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Almanya sulh plônını 
Mussolini vasılasile 
Ruzvelle bildirecek 
Mussolini dün ansızın hududa 

Halabalıft bir Alman heueti 
bunun BUftreşe oeHuor 

Garanti meselesine 

hareket etti, Bitler - Mussolini me!6~!ri :·:~y:~.:eı: ::! ;,~:~ası::~;~· h.ı:~=..: 
mii.lQkatı Bolzano şehrinde gapılınor ~=~ı:~;~y=~=~ =:: ~=:~:.ı:: 01::bbll-

Tataresko 
bir siyaset 

temas eden 
Romanyanın müstakil 
takib ettiğini söylüyor 

':I dıklannı bildirmektedirler. Londra 17 (Husust) - Rumen bat----==- 'I .-. k t •• t k • b b • Almanya elçiliğile münasebeti o - vekili Tataresko bugün yaptığı be -AY& a&& ._ .- 1 

• il••• e._ 1. l.r ıan m.ahfeııerde dolaşan şayialara yanatıa garanti meselesine temas .. 
c;., CıW 1A ı• ... .. göre, ıelecek hafta Büktep bazı derek Romanyanın müstakil bir li -

t bli d 1 
yüksek Nazi şahsiyetleri ıelerek Al- yaset takib ettijini, Rumen orduau-

e ğ neşre i ecek ...::.~~::~~=-~:_:ı:~ _ _'._n::=-~--=~-=~~!.-
,··············-·· .. ····-·········--···-··----···---

Vels Amerikaya Meclis bugon 
hareketini tehir etti toplanıyor 

W ~ızs Pari$te ga ıeteciler arasında 
Londra 17 (Hususi) R 

Şehrimizde bu" unan 
meb'uslar dün aittiler 

Ankara 17 (Hususi) - Kış tatilinin 
hitamı üzerine Büyük Millet Meclisi bu 
gün tekrar toplantılarına başlıyacaktır. 

Bu devrede mühim kanun lAyihaları 

müzakere edilecektir. Maliye Vekaleti 
tarafından hazırlanan yeni vergi layiha
ları da yakında Meclise takdim edile -
cektir. 

Meclis Erıcümen1erinde bugün1erde 
bütçenin tetkikine de başlanacaktır. 

Meb'uslar Ankarada 
Şchrımizde bulunmakta olan meb'us

(Devamı 8 inci sayfada) 

F in sulhü 
k&r!pısında 

İngilizler dir ildi" ne .. H" 1 - omadan bil - ı Bolzano civarında bir gö~ede bulu-
6 gore ıt er ve M r . 

nn ita van _ Alm ussa ını ) - nacaklardır. L d b h k 
- an hududu yakinin ... c ı (Devamı 8 inci sayfada) on ra mat uatı Ü umeti 

Bir Alman hava 
filosu lngiltereye 

bombalar attı 
lngiliz sivil halkından ölen ve yaralananlar var, 

bir İngiliz gemisi hasara u~radı - . 

1 itham ediyor Bir hava muharebcıiftl gösteren temsil! resim 

thala• tım s Londra 17 - Bugüııkü İngiliz gazete- Londra 17 - Bahriye nezareti res- flow üssüne taaTrUzları esnasında 1 z e ne !erinin ekserisi Sovyet - Finlıindiya ih - men bildiriyor: İngiliz harb gemisi isabet eden bir 

baş 1 n dan beri arttı !~:~:dE;:i:.::~::::·~:: v::: Almans tatyyaaredlerinkin ugecepaScaspaı ma(Deçlvamıar8ıinnci dsayfa ada) 

day Pictorial gazeteleri hükümeti Fin -

ikinci kanun auında 10.ao1.6s2 ~~:k~!: ~ırm·· olmakla muaha- Galatasaray birinciliği kazand 
lira değerinde eşga ithal edildi _<ne_v_amı_3_ün_cu_~_yfada_> 

Ankara 17 - Hancı ticaretimiz hak _ İngiliz - İtalyan 
kında verilen resmt rakkamıara göre 1. k 1 • 
1940. yılının ilk lkincikinun ayı içind; IC8r81 muza 8r8 8rl 
memleketimizden 5.010.560 lira değerin_ 
de 22. 770 593 kilo eşya çıltanlmıı ve bu
na mukabil 10.807652 lira değerinde 
'12.815.909 kilo eşya ithal olunmuştur. 

1939 yılının ayni ayında yapılan ihra
cat 9.095.696 lira ve ithalatımız ise 
11.725.030 lira idi. 

Gene verilen rakkamlara göre lMO 
İkincikanun ayındaki başlıca ithaİAt ve 
ihracatımız muhtelif memleketler ara -
sında şu suretle inkisam eylemektedir: 

Almany~ya: 180. 1 58 lira değerinde 
:399.1 90 kilo ihraca• bul lm unu uş ve 
buna mukabil bu memleketten 
Z.Otl . ı so lira değerinde 3.234.671 ki
lo eşya ithal olunmuştur. 

İtalyaya yapılan 2.894.752 lira de -
(Devama 2 nd sayfada) 

Londra t7 (A.A.) - Sunday Times 
guetesinin diplomasi muhaibiri İngll
tere ile İtalya arasında ticari müzake 
relere girişifmesine mani olmu~ olan 
başlıca amilin kömür hamulesi mesele 
sinin halli sayesinde berta'raf edilmi~ 
oldu~ımu yaımaktadır. 

İngiliz murahhaslarile İtalyan mu -
rahhaslan arasında yeniden temas te
min edilmiştir. Müzakerelerin yeni ve 
faal bir safhaya gireceği tahmin olun
maktadır. 

ri;i·a··;;·;~;:; .. ;~;;.~;ıı 
V•tail Halid Ziya Uıalılıgil'in 
'/ na Oe .on makalesi yannlıi 
«ıyrmada İntİfar edecektir. 

Dü.nkil Sta.d kupası maç tanndan heyecanlı bi,. aafha 
(Dilııkl spor haTebtlerlne al4 JUi '" nslnılel'l 1 uncu aaJfamızda lnd..-aJmı•n) 



1 8ayfl 

Her gün 
Bitaraf memleketlerde 
Gazete o~ch~leri 

Ekrem Utakhgll 

cL'independance Belgeıo gazetesi 
Brilkselde ç1kar. milli vahdet fikir1eri-
11i temsil eder. dili fransızcadır. bütün 
~ernpati<:i de Fransaya müteveocihtir. 

cL'independance Belge> in 12 Mart 
tarihli nüshası gözlerimin önünde; bu 
ntic;hay1 evvcrn bir gareteci gözile, son
ra de.. dünya haberlerini öğrenmek isr
Y n b 0

r dam r,2Szi1e tetkik ediyorum: 
1 k. savfas na bır başmakale ile. g\ 

n · 'l en ~nn ı httd· lerine müteallik ik. 
habC'rin basl ını koymuş. 
Ba~,,k~e bir iç memleket mec;ele

s·'lc zıi1d"r, ·ıct haberden birinin b:ı~1ıfu 
• nen ~<'v1{': 

c- _ ır·o::tr Chamberlain oter Hel -
ı·nk· t,...1 b f>C!"rse müttefiklerin bütün 
k vn 1·1 rilP Finl"nd·vaya yard·m ede-

1 ·!rıi sövlüv-0r.11 
tid11r· }ı~ erı ilan eden başlıkta da 

SON POSTA 

ll'lakale: 

1 STER i NAN, 

Kazanınca durmasını bil 

gazino1arını ]şletrnek için hariçten mütehassıs 

oln:.asma r.azaran anlaşılıyor ki, bu uzun zaman 
bir gazino mütehassısı yetiştirememişiz. 

i STER iNANMAI 

getirtmiş 

zarfında 

Mart 18 

Ka'abahk bir Alman 
heyeti bugün 

Bukreşe geliyor 
(Bastarafı 1 inci sayfada) 

nun hududlannı müdafaaya mukte
dir olduğunu ve Rumen milletinin Krıtl 
Karol tarafından takib edilen milli si -
,Yaseti tamamile tasvib etmekte olduğu
nu söylemiştir. 

8 kişilik heyet 
Bükrcş 17 (A.A.) - Nazı iktisat mü· 

tehassısı Doktor Clodius yarın 8 kjşiJik 
bir hey'ctlc Bükreşe gelecektir. 

İtalyanın vaziyeti 
Bükreı:; 17 (A.A.) - Romanya genç 

lik te kilatı re"c;i Sidorovici. Senatoda 
yaptığı beyanr.' ta, İtalyadaki son ika 
met: esn:lsmda Musso1ininin Romany.p 
yı her tiirlü taarruw karşı müdafaa e 
dece<1ini kendisine söylemiş olduğtınu 
bilcPrmistir. 

l 
Buna mukabil, Bükreşin sa'lahiyetl 

m~hfillcri İtcı1vanın Almanya ile mu -
tab!k olarak Romanya hududlar m ga 

1 ranti e'mek teklifinde bulunduifu ş&\.. 
viac:mı şimdiye kadar tekzib etmişler • 
dir. 

MART 
----=--=-==-: = =-===--= ?---==-11 
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18 Mart 
Sayfa 1 

Fin sulhü karşısında 1 Molotof ve Dr. Şahtın 
İngilizler Bokreşe gidecekleri 

1 (Baştarah 1 inci sayfada) doğru değil "Fransa harbi yapacak, 
harbi kazanacak bir harb 

B'ı r 1ta1 yan yolcu Diğer bazı gazeteler hükfuneti karar-
sızlık gösterm~ olmakla itham ediyor • Bükreş 17 (A.A.) - cSemnalub ga. 

• lar. zctesi Molotof ve eski Alman devlet 

tayyares •ı du"ştu Halbuki Sunday 'l'inıes gazete:.ı müt- bankası direktörü cŞahb ın yakında 
teiiklerin halisane hareket ettiklerini ve ı 13ükreşi ziyaret edeceklerine d~r ec • 

hükUmeti istiyor,, 14 k • • .. 1 
d n Finlandiyaya yanı başında harbctmeyi nebi matbuat tarafından verilen ha -

1 ŞI O U teklif etmekle dürüst davrandıklarını ve' herkri tekzib eylemektedir. 
.Finlfuıdiyanın muvaıakutı olmak;;ızın 

Fransız matbuatı gayet mahrem 
olan kabine tadilatı ile 

olarak yapılmakta 
meşgul ••. 

. ~ . . ora)·a bir heyeti seferiye göndermemek- lzmir halkının t~berrülerile 
Roma 1 7 (A.A.) - . Mılano - Trıpol~ le de yine· ayni suretle düı üııt hareket 

sefeıi,ni yapan bir Italyan tayyaresı ettiklerini yazmaktadır. alınan tayyareler 
Stranboli adası üzerine düşmüştür. 1 O Maamafih 'bu gazete, ne ıçin Finlan -
yolcu ve 4 kişilik mürettebaıt ölmüş - diyanın hiç bir zaman müttefiklerden 

Paris 17 - Fransız matbuatı bilha.!sa ' mesidir ve harp zamanında bir hükft • lerdir. yardım istemediğini ve Şubat başında 
kabine tadilatı ile meşgul olmakta ve hu 

1 
metin devE\Illl için en em.in garanti mu • Bir bombardıman tayyaresi de diiştü kendisine bu yolda yapı,an teklifi ne i -

tadildtın gayet mahrem olarak yapıl -l vaffakiyettir. Roma 1 7 (A.A.) - Bir bombardı - çın kabul etmediğini sormaktadır. 
makta vulunduğu hususunda ittifak et - Ayan mcc11'inin son .iki toplantısın - man tayyaresi düsmüş ve içindeki tay Bu gazete keza, Finlfuıdiyanın sulh 
mektedir. da taleb ettiği enerjik bı~ h~rb .ya~ılma- yarccilerden 2 si ölmüştüT. akdeder etmez ilk hareketinin, kendi 

~atin gazetesi diyor ki: sı yolunda herkes Daladıer .ın ısmı et • - -- mağlubiyetinden başlıcu rn~'ul adtlettı-
Ayan meclisinin Daladier'ye verdili rafında ittifak göster~ektedır. Almanyada trenle yo!cu ği İskandınavya memleketıerıie bir tc -

ttimad reyi son günlerde parlAmento 1 Jour-Echo-de Parıs'de de general • " dafüi ittifak akdine teşebbüs etmek ol -
mehafilinde birçok tefsirlere meydan 1 Grccard diyor ki: nakJıyatı asgarı masını da hayretle karşılıyor. 

İzmi:- 1 7 (AA.) - İzmir halkının 
teberrülerile evvelce alınmış olan 22 
tayyareye ilaveten son alınan 5 tayya 
reve ad konma merasimi Nisan için · 
de y<'pılacaktır. Bu tayyareler, İkiç~ 
melik, Güzelyalı, Alsancak. Örnekköy, 
Çiğli adlarını taşıyacaklardır. 

Felaketzede köylülere 
verdi. Bugün gayet açık olarak bu reyin Harbin esas şartlarından biri cCesar:t hadde indirildi Mezkur gazete nihayet dıyor ki: 
rnanası tebarüz ediyor ve göze almak• dır: Bl.l esas şart atale.i . Finlandiya, kendi topraklarında dört Erbaa 17 (A.A.) - Reşadiye. Nik-

Ayan meclisi Daladier'nin efkarı ll - mucib olabilecek fazla duygulu olmak Kopcnhag 17 (A.A.) - Berlıngs~: büyu""k devlet ordularının iştırakile cerc- sar. Erbaa felaketzedelerine dağıtıl -
mumiyenin arzusu veçhile iktidar mev - bahanesile reddedilemez. 1 en e gaze esının er m .. .. . yan edecek bir harbin muzaffer netıcc- mak üzere LAdik istasyonundan sevkedil 

öküz dağıtıldı 

· T"d d t · · B 1' muhr.ıbm . 

kiini muhafaza etmesini istiyor. Petit Journal gazetesi de şu satırlar - yauyor ki. İtalyaya Alman komurlerı lerini ne için derpiş etmedı'! Acaba bu- mekte olan öküzlerden Erbaaya gelen
Populnire'de Leon Blum 9öyle yazı - la Fransız efkan umnmiyesinin mütte • nin trenle sevki yü~ün.d~n ?'o~cu nak- nun sebebi Rusyanın sulh muahedesi hü ler kaymakamın riyasetindeki heyet 

)'or fik hissiyatına tercüman olmaktadır: livat? as"!arl hadde ındırılmıştır. _Treıı- kümlednc kat'iyen riayet edeceğine •arafından zürraa dağıhlrnaktadır. Diln 
Kabine meselesinin o kadal' eheınm1- Fransa, harbi yapacak, harbi kazana- le seyahat edecekler, bu seyahatın za- dair Almanyanın bir garanti vermiş ol- de 

1 
oo öküzün tevziatı yapılm~tır. 

yeti yoktur. Asıl mesele Fransız hükQ . cak bir harb hükumeti istiyor. nut olduğunu mübeyyin vesika almak ması değil midir? (a.a.) ================-
ınetinin harbin sonuna kadar devam et-1 (a.a.) mecburi~·etindedirler. 1••••00 •••0000000 " 000000 •••••••••••00000000 '

00
""'

00
·-, 

Moskova müzakereleri 
esnasında Mo!otof Deli 
Petronun adını anmış 

lnO'iliz - Fran-sı; İki Portekiz vapurundan Yeni t~ frikalarımız 
i~tısadi müzakereleri haber yok 

Lizbor. 17 (A.A.) - Bahriye neza- Baybars Pari~ 11 ( A.A.) - İngiliz müstem- re ti bildiriyor: 
lekat nazm Macdonald ile Fransız 14 Martt3 Portekiz Afr:ikasından 
müstPmlekat nazırı Mandel arat>ında gelen cCassequel:t ismindeki Portekiz 
dün Pariste başlıyan müzakereler "ou- vapuru Lizbon limanına girmek üzere 
gün rle devam etmiştir. iken bir Fransız harb gemisi tarafın -

