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Bir Amerika gazetesine göre... 1 

uso Dl Boma-Berlin mihverini 
eshe e e karar -vermı, ! 

c.· gazetesinin ifşaatı Heyetimiz şerefine dün de 
büyük bir ziyafet verildi zank son Berlin seyahati esnasında antikomintern 

pa tının bozulmasif e Roma - Berfin mihverinin Avam Kamarası azasile temas etmek fırsatını vermek 
kendilig"' ind k t it•"'• • u•tl b •td. • Üzere bu akşam da heyet şerefine bir ziyafet verilecek 

Nevy k en su u e ıgını .nı ere ı ırmış 
razetes~r. s CUnited Pre bil . . Londra 5 (A.A.) - Türk heyeti aza - Londra 5 (A.A.) - -Reuter-
b.i • ının Roına nıuJı . 88 • diri.yw) cWorld Telearam• Kont Ciano'nun ıon Berlhı ziyareti esnasında Hıtler, sı harbiye nezaretinin ve diğer dairele - Milli müdafaa koordinasyonu nazır> 
" ' Hıt.1er tarafınd habıriıı.in istllıbuatına ıtire M11880li- müttefiki hetlunan Mussoliıii'nln sulh için tavassutta bu • rin mümessillcrile müzakerelerine bu - Lord Chatfield İngiltere hükCımeti na . 
k asıt.asıic Yapılın an azırlanan sulh tekll.Oerinin bndl tunmasını rtca etmlttlr. Bu tavassutta, Kont Ciano Musso- gün de devam etmişlerdir. mına, bugün Carlton otelinde, Tilrlr aa • 

1 
eyfıyetin.i llliite:nı ~t'j surette reddetmi§tir. Bu red Dn1 nrunma ,•erdiji cevabda, Alman • Sovyet anlaşmasile . ıı:ukfunet, he:ret şe~efine West - End'in keri heyeti . şe.rcfine ~üyük bir. öğle zi. 
eshetnıeğe k b Italyanın Roma "D--ıı mlh -...ı-• tik . -~-- b'- IDtl t fı da L--·Id büyuk bir otelinde oğle ziyafeti ver - yafett vermıştir. Bu zıyafette bırçok İn· 
Bu 1 . arnr verınis . • .uvr n va.ruu an omıntern paa.uılUI u.:ast er ara n n ll\T.ı.u u • ~gır. (Devamı 8 inci s:ıyfada) 

bWd·~~~~~n~ 1 ·:~ ~~~t~~~W~M&~~a~~,®t~n~m~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~or ki~ • sllit veren .yn; gazetenin malıa. ::.::: :;n"~'!:ıir~n lttlfalawn kendili- Türk 0 rd u 5 u d 05 t 
Hıtler bugün sulh ista.nbuıun Bul_gar o. r_dus. un_ a . J kurtuluıp b 

Şart arıni ilan ediyor htanbulu~1!!. ~ddnft- te rıklerını blldırdı 
Sulh teklifler· · :!;0=:ıabu::aı!:1:u d~~ ha~tt·~~!~bir h::[, ~:n~:~~~d~~ !!:e~:~a~~ı~:k ::cı~~d :.u: 
etrafındaki ının esash bir tetkike tAbi tutulması sal»hm pH erken saatlerinde balk hafaza ikıt'asuıa mülaki olarak Kral Boris'in tahta cült1su yıldöm.imLi mü. 

C~reyan lngllterede kuvvetleniyor ==ırun geçecdl caddeleri na."ebetile Türk ordusunun Bulgar ordusuna tebriklerini ibildinnfştir. Tilrk 
8aa' 9,6 ta, Bult!Wl&hrned meydanı- sübayları, ayine, geçid resmine ve ziyafete iştirak eylemişlerdir. 

na. merutme 1it1rak edeoet a8kerl 
tıi-..ı&.r, nsterl mOJktebler. cemiyetler, 
llıle. orta ve ilnivensite gen9ltl1 gele
rek yerJ.erlni alm14, tam sııat ıo da. 
atılan 21 pare top ile mernslmln b114-
ladll:ı illn edllml~. 

(DeTa.lnı 8 in.el ssyfada> 

........................................................ -···-
TDrk·Sovyet 
görDşmeleri 

Hariciye Vekilimiz Mareşal 
Voroşilofu ziyaret etti 

Mookıova, 5 CA.A.) - Tas: Türlrlre Harici
,.. Veklll. B. ellkrti Saracotlu 8 Te§l'inievvel· 
de, yanında Türkiye büyillc elçisi n. Alt Hay
dar Akta,y oldutu halde B. Vor()f1kıfu ziya-
ret etmJştlr. (Devamı 3 üncü iayf ada) 

İngilizler " Biz darbeyi 
Fransız hududunda 
indireceğiz ,, diqorlar 

Dün gece g'arb cephesinde Fransızlarla Almanlar 
arasında sü~gü süngüye kanlı bir çarpışma oldu 



Hergün 
-···._, 

Sullı olabilir mi? 

Yazan: llaldttln Btr,.. _ _.r 

SON POSTA 

Besim it Bakale: =Bir noktada birle,en ilci karalcter = 

1 STER 1 NA N 1 IS TER INANMAI 
Londra radyosunun spikeri söyledi: 
- Bıo emission lncllız tadyo prketl tarafından verilmiş

tir. Saat 19,15 ten itibaren fransızca, almanca, italyanca, leh
çe, çekçe, arabca ve J'ınanca olarak tekrar edilecektir. 

Londra radyOIUJMJll bu eftmlesini dinllyenlerden biri sor-
du: 

- Avrupa dillerinin hepsini de kullanan Londra radyo -
su tilrkçeyi ntıdP.n unutmut? 

Bir arkadaı cevab verdi: 
- Türk çok dil bilir olmakla maruftur. Bu kadar ~elli 

dillerle yapılan bır em1sston, Tilrldyede ınlımıJUl bulunmaz 
diye tasavvur edJlnrlftlr de ondan! 

iSTER 1 NAN, 1 STER INANMAI z. 
t. 

Sözün kııaıı 

-E,taJ 
ıı8 

-····-
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Almanlar birçok 
Polonyahları 

B Sov,qetlerle Letonga Sovyetler Letonya Cern~~~ş<~~~-~~,i~~~ •• ,.,. 
hududuna 20 fırka gelen sözüne 1nanı1ır ad!lmlardan aıınan • Sulh fikri ve lngilter~ ar asın -'a gardım :ıfLalüma.ta göre, Almanların yukarı Sllczyada Yazan: Seltm Ragıp Emet u j asker go·· nderdı·ıer yaptıkları tenkil hareketi bilhassa şiddetli ol

muştur. Hemen her şahlrde div:ınıhnrbler .... k d 

P kt d 
•• 1920 sonesinde Almanlar:\ karşı yapılan ıs- .&f& 

08 
ova a esasları atılan sulh taarru-

Q 
• l d zunun bu;ün, yarın yapılması artık 

l Un lmza an ı 
Tallln, 5 (A.A.> -- Moskova görüşmeleri yan hareketine iştirak etmL5 kadın, erkek bir beklenebilir. Bazılarının sandıklan gibi bu 

esnasında Letonya hariciye nazırının g5s- "Ok Polonyalıyı mah:Cfım etmişUr. Kurşun.<t t ,.. a.a.rruzu yapan yalnız Almanya değildir. o-

l 
termış olduğu mukavemet dolayısile Sovyet dizilen Polonyalıların ekseriyetini entelektü- nun yanında St!l.lın mevcud olduğu gibi ar _ 

nd" :ıvan ya ile de bir a :ı laşm a yapılacak :u-::~ ~~::. ~:~:::u:: ~~~:iş~:.- ::. ~ktedlr. Baı> papulor da kur- ~:.:~r~::::n:u ·~:: :::~~: 
kova.da T~HtUSUsi) - Bir rnüddettC!nberı hl t Sovyet'er Baltlk Almanyada halk sulh kadar ehemmiyet vcrolrmcic için yaptıkları 

, ~ onya h ma ye teki teklifler, bir Sovyetler - Lltvan- i d 
Molotor arasını\ anc\ye naıın Muntcrs ya karşılıklı yardım paktı akted\lme.si ve h"ll . 1 . t bb"" ·ı 1 ~ropş~~ ~ hakik:ıtcn semerelerini verm1ş-

,_~ ..... 0...u<•ereler neti ~ a C"..reyan etmekte olan Sovyet askeri hava kuvvetleri emrine Lit- sa F. f e rıne ıru·· z erce eşe USI e meşgu r. m ' erk'?S, bunun şekı: Vt mahlyet.ınl 
Sovyetıer Blrl~lenrr.~ ve bugün Letonya ~ gormeyi merak ctme!ttedir. Bu münasebetle 

ı:o;ı vanyada iki hava üssu verilmesidir. kta dun anlaşın '!'> arasında bir müteka~Jll ~ d" I Amsterdıı.m, 5 (A.A.l - Nieuve P.otter- şu no ya da işaret etmek lazımdır ki bu 
u anıaşma ası lnızalaıımıştır. Muahede-b esasl~n t2yuare go· nuer 1 er daınsh Courantın MerlLtı muhabir\ yazıyor: taarruzun muvaffak olabilmesi İngiltercntu 
devleti mucıbınce Letonya u'ç" - Moslrovn, 5 (A.A.) - Sovyetler Birliği ile '" J Almanyanın Alman kıtnatının Poloııya kabulüne m~llllktır. Inglllz başvekili Ue be-

n tecav. rı • uncu Leto be b etler aske . uz ıne u~radığı takdirde nya arasında bugün imzalanan munhe- Kaunas, s (A.A.J - Öğrenildiğine göre. payitahtına girmelerini te.-;'id etmekte oldu- rn r azı Inglllz naz1rlarının ve Fransı. 
undan b~:~ i~rdımaa bulunacaklardır.' de beş mıı..ddeden mürekkebdir. Sovyet Rusya, Esto!lyadakt ü..<:.sülharekelere ğu bu sıralarda halk, Polonyanuı fethi me- başvekilinin nutukları, bu huswıta fazla ü -
Sovyet deniz üs~:ıı v~. Vlldau limanların- Muahcdenin birinci madde.si mucibince, elli tayyare ve yüzlerce taıık ve binlerce oto- selesi lle pek o kadar fazla nllikada.r olma- mide kapılmanın doğru olamıyacağını hls -
ıca hava üsler ri vucude getlrllecekl.lr. her iki memleket, bir Avrupa devleti tar:ıtın- matik slliıhlar yerleştirmeic tasavvurundadır. maktadır. Herkes sulh taarruzunun muvaf- settiriyor. Fakat siyasette istikrar olmadığı 
ugün Leto 1 de yapılacaktır. dan doğrudan doğruya bir hücum veyahud Rlga, 5 (A.A.> - Moskovaci.a::ı blldlrildiğl- fak olup olmıyaca~ını ö~rennıek lştemek- için peşinden ümidslzliğe düşmek te cnis 
harta Es nya Ue aktedllen anlaşma e hücum tehdidi ta.kdiri:ıde askeri yardım da ne göre, binlerce Sovyet pUotu ıı:: altı yüz t.edir. değildir. Çünkü re.lliteler, bu işin aklm ka-
benzeri~nya ile yapılmış olan anla' r:a: dahil olmnk üzere birbirlerine her türlü tar- tayyare, Kronstandt'da toplanmıştır. Bu gazete, lift.ve ediyor: Manidar 1'lr ha- lnblleoeğlni gösterdikleri kadar muvaffak oı-

Yni · ş şılıklı yardımı yapacaklardır. dlse: Ruslarla Alınanlar, Polonyadakl ctah- ması ihtimalini de derpiş ettirecek ana.•nn 
şarn esa.sıar üzerine Litva Muahedenin ikinci maddesi mucibince, Al h"ller·I didi hudud hatt1ı> ndan ba.hs'.ltmekte muta- ihtiva ediyorlar. Yalnız tereddi.ıdlerl arttı-
ta~ aktlne 1ntlıa .. ol ny:ı. ile de bir SovyetJer Birliği Letonyaya iyi şerait lle silah man SQ 1 bık kalmışlardır. Ruslar ve Almanlar chu- ra.n nokta, bu taarnı:zun hangi vasıta 11• 

tvanya ha • urunakta'.lır. Bu ve harb malzemesi verecektir. b• dud» kelimesini kullanmak\:an içtınab edi- yapıla.cağıdır. Moskova anla.şmasuun ana 
nu.ş ol rıcıy•: nazırı Urbs il .. ki d bu Dk 1 ltnesı an tnüza!ı:erelere ys · e 1 Uçüncü madde mucibince, Letonya Sovyet- iÇi arın a y r yarlar. hatları tıeressüm eder etmez, herkes, mu • 

Urbsys Inuhtenıeldlr. yarın devam 
1 
ıer Birliğine Vindau ve Libau limanlarında tavassıt rolünü oy:ııyacak olan devletin itaı-

de dh Sovyet teıcııner•nı h. i deniz üsleri ve Sovyet hava kuvvetleri için d . h b . . ? Hı"tler Varşovada ya olacağını hatıra getlrmiştl. Halbuki SOQ 
Lş v n tasyare 1!.e Mo~kova~ın 1 oldu~u 1 bazı tayyare meydanları tesisi hak.kını ta- enız mu are esı mı 1 haberler, İtalyanın şlmdlllk böyle bir rol oy-
işu: vaıJyet ha.kkınd.\ k btn Kauna.rn nuna.kt:a.dır. Vindatı l!e Pitbag:> arasında Rl- kıtaatı teftı"ş ettı• namıyacağını bll~:lirmektc?dirler. Şts halde: 

ka'un~ a neye izahat gıı -körfezinin müdo raası için Letonyıı sahi- < Bastaraft 1 inci sayfada) ı Yapılaoa.k taarruz, tıpkı garb cephe.<.1nde ol-
hur 

8
• 5 (A.A.) - Kııb'ın~ b llnde SovyeUer Birliği bataryalar yerleştir- Alman harb gemileri denize açıldılar duğu gibi, yayılabilecek saha bulunamaması ınetto " ugun Reisi Berlin 5 (A.A.) - Führcrin umumi tır. Mü nanın başkanıı·ın .. - mek hakkını haiz olacaktır. Sovyetıer Birll- Londra, 5 (A.A.) _ cReuter aJaıısı Berlln- k Ahı d b'ld. 'ld·~· .. b yüzünden henüz ri.ışcymi mahiyetini aşma -

tnste.rd ııtkereler çok glzıi f t da ooplan- ği buralarda mlktı;ı:rı husnsi bir anlaşma ite .~rarg~ n an ı ırı ı~ıne. gore, u - dan aklın kalmıya mı mahkıim bulunacak -
kovad~~· 5 CA A.) _ Tele~ u~maktn.dır. tesbit edilecek garnlmnlar bulunduracnktır. de~c~~~:r :~~=~ne Zeitung, İngiltere gun Hıt!cr, V.arş~vaya gırmı~ ?1

an Al. : tır. Böyle bir ihtimal hatıra gelemez. Hns • 
nln 1:0~to son Alrnıln _ So "·reat g~:zetes!, Dördüncü madde mucibince, her iki taraf • ma .. n kıt alarmı zıyaret etmıştır: Tc~tı~ı mına teklif yapm:ık istiyen bir düşmanın ""' n Vl g _ lle ticaret yııpmak&a olan bitaraf me.-n.e- t k b v h b ı t Ünhnsır kal Ya - Letony;.ı ve Lit 0 • uşme- diğer taraf aleyhine ittifo.khr imznlamıyı.ı- ketJere bir ihtarda bul•ıuarak ezcümle dl- mu ca ı. • arşov~ mu a~e e ,'!1'1~.e .. 1ş ı- sözlerini kn.rşısınd1kine her zaman isma 

Gaıete dı~nı hlldlriyor. vanyayıı caktır. Sovyetler Slrllinnin bahri üsler -:e rb~k e~dış olan. kıt alar,t Hıtler ın onundc edebilmek imkanlarını eld~ edeceği şüphesiz-
,, ... , diyor kJ: garnizonlar h ... ~ cd"""'ıı.i arazide Leton hl\- yor ki: em1 ır geçı rcsmı yapmış ır. dir. Qerlve, bu tekliflerin go"receği hiien" -,,an lıC.">U> '""''ı:. cHafif Alman harb gemllerl, bıtaraf g H l d d G 1 " "° \& 

n""nı ın isteklerınd'·'ıı:i Is • kümranlığına halel gelmiyecektlr. hlh t it er, tayyare mey anın a cnera 'kabul kalıyor . .,... n h ... ıı b i sahlblerinln yanlış düşüncelerlııi tas e - B h't.s h G ı M'h h dah 
ade ıın e.5aba k:ı.tılıns.s d ı tldal, Al- Paktın be,,inci ma.dde.st bu vesikanın mu- k von rauc ı c ' encra ı c ' a " devletıutıak aurette anu~~lsan değil, d:ıha -saddak nüo;halarını.1 attı gıin zarfında RI- mek ve İngiltereyi iktısadi zararla.rn sokma bir\ok generaller ve S.S. gnip Führcr D~nku yazımızda vaziyeti tnhlll ederken 
ı ve erine veni vazı .evık olan B:ıl- gada teatisinden sonrı:. mer'ıyete gireceıttni için geçen hafta denize çıkmıştır.• emniyet polis şefi Heydrich. tarafından sulhun yapılınasınn engel olabilecek en mü-

rtnek etıdl~sınde/~~ uymak lmka- V<' müddetinin on sene olduğunu bildirmek- Bir Fransız denizaltısının karşılanmış ve kara ve hava ordusundan hlm noktanın müttefıkler tarafından na -
So"Vyetle . utevelhddir. tedlr. muvaffakiyeti bir kıt'a tarafından selamlanmıştır. zlznıin ortadan kalkmasının bir şart olarak 

Loncır rın tekliflerı" Muahede ne birlikte blr m""terek beyan- Pa .. ıs· 5 (A.A.) -Havas- Berlln 5 CA.A.J - D. HHJerln varşovaYl zl- koşulması olabilece(;1ni kaydetmiştik. Fa-
a, 5 (A ...., • """"tl hak:kında verUe;;ı tafsilata göre, B. kat Almanya, bugünklı vaziyette ~(i-

...... - ..... u 
1 

.A.) - Re te name de imzalanmıştır. Bu beyanna.me hrr Dünkü resmi tebliğde de bildirildiği ,,-~ ıgı ha~Ahlyett'1r Yarı 'lr r aJansının Kal:- iki devletJn hükümrenıı~ haklarının mahfuz gibi bir Alman ticaret ge~isin_i ya~alı - Hitler saat 11.30 da tayya_re meydanına in - tün zlndell~ni mğ u~~tau ettiğine v: Sovye' 
lctye n rlere göre, n M~: ınahfellerden bulunduğunu ve dahlll rejimlerin yekdiğeri- yan Fransız denizaltısı ganımctıle bırlık- mış ve bur.ada, ~alı haçlı bayraklarla Rusyada.n nca ı maddelerle mucadele-

!l.Zın B. Urbsy;;e 0 ofun l.itvanya I nin müdahalesinden kalkacağını bUdinnek- te limana dönmüştür. süslenmiş şehre girereic bulvann ortasına ku sini uzun zaman idameye muvaffak olablle-

A 
- Yaptığı askeri t.edfr. Dc'lizaltı gemisi Alınan kargosunu At rulan bir tribünden kıt'ııların geçidini sey - ceğine göre, müttefiklerin, bugünkü şnrUar 

'ma V 
las denizinde çok açıklarda görmüş ve retmiştir. B. Hitler bilahare Belvedere sara - altında sulhe yanaşmamaları pek kolay olmı-

. n • ugoslav s 1 1 Al 1 üssiine dönebilmek için en az bin mil yını da gezmiştir. yacaktır. Buna mukabil Almanynnın, İngll-

t Ovyet er e man ar tere için Avrupada bir muvazene unsuru ol-

lca t 
mesafe katetmiştir. Denizaltı gemisi bu Al A . 

1 r.e -~"Uzakereleri d y • t b" man mıra 1 duğunu unutmamak gerektir. Bu muvazene, 

d P 1 
.d mesafeyi, yakaln ıgı tıcare vapurunu U" .şarkta Rusy.aya ka.rcsı kullanıldı:ı kadar 

arasın a O Onyaya al sanıye bile gözden kaçırmamak şartile 
mUşkul t kateylemiştir. A "k .k ett•ı kıt'avi Avrupada ha.ldmlyet iddiasına kalk-a a ug"'rad b• k 1 • 1 d Deniz mahfelleri bu muvaffakiyet hak merı ayı 1 az mış her devlete karşı da muvaffnklyetıe va-

Belgl'ad, 5 (A") 1 ır proto o ımza an 1 kında hararetli tefsiratta bulunmakta - zlfeslnl görmüştilr. Bu sebeble mağlüb edHe-
.n y dırlar. (Ba.ştamfı 1 inci sayfadtı) cek ve parçalanacak bir Almanyanın, müfrit 

~Ya arasında Y~p; ugosıavyı. Ue Al- cAlman donanması başkumandanı A- muhafazakar bir İngiltere için ş:ıyanı arzu 
reıertn teıneı t o.akta olan ticari - MC\skova 5 (A.A.) - Alman - Sovyet Al •k d h b miral Reedcr, 150 yi mütecaviz Amerika olmıyacağı bedihidir. Esasen son bMlseler, 

l~~ntn~krl tar!l.fı~~nanı ııkapeldşln Odeme m~; dostluk ve hudud .~nlaşmasında ismi ge-1 manya 1 tısa 1 ar 8 tebaasını hamil olduğu halde Avrupadan Rusyaya karşı bir sed olmak üzere hazır -
_ 11 ırıı çen protokol, bugun Moskovada Molo - _ N k.a h k t · 1 ı "k vakJ, itU edeceği tah-

111 
arn.sı11 mart. f - evyor are e etmış o an c rı oy:. ıanan Almanyanın SOvyetıerin do.~ kucağına 

l\f •ı..ıu edilm tzaolainmle Aıştlmaır. n büyük elçisi tarafından .i.m devam edecek Am rik · · · A "ka k ur koınıteı tn~tntnı tanzitn ektedir. c an gemısının, merı ara su- düşmesi Sovyetleri bllô.'.tls kuvvetlendlrmlş-
lr 

0 
eı'(le bir takıın .. etmeğ~ me- Bumin imzalanan bu t k 1 k" p larına yaklaştığı sırada batırılacağına da tir. 

· dere tnuşkw· ,..- pro o o ' es 1 0 • r t Id t · ld ğu B ını biiı\ın" cede ki heyetı a!"t zuhur lonvn nrazisinde Almanyanın ve Sovy<!t Bcrlin 5 (A.A.) - Salıihiyettar meha- 1

1
: dmakiumAa e.ke de m.ış otau . nu b'lerd. - Harb sonunda &Se, mnharlblerln zayıf dftş-

uştl.IZ' Uddet tatu etmek unıumtyc içti- ler Birliğinin menfaat sahaları arasın _ fil, iktısadi harbin bitarafların seyrüsc - ı~ ~ mcrı a enız ıa şcsıne ı ır- meslne mukabil So·ıyetlcrin kudreti bfı.~hü-
·- zarureti hasıl daki hudud hattının sarih bir surette feri lizcrindeki tesir ve akisleri nazarı mıştır. . . tün a.rtmış olacaktır. Bu sebeble İngmz bns-

ç• d - tesbit eylemektedir. Bu protokolda tas- itibare alınmaksızın amansızca idame B,~ notayı fl~t.e~ılere teblığ ~~ Ru.z veklllnln sulh tekliflerinin tetkik edileceğim in 8 Şt.ddetı• rih edildiği ve ... hile bu hudud hattı 9 edileceğini ve İngiltere kaçak telD.kki veAmlt ın ıhkadususbı katıbhtı Sktieven idemıştır kı: söyllyerek bunları pesinen reddetmemesinin 

1 T · · "' ' ' tt•;ı,· ı· t · · t d'l t d'k b er n una ç mse nanmamn.kla ti 

h 
cşrınısanidc işe başbyacak bir Alman- e ı,.: :şya ıs esını a ı e me ı çe . u - beraber bir ihtiyat tedbiri olarak mevzuu- bir dl~ sebebi :ie bu olsa gerel: r. mu arabel 1 Sovyet. muhtelit komisyonu tarafından nun boyle olacağını beyan etmektedırler. bah.s geminin kaptanına, gemide infUA.k e- < . -f7) G 

ç er o uyor mah~!lınde tahdid olunacaktır. TUrk - Sovyet dicl madde bulunup bulunmadığını araştır- .....Jeluıı UCa91-11- LAtt.llÇ 
Unkign 5 (AA ) 1 Dıger taraftan öğrenildiğine göre, bir ması haık.kında 19.zım gelen talimat verJI- -····· ............................................ -·-···-

:~~r bildirdiği~e --:. Central News a- ~~rruın .heyeti, Cumartesi günü Mosko - mlştlr. M"l ... t r .. 
l'I cephede va . gore, Human şlına- B"y~ ~ıdecek ve Almanya ile Sovyetler go""rüşmeleri Bundan başka Amerika donar.ınasınn men- ı as a zey ınyagı 

n' er lehine ink~ıyet, seri bir surette 
1 

1{'1$ arasında eşya mübadelesinin faz- sub gemiler de a:İrlkoyı> u karşılamak üzere İstihsalah 
M~veı başlıy:ın ışa.f etmektedir. Dört a astırılması meseleleri ile uğraşma- (Baştarafı 1 inci sayfada) yola çıkmışlardır. Vaşington hükümeti in-

'ının ~~~r-~ni geçmr1:
1
mukabil taarru _ ya başlıyacaktır. vekil aynt gün büyük elçi H. Aktay lle blr- glllz ve Fransız bahriye nezaretıertm bu Muğla 5 (A.A.) - Bu sene Milas ka -

"len b'UYük bir k ş an Japon kıt'a _ Sovy f E f llkte dış ticaret komiseri B. Mikoyanı ziyaret meseleden haıberd:ır etmiştir. İrlkoy gemı.sı zasmın sabun istihsalatı bir buçuk mil -
lll~r Çarpışmay~mını yok etmiştir. 6 • S Onya eylemiştir. 6200 tonluk blr gemidir. Pazıırtesl günü I.1- yon kilo, zeytinyağı istihsalatı ise iki bu 

alard tak~ı hariç ~ne .. olan Yeng- Y B rdım fflUBhedeSI Bu iki kabul merasiminde de Bovyetler verpuldan Amerikaya hareket etnılştir. çuk milyon kilodur. 
<! aına 

1
~ın kuvveSe~ak uzere, diğer M , . Birllğlnln Ankara büf.ik elçisi B. Terentlef .................................................. - ......................................................................... . 

