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C Diplomatik f aaliget arttı :J 
Alm·anyanın garanti 
fek lif ini Romanya 

Kralı Karol reddefmis 
' 

Hitler Sovyet Rusyanın yakında 
Romanya ve Türkiye ile ademi tecavüz 

paktları imza edeceğini umuyor 

Ltu. qteri talefı+ME 1G2G3 Flatı 1 KW'UI 

Razvelt Adil 
. ve sağlam bir 

sa111. istiyor 
Amerika Cnmhurreisi dnn 
radyoda bir nutuk söyledi 
1'1ü ttefiklerle Almanların 

Vels'e bildirdikleri sulh 'artları 

W ells'in ikinci 
Roma ziyaretinin 

ehemmiyeti 
Londrt. 1 6 (Hususi) - Amerika 

Ribentrop Roma görüşmeleri esnasında Mussoliniye. Almanya ile Rusyanın Cü.mhuITeisi Ruzvelt. dtin aJtşaın rad· 
• • • yoda: bir nutuk söylemiştir. 

Rumen topraklarını garanti etmeğe amade olduklarını bıldırmış Ruzvelt, dünyanın haıkild bir iUlhe 

16 senelik 
bir pakt! .. 

f ··········;············;·······-····· .. ••• .. ••••••• .. ~···- mtdıtac olduğı.m.u ka~ettik-ten sıortra. 

-Hır Fın beyetı ~~~h::~~aı::~r: ,:;ı::::; 
ctnlatmıştır. 

Moskovaya Küçük milletlerin haklan çiğnen -
dikçe, ahlak prensiplerinden sarfı na
zar edildikçe ve dinl itikadlar baltalan 

"İdiyor ::~~~z~akikt sulhe kavuşmak mümkün 

U Wells'in Romadald temaslan 
Helsinki, 16 (A.A.) - İlk barış müza- Roma, 16 (Stefani) - Sumner Wells, 

kereleri esnasında muallakta kalan muh- saat 9 da kral tarafından kabul edilmiş
telif meseleleri Sovyet hükılmetile mü- tir. 
zakere edecek olatı Fiıı heyeti Pazartesi MülAkat üç çeyrek snat sürmüştür. 

Wells, bundan sonra refaketinde Pb1-
ait-

(De,·amı 2 nci sayfada) 

Esham ve tahvilat 
fiatları yükseliyor 

Halkın devlet borcu tahvillerine 
ve hazine bonolarına cr rağbeti arttı 
Avrupa harbinin başlangıcındanberi ruş iken dört gün içinde 65 kuruş bir 

mütemadiyen yükselen altın fiatlan si- nezzill kaydedılerek dün fiat 1875 ku 
yasi vaziyetin son inkişaflan neticesi o- olarak tesbit edilınişür. 

1 
}arak düşmcğe başlamıştır. Diğer taraftan bir müddettenberi 

Altının azami yükseliş haddi 1940 ku- (Devanu 8 inci sayfada) 

Yakınd!.~~~lıyoruz 1 

lstanbulun 1940 tavla 
şampiyonu kim olacak? 

Çocuk Esirgeme Kurumunun tertib ettiği 
müsabakalara dün başlandı 1 

Dün Sular ldaresınde yapı lan toplantıdan bir intı.ba 1 
İstanbul Be1ediyesinın yıllık bütçesi .................. _. __ ................ ·-··-· .. ·-··· 

Yeni edebi romanımız 1 

.A.'ka 
inanmıyan geçen sene_ on iki milyon lira kadardı. Bu Bugün 

sene bu miktar on bir milyon liraya düş- f 
müştür. Bele.diye b?tçesinin varidat kıs- Hatıralar arasında 
mında bir mıl:yon lira kadar bir n-0ksan
hk ''ardır. 

1940 bütçesini hazırlıyan heyet mesa
isine devam etmektedir. Bütçenin vari
dat kısmındaki tetkikler bitmek üzere
dir . .Mütcakıben masraf kısmının tetkl-

adam 
TERCÜME EDEN ;;ı 

YA z AN r=ff°alid Fahri Ozansoy 

1 
T T _.ij Vıtad ~ -

-. -~ ~~:,~giı Yakında başlıyoruz Dflnkil m.'1saba katarından bir in.tıba 
(Yazıa 7 nd sayfanın 4 ve 5 inci sütunlannda) (Devama 8 inci aayfada) '-----.----...--------- "···--··-·-""·········--·······---········-J .... .. 
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Her g ün 

Petrol arıyoruz, 

D~1nir, bakır kömür 
Arıyoruz! 

Ekr em Ufıı kfıgll 

İtalyan radyosu söylüyor: 
- cArnavudlukta maden işletme işle

rine son zamanlard<.. büyük bir hız ve -
rildi. 

İtalyanın bir yıllık kömür ihtiyacı 12 
milyon tondur .. 1940 yılından itibaren bu 
miktarın 2 milyor. tonu Arnavudluktan 
gelecektir. 

Arnavudluğun petrol, demir, bakır, 

krom madenleri de bu yıl içinde büyük 
bir inkişafa mazhar olım.ıştur. Önümüz -
deki seneler :zarfında İtalyanın muhtnc 
olduğu petrolün, demirin, bakırın, kro
mun büyük bir kısmını Arnavudluk ve
recektir. 

Uhri gölü civarında yapılan bir araş
tırma yeraltı servetinin en aşa~ı bir he
sabla 1talyaya şu kadar zaman yetişecc -
ğini göstermiştir. 

akala: 

o 

SON POSTA 

iyileştiren zehir öldürür de 

Mart 17 

Bir Fin heyeti yarın 
Moskovaya gidiyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada ) 
, gunu Moskovaya hareket edecektir. Bu 

meseleler ezcümle şunlardır: 
1 - İki memleket arasındaki hududun 

kat'i surette tahdidi. 
2 - Muahedede derpiş edilen iktısacli 

müzakereler. 
3 - İktısadi münasebetlerin iadesi. 
Heyet Helsinki meclisi tarafından tas· 

dik edilen Fin - Sovyet muahedesinin 
musaddak suretlerini Moskovaya götü· 

1 recektir. 
Fin heyetine P assikivi riyaset etmek

tedir. 
Roma 16 (A.A.) - Stefani aj&ınsı 

bildiriyor: 
İtalyan matbuatı. Fin sulhünün ak

di ve bunun dünya efkarı umumiyesin 
deki akisleri etrafında mütalca yürüt
meğe devam etmektedir. Muhasamatın 
tatili umumiyet itibarile, harbi geniş -
Jetme..lt istiyen demokrasilerin ağır bir 
mağlUbiyeti şeklinde muhakeme edil· 
'llektedir. Halbuki. harb, şimdi garbi 

Avrupada mevziileşmiş bulunmakta -* a~ 
Bir fngi1iz gazetesi yazdı: Eski bir T rc:.nsız içtimaiyatçısı, La Rochefoucauld ş~yle bir §artla •.. :. Bn müşahedeyi ya·pan Tribuna qa . 
- Meksika hüklımetinin memleketi dem.iştir: Hırs tababette kullanılan zehirli maddelere benur: zetesi, askerlik şerefini kurtaran Fin· 

dahilindeki petrol kuyularına el koymuş - Jnsanch hırs olmasaydı dünyada terakki ile güzel Bir damlası muayyen ahvalde hastayı iyileştirir, fakat ikin- lnndiva ordusunu tebcil etmektedir.Bu 
olma.51 İngiltereyi sadece bu deniz aşın eser de olmazdı. İman yükselmeyi hep ona borçludur, .fakat ci damlası ölüme scvkeder. Hırsın mutedili iyi, fazlası fenadır. arazi · k:wıblannı telafi edecek bir noki 
memleketin petrol :snnayiine yatırmış ol- ===-=-==-===----=~-=-==-~._;:__,__:=-=~---==---=----=---=-=,.,.--ı::::::11-----==---ıa::::= tad r. F'inlaTl\diya ~refini kurtararrJk 

?E~;~;;:~;~~~~;~~~ ~j~1tE~::~I~:~~~~~~~:~:~~f l 
mektedir.> /ng ·ı;z ordusıanun en , .-.................................................... "'\ Arabları idare etmesini ıenerinin kudret5izuınn1 !!österir. 

* · H O b• f 1 Bil iJ 1 bi k d Lfrorrıo'da cıkı:m Tcle!!raphe gaze -
Nihayet Anadolu ajansı Kahireden al- Vzun boy lu zabıt/ erg n ır IKra en g Zf! r a ın t~i d;r,.,k+örü . Firı-Rus sulhü;nden şu 

dığı bır telgraf!a haber verdi: İngiliz impara- - İngilterenin ta- lıükmü çıkarıyor: 
- Mısırda yapılan bir yeraltı araştır - torluk orduları er Tabakamı ka y betmi~tim nınmış hariciye c::r;,·vet reiimi. haTbe davanahil<'cek 

ması esnasında mühim bir demır made - kanı harbiye reisi Kırk ya§lndaki eı-kek gazete oku - memurlarından bir reiim deği'clir. Sovyet rejimi, 1917 
ni keşfedilmiştir. Yakında işletilmesi i - General Si1' Ed - yordıı. Kansı kar§1.S1nda oturmuştıı. İngrams Aden se- c:mcc:iooe Bn>c:t1itov:s'k mai!1ubiyetdlc. 
çin tedbir alınacaktır. mund İronside. Bir aralık ~kek kcıdına bnkh: fareti başkatibli - J .enin tarafnı<lan havkırıl::ın «ne naha 

&ki harbin son yılında Batuma gidi - İngiliz ordusunun - Bak, dedi, gazetede ne var? ğine tayin edilmiş ~:na nlııto<:a o1sun su1h• sözü ile doi'imuş 
yoroum. Tr.:ıbzona çıkmak icab etti. Şe - en uzun boylu za- Kadın sordu: tir. Senelerıdenbe- tur. 2fl c:.ene müddetle bu rejim. Rus 
hir henüz istirdad edilmişti. Hayata ye- bi.tidir. Bugünl~- - Ne var? ri Arabistan<la va nıi11cth•"· harb milstesna fedakarhk -
ni doğuyordu. Ve ben işgalin acılarını de pek meşgul ol - cTabaka kaybetmek bir insa - zife eören İngrtt- Jar, ız~ırabfar. sPfalet. a<laletsh1ik. kil-
yakından duymuş olan bu şehirde bekle- nuısına n:J~men nın başına felaket getirir,. diyor. m s. İngiliz hari- rek Cf>?'>c:1 ,ıtibi bi.itün terrilbe1eri vap -
mediğım bir manzara ile karşılaştım: rene arada sırada - Böyle şeylere inanıyor musun? d yesinin Arabis . tırdı. F.-kat. seferberlik ilam yapma -

Rus idaresi limanda tahmil ve tahli - at gezintileri ya _ - inanmıyorum kancığım amma, tan işleri müte - dı . 20 c;~ne c:onundn reiim anhısmayı 
yeyi kolaylaştırmak üzere büyük bir <lal 1 hani hatıTlar mısın, 1riTfni sene ev - : has.ıns müşavirl e - ihlfıl fı:>rı·iibe~ne giri ti ve Kızıl or • . . T'!ln genera e or - : v· 

ga kırannın az ilerisinde de bır de~nı?7o- dunun en vüksek atı tahsis olun - !. vel seni ilk defa gönMğe geldiğim ! rindendir. Arab - duvu Fi:rılandivava h~"h"' sevketti. Rus 
lu görunüyordu. Küç~ tipde be1ki1. yuz - !l1aktad!r. B~rada kendisini bir gezinti gün yolda tabakamı kaybetmi§fün. ~ lar arasında bir sürll harbe m~i o!an kütleleri aı-asında, 191 7 sene<;indeki 
lerce vagon, lokomotif vardı. ç memle- d .. .. ~ ~ ve mu-debbıran' e ı"d•-lle her yerde, gvn. i akc:ülameller. yani mi.lcade1elcrden k ci ğr dar b' h tt . b esnasm a goruyorsunuz. '·--------------' .......... 

ete ~ u ır a ın ınşasına aş - J her ic:-! memleketin menfaati~ göre ' 'azvecYTJe'k ~1c:11 hu~ule gelmis olsa 
lanmıştı. 15, 20 kilometresi de yapılmış- Bir nglliz ~•irinin "$• trerektir Ve dahili buhr~n. rejimi için 
tı. Az sonnı Batumda Enurumdan gel - D ün_qada en / az!a tütün 8yar ltyan İngrams'm başmüşaviri. 34 tehlıkc.li bir ha1P t!elm«ien evvel. S!a-

edi k d ? Alman hampındalıl -~ ı - ı k d M ıniş bir arkadaştan dinl m. içenler im'er ir ya lanuua gaye guze arıc;ı ır. a - ~in c-ıı lın ba""1ır<lu . 
Rus idaresi orada da dar bir demir - Diigu iin pas lası daım 1ngrams, kocasının aağ kolu m e - M k 16 (A A ) s J4h' tı· 

' Holandada tütün memleketin dnhili os ova, · · - a a ıye ı 
yolu yaptırtmış. Biraz aşağıda petroı 8 

- sabesindedir. maMeller, Sovyet matbuatmm Fın - Rus 
rac:tırmaya başlamıcı, galiba cevherin jzi- hayatında pek büyük bir rol oynamakta- Avı upa düğünlerinde bir adet var-

:.- :.- harbi neticesi hakkındaki tefsirlerine is-ni de bulmuştu. dır. En son yapılan istatistiklP..re gôre Ho-ı dır. Evlenen çiftler, diığün günü ser -
landalılar dünyanın en fazla tütün içen vetltrine ve zevıklerine göre birer pas- londra lokantalarının tinaden Stalinin harici siyasetinin yeni * k d bir safhaya girdiği hükmünü vermekte-Bir dakika düşününüz: insanlarıdır. • ta yaptmr, ye bunu birlikte ·eser. a- birinde Nazi lcıqofetli adam dirler. 

Arnavuclluk 450 .:sene Türk idaresinde 1939 s;enesinde Holandada sarledilen vetlilere dağıtırlar. · B ı b be "h t t T 
İo:tc, a.PN>n Eylul başlangıçlarında Lodrarla - yet 1'- b ir hAdise ol - ununa era r şu ~1 e e 1 ave e-yaşadı, Mı.sır eçen asrın sonuna kadar tütünler hakkında neşredilen cetvclJer - ., e-T-· e- ~ dilmektedir: Bir cStalin sulhÜt progra-

bi.zimdi, Musul havalisi de daha dün den an1aşıldığına göre 1,670,000 püro si- evlenen bir İngiliz delikanlısı düğün muştur. Bir otelin lokantasmda yemek mı, bu siyac:;etin en hakim prensipi ol-
Türk hakimiyeti altında bulunuyordu. · 5 230 000 · ıı 000 000 lib pastamn kcseme<len askere çağırılır ve yiyenler. :iN>riye Nazi üniformalı. ko - mak mahı'yetı"nı· muhafaza etmektedir. garası, ' ' 8183ra, • , re .. b' . d k a g"hta . . 1 k ~-
Eski COğrafya kitablarımız hu rnernle - .. t " t ·· " fed"Imi ı· B t··ı·· günun ırın e, ar r a n ızın a ara l nd lı h . tl' b' ha bend B lh bd b puro u unu sar ı ş ır. u u un - .. • .. ·ıen . . t ' "d tın •. d" u a gama aç ışare ı ır zu u su proğramı , cenu a, cenu u şar• 
ketlerden bahsederlı:rken çoğu ıçın: lcrin bütçede tuttuğu masraf 4 milynr d~zlgun ~:~l kcesını esh:..l e egı) d ~rt bulunan bir zatın girdiğini ve masa - kide. ıgarbde ve şimali garbide Sovyetler 

- Fakir bir yerdır, ahahsini bile bes- f k go c ı...'\:ı« er en. cep t:Ue bu un ugu B' ı · :ı:· . . . h r h a 
ran tır. •kin h'" ed . 1<1rdan birine oturarak garsonu bekle- ır ı1;1 emnıyetmı mu n aza ususun a 

llycm.ez, derlerdi, hakikaten memleket- Her bir Holindalı bir sene ıçinde va- ~~\ ~ ucum en Almanlara esır . • . . .. .. Kremlinin hissettiği lüzumundan mtil -
!erinde yiyecek bulamıyan o halkın is - sati olarak 190 püro sigarası, 586 sıgara, 2 auşe!'. F::'~~ esef etmeğe ~e ha.cet? dıgını hayretle g?nırl~r. ..~.ra~an be~ hemdir. 
tanbula koştuğu, milli kıyafetlerile mcv- libre ağır tütün içmiştir. Bugun delikanlı. bu!undu~. e~~~~r dakika geçmez. bır polıs gorun~r, Nazı Stokholm, 16 (A.A.) _ Finlandiya 
sim mevsim sokaklarımızda dolaştıklnrı kamnmda kansının gonderoı~ı dugun üniformalı ısta yaklaşll'. ona bır şey - d h'l 

1 
k .. ere şimal memleketlcri-

d- k 1A t h 1. . .. 1 . . .. a ı o ma uz , 
görülür u. ketin yardımını da temin etme azım- ~as asını. onun aya mı go_z ennın o - !er sorar, arkasından gülümsiyerek u- nin ara,arında tedafüi bir ittifak yap-

Fakat sonra.. . dır. undP C'anlandırarak kesmış bulun - zakla~ır ve m esele de anlaşılır: mak üzere aktedecekleri konferansın ta· 
Halkını bile besliyemiyen bu fakir Amerikanın Klondik altın madenini maktadır. Nazi ünüormalı zat bir aktördür. rihi yakında ilan olunacaktır. Konfcran· 

memleket'erde biz çekilir çe~il;:nez pet- 1 bulnnlarln petrol llazinelerinJi meydana Ç k b l musallat Lcmdra stüdyolarından birinde Al _ sın Osloda in'ikadı çok muhtemeldlı\ 
rol fışkırdı. Demır, bakır, kumur bu - çıkaranlar kendi hesablanna hareket e- OCll ara a arına FinlAndiva hariciye nazırı Tanner, Af • 
lundu. Düşmanın toprağımıza ayak bas- denlerdi. olan mütecessis gözler man zimamdarlarına isyan edip te - ton'blad;te verdiği beyanatta demiştir 
tığı dakikada, orada e~iyen kalacağı I Ha1 buki bizde yeraltı servetinin mül- merküz kampına gönderilen papas Nic- ki: 
tahakkuk etmeden derruryolu yapmaya, jkiyetini devlete alıkoyan kanun araştır- Londrada Haydparkta aralbalarmda mollerin kamptaki hayatını tasvir eeen _ Bu tedafüi ittifakın nktine hiçbir 
maden aramaya koyulduğu görüldü. rna sahMında ferdi fazla teşvik etmez. gün~lenen çocukların mürebbiyeleri. sahneyi ~virmektedir. Ancak, yemek cihetten engel bulunmadığı muhakkak 

Müşahedenin neticesi acıdır. fakat bı- Ferdi, ı:irketi ve bilhassa mütehassısı onlaı ı mütecessis gözlerden saklamak ıı· ·· d f a 
" b ğı · ı- yemek için vakH bulup da elbisesini tır. !sveçle Norvecin de m_i ı mu .. a a liyoruz ki, Osmanlı idaresı u topra ı- menfaatte alfıkalandırmak faydalı gö - kaygusile a~abal~ içine: d k 

d d ğil d deg"iştire~diği için bulunduğu kılıkla teşebbüc-lerini kı.ıvvetl.en ~~e uz~r.c çinde oturanlar için bir yur e • sa e- rüldüğü takdirde bu bahis üzerinde çok cLıitfen arabanın içine bakmayınız. . ,. tereddlid faaliyetlerini teksif ettiklermı nazarı ıh 
Ce tahtta yekdığerini istihlaf eden bir düdinmeliyı"z. bCDl' rar,atsız ediy0r5UTIUZ •• ıt diye ya - lokantaya gırmeAte etme - • 

:.-- - bara almak lazımdır. sürü deli için bir çiftlik sanmış, Türk - Ekrem Uşaklıgi1 zıh levhalar ·mışlardır. miştir. • ................................. . 
lükten aynldığı nisbette vatana yaban - ·············;:···A .. K V 1 M 
cı ge!miştir. , """ 

* Cümhuriyet idaresinin 17 sene gibi , 
bir devletin hayatında hiç sayılacak ka
dnr kısa bir zamanda başardığı eser göz
lerimizin önündedir, demiryolu şebeke _ 
mize gururla bakıyoruz, daha çoğalaca _ 
ğını, ayni nisbettc geniş ~osc ile tamam
lanacağını biliyoruz. Demir, bakır ma -
denlerirniz hakkında büyük ümidler bes
liyoruz. Bir zaman evvel hükUınet Reisi: 

_ Bu topraeın bir noktasında petrol 
varsa mutlaka bulacağız, 

i STER 1 NAN. IS TER iNANMA! 
b temsı·1 Resmi Fransız tiyatrosundan bir trupun üç eş 

ve.rrnek üzere şcluimize geleceği haberi ibize eski zamanla -
rı hatırı ttı. 

On iki yıl ev.veline gelinceye kadar İstanbulda ecneb: ti
yatrolarııın malum.! bir mevsim vardL Her dilden opern, ope
ret, komedi trupları yekdiğerini takıô eder, sırasına göre bir 
ders, sırasına g&e de bir musiki ziyafeti hnline geçerdi. 
Derken §ehrimiJ:e ~ebi truplarının gelmeleri seyrekleşti, 
nihayet büsbütfuı kesildi. 

İşte on Uti yıl var ki,Türkiye bir ecnebi trupunu ilk defa 
gt>rccektir. · e bedbinlere bakarsanız uzun müddet için gö-

rüp göreceği de bundan ibaret kalacaktır. 

Anlayanlardan birine sorduk: 
- Sebeb ne? dedik. Kısaca söyledi: 
- Ecnebi trupu buraya gelebilir, fakat burada kaz.andığı 

parayı memleketine götürmesi milmkün değildir, binaenn -
leyh gelmeye lüzum görmez, dedi. 
Doğrusunu söylemek IA.zımsa, memleketleri yekdiğerlnden 

ayıran menfaat, rejim, harb değil, eski harbde bir dPfn 

1 

bozulduktan sonra bir 'türlil yerine konulamamı~. düzelti -
lemcmiş elan para sistemidir, kıymetli para. kıymetsiz p·ıra 

meselesidir. 

l S T E i NAN, i STER iNANMA! 

ı<uml uıoe 
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Demişti. Onu da hatırlıyoruz. Fakat 
bilhassa bu maden araşnrma işinde b~ -
tün himmeti devletten beklemek b~zi 
mak~dapç u~şbrnhlli~ Şahfilnve ırr- ,~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~=~~~~~~~~~~ 
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17 Mart 

Sovyetlerle Japonlar 1 

arasında yeni bir hadise 
1 

Sakalin adasında bir çarpışma oldu, Japonya 
Sovyet hükumetine şiddetli bir nota verdi 

T<>kyi, 16 - Havas ajansı bildiriyor: 1 Tokyo, 16 (A.A.) - Domei: Jap<>n. ha
Sovye-t askerleri Sakalinin şimal hu- riciye nazın bugün saat 15 de Tokyoda

ludunda, Rus - Japon sahllinda bir nok- ki Sovyet büyük elçisi va91tasile Sovyet 
ta olan Ar83e yakınındaki bir Japol\ ht1kftrnetine şiddetli bir protesto vermiş
nıüfrezesine, 15 Martta ateş açarak, bir tir. 
kaç Japon askerini yaralamışlardır. Japon hükUrneti, Sakalin adasında 

Japon askerleri de silahla mukabalt Karafuto ~~~udunda vukubulan v~ iki 
· · Japon polismın yaralanmasını mucıb o-

etmışlerdır. Japon makamatı meseleye Jan yeni hudud hadisesini protesto et-
fazla ehemmiyei vermektedirlsr Zira kt d" · me e ır. 

