~ emellerle.) 15: Türk müziği <Fasıl heyeti.> 20.15: Konuş 
3 _ Okuyan: Safiye Tokay. 1 - SalCıhattm ma (Doktorun saa..tı .> 20.30: Türk müziği: 
Pınar _ Nihavend şarkı: (HA.1! yaşıyor.) 2 - Çalanlar: Kemal Niyazi Seyhun, Cevdet Ça~ 
Falı Kapancı - Nthavend şarkı: roelgUzellm la, Hasan Gür, Şerit İçl1. Okuyan: Necmi RI. 
çıımhcaya.) 3 _ Refik Fersn.n _ BuzlnA.k şar za Ahıskan. ı - "Tanburi Cemll _ Muhayyer 
kı : <Canın kimi isterse.) 20.30: Konuşma. peşrev!. 2 - Arif Bey - Muhayyer Şarkı : (Hu 
20.45: Türk müziği (Fasıl Heyeti.) 21.30: Mf'ı- manyok.) 3 - Lemi - Uşşak ~arkı: (Ümidim 
zik (Dans müzlli - Pl.l 22: Memleket saat l'ı- öldil artık.) 4 - Kemal Niyazı Seyhun _ Ke. 
yarı. ve ajans haberleri. 22.15: Ajans spor mençe tak.osimt. 5 - Buphi Ziya - Hfisevni 
.serv1...<d. 22.25: Müzik (Cazband - Pi.) 23.25 - şarkı: CFeryad ediyor bir gül lçln.) 6 _ Şev. 
23.30: Yarınki program ve kapanış. ki Bey - Hihseynl şarkı: (Hlcrnn oku.) 7 _ 

+ Rahmi Bey - Hüseyni şarkı : CKlm\n mecbu-
PAZARTEsf 2311011939 ru htisnU l\nısın.) 8 - Hfüıeynl saz semaisi. 

12.30: Program. ve memlletet SAat lyan, Okuyan: Mefharet Sağnak: 1 - Bedriye Hoş 
12.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. lUO: gör - Uşşak şartı: <Gel t\şık gücenml') 2 
Türk Mnm#i cPU 13.30 - H: Mnzik <Karıtık Tanburl Cemil - Şehnaz ~rkı: CFcryad kl 
program _ pl.) 18: Program. 18.05: Memle _ feryadıma lmdad edecek yok.) 3 - Halk tür 
ket saat tyan, a.Jam ve meteoroloji haber - kW:l1:. <İnce çayır blctllr mi?) 21.15 : Mfizik 
~rt. 18.25: Milzit ('Radyo cu ortest1'9.81l. 19: <Küçük orkestra - Şef: Necib Aşkın.) l -
Konuşma.. 19.15: Ttırk mü~ (Fasıl heyeti.) Weninger: Volga kıyılarının şarkısı. 2 _ 

2o.ı5: Konuşma. 20.30: Tüı'k mtnl~I: Çalan. Mlcheli: Çocuk oyuı~ları. 3 - Jtıcob Chrlst: 
lar: Vecihe. Ruşen K'am, Cevdet Kozan. 1 - Altın yıldız.lar. ~ - Italo Azzonl: Melodi. 
Okuya.n: Mfü,eyyen Sena.r. 1 - Isfahan peş. 5 - Max Br.ıc'h: Kol Nidray. 6 ·- J . Strauss: 
revt 2 _ Arif bey - bfahan şarkı: <Canda Viyana kanı. 7 - Rennto Erogi: Küçiik me. 
hasiyet mt var.l 3 - Rahmt bey - İ.!fahan lodi. 22: Memleket sant ayarı, ajans hrıber • 
şarkl: (Etme beyhude figan.) 4 - Kanun 1ar1, ziraat, e.ı;ham - tahvllat. kambiyo _ nu· 
taksi. 5 - Falze - Uşşak tam: <Niçin nA.len- kut borsası <Fıat.) 22.20: Müzik (Küçük or • 
desln.l 8 - Şük1'11 - Uşşak sarkı: (Geçti mu kestra - Yannki programın devamı.) 22 ~5: 
habbet demi.) 7 - Dede - GOllzar snrkt: <BI- Müzik CCazband - Pl.) 23.25 - 23.30: Yarın
vefn 'blr çeşmi btdad.) 2 - Okuyan: Mustafa k1 program ve kapanış. 

Ço.~lar. 1 - Nuri bey - mcazkA.r ağır semaı: + 
<Benim servi hıramanım l 2 - uaı ceınn - CIDIA27/ 10/1!39 
Htcazklr şıo.rkı: <LAyık mı sana.\ 3 - ZekAI 12.30: Program ve memleket saat ayan. 
Dede - Hlcnzk!r vilrük semaı· fBi\lbfil e:ibl 12.35: Ajans ve .meteoroloji haberleri. 12.50: 
pür oldu.l 4 - Hlca'lkft.r saz sf'malsl. 21.15: Türk müzlğj <Pl.> 13.30 _ 14: Mlizik <Karı.şık 
Miizık: C'Küellk Orkestra - Şef: Necib Aşlm.l program • PU 18: Program. lR.05 : Memle -
1 - Hans Schmldt: İnciler <val<ı.) 2 - Soedr. ket saat !i.yarı, ajans ve meteoro)ojl haber _ 
Scvg1ltm - <İntermeZ'ıOl 3 - Beeethoven: lerl. 18.25: Türk müzl~I <Fasıl HeyetU 
Op. 27. N<ı. 2. Mehtab sonatının Adaclo Sos- 19.10: KonU.§Dl'a <Haftalık spor senisU 19. 
tenutA:>'su. f - Foclk: Hfily& (Valıı.) 5 - (Davamı 8 inci sayfada) 
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g Sayfa SON POSTA Birinciteşrin 21 

.son Posta» mn zabıta romam: 23 DDnyanın en çok okunan yeni 
romanlarından birin·n hulasası 

Nakleden: Hatice Hatib 

iz üzerinde Yazan: Amerikah Lawrence Jayson il Çeviren: lbrahim Hoyi 
Dünkü kısmın hulasası - ötekiler de b~ka sevgllllerinizln resmi 1 - Haydi Gaston, evvela sen şu hoca n 

değıl ıru? Doktorcuğum sıkılm.ayınız, serbc.st- zamnn gltm~. onu öğren gel, blze habc. ver. 1 Amdıik:ılı muharrir L. Jayson bir gün 
çe konu.ııunuz.. Ben de daha genç l:ten en a.1 Gaston bir müddet dı.şarda .kaldıktan son- parkta oturnrken kuln.ğma bir sesin: 
ş:ığı uç liort stokwn vardı, siz de hüsnü ta- rn içeri şu haberle geldi: - Ceyson sen boş adamın birlsishı. Bir 
bla.t sahibi blr insana benziyorsunuz. 1 - Fransı ca hocası şimdi gitmiş, odadan işe ya.ra.musm, asin. bir faydan görulmedi!. 

Doktor: da cndan b~ka kimse çıknuımış! diye fısıldadılını duymuştur. İlk önce ehem-
- Hayır. hayır dedi. Bunlar benim sevgi- G<mın. kc tarını çattı. Bu haberin onun m.lyet vermemiş olmakla beraber, gitgide ba 

illerim değil. Bu kadınlan tanımıyorum. 1 canını adan ..'kıllı sıkmış olduğu l:elll idi. sesin tesiri altında kalmış. gene onun ~ _ 
- O halde niçin bu kadınların res!mlerlnl - Bu 1.şdt:n bir şey anlıyors:ım Allah canı.. vikile, pe'rvasızca kendisini denize atmıştır. 

c!e aldınız. mı alsın ı .. dedi. Bu vaziyete göre doktoru zi- Fikrince yiirü,)erck Okyanusu geçecektir. 
Mnrruud: yaret etmiş olan cen'ıumen demek M.la otel- Hakikat halde muhıırrir delirmiştir, ve hns-
- Şaşkınlık! ve teLı.şımdan onları, nişan- de bulunuyor. Haydi şunu bir görelim. Çık talığmm şiddetile ne yaptığını bi.memek -

iımın r mlerile bir ktc ceb 'lle h.dirmlşlm. sen dışarı. tedir, Ayıldığı zaman kendisini, sonradan 
Dem k rJ ban rin çekmecesi kadın res. Gaston dı.ş::ırı çıktı. Goınar pencereye gitti. hastane olduğunu nnladığı bir yerde bul -

mil dolu Jdı öyle mi? Demek kJ ... akallı kah- Perdeleri a-çtı, o z:ımıı.n cami ırdan b rınln muştur. l\l.ahuıl ses gene peşini br akmamış, 
ram nımız pek te kadın duşmanı dc-ğilmlş, ustalıkla kesJlp y nden çıkarılmıj uğtı- oı u türlü tiırlü şuursuzca hareketlere sevket-
fila ! ... AI ! ... Hem de guzel kadmlı1rı seçme- nµ gördu: ıni ve ta.blatfle gardiynnlann müdahalesine 
sini pek iyi biliyormuş! Fakat .. aman Alla- - Doğrusu ı.1alıırane iş yapılmış dedi. J{e- m:u-uz kalmıştır. Gardiyanlan birer duşman 
hır!ı. buldum .. buldum. lpln ucunu buldum. çe de kullanılmı.ş, perde de gürültüyü boğ- telftkki eden Ceysmı onla.rm kendisini ya -

Oo.'IUlr, çıldırmış gibi ortarla aansetmeğe mu.Ş, doktor da uyuduğu için ses çıkmanuş. kalayıp ıslak çarşa:J.ara sarmalarını bir nevi 
başladı. j Dışarıya çıkıp aTllk!. nln yanına r.eldl: işk nce diye telakki etmiştir. 

- Her şeyi artık anladım, diyordu. Dok- - Lozanlı ' adının odasının yanınd:ı kim Nihayet günler geçiyor ve muharrir binız 
torun hayatına neden kastedilmek istenll- oturuyor. iyile:ıme aliirnetıerl gösterdiğin{len hastane-
dlğini anladmı. Bunun sebebi cbktorun elln.1 - Doktorun odasının yanında i odada o nln yıiTllD. akıllılara. mahsus lusmına n:ıklo-
dekl bu reslmlerdir. Evet evet a!'tık her şeyi oturuyor. Ondıın sonra bütün odalar boştur. ıunuyor. Bir gün ikindi vakti de, kısa boylu, çiroz homur homurdıımnala.rma ra.ğnıen konuş.. 
biliyorum. Katil Zczc'nln, M1m.lnln, Nlnet-1 - o h ılde şu blzlm Lozanlı dilber! bir zi- [Hikfı.ye devam etmektedir.] g!bl 1r adam salonumu?.a geldi ve l§ b~ı- ı mayı lnhl.sıı.r altına. aldı. Knrşısındııkllerden 
te'ln re.s1mlerden blr tanesini elıne geçirmek ya.ret etmemiz 11\zım! Gel doktorun odnsınn nal..: .. diye bağırdı. . bir mukabele, bir mt•:. Jefet görnıertnce yo-
lçln çab;ı.lıyor. B'.llla belki de sel>eb bu re- dönelim. . f/lıllfNW • .. Buyük m:ı.salar yerleştirilmiş bir odaya 1 ruldu. Zevki, neş'esl kaçar glbl oldu. Yanıma. 
siınlcrden bir t.a.nes1nln boğulmuş kadına ald Odaya dond:iler. Gomar Tilklde:ı blr lı ••-1 llk ı· rşıl~tığım manzara beni ürkutmek:- gittik; hepimize yer gösterdiler ve elimize geldl. Elini uzatnrak: 
)lmasıdır. Biz bu resimler vıısıtaslle o ka - gu istedi. onunla duvarı deldi ve Loz:mlı le beraber §Uphelcriml de yatışt~dı. Bir elek- sazdan ynpılmış yuvarlak blr pUl.kn tutuş- - Hello .. hello .. yabancı bey ... İsmim cod 
ıhnlan meydana çıkarırsak katilin cinayeti, genç kızın odasına bakmağa başladı. Od da trik P ojektöru glbl, buraya düştfı~ümden- turdular. Buna hiç te al!\ka göstermeden bana mnvalcı Co derler .. senin adın ne? .• 
ort ya çıkmış olur, yoksa niçin katil dQkt0- mavi ışıklı bir gece kandU'i yıınıyordu. Lo- ı beri araşt dlğım cevabı buldum. Şimdi hiç baktım. Fakat adamın .söylediği cümle pek dedi. 
ru ve ynlnız doktoru oldurmek istesin, do- zanlı kız yuzu dı-vara dörumiş olnrak tam 1 sorup soruşturnuıdan, sadece etrafıma. bakı- tuhaftı. Kulak \'erdim, adam mütemadiyen: İstemlye istemlye başımı salladım ve is· 
labdaki cesed<ien doktor gibi Burly'nin de deliğin krırşısındakl sedirde yatı,· rdu. ~arak nerede old•Jğumu anlıyordum. . - Bir alttan, iki üstten .. deyip vurdukça mimin Lıırrl olduğunu mırıldandım. Herif 
malumatı var. o Burly'yi Oldurmuyor, ynJ- onun işini v1 ktne scyretml~ o'an doktor Evet .. cehennemde bulunuyordum. Ölm\Lş- şaşkınlığım arttı. Küçük saz pHl.kayı elimde tarl! edllemlyecek kadar pis, kirli pnsakll 
nız doktoru ortadan kaldırmak ve boğulmu~ alçak bir sesle sordu· 1 ~üm. Duşmaıılanm haberim olmadan b~nl tuttum, h!Ç'blr şey yapmadın. Kendi ken- bir şeydi. Gomleği, ceketi yağ Iekelerlle dolu 
kadının resmini elde etmek istiyor. ı _ Bir şey goreblldlnlz nıl? oldurnıuşlerdl. Burası da CEHENNEMDI ... dlme: idi. Yüzü gözü, elleri kir ~inde idi. Sakalı da 

Doktor Marraud büyük. bir hayranlıkla.: (ı\rkac;ı var) Başka hangi diyarın insanları etrafımda- - Gene melQnlann oyun~na kurban gide- blr karış ve karmakarışıktı. Kendisinden e. 
_sız hakikaten şayanı hayret b!r adam- ..................................... ~m· .. ···;·············· kiler gibi muamelelerde bulunurlardı. ceğim gallro!.. diye düşündüm. mln, emredici bir tavrı vnrdı. Ondan h~lan-

sınız. ,,. ı~ r f~ .... ı •
7 

- ( J Birkaç adım öt mde, lnamlmıyacak k'!-dar Blrçok kereler, bu odaya getirildim. Hiçbir madığımı sanıyorum. Sordu: 
Dedi. Gomar büyük blr gurur içinde komı.. .J .t ' L\ r ı;... -Y uzun boylu,_ omrumde asla görmediğim kn- şey yapmadan oturdum. Fakat sonunda hiç - Burayı nasıl buldun? 

suyordu. dar uzun yüzlu bir ndam, dudakları geriye bir şeyin beni kurtaramıyacağını anlıyarak, Yüzumu asarak cevab verdim: 
__ Artık iz üzerlnd<!ylz diyebiliriz. Bu üç prO~~~- 111 doğru gerıı;p aralı.klarından sapsarı muaz- 1ben de diğerleri gibi bir alttan, iki üstten - Pek peri>ad bir yeri ... 

ktı.dının hüviyetini tesbit etmemiz lilzun. İç- ._ zam iri diş.erini gostererek, ağzı muazzam sazlan kıvırmaya basladım. Felft.ket ha kop. Sanki nutuk söylüyormuş gibi konuştu: 
• !erinde ortada olmıyanı da muhakkak gene 1 (ft~.;t:ırnf1 7 nci sayfada) bir fırın gibi açılıp, tiz sesıer çıkararak bir tu, ha kopacak dl.ye hele.!anlar geçirdim am- - Alft .. nı<ikemmel.. kodese alı.ştıktan son-

boğulmuş kadındır. Şlındl sen anlat bakalım 25: Türk müzl.ği. Çalanlar: ~ccihe, Fahire' at. glbl kişniyordu. ma hlQbir şey olmadı. rn burasını daha fazla seveceksin ... Neye glr-
Gaston, bütün gün ne yaptın. Fersan, Refik Fersan. 1 _ Okuyan: Rndlfe Ihtlyar, bumburuşuk sura~ı. tamamlle iki Şeytanların hasır sepet yaptırmaktan blŞ- din?. Derdin ne idi?. 