~ş rı ıJ~lnız temiz - er ıyrle girdi hazır buıuıunuştur. Sabahtan Sabaha 
Sov • gu ur. Moskova, 5 (A.A.) _ Dün, Tallinde, Eston- Hariciye Veklli B. Şükrü Saracoğlu 4 T(!f-
h yet erin H" d" ya harlclye nezaretinde, hariciye nazırı Sel- rinievvelde Lenlnin mezyına bir çelenk koy-

ududund ı ıstan ter ile Sovyetıer Blrli~i diplomatik nıümes- muştur. 
bulundukla tahşidatta sili Boçarev. Sovyet _ Ert.onya karşılıklı y~- Mosltova, 5 <A.AJ - Türkiye Hariciye ve-

dun hed 1 kili Şükrü Saraco~lunun yarın Sovyet ricali 
arı teeyyu""d mua es nin mu.saddak nüshalaıını teati et.mlşlerdlr. tarafından kabul edllaceğl öğrenilmiştir. 

kQslcol'a etnıedj Bu muahedenln al~ıncı maddesi hükiimle-
et R.~~ <A.A.) - •Havas rl mucibince, mus.hede, musaddak nüshl\la.-

Sing-kt nın lfi,ıdıstn ajansında.na: rın teatisi dakikasından itibaren mer'!yet 
ld et~g ka1~1 Yakı nın şimalinde ltfi- mevkllne gir.mlştlr. 
et.mı •• _ ol<1utı1n nında 300.000 a.skt;r ---------
-·~ de b a dair bir şayi iy/ aı~a.ına.ın~~ teyJd ed~n herh:n~e~~ Dü 'l : ngiliz Kralının 

nta:d:tnat alnuÜcta Olan "riyasetinde bir meclis 
ek 1tı • karların h ınehatude bu 
uğu v;aatın dattard~:~~ YtlPmak ıstı- toplandı 
Un fayed tahşld h ruruna ma· ni Londra 5 (AA) K ft' b -ga ar k~ • · · - r""', ugun bir hus•.ı.sl 

ar etın~lntn İııgUtere e "tı yapıınuş l~e meclise riyaset et.miştlr. Bu meclise, ezcümle 
ek için ve Fransayı ulh Lo d Ylentneıctecur Yapılmış bir teh s e r Stanhope, Lord Snell, sır Reginald 
--..:.__ dld olııca~ı Dermanquelth ve Hlndlsta.n nezareti müst;e-

8. I B d - 'şarı Sir Hugb Nell iştiraıı:: eylemiştir. 

içim ile Bügilk 
lllllis, s iz le l!lirü~til 

kiye (A.A.) - B ·~ -

Har· eden getirilecek olan 
anaso'lların gümrük resmi 

Sovyetlerin yeni Roma 
elçisi 

Roma 5 (A.A.) - Sovyet hükümeti. esa -
sen blrk.aÇ aydanberi Moskovada bulunan 
B. BoriB Stıeinin yerine Romaya yeni b!r 
büyük elçi göndermek niyetindedir. Bu hu -
susta Sovyet harlclye halk komiserliği rica -
Unden Oarellnin isml Uerl süı·ülmek.tedir. 

Adapazarı treni bir marşandize 
çarp ti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
başka bir hatta girerek Eskişehirden 
gelmekte ve Dil iskelesi istasyonu ya 
kınlarında bulunmakta olan bir marşan
dize olanca hızı ile çarpmıştır. Bu müsabuyijk elçlsını . Dalady<>, bu akşam 

Ti -~ı~ur. 
caret V k"ı· . 

Ankara, 5 <A e 1 1 1yj1 eş•i 
t.sız bulunan . .A.) - Bir tnüdde • 
et afiyet e l 'I'icaret Vekili C ttenberl ra
ıre.suıe b Y edtlti ve b'r h ezmi Erçinln 

Anka.ra, 5 (Hususi> - - Bu yıl 400 ton tııh- demede marşandizin /arka vagonu par
min edilen anason rekoltesi 900 tonı. varan çalanmış ve bu arada üç kişi de yaralan 
ihtiyacı karşılıya.nuyac:ı~ından tç piyasada mıştır. Yaralılar tedavi altına alınmış -
mevcud anasonun değer ftatıa ve tnm:ı.men }ardır. 
sa.tın alındıktan sonra yalnız bıı yıl için dı- Kazanın ne suretle vukubulduğunu 
şa.rıdan getirilecek olan anasonların kilo- mah:ılli 7..abıta ve Demiryolları İdaresi 
sund.an alınmakta olan 40 kurul) gümrük res tahkik etmektedir. Bu sebebden Ankara 
minin 10 kurul}a indirilmesi Heyet! Vekileoe postası 2 saat taahhurla şehrimize gel -

ntn a.şlıYacatı . artaya. kadıır 
lftır. nıenuıuniyetıe haber 

tasdik eıdllmlftir. mişt.! r. 

Turşucıı hikayesi 
Resmi tebliğler to~u duellcsund:m, hava muharebelerinden bahscdlyorla11 

Barb başladığı güudenberi şark ve rarb ceıpb._erinde çetin mubarebtıler olcla 
Şöyte böyle üç yü.ı: bine yakın in!'an öldü. Mllyonluca obüs paUarlL Yüı: blnlerC' 
bomba atıldı. Bataryalar ve motörler faaliyettedir. 

Ajanslar siy:ui nutukların blr"1rinJ takib eUifin.i haber veriyorlar. lkrlin. Ro
ma, Paris, Moskova ve Londrada ıoütemadlyen siyasi nutuklar söyieniyor. 

Bubi nutuklar mı kazanacak, toplar mı, henüz belli delil. 
Bu bir ı;anb mubarebecllr. 

** 
Vaktile saf blr turııw:o, diikklııda müşteri beklemekle ka.ıanç çıkmaclıtını r6..

müş, bir ~ek tedarik edip turşu fıçılsrını yüklemiş ve ıua!ıa.Ueye çıkmış. J\liişteri

nin ayatına gitmek gibi mouern bir iktısad kaid~ıni hu şekilde tatblk eclea 
turşucu sesini ıle b;r iki defa ııkord e&Ukten sonra en muv~fık buldutu perdeden 
batırmata ba.,&aınış: 
• - Lahana, bibP-r.tıır ... 

Fakat daha bitlrmotlen önele gidnı eşek aşka ı•.ml'f, o had:ı ve coşkun edasU. 
taksime haşlayınca tnrşııc:unun sesi kaynamlf. Birkaç adını soııra tekrar da-y -
ranmış: 

- Lahan.l, bi ... 
Filozof~n fır<;:ı.t yok. 811 sefer daha baskın bir tak~im bütün mahntleyi çna -

latmış. 
Bir iki sok.ak sapmışlar. Aclamr.atız bir daha davr:ınmııı: 

- Lahana .•. 
Çemender durur mu, o ıb başlamış. Her defasında s~slnin 

botuJdutuna kızan turşucu dayanam'\mış: · 
_ Be mübarek, demiş turşuyu sen mi sata.caksm, ben ım? 
Bu da bir garlb alış veriştir. 

böyle n·ıakllsl:ınıp 

Lalıid. 
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1 

VA~O 
-er1. ) 1 Hidueler Karşısında ( Sehir ·Haber , .... 

Atatürk 
köprüsü 
inşaatı 

Kahve şirketinin Çocuğunu terk 
fındıkları S~Vk B ir dostum evime gelmişti. An- Arkadaşım vak'ayı anlattıktan soııfl 

"' eden ana kara radyosunda verilen bir - Şimdi bu nereden aklıma geldi ~ 

d ·ı • • hk · d lir misin? e 1 emiyor ma eme 8 konforansı dinledik. Konferans bittiği D<>di, sordum: 
Atatfrrk köprüsünün inşaatı Cümhurl:;rot Sultanahmed 1 inci sulh ceza Mklml dün zaman dostum bana başından geçen bir 

bayramımı ika.dar tam::unlanannyacaktır. İn- Kah~ §lrket.1 tnrafmda.rı evvelce ihraç e- hazin bir ht'ıdlsenln muhakemesine başla.- vak'ayı anlattı: - Nereden aklına geldi? 
şantta kullanılan malzemenL'l Almanyada.'l dilmek üzere n.lınmış olan fındıkltı.r, İtalyan ml§tır. _ Bir merasim esnasında film çekilı"- - Radyoda ne vakit acemi bir kotı' 
~ehrlmfae vakt!nde gelememesi, müteahhidin vapurlarının taahhüdlerını yerine getirme- f ~ 
tsinl sıkı tutmaması ve ınşaatın sık sık sek- melen yüzünden yü.klendlklerl mavnaların Hfıdisenin suçlusu bulunan Asiye evvelki yordu. Birkaç arkadaş kenarda duruyor- eransçıyı ~inlesem, ~klıma geliyor. 
tcye uğraması yüıünden nakil vnsıtalan üstünde günlerdenberi açık havada bulun- gün kucağında 3 aylık gayri meşru ç~uğu duk. Film çekenler bizim de filmimizi mem sen dikkat edıyor musun, act 
köprfınün üzerinden ancak üç ay sonra ge- maktadır. ile birlikte Emlnonü polis merkezine m\\ra- çekmek istediklerini .. 1 dil d d k konferansçıların, kanfcranslnrı arasıll 
çebllecektlr. · Yaptığımız tahkikata göre; kahve ş!rketl- cant ederek, çocuğu me.rkezL"l o.:'Lasınıı bı- soy e er, ur u · da· 

Köprünün Unkap"lnı cihct1nd"kl nya~ nl bu şekllde lüzumundan fazla fındık alına- rakmış ve: Film çekildi, bir müddet sonra bu fil - · 
doldurulmuşsa da, Azabkapı dbE'tlndekl ça- ğa scvkeden dmll 111dur: - Ben, bu çocu~a bakamıyorum. Ona sız mi bı>n bir sinema perdesinde seyrettim. cYukarıda görüldüğ:i ve9hile ... > 

hşmn ~nüz bltlrfl?meml~tlr. Bu cıvardtı. Fe- Şirket, Amerlkadan getirmekte oldu~u bakın, diyerek, yürümus, gltmi;tlr. Arkadaşlarımı ve kendimi perdede gö _ cTPferrüatı ilişik listede yazılı.··' 
nerler Idaresine a!1 bina ve n'"salar bir se- kahvelerin bedelini ma! ol.~rnk ödüyordu ve Zabıta yavrusunu terkederek firar eden rünce çok gülmüştüm. Bizim bulundu - cAsağıdaki şemaya bakacak olu& 
neden bert bir tiirlü lstlmlik edllememl", b1- bu mallar en ziyade kömur, zeytinyağı ve anayı, arayıp bulmuş ve bu suçundan dolayı . . " nız ... > gibi yazmak san'atına uytl 
nalar yıkılam:ımıştır. İrışaat bu yüzden de Jceçl kılı idi diln adliyeye teslim etm1ştlr ğwnuz sahne bırkaç dakıka surfiyordu. , • it 
uzamaktadır. Harb başl~ds.n evvel şirket bir lhtlyatl Müddelumumllik ganç kn~ını isticvab e- Bu birkaç dakika içinde hepimiz put gibi fakat konuşmak san atına a!kırı tab{O 
Köprünfın dıs boyal"ln ta1namla.nnuştır. tedbir olmak u.zere Rlo de ~aneyro ile mu-ı dilmesi için, sulh cez.1 hfıkiml Reşidin hu- dµruvorduk. Hatta göz kırptığımız za - ler kullan~ıklan olu.yo: .. Bız nasıl 

AtatÜI'k köpril.~U gri renkte olacaktır. habereye girişerek fındık gondermeği teklif zurunn çıkartmıştır Asiye yn.·)ı1an sorgusun· manl3rda kabahat yapmış gibi sıkıldığı toğrnfltı sınemayı bınbırınden ayur~ 
etmU,tlr. Teklif kabul edllir edilmez ~irket 1 · . · k 1 - dık <-onrada hatam 1 d k oll' 
Trabzon.dan küll!yetll m1kUı.rdn fındık n.ıma- d~, derin ~ir yeisle gozlerl dolam. ' şun nrı mızı belli ediyorduk. Sebebi malum: · "' . ~- .. . ~z~ an a 

1 
sa, 

ğa ba.şlamış, aynı zamanda İtalyan vapur n- .sôylemlştir. ~ Biz fotoğraf çektirmeye alışmış insanlar- da yazı ıle, sozu bırbırınden ayıramı~ 
centalarile de tem.s.sl.ara geQCrek fındıkların «- Benim yerim, yurdum yok. Bil çocugu dık O ana k d f"1 • • kilm . . lar. Ve bilmem onlar hatalannı sonrıı 

500 talebe san'at mektebJe .. ine 
bu vapurlar vasıtaslle ve ehven fiatla ihracı ne.rede büyüteyim. Sefalet lçerlsındeylm. · a ar 1 mırnız çe cmıştı. anlıvabiliyorlar mı? 
hususunda mutabık talın.ıştır. Yavruma bakmaktan iicl.zlm, bay hli.kl::n. Bu yüzden sinemanın fotoğraftan ayrı · · 

alınacak Harb ba.şladıktan sonra vaziyet bıisbütün Hem ne olur, beni tevk~f ediniz. Belki, tevkif- birşey olduğunu da düşünememiştik. r:J .. r11ıet 
Maarif Vekı\letı. san'a-:: mektebıerlle inşa- değişmiş, hükumet.imiz Amerika.dan getirdi- ha.nede yatacak bir koşe bulur, rahat cde

:/Jul~ 
at ll.'>""i.'l mekteblcrine a!ına.cnk parasız yntıl• ğ1 kahveye mukabil en ç:>k gönderdiği kô- rlm.» 
talebelertn 1rntıhan mtlcelerlni tcsblt etmiş mür, zeytinyağı ve keçi kılı gibi :nuı.ddelerl Hll.kiın, arzusuna rağmen ortnda tcvklfl 
ve dlin alCılmdarls.r!l bildirmiştir. Memleke- diğer ihracı menedilen maddeler arnsın.a da- ıcab ettirecek bir va.kı!ı olmadığından, suçlu 
tın muhtelif yerlerinde yapılan imtihan ne- bil cdlnce, şirket dalı.!\ fazla mlktnrda fı!ldık kadını serbest bırakml§tır. 
ticesinde 500 talebe muvaffıı.k olmuştur. Bu almış ve limanımıza getlrerek bunları Ital
ta.ıebelcr Mnarlf Ve!tal"tı t.-ırnfındnn muht~- yan vapurlarına verilmek üzere lll!lvnalnrıı 
Uf vU!~tlcrdeki san'at ve inşaat usla mek· ye~l~UrmJ.ştlr. 
teblerine pa1'8S1Z yatılı olarak kabul edil- Italya.n acentalıın, barb başlamadan ev-

Mllleferrlk: 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
Bir teleskop aynası nasıl 

yap1.dı? 
Hipopatamm ağzı ne kadar 

açıhr? 
mlşlerdtr. vel şirket.le aralarında müzaKere yapılıp fın- Bira ihtiklln yapan birahane 

M k b k' hl b I dıkların ihracı hU8usund:ı mutnbı:c kaldık- · sahibhıi cezalandırıldılar Dünyadaki en 
e te ıta arının ası ması ıarı halde bu defa diğer bazı yerlerden da- büyük teleskop ay 

Hipopotam ağzı 

en fazla açılan 

hayvandır. Esne -
diği zaman alt çe
nesile üst çenesi 
arasında hasıl o -
lan mesafe 1 met
re 20 santimi bu -

yakında ikmal edilecek ha .kaza.n~lı tekllfler karşısmda kalmış ol- Beyoğlunda bulunan birahanelerden bazı- nasının yapılma _ 
Maarif Matbaasmd:ı, okul klt-nblnrının b:ı- duklarından terclha.n onları almışlnr, şirke- !arının biranın du~lesıni sekiz buçuk kuruşıı . . k t 

tın fın<lıkıla.rını nakletmekten vazgeçmişlerdir. sa.tacaklan yerde on kuruşa sat.makta olıh:- sı ıçın anca 0 uz 
sılması i~ne fanllyetle devam olunmaktadır. r· . 

Lise klta.'blannın hazırlanması lşl önil- Bu vaziyet şirketi son derece müşkül blr du- ğu görülmüştür. "Beyol;lu kaymakamlığı tn- gram a umınyum 
mliz®kl Pazartesi gün fi ne kadar ilan al edl- miş ola.n fındıkları için şirket hem yüklenme rofından tesblt edilen bn gibi b.rahanc sa- ~arf edilmiştir. Fa ... 
lecektlr İlk ve orta oku'l<.ı.rın kitablan da mlş olan fındıklar için şirket hem yükleme- hlblcrl cezalnndırılmışlnrdır. kat bu aynadan is-

• ylp bekllyen hergiln lçin füzuli mavna ile- tifade edilmek i -
piyasada mevcuddnr ve kitabcı1arda s:ıtıl- ret! vermekte, hem de açık hnvı?da kalma-
maktadır. Maarif Vekl\letl yabancı dil kttab- sında.n dolayı fındıklar randımanından 
lannı hariçten getır~meğe çalışmaktadır. kaybetmektedir. 
Harb vaziyeti dolayı.sile bu kltablarıo Avru- Knh~ şirketi !>u vaEtyetı:ı önüne geçmek 
padan gctirilmesi."le lın:kan bulunmadııtı liu.re :resmt bazı m~kıınıa~ müracaata karar 
takdirde burada b:ısılmasına başlanacaktır. ve.rmlştlr. 

Türk - i ~gillz f caret anlaşın sı 
' 

~n 

esasları tesbit edil\di 

Heyetimiz Sirkeci gannda 
Fransa ile blr ticaret an1a.şması yaparak mlle lntacına kadar Ingllterc il" tlcarl m!l

biltıh:ı.rc İnglltereye gitmiş oıan Ticaret ve-! na.c;ebatımızın sı.klaşması içln muvakkat ted
kfiletl Müsteşarı HaUd Nazmi Klşmlr ve Mu- birler alınmıştır. Maden ve cevherleri, ltö
amclatJ Nakdiye 'Müdlırü Celi\! Saldden mü- mür, bufday, {fındık ve cevizden hnriç> taze 
rekkeb ticaret heyetimiz dün sabahki eks- meyva \ile .sebzeler, konserve yıyecckler ve 
presle Londrndan şr>hrlmlze gelmiştir. pamuktan maada bütün ihracat emtiamızı 

HeyetlmJzln relsl Halfti Nazmi lstasyo~da takasa tAbi tutmuşlardır. 
itendl.s1n1 lrarşılıyan gazetacliere Türk - In
glllz ticaret anla.şmala:ı hakkında: 

- Müzakereler gayet müsaid bir hava için
de cereyan et.nılş ve esaslarda tamamlle mu
tabık kahnml.ftlr. Anlaşmanın teferruatı 
Ankarnda tesblt edilecektir, demiştir .• 

Halid Nazmi Klpnlı" şehrimizde Pazar gü

Yeni anlaşnanın lmzasın:ı. kadar ihracatı
mızın yüzde onu a, yüzde 3!> u b hesabına 
Cümhurtyet Merkez Banka.sına VP. yüzde 60 ı 
c hesabına. taka.sa tAbl tutulncn.ktır. 

İnglliz 1thal1it crntJ.asının a hesabı tediye 
esası üzerine Tül'kiyeye girebilmesi karar-

nfuıe kadar kalaca.k ve bil1ihare Ankaraya laşm]ftır. Memleket.1.mlı.de blC>ke parası bu
gidecektir. lunan İnglliz ihracatçıların hakk! mahfuz 

Haber aldığımıza göre mii7.a.kerelerın tama tutulmuştur. Bu miktar 11,765,900 llradır. 

lnce bir snn'at, yllksek b r u ;rn... JEAN GABiN ve S'MONE Sh.ON'un 
kudNti E.ı tr... ZOLANIN ölmez eserı olnn 

HAYVANLAŞAN iNSAN'ı 
Frdnsız sinbmacılık aleminin sö.ımez b.r güneşi ya)tı. Bu eşs.z eser 

pek yakında L A L E Sinemasında 
..._~•-•••••m>• Gözlerinizi kamaşhracak 

SAMİMİ ANLAŞMA· 
Tarihi Fransız süper filmi emsalsiz bir muvaffakiyet ve muzafferiyet ile 

SÜMER SiNEMASINDA 
devam ediyor. Siz de gidiniz, görünüz ve alkışlayınız ... 

' 

1 cplrnlıi11r: 

Basın Kurumunun kongresi 
İstanbul Basın Kurumu Reisliğinden: 

İstanbul Basın Kurumu Umumi Heyeti 
5 Birinciteşrin 1939 Perşembe günü top
lanmış ise de nisabı ekseriyet temin edi
lemediğinden toplantı 26 B"rinciteş!'in 
1939 Perşembe günü saat 14 de bırakıl -
mıştır. 

Halkevinde lisan dersleri 
Beyoğlu H.alkevinden: Evimizin halk ders

haneleri ve kurslar ~abesi 10 Blrlnciteşrln 
939 ta.rihlnden itibaren faaliyete geçecektir. 
Açılacak kurslar aşağ1da yazılıdır. Kııydo

lumruık lstiyenlerL'l hüviyet cüzdanlnrı ve 
dörder fotogrnflar11e Evimize mfuacant ey
lemelerini rica ederiz. 

Türkçe - (Fransızca A. B. C.) " Fransızca 
tercüme wsulü - !l'rnnsızca Dıction, (İngiliz
ce A. B. C.) - (Almanca A. B. C.> - Ameli 
Muhasebe, Dikiş, Şapka. 

····················································-···-··· , 
TAKSiM 

Sinemasında 
Hiçbir filme ınUytısser olrnıyan 

bir muvarr 'kıyet... Hıçbir TUr~:çe 
filme nusıb oh ıyım bir muzaf-

ferıyet •.• 

Seyredenleri g ışy ve teshir eden 
şsrJ.'.ın yegi\ e ses k~1tliçesi : 

BÜLBÜLLER BÜLBÜLÜ 

üMMü GüLSüM 
un lstanhu~un her köşesinden ko· 
şuşsn ıo.oou lercc hal ltl tllkdir

ler.i.e se~ rettlkleri 

ÜMİT 
ŞARKISI 

( Neşidei Emel ) 
Türkçe sözlü - Arapça şarkılı şa· 

heserini görenlerin tekrar görebil
mesı ve gOrenıiyenlerin de mhhrum 

kalmamaları için 

ISTANBUL KURTULUŞ 
BAYRAMINA MÜSADIF 

Bugünden itibaren 

3 NCC &AFTA 
Adalar - Kartal - Pendik, Yeşllköy
Boğnziçi ve civ.ırı sayın hnlkının 

bu filmi seyretmeleri için 

. SON FIRSAT 
tıaveten: EKLER JURNAL Semp

lon ile gelen son nüshası 

çin yapılan maki - lur. Ağzından u -
neye 5,000 kilo çelik ve 16,000 kilo cam zak kalmak herhalde temenni edileJ 
sarfodilmiştir. bir şey. 