M.dise ayni hududdan iki Sovyet tayya- Bu mmtakada vaziyet çok gergin ol-
resinin geçmesini müteakıb vukua gel- makta devam ediyor. 8 Marttanberi de-
ttıi§tir. (A.A.) miryollan münakalatı durmuştur. 

Almanlar kuvvetli bir 
Avrupa bloku vücude 

getirmek istiyorlar 

SON POSTA 

Fransa.da. 
yeni bir 

harb kabinesi 

Holanda vapurları 
ingiltereye 

seferlerini kestiler 
Amsterdam 16 (A.A.) - Telegraf ga -

zctesi yazıyor: 

Sayfa 3 

E 
e insanların bir mucizeye 

ihtiyaç !arı var 
Yazan: Selim Ragıp Eme, 

Hükfunet bütün seyrisefain kumpan -
yalarına yeni bir emre kadar vapur se

Londra 1 6 - Londrada öğrenildi - ferlerinin kesilmesini emretmiştir. 
ğine göre, Dalaıdye pek yakında Fran- Bunun sebebi İngiltereye giden nor - A merika Harlclye Müsteşarı Mister 

Sumner Well.s, devletinin relsl namı • 
.s·1 kabinesinde bazı tadilat yapacaktır. mal deniz yollarındaki tehlikelerdir. Dö- na üzerine aldığı Avrupa vaziyetini ve sulh 
Bu münasebetle hariciye nezaretıni nen bazı şayialara göre bu gece üç İngi- lnıkii.nlarının mevcud olup olmadığını tetkik 
terkederek kendisinde yalnız başveka- liz vapuru Noordhinder, Wieninegen, Go- vazifesini bugünlerde bitirerek memleketine 
let ve milli müdafaayı bırakacak ve odwinsands açıklarında batmıştır. dönecektir. PariS ve Londradaki temaslarını 
başkaca beş veya altı nazırdan mürek- müteakib tekrar Romaya dönmüş ve İtalyan 

R d 800 devlet ricallle son bir defa daha görü.şmüş_ 
keb bir harb kabinesi kuracaktır. omanya a tür. Bu toplantı esnasında Almanyanın Roma. 

Matbuatın tefsirleri elçislıı.in de bulunduğu nazarı dikkate alınır. 
Paris 16 (A.A.) - Bütün gazeteler, Demirmuhafız sa Mister Sumner Well.s'in ziyaretindeki 

ayruı meclisinde gizli celselerden son- mana ve ehemmiyet daha ziyade tebarıiz 

ra hasıl olan anlaşmayı mevzuubahs b t b k J d edecektir. 
etmektedir. ser es ıra ) ) Bu zatın Avrupaya icra edeceği seyahate 

tekaddüm eden günlerde ve o günleri taklb 
Matin gazetesi başmakalesinde eli - Londra 16 (Hususi) - Bükreşten bil- eden haftalar içinde umumiyetle tahmine 

yor ki: diriliyro: lstlna.d ederek yazılan yazıların bilhassa 
Ay.an meclisinin kabul ettiği hü.ku- Dün başvekil Tataresko'yu ziyaret e- doğru çıkmak iStldadını gösteren tarafı, mu 

mete itun· ad takrı'rı· y~bancılara karşı d k. 0 . h f 1 d hari!> devletler nezdinde Amerikanın önayak 
~ en es ı • emırm.u a lZ> aza arın an olması, İtalya ve Papanın da buna iştirak 

herhangi bir anlaşmamazlığı gizlemek bir heyet, bu teşekkülün kral tarafından eyleme:ile yapılacağı anl~ılan barış teşeb. 
için verilen sıkı bir itimad reyi değil - ileri sürülen şartları kabul ettiğini bil -1 büsüdür. Buna, böyle bır isim verilmese bile, 
dir. Çünkü başvekil açıkça konuşmuş dirmiştir. herlıal1e tarafları karşılaştırıp görüşlerıni 
\'e her türlü suitefehhümler zail olmuş Bunun üzerine, muhtelif tahaşşüd 1 birbirlre izah ettire:ek b~ zemin hazırlan. 
t k l d b

. b uk d be · v mak .L:>teneceğıne şuphesız nazarlle baka _ 
ur. amp arın a ır uç sene en rı me - . biliriz. 

Daladye konuştuktan sonra: müca - kuf .. buluna_n 800 . cD.e:rx:irmuhafız» azası, 1 İngiltere ile Fransanın bu hususta göster. 
deleyi kazanmıştı. Ayan parti grupları bugun tahlıye edılmiştır. Ecnebi memle- dikleri ihtiraza bakarak böyle bir teşebb!i.s_ 
ı eisleri toplanarak hükfunete itimad ketlere iltica etmiş olanlar da serbestçe ten ameli bir netice çıkmıyacağını sananlar 
takririni hazırlamışlaT ve imza etmiş - dönebileceklerdir. 1 elbette ki pek çoktur. Maamaflh, Sovyetıer. 
]erdir. Bu takrir reye iı::tira:k edenleıin Ancak, bütün bu azalar, yeni millt ı Finlandiya harbinin hitamından sonra, bu 

-"t kanaatin eski kuvvetini muhafaza edemiye_ 
ittifakile kabul olunmuştur. Araların- rönesans partisine iltihak ederek krala ceğl de, hildlsatın aydınlatmakta olduğu blr 

Londra 16 (AA.) - Daily Teleg- göre Almanlar, askeri ·bir muvaffak:i - lla sosyalistlerin de bulunduğu altmış sadık kalacaklarına dair bir taahhüdna - hak1ka~tlr. Dünya siyasetine yakından vakıf 
r ralph gazetesinin Kopenhag muhabiri yet elde edemedikleıi takdirde pek kuv kadar ayan ~zası müstenkif kalmış • me imzalıyacaklardır. olan bazı insanların umumi kanaati şudur ki 
yazıyor: ve-tli bir Avrupa bloku vücude getir - tır. Almanyayı mağlub edebilmek, evvelA Sovyet 

Berlinden alınan haberlere gxr"" Aı-ırr•_ek 8uretile diplom_ atik bir m_ uvaffa - B . t"nk"f beb" Ex ıs· N~fı·a Vekı•rı·nı·n Rusya ile olan temasını kesmekle kabil ola. u "' u ı~ ı · a ın se ı. ce ıor ga - ~ l bilir. Buna ıse imkan yoktur. o takdirde, 
manyanm Moskova sefiri Fon d.er 1 kıyet kazanmak ıstemektedirler. Bu zetesinin müsahade ettiği gibi. siyasi Almanyayı vurabilmek için evvel~ sovyet 
Bchulenberg 17 Martta Fon Ribentrop blok sııy~sinde e1de edilecek olan \ta - mehafiJin hükfunetten mctodların de- tetkikleri Rusyadan işe başlamak lazımdır. Finl!nd1ya 
Ue görü~me~{ üzere Berline gidecektir. ruırsız bir sulh Polonya ve Çeko-Slo - iiistirilmesini ve her şeyden evvel ka- harbi ve bu harbin bütün cihan~ ö~rettiği 
Pek yakında Sovyet emperyalizminin Yakyanı.n ~~yada kalmasını temin !1inede tadilat yapmasını beklmesidir. Konya 16 (A.A) - Buraya gelen N:ı - ders, böyle bir .. şeyin kolaylıkla mumkun ola_ 

·a • edcc~ktır tn...;ı;'7 ablukasını yarmak ve l?ilh k"k k b' ~ fıa Vekili General Ali Fuat Cebesoy re- 1 mıyac:ığı.nı gostermiştır. Şu halde Mister 
Almanyayı iptı aı maddelerden mah - · 6 ............. . ,. • ~ r ~ gere :z::e usan, gerek cıyan 1 . . , . . _ swnner weııs•ın seyahati, şimdi, başlangı • 
ı·w.n edecek olan yeni bir genişleme ona ka~şı elde bır ~ılah b~lundurmak mechslerı ba!'wekaletin, hariciye neza- fakatınd~ ~~' _mebuslaıımız, sul~~ ~ .. cından çok daha müsaid neticeler verebil -
hareketine başlamasından korkulmak- ma.ksadıle Alınan di?lomat~k ma~el - retinin, harbiye nezaretinin bir kişi il- mum. mud~1:1 ile ~onya Nafıa ~u~uru mek i<;tidadındadır. o zaman Sovyet - Fin 
tadır. len AJmanyamn hlmayesınde Şllnal 7 erinde birleştirilemiyeceği hususun- bele~ye reısı ve diğe: ze~at oldugu .ıal- harbi devam ediy_ordu. Bugün, bu harb bit ... 

. ~ , . İ . _ memleketleri arasında tedafüi bir itti- da müttefiktir. Bu vazifeler tek bir ki- de dun ~abalı otomob.illeril~ Çumr~ ka • mlştir. u-?.1~ bır m~hasebe yapabilmek 
D.ıg~ r cıhetten Rusya . s~andinavy~ fa.k akdine yardım etmektedirler. İyi ~i için çok ağırdır. Hususile ki bu zat za.sına gıderek sular ıdaresı ve tes ısatı - için dP kuçuk milletlerı muharebeye ithal 

t!a \~' P Yakınşarkta yenı bır harbe gı- h b l ~ı...e ll d ö 
1 

di"" .. · . .. nı teftiş ettikten sonra Konyaya dönmüş- etmE>k lmUnları binnetlce daha ziyade za. 
recek olursa bir Berlin _ Moskova. _ a er 8 an mCl'.lue er e s Y en gıne go narlAmento ıle de munasebette kalmak . . . . .. A yıflamı'}tır. Demek ki, ıazım gelen milsald 

. . . re İsveç ve Norveç efkAn umumiyesi - isterse. İstenilen şey şimdiki kaıbinenin lerdi:. N_~fıa ~ek.il.~ ~u~umet konağında I zemin hazırlanabilecek olursa, Amerikanın 
Roma ceph~ı kurmak ıstıyen Alman • n in bilvük bir kısmı şimal meml~ket _ 0 1 d, t f d h k'kA b" h b k devaır ruesasile goruştukten sonra sıra bütün otoritesi ile ortaya atılabilecek bir 
1 

b 
1 

A d .. .. 1 kt v a a ' e ara ın an a 1 ı ır ar a . . . 1 eli . K 1 d k 
arın u p anı suya uşmu., o aca ır. ]eri arasında tedafül bir ittifak akdine hinesi haline konulmuştur. Daladye, ıle Partıyı Be e yeyı o or u omutan- sulh tezi, katolik ftlemin ra.kibsiz mlnevl 

Emln bir membadan öğrenildiğine muan2dır. narlAmentonun bu arzusunu en kısa lığını, Ordu müfettişliğini ziyaret eyie - reisi Papanın da iştıraklle büyük bir tesir 
miş akşamda Partinin ziyafetinde bu - husule getirebilir. 

Garb cephesinde ve 
denizlerde f a~liyet 

Şehirlerimizin 
pasif mudaf aası 

bir müddet içinde yerine getirmeye 
1 
~ tur Böyle bir sulh kör mü olur? Topal mı çıkar? 

harır bulunuyor. un uş · . . Hiç olmazsa eserin taslağını dahi görmeden 

Dün iki tahtelbahir 
daha batırıldı 

Fransız amiralı bir rapor 
hazırlıyacak 

İngiliz tayyareleri 
tekrar Polonya 

Uzerinde uçtular 
Para 16 - mavasa göre askeri vaaiy~t) Ankara 16 - Fransız şehirlerinin 
İlkbnharın girmesine blrkaç gün kaldığı if k t "b Londra 16 (A.A.) - Hava nezare -

ı.aıde Alman kıt'alarını b k pas ·orunm.a er.tı atını hazırlamış "" • n son aharda. aldı · · d t bl"ğ edilTYli.,tir ıarı umumi vaziyetinde hiç bir de~lşiklik vu olan kontr amiral Mouren Baş.vekil Dr. tın en e ı u. .. ~ : 

kua gelmemiştir. Refik Saydamın datveti üzerine bu sa- İngiliz bombardıman tayyareleri son 
.Alsas ~ren hududunda, gündüı ve geee bah şehrimize gelmiş ve öğleden sonra 24 saat zarfında Polonya üzerinde is-

hıç bir hadise olmamıştır. B ..-1 t f d k b 1 d"lmi ı· tikşafd::ı bulunmuşlardır. Bu uçuş es-
Hnva seraıtl fena old ıoı. d aşve.l'i.I ara ın -an a u e ı ş ır. 

• Uı;un an, tayyare fa Am" l M b. "d h . nasında bir İngiliz tayyaresile bir Al -allyetı de az yapılmıştır. Gerek Fransız ve . ır~ ouren · ır mu det şe rı • 
gerek Alınan hava kuvvetleri, hatlar üze _ nuzde kalacak ve müteakıben istan _ man tayyaresi arasında muharebe vu-
rlnd~ !nlnız bazı istikşaf uçuşu yapmış _ 'bul ve İzmire giderek t€tkika~ta bulun !mbulmuş ve Alman tayyaresinin hasa
tı.r. ı .1-ta b hi ı · · · 'f ra uğrt"11ıgıv sarih bir surette görülmüş-

Şlm<ı.l denizinde 5 Alman ta .. c lW\. n sonra u şe r erımızın pası 
ilmydedi•miştir. YYare lıucumu müdafaasına aid raporunu Başvekile tür. Alman tayyaresi nihayet bulutlar 
Fransız askeri makamlarının tahmı 

1 1 
verecektir. Rrasında kaybolmuştur. 

ne göre, halen açık denizdeki Alman ~e~L - - İngiliz tayyarelerinin Polonya üze-
zaltı g<>mlerlnin miktarı nisbeten azdır. Fil ı•ng•ı'terede 300 b•ın k•ışı• rindeki uçuşunun bu memleket üze -
hakfüa. Almany~, kısım kısım denizaltı çı_ rinde ikinci uçuş olduğu bildirilmek -
karrnaktfldır. Half'n birinci kısım denizden d h ., ,.. h it ı ·~· İlk 8 Martta kubulmu e geıınemı~ ve ikinci kısım denize açıımamıo a a Si a a ına a ınıyor ı r. uçuş vu . ~ v ~ -. f nmliz tavv. areleri harbin .en uzun u -
tu·. Bu nrada bittabi ba.tan denizaltıları d~ ı-.· 
go1önü•1rle tutmak icab eder. Bugün iki Al_ Londra 16 (A.A.) _Askere alınacak 0 _ ru<ıunu yaparak 2400 kilometre katet-
nıan dt"nlzaltısının batırıldı~ı haber alın lan 25 ve 26 yaşlarındaki gençlerin kayıd mişlerdir. 
mıljtır. Al • - muamelesine Nisanda başlanacaktır. As-

man aJansına göre k k b ki 
ı 16 (AA l Ask • ere almaca olan u yaşlarda genç -

He1igoland ü:rerinde 
Londra 16 (A.A.) - Hava nezareti İn

giliz bombardıman tayyarelerinin Heli
goland üzerinde istikşafda bulundukları
nı ve düşman tayyareleril~ d' ıfi topları
nın ateşine rağmen vazifelerini ifa ede
rek üslerine döndüklerini bildirmekte -
dir. 

Beri '"• . · - er. vaziyet hakkın . . · · · d 
da D. N. B. şu malOmatı vermektedir: • lerın mıktan 800.000 kışıyı bulmakta ır. 
Hammel-;ber~ ve Perl el.varında dü~an ı 27 yaşından yukan C'lanların as'Kere a

devrlyelerl tardedilmiştlr. Garb ceph~lnde 

1 

ımması i.çin kralın yeni bir beyanname 
topçu ve hava faallyetl az olmuştıır. Re§retmesi lbım gelmektedir. 
Monıne sl.stemiPde iki Fransız tayya.resı _ __ 

Ltedrschled civarında Alınan askerıerıntn 
üzerine mitralyöz ateşi açmışsa da han da_ 
fi topl!\rı tarafından uzaklaştırılmıştır. 
Yukarı Rhln'de düşman müteaddtd taar. 

ru:ııle.rı:t:ı bulunmuştur. 
l Alman tayyareleri şarkt Fransa. ve fl.ınaı 
,denlzl üzerinde keşif uçuşlarına. devam et_ 
• mlşl~r ve birçok İngiliz devriye gemisine mu 
ıJQ,ffaY.lyetıe hücumlarda bulunmW}lardır. 

----

italyada bir tayyare 
kazasında 6 kişi öldU 
Roma 16 (A.A.) - Bir tayyare kaza&ı. 

neticesinde 6 kişi ölmüştür. Bir keşif tay
yaresi, tayyare meydanına düşmüş, üç 
kişiden ibaret olan mürettebatı ölmüş -
ttlr. Tavyarenin enkazı ıii~er bir tayya -
reci 11e iki gence çarparak onları da Bl
<lttrmüştür. 

Be:ç~ka -Alman hududu 
tamamile kapatıldı 

Amattpada şiddetli 
Bir z,./zele oldu 

Brüksel 16 (A.A.) - Belçika - Alman 1 Amasya 16 (A.A.) - Dün gece saat 
hududu evvelce kararlaştırıldığı veçhi ~ 121.30 da şehrimizde ol~ukça .?i~detli ~ir 
le 1~ Marttan itibaren hemen tamamile zelzele olmuştur. Aydogdu koyunde şıd
kapanmıştır. dctli bir zelzele de ayni saatte olmuş ve 

bu köyde bir samanlık yıkılmıştır. 

İtalya İzmir fuarına 
iştİr1\k ediyor 

Ankara 16 _Koordinasyon heyetı bu- İzmir, 16 (A.A.) - İtalya hükumeti 
glin Başvekil Doktor Refik Savdamın ri- onuncu enternasyonal İzmir fuarına işti
yasetinde toplanarak ruzname~inde bu _ rak edeceğini ~ildirmiştir. Geçen sen~ 
lunan meseleler üzerinde müzakerelerde J inşa ettirilen Italyan pavyonunda yenı 

Koordinasyon 
heyeti toplandı 

bulunmuştur. ~a.) bazı tadilat ve tevsiat yapılacaktır. 

Konya 16 (A.A..) - Nafıa Vekilı itiraza k.alkı.şmanın manası voktur. 
bugün Beyşehire giderek sulama şe - Fakat hayatın realitelerine. uydurulup adl 
bekesinin esası oll:'!n Beyşehir göfünü ve hakkaniyet esa..sına. istin.ad ettirilerek 
ve barajı tetkik eylemiş.tir. umumun ta.wib edebileceği bir esas, elbette 

Konya ovası 

Konya 16 (A.A.) - Sabahleyin vali -
miz ve meb'usları.mızm bir kısmı ve ma
iyetlerile birlikte otomobillerle Beyşehi
re giden Nafıa Vekili Ali Fuad 
Cebesoy 15.30 da Konyaya dön
düler. Bu seyahatte, Beyşiheri gö
lü ile barajı tetkik edilmiş ve Konya o
vasını sulama davasının en kuvvetli mes
nedi olan gölün normal seviyesinden 1. 70 
metre yükselmiş olduğu memnuniyetle 
görülmüştür. Bu miktar bir suyun bir su 
lama devresi için kafi olduğu yapılan 
hesablardan anlaşılmıştır. 

kl fena bir şey olmaz. Bütün mesele, işte 
bu formülü bulmakta ve bu mucizeyi yarat_ 
maktadır. 

.............................................................. 
/ngiltere ile 
Ticaretimiz 
Ankara 16 (A.A.) - Ticaret Vekale • 

tinden tebliğ edilmiştir: 
İngiltere ile yeniden yapılan tıcaret 

ve tediye anlaşması mucibince hususi 
takas yolile lngiltereye yapılacak ihra -
cat mukabilinde memleketimize yap1la
cak ithalat nisbeti yüzde 60 dan yüzde 

Pir Yu~osla'V gemisi battı 80 e iblağ edildiğinden İngiltereden ya-
Londra 16 (Hususi) - cSlava» adın pılmakta olan ithalat üzerinden halen 

daki 4500 tonluk Yugoslav gemisi, bu alman yüzde 70 takas pirimi yüzde 56 ya 
~ün Bristol kanalında batmıştır. ir.diriliniştir. 
~ ............................................................ ··················· ····································-·--·-

Sabahtan Sabaha 

Esrarengiz harb 
Çekoslovakyanın Alman istilasına uğrad1fı günün yıldönümünde İnl'iltere 

Pariciye Nazın Çek m.ihetine açık birçek verdi: 
- Qek061.ovakya istiklaline kavuşacaktır. dedi. 
Harbin başındanberi Fransız ve İngiliz Başvekiller! ıharb ve sulh üzerine konu. 

şnrken ayni sözleri tekrar etmişlerdir. :M:üttertklerin ~ şartlarında sarahat var .. 
dır. Polonya nı Çekoslovakya bayata avdel. edece~erdır. Bundan başka Almanya 
k.. Ük komşu.arma taarruzdan feraıat edecelc, temınat verecek veyahud başkaları. 

uç taarruz edenılyecek hale getirileceh-... Bu bir suih formülüdür. Kabulü Alman. 
;:ya. tatbiki müttefiklere a.lddir. iki taraf barb sahasında henüz konuşmllf de. 
ımerdir Alman devlet reisl son nutkunda gerçi evveJdlere nazaran daha tem. 
kinli gÖrünöyordu. Fakat Polonya veyahvd Çek~~lovaky~ üz.erinde ~ünakaşa et. 

iyeceğini de ihsas etmişti. Araya Am.erilta Cümhurreisinın siyası yoklaması 
:nşınca dünya efkirı umumiyes.i tereddüde düştü. İki tarafın sulh şartları üze • 
rinde bir değişiklik olup olmadıtı fikri peyda oldu. Tam bu sırada İngiitere Bari. 
ciye Nazarı mesajını neşretti. Mesajm neşri Fin.Rus sulhünün hemen ferdasına 
tesadüf ettiği için daha mühim göründü. 

Bu vaziyete göre sulhe ve hatt§. ondan evvel ciddi bir harbe kadar daha bir 
takım siyasi tehammürlere şa.hid olacağız. Faaliyetten kalmıyan Berlin barb yapa. 
madıkça bütün hızını siyasi kombhıezonlara veriyor. Alman deV:et adanılan tıpkı 
miknatisli maynler gibi miknatisll propagandalar satıveriyorlar. Fakat Alman 

tekniğinden geri olmıyan İngiliz tekniği her keşfin mukabil keşfini bulmakta re. 
cikmiyor. AnlaştJıyor ki formül ve kombinezon devri geçecek, ondan sonra sinirleri 
saı:am olan taraf hasmının için için gevşediğini görüp son darbeyi indirecek. B'll 

esrarengiz rharb ancak böyle bitebilir? 
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( Haberleri ) Bugün SltlYIEB sinemas1nda 

16 Mart şehidleri 
ihtifali dün yaplldı 

ihtifale kalabalık bir halk kütlesi de i-1tirak etti, 
' aziz şehidlerimizln hahralan anıldı 

Dünkü merasimden bir i'?lttoa ve §e1ıitilerin mezarlanu konan çelenkler 

Ht-r vıJ olduğu gı"bi dün de saat on bet- kutsiyetini heıyeıcanh cümlelerle üade 
te E üb .şchidlığind'e 16 Mart şehidleri etmiştir. 

iç n buvü.k bir ihtifal yapılmıştır. İhti- Milteekıben ~niversite ~le~er!nden 
ram merasiminde. havanın çok yağııJı Osman Bay: nl bır nutuk soylemıştir. 