_ Ben sa.at beşe kadnr doktoru tarnssud Neydik. 1 _ Segah peşrevi. 2 ~ Blmen Şen- büklum olmuş, kuçumence bırlsl d.? dehlizde I ka işler! yok mu idi?. diye söylenerek baya • Bu sorup soruşturmadan sıkılıp nutku tu· 
etUm. Odn.sı o kadar karanlıktı ki bir §CY Seglı.h şarkı: (Sun da içsin yfLr elinden) bir aşagı, blr yukarı ağır ağır dolaşmakta idl. I hayal lnklsarına uğradım. . . tulmuş bir halde: 
goremez oldum. Koridorlarda dol~ayım, de- 3 _Arif Bey _ Segah şarkı: (Olmaz Uflç si- Adamın bn.şı yerden ancak oeş santım yuka- Aklıma şüphelerin girmesi ve ördüğüm - Hlç canım! .. dedim. içimde}) herifin o. 
dlın.' Koridorda famd<>§ambn görerek onun- nel satpareme.) 4 _ Sel. Pınar _ Huzam şar- rıda bulunuyordu. Oozlerlni de asla or:ı.d~n şeylerden Jmnıı.atlerimln sarsılmaya başla- nümden Qekillp gitmesini diledim. Adam bu 

ı bir lik ttim 
kı. (Aşkınla sürünsem) 5 _ Blmen Şen _ ayırmıyordu. Munt.azam fasılalarla bir elini mnsı bende yepyeni bir ruhi halPt yarattı ve düşüncemi sezmiş olmn.lı ki, başka bir şey 

a. az geveze e . · · t k d .. ı bl ı .. be i ·· ı 

O nl d k tu 
, Hüzam şarkı. <Sukünda geçer) 6 _ Hüzam uza ara , yer en gorunm yen r şey n ıyor, muddetinl tayin edememiğim zamandan r soy emeden yanımdan uzaklaştı. 

- nu n. nere e on~ nuz. · · "zleri k d 1• 1 ft t dlkk ti 1 k ,. ı - d M fih _Merdiven başında. asansörün yanında saz semaisi. 2 _ Hnlk türkuleri 'Mahmud go ne a ar ya ..... ş ırı!or, a e mua- 1 kapa ı nldı6ım inz va dunyam an r.yrılma. aama adamın sualleri beni epeyce 
. Karınd ve Sadi Yaver Ataman.) 3 _ Oku- yene ediyor ve bu kıymetlı ~eyi dikkat ve ih- ma vesile oldu. meşgul etti. Buraya kodes demekle neyi 

bulunuyordu. Bir a.rn. odama cirdım. d~ aş .. timamla bir deri torbaya yerleştiriyordu. Artık muhakkalı: ki cehennemde bulun- kastetmiş ola.bilirdi. Eıırer ötesi cehennem ı. 
'ten doktorun odasına baktım. yan: Melek Tokgoz. 1 - Rlfat Bey - Hicaz ı:. 

_ K ld d hnrlkulfld bir e .. edl- farkı: (Niçin bülbül figan eyler.) 2 _ Nu _ Ayrı ayrı yerler~ diğer hayalet suratlı muyurdum ve kendimin yarattı~ı bir dünya diyse, burası cehennem olamazdı. Hem ora. 
nlz ml~r or a e ş 1 gorm 

1 
bar Tekyay _ ıncaz şarkı: (Ağlamış gülmüş.> insanlar iskemlelerde sallan vor, kendi ken- içinde mahsur değildim. Ha.<ıır sepet doku - sının da cehennem olduğuna pek inanmlf 

H 103 al od d t jh- S 
_ · _ Hicaz t.n-to· (Şu İzmirden çe- dllerlne mırıldanıyor, homurdanıyor, hiç kı- mağa mecbur edllmekle nerede old11~11mu ve değildim ya .• 

- ayır numar ı a a o uran ·........ uı · ıld d tam u l 1 ı b ı ıır - ıır B tlya.r adamın oteli terketUğinl gördük. I klrdekslz nar gelir.) 4 _ Şemsettin Ziya _ u. m ama an, am e oş goz er e oş u6a niçin burada olduğumu yeniden düşunme6e u noktayı halletmenin bir yolunu bulma-
- Ka t 1 • .şak türkü: {Su salkım söğüdün altı daima.) ba.~ıyorlardı. .. b:ı.şladnn yı knrarl~tırdım. Bu, mesele gayet garlb bir 

ç a l Dk gecem çok rahatsız geçti. Sofanın ote- Bu merakım hayretim ve .,üphelerlm mey- şekilde meydana çıkacakmış meğer!. Bir ge-
- Beşi çeyrek geçe. ıo.ıo: Te~U. :u.ıo: MUzlk <Radyo Orkes - sinde bir odada. boydan boya sıra.lanmış dana çıkmış oİmıılı ki, güniln blrlnde mahııd oe yemekten sofua, beyn.zlar glylnml§ birisi 
- O halde doktorun oda.sına giren insrum:a trnsı - Şef· Hasan Ferid Alnar.l 1 - Han ~ altı karyolanın hizasına konmuş olan altın anahtarlı adam geldi ve neş'ell bir odama geldi ve gayet neş'ell bir sesle söY-

o olmasına ihthnal yok. Fakat kim olablllr. del: cC-Oncerto Grosso•. 2 - Beethoven. karyolamda mutemadlyen döndüm, durdum .. sesle: lendi: 
B:t.şka kimseyi görmediniz mi? 1 «2 inci Senfonb (Re majör.) 22: Memleket kendi kendime d ... bu işin .::onu ne olacak?_ Mlst 0 d dl 'B .. 1 1 1 1 - Bu gece bütün neş'enl takın Ceyson, de-

- Gördum. 121 numaralı odada oturan 1 saat !\yarı, ajans haberlerl,zlraat, esham dl.ye düşündüm. Uyuyanların çıkardığı her 1 bt :~ ~so~, e Öğı~gun s z n ç ~ dl. B o salonunda dans var ... 
Lo 

1 
,. kız d odas 1 dl 1 blr f h rt 11 U d yen r em aşıyor. en sonra yen ,,. 

zan ı gen,,. a ına gı.r . 
1 

tahvllflt. kambiyo _ nukut bors::ısı Cflat.) kuvvetll ne es ve omu u e v cu um yeni manzaralarla karşılaşacaksınız... Kendi ba.şuna bırakılsa.ydım dııha ÇO• 
- Hn. şu doktora bitişik odada. oturan kız 22.20: Müzik <Cazband _ Pl.) 23.25 _ 23.30: zangır zangır titredi. Ah bir şay koJ)S3 da bir eve taşınacak yeni dostlarla tanışacak memnun olacaktım amma, adam ayak dlre-

nu? Yarınki program ve kapanış. çekeceğim ezadan, üzüntüden kurtulsam dl- Feraha çıknc:ıksın,ız. Yalnız burasını beğeni~ dl, beni bamama ko.şturdu, saçlanmı güzelce 
- ~vct.i b ? Cumhuriyetin 16 ıncı yıl bayramına tesa - ye içlml çektlm. beğenmedl!Unl bana söylemeni vcra yazmanı taradı, ıslak bir havlu lle yüzümü Blldl. son· 
- eps u mu düf eden: Fakat, elimden geldiği kadar korkumu rica edeceğim... ra arkama vurarak: 
- Evet. 

2
-
8110
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CunuırtesL belll etmedim. Onlara benim. zayıf noktamı - Haydi bakalım ... dedl. Hazır oldun gittL 
Gomar bu havadisten pek memnundu. Ba- gösterecek, ve btınlardan istifade imkanını Muhaverelerde cevab vermeğe henüz alış. Doğrusu pek muazzam bir manzara 1dl bu .. 

şını pencereden çıkardı. Yalnız bir taraftan 29/lOll9l!l Pazar, ve verecek ohiçbir fırsa ı, orta.ya koymamanın mıs değUdlm Fakat; doğru söylemek lflzım renkli kflğıdlar, kağıd fenerler, bayraklarla. 
ikinci pencere açıktı. Gomar bir insanın 0- 30 10/1939 Pazartesi günl~rinc mah- lazım geldiğini kurnazca anhmış bulunu- gelirse, konmmak, görlişmek yavaş yavaş alacalı bulacalı süslenmiş blr odada idlın· 
rn.dan içeri girebllmeslnin pek k<Jlay olduğu- sus üç günlük hususi program aynca neşre- 1 yordum. Zarar getirmlyecek suallere birer ho.şuma gidiyor, nazarn d , 'r mana ifade Resmi üniforma glyml§ adamların çaldığı 

·ı kt· d d ki etmeğe bn!ilıyordu. Bu venl bir lileme çıkın:ık ... nu gordu ve Gastona sordu: dı ece ır. hece lle mukabele ederek, u a ·arım smı- tatlı musl iye çiftler ayak uydurarak zev ... 
l . teklifi zihnime naksoldu ve llk defa olarak, - Senin odanın yanındaki odada kim o- .............................................................. sıkı killdlenmlş bir halde ve ka dcsınce ha- ve neş'e ile dansedlyorlardı. Pırıl pırıl pnr· 

turuyor. RADYO LAMBALARI reket ederek bugunlerl savuştuı·dum. böyle bir deflşlkJIIH. b:ış şeytanı görmekten lıyan tuvaletli kadınların yanında. ömrüın-
dahn fazl!ı arzuladım 

_Bir İngiliz al!esl. Uç od:ı tşgo.l ediyorlar. Cehennem fırtın !arının kopmasını sabır- de asla gonnedlğlm güzel giyinmiş erkekler 
118, 117, 116 numaraları. 118 de ıki mektebll R:ıdyo makinelerinden iyi randıman sızcll bekledim. Fakat şeytanlar benden hoş. Beyazlı bir adam, kllidll odn1ardan beni vardı. 
oğulları, 117 de anne, baba, 116 da iki genç almak için muhakkak surette radyoların lanmı.ş olmalıydılar. Gardiyn.n bir gün bunu geclrerek. veni daha güzel bir surette tetrl.ş Birlikte geldlğlm arkadaşlardan mümkün 
ikız oturuyor. A • bana fısıldadı: cdilmls bü'1iik 'bir salona soktu. Burada bl- mertebe uzak kalmaya çalışarak bir kenara. 

kalblni teşkil eden lam.balannı arasıra c 1.yil ı d"dl Dokto lar rlncl defa olarak hlr masanın bn"ına otur-- 118 de otura.nlnr acaba şimdi odalarında - eyson, eş yorsun.. " · r ., çekilmiş, ş~şkın şaşkın etrafımı seyrediyor· 
mı bulunuyorlar? muayene etmek ve ö çtürmek lfızımdır. sıhhatinin düzelmekte olduğunu söylüyorlar. mus olan bir kadınla karşılaştım. Kadın be- dum Süslere bayılarak bakıyor, zevk ue 

- Eveti ... Çünkü famdöşambr bana saat Bu işin bilabedel yapılmasını arz..u eden- Daha iyi bir yere nakledilmen çok sürmlye- ni klbarc:ı seH\mladı ve blrlfkte gelerek, bu neş'eli musikiyi dinliyor, haftalardır ilk defa 
k sefer içinde tuval<ıt masası, iskemle ve bir .. - ır ihtl boşle altı arasında frans:ıua hocalarının Ierin lfıtfen 41014 numaraya telefon et- ce .. olarnk gorduğum kadınları engin b • 

geldiğini söYJedi. Herhalde odalarındadır. mele.-i lnzımdır. Herif ciiaha iyl bir yere nakledilmen çok de karyola bulunan yeni odamı gösterdl rasla dfkiıliyor, pırıl pırıl yanan dans yerıne 
sürmlyecekl .. • diyerek, acaba beni cehen.- Hastabakıcı: gözlerim! dikiyor ve bütün bu gü~ şeylere 

1 
İlk 

teminat 
Muhammen 

bedeli 

Is tan bul Belediyesi lıanlan 1 

a0,70 276,00 Konserıvatuar yatı kısmı için alınacak beyaz peynir ve kaşar peynlri. 
~7,38 3765,00 Hastnhanelelre alınacak limon ve yumurta. 
49,86 664,70 Usküdar kaymakamlığı ve Belediye şubooi bina.cıının tamiri. 
68,27 910,19 Merkezcfendi mezarlığı ihata duvarı tamiri. 
Tahmin bedelleri ile ilk temln:ıt mlktarlnn yukarıda yazılı işler 2490 numaralı kanu 

nun 43 Uncü maddesine göre !.emdlden açık eksfitmeye konulmu.ştur. İhale 2/111939 
P~rşcmbc günü saat 14 de Dalml Encllmende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Mun-

nemden çıkaracaklarını mı ima etmek iste- - Öğle yemeği vaktidir .. dedi ve bir takım vurulmuş bir halde kendiml havada uçuyor 
miştı. Bu herifler bu gibi şeylere asla fa- 1nsanlann masalara dörder dörder oturduk- sanıyordum. 
naşınazlardı. Acaba, beni bu g!bl boş sözlere ları bir odaya girdik. Üç lrlşl de benimle bir. Ş~ırmış, fakat aşırı derecede mes'ud bir 
kanacak mı sanmışlardı? likte bir masaya oturdu. Yemek esnasında halde, benimle dansetmek 1stiyen damları 

Bir gün iki beyazlı adam çıkageldiler, t:Sa- nğızlarnnızı açıp ta tek bir kelime bile söy- mahcub .bir eda ile reddederek, etrafımı 
na hava aldıracağız!. .. » dediler. Diğer has- lemedik. Bizler sanki birbirlerine karşı ta- seyrediyordum. Her zamankinden daha ııay· 
taların bir sıra halinde bekleştiği koridorun rnamile lfi.kayıd dört tane mankene benze- retler içinde kalarak nerede olduğumu e.rnŞ
bir köşesine kn.dar beni götürdüler. İçlerin- rnlştik. Beyazlar giyinmiş bir tnkun adamln.r tınyordum. Birden kafamın içinde blr pI'<JI 
den bir tanesi: da bize hizmet ettiler. Jektör aydınlanır gibi oldu, bulmuştum. AJl• 

_ Jimnastlkhaneye! .. diye bağırdı. Yemek bl'tl. Bir koltuğa yerleşerek merak- ln.mışt.ım. Nasıl da bunu derhal anlamamak 
Kaz glbi ağır ağır ndımalrla yola düzfıl- la ycnl ahbablanmı tetkike koyuldum. Glyi. budalalığında bulunmuştum. Başkn. hangi 

dük. Sesimi çıkarma.dan önümdeki adamın nlşleinde bir garabet, bir tuhaflık v:ırdı. bir yerde böyle ferah, apaydınlık, bir muhit, 
peşinden yürüdüm ve korldordtm ilerlllyerek, Bir takım şeyler eksikti. Pabuçlarının bağ' - bu kadar neş'ell, mes'ud bir ahali kafUes1 
açık havaya çıktık. Büyük taı,ı bir binaya hı.n yoktu. P ntnlonlarını tqtncak kemer- bulft"Ulr, görebı'llrdim?.. ış· imde ilerlemiş, 

mclft.t Mudftrlüğu kalemln&ı görülebilir. Tallblerln ilk teminat makb1".Z veya mektubla.n IMJ vardık, içine glrdlk. ve bir takım merdiven- lerl görünmuyordu. Kravn.t bağlamamışlar- go'"rünınl· yen kuvveUer b"na iyilikte bulun· 
ne ihale gunü muayyen saatte Daiml Encümende bulunmaları. <8720) • ... lerden aşağıya indik. içimden, muhakkak dı, gömleklerln!n önü açıktı. muş, beni cennete yerleştirmişlerdi. 