* * Olu kafalarile süslenen saat Yavru yılanların dişleri 
Pariste bir ma -

ğazada insan diş -
lerile süslenm:Ş 

bir duvar saati 
mevcuddur. Bu sa
atin altında iki ta
ne ölü -kafası var -
dır. Her geçen da
kika insanı ölüme 
yaklaştırır, fakat 

Yılanlar yumur
tadan çıkmadan ev 
vel birer tek dişe 
sahibdirler. · Yu -
murtalan bu diş -
lerile kırarlar. Ve 
yumurtadan çıktıktan birkaç gün s0rİ 
bu !ek diş düşer. 

* . Hind kadmlarmm yüz tuvaıeU 
bunu bir saat üstünde görmek hiç de 

hoş bir şey olmasa gerek. 

* Karganın gUzeti 

Hindistan eya -

letlerinden birin -

de kadınlar yüzle -

inin muhtelif yer 
Cennet kuşu, 

kuşlar arasında gü 
zelliğile meşhur 

bir kuştur. Böyle 
Qlmasma rağmen, 

hiç güzel olmıyan 

Üst dudaklarına ve 
çen~lerine gümüş pliikalar yapıştırır~ 
Güzel birşey değil, diyeceksiniz. J3iV 
öyle, bir de kendilerine sormalı! /. kar6n ile ayni aileden gelir. ................................................................ -··----··· ............... _ .......... , .. ___ .. 

J\}azik bir mesele ••• 
B;r genç kız, kullandığı müstear a

dın ilk harfile Bayan cA> diyor ki: 
- Sevişiyoruz, bugünlerde de evle· 

neceğiz. Çok mes'udum. Yalnız küçük 
bir mesele var ki beni pek üzüyor: 

Nişanlımın serveti de kazancı da 
müstakil bır yuva tesisine müsaiddir. 
Zaten evvela arzusu da buydu, fakat 
sonra annesinin koca evde pek yalnıı 
kalacağını düşündil. Galiba biraz da 
annesinin tesiri altında kaldı. Ricası· 
na dayanamadı, benden annesile bir • 
likte oturmakta mahzur görüp görmi· 
yeceğimi sordu. Hislerini kırmak is • 
tem edim: 

cHayır, hiç bir mahzuru yok, de -
dim• ve hazırlığımız da bu şekilde 
basladı. Yalnız şimdi sıkılmaya baş -
ladığımı hissediyorı.ım: · 

cAcaba nişanlımı kırmadan bu va -
ziveti de~ştiremm miyim?:. diye dü
şünttyorum. 

* 20 yaşındayken memleketimize gel
miş, bir vatandaşla evlenmiş, çoluk 
çocuk sahibi olmuş ve tam 40 sene bu 
memlekette Türklüğü benimsiyerek 
yaş~ bir İngiliz kadını tanırım • 
Ç0cuklannı b irer bifer evlendirdi ve 
hepsi için de müstakil birer yuva kur
du. Şimdi duldur. Ve yanında yalnız 
bir erkek çocuğu kalmıştır. O da bu • 
gün yarın evlenecektir. 

- Artık onu yanınızda alıkors~ 
değil mi? diye sordum. 

Yüzüme hayretle baktı: t( 
- Ne münasebet? Ne çocuğulll ;J_ 

hat eder. ne ben, ne de gelinim, d _,. 
Herkesin kendisine mahsus bir Y~"~ 
olmalıdır. Benim için şimdi en bıl~ 
zevk. odamda hatıralarımla yalnız ~ 
m;ık ve hergün bir çocuğuma gide!.-.ı 
torunlarımı görmektir,> dedi. Di1'Y 
ediniz, bu kadın şimdi 61 yaşındadl"' 

* Bizim eski bir ata sözümüz vard~ 
- Dağ dağ üstünde durur, e~~ 

üstünde durmaz., deriz. Fakat sol. 
hükmünü asla tatbik etmeyiz. ckJ>! 
veysi. kelimesi bizim icadımı 0; 
Frenk ise tamamen aksi hareket e.~ 
Yalnız muhakkak ki bizde de mazı-, 
ayıılma cereyanı başlamıştır, de" 
edecektir. 

* i. 
Şimdilik okuyucumu nişanlısını~ 

aline verdiği cevabdan dolayı . teö' 
edeyim, fakat mesele bitmemiştır. (. 
zel kararında ısrar etmesi ıazınıdı ~' 

- Nişanlının evini kendi evin,7 ~ l 
neı;ini annen bıle<:cksin. Öyle dıışiltl 
cek, öyle hareket edeceksin. Ve ~ 
ilk karan bozdurmaya çalışmıyac U, 
sın. Bizde böyle başlamıştır, bir ttl 
det daha böyle gidecektir. TEYZI 
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L " Son Posta " mn askeri muharriri 

Yiiklenmige t1e 
giilc.letmige dair 

* 
Kendi kendine yüklenmek 
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LLeh - Alman harbinden şayanı dikkat bir intıba ~ 

Almanlar Leh araziaindeki muhurebelerde yukarıda gördüğünüz gibi demiryolu üzerinde müteharrik ağır toplar kullanmıflcırdu. Reıimler bu toplardan birini atqtan evvel, atıf 
euuuında ve atı§lan sonra göaterİ.yor. 

&ayvanlar 
Aleminde 

Cll.&V.&CILIK~ 

Parasfitle atlamak 
' , r Herkes tayyareden paraşütle atlıyamıyacağı 

r gibi her nevi paraşntıe de atlanamaz 
B er aebirln bir panzehiri olduğu gibi 

haTaıda vukua gelen tayyare kazaıa.. 
nnın da. ölümle netıcelerunemesı için baş 

vurulaoolc te.t tedbir paraşütle atlamaktır. 

Bu hnklkı&t bir defe. a.nla.şıldıktan sonra pa
rnşütçülüe bazı memleketlerde son derece 
inkiş:ı.f et.mi§, Meta eğlenceli bir spor ha. -
llM gc~. Sonra, bunclan, ameli hayatta 
da istHade edilmek çareleri düşünülmüıt ve 
bllhussa ordularda pan.şütçü gruplar teşkil 

\."! _ .c. edilerek dÜfm.8.;n ordula.rının arkala.rınn kuv-' ı -vetJl müfre7Jeler ind1rllmek suretlle buna a-
Cenubi Atlantik denizinde küçük bir adada yüz binlerce penguen ile beraber mell bir de tatbik sahası bulunmuştur. Bu 

üç adam yaşamaktadır. Bu üç kişi bu kuşları hem beslemekte suretle v1lcude getirilen para.şütçti gruplar 

hem de ti t . · ktadırl chava. piyadesio adını almı.ştır. care ııu yapma ar. . 
Muhteııf memleketlerde geçlrllen tecril -

Öğle yemeğini yedikten aonra istira
hate çekilen bu kangurunun uzanışı, 

bir insan uzanışından 1larklı mı? 

/ 

belere 1aUnaden tutulan ista.tJ.stlklere göre 
bir tayya.nıden paraşüt.le atlamak muhtelif 
seoeblerden 1ler1 geliyor: 

ı - Ta,nwenln sebebsiz yere sukut. ıK - ı 

me.!l ta.kdh'inde. 
2 - Hava.da müsademe vukuunda. 
B - Yanıı:n vukuunda. 
4 - Kaaıad kopma.unda. 
G - Hava bozukluğundan. 
Bu gib4 ahvalde paraşl\Ue atııyan tayya-

recllerln üçte ikisi hayatlarım kurta.rmıya 

muvaffak olmuşlardır. 

1 
Manmalih tayyareciler için paraşüt öyle 

bir emncyet vasıtası haline gl!lmişt.lr kl yan
jpllla.r ve kana.d kopma.la.rı ile hava muha -
lefet1 artık ta.yya.recller için daimi surette 
feci netiooler verebilecek: Am1ller olmaktan 
çıkmışlardır. Yalnız hava miisademelerl ile 
aebebsiz yere döne döne sukut eden tayya
relerden paraşütle atlamanın her zaman 
mümkün olmadığı sabit olmuıptur. Maama
r:ly uçan btr tayyareden paraşütle herkemn 
aUıya.mıyacatını kabul elmek ve bunun için 
hususi bir tecrübe ve iht.i.sasa lüzum olduğu-

Tayyareden atlarken, havada ve yerde 

Bir Alman boksörii atına kenılliile 

yapmap alı~trmıştu ! 
nu bilmek llzımdır. Bu ihtisas, iki noktaya 

ckzerııfz racl<llr: 

fe., pa.raşütün vücude b~lanması tekl1 mü- l rafÜtçü.nün ba.fl da, sadmeyi kesecek kadaf 
hlm kam.la.ra sıebeb olmuş ve nihayet uzun blm 'Ye yumuşak bir miğferle muhafaza e
tıetkiklerden sonra pa.ra.şütttn yalnız k&Im dibıMı61 lAzımdır. Çünkü ha va şarUarına tabl 
kısmına değil, k.ıaınen kano, ,kısmen de o- olan J)IU'84Ütçü 1ç1n ayak üstüne düşmeyiP 
muz Icsımlarına b!ltl;ıruna.sı !füru.mu tizıe - te tepetaJUak gelmek te hesabda vardır. BIJ 
rin<le litifa.k edilmiştir. Paraşütle boılula takdirde, başı 1,y1 muhafaza edilmemiş c.ıla.fl 
atııya.n blr -klmsenln düşüş sür'atine gelince; t.a~inln ba.şı, ınaa:zıallah, taşa çarpaJl 
bu da atlanan yükseklikle pa.raşütün tipi.ne bir &a.b&Jc gibi darmadağın olabilir. BUtUtı 
göre değftfr. Mese!A 5-6 bin metreden atlı- bunla.nn üstünde paraşütçünün mükenunel 
yan bl.r paraşütçünün sukut sür'ati on saniye bir atlet ve bir sporcu olmBBının ba§lıca şart 
metredJr ve 8 bin metreden atııyan bir tay- okhığwm söylemiye lüzum yoktur. - ** Solda: Berlinde bir hayvanat bahç~inde 

bulunan bu deniz aslanı hiçbir teY yeme
mdde ısrar ettiji için atzına zurt;l siit 

akıtılmakı.ıdır 

Almanyada yeni yetiştirilmege başlanan uzun kuyruklu balıklar 

1 - Tecrübe. 
2 - Para.4ütün kullanmasını iyi bilmek. 
Bir yüzücü, nn.sıl denl?A? atlarken mu:ıyyen 

bazı ka.ldelere riayet etmek mecburiyetinde 
ise pa.ra..şütçil de kendJstni boşiuita salıverir
ken U\}'yaırenln UÇUılJ lst1k.ametlle rüzg~ın 
hangi taratt.a.n estiğini nazarı dikkate al -

ya.reel, e.kBe.r1ya, yere, 16 da .. klka. 10 saniyede ............................................................ .. 
iner. 

ma.k mecburlyet1ndedlr. Bundan başka pa - * ~ün kulla.runasını bilmek te elzemdir. Umumiyetle tayyarecUer büyilk yükseklik
Çünkü, QOk defa yanlış bir hareket para.şilt !erden siir'atle lnmen1n bir takım ıztırablar 
kemerinin vücudden kaymasını ve biçare doğurduğunu blllrler. Bu hal, ekseriya ku -
pa.ra.şütçünün butün hızne yere düşerek lak a~nln.rı şeklinde tezahür eder. 
par9Qlanma.ruu muclb olabilir. Ayni zaman Tablt surett.e uçan bir tayyareci, bu hale 
da bu husu.c;ta edinilmesi lfızım gelen lhtl - mani olmak için, nihayet, inişini tanzim e
sasın büyük bir ehemmiyeti de havadan ye- derek yava.ş yava.ş yere yaklaşabilir. Para -
re inen pa1"8.4iltçünün, tam zamanındn pa- şütle sukutta., bu 1nt.izam ve idare mevzuu 
raşüt düğmesine basarak bunun aı;ılmasını bahsola.maz. 8100 metreden boşluğa atııya.n 
temin eylemesidir. Eğar paraşütçü tecrübeli Rus tayyareclsl Edvoklmııf havanın kulak -
ve so~ukkanh değilse, paraşlıt düğmesine çok ınrı üzerinde hu;Jule getirdiği tazyik1n ver -
geç basabilir ve para~üt, açılıp havadıı kfıfl diği ıztırabı karşılamak için sukutun devamı 
bir mukavemet sahası vücude getirmeden müddetince feryad etınlş ve böylece ağzına 
•a.yyareden e.tlıy:ı.n kimse yeıc düşüp ezile- aldığı hava ne kulaklarını ,tazylk eden hava-
blllr. mn kuvvetinde bir müvıızene hasıl etmlye * çalışm~tı. 

Bir kız çocuğu pencereden 
sokağa dü§tii 

Ortaköyde Çütlik sokağında 23 nunı' 
ralı evde oturan İsınailin 9 yaşlarındaıd 
kızı Mediha evin penceresinden sokağı 
seyrederken muvazenesini kaybederek 6 
metre yükseklikten düşmüştür. Bu su -

kut neticesinde ağırca yaralanan Medi -
ha, baygın bir halde hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Meıhur bir dolandıncı tevkif edildi 

Çıkmıyan bazı mecmuaların irntiyaS 
,ı,'ahibi sıfatile taşrada bir hayli kimsele
ri dolandırmakla tanınan sabıkalı do -

Havada pacaşiit düğmesine basıp bunu a
çan tayya.recl için }Ik mühim mesele, para -
şütün açılması nnına tesadüf eder. 

Yere yaklaşan paraşütçü için, bir kazaya Iandırıcılardan Mahmud Saim, son gün'" 
uğ'ramamak tn bir meseledir. Bunun için me-
safeyi gayet iyi tahmin edebilmesi li\zımdır. !erde de bazı kimseleri ayni tarzda do -

Çünkü, o sıracı~. tayyareci, oldukça şld -
detll bir sndmeye maruz kalır. Fakat pıı -
re.şütc;ü o suretle tecrübeli olmalıdır ki bu 
sadme ona soğukkanlılığını kaybPltirme -

1 

s1n. Bun<la.n başka kulla.mla:ı paraşütün ti
pi de büyük bir ehemmiyeti haizdir. Çok de-

Aynklnrı açık 'olarak ve amudi bir surette ye- lanriırdığından, Emniyet Müdürlüğünce 
re basması lazım geldiği. gibi ayaklar yere aranmakta idi. Dün yakalanarak ndliyE"" 
dokunur dokunmaz da bunları, bir yııy gibi ye teslim olunan Mahmud Saim birinci 
kıvırınası ica.b !!1er. Boyle hareket edllme1.se sulh ceza mahkemesinde sorgus~ yapıl• 
ayak burkulmal.anm V"' kemik kırılmalarına 
intizar eylemek !cab eder. Ayni zamanda pa- dıktan sonra tevkif edilmiştir. 
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llısa vftcndllndeu ( S i ıv B m .& ) 
)"apllan eş'ale 

Bağda-dı-n~ta-r-ih_i_n-de_n_ tüyler 
Dans krall Fred Astair 

San'atklrın en fazla nefret ettiği şey, 
stUdyolar haricinde dansatmektir 

" Ürpertici bir yaprak. 
1 Son Posta,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor] 

Fred Astaire'ln bu 
sene mutadı haricin · 
de Holivuddan U%Un 
müddet uzakta kal -
ması sinema hayatın· 
dan bıktığına allmet 
sayılabilir. 

Fredin film çevir -
meden uzun müddet 
hoş vakit geçirmesi -
ne başka mana verile
bilir mi? 

Hatıl söylendiğine 
göre gayrires:mf 8U -
rette film kumpanya 
sına müracaat ede -
rek, artık zıplamak -
tan i·baret olan film 
çevirmelerinden u -
sandığını ·bildirmljtir. 
Velevld partönerl gü
zel ve kıvrak Glnger 
Rogers'le beraber da 
hi olsa!.. 

Şimdi Hollvuda 
dönmü4 olan Fred As 
taire çevirecek oldu -
~u iki filmde Eleanor 
Powel ile partönerlik 
yapacaktır. 

Amerlkada cHoli -
vudun tunarık çocu -
ğu> sıfatını almış o -
lan Fred Astaire'den 
biraz bahsedelim: 

Amerikan gazeteci 
leri kendisinden hiç 
hoşlanmazlar, hatta 
çekinirler. Çünkü o, 
gazetecileri hiç sev -
mez, onların kıyme -
tini takdir ebneı.. Mü 
Iakat talebinde bu -
lunan gazetecileri vn
kıfı kabul eder, fakat 
va abuk sabuk şeyler 
söyler, yahud da ga
zetelerde bnsılamıya
cak derecede biçimsiz 

Vak'a ·beyanatta bulunur. ' 

0 
~ğdadda geçer v Aklı başında bir şey- . . . . . Bek~ Yedinci apr be. • çeşid tecavüzüne uğrıyan aileler nefret\ - Bu hususta senın sun'un olmn:lıgı ler söyleyince Adeta Fred Astaır, Gınger Rogers ıle son fılmınde 

d:ıd" Silbqı •dıod& :i::"'da Bağdadda ve ldn besliyormdı. Yüzbaş: Mehmcd maJiım;umuuıdur. Lllkln hasmı cannn..z sonradan pişman olur ve kump_anya va- tirmeğe muvaffak olan Joan Crawford
..: ~ın 12,000 Y"erU kul türemişti. Bağ. ağa Bağdad kalesi neferlerınden bir kıs. olan yüzbafıyı b;ze ver! Bizim sana ma. sıta.s~le beynnatmın provasını ıster ve dur. O da yalnız bir tek dans! Fred'in 
&~ U?.erlJıe ı. u aske.rı il 1 • tndılat yapar. h şl d ğ 1f d v ,,..,.._ aaa oaln b e azeb1e. mını kandırd!. Şehfr halkından da bır zarratımız yoktur! dedı. . . 

0 
an 

1 ı şey go oyunu ur. e çevık-
-·-11 bu lnıevk" u adam 

1 
• •• • Bu hususta onun fıkrı şudur: 1 r- · · lf d 1~ v ~r· ıde kala k • uzun za-ı kısmı iı!e anlaştı. l<'akat cüretkar ve ce- Yusuf paşa bu tek'm reddettı: . . . . . . ıgını go oyununa me yon o uugunu 

.. ft,laıatY'anıa 0lın~, -h:: Bağdadın ceL sur olduan kadar ahmak bir adamdı. Be. - Yüzbaşıyı vermek lfıy:ik.i mürüvvet : .... :-·. Mabhredmıy:.tunb: rıayelt edılmesııku sakla'llaz. oa..ı oı.,. r- ... ve ci ..-1 •- . 1 ~ı.crım, u a guç ır şey o masa gere . . ValiJerı Batdad be le varına .8'.u.. klı' ~~başının k•thüdası ömeri ç>ğırıp ve şanı v~ete !akı~"'!az! dedı. . 1 Esa'"n ben herhangi bir şahsiyete de Fred ılk nazarda çok silik görünür:. 
YeniÇerj nln Y~lnız adı kal~ı rbey1erının, kendisine ·mensıb vererek y~~dım iste _ 1 ~akat böyle bır vaunın :.uhur. edı_p 1 ma ilk de~!lim. _ Za:·".: orta boyludı~ı-. .. Fıl~ennde go -
bütün ~ çorbacıltk ftı. Bağda.d ~k safdiı:?.iğinde bulundu. Omer ket • de ıçkal~. muh~~ra ed~lec~gını hıç bır ı ~ed evlidir, üç yaşında güzel bir ço- ruldu~nd_en fazla ~~t~. Fıldır fıl
larını ııedilııere kendi d !arma vesaır huda billkis kurnaz blr adamdı. Yüzb•- zaman duşınmedığınden ıçenye erzak v• cuııu vardır. Ailevi hayab çok Asudedrr. dır gozlen vardır, göolerının eb-afı kı -
le it,, ~ınıı. Be~ aın_larını, çırak- şının teklüini sevınç ile karşılıyarak: zahire yığınamıştı. Az sonra kalede yiye- Karı k<>ca, ıltisl de lüksten uzak dunır - rışıklıltlarla doludur. Sakalrlanndan iti
n\if nıa.nndaki evı, b" ~hSü~aşının Dic. - Ben dahi varayım. şöyle t~darikte cek tükendi. Bu ~fer Yusuf paşa güzıde 1ar. Dostları hayatlanndaki bu asude -, baren de saçlan beynlaşmağa, döküı · 
bir ~2. ve kudretini ~za ukumet k;,.nağı o]ayım! cengave:leri ile kaled~:ı sık sık. huruç ha. liği onların uvuşuk1.~1danna ~tfederJer. 
sına 1Şi 0 1_sa, kadıya Yalı nmıştı. Kımin Diye elinden kurtulctu. Doğruca Bekir reketllen yaparak Bagdad şehrıne ve Be. ~ecen sene blr g--ın kansı ıJe berabP.r 1 

diyo detıı, Bekır Süba ud Ba~.dad paşa- Silb"fl oluğ Mehmede giderek yüzbajı kir Subaşının as<erlerino gelen zahire - Holwudun en rneohur lokantal~r:ndan 1 
rdu. flYa ınuracaat e- ne Bağdadlıla,..dan b ~ k .k leri zaptetmiye başladı. Paşanın blr zen. bırınden az kalsın kapı dışarı edılıyor -

1622 yıı.-...ı_ . . • 1- ısmının suı as. . .. . . • . . larctl. Sebebi ise elbiselerindeki sadelik .. 
\ 

~ ... ~ idi. Bek· tını ha'ber verdi. Mehmerl de derhal a- cı 'kölesı i:1ıe oır pehhvan şatırı vardı. E. . A. .• T . . Jniltl'!ı ı..t..den Bekl ır Süba;ının ye.. damlanm topıadı, silihLandırdı fend'ileri gibi gözii p<k, kılıç kullanma - ~vı~ıa;Adakı : f balı ık ı~.~ 
0 