Diinkü konusrnalar esnasında bil - dan durdurulmuştur. İki gemi sisde 
Hclsinki 17 - Paasikivı Mo-kova 1 Huusinen halk hükUrn.etine gelince, hass!l Eiyı ıSİ ve' içtimaf meseleler gö- aözden kaybolmuştur. Cuma günü öğ. j 

müzakereleri hakkında hava ' h"' b" • Paasikivi tasrih etmiştir ki, Fınlıi.ndiya t·iişillnıü~tü. Bugün de iktısadt meı::e - J~den sonra «Cassablankaı. daki Por - f 
5 mu a ı , l b"Jh .. t 1 k mahsul • rine beyanatta ıbulunmuştm·. heyeti meşruiyeti asla itiraza uğrama • e er \'e ı assa mus em e e - tekiz konsolosu cCassequel» den akşam : 

Bu beyanata nazaran, Moskova müza- mış ve Huusinen'in adı ancak geçici ola- ]erinin fiatlan meseleleri tetkik olun- limana gireceğine dair bir haber dl - E 

kereleri sırasında Molotof Rus çarı Deli rak zikredilmiştir. mmıtur. mıstır. O zamandanbendir vapurdan ! 
t N t d fMl Mü1akerelere yarm sabah da de - · : Petronun adını da anmıştır. Şimdi yeni FinlAndiya - sveç - orveç e a u .. ~ M bir haber alınamamıştır. : 

tıudud aşağı yukarı 1721 Nyslad sıılh ittifakı hususunda da Paasikivi bunun vam olun~cak ve o~leden ~onra ac • Birknç gün evvel Lizbondan Afrl • ! 
muahedesinin hududlarıdır.Bu. rnünase - Mo.skovada mevzuubahs edilmemiş oldu dona1d Londrsva donecektır.. k<'lyr. hareket e_den ve cDakar» Umanı ! 
betle Deli Petro Rusyaya terkedilen top- ğunu v~ Moskova muahedesinin üçüncü R - _ y <Jos)ay na girmek mecburiyetinde kalan cCo- \ 

Mısırda hüküm siiren 
büyük Türk hükümdarının 

inanılmaz hareket, 
mücadele ve maceralarla 

geçen hayatı 

raklar için İsveç'e iki milyon thalers te- maddesine de muhalif bulunmadığını nmt"'D U lonlal» ismindki Portekiz vapurunun : 
diye etmiştir. s{)ylemiştir. Çünkü mezk1lr madde ikid- t'caret odası açıldı ak1betinden de bir haber alınamamıt- ! 

Paasikivl, Finlandiya - RlU sulh mu-ı Ierin diğeri aleyhine müteveccih bir Belgrad 
17 

(A.A.) _ Romanya _ Yu • , hr. _ ~ ) 
ahedesinde gizli hükümler bulunduğunu ittifaka ıgirrniyeceklerini musarrahtır. b h R 
tekzib eylemiştir. l (a.a.) gaslavya Ticaret Od~sı bu sa a oma~- Faşist mi1isl~ri kumandanı ~ 

lsveç Hariciye Nazırının Fin 
sulhu hakkında beyanatı 

ya ticaret nazın Cristu ve Yugoslav -:ıa- • 
zın lvan Andre'nin huzur'arile açılmıi- garb cephesınde 
tır. Berlin 17 (A.A.) - İtalyan fa~ist 
Mera~imde hazır bulunan hariciye na milisleri kumandanı general Mekhieri i 

ziri Markoviç irad ettiği nut.ukta oda - Hitlcrin da.veti Ü7-erine Cuma gi.inU 1 
nın iki mPmleket arasındaki ticaret ba~- . 

hoarb cephesind€ yukarı Rhin mıntaka :. Jarını takviye ve Balkanlar arası teşriki 
· k ~mı ziyaret etmiştir. ; nıeııaisini teevika hadim olacağını ay • 

1 
h b 

y Bir s1ra bütün sığınak ar, ar ıe • 
devlemiştir. sic;atı \'C kazamatlardaki yerler gP.zil-

Fr .. C' nsız prof esöril 
A. Siegfied'in 

miş ve topçu :mevzii bütün teferrüa -
tile göriiJerek ziyarete nihayet verll

1 

1 
i 

Stokh~lm 17 (A.A.) - İsveç hariciye 1 ile İsveç hükumetinin h:ç bir alakası ol
nuzırı dun akşa_m _gaz.etecileri kabul ede- mamıştır. Ancak İsveç hükfuneti Sov -
rek Sovyet - Finlandıya sulh muahede - yetler Birliğine bildirmiştır kl, eğer bJr 
ıinin ak~i~e tekaddüm eden hfldiselerJ anlaşma hAsıl olma?..Sa İsveç harbe gir -
izah etmıştır. mek mecburiyetinde kalacaktır. Filhaki-

Bu izahata nazaran, Sovyetler Birliği ka İsveç hükumeti şuna kani idi ki, 
29 Kanunusanide, ş1mdiki hükumetle müttefik devletlere aid kıtaatın İsveçte 
bh anlaşma akdi prensipinl kabul et _ görünüşü memlekette harb çıkaracak -
mckte olduğunu bildirmiştir. Finlandiya tır. Çünk~ ~~an~a İngi~i:ı ve Fransız 
hükumeti, muhasemattan evvelki Fin _ kuvvetlennın §ıına de bırleşerek ~ -
lfindiya şartları dairesinde müzakerele- ! manyaya . demir ve sarı maden sevkıya
re başlamak teklifine cevab vernı· +· tına manı olmasına ve Almanyaya kar-

1( on/ erans ları 
ınlştf r. 

Bir Ho1anda va purıı bath 
Amstcrdam 1 7 (A.A.) - 2400 ton

luk Saint Amdl.ana Holfında vapuru 
~imal denizinde bir mayne çarparak 
batm1şw. Mürett.ebat kurtulmuştur. 

Yakında başhyoruz i 
Yeni ed;bt;~:Oanımız 1 

A-;ka 
ış.ır. b h l n 1 k Sovyet Rusya bunu kabul edemiyecck _ şı ' ir taarruz azır amasına a a <asız ı 

leı ini bildirmişler ve tekliflerini tasrih gösteremezdi. . 
eylemişlerdir. Bunun üzerine de Finlun ı ~ima.ı ~evletle~ arasında a~kdi derpış 

ıva 1 
"$ ır. • d · tk"k t lü 

d. ı lar Moskovaya gitmMerd· 

1 

cdılen ıttıfaka .gelınce, bu me:sele fevk!l-
lade muğlaktır ve erm te ı a a -

Bundan sonra cereyan eden hAdisat zum gösterir. 

Finlandiya ordusunu 
terhis etmiyor 

Yugoslavyada bir tren 
nehre yuvarlandı 

Oslo 17 (A.A.) - Helsinkiden bildi - Belgrad 17 (A.A.) - Zaluka istaıı-
J1ldiğine göre, Sovyet - Fin barışının !m- yonu civarında bu sabah erkenden fe. 
ısa~ıı~ı hiç bir terhis tedblri takib etme- ti bir kaza olmuştur. 
9'ıiştır. B:r trenin lokomotifi hat üzerine 

~Hakla askerl talim ve terbiyt! faalı - kayan toprak yığınına çarpmış, Kupa 
Jetı devam etmekte ve yem hududlar nehrine 3 vagonla birlikte gömülmil~
boyunca en ynşlı sınıflar tarafından tah- tür. 

kimat ~1erine baş'anmış bulunmaktadır. Şimdiye 'kadar 30 v.aralı ve 6 ölü çı 
IJarb fabrJkalan ·ı · ·ı ·· k · 
. na verı en ışcı er uç ay arılınıstır. 80 yolcunun kurtnrılama-
daha bu fabrikalarda ipka edılmişlerdir. dığı 1.annediliyor. 

Ankarada bulunmakta olab Fransa 
cn~titüsü azasından alim, hatib ve pro 
frsör Andre Siegfied Cumartesi günü 
Ankara Halkevinde (modern memle -

M d ·d· -f f ketlerde siyasi bilgi ve rnedoni terbi -a rı ın nu usu sv~çte sogvuk1ıar 
''e) mevzulu kıymetli bir konferans 

Madrid 
17 

- Ya'Pı.lan nüfus tahriri Stokholrn 17 (A.A.) _ Birkaç gün- ~·ermi~tir. Hı:ı.•~ibi;1 konferansı biiyiik 
ıtıet.icesinde Madrid halkının 1.152.034 denheri termometre sıfmn altında 12 bir ::ılA~ ile dinlenmiştir. 
kişi olduğu anlaşılmı.ştır. İhtilalden ev- rlerercye düc:müştür. Pmfcsör. ikinci konferan.'iı dn bu -
~] Madridin nüfusu 1.020.685 kişi ve Bazı mahı:lııler<le termometre c;1f1 _ :!Un vet·ccC'ktlr. Resmimiz profer:örü 
&hili harbin sonundan biraz ~vvE>llrın sltmda 27 dereceye kadar düşml\ş 1rnı1feransım verirku göstermekte -
4e 77 l ,Q82 kişi idi. tür. clir 

• 
ınanmıyan - -· 

Londrstda bir infilak 
Londra 17 (AA.) - Bu sabah Lon 

orada Paddington beladiye binasının !Hı TERCÜME 
rırkasında pasif müdafaa memurları • yatid Fahri 

adam 
EDEN~ 
Ozansoy J J ııın oturduğu barakanın dışında bir _ 

ınmak vukooulnn.:~tur. Bunun İrhm- y k d b 1 
ela ihtilalcilerinin eseri olduğu ı.anno- a ın a aş ıyoruz 
dilmektedir. 1 O kadar pencere kırıl - \ ........................ 

00 
••••• 

00 
•• I 

k 1 t ..................... . 
mı.q, fakat imse yara anmarnıs ır. • ................................... -···--................................................................ ······-··· 

Sabahtan Sabaha 

An1atör temsilleri 
Halknl,rlnln temsil koKarı diler şub~lerden daha hareketli. Gün ıeçmlyor ki 

razetelerm memleket haberleri sayfalarında bir Ilalkevi temsil koluna ald ka • 
ki çarşaf.ı takma sakallı resimler çıkmamış olsun. 

~u F.'~ hayatın' çirkin ve a-llünç taranarını ibret levhası halinde ıöstermek için 
Cümhuriyet çocuklarının çarşafa rtrmelerl, süpürfe sakal takıp potur rlymelerl 
ıı:aruridir. O devrin ha.easlyetle sahnede göstermek için bu 11.k:ri yaymak 
lbımdır. Fakat yeni ıbayatı rösteren bir tane olsun piyes yazılmadı mı? İnlulib. 
dan sonraki hayatımız ba kadar kısır mı? Buna tahmin etmiyorum. Çünkü &elit 

rnmanJarının hemen hepsi yeni hayatımızın makesidlrler, Şo halde roman lçla 
mevzu veren yeni cemiyet hayatı piye. muharrirleri için kapalı bir ilem mi oldu?. 

Halkevlerlnde temsil edilmek için Maarif Vekaleti bazı projeler hazırhyablllr. 
Bir mü~abaka açabilir. Balkevlerl temsille-rl o kadar yelmasak O(da ki yuuıaı 
okumıya lüzum ıörme-den resimlerinden 'hanrf piyes oynandıtını anhyorua. 

Gençler heves ediyor, çaf141yor, m•ıvafhk da oluyorlar. Bari onları .-ıvar, pe. 
tur, cübbe, sarık, peçe, kavuk ciyip ı@rba sakallar takmakt,an kurtaracak , ... 
t'!t!rler bu.alım. 



4 Sayfa 

Memleket· n ad stro işi 
-50 senede bitirilecek 

Bunun için de her seneki tahsisat arthrılıyor ve 
kadastro mektebinde yeni memu~lar yetiştiriliyor 

SON POSTA 

a 
Dün de İstanbul üzerinden 
oldukça şiddetli bir soğuk 

dalgası geçti 

Mart 18 

İskelede vapur bekliyen bir kıza karşı gayri ciddi 
hareketlerde bulunan bir genç tevkif edildi 

Marmara ve Ege denizlerinde şimal 
Memleketimizin muhtelif yerlerinde j lü ihtilaitan ari bir şekilde tesbit olun • fırtınası dün de şıddetle devam etmiştir. Dün Köprünün Kadıköy iskelesinde balığın toplanmasına sebeb olmuştur. 

"le şehrimizde kadastro işleri hayli iler • maktadır. Memleket kadastrosu tamami- Birkaç gündenberi ~ehrimizdc ve Trak - çirkin bir sarkıntılık vak'ası olmuş, bir Nihayet hamse polise ve binnetice 
lem.iştir. le bitirildikten sonra gayrımenkul işleri yada tam bir kış havası hüküm sürmek- müddet sonra da hAd~• adliyeye intikal Sultanahmed 3 üncü ceza mahkemesine 

Tapu ve kadastro Umum Müdürü Ha- mütedavil bir sermaye halıne konula - tedir. Dün de şehrimize öğleden evvel etmiştir. intikal etmiştir. 
lid Ziya Tilıkkan birkaç gün evvel şeb • caktır. yağmur öğleden sonra da kar yağrmş, Tarafların iddiasına ve muhakeme - Dünkü duruşmada ÜmmügüL"Üm, Mu 
:rimize gelerek kada~tro işlerini tetkik Memleketimizde tatbik edilmekte o • rüzgar şimali şarki i•tikametinden sa.1i- nin cereyan tarzına göre vak'anın mahi- zaffer tarafından kendisine fiili sarkın • 
etmiş ve şehrimizdeki alakadarlardan lan tapu sicillerile kadastr? planlarınm yede 5,7 metre hızla esmiştir. Yağmur ve yeti şudın: 1 tıhkta bulunulduğunu iddia etmiş, de -
kadastro faaliyeti hakkında izahat ala- ı§e~il ve. i~l~tme tarzı tıp.kı .ısviçrc~e ol. - ı k~la ~erabe:r .~ühunet. derecesi de dii~ - Kadıköyünde otur.~ . Ümmügülsüm !llkanlı da hakarete maruz kaldığı:ıdaıa 
rak Ankaraya dönmüştür. 1 d~gu. gı~ı~ır ... ~~m~e~etım~ I~vı~renın ın:ı:uş, bırkaç. gun evvelıne kadar en du - adında genç bir kız dun, ıske~ede ~apur bahisle genç kızdan davacı oldugunu 

Ş . d' k d B A d Den· lı· ıyırmı rnısli buyüklü.ğündedır. lsvıçrede f şuk 10 santıgrad olarak kaydedHen sü - ı beklerken Muzaffer isminde bır delikan- söylem~tir. un ıye a ar ursa, y ın, ız , . _ .. . .. .. . . 
K M l t M d a I. tanbu evvelce basıt usullerle yapılan kadastro hunet dun en yuksel<: 3.8 ve en duşuk 1 1ının bazı gayrı ciddt hareketlerme ma - Hakim Münif tarafların sorgusunu onya, .ı.. a a ya, u any ve s - • • . .. 
1 <l .. t d 1· · · K yakası şimdi yeni telakkilere ve hayatın zarurı 1,4 santigrad kaydedilmiştir. ruz kalmıştır Fakat genç kız bu muz - yapmış, iddiaları dinlemiş ve tahkikat un or a asının, zmırın arşı • ı . .. . . . . . . . . . I · 

k d t t ıanmı t Şehri ıcaıblarına go:re degıştirılmekte ve bu ış Şehnmıze gelen ma 1 Umata gore Trak- iç hareketlere i>ir müddet ses çıkarma - evrakını mütalea ettikten sonra s:.çun 
nın a as roou amam s ır. •