A k 
y .. k k z· E . .. .. R k .. 1 .. ... .. d cehennem •mağarahırına gidiyoruz. Çlngar Bir köşede ktlçük blr grup toplanmış, ses.. Bu flltrl benimseyince, sevincimden bir tu-

n ara u se ıraat nstıtusu e tor ugun en: burada kopacak! .. diye söylendlm. lerlnl yükselterek, hlddetii hlddctll bağırarak haf oldum ve bu muazzam istlh:ı.lemin seliııe 
1 _ Kurumumuz t lcb eri için n\macak c47011 çift erkek ve ,40, çift kız 

açık eksil meye !ronul:nuştur. 

ayakkabı Fakat, birden, içlnue bulunan aletlerden konuşuyor, heyecanlı münakaşalarda bulu- kapılarak hızlı hızlı ağlamaya başladım. Blr 
blr Jlmnastıkhane olduğunu anladığım geniş nuyordu. Erkekler arasında ilk defa olarak kadın derhal yanıma yaklnştı. Omuzuınıı. 
bir salona girdik. Buna rağmen burası bana böyle canlı bir konu~nya şahld oluyordum. vurarak niçin ağladığınıı sordu. Bunun blr 
alelfı.de bir jlmnastlkhane g\bl gl:irünmedl. İçlerinden .bir tane.si. başına kulakların:ı sevinç ağlnınası olduğunu söylemeğe cesaret 

2 _ Muhammen bedel 112919• ve muvakkat teminat 220 liradır. 

ko - ~vah şeytanların talim yerine ttelmlşlz! ... ):adar geçen yün bir kasket glyıniş olan kısa edemedim. Acele ile ve utangaç bir yüzle ya-
İçlınden hayıflandım. boylu bir tanesl en ateşll konuşanlarıydı. na.klarundakl yaşları sildim ve göz ya§ları• 

3 28/ 10/939 ~rlh!nc mtisa.dlf Cumaıtesı günü saat 10 dıı. Rektörlük bina.sır.da 
.. tsyon tarafından lhalr>si yapılacnktır. 

4 - Numuneleri görmek ve parıam şartname almnk istlyenlerln enst.itu daire mü -
.:SuılüCunc mür.u:a:ı.Uo.rL c8342• cr52lb 

Dünyada hlQbir kuvvet bu kanaatimin ak- Blr müddet sonra diğerleri sustular. Kasketıı 
sine beni inandıramazdı. adam, muhatablamım .sıntmaln.rma ıveya <Devamı 11 inci sa11fada) 

-

( 

t 



21 Birincltcşrin 

-~ 18 ncı asırda \stanbula gele.1 Bohamyalı 
Baron Wratislaw'n hahralırı: 78 

--------------------------~ 'l'urkçcye (eviren: Sil reyyıı Dilmen 

SON POSTA 

PO 
u hafta yapılacak 

lig maçları 
Bu hafta da, dört sahada birden, lig 

maçlnrına devam edilecektir. 

Sayfa 9 

•Son Posta• mn tarihi tefrikası: 30 

Yazan: Reşad Ekıem 

ara ıa ~, H3ftanın en enteresan karşılaşması 

Şert:f stadında Galatasarayla Beykoz a
rasında yapılacaktır. Geçen hafta genç 
İ.Spl'r takımına 3-2 rnağlfıb olarak hayli Hüseyin erendi delikanlının sözünü kesU: güzele de derhal vurulurdu. Güllü Pntmı:mın 
puvan kaybeden Galatasaray bu Pazar _ Ne yapacak imiş Küçükefendı seni... , say.su U9Jklarmdan blrl de 0 idi. Bu dilber 

B da oldukça tehlikeli bir rakiblc karşılaş- - Beni hlzmetlnlze aldığınızı soylemt.şler. çingene kızını, Benli Yusuf bey gibi icnb e-
<K ~ müracaat nzerine seflrk)rln ve blzlm tednrik etmenin 1mkllııını bulamamış oldu- maktddır. Büyük takımlara karşı ekse - ı Size bir haber salmak için çağırtmış sulta- derse hünkilr ile vuruşacak kadar seviyordu. 
tık u kbealtı) nı terketm~mlz bildlrlldi. Çık- ğumuzu yeminlerle inandırmağa gayret edi- ıiya kuvvetli bir müdafaa oyunile rnuka- rum... Fakat onu hiçbir zaman kendi malı addet.. 
cer~ ısa bir muddet geçUkwn sonra İnglllz yorduk. Bununla beraber ertesi günü, lçl- b 1 d B k 1 .1 ek . Hüseyin efendi: memişt.i. 
&ne ' tekrar di\'ana davet olunarak kendi- mizden b:ışknlnrının ayni teşebbüste bulun- e c c en ey oza go atabı m hayli - Haber salacak adamı yok mu imlş... Gullu Fatma oyun oynayıp geçinen bir ka-
<ieuÜ ~reıc a~t et.mekw bulunan saa- malarına musande etmesini, bugün kapal'l, güçtür. Maamafih geçen haftaki mağlfı - Dedi. dındı. Gullu Fatmayı ~ıklnrının gozlerl ö-
OldUITTı unkan takib etmek merburiyetınde olduğu anlaşılan cı:baht ve tallh11 lınlzln bel- biyetin aksülameli ile sıkı oynıyacak o - - Küçükefendi karde§inlz .sultan Murad nunden çekerek kendine mal etmek için, 
tak (Rna gore bizleri de hlm:ıyesi altına ala- ki yarın açılmış lbulı&naılfileceğini beyan far. Galatasarayın bu maçı kazanması korkusundan Huseyln efendi hnzretJerine Güllü Fatmaya bakmak lazımdı. Yandım Ali 
bu ....... um Belgrad) a kndar götürmesini ve ettik h ş hasret kaldım» buyurdular. Büyükçekınece- ise serseri bir de""'ftnlıydı Ke dl t k ...... ada ı · mu. temeldir. eref stadındaki diğer mü u...... • n ya aca 
eyJedUer aşemizl de temin etmesini tebllğ Ertesi günü, sab:fuleyin erkenden, ben, deki çiftliğinde yarın nk.şam olr cümbüş ter. yeri bile belll değildi. Güllu Fatmayı kısknn-

Ordu ~e is şövalye rütbesinde daha üç arkadaş, rahlb sabaka Kasımpaşa ile Beşiktaşı karşılaş- Ub eylemişler. Hakkımdaki 1tlmad ve mu- manın hakkı olmadığını anlamış bulunan 
~una çık r lnde uzuncn bir kara yolculu- John ve doktor - prangalarımız ve zlnclrle- hrnrııktır. Bu maçta Beşik~ farklı bir babbetinizi öğrendikleri için sizın de tcşrlfl- Yandım Ali, Güllü Fatma bir hakarete ul!
g~k eş:acaf;unız için bize de gerek binmek, rlmlz çıkarılmış olcı.rak _ bir ltayığa bindiril- galibiyet alabilir. niz için bana ricıı ettiler. Pehllvnn Ahmed rnrsa, bıçağını onun uğuruna çekıneği de bir 
\e Ue do tmızı taşıtmak üzere, otuz beş de- dik ve Galatayn gönderildik. Trıksim stadında Fencrbahçe _ Sü _ Kolu da geleeekmiş efendim... vazife biliyordu. ı 
nasında ~ ~aba tahsis olundu. Yürüyüş es- Buraya ayak b:ısmca, bütün hıristıyan ta- leymaniye, İ.Spor _ Topkapı maçları var- Hüseyin efendi: Zeref:şana gelince, bu genç ve giize1 kadını 
~ edlld~~i angi bir yerde çadırlı o:duı;!h clrlerlle, bllhassa her milletten daha çok o- dır. Bu macların Fener ve İ.Snnr lehine - Ne ders1n ... Gldellm mi? benhn.seml§tl. Bir gece bir hırsız gtbl gtrdiRI 
mat üzere b zaman tarafımızdan kullanıl- lnn Venediklllerle iki yüz düka altınının bize bitmesi muhıı.>kkak saytlabilir.""' Taksim Diye sordu. Tnyyarzade: evden, çılgın bir fışık olarak ayrılmıştı. Ttı.-
lnln zımnınd ~ çadırın ve muhafazamızı te-ı Ckarznn> temin ve tedariki etrafında konuş- stadındaki Pera _ Anadoluhisar ikinci - Benim efendim ... Biraz açılır, gezer, eğ. Jlhslz bir kadını mes'ud ettiğini .snnıyordu. 
ceğt 'Vfı.dolun~ da altı yeniçeri nefeJ"l verlle- mnlnra glrl§Lik. kümC' müsabakası da mühimdir. lenirsintz değil mi?... Haftada bir gece, peri mo.sallanndakl sevgl-
leye donerek u. Ondan sonra da derhal ku- Biz bu adamlann hır!stlyanlık damarlannı Fenerbahçe stadındaki vegfıne birinci Dedi lller gibi buluşuyorlardı. Yandım All zeref-
alıp İngUlz e~aınızı Cyanl partnllarımızıl gıcıklnyarak, hıristtyanlık rahim ve şefka- kür.ıP maçını Vefa ile Hilal yapacaklar _ şanın aşkına ihanet etmediğini söyllyemez-
dlrdller. ç nln emrine glrmemlzl bll-1 tının bizden diriğ edilmemesini, uzun müd- BİR TESADÜF dl. Fa.kat Zere!şanın evini, dalma, Jçinde eşi 

det sürüp gelen ellm bir mahpuslyetten ~ır: Vef~nın galib gelmesi en kuvvetli bulunan bir yuva sanmıştı. Yandım All, Gfil-
ıhttmaldır. Kubbealt * •haUısD ımız için bu meblAğı kendi araların- s-ı . st d d d ik' i k- Sonbaharın bunaltıcı günlerinden biri idi. 1ü Fnt.mayn bakıp geçindiremcmeği, onun 

ken ne bü ı~dan çıkıp ta kuleye avdet eder- da toplamalarını, .Allah ve ibnüllahD aşkına ' iı "vma~ıve a d1.~ aeıct 1 ınc ume Havada, bir fırtına kopacağını haber veren hakkında kıskanç olmamak için ltl\11 bir sc-
tu :Yazı 

11 
Ytik bir sevinç duymuş olduğumu- bu yoldn bize muavenet etmelerini dillyor, ma~ arına evam e ı ~ T ır Ô . ağırlık vardı. Edirnekapıdanberl yaya gel-. beb görmüştü. Halbuki kaç defa, zerefşanı 

de~Udtr e tasvir ve tavsif etmek mümkfin yalvarıyorduk. · · zerc-rıgın mekte olan Yandım Ali kan ter içinde kal- hattA kendi sefil hayatına teşrik ederek ka-

danbe.rt· iş~ kadarcık .kaydedeyim kl yıllar- Bize, aralarında kolayca t~mln edebile- Kız ve erkek mP.kteb'eri mı.ştı. çırmağı dfifünmüştıi. Onu, kambur ve lhU.. 
tl~nılz ~l de bUlunduğuınuz sefaleti, çek- ccklcrinc şü~he ohnıyan bu meblfığl, mem- SOOr f a'iyetİ b!:S'lyOr Baldın çıplalt delikanlı kılı~ını, kıyafetini, yar kocasından bile kıskanmıştı. Şimdi ise engın ıeı n elem ve ıztırabı karşılaştığunız leketlmtze donünce, en çok :ranm yıl içinde • ilk bakışta tanmmıyacak şekilde değiştir- birdenbire korkunç ·bir hakikat ile karşılo.şı~ 

l3f?.de fıketı tamamne unutmuştuk!. _ tazlnslle _ elli dükn -Oa faiz katarak, vene- İstanbul erkek ve kız mektebleri ara- m1ştl. Bir helvacı, ~ekercl, tatlıcı kalfası kı- yordu; Yandım Ali kendisini, Zerefşanın 
'I'anrı.ın n diriğ etmoolğl lütuftan dolayı Ulu diğe gondereceğimizl söylüyor ve bu yolda i sında yapılacak spor hareketleri progra- yafetlndc ldl. Ayağında nalçalı kundura var- §Öyle bir gönül eğlencesi olduğunu görüyor. 
sanki .:eza, kalbi .şükranlarımızı arzederek, her türlü ve fakat sözle, temtn:ıt vermeğe mmı tanzim için dün Maarif Müdürlü - dı. Kıl poturunun üstüne peştemal sarmışh. du. Hem oyle bir eğlence ki, Zeref§an, lten
lçlnde Diden doğmuruz gibi, sevim; ve neş'e çalışıyor, yeminler ediyorduk. ğiinde beden terbiyesi muallimleri ara - Sırtında yamalı mlntan, başında tülbend sa- dlsinden sonra, kollarını nefret ctt.ığı bir a-
deta ~~ ve ı>ırtnnım toplamak üzere _ son ı' Fakat bütün bu acıklı dil dökmelerlmizln sında bir toplantı yapılmıstır. rılı keçeküH\h vardı. dama, ce1lii.dbaşıya açıyordu. 
l{ayıkl k - •Kara kule11 ye Gidiyorduk. neticesinde bu adamların içinde hırlsUyan- M<'ktebler arasındaki spor hareketle İstanbulun bu yaman serserisi, Edlrneka- Bu dlkenH ve ~ehlrli delikanlı, .Rıza çocu.. 
kend~ kuleye yaklaşırken nğa, evvelce lık aşkının bir zerresi, bir kıvılcımı blle mev- rinin tarihleri henüz tesbit edilemedii!i pıda blr helvacı dükkft.nı açmıştı. Fnkat bu, ğun zekft lle :parlıyan gözlerinin karşısında, 
lki yüz düiaplıl!'nnız vll.dı hatırlattı. Bu vM cud olmadığmı görüyor ve anlıyorduk. için bu hususta talimat almak üzere mck Yandmı Alinin hayatını artık namuslu blr kendisini .süratle topladı. Çocuğa 1çlndekJ 
!erek ke da altınının temin ve wdarlk edl-1 Bu dindaşlar, istediğimiz lti yüz dükayı teb sporlan komitesi namına bir zat dün tş adamı olarak kazanmağa niyet etmiş ol- fırtınayı hissettirmedi: 
cnaıeyh ~ isine takdim kılınması idi. Bina- ikraz eylemeğl yalnl'ı.z redde•mekle kalmn-ı :ıks"m Ankaraya gitmiştir. mnsı demek cH!ğlldl. Yandun Alinin Edime- - Sen bizim Kara Ali ağanın evlfı.dlığı do. 
:Vaklarınd ~rhal nraınızdan bazıll:t!'ını. blr a-1 mLŞlar, do<ıtnne konuşmağa bile yanaşma- Erkek mektebleri arasındaki futbol knpıdaki dükkllnı, bl.H\.kls, Arnıı.vud Sinan ~ misin be? ... 
Yolladı a pranga olduğu halde, Galatayn mışlar, derin sefaletimize acımaktan, bize maç]an için mekteblere aşağıdaki nu - vnsıtaslle girdiği müthiş bir çetenin 1tilerlnl Diye sordu. Rıza çocuk, Yandım Aliyi te-