1 ğm k 1 b 1 k b. h lk küt Bu i5ylevlerden iOlll'ay Kolordu ban-o l'!'ac: na ra en a a a t t.r a - . . 
. ir . . 1 b 1 • ih -.r: 1 b t· dosu ihtıram ve matem havası çalmış, 

}f' ı. ı.;nıvcrsıte ta e e erı, ı fJ.ıa eye ı- b d h uk dd h"dlcr' 
n· t kil ve idare eden zevaıla, askeri ~ .esna. n azırun m . a es şe. ı ı-

kı , ~ .. f . E ''b ta .,,_ mızın a:uz ruhlarını tazız ve tebcıl eyle-, • a p .:.ı mu rezesı, u or ve ı.uı. . • 
, , ,__1 . b 1 1 d mışür. 

" t e~- en u unmu~ ar rr. Kolordu, Parti, Kültür Direktörlüğü 
fl-t"' lf'. saat on beşte Belediye azaS'ln- vesair resmi ve hususi müesseselerden 

dn~ '!\~ liha Av~ini~ şehi: namına söyle-

1 

gönderilen çelenkler şehidlerimizin mak
d ~,,. canlı b r hı abe- ile başlanmıştır. berine vazolunmuş, mutad vcçhile bir 
Hafb yırmİ yı1 önce bugün Şehzadeba- manga asker havaya at~ et.miştir. 

Zehit·lenme arazı 
gösteren beş kişi 

tedavi alt.na ahndı 
Dün şehrin muhtelif yerlerinde üç zc

birlcrune vak'nsı olın~, ikisi çocuk ol
mak üzere be§ kişi tedavi altına alm
llll§tır. 

Karagümrükte Kabakzade çıkmazında 
6 numaralı evde oturan Basanın 9 yaşın
daki oğlu Ömerle altı yaşındaki kızı 
Hayrjye bir bozacıdan aldıktan boza), 
içmişler, bir müddet sonra da zehirlen
me nlAimi g~erdir. 

Çocuklar tedavi edilmek üzere Şişli 1 
rasta.nesine kaldınbrak zehirlenme 
vak'ası etrafında tahkikata başlanmıştır. 

Salınatoınrukta Dırağman mahallesin
de 32 sayılı evde oturan İsmail adında 
biri de yediği börekten zehirlenmiş, Gu
reba hastanesine kaldınlınıştır. 

Üçüncü zehirlenme hadisesi de Gala
tada olmuştur. 

Lülccihendek mahallesinde 28 numa
rada oturan Faik, Tophanede bir dük
kandan aldığı kavurmayı yemiş, az sonra 
tesemmüm arazı göst~tir. 

En gnzel dekorlar arasındıt ve en mükemmel musiki.mizfn 
terennOmatı artındıt çevrrien 

~ ..... ~~--

Senenin en bUytık T'ÜitKÇE SÖZLÜ ve ISP ANYOLCA ŞAHRJLl Filmi 
Baş rollerde: SevimlJ 1 ş.rin ve güzel Isµanyol yıldızı 

nfn okuduJ?u rnb".levaı isp nyole:ı şarkılar cana C4ll katmaktadır. Son 
gt'lnlerden i tıfade ejerek görmek rırsııtını kaçırmayınız. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Bugün SAKARYA sinemasınrla 
Cidden görUlec k f vk>tlSde btr program 

lstanbulda ilk defa ve mevsimin z feri 

Kartal Per.çesinde MERC AN ADA S 1 
Herkesin görmek istiyeceği 

heyecanlı, nıerakb bir tilm 
JAMES BUSH • HELt.'N 

HUGHES tarafı.,dan 

2 bOyOk Fransız yıldızı 

JEAN GABJN 
MI HELE ~ORGAN 

tarufından Faik tedavi edilmek üzere Beyoğlu 1 
hastanesine kaldırılmıştll'. ~m:'.:l!l!:m:r:::ııımı••mDl!l!l'IBl-m:m1~mııı--ımı-.. m111E11-!m'l~Df' 

l 
--. .. sen o en ok.. . 9 mil' on dolar sıtrfıle... BU· 
yok bf r ordun an iştiralo.fle vücuda getirilen ... 
ve sinema tarihinin en bUyOk esarI olduğu 

bOtnn san't ı dOnyasını:a kııbul edilen ... 

ir s·nema harkasıa •• 
·r h r·ka ar hari Sl 

(Fedailer alayı ) 
lngiliz edibi RUDYARD KIPLING'in tlShreti Alemfiimul bilyük edebi şaheseri... Bir sinema şaheseri 

olarak caıılandırıldı. Eşsiz kahramnlık..- Savaş... Sergüzeıt... Entrika ve Aşk Filmi. 

Baş rollerde: GARY GRAND - VİCTOR 
Me LAGLEN-DUGLAS FAIRBANKS 

Jr. ve Dilber JOAN F ontaine 1940 senesinin bu en buyuk filmini takdim için 

so • ER Si EMASI ~ında i gaJ kuvvetleri tarafmdan şehid Burulan onra geç.id ı:esnıi yapılmış, 
edilen kahramanUınn aziz hatıra arını başta askeri kıt•a olmak üzere, polis 
hürmetle anm~: müfreze.si, mektebliler, ihtilal heyetinin 19 Mart Salı Akıamı saat 9 da fevkallde ve hutusi bir GALA tertip etmiştir . 

.- Ey yüce şehidler, dün sana kıyan- önünden ııra ile geçmişlerdir. , ~=======:ı,.~S~a~h;:_:a:k:şa~mı:.~i~ç~in~~ye:r~l:er~i:nı~· zı~· .:fi~m:di:":de:n:.:te:mı:· n~e:d:eb::il~i;rs;in;i~z.~T~e;l~: ~4;2:85~1~======~ 
laT bugün sana jnanıyor ve day:ınıyor- Dünkü ihtifalde Vali ve Belediye Rei- .ııd 

lnr> demiştir. •ıi namına Muavin HalUk, Kolordu adına 'ı 
Meliha Avninin a1kışlanan bu nutkun- bir yarbay, Errıniyet Müdürlüğünü t em

dan sonra Parti namına Beyoğlu başka- silen de Fatih emniyet Amiri Halid bu
m Ekrem Tur söz almıs, o da günün Junmuşlardır. 

Deniz işleri: 

iki 'apur enkaz.mm çıkarılması ic;in 

M e s 1 u d bir e v lenme 
Gümrük \•e İnhisarlar Vekaleti sabık 

munmelAt müdürü ve elyevm İktisad Ve-
münaka a açılacak kfıleti ·i§ dairesi reisliği şube müdürle -

Mıntaka Liman Reisliği 1stanbn1 Jimn- rinden P'azıl Akyolun kerimesi Beria Ak
nının temizlenmesi işi etrafındaki faali- yol ile eski gazeteci arkadaşlarımızdan 
yetine devam etmektedir. Haydarpaşa ve elyevm İktısad Veki!eti Ankara mın
ve Yenikapı civarında batan Mariyel takası sanayi ve if müfettişi rı1emduh 
Betya ve Margarina vapurlarının enkaz- Tezclin nikah merasimleri, Ankara Be _ 
lannın çıkanlması için yakında bir mü- lediye dairesinde güzide davetliler hu -
nakasn açılacaktır. Münakasaya k.im.c;e zurunda icra kılınmıştır. Genç evllle _ 
~irak etmediği takdfrdı:ı bu ~purlar re saadetler temenni ederiz.. 

Milyonlar harcanarak yeniden kurulan tarihi şehirler 
içerisinde muazzam sahnelerle filme alınan 

Büyük bir aşk ve kahramanhk destanı 

Baş rollerde : RONALD COLMAN 
ve 10,000 Figüran 

Frances Dee 
Buil Bathbone 

enkazının Liman Reisliğinin vasıtasne ~.··.·· ·.· ·.··.··.· ·~··m·· ·.··.··.··.··.···.··.··.··.··.···.··.··.··.·-.··.··.··~-· ~-------~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
çıkarılmasına başlanacaktır. r-

--·-············································· .. ·-····· 
Satılık köşk 

arıyor~-

Deniz kenarında veya denize çok 
yakın bir yerde geniş bahçeli bir 
k~ anyonun Ycşılköyde, Adalar
da, Botazda v a Anadı:tJu sahilin
de olabılir. Mümkünse fotağrnfla 
birlikte tafsilAt, fint Son Postada 
~Makbule. adresıne bı1dirilmeHdir. 

A LAHIN 
CENNETi 
TOrkço SözlD, Tnrkçe Ş:ırkılı 

bnyok film. 
~ mrHye k~ular bıçbir tnrkçe füme 
ıuısıb o.mıyan bir muvaffakıyetle 

K AD IKÖY 
O P E A 

s,nemaSlnda dev m ediyor. 
'l'el : 6 821 

T az.a. 
MAYMUN ADAM 

Johnny Veissmüller - Maureen 0' SuUivan 
TCRI\ÇB SÖZLÜ Pak muhte!lem bir mm 

Pek yakında S A R A Y sinemasında 

BUGÜN 

MELEK 
Sinemasında 

Bugün T .A. K S İ 1'I Sinemasında 

POLTAVA MUHAREBESi 
( DELi PETRO'nun SONU) 

SOZLO TÜRKÇE 
Muuzam meydan muharebeleri - En dehşetli deniz çarpışmaları - 300.000 

kişinin iştiraklle çevrilen harikttlar filmi. 

BugQnktl seanslar : 11,30 - 2 - 4,20 - 6,40 ve 9 da 

Amerika ve Avrupada 5.000,000 nüsha basılan, 
dedikodusu bütün dünyayı saran bir romanın f ilmi 

ROSALİND RUSSEL 
ROBERT DONAT 

HarBrul&de heyecanlı vo m~tesna bir mevzuu olan bu film siııemncılıtın bir şaheseridir. 

'--~---•••••-----------------' ~me~~ ~uk ~TROroRNAL: ~wnb~bvednnya ha•adi~~ 
"" ~-----------.. Bugün aaat 11 de tenzilatlı matine ~----------.:.~ 



vyeflerin · bugiinkii 
deniz kuwelleri 

ı···-······--- ·- ..• Y A Z A N ---·-·····-· .. -----! BmaJrll senerat a. Emir Brkllet 1 
1__ "-~osta,. mn~:ri ~~harriri _I 

Hıc6aeler Ka11ımda 

Dell mi. akıllı mı'l 

Balona hinaa kral 
Belçika Knh Birild Alber, t.f)'9 

renhı ieadmdan enıe1 umaındll kano 
sı Xraliçe Elizabet oldaiu halde batoa 
la bir,ok defa \IÇmUftu. Balonla uçan 

~~.... Dk kral o <>kluP gibi aucmcu da ıem 
o ola gerektir. 

Bir lıadında ne 
Ar nır 61 
Evlenmek bnrmdıa .. 1* ... 

ekek, Allkatıdla •1 8llpld b-+9: 
- c!ılftst:akbel reiibmnda ne Cilll . .,.... __ _. ........ ..,.. 
Gimellilr mi? Tahm1 mi. aen.t mi. 

,.. Jalt ..... .... bir blt1ra 
'111.u 

Saaiıt ... wr..,t Wr tWdM .. 
Mred~ 

ıs ... hlr aııtt,.- .... • 1 • 
.-rkfeua.-b..a..,,...•• 
•• "" 1 h hcf::r":neclr beJleeder. 
l96J'lıl JllP' .. Wen 4a badisi i~ Wır 
._. .,_. &aa .. işiDAie t>ama ea1ııl 

1 1·'+,.i'• liderin poırtl" lini çim 
...,.u. 8i6Wflrl-'hd aawı diliaden 

hillAla edeyim: 
- Seıverl S MJD.ID için kale:zıe 

bw)ewdıaa .wftl plmtı buWrdum. lta-

J81Dda - - çıkan da o. olurdu. 
KE uNt JmutMnm ao anecilr 

hep yerindedir. Arkadaşımı kalemdm 
Çllm' çıkma Meserret kıraathanemi • 
naı JOhlAv tutıwı ~ Bir la1-

~ .. -1e cekilr, ..... - ohm•lmam 

l&terlnl 1mp1r, aece aeç w1tte ..._ 
hareketsiz bbıdı. Btr ... .. ... 
Zıı sevcllll aıbdat ...... _..,,,,... 
din söyledi: 

- cEva litmlk lclD hen•• •JU -
mmm beldeıim. Bml - ft1dt .. -

...... lılftl•• mblbl --· Qla. 
lldml • ı il., ._.llelı' lreJeelde -
IJma pliDce: UJUdulunm mıma11 • 
mz, ne olmak ..._bil ne o1c1ae-
dDfl.a'•-lm. Banda aca bir m* ... 
,.,... ... ulzlm .,. benim lçlll .... .. ...... --~.,.,--
... bJmladır,. dedi. 

tta1emle tanu:blma 1Jdnd arka4la -
p Sldfettlro. O, am. aa dalrikst 
weur. berkelll!ll enet çıtw ve ... 
ft'1ne -..mı. Onu ~ ti,.tre 
w ..... tek 1* .,.. yalım ,,. -

1Dedim. Bep -- .. puJdarile bu -
ı......-. haJıatta tek aevkl eri JclL• 

• noktada iJatiJar dDltuıadMl dlD
Jedikleriml blrabrak okuyucuma hl -
tal» edeyim: 

- Müstakbel refibnm lilze1, ml • 
gin. tabail ı&m6t. ince olup oh....., 
il 1ldncl deneede kalır. ıcenmnt .... 
aratmı, aenl ne çebin, tşp1 ...._ 
Da: c13enlm için cennet ev!mdlb .. • 
c1Jdl1n, ... e1D ..... 
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Sarayda huzur dersleri 
Dnn bir matbuat davası 

hararetli saf hal ar arz etti 
İddia makamı, suçlu vekili ve davacı vekili arasında 

şiddetli münakaşalar oldu 
Vaktile camilerde böylelerine tesadüf ettikçe kaçardım. Burada ise kaçmak 
imkanı yoktu. Memleketin bütün mekteblerinde resinı dersleri verilirken, 
sarayın birçok kısımları tasvir~erle dolu iken, karşısında söz söylenen padişah 
bizzat resimlerini yaptırm1ş·,en hoca lafı tasvirlerin haramiyetine intikal ettirdi 

Dü:ı asliye 6 ncı ceza mahkemesinde İbra. Müddeiumumi de, mütaleası arasında bu 
hlm Hakkı Konyalı tarafından CUınhuriyet tarihi hizmeti niçin bugüne kadar ifa etme_ 
gazetesi aleyhine açılan davalardan birinin miş olduklarını sormuş, buna İrfan Eminin 
daha duruş~asına başlanmı~tır. Bu dava verrtlğl cevab iddia makamını temsll d 
muhtelif munakaşalara sebcbıyet vermiş ve e en 
son günlerde görülen neşriyat davalarının Rlfat tarafından bir hakaret şeklinde kar .. 

Saray ramazanının başlıca hususiye - penin üzerine yerleştirilmiş bir minder- ! Bu huzur dersleri yüz su kadar sene en hararetllsi olmuştur. şılanmıştır. 
ti huzur derslerıydi. Bunların ne olabı - cikte, saburane otururdu; sağ tarafında, evvel bir padişah tarafında~ ıhdas olun _ Dava mevzuu olan yazı, 20 2 940 tarihli Muddeiumumi Edib bu noktanın zapta geç 
leceğıni evvelden tahmin etmek müm - yerde diu dizi hanedandan hazır bulu _ muş ve 0 zamandanberi tahta cali:; oıan Cümhuriyet gazetesinin ı incl sayfnsırıda mesln! lstiyerek, demiştir ki: 
kün değildi: fakat nasıl hitabet ve belfı- nacak olanlara, sol tarafında da gene öy- bütün padişahlar tarafından takib edil _ ne.şı·cdll~n aVe.sikalarıı ?a~lıklı ımznsız bir - İ.:fan Emin, Cümhuriyet müddelumu. 
gatin birer mükemmel nümunesini teş - le dizi ile mabeyn erkan ve memurinile, mişli. Her derste ancak ıki üç ayetın ma- ~na~~al~~~~:U~u:aı~:a~· Y1!ı:ı.~~~a ~ü~~ı 1~~ı~: mlliğınin lnkılab aleyhindeki yazıları mü • 
kil etmesi lazım geleceğine hükmederek bendegana mahsus ipek minderler sıra - nası veı·ilerek onların etrafında sfü: söy- tine ve Ebedi Şef Atat.ürke .sövmekle 1thnm dafaa etmek vaziyetine düştiiğünli, söyle -
ilk defa olarak bu derslerde hazır bulu - lanmış olurdu. Bunların üzerinde bacak- lendiği için yüz şu kadar sene içinde Kur olunuyvr, buna dair Konyalının kendi el dl. Kendilerine bildirmek isterim kl, şu drı. 
nunca diyanetle hikmetin bir memzucc- lar kıvrılarak, hele şişmancalar için ta- anın ilk cüz'ünden belki onda biri tak _ yazı.~t olduğu kaydile bazı ve.sikalar verlll - klkndıı iddia makamını işgal eden, Atatürk 
sini dinlemekle zevkyab olacağıma emin hammül olunamıyacak sızılara sebeb o - rir cdilebi!mişti ve eğer bu dersler~ de- yordu. Konyalı, bu yazıda ileri sürülen hil.di_ devrinde yetişmiş ve feyiz ve enerjisini on. 
idim. Bunun için sebebler vardı: Küçük lan vaziyette, belki bir saat muztarib ol- vam oluıunak k dd ls· d K ' 1 seyi bılahare te~zib etmiş, fakat iddia.sına dan alını.~ olan biridir . . mu_ ~ er o ay ı ur anı nazara-:ı, bu tekzıb geç ve matbuat kanunu_ Avuk · .. .. .. 
yaşımdanberi ramazanlarda cam.ileri do- mak icab ederdi. Her celse bittikten son- hatmetmek kım bılır kaç asırda na::.ib 0 _ na aykırı olarak, ilk yazıdan farklı puntoda . at Irfan ~in ise, sozunun yanlış an 
laşırken vaiz' erin kürsüleri kenarında ra ayağa kalkmakta; ayağa kalktıktan Iabilecekti. 1 hurnfatla neşredilmLştir laşı_Jd.ığıııı, kend1sınln bunu demek isteme • 

d b
. ·· dd d d k ·· · · . · . dlğını beyan etmiştir 

urur ır mu et dinlemeğe çalışırdım. sonra a urma ta, yurümekte kolay ga- Mukarrir başlardı: Han"i ayete sııa Işte tbrahun Hakkı Konyalı hem bu cı. . · 
Sonra bunların çirkin yaygaralarla, kö- lebe çalına.rnıyan zorluklar çekerdim. elmi d E . • . 

0 
• hetten, hem de mezkftr yazının maddel mah Oelse bu Şekılde hararetli safhalar arızet_ 

g -~c or_a an... ''ela onun mana -ı su.sıı tayini sure tile kendisini te"hir ve haL tikten sonra, mahkeme Ctimhuriyet gazete. 
tü bir türkçe ıle çırpına çırpına en yük- Huzur dersleri başlarında bir mukar- ı d k b k .. sını soy er ı, _ ı_ı:ac_ a,_ ça u ·ça ... Asıl mat- kın husumetine maruz bırakacak şekil. sinde neşredilen vesikaların asıllarının sunlu 
sek mevzulara temas etmek isterken na- rir ile muhatablardan mürekkeb bir züm ı b 1 d - ld ... ~ o an o egı ı!. a1~~et,. muhtelif müfes- ı de tahkir ettiği iddiaslle, Cümhuriyet gaze_ tarafından ibrazına karar vererek, duruş • 
sıl saçmalara, hezeyanlara boğuldukla - re tarafından verilirdi; mecmuu on beşi sırlerden naklen turu rıvayat ve hiku _ tesl al-evhlne dava ikame etmiş ve ayrıca mayı talik etmiştir. 
rını gördükçe elim bir hisle oralardan geçmiyen bir hey'et... Dersler ramaza - yatı döküp saçmak ve bunların etrafında 10 hin lira tazminat talebinde bulunmuş • 
kaçardım. Gene o sıralarda Hamidm bir nın ilk gününden başlıyarak haftası so- reşid çeşıd acib ve garib fs 1 1 1 tur. Dava, Cümhuriyetin umumi ne§riyat p il f }; ' , e ane ere .. d .... Hik t "nif l h" ıl O S • • 
cvaize bir mev'ize> sini okumuş, bunu nuna kadar devam eder ve bun~ara ikin- dolu tevşihata t rih t b. . . . f' mu .. ur:ı. me Mu a ey ıne aç mıştır. ıı;; • . . ' . eş a a ır gu ıı.gah Dunku celsede, davacı vekilt Etem Ruh1, 
dinlemeğe tahammül edilememiş herze- di namazından sonra başlanırdı. Her sene b 1 k ı kil u ma ıçın vesı e teş ederdi. lşte ılk müvekkili aleyhindeki yazıların bir isnad_ Üstüne tencere devrilen bir ~ 
gulerin suratına indirilmiş bir te'dib şa- mukarrirleri ve muhatablan -ki hergün gününden başlıyarak, bütün ramazanlar- dan ilJ;ıret olduğunu söyliyerek, Konyalının ayakları haslandı çocugun 
marı kabilinden telakki ederek sanki on- için ayrı ayrı zevattan teşekkül eder- da huzur dersleri böyle devam edince Atatürke sevgi bağlarlle bağlı olduğunu lll. • 
lardan intikam alırcasına ezber etmiş - meşihat, mer'i olan bir u.sul dairesinde bizler için ccyvah! .. > diye yanmaktan ve etmı, ve bunu isbat maksadile de mü • Beşiktaşta Serencebey yokuşunda Sa· 
tim. O sıralarda Avrupa dünyasında vaz- sıra ile intihab ve saraya izam ederdi. başka bir ış· kalma 1 d N 1 ı vekkilln Ebedi Şef hakkındaki matbu bir dıkzade çıkmazında 6 numaralı evde o· 

mış o uyor u. ı ası o- . . . 
lerin nasıl yapıldığına, mev'izelerin na- Bu derslere dahil olmak için namzedler ı da b"d f d be . 1 yazısını okumuştur. turan terzı Zekının 5 yaşındaki oğlu Fik-
sıl birer san'at ve hitabet eseri olarak iyice ralı<:.ırlardı, zira vazüelerini bili - up_ ı aye ın en rı sa tanat makamı 1 Bil!h:ıre suçlu Hikmet Münifln sorgusuna ret, odalarında mangalın ilstünde ka • ~ ~ nı ışgal eden padişahlar ve bu işi her y11 

1 

geçilmiştir. Hikmet Münif ezcümle, şunları . .. . . . .. y 
tertib edildiğine vakıftım. İsviçre, İngil- rince ceblerine bir atiye, sırtların::ı bir tertib ederek vaizleri intihab eden şeyhJs söyleml~ttir: nayan tenccreyı uzerme devırmış, dokü-
tere, Almanya gibi protestan diyarla - cübbe, bellerine bir şal kuşak ihsan o - lamlar şu huzur derslerinde olsun iz"ana, - Neşrettiğımiz vesikalar sahte değlld!r, len sular ayaklarını haşlamıştır. Yaralı 
nnda Pasteur'lerin Pazar hitabelerini lunmak mukarrerdi. Hazinei hassa için mantığa K , t· k r ı icabında bunları mahkemeye de 1brnz ede çocuk Şişli hastanesine kaldırılmıştır. 
hazırlamak için Tevrattan, İncilden ıl - ı ihtiyar olunamıyacak kadar ağır bir mas . . .' ~r anın azame ıne, ma u ıye- biliriz. Fakat, nereden aldığımızı .söyUye • 
ham alarak, herhangi bir fıkranın, bir raf değil. Mukarrirlcrin cühbeleri si - tıne layık bır cereyan verememişler ve meyiz. Zira bu, gazetecilik mesleğinin şla - Bir adam gazoz şişesile başından 

padişahın karşısına geçirilen mukarrir - rına uygun de~ildir. yaralandı 
ayetin etrafında ~an'atkarane nakışlar, yah ve iyi bir kumaştan, muhatabların · lere, mutaden cami!erde kürsülerını dö _ .Suçlu vekillerinden Irfan Emin 1.se, dava. Kasımpı:ıı<:.!ıda Kualksızda Birlı"k soka-
tevşihler yaparak bunlardan ahlaki neta- cübbeleri de mavi idi. 1 ıı "k ı d ki -r--ve döve envaı hürafatı, sanki, haşa süın- cının e yazıs ~ vesı a ar a yazının bir gv ında 16 numaralı evde oturan Cemal, o 
yic çıkardıklarını; katoliklik aleminde, Saraydan evvel Dolmabahçe cnmisjn - me haşa ahkam d' . . . d""k"" vtılnıf ehline tetkik ettirilmesini talcb et 
mesela Fransada köy rahiblerine varın- de bir toplantı yaparlar ve :> günün der- • . ı ınıye .:mışces~ne 0 up miştlr. Bu vesikaları tarihe intikal ettirmek civarda bir kahvede otururken Murad a-
caya kadar mev'izelerini işleye işleye si hakkında bir tecrübede bulunurlardı. sk~ç~ vaızlerfden daha yuksek bır eda tel- gayesll~ ve vatanı bir hizmet olarak neij - dında bir şahsın fırlattığı gazoz şişesile 

ınıne muva fak olamamışlardı. rettlklerlni ilave etmiştir. Buna karşı, Kon_ 
bun1aıın arasından ~öhretleri cihana şa- Bu tecrübe gayet basit idi. Mukarrir sı· başından yaralanmıştır. 