1 

1 . f 1 
. . . . . .1• 'k" için senede dört milyon svıçre rangı yada da şiddetli bir kı • hüküm sürmek - I mış, bu sükuttan yüz bulan Muzaffer mahiyetine g.öre Muzafferin tevkifine 

mızın Yenıkapı, Fatıh cıvarı e G:ızı op - f dilm kt dir M 1 k ı· · d de 1 t a· E Ik' .. T k d ba k tr ·· .. ,_.. k · _ .. k sar e e e . eme e ımız e e ır. vve ı gun ra ya a şlayan işi daha ileriye götürere mmuguı.:.u - arar vermiştır. 
rusunc kadar Kapalıçar~ı ve Balı pazan k d tr . 1 . . . h 1 "h' ·k k b'' 1.. .. d . 1 . b . b' Şahi . . . · · · uh ı. . . . . . . . . . . . . l a as o lJ en ıçın er yı mu ım mı - ar ' u un gun ve gece evam etmış ve me karşı takındığı vaziyeti arız ır dlerın dinlenilmesı ıçın m a-.e-
gıbı ışcıliık .1t.1~~mle her. yen bı~er kvıdla - tarda para sarfedilmektedir. Kadastro 15 santimi bulmuştur. Son günlerdeki 1 sarkıntılık halinde devam ettirmek iste - me başka bir güne talik edilmiştir. 
yet merkezı ~ıne rnuadıl yerlerın a as- ttd . I k t' k d t ta 'dd tl' ğ l .... d Tak d 

•• y aresı meme e ın a as rosunu - Şl e l ya mur ar yuzun en r ya a miştir. e· b' 1 .. dö 'k' ka ~c 
trosu yapı.lmıçtır. Kadıkoy ve Beyog - marnlamak için bir taraftan ta.'ısisatı ar- bütün nehirler taşmış birçok yerleri s~- Bu sırada genç kız ıinirlenınit, müte- !r tr erini Yen l I yg I 
lunda geçen senedenberi kadastro ya - . k d k 1 . ·' . . B. ı · d d ı b' bır· 

tırmakta dığer taraftan da a astro me ar basmış, bu vazıyet bılhassa zıraat ba caviz delikanlıya: ır para mese esın en o ayı ır -
pıl~aktadır. tebinde bu işe elverişli ve kabi1jyetli me kımmdan çiftçileri endişeye düşürmüş - c- Terbiyeni takın, yoksa fimdi ka- !erini sokak ortasında döven Yahya a • 

Izmir şehrinin dörtte üçünün karlas - rnur yetiştirmektedir. Yılda cıo mezun tür. fana şemsiyeyi indiririm> diye bağır • dında bir koltukçu il~ amele Ahmed 
trosu tamam olmu~tur. Ankaranm ka • veren kadastro mektebinde şimdiye ka- Dün Trakyadan gelen yolcuların an - mıştır. dün meş.hud suçlara bakan Sultanı:ıl-ımed. 
dastrosunun yapılmasına devam olun • dar 600 memur yetiştirilmiş ve bunlara lattığına göre sular Edirne ovasi!e, Ba - Muzafier ümınügülsilmün bu haklı 3 üncü sulh ceza Mkimliğjne verilmiş • 
maktadır. Manisanın kadastrosu bitmiş • memleketin muhtelif şehirlerinde vazi - baeski ve Uzunköprü köylerinde fazla ihtarı karşısında asabiyete kapılmış, o lerdir. 
tir. Balıkesirde de bu i~e başlanmıştır. fe verilmiştir. tahriıbat yapmış, tarlalan basmıştır. da genç kıza karşı bazı hakaretAmiz söz- Bi:rbirlerind'en davacı olduklarını s&y 

Bu yerlerin kadastroları tamamJan • Kadastro tatbik edilen yerlerd~ bu sa- Modadaki heyelan ler sarfetmiştir. liyen Yahya ile Ahmedin sabıka kayıd· 
dl'ktan sonra memleketin diğr>r şehirle · ı yede birçok mahlUl, mektum ve gayri - Bir müddet evvel Modaburnund:ı Ço - Bu karşılıklı münakaşa ve hakaret larının tetkiki ve h~dise şahidlerinir. ce.l 
rinin de kadastrosunun yapılmasına ba§- menkul meydana çıkarılmakta ve bun - cukbahçesi civarında başlıyan heye ı ~n t bir müddet devam etmiJ, esasen yolcu - ıbi için dünkü duruşma başka bir güne 
lanacaktır. Bu şehirlerimizde şimdiden larm kıyrnetleri1e harç ve rüsum masraf- dün sabah tehlikeli b!r vaziyet alm1ştır. larla dolu olan i5kelede büyük bir kala-1 bırakılmışbr. 
icaıb eden etüdler yapılmaktadır. Jarı devlet lehine iki milyon yüz elli bin İki gündenberi yağan şiddetli ve de -

Kadastro tatbik edilım yerlerde çok lira fazla menfaat temin etmektedir. Ala vamlı yağmurların tesiri1e heyelan yer
iyi rand1man a1ınmakta ve ha.Dun işle:;-i kadarlar memleketin umumi kadastro · 1erindeki çatlaklık artmış ve kayan top-
9iir'at1e intaç olunmaktadır. Kadastro sunun ancak 50 yıla kadar ikmal edilebi- rağm bir kısmı yerinden koparak müt -
yapılrrıakla memlekette taiiarruf her tür leceğini söy1emektedirler. hiş bir gürültü ile nenize yuvarlanmış -

Dahiliye ve lktısad 
Vekilleri dün 

Çanta ve paketleri kapıp 
kaçan sabıkahlar 

A k d.. dül yakalandılar 
n araya On er 1 Dünkü nüshamızda şehrimizin bazı 

Birkaç gündenberi şehrimizde b~lun - semtlerinde birçok kimselerin paket ve 
mal:.ta olan D~ili~e ~ekili Fai~ Öztrak çantalarının bazı açık güzler tarafından 
ve İktısat Vekılı Husnu Çakır dun ~kşam ckapkaç> tl3ulile aşırıldığını ve bu işi 
ekspresle Ankaraya hareket etmiş.erdir. yapanların zabıtaca tesbit edilerek ev -
Vekiller Haydarpaşa istasyonunda Vali ı ve1ki gün yakalandıklarını yazmıştık. 
ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, vilayet, K d •r '-·· d ş· ı·d 

• A • • •• asırnpaşa a, a&Sım e, ış ı e ve 
parti, b~l~~ıye. erkanı, iktısadı muesse - ı Harbiyede bu kabil ckapkaç» suçları ya-
seler mudurlerı ve dostları tarafından u- b' b k h ı· d ı A pan ve ır şe e e a m e ça.ışan rna -
ğurlanmışlardır. vud Caferle arkadaşları Muzaffer, Yu -

Poliste: 
suf, Yarasirnos ve lı.braham adlarındaki 
sabıkalılar dün adliyeye teshm edilmiş-
lerdir. 

tır. Bu tehlikeli mıntakanın birkaç met 
r:e gerisindeki evlerde oturan kimseler 
dün hadiseden çok telaşa düşerek vazi -
yetten kaymakamlı~ haberdar etmişler
dir. Kadıköy kaymakam1 !ğ1 dün hadise
yi tetkik için bir miihendis göndermiş -
tir. 

HcıYeJana maruz kalan sahil boş ::ırazi 

den ibarettir ve çatlaklığın uzunluğu 25 
metre kadardır. 

Belediye mese1evi ehemmiyetb tetkik 
ettirmektedir. Bu sahil gerrsindeki evle
rin tehlikeve düşmemeleri için bir sed 
yapılacakhr. 

Bir kamyon devri'di 
3 amele yaralandı 

Altı yangın başlangıcı Bu cür'etkar şebek~nin müteaddid ka- Dün A~aret1er~e ~ir kamyo~ kaz~~ı 
Dün şehrir. muhtelif semtlerinde 6 dınlardan çaldığı çanta ve eşyalar satıl- olmuş netıcede hırı agır olmak uzere uç 

yangın b~langıcı olmu.ş. itfaiyemizin dıklan yerlerden alınarak sahiblerıne 1 kişi yaralanmıştır. 
müdah.alesile tevessülerine meydan ve iade olunmuştur. Kasımpasada Büyükpiyalecle Kap -
nlmeden derhal söndürülmüştür. tanpaşa mahallesinde Korsan sokağında 

Müf~/Prrik: 14 numaralı evde oturan ve Be1 ediyeye 
Taksimde Fırın sokağında 26 sayılı aid 138 sayılı kamyonda şoförlük yapan 

Elizr>ye aid evin ikinci katında oturan Bu1gaıistandan gelecek Tiirkler Hasan, dün bu kamyonh içinde üç de 
Vartonuşun odasından. gene Taksim - DahiUye Vekaletinden şehrimizdeki temizlik amelesi olduğu halde Yenima -
de Tarlabaşı caddesinde Azize aid 58 alakadarlara gelen bir emirde Bulgaris halle yokuşundan Akaretlere inerken, 
sayılı evin alt katından. Beyoğ1unda tandaki Türkle~n, hükfunetten iskan birdenbire arabanın frenleri kopmuştur. 
1stikl51 ca<ldesinde l 28 sayılı apartı - k 1 1 k · · d k. k Kam'-·on yokuşu hızla inmekte oldug·un-etmeme şarti e mem e €tınıız e ı a - " 
manın üst katından, Şehzadebaşında d bu "h· • ,,.- ı:r ı1 

rabaısı nczdine gelmek istivenlere mil • an mu ım arıza şo.ı.or '].asanı şaşı -
tramvay caddesinde 18 ve 38 sayı1ı ev saacie e<lileceği bildirilmiştir. · mış. bu şaşlon vaziyette direksiyonu yan 
lerin bacalarından., Kadrköyünde M~l- Bu suretle yurdumuza gelmek isti- Iış kullanmaslna sebeb olmuştur. 
va•kkith.:ıne ca.ddesmde l 8 sayılı evın 1 kt · B 1 1 k t' · Bu van 1ıı; manevra esnasında kamyon K dk .... d y 1 yen er ço ur. un ar meme e ırmz - ,, ~ 
bda~S?n~d~ ~g_eneı· akı- ~oyudn 4e nue_- deki akrnbalan nez<line geleceklerdir. bir duvara şiddetle çarpmı' ve o anda 
e~rmenın c ..;)oj'.1na ı so agın a - d ·ı · t' 6 ' . w • Ancak bunlarm bera-berlerinde getire. evrı mış ır. 

marada oturan Onnıge aid evm alt cekleri ~crvetler için henüz bir' karar Çok ani olan bu müsademe ve dev· 
katmdrm yangın çıkmış ise de bastml. ve~ilmemiştir. rilme sonunda kamyonun içinde buJu ~ 
mıştı!". M rlf Ü • nan Racan, Güzel ve Şakir adlarındaki 

Şüpheli bir ölüm 
aa m z~sı • 

Maan.f V ka.1 t• t b' ~-..ı · üç amele vücudlerinin muhtelif yerle -e et e ı. er ıve ve ı.eurıs 

Çar~ıkrtpıda Okul sokağında 11 nu - tarihimi1e esas olmsk üze;e Ankarada Iinden yaralanmışlardır. 
maxa1ı apartrmanda oturan Kamran bir müze acma~a karar vermiştir. Bu Beyoğlu hastanesine kaldırılan kaza -
adıncln genç bir kız evvelki gece oda - meyzua d~ir h3rf inkılAbımızdan evvel zedelerden Hasanın yar.:sı a~dır. 
sında bıwgın bir halde bu1unmuş ve ve sonra c1kan ~rleri tesbit f'tm~k ü- Kamyon da kaıavı muteak1b ehe~.
derhaı1 sıhhi ;mdad otomobilile Haseki 1..ere bir heyet çahsm!lara ba~1amış - miyetli surette hasarıı u.ğramıştır. Hadi-
hastan~'ne kaldırılm,..+ır B 'L- t h t • ı-··t"b ı.:e etrafında zabıta tahkikat yapmakta -• ~· ·~ · tJr. u rl:'t"'ve , ususı Ye r~mı ::K.U ll -

Kimyager olduğu anla~nlan K~m - ham•lercte ·bulunan pedagoii ve u4!tılü dır. 
ran 1:ir .. müddet sonra hac:tanede ölmüş ~edrise !'lid billımum ~serleri tetkik et-
tnr. ~lıım h!dlıı~i şüpheli t?Örüldüğün yrıok+ı:ı w• hıı P<:P-rleri toulamflktatlır. 
den dün adliye doktoru gene kızın ce. ~--••••••••••111!11•~ 
sed\ni muav~ne etmiştir. Tahkikat de
vmn erlilmektedir. 

Bir tTamvay bir adama çarptı 
Satılık köşk 

Şüpheli bir ölümUn 
mahiyeti anlaşıldı 

Evvelki gün Veznecilerde 72-74 sayılı 
tatlıcı dükkanı sahibi Şamlı Abdülkadir 
·odasında ölü olarak bulunmuştur. Cesed 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BA K 
Kurulu, tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedı: 265 

Zirat ve tıcart ber nevi banka muameleleri 

S1 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zıraat Bankasında kuınbara:lı ve ihbarsız tasarruf hesabl:rın~a en a:ı 
5 o lirası bulunanlara &;enede 4 defa çekilerek kur'a ile aşagıdaki pla -
na aöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralık 
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4 
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DiKKAT: H~ablanııdald paralar bir sene içinde _so lir~dan a.şağı 

d ~ · nl ... ;•.-,._;Y ....... ı.+.;n takdirde % 20 fazluıle venlecektır. 
usmıye er ... t'3.IOUA.U ""' \ ..... !'>. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Ey\aL 1 Biriudkinun, l Mart ve l HaU.. 

ran tarihlerinde çekilecektir. 

Eminönü - Bebek hattında isli ven 
vatman Sül.e.y:rnanın idare.sindeki 6;2 
.~ayılı tramvıly. Tophanede Necatibcy 
caddesinden geçerken Nuri a<lın<la bi
rine çarparak yaralanrnastna sebebi • 

arıyorum zabıta doktoru tarafından muayene edil- ,.ıııııı••••• 
miş, çok zengin bir adam olduğu söyle -

MiTHAT FENMEN 
Yarın akşam saat 21 de 

vet vt-rmiştir. 
· Yıua 1 J tedn'vi edilmek üze-re haı:;ta -
neye kaldırılmı-;. vatman hakkında ta 

ki-bata ba.şlanm1ştır. 

Deniz kenarında veya denize çok 
yakın 'bir yerde geniş baJıçeli bir 
köşk arıyorum. Yeşilköyde, Adalar
da, Boğazda veya Anadolu sahilin
de olabilir. Mümkünse foto~rafla 
birlıkte tafsil~t, fiat Son Postada 
~Makbule:. adresine bi!dirilmelidir. 

1 nen Abdillkadirin bir cinayete kurban 
gitmesi göz önünde tutularak ölünün 
Morga kaldırılmasına lüzum görülmüş -
tür. 

Fransız Tiyatrosunda 
PiY ANO KONSERi 

I re Şamlı Abdülkadirin dimağ nezfinden ı. Biletler gişede sablmaktadır. 
Dün geç vakit aldığımız malumata gö ı verecektir. 

"••-----------"'!öldüğü tesbit edilmiştir. ,, _______ ..,.. 
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Az nüfuslu memleketlerin en büyük mahzurları 
arka emniyetinden, yani ,,,;/[i mukavemeti vücude 

getiren en mühim amilden mahrum olmalarıdır 
r···-·._ ... ._ ................... -..... Y A Z A N . .-.... ······-··········"·· .. ··--·-· .. ·····: 
! Emekli general H. Emir Er i et j 
i '' Son Posta ,, nın ask~ri muharriri ~ 
i ............................................................. - ...................................................... _·········-· 

in, yıll~rdanberi. Japon ve Rus 
tcca vüz ve istilalarına karşı. 

mukavemet ediyor. Onun bu mukave
metinin başlıca vasıta ve amilleri bü -
f itk insan kütlelerile büyük mesafeler 
olduğu için her hal"bde ve her haTe
kette insatrıca ve toprakça ehemmiyet
li kayıblar vererek geri çekiliyor ve 
sularla dağlann gerilerine tahassun e
derek varlığını idameye muktedir olu-

Sayfa S 

Htdiscler Kaqısı!lda 1 
Bozu mu, 

Evvelki günkü gazetelerden birinde 
şöyle bir haber çıkmıştı: 

sah an her nni mnac!dın bozuk olı!ulla ml. 
nasmı çıka.mıak muvafık defildlr.• 

Bu izah da tavzihe muhtactı: 
- Mademki bozuk gıda maddesi. bo· 

zuk olmıyandan gö~ bakışile, burun 
koklayışile. el dokunuşile tefrik edile

Muayene edilen mevaddan ekserm biliyordu; 0 halde nümune almıya ve 
bozuk çıktı. tah1il küJfetine ne lüzum vardı? Hem 

Bir aylık teık;~ıerin hazin 
neticesi 

«Son bir ay zarfında alınan muhtelif cim. mademki bunların bozuk olduklan ma
meTl\.clda aid uümaneler belediye -?m:raluı.ne li'ımdur Tahlil neticesine kadar sahl· 
sinde tah1il edilerek aşağıdaki netıceler elde · • .. d dT ? 
edil'lllştir: m~·na ne dıve musaa e e ı ır. 