Bu ~rk d 1 karc;ı birazcık sempati göstermckt.cn uzak 1 marc>lar vr>rilmistir. kolaylaştırmak için nçılmış bir tuzaktı. peden tırnağn kadar suzdu. Bu şekerci, yn-
t18tıyan t fslnr, o beldede mütemekkin hı- kal'•nı Jardı. Hnttfı bazıları, herhangi blr 1 - MuııJlim mektebi. 2 - Galatasa- Yandun Ali Saraçhanebaşına gelince, Bo:ı- hud helvacıyı hiç.bir yerde gol'll)cmlştl. Blru 
hşac:ıkla~c rl('rlrdt>n bu meblMı temine ca.. cüoheyl üzerlcrlne ç.eknıemek için, bizimle ray, 3 - K"bataş, 4 - Pertevnival, 5 - doğan kemerlerine sapan yolun ağzında dur- ürkek: 
:Yaptıkları ~ ~lbukt zavallı :ı.rkadaşlarımız, korıu.şmaktan çeklndlklerlnl beyan ediyor- Vef'a. 6 - Taksim. 7 - İstanbul. 8 - Jfay du. gözlerlnl, sağ toldaki b!rlncı kapıya dl- - Evet ... Ne var ki?! 
rağmen m·~ adar çalışmalara vnlvarı.şlarn lardı. darpac:a, 9 - Darüşsafaka. 10 - Işık. 11- kerek söylendi: Dlye cevab verdi. Yandım All omuz ıillkU: 
vaffa.ıc ~ıarnU:bet bir netice Lstlhsallnc mu- Bu tacirlerle bir iş görem!yeceğlmlzl nn- ~ic:H Terakki. 12 - Boi!~7ici. 1~ - Tica- - Zerefşanı on beş gündür görmedim... - Hiç .. dedi, Kara Aliyi çoktandır görme-
nııze acıyan ~ı.ş~;dı, bizim engin sefaleti- layıncn bizzat Venedtk balyazuna müroca:ıt ret: 1~ - San'at, 1~ - yü~ Ülkü, 16 _ Giirendlrdlm kadını... dlm .. scnl görünce ağanı sorayım diye ~ 
"14Jercıı. şahsa bile tesadüf etme- ettik. evvelli kim olduğumuzu, tTMmlleketl- İsbklal, 17 - Hayrıye lısesı. Fakat, birdenbire. bağırmamnk için ken- lendim ... 

Reyfl.reL ağaya b!Jd•-'• ml:zdeki içtlmn1 mevkUmlzl dostlarımızın Kız mr>ktı>bleri arac:ındaki voleybol dl.sini ror tu tu. Kapı acılml!I Vf'. soknğıı bir Rıza çocuk, gayet saf: 
efa hidd .u.udi. Bu haberi işiten '. mar1 ıın fikstürü de çekil~tir Kız mck- çacuk fırlam1ştı. ser.sen bu eocui'iu derhal - Kara Al! ağam her akşam Karngüm-
bln~u ;tten. nsabivetten ~öofirchl. küplere halen o memlekette ~gal etftklerl pozisyonu. teblerirı> su sıra numarası ve;ilmic:tir· tanımı tt Bir gece. cellfıd Kara Alinin ya- rüktekl kahveye çıkıyor. 
bulma~n ~:nıvo .. du kl bu meb1ü~ı pekô.lli lznh ettikten 60nra bize, ödünç olarak, 1kl l _ Kız muı:ıllim. 2 _ !stanbul, 3 · _ nındn gördü~ü çocuktu. Dedi. Yandım Ali seslnln tabii tonunu zor 
ııtne bu Para t<.'dlr oldu"umuz halde kendi- yüz düka altını vermek lfltfunda bulunma- KanıiiJli. 4 - Erenköv. 5 _ Camlıca. 6- Yandım Ali: muhafaza ederek sordu: 
ral" V'enned \'l vcnnekten snkınıvoruz ve pa.. sını rlc:ı ve bu paranın Pragdaki Venedlk CüTT'hurivet. 7 - Si~li TPrakki, 8 - Bo- - Vny canına bel- Bre bizim kndın cell!c?- - Zeiefşana gelmiyor mu şimdi? 
tıızı... ~n yakayı 81YlI'Dlağa çalışıyo- sefirine inde olunacağını !?.ah eyleldlk. Arzu i!a7içi. !.'1 -1stikliil. 10 - İnönü. basının da kapatması imiş bC .. Vay canınn Çocuk, Zerefş:ının adını bu hiç tnnımnd$ 

ı d
eunun içın he .... ımızı tekdir ey1edtğt takdtrde raızını de ~erec~ımızı ve Be"oii'u klübUnlln bir mllracaall bet adamın a~ından ışıttnoo, biran, şaşırdı. A-

a ı, kaç .. ve tehdide baş.. • .. .. Diye homurdandı. ğasının sayısı pek az olan hemen bütun cır-
ratı senedir zindanda ı:reçl dlğl 1 1 bu hususta istediği şekllde bir sened de kale- Beyoğluspor, Karagumruk maçının Rıza tv'ICUk su kemerlerine do~ru hızlı hızlı kadaşlnrını -blllrdl. Ağası, blr şekerci, yahud 

n <-lemlerl 1 • r 'Tl 7. ha- ..,.~ -; tahanım" n. 1ztırab1arını hafifletmek me almnğa amade olduğumuzu yana ynkı1a bir hfıdisE' yüzünden yarıda kalması ÜT..e- yürüvordu. Yandt"!l Ali fnzla diisünmedl. A- helvacı arkadaşı oldu~undan hiç bahsetme-
k uı olunablll h • I '"tl F k t k b d .. endislnin bl ı r ale kov~?:ıl!mek icin anlattık. rine, Beyoğluspor klübü İstanbul mın- dımlarını açarak koşar adım gltmeğe baş.. mMJ • a a çocu ' u a amm iş guç sahibi 
~u. hakkı~~e karşı neler yanmış oldu-I Fakat, tee<>Sfirle kaydederim ki, nasıl ta. tak sına müracaatla her türlü inzibattan ladı. Bir taraftan da: 1 olduğunu, Kara Alinin de, onun .semtinden l'lılş b 

1 
a ne kad<'ır şefknt öster _ Hey.• .. Çocuk!... Çoruk!... gcçer~en .u. ı;_rayıp yarenlik cdcbllec~f nı dü-

u unduıı:unu hat 1 tt g -ı clrlerle yaptığımız konmımaların sonunda mahrum olan Sülevmaniye sahasında dfi K k bir k t il -1 - Nı.nkö · ır a ıktan sonm · - . ~ Di ~ırdı Rıza arkasına dönüp b:ıkınca 1 şun · uçu çap ın nvr e gu uınsedi, 
Oldutum~z~O~kler. hınzır"t!:~vurıarı.: musbct bir şey elde edemedıkse, bu ad:ımln maclara devamın pek büyük hfıdiselere du~:Sı için ~ıne işaret etti. bir gözunü manalı blr şekilde kırparak: 

bizler llras soyl verck evvelce kendL~ile da konuşmkatan faydalı blr sonuç elde ede- scbeb olacağını ve bu hususta icab eden Yandun AllnJn .,,.kakları zonklamaıı::ı b""- - Gellyor .. dedl.. Salı akşamlan ... 
t<>vrı.... nda vnnıla - 1.. mem~tlk ...... ıs .ov- u ı -n 200 d"ka n soz u mukaveteye · tedbirlerin alınmasını istemistir ıamıştı. İlk anda beliren bir hayret, birkaç ~andım Al : 
~andan blzı hl~ k altını verllmed•kre bu z•n- Balyoz cenablan, yalvarışln.rımızı dinler Uh" b" .. ..1 • saniye içinde deb.şete kalbolmu~~·ı. - Ynmnndır Kara Ali, yamandır ... 

lr olanııy ~anın ltn_<:enın çık9.l't'1a~n mukte.. gibi göründükten sonra, tuhaf bir suretw ve ım !r c rıu at Si Gevherll Esma hanım sultanın imamının Dedi ve mı.ve etti: 
~~·~~nılnlerı" brict~~e{!~ hlink:\rının başı- mazeret olarak fıkaralığından beltSetmesln Finlımdiyada yapılan bir atletizm rna- karısı Zeref~n ile Sultan Muradın cellAdba- - Benin adın Ahmed mi idi, Mehmed mı 
Zlll<fa za PrnngaJar ve zl hal ht>r lk1 ııvrık- ml? .. Biçare ndnmın o esnadn hiç hazır pa- çında meşhur Jarvinan ciridi 76.54 met- .şısmın ne münasebeti olnblllrdi. Cellli.dbaşıyı idi? 
r•-..ıl\...,1:e n~ılmamızı ve ha~~r~ !?~1 .. 1 'rek rası yokmuş amma, efendileri tarafından reye atmıştır. takib edip te bu sokağın içinde kaybettik- Çocuk: 

B!z!er ~ezl Pmrettt. mru ara zln gönderilmekte bulunnn, dolgun bir paranın Bu müsabakada ikinci gelen Autonen leri gece. onun Zerefşanın evine girmiş ol- - Rıza! 
kt ~ . nğ vı göz ma~ı asln hntmna gehnemiştl. Dedi, ve o da 11fıve etti: 

n Nımeıo;e e~Jıcıı yaslan dökere-k, tl'S- yekün yekün ulaşmasını beklemekte lmlş!. ise 76.36 metre atmıya muvaffak olmuş- Yıındm1 Alinin, gönlü da kendlsl gibi ser- - Ben seni hiç görmedim nğ:ımla beraber .• 
~ü vor, hakllcaten bu meblağı (Arkası var) tur. seri idl. Bir dalda durmazdı. Her gördüğü arkadnşı mısın onun? (,\rknsı var) 

z nü b::ı.na l'lıek istiyormuş :~~n.ştı~ış, sözlerımı 1ç- •Son Posta» nın tefrik85l: 7 4 ranlığı basmış, sular, dağlar ve ağaçla:= 
d~nllY<>rdu. Son .k butun dlkkatııc beni yulaşmıştı. 
l:C>Zlc.rlnden Yakıcıe;,~eler ağzımdan çıkınca boYnunıa dolayarnk b ışık .ceç.tı ve kollarını Şlmdi artık ona bakmıyordum. Onu ya-

- Ben!.tn b enı goğsline çekti. nımda hissetmek bana tfifi geliyor, gbzlerlm 
bUsenı .. enim Semihanıı Ne mes'udum mor tepelere dalıyordu. Benim dalgınlığımı 

Saçlnrun gören Cahid, hırçın, belki de kıskanç blr 
ı 

1 
1• gtYLleıUın.ı nn.;ı.. sesle sordu: 

e erle konuşuyordu• ~ .. .....,or, kesik cüm-- Şlltl<ll &eninle· b - Bana blr gün, dünyada en çok dağlan 
Merst.nc gider, nl.şan uradan l!ıkar, doğruca. sevdiğini söylemiş ve onların içJndekl esrarı 
ederiz. ınıızı oradan fıleıne illin anlamnk lçln saatlerce gozlerlni bu koyulu 

Birden l"'-ı açıklı yamaçlardan ayıramadı~ını anln•-,.,_ 
,.un acı bir " Hayır c hld b gü J ln N hld h ~~1 k timde ,_.,f t ..... 1 1 Konu~mamızı bu all'ır ve 'izun· .. nın sarlıll- " ........... - Niçin Mersi""'? ..,!utPhe kapladı: - a ' u n ç a e anı- u..&am a, ıserve n .., ... ade e mc.. ç n . b l tın. Hfıln onları her şeyden üst.ün mU tutu.. 

..... .ıG anbul mı burnya getirtmek daha .iyi olacak; orada yaptığını ltlrfa etmekwn çekinmedi. dan turtannak istiyerek gülilmsedlm: yorsun Semiha? 
nına gitmek dnha muvafık a, annenin ya_ se.nı üzen ,.,...,,. feci hatıralar var. ı Elimi vift"'""ım u-zerı·ne .koyar ve Allahı R.cflkn hnnnndan mı k olınnz mı? Yoksa yva ..... .... - Klm bilir? Sen bent QOk, çok sever ve Gözlerimi ona çevirdim: 

Sözümü k~tı: aÇnıalı: istiyorsun? Vücudü birdenbire sertleşti ve vaslmln se- §!lhld tutarım ki ben son dakikaya kadar bana karşı ağır, ciddi, somurt~nn vıısUik ro-
sini hatırlata.o bir sesle bana ~u sözleri söy.

1

1 gerek o kadına, gerekse bedbaht r.O(' ğumn 
1 

Hinü oyn:unaz<ıa.nl... - &'ikiden ömrüm hep onlaı·ın karşısında. 
- Reflka hanım mı? BI... ledi· •·ft- f 1 11 t geçiyordu. Dağların ha.şmPt1 beni büutuemlıt-

onun alAı.n- ne? ... rn nlşanıınıı~'a . ...uşı olan vazı e erbni hakk e yap .m. on- Ellmden tutarıı.k beni boş mağaradan dı- ~ v ur.c.uıı <.ı 
1 

.. .. .. ti~l ın il: dünyadakJ bütün başka şeylorln onlann 
Kb:plklerlml e.ıı;.erek C"''ab verdinı· - Beni dinle Semiha: seninle nlşanlan-ı ları yi ebnek için in.san gucunun yet " nı.:ı- şarı çıkardı. Ayda ne Tap ta f<!vkalfide bir 

" "' madan evve1, mazimi, ilk gençlik günlerimin betw çalıştım ve onların ölümünde benim şeyler geçtiğini anlıyarak bizimle beraber yanında silik ve sönfık kaldı~ını farzedlyor, 
- Senin onunla evleI1t'oeğ'lni d~h d macerasını sa.na iki fiç telline ile söylemek hiçbir sun'u taksirlm yoktur. çıkıp yanımızda ayakta durdular. İkisinin de onların büyük.liığü altında eziliyordum. 

~:ı~Y~~;umn se. nln karın olmak tsie<ıi~ı:. Z:!:
1

JsUy0rwn: HatUi, o sağ iken, belki de 1yHeşmeslne burunları hnvaya kalkmış, kuyruktan se- Sen bana denizi gösterdin, sonsu:r. ufuk-
.... d k .. idil ,.M d • nn b 1 t ları t::ınıttın, dalgalann ihtl§amını ör.rettin. 