Neler işittik? Vaktile camilerde bövle- yalının veklll: . 
mil hatibler yetiştiğini, hele Fransa ede- ı-ası gelmiş olan ayeti tefsir ederken ya- • M tb b1 k t ih 1ntik ı ı Yaralı tedavı· altına al 11,1urad lerine tesadüf ettikçe kaçardım. Burada - a u r vesı a ar e a edeb. mmış, ı, 
biyatında Bossuet Fcn:.ıan, Bourdalone, nında oturan muhatab bir sual ırad e - k k .mk . k S llr demiştir. yakalanmıştır. 
Ma~Uloo,~&hi~ hl~be~ri~-S~-d~mukarilib~~~w~nıwrir,i- açma ı anı~~- a~rtl~b~m- ='===============================~• 

mülle, fakat azim eseflerle arzın kürri - bunu "drak d nl lb tt d f k t ~ d fır ı monlarile kendilerini dınleyen hüküm - kinci muhatab bir ikinci sua1de bulu - ı e e er e e e \•ar ı, a a 1 manasın an sat bu arak sözlerini dint 
• b d b yetini inkar, ecramı sernavıyenin birer çare bulanlar voktu hl.k" b. •· kl darları haleti gaşye getiren dahiler zu - nur, una a ceva verilince, uçuncü d"" . . .. .. . • · ve a a ı ır mev ıze şe ine ifrağ et • 

bur ettiğini bilirdim; onun için hikme - muhataba söz söylemek fırsatı ya düşer ~nya old~ğu ıddıası.~ı ~ufur ~ıye tel~- Mukarrirler arasında bir defa meb'us mek rnaksadile istimal etmiş olsaydı tam 
te, hitabet ve belagate, her dinden daha ya düşmez, diğer muhatablar da dersin 1 k~ ~e~, -~ıraz daha ı,erıye gıtsc ~erı~ hoca Asım efendi bulundu. Bu zatı mec- beklenen bir hatib olmak kabiliyetmde i
müsaid olan, hele Kur'an l{abilinden ci- sonuna kadar bir put ,gibi sakit durur - bır okuzun boynuzlarında du. rduğu ıd.dı- liste bir kaç kere dinlemiş, talakatine, 

1 k d k l 
ken nasılsa lafı tasvirlerin haramiyetine 

h h . b" 1. d h. b' d b' 1 d İşte tecrübe muhatablara . sorac:-k- ı asına a ar varaca 0 an, ayete mana mantığına hayran olmuştum. Onu mu -anın ıç ır ısanın a, ıç ır e e ıya-
1 

ar ı. " intikal ettirdi. Memleketin bütün mek • 
tında misline tesadüf mümkün olrnıyan ları şeyleri söylemekten ve alacakları ce- verdikten sonra •bir tarafından kaçıp hu- karrir mevki~nde görünce bir inşirah 
lbir ilham membamdan saniha alacak o - vahları anlatmaktan ibaret olurdu. 1 rafelere sapan, peygamberin mucizele - duymuştum. ilk önce pek iyi başladı, bil
lan müslüman vtıizlerinin, bilha~sa hu - Vaktaki camide ikindi namazı kılın- ' rinden bahsederken peygamberin ruhu- diğim hoca Asım efendi idi; fakat nasıl -
zur derslerinde, hem padişah hem halife mış, bu tecrübe de yapılmış olurdu, başta 1 

nu tazib edecek türrehat sıralayan, Mi -ısa, zahir emsalinden başka türlü olmak 
makamlarını işgal eden zatın karşısında mukarrir, arkasında sıra iıe muhatablar, racı hikaye ederken Mekkede,1 Kudüse istemediğinden, o da sapıttı, o kadar ba
söyliyecek1erinin yüksekliğine intizar et- ağır ağır, büyük bir rasimei dinıyeye gi- kadar tayyolunan mesafeyi bir saniyede 

1 
riz bir inhiraf ile değil, o tanılnuş mantık 

mck, ve bunlan dinlerken bir istiğrak decek olanlara mahsus vakur bir eda ile, geçmek için hazreti Muhammedin rakib adamından büsbütün başka bir adam ol
zevkini ummak en sarih hakkımdı. Hey- camiden saraya kadar yürürler, divan - olduğu hayvanın, bilmem kaç zürra tulün du. 
hat! Ne müthiş bir hayal inkisarına uğ - haneyi geçerler, büyük merdivenden bi- de olduğunu söyleyen, şakkı kamerden Bir defa da Faik efendi hoca isminde 
radım ve bütün ramazanlarda, günlerce rer birer çıkarlar ve gene öyle birer bi - bahsederken ayın yarısının şimalde, di - şahsen pek sevimli, galiba laz şivesinde 
devam eden bu huzur derslerınde umu - rer sırayı bozmıyarak yerlerine geçip bi- ğer yarısının cenubda ikiye bölünmüş fakat güzel~ sesli, hitabet kabiliyetli bir 
lan zevke bedel ne acı bir esef duydum! raz ayakta dururlar ve daha evvel gel - bir kağıd fener gibi asılı kaldığından dem zat gördüm. Bu da ilk önce pek iyi bir te-

Huzur dersleri de zülvecheyn sofasın- mişse, hünkArın: cOturunuz!> işareti ü - vuran bu adamlar islarniyeti taziz ve talı- sir yapmakla başladı; fakat tabiatm ken-
da olurdu. Hünkar deniz tarafında kana- zerine minderlerine çökerlerdi. kim deği!, tahribe çalışmış oluyorlardı: disine bahşettiği evsafı, mesela bir ayet 

teblerinde resim desrlcri verilirken, sa -

rayın birçok kısımları tasvirlerle dolu i . 
ken, karşısında söz söylenen padişah biz
zat mükerreren resimlerini yaptırmış i • 

ken bu zatın bu zeminde o tarzda söz söy· 
lemesi, ve bu asırda tasvirlere şedid bir 
hücum yapması öyle beklenmiyen, kendi 

sinden umulmıyan bir hadise oldu ki hak 
kında hasıl olan iyi intıba derhal silindi. 

İşte Sultan Reşad zamanında da huzur 
dersleri böyle başladı ve böyle devam 
etti. 

Halid Ziya Uşaklıgil 

Son Postanın tefrikası: 1 dı. Biraz sonra Siret oda kapısında neş- da verilen izahatı dinliyordu. Ha1fif b~r racaktı. Kendini toplıyarak bir şey söy 
eli bir yüzle göründü: Anadolu şivesile: !emiş olmak için: 

- J:Iaz~r. mısın.ız Hicran hanım? O - - Elbet~e. beyim . . !=Ii.~ s1~r _mıyım - Demek yalnız bir defa gittiniz öy-
tomobıl sızı beklıyor. hanımefcndıyı. Çok şukur evımız ~n- le mi? 

Hicran bir cmda düşüncelerinden sıy lendi. _ Evet bir defa 
rılarak ayağa kalktı: Mustafa arabaya kadar onlaıtı te~yi _ Hoşunuza git~~ miydi'i 

- Çoktan hazırım. etti-kte!'l sonra geri döndü. Bu küçük bir H" d'" .. . d v 

&icran 
"d 

1
· . . . . ıcran uşuncesm en sıyrılmat1a ça 

- O halde buyurun gı e ım. spor otomobılıydı. Srret volana otur - 1 ~"' k d 1 d 1 ıld d ö 

Duvarlardaki muhteşem tablolar, köşe rerek aldatmak bayalığın en kötü bir Bahçe kapısında Siret durarak du. Hicran da sağ um-atına yerleşti. ı"?Ora a gın a g:n mır an ı: 
Jeııde küçük ve büyük heykeller vazo- nümunesi olurdu. Böyle bir mürailiğe - Odc.nızı hazırlattım .. onun içi.n bi- Genç adam büyük bir neş'e içinde ma- . - . Unuttum.. hıç hatırlamıyorum 
lar. içlerindeki çiçekler.. hepsi hepsi Hicranın tertemiz ruhu asla razı ola - raz geciktim. Çıkmadan evvel görmek kineye hareket vermek üzereyken sor- şımdı. Çok zaman oldu. 
bütün eşya ve teferrüat ne güzel ne za. mazdı. Faıkat o bir çok geceler terke - i~ter misiniz? du: Sir~t birden direksiyonu çevirerek: 
rif yerleştirilmişti. Bütün bunların üs- dilmenin zehirleyici azabları içinde - Tcsek·kür ederim Siret bey. Niçin - Bir bara gidip eğlensek nasıl o - - O halde -dedi- Büyükderc\"e ~i • 
tünd" pek müstesna bir kadın elinin kahreden sancılarla kıvrarnrken Ser • uzun uı;dıya zahmet ettiniz.. Ben bu lur? delinı. Mehtab da var ... Kır alemini se-
dolaşm1ş olduğuna• hükmetmemek vere keııdisinden daha üstün bir genç- oda<leılki sedirde yatardım. _ Bara mı? ver misiniz? 
mümk~n değildi. Fakat işte Hicran çok le sP.vişir gibi görünüp intikam almu.'k _ Çok iğreti olurdu. Halbuki he • _ Evet .. mesela Gardene veynhud - Oh çok severim. Hele Boğaziçine 
iyi bi\ yordu ki bu küçük ve temiz yu- hülyctlarilE kendisini teselli ettiği çok men bu eve yani evinize yerleşip ısın- tercih edeceğiniz bir barykasına.. bayılırım. 
vada henüz bir kadın yoktur. Bunlann olmu~tu. Fa•kat bu intikamın vasıtası manızı isterim. _ Ben şimdiye kadar hiç bir bara - Benim gibi. 
hep<>i __ o genç ~n'atkarın zevki midir? Siret olamazdı. Bunu şimdi düşünür - _ Ben de yorulmanızı istemem. ~tmedim ki tercih edebileyim. Otomobil gittikçe artan bir sür'atle 
Bu ~ıze~, _temız1 ve zarif muhitin için - ken kendi gaddar kadın hislerine isyan _ Ben bir şey yapmadım. Bizim - Hiç mi bara gitmediniz canım? asfalttan kaymıya başladı. Bir iki da1.. 
de kendını mcs ud ve rahat hissetme - ediyordu. Mustafa kız gibi hizmet eder. Bir ev ka Siret bu suali IAübali bir sesle sor - kika sonra tarlaların araSlndan geçi· 
n:~~- mümkün. mü? Hicranın. içindeki O halde Sirete bütün olanları oldu- dınından hiç farkı yoktur. Tam on jki muşlu. Hicran bunun farkında o1mıya- yorl:ndı. Tatlı bir serinlik taşıyan rüz
butun C!CJ. ~ndış~ ~e ıztırablara rağmen ını gibi :.fnlatmalı mıydı? Buna nasıl ce senedir yanımdl!. Ahlakı da iyidir ve rak gar Hicramn boyasız açık kumral saç-
ruhuna gıthkç«: 1::mad v_e h~z~r s~zü • saret e:lecek. onun ümidlerini ve has - çok merd bir çocuktur. Sizi hiç üzmi - - Hir. -dedi- hiç bir batra gitmedim. larmın nemli dalgalarını Siyretin yU-
lOyordu. En buyuk endışesı şundi; bu sas kalbini kırmağa nasıl kıyabilecek • veceÖ'ine eminim. Öyle değil mi Mus - Sonrrı birden hatırlıyarak: zUne ve şakaklarına temas ettirerek 
asil kalhli ince ve hassas san'atkarın ti? ta:fac-;ğ1m? - Evet .. diye i1Ave etti- Bir defa. uçu~uvorlardı ... Hicraın mehtab·n loş 
hayatında bir işkence olmak ko1'kusu Oturmakta olduğu sedirin arkasma Kapının dışında ablak ve gtileç yüz- valmz bir defa bara gitmiştim. Fakat ziyası ~ltmda hayalle<;en genç san'a•kAr 
idi. Öbürünü halii hem pek çok sevdi- isabet eden bahçeye bakan pencere bir- fü bi-:- delikanlı mahcub ve memnun hangi bar olduğunu unuttum. rın profilini bir rüya gibi görih·ordu. 
ği halde buna ya!lancı bir sevgi göste - denbira aydınlandı. Bahçede sesler var başını hürmetle eğmjş. kendi hakkın • S1ret az daha -kiminle'?- diye c:rı- (ArkaJı 1·11r) 
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Mektebler arası futbol 
maçlarına devam edildi 

Hayriye Pertevnlyali 3 - 1, Haydarpaşa lstanbul Hsesini 
4 - 1 maAlftb etti. Oyunlar yağmur altında oynandı 

SON POS'l'A 

[Günün adamları] 

Radyo mudurlUğUnden 
istihbarat nezaretine 

getirilen adam 
Geçenlerde İngiltere istihbarat neza

retine getu len yeni nazır Sir John Reith 
yüzde yttz o:>ir İskoçyalıdır. Uzun boylu, 
keskin Lalcıi!ıdıı·. Iı.welce Briti$h Bro
adcasting Oorporatıonunn yani İngiliz 
radyosunun umumi müdürü idi. . 

Mühendistir. Tam manasile dindardır. 
Esasen bütün tahsili müddetınce İskoçya 
kili.aesinin tesiri altmda kalmıştır. Mese
li Pazar günlerini bir istirahat günü te
l!kki eylemekten ziyade bir dini gün 
addeder ... 

Şimdi i§gal eylemekte olduğu mevlde 
gelinciye kadar hep kendi s§yiJe yüksel
mijtir. 

Harbi Umumi sırasında askere yazıl
Mlftı ... Ağırca yaralanmış idi. İngilterc
de Aberdeen fehrindeki h~taneye yatı
rılmL§tı. O vakit Lstihk!m yüzbaşısı rüt-

-- .. 
Sayfa 7 

lstanbolon 1940 tavla 
şampiyonu kim olacak 

Çocuk Esirgeme Kurumunun tertib ettiGi 
·müsabakalara dün batlandı 1 

besini haiz bulunmakta idi. Bu ıırada • .MüsalııklaT ve seyirciler 
harb hitama ermişti. Futbolda olduğu gibi dayat<, kavga he- ğimiz gibi kendilerine münasib bir de 

O da \•aktini geçirmek, yeni bir İ§ bek- nüz tavla müsabakalarında taammüm et- hediye vereceğiz. 
!emek için sabahtan a~ma kadar klti- mediği için, Çocuk Esirgeme Kurumu Dr. Ziya birdenbire aklına g gi-
bünde bulunuyordu... ı Eminönü kazasının tertib ettiği tavla bi sordu: 

Günün birinde bir teknik gazetede gö- müsabakaları pek zevkli, ayni 1.amanda - Sizin de fikrinizi alalım, aliblere 
züne bir illn ilişti. Bu ilana derhal ccvab 1 da çok heyecanlı oldu. en münasib hediye nedir?. 
verdi. Vak'a bundan on sekiz sene evvel Bugün, )arın, daha sonraları Çarşıka- Genç bir müsabık: 
cereyan eyliyordu. pı tramvay durağının hemen yanı başın- - Benim gazeteye resmimi koysunlaı 

British Braadcaıit'ing Corporation te- daki kıraathanenın dışardan camlarma kafi! 
sUı edilıni§ti. Bu teşekkülde mühim dört abanmış bir kalabalık görürseniz, kah- Dedi. 
memuriyet münhal bulunuyordu. vede bir vak'a olmuş, sanmayınız. Bu ka- Bır diğeri: 

Umumi müdürlük vazifesine talib oı-ı labalık bir ay daha ayni camların önünü, - Madalya versinler, diye ılave etti: 
muştu. Talebini ihtiva eden mektubunu müsabakalar sona erinciye kadar doldu- Çok şükür bana sıra gelınişti: 

Yukcında (Hayriye - Pertevniyal), a§ağı da (lstanbul - Ha.ydarp"§a) gençleri postaya tevdi edeceği sırada, mektubu- ! racaktır. . . .. .. - En münasib hediye gayet şık bir 
Mektebler araatnda yapılmakta o -jmesi üzerine tabii olarak Olimpiyad - Çocuk Esırg:m~ . Kurumu Emınonu tavla hediye etmektir, dedim. 

}an futbol maçlarına dtin de Taksim Iar da ımya dlişınüştü. Ruslarla yapı - kaz~ı, hem gelırlı bır ış olsun .. dıye, hem Biz llıfımızı bitirinciye kadar da, mü-
ztadmd!l de\'&m edllmiftir. Şeref sta - lan sulh üzerine Finlandiya beynelnıi-l de Istanbulun mcşhu.r tavla ustadlar~na sabıklar ayrıl~ış,_ herke~ ~as~lamm o-
d da apPlmaeı 1lııum gele maçlar lel Ol im pi yad komitesi umumi ka• ı bi;' çarpışmak fırsatını 'ermek maksadıle, turmuştu, kura bır hayli surprızler ) ap-
ınk ly rln lmem t .n ·· dn 19 "O 01. . d F" land" bir tavla turnuvası tertib etmiş .. gazete- mıştı. Mesela 65 Iik bir tavla üstadının Jıa em e ge es y uzun en oy - "' ımpıya mm gene ın lj . . . . . . • 

............ + .... Taksim stadında yapı - d , ·] ... ~ na kat't olarak karar ver- ler1e de ıian edılen bu musabakalara karşısma l8 ) aşında bır delıkanlı duş-nanam ..... ~ a ~ ap. rn....,ı h . d.. b" k- d l .. 
la ~-•-=ı· . · . . §e rın art ır oşesın en ta\ n merak- muştu. lan maç rın ~atını yazıyoruz. diklerini söylernıştır. Bu kahraman ve lıs bır· k k" 

1 
t ak ..J: 

1 1
·
1
k 

ı ço unse er ış ır ewyor ar. Evvela oyuna hangi tarafı::ı başlıyaca-
HltJriye 

3 
- Pertevniyal 

1 s~rc~ ~~eti takdir etmemek müm - günde yazılan 50 kişi o!muştu. Bunlardan ğını tesbit etmek üzere zar atıldı. Kır-
Bu maç hakem Tank Özerenginin i- kün egı r . 32 si hemen tavla başına oiurarnk oyun- mızılar kazandı. Oy.un için atılan zar 

dare inde hafif, fakat deva~~ bir yağ- Amerikada bUyUk bi · f .... .... culuklarını denemeğe, - oyunculuklarını şeşbeş ge1mişti. 16 müsabıkın elleri puJ-
mur altında oynandı. Daha ın oyuncu- (d diyorum, çünkü bu işe tali girmiyor, za- lar üzerinde işledi. Karşı taraf ta pencüse 
lard ın mürekkeb olan Hayriye lisesi turnuvası yapı 1 rı atan başkası - başladılar. atmıştı. Şeşbeşler birer taşını kaçtı, pen-
takımı Qıtiln vaziyete geçerek Pertev- Ncvyorkta Finlandiya menfact ne Dün ilan edilen saatte, kıraathaneye cu eler kapı )aptı. Fakat bütün bcnzer-
niyal1 sıkıştırma.ğa ibatladı. 15 inci da- büyük bir tenis turnuvası yapılını--ı-r girdiğim zaman sıraya dizilıp, pulları lik te bundan ibaret kalmıştı. Zira, bun-
kik.ada semeresini veren bu hakimiyet Turnuvaya üç Amerikalı. bir İngiliz ol silinerek hazırlanmış 16 tav'anın başın- dan sonraki zarlan herkes 'ttendi bildiği-
Hayriye sol içinin yaptığı golle sona mak üzere dünyanın en meşhur nr"' - da heyecanlı bir kalabalık gördum. 60 Iık ne göre oynadığı için artık işe oyunculuk 
erdi. Bu ıolü ~~lerine rağmen Pcr- fesyonel tenisçileri iştirak elmişle r! r. ak saçlılardan, torunları yerındeki genç- karışıyordu. 
tt-vniyallUler gıttıkçe açılan bir oyun- ingmz Perry yaptığı mükemmel maç- lere kadar, tavlacı müsabıklar, tertib he- - Canım hepyek neredesin?. 
la Hayriye kalesine inmeğe basladı - }arla turnuva şampiyonluğunu kazan- yetinin etrafını almışlar, kur'anın çekil- - Gözünü seveyim şeşcihar!.. 
lar. Devrenin sonuna doğru Hayriye mıştır. Neticeler şunlardır: mesini bekliyorlardı. Hepsi de, hazırlan- - Sevgilim seyek! 
aleyhine verilen paıaltı gol oldu ve bi . . 5 7 . j mış tavla masalarına, mükellef bır ziya- - Var mısın oğ1um bir dübeş! .. 
rlnci devre 1-1 beraberlikle neticelen- Bndge, Tilden 

1 
- ' 
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-
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• Vınes fet sofrasına c buyurun!ııı edilmeği bekli- - Amaan yavrum dört-beş!. 
tlf. İkinci devrede Per.tevniyal daha P.errv'~'-6• 4

-
6 y~nmifitir hl~;k~şı:a~) yen açlar gibi bakıyorlardı. Müsabıklar tavlaların üzerine eğil-

gtizel oynamaısına rağmen birçok gol mada erry. rneş ur ra i u ge yı İhtiyar bir zat: mişler, heJl6i heyecan içinde: gözleri za-
fıırsatlannı çamurdan tor>u sökemcmek 6-4• 3-6• 3-6 mağlub ederek birinci 01 n atan hakemde·. - Ta Nişantaşından geldim, diyordu .. 
yQzünden kaçırmıştJT. Bir kaç tehlike muştur. 45 senelik tavlacıyım. Bizim muhitte yen- - Beyzadem atıyor musun bir duba· 
ıı akm yıLpan Hayriye bunlndan iki- Yeniden cezalandırılan h rnediğim kimse kalmadı. Herhalde bura- ra, marscdeyim şu pehlivanı .. 
.tni golle neticelendlnn&€e muvaffai.k 1 lngiliz iıtihbarat nazın Sir John Reit da da ders verecek kimseler bulurum. - İki gözüm ne olur bir ciharıyek 
.. uu. Son dakikada bir pe.nsltı fırsatı oyuncu ar ı 
vıu · nun münıelü.leyhinin yani Sir William Ali Sırrı Dönmez adında 63 lük bir yuvar ayıver. 
daha yakalıvan Pertevniyal bunu ka - &den Terbiyesi İstanbul Bölgesi Noble AberdeanH old'uğunu öğren:n'ij ihtiyar, dört sene evvel yapılan bir mü- Bizim 60 lık -~li" Sı~ı ~.örı:nez, _ne y~-
rırmış ve Hayriye 3-1 maçtan galib çık Başka'nb,ğından: Aşağıda adlan, .soy idi... sabakada üçüncü olmuş .. çubuğunu tu- pıyor aca.ba, ~al~ı dond~ mu dıye bır ba -
m~tır. ~dlan. kfübleri ve bölge sicil sayıları Zarfı açarak istidasına şu haşiyeyi iIA- tan elleri tırtir titriyor. Buna rağmrn tım. Vazıyetı bır. haylı bozu~mu.şt~: .. 'i 

Havdarpaşa 4 - fstan'bul lisesi t yazıh bulunan idmancılara iştirak et - ve eyledi: tavlanın başına öyle bir canlı geçişi, pul- - Bayım, ~~ı. c?s~lı~ ıradeı cuz -
Gi~tikçe fiddetlenen yağmur altında tikleri müsabakalardaki suiharekğle - cBen dahi Aberdeenliyim!..• ları öyle bir vuruşu var ki, değme genç- ye, zar kudretı ıradeı küllıyedir.> 

"' hı'kem Ahmed Ademin idaresinde rinden dolayı hlzalarmda yaZllı müd - Uındufu gibi talebi derhal kabul edil- Jer bu eskı tavla kurdunun karşısında - Sizin iradei külliye hapı yuttu de-
l d tl · · 1 d' ktx ı·· v •• il ta · ·d· ih k ı ı dim. Çünkü zar atamıyorsunuz. Faka• yapılan ~ haly i sıln oldu. Havdar _ e er ıçın gene ıre ur ugum z - mış ı ı... · tiyar a ıyor ar. 