12 sirke nümunesinden 10 tanesi, 146 ek_ • • Bazı gıda mackielerinin bozuk 
mek niimımeslnden 31 tan~I, gene ız.ı ek.. ç:ktığınm ilamna kadar kavmakamlar, 
mek niınnın~inden 45 tanesi, 'l çavdardan alakadar memurlar hiç mi faaliyet gös 

16 tanesi 24 helvadan 19 u, 5 reçelden 4 t . l rd ., 
.. ' ı:. - errr_ı,·or a ı 

lilumune, 2 yoğurdun ıher % si de, 77 yac; mı.. . k 1 b 1 d mı 
muııc· tinin 16 tanesi bozuk çıkını tır. . .. Sa'ıcı bozu ma u un urma · 

1 ... BclP.diye alakadarlara gönderdiği bir ta. va gaV!'P-t edecek. detrn"k. elindeki bo· 
mimde yukaTıd:.ıki feci neticeyi bildirmekte zuk ınnlı ucuza da o a bir aın evvel 

1 ve bu gibi bozuk mevadlıı sıkı bir mucadee 'halka ~at.acak demek midir? 
yaptlm:ısmı lst.emektedir.11 . t • * * 

Yukarıdaki haber •• aynı ga:ae enın Fakat bütün .bunlara lüzum yok, 
dünkü nüshasında alakadarlar tarafın- d.. k.. So Postada çıkan bir havanis, 

'h d'l' un u n 
dan tavzı e ı ıyor: belediv~nin tavzihini tekzib eder rnahJ-

* * y.ettE .. 
Gıda maddelerinin hepsi ZPhirlPnme arazı gö~tP.'"en 

yor. bozuk değilmiş b.,ş kişi tedavi at•ma ahndı 
Çinin bugün şarki Türkistanla bü - _ bel ~ 

1 
arın •Dün şehrin muhtelif yerlerinde üç zehir. 

tün dtş Moğolistanı Rusyayat kaptır - sa:=:: :::~~~ m:dde~:rı:ın ~hlill ıennıe vat'a'lı otmuş, beş ki~ tedavi altına masma. Mançuri ile şimaL orta ve ce- alınmıştır 
neticesinde efde ettiği neticeleri yazmıştlk. Ka - • -kt Kabalaade çıkmarında 8 

nub Çini bütün servet kayn~ldarile Dün beledlr•••n blu vuııen malümatla num.'::.i.~~:. :ıunn Hasanon •• .,,. ya<uc 
ve demiryolu, Ilınan. kıyı ve adalarile .. lfll noktalar lzah edilmiştir: daki 

0111
u Ömerle altı yaşındaki kızı H:ınl. 

birlikte Jaoonl"'°" harben vermesine - Tahlil edllon •• b"'uk ç>kan nüm~nelor ye 
01

; 00z • ., • .,,' aldokl.., 00za,.. '"'"'''.'• Tağmen teslim olmamasının sebebi, Jıerhanı;-i bfr maddenın heyetı umunııye in. bir müddet sonra da zehirlenme ıılalmi gos. 
memlekl'tin derinliklerinde onun halen Müstevlilere kar~ yurdlannı mü.da faa eden Çinliler ateş eder!erkcn 1 den a ınmış alelade nümuneler delildir. Biz termisll'rdir. 

- b.1 k ··d f 1 . li , 
1 

d _ .. 11 •· j de nümun" ıdırkerı daha ıiyadf' boruklarını ter Ço ·ul• ar tedavi edilmek üzere Si li hastn. sıgına ı ece mu a aaya e venş yoı- ;;........ıan Rusların tecaıvüz ve istilfiları.na tabakaları ve orunu~ go er uzer n 'h dl k. b-
1 

f 
1 1 

ttıkl c • , 
6"""' • " .. . • " 1 k k'. _ cı e yonız ı oy e ena şey er sa a. nesine kaldınlarak zehirlenme vak ası etra. suz ve sarp yerler ve mesafelere rna - uzun bir zaman mukavemet edemıye - onlnra ustun harb ettıler ve uste ı u rından dolayı satıcıları tecziye edelim ve f d t hkik t b ı ttr 

lik 1 kl be b k .. dd.d b" .. k R m a :ı. an a nnmış . oma a ~ra er ordular çıkarma ceği asıkardı. Şüphe yok ki bu durum çük müfrezelerle mutea ı .uyu . us buıılım mnlhkemeye verdiğimiz zaman '"11- Salnutoınrukta Drağ"man mahallf'Slnde 32 
;e beslemek k-udretinin tükenmemesi- I..eh ~keri sevk idaresinin sinirlerine 1 kollarını vurup imha veya e~ı~ ettıkr, nıiıdcki. bu raporlar.:a cm~rın uçlarını tevsik nunıarıılı evde oturan j mail adında blrl ele 

~ir . t "·t h l' k lm t F .. onlardan hadsiz ve hesabsız sı!filı ve mal edebılt>lım; yoksa bu netıce ~birde hep boy_ ~·ecligi hörekteıı 7ehirlenmlş Guraba hasta. . . . tesır e meK en a ı a aınış ır. a • le bozuk mevnddın satı dıf"ı manasını ifade 
Bu, Çın mukavemetının yalnız mnti kat Lehlilerin garbde Almanfaıı.:·a karşı 1 zcme alaılar. . 1m etmez nesu·'~~ k~ldıenhı;;.ı,nt:e hıidise._tj de G:ı.latıııı:ı a' h

0 

·d· E" ç · 'k ld Finl nsuz cesaretı ve yı amaz- · <"unr.ıı z 1 

cep
1 

~sı ır. !ter ının malı O U - mukavemetlerinin. doğuda Rusla,.,n ere 0 ~ . • . b' ... Bundan m:ıııda bu neticelerle kaymakam. o·mıı tur: J,üJcd"ırmlck mahallesinde 
9
8 ğu hı ı manevi kuvvetl~rin de yardım hareketini tereddüde uğratabilecea· lığı veren, şuphesız onların mılli ter .ye hırı ve cli~er alakadar memurlan fa:da fa:ı. numanda oturan Faik., Tophant-.de bir d •k. 

iar• <'lrna~avdı valn z mesafe ile nüf;JS pekala düsünülebilirdi. İşte bu mu'ltn ve ırki asaletleridir ... Fakat. bunda~ liyeto <-e\'ketmiş oluyoruz. kıinclan aldığı kavurmayı Yl'miş, az onrn 
ÇOkl• ~ıı Çini., haıa devam ettigı" 'ni gör t lamamıştır Ve bunun 01ama • sporwı k0ndılermde yuksck bır nefse ı- 1 nu kontro1 neticesinde s:.ı.~cı bozuk malı tesemmüm :ıl:iiml ı:österml tir. r:ıik f Pda. 

• vezne 
0 

· b'. · k b ı d t d ktf n· · ·· ı tl". ;- .. a kPri ve iW k r lı Lehl'l . P'l d ~ timad hassa.:;ı yaratmış olma&ının uyu u illi urmanuy:ı gayre e ec~ r. ınaen_ vJ ed•lmck uzere Beyoğlu ha tanes ne knldı. ~ ~uı S • m ı. mu avcmc l: masının br~s cası . ı e:ın . 
1
, su :>f • bir hissesi vaı dır. Bundan başka ba;;.la _ aleyh evvelce ~azılan rakamlardan şehirde rılmı.,tır. ,, mwcude~breme*~·Bum~~k~inn~W~~w~ı ~millı ~ - • kb- .. kb' ı===============================~ . b d ç· . . . .. rında kcndılerıne lavı uyu ır şc - c ikuvvC'tlPnn a'<nn a ın mılletmın :bu- ten mahrum kalmaları olmuştur. . . . •

1 
. t 

1 
· d !<"': ( b • 1 1 

d' • ,, =1 
.. fl h . k t1· b. f .:ı .. fın mcvcudıyctını ıısse me en e .n un arı 1 1 Of mu 1 OJZ t' yuk v'.11:1 tın <ı1z uvve ı ır se uO· Zavıf karakterler 8.11-ır günlerde la - . • . d • d' . 

1
. · · ·· d g~ 1 · 

1 
v ,. d rd k tl' b' ·11· · F. • • mıl1ı ve vıc anı ısıp ınını vucu e .. • 

1 gu ncnl( erPC'0 }P E> uvve ı 1r m1 ı zım olan ne 0 a;r..,r !karar ve tedbırlerı . v • • 

1 • a;.ı. tır.mege amil o muştur. 
lrnro'der cd"nm'ş olması !Azım ge!ır. alı<bi!ir!er ve ne de büyük tehlikeler H rağmen Finlerin nihayet S"gara içe develer 

• Çinl'lC'r bu vPni kııl'akterlerini - afyon anında bir milleti bir irade etrafında sulh:r ::~c:;malan keyfiyetine gelince' Afrikruıııı bazı Şarktan garba gid3n hurafe 
Yerde bulunan bir iğneyi yeden alıp m'u l !'im~< itivndmın da m:>'um tesi : toplıyarak onun bütün milli :ııu~a. - bu, onların mukavemet kudretlerinin tü m 

1 

n t aka 
1 

a _ 
riln ol .. :ı gC'rck - asu· , rca. suren tarlh1 vemet kudretlerini kıymetlendıreb lır. kendiğine bir delil teşkil etmez. Dikkat rında develere si .. 
ab•k• uy~ulan esnas•nda yedikleri mü ler. Büvük mücndele anlarında başs•z edilirse, Pin sulhüne müessir olan en e-

l d ' h 1 gnrn içirirler. Bu-teac S • kuvv"'tli yabancı darbelerin kalr.tn millefü»·in düşebilecekleri a e hemmiyetli amilin onların arka f'~ni - nun sebebi sigara Hindlilerce gündf' bir kere yere eğıJmC'k 
nih '' et yal>tıkla ~ ~orsıntılarla • , . ., Lehistan•n 19 3Q EvlUI avmda u :"adı iı yet 'erinin 7.ail olması olduğu anlaşılır. içen develerin dl- seva b<hr ve eğer bir Hindli yere eğl!d iği 
gen•• v~bancı tahr katla çıkan - sayısız büvük askerf .. •ivasl "" m~llf felaket a- Evet Finlerin arka emniyeti, derin _me_- ğerlcrinden daha munis olmalarıdor. De- zaman bir ufak şey bulursa o gunlerdo 

g-Oğ::."Üne takmak Fransızlarda uğura de-

?alettir. Bu adet Hmdlilerden gelmedir. 

iç haı b <re lıon: hıdu r lar. cık ve can 1ı bı r ı•mal teıkıl eder· T .e~ · safelerle bun lan dolduran b.r nu!u0 a velere sigara içirmek için şu çareyi bul- b. . "lik g ·· kti 
Bütii~ bunlar Çinlilerde ve Çinde lilerin ciddi tehlike kars~sında kPndı- malik bulunmamalan yüzünden. zaten ı muşlar: Develerin ağızlarına kalın sarıl- ır ıyı orece r. 

nzçok c~mamik bir kuvvet doğurmuş - terini bu ıdl"rC'ce kıwlhed.m şa~ırm.slat zayıftı. Nihayet 1sveç ile Norveçın yar • mış bir sigaranın gireceği deliği olan bır * 
tur , .• ><le eğer Cin buııün M•a avak- nnda ve da•ılıo l!llmelenndc. bello de dnna muhaleletleri sebeblle de bu ark•lıahta ağızlık takarlar ve sigarayı bu talı- Kibrit kutusu kadar fotoğraf 
t~ duruyor ve Jaoon işgdl kuvvetleri- onların as•rfar<'~ c:ilren uzun esarPt ha· emniyeti tehlikeye düşmüştü. 1şte Fin • ta ağızlığa sokup yakarlar. 
nın van ve eerilerinde hala bir faali _ vRtJarın1n bir dııhli ve tesiri vardı. leri sulhe meebur eden budu:· * ~ küçük .kibri~ kut~lan boyundaki 

ye~ ~ö~terebilivoN;a bu canlılığın kay- Küçücük Finlaındiyanın ne az nüfu- Bizim Anado1~ t~ti~lal mu~adel.cl: : Dünyada ilk af ş fotograf makın.clen İngıltered_e .satıl~ak-
nag; runhe vok ki milnbasıran bu az su \'e ne de dolavısile o güzel ordu~u rinde arka emmyetımız gnrantı edıtdı .. . . . . tadır. Bu makınelerle gayet ıyı fotograf 
çok milli dinamik mukavemet kuvve- bi.lvük bir milli ernnivet garantisi tes- ği için yalnı:ı bir cephe ile uğraşı.y~rduk. Dunyada ılk afış. ~er~a~1.bır .dd~ çekilmektedir. Bir pul cesametinde çekı-fd

. v • b B d b k d · bir arazi mıllı or - vara yapıştmlmıştır. Bır hıra ı anı ı ı. .. t ır. kil edemivorlardı. Onun sen·eh ve hn,. un an as a erın · • ku len fotograflar kartpostal büyüklüğüne 
· · ·· · · · d niş hır hareket serbE'stısi VPri • Halk duv~a yapıştırılmış kfıgıdı o -

Çeko...Slovah·yanm mufkavemetsiz sanavn mul'l'm birer kemmıyet yap. uya ge . . k t' d de nrk:ı k . . toplanmıştı Bu vak'a bundan ağrandisman yapıldıkları zaman da net 
teshm ne saik olan başlıca llmil o~u~ m1vorlardı. Bundan baska ~vle bir h:tc; yordu. Çının mul abvelme m le d ğ nı lıln5a0 ıçın el vuku·~ gelmiştir hallerini kaybetmcmektedirler 

-ı · - t k" ··f emniyetinin nası aş ıca ro oyna ı ı sene evv . • iç b 
'
1 

rırmııı snalaım olınaına ·a· mın tnnrru'lunaı uı;rrarnıs 1 1 nu uc;ca .................................................................................................... --...... _ 
"' 

1

· sı ı ı. "" . . k ·ı L h. t d mahza ··r;··~··;.;··;,;··,;.;··;;·•;;;,;,;;,:,:=m;-...;C:::::::ıı::ı::==-======ıı:======-======:::::ıı::===ıı• Birr-rlerini çekAmiyen Çeklerle Sl ve +pslih:ıka "kendisine nek fazla f1-11k- ve Çekoslo'.ia Y~ 1• e e ıs an 
1
a 

. o - . n· arka emniyetlerının tamam o maması .. vakhr• birleştır(>rek bunlardan bir bir- ti. Bununla beraber Fınlpıı •vnnı~ mı~ iki devletin ek acele yıkılma • 
li'k ~ dp1n kuvvet sun'i idi. o derec~ _ 'l{avemeti hem uzun ve hem oe h"rıkula nm her 

1 
.. . Pl~ ~unu yukard

3 - . ıh·· ..]•• }arına nası muessır o ,..u., de ki d~tan gelen bir tesir ve bir 8 de nllT't'~ ve mhavet su u nııqyı::mn .. .. ..k 
arsın t 1 ..s 1 rd h gonnuştu . tı lm iki kavmi birbirinden hemen avır nc;avvur (1 unıımaz uerece e e ra .a- A .. fusıu ve az topraklı memleket -

mağa kafi geldi. Memleketin küçük "oı- lıv:ı mal Ptmh~Hr. 
1 

. z 1~ büvük mahzurları i~te böylPce 
nınsı. hudud istihkamlarının Südetler- Finlandiyanın g&terdiği mu'kave - e~n emnhr~tinden yani milli mukave -
le birlikte Almanlara geçmesi v~ vük. metin pek şiddetli ve fevkalade dina ar t~ e"cude getiren en mühim bir ~ • 