Rn•,annı ça'".. b1r iı... sant e Çok gençtim. hayatı henüz tanımıyordum: ynr ... ımı o unur um e, "&'umu a yanına vinçle saııanm<>t;a aş amış ı. ı:.; 
""i-1 ııw, .. , y düşü d be kte ki edim an ~ 1 Sen beni insanlarla tanıştırdın: vnhşl bir 

Eonra her zamanki dürüst k n ü; ll<len yatJı, fettan ve güzel bir Rll! kadını verme n Qe nm ; zav ı çocu un n- Saatlerce ltnranhktn kalan gÖ7.lerlmlz, blr- ~ızken beni medeni dünyaya yaklaştırdın. 
gozlertme baktı· ve sıca b:ılnşlle !benim aklımı ve irademi büyüledi, beni ar- sanlıkln. nlA.knsı olmadığını Te yaşamıyaea- denbire dışarının aydınlığına aı~amıyarak 

_ Ya • knstndnn .silrükledl. Meğer maksadı benim ğmı bana çoktan yeril ecnebi doktorlar ba- Şlmdl artık yalnız da~lcı.rm dt'ğil, tabiatte 
l.cı~l~inlNevzad? Onun da <Jenlnle evlenmek Paramdan istifade etmek imlf .•. Bunu biraz ber vemılşlerdi; hiı; olmazsa anasını kur- körlendi; fakat blr iki saniye sorırn etrafıma yaşayan her zerrenin kendisine g5re blr sım 
- Ev unutuyor musun? geç anladını, fakat o dakikadan itibaren o- ıtnrmnk istedim. Bu da kabil olamadı. baktığım zaman, yük.sek tepelPrin arkasında olduğunu biliyorum. 
Tattı et, amn:a ben onu istemiyorum. nunıa araınıza nşılmas bir uçurum girdi. E- Sen fumJz Te saf ruhlu blr kızsın Semiha; kaybolmakta ol:ın k1z.ıl gi\~I ve tfı yanımda Koyula.şan bakışlan yumuşadı, kalbim! ısı-
- Be bir gfıll.i.şk! dudaklarını bfiktü: ~ talihsiz çocuğum dllnyaya gelmeseydi söyle bana, OOğrusunu .söyle, bu faclada be- en parlak yıldızlardan daha cok parlıyan bir tan sesi sordu: 

Senı 'M n de Refika hanımı lsremlyorum ... belki de ondan resmt bir şekilde aynlacak- nim kabahatim var mı? çlft yeşil gözü gördüm. - Senin sırrını bana söyler misin Scmiho.? 
ttun h erstne götilrmek istemekten malt.sn- tını. _ Sen insanların an iyi ltalbllsl, en alice.. - Semiha; ışıkt~ bana iyi bak; senin tçin Onu öğrenmeği çok, çok istiyorum. 
blıd~n e~ bizi çok :seven ve sımmızı belki de o kadın nlçak ve :kalb.siz bir tn.sn.nmı.ş Be. nahı ve en yük.sek ruhlususun Cahid; son sa- çok clddi ve yaşlı bır koca olmtyacn~ mıyım? Gözlt-rlm bir saniyede, sularda ve ağaçlar-
Yenıem.e vel keşfederek ona bir isim veren miha; kendi soyundan dünyaya gelen çc;.. :nlyeye kadar vazifeni yapmış olduğuna e- Korkak bir çocuk tavrı vardı Gulerck ve dn dola.ştıktan sonra ona gitti: 

06~ ilk mi1Jdeyi vermek, lıem de... CUklnrın ek.serlyctlnln böyle hasta doğduğıt- min olablllrs1n. saadetten titreyerek kollarunı onun boynuna 1 _ Dağlıuın kızımn göğsünde saklaclığı sır 
tarın le~l bulandı. Karısını ve çocuğunu, on- ınu blld~l halde bir çocuk .sahibi olmak iste- _ o halde beni ha.kir görmüyorsun yav- doladım, dudaklarımı uzattım... çok ımüthlş: o vasisini seviyor Cahld .. 

t\kıbetıeri~l düşfınduğü belll 1df. dl ve sonradan bunu, bilhassa beni kendisine rom; beni sevebllece~ iimld edıyor musun? Elele çiftliğe doğru yürürken akşam ta- _ s 0 N _ 
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(Memleket Da berleri) Ankara -Kızı~cahama~ şosesi 
~emlik kOylerinde ziraat kredi Zel~ele mıntakası~da yakında ıkmal edılıyor 

k rr t k"l d"ld" tetkıkler devamedıyor oopera ı ı eş ı e ı ı ,.B::;::~~~::;.!:r;::.~:: 
mahrukat pahahhğının önüne Belediye 

geçmek için faaliyete geçti 

. 
Gemlikten · bir manzara 

Gemlik (Hususi) - Gemlik köylerin-,mütazarru etmiş olmakla kalmayıp mem
e Ziraat Bankasının yardım.ile birer zi- lekette bir de hayat pahalılığı doğuruyor. 

ıat kredi kooperatifi tesis edilmiştir. Kredi kooperatiflerinin tesisile hem 
u kooporatifler köylünün en mühim müstahsili hem de müstehliki mürabaha
ir ihtiyacını karşılamak bakımından cılat'dan korumak ve kurtarmak milin -
ıuhitlerinc çok faydalı olmaktadır. kün olmaktadır. 

Birkaç yıldır bu yüzden ehemmiyetli Gemlik köylüleri de bu noktayı alaka 
erecede faydalanan köylüler, şimdi de ile karşıladıklarından aralarında bir sa
ralarında bir satış kooperatifi kurmağı tış birliği tesis ederek mutavassıkların 
üş~nüyorlar. Bu suretle köylü, mevsi - zararlı rollerini azaltmak istiyorlar. Bu 
ı.ine göre, istihsal ettiği yaş meyvanın hususta alakadar makamatın köylüye 
~'l:k ve satış işlerinde intizam ve sür'ati 

yardımları beklenmektedir. 
e temin etmiş olacaktır. 

Bundan başka yerinde kırk paraya Kış mevsiminin gelmesi dolayısile mah-
>planan herhangi bir meyva muhte1if rukat buhranı bu yıl da başgöstermiştir. 
llcrdcn geçtikten sonra manav dükkanı- Belediye odun ve kömür işini, esaslı 
a yirmi kuruşa giriyor ki, burada muta- bir surette idare edebilmiş olmak için bu 
assıtların oynadığı rol sadece köylüyü satışları organize edecektir. 

( _____ G __ ö_n_e_n_e_ğ_i_tm __ e_n __ k_u_r_s_u_ı_s_p_a_rt_a_d_a ______ ) 

sından harab olan Dikili ve bazı köylerde 
tetkiklerine devam eden jeoloji heyetin
den yüksek ziraat enstitüsü jeoloji do -
çenti Şevket Ahmed.le görüştüm: 

Doçent bu civarda yaptıkları tetkikat 
neticesinde uzun zaman sonra bu yer sar
sıntısının tekrar olacağını tesbit ettikle
rini söyledi. Dikiliye yakın bir mevkide 
beş altı yerden kaynıyan suların tahlili 
yapılmaktadır. Bu suların son derece S1-

cak olduğu, 90-100 dereceyi bulduğu ~ö
rülmüştür. İfraz ettiği koku karpite ben
zemektedir. 

Bu yüzden açıkta kalan köylülerin ku
racaldarı köy mahalleri için ayrıca Sıh -
hiye Vekaletinden gelecek olan bir heye
tin tetkikinden sonra tayin edilecektir. 

Edirne 
giireşcileri 

Kızılcahamam - Gerede şosesinin de inşasına 
başlandı, 940 yılında ikmal .. edilecek 

Kızılcahamam (Hususi) - Kızılcaha

mam Ankara şosesinde inşaat süratle 
il er lem ektedir. 

Hiçbir itiraz talebi kabul edilme -
mek ve bu sene İkinciteşrin sonuna kadar 
behemehal ikmal edilmek şartlle miite -
ahhide ihale edilen bu yol yakında ikmal 
edilecektir. 

Kış mevsimlerinde tarlalara, çukurla• 
ra, hendeklere yuvarlanmak ve yolcula• 
rın gece yarılarına kadar yollarda, dağ-

kırda ıssız ovalarda kalmaları gibi bir ta
kım heyecanlı ve tehlikeli vaziyetler de 
bertaraf olacağından halk derin bir mero
nuaiyet duymaktadır. 

Kızılcahamam - Gerede yolunda da in
şaata başlanmıştır. Kızılcahamaından on 
kibmetre ileride başlanmış olan bu yol 

Şimdiye kadar bu yolun son derecede 
harab ve bozuk olmasından dolayı An
kara - Kızılcahamam arasında her sene 8,800 metre uzunluğundadır. Kızılcaha -
kış mevsimlerinde aylarca inkıtaa uğrı- mam _ Gerede yoJu önümüzdeki 940 yılı 
yan kamyon ve otobüs seferleri, yakında . . 
b 1 "km 1. d kı. . sonuna kadar ıkmal edılecek ve bu su -u yo un ı a m en sonra ş mevsı -

1 minde bu arizalardan tamamen masun rd e Bolu - Gerede - Kızılcahamam -
kalacak ve intizama girecektir. Yeni yo- Ankara arasındaki nakil vasıtaları emni
lun yapı1masile ayni zamanda evvelce kış yetJe seferlerine devam edebileceklerdir. 
altı, yedi saatte Kızılcahamamdan Anka- Ancak bu sene kış şiddetli olduğu tak
ı·aya gidebilmekte olan otobüsler bu me- dirde gene eski senelerde olduğu gibi 
snfeyi iki üç saat gibi çok farklı bir za- Gerede - Kızılcahamam - Ankara sefer -
rr.anda katedebileceklerdir. lerfoe icabında fasıla vereceklerdir. 

Edirnenin yeni seferberlik 
müdUrU 

Edlrne (Hususi) - Çocuk Em-geme 
Kurumu başkanlığında çok f.aydalı hiz
met ve gayreti görülmekte olan vilayeti
miz seferberlik memuru Yürmıü Bicioğlu 
tayin edilmiştir. Bu aziz arkadaşm ara -
mızdan ayrılmasile duyulan tee.ssqril. terfi 
etmiş bulunmasile gideriyoruz. 

Edirne maarif mlldUrU 
An karadan dön dU 

Edirne (Hususi) - Maarif işleri etra -
fında temaslarda bu~unmak üzere on beş 
gün evvel Ankaraya gitmiş olan Umumi 
Müfettişlik Maarif Müşavir vekili maa-

Bursanın yeni Anadolu 
ajansı muhabiri 

Bursa (Husu • 

si) - Urfanın es -

ki Anadolu Ajan -

sı muhabiri iken 

şehrimize gelerek 

eczacılık yapmak , ~t 

ta olan Kazım Yaz 

gan, Anadolu A -

jansı Bursa muha

birliğine tayin e ~ 

dilmiştir. İyi bir 

Edime (Hususi) - Edirnenin yetiş ıif müdürü Y. Cemil Öner işleri bitire -
tirc:Hği güreşçi gençler Ankaradak.i serbest rek şehrimize avdet etmiştir. 
güreşlere iştirak ederek 24 vilayetin se- Y. Cemil Umumi Müfettiş General Ka 
çilmiş güreşçileri arasında yedinci ol - zım Dirik'i müteakiben Vali Ferid No -
rr.uşlardır. Resim yiğit pehlivanlarımızı mcri ziyaret ederek Ankaradaki temas -
Trakya antrenörü Rasim ile bir arada ları etrafında izahat vermiştir. 

mul-ıarrir ve eski bir gazeteci olan bu za
tın işinde muvaffak olacağı beklenebi 
lir. 

Kızıl cahamamda yeni posta 
b inası 

göstermektedir. 

Ba~ıkesirde Sahir stad ı 
inşaatma baş'anıld ı 

Balıkesir (Hususi) - Atatürk parkın
da yapılacak olan Şehir stadının toprak 
tesviye.si işine Salı günü başlanmıştır. 

Gene Atatürk parkında yapılmakta olan 
büyük yüzme havuzu ilkbahara kadar ik:
mal edildiği takdirde 940 senesi Türkiye 

··--·_L;_ _ ___ _ ._. -· yüzme birinciliklerinin Balıkesirde yapı-

İsparta (Hususi) - İspartaya 20 kilo- ı koymuşlardır. Buradan Ziraat Bahçesi - lac~ğı -~ene~ dire~t~r~ük~e~ beden terbi
ı1etre mesafede bulunan Gönen köyün - ne gidilerek ziraat müdürünün verdiği y~sı bolgesıne bıldırilrniştır. 
.eki eğitmen kursunun tetkikatta bu - izahat ve gösterdiği nü.mune fidanlıkla -
ı.ınmak üzere öğretmenlerile birlikte is- rından istifade etmişlerdir. Saat 16.30 da 
ıartaya gelmişler ve istasyonda belediye Hallrevi salonunda şereflerine verilen çay 
'e parti reisi, Halkevi Reisi, Maarif Mü- ziyafetinde hazır bulunmuşlardır. Bir 
lürü ve öğretmenler ve halk tarafından öğretmen tarafından kısa bir söz söylen
:arşılanmışlardır. İstasyondan doğru m.iş, buna bir eğitmen mukabele etmiş -
Ialkevine gidilmi§, orada biraz istira - tir. Maarif Müdüıii ve Valim.iz tarafın -
ıatten sonra gruplara ayrılan eğitmen - ,dan eğitmenlere bundan sonraki işleri ve 
er şehir okullarında tetkikatta bulun - gösterdik:leri muvaffakiyetleri hakkın • 
rıak üzere öğretmenlerile birlikte okul - da söz söylemişlerdir. 

ara gitmişlerdir. Bu sırada içlerinden Gece saat 20 de Halkevi salonunda e-

Edirnede ışık söndürme 
tecrübef eri 

Edirne (Htısusi) - Önümüweki Cu -
ma günü akşamı Edirnede hava taar -
ruzuna karşı alınması lazım gelen ted
birlerden biri olan ışık söndürme tecrü -
besi yapılacaktır. Bu tecrü·be dolayısile 

halkın tarz ve sureti hareketini ve göre
ceği işi anlatır bir beyanname vilayetçe 
neşredilmiştir. 

.yrılan mümessiller Vjlayeti, parti ve 
0

. . . .. 
~elediyeyi, Tümkomutanlığını ve Hal - 0ıtmenler tarafından bır musamere ve - Gönende bir QPnÇ delirdi 
:evini ziyaret etmişlerdir. Saat 11 de ip- !ilmiştir Müsamerede rol alanlar çok Gönen (Hususi) - Kasabanın Rüstem 
lk fabrikasını ziyaret ederek tetkikatta :muvaffak olmuşlar ve hazır bulunanla - mahalle.sinden Hindi oğlu Halil isminde 
~uıunmuşlar ve fabrika müdürünün ver- rın takdirlerini kazanmışlardır. Bilhassa otuz yaşlarında bir genç, geçen Salı günü 
liği izahattan istifade etmişlerdir. Bun- zeybek oyunları çok alkışlanmıştır. Er - aklını oynatmış ve Bakırköy hastanesine 
lan sonra yeni Cezaevine giderek orada tesi gün ayni şekilde sabahleyin uğur - gönderilmiştir. 

lBhlarm ne suretle dokunduğunu gör - !anmışlardır. Halil, birkaç sene önce de aklım boz
nüı;ler ve müdürün izahatını dinlemiş - Resim öğretmenlerle eğitmenlerin Hal nıuş ve babasını kestiği halde cezai taki-
erdir. Saat 14 de Atatürk anıtına çelenk kevi. önünde göstermektedir. battan kurtulmuştu. 