~a tK1mı cidde!l gür.el ve enerjik rafından müsabaka boykotu cezaları İngiliz radyosunun sayısız dinleyiciJe- Çocuk Esirgeme Kurumu Eminönü iradei cüz'iyeniz de iyi sayılmaz. Bir o-
l>tr ovunla rakibini sık1$tlnyor. Çamu- verilmi~tir. Klüblerin ve hakemlerin ri içinde onu görenlerin sayısı pek azdır. kazası idare heyetinden Dr. Ziya Agıcı, yun vermişsiniz. 
ra ra1h.ıen mttk~l ştlt atan forved bu futbolculan ceza müddeti içinde Kral sekizinci Edvardın radyo ile mil· bu telaş ve gürültü arasında izahat ver- Cevab verdi: 5

.. ı · -..J d ğ" · b'ld' d·,ıı. k' - Sormayın, bu sefer ikisi de bana i-hattı Usttlste iki gr>l ympmış ve birinci müsabakalara iştirak ettirmemeleri lü- etme veua e ece mı ı ır ııs va H o- mek fırsatını buluyor: 
· k" t f d t hanet ettiler. devre 2-0 Haydarpaşa lehine hitmi tir. zumu tebliğ olunur. nun sesı ımse ara ın an anınmamış - Müsabakalara bugu- n başlıyoruz. 8 

· Kıraathanenin yukarısında balkon gl-
tkinci devrede ayni i1s«ın oyunu de - Beşiktaş klilbünden 50 Hakkı Ye - idı. · · Nisana kadar sürecek. Müsabakalara gir- bi bir ver var. Aşağısı dolduktan maada, 
Vam ettittn Haydarpa~ biri frikikten, ten 11 /3/ 9'40 tarihinden itibaren 2 ay, Sir John Reith esrarengiz bir surette mek istivenlerden 25 kuruşluk kayıd tic- be 

k ,_.. " bu tiyatrolann paradilerine nziyen 
cltğe1i !01 için şQUl ile ~i gol daha YRP Beyoğ1uspor klübünden 1865 KoÇ<> çalışma tan, SÜAunet içind .... iş görmf'k- reti alıyoruz. 16 tavlamız var. Dört grup mahal de üstüste dolmuştu. Kalabalık 
mışlard!r Bu gıoTierden ~nra daha dth Kondidis 2 7 /2/9'40 tarihinden itibRren ten hoşlanır. British Broadcasting Cor- uzerinden tertib ettik. 16 tavlada 32 mü- bir tavla meraklısı da müsabıkların he-
gt\n oynama~ başlıyan 1. liseliler soliç 2 ay. porationun 3600 mensubu içınde onunla sabık oynıyacak. Galibler galiblerle, vccan'arını köruklemekte kusur etml-
•aıntasile yef!lne ~lletini yapmışlar - 1 ·ı d k 1 k 1 görüşmeğe muvaffak olanlar sayılabile- mağlub!ar, mağlUblarla tekrar karşıla-
dır. Maç 4-l Hevdarpa~nm g&Ubivett ngı tere 8 rl Up&SI maç arı cek kadar azdır .. ' pcak, böylece elene elene S Nisana ka- yordu~akallıya bir şeşidü gelse hesab ta· 

ı 1 k 1 k la 13 Bu mühim ve milU teşekkülün tam 1f' net1ct"lenm1ştir. ngi tf're ra upası maç rına dar en iyi o_vuncular kalacak, bizzat zar Jll1lm! 
N ba l kt K 1 k manasile diktatörü olmuş idi... Yapılan 

.ek l•bl•r •r••ın.18 YOle•hol isanda ş an~a ır. ra upası atmak yok. Zan mesela kırmızı pullular - Su sanşın delikanlı yanlış oynuyor. " u o n~ l' b 1 'k" tenkidlerin hiç birine aldırmazdı ... Ne-
maçlar- sima] ve cenu nami e ı ı gru- İ"in biri, beyaz pullular için diğer biri Dörtcihar bövle mi oynanır be? .. 

U abakalarl f 1. reden gelirse gelsin... :s m 5 na a •rılmıştır. Kupa maçlarının ina 1 atacak. Oyuncular kendilerine söyleni- Hepsi başkasının attığı 7.arla ve ayni A Bu münasebetle şu cümleyı tekrar-
Mektebler arası wleybol maçlarına Hr.rziranda Wemblav'da yap•lacaktır. !ardı: len zarı oynıyacaklar. Kazanan~arı 1s- rakamlarla oynadıkları halde, kimi maJ. 

c1ftn Beyottu Halkevtnde devam edil - Maruf takımlardan Arsenal harb dev- _ cKüçük çocuklar duvarlara taş a- tanbul tavla şampiyonu olarak ilAn etti- lUb oluyor, kimi oyun yapıyor, kimi 
miştir. Alman n~ticelel" şunlardır: G~ resi kupasını kazanmak için büvük bir tarlar. . . Duvarlann arkasında bulunan- mars ediyordu. Bir tavla ustası : 
~-saray. 1 ... L 11.,...--ıne. Şicli Terakki. gavrct sarfctmektedir. 1 1. getirildi. Maaşı senevi 10.000 İngiliz lira- _Asıl oyunculuk böyle belli olur' de-
,.L<> ym aeıil "1 ara Vız ge ır.,.> arak b"t d"lm' "d" 
!'Wim lfeesine. Kabat~, Erkek Mu - 7,~nci Joe l...ouic;in yf'nİ maçı B. B. C. yi bitaraf bir şekle sokmuş idi. •ı 01 tes 1 e 1 ı§ ı ı. di .. ama bazan kötü zara Qyunculuk pa• 
all+m ~'kte~ne galfb gelmişlerdir. Diinya ağır siklet boks şampiyonu Ame _ O vakitler maaşı senede 7500 İngiliz B~_ra~ yeni ba_ştan ~uaz.zam bir t~ ra etmez. 

94n ot' • 1.1 "1 g-ın9 rlkalı zenci meşhur Joe Louls 2 Nisanda lirası idi. B. B. C. idaresi onun sayesinde fekkul vuc:ude getırecektı. Derhal işe gi- Hakikaten mağlUbiyeti zarı atan ha-
'.J ·mmy ul • Johny Pıı.vcek ile bir boks maçı yapacaktır. model addolunabilecek bir tekemmül rişti ve muvaffak ta oldu.. . kemin elini nuğursuzluğuna atfedenler 
fin'Aıdivı y"n~cak Mühim bir boks macı merhalesine vardığı sıralarda cİmpreial Şimdi gene bütün bunlardan milhim de az değildi. 

1940 Olimnh·adının bu v~ Fin lan- h A ·rways" ismini alan cİngiliz hava nak- bir vazifenin başına geçirildi.. Kendisi- Bakalım, İstanbul un 1940 tavla ~am-
" . . Meş ur Joe Louls'e karşı muvnffak!yetll ,. . . . b' .. d.. i 1 .1. f k" ı k? 

divaon vanılın ı> c; ın? l<a"cı r vel'ım, , fn- bir mac yapmış olan Tony oaıeuLo 28 Mn _ 1 ıvat ıdarec:Iı. ıçın ır mu ur aranı~or n n ngı ız men aatine en uygun bir şe- piyonu ım o aca ... . 
kat Finlandi) arım :Ru"larle hr• be gir- ~ yı.sta Nevyorkta Max Baer ile çarpışacaktır.! idi. Bu mühim vazifeye Sir Jonh Reıth kilde çalışacağı muhakkaktır. 'Vusret Safa Coşkun 



1 S&Jfa 

Neldeden: İbrahim Safa 

Hapishaneden kaçan casus 

;t'a · peden kendimi bu kad.a\- endişe DiyP sordu. Sabriye tereddüdle ve 
ıve rrddüd içinde bırakıyorum, neden alçak sesle: 
akl , fikrim hep bu muammanın hal- - Ben Sareyim. Eğer onu tanıyor. 
li i · · meşgul? Bir telefon bu işi halle - sanız beni de tanırsınız. Ben onun Bur
denır.z mi? Neden beni himaye eden ve sadaki hapishaneden kaçıp kaçmadıP,'ını 
kurtaran adama sormalyayım? ö<Irenmek istiyorum. Mutlaka öğren -

Bir~enbire susmaya ve donmuş gibi meliyim; çok korkuyorum. eğer hapis -
olduğu yerd~ mıhlanıp kalmağa mec - harıeden kaçtıysa ... Mutlaka Sedad bey 
bur oldu. Talha bey, uyukladığı iskem- benim imdadıma koşmalıdır. Benim 
lede y~r.ı dönmüş. yüzünü pencereye kim oldur,ımu Sedad bey bilir; ona 
çevirmişti. B:Işı tıaıa. iskemlenin arka- söyleyin1z; Adada Güneş oteli ... 
sına da alı idi. Fakat ei!-er gözleri a - - Fakat Sedad heyin ne zaman ge • 
çıksa. perdenin aralığm<lan muhakkak leceğini bilmiyorum ki ... Belki bu ak-
Sabriyeyi j!Örüvordu. Gözleri açık mı . .şam. he-iki iki gün sonra .. . 
kapa:lt m ? Vapur dumanı gözlüğün ar- B-.ı haber Sabriveyi birdenbire ümid 
k sm·Jı.ın bunu tavine imk~n mı vardı? sizJiğ'e düsilroü. Yüzü de~şıti; ren!'i uç-

Al bu gözlük ... Eı!er o olmasaydı tu; ah. ilki gün sabretmek ... Fakat bu 
Sabr '-'.o muhakkak biitiln şüphelerin - kabil mi? Talha ismini taşıyan bu a -
Clen 1rnıtulacak: bu adamın can dilşm!i ... dam. eğer korktu~u adam jse, bur~ya 
nı olım olmadığını anlayacaktı. onların oteline hayır islemek için ~e1. 

Bu , nziyette Sabrive onu gözetle • mis ,,1amaz ve iki ~n içinde yaoabile
<iiğin ·n onun tarafınd~n seziJ~iş ol~ _ c~ği fcnalıkla_n~. h~osini yauatro .. ~ab
cağını dü~inorek teneden tırnağa ka _ rıye. başka hır umıdle telefondaki me
dar t"tredi. Bu nüfuz edilemiyen göz- mura: 
!erden gizli bir zehirin ta içine ak.tıih- - Aca.ha, diy-€ sordu. Nereye gitti-
m san:lı. Artık dnyanamadı; kendi ken. ğini bilmiyor musunuz? 
dine: - Hayır, maalesef söylemedi. VaI -

- Ah: dedi. Artıık tahatmmül edemi- nı'% vazife ile gittiirini biliyoruz. Bina -
yeceğiın. Kiomiser Sedada muhakkak enateyh evinde değildir. 
telefon edeceğim. «Oı> nun hapishane - - O halde .• • 
de oJup olınad1fum anlayacağım ... E -
ğer ı. ·i.la hapishanede ise- ne Ala.. R -
ğer kadıysa o zaman komiserden yar. 
dım istemeliyim; beni kurtarmasını is
temeEyim . .. 

italya Rusw~dan d 
kömUr temin edecek 

Diy"? dilsünerP.k kararını verdi. K©
miser Sedad. Sabriyenin hayatını kur- Amsterdam 16 (A.A) - Rotterdam 
tarın~<;. onu müthiş bir akıbetten eme limanında italy~ vapurlarına vilkle -
~ekiu c.karmıştı. Bu adamın kendisine tilrniş ol.~n Alman k~~ bosaltılrnak 
her 7aman yandım etmeğe hazır oldu • tadır. Kon:ıürler ~hir yolile Alman!a-
ğı.ına rl!'lir verdi~ vadi hatırladı.: ya nır'klcdilmek uzere mavnalara vuk-

N ha kılır letil!nektedir. Almanvada bu kömür -_ e zaman şın sı sa ve ne t . ~ 

. 'd aı b" tehlike ge ler talvaya sevkedilmek uzere vaeon-Yaman mazme aı san ır -
1 

vü~J t"l kti ara K e ı ece r. 
lirse bfni ara... t• 1 T t · · ..:ı·r r , ~a van evere ?az~ e~ı, sımP.noı e -

Telefona koştu. Müdil~ıyeti. ~uldu: le nakfodilebilecek kömürü~ miktarı-
- Komiser Sedad beyı venms... nı e ill 9 milvon ton olarak tahmin et-
Biraz sonra bir ses: mektedir. Bu. takdirde ~nebi pivasa -
- Kimi istiyorsunuz? . tarından 3 milvon tOTI kömür daha te 
Di,:ç c sordu. Sabriye cevab \~rdi: dariki lAıım ~lmekted!r. İta1vr1n1n b;r 
- Komiser Sedad beyi .. · senelik kömür ~arlivah 14 il! t 5 mil-
- Burası onun mooası ... N~ miyar- yon tt)n ar~ındadır. ttalya ancak bu-

sunuz? nun Z milyonunu istl-h~!l etmektedi'°. 
- Kcndisile görüşmek istiyorum. Tevere earetesi. ,.nıda.iki farkın Rus 

Müh:m biri~ için... -nrlan temin edeeefini işaret eyl"!mek 
- Peki amma, Sedad bey burada de- t~dir. 

411 .. 
- Ne zaman gelir? Bir saat. iki saat Ank•ra Kızılay merkezinin 
~~- k . 

BON POSTA 

Belediyenin varidatı 
bir milyon lira azaldı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
kine geçilecektir. 

Mart ır 

Ruzvelt adil ve sağlam 
bir sulh istiyor 

Belediye, varidatın azalmasına muka- (Baştarafı ı inci sayfada) l sınin diplomatik muharriri bu sabahki 
bil başarılması icab eden işlerin intacmı Neşredilen resmi bir tebliğde Wellsınhnakalesinde yazmaktadır. 
diğer seneye bırakmak niyetinde değil- Kont Ciano ile uzun ve saıni.mi bir mil- Bu muharrir, Alınan tayyarelerinin 
dir. lakatta bulunduğu kaydedilmektedir. Wellsin Londra ve Pariste bulunduğu 

Bütçe noksanlığı muhtelit sebeblerden Wells, Chigi sarayına geldikten bir günler zarfında da Fransa ve İngiltere 
neş'ct etmektedir. Barem tatbikatından çeyrek saat sonra Fon Mackenzie, saray- üzerinde uçuş yapmağa keza teşebbüa 
altmış bin lira eksilmiş, Belediyeler Ban- da görülmüştür. Bu tesadüf hakkında etmediklerini kaydediyor ve diyor ki; 
kasına yapılan istikrazın faizi verilmeğe Alınan sefareti mahfellerinde söylendi- Wellsin Romadan, Almanya tarafın· 
başlanmış, mezbaha rüsumundan bP.ş ğine göre Mackenzie'nin ziyaretinin Ci- dan bir tavassut veya müzakerat neti
yüz. elli bin lira tenzil edilmiş, gümrük- ano _ Wells mülakatı ile hiçbir alakası cesinde kabul edilecek sulh şartları hak· 
lerden alınan dört yfü: elli bin liranın yoktur. kında nıalıimat alacak olması ihtimal 
alınmasına imkan kalmamıştır. Fakat henüz kontrol edilemiyen bazı dahilindedir. Müttefikler muvafakat et-

SnJnr İdRresinde d~ü tetkikat şayialara göre Mackenzie, Ciano • Wells tikleri takdirde sulhün tesisi mümkün 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak dün öl!- mülakatının cereyan ettiği salona alın- o!duğu fakat, aksi takdirde Alman as· 

leden evvel Sular İdaresinde meşgu1 ol- mış ve orada bir çeyrek saat kalmıştır. keri kuvvetinin müttefikleri ezmesi mu· 
muş, şehrin su ihtiyacı ve Sular İdaresi- Amerikan hariciye müsteşarının !tornayı hakkak bulunduğu zannını uyandırma
nin mesaisi hakkında Umum Müdür iZ- ikinci ziyareti hakkında siyasi 1talyan ğa çalışmak Nazi telillilerine uygun
yanın vermiş olduğu İ7.ahatı dinlemşitir. mahfellerinde hasıl olan kanaate göre 1 dur. 
Sular İdaresi Umum Müdürü İstanbul son beynelmi1el hadiseler ve bilhassa Esasen, Ribentropun Romada izahına 
meb'uslannın, ve Valinin de iştirak etti- Sovyet _ Fin sulbü Avrupa vaziyetın:ie çalıştığı nokta söylendiğine göre, Al
ği bu toplantıda. ~alkalı ve Kırkçeşme yeni bir saflıa ihdas etmiştir. n:anyanın Ağustosta b~ ~erm_en sulbü 
sularının ihyası ıc;ın y:;ınılacak masrafın Wellsin, Cinao, MussoJini ve Papa ıle dıkte edecek kadar tahnbkar bır taarru· 
şehir suyuna tahsisi halinde sehrin bun-' yaptığı görüşmeler mumaileyhin Avru- za yakında geçeceği iddiasıdır. 
dan daha. ziyade faydalanaca~ noktai padaki vazifesi üzerinde kat'i bir tesir Müttefiklerin karan 
nazarını ileri rormüşti.ir. Vekil bu mev- bırakacaktır. Muharrir, buna mukabil Wellsin Pa· 
zuun y~niden ve halkın nefi gözönünne Wellsin şimdi harb ve sulh meseleleri riste ve Londrada görüştüğü devlet a
tutularak tetkikini lüzumlu görmüc;tür. hakkında muhariblerin mütekabil vazi- damlarının müttefikler tarafından csul-

Dahiliye Vekili dün ~.m~iyet Müdiir- yetlerini iyice bildiği ve muhtemel su!h hü dikte edecek vaziyete gelinceye ka
lüğüne de gelerek M:..ıdur Muzaffer teşebbüslerinin kıymeti hakkında bir dar. mü-cadele etmek hususunda karar 
Akalınla görüşmüş ve emniye~ işleri et- hüküm verecek vaziyette olduğu ayni verilmiş olduğuna Wellsi kat'i surette 
rafında izahat almıstır. Vekil şehrimiz- mahfellerde beyan edilmektedir. ikna ettiklerini tebarüz ettiriyor. 
deki tP.tkiklerini ikmal etmiş olduğundan Wells saat 18 de de Mucsolini ile gö- Daily Telegraphın muharrıri ma.kalc-
bu akc.-am Ankarava dönecektir_._ riişmüş ve gece Kont Ciano tarafından sine şöyle devam etmektedir: 

1 
verilen hususi bir ziyafette hazır bulun- Öyle zannediyorum ki, Wells Londra-E ~hqm v~ t v~ at muştur. dan ayrılırken bu kararın ku·,rvetli tesf-

Bi'r Cermen sulhü temini için r:i altında bulunuyordu. Binaenaleyh ha-fi atları .iksali 'Or Londra, 16 (A.A.) - Bu hafta Atman len tavassut teşcbbüslerile neticeler el-
~ tayyarelerinin İngiliz ticaret ve balıkçı de etmek ihtima1ini pek zayıf görüyo· 

(Bastarafı t inci sa~:fada) ~15emilerine karşı, taarruzda bulunmama- rum. Wells, şimdi, anlamış bulunmalıdır 
bit kalan es~am ve tahvilat fiatlarında ları Londra sıyasi mahfellerinde g:ırb ki, müttefikler hangi Alman şahsiyetle-
da şayanı dıkkat hareketler· başlamıs, h . d . b' ta başl:ıma ı rile müzakere edeceklerinden zivade is-. . . h . cep esın e genış ır arruza . - _ 
b !hassa devlet bo_'.c~ tahvı11e.rı ve .. a:ı- dan evvel bir vakfe mahiyetinde tefsir tihsaline azmettikleri şartlarla alakadar· 
ne bonolarında mu hım addedilen yuk_e- edilebileceğini Daily Telegraph gazete- 1 dırlar. 
liş1er olmuştur. 