. . ~ ·~- 1940 kı ·da tı• me 1 vu sek hir mamunyetin icabı olarak mev- mı•J\ olması sırf şmın .şı e ı milden mahrum olmalarıdır. 
curl olan mebzul demir ve kara yollnn olınasından. yahtıd Fin göllerinin or - TI. E. Erkilet 

~:b;leA~1;;n~;:;:~de~~~~~~; ;n ~:;~: ~~~~~::~~a~~:::1~:~;~ "y;~T.bi;··f~k;·;····~·İi·~~f~;·~~~1·· 
olan Almnnyaya karşı herhangi bir as- li hatlar.dan dolayı değildir. Finl.orin Ticare~ Vdkfüeti. aramız.da ticaret. 
keri mukavemeti muhal bir hale getir _ üç buçuk aya yakın devam .~en çok tediye veya takas aınlaşması olmıyan 
di. Çeko-Slovakya. işte bu suretle par ~arlak askert hareket ve muca?eJ~le- devletlerle ya.pılacak taka~ muamele1e 
çalannrak kısımları ayn ayrı Alman hi. rınde her şevden evvel kendıJerıne rini tanzim etmek üzere bir ta1imatna
mnyesini kabul etmek mecbuıiy€tinde m.ahsu~ •• cok bariz. v~ çok kuvvetli ~;r me hazırlam1ştır. Bu türlü memleket-
kaldılar. Fın mıltı ~arakten ıtöze carpar. Bu ela lerle y~pılacak ithalat ve ihracat ta-

Let. t • ld··ş- . t k n7.amt bir hareket keıf:>ilivP.tinin sonsuz kas limited ~ir'ketine verilecek bir be .. - ııs ~n ıse o UKça genış oprı-ı bir CP t l 1 kl l b t .. . . . . 
lara e k ı b 1 k b' ··r 20 sare ve yı marnaz 1 a ıar e • yanname ile tesçıl ettınlecektır. Takas yıl teşk~y a wa a .~ lbr' nUd ~kua Ve tl' Tnek kudretinin, Vİcdanf disiplinin V'? limited ş;rketi bu •beyannameyi kabul 

ne U!!r3"'..ıan ır e vve ı o(>rln bır v t ı·~ bi h · ' · k 
orduua ma1·k 1 w .. h f · a ansever ıı.:ın r mutı -;sa veva r~ddetmek hakkına sahıb olaca ·' ı o mncs·na ragmen. uç a l;:ıc:1 idi. J • • 

ta kinde. ordU<·u imha ve memleket Fi 1 ve kcyfıyet 'kı~a bır zamanda beyan • 
ı..... .. t:ınba~ 1·~1· taks· ed·ı · ti nere bu kar ve kışta azamt hareket name sıthibine bildirilecektir. u..ı.J ' ~._. '>H a Ve lm 1 nlJŞ • kabiJiVt\t' d• --
B ı "d. k J ... 

1 ver ıren şey onların hnkikl 
1 ~l 

1

~ ıse gere tarih ve gerek mil - kış sporları sayesinde en şiddetli Şimal Bir duvar çöktii 
: erınk ~~. devletlerin ~ayatt bakımın soğuklarile ülfet hasıl etmiş olmalan - İk1 p-ündür yağan ya1!murlnrın te -
an ço uyfi.k ~rs ve ıbretlerle dolu- dır. Bir millet ki k~tan ve soğuktan kor sirilc dün Kulaksızda Gümüş soka~ın-

l1.ur. k k .. .. ıo t ··k kl'W• ar, arı .gonınce a·e tetrlyerek mnnga • da Hasana aid me re yu se ıgın 
Burada her Şe\ıden evvel Lehista - Iın üstüne ·biraz daha abanır ondan kı - deki duvar birdenbire çökmüştür. 

llll Almanya ve Rusya gibi çok büyük şın ne hareket ve ne de harb kabiliyeti Herhnngi bir kaza ihtimali ka'rşı • 
iki hasmm arasına girmiş bulunmuş beklenmez. sında Ml.dise yerine itfaiy.c gelmiş. taş 
ıtalih.c;izliği göze çarpar. Bu b~haht Finler kışa Ruslardan fazla ülfetli ol- ve moloz yığınlan altında araştırma 
memkketin. batıdan Almanların ve do duklarını isbat ettikleri için kesif kar yapmıştır. 

Hiç sevilmemiş olan 
Erkek ••• 
Bir okuyucum hayatından şlkAyetçl, 

mektubunun blr yerinde: 
- Hlç bir zaman sevllmedlm, sebebini 

de öğrenmedim, diyor. 
Serttir, haşindir, asabldlr, hodblndlr, 

hnsistir, prklndlr, fnkat hnyır, hiç blrl 
değil, fakat işte sevilmekten ümidini kes. 
ttğı dakikada tesbit ediyor k1 sevilme .. 
mlştlr, sevllmtyecektlr, neden? 

Bugün gene ihtiyar erkek dostumun 
bir hntır mı nnklrdeceğim, l:ıana şöyle 
söylemişti: 

- Gençl k yıllarımda !ki kadın tanı_ 
dım, biri P.ırl:.te, blrl de lst.anbulda, son., 
,,1 bu kndınlarla nlaka.dar olan bir de 
erkek ... 

Pnrlsteld kadın bir moda mağazasında 
apkıı. hasırı yapardı. Arkad~ımın met.. 

~c::iydl. İki buçuk odalı mlnlınlnl bir 
npartımandıı otururlardı. Arn sıra beni 
yeıne~e davet ettiklerlnl hatırlarım. Ne 
derli toplu, ne temiz b!r evleri vardı. Kıı; 
gündüz ç:ı.lı.'µIlasına rağmen evini sadece 
yuvası ile meşgul bir titiz kadın glbl idare 
ederdi. Arkadaşımı da çok seviyordu, on. 
dıı.n nr:ısıra ihanet görmesine 111ğmen 
seviyordu. 

\1 Ce Al, arkadaşımın ismi budur, bir gun 

.~ 
lkt ay sonra gelmek üzere icıtanbula gitti 
ve orndn kaldı, fakat ben İhere.se'ln onu 
üc sene Eyüb Sabri lle bekledlğlnl blllrlm. 
&nra ben de yurda döndüm,ne olduğunu 
bllmiyorum. 
Tnnıdığnn 1.lqfncl kadın İstanbuldaydıı 

ve o da cemalin metresiydi. hJkflyeslnln 
con kısmını harb içinde Adanadayken bir 
dostumdan dinledim: 

_ Kız cemnlden ayrümış, bir başka., 

sne e.vıcnmiş, sonra da hastalanmış, öllir. 
lı.eıı annesi yanındaymış, ona eBana Cc. 
malin resmini gösteriniz,. oomlş. 

İlhe edeyim ki, Cemnl zengin değildi, 
güzel değildi, fazla esplrüıi de yoktu, fa. 
lmt tşte sevillyordu.ı 

* 
Sevllmedtglnden şlkfıyct eden okuvucu. 

ma iht!yar dostumdan dinlemiş oldu um 
bu küçük hlkAye blr fikri verecektir, sa. 
nırım. 

Bazı erkek sevlllr, bazısı sevilmez, blP 
tadın sanırsınız tı, dünyaya mes'ud oL 
mak lçln gelmiştir, ötckl 1se bedbaht ya. 
!jrunıya mahkümdur. 

İçtimalyut mütehassısı: 

- Elbette bir sebeb olacaktır, der, ona 
hak vermek lı\zım. Faknt ne yapalım iti, 
bu sebebi her vakit bulamıyoruz. 

TEYZ8 
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Güliverin c ·· celer diyar na 
seyahati filme alındı 

Bir s~ea falla bir umaoda resimlerle filmi 
çddtuo bu meşhur ye çok eatereıan eaer için tam 

~M0.000 Timt tiraaı sarfedildi 

~n bir ~: O~r c4!cder iaırafvıAlan vhıclerıe keldırılır1cen 

Met}n:ır İngiliz ediOt Jooathan S\l\ift'in ney'in pabuçlarını bile dama atmı~lar!> 

1726 Jellt'9hxle Defl'8Ylemf; olchlA'u .G-bl· denilmektedir. 
ll:verln aeyahatlıerh eeerini okumıyan, Şimdi okuyucularurur;n filmia mevzu-
bllmiyen yoktur. unu k18aea anlatalım: 

Amerikanın tanınwııış ~mdan Vak'a 1699 ıteBesinde geçmektedir. 
Dave Fleisher ve Max YleMher adların - Güllivet" bir 1nİiliz gemicisidir. Bir 
dalri iki kardeş l:lti ~ne uğr~tıktan son- fırtına esnasında gemisı batmıştır. Bütün 
ra bu eMrİfl reMmlerini ti~e muvaf - tayfalar boğu!muştur. Dalgalar Gülliveri 
fak o~lardır. l ı6sız bir adanın .sahiliue atmıştır. Bitab 
~ ı"I Haziran 1938 tarihiftde ba!tla - bir halde bulunan Glilliver hemen uy -

ıruşlar, 18 Tetrin.isa.Ri 19:'ffi tarihiııde ik-
1 
kuya dalmış. Meğer bu ada Lilliput kra

mal eylemi~rdir. j liyelinin arazisi imiş. Ada sakinleri an • 
MalU:rn olduğu üzere, bu eser kolayca cak on santim cücelerden ibaretmiş. A -

ıahm!ye vaz'edilecek e~erlerden değildi. , danın hayvanları, dağları, ağaçları hep 
Bunun için sırf bu husuıtalti istihzarat mikroskobik şeylermiş... .. 
birkaç aylık mesaiyi istilzam ettirmiştir 1 Cücenin biri Gülliveri görmüş, dağa 

Resaa.mlardan Max F!ei.l'l:ıer bılhassa çıkar gibi onun elinin üzerınc çıkmış, 
çok titiz davranmı,tır. Senary<ınun tam sonra da korkmuş, diğer arkadaşlarına 
minastle Swift'in eterini kavray6lbiıme _ haber vermiş. Hep birden gelmişler, ip-

lerle Gülliveri güzelce bağlamı~lar, vinç 
lerle bir arabaya yüklemişler ve minna· 
cık atların çektiği arabayı şehre getir • 

ani pye edinmiftir. 
Ressam. ile mesai arkada~lan anısında 

lırilha.ssa Lilliput kraliyeti ile Blefescu 
kraliyeti ara::ıındaki harb uzun münaka- mişler. Gülliver bu arada uyanmış. Kıi

çiıcü-k adam1arı görünce çok gtllmü~, on-
ları avucunun içinde ge7.dirmiş, kralları 

Swift'in eserinde harbin zühuru yu - il t . e anışmış. 
murtadan ileri gelmektedir. Iki taraf y G"lli d 1 lk 

ıalan mucib olmuştur. 

1 
avaş yavaş u ver a a la ının va-

alakok yumurtaların ne suretle açılaca~ 
1 
ş.ayış tarzlarını, hayatlarını tama~He 

ğ~a dair m~n~kaşaya başlamı~lar ve bul benimsemiş, onların muharebelerini sey 
munakaşa, l>ılahare harb.e muncer ol - retm~. Hatta denizde vukubulan bir nıu 

muştur. I harebede karşı tarafın düşman filosunu 
Yumurta faslı film için beğenilme - 1 eli ile limana çekip esi: etmiş, kralın kı

miştir. Filmde harb bır müzik ihtilafı ü- 1 zının aşkını müdafaa etmiş, onu sevgı!i
zerine ortaya çıkanlmı~tff. Bu buluş c!d- si ile evlendirm~. 

1 

den çok gü2~ldir. Mulrnkkak ki seyircile:r Bu arada ona elbise yaptırmak icab 
ve kitab ıbayileri bundan azami iuretle l etmiş. Elbisesini ancak yüz terzi dikebil
isti!adc edeceklerdir. ı mi.ş, çizmelerini ancak elli kunduracı ya-

Ressamlar resim1eri fevkalade bir me· pabilmiş, saçlarını da yirrm berber, ve 
aaret ile çizmişlerdir. O kadar rnuvaf .1 ancak oraklar ile kesmişier. Tıraş için 
lak olmuşlardır ki, cme;jhur Walt Dis .1 (Devamı 9 uncu sayfada) 
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!YETMİŞ BEŞ TON AL TIN 
• 

21 milyon lngiliz lirası 
değerinde Polonya 

altınları nasıl kaçır dı 
Ter~time eden: lbrahtm Hogi 

Pf)fenyanm 21 milyon inıiliz lirası de. [ 
ieriıııle olan 75 tonluk altın kiilçelerJntn, 
Polonyanın tstlüı ii.Eerine, nasıl kaçı • J 
rıldıtıru anlatan aşağıdaki yazının anı. 
harrlri, ınevzuunu işlerken 'inıcli l'rım. 
sada bulURan Leh hükümKinin arşiv _ 
Jerindeki dokümanlarımlan istifade ot • 
ttğini söylüyor. Yazı şudur: 

Polonya orduları canlarını dj§lerine 
takmJ.§, akurane harbederek karış karış 
geriye çekiliyorlardı. Alman tanklaıı 

ve zırhlı otomobilleri Varşovaya yaklaş
tlkça yaklaşıyorlardı. Gök, alçaktan uçan 
tayyarelerin çıkardığı se::ılerle dolmuştu. 
H2vaysa, duman, bombalar, n.akinelıtü
fek atı.şlarının tarrakası, ve .. kadın, kız, 
çoluk çocuğun yürekleri p&rçalıyan bağ
nşmaları ile ağırlaşmıştı. 

Varşovada, maliye nezaretindeki dai -
resinde, 35 yaşlarında kadar görünen, za
yıf, solgun benizli, küçii...1< yapılı bir adam 
masasında oturmakta idi. Bu, Pol Dom
brovski i<li. Tele!on çaldı. Adam dakika-
larca duymadı. Neden sonra ahizesiıü c· Varşovanın snkutıı.rtdan sonra ki harab ve perişan haı~ 
line aldı, ve boş gözlerle alete baktı. Son- ' bir bombanın çıkardığı .. es hayal meyal man tayyarelerine ehemmiyet vermeden 
ra kulağına götürdü. Ktsık, heyecanlı, fa duyuluyor, binanın ikide birde sarsıldığı Varşovaya giriyor, ve mültecilerle tıkan
kat o nisbette haklın bir sesin bir şeyler hissediliyon:i:u. mış sokakları sökmeğe uğraşıyor~ardı. 
SÖ..} lediğini anladı, dinledi, ve: Kül~elerin yalnııı: dörtte beşi bu ban - Bunlar beş otobüstü. Azıcık sonra, beş 

- Evet mareşal.. evet mareşa1 im!.. de- kada idi. Gerisi Zamoçdaki Polonya ban· otobüs daha bu kafileye katıldı. Banka
di. 

kasının mahzenlerinde idi. Yapılacak nın mahzeninde de, polislerden, hazine 
Dombrovski, ilk önce bunu kötü bir iey, şarlc .istikametinde Brest Litovska 1 katiblerinden, mekteb talebesinden ve 

alay sanch. Öyle ya, nasıl olurdu da l>ü- 1 yollanmak, oradan Zamrıça varmak, o- bir de lisan profesöründen mürekkeb kü
tün Polonya ordularının başkumandanı, 

radan da Rumen hududuna ulaşmakta çücük bir ordu toplanrmş. tı.. onun gibi maliye nezaretinin en küçük 
memurlarından birine telefon etmek zah- idi. Kafilenin ise yalnız geceleri yol al- Dombrovskit bunları gözden geçirdi, 

ması icab ediyordu. ve·. 
metine katlanırdı. 