Pazar C'la Hasan Bey Diyor ki : 

Gönende elektrik santrah 
faaliyete geçti 

Balıkesir (Hususi) - Gönen elektrik 
santralının makine aksamının montajı 

ikmal edilmiş ve Pazar günü faaliyete ge
çilerek kasabaya cereyan verilmiştir. 

Nura kavuşan Gönen halkı sevinç içinde
dir. 

lzmirde Konak - Karantina 
otobüs hattı işliyor 

Kızılcahamam (Hususi) - Posta tel
garf ve telefon idaresinin bulunduğu bina 
dar ve eshabı mesalihi istiab etmediğin
den birçok zorluklara sebebiyet verdiğini 

mütc'lddid defalar yazmıştık. Memnuni
yetle öğrendiğime göre bu neşriyatı naza
dikkate alan posta telgraf umum müdür
lüğü, şehrin münasib l>ir yerinde bu işe 

müsnid bir binanın frar edilmesi husu -
sunda lazım gelen tahsisatı vermiştir. 

İdarenin bu çok 'yerinde alakası halkı
mızı memnun etmiştir. 

Bugünlerde posta idaresi yeni binası
na taşınacaktır. 

İzmir (Hususi) - Belediye Konak - Ka - Bahkesir köy ebe mektebi 
rantina otobüs hatt.ını dünd~n itibaren aç - . ~ . .. 
mıştır. Bu hattın imtida.:l.ı olan oüzelyalı yo. Ball~esır (Hl1:sı:sı) - Balııkesıı: ko! :be 
lu tamir edilince s'!ferler arttırılacaktır. Şim- mek~e?ı 2 Teşrı~ıe~el P~z~r~ gunun
dillk sekiz otobüs bu hatta tahsis olunmuş- den ıtıbaren yem bınada uçüncü ders yı

lma başlamaktadır. Tedrisatı bir sene ve 
leyli meccani olan mektebe bu yıl 30 ta-

tur. 

. • • lehe kabul edilmiştir. Mekıteb 1 ve 2 inci T rakyada artezıyen faahyetı grup cters yıııan sonunda 60 talebe me-
Edirne (Hususi) _ Arteziyen hareket- ~n ver~iştir. Bu~ tal.ebeler n~yelerde 
. . . . .. uç senelık mecburı hızmet.€ tabı bulun-

lerı genışlıyor. Babaeski, Luleburgaz ve maktadırlar. Kendilerine 20 lira aylık 
köy öğretmen mektebinin çiftliğinde 100 verilmektedir. 
metreden aşağı inen 3 arteziyenin fışkır- Vilayet çevresindeki ilk okullarla, Ba
ması gün meselesidir. Bugünlerde büyük lıke~irde bu yıl tesis ~i~en Akşam Kı~ 
sondaj makinelerinin de gelmesi bekleni- S~ .~t oku~u. da 2 Teşrınıevvel Pazartesı 

gununden ıtıbaren 939-940 deırs yılına 
yor. başlamaktadırlar. 

( Uzunköprü kavunları · bu yıl çok iyi ) ------------_..;..._ 
Uzunköprü (Hu • 

su.si) - Dünyanın e:ıı 

meşhur, en lezzet • 
li ve en nefis kavun~ 
larını yetiştiren U • 
zunköprüde Trakya 
Umumi Müfettişi Ge 
neral Ka:zım Dirik'in 
himmetile kurulan 
kavun satış koope · 
ratifi müstahsile çok 
faydalı olmuştur. 

Bu yıl kavun malı· 
sulü gerek kalite, ge· 
rek istihsal bakımın· 
dan çok iyidir. Müs , 
tahsil de vaziyetin • 

- Hasan Bey sen otoma -
:>il almak istiyordun. Alaka
lar eder diye haber veriyo
:-u.m. Seyrüsefer müdürlü. -

. . . Kazaıarın oniıne geç -
ınek için . . • 

. . . Caddelerin bazı yerleri .. 
ni kırmızıya boyıyacakm.ıs. 

Hasan Bey - Ben otomo- den memnun bulunmaktadır. Bununla lunmasını General Kazım Dirikten ve 
bili bir ay sonra alacağım o beraber kavun] arın harice sevki işinde Demı"ryoll u M .. d'" 1 .. w •• d • · arı mum u ur ugun en sa• 
zamana kadar boyası silinir bir hayli müşkülata rastlanmaktadır. Bil 
yeniden boyamak da kims~ ~ hassa vagon beklemek cidden acıklıdır. hırsızlıkla beklemektedir. 

lii- .. ııin aklına gelmez. Müstahsil bu derde biran evvel çare bu- Resim kavı.ı.ıı sevkiyatını ~österiyor. 
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Bütün dünya Türk - İngiliz ve 
f ransız itt'f a.n ile meşgul 

Denizcilik Dünyanm en çok okunan yeni= 
(Baştarafı 5 inci sayfada) 

liz zayiatı daha fazladır. Bir tayyare ge
misi ile bir zırhlının kıymeti, (24) Al -
mal" denizaltı gemisinin parasından çok 

romanlarından birinin hulasası 
1 

(Baştarafı ı inci sayfada) neticeleri, dnhn şimdiden görüıeblllr Te bl\ - fazladır. Fakat aded mevzuubahs edilir- (Baştarafı 8 inci sayfada) - Elbette .• dedi. Kard~m elln1 cebine .so. 
i~~a1aıun1ş olan Türk - İngiliz - Fransız yüktür. sc n~ticenin Almanlar aleyhine tebarilz mın ar&Bından meleğe gülümsemeğe çalış- Jcarak .küçük bir mukavva pıırçası çıkardı ve 
ti/ akı hakkında etraflı izahat vermiş - Kıymetli bir y ar ·ım etmC'kte olduğu meydana çıkar. Zira ·Al- tun. bana uzattı, işte .. dl.ye devnm ett.i. Bllettn 

B Exelsior gazetesinde, Marcel Pays, anlaş _ manlar şu bir buçuk ay içinde mecmu cennette idim .. bu benim için ne büyu"k bir yarısı, gidip gelme almıştım. Görmek ister 
eü cranjenin izahatını tasvib eden en- misin?. 

g~ tncm, Türk _ Fransız an'anevi dostlu- manın, bu şekllle, Avrupadaki Alman hegc- denizaltlarının yarısına yakın bir rnik - zafer idi. Danslara, rengtlrenk ışıkl11ra ve Bll t.l Ü 
u lı>hind h ı· h"' tt b ı monyasına lmrşı ynpılan müc9.delede. müt- t,"rını kavbetmı"slerdı'r. musikiye büsbütün knpıldım, vuruldum. NI- Dr e ~uayene ettim. zerinde cıgellf .. .,.,.. e araret ı teza ura a u un- " .; ury\1lle den Nevyorka yazılı ldL •uuştur. tefikler için, maddi ve manevi bir kıymeUl, M:tlfund k" Al 1 d . ltl hayet dans bitti. Birçok melekler tarafından ... > 

yardım teşkil ettiğini yazmaktadır. · "'h' ur . ı man a: enıza .an - dondurma ve pastalar dağıtıldı. Bunlan yl- 1 X~arımı çatıp, bir b~jka sunl dııha sor-
" Sadık bir dost kuvvetli Flgnro gazetes~nde, d'Ormesson, İngilizlere nın mu ım bır kısmını tıcaret harbı hu- yip bitirdikten sonra, bizi tekrar daireleri- ~aya cesaret edeyim mi? .. diye düşuneret 

bir muhasım ,, ve Fransızlara karşı olaln taahhüdlerine Ear- susu'1da kullanmakta idiler. Son günler- mlze götürüp yatll'dılar. 1 aşımı salladım. ıı bl Kalbim çarpa çarpa ve başıma inecek olan 