Bu cümleden olarak 1862 kuruştan D • TI ek 
muame.~e gören yüzde .7.:ı _fai7.li Hl:3~ se: ıp oma tı 
nesi Turk borcu tahvı!lE>rı 1895 ve 67;11 -* faaliyet arttı 
kuruş olan 1934 ikinci tert.ib Türk borcu ------.--- . 
tahvilleri de 850 kuruşa yükselmi~tir. (Baştarafı 1 inci say!ada)_ . ı ı~rıne daycı~_na~tadır. ve b!_lha\ssa Ro 

Bundan baska yüzde beş faizli g38 y1- malı;:" için gayretlerini artıracagma mh- manyımın rurkıye ıle munasebetlerl 
1ı ikramiyeli dahili istikraz tahvill<>r·ncıe z edilmektedir, zira böyle bir uzlaş- hiç bir zaman şimdiki kadar samimi ve 
iki, yüzde yedi faizli 93-! Sıvas - Erı r 1"11 ma Nazilerin doğu-cenub Avrupasında- dostane olmamıştır. 
t.'lhvi11erinin altı tertib:nde de beşer ku- ki planlarının tahakkukunu. ko1aylaştı- Moskovada görüşmeler 
rus tereffü kavdedilmistir. racaktır. Amsterdam 16 (A.A.) - Berlinden 

Bilhassa 938 yüzde .be'? faizli hazjne Bu hususta, pek yakında Berlin~ ?.~ buraıycı gelen haberlere göre Alınan me 
bonoları 10(1 kuru<> gibi ehemmiyetli bir ı de~e~ olan. Alınany~ 1_1oskova buyu hafili Sovyet - Rumen münasebatının 
fark arzederek 8375 kuruşu bulmuştur. elçısıne talimat verilecektır. inkişafm1 pek yakından takib etmekte
Kısa bir müddet icinde zikrettiğimiz şu 1 Türkiye • Romanya ve Sovyet ~ll"Y8 dir. 
tahavvüller ve devlet borcu esham ve Berlinde iyi rn.alfunat alan bıt~raf Romanya.nm Moskovadaki e1çisi bu 
tahvilatına. gn.t~rilen rağbet ikhsadi 1 mahfellerde söylendiğine göre, .!f~.ıer gün Molotofla görüşmüstür. Bu miila· 
mehafildP büvük bir dikkatlr> takib e- ~usyanın yakın~a Romanya ve Tur. ı:e kat. A1manvanın Romanva ile Rusva a-

ıle ademi tecavuz paktlan ı.mzahyacas~· d • - n t i tı·· d dilmekte ve savanı memnuntyet bır ha- rasm ::t teessusun emenn et gı e • 
nı ummaktadır 1 b' ı 11 · • reket olarak kaydolunmaktadır. . · . v Rumen vam l ır an a~anın usu erım araş • 

Nazı rnahfellerınde, Sovyet~ .. e . tırmak yolunda ilk temaS'l tefkil etmek 

İtalyanın 
harici siyaseti 

Roma, 16 (A.A.) - Alman haric;ye 
nazırı Fon Ribentropun son Roma seya
hati hakkında Re1aııigoni İnrena.,.ionali 
mecmıuası, lta 1yanın harici siyasetinin 
dosdoğru bir yol takib ettiğini ve bu yo
lu münhasıran ttalyan m enfaatlerinin 
çizdiğini yazıyor ve diyor ki: 

Alman hariciye nazırının ziyareti it
tifak muahedesinin ve onu takib eden 

siyasi mukavelelerin tesbit eylediği an
lasmalarm çerçevesine dahildir. 

EvlUlde İtalya hükumetinin tayin et-. . 
tiği ve Musrolininin 7 Eyh11 tarihinde 
faşist meclisinde ve Kont Cianonun da 
16 Kinunuevve1de nutkunda teyid ey1e
ch1deri vaziyette hiçbir değişiklı1c olma
mıştır. 

Bu anlaşmalar ve vaziyetler bütnn şü
mullerile bakidir ve !talvan menfantıe
rinden mülhem olduk1an için devamlı-

hükUmetleri arasınd akı goruşmelerm t a· 
k f k t S e ır. 

çok ilerlediği bildirilme te ve a a . 0~~· Kope.nhag f 6 (A.A.) _ BerHnı::ka 
yetler Birliği ile Türkiye arasındaki go- Tide d t . . B 

1
. h b'rl 

d k d o-1 n e Jıaze esmın er ın mu a 1 -
rüşmelerin ilk s~adan ışan ç:ı ma 10 ne !1ÖrP, SovYet Birliği. Romanvanan 
teslim edilmektedir. . isteklerde bulunmamayı Almanyaya kar-

Mt~olini teminat istemış . c;ı taahhüd eylemiştir. Bu suretle A1 -
Şimdi beyan ediliyor ki, Fon Rıben- mcınva. Romanyadan petrol almakta de 

trop son Roma go .. rüşmeleri esnasında d _,_ti vam e ec~. r. 
Duçeye Nmanya ile Rusyanın Rumen 16 senelik bir pakt 
topraklanın garanti etmeye amade ol- Berna 16 ( A.A.) - İsvicre ajan!;t w 

duklarını bildirmiş, Mus:rollni ise daha 
kat'i teminat istemiştir. ttşte Almanya- nm Romadan öitrendiei.ne J?Öre. Alman 
nın Romanya ile Rusya arasında ademi ~ra nükf1meti halen Berlinde bulunan 
tecavüz paktının imzasını temine çalış- Rumen delegelPrile Rusvanın Roman -
masmın sebebi budur. va il~ 16 senelik bir ademi tecavüz pak 

Hitler, Türkiye ile Sovyetler arasın- tı akrletmek ve Macaristanın da on se
da aktedilecek bir ademi tecavüz paktı- ne için Romanya hudud1armda ta<ıhih 
nın başkaca ehemmiyeti olacağı, zira istemekten f praı?at evlemek niyetlerin 
böyle bir paktın Türk - Fransız - İngiliz de h11lundui7urıu bildirm~ . ~ 

ittifakına karşı bir terazi vazifesi söre- G~"esun eski ticaret odası 
ceği fı1crindedir. 

Rumen mahfellerine göre r~isinin yeni bir teberrüü 

ongresı - Belli olma-z. Belki biraz sonr&1 ge. 
lir ve hemen çıkar. Ankara 16 (A.A.) - Kızılay Ankara dır. 

Londra 16 (AA.) - Londradaki Ru Giresun 16 (A.A.) - Bir müddet ev -
men mahfelleri umumiyetle iyi malı'.l- vel d-Ort mavnasmın yılhk geliri olan iki 
mat almaktadır. Şimdi oo mahfeller, bin lirayı her yıl için Çocuk Esirğeme 
Sovyet - Rumen görüşmelerinin bey - Kurum~a .teberrü etmiş bulunan ve u
nelmilel v:lziyeti hatta bir haftadan ev run yıllar ticaret odası, borsa reisliği 
vel tamamen değiştireceğini tebarüz yapmış bulunan Hasan Feridun bu defa 
ettirE'n Alman radyosuna asla inanma- da mezkl1r mavnaların mülkiyetlerini 
maktadırlar. Hakikatte ise bu !!ÖrÜS - Çocuk Esirgeme Kurumuna teberrü et • 
me!erden netice olarak fevkalade bir şey mesi suretile yardım ve himayeye muh • 
beklernE-.me1idlr. tac Türk çocuklarına karşı olan şefkat 

_Ah, 0 halde nası yapalım? Çok merkezinin senelik kongresi bugün Kı • Avnıpada fikirlerin karı c:ık olduğu 
mühim bir iş içindi. Sb onun yanında zıJay umumi merkezi salonunda Amas - bir sırada medeniyetin selıimetinE> ça'ış-
mı. çah~ırsınız? ya meb'usu ve Parti müfettişi Esad U • mak için yegane çare ne .istenıldı ıni 

- Evet... rasın reisliğinde toplanmıştır. bilmektir. Mussolinin siyaseti dalına bu 
O halde belki siz de bilirsı"n· . G Ebedt Şef Atatürk'ün manevi huzurla • esasa dayanmıştır. 

,..,k kif . ııı. e rında tazim için üç dakikalık bir vakfe· 
çen '.lene- casusu.r tan tev edilen cUs d d k" . 

1 
...... 

1 
·· 

ta» vı hatırlıyor musunuz? Hani ~ İs- yeenn· sonrakruznh amte· e ı·ıl§ erk~ofinıillştuSemf~ş, Yeni bir Fran~ız torpidosu ·. . İ k ı mer ez eye ı seçı ere u .,. 1 • 

hak ı5ınıni ta~ıy:n sa · · · • mlz Reisicümhur İsmet İnönü'ye kong • Paris 16 (A.A.) - Bahriye neıaretin -
Teldon~n _obur ~cu~daki n:ıemur renin tazimlerinin arzına ve büyükleri - den tebliğ edilmiştir: 

bir tc. rcddud anı geçırdı V€ sert bır ses- mize hürmetlerinin sunulmasına karnr Le Fier torpidosu 12 Martta Bretagne 
le: verilerek içtimaa nihayet verilmiştk. tezg~hlarında denize indirilmiştir. Bu 

Siz kimsiniz? Neden soru.vorsu - Merkez heyeti riyasetine Amasya meb• torpi-do 1000 tonluk seriye dahil bulun -
usu Emrullah Barkan intihab edilmiştir. maktadır rıuz? 

Bn mchfellerde şurası kayd€<1Umek duygularını ..göstermiştir. 

tedir ki. Romanya politikası münhası -
ran bir Orta Avrupa politikası depl -
rlir. Bu politika Romanyanın menfaat
lf~rini Kctradeniz ve Akdenizd4" seyri -
sefain serbestliği ile telif eden bir n•> -
litikadır. Herhalde Romanyanın men -
faatleri Balkan milletlerinin menfaat -

Dün gece Eyübde iki 
katlı bir ev yandı 

Dün gece Eyübde İslambey caddesin
de Kanuni sokakta mübaşir Kamile aid 
iki katlı ahşab evden ateş çıkmış, ev yan
dıktan sonra ateş söndürülmüştür. 
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• Bijyük baba 1 ~..:,,.~:!:!r:._. 
--... Çeviren • Nim t Masta"a ..- Tllrktuı en bilyüiil cbin yarım tnaanal • 1 4 bir bM6n ıman bedeldir.-~ Bal. , ..... •llllııılıl 
Bilıni bey mef}ıur bir pir olam•ml§-ı Hilmi beyin torunu Doğan orı yqına ! bukl * nlldlannuıı tını- yamn adam • -

tı. hkat gençliğinde yazdığı ve o za • ge\ıutti. Mektebde otuyurdu. Bilmt bey i olarak 1lt1fürmek. daha doğrusu Jetlt. , • sau: ..... "1'em 
man mecmualarda intişar eden pirleri torununu çok severdi, saatlerce onunla : tırem..- saımetbıdeJtıL p h b• • • 
hiç de fena eserler değildi. Bilın1 be7 'bu me11uı olmaktan. .ilt••ft!i kadir :m.aı i Ben 4Ş liraht ufalc bir devlet memu. a a ıçılmez bır çubuk 
aahada aı .. : l'uyum. Bu paracia.n 10 nra vergi tevkl.. ı 
b ç ıpaydır belki mefhur oıw.t. ulatmaktan bıkmHıh, : fata Japılır. ı çoeulumJa ı nitul• bir ! 
uguıı adı §6irler anuımda &aJllacaktı. f Bir İÜD Doğan elinde bir JeYD1l ga - aile bat:a.sıyun. Ev icarı verdikten aonra 1 

Fakat o bir iki ı11e11e ftir ~ IODI'& mte ile büyük baJwiınm ,anma aeJmif- nüfus başına ~ a kurut blJJW. Ya.. I Yoksa bu ~~ lhtiy~, sa~a kadRl', ı ruıa karışmış, sakallan göbeklerine vUıı 
bır daha yazmam•ftL BayaUnı Dunmak ti. Yevmi tede goçuk sayfalı, çocuk, n1 bi" devlet memura ve birer melcteb ! ~z~. ~ bir ~ llUJ tpJdaıımı )'llda bir defıctk ~dnA 
mecburiyetinde idi. Babasmdan miras aayfaauıda "::bir bilmece vardı. Dolan taı~best olan Jamılarım bu 8 tarafla btt küçucük giü pencereden kendileri- görmek için bekleştiklerini dinlerken, 
kalan bırkaç dilkkh vardı. Hilmi bey bu bilmeceyı ha,ledememi§ti. Biiyük baba _ : :~ii.e ::o~ ~-k~ gldlyor. kitabı. ni seyretmiş ve konQftakWını dinleiniş 4udak1armda mağrur bir~ bell
du kkAniarı satmış, e!iDe geçen parayı IUlUl yardımını .istedi Bürik baba, to - bu para ile temin tiir!u,~:a~ m.lYdi? Ta,yyarzade, dudaklarını kıpır .. riycriu. Cariye, nihayet, ge~ aııltu 1-
kendBıe sermaye yaparak ufaktan üca - run basbap verıp ~yi hallettiler. yor ve okuyonız kl çok ç~uklu allel~ ~ bir J!Jham okudu ve nefes alar le dln,a &beli gehadeyi JamJŞtUrap 
ret i§lerıne bqJa .... Zekisi. ve talihi yar no~ll8lwuım. bilmeceyle birlikte . b'rer madalya verllecekmltr ... Bu bizim gıbı J&patak iiltibıe ~ lark gün kırk eec:e- aiinn bir dllün ,. 
dun etmif u ........... büyük bir tüccar zarf ikin bir 'lr&ahd daha~ ,muttu g bt in.sanlara ft masam yamılarmma Gevhetli hawm, )rehmeleri tane tane tırttı; ....., bir • tikkü s5Jledi: 
91muttu. l a cı ~ o • karşı allkasJıldıt. demekUr. Ba* bu ve alır ağır te1lf:fuZ eıderek: 

Hilmi bey qıe bil mralarda İzınirde - ~~lan .. 0 .~ilıd ne? madııl'Yal r altmdan WJa ıııimriddea • - Ta1J8l'Oilu sal-ahın hap olsun.. Beti Ü giaitR '*' gefliJe _.. ftllM 
'b - 9ıır büyük baba. dahi olsa neye yarar? naısıı. SaJ:lba kalfa · i11 hiz -.-. r: :1 aı oım..: 1:r ı:1 s ne ton- _ Şiir ~ı, sen §iir mi yazıyorsun! . Eğer bütçe zaruretıerı ,u nya bu ae. met etti ~ aı.t ::_r · Zı&Ztnı de hM ~ Joeıacli ..,.. 8,.. 

U' u. • Y oğ unu _Yazdım buyük baba, put sayfa_ bel>lt nüfus i§lnde buyük devletleri ten,, . ._, ...,.. lalthll 
yetiş • Kendi elli beı yaşına geldilf . _ . d m12e örnek tam.ata mmkl det1lle bir IDıre SOtdıL ~·Jtatzade: Zalim zamım u ı. oca bir adam 

0 
mıq, ev- ııuıdlı çilmıaa .ıçm gonckıriymım. ister • lıere Bıılpıtstan '" Yııgoola..,. &illi - !!ol;: de91edd OD!- e • - - ...,.. .....,. Collo 

len.mit ve evlendiliniiı senesinde o da bir aen sana da okuyaJlDl. memlete lel'e batalım feııdbn.... eemıette Wllam.:. a- caaı. oğul bi UflU. Doğan, yazdığı fiiri Bilini beJe oka - Devlet dairelerinde betAr memurlar. J9i dev:Wiade dııat ._.... olmtı f~ ._ Wr .... ,,... ..... 

Hihni bey ijlerıni oğluna devretml§ti. du. Bu, vezni dojl'1l ohxu.Jan kafiyeleri ~~~~oJ=~tucat bcat Sabba kalfa l.akm. can bat ile llJaD.et.:* ~..-. 
Gerçı çaııpmıyacak kadar ihtiyar de _ hatalı ve çocukça dü§Ünülerek yazılllH§ ft 'fttandqlara bazı yanlmıl meın~ - itMU Jd bu hakire ~.. ~.._ ~ Şaltan Tanu-
lildi amma, oğlu dururken kendinin ça- bır bahar manzumtsiydi. onıarm Dlaitet prtlaı1m ~ =~ Dedi GevJıerli hamm ~ Tay • ~· ufjıı•• olJiış;;* 
hpnas kazanmasını abes bulınuştu. Hi'mi bey b;ir kere daha keneli çocuk- - 1ıuı -. - .- ıı:a. ,......ı.na il iti& bebelılerliıe dikerek - ,_, 1iııoıllli $ı'W* 'fiıırıııi;i-. 
Hem pm.dikı tıcaret işlerini oğlu gibi lujunu, gençliğini hatırlaml§tı. O da ço. bil detll ml?.. - EJ Ta~ Da8Jl. Sabba kalfa- e1 W&Diı aMb ........... Ilı IWa 
aenç ve ateşli bir insan, onun gibl ihtı ~ cıukken yazmaya Mflaml§, ,aençken mu- HP..rbqlm!ı~ar batarmala ÇltJıfılır ya ramolmadm J&?- de kırk gün lmk gece dqüııümüz ol • 
yaıılAıı daha ıyı becerirdi. 'Yafiak olmuşta. Fakat ihtiyarken... İfte ~:ren a ~ler~ ~oksaUZlbireulr ma1!da mlıcd Dedi. TayJarzade titredi, fakat kendi- sun.·· Şu anda abdnnchr ••• 

lo' unu a• erece • . d hal top' dı 
Hilmi bey, kahveye gitmez, tav!adan fi zaman yazama-rv•ft>. Acaba torunüe bir tedbir bllhmamıJOr ID1l i smı er ıa : Dedi. Tayyarzade, güzel yüzüne peJi 

Ukambilden hazzetmezdi. ' birlikte yaz1a... Sop Pcı.na: ~1Unu esu davada - Benim efendim sultanım.. bu Tay- yaraşan tatlı bir tebessüm ile: 
Vakit geçırnıek ıçin bır ~yler yapmak - Büyük baba, 1en de böyle pir yazar i ~ oJmalcla bize gönderdıtı mettub • yar-Oflu senin kulundur, kölerıdir, benim - Ey benim Geyik SuJtamm. •• Benia 

ist! ordu. Fakat ne yapabilird '> ş mıydın? ~ k. lisanın §lddetı bizi mektubunu ta. gıQi ytiz bin Tayyaroğlu uğruna feda ol- de ahdım -1-.- a•"-- laıdar kanmdıa ı. ur yaz- : dilen ne re meebur bırakmıştır trnut v.a.o ... .., --.."".,.. -r 

mat, neşretmek onan için gene bir - Yazardım Dolan- ! mamat llmnchr ld bütün memİetet U: wn.. kul, kö'e olmum ••• dedi. 
nkit ıeçirmek vesilesi olurdu. Bu yüz - Doğan §liri zarfa koymuf, zarfı kapa- ! Taları elıernnıtJı8' ar..ue baUedllmeie Dedi. Gevherli hanım tebessUm etti: Bu aralık, GeımerB Bsma Hanım Sul-
den b y seneler sonra yem bqtan JIUfb. ~ ça\ıfllmalctadır. - Gel imdi ~ otur da o senin ay tan Tayyartadenin sat elini iki &"'1C'1 • 

pir ak hevesine kapılch. Hergiin o- O gece Hilmi bey odasına çetildlği za- "'· .. -·-- .J yü2ıünu seyredeyim. Ey yıjitlet' §ehbazı nun içine aldı. DelOranlımb lllbme pu. 
atuma kapanıyor, pirler yazıyordu. Yaz- man bır çocuk m.anzumesı yazdı. Ve ene- Ak *' ve ne'V'Civanlar phzadesi Tayyarollu makh ellerini, biP ~ mltehassıa 
~ erden birini bir defa ujluna 

0 
_ si gun Doğanın bilmece aöncferctilf, titr sar&J p0Sf1J&rl Drmak&rlŞlk külhanısi ... diyerek Tayyarzadeye ya - dikbtile seyrederken, gös1eri, Tayyar • 

kuj&Ca'k olmuştu. gonderdiği yevmi gazetenin Ç'>CUk sa~ bir ha Ilı nuıda hır yer pterdi. Tayyarzade, tek- zadenin ~atındaki bir giil ~ 
~ .kalktıktan zaman cebinden sı adresıne postaya verdi. ~1 (B1U81i) _ ~ Kan _ rar etek öptükten aeara Jıaeaa. pltamn ~andı. Ba, ~ Hil9eyln efen • 
~ kiğıdl~a baktıktan sonra: Çocuk sayfasının gazetede çıktılı gtın- ya arasında p muntazam poıtı. aer'Vtıs- l:aqllma otutdu. cif yildigAn, fmdık bilydldiilflnde brr taf 

- J)iııle, d~ı, _w şıırı yenı yazdım. dü. Dopn erkenden bir gazete almıştı. leri yapılmakta lkeh ıthunuene!den _ - Sahı. kalfa.. ~ ~a aöyle bi7.e idi. HanUn Sultan! 
~ Oku bab~. ~inl:ıyorum. ~uyük babasının odasına gitti: beri Bor-Aksaray ve Erefli _ .Akara, a- .kahve ve çubü getirsm;er ·.. - Aman Tayfili\11!u, ne hot yiilll • 
JlıDi bey _§Un okumaya ba§l.anuftı. - Büyült baba, benim gazeteye gön - rasmda iki posta işlemesi Aksaray posta- Biraz sonra içerıye birbırinden güzel ğiin var ... 
~ bırıncı mısraı bitirmeden oilu 0 • derdiğim şiir çıkmıf. l ıarını karmakarışık bir hale solmıuştur. bir ~gıancık ile bır kızca.ğ~z gir~ İkisi Dedi. Tayyarzade, yüzUntın daim! blP 
~. yerd~n .ka~ş, ra~y~ açmıı- - Aferin sana Doğan ver bakayım şu Bazı günler Ereğ'iden çıkan İstanbul de, ıpe.k ve elmas parutısı ıçınde ıdi. El- süsü olan o tatlı giilümseme ile· 
ta.~~ bey ~~ mısr~ uçuncii mı.s - cazeteyi. postası bazan Bordan çıkmakta ve bir lerinde, kıymetli bırer çubuk vardı. Oğ- - Sultanım efendim, pek &dl bir 191-
ııaı Öll en P ucile de oğluna bakıyor- lfilmi bey gazeteJi al<h. Doj1:tnın §iiri- merkezle ~derilmeyen postalar buçok 1ancJk Tayyarzadeye, klzcajız t1a Gev - d1r. 
dU. :• Jtenalai chn1mıedilinl far - m aördil. Şiiriıı altında, not halinde bir - taabhQrle AkaarQı ~. ~ '9r.li hamme Ç@bu.ldarhk etti. Gevbedi ~ ._ ~ ....,...... ....... 
..,.,...,. bö ıer kaç satır vardı. <>ııJıwı da okudu: De ~ aervts1 ft!'ltetı bir gOD 8"eOO ~ H_..ı.- ~ı.,ujua paha biç.ılemez.. 1'81c JMnım suıı.a uatti. JJlma Hama 

- ...,_. Y 
1 

ıueteıen ebmak Jilıflmtündü, haıeD eli. Tayyarzadeınn g<Weri kam&§tı. Bunu 
Qjjtl ve kiiıdlan cebiııe ltıoydu. Ollıı, cOkuyucU!arımızöan.'!'-y G~: beş altı günde ancak po9ta gelmek1edir pen Esma Hanım. Sultan tafl, yakmdaa ve gayet dfk1aıt J. 

,..,... çalman parçaya o kadar daJ.mıt- Hilmi beJ yazdıjı FU'e ·?~·. im " Aksaray postaları İstanbul merkezin ~ - 4\D4 dedem Mehmed Pawa Sul\an le' muayene ederek: 
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ıo Sayfa SON POSTA 

(Memleket .Baberleri) 
İzmirde muazzam bir I EIAzığ~a _bir başhe_kim 
.. .. d ve eşı cınayet suçıle 

tutun eposu yapılıyor muhakeme ediliyorlar 
Alh kat üzerinde 6.000 metre murabbalık bir sahada 
rapılmakta olan bu binanın alt katında da işçi çocukları 

için bir bakımevi bulunacak 

Gebe bırakılan genç bir 
kız Muradsuyuna 

ablarak öldürülmüş 1 

ElAzığtan yazılıyor: Bura ağ.lıI'ceza -
sı nda büyük bir akis uyandıran bir ci
nayetin muhakemesine başlanmıştır. 

Suçlular bir hastanenin. başhekimi 

olan doktor Kazım ile eşidir. Ve bir ci
nayet iddiasile ±kisi de mevkufen mu
hııkeme edilmektedirler. 