Hayır' H ı B ı· k - Kafile mi? .. Hangi nakliye kafile • - Kafileue birkaç kişı· la·zım. Cnb ı' -... ayır.. u marcşa ın en - " _ '" 
di sesi idi. Aldanmıya imkan yoktu. sinden bahsediyorlardı?. Dombrovski, mizdeki paralardan başka paramız cln 

Mareşal: cher tekerlekli nakil vasıtası hüktbnetin y<ık. Bunlarla ise ancak yiyecek \'e gaz 
- Vaqovayı müdafaa edemiyeceğiz. elinde!.:,. diye homurdandı. Fakat derhal tedarik edebiliriz. Dolayısile mümkün 

Bankada.ki altınları derhal al ve Fransa ı yüksek .sesle güldü. mertebe az insanla seyahat etmek daha 
bankasına götür teslim et.. dedi. - Yaşasın otobüsler, diye bağırdı. Te- doğru di~re düşündü. Kararını da verdi. 

- Parise mi mareşal? l lefona koştu, ve gazeteci olan, ziyadesUe Banka bekçilerinden ekserisini, iki ga _ 
Dombrovski, artık ses vermiyen ahi - güvendiği iki gözü pek arkadaşını aradı. zeteciyi, polislerden altısını, ve katibl~-

zeyi uzun müddet elinde tuttu. Yerine ıQnlara: rin de altısını ayırdı. Kafile, her otobüs· 
koyduğu zaman ellerinin titrediğini far- ı - Elinize geçir~eğiniz her otobüsü te iki kişi olmak üzere yirmi kişiden te-
ketti. Altın külçeleri taştan yapılmış o- doğru bana getiriniz. Hiç bir şey sorma- kk·· ı t · t' B · . k' · 
l V b k 

1
. d '> ı şe u e mış ı. u yırmı ısıden onu oto· 

an arşova an asının teme ın en .. O ymız. Bu otobüslerden birkaç tanesini .. . • . . • 
metre derinliğindeki ma!ızenlerde saklı 1 • . • • buslerı kullanacaktı. Dombrovskı dıger· 

.. Varşovada bulabılırsınız. Karanlık bastır •ıerine· 
duruyor, ve yuzlerce tahta .ııandık~ara is- d kta h b nk .. .. · 

ı n sonra, emen a ·anın onune çe- s· 1 d 
tif edilmiş bulunuyordu. k' . 1 d di - ız er e şu sandıkları dışarıya atı-

mız.·· e · bak 1 b ki d a· Dombrovski bekçilere: nız a ım, amma ça u ... e ı. 
Arkadaşları: Fed - Elli kişiye ihtiyacım var. Ne kadar ailer saatlerce çalıştılar, fakat gece 

bulursanız getiriniz .. yalnız itimad etti- - ~k~.nsı~! .. cevabını verdil~r .. düş- yarısına kadar mahzendeki altın külçe . 
ğiniz insanlar olsun .. hem acele de edi - man koprulerı pombardıman edıp duru- lerin ya.rısmı boşaltabildiler Dombrovs: 
niz!. dedi. yor. ki: 

Bekçilerden dördü, gönüllü toplamıva - Hele bir tecrübe ediniz. Otobüsle:r j - Bu kadarı yeter .. fazla gecikeme • 
gitti. Diğerleri nöbette !rnldılar. Bu yer. ,muhakkak lazı.mt.. dedi. Dombrovski. yiz. Otobüslere yükliyebildiğimiz sandık
a1tı mahzenlerinde her şey derin bir sü- Daha güneş batmadan, ilk otobüsler, lan Brest Litvokda bırakır, yarın gece 
klına dalmı.stı. Arada sırada yere düşen ~ köprüden geçerek, düşman bombardı - (Devamı 11 inci sayfada) 

]arının ateşini söndürmek ve serinle- değil. belki tenezzül etmiyor?. Evet te- saıkin ışıklarını emen durgun ve cilalı 
mek bir saniyelik bir :!§ ... Hala neden n-ezzül etmiyor .. Amma ben ruhumu Boğaz sularında yüzüyor ... 
:)U derin üzüntü içinde kıvranıp duru· oaşko. birine vermişken vücudümü baş- Siret tabiatin sihirli güzelliğinin 
yor?. 1-a bir er~cğe bırakabilir miyim hiç ?. üstür.de sıcak bir cazibe ile bütün his-

Otonıobil sessiz. saldasız bir ışık seli Ben ancalk çıldırasıya sevdiğim bir er- siyatını kendine çeken genç kadın dö~ 
içinde kayıy<ır ve Hicran düşünüyor: ke~n kadını olabilirim. Ben Sireti nerek onu kollarımn arasına almak için 

_ Kimbilir 0 kadar ince ve hassas sevml~·orum. Onu yalnız takdir ediyo- bir hı:ıreket yaptı. Fakat birdenbire do
ı1,örün~n gene: ve güzel san'atkar benim rum. Müstesna ve zarif bir insan işte nup kaldı. Hicranın gölgede kalan hari

Arkaya doğru muntazam taranmış ya·- sahforla uzaklaştığı ve kalbindeki ha- :)u halime karşı neler düşünüyor?! Be- o kadın. Fakat ne bahasına olursa olsun kurn.rl.P. profli bir hüzün heykeli gibi 
nlk saman rengi düz parlak saçları şa- y•ale yc.klaştığını hissediyordu. nim rıc müthiş bir ıztıraıb cehennemin- bana elini uzatamaz ... Ben Serveri se- hıı.reketstzdi. Bir hüzün ve elem mabu
kaklaı ına'. doğru hafifce kırlaşmış he- Otomobil ay ışığı altındat gümüş gibi den fırlayıp kaçtığımı ne biloıin! vivorum. Bütün hiyanetlerine, ı?ad<lar- <lesi gibi ilAhıydı; fakat ilahlar ağlar mı? 
nüz çok genç bir ifadesi olan yüzüne parlıyan asfalt yolda kayıyor, ve direk- SöyJ()mi~ olsam daı bu acı hisleri kavn- lı~n::1ı ra~en onu seviyorum. Onu - Hicran ağlıyordu. Hiç kimsede görme
atu-ba~lı bir çevçeve teşkil etmişti. Ağ- siyonu kullanan genç adam düşünü - -rabilir mi? Beni kolumdan tutar tut- fi.um .. Yalmz onun!. Yalvaraca~ım S.iy- diği 0 boyasız uzun kirpiklerden damla 
zı ince, ç~esi biraz kıvrık. burnu vor: maz bekar evine götürdü. Benden ret heve. Sakavı burada bırakalım d1ye daımla akan nur katreleri şeffaf parlak 
muntazam ve düzgün, rengi güneşten - Ne: cesur. ne pervasız bir kız!. Ben !ıazzcttiğine hiç süphe yok .. Evinde ba- rica ecleceğim. Beni dönüste odacığıma 

k 1 
yas. htneleri, dudağının kenarında .KIY· 

yanmış. ızı ımsı .. saçlarının renginde navim. kimim? Bir haydud muyum? na bir vatak teklif etti. Derhal kabul bıraksın .. Birhı.r. ~aat evvel bir cehen- · 
uzun kirpikl€ri yüzünün en cazib nok- Bir cmıi. bir serseri. belki hasta bir er- ettin:. Belki bu yatak kendi oda!>ının nem kuvu~J !.1ibi daralan. beni bo'1an rılan hazin büikülüşün üstünde titriye
~sı olan munis s<trı ela gözlerinin etra- keğim! O hiç bir şeyimi bilmeden gece bir kö~eı;;ine serilmiştir. Hiç bir se;v dü- 1::ırib o<lacıiS-ımın hasreti kimi vakıvo .... rek .di.i~üyorlardı. Genç san'atkAr biraz 
~a ı§ığa çıkınca altın tozu ı:;erpilmiş varıs! tenha kırlarda hiç fütursuz ve ~ünmeden hensine raz1 oldum. Bir m~- Ben o-:-a<fa zavallı SPrveri dl'~ünerek. evvel damarlarının ateşinden bevn\ne 
gıbı parlıyor .. Bu mAnah zarif erkek 'wrkusuz yanıbaşımda sükUnetle otu - ccra kcıdını de.fil, adi bir sokak kın bi- :murı l-"valilc ~rdleserek ölmek i~ti- çıkan fasid hummanın hezeyanla·rına 
~<ışı geniş omyzların. narin ve uz.un bo- ı b 0

] b" 1 · · H b ık· S d"ll{'l{a ruvor: telAc:sız ve heyecansız! Ha:'lret!. 10 miirı:ı;ce o sa ı e raz o sun ısti~na vorun' · · em e 1 erver ~u " ı - !rnpıltl1§1 için kendi varlığından utandı 
yun üsfünde bir kat dnhıı güzellesivor Bir küçük kelime ile bile itiraz etmeden göstf'ri r. Ben gülerek hep~ini kabu.ı et- -la kim'hi]ir he1ki bir fP.l~'ket icindPrl ir . ~ 
fakat Hi-cranın kalbinde belki bed.: ' b r.h h . _,;ı ötü 1. i' s· t b 1 ve ,eözlerini kapadı .. vecd içinde tekrar 
hA.kko,unmuı bi . e ıyen er1bcr yaoıamak teklifini k~ul eden tim. Hatta bana karşı gözlerinde vanan ' ı Pnı l-"ıama ı:r r ın 17 ıvrı:> Pv. 

b'. ş R ~k~esım var .... O da san bu ı:ı~nc ka<lm kimbillr ne akıl a1mwa- arru:vu çoktan tatmin edebilirdi. Hiçse· Beni kürU.k. fakir odacıibma {!Ötttriip göz.lerıni açıp Hicrana baktı. Hala ses· 
JUl ır eenç ... e_ ı .. vanında:kı daha ya- cak maceralardan arta kalmı blr fet • simi çıkarmadan bütün isteklerini vere· bıra"kmız... siz ve dalgın ağlıyordu. Siyret bu ilahi 
k~ı'klı, fakat obilru ona O kadar vakın tAnf ~·md· k. . ~ Ş . ahl• k d" } · bil k rr O 

d 
· ·· ' 1 1 ma ıneyı uurdurarak e~siz cektim. Halbuki c;ok terbiyeli bir genç.. Kiırük otomobil birdenbire duruyor .. m u un ız erme · e apanma"'ıt • 

kf, ~imdi nere e olduğunu bile bilmedi- [Y\izelli~l b"t·· . · · · · fi h~ıit>. vücu<ltlnnn hararetiıı.i cildin- :ıul~rın• :le:~eun gençlık ihtiras v~ ar- ~caba bütün erkek~r böyle midir1er? Istinye sırtlarından sahil~ do~ koyu nun se5siz ve asil ıztırabına karşı bir 
4e d ydu.!u yaıubaşındaki gençten fer- .. ·dü k 

11 
ndiren bu genç ve sıca~ Ban~ dah& elini bile uzatmıya' cesaret nefti korular uzanıyor .. gökte sallanan hürmetsizlik telakki etti. 

IJ. vı.ıcu 0 armm arasına alıp damar- edemedi, oh hay:ıır, cesaret edemiyor pürüz!il.r ve şefbııf ay, bütün lm.yıların (Arkası var) 



Örgü bahisleri: 

Sizin için 

Bah2 rlık manto ve tayyörlerinizln 
altından yumuşak yünden, ıklasik bi -
çimde yapılmış şöyle bir bluz ne ka -
dar. rahat giyilir. Ne şık görünür. 

Örr,üsü düzgün. ince ve çizgili ku
maş tesiri yapan bir örgü olmalıdır: 
Mesela: Ters-yüz örgü... Çizgiler, ge
rek kollarda. gerek ön ve arkada uzun
luğnruı doğru gelmelidir. Yaka~n ve 
ön eteklerin kenanna ters yüz örgü ile 
karı.~t~~~ düz örgü geçirilir. (Beş 
mra duz. dort sıra ters-yüz) etek ve kol 
kenarlarına lastik geçirilir. İnce ıastlk 
kalından daha şık gör~ği için bizce 
bir ters-bir yüz lastiği diğerlerine ter
r.ih etmelidir. 

Çocuğunuz için 

Okuyucularımıza 
1zmirdc Güzelyalıdan Bayan N. C. Y. 

lstanbu.tdan Bayan Betma D emirel t•e 
gene Istanbuldan Ra~.tan Revnak ~~r _ 
dukları suallerin cevab1urını gelecek Prı
zm· günil çıkacak sayfanı..ızda bv lacaklar
dır. 

maviye 
bakan griler 

odadır 

Modası geçmiş giyeceklerden 
onunu modasını yapabilirsiniz 
Ufacık, ucuz, basit ne tedbirler vardır ( 

ki bir kadının giyinişini aleladelikten 1 
şıklığa ul~tırır. Bunlar mevsimine, mo
dasına göre şüphesız daima değişir. Kat'i 
ibir kaide halinde kalamaz. Fakat her 

\

mevsimden, her senenin, hattA ayın mo
dasından bu şekilde istifade etmek müm- ı 

I ~ndür. Yani istiyen ve bilen kndın artık 
g?ze h~ gö~iyen ve rastgele bir el-J 
b~~e .. halmc duşen herhangi bir eşyasına 
gunun modasının havasım kolayca vcır<.'
bilir. 

Birkaç misal verelim: J 
İri, pratik bir çanta baharlık manto - 1 

nuza, tayyörünüze - geçen seneden de 1 
kalmış olsalar - bu bahar modasının hu- ı 

1 susiyetini verir. 
1 

1 a Şuradan ~uradan art~ış birk~ç kürk 
p rçasını - ıcab ederse bıraz da ıl~ve e- ld kl h ld b"tü b" eıb· b 
d k . . o u an a -e u n ır ıseye am-

ere - ufak bır manşon halıne koyar . . . 
kullan b h ·ık .. 1 . d ~ başka ve yepyenı hır hal vcrebılırler. 
tün gı·ır~a~~z .' a a~ 1 dgun erbın e ~u- İ§te son ve belki en pratik bir mis~ 

yınışınızc yenı mo anın ır gu - d h . 
11 .,.,. .. k n a. 

ze ıısını atmış olursunuz. Fakat yalnız 
ık Geçen sene 90k moda olan arkalan 

i günler için... Sıcaklar yaklaşır yak-
laşmaz şııklı.ğmızı arttıran bu küçücük bandlı, çiçekli, kordelalı ufak fötr şap -
silsü de tabii ıbir tarafa bırakmak kah e- kanıza yün veya ipek bir file ilfive ede-r 
dccektir. ve bu eski süslerini çıkanrsanız herkesin 

şapkanızı bu sene yaptırdığınızı zanne -
deccğine yüzde yüz inanınız. 

Şimdi de size daha uzun '5ınW:lü bir 
yenilik söyliyelim: 

Dradan veya kadifeden ensiz ve arka
sı önü sivri atkı şeklinde (yahud sivri 
uçları ibele kadar inen yaka biçiminde' 

Örgü ceket 

• ilkbahar 
modasında 

yenilikler 



1 Sayfa SON POSTA Mart ta 

Son Pos'-ınm zabıta romanı : 35 Bir A!man hava 
f :tosu ingEtereye 

bombalar attı 

Hitler bugün bududda 
Mussolini ile buluşuyor KO.MISE 

SEDAD 
Nekleden; İbrahim Safa 

İki düşman 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) . (:~alt~ 1 inci sayfada) • l kisinde bir değişiklik olmadı.ğını isbat 
ha ile ha.fil surette yaralanmı.ştır. Mussolını bugun saat 1,30 da hususı ediyor. 