8 
.. L?ndra 20 (A.A.) _ İngiliz matbuatı, s mnz r sadakatle bağlı kal~anın Türkiye de batan ticaret gemil,.rinin miktan çok Bu dans hfı.dlseslni takib eden günlerde, darbeyi bekleyip ellerimi birbirine kenet.ııye-
uı 'Jk Britanya ile Fransaya karşı olan için .bir şeref teşkil ettiğini soylcdlkten son- azalmıştır. Bunun sebebini şu yollardan hep o geceyi kurdum. Ekser zamanlanm, bir 1 rek 601'dum: 

~~~~:~dtleri~P uyf!un dÜ!:mcdi}~i ~çin son ra D~~o:ıı:~:dilen ve İnglllz - Fransız itti - arartırmalıdır: koltuğn yerleşip yalancıktnn okurmuş gibi - Sen şimdi Druryville kasabasında mı.. 
trıi. QJanckTl.~flkc.rını. kabbuldd:n .. unt thına ket - fnkını taht.im etmek suretııe Akdenlze ve 1 - Acaba İngiliz ticareti ve denizler- yaparak, acaba cennette miyim? .. Değilsem sın?. 
t' ur ıyenın u urus are ~ - . ı 

0 
~ 

1 
• • • • neredeyim ... dlye düşilnmeğe koyulmak oldu, Kardeşim cevab verdi: 

ır1 s tayislc zikretmektf'dir. Bütün ma•.- şarki Avrup:ıyn böyle bir l.stlkrnr ve sulh un- e o asan ticaret J!emılerı mı azaldı? ve ldkln hep çıkmazda kaldmı. _ Evet Larrl, sen de buradasın .. 
b~ııt, Türkiyenin bu karnnnda, hiisnü - suru getiren paktı, kayıdsız, şartsız tebrik e- 2 - Alman denizaltları kafi mı gel - Blr gün öğleden sonra oturmuş bir kıta- Hay yaşıyasm... İşte ustaca sual sormak 
nıvrtinı· b l ·ı l hh"' dl deriz. . ? . .... _, b'-d'lk •i ? "~. eyn: mı .. e tan . ~ :re sa- rnıyor. bın ynprnklnrını çevırirken, ...,eya .... ı u buna derlerdi. Kardeşim i:nkiını yok, verdl-
tC'di,.· nın guzel bır numunesını gormek- Tü k o rd•·su 3 - Mesele devletler arasında hukuki adrun: ı ğl cevabın üzerimde yaptığı te.sirı farkede-
~ . . Madam Tabouls, Oeuvre gazetesinde şöyle anlnı:;mazhklar mı tevlid edivor? Alman- - Mister ceyson .. dedi, bugün size bir D- memlşti. 

div~r ~~~ng Standart, ba.şmaJrolesınde yaTüzı.!rokr:ordusun n h 11 h d b t 1 v .. bitarnflan gücendirmekten korkuyor yaretçi gelmiş... ı - Demek burası Druryvılle hal .. Peki be-
Aı · u a azır a en a.~ :ı ge. ? Onunla birlikte küçük bir odaya git.tik. O- ni neden buraya getirdiler. 

rı ·denizin şark m•ntakasında istikra- len ordulardan biri olduğunu, askerlerinin mu· turduğu yerde dizindeki şapka ile 3Snbi asa- - Hastalanm~tın. 
bi~ ~·'e~süsü, halihnzı:. h~rbde bel~i kat'i cesareti ve şeflerinin enerJlsi lsb~tn bile lh- 1 4 .- Almanlar ticaret harb"nden vaz - bl oynıyan kardeşimle karşıla§tım. Kardeşim Cevab verdim: 
fınd mıı olacaktır. Türkıye, kendı tara - tfyaç hi.ssettlrnıcdlğinl, Türk l!la!zemesl:ı!n gec-fıler de denizaltlımm İnS!iliz harb ge- ayağa fırladı, kollarını açıp beni kucakla- - Ya .. hasta idim demek .. yüzüme gitgide 
refı· ~ vapılan bu hizmetin ve bu şe - mukemmel olduğunu, Fransn ne İngiltere _ milnrine karsı mı kullanıvorlar? mak için sevinçle ileriye doğru fırladı. ateş bastığını, alnımda terlerin biriktiğini 
:rrı ~' luırc>ketin bizim icin ne kadar kıy- nln Ankarada sadrk bir müttefike sahlb bu- · . . . · . İçimden ayni heyecanı duydum, amma hissetmekle beraber bu hastalık bahsini kale 
r·'' 1i oldu~unu bilmelidir. Kemal Ata - lunduklarını bilmek için üç memleketin mün I~te bu suallenn hepsı varıddır. Fakat zfi.hlrden hiçbir renk vermedlm. Kard~im, almachğımı göstermek istermiş gibi bir knh-
r~rk .. büvük bir millet yetiştirdi ve hür- rerid bir sulh tmzıılamaitı taahhüd ettik _ e;ı &Z ihtimal, İngiliz ticaretinin durmuş aylardnnberi ilk defa oıarn.k hakikaten alô.- kaha nttı.rn: 
esv:r~ı _taziz cdPn dünyn, bugün de ?nun lerine dair olan maddeye lüzum bllc bclun-, olmac;1ndadır. Gerçi bu ticaret sulh za - ka duyduğum yegfme insandı. Kardeşim iti- Kardeşim mülayim bir sesle konuştu: 
'ru ,~nı . alkı .. ~:ımak hususunda, bızzat madığını söylemek zaittir. mar.rndaki gibi normal şartlar altında dallne sahlb olunca: - Bundan bahsetmesen dah:t iyi olacak 

~:· l"nılleti kndar haklıdır. • fs vitr .. r'e devam etmivordur Fakat imparatorlu _ - Larri, dedi, beni artık tanıyorsun. değil Larri .. üzüleblllrsin .. 
'Y ' .ar gazetesi başmakalesinde. Türki- _ . v ~ ~ • • mi?. Beni görmekten memnunsun değil mi?. Kafııma .sokulan yeni yeni fikirlerle başım 
ı,ie. t~rafından basarıJan güzel diploma - ~~! (A.A.) - Türk - Fransız - Inglllz gun mağlub olmaması ve tam bır demok- Başımı salla.dun. Kardeşim, ferahlamış gl- ağrıyordu. Kardeşime cevnb vermedim. 

d
. 1 ~ın1 t<'bart··

1
z ttı'rd'ktcn sonra ı'la~ ve c- mua nln imzasını Trlbune de I.nusanne rasi i.le idare edilen bu memleketten fer~ bi içini çekti ve.· ı O, bir sigara paketini elime tutıu•turarat·. 

ıvcr· e ı çok iyi karşılıyor ve Akdeniz sulhünün ıs - ı 1 .. . . . • • ...... 
'rü;k . . . tlkrarında birinci derecede bir A.m!l olaca _ vad arın vukselm~esı bıze 1ngılız tıca- _ Bilmezsin, Larrl, bugüni.i nasıl dört - Blr sigara iç .. se-rerdln sen ... 

l"rulı,sı • sadık bır dost ve kuvvetlı_ bır ğını yazarak diyor ki: lreti:ıin kafi derecede işlediğini ı?österir. gözle bekllyordük .. artık her şey düzelecek-ı Kl:brltl çaktı. Aylardanberl ilk defo olarak 
ktırıı ıaş~~ır. Harb m<>ydanında . Turkle Bu muahedenln hedefi harbi şarki Ak - İkinC'i sual daha zivade variddir. Bü - dedi. yaktığım sigaranın dumanlarını havaya üf.. 
keltı·~. s olnnlar, onun Cf'saretıne. er- denizde sirayetine mt'lnl olmaktır Buna "Ü"" "k H bd d . l k Alın d arde.şlm bunları söylerken, için için ken- llyerek, k~rdeşimin biran evvel - y:ınımdan 
b 

ıırınc vn t h .. 
1

.. k b"' .. 1 • ..... - vu ar e emz ere Gı an an e - gitmesini ozledlm Arzu etW•im butün malt ir h" ' a ammu une arşı uyuA he edilemez. Bu suretle Avrupanın bir Jı:ıs _ . .. . dlmle, eski şüphelerimle cenkl~iyor ve: · 9 -urırıı>t bC'slC'rll"r. i b 
1 

b d 
1 

b nız~ltı mecmuu 300 u buldu. Belki bu Acnbn ona ıtırnad caiz nıi' diye düşü matı elde etmiş ve artık yalnız başıma kalıp, 

T 
mının nşe am arı o an u en zde ir mm- h b.:ı b - ··· - bu mnlümata d 1r t fl d" nn- t 

l 
aym. eh makalesi tnka ayrılmış oluyor. Bu muahedenln hvlr. ıır ue de ulacaktır. Bununla beraber nüyordum .. fakat müşfik yüzü ve eski hn- a e ra ıca uş up aşın. 

•ona 2 re irin olan ehemmiyeti üzerinde durmag·n Bü,·iik Harbin hic bir (45) günlük saftıa-ı tıralnr hislerimi kamçıladı. Onu chavzal ıtı- mayı 1st.iyordum. 
Tiirk ra O (A.A.) - Times gazetesi, ,.. * kı'k • Framnz - fngiliz muahedesini tet- hlç lüzum yoktur. ısında (24) denizaltı batmış dpaiJdi. Hı--r- madımaP nlablleceğlme !tanaat ~eUrdlın. B ıı lmd be 1 lh C'd k 1 • Belki de nerede olduğumu :ı.ıılamaya yardı- urnya ge ş en r a.şa6. yukarı bir se-

'f';· e:p diyor ki: A rab memle ·ptJ~ .. ınde halc1e Almanlar bu harbde 300 den cok mı dokunabilirdi, amma, bu işi ustaca, ona ne geçmişti. Bir gün doktor taburcu edllece-
de _:.ırkıve iJP akt<>dil<'n muahede Ak - ?am 20 <A.A.) - Arab efkarı umumiye.si r~.::.la. bot vapacaklar ve yapmalıdırlar. çaktırmadan yapmak gerekti. lğtmi, takat, dışanda daha :Ut.ı ny miıddetıs 
az~ı~r:le sulhün mulıı:ıfnzası hususunda Türkiye ile müttefik devletler ~asınd:ı. dün Bu :ı:aviat knTS1S1nda bir de~il bir iki İn- Heyecanlı boğuk kısık bir sesle: de hastanenin nezareti altında kalacağımı 
kadtnı PhPmmiyeti haiz c;iynsi bir vesi - imzalanan muahedeyi derin blr sı:vlnçle kar- 11iliz zırhlısının batması Alm~nların mu- - Y d' ' ? dl d bildirdi. Bu suretle a:tı ay bir tecrübe dev~ 
,... ır. Bu muıhede avni zamanda kendi aıJamakta V"' b tl 1 t' .... k 1 • nnın a para var mı· .. ye sor um. resi g..,.lrecek bu muddetin sonunda lsmL 
.. ,Cllfaat1 . . k .. " U sure e emn ye ın ın ın • ' ff k" t' l h' b" k 'f d bli ist '-1 ? di b rli vy ' , ' t i l C"nnı orumak ve bu menfaatie- şarkta artık knt'i olarak tressüs ettiği mü - va n ıye ı e ıne ır ıymet ı a e et - - Ta . er m~ n... ye cevn ver min hizasından .akli ehllyetslzllkı tabirinin 
l"O ~o;n~ularının mcnfnatler ile t elif e t - taleasında bulunmakta.dır. me7. ve cebinden para cuzdanını çıkararak ke- slllnmeslni vesikalıyncak ıdlplomamıD ala. 

'p 
e. ıstı ven bütün CPnubu şarki Avru - Gar.eteler bu muah d 1 i h b A~man denı' zaltı harbı'nı'n huktıkAı an - mali memnuniyetle bana uzattı. 1 caktım 

a devlf'tl · . d k b'l" . . k , e en n mzasını • ar _ • . Viv" od f'rı.nın e a ı ıyetlerım tn - denberl en mühim hfıdtse. ve müttefikleri in- lac:mamazlıklar tevlid ettiği de muhak - Sevinçle deri cüzdanı elime aldım ve için- Doktorları, hastabakıcıları, gardiynnları V6 
'1'ü kfcektır. hai zafere götüreeek esı:ı.slı bir amll olarak k k dekilerlni muayene ettim. Ben para fllı\n 1s- 1 diğer koğuş arkndaşlarını ayrı nyrı dolaşa-

tııl .. { ve, B~lk!11'.'larda avni otorite ile telakki eylemektedir. 1 a ·tir. temlyo11dum. cennette muhakkak para ol- rak veda ettım. Hepsi sanki ağız birliği et-
liin~ !;1cı ve ıs ıkrar e tirici devlet ro- y . t -~ İngilizlerin bir zırlılı kavbetm,.ktcn mar diye kendi kendime muhakeme yflrütii- mişler gibi, tebriklerde bulundular .. yahu o 

rNi2 ~va ?<>va:rı _rdC'cC'ktir. unanı_s A 8 rnütPvelJid teessürlerini haklı görmeli _ yordum. Pnra, maddi hayntın bir sembolil llk günlerde neler yapmıştın_ bütün gardl-
he~ ~ıv;nı"! durust u~ul.lerl hu. mua - AUnn 20 (A.A.) - Türk - Fransız - İnglllz dir. Bununla beraber bü rok de olsa bir 1dl. Kılğıd paralnn elimle yokl~yıp, kıymetle- yanlara ot yoldurmuştun .. dedller. Büti.in bu 
'Vo erıın ak~ıle semerec;ıl"t vermıı:; olu - muahedesinin imzası Yunan :?fkA.rı umuml- ı . . . ) . . . . rlnl anlayınca, cennette bulunduğuma dair mernslm nihayete erdikten sonra. beru nlınati:· ~u ~uahede .ona alakadar devletle- yeslnce fevkalfı.de fy1 knrş!lanmı.ştır. ge~ı:ıın batması. ha:bın nP~ıcesı, üzerın_e edinmiş olthıl!lım kanaatin boş ve esn~z ol- ya gelmiş olan aileme: Bana bir dakika mil
tıin ~C' m!ı?:ı1ı.e~~tıle B:ılkan devletleri - , Bu snbshkl gnzeteler mutteflkan memnn - ı tes~r yapmaz. Nıtekım İskaıarm da değıl duıtunn tnandmı. Evet cennette p:ıra olamaz, saade .. diyerek tek başıma odama çıktım. 
llıek ~ilcl~llerını muhafazaya yardım et- niyetlerini izhar etmekte ve me'!:klır muahe- bir. bes geminin batması bile Almanlar kullanılamazdı. 1 Pencereden hastaneye ve bahçeye son bir te. 

ımk'l>ıını vermektedir. erenin metnine ve imzasına aid uzun tafsilat ]Phi..,r> bir deniz hakimiyeti tecelli Pttire- Kardeşim her hnreketiml taklb ettJ, faknt re daha baktım. Buradan ebediyen aynldı-
Moskova müzıkerele·i vermektedir. rnemişti F. IJ. hlçbl,. şey sovlemedl Cüzdanı kendisine gerl j ğıına inanmalı: b:ı.na imkansız gibi geldi ve 

Muahede!"in Sovvctlere ·a 
1 

kıs- Pelgrad-'a ... ........................................................ verdH!lm zaman şilohe lle b:ıştnı salladı: , buradan ayrılmış olmaktan doğnn birbirine 
trı;rıı mevzuu bahseden Timaı ~ '~n - Belgrad 20 CA.A.) - Türk - Fransız - in - Alman tayyar~ıer·, du·· n - B'raz p::ıra .alıkoymak istemez misin?. zıd hüzün ve sevinç hl.slerlle sarsıla sarsıla 
zwor: es ş J e ya glllz munhedesl ha.'kkında malumatı Yu _ .., diye E~rdu. otomoblle b!ndlm ve hayatımın bir senesini 

'J' irkive Moskov ·ı 1 d tl v goslav gazeteleri llk sayfalarında neşret _ - Hayırı ... dedim. Peki sen burnyn n!lSll gömdüğüm bu yerlere son bir kere dnha veda. 
S"'•l \ kı:ıl-ıc;tır E"-a l ~. o .adn d?lsa·~-gı:ııa · ın g ilı·z topr kl~r geldin? ettim. Zl'1-,.. c- m! • "er. umı e ı ıgı u - mekte ve fakat bu hususta hiç bir tefsirde ~ J G 1 Druryvllle beni bir hasta bir dell g\bl kar 
k• '"'OVv<>tlnrı'n d"' h d f' b bulunmnmak•ftdır. - Nasıl olacak. merkez demlryollan idare- · -

1 f\.,...., " ' C' P 1 C<'!lU U şar - "" şıl"mış ""' öyl" sanıyorum ki nkıllı bir ·•unrıc:ı t ~·k B Ik d •• • d J sinin trenlle, yarım saat evv~ı ·buraya gel- .. '" - " -
S(\ hı °l'\(>~pfi~ 1 T' .. ~umr :;ı.uhaf;.7ası i- a an'ar a istikra· ı temin uz 1 rı l uç u -:ı r dlm. ins::ın olarak geri yollamıştı. 
;·•ahPd 1ini im ~r - Jg\ ~l - . r~nsız Lonclrn 20 CA A.) - İngiliz matbuatı. Bann gösterebDeeeğin bir blletin var lbrahim Hoyi 
"rı rile çar zn ıvan . _Pv e. E"1:tn e - Turk - Fransız - İnı:;lllz muahedesinin umu- Londra 20 - Bu sabah Alman tayyarele- S O N 
~~u~ ~~~~ ı~h~rr~~m~~ar~~Wndu~~ ft~~:ı~in~~of~~~~ ~~~m~:ı:~~~~~~~~~~~~~~~~~====~=~~=~~~~~~~ 

.... ., Muva'f<ıkiyet 
ı-.e,,.york 20 

nıe..; gazet . (AA.) - Nevvork Ti -
Pr ınsız _ ~-~· gnrb devl<>tlC'riııin İngiliz
:ı:an<' tern. urk mi.c:ak1 ile esaslı bir ita
dır' Bu 1~ etmic; olduklarını yazmakta
cınıfanb ın_ısak. onların harbin başlangı -
Vaffak· erı. elde etmieo olduklan ilk mu~ 
d ıyettır B' aıı ve · ır ~ok hayal inkisarlarm-
bu Pakt ınuva~f~kıyetsizliklerden sonra 
tır ' çok ıyı olarak karşılanacak ~ 

Yakınşarkta İngiltere ve Fransanın, nüfu _ b~lamış oldukları haber verilmesi üzerine -
zuniı nrttıracağı ve Balkanlarda Lstlkran te- birbirini muteakib üç tehlike i~areti verll-
mln edeceği hususlarµıda mütteilktlr. miştir. Tayyare hücumlanna karşı mudaf:ıa 

Muahede Milletler Cemiyetinde için Edimbourgda vücude getırllm!ş olan teŞ
klldt, Almnn tayyarclerlnln ~ehlr üzerinde 

tescil e ,.'ilecek uçmnkta ve bulutların altında şimale doğru 
Londra 20 (A.AJ - Resmi mehafllden öğ. 1 gitmekte olduklnn görülür görülmez derhal 

renlldiğlne göre, Türk _ Fransız _ İngiliz üç- faaliyete geçmiştir. 
ler muahedesi Milletler Cemiyetinde tescil 0- I Blrnz sonra İnglllz avcı tayyareleri, ha -
lunacaktır. vada bir keşif yapmak ve Alman tayyarPJe-

S kandinav m e m leketlerin de rlnln peşine takılmak üzere havalanmışlar
dır. ıTehllke atlatılmıştırı işareti snat l'>. den 

R d 
me'lllluniyet biraz sonra verilmiştir. 