~k· 1 

nıüJ alıtııııane ıııu r •ğa, efendısinln Yüzbaşı Molırned ağa, öme; kethüda. snıı bilen iki delı!<Bnlı idi. Bir gün Yusuf ~~~~:. ıf~~n~:ı::· şap':a :ı"a h~r~l~e .,.ı· 

edeıniye aıneJe!erıne t h d ::ı.:..: • 1 k ti b" d·ı llliş. ~k birkaç a am. nın a içerdetı yardım edeceğıne emin, pa.şa ı.AU>im yanma a ara a ara ın 1 ~r. eski Cümhurreisi Vilson zamanından 
lıuıu - do canın. defa karşı gol- bayrak kaldırarak ve Alhh Allah diye Ve iç kaleden çıkarak Bekir Subaşının 1 kalmava benziyordu. Üstelik saçları dar 
~ Çoc\ıfunu alıpa~n korkarak ço!u - bağıııarak Beki:· Stibaşının evine geldi. raskerllerine saldırdıla:-. Üç kişi, kale B-1 mada~ın idi. 
~~~~'-le.raflarına . ağdaddan kaçmış, Fakat Ömer kethüaa ile Mehmedin pür- nündeki meydanda binlerce adamı çil Buna mu~abil bu!1dan bir iki sene ~a: 
kacfoa ~ ile rne:;erek yerleşmişti. silfilı adamlarını görünce, neye uğradığı. yı;ıvrusu gibi dağıtılara.<: ve bir çoğunu d:ı d~r. evveJ bı,r A!°epkan mecmuası en ıy 
ın-- başl!la toolad ,,. olan bu mınta. nı anladı. Etrafına toplananlar dağılarak Julıçtan geçirerek erlik gösterdıler ve g!ym~n sanatkarları ayırd ey1en;ek ı ---ı ~-- . • ıl'i~ Arabları d k d" . . · bu La b·ı k da k 1 d. cın bır anket acmıştı. Fred Astaıre ka-
alnıa~ .. :-·.Ç.&~ Beki ~ n yar ı- en ısı dle ıç kaleye firar etti ve 0 sırada• run n ı.e anama n a eye on • , ı ıçın iÖnd . r Sübafının verm Bağdad be 

1 
be . i b 

1 
düler. zannn on san atklr arasında yer almış 

~ erdıfi ad .. _
1

_ • 6• • Yer y.s u unan Yusuf Pa.. bulunuyordu. • 
111~ ll\r\ıM--~. -•U<trı, eskı e. çaya ilıtica tti Y f p B - · d Bağd ... ı- en h ·gı··ıı · d ·•·unlşti •u1.1~u küfü 

1 1 
. .. e • usu aşa, agcta a ye. ..uuı rneş: ur yı erın en ve Bu intihabdan adeta ızbrab duydu 

<bre lrtfı.t Gazaba &elen B rker e -~"ı Ç•- m gobıdş, değerh bir kumandandı. Pa- cengiiwrlerinden Elvend oğlu vardı. Be- intihabı tekzib ettinnek lcln kaııden de'. 
\'e dört bin nlrnet!:a diye :i ır Suonşı da k.at elinde kuvvet yoktu. İç kaleye ka • .kir Süba.şl' bu gence haber göndererek necck derecede kötü giyinmeğe başla -
!rt\iştıü. Yeniçen. il ün ~adar ~z:b pa~ş, Be]<ir :%başı gibi bir rnütegalli. Yusuf paşının karşısına ancak kendisi. dı. Film çevirmek jçin, davetlere ica -
av~ lfelııııed aİa ~ıne yuru. bey~ =nek için !Azım gelen kuvvetin te- nin çıkabileceğini söyledi. Elvend oğlu bet evlemek icin çok şık glyfnm~sini bl- . . . ~ al binbaşı lfelıyı d a._en yakın danln~ çallşıyordu. Müteessir oldu. lrendi gı1>i b;r<aç arkadaşı ile paşanın len Fred Astai•e diğer zarnanLannda Fred Afi.ı'!'~" ayağı bır ciaN 

o • hrıda llağdadda :: ı:anın ne. Kendlslle danışıp her hustlsto kavil ve zahire çevirdiği yolda pu.u kurJu. Bir kend;sini daima bırakıverir, Bdeta kor - guru esnasında 
bir de';;:- bağıfadd• -~a ~ loarar etmeden ıehlr içinde fitne alcşi gün kaledeki gozcüler: .Zahire gelür!> lruluğa benwr. mef.e bıqlaJlllfbr, utangaç bir hali var -

ltir Sük._>Jbaıı lfehıned •A .. ~a~~ası _olan yaktığından ve ahmakça hareketinden diye haber verdiler. Yusuf paşa atlanıp * dır. 
<lesur bi~ can düşman d ~ kı Be. dolayı yüzbaşı Mehmcd al;ayı: cNiç;n adamlarlle beraber kaleden çıktı. Fred Astaire'in başka bir hususiyeti ~ülmeğe başladığı sırada ondaki ha· 

r adamd ıy ı, curetkar bö;'!?e acele tf h ~ yatiyet t ·ı fUluı ~ ' ilatıfadd3 Bck>r _ ' zar e ın ey ahmak! ••• diye a.. O yere geldiği zaman Elvend oAJu ar. de şudur: Çalıştığı vakit yabancı nazar- "'." manası e meydana çıkar. 
danıdı. B na ı..,.. duran · iSuba- ladı. ikadaşlarile beraber meydana çıkarak !ardan kacınmak ister. Stüdyoda ilim çe Fr•d Astaıre ook zarif blr adamchr, heı-
"'Una lııaatlı-çok defalar blrb" 

1 
yeg. ne ._ Bu sırada Bekir Subaıı oğlu Mehmet! YllBUf paşaya hücum ettL Yuııuf p~a he- virdiği sırada sahnenin kapısına .kapa- keo ile güre! gfüilşür, hoş geçinir • 

.... ıu'ları .., O!lınlıler, nthayet\~~~~ın ha_ .ı.. adıımlaTlle ;ç kale karşısındaki mey • men yayına sarıldı. Ve attığı iki ok. El- ]ı, 1
•»han asılır. .. • Holivudda ona sadece •Fred• diye hi

~ kuııınıyacağın• Yeıııi rlerıne dana gelerek kaleyi sardı. Paşadan yıiz- ven<! oğl\uuın m•mesino saplanarak deH- Bununla bcra~ Fred mun~e".' ha - tab edilir. Hail< kendisine candan, tek -
ııö>.eıın..,~ Fakat her iki . n ederek b~ı Mehmed ağa ile iki oğlunun tesli kanlıyı yere yıktı. Arkadaşları kaçtı'ar yattan ho~lanan ~r adam değıldır. Bu· lifsizce hltab ettiği için çok bllyllk bir 

Beld.r ~~· sı de fırsat k~ini istedi. DiğPr taraftan da babası Be: Paşa da mhireyı çevirerek kaleye aC-n.dü. naEmukab·ıml iahd·bosatblaarrıı Dve dlostlFar~~zdıkr. zevk duyar. Hayatının en mee'ud daki-
lçin ~nın t ıre bir ı k . d • n samı oug as aın.Jan s k 1 rta h 1ll . • batı ıevı..ı.cı. lht• uıafına düpne k verd· se:. a gon ererek vak'ayı haber Bu auretle birkaç gü~ geçti •• Bir Cuma ve refikası ve iki sinema prodüktörü - ~.arı o a ınsanlarla geçırıUği da-
rı lfebıne.ı •k~~., içinde Yaşıyan '.;:;ez_ ınağ~b ~r Suba;ı da hasını Bekir A!ay. güııii, sabalılel'!'" Y~su.ı paı.a lmamıazam dür. . . kıkalardır. _______ _ 

0 

~ fırsat b"l onun Ba~daddan mekt "d· er~k. kacırmış. Bağdada don - kapısı yanmda10 burcun uzerine trıplar Asfaıre'len resmi kabullerde, büyük B 
k ~ ~ ,. 1 di. Beki:- Süb ay. " ı·-~ 1 ~- Vak ay. haber alır almaz mai- yenleftirınlf, nişan atmağı gösteriyordu. ziy.Cetlerde görmek imklinsızdır. Git - runo Frank Holivulla 

~ır:n-a.... 8&llyı öld- aşının .,e h""eki Azeb aske · ·ı · ı 1 n-1.ı- ·· - 1 ıı.ı· · ı· h • teh -·~ -.e n kir urerek şeh . 
1 

rind nnm ı erı ge en e _ .DeA.J.l Subaşı bu a1rcun karşısına en ma- mez er, ii ayış ı ayattan hoşlanmazıar. A1manyadan çı~ olan ta 
,_, re .. s~,..e Sübaşıyı bır I"id ehe M hen 500 kişiyi katlettirdi. Yüzbaşı hiır tüfekendazlannı yer!eştirmı-: ıkıde Zıp zıp sıçrayan Fredi dans ederken muharrir Bruoo Fra k H ı·vuddnın~ış 
4.lr suh .. _ JSll kara a a e med ağan ... ~ .. ı.ı • . .• • . "' .. k .. r· h 1k .. d d n o ı a gıt. sık ~ otlu :\-1 r Yerdi. Zate B ar. •. .. ı~ uçuncu 05 u da ounlarm bır ımazga} delıkıerıne nişan alarak ateş ~o:me. ~ç ur, a . ıçın e a~s etmez. miştir. Orada bir film ku h _ 

ve facı,, bir ehhıed •/la, a k n •- ""1nda ~ld>ruld1. Sonra süratle Bağ - etrneleıinl ernretrniıti. Bunlardan biri - ıstısnaı bır surette bır baloya gıde<:<?k el- ••bı •B k - mi panyası e 
.,,. ~ R•nçtı_ B b ç P ın, fa- c!adla geldı. Şehirde ne kad . . . . sa dalma dans salonundan uzakta kalır. na . ao .l<ı Vork - ~ avdeb •
llladıjp re.aı gQ .... _ B:ı-;:nrn serv"t iç kalenin etrafına dlzdirer •: .~op ~arsa =.:,ttıt:'rşun, ~zgal delıfındoıı gı- Bu gibi yerlere gittiği vakit, onu arayan dmda hır piyes yazacaktır. Bu piyes sa-

et kainıaııu.b 
0 

adda Yap. ıayı muhasara etti P- ~ b · u"":rıJ:- ... .'..'. .. ft atmayı oğr~en Yusuf paşa. kendisini ya barda bulur, yahud salonun hırsızlıkla beklerunektedir. Muvaffak 
• nun teşid di: • .,...ya a er go r. nın -'6u.ı parçaladı. u değerli ltu - bir köşesinde... olduğu takdirde .bir hayli para alacak-

(Devamı 10 uncu IQfadaJ Onu Dil' resmi kabul gecesi dana et - tır. 
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8 Sayfa 

Naldeclen: Hatice Hat ib 

Hırsız veznedar 
Bütiln bunlar yapılabilecek feyler -ı Zanette odaya dönmüştü. Bfill ~k san !dl 

dJr amma. yapılması zamana mütevat. - Ve göZlerl e:ıdişe verlcl bir J§ıkla pırıldıyor
Jaftır. Blr dald.tadan fazla zaman ister de - d u. onıar. yaklaftl ve Evedcn bir fi.Dcan çay 
tn ml? tstedL Sonra ayak ayak üs~üne atan:.k Jcol-

Barly_ muhavereyi büyiık tevkle idare edl- tuta oturdu. ftncanım .ka§ıldll karJiiıınrken 
yarda. Içlnde mühlnı bir rol oynadlğı dava- dÜ§man gözkrlle Burly'yi süzüyordu~ 
lardan bahset.meğl o çok se?erdi. Doktor - Büt.ün avukat.!arın clnayeU dedi. Ken -
Marraud'nun 1'1 da bunlardan blri idi. Hele dllerl.ne müracaat eden bütün milcrlmlerl 
şimdi Eve'ln tarşısın:fa yalnız Parlsl. yalnız masum gtb1 göstermeğe çabalayışln. ldır. Ken 
Fransayı d~ll. aylarca bütün ecnebi mem- dl müşterileri !st.erlerse en buyük cmnyetl 
leketlerl bile ~uı etmiş olan o büyük muha işlemlş olsunlar, daima blgünabtır. 
kemeden bahsedebllmek fırsatını ele geçir- Burly: 
dl.ğl için adeta co~nıuşt.u. Çünkü bu dava o- - Bir masumu mahkiım ettirmekten .. ~. 
nun ismini meşhur etmiş bulunuyordu. Bu evet suçluyu bern.et ettlnnek mureccaht..ır 
muvaffakiyetınden mağrur olduğunu E-sasen dzye oovnb verdi. 
saklamıyordu. Evz'c bu davanın en karanlık Banker müstehzi bir edl\ ne: 
teferrüatın:ı kadar her şey! büyük bir şevk- - Eibettıe!_ Elbette d\yordu, rica ederim. 
le anlatırken ötekllerl;ı mevcudiyetinl adeta Beni her rastgeM.iği insanın ltnfnsım gl,yo -
unutmuş gibi idi. ünle kesmek emelı:ıde 01a•1 blr &ad!k, bir de-

Zanette: ll mnnetmey!nlz... Hayır fistad, fa'kat b:ı.zı 

SON POSi'A 

istanbulun kurtuluş 
gnnu 

(u.şfaı:ah 1 inci _,.fada) 
Bu smı.da ::neyda.!ll dolduran kadın,, 

erkek, ço1u'k, çocu'k: binlerce insan ve 
merasime Iştiraic eden bütün kıt'a!ar 
ihtiram vaziyet:.l alnu.,, yold:ı bulunan 
bütün na.kil vasıtaları oldukları yerde 
durmuş, llmnnda ıt>ulunıın bütün :me
rn.kib düdüklenn1 çalmalt suretlle 
ıku~tuluş savaşı şehldlerlııl anmışlar
dır. 

Meraslın alayı Sııltanahmed meyas.
nındnn saat 10.5 ta hareket etnılş, 
tramvay yolunu takiben Taksime gel
mLştir. 

Alny Tnık.sime ge!:nırten sonra mey
danda hazırlanan tribünlerde Vııli 

ve Be1edlye Relın Dr. Liıt;fi Kırdar, 

tteb.rtmizdeki sa.ylavlar, büyük rütbeli 
~er. vll!yet :ve belediye erkAnı, 
Universıte Rektörü Cemil 'Bllsel ve 
profesörler il<! mfünt:ı;: ?;evat yerlerı
ni n!m~ ve burada.ki merllElm de baş
lam~ır. 

Abideye b'lyrak çekUtrken İstlkl!l.1 
mar.sı çalının~. Belediye namımı b!r 
mt, Üniversite gençli~ namına c!a bir 
ıgenç blrer nubk söyl:.-mislerdir. 

B:ıyrnk mera.simin! muteııklb ııbl· 

ıdeye muhtelif teşeıtküller tarnfındnn 
çelenkler konn.ııc!lik ve memslm ge
çişS başlıyac3.kt.lr. 

Öğleden sonraki merasinı 
- Bu davanın en şayanı hayret tarafı. bafla;rın da kesilmesi l~zmıdır. Ve bunlara 

Müddelumuıninln sizin lnWıar fara.zlyenlzl da. merM.met etmek doğru olmnz ... SoD!'a 
kolaylıkla kabul edeJldlr dlyardu. Ben p.h - da en fazla ikrah ôuydu~m .şey, becerik -
san bu tezin aleY?ılnde olan birçok deJil!er sizce 1f1enmiş suçla, becerlks.?.Ce suç lşliycn Öğleden SOD!'B sn.at lG da Belediye 
buldum. Halbuki ben ne müstanUklm, :nelmücr!mdir. İşte mesela sizin Brunnc ınizL. Reisi ve Şehir Mccllsl azalınndan ve 
müddeiumumi. hattA, ne de polis müfet.UŞ!. Bu kfilhanl çok m.ııa bn,.tik bir cezaya çat- cemiyetler mümessillerinlk'n ve Pıı.rU 

Burly biraz so!'!uk blr sesle: pıımap müstaha.k olnn sersemln biri Jd1. Bu bıı..ııknnhklanndan blrer heyet İst!ln-
- Söyledlğinlz şey çok şayanı dikkat Mö.!- tadar aptalca hıraızlık etmiş olmak bile 0 _ bul Komutanlıih merkezine giderek 

yö Zanctte, diye mukabele etU. Tahklkatm ~ ınun ha.pis cezasıı!ln çaTpı1mMı için kft.fl blr şehrin ordu>nun olıın şükranını arze-
haklkatcn iyi ve derin ynpılrnamış olduğuna suçtu. ıdecektir. 
benim de ikanantlm vs.rdır. Clnnyet bir ha.s- o nasıl oldu da kasadan on btn frank cıtl- Halkevlerinde de b!lyram müruı..r;e-
tanede lşlenmlştl. Böyle muhitlerde, polis. dığı halde k.lmsenlu b ... nu fnrketmiyeceğlnl 'b!>tue merasi!tl yapılacaktır. 
Uıhklkat ve buna benzer şeyler çok sevil - r.annedebDdl. Bunu anlıynmıyorum. !Eski bir Geceki merasim 
mez. sonra da tahkit.at h§Jdml bir rovelve- memur olduğu tçin öğle 'Va akşamları k1\-5!1 Gece Ta'kshn meyd!ınındı:ı. bayrnm 
rln Matmuel Jourdaln'in kendi tarafından mevcudunun ya b:ıına, yahu:! benim velti.li- dola ... ~He Şehir bandoı;u tarnfından 
alındığını öğrenlnca tahkikatı f.am1)'.a lfi - me tc.illın edildiğini bllme.s1 icab etım!z miy- milli marşlar çalınac:ı.ıt, 20.30 da Vnll 
zum görmedL di? 

Banker garlb 'b~r knh~aha ile giile!"elt: Ap'"..al Brunnet o gün istikbali için :iyi ibir -re Belediye R"i ı Dr Lütfi Kırôar tn-B rafından ordumuz şerefine Pcrap'llas-
- unu dıı nerPden icad ettiler, dedi. Ya- yol acılmıştı. H::ı.stalanmış ol:ın :ihtiyar k - ta mükellef bir ziyafet vcrllecekt' ... 

pılnn tahkikat netlceslnde slldh s:ıtıın ma- sadanmızın yerini nlmıştı. 
~azada ro~elverin bir kadın tarafından satın Sabahleyin kontrol altında çahşını.ştl. Öğ- * 
alındığı soylenllcli. o kadar!. Doktor Jour - ı leden sonra da onu kasada ya1nı~ hır:ı.'<tılar. İstanbulun kurtuluş bayramı mü-
daln'in hı\discde::ı blrknç gün evveldenberl Kl.m.se bu sersemin akşam üstü şapknsile bir- nasebetne sehrimlzde:-1 butun :>kullar 
p~k bit.kin bir vaz~yet.te olduğu da doğru de- tikte 'ko.s:ı.dan lstedH1:i miktar pn.rn alıp g'J _ bugün t:ıtil yapacakl.,rdır. M:ı.nrH 
ğildir. Bunu ben tenıln ederim. ~ kn.ni oldu"'unu zannt>demez"'· Müdürlüğü, mekteb1er!n yarın da y:ı.-

lngilizler ~i Biz darbeyi Fransız 
h dudunda indireceğiz ,, diyorlar 

(Başta.rafı 1 ind 91lyfH.a) 1 fikle.r, ordulannm faikiyeti sayesinde ~ 
lan Belçikanın bu bitaraflığı muhafaza -j man topraklan üzerinde bulunuyor18' 
ya muketdir olmadığını ileri sürerek Bel ve Ahnan şehirlerinin tahliyesi devaı' 
çika üzerinden harekete geçmesinde~ kor ediyor. Ahnanyanın bir sürprizine :rnıı • 
kUlmAktadır. ruz ltalmak ilıtmı.ali ise ehemmiyetli sır 

Bazı muharib devlet tayyarelerinin rette azalmaktadır. Almanyanın tatbi • 
muhtelif vesilelerle Belçika toprakları kını tasavvur ettiği muharebe tarzıııl 
üzerl'lde uçtuklan vesile addeden Al- pek yakında öğrenmiş bulunachğız. 
man1ar, kendilerini de Belçikanm bita - Garb cephesinde hava fena gidiyol 
railıü.ma r~vet etmek. mecburiyetinde ol Parls, 5 (AA.) - Doğu hududu bölgeslnd' 
duklarını soylemektedırler. tld günd€nberi hüküm süren fevknllide }lll1f 

Bu vaziyet karşısında, Belçika gibi Ho. yalnm dev:riyeled n pek mahdud bazı ıcarf 
landa da endişeye düşmüştür. 1 hareketlerini ve nadir ve kısa topçu ateşleri• 

• Dij!er t!raftan Fransız askeri müşa - n1 değil, ayni zamand:ı hava harekD.tmı dl 
hidlere gare, •Mmany:anm Lüksemburg 1lkl1 dtıüııfLh". FilhKfta. han prUan ıısft 
tcmraklan üzerinden geçerek Fransaya faallJetlnin en eheın:rnlYet;l1al teşk1l ~ 
saldırmalan da ilıtimal dahıilndedir. ıstaşar UÇUf1tırma mD.n1 olmaktadır. 
M~auı böyle bir teşebbüsten hiçbir Parls, s CA.AJ ·- 5 Tqrtnlevvel aabah ~ 

müsbE>t netke alına.mıvacağı beyan edil- rlhll tebliğ: 
mektedir. Çünkü. Lüksembur~ arazisi Cephenin mub~l! noktalarında :ra.sıJJP 
har.el·et üssü olarak kullanıldığı takdir- t.opçu hareketleri olmuştur. 
a:. Alma~va burad~ muntazam istih - Fransız ve lngı'lizler kaç tayyare 
kamlar nwude l!etirmek moo.'l,urivetin-
de 1.r.lacaktır ki, bu da çok müşkül bir kaybettiler ? 
meseledir. Bcrılln, 5 CAA.} - Burada neşredlle:n tP 

Alr:ım:.la"'lll tekzibi ~bllğ, garb oephesi.11de Eylftl ayı zartınd't 
Inglllzlerln 27. Fransızların 45 tayyare ıcar 

Londra 5 (Hususi) - Ber:linden bil - bettiltlerlni blldlnnekte ve bn ra~amlar i? 
dirildiğine göre bu akşam, Alınan pro - de iki tayyare gemü:lnln kaybından busal' 
pa~c::ıda nezareti namına ~z r··vlemcğe gelen zararlar dahil bulunmadığını tasdJt 
saUıhivettar 'bir memur, Alınanyanın eylemektedir. 
Belçikarun bita .. aflığım ihlal edeceğine 
d!ıir verilen 3laberıerın tamaı=ıen asılsız Son dakika 
oldu~nu sövlPmiştir. 

İngilizler diyorlar ki G b ce h · d k lı 
Londra 5 (A.A.) - Yorksbire Post ga- ar p esın e an 

:ıetesinin askeri muhabiri, Almanlar ın- bı•r çarpışma oldu 
:rafından Holanda hududunda hsıı~anan 
müdafaa hazırlıklanna işaret ederek Al- Londra., 5 (Royter bildiriyor) - LütseJll' 
man ba.-Jcumandanhğına beyhude telftş burgdan elen haberlere göte bu akşam-' 
etmf'me.r;ini bildiriyor ve diyor ki: altıdan it.ibaren gece yansına kadar M~ 

cAlrnanva tarafından kullanılınası im vadlsl mıntaka.sm1a, Majfno 'Ve Zlg(rld ııs"" 
kan dahilinde olan usullerin tersine ola- lan arasında 9CJk ~ldcL'"ill blr topçu düelloP 
ırak. bitaraf bir toprağın İngiliz kıt'alap olmuştur. Topçu ateşinin himayesi altın~ 
t.o··aiından ihlali tasavvur dahi edile - lhücwn eden bir Fra!lSlZ lstikşaf mfifr~ 
mez. Almanlar arasında süngü sünguye kanlı b1f 

Biz vurnc~!Illz zaman Fr~nsa budu- çarpışma olmll§tur. 
du,da vuracağız ve AlILanlar bunu ça- Bu çarpışmanın vakubulduğu mın~• 
buk anl1vacaklardır. Batı cephesindeki Majino ıile Ztgfrad hattı arasında mesaf' 
vazivct 1914 dekinin tersinedir Mütte - anca.k 15 mildir. 
ı=====:-:::--=::===:==========-============================~ 

Hit er bugün sulh şartlarını ilan ediyor 
Znnt"tte birdenbire sustu. Söyle1ftl soze _ FakJlt Mösyö 7.n. e;t•.e t·çaren!n ustün _ rı.m gün olnınsı dolayıs.! .. kapalı k J p 

pişman olmuşa !>ımzlyordu. Ve Burl~·'ye bu de pnra buıunma:lL En az b!r mlktnr ınıe•.. knlmıyacaklan!lı ve-;c ıettf'n somnş, 
humo;t,a kendisine sual sornıağıı vakit bırak- _ İş1n kötü taM.fı da bu var. Bu şev ::mun Maarif Vckiı.!e~ bütün olmllıınn ya- ~ (Bastarafı 1 inci sayfada) \iğrenç ihanetin mükafatını almak tçln W 
madnn evvel sözün mecrasını del;işttrdl: ı suç ort:ıklnrı old•ığunn ve ;uayı h lü bul:ı- rın ders yapma! ırını b!Jdı"!'miştir. sedr>cck ve ordu hakkında sitayişkar t<r,lraklannı ist.ilfıda tcrMdfid etmediği ınll• 

- Den ş:ıh&an. o:-• da cok lınkUd bir sebeb mıyı:ı.n :rarls pol!sının aczini gösterir ~~ cüırbler kullandıktan sonra Almanyanın şahede ve ıtesbit edilmektedir. 
olm dan yapılan intıhar rarazlyelerlne pek Eve, eni teslle Fa"cataşmnic içln: A . . garbde hi\bir iddiası olmadığını tebarüz Takrir, menfur cürüm işUraklnden kut" 
inanmam. Evet meselft b:ızan kcnd.lnl tu _ _Bu ayrıca~ Br •nıtet'nLrı slzln stiyl" _ S eri .eHetımız ettir. rck culh teklifindc.4 bulunacaktır. tulma.k istiy<!n Frnnsı-ı: komünist idarec1le" 