Me3ele şudur: 

Mart 17 

Gaziantep Halkevi hummalı 
bir şekilde çalışıyor 

Türk dili kurumu kendisine en çok hizmeti dokunan üç 
Halkevinden ikincisi olarak Gaziantep Halkevini seçti 

Doktor Kazımın manevi bir kızı 
vardır. Zamanla gelişip güzelleşen bu 
mane'\'I evlad son vaıkitlerde on altı ya
şına ba~mıştır. Bir müddet evvel doktor 
Kazım İstanbula gidip gelıniş, bu sıra
da kızda gayri tabii bir takım haller: 
görülmüştür. Kan koca kızın gebe ol- Gaziantep Halkevi binası ve Şehidler abidesi önünde bir' kurttıl'UŞ bayramı 
duğunu anlamış ve bunda111 ailelerine töreninden bir intıba 
sıçrayabilecek olan lekeden kurtulmak Gaziantep (Hususi) - İlk açıla,.., Hal- ı lerce vatandaş k .. v • · · · k · •· o uyup yazma ogrenmış, 
ıçin vazıyetı kapatmıya arar vermı~- kevlerimizden birir; de Gaziantep Hal - fransızca ve ingilizce lisan kursları t.ç-
ler. . v. • • • k.~vidir. Sekiz. senelik mesai bilançosu üa 

1 
ki, dikiş ve nakış şubeleri, m;sleki bilgi-

Tütün deposu la§aa tından bir görürıilş Geb~lıgı~ b~?~~sına .:~n~~ ~ı:nesı- tün _m~:Va~faki~.etlerle dolu ola? bu de - lerin tezyidine matuf kurslar, zehirli gaz 
izmir (Hususi) - İnhisarlar idaresi ta-ı Tütün fabrikasında çalışan evli kadın- ne d_e ı~kan gorulmedıgı ıçın bır oto- ğ~rli kul.:u~. mu.es~esesi: içtimaı sahada lardan korunma ve öz dil şubeleri aç _ 

rafından Alsancakta tütün fabrikası ya- lar her sabah çocuklarını bu bakım evi _ °'.obıl kiralanmı~,. ge~ç kıza uyu~t~ru~u c~dden buyuk bır ınkılab yapmış ve Ga- t mıştır. 
,ıunda muazzam bir tütün deposu inşa ne te.sllm edecekler ve ak ama kadar hır .n:adde v yedırılm1ş veya içırılmış. zıantepde muttasıl inkişaf eyleyen içti - Köycülük hareketleri en büyük can -
~dilmektedir. 6000 metre murabbalık bir müsterih çalışacaklardır B;k, . . Perteg~ dogru yola çıkılımştır. Murad mai kalkınmada en büyük rolü oyna - lılığmı göstermiş ve bu sahada takdıre 
sa~yı kaplıyan bu bina altı kat üzerin- doktor ve hastabakıcıla;ı akş~a ~~; suyu s~hi1lerine geldi~.lerl z.ama~ dok- mıştır.. . . . ş~_yan neticeler alınmıştır. Nümune kö -
15.e mşa edilecek ve İzmirin en büyük bi- ı çocuklara ihtimam g·· t kt' Ak _ tor ~ofore durmasını soylemıs,. bır ba - Gazıantep Halkevının sekız senelik yu olarak ele alınan on köyde maarü, i _ 

os erece ır. L. •1 .1 . ,.] bi · · d J · · · b ·· hası olacaktır. İnşaatı bir hayli ilerle _ şam üzeri her kadın çocuğunu alarak e- rıa.;ne 1 P.. onu. ı erı~.e .. ~._vere gon er- m:saıs~nı uy ~u~unl~a ~ğdırmrı k elb:tte mar, sıhhat bakımlarından maddi, ma _ 
tniştir. 940 senesi sonunda inşaat ikmal vine dönecektir. mış. şofor yenne dondugu zaman karı mümkün degildır. Bır cıld tutacak vus - nevi bir çok güzel neticeler temin edil-
.ttdllecektir. TiltUn fabrikasında bu !ene en· t ._ kocayı y.alnız görmüştür. Doktora kı- atte ve mahiyette olan bu başarıların an- miş, şehirde ve köylerde geniş bir içti _ 

İstanbulda Şemsipaşada ve Malatya _ t 
1 

kt İ . d ı. : .... y fı be~ zm ne o1du0-u!!u' sormu~: «Kövüne gitti" cak kısa bir hülB.sasım yapacak ve belli mai yardım şebekesi teessüs etrnış· kim-
. .. .. sa yapı aca ır. zmır eıu tütun a n - b ı ı -· · ' tsakı tutun depolarından daha büyük 0 _ k .. . . . . . . ceva.hını almış. Doktorun 1'>lan'!!'ış va- aşı arını verecegız: sesız mekteblilere yemek, elbise ve harç 

an bu tütün deposu inhisarlar idaresinin ası asker, koylü, halk, ıkiz ve bırıncı ıivetıni. !!avri tabiice olan halini crö - Dil, tarih ve edebiyat komitesinin fa - lık hususunda muavenete ve fakirlçri 
en büyük deposu ve tütün bakım evi o- nevi sigaralarla bafra ve tatlı sert tütün- ri.lnce ~iipheye dii~müş. faka•t sesini ç1- aliyeti o derece müsmir ve iaydalı ol - her suretle korumağa devam edilmekte 
1acaktır. Bu binanın en büyük hususi - leri imal etmektedir. Köylü sigarasının karm3.mış. muştur ki, Türk Dil Kurumu kendisine bulunmuştur. 
t •eti temellerindedir. Temellerini simp _ istihJAki mühim nisbette artmıştır. Birkaç gün sonra Muradsuyu s::ıhi- en çok hizmeti dokunan üç Halkevin - ı Müze ve sergilerin muhite olan büyük 
·~~ .adı~daki bir İngili~ firması eyerinde Fabrika müdürü Ekrem Baltac'ın ver- Hnde bir cec:ed bulu!1muc:, muave11esi d:n ikinc~si ~larak Gaziante~ halkeV]~i faydal~nı da Halke_vli~er t.~kdir e~nış 
\!oktilmüş kazıklarla. mşa etmektedir k l di~ı· ı·zahata ı0or·· ko" 

1
.. . 

1 
vaoılıııc::ı ıtebe oVl•H1U VP Muradcıuvu- gostermektedır. Bu şube Gazıantep tarih 

1 
ve Gazıantep Halkevı hır muze ve mute-

. s ·c e y u ve yemce s gara- · · · .. .. tnı nevı temel Türkiyede ilk defa bu fab-
1 

d k. .k . . b . . . na ahld'Ch anlasılmıc:: t?ı'ıkikat derhal ve mudafaasını yazmış, broşur neşret - addid sergiler açmıştır. Ayrıca her milli 

rık d t tb
.k d'l . . arı arMnn a ı nı otın nıs etı aynıdrr. · t ın· ı ·· · d ff k · I b b .. "k ··nı · · A a a a ı e ı mıştır. . .. . ~entslet;ımis ve netkı<>d bir tak•m mış, ar ı eser er uzerın e muva a m- ayram ve uyu gu ermuz layık ol -

· Bina 800.000 liraya mal olmaktadır. Bu nısbet vasatt yuzde bır buçuktur. sahidl"!r Vf> delil1r,. cırtavll cı~mıslcır. celemelerde bulunmuştur. Kitabsaray ve dukları şekilde kutlanmış, her sınıf halk 
Dört milyon kilo tütün istiab edecek tir. Fabrikada hıUen 500 işçi çalıştırılmakta kız teqhic: edilmic:: doktor Ka?:ım ve esi yayın komitesinin iştirakile muhitte 1 Evin çatısı altında topl~, aile bahçe
l3inanın alt katında bir çocuk bakım evi ve gecel~ gündüzlü bir faaliyet devam i:-ev'kif roilmi~. H:l lk hu muhil kem eyi büyük bir okuma sevgisi uyandırılmış ve l si kurulmuş ve içtimai kalkınma}, temin 
tneydana getirilmektedir. etmektedir. hev'=C:ınla takib etmr>ktedir. otuzu bulan matbu asarile emsali ara - yolunda muhtelif vesilelerle müzikli top 

sında Türkiye neşriyat birincisi mevkii- lantılar tertib edilmiş, sayısız konferans-

c Nafia Vekili Ali Fuad Adanada ) AtatUrkUn Adan~"a ilk relişinin 
yıtdönUmU 

Adana (Hususi) - Ebedi Şef Ata
türkün Adanaya ilk gelişleri ta'rihi olan 
15 Mart Halkevi gençliği tarafından 

h ::ıra retle kutlulanmıştır. 
Adana Halkevi alyni zamanda bir de 

Atatürk gecesi tertib etmiştir. Halke·:i 
salonunda bir Ataıtürk kö~si vücude 
getirilrni~. Büyük Selin hayatı, hahra
lı:ırı takdisle a1nılmıştır. 

Fransa lzmir fu~ rına resmen 
iştirak ediyor 

İzmir (Hususi) - Fransız konsolosu 
belediye reisi Dr. Behçet Uz'u ziyaret 
f'dcrek Fransa hüklımetinin bu sene 
İzmir enternas:vonal fuarına ı-esmen iş-
1 iral.t kararını bildirmistir. Sovvet Rus
.n·hlan ronra Macaristan ve İtalya na 
onuncu İzmir fuanna iştirak edecekle-

ı Adana (H Ltsusi) _ Nafia Vek.il1miı Fuad Cebes , b h ft .. d A d rini bildirmişlerdir. İngiltere bu sene 
oy u a a ıçın e y ın f d bil ··k bi · t' 

~ll Fıı<ıd Cebesoyun A<lanaya geldiğini yolu il~ ~hrimiıe gelerek Menemen ve uar~~ız a yu: r pavyon ın~a et ı-
telgı af haberi olar~< bildirmiştim. Yıı- Manisa civarında mey'Clana getir ilmek- rece .r. 
kardaki resim Nafia Vekilimizin Ada- te olan büyüık sulama tesislerini ma - lzm!t Sıtma mUC2 d9bSİ 
na istawonunda karşılamşını göster - hallinde tetkik edecektir . Kesikköy ka'- IAboratuar şefliği 
m ektedir. mılı ikmal edilmiştir. Vekil İzmirde 

* VekAirt i alAkadar eden diğer işlerle de 
İzmir (Hususi) - Nafıa~ Vekili Ali mesgul olacaktır. 

İzmit (Hususi) - Sıtma 
l~boratuar şefJiğine doktor 
tayin edilmiştir. 

mücadelesi 
Keremoğlu 

_ Hasan Bey 

d uydun mu ..• 

bilmem 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

. . . Stadyomda oyuncu
ları teşyi etmek için . •• 

Bağırıp çağırmak ya
sak edilecekmiş ..• 

Hasan Bey - Demek 
oyunlar bundan böyle se
yircisiz oynanacakA 

ni ihraz etmiştir. lar verilmiş, radyo ile havadis ve müzik 
Bir çok kolları faaliyete geçen ve her neşriyatı ön plana alınmıştır. 

Wplantıyı en ıgüzel şekilde idare eyleyen - - --
Ar komitesi milli havalarla alafranga - Pamuk tohumlarmm 
yı yaymış, eski parçaları toplamış ve bir temizlenmesi 
çok gençlerin yetiştiği ve yetişmekte ol- Adana (Hususi) _ Adana ziraat mü _ 
duğu musiki kursları açmıştff. Geniş bir cadele teşkilatı pamuk tohumlarının te _ 
s~lon ve zengin dekorlu bir sahneye ma- ınizlenmesi işine devam etmektedir. Şim 
lık bulunan temsil şubesi sık sık tekrar- diye kadar 150.000 kilo pamuk tohumu 
ladığı oyun}iırile hem muhitte derin bir temizlenmiştir. 
temaşa zevki yaratmış hem de maksadı ----------

Yeni Erzurum valisi 
vazifesine gitti 

temin eylemiştir. Spor şubesi en ziyade 
futbole ehemmiyet vermiş ve bunun se
merelerini görmüştür. Ciridin ihyası hu-
susunda da lüzumu vechile uğraşılmak - Adana (Hususi) - Erzuruma tayin 
tadır. edilen Mersin valisi Bürhan Teker bu-

Halk dershaneleri ve kurslar şubesi gün ye.."'1.i vc.a.ifesine başlamak üzere 
en çok muvaffak olmuş şubelerden biri- Mersinden hareket etmiştir. Bürhan 
sidir. Dershaneleri cezaevine kadar teş - Teker Mersinliler tarafından hararetle 
mil eyleyen bu komitenin gayretile bin- uğurlanmıştır. 

c~_l_z_m_i_r __ h_a_va_g_a_~ z_i ___ fa_b_r_i_k_as_ı __ a~ç_ıl_d_ı __ ....J) 
İzmir (Hususi) -

İzmirin yeni hava 
gazı fabrikası büyük 

bir davetli kütlesi 
huzurunda Valinin a.. 
lile açılmış ve Bele • 
diye Reisi merasimde 
bir nutuk söylemiş -
tir . 
İzmir Belediyesine 

aid olan bu fabrika. 

935 yılında bir İngiliz 
ı şirketinden Belediye-

ce satın alınmış ve 
100.000 lira sarfile 
yeni tesisat ilave e • 
dilmiştir. Bu arada 
>5 metre yüksekli -

.. • 

ginde bir hava ,gazı bacası da inşa edil - ı geçmesile belediye işci masrafından se
m iştir. Yeni ocaklarda yalnız altı kama- nevi 650-0 lira tasarruf etmektedir. Yapı

ra çalıştırılarak 7500 metre mik'abı ve lan merasimde yeni tesislerin kordela -
4700 kalorili iyi bir gaz istihsal edilme - sım kesen Vali, İzmire güzel eserler ka -

ı ğe başlanmıştır. Bu kalori, İstanbul hava zandıran Belediye Reisini tebrik etmiş
i gazı tesisatından 400 fazladır. Kok, kat - ' tir. 
1 ran, zift ve kreozot istihsalatı da iki 1 Re.simde fabrika ile açılış merasim.in -

1 
misli artmıştır. l de nutuk söyliyen Belediye Reisimiz gö· 

Yeni hava gazı t esislerinin fııaliyE>te 1 rülüyor. 



17 Marı SON POSTA 

( Ri] • 
1 

ihtiyat erattn yoklama g"Jnleri 

Bütçelerde yapılacak 
tasarruflar ıçın 
faaliyete geçildi 

Maliye Vekaleti, yeni mali yıl bütçe
sinde tevazünü temin etmek dolayısile 

bazı vergi kanunlarında yapılacak olan 
tadillere aid kanun projelerinin hazır

lanmasını ikmal etmiştir. Yeni projeler 
bugünlerde Büyük Millet Meclisine ve
rilecektir. 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 

1 - Şubemizde kay1dlı ihtiyat eratın se. 
nelik mutad yoklamaları 20 Mar\ 940 tarı.. 
hin:len itibaren başlıyacaktır. 

2 - Yoklamnıar saat 9 dan 12 ye k:ıdar 
devanı f'decek saat 12 den sonra gelenlerle 
kendi do~umlarına atd günlerde gelmlyenle. 
rin mü•acaat.ıarı kabul edilmiyecektir. 

3 - Yoklamalara nüfus cUzdanları askeri 
vcslkalarile behemehnl her şahıs 'kend~sl 
müracaat edecektir. Muhacir \·esair suretle 
şube)e kayıdlarını yaptırmamuı olanlarla 

6 - hrı.n olunan doğumlulardan oaşıtası. 
nın müracaatı kabul edUmiyecektlr. 

20 Mart 940 Çarşamba l 
21 Mart 940 Perşembe 
22 Mnrt 940 Cuma 311 do~umlular 
25 Mart 940 Pazartesi 

26 Mart 9-tO Salı 
27 Mart 940 Çarşamba 
28 Mnrt 94i1 Perşembe 
29 l\Iıırt 940 Cuma 

* 

1 m doğumlular 
Bütün Vekaletler kendi bütçelerinde 

temin edilecek yüzde on tasarruf ıçm 

faaliyete !f~1erdir. Bu arada Güm
rükler Vekaleti bütün mernurlannm hiz
met müddetlerini tesblt cttirmeğe başla
mıştır. 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: Gümrük memurları arasında hızmet 

ı -- Subemlze mensub ihtiyat eratın ka. müddetleri 30 seneyi dolduranlar tekmi
nunl ve mutad yotlamasıIUl 20 Mart 1940 de sevkedilecek ve ayrıca ücretli me

A - 311 doğumluların yoklama günleri: snbahmdan ftlbaren şubemiz blnasındn baş. 
ıo Mart 940 Çarşamba günü Alemdar ve lanacnktır. murlardan da bir kısmı kadro harici b1-

yoklam:ı k~ağı, bakayada kalmış olanlarm 
da k€nd1 doğumları gününde müracaat et 
mel"ri. • 

Emhö:ıü merkez nahiyesi. 2 _ İrdlhnmn ve beklemelere m~nl olmak rakılmak suretile yüzde on tasarruf te-

21 Mart 940 Perşembe günü Kumkapı na. için yoı·ıamalar, her doğumun kendWne tah min olunacaktır. 
hlye.~ı. si~ edilen ve a•ağıdn gösterilen günlerde 

22 M'lrt 940 Cuma günü Küçükpazar ve öğlecPıı evvel ve sonra yapılacaktır. Bir ayda muhtel it 
Beyazıd nnhlycsl. 1 A - 311 d~umlulardan Beyojtlu ve Gala. 

B - 312 doğumluların yoklama günler\: ta nahiyeler! Martın 20 sinde, 'laksim ve Semtlere yeniden 900 
25 Mnrt 940 Pazartesi günü Alemdar ve Şişli n-ıJııyelerl 22 sinde, Knsımpa.şa ve Has e' kt • ,- b k rd 

Eminönü merkez nahtyesi l köy lH\hlvelerl yirmi dördünde ı ~ e r 1 a m as 1 onu u 
26 M'lrt 940 Sah rın·· . ı 1 B - 312 do~umlul:ırdan Beyoğlu ve Gala. Son ay zarfında Eyübe 110, Eminönü-

g u Kumkapı nan.yesl ta nahiyesi Martın 26 sında, Taksim ve Şişli v • 

27 Mart 940 Çarşamba günü Küçükpazar .. ne 78, Beyogluna 184, Bcşıktaşa 16, Ba-
Te Reyazıd nahiyesi 1 nahiyeleri 28 lnde, Haskoy ve Kasımpaşa 31 kırköy~ ı 20 S 60 u·· sk"'d 1 "6 · i d u 1e , arıyere , u ara ~ , 

c - m~er dolnımlnrın yoklama günleri n P. Fatihe 142, Adalara 24, Bcykoza 80, Ka-
ayrıca nan edilecektir. 3 - Diğer doğumlu erat ile Kemerburgnz dıköyüne 60 Jamba takılmıstır. 

nahlye~t yoklamasının hangi günlerde yapı_, • ~ • * lo.caf;1 nyrıca illin edilecektir. ~azı, semtlerde ~cvc~d petrol _lan:b=ı-
Fatih A.cılte·lik Ş'ubesiuden: 4 _ Herkes yoklamaya mutlaka kendisi laı ı ka 1ırılacak, ) erlerıne elcktrık lam-
ı - Her sene mutad olan ihtiyat yokla gelecek ve mifus, hüviyet cüzdanı,· terhis baları takılacaktır. Şehirde 602 petrol 

masına 20 Mart 940 Çarşamba gününden itİ veya thtlynt vesikasını. şoförler de ehliyet lambası olduğu tcsbi ledilmiştir. 
t>aren başlanacaktır. nalT'clcrlnl beraberinde getirecektir. 1 ----- --- --

2 h:r Yoklnmnhır doğum, doğum yapılacak 5 - İstanbul dıı;ında ikamet edenlerin bu Şehi .. da çanta ve paket 
Te mükellef bizzat yoklamasını yaptı lunduklnrı yerlerdeki şubelere müracaat et ,. • 
racııktır. - meıerl W"vn yoklama defter numa""D.mız:ı yn; kapıp kaçanlar ti.Jredı 

3 - Yoklama (hattanın Cumn.rt..e.sı günü mı:ılc ~·ıret•~ şubemize mektub göndermeleri Son gu··nıerde, şehrimizin bazı semtle-
barlc olmak fizere) Pazartesi Salı ç •1• ı . , arş:un •• ün o unur.- · d b" k k" , · k .. p b rın e ırço ımse crın pa et ve çan:a-
Jla, cr~em e ve Cuma Rlinleri sabah saat * 

1 
lannı çalıp kaçan bir takım açıkgözl"r 

t nan .saat 2 ye kndar devnm edecektir. 313 : 326 piyadf' asteğmenler türemi~tir. Kapılan çanta ve paketlerin 
4 - Öğleden .sonra şube kendi lşlerlle meş ~ağmhyor çoğu kadınlara aiddir. 

gul oJac:ığmdan her ne sebeble olursa ol • 
aun yokl9.ma için müracaat kabul edllml e 313 (dablll U{ı 326 (dahm tevellüdlü ve cK:ıçkaç> tföbirile zabıtaca isiml<?ndi
c:elrtlr. Y - şubede knyıdlı yedek piyade astel'lmenler rilen bu nevi hırsızlıklarla ciddi bir şc-

5 _ Şubede fadlhnma meydan vermemek Cynrsühnylarl her sene olduğu gibl (45) gün 1 kilde mücadele eden Emniyet Müdürlü-
.. k 

11 
rı 

1 
staja tabi olarak kıt'aya sevkedlleccklertn _ ğü" memurları dün bu surların faili ol-

ve mu e e er uzun müddet işinden alıkoy. .. 
mamak için vukubulacak müracaatlar den vn~yetıerinin tcsbltl için Mart ayı hi • mak üzere birkaç kişiyi yakalamıştır. 

ga - tnmma kadar şubeye müracaatları U~n o c·· ·· l · · ·ı· f d bu çl 1 
zetcıerdekl ilana gore yapılacaktır. lunur • urum erını ı ıra e en su u arın 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~=·~~~~~~~~~~~~~= mka~~~run da k~a b~ mUdd~ ~~ 

fmd'a yakalanacakları ümid edilmekte
dir. Zabıta bu husustaki tahkikata ebem-

Köy öğretmen okullan için tahsisat 
aynldı 

Maarif Vekaleti köy öğretmen okulla-
rı etrafındaki hazırlık'arına d , t 
mekt d" e\am e -c ır. 

Öğrendiğimize göre Maliye Vekaleti 
bu okullar için lüzumlu olan tahsisata 
karşılık .ol?rak 250 bin lira vermeği ka
bul etmıştır. 

lıı '1isarlarda. - . 
Fmnsada tiitiin işle . h kk • rı a ında 
.. - tetkikat yaptınlacak 

.. G~mr~~ler ve İnhisarlar Vekiıle . .. -
tun ışlen uzerinde tetkikle d b tı, tü 
Ü i h . r e ulunmak 

zere n ısa.rlar Umum Müd.. .. _ 
§Ubcsi müdürü K urluğü satış 

enan Yalter ile tüt·· 
baş harmancısı Ma~umun F un 
gönderilmesini kararlaştı t ransaya 

-----.::=.:muş ır. 

Milte/errik: - --

1\1uhtac :vurddn•l,.--• ~ -..., ... , Jneecani 
muayene günleri 

Kadıköy Halkevlnden: 
. Evimi!' dL!pansertnde muhtaç 
mızı mm•yene TC tedavi eden hayıYtırddaşlaıL 
to ı _, k bul - rsever dok r arımızua a gun ve saattnı -
Jiate a~~·dadır. göstert:-

Pa:z~r est 15.17 Dr. Muzaffer nn 
rem h:ntnh n. emre Ve_ 

Sah 9_11 Dr. Panayotidls iç ha:ıtaılğı 
Salı 11-12 Dr. Hayrı ömer clld hasta°ı 
Salı 14.15 Dr. İskender kadın hastalı~;ı. 
Çarşamba 10.12 Dr. Atıf sfnlr ha:ıtalı~ · 
Perşembe 9.17 Dr. Bedri Gürsoy dl" hı. 
~~ y ~ 

Cuma 7.8 Dr. Derviş Kadri lç hastalığı 
Cumar~ı 1J 12 Dr Nazım Bekir · 

hnstaıııı-ı. - • Çocuk 

~ i ııret iş 
miyetle devam etmektedir. 