om~ a rt Fir norna 20 Aınsterdam 20 (A.A.) - Skandinavya me _ Alman tayyarele nin .. th of Forth üze. 
falarınd t <~:A.) - Gazeteler. ilk say-1 haflll, Türk _ Fransız _ İngiliz muahedesinin rinde uçmuş oldukları oğrenllml::ıtl.r. Alman 
k~r:ı ve abu n~~ı~ - Fran~ız - '!'ürk misa _ imzasından dolayı büyük bir memnuniyet ız_ ~yyarelerl öğleden sonra da ::.vnl mıntaka 
hılhaı;sa r k d~eye m~t;allık haberleri linr etmekte ve bu muahedenin Finlrutdlya- 1 uzerinde bir istikşaf uçuşu ynpmış, fakat hiç 
tebariiz cftf rm~~t:~~~~~~ın . t~san~düı~ü I nın Sovyetlere karşı ola_? vaziyeti üzerinde ~ı.~ .. 1??.IE~~ .. !!?.!1.~!!1ışlardır_. ........................ .. 
serdetmemt'kted' 

1 
.. hıçbır mutales lyl bir Ws1r yapacağı mutaleasında bulun - j t.a.nbul as iye 9 uncu hukuk m ahkf'm"-

l"r ır er. Turklerle So t ttad · : arasında ynpılmı 
1 

.. vye - mn ır. sinden : Ismallln İstlnyede vapur 1skeleısl yn-
H"ı :kaınc-te uwnma~ 0a~n bmuzakerele - A lmanlar ne r iyorlar? nında Cemil paşa yalıstndakl a.tlreslne gön-
en~<'~ ~~ğfi~~~teleri tarafından u ı:r~~ ~~ttr Berlln 20 CA.A.) _ D. N. B. bildiriyor: derilen dava arzuhallnin müb:ı.şlr tarafından 

" ·• - COrr~ndnnee Dlplomatlque, Türk _ İn- verllen meşrubatta 15 sene evvel adresini 
Roma sıyasi ıneh-ı fiJine .. glllz _ Fransız karşılıklı yardım paktı hait _ terk ne semti meçhule gittiği yazılı bulun. 

Roma 20 (A.A.) _ Si A g ore kında tefsiratta bulunarak diyor ki: ması~a binaen mumalleyh dava arzuhaline 
'I'i.irk İ ·ı· F Yası mehafıl 1 Muahcdenln imzasındaki istical göster· r 20 gün zarfında cevab vermek ve taraflar 
k 

- ngı ız - ransız mu h d . · ıyo 41121n39 gü ü t 10 d h'" 1-n•da 'h f k d d' a e esı hak- kT Türkiye Atatürk tarafından çlzUen poll - ı u n san a ma ... emeye ge 
hedp ~u l~ı ~ ı ay ;kdıvo~ ki, bu mur.- tıka hattını terketmektedir. İhtimal gizil teh mek üzere davetiye makamına kaim olmak 

• a an ar ve enız Y'ani İt , ' ı üzere flfmdır (39/68) 
Yanın kuyıdsız kalamıyacağ~ iki a, - Ukeler endişesi Türkiyeyi bir emniyet sü _ _. ___ --------
ka hususunda yeni amil ve uns mınh- papı teminine sevkeylemtştlr ve buna bina - z yi Altıncı noterden tasdikli tatbik 
taya çıkarabilecek mahiyettedir~rlar or- endir ki zcyl protokol hususi bir manayı mii~ü~ kaybettim. Yenisini alncağundan 

Fıansada haizdir. Bu protokolda Türkly:nı.n kendisin! eskisinin hükmü yoktur. 
Pa Sovyetıer Birliği ile harbe surilkllyebllecek Fatma Erdem 
n rts 20 CA A.) - Havas ajansı blldirlyor: bir harekete mecbur olmıyacağı yazılıdır. ================= 

t u sabahki gazete tefsirleri: Matbuat, tlç Türk devlet adamları bu hükümle hareket mek üzere BerUne çnğırılmıştır. 
cıaranı paktı lmzalıyan Türklerin cesaretin- serbestısını muhafaza etmek ıste-' .. lerdlr Schulenberg, mtler tarafından Staline 
en ve d.. - u-·.. d h tl b hs d şı "&Mi • - d ıı '" 1 şahsi mesajın d ""'vabını )'azııa urus un en ararc e n e en mdi muzaffer İnglltereye yapılan hediye gon er m"'l o an a "" 

d r ne.şretmekte ve bu paktın, gerek sulh Ue Sovyet Rusyıuıın Karadenlzdeki knt'i is- getirecektir. 
lt:~ası ve şarki Akdeniz emniyeti, gerek Bal- teklerini nasıl telif edeblleceklerlnln tayini ispanyada 
danlar muvazenesinin muhafazası bakımın- kendllerine terettüb eden bir iştir. Madrid 20 (A.A.) - Türk - Fransız -
<11 hesabsız akisler yapacağını söylemekte- Almanya M k l · · • d lnmliz paktının imzası haber i r esmt İs -r. os ova e çısını e ,... 
~ 8 l' d parıvol mahfiller inde çok büyük bir alA-
~ e Nouvelle:. başmakalesinde diyor ki: er ıne çağır ı ka ile karşılanmışbr. 

deııı rklye, dürüstlüğü nün yeni ve parlat blr Amsterdam 20 CA.A.) - Telegraf gazete - Abc gazetesi u mumi intibaı şu k eli -
~ lnı daha g&termııtır. Müttefiklerin da- slnln Berllnden 1st.ihbarına göre Alnıanyanın meler le h ülAsa etmektedir: 
ltıa. Ue hakkın ve adaJetJn duası, ayni sa-

1 
Moskova büyük elçisl Schulenberg, Türlı: - • Fransız - İngiliz diplomasi.si muvaf -

tıcıa zafer kazanmış bulunuyor. Bu zafer in Sovyet müzakereleri hakkında izahat "ft!r - faki~·etinden mutamin olabilir. 

Devlet demirv olları ve limanları ish~tmesi umum id~resi ilAnları 
İsim. miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan aşağıda yazılı iki liste 

muhte\1yatı malzeme 6 ' 1211939 Çarşamba günü saat 15 den itibaren ve ıı.yrı ayrı ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerln hlzalannda yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayln 
ettiği vesikaları ve tekliflerini nynl gün saat 14 de kndar Komisyon RelsUğinc verme
ler! lfızımdıİ-. 
Şartnameler parasız olarak Anknrndo. Mnlze:ne dairesinden, Haydnrpaşndn Tesellüm 

ve sevk Şefllğlnden dağıtılacaktır. (8649) 

Liste 
No. Malzemenin lsml 

ı Muhtelif amyant ve kllngrit malzemesi. 
2 Muşamba ve linoleum 

Miktarı 

7(5() Kg. 
2700 metre 

Muhammen 
bedel 
Lira 

6198 
9610 

Muvakkat 
teminat 

Lir:ı. 

464,85 
720,75 

Muhammen bedeli 726,62 Ura oll\D 13 kalem demir gaz borusu manşonu T. si ve snire 
gibi muhtelif malzeme açılı: eksiltme usulllel satın alınacaktır. 

Bu işin muvakkat teminatı 54,50 liradır. 
Münaknsa 6/11/ 939 Pazartesi gunfı .saat 15 de Sirkecide 9. İşletme binast."lcla. A. E. 

Komisyonu ta.rafından yapılacaktır Şartnameler parasız olarak koml.syondan veril-

mektedir. <8685> ,,,.,,,,,,, 
İdaremizin muhtelif yerlerinde L!tlhdam edilmek üzere kısım hekimlerine 1htlyaç 

vardır. verilecek maaş 177 liradır. Aynca mesken veya mesken bedeli verilir. Serbest 
bulunmak ve yaşları 45 den yukarı olmamak üzere taliblerin Devlet nemlryolları Za.t 
4lerl Müdürlüğüne müraca:ıtlnn. (8445) 

~-· • • 1 : • ' ' I.• • • . . ' ·...+: . . ... ·• . - . , ... . •·. -

. . "· . . - ... · 
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RADVOLiN-
ile SABAH, öGL~ ve AKŞAM 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayuuz. 
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D. •. K K A T • Gripin kutulannın üzerinde resimde gördüğünüz şe 
• kabartma pullar ilave edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz k·utuları şiddetle reddediniz. 
1 • .it ~ ;:;:-- • • . - • ... - ' :. 

KömUr, Ma en, 
bütün 

aha~ a ve Toprak gibi 
maddeler için 

NAKLiY AT TESiSATI 
Büyük mıkyastaki nakliyat tesisatlan için 

LiMAN TAHMiL - TAHLiYE TESiSATI 
J, POHLİG AKTIENGESELLSCHAFT, KÖLN 

Türkiye için umumi Vekili: 

( Ti YA T ROLAR ) 
Şehir Tiyatrosu Tepeba~ı dram tJSmmda 

a.k.şam saat 20,30 da 

Azrail Tatil Yapıyor 

İstik18.l ca:ide.<ıi komedi kısmı 
Gündüz saat 14 de 

Kel Oğlan 
Çocuk Tiy&trosu 

akşam .<ıaat 20,30 da 

Hindistan Cevizi 

Halk Opereti - Akşam saat 9 - da 

Üç yıldız 

Raşid Rıza ve Sadi Tek tiyatrosu 
İzmitte ikinci temsil 

Üvey babam 

İsmail Dümbüllü tenIBillerl - ~u a.kşam 

Efenin Aşkı 

Parasız Dis bakımı 
Cumartesi, Salı güfilerl S. 13 den 15 e 

kadar diş çıkarmak ve teşhls fukaraya 
meccanendlr. Diş röntgen filminden de 
yarı ücret alınır. 

Ankara caddesi: Semlhlutfl apartıman 
No. 149 Diş tabibi: ~vdet Germeyan 

İstanbul İkinci iflas Memurluğun -
da n o 

~ Üsküdarda Altuni'Zadede oturmakta 
ve İstanbulda Postane sırasında 43 nu -
ınarada manifaturacı Hacı Hüseyin mah
dumu Mehmed Evrim.in iflisı 30/9/939 
tarihinde açılıp tasfiyenin adi şekilde 
yapıl:!nasına karar verilmiş olduğundan 

1 - Müfliste alacağı olanların ve is -
tihkak iddiasında bulunanların alacak -
]ar~ı ve istihkaklarını ilandan bir ay i
çinde İstanbul 2 nci iflas dairesine gele
rek kaydettirmeleri ve delillerini (sened 
ve defter hülasaları ve saire) asıl veya 

eş fi a, t ve nşa.a t T. .A.. • • mmaddak suretlerini tevdi eylemeleri. 
S O d 8 t " 2 - Hilafına hareket cezai me~'uli ~ 

Galata, Voyvoda Caddesi, Assikürasioni Generali Han, Kat 4 yeti müstelzim olmak üzere müflisin 

Is 1 . borçlarının ayni müddet içinde kendile-
tan bul Posta kutusu: 1321, Telgraf: Tanre • ı.stanbul rini ve borçlarını bildirmeleri. 

Tel : 42501 .ı · .,.••••••••••>" 3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla 

"Fakat azizim 

O,ŞAVANIHAVRET 

BİR CİLDE MALİKTİR .. 

Her gittiğiniz yerde erkeklerin tak
dir ve kadınların gıpta nazarlarile 
bakmalarını arzu eder misiniz? 

Bu takdirimiz sözlerin sizin iç. 
de söylenmesini ister misiniz? 

PAHALI GÜZELLİK ~E
SELERİNE UGRAMADAN BU 
CALİBİ DİKKAT «TEN> e KO
LAY ve ÇABUK MALİK OLA • 
BİLİRSİNİZ. ŞÖYLE Kİ 

besliyen ve güzelleştiren unsurlar 
bulunduğundan en esmer ve en sert , 
bir cildi bile beyazlatıp yumuşatır. 

.m•••••••••••••••••••••••••••••& .. olur.sa olsun ellerinde bulunduranların 
lr -.,. o mallar üzerindeki hakları mahfuz kal-

Her akşam yatmazdan evvel cild 
unsuru olan pembe renkteki Tokalan 
kremini kullanınız. Terkibinde Vi -
vana üniversitesinin meşhur bir pro
fesörü tarafından k~ ve cBioceb 
tabir edilen tabii ve ihya edici kıy • 
metli bir cevher vardır. Siz uyurken 
cildinizi besler ve gençleştirir.Her sa. 
bah uyandığınızda daha yumuşak, 
daha güzel ve daha taze bir cilde 
meı lik olur ve bütün çizgi ve buru -
~uklardlan kurtulmuş olursunuz. 
Gündüzleri de yağsız beyaz renkteki 
Tokalon krem.ini kullanınız. Terki
binde şayanı hayret bir surette cildi 

40 ve hatta 50 yaşlarındaki kadınlar 
bile bir genç kızın nermin ve sevimll 
cildine ve cazib güzellikte bir tene 
malik ·olabilirler. 

pa s tı• ı A-ntı·septı·k mak şartile bunları ayni müddet içinde 
daire emrine tevdi etmeleri ve etmezler-
se makbul mazeretleri bulunmadıkça ce-

Soğuk algınlığı, nezle, ve teneffüs yollarile 
geçen hastalıklardan korur, grip ve boğaz 

rahatsızlıklarında, ses kısıklığında pek fay· 
dalıdır. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
BEYOGLU - İSTANBUL 

r • HACI BEKiR TICARETHANESİ ' 

.. 

N ew - Y ork s~rgisind3 bllyUk bir rağbet kazandı 

HACI BEKiR namı ve HACI BEKiR Şekerinin tadı 
Şimdi yeni dünyanın aiı'zında rayiha ve lezzet sımbolu gibi dolaşıyor. 

ALi MUHi Di CI KiR 
lstanbul - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy 

Toptan siparişlerde tenzilat yapılır ve Bahçekapısındak1 Merkez 
Mağazasına mllracaat edilmesi rica olunur 

C 
Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem ~ 

·Hakkı Katran Pastilleri de vardır.~ 

zai mes'uliyete uğrıyacakları ve rüçhan 
haklarından mahrum kalacakları. 

4 - I/II/939 Çarşamba günü saat 15 
te alacaklıların ilk içtimaa gelmeleri ve 
müflis ile müşterek borçlu olanlar ve ke
l fillerinin ve borcunu tekeffül eden sair 
kimselerin toplanmada bulunmağa hak-
ları olduğu ilan olunur. (21266) .............. _··-····--·--·-.................... .... 

ilan Tarif em iz 
Tek sütun santJml ........................... 

Birinci sahife 400 kurut 
i kinci sahile 250 )) 

Üçüncü sahih~ 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç sahifeler 60 )) 

. Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikta.rda illin yaptll'acakla.r 
ayrıca. tenz:lat!ı tarifemizden istifade 
edeceklerdi!'. Tam, yarım ve çeyrek: 
sayfa llanlat için ayrı bir tarite derpiş 
edll.mlştir. 

Son Poota'nın ııcarl lHinlarına atd 
işler için şu adrese mü;acaat edil
melidir. 

İliııeıt.4 Kollektif Şirketi 
Kahramaıızade Ban 

Ank:ır<ı caddr.sj 

............................................................... 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürüı Sebim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
~AHİPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Satılık Çam 

Binlerce kadınlar, ibu ıbasit tecrü· 
benin ve 'kendi kendine yapılan teda· 
"t·inin ı:ayanı hayret ve müsmir netf. 
ccsind~n memnundurlar. 

Tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Orman lş1etmesi Revir 

Amirliğinden : 
ı _ Dursunbey devlet orman işletmesi ist.:ı-syon deposunda istifte mevcud «460• aded 

muadili «4661) metre mikab ıı02b desimetre mikô.b çam tomruğu açık artırma ile satıllğa 

çıkarılmıştır. 

2 _ Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcud ve kabukları soyulmuş olup ha-

cim kaıbuksuz orta kutur üzerinden hesaplarunlı§tır. 
3 _ Tomruklara aid satı.ş şartnamesi İstanbul, Ankara, Balıkesir Orman Çevlrge Mü

dürlüklerinde ve Dursunbey Revir Amirliğinde görülebilir. Tomrukların beher metre m1-
kabının muhammen bedeli dh lira c70» kuruştur. 

4 _ İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçelerile 27/ 10/ 939 Cuma günü saat 15 de Dur-

sunbey Revir Amirliğine müracaatları ilan olunur. «8485» 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Memur alınacak 

Kurumumuz kadrosunda münhal bulunan birisi 20 lira maaşlı katibliğe ve diğeri SO 
lira maaşlı kalem başkatibllğine olmak ~e.~e müsabaka ~e iki memur alınacaktll'. 

Müsabaka günü 1/ 11/ 939 Çarşamba. gunu saat 15 dedır. 
Şeraiti öğrenmek isteyenlerin Enstitü Rektörlüğüne müracaatları bildirlllr. c8733» 

Beyoğlu Akşam Kız sanat okulu Dire~törlüğünden: 
ı _ İzmit, Kars, Balıkesir, Eskişehir, Antalya, Kastamonu, Isparta ye Samsun Ak

şam Kız san'at okulları için mevcud nümunesi mucibince 1600 a<ied Inegöl tipi san-
dalya pazarlıkla satın alınacaktır . 

2 _ İhalesi 23/Biriııcite.şrin/1939 Pazartesi günü akşamı saat 16 da Cağaloğlunda 
Yüksek Mektebler Muhasipliği olarak işgal olunan binada toplanan komisyon tara.rın-
dan yapılacaktır. 

3 _ Anbalaj, nakil müteahhide ald olmak şartile muhammen bedeli (2560) iki bin b8f 
yüz altmı.ş ura. kat'i teminatı (384) üç yiiz seksen dört liradır. . 

41 _ Sandalya nüınunesini görmek isteyenlerin mezkür muhasiplik bına.sına teslim Vf 

tediye ve sair şartlarını öğrenmek için de okul idaresine müracaat etmeleri. (8576) 