tnmnyıp bir zftf d:ıkıkasında kasadan para dığinlz kadar beceriks'z b(r mücrim -0lma _ 1 Berlinden alınan haberlere göre Hit- dnln hattı barelret.ıni takbih eylemekte ff 
aşıran bir banka memurunun lntlhar ede - dığını göst;crlr dedl. o halde bu biçareye, nl- Lon''rada ven"ı ler'L'"l sulh teklifleri k, bul edilmediği bunlan teş.kllı\tJanndan atan umuınl 1~ tc<>ll"' 
bllect'ğlne ioonınnt. Fakat genç, güzel ve çın bu kadar sinirleniyorsun ,J takdirde çok muhtemel olhrak Alınan- federuyonu ile sendGcal federasyonları ti .. 
mes'ud bir nişanlı kız veyahud da çok sevi- Za.nette çok a.s~bl idi: 

1 
h 1 d ya İngiltel'enin kara ile irtibatını kes- mamen tasvib etm!!ktedir. 

~n bir evli kadın intihar et.!Ilistlr denllirse, - Çnlın!ın parn 1çln deltil. slrlm'tln işlenl- görtlşma erde u un u ~p gayret edecektir. Barış şartlan 
acaba bunu bir ınUhara benzetmiş o!amıız - Uştndeıtt budıılal$ı sınirl~iyorom. 'Eğer blr Lordlar Kamarasında işçi Hn.rb, Fransayı her tilıtfı tanrnızda.n roV 
lnr mı diye aklmın gelir. gUn elimin altına düşerse ben om. yapa - . . (BCZ§td:_afı 1 inci &Cfırf~da! liderinin beyanatı sun iıaıe iro;aeak ve mllletJer nmsında -

Burly: ca~mı biliyorum. gılız - Fransn yüksek asken rıcalı, bu İ . . . &ened1.r şiddet siyaaeti.nl:iı tevlld ettiği büt»" 
- İntihar meselelerinde. kndmlar~ er - Burly artık hlç :tnr şey dinlemiyordu. Ya - nrnd'l hava mareşalı Sir Cyril New.all, Lnndra 5 (A.A.) - şçı l~den }Ol'd hastalıkları tamire müsald ekonomik bit 

kekler hakkında ayni muhakemeyi yurüte - nmdald 1zısn.nları bile bir an içinde unut - İngili'~ filosu başkumandanı büyük ami- s:ıen ~-rdlnı:.mlKamdar~ndti aki~uzakere - teşrlk1 mesai temin ooebller.ek b1r bnrıP 
meyiz. dedi. Çünkü kadınların sinlrl daha muştu. çünldi naz:ırlıı.rı tesadüf('n rluvard'l ral Sir Dudley Pound, Fransız "g('tlerah yı açaraJ\. ezcu ve emış r : nihayet. bulmalıdır. Buna binaen, ~ 
Z:tl,ftır. Ve onlar sinlrlerlle hareket ederlı>r asıh duran tabll cesamette bir kadın por - Lelon2 hazır bulunmuştur. Türkiye ve Bar.ıs. _rapı1dıgı zaman bun~, ba:ııa- grU}Jn alınabileoü bütün tekl1fier1 ~
T'lrçok kere kocasll~ cayet lyl gecindiğt zan- tresıne t.aküınıştı. Bu portre kırmızı sa lı, Fransa büyük elçileri de davet1iler ar.a- nnın .sılahlan.masına ve taarıuz haıe. - mentoya venneslnl ve bilhas.~a F1ransızl~ 
nedilen blr kadının ortada görüllir bir sebeb e ermln manto g\yen blr kadının portrcsl 'idi. smda idi. ke~lC'rıne ha~ırlanmasına yaı;yacak bır bnrUJ için olan politik ve ekonomik şartlll' 
olm dan kendisini öldürdüır,ü 'Vakidir. v (Arkası .,,nr) y · - ·· l mutarcke ~e~l,_ ge~e~ten bır baı;ş 01 - rını bütün dünyaya bildirmesini bü~met.tt1l 

Burly sustu. Çünkü o daklkayn tad:ı.r mu- . ............................................... ~ ••..• -...... em goruşme er m~m temın ıçın clımı:ıden gelenı yap -
haven-ye gayet. büyf,k b!r nl8ka gösterlre r y '"'\ l..ondra 5 (A.A.) - Türk askeri he - mak mecburiyetindeyiz. Nazist Alman - talTıeb,_:::er.B Qe b .,1 ta f d Avo.1' 
bcnl!!ven banker şiddetle' ayağa kalkmıştı. l eni neşrİvat ı yeti ~tası, bugün ö~leden sonra milli ya .cvvekıe ne .ise .şimdi <de odur: Modem K--~Am, d. ..m1 eı aynö 1 nt ıkn adsn fi '- ,.,,, .. c! f · ı · ·· ili ·ı · 1 .. f t' ..... arasın a soy enen s z ere ayı ız 
Çehr<'c:I sap.san leli. ns:ıfirlnden bir füür dl- ~-'•-" el Tü k mu a u .servıs erı mumess en c y,enı zaman arın a e ı. ., .. rt.sız iltihak etllc bitmektedir 
leme t-n odadan dışarı fırl~dı. Yeni sene .._ ... mi - Uzun sen er r geriismt:'lerde bulunmuştur. Bir barış imkanları nakkındnki yok - v- sur .. • . __J~ 

Od da b!r ~ukluk oldu. Bnrly kendlsln1 D'l1!.tbuatına hizmet ederek bugün calısann- Tü:-k askeri heyeti. yarın, Mansoin - lam:ılara gelince, bu kabil t'ekliflcrini Alm'11lar zlf gostermıyeceldeJ'DS"f 
çok rnhatsız hissediyordu. Eve yalvaran göz- yaca:t derecede ihtıı~. !hnsta Ye malOl !!talan Hous" de Londra belediv<' reisi tarafın- merhametsizce usullerle müterafik ola - Bem. 5 (A.A.) - İsviçre gatt:telerl, set" 
ıerle Gt-or es'(). b::ıktl. Gcorges s:ındnlyesln~ matbaa isçileri menrantlne her sene olduğ'u dan kabul edilecektir. rak yapmak Aimanyarnn mümeyyiz vas- lindekl muhabirlerinden a!dıklacı habe:'lct' 

ıo:.., ,_, t gibi bu sene de ı;-ok zarif b!r scldlde duv~r tiO ımıhtın kolt.uı; .. na ya ... aş ırdı. Ve cnyet ya- t.'\.kviml ncşredllmi~tlr. Avam Karna,.ası azasile temas fıdır. Almarva harbi ya arzu ediyor, yn- ntfcn, enternasyoruıl di'llomn.tik vazıye 
vaş b!r seSle: •••. . ....... .. ............................................... I d 

5 
(AA ) R t T" ~- hud arzu etmiyor. Fakat tekliflerini bır Berllnln istediği gibi lnltlşa.f etmemekte o1<!1S 

..- Bir darbı mesel vardır, dedi. Ma.slub e- r '""\ :On ra . · · - - cu er- ur~ as- elde kadifC' 1diven, diğer elde rüvelvt:'.r ğunu f.(!b:ırüz ettinnekted
1
r. 

vtndc ipten konuşmam!llı. Bu darbı meseli T f Y A T R O l A R J ken heyetı aza51na A vaı;1 Kamarası ve olduğu halde ileri sürmt>kle h<'rhaldc fc- Bosler Nac'hrlchte:ı garetesıne göre, 6Jl.ı.-
bUlrsll"lz değll mi? \. Lordlnr Kamarası "azası 11.e temas etmek• na 'hir psikoloji yapıyor. Bu 'Son sencle _ nlyettar Alman mahl',,.Jleri büyük b1r 11:eto"' 

_ Evet amma ı;ene pek 1yt anlıyamadım. ŞEHİR TİYATROSU farsatmı vermek maksadıle, .Alvam Ka- ı·in vasfı olan gerginlik ve tehdidler i - m!yet muhafaza etmıkle beraber, ztı.f işareti 
_ Size lzah edeyint. Yenıtem bundan bir lll:~ra::ı azas.ından :ıugı::?· .. yar!n ~kşam cinde vasamak istemiyor.uz. İngiltere hü gibi teı!kkl olunablL"'Celc yenl sulh teıtıırıeıl 

kaç ny evvel ort.ac!a görülür hiç bir seb"b Tepeba.şı dranı kısmında. Türk he_vetı şere~ıne buyuk bır zıyafct kUmetinin. ancak S?ercek ve devamlı bir beklenmemesini tekrarlr,maktadır. 
olm:ı.dığı halde ıntthar e•U. A~nbcyımle l!dsl Akşam c;:ıııt. !0,30 'da vert>cektır. Bu Zlyafe~te lord~ardan ve bnrıs mevzuu bah.c;olduğu 7.aman sulhün Muhafazakarlardan bir grup 
on ı;e!le gnyet mes'ut\ ~amışl:ırdı. KardP im R omeo - Jülyet me1>\ıslardan başka. bırçok yuksek dev- tekrar tesisine matuf her türlü teKlifi na 
yengeme adeta tapardL Bu faciayı öğrendilH İ.st!.ldAl caddeJl komedi kısmında iet ırica~i. v~ bu ara~a l\fa:Cşal Bird~ood zan itibar<' almaktan asla imtinn ctmi- rapor v~ecek 
zaman adeta çıldırdı. Qünkü - hfil~ bur.ün Akşam .çaat 20•30 da ve hnncıye :nezareti parlamento muste- yeceitini ilınid ediyoruz. Roma, 5 <Husu.sl> - ıngillz muhal~ 
de _ karısının ned~n intihar ettlliln\ anlıya- şarı Butlcr de hazır bulunacaktır. Tilr- T" k So t - k l ri part.ısinin en nüfuzlu azalarından m6re"kkf mamıstı. Yengemın biç bir zaman kocasın - iK1 KEBE İKİ kiye büyük elçisi de ziyafete davetli - ur - vye muza e~ e v~ 1922 grupu tesmiye edllen grup, t>~ıs 
dan şikCıycte hnkkt yoktu. Bütün kaprisle _ dir. • MUteakıben söz alan Lor d Cecil, 'Türk- Londrada b\J8U.ll bir toplantı yapmlftır. 
rinl 'J&pan, seTllin1$ '1martılmış trtr kadındL Raşid Rıza ve Ertuğrul Sadl Tek tiyatrosu Sovyet müzakerelerinin İngilterede iyi Bil grup. am ama.nlatda yalJl]an Rlh er 
Ağabeyimin bütün arzusu, ımun her isteğini Bu akşam Gedikpaşa Azak s:~em:uıında T ()Tpillenen bir Yunan kal'.ş•lannuş olmasına bilhassa işaret et- ,şebbils ve teklUlıerlnln nıalıt,.etlni Mtkik ,. 
yerine g.et.ırmektı. nattft blr l'rkek için iz2etı SAÇLARINDAN UT AN ne misinin mÜrette bab tikten nra Polonyruıın Almanya ve de.ret. .tanzim. edeceği ra.pocı.ı alD.lcadarıaı' 
nefslnden feda edercesine ... Blze ~u söv - ~ R~ya tarafından ta1eb edilen taksimin - verecektir. 
Uyey\m ki - beni affet Evet - yengem mütbiş r , . "\ lrJ~nda sahillerine Çtkarddt den 'hahsetmiş ve ezcü::nle derni~tir ki: -------
tısnnç bir kadın~ı. Kıskanç oımata hlı; bir lro ... betçı 1 Bı.mun ıböy1e oevam etmiyeceğinden Tahtelbahı·r harbı· 
sebebl olmadığı halde .. Bo suretle tvlnden 1\ eczane er Londra, 5 - Diamantis o1du~u söylenilen emin olabiliriz. Bu mesele bu devletler 
ve işinden ba.şka bir şey düsünmiyen kar _ _ .. .. -- 've Land.ııen~ açOOanndıı. torpillenerok ba11- tar.alından ve şimdi değil, h arbden son- h k b . deşime hayatı çok mı\şkül yapıyordu, O ha- liıı ı:ece nöhetçi olan eoza•ı eier ,.unlar- rılmış olan Yunan vs.pnru kaz~Jer!nde.n il"ll toplanacak konferans tarafından hal- ızını ay ettı 
ya.tını tşine hnsretnyı;'! bu 'kendisine aiti otnn dlJ': hayatta kalm~ olan 28 ki§t, evvelki gece .bir lefülcbflir. 
!nsanl n mes'ud ed~bilme~ idnd!r. Kansı t~tıın.,ut cihetiııilridrer: Alman tabtelrohlrl tarafındo...'l lrlandnda Lnrd Cecil sözlerini bitirirken hiç ba- Londra 5 (Husust) - Yan resmi 1>t1 
Hel~". baldızın aynl nmnnda _pek tüçük Şehzadebaşmda: <AuTl, Emlnônünde: VentTy körfezinde 'karaya "ÇJ'kn.nlmıştir. G&- nş te>kfüinin tetkiksiz recMedilmemesi i- membadan öğrenildiğine göre, ıuırbi1' 
eline geçttğl lçln _ kendis!ne manevi evlAd CYorg1), Aksarayda (ZlJ:ı NurJ) ~ın- m.lyi torpilleyen taqteibahir, bu tahte1bahlr cab edece~i söylemiş ve İngiltere hil - başlangıcında bilfiil harekete geçmiJ '1' 
edin •&i Eve'in ve k:içük yaşımdnnberl l'ık- darda: {F.sa.'1), Bey~dda: (~~r), ldl. Sahil muhafızları tnhtelba.hlri, pek geç kümetinin harb hedeflerini bir kere da- lan Alman tahtelbahirlerlnin yarısı b"' 
silz ol n benim için çalışıyordu. o esasen ben Fa.tlMe: (Vlta!l ı, B:ıtıuöylır.de: (Mer - yani ancak tekrar suya dalarken gl:irmiişlel'- lıa tacrih için bu fırsatı kaçınmyacağı tırılmıştu·. 
den hlr bir zaman mc>mnun olmnmıştır yal. kez), Eyübde: (F.yübsult.an). dlr. Torpmenıneden Jrnrtulınuş olan b:ı.hrtye- ümiainde olduğunu ilave ~ylemiştir. Tahtelbahir harbi, şimdi .artık eski bJ 
Ben r,. .. ıı blr ıns:ın de~ ım. fakat lbüro Jşln- Beyoğlu clheUmlekiler: lllPr, SG saat tnhtelbahtrtle lrnlmı.,lardır. Fransız soıyalistlerinin k aran zını 'kaybetmiştir. Batırılan ticaret g~· 
den' nefre~ cderlm n~n sporu.her şeyden çok İst1klfü caddesinde: (Galııtnsarny, Gn- Pnrl.s, 5 (A.A.) _ Sosyalist grupunun uzun lerinin sayısı gittfkcc azalmaktadır. 
sevi'"""' E~er erkek kııTt'l .. -:lm bana bır oto- ırih), Cümhurt:vet caddesinde: <K'lirkçü- Meksika Polonyanın mfiznkerel~Tden oonra bu SAlnb hemen he-
mobn nrmıı.sınm va~ı~eılJl~ını ')'npll}ak tçln yan>. Füruza~ada: (Ertuı;ron, Şi.~Uc.'lc : taks.. • • men mmııaıı. 'kabııl ettiği mühim btr takrir- f ransada 27 komünist 
ko"•.,~t imzalam na mfıc,gacle etse ne kadar {Asnn), Taksimde: (Kemal), Bcşfktnşta: ımını tanımıyor de Fr.ı.nsnrun harbe ancnlt menfur taarnızn b 1 d• • · ı d•td• 
m<'"'"" olurdum. Halbuki Antoine b:ınknda (Vidln). Meksiko 5 (A.A.) - Hariciye Vekfile- ikurlnn giden hiir bir memlek~te :tar11 en e e 1yes1 l ga e 1 1 
keıı•' tn mu:ıvinl ,.,lmamı istiyor. Bu ban- Bofulçl, Kııd1köy Te Adalardakiler: ti mµnına söz söylemeğe salfilıiyetli bir dns:ınl tes:ınüd ıvazifeslni !fa için girdlğl Pnrts, 5 - Dablllyc nezaret.inin b~ Jtg.r~ 
kn , •roı!I• sımn ':>anknsı 1dl. Knrısı öldü~ün- Kadık.öyünde: (Kııdıkôyl. Usküdar::ln: :ıat, Polonyanın ta1rsi.mi hakkında gazc- .kn:ydedilmekte ve oephedekl askerler heye- namMI, bu sabah Selne dcpartıma.nı datıl, 
de"!' ~-• onıı tnttır:n: ett•. B!!nk'lnın yarısı dn <Selimi.Ye>, Sarıycrde: <Nuri), Adalarda: tecilerin suallerine ccvab olarak, 'kuvve- canla selft.mlandı:kta.n sonra Rus hükumeti- ıtnde 27 lromfuılst beledlyestni llga etml~ .. 
r o'ddlr. Evet. i~ size lntibnr mr.seles1 (Halk). te istinad eden bu gibi ilhakı, Meksika- mn Almanya fle bılrl~kte ve hiçbir teh - Bu.lllann per;tno hu.st.ı.81 b1r 1dare ikame tıW" 

• ligbeylmi bu kadar sinlrlendlrdl. Onu "-. nın asla tanımıyac.ağım ıı6ıyiernl§tir. J.lkıeyi göze alma.dan tarihin kaydetmedili en m1tfY 
tTl"ak istedim. 



--- 18 ncı asırda lstanbula geJe:ı Bohamyalı 
- Baron Wratislaw'm hatırahrı: 69 

ei"'k<e .. -ı~., ;zi~·. 
ları 

a MııhafızJarıınıı bı1" 
Y ttan kurLUlın k • eğer bu !ztırablı ha -
ınan olnıanıızı ~ ı.stı:rorsak nrtık mı1sJii -
=~~lr geırne2 bizza~s~" .

1 
ediyorlar, Ukbah:ır 

lh erek hutıın Ma~aı-ta şahıarıru!l da se!ere 

b 
aıaca~nı iddt stnnı. Vlyann ve Pra -

lztnı a evl•yorıa 
ner(!ye gld"l'e~ r, bu takdirde 

Bunun uze.rıne k hrlzı. soruyor1ardı•. 
t1stıyanıye,. hakkı!' endUerıne "Memalik! Hl
bnn tabana zıd 6 l da Ol'lların bildlklerlle ta
§lp kaldılar b Ye malOmnt verdik ki 
:~anınndıla~·, ~~u~~ beraber bize kat•f:e~ 
o retUklerı b.Üsbü~ u onlara, hocalarının 

n ba ka fdl!.. 

Bütün kıf M * 
~~ Yhnzırııkİıe ;;::~~~~nda Yapılacak sere -
ser aza Clrllir glrr . Soylenl!diğlne gore 
B~e lştirnt edece~~ez, bizzat hünkrır d~ 

arktı.d ll'lnlfrnıatı, oe" h 
Pragd llfun rahtb J~hn eın:erJm ve zindan 
tırma:ki dostıannuıa V '\Vlnorz'la birlikte 
'Bahaın Çaresını el .; tnıenedlk Yollle. ulaş-

r hfllftl e ~Uk. 
Pren_,ının edor etmez 
tafer ~ 'I'ürklel'C v.. T t • Traruıııvanya 

aazandıtı b a arlara k bi 
tu. (1) aberı, bize d arşı r 
h Bunun üze ı e vasıı olınuş-
te~le taJfhl Yü~ ne Rnab kalesini fet-

Rergn~erdaııa:r.anı ıel~~! olan Sinan Paşa, 
l'eUerı Yent Ytn• sı getırıımı~tı. 

debd;b bir alayla feMr haricindeki ordu ka
rargahına azimet et.ır.ış ve bir hafta kadar 
ordunun tecemmüünu burada beklemı~u. 
İbrahim paşa ise, kendi yerine, lstanbulda, 
kaymakam olarak bırakılmıştı. 

Bu aralık Osmaniı ülkes1r.de bazı tnkılfib 
hareketleri başgös~:!rml tı: Anndoluda ban 
kimseler; zemin ve zamanı müsaid telakki 
ederek, hukfimete k.arşı ftaalıüzll~e kalkış -
mı !ar ise de İbrah?m Pn a bunları yaka -
latmış ve Karakulenlr. bizim üstümüzdeki 
kLmıında hapsettınnlsr.1 
İbrahim Paşanın hafiyeleri, her tarafta 

faallycte geçmiş fe bu yol ne bTr Gürcfı be
yi de bizim aramıu katılmıştı. Bu adam u
zun boylu, mfitena.J ., endamlı ve gayet yn
kısıklı bir gençti. 

Üstümüzdeki kattl hapseclllen Tilrk lhti
ııu llderlerl, bir ge~~ yarısı Kuleden alına -
ro.k aşağı, yalı kıyısına gotüri\lüıor ve ora -
da denize atılarak bı>~uluyorlardı. Bunlar 
her denize atıldıkva tuledekl toplardan birl 
ate.şlenlyor ve bu suretl• bizleri de dehşetle 
titretiyordu. Hele bu biçarelerin boğulmak 
üzere aşağı lndlrildlkl-:ı~ı vakit, onlann fer
yadlıınnı ve .son 1uaları:ıı lşltl'vor ve bun -
dan daha çok müteessir oluvorduk. 

SON POSTA 

SPOR 
Balkan atletizm 
müsabakaları 
devam ediyor 

AtJna, 5 CA.A.) - Balkan atletizm müsa
bakalarına devam edilmektedir. 

Dün yapılan müsn.bakalıı.rl!l teknik netice
leri şunlardır: 

3000 metre: Vclkorulns <Yunan) 9.43.G, 
Mavropostolos (Yuna.n) 9.48, Krlstea (Ro
manya) 9.57.2. 

Dekatlon: Klimar (Yugoslav) 5620 puvan. 
Miklç (Yugoslav) 5537 puva.:ı, Lekatsas ve 
Maeskos (Yunan) ti20/J pu•1an. 
Şimdiye kadar yapılan· müsabakalar so-

nunda umumt tasnif: 
1 - Yunanistan 29.5 puvan. 
2 - Yugoslavya 29.- • 
3 - Tilrkiye 14.- • 
4 - Romanya 12.5 • 
Balkan atletizm ko'lgre~I de görüşmelerine 

devam e~ ve ezcüml" 1941 oyunlr.mın 
Romanyn tarnfınds.n organize edLmWnf ka
rıı.r~tırmıştır. 

Türk heyeti, oyunlara Şarltt Akdrnlz mem
leketıcrlnfn, ezcümle Mısır ve Surlyenln iş

tlraklnJ taleb etmiştir. Bu teklif Sfllıı.hlyettar 
komite tarafından görüşülecektir. 

Kongre, konfederasyona iştirak eden be.ş 

Balkan devleti rels.!erine tazim ve bu mem
leketler milli spor orcanlzasyonlanna dn se
lA.m telgranan çekllme.~ıni :ılkışlarla karar 
altına nlmı.~tır. 

Kongreye iştirak ed"'nler ve atletler bugün 
Delf'e bir gezinti yapacaklar ve gece döne
ceklerdir. 

Dün pece f e·rnrb"'hçe Şişliye 
2 - 1 m' glüb oldu 

Sayfa 9 

•Son Posta• nın tarihi tefrikası: ı 5 

;,.~ IWNımıomııK 
.; . IA 1 AK HANESİ 

Yazan: Reşad Ekrem 

Gizli çetenin faaliyeti 
Balıkçı güzeli Ahmedln çıkngelmcsl, bü-ı ğu korkunç anarşinin başlıca mes'ullerı Sul

tün ev halkının, hattli bütün .tnahallellnln tan Murad idi. 
yüreğine biraz su serpmişti. Mısırçarşılının Yenlçeriler görıilüyordu. 
esrarengiz bir surette kaybolması üzerine, Mısırçarşılı Hacı Osman ağanın güpegun _ 
herkes ortaya bir l,tf atmıştı: düz haydudlar tarafından kaldırılması, eza.-

- Osman ağayı l{artalkanad çetesi kal- na kadar, dalga dalga hemen hemen İs _ 
dırmış .... - - tanbulun her taraf na yayılmış, asabı esasen 

- Öldurm~lerdlr, zavallıyı... gergin olan payitaht halkı, 0 geceyi de uy _ 
- Yok öldurm.czler, para sızdırmağa b:ı - kusuz geçlrmeğe hazırlanmışLı. 

karlar .. Paranın sonu kesilirse oldurtırler... Osman ağanın evı blı: olu evinden fark _ 
- Yedi dfivelln askeri toplansa Knrtalka- sızdı. Kııdınlnr ı!aş bastıl:m bağ.lamışlardL 

nadların başa çıkamaz. . . ~.özle:ı ağlamaktan kan çanağına donmüş-
- Yetmiş yedi yerde yatakları varmış... tu. Guzel Safinaz ı~e . birbiri arkasından üo 
- Tnkynno.s zamanından kalma yeraltı s:ı- defa diışüp bayılmıştı. 

rayında otururlarmış... Nihayet son ümldlerl balıkçı güzeli Ah _ 
- Osman Efendinin nerede olduğunu, ne medde kalmıştı. :\hmed İstanbulun en zen

~~:ğunu bilse ollse Beykozdıı.kl Saçlı Hoca gln bir reisinin oğl 1 idi. İstanbulun da. su 
··· içinde, altı binden fazla, eli bıçaklı, beli na-

- Yarından tez! yok .. Bir eski gömleğini caklı balıkçı esnafı ylğıtlerl çıkardL Onlar 
alıp götürmeli ona... şöyle bir İstanbula dağıldılar mı, Osman a-

- Bir de Balatta falcı Sara vnrdır .. ğndan ne yapar yapar bir haber alırlardL 
- O dn meşhurdur, hani şu ayna içine b:ı- Balıkçı guzell Ahmed, müstakbel kaynana-

kıp ta söyllyen falcı değil mi? sı lle harem kapısı arnlı~ında. ayak üstünde 
- Yahu bu hoca ile falcı ile olmaz ... Ağa- •>ıustu Kadın, hıçkıra hıçkıra oğlıyarak: 

kapısına gidip haber vermeli .. cBlzlm sencl<ın bnıf~:ı. kimsemiz yok o11Jum> 
Bu son söze kar,ı, hemen herkes bir kere dedi. .Safinaz ba.bnm babam diye duştıp 