Karaya düşen diğer bir bomba da bir tre~~ hareket etmiştır. ~ont Cia~o Bundan şu netice çıkmaktadır ki, 
bir sivilin ölümüne ve ikisi kadın ol - Mussolini:1e refakat etmektedu'. Henuz Reisicümhura atfedilen bir mütareke· 
mak üzere 7 kişinin yaralanmasına se- teeyyüd etmiyen bir ~abere göre Hit - ye davet tasavvuru doğru ise. böyle bir 
bcbiyet vermiştir. le~ de bu akşam Berlinden hareket et - davet ancak Ruzvelt tarc.lfından tarif 

Bir Alınan tayyaresi düşürülmüş mış bulunmaktadır. edilen ve müttefik hükA tl t f 
H · · R"be t · balı ume er ara ın 

ve bazıları da hasara uğratılmıştır. arıcıye nazırı 1 n rop ıse sa - dan ilan edilmiş ola 1 · ı 
1 . B lind h k t . ı· H n arın aynı o an 

Bu taarruza 14 düı::man tayyaresi iş- eyın er en are e etmış ır. e • · · 1,k··ı · · .. d ı ed ku "" .. . . uı u er ıçın muca e e en vvet -
tirak etmiştir. (a.a.) nuz nereye gittiği belli değıldrr. 1 . f .1 .. k'· 1 b·ı· 

D·- f W lls'" S 1 .... 1 erm za erı e mum un o a 11r. 
Bir Alm.."11 tayyaresi Dolanda ıger tara tan e ın a ı gunu - M 1· . II"t'- 1 .... tük" t 

. k ı ..... '""' h k ı· t h" d"ı . usso tnı ı ~re gon1s en sonra 
topraklarına düştü çın arar~ .. ış are e ı e ır e ı.mış - t l W 11 ' kah . ed 

t . T hm. d"ldi J. • • M ı· . c u-vır e si ul ttek 
Kopenhag 17 (A.A.) _ Bir Alman ır. a m e ı gıne gore uEso ını R 

H·tı l - - 1Ak tt W lls'" oma 17 (A.A.) - Alman büyi.lk el 
askeri tayyaresi bugün bir Holanda a- 1 ere yapacagı mu a a an e l ,..; · F M k ,. .. 

· haberdar etmiştir. Bunun üzerine Wells 
1
. sı on ac en.~e. n ı.n .au. n ak~am. Ber 

dası üzerine düşmüştür. Iki kişilik mü h T - b d hareketini tehir etmış' bulunuyor. ınP . are .-~t ettıgı ıl ınlmektedı: ... 
rettebatının paraşüt kullaınarak kur - İ 1- t l hf 11 Romada H tler - M o ı mülakatı vı ma uma a an rna e ere grıre, 
tuldukları zannolunuvor. 1\1Tuc:so1ini ve Ciano Pazartesivi Sah -

b h · d hakkında birçok şayialar deveran et -
Gar cep esın e · v~ l:v, <Tl ıv:ın 11pce lfomava dönec€'kler 

P · ı 7 (AA ) ı 7 M rt tarihli mektedir. Bu meyanda Ilitlerin genış v D" .. .. 
arıs · · - a mahiyette bir suhl planı hazırlamış ol- e uçe Çarşamba. gunu saat 13 t.e Ce ~ 

sabrı h tebli Cli: d b k 1 S dug· u da söylenmektedir. Hitler bu p1a- nov::ı ,n. v.apura ırıece o an • 11Mrıer 
Alman kıtaatmın taarruzları müte- W 11 b k d h k b ı ed k nını Mussolininin tavassutu ile Ruzvelte · e s ı ır ere a a a u ece -

madivPn artmı~ olduhmdan dünkü giın tir 
bildirecektir. · 

ve f!Pce mutadın hilaf·nda bir harP'kPt Dönüm noktası Siyasi mehafil bugünlerde mühim si-
ve r::ı::ılivet vörlilmil'itür. Bir cok d"fa- Roma 17 (AA.J - cSumner Wells» yasi hadiselere şahld olunacağı kanaati-
lar Almanların kesif rrıüfre7eleri. Fran ni izhar etmektedir. in Kont Ciano ve Mussolini ile yaptığı 
sız ikri hatlarına yaklasmıslardır. :mülakatlar hakkında pek ketum dav. 

"[:' Komada tefsirler Batarvalar faalivete gecmis ir. r.n ranılmaktadır. İtalyan diplomatik ve 
I: ~ . o halde? Sabriye tereddüd 1 - dan menınunum. Düştüğüm çukura bir 1ivade faalivet rrösteren mıntakalar. ..Roma 17 (A.A.) - Mu~5?~i bu - siyasi mahfellerinde Amerikan harici-

,.ın. ·· li v. • bil · .-1. t k dah d.. k '"'"rre rnıntak""·s·ııe rla .. hle btınların c:a- gun saat 13,30 da trenle Milano ya ha- .. t b .. .. . ~ . ne soy yece.(lill ıem.ıyer~ ~ ef'e a uşme istemem. ;-.."' °"' F , . • & • . ., . ye mus e.~ruu.n u goruşmelerıne kar 
ıı-f d ı..-1.1 ..ı-- b" . ..:ı--ı...· g- Sa S aksadı .. 

1 
dik hi1indPI-i mıntaka ve Vl")so-,es'Jann garb reket etm ıtır. Mussolını nın ansızın b .. "'k b" al'k .. lm k ııc ~n a ucıu.erua.ı ırueu.uıre ss - ra... anam mı soy e - ' · _ , . f şı uywr ır a a gosteri e tedir. 

loru una demir gibi bir ağırlık çöktü - ten sonra derhal cevab vermemeni ve mınb1rnsı olmuc:tur. Bütün bu mınt:ı- Y.<i.;>tıgı bu seyahat Romad~ bırçok te - Halbuki Wells'in Romayı ilk ziyareti 
~ hi~setti' bir n üdd t d"' .. . t . ed k kalP,.rl• toncu faaliveti uöriilmüstür. ~ırlere meydan vermektedır. bu mahfellerde büyük bir ihtiyatla kar 

A 
ı.: • . . ? N-..ı: b·"' ı· . ı kiet b uşkmunrndıenı avsıhye eced- Vnc::ıwsı::'l~rm rrarbin-de . Alman d.,vri Dolaşan bir rivayete göre Mussolini 

y. :tUmsınız. IOW.r '\n 1In, va. ıra a n ve emen re - F , • . şılanmıştı. 
' D Y" haykrrdı. Fakat sesi daha faz- dAtin H lb k" be . k d .. ·~ V"'" lmll"n Frarıc:ız mevzileri vakı...,1a - Brenner e gıdcrek orada hududda Hıt- Romanın diplomatik maıhfeUerinde . - . a u n mm ne a ar ıyı cıu- · ı ı ·· ·· kt' 
la çıkm~. Diğer bir el ağzını tıkamış- ~ünerek, ne kadar kat'i kararlar vere- rma kı:l'far ilerlem;,<;ler ise <le nü"

1
dir- ere goruşece ır:. A hasıl olan kanaate göre Avrupanın va-

tı. Çı:r.esini kıskaç1ayan bu pençenin rek buraya geldiğimi derhal talunin tiiln"'itı::l ı:> .. rHr. Almanl::mn bu ileri ha.. R 17 A ~lülakaI.t. 1,. t 1 ziyeti 3 haftadanberi çok inkişaf et -

alt d 1 k t 1 f a-ş d b "l" . o·· 1 V• rt>'-o+len" t"l7pn"ne F ~nc:ız batarva1arı oma ( .rL.) - yı ma uma a an . t• v . di k t'' b" d'" .. 1 t n a r.:ıvram,. en e e on masaya ı. e e ı ırsın. v e degıl mi? Seninle be- ..- ' ·· hl Il M 1 .. , . B r' ·ı mıs ır. e sun a ı ır onum no >: ıı 
· d B - · · .J· 1 t d ht 1 rd ma e er, usso mı nın re...'1.ne e gı · • ıtü ve omuzundak1 el onu kapa ı. ~ı- rabP.r ı::enelerce çalıştık. Benimle birlik- ııl"'° • f'n ~ vanmıc: a ır. . v · • t .d kt a· 1 B b" ~L sında bulunmaktadır. 

·rdi-· ~ k ,_ t 
11 

• Frpnc:1~ tavvarplori, A1m::ın aı'"" 7ic:i tıgını CV1 etme e ır er. una mcı S W ll ,. R . . m çı:>vı gı zrur.:..ı~ arşısına çr~an a - e o c uaun seneler rıc:Ja höylc b"r hnrPb ' M • 1. . . 1. b k umner e sın omavı ılk zıva • 

t 
.J T Ih be B . . . ··z.e . d l-ec:ı·; ll .... tC::l"'"1 V"nmıc:Jrı r..:ıır nn, usso ınının va nns ruc veya - . . . • -mı • n uı: a a y... u ın yan o+elde oturmad.n. Tiıç bir zaman bir u rın c '.!\. • ' " • '' "' q _ • h d d M"" . h'd J H"tl ··ı:. 1 • la retılc Paırse avdetı aras:ında bevnel-

-..:ı_ ··zı .. v .. - k st Art k h d h" Al t brv• u a ... unıc e 1 ere mu i:UCl 
0 

- ·ı l h ..ı "'h" b' d v. ·kl k h t~m go u~unu c armı ı. ı a - o :ı ı:r.metcisi mevki;nde orta işlerine man e ı~ • d .. h k 1 kt dır mı e sa aua mu un ır egış1 i u 
k

•kA .. l ·1 S b . b k d . v A Alın b k cagın a şup e . a marna a . 1 . . :ı ı oz crı e a rıy\ve a ıyor u. Yeva nıutfa":ı b:ıkmadın... BcrJin f 7 ( A . ) - an aş u - • .. su e geJmıştır. 
S · · I h k Go""zler:ni d • v t bl · v • Umumı kanaat M ı· · ·ı "lAk t - ensın. senc:ın s a . . . _ Ren havatımdan memnunum. o matı anı1cının e ıqı: . . usso mı ı c mu a a 

örfncı:! süphem kalmadı. Ah. gene ib- !:ıayst benim için daima zehir olmuc:tu. Zuveibrücken'in ~nuıbu g'3<rbisindle ~~ma 17 (A.A.) -:-- Dıplo~a:tık_ ve Romu 17 ( A.A.) - cSumner WPllS> 
~is cr"hi kaTşıma çıktın!.. _ o·ınle b ·. .. .. ~ ı.. S bir cfüc:man keşif bölüğü 15 Martta tar poılıtık mahf.ellerdeki urouımı ıntibaa Diice tarafından kabn1 edilmiştir. Kont 

• • • • 0nı, sozumu Kesme o- .. H"t1 M r . -ı'"k t . 
Ishr 1{ 1 n kasları catıktı. Iki alev gıbı nunda bir defa. evet. 

0 
da ·ilk ~~ <=on ded"lmiı::•ir. Wcror

1
e
1
. ,. ı t.er -

1 
~1sso mbı "lhmu a a~· ım1.n Ciano ilo Amerika sefiri bu mülakatta 

i
ana!l gfüJerini Sabriveve dikerek ba- j f 

1 
k fl . . .. - . Bir P.lman ilf'ri rniifrPzec:i 16 Mart- e sın emas arı eve 1 assa un - hazır bıthmmuslardır. 

~ e a o ara ~!'! 13t ettın. Po1ıs1er ızımı- ı ·· K c· ·1 nvor. hic bir sev söylemiyordu. . k ...z 
1
.
1 

B . . ta Sarre ceohec::n<lı:> kendisi hic zavhta talya kra ı, Duce ve ont ıano ı e yap Rrımn 17 r A.A.) - «Wells> dün bt-y 
· zı e~; LCt ı er. 0nım venrnde baska t v .. •• 1 1 ·· b t· d B""tUn bu hnrelu•t ve bu vaziyet onun b" .. · 

1 
_, d u<rramnk~'zm bir Fransız rasad maha:l- ıgı gonısme ere munase- e 1 vaır ır. ne1mibl Ro na sergisi inşaeıhnı gezmi~ 

• v• • • ınc::ı n c::.,,..v • muhakkak yakalanır, va- . . . R o t b'·- ed"l k ~ 
otf>lP ne mak~adla ı?eldannı 1f:adf'\'e b h" . · .. _ . · . lini tahrıb ctmı~tır. esmı e ıg ncşr 1 ere tir. 

A • • ud ır kur~m darbesıle olur 1-11derd1. R 17 (AA) M l' ·• · 
kafi idi. Sabriyenin aklına hır de b!raz Arkadasla m h . k 

1 
d F Hnva ordusu Şimal denizinde ve oma · - usso ım nın Paua ile miilakat 

Qvvel ~.·aphğı telefon muhr'"ıl"'resi. polise k t be .kcrıd.ızı;ıd elruosırt 'ada an ı .. da- Fra,...sanm sarkmda kesif ucusla-n yap vanında Kont Ci<1no oJdu~ halde ya - Roma 17 (A.A.) - Su:mner Wpllı::in 
a n en ımı e aııı ım·senı e. · H't1 ı ·· ·· C1' t ·a a·ı k E;OrdnVı sual '"° bunların arkasında '.'.T"ha t . "h t· 1 1

: . 
1
. -:nı!;~'r Alman avcıları Rreic:ach'm ı:r~r rın ı er e goruşeceoı cyı e ı me • - Paoa il~ P"örü~me tnr ihi PazartP~i ~ü-

. . . . ı ve FPnın ı a11e n e no ıs n e ıne · · ~ed· · fg'izlenmi~ o]!ı 1 Js!ıak tarafından ıc:ıtıl- ~i'Müm. 'R.nni vakalnt:ır":lr ~ek v.ı~ta binde bir Fransız sabit balonunu düşür • ır. 11ü saat 1O,30 olar:.f:e tesbit edilmiş -
mis elması iht;mali C?eldi.. Bu takdirde ..:ı· n 1· . t ld ,,._ . k rnüc;lerdir Yarm bu sevahat hakkında resrn1 tir. 

• • • • •• •• ~PTJ.ı.11'1 • rn ı<:: senı sa 1n a r ıJ't'.nı ana- · · . b" t bl"ğ -..:ı·ı kt' zıaterı kr.ndısmı tPhrfıd edece!{lne ~up- ,...~ n~.,--l""l C'" hu h" t" . _ &m l;Ünle"rdeki ke<::if ucuslan rıetı- ır P -
1 npc:rL'IJ.l ece ır. Kont Ciano'nun ?:ivıtf,.fi 

l 
. . . . .

1 
·1 •ı ·thuu f'r . .-ıen 1zrne 1n1n mu- .. R it'' haki,~ d"" ·· • • l 7 ( A ıc~ı vokken artık Iı;hakın bır ıntıı<Rm kA ~-t 

1 
aık .. ed' . . . c-esinde. A ınıan hombaırd•man mıd"·e- uzve ın H.1 'ı..'!unccsımn Roma .'"\..A. 'ı - Kont f"i-ın0. diin 

1 d k b·ı d v·ıa· .'lw ı o ar ceza gorm ın gıbı bır . ' 'Ik "f d • . d TIY a.rzu~una kaını maması a ·a ı eITT ı. _ F kat .. .. ki _ Z"leri. ı 6 M"rl: akc:arnı simali parbı jc;_ ı ı a "Si qk~am cvın e. vvells ~erefine v<::u~· bir 

B 
. "k 

1
. h k f . . .. 0 f ~ey . a goruyorsun gene sagım 1 7 (AA ) H-'I. f 3 ....... ,.., • ı A u mtı.·am s a ın ne sını mu a aası- :ı..--t· Be : _ b +ikam.oHr<I" bir ileri ucuc;u vauarf!k Vaşington . . - or..ras : 7.hrn et ~·Pl'l'Tlt""11 r. nu 71v;ı . ~++.o me-

d 
. "hd f d k 1. . h be d ve ser~ ını. nım sal4 ve ser est ola- t R b"" nı n ısti a c ece , po ısın a r ar v d b'"t·· . 