Susam ve keten tohumu ihrac fiatfou ···············································--·····-·· 
tcshit ediJdi Kız 'caham"m Ha~kodasmm 

Zahire ihrac komitesi .son toplantısın-
da susam ve keten tohumu fiatıarnu tes- açı'ma tör3nİ 
bit ve alakadarlara bildirmiş~tr. Ameri- yr 1 h (H ") Ktzılca-
k 1

. · ı . HolA d ı ~ızı ca amam ususı -
a, ngı tere, Fransa, Lsvıçre, an a, l H lkod lm - · 

Belçika, Yunanistan ve cnterşanjabl ta- lamam. . ~. asının açı a torenı 
k t

r:.b· 
1 

k tl ı Bul . ta ı Bnwekılımızm radvoda heyecanla ve asa cı ı ımem e e er e garıs n, 1 : • .. w. • 
Macaristan, İsveç ve Finlandiyaya su- df'nn bn a1aka ile dınl~.nen ~e şıdd~t!e 
s::ım 20 kuruştan keten tohumu 17 5 ku- alkı~l:man nutkunu müteakıb yapılclı. 
ruştan satılacakt~r. ' Kahb~lı~ bir ~alk ki.ttle:i p:t.rti binası 

Bu satış'arın beher kilosunda ihracat- nı ve onun<lekı meydanlıgı doldurmuş
çı hükılmet. emrine bankalara bir kuı-uş tu. ?-.ıfonı 0ime ~?za b~lediye reisi ~c par
yatıracaktır. ıti başkan vekılı Tahır Parlasın bır nut

.BW1lann haricinde kalan memleket- kile başlamış ve bu nutukta Halk Par
lere susam 22, keten tohum 19,5 kuruş- I tisinin senelerden beri memlekete ve 
tan verilecek ve hükılmet emrine kiloda 1 czciinı1e muhitte maarifin inkişafı hu-
2 kuruş terkedileccktir. susunda gösterdii!i yükc;ek gayret ve 

Av derileri mühim nisbette yükscl<li c;alışmrılar ve irsad ve 1envir noktasın
Son günlere kadar hareketsiz geçen d~m yapıl~n t~dat ':e t~vsifine imkan 

av derisi piyasası birdenbıre can1ımmış, 
1 
olrn•~an bırco~ vazıfelerı?. vapı~~a~ın

bilhassa Amerikaya her nevi deri ihra- dan ve kudsıyct ve yuksekl1ğinrıen 
catı nrtmakla beraber fiatlarda bir re- bshscdilmiş vr hawrun tarahndan ala
kor denecek kadar yükselmiştir. kn iJc cHnlenilmi~tir. S<lnra halka cav. 

Geçen sene çi[ti 40-50 liraya ulan zer- bisküvi. portakal ve mevvalar ikram 

devalar 60-65, sansarlar 30-40 dan 40-50, erlilmjc!ir. Gece müsamereler t~rtib 
tilkiler 3-7 liradan 6-12 liraya fırlamış, coildi~ gibi memurin mahfelin<le bir 
18-23 kuruşa satılan tavşan derisinin be- akoam zivafeti verilmiş bu toplantıda 
heri 27-30 kuruşu bulmuştur. 1 da Halk Partisinin bllvllk hizmetlerin

Evvelce Almanyaya yapılan ihracat den hahsedildiği gibi muhtelif me,,7.u-
Amerik?ya teveccüh -etmiştir. lar Ü7."'rinde 1tece v!nlanna kadar has· 

'l'ifeik ihraç tipleri hazırlandı bıhal P-r yapılmıştır. 

Dün Ticaret Odasında Ticaret Vekfıle
ti Standardızasyon Umum Müdürü Fa- Adana ramuk ihracatçı'arı 
ruk Sünter, Mıntaka Ticaret Müdürü Adana (Hususi) _ Adana pamuk ihrn 
Avni ve Vekalet ihrac kontrolörleri, bir- catçılsr birliği idare heyeti ikinci toplan-
lik idare heyeti ve tiftik ve yapak lhra- tısını yaptı. Birlik pamuk ıhrac müsaa _ 
cntçılarınm iştırakile bir toplantı yapıl- desi yolunda İktisat Vektıleti nezdın1e 

Rir flb tnleba.c-ı'nc otomobı"I rarptı :rnıştır. Toplantıda hazırlanan tiftik ih- t ı-... t bb" 1 k 1 at '"" ~ cıuttr eşe us er yapmayı arar a'i.1r -
Ttb Fakülte.si tal b 

1 
. d V . .. rac tipleri nümuneleri tetkik edilmiş ve mıştır. 

Un, Beyazıd~~"l e ek erın en elıyyut- bu nümunelcr mühürlenerek ihra::atın ····························································-
din idaresınd~ k go~çer. ~~.şoför Meh~e- ı bu tiplere uygun evsafta yapılması ka- ( T 1 Y A T R O L A ) 
kolundan ıyarala omc ılın çarpmasıle bul olunmuştur. Müteakıb zahire borsa- ' _ 
Cerrahpa!ln hasta~ı.ştrr. Yaralı g~nç rnıda da bu mevzu etrafında görüşmeler Çebir' tiyatrosu Tepebaşında dram Jı::ısmındıı 

Oündüz saat 15,3(1 da 
2
a 't.-b csınc l~aldmlmış, ka- yapılmıstır 

ya seuc olan şoför hakk d tkib • ıı: • 
başlanmıstır. ın a a • ata Ikhsadi sulh komitesi Lftheyde 

Bir amelenin pannakJarı ~zildi toplanncak 
Fenerde Usturwn v Beynelmilel Ticaret Odası 'iktısndi 

al d ca sok:ıgında 9 numa sulh komitesi umumi heyet toplantısı hu 
r ı .ev e oturan ve Ayvansaray kumaş 26 
fabrıkasında çalışan Hilm' d'" f b 'k ayın sındn Lnheyde toplanacaktır. Bu 
d d . ı, un a rı a- toplantıda Ti.irkiye milli komitesini tem-

a enur taşırken ayağına düşürmüş, ail edecek olan Ticaret ve Sanayi Odası 
parmaklan ezilrnişür. Yaralı işçi Ba1at 1 Umumi Katibi Cevad Nizami Düzenli 
hastanesine kaldınlmıştır. bugünlerde Laheye hareket odecektir. 

Akşam saat 20,30 d& 

O K dm 
i.&Uklll caddesinde komedi ıwmında 

Oiindüz l!aat 15,30 da 
Akşam ao.at 20,30 da 

Herkes kendi yerine 

Halk operet!. Bu aqam 9 da 
MaUne 16 da 

( Yunus bev duymasın ) 

Sayfn 1 ~ 

r---------------... . •. ;· . . . ' .: ·:' ·' . :'it .. 
Ankara tıorsası 

AçılL' • Kapanış 16 Mart 1940 fiatları ŞiFA 
BULMUŞ 

ÇEKLER 

Açılıı.Kapan:ı 

Lordra ı Bterlln 5 .2375 
v 

AGRI 
lfew. York ıoo Dolar 130.- 130.19 

Parla 100 Fran 2.9726 
Mllano 100 Liret '1.175 
Cenınt ıoo inıç. ~. 29.3425 
Aın.sterd a.m JOO P'\orln 69.1611 !'ay J, O. G. Yazıyor: 
DrUbel 100 Beli& 22.1925 

Ek~ı-r1ya oku:)' o ruz. Teda vl gör~n üaçlar 
Atına 100 Drahmi 0.97 
BofJa 100 IAya 1. 7050 
Madrld 100 P~eıa 13.5325 

1 va.rmış fakat, ALLCOCK yalcsından bah. ' 
sedfll11ce, k:a.t'lyen mü.ba.Uığ.a de~Udlr. Blr ' 
zat akşam tatbik ettiği blr Al,LOOCV yakı. 
sı, bır C"ece zarfında tesirini göstererek ll 
de'fllmh sıcaklık tevlld ederek ağrıyan m.a
hallt U-Skln etmiştir. 

Budaı;eştt 100 Pen~O 25.095 
BCJ:.r~ı 100 IAJ 0.6225 
Be!grad 100 Dinar 3.295 
Yotoh .. ma 100 Yen 33.11 
8 t.c.11: h olııı. ıoo lneç Jtt, 31.0825 

Esham ve tahTflAt 

1989 20.-

ALLCOCK, romatizma, lum~ 

bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
yakılarile şıfayab olmuşlardır. 

19.35 
Ergani 
Sıvas.Erzurum 8 \ J ALLCOCK yakılarının tevlld ettiği sıhbı 
~--------------J sıcakıık. OTOMATİK BİR l\IASAJ gibi he -

men ağrıyan yerin etrafım kaplar. ALL. 
COCX yakılarındaki kırmır;ı daire ve kar. 
tııl resi:nli markasınn dikkat ediniz. Ecza. 
neleıdc 27 buçuk kuruştur 

~ aarif Veki[iğinden : 
ı - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair oran taEmatnameye göre orta ticaret okulla~ 

nnın 3 Uncü ve 4 üncu sınıfları lçln iki cilt.den mütqşemkU bir c Ekonomik 
Coğrafya • kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 15/IV / 1940 tarihinden b~şlamak ve 15/ Il/ 1941 Cumartesi 
giinü akşamı bitmek üzere on aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler lS/ XI/1940 Cuma günü akşamına kadar bk 
dllekç.e ile Maarif VekillilUne muracaat ederek bu müsabaya girecekler dt'fterineı 
adlarını ya!dırarak bir numara alacaklnrrtır. Müsabakaya girenlerin yazdıklar~ 
kitabları 15/II/ 1941 Cumnrtesi günü saat. 13 e kadar Maarif Vekllllği neşriyat1 
mficürlilğüne teslim etmeleri veya gondermelerl şarttır. 

4 - Müsabakada blrinciUlU kaımnnn kltnb serL.<n üç yıl süre lle okullarda okutulacak ve 
müellifine her yıl için 1200 lira telif hakkz verilecektir. İklncl çıkan kltab serlsinli 
yazana bir defaya mahsus olmak, ~e blrlnclnln müelllllne ~ilenin bir 31lhğı 
mü!dlfat olarak vullecektlr. 

5 - :Müsabakaya gireceklerin eserlu!nl ilçer nüsha olmak üzere mnkfne ile ve ki_ 
ğ1Unrın yalnız birer yüzüne yaı.ılmış olarak Maarif Vekllllğl neşriyat müdürlüğü_ 
ne makbuz mukabilinde vermeleri veyıı göndermeleri 10.Zımdır. Kltabıı konulacak; 
resim, şekil, harita, grafikler vesairenin n.sıllarınm yalnız bu nüshalardan birine 
ve yerlerine konulmuş bulunması kfıfidlr. Müsabakaya basılmış bir kltabla gı.; 
renler de kitabın ilç nüshasını \"erecek veya göndereceklerdlr. · 

1 - Müsabakaya girenlerin eser müsvt>ddelerlle blrllkte eserler! kabul edlldlği takdiri 
de eserlerini UA.n edilen tellf hakkı mnka.blllnde -re her türlü tasarruf hakkından 
yazgeçerek Maarif Vekllllğlne üç ~ ıllık . blr devre için terkettlklerlnl ve kitabm 
o devre fçlndek1 her basılışının son tash!hlerinln kendileri veya kendi mes'uH. 
yctleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafmdan yapılacağını gösterb 
noterllkten ta~dikli bir teahhüd senedi Termelerl de l~zımdır. 

'l - Kitablarda bulunması l~zım gelen pedagojik ve teknik vasıfları gösteren şarlö.. 
name l.le noterllğe ta.sdlk ettirilecek taahhild senedlnln formülü Maarlt Vekllllltl 
neşriyat müdürlüğünden alınabilir. Me..':tubla istl~nlerln bl.r kuruşluk posta pu.. 
Junu da blrllkte göndermeleri 1cab eder. (1150) 0881) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
ı -· Talibi ~ıkmıyan Akkü bataryası pazarlıkla. mllbayaa. olunacakt.ır. 
2 - Muhammen bedel .~. muvak~at teminat .-S77,5111 lira olup pazarlı~ı 4 Nlsan 

9.0 Perşembe günü saat 08) da Ankarada P. T . T. Umum müdürlük binasındaki :;atın
almıı ltom!s)'onunda yapılacaktır. 

3 - htekl~rln muvakkat teminaı makbuz veyn banka teminat. mektubu ile kanun! 
vesıT.a!arını hAmllen mezkiir gun ve 3aatuı o komisyona ve l}llrtnamelerl ıarm.ek öizcre 
mesai .tnntlerl dahilinde Anlı:arada P. T. T. Levazım, İstanbulda P. T. T. Len.zım Ayni. 
yat şube3! müdürlüğüne müracaatları !lfın olunur .• 11181 .18821 

OSMANLI BANKASI 
'fORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi '1863 
Sıaıüleri 11• Tiirlu"p~ Cümhuripeti ile münakit mukavelenamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla l•sdik ... ~ilmiştir 
( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralt Resmi Oazele) 

Sermayesi: 

1 htlyat akçesi : 

10.000.000 ingillz Lirası 
1.250.000 lngilfz Lirası 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSllVA ve NIS'de 
lONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS, VUNANISTAN, IRAN, IRAK, flllSTIN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAWA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN _, ·,. 

Filyalleri ve bGtün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesaba cari ve mevduat hesapları kllşadı. 
Ticari kredner ve vesaikli krediler küşadı. 
Türki9e ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine awns. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi v11rdır. 

Piyasanın en müsait şartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplan açdtr. 



U Sayf• SON POSTA 

AN A 

1 TES • 
1 R 

Baş, Diş, Nezle, Grfp, Roma
tizma, Soğuk algınlığı, Kırıklık 

ve bütün ağrılarını derhal 
ke-:er. Lüzumunda günde 

3 k~şe alınabiıir. 

llillEllllıllil. . , . . ' : . 
. ~ ~ .. 

- • 1' . . . . -~ .. o.~ 

Kapalı zarfla münakasa ilanı 

Belediye Sular İdaresinden: 
İdarem17.08 .satın alınacak muhtelit cins ve eb'atts. bronz mıuıluk ve teterrüatı tapalı 

arfln mQnalcasaya konulmuştur. 

1 -· Bu 14 için tamim edilen fartna.me ldıu:emlı leva'l.lm aenl.slnden parasız olarak 
llıııab!ltr. Ve nfimuneler ayni serviste g0rülebı.11r. 

2 - Ta.lJpler fartnameye ııöre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü olan 
1/Ntaan/1940 Pazartesi günü sa.at (15> e kadar Tnblmde tela.re merkezinde müd11rlü~e 
Ttnnelldirler. Bu saatten sonra getirllecek zarnar kabul edllmez. (2088> 

Cümhur:y ~ti 

ZiRAAT BANKASl 

. 

Kurulu1 tarib.i: ıssg 

Sermayesi: 100.00tl.OOO Türk Lir .ısı 
Şube ve ajans ndedı : 20S 

Zirnl ve tıcart tıer nevl bankı muı\melelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbara.lı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en a:ı 
.50 lirası bulunanlara senede 4 dtfa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl! -
na eöre ikramiye dağıtılacaktır. 

.ı Adet 1 .OOO Lira~ık 4,0JO 
4 
4 " 

" 
" .. 
" 

500 .. 2,0)) 
250 " 1, ·)00 
100 " 4,000 

50 tt 5,000 
40 .. 4,800 

Lira 

" 

,, 
,, 

BiR PUDRA 
Tecrübesi Karş1sında 

10,000 
KADiNIN 

h.'1yreti 
il 

Dal111 
genç ve 
daha sevimli 

görünmenize 
yarayan kat'i 
BİR TECRÜBE 
Pudra aleminde 

• Bugtin bu 
TECRÜBE 
yi yapınız 

vc!'i, cazib ve son 
bir kesif... CİLDİ GÜZELLEŞTIREN 
şayanı ~h~yret ve yeni bir unsur, şimdi 
ipekli elekten geçirilmiş en inoo bir 
pudra ile milddekikane bir tarzda ka. 
nştırı1m·ştır ki bu sayede cilde bir 
parlaklık ve yeni bir hayat verir. Es. 
mer ve çirkin bir ten, gençliğin tabii 
renklerile güzelleşir. Fazla olarak te~ 
kibindeki şayanı hayret bir unsur 
olan cKrema köpüğü> imtiyazlı usulü 
sa •esinde iki misli fazla zaman sabit 
durur. 

HAKiKATEN FEVKALADE BİR 

Mart 17 

Güzelliği hem yaratan, hem 

tamamlıyan 
bir iksirdir. 

Bu güzel çehreyi aydınlatan cOneı

şüphesiz. inci dişlerdir. L~kln o dif
lere can veren de, şüpheaiz 

'' Radyolin,, dir 
Siz de ayni güzelliği elde edebilirsiniz. 
Fakat bunun için ilk şart sabah, fiil• 

ve akşam her yemekten soııra 
günde 3 defa 

RADYOLiN 
ile dişlerinizi fırçalamaktır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul 
Şubesi :ıden: 

ı Adcd 48 kHovat takatında 3 sath&lı f00/231 Yolt 50 peryotlu mütena'Ylp cere7a.ıı 
dinamosu. 

ı Ad~ yukarıda. eb'ad ve evsafı yazJlı dinamonun ikaz devre.si için seri nuım. 
ı Aded yukarıda eb'a.d ve evsafı y&aılı dinamo için 3 kutuplu otomatik p.lter. 

ı Aded Yukarıda yazılı dinamoyu tahrik edeb!lecek eb'atta azamı 500 adedl dlH'lrll 
dik ve dinamo ile akople olacak tipte Dbıel motörU. 

350 mPtre 23 santimetre genlşlitlnde 1 tat. örgülü ve 8 mllimet.re kalınlıfında bal&ı& 
lcayı~ı <nUmuneye göre) 

100 metre 12 santimetre gen!4llllnck 8 kat örgülü ve- 8 me~ kalınlıtında balata Q7lll 
(nümuneye göre) 

130 metre 12 santimetre genişli.tinde çift katlı kösele ka~. 
8 A.1cd Mlnlmaks marka yangın söndürme clhazt (Tip 10) 

4 Ad~d Beh':?r tombası 100 kilogram hamell Kron~ marka veya benzeri BeTYU ot.oma. 
tlk kantar. Ayarlı siklet ve çuval afırl.ıtllirlle beraber. 

4 Aded Tamamen demirden mamul 1000 kilogram çekerlnde Şember mana '91& 
benzeri, seyyar baskül. 

. Yııkuıda müfredatı yazılı eşya kısmen veya tamamen karşılıklı pa.zarlık nreWt 
satın ahııacaktır. Talip olanların prtname ve ntimunelerlnl görmek üzere gubem!re mtı.. 
racaatıarı Jle 19/ 3/ 940 Salı günü aaat on beşte yapılacak pazarlığa ı.,ttratıerı rica 
olunur. <2067) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve eksiltme 
Komisyonu"1dan: 

Heybeliada Verem sana.toryomunun Gullhnne ve müştemllil.tı 1.şl açık eUUtm.Je m_ 
nulmuştur. 

Eksiltme 18/ 3/940 Pazartesi günü saat 14,30 da CAğaloğlunda Sıhhat ve İçt.ı.mal Mua.. 
vene~ :nüdürlüğü binasında. kurulu tom1ayonda yapılacaktır. 

Keşlt bedeli 3719 lira 84 kun14 1lk teminat 279 llr3dır. 

İstekliler şartname keşif ve buna ballı diğer evrakı hergün komisyondan Côreb1Jlrler. 
İste:UHer carı seney~ ald ticaret oduı veslltaslle 2490 sayılı kanunda yaz.ılı ft.Slkalar 

ve b:ı işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte en u bir 
teahhüdde 3000 liralık iş yaptığına dair id&relerlnden alınış oldukları vesikalara lst1na.. 
den eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul vllayetJnden almış oldukları vesikalarla 
birllktt> belli gün ve saatte kom.Jsyona. ceımelerl. (1666) 

MUN(R NU~H(N ~l{UK 
TMNlall 

·~A~K~f~L~y9cu· 
•YÜCE Mı ~INDA • 

~J(U 
PlAI' "'170fl7 

ODEON 
(1) 

MAJiK SAÇ EKSiRi 

Saçlarınızı dökülmekten, &.tfJ>"ı.'leıı -
mekten korumak için muhakkak Ma _ 
jik saç ekslrlnl kullanınıs. Derhal te -
slrlnl görürsünüz. S:ıçlan bllytlt.fir, 
köklere yeni hayat verir. Bir tecrübe -
den sonra neticeye hayre~ edeceb1D.1s. 

ilan Tarif em iz 
Tek ailtun 1&11tınıl 

(0 
100 
120 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir ıcne içinde 60 liradan aşalı 
dUşmiycnlere ikramı.iye çıktığı ~akdirde % 20 fadasile verilecektir. 

TEKLİF yüzünüzün bir tarafını cKre- ~-------~---ma köpüğü• havi Tokalon pudrası ile 

sahile 400 laaat 
ıahile 250 • 
sahile 200 » 

Kur'alar senede 4 defa, t 'Eyl6L t Birincikinun. t Mart ve 1 Haz!. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

Kapalı zarfla münakasa ilanı 

Belediye Sular İdaresinden : 

\'e diğer tarafını da herhangi bir pud
ra ile pudralayınız. Şayed •Krema 
kopüğü:ıt havi pudra n~ pudraladığınız 
ta•·af diğer tarafa nazaran daha taze, 
dah:ı genç ve daha cazib RÖrilnmüyo~ 
sa aldığınız Tokalon pudrasının para
sını iade ederiz. TOKALON pudrası. 
nın f evka1ade rağbet bulan yeni l O 

İd i Cc satın alınacak muhtelif cins ve _._, ttn "dt dö n- renr,i v:ırdır. arcın z °" a 11 klıl.lu parçaları kapalı zarfla ............................................................. . mllnakasaya konulmuştur. 
1 _ Bu iş için tanzim edllen şartnnme idııremls Levazım servi.sinden parasız &lmablllr Son Posta Matbauı 

ve niimııneler aynı serviste görülebilir. =====:::::::ıı = 
3 _ Tallpler şartnameye göre hazırlıyaeaklari kap~ı zarflıırınt fh~ glintt olan 

l/N!san/ 940 Paznrtesl günü saat 16 ya kadar Taksim~ İde.re Merkezinde Mt\dttrıwte ver. 
melidirler. Bu saatten sonra getirlle<:ek zartlar bbul edilmez. c2089> 

Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp Em.g 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekt-em USAKLI01L 

BAK ER 
MAGAZALARI 

Size Gıt bardin ve Tveed parde
sUlerlnl: Trench-Cotlan, en birinci 
İngiliz ve Fransız kumaşlarından 

spor ve fantezi kost lmleri her 
yerden mnsaid şartlar ve ucuz ti-

ntıarlR takdim etmektedir. <t 

Doktor Hafız Cemal 
(L.>1wlan Hekim) 

01vanyolunda 104 numarada •:u~rgQn 

hasta kabul eder. Telefon 21044-.23398 

Dördüncü ıahi/e 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir müddet zartıncta ıu
ıaca miktarda UD.n yaptıracaklar 
aynca tem:Ufı.tlı tarıtemtzden 11Wade 
edeceklerdir. Tam, yarun ve ~yret 
sayfa urını.ar için ayrı blr tarııe dezplf 
ed11.mlştlr. 

Son Po.sta'nın tlcart lltınıarına aid 
ışıer için gu adrese milracaaı cdll.
meUdlr. 

iılncılm Kollektff tılrbU 
Kabramanzıute Ban 

Ankar.& caddtsl 