omuz büküyor, ve hiç çekinmeden, ulu orta: düşüp bayılıyor. d dl. .Hacı ağalı bir sen 
- Ağakapısı mı? .. Ulan Yenlçerller değil bulursun Ahmed 'Bey olUum» dedi. cBu ge

mi, baldırıçıplaklarla elblrllğl edip köca Is- ce de blzl yalnız bırakma .. Bizim yanımıza 
tanbulu bu hale getiren... arkad~arından birksç kişi gönder ... Sen de 

Diyordu. Ve sonra Yeniçerller aleyhine bir bu gece bizde misafir ol oğluını> dedi. 
alay şey söyleniyordu: Balıkçı güzeli Ahmed, kadının her sbzıine Jet 1Uık::ık1!eri~ katıİır!a~ ve Yenlç rl kuv

dı. :Size erı ~ıanbuıa ~u er taraftan eya -
defa Tr anıatJMı~ına Rlir V~lat edtyorlar
ltArın ansill'ann to e Sınan Paşa bu 

Bu vechlle, Jh•flft1cllı.-rln boğulmaları ge
celerce devam etmişti. Sonunda bizim nkl -
betımizin de bundan başka olmıyar.nğını söy 
llyerck bire de tehdldler yapılmıştı. Şişli Çocuk Esirgeme Kurumu menfaa·ı 

- Yeniçeriler değil mi Sultan osmımı Ye- bir •baş üstüneJ> diye cevab verdi. Sonrn bah 
dlkulede bo~an... çede kendisini bckllyen Adalının yanına 11-

iradesine raın ~?aklarını yüce hün -
'ne FiJ.g~klka, Ttirkle 1 deceğlnl Vadediyordu. 

Takriben, bu h!\dlselerln cereynn ettiği es- için tertib edilen Fenerbahçe - Şişli gece 
nl\Jardn idi ki blrcrık nen gel .. n paşaların ve mnçı dun Taksim stadmda yapılmıştır. Fe
blzzat iiçüncü Sultan Mnradın da anl öhim- nerbnhçe bu maça Cihad, Rasih ve Fikret-

- Onlar değil mi hergün çoluğumuzun ço
cuğumuzun sokak ortasında zorla ırzına ge -
çen ... 

derek: 
- Sen burada .cal bu gec\? Adalı .. dedi. Ben 

de vn.rnyım. Blrknç arkadaş dahn alıp gele
yim ... Hemen bu geceden obur çocukları d& 
şöyre bir etrafa salıvereyim ... 

leri vukubulmuştu 2) ten mahrum olarak çıi~mışı;.ı. ure 8e'kse •.n bize be 
orcıu ne' P n bin ıı:ı~ıuk Ynn ettıklerı-
gt}n betı aşanın Yürtı ü" gayet SÜzld11 bir 
Ie.rt gecı~lYordu. Onl~r~ g~çece~ı gllnbe -
kuvvetıenın kçe, ~ÜPhesız Y~rüY~e gt>çme
kındakt esı artıyor n, zimkUerin de 
duYU1u10~ellerı blzı.;. ta an.sııvnnya hak -
ler ahntyo ve blnaer:aleyh rafta daha ziyade 

Hünkfmn öl.ımüne sebeb, - bazılarının Oyun tahmin edllj!ğl::ı.de:ı çok fazla sürat-
- Onlar değil mf her gece hamamlarda zil 

zurna sarhoş olup saz çaldıran ... 
söylediklerine gbre _ oyluklarında zuhur e- 11 ve o nlsbette neyecanıı oldu. İlk devrenın 
den rlbanlann p~tJaması imiş Pıd'şahın ö- otuz beşinci dakfka.•wıd:ı Fenerbahçe Y:ışr:r 
Iümü: o~lu Mehmed Amasyadan İstanbuln vasıtnslle bir gol yaptı, devre boylece 1-0 
gclinclye kadar, halktan ve kul" taifesinden, bitti. 

- Çarşılılan soyan, esnafa belfı olan Ye
niçeriler! .. 

- Meyhanecllerhı orta~ı Yeniçerileri. .. 
- Kendini ateşe at Ağakapısına varma! 

Delikanlı arkadaşından cevab bile bekle
meden konaktan bir ok gibi fırladı. Karan
lık sokaklarda ko ar adım gidiyordu. Sokak
larda kimseler yoktu. Herkes coktan evine 
girmiş, kapısının demirini vurmuştu. 

Nihayet rS,i hazırlıklar Yapollna r,öre tedb!r -
nan p ı.vordu. 

yani askredcn gl:rJenmlştl, aks! halde, yani İkinl'i clevrede Şişli takımı 2Cı inci ve 35 in
asker, hünk!\rın ol:lmündcn haberdar oıcıuı1-u el dakiknlardıı iki sayı yaparak maçı 2-1 ga
takdlrde, şehrin, Yn.hudl ve hırl.stlyanların llb olarnk bltlrdl. 

- Canını hayduda teslim et, Yeniçeriye 
sokulma! 

- Yılanda merhamet vardır, onlarda yok
tur. 

Bir aralık hemen arkasında taş üzerinde 
koşan bir çift ,.... '· ' ;oı.,., boğuk şapırtısını 

şltlr gibi oldu. Elini bıçağına attı, fakat nr
knsınn donemed1 zel.ı in kafasına 
kocaman bir odun inmiş v • delıkanlı, ses bi
le çıkaramadan boylu boyunca yere dev -
rllmlştı. 

ht Şe (1) l\Iu m ve mü _ 

n~lınış zafer~ ve arkada tarını 
dıı "'eri 11 la.ratc kul:ıkt n •kaza -

•1\to;.sa~ıtuner 'iÖYle h111ı:rına ul:ıs n ha-

vağmaya u~m::uıından korkulurdu. Cıınku Matbuat takımı - Şisli tekaüdleri maçı 
böyle padişah değlşmelerlnde askerin ayak- İstanbul Matbuat tn.k mı dün gece. Şiş~! 
lanması ve b::ı.zı tacirlerin talıma uğraması tekaüdlerlle yaptı~ maçta sıfır ~ıfıra bera-
bu diyarda Met hükmüne girmiştir. bere kaldı. 

- Şeytan !mana geli?', onln insafa gelmez. 
AH Osman (lı>vl~t • ,,ı Vı>nlçer1 değll, erenler 

evliyalar kuvveti tutuyor. 
kazald da \'01ı ıutt.a a etrnektedi.r Binaenaleyh Sultan ıi:ehmed mütenekk! - •·· ........................................................ . 

ren İstanbula muvasalat. etml.ş
0 

ve ilk iş ola- r-ar tar f u;l .ı\roıı l' . 
rine Ferhad ';. ında.n t z ik ol • a 'ı Yakan 
nofdan•ın ta ll.Şaf\Hı hiidıın unn, k Ve JC
Ytınca Veıiil Yinı hakıcu da Dl gu7.fde.<ıi ı:enç 

en kar ıl vanı ır 
nıanıı hiiküın ar ın nıfinran unıa -
rnaı...___ otlne f 'an olarnk Os 

--•una Yerı Ur e ledf B -
ti Ue t'Clnıış eş nıe1• iızl're b" oğda.nı 
tala Paşa l' olan Babı't J\ıa ıtk ç bin ki
Aron tarar eJ'Cötüde Tunav as 'raıısı l\1tıs -
itlaf edild· ından ibeı iıın lı u' geçect-ti sırada 

ı. Eflak V • ctıın ve 
ıerı, daha ta.llnıa. ovvoclao:-ı l\Jihaı l nı:ıtyett 
ei'crçı kendisin ne bir k..-ırar itt"h c daha 
Gannr un e -v:t ıi hak ı a:ı: etti ki 
<llain) l'a.nı verj nıı sız olınıyarak-
'l'rnıanV: CVabıll) dir. ş ,.;l~ı.~, nsıı i tihkakı 
fili bir h Ya nıeb'ıı l:ıril t ... l\foldavya ve 

a ıdna-- e llRJTtız 
ra bütün o..-:""'_ ııkı!f'ttfkt~ ve teda -
bir hana --WQUı aJacakı sekiz rün on-
urcm- f.opfınraıt b llarını Biıkreşte 

-e kat•ı aı Unları b ğ 
Türk hat CS:lb ettı. b o a1latmat 
urnunılsin~ane teler cıtıİnı•~tfr.uretıe llört bht 

m bir n- , r. Bukr ı.-u 
Pıldı. 1'tihll • unıu·1~1 de • _ ~ f 
Yinlertıe • , Natb Alı Ca l etgo~u'de ya-
lftaı v ~hı be n huzurunda da -

e sonra ld Y:ın ed 
(Qanun aın etını tl erek onları 

tere"ek er katı fl(] ilen' erı ş ! . 
Öldiİıiil Jtek tatsil;lta' 

1 
dort bin kişi gös-

dlJ'. tı~!'..~,~&tiln Ena~dr~:nı ekli f_!temf1or. 
~.un.) ın slumanla.r-

!~~~nu unutar~~~ ~~~illı: bir tftırn etmiş ol
ta arat gÖ'ıJerJJn k l}eyt bütün dünyayı 

rat: 1 ap•d.ıın, elimi 
Cahid ona uıa-

1 dedfın 
Fakat kalblrnı. 

dı. o n bu sıcak 
kort Yanıında Yoktu l se_,ı cevab..qz kal
re unç bir sınır b • g tınlştl .. o zaman 

ttı~nı bıasettinı uhranının vücudümü titr 
·~dun... ve sarsıla sarSJ.la ağladım .. 

:S!raz evveı b 

Eve döncıM~ '*' 

rak on dokuz kardeşını saray dllstz!erıne 1 .. rrs Si 
boMurmu.,tu. (3) 1 , ( {ara lJ u 

Sarayda bu rlll Merln va l!elerl, bilhassa -····-
bu gibi acıklı işleri ıOrmektlr. 1 

Saray dilsizle:-tnın eJlerlnde, birer kav -
tanla boğduruln.."l bu bedbaht kardeslrrden 
biri, boğulmadan önce, bir defa padişah kar
deşinin yüzünü görmesine müsaade edilmesi 

Açılış - Kapamş ı:ntıarı 5 · 10 • 91'} 

için çok uğraşmış, çok yalvarıp yakanmş Ltmdra 
!se de bulütüf bu zavallı kardeşten esir - Nev - York 
t'l"'mfşUr!.. Parl.:i 
Müteveffa hünkll.nn, gebe bulunan hase - Mllfino 

kilerinden ikisi dahi denize atılarak b~du
rulmu§}radır. (4) 

(Arkası van 

(2) 16 İkinclk!\nun - 1595 Mütercim. 
(3 Üçüncü Mehmed, kardeş kaUl kanunu

nu sadıkane muhafata ederek on dokuz kar
deşini idam ettirdi. 
Bunıann mukavemet! meyusanelerl, kn -

Ullerl hakkındaki tel'tnlerl derin bir meç -
hullyet içinde mestur kalmak tçln şehzade -
lerin !damı dllsl~ere havale olundu. Ham -
mer, cDd 7, S. 197. 

(4' Bu denize atılan kadınlar müteveffa 
hünk!\nn hasekiler! değil, fakat Sultan Meh
medin buluğa ermiş iki karde§lnden hft.sıl 
yedi cariyedir. MCterclm. 

Cenevre 
Amstadam 
Berlln 
Bıiı.ksel 
Atına 
')of ya 
Prag 
Madrld 
Vnrşova 

Budapeşte 

Biıkr~ 
Belgrad 
Yokoham 
Stokholm 
Moskova 

~EKLER 

' 

Açılış 

5 ,4 
1 o o 5 

'9 8 Ü 

29 28 5 
9 '12.ı 

21 856 

.-
.-
-

.-
81.19 
.-

t-apanış 

liH 
130 u2n 

2 96875 

29 2S25 
(ı9 61.tö 

.-
21 8.35 

.-.-
·-.-

11.19 

80tada Nahid~~~ zaman hava kararmıştı 
- Ne ta.d fllnta rastıad.ıın · 

h hnl'ada :~ 1':aldrn kızım? B~k rüzstır
lierteıı geldi gl}lıniaıctan gozıerln kızarmış 
nerecı • Y ıırnck ı ı ··· 
a e ise Yentek çık ç n odasına girdi. 

- Gençlik, çocukluk ne tatlı ıey; en ma -
nasız vak'alar ehemmiyetli gibi görünüyor ... 
Sözlertıe tebessüm ediyordu. 

llyerek ona, bazı yaramazlık günlerimin şı
marık sesile: 

- Korkunç vasi, sahiden kulaklarımı çe
kecek mlslnlz? 

açlarını tara, Yilzftn~ca~: ~abul': sen de git 
:Sir ley sö ı • goz.ıerlnt yıka' 

dckı r Y eıneden od · 
nı ırtınayı beIU et ama çıktım. İçim • 

ah, 10.kayd bir t Meme?: için neş'ell ol -
:ınal~bl.ın. Fakat Y~vır alma a karar \er -

ılr1nce b1 saat sonra y k 
helec • • raz evvel b rne oda-
:ıc nnıar verın•· a.na başka b:ı.şka 
Brfıla.şınca . ~ olan iki erkc~ın -

Cekttdlkl 1 YÜzUmUn sarard gozıerııe 
lkt Çift n hisseder gibi Old ığını, kanımın 
rur b göztın btrıncıe k um. Bana bakan 
ha ~~ acı vardı. Karn orku, ötekinde mağ-
l'lncı gı~~rn ve kalbtınf1~~~~n bir at gibi şa
Clildfiın klllCden. Yenıek d uran vahşi se -
sotradakUe~~UIJtunı. blnbırevaın • ettlğt kadar 

İlahı o- gtıldürdnm ?\ hv k n anlatarak 
~mıh · ::ı. ide Hanım. 

,.&.· de 1çtm açıldı n Cok Y a, lhU • 
" . . . der:ıce Ynr gfi-

n, Fahriye Hanım 

Nevzad Beyin gözlerindeki korku slllrunlş 
bu hareketim! bir teşvik ve kabul sayarak 
gür kahkahalar atıyor, gozlerinl benden a -
yırmıyordu. 

Refika Hanım da gülüyordu; fakat beni ıt
nellyerek ve gözlerini bir bana, bir de Nev
zad Beye çevirerek ... 

- Sana bugün ne oldu Semiha? En çok 
istediği bir oyuncatı alan bir çocuk gibi ke
yint ve mes'uclsun ... 

Yalnız va.c;lm, muhterem ve mutaazzım va
sim bir defacık bllP tebe c:ı·m etmeğe tenez
zül etmedi; bir tet defa J~ gOilerlnl bana 
kaldırmak, karşısındaki kuçuk kızı tenkld 
veya teşvik etmek JQtfün~e bulunmadı. Hat
ta blr ara Nahide Hanım, taka ile: 

- Semiha, çok bağırarak gfilüyorsun; va
sin darılacak ... 

Dedi~! ve ben dudaklarımın ucundaki gü
lüşü korka.k, çapkın bir çocuk gibi yarı giz-

Sunıını sorduğum halde klrplklr :ini v~ 

dudaklarını kıpırdatmadı. 

Fakat bunların ne ehemmiyeti v:ır? Ben, 
bugüne kadar karşımda dimdik ve sarp bir 
dağ gibi yükselen adamın içindeki büyük 
sırrı ke~fettlkten sonra dünyada benim için 
gizli hiç bir oey kalmamıttı. 

Sarp dağların esrarı ne mftthtş, taka' ne 
tatlı lmlt meğer ..• 

XIIl 

Cahid.le - ona artık vasi diyemiyorum, ga
rib bir his, hicaba çok benzlyen bir duygu 
beni bundan menediyor - aramızdaki milna
sebet büsbfittln yeni bir safhaya glrınlştl. 
Bana karşı o kadar ciddi, abus ve uzak blr 
tavrı vardı k1 çok defa, birkaç gün enel be
ni derin bir sevtnoıe titreten isimsiz duygu
nun rilzgtırda da.#tlan toz taneleri gibi uçup 
g1ttlğinJ, yerine karanlık, gamlı ve ttztıntillll 
bir hissin yerle§titlnf duyuyorum. 

- Yerli kulu olmasa, duşmnnı görmeden 
tabanı kaldırır onlar ... 

- Hotlnde oyle olma.:iı mı ya? .. 
- Ar ık herkes, S'lb hleyin çoluğu çocuğu 

Odunu vuran Yandım Ali idi. Ser eri iki 
parmağını ağzınn koy:mı ·< kısacık b.r ıslılıl 

çaldı. Biraz evvel lt"nd ı de içinde bu -
lunduğu bir çeşmenin yaJn{lındnn bir ·opuk 
daha cıktı. Ik . m dan, be erine ile helfıllaşıp sokağa çıkmalı ... 

- Böyle güpegündüz adam 
daha gorillmemlştl. . 

kaldırıldığı doladıkları lplerlı> b l• ~ ıı lln. kı kıvrak 
c lndıl r. Yandım All kısa bir emir verdi: • 

- Yüklen b ıt ım · - Kim blllr daha neler goreceğlz .. 
Bazan, kulaktan kulağa da şu sözler 

sıldanıyordu · 
rı - Öb r serseri, Yandm Alinin yardımı ne 

Sultan Murad tahtta kaldıkça bu dev -
let batar .. 

Ahmedi omuzuna aldı B c; on adım otede 
n kapısı önünde durdular. Yandım All 

cebinden bir an ı.. ('1. rıp kapıyı açtı. 

- Buyüdlıkçe nızaın düzelir derken, ken -
dlsinl kapıp kovuv ,.el, 

- Gece gundüz işretten baş kaldırmıyor -
muş ... 

- Kahvelerde baldırıçıplnklar gibi bıçak 

çeker mi bir hilnkcır·ı 
Çingene çerg~lnd~ çingene kızlarının 

koynuna girer mi bir r.iınkfir? 
- Keşkl çingene kızlarının koynuna girse .. 
- Ağzımı ~tll'Dla benim şimdi... 
Halk, Sultan Muraddan nefret ediyor, Ye

niçeriyi, haydudlarla bir tutuyordu. Güzel, 
levend yapılı bir deHkanh olan padişahın, 

işrete olan düşkünHlğu vtı her türlü nhlı\k ve 
met telfıkkllerlne karşı mutlak llikaydlsl, 
öyle çirkin dedlkodulnrn yol açıyordu ki, İs -
tanbul halkını kendisinden hergiln biraz da
ha soğutuyordu. Lıtanbulun içinde bulundu-

Halbuki ben, bahçede reçen vak'adan son
ra ona kartı çok ıakın olmak ıstemiş, ona 
sokıılmuş, saadetimi gözlerimden okuyabil -
mesı için bakışlarımı ondan ayırmamıştım. 
Aka! adam; bunları hep fena tefsir etti ve 
bir gün, bir iki dakika yalnız kalmamızdan 
lstifade ederek bana çok acı, çok fena söz
ler söyledi. 

erı reliler. İçerisi karanlıktı. 
GE\'llERLi ES'1 \ ili\ 11\1 SULTAN 

Serseı l Yandı.ın Ah lle bır ayakdaşı tara -
tından balıkçı guzeU Ahmedln kac• ldığı 

gt:ce sabaha karşı idi, Irg1:l pazarı civarın
daki meşhur Fazlı Paşa sa.rayının ust kat.
tak! bir oda.Sında, ışık var:Jı. 
Fazlı Paşa sa~yının yedi kollu bir altın 

şamdan llc aydınlatılmış olan bu büyük o .. 
dası pek muhte,am döşenmişti. Odanın bo -
yunca, kenarı açık mavi, zemini limon Jtilfft 
lrodlfe kaplı, beyaz mermer sütunlarla tez • 
yin edilmiş bir s.?dlr uzanıyordu. Tavand~ 

blllfrr bir avize vardı. Yer de gayet kıymetU 
halılarla serlllY<ll. Duvarlnl'dnJ'l biri, yekpare 
bir aymı idi. Pencerelerdeki ağır kadife per. 
deler serin, hafif bir rilzgAr akıyordu. 

(Arkası var) 

engel olmamaklığım için bana karşı her za· 
mandan daha muhabbetJI ·ıe sokulgan ta .. 
vırlar alıyorsun. Ba-:m pekfUO. anlıyor vı 
yalnız senin yuzilndc!:ı sevinçte değil, NeT ... 
zadın bütün varlığından taşan gülfinç Ti 

aptalca saacrette dı:ı bunu okuyorum. 

Başına milthiş bir yumruk yem~ bir in ... 
san gibi budalalaşmış, şaşırmıştım HayreU. 
onun yüzüne bakıyor, blr şey söyllyemlyor -
dum. • 

Demek benim k<>ndtslne karşı bir komedi 
oynadı~ımı zannediyor, pazarlıklı düşiınro • 

lerle hareket <ıderek on sekiz yaşımı do!dur• 
madan evlenmeme mlisnnd,. etmesi kin ten .. 

dlsine adeta kur yaptı~ım:ı hükmediyordu. 
Ne bayağı düşüncelPri Kendisini herkesten 

üstün belledi~lm bir insanın bu derece al ... 
çalmasına 1mk.i'ın var mıydı? 

Birdenbire içimde vahşi bir his uynncli, 
Benim de onun glılemel: istediği şeyleri g~ 
recek kadar anlayışlı olduğumu ve onun ha. .. 

_ Pllınlarını bozmaması ve istediğin gibi 
hareket ederek dilediğin adamla evlenmek
ten seni menetmemMI !cin ka ımJığının bu
tün sllft.hlarını vutııe karşı tuUanıyor, om, 
bt1yt1lemek istiyorsun oyk mi? Fakat :wı.nlış 

yoldan gittiğini sa.na söylememe mllsaade et 
Semiha; ben senin bana karşı :;on günlerde 
gösterdiğin sokulga:rıl•!.l'l uysallıfa, sevimli 
tavırlara ve samimi sözlere aldanacak kadnr 
tecrübesiz değilim ve sevdiğin .adamla bir -
ilkte hazırlamıt olduğunuz plflna l\let olmı
yacağım. 

rlci sahte tavırlarına inanmadığımı !sbal 
etmek, Refika Hanımın ona karşı ol n mua• 
ımelelerlnln, tatib ettiği maksadın fnrktnd• 
olduğumu açığa vurmak ihtiyacını cluydunı 
ve onun bana karşı kullan:iığı lslAhı, mlls .. 
tehzl bir Uikaydlıkln kendisine ~virdim: 

- Sevdiğim adamla hazırladığım plfuı nıı? 
- İşte komediye h!\IA devam ediyor, Mlfi 

masum küçük kız ta vnnı bırakmıyorsun; e
vet Nevzadla anlaştınız, evet plAnlarmıza 

- Ya! ı dem<!k muhterem vasim Retıkır 
Hanımefendhlen gcizlerlnl ayırıp bize bak .. 
ma~a ve blzim :ıcenıl manevralarımızı ke~ 
fedecek kadar teva"u ve alflka gostermeğ• 
tenezzül buyuruyorlar! 

C ~rk:t!'Ol • tr) 
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(Meml~-et BaberleriJ insan vücudiinden 
yapllan meş'ale Vezirköprüde kültür kalkmması 

Halkevinin açılmasile Vezirköprü gibi tarihi bir şehirde 
birdenbire faydalı hareketler görülmeğe başladı 

Samsun (Husu .. 
si) - Cümhuriyet -
ten evvel ihmal edi -
len ve sönük kalan 
Vezirköprü kazası, 

şimdi Samsun vila · 
yetinin güzel kaza 
rnerkez.lerinden biri , 
si olmuştur. Bir çok 
tarihi eserleri ihtiva 

Dikilide Jeolojik 
tetkikler yapılacak (Baş~ararı 7 ncl sayfadıt.J oldu. Hani Bağdad kapılannm anJJlıtl 

manaan akşama kadar ancak yaşıyarak Iarı? 
İzmlr, 5 (Hususi> - Dikili zelzele mınta- guruptan az evvel vefat etti. İç.kale bah. B-~- - ·"-" 

ka.sında s:ı.rsıntılnrın devamı üzerine hükfl- Diye haber gönderdi. ır:ıuc l:)UU"" 

metimiz Jeolojik tetkikler yapılmasını mu- çesine gömdüler. Bunun üzerine yüzbaşı cevab göndererek: 
vafı.k görmüştür. Altı ld.şillk bir ilim heyeti Mehmed' Ağa. Bekir Sübaşıdan aman is- - Cenabıhak Şahın ve sizin öınr4' 
yarın akşam Ankara.dan hareketle cumar- tedi. Bekir Sübaşı aman verdi. Mehmed nüzü uzun etsin, bizi Osmanlı gal.ebt 
te& günü şehrimize gelecekth". Ağa iki oğlu ile beraber kaleden ~ıktı. sinden kurtardınız. Koffi§ulara yar~ 

Heyet vilayetle temastan sonra derhal Dl- Fakat k k aka! d 1 H di 
killyıe hareket edecek ve Bergamadald mm .. . .. çı .~r .. çı ~z Y .. an .ı ar. . er padişahların mürüvvetindendir. Biz -r. 
evinde geceliyecektir. Heyete tanınmış jeo- uçünu de küçuk bır gemının direk.lerıne hın edna bendesiyiz. Hediyelerimizi t 
loglar dahildir. bağladılar. Üstlerine neft yağı dökerek cizanf' takdim ediyoruz. 

Diğer taraftan vaUntn, beledlye ve Parti at~ verdiler. Ve gemiyi Dicle ırmağına Dedi. Safi Han gazaba geldi: 
relslerinln iştirakile Halkevlnd:? ynpılıın bir salıcrnar. Bekir Süoaşı ile oğlu ~lehmed - Bu gidi ne herze yer? Bw m88-rl 
toplantıda, Dikili· zeıuıesinde harııb olan ve adamları bu factay! sahilden seyretti. ralığa mı çağırmıştır! 
yerleri yeniden ya.pına.:t üzere İzmir halkının ler. Biçare yüzoaşı ile iki oğlu, bir meş'a- Dive bağırdı. Bunun üzerine Be)if 
yardımlarının genlşletllmesıne karar veril- 1 "b" . d"l s ba· B ğd dda ı...ulunan 300 İran aJ' 
mlştir. e gı ı yanara.K can ver ı er. u şı a a 'U et 

eden Vezrnköprü, da- Yardun kolları fa.a.llyetlerınl genişleterek Bekir Sübaşı bundan sonra vali ile :kerini, kumandanlarile yanına davet * 
ha çok eski devir "' en .ıw:ı. zamanda yapılacak yardımı tesbit beraber kaled~ buıunanların ve Bağdad. ti. Şahın kendisine yolladığı tacı ay1lır 
lerde bir alaka gör - edecekleroir. lılardan Yusuf pa.§<lya tıaraftar olanları le önlerine yuvarladı: 
müş olsaydı, bugün kılıçtan geçirdi, mallıı.rıru nbtetti. Bağ- - Cürmüm üz affedildi. Bağdad e"f' ' 
muhakkaktır ki Ka· Bursa çarşısı yangınmm dad paşal~ının kendisine verildiğine leti bize verildi. Varıp gidip Şa~ }il' 
radeniz bölgesinin en tahkikatı dıair ·bir sahte menşur tedarik ederek h:ıl. bcr verin: Olmıya ki Bağdad tızer~ 
güzel şehirleri Sll'a "' ka dkudu. Ve kendi kendisine Bekir pa- asker göndere ... Vermek ihtimalim J.,. 
sında bulunurdu. Werirköprüden bir görün{Lş Bursa (Hususi) - Kayan çarşısında şa ünvan.ım aldı. tur! 

K k · t h d 1 . . . . . .. vaki olan feci yangın hadisesinden sonra * , a7a mer ezı, ren attına Havııa an ge kunmasını temın ıçın bır teşkilAt vucu - . . . • . . Derli. İçlerinden bazıları cevab ver 
çen bir şose ile bağlıdır, şirin ve büyük - de getirilmesine çalışmış, neşriyat bayi- be~;dıye ~.ecı:sı fevi~~ladek_ıçtımakaikdlav~t Bekir Subaşı !kendi kendisine Bekir mek istedi. Tutturup karınlarını yardıt' 
c Bilh 1 . . d ı...:- k . . . . . edııerck sondurme ışın de ı e s erın p .. Idık + _, bul • . _Jııl ur. assa son sene er ıçm e "UM ço Iıği meselesfnı halletmiştır. Fazıl Cö - .. aşa unvanını a ·tan sonra .ı.s1an a dı. Ve bas aşağı kale bedenine utJfU""' 
b ah .d ı . .. suratle tamamlanmasına kereste depo - • - . , 

şarıya Ş ı o unmuş, bugüne kadar merd ve Rakikı Koçoğlu adlı ikı mute - . d ' 
1 

k , da .kağıd yazarak Yusuf Paşanın hayatı- 0 gün Bağdadda büyük şenlikler ysP 
l"hmal edı"len ksl i b' .. b 1 bb" b . 1 . b ·ı·ğ · . d hd !arının şehır ışına kaldırı masına arar k d tı··· . h lin d bu 1 . S b . ...ft\Ma& • .., er n ır an once aşarı - şe ıs genç u ış erın ayı ı mı eru e . . . . . V 

1
. B R fk na as e ıgını ve a va e yo a tırttı. Fakat Bekir u aşının se .. ~......,. 

ması irin azami gayret sarfolunmuştur. t · 1 d' k" b tl V · k" ·· - v~rılmıştır. Bu ıçtımada a 1 ay e 1 d .. k "ld"' ~·· ·· k di · · ğd ·· b' d" r e mış er ır ı u sure e ezır cıprun·ın o u ugunu, en sının rna ur ve gu- ti burada ıtme ı. 

Bu meyanda mesela bir mu··ze açılması -h· b" d rd" d h lled'lm ı· Koraltan da hazır bulunmuştur. h bul d ğu b'ld" d' o· ba t ş h Abb bil-"'k bil en mu ım ır e ı e a t ~ ır. . . . . .. na sız un u nu ı ır ı. ıyar - Ertesi yıl ran a ı as, J"' .,. 

meselesi de vardır ki Vezir-köprü gibi ta- Şehriıı bir yüzme havuzuna olan ih - .:angın tahkıkatı ıkmal. edılmı.ş~ cur - .kırdan azledilmiş olan Süleyman Paşa. or<l.u ile Bağdad önüne gelerek şehP 
rihi bir şehrin buna nasıl büyük bir hak- tiyacı da gözden uzak tutulamazdı. Kay- muıneşhud kanununa tevfıkan aslıye ce- Bağdad valiliğine tayin edildi. Süley - muhasara etti. Para ile Bekir Subaşıtı,
kı olduğu inkar edilmez bir hakikattir. larba~ ve bahçelerinde çok temiz sular za m:ıhkem_eınn: te~di edilmiştir. Mah - rnan Paşa Üsküdardan Bağdad yoluna en yakın adamlarını elde etti. Ha.ttA of 

Halkevinin açılması da Vezirköprünün vardır. Bunlardan istifade edilerek i:ki keme gecelı gunduzlü ve fasılasız de - çıkarken, adamlarından Ali ağayı mü - ıu M<.'hmedi de elde etti. Mehmed Bal' 
sosyal ve kültürel .kalkınması için haki - yüzme havuzu inşası işi büvük bir ehem vam etmektedir. Yangının Hüseyin adın- tesellim olarnk ılgar ile gönderdi. Bekir d d Jetinin kendisine verildiğine d' 
ki bir kazanç olmuştur. Mahmud Teker ın!vetle ta'kib olunmaktadır: ?a _bi~ marang~a ~id dükkandan çıktığı Subaşı Ali ağayı Bağdada sokmadı. cBi- ira şa~:n bir menşur aldıktan sonra 6" 
gfüi, memlekete faydalı her işle yakın - Halkevinin sık sık verdiği konferans- ıdd•as:le v~ Hu~ey~n . su.~lu . sanılar.~k 1 ze paşa 18.zım değildir.> diye geri gön - baha karşı şehrin kapılarından birini ar 
dan meşgul olmayı en büyük zevk bilen Iardan çok iyi neticeler alınmaktadır. Bu nıah~~me~e vcrılmıştır: Hu~eyın de gos- derdi. Süleyman Paşa Mardine gelmiş - tı. Şehre dolan İran askeri iç kaleyi 1.B~ 
bir zatın belediye reisliğine inzimamen husuı:ta başöğ'retmen Fuad Pınarda~·ın t:_rd ~ı mu~~~aa şahıdlerıle !an.gının keu, bundan haberdar oldu. Bunun ü - tettilf'r. Kale bedenlerinde ktJ.c,ıar çal t 
Halkevi başkanlığına getirilmesi, bu kül büyük mesaisi de şükranla not ed'ime - dukkan~ bıt•şık evden çıktığını ıddıa et- zerine Hafiz Paşa Bekir Subaşının ten - mağa, borular ötmeğe başlayınca Beıtd 
tür yuvasının kısa zamanda ço'k inkişaf lidir. mektedır. kiline memur edildi. Hafız Pa§a Bağdad Subaşının aklı başmdan gitti. Bağd8d 
etmesine cidden yardım etmiştir. Halke- Vezirköprü kavmakamı Tevfik Kılıç - lzmirde d·oamifle balık avlıyan önüne gelerek şehri muhasara etti. Be - sokaklarında deiallar bağınyordu: cBJ 
vi. memleketin bütün ihtiyaçları üze - aslan, bir Cümhuriyet idarecisine has kir Subaşıya da haber göndererek cGe - dad Güzelce Şahındır!:. Askerler ve f!'_ 
rinde büy\ik bir alaka ile durmakta ve titizlik ve alaka ile memleketin bütün bir b"' lıkr,mm kolu koptu rektir ki paşalardan bir.ini kabul edip hir halkı ve reaya vesair dirlik sahfbteıt 
lazım gelen verimli teşebbüslerde bu - fötiyaçlarını tatmin için çalışmaktadır. İzmir, 5 CHususil - Dcğirmendere n:ıhlye- sen dahi evvelki riyasetinde kalasını yerlı'!rinde durup hareket etmesinler .. • 

ıunmaktadır. sine b~lı Oümüldür kö,vü civarında dln:ı- Malına, canına zarar gelmez!:. diye ita - Bir ferde ızarar yoktur! Şahın aınarıl Bu kıymetli idarecinin, memleketin kal- _ .. 
mitle balık avlıyan Allnln dlnamttln vnklt- :ıte davet etti. Fakat Bekir Subaşı Ab - vardır. Çarşı ve pazar açıl'Sln! Kin....-

Son günlerde Halkevinin en güzel bir kınması uğurunda geceli, gündüzlü rne -

eseri de, halkın gazete ihtiyacını tatmin saisi, bütün muhitte !kendisine karşı çok 
slz lnfUfl.kından bir kolu kopmuş ve ağır su- bas agwa adındaki bir adamını name ile ·a lmı acak!> diye ilAn ediyorlar' 
rette yaralanmıştır. Yarnlı, memleket hııs- . . .. ~ . rencı e 0 Y 
tanesindedlr ve ölUm hailndecllr. Irnn Şahına gondererek Bagdadı teslım dı ... 

etmesi olmuştur. Bugüne kadar Vezir - haklı bir sevginin doğmasına sebeb ol - edeceğini kendisine bildirdi. Ve yardım Herkes evine kapanmış. kapılarıııı 
köprülüler, Ankara, İstanbul, İzmir gibi muştur. 1 . v r . Od . istedi. İran Şahı da fırsatı ganimet bi - sürmelemişti. Bekir Subaşı da kardefl 
büyük şehirlerin neşriyatını yakından Vezirköprünün çok güzel başarılar a- zmır a iSi emtŞt8 llerek 30,000 .kişilik bir orduyu Bağdada defterdar Ömer ile beraber tutulup ~ 
takib etmek ve Türkiyedeki neşriyatın rifesinde bulunduğundan şüphe edile - Ödemiş (~ususi) - Vali Et~m Aykut gönderdi. Bu esnada Bekir Subaşı, bir hın huzuruna çıkarıldı. Oğlunu Şah~ 
V 

. ~-" rüd l~y.ı.k ld ğu d ede burayn gelmış, ıkayrna:kamla bırlikte Bir taraftan da Hafız Paşaya biz' mektub yanında görünce :kendisine fhanet ede 
ezırr.op e a o u erec o - mez.. · "d k 11 d ·· . B h b · günah ı d ş h Abb .. . gıye gı ere se er en zarar goren yer - göndererek: c u usı.ısta enıın un nin kim olduğunu an a ı. a a .. . 

C Dikili ve Somadaki zelzeleden intıbal~r :::ı 
leri tetkik etmiştir. yoktur. Padişahın hizmetine girmişken _ Niçin böyle yaman iş ettin! 

bana gadrettiler. Siz lfıtfedip Bağdadı Dedi. Bekir Subaşı oğlu Mehmedi göl' 
Adliye Vek"li lzmirda bekleniyor 

İzmlr, 5 CHususıı -- Bu av sonunda şeh
rimize gelme.sine lntlzar olunan Adliye ve
kili Fethi Okyarın .izmlrde inşa edilecek nd
llye sarayı ve yeni cezaevi Işıl' mcş~ul ola
cağı haber verUmektedlr. 

düşmana verrneğe vesile olmayın. Bir tererek: 
alçak payeli beylerbeyi gönderin kabul _,. Şahım yaman iş ben etmedim, b11 

edelim> demişti. Ertesi günü de tekrar etti! dedi. 
bir adam yollıyarak cbundan 10nra bey- Mchmed babasile alay etti: 
lerbeyini kabul edemeyiz. Eğer Bağdad - Sen Bağdadı vermeğe ahdedip ~ 
eyaleU bize verilmek caiz ise kabul ede- zünde durmadın, ;\)en ol ahdı yerine ge-

B S b h ! lim,. diye haber yollamıştı. tirip verdim. Şimdiden sonra mal karı " 
ursa nn a ar at yarış arı Bu esnada Bağdad üzerine memux 1- de ise verip nefsini kurtar! Güulce şaJI 

Bursa (Husus!> - Sonbahar at yarışları- ran serdarının elçisi ve mektubçusu gel- seni azad etsin! 
nın lldncisl ,geçen ?azar günü Atıcılar mey- b kaf si "ri" 

dl._ Bu mektubda Bekir Han halen Şaha BPkir Subaşıyı demir ir e n ı,,. 
danında yapılmıştır. · 

Birinci dcoşuyn. iki tay iştirak etmiş, M. dehalet etmiştir. Bağdad 1rana aiddir. ne koydular. Yedi gün yedi gece uyut " 
Kemalpaşalı Celalin Yıldız ad:ndakl tayı bl- Sulha aykırı hareket etmeyiniz ve Bağ- madılar. Paralarının ve mücevherleri " 
rlncl, Karacabeyli Hasanın Mercanı ikinci dad önünden çekiliniz> deniliyordu. nin nerede saklı olduğunu söylettner• 
olmuştur. Hafız Paşa şu cevabı vermişti: cBiz Sonra meydana getirdiler. BüyQk bir ır 

İkinci ko.şuya üç hayvan iştirak etti. İne - dol'M1f." İran Şahının ülkelerinde der.iliz. Padi - teş yaktılar. Bekir Subaşıyı ana 6"" göllü Ha.sanın Kamuıu blrlncl, Bursalı Sa- 6 ,., ı 
. limln Yükseli ikinci olmuştur. şahın bir kulu asi o1du. Onun haıkkın - sı çırılçıplak soyarak ateşe karşı Yllııs·" 

Üçüncü ko.şuda Atatuçun Akın adındaki dan gelmeğc geldik>. Elçi: cBekir Suba- akıtrnıya •kadar işkence ettiler. Oğlu IS' 
hayvanı birinci, Mehmed Çelebinin Ba .. mı.sı şı Şahdan istimda.d etti. Bir ~ bir ça- elinde kadeh, babasının kooab edili~irJ 
ikinci, İskenderin Şekeri üçuncu olmuştur. lıya sığınsa ikorunur> dedi. Hafız Paşa: kahkahalarla seyrederek şarap içti. 

Dördüncü koşuda Mehm&d <;eleblnln Ol - cHfılen 0 kuş bizim kafesimizdedir. E _ Nihayet Bekir Subaşıyı etrafına neft 
g.ası blrlncl, Salih Temelin Ccy!ılt\ı ikinci, ··1 ·· b" k .. b ğl d ı V ka .. 

gw er kurtulup sizin çalınıza varırsa hıf - SÜ ru mus ır ayıga a a 1 ar. e gene Salih Temelin Mahmurcsi üçüncü ol- k .. 
muştur. · zedin!> cevabını verdi. Ve elçiyi mat et- yığa ateş vererek Dicle ırmağına bıra 

ti. Hafız Paşanın B:ığdad içinde casus - tılar. 
Bahkesirde bölge lik maçları lan vardı. Bunlar 300 İran askerinin Oğlu Mehmede gelince, bidtaç gü" 

1 
Balıkesir (Hususi) - Bölge lik maç - Bağdnda girdiğini, Cuma günü de Şah Bağdad valiliğinin hayali ile yaşadı. Jf'•" 

!arına Cumafltesi günü başlanmış, ilk de- namına para basılacağını haber verdi - kat Şah Abbas: cBabasına acımıyan kl .. 
Dikili ve 'b.a.valiılinde zelaelıeler kısa fasılalarla ve hafit hatit devanı etmektedlı". Halle fa olarak Bandırma ve Balıkesir gençlik 1 firin hnna ne hayrı olacaktır! .. divereJC 

er. d• ~rlard& otunnakta.dır. Yukarıdaki resimlerden ft.sttek1 !omada a.naeı. babası ve kar- tctkunları Bandırmada karşılaşmışlardır. ya...1<alattı ve Horasana sürdürttü. Ora 
~eri evlerinln enk.a.zı altında kalan it! yavruyu, altındakller de D1klllde yiyecek tev- Maç 0-2 Balıkesirin lehine neticelenmiş- Dellallar: cBağdad Şahındır! Bekir 

tir. Han Şah kuludur. Şah Abbasa tabi olan idam edildiği söylenir. 
zıa-=t=ını==g~ôı!tıerm=zm=-aeiktedlr-=--=-·.., __ =--====-=--====ıı=--=-=--=======..m:====ı:ıım:m:::s::::::c==================================== Reşad Ek~em otursun, olmıyan şehirden çıkıp gitsin!:. ............................................................ ... 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

IHasan Bey harbin 
nıes'uliyetini İngilizler Al .. 
aıanlara ••• 

\.~-
) 

... Almanlar ise İngilizlere 
atfediyorlar. 

BWla sen ne dersin?' Hasan Bey Kabahat 
harbdedir, onun vücudünü i· 
zale etmeli, derimi 

diye> bağırdılar. Şah namına para basıl - Bir husu~i otomobil bir kıza çarptı 
dı. Safi Kulu Han da şehri teslim almak Müteahhid Cevdete aid ve şoför Faİ" 
üzere Bağdada geldi. Müşkül vaziyette 

ğin idaresindeki 1239 sayılı hususl oto " 
kalan Serdar Hafız Paşa, Bağdad eya - mobil Fatih caddesinden gitmekte ikert 
]etinin Bekir Subaşıya verildiğini bil -
diren bir emir yazdı. Vf' Harput beyi İb- karşı tarafa geçmek istiyen Perihan a " 

dınd.a bir kıza çarparak yaralanmasın• 
rahim bey ile gizlice Bekir Subaşıya sebl'biyet vermiştir. Yaralı tedavi altın' 
gönderdi. Emirde: cBağdad eyaleti sana 
tevcih olunmuştur. Basiret üzere olup l .......... ~ c:('för vakalanrnıştır. 

hıfz ve harascti uğruna çalışasın! .. ya - .... 
zılmıştı. Bu menşur'u alır almaz İran : 

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

Kaçan Ôlü 1 Şah:ndan yardım istediğine pişman olan 
Bekir Subaşı. Safi Kulu Hanı beş on gün 
ziyafetler vererek oyaladı. Safi Han bir 
gün: 

- Nimet ziyade ola.. ziyafet tamam 

Ronıannnızı bugiin 8 inci sayfa • 1 
i mızda bulacaksınız ) 

, ...................................................... . 
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=-8 Birinciteşrin 

ıın11111ııı"' "Son Posta,, nın Hikayesi ·~ 

1 Fan-Tan oyunu 1 
SilHH•mh.. Çevır,n : Hatice Hatib .a•llllİii 

le~;~ partisi_ bitmek üzere idi. Herre' dim. Fakat o gelmiyordu. Benimle alay 
karara~et cebınde:ı altın bir tabaıka çı -1 etmiş olduğu aşika·rdı. Son dakikada va
bir s· yanı ındakı kadına uzattı. Kadın pura geleceğini ümid ebnemiş olsaydım 

SON POS'TA 

~ 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUliU 
1648 m. 18'? Kes. 1%0 Kw. 

T.A.Q. 19,7t m. 151!15 Kes. 20 Kw. 
T~. 31,7t m. H65 Kes. 20 Kw. 

Prnauak· ı -~ F~t - Ne .. · muhak'kı&.k vapurdan çı!kac.-~ı.m. a11.a 
_ E guzel tabaka, dedi, altın mı? vapur hareket ettikten sonra, hiddetle CUMA 6110139 

ola"'ak vet, maatteessüf bu -kadar parlak 1 kamarama geldim. Tam elektrik düğme- 12.30: Program ve memleket saat ayarı. 
Zengınle~a~;ı ,~ı~ati ce.lbediyor.' Yeni sini çevireceğim zaman içeriden titrek ve 12.35: Ajans ve met~or?loJi haberleri. 12.50: 
tabakada e ayı,.. -hır şey ... Fakat ben bu 

1 yavaş bir ses yükseldi: Türk müziği: (PI.>. 13 30/14: Müzik: <Mo-
kagıd O\ n ayrılamam... Bunu ben bir c- Aman ışık yakmayınız! dern müzik, Pl.>. 18: Program 18.05: Memle-
id.rn. o~~~unda kazanmıştım ... Macaoda Sesi tanımıştım. Perde1eri ve tka_Pıyı ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haber-
cao Port k şarkın .MontekarlosuduT. Ma- kapadıktan sonra ışık yaktım. Florında lerl. 18.25: Türk mO:zlği (Pa..-ıl heyeti). 19.10: 
nılen bire k·~ğ :ıddır. Orada Fan-Tan de-ı yatağımın üstünde oturuyordu. Konuşma (Spor servl3l> 19 25· Türk mfizl~I. 
heıren her~ 1 

oyunu vardır. Bu oyun c- Bu da ne dernek? dedim. Niçin Çalanlar: Vecihe, Cevdet Ça~la. Kemal Nl
gün oranın a~.afta o~·nnnılır. Ben de bir bana burada saklanacağınız.ı dah~ evvel- yazı Seyhun. Şerif tı,.:ıl: Okuyan: ı - Mefha
birine gırm·rnutcaddıd kumarhanelerinin ce habPr vermediniz? Kaçak bır yolcu ret Sağnak. a _ Lı\tlf ağa _ Hicaz .şarkı: 
goze nlarakış, V{! hır. do~ar kaybetmeği musunuz? Niçin şebtaseher. b _ Bedriye Hoşıı:ör - Hi
betmıştırn. A o~una gır~ş, ve- tabii kay-ı c- Havır, biletim var. Fakat vapura caz şarkı: Mümtezlç aşkınla. c - Salfthattın 
durn: •Önün!. ~~~an bır kadın sesi duy- girdiğimi kimse görmed'i. Saklanıyorum. Pınar _ Hicaz şaric': Yüzüme gi\lse de tızlar. 
alabilır nı y·u\ e ı şekerlerden bir tane Sizin kamaranıza girmek için garsona d _ Halk türküsü _ Karanfil oylum oylum. 
ınan, arkada~· :t Başımı çevirdiğim za- yirmi dolar verdim. Bu şeyi hissi bir ma- 2 _ Necmi Rıza Ahıskan. a _ şerif - Karcı-
a:ası:ıda güzel u~~P oyunu seyredenlerin cera zannetti. ~ar şarkı: Mestoldn gönül. b - Ali Ef. -
hıtab etmiş ola b lkadın gördüm. Bana c- Böyle değil mi? Karcığar şarkı: Aldın dlli naşadmıı. c - R~-
de.rin üm1dslzl'~ U kadı~ın gözlerindeki c- Bence haYlJ'. Fakat ben sizin eli - kını _ u-ak şarxı: Bana hiç yakışmayor. 
nııştı. 1 

nazan dıldtatimi celbet- nizdeyim. vv 

•- Bu"''"ru ' c- Beni çok gu-,. biır mevıkie koyuyor- d - Suphl Ziya - Us'!ak şarkı: Neden hiç 
J" nuz m d Y durmadan. 3 - Müzeyyen Senar. a - Şevki YUndcı çok ka bet . . a am... Galiba o - sun uz. 

o . kay'betmfş ldtınız? . . c- Dün gece siz beni kurtardınız. Bel- bey - Hicaz şarkı: Ba~lanıp zülfü hezaraıı. 
temıY'.o:r gibı idi~ Fuğun~. ı~_ıraf etmek is- ki beni b;r dPfa daha kurtarma~t~n çe- b - Sadettin Kaynak - Hlcaz şarkı: Haıan 
~a!l bır Şeker al akat onumdeki tabak- kinmezsiniz. Macao'dan 'kaçmak ıçın pa: ile geçti. c - Şükrt\ - Hicaz şarkı: Gezer do
ıdı. Ben kendisian Parmakları titremekte rava ihtivacım vardı. Sizden aldığım eUı laşır. d - Halk türküsü - A. Fadimem. 20.lO: 

c-:- Bövlc bir ne gene İngilizce olarak: dolar da kumarda kazandım. Biletimi al- Temsil. 21.10: Müzik <Radyo orkestrası) Şef 
D Ye mınldan"a~rde oynar:rıamalı. idiniz! dUT'. Canton'a gidiyoru~rn. Oradan da E. Praetorlus. ı - Plerne: izael. 2 - Varak: 

kadının nereli 01~· ~'Kendı kendıme bu Shan(Jhei'e doğru .kaçacagım, orada ça- 5 ıncl senfoni (MI M\n6rl 22: Ajans, zlrr.at, 
Bel!ci de buranın ug~~u . soruyQrdum., lışacağım. . esham _ tahvll!t, kambiyo - nukud borsRsı 
kulğde güzeı ve in~e~lı~ı ·dı. Elleri bari- .r- Kimden !kaçıyorsunuz? Pohsten CFiat). 22.20: Mfizlk rcazband Pl.L 23.25/ 
~t ?akh. Göğsü ~ ıdı. Bana uzun müd- mi? 23.30: Yarınki progr:ım ve kapanış. 
~albım hızlı hızlı ~Yecanla titriyordu., Bir an icinde solgun yüzü kıpkırmızı ............................................................. . 

ıhayet: urmıya başlamıştı. 'kesilmişti. Hemen ağhyacak bir halde, ,,,.------------lllllİıı--"°' 
c- Ovun OYnam k ~ 'idi. 1 B• d kf f ""k y~rdu; Ce\•abını ve ~.lıgım lazım geli - c- Ben ök~üz bir 'kızım, diye söriinc> li o orun gün u 

~l'~n~ ~~rinız. 'Ka)'~~· Bana elli dolar drvrım etti. Yirmi yasımdavrn~. B'l~:trrı 0 uınu."uze> ~b 1 <>rsem bu şey sizin ölnükten sonra bana bir vas: tayın ettıle>r. ti d 
sa'R s z iade eder~ nıaz. Eğer kazanır - İlk •ki sene bına •karsı müsf:k göründü~- no arrn an 
_, 1 adına i<;iedii!.i Pım. ten sonra !:imdi beni kendi dostu olan bır 1-================1 
\.'a ,,,..:ı b' h aravı vera· B b · · " · ek · · B dam .. . r arf'ketf C" .. •m. u u- Cmli ıle evlendirrn ıstıvor. u a 

1 Nıkris gani gut ~~rıhe?ı kunıarhan€'~· dunk~ bütün böyle benden on bas yaş büyüktür. Ve.işin en 
e~v<'e; bkad•nlara tl's:Jü~ s·z~en para is- f~na ciheti de vas;mle dostunun. afy.on 
öld~ u narayı V<'"rm ed. lır. Bunlar, kaçakçısı olrnalandıır. Onlan polıse ıh-
b urecekler'nt sövı ~z.senız kendilerini bar e•sem bana inanmıyacaklar. Ve on- Vücudde yedlğlml.z etler ve yumurta ft 

u Parayı k b er er ve he 1 :ıtl sair albomlnll gıdalar hficeyratınıızda 
lnE>z'e" ay ettikleri hald . r. zaman &r da bc>ni öldürece er... d' . d"k yandııı.ı ve şeklini deıı.ı.,tirdl"'I zamanlar 

Hastalığı 

~ · · e ıntıhar et- Florinda bana saatlerce der mı o - ı:. ı; -v ı:. 
ö;ı: .. f";r~ctan isminin F:l . nıü~tü. G('c<.> ilerliyordu. Yorulmuş ol - fire denllen bir mahsul ~rir. Bu iıre de-
P ., ?1 ğ m bu genç ık ~nda olduğunu dtığunu görüV'drdum. Kendisine vata~a nllen madde ıdrarın cevheri esas131dir. 
iri rn,~ ı eb.nvı.ına giri~mı' aş ın ~ndl'n aldı~ı uzarT!".asını tC"klif ett;m. Bir müddf't te- ! Suda münhaldlr ve b6breklerden harice 
" ııe ın d ı ve hırka d k k 1 ti y t kl ıı;.ın stizlür. Böylece vıicud zehirlerinden kur-vun ° ar kazanm t ç a i aıred!lütten sonra kabu et • a a ı.ı; : . 

tuı nıa~"~1ndan kaık"r",~s ı. Florinda o- Perdelerini kapamıştı. Soyunduğunu an- tulur. Eğer böbrekler kfıfi derecede su -
mıı~tu B "' '<ili\ beni- k ı k' t ğ k zillürse o zaman kanda üre tezayüd eder • ana: ..... o umu hvordum. Ben ele yultarıda ı ya a a cı -
Dr>rıf' n';. 'z bur:-ıd~n "ıkal tım. Ve sovunrnadan uzandım, bir müd- ve üremi denllen ldrs"ın kana karlfJJlast 
c y" ı arı çı'ktı~ırn~z .. nn. dc;t er nç 'kızın yatawnda ağladığını duv- hastalığı meydana gelir. Bunu bir dak.l-

"ın "e Ca .. aman· "' '- k d b'r kn. için burada bırakalım da Nıkris ha.s-vanurd" b " C<> nton'a ;d · durn. Ve onunla 1konuşmıvaca11. a ar ı •--- ilr d il d 
n .. "' ulunacak mısını .. ?g eceık olan mt>t:-net r?Österebfldtrn. Sabahleyin er - tnlığına geçelim. uıı.c bu e en en ma -

ve s d ... d de yerine bazı Tilcudlerde ifrazat lAyıldle 
re1w• or ~: Ben hc>nüz M kenden kalkmış .giyinmist•. Ben en ay- olamıyorsa albominll maddeler üre ye-
tını Ff'rl"<'Pl11m Minü k acaodan ha- nlırken onun omuzlarınd'an tu~um, ve rlne natamam lfraı:at nettcesi asid ürik 
alaİ· h~rıt Florindava :rarlastınnamış- bir cocuk ~·bi iki yanağından öptüm.~ blllQrlan teşekkül eder. Asidi.irlk blliftr-
k<>ttd~ . ıs.setınive başlam arşı büvUk bir Bn sırada Herr~'nin karısı briç masası- lnrının kanda faz.ıa terakümü vncudün 
..... ,1 :ne tnuhak'kak 0 ış olduğum için na ya'klaşmıştı. Gülümsiyerek: ötesinde berl.slnde tevazzuatı mucı~ olur 
• 

0
' r>rlım, bunun " . vaPUrda olaca~ı c- 'Koc;ımm yüzünden anlıyorum: de-

aY"rıldı.:. UıJerıne kadın benden di. Muhak:ka'k si"ze Florindanın hikayesi- ve nıkris denilen hastalık ta böylece te -
u ,_ d ..,.kkill etml..ş bulunur. Nıkriıı ayalın baş "o('rrı:"'n;n ya ni anlattı. Bu maceradan altı av ~a ar 'Y~ 

1 1 
ak şid 

lurnsivc-rE'k·. nında oturan kadın ü sonra Shanrrhei'den bu (Jördii~nüz altın parmağının mafsalının an ° ar -
g "' '"' detll bir veca ne ve şişktnllğl lle miltera-

- ı:\nl:-ı<;ıldı· d d - tab::ıkayı ona yonamıslardı. Bunun için- fıktır. Ayağın l:ıas pnrmnğının mafsalı 
.Şl'tı; Sllr('Hn ns'ık e 1 i. Siz Flor'ndava d l:ı ri"P elli dolar vardı. Bundan ba<:ka da birdenbire kızarır, fi.şer ve tahammlllfer-

Herr6 f!ı.i'er<>k· 0 muş bulunuyordu e - Fl0'"İrıcla kc>nrlis'ne yazmış oldu~ hir sa bir a.trı baş g03terlr. İşte böyle vak'a-
- B llti' d : nuz. mc>k~u':>da role iv1 bir f7dlvaç yapmış ol- larda muhakkU idrnr tahlili yaptırmak 

olduğu 'knd edı. Bu kadının k .. duwum.ı bi1dirivordu. FJo ... inda hala her lfızımdır. Derhal hastayı etten vesa1r aı-
~iz b·.,. l-.nı·ar/.:avet nıükedde ço guzel "'"'n° biv> me-ktub yazar. ~Iıd Herre ı:;iıe bominll maddelerden menetmek lAz.ım -
tiın dl' ı ~·~ 0l1rfonu da s'ze r ~'e1 ü~id- anlatmnl!ı unutmuc:tur. Ayni vapuT'ı:la dır. Yeşil .sebı.ıe perhizi, snt, yoğurt ve 
ııun har k r· ~tE> <'rtes· ak a soy emı~ - b;,. rl~ Avnın:ılı kadın bulunuyordu. 1~te meyva ktırüne tAbl tutmalıdır. 
Pirnıis bul c> nıd!'n b'r saat c-v~\ vapuru- b;ı bu sevahatte kocamla tanıştık ve ev- ~~~:..::.:.::::...=~.:-------1 
J?Üvc>rt d unuvordum. V e .vapura ıerınik. Cevab tstiyeıı okuyuculanmın po.1ta 
~ Flor'ndavı be~li~u bır ~ati KrıcacıEh-m bana bir sfgant ver ... Ben pulu )'Ollamalı.nuı rica edtrlm. Ak.si taıc-

A1ana o·~ek geçır - rı ?l4ııı tab..,kavı pek ~f'verim. dlrde istekleri muıu.belem .kalabnır. 
kıh felaketzedelerine 

Yardım edecek 
Adına (HuSUsi) 

l'Urr.u Dı'k·1· - Adana kızılay ku -1 ı fel"k içhı faaı· a etzedelerine yardım 
ıyete geçmiştir. 

Adanalılar felı\ke 
Yardım to 

1 
tzedeleıre dolgun bir 

P ıyarak b 
ınerkeıe .. d , unu yakında umumi 

gon ereceklerdir. 

1 . 
zmı~de kocasmdan kaçan 

1 . hır kadın yakalandı 
zrnır (Htısus") 

tanıdıklarına ı - Telcirdağında yakın 
İzmire gel an Sait Ali ile birleşerek 
Ct!r, kocas~A~e .evli ~ir kadın olan Ha -
terine İzm· d ının adlıyeye müracaatı ü-

ır e Ya-kalanm1c.t 
nın aşıkı il b' . -·-,, ır. Bu kadı -

e ırliıktc yaş d w 

dilınıştir. a ıgı tesbit e -

Sabık Jandarma U. Kumandam 
vefat etti 

İzmir (Hususi) - Sabık jandarma u
mum komutanlarından Emekli Albay 
Hurşid Süel, dün Bucadaki evinde vefat 
etmiş ve cenazesi ukeri merasimle kal
dınlmı~tır. 

Tirede bir köylo ölU bulundu 
İzmir (Hususi) - Tirenin Uzgur kö,..:ı 

ibekçisi kaza m~kezfne gelere1ı:, köyün 
bir saat me.safeBindeki kulübesindt? Ko
cakulak oğullarından Mestan oğlu Hilse
vinin ölü bulunduğunu haber vermiştir. 
Mestan oğlunun blr cinayete :kurban git
tiği anlaşılmıştır. 

Sulh, mUmkUn ve yakın mıdır i 
(B~arafı 5 inci 3ayfada) 

dev~t adamının lld ıınn evvel söylediği mU
hlm bir ~özdür. 

Blz Lt'hlst..:ı.n harbi h~liz devam ederkenen I 
Bir köylu b ve ortada hiç bir sulh lAkırdısı bUe yokk 

ir kaya ·altında bugünkü vazıvetı g~rmnş ve yalnız yakın 
bir sulh teklifi 1httmal1nden d~l. aulhOn 

ean verdi bizzat kendisinden bahse ve bunun nasıl 0-
Değiıınend labUece~nı de gösterm~ çalışmı§tık. Bu _ 

varında ere (Hususi) - Yenik.. i gün de Almanya ne dostlan, Lehutanın ma-arııarın ı.._ oy c kul 
gid ,_.. uaıırladığı bal lını bir -tekildıe thya.sını, Çetra tıe Blovak'ya-

en 111.oy halkında 1 a ya ya hakik1 muhtariyet vernm.e.wnı ve baf kaca 
bir kayanın alt n Osman, bir tonluk tecavnzıere nihayet vertımemni tekl1f ve te
lerlni yu tnda kalarak hayat .. min ettıkler:l takdirde sulhftn -iadesi mftm _ 

mmuştur. Aaı· a goz- kündür: çftnkt\ hart>derı her ft1 tarahn da 
de tahkikat yapmu:tır.ıye hlclise Yerin - '1.mdUl-k bzaınabUeo&Jı:1erl bftyftk bir şey 

~ 10ktur. 

R. B. Ertrfld 

... 

Son Posta 
Yevmt, sıyast, Havadis ve Halk gazetesi 

-····-Yerebatan, Çatalçe§llle aokak, 25 
tSTANBUL 

Gazetemizde ç!k.an yazı ve 
rwmlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

-···-
ABONE FIATLARI 

1 e 3 
Sene Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 26 kuru§tur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
800 

Gelen • eoralı geri verilmez. 
llanlmdan mel'uliyel alınma%. 

Cevab için mektublara 10 kunıf1uk 
Pul DAvesi .lAzımdır. 

( .. ~~7~;-;::Ei;=.i·l 
\, ... :~~:!.c: .. ~~:.~···-············ J 

Sayfa ı. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüğünden: 
zeynep Devrimin 24833 hesab No. slle Sandığımızdan aldığı (1400) liraya karşı birin

ci derecede Jpe>tek edlp va.desinde bo:cunu vermediğinden hakkında yapılan takib 
berine 3202 No. ıu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 eı maddesine göre satılm:ıa 
nb eden Beyoğlunda Feriköy 1k1nc1 kısım Cümhurlyet mahallesinde Keşişeı:e soka • 
tında esld 6 Mü. yeni 8 No. lu kAglr bir evln tamamı bir buçuk ay müddetle açık artt;n... 
maya konmuştur. • 

Batı§ tapu alcU kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istıyen (5001 llr:ı l>9J' 
akçesi verecektir. Mil:\ banknlanrnızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 
Blrltınlş bütfin vergllerle belediye resimleri ve vakıflcaresl ve taviz bedeli ve tellallye rüauı 
mu borçluya akldlr. Arttırma şartn:ımesl 14/10/39 tarihinden ltibaren tetkik eb'lek 18-
teyenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde nçık bulundurul:ı.-:aktır. Tapu slcU kaydı ve 
sair lüzumlu lzaho.: ta şartnamede ve taklb dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olan
lar bunları tetld:t ederek satı1ığ:ı çıkarılnn gay~tmenkul hak~ındn her şeyi öğrenm1f 
ad' ve itibar olunur. B!rl::ıc.I arttırma 22 11 l 33 tarihine müsajlf Çarşamba günü Cağalol 
ıunda kfiln Bandığı.mzda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapı 
labllmesl için teklır edilecek bedelln tercihan alınması icab ct!en gayrimenkul mukel
leflyet1 ııe Sandı.ıı: nlarağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aı.sı takdirde son arttıra-
nm taahhildO bakl kalmak şartlle 7/12/39 tarihine müsadlf Perşem - · 
be gtlnü ayni mahalde ve ayni saatte son ar~·ırması yapılacaktır. 
Bu arttırmada gayrimenkul en çok nrttırnnın ü;;;ünde bırakılacaU•r. 

Hakları tapu slcıllerlle sabit olmıyan nlfıknda,.lar v:ı lrtlfak hakkı sahlb-
lerlnln bu haklarır.ı ve hususile faiz ve rn:ısarlfc dair lddlalar:nı Ui\n tarihinden ıtlba
ren 20 gün içinde evrakı müsbltclerll i beraber dalremlze oildıımeıen liizımdır. Bu su
r~tle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu slclllerlle sıı.blt olmıyanlar satış be
delinin paylaşma.-mıd:ıo hariç kalırlar Daha fazla malümat almak istiyenlerln 38/1671 
dosya numaraslle Sandığımız Hukuk İşleri Servi.sine müracaat. et:nele.rl lüzumu llAa 
6Iunur. 

* DiKKAT 
Emniyet Sandığı. Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek gastermek isteyenlere, m11-

, hammlnlerlmlıln koymuş olduğu. kıymetin yüzde kı::-lcını tecavüz etmemek fiıere ihale 
bedelinin yarısına kad:ır borç vermek suretlle kolaylık göstermektedir. (8103) 

1 

1 

1 

1 

1 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tşrihi: 1888 

Sermayesi: lu0.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf ~esabl~rı~d~ en az 

50 lirası bulunanlara senede 4" defa çekilecek kur'a ıle aşagıaakı plana 
.. ikramiye dağıtılacaktır: 

gore 4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " .500 " 2,000 ,, 
4 250 " 1,00() 

" 40 " 100 ,, 4,000 ,. 
100 " 50 " 5,000 H 

120 " 40 " 4,800 ti 

160 " 20 " 3,200 ,, 
DiKKAT: Besablanndaki paralar biT sene içinde 50 liradan aşajı 

di1pDi eaJen ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur!aJar 1811ede 4 defa, 1 Eylftl, 1 Birinciµııun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihlerinde çeldleeektlr. 



12 Sayfa SON POSTA 

Türk fındığı en besleyici meddeleri küçük bünyesine sığıştırmış 
mükemmel bir gıdadır. Ecnebilerin bi1erek kapıştıkları kalori 

ve vitamin kaynağı fındıklarımızı 

FINDIK 1 
Koo- • 'fi • 

1 
• 
1 

Yurdun her tarahnda, her zaman herkesin 
emrine hazır bulunduracaktır. 

ıs lıa 21 BIRINCITEŞRIN 1939 

ViYANA SO BAH R E 
Avruı :nın en mühim iktısadi ve sanayi sergilerindendir. 

Her. türlü izahat için hazır bulunan: Türkiye umum mümessili : 

K. A. M Ü L L E R ve Ş E R İ K İ 
lstanbul Galata Minerva Han Posta kutusu: 1090 Telefon: 40000 

• 
1 

sız DE SEYAHAT TENZILATINDAN iSTiFADE EDEREK GERi KALMAYINIZ. 
Bütün esbabı istirahat en mutena ve nefis yemekler en temiz oteller 

Sayın sergi ziyaretcilerinin emirlerine tahsi.s edilmiştir. 

-----·-
Baş, Diş, Nezle, Grip, .Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal ke8' 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. ----- -"" 
• a rı e en: 

Boğazın muhtelif yerlerinde oturup da sabahleyin saat 8 de baoJ,ayan fi• 
tanbul resmi mckteblerinde bulunmaya mecbur olan talebe ile ~ 
Emirgan, Rumelihisarı ve Arnavudköyünde ikamet eden sayın yolcuJarllll" 
mızın vaktinde köprüye gelmelerini temin için 9.10.939 Pazartesi ~· 
dıın itiba.ren sonbahar tarifesinde yapılan tadil!t: 

1 - 19, 23,31 ve 37 numaralı seferler 5 beşer ve 29 numaralı sefer 10 ~· ı 
d 1ka evveline alınmıştır. 

2 - 45 ve 57 numaralı seferler berveçhiqti surette tashih olunmuştur. 'I' 
seferi yapan vapur 7,25 te Beykozdan kalkacak 7,35 te Paşabahçe 7.~' 
Yeniköy (Y eniköyde 47 numaralı sefere aktar~a verecek, fakat m'ezkOr ' 
fPrden aktarma almıyacaktır.) 7.52 de fstinye, 8 de Emirgdn ve 8.07 de IJI 
melihJsarına uğradıktan aon~ 8.40 ta köprüye gelecektir. 

3 - Köprüden 28 numaralı seferi yapan vapur fazla olarak Üaküdan ol' 
rıyacaktır. 

4 - 32 numaralı sefer köprüden 5 dal:ika evvel hareketle doğru ~ • 
vudköyüne gittikten sonra Çengelköyüne geçecektir. _ ~ 

5 - 53 numaralı seferi yapan vapur 8.05 de Arnavudköyünden b&J'eP" 
edecektir. 

SELANIK BANK.ASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALf.1 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL .Galata ve Yenicaıııl> 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniatandaki Şubeleri ı 

SELANİK - A'l'İNA 

• Her nevi banka muamelelerf 

...... Ut4UM1 DEPO: İNGILIZ ICAMZU K ECZANESİ BEYOGLU - İSTANBUı./ ~~ 

T. İŞ. BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Planı 

32.000 Lira M:ükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylul, 1 İkiciteşrin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 lir alık 2,000 Lira 
5 ,, 1000 " 

5,000 " 8 ,, 500 
" 

4,000 
" 16 ,, 250 " 

4,000 
" 60 

" 
100 

" 
6,000 

" 95 
" 

50 
" 

4,750 ,, 
250 

" 
25 

" 
6,250 

" 
435 32,000 

T. lı Banllasına par11 yatırmt?llla, yalnız 
para blrllıtlraıtı olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de d~nemtı olurıunuz. 

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: BerliT 

Türkiy• ıub.leriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her tiirlü banka iıi * 

Dr. İhsan Sami ~ 
İSTAFİLOKOK AŞISI 

lstamokoklardan mtıtevellld (er
genlik, knn ('ıbanı, koltuk altı çı
banı, arpacık) ve bllttln cild hasta-
lıklarına karşı pek tesirli bir aşıdır. 

Divanyo]u No. 113 ~ 

ilan Tarifemiz 
Tek ıütun santimi .................... ······ 

•ah ile 400 kuruı 
•ahil• 250 )) 

•ahiltı 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç •ahileler 60 )) 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikY.rda llln yaptıracaklar 
ayrıca tenz:lat!ı tarifemizden istifade 
edecelclerdlr. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa ülnla.ı." için ayrı bir tarife derpif 
edllmlştlr. 

Son Posta'nın ticari UAnlarına aid 
tşler lçln şıı adrese müracaat edil
melldlr. 

tıiucıt.& KollektU ŞlrkeU 
Kahrl\manzade Dan 

Ankara caddf'.sl 

Son Posta Matbaası 
ıı::::====== 
Neşriyat Müdürü: Sebim Ragıp Enıeı; 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGiL 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 
, işletme Umum 

ilanları 

İskenderun hattına ilave Yük Postası 
İskenderun hattında gidiş ve döntl.f yilküne yardımcı bir posta olmaJc ilzere (~ 

vapuru 8 B!rinciteşrln 939 Pazar aqamı istanbuldan İslrenderuna kalkacakbr. O': 
gidişte ynlnız İzmir ve Mersine uğrayarak İskenderwıa gidecek ve dönütte i"" 
Mersin, Antalya, Finrke, Küllük ve İzmir iskelelerine uğrayacaktır. 

Not : Payas için gidişte yük alınır. Lüzum hlisıl olursa dönüşte Alanyaya da uJr"' 
lacaktır. (8129) 

Bir uhasip ranıyor 
Maden işletmesinde çalışmak nzere Almanca veya Fransızcaya aşina ff 

askerlikle altlkıısı olmıyım bir muhasip aranıyor. 

Taliplerin Fotogrıtf ve teronmeihalleriyle tasdikli bonservis suretlerıol 
Zonguldaktıı Maden Kömnr işleri T. A. ş. adresine göndermeleri 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnıarı 
Muhammen bedeJ 10.0C!> lira olan bir adod Dizel motör - jeneratör 20111/19'8 fi' 

zarte.sl günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satuı aJJfJ>' 
caktır. dl 

Bu işe glnnek i.steyenlerln (750> liralık muvakkat teminat lle kanunun tayin tP 
vesllı:aları ve teklifürlnl ayni gün saat H.30 a kadar komlsyon rel.sllğine vermeleri "' 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anlcarada Malzeme daireslnden, Haydarpaşada "l~ 
ve Sevk Şetlitlnde.1 dağıtılacaktır. (7952) ./ 
--~~~~~--------~~~~~~~~----------------__, 

Nafıa Vekaletinden: 
17/ 10/ 939 Salı günü saat 11 de Ankarada Nafia Vekı1letl binası içinde maıseme ıo•' 

dürlü~ü odasında toplanan malzemt' eksiltme komisyonunda cem'an «59601 Ura mu~ 
men bedell1 Haydarµaşııda teslim ıarule 70 aded gü~llkli mahruti yerll Qadınn Pi""" 
zarf usullle eksiltmesi yapılacaktır. 

Elı:.alltme şa.rtname.:;i ve teterrilatı bedelsiz olarak malzeme müdürlüğünden &J.marlJI' 
Muvakkat teminat «446.2~• liradır. 
İsteklllerin telcllf mektublarını munkkat teminat ve şartnames\nde ya!lllı •eal~ 

blrllkte ayni gün saat 10 a kadar makb~ mukablllnde komisyona vermeleri lllundJf' 
178671 c'9&~ 

Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
Mahmud Şevket paşa karyesinde sakin iken 30/ 81939 tarihinde ölon Baraylı ~~ 

İf!etın terekesine ınahkemeoe el konulmuştur. Ölüden kefa.lebl luıseblle alacaltlı OPj 
ların da dahil olduğu halde cümle alacaklıların ve borçluların resmi veslkalarlle t>eJ11'"·, 
bir ay içinde Beykoz sulh mahkemesine müracaat etmeleri, bu müddet zarfın.da ~!.,. 
rncaat etmiy611lerin mirasçıya ne phsan ve ne de tel"ekeye izafet.en müracu.t ~ 
kalmıyaca~ı llA.n olunur. c8038ı 

H -H -H 