1 
'b" Scan ... flnw'da nı:riliz donanrnr~•nın Reisicümhunm balen Nevyorkta rik~11rn oma uvük elcisi1f' niö-pr ba-

. ed kt cagı:ma sen e u un ıru;an ar gı ı oka· · · - . · · · l ·caı· d h b t edılmt.'mesını temın et.-e \... d "hı· 
1 

. d ki .,k .. .. mlıMoHf ""~N:."al!'IT"l,,a hı1eı1m ehrpc:lf'r- toplanmış olan hiristiyan cemıyetlerı 71 Ita van n ı e azır u unmuş • 

I
. h k . d . . . .1 T nh ar ı. ıma vermıyor un 11 gordu- .. f( h b 1 , w 11 ,. s. a . yanu yenı ısını ı e aı.. a v.. ,, ... .. h d.. .. . .. .. dir. Bu taarruz esnasmrıa uc sa ı a'" kon~resine mesajı Ruzve tin e s 1 ~r. 

bey. kapının en yakınındaki bir koltu- k!!tln z"m n şdu~ eAye u_~tun. ~ır .turlu "E'mic:inP ve hir kruv~-.öre lxımbnfar i- Avrupava gönderdik~n sonra hakiki Wnllc;. diö·"'r lıüktrmet merk:P7 l,.,rin -
• t k S b . . k 1 w d arar vereme ın. caba Talha ıle Ishrtlk - h v t 1 d'" . . . "lk ·r ..:ı . 1 k t lAk -• 1d ~, ·h· n ..l d t w ü ga o urara a nyenın şaş ın ıgın an . d d ? c;abet ptmi~ ve acır ac:ara u'!l'n ı mıc;- uc::uncesımn ı ı auesı o ara e i:i - ""' o u ..... r:r• ı nomaııa a van ırrı m 
kurtulmasına zaman verdi; bir sigara tvhmka am ı:' ır · H~~u· ·; · Nasıl olu!'? tır. Dii1f'r il(i harb C"E'misinin de kPza ki edilmektedir. Bu mesaj. Ruzvelt'in lQ.1rntlar ha'kk1nda lıirhir ~ev söv leme 
ya1ktı. İlk dumanını sakin ve fütursuz ne; a don - · sene ürege mahkum, hnc:ar'l tı11-r~mıc: olması mnhtf'mel<lir. rlün\'a: barış sartları hakkındaki tel.ak- ,...~,..H,.. ıc:-.-.,,. pf-rno~ .. ,,.,Hr. 
. . .. nur<::a H ya<tıvor!. Nereden ikurtulacak? 
füle<lı. 'l\.T"h t b .. h t d<l··a- .. . Bmırfa n l-ı;:ı.ı::-1..-a $tromness, Enrth Hen- k .. . ı: o b- .. k atlayıcı bom 

B
. k 

1 8 
, d di ı· ı ave u ~up e ve ere u unu ıza- . ısmı uzenne ..1 uyu p 

- - naz onu~a ım ara. e . 1 tm~ k ,,__ . hAl ... h . ed 
1

J c:e ve K·,.1n·~ll tavvare mevdanlan ıle b .1 20 k d 1 bo b at·ı_,,,,tır. 
B

. d b · ·ık <l f b . . 
1 

e e P lft'"nım a i:I apısan e o nu- a e a ~r e m ası ıuu...u.ı ır sene en en ı · e a u ısım e v • • • • - ı.,;, }ı.,vn fl..,ç~ mo,r.,iin.e dn t:rnrruz ve · v k · de 
ç ğ . .ı.ktan dehsete dü e Sab . . ~ımu ı~ıtmck ıcın oolic;e telefon etmi· · b ""' ,:ı 0.1 ·c:t· Bir magazada yangın çı mı.ş ıse 
11 

a ı1rn:ı S ) b"IA :ht" şk n b :'_'Ye ve kar:lr verdin. Fakat ben senin bu bn""
1
",., nTY' rır ımı:ın "' 

1 ~1 ır.. .. çabuk sündürütmüstür. Diğer bomba-
\ya 1U'J ara ı aı ıyar apıya a'Ktı; t dd""d"" .. b' t . 

1 
• nnı::rrıı:-ın ~Prılarının c-ok c:ırı,.:ıetll mıı 1 v. 1 • tutuşturmuı:tur 

k a
t .d. Buna ra;;......,en· ere u unıt ızza 1za e etrn .... k ıc::te - v Al h b t ar samı:ın yıgın arını -. · ap .t ı ı. 5 111 • • • •• N rt ... r ... -:ıo:;ıııa ,. ... ~l'n r m~n .,.,. avvaı.. .. b" b · b t t 

- S B · · · S d v,
1 

<lım· ışte goruyorsun ya Katrsında - Bornbala-rdan bırı ır am ara ısa e e 
- us... enım ısınım ara egı yım: · · · · · ·. " f>lP ri v;ı7;f,.,10..:11t rnınr:ıff'!>~vPtlP. vao mişse de ehemmiyetli bir hasar yok _ 

artık!. mıc:l"r ,.e zaviaıta u~rramfll<c:•zm dön -
Diyr: fısıldadı. Öteki omuzlarını silk- Sabriye. ıztırab ve endişe içinde du- ·nüslf'rrHr. tur. 

ti: • daklannı tSlnyordu. füddet ve asabi- Yalnız bir tek t.ayyare Bridı:{e-Of. 
- Bütün dün a seni Sabriye diye yetten toplanan göz yfıt·ını tutmıya ça- D?P:er bir Alman taarruzu Waithe köyü yakinine '.~· di~er bir t~.Y 

L ·ı · Fak be y S di · · lısarak· · I onrirn 1 7 ( A.A.) - Bu sabah ts - vare de Queenamcan bolgesıne 18 bu-
ı.ıı sın. at n sana ara yecegım. .. · ~ • . . .. .. 

K d t Bo
. b··kı·· b" · - Benden ne · ı· , d a· S kocvanın doau sah1lınde 4 duşman bom yuk bomba atrnışlaırdır. a m sus u. ynunu u u, ır ıs- ıs 1yorsun. e ı. a- . _ .. .. · 

kemleyc adeta çöktü. Bütün korktukları na tekra-r ve son defa söylüyorum; ben b~;dıman tayyaresı .gorulmu~ ve 
111 • İngiliz askerlerinin nııezuniyetleri 

başııı.a gelmişti. Bir gün içinde bütün artık eski hayata dönemem. Ben artık rtılız a~r.~ ta:v.arele1: derhal muh~re : kaldırıldı 
d r . kıl . f .. . . d Sare de?Jilim beye ~rısmıı:;tır. İk1 Alman fa'"'aresı Londra 17 (A.A.) - Harbiye neza. 

Alman tayyareleri yalnız Orkney adala -
rı!lır. ta~re meydanlarına taarruz etmi1 
olduklarına göre, bu zayiat da bir Alman 
b-Ombasından de~ıı. hiç ~üphesız İngiliz da_ 
fi toplarının mermilerinden mütevellld o • 
lacaktır. 

Meclis bugün toplanıyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

lar dıı Büyük Millet Meclisinin kış ta -
tilini bitirerek bugün açılması dolayısi • 
le toplantılarda bulunmak üzere dün ak
şam Ankaraya hareket etmişlerdir. Bu 
yüzden dün akşam Haydarpaşa garı çok 
kalabalık olmuştur. 

&aa e ~ !1 !ip gıt ıgıll4 sez.ıyor u. · . nacıara u"-ram1stıır. Bumlarda•n birinin 
Hıçkırır gıbı, yırtık ve kindar bir sesle: - Fakat. bepsı acele ve vanlış dü- .. .. a·· . w. anned"lm kt retin<len tebliğ edilmiştir: 

N 
. . .. 1 . lv • ~ us"uııe onemıvecegı z ı e e - d ki t ·ı· 1• ı ·n· Ankarada bı·sı"klet müsabakası 

- - f' ıstıyorsun? Buray~ neden gel- sunre enn 'l\ararıle söz sövlüyorsun. : · Fransa a ngı ız asl\er en ın me • 
ain? Biraz -iüsünsen bövJe karar· vermzs'n. dır. zuniyetleri muvakkaten tehir edil - Ankara 17 (Hususi) - Bugün 7.S 

İshak, karşısındakinin heyecan ve Bununla ~rab~r hakikaten bugünkü 3 balıkçı gemisine taarruz mistır. Normal mezuniyetler imkan kilometrelik 4 üncü bisiklet koşusu 
tela~· na karşı bütün sükunile cevab havattan avr.lmak senin için imka.nsız Londra 17 (AA.) - Bu sabaıh bir ha5ıl olur olmaz tekrar başlıyacak - yapılmıştır. Çok heyecanlı geçen bu 
verdi: hile 11~riln<:P sPn ban::ı tabi olmıvıı. vic- kömUr vapurile 3 balıkçı gemisi İskoç tır. koşuda birinciliği Ankaragücünden Or 

• - Tellşının sebebini biliyorwn. Ba- chnen mecbur<mn. Bana yaotıe-ın fı>na- \'anıl'l do;;.u Falı"lindc Alman tayyare • Alman ajansına göre han Suda 2 saat 22 dakik~da kazanmıf 
nav_va~tığın fenalıklara mukabele ~de- lııT:ı ta~hih etmek senin için bir borç lPrini.n hücumuna uğramışlardır. Va - Berlln 17 (A.A.> - D.N.B. ajansı blldl - t·r. İkinciliği ayni klübden Nuri KUJ 
cegır.n ve senden intikam alacağımı c!ee-P midir? :ıurlard ... n b rin n vakinine 3 bomba rlyor: tekerlek farkı ile lmzanm.ıştır. 
eannediyorsun. He~n sana haber ve- - Hayır Hayır Ben artık bun- dfü:müşse de bir hasar vukubulmam.ış Renter ve Havas ajanstan Scapa P'low 
re im ki b"" 

1 
b. . . . . . . . . üzerin"' yapılan büyük Alman baskını hak. B d k I 

y - oy: ır ~ıye~ı~ yok. ları düsünecek vaziyette değilim. Hiç tır. kında .Londra mahreclle verdikleri haber - UrSa 8 Up8 maç &rl .., 
- O halde. benım sukunumu ve l · a·· ·· S · Redh"ll ko'"mu··r vaouru k~dis1·ne h ı ııı İngill y1 tında.11 B ( 

h 
. ra- )tr şev usunemem ve vapamam. em " · .:;-11 Ierde az e emnı ye z za a ursa Hususi) - Geçen Pazar ...:ı. 

at neden bozuvorsun? · .. ed t "l r· m"t 1 ·· t ,..._ blr Al ta esi n 
5

""' 
.J •• • • ~ııfrt"!c Etoremem de... Hemen bm?ün, ~aarnız en ayy"r" e ı ı ra y~z a e- bahscttlıı.ı.cn sonra man yyar ıu nü rehrimı'z '-ı·· l . d ku-

Bu hayatın k- .. ıı·d· · r ·ı· a·· ·· ··ıd· ğ~ u blldi ktedtrı ' • spor -ıo. up en arasın at ı... t- V• • sana su un ve istira- şirnc!i buradan gtimelisin Seni gÖ'"- ~ile kacırmı<::tır. a ısc vennc ngı ız uşuru u. un rme er. 1 . . sıa vcrc:-oegın• zannetm" d ·· · • l . d.v· Al t Resmi Alman tebliğinde bUtün Alman tay oa maç arına devam edilmış. Akınsoor-
lj . - t k be. . 

1 
ıvorum a on- me-k i..crtemivorum. Tahammiilüm vok. tayy~r~leri pe m•s v~ ı~er man ay ynrclerinin üslerine döndüklerl sarih su _ la Merinoslular kaırşıla~mışlardır. 3. - O 

8,~· . . -.ea, tee krar b nı;rı e beraber gele- Dün. ı:tece. bucrün bu süphe içinde 
0

hl1P. varrlerı rle karrnı,._laı dır. rette -blldirildi~ine göre, bu tayyare bizzat İn Merinl)s gençleri mü.saıbakavıı kazan-' 
ce-~sıı1 ve rar enımle cahşacak:s n!. vasavamıyaca~ 1 ·. : 1 t• ) • • J-c:: 

1 
. k" k t•• b" - ... 11 a.n am~tım. Sımdı Aman taarruztmun ne ıce en glllz da~i topları tarafmdan denize düşürü mıslardır. Orman ve ziraaıt mekteblerl 

._, rı >:··ve" sa ın ve, a ı ır sesle: k-ırsıma ~ö7.lüksüz ve maskesiz cıkın~~ Londra 17 (A ıA) - Dün Scapa• len b!,. Ingillz tayyaresi olacaktır. • d futbol k 
- lmkanı vok! cev b•n• \'f'rdi. ?.en m-tılı: M'~ tahammi\1 ed A ' , . . ' Havas Ajansının lave ettiğine göre. bom .1ras12'1 a gene . . maçı mu aırrer 

ed,.....,, ı . YY'· k0c::ım vnr. () il hn.,; •vi- musun~ Beni hiç bir şey~:=kut~~:~~ Flow a japılan Alman hava taarruzu ba Brldge of Waith köyünde bir sivill öl - oldugu halde her iki mekteb oyunculan 
• ,,

11 
de onu "::!Vivortım. H"'' •• n- n. (ArJcası t>41') ~~?as•nda Orcade ada'lannın en bü - dürmüş ve diğer 5 stvlll yaralamıştır. Beş cfa sahaya gelmediklerinden bu müsa-

yor. vuk adası ol.an Pomone adasının garb ev haaara utramıftır. baka yapılamamıştır. 
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ıo Sayfa SO N POSTA Mart 11 

(Mf?mleket Haberleri) Malatyada geniş IJ!ik,a_sta b~ 
Eski lzmir harabelerinde Babaeskide 24 saat kalkınma hareketı uorulnyor J. 

k ı • J b J d İçinde yıktırılan istasyonla şehir arasında kurulan modern Malatyanın ' 
ıymet 1 eser er u un u d••kkA l iskele~ ~ur~lmuş gibidir bez fa~rikası ikhsadi ve u an ar ıctımaı kalkınışın başlıca amili oluyor 

Bunlar toprak \'e bereket ilahı Dometer ile deniz Ye 
su ilahı Poseidonun gayet kıymetli heykelleridir 

Alman asarı atika direktörUnDn beyanatı 
İzmir (Hususi) -

Eski İzmiri meydana 
çıkarmak için tarihJ 
Ager,\ mevki inde 
hafriyat yapıldığı sı 

rada toprak ve bere
ket ilahı Dometer i -
le deniz ve su ilahı 

Poseid'or.'un gayet 
kıymettar bırer hey
kelı bulunmuştur. Es 
ki İzmirin tahribinde 

Babaeskiden aldığımız bir mektubdur: 
c Umumt müfettişlik mimarlı~ı tarafın -
dan verilen rapor üzerine İstanbul - Edir-
ne caddesi güzergahındaki ona yakın dük 
kan belediye tarafından yıktırılmakta -
dır. 

Dükkan sahib!erine gece yapılan ih -
tarnamelerc:k aynen şöyle denilmektedir: 

cTrakya wnumi müfettişlik mimarı -
nın raporuna istinaden encümeni beledi
yenin 67 sayılı karan üzerine maili in -
hhlam olan ... daki dükkanınızi yirmi 
dört saat zarfında tahliye ederek yıkma
nız, müddetin inkizasında yıkmadığmız
da belediye tarafından masarifi size aid 
olmak üzere yaptırılacağını bildiririm. 

Bu ıkararın ehemmiyet derecesini bir 
tarafa bırakalım, belediye hangi sebcb-

----~ 

lerle 24 saat gibi kısa bir mühlet vere- M lat a yanın u mumi ·· ·· ·· .. 
bilir ve akar sahiblerıni emri vaki kar- llJJ • ~ • .gor:unuşu 

m i n n e t t a r 1 ı k- şısında bırakır? İşte düşünülecek mesele n alaty~ (Husus.ı) - .~~nub dogusu : ı rı, ıptıdaı istihsal vas!talarına rağmen 
larını ifade için İz - ,budur. Sonra gene bu dükkanlar a _ un bu €UZel şehrıne, kubık .ı~tas~on bı- her yıl çeşidli mahsullerle memleket ik-

suyun ve toprağın 

büyük lutuflarma 

miılı lt>rin meydana .rasında memleketin ihtiyasını kar- nas:ndaı:1. başlıyan parkelcştır~ış ~a~-ı tısadiyatını ıbeslemektedir. 
getirdikleri bu iki '4şılayan iki mühim fırın da vardır. Bu desıle ~~~ekte vye daha kış gunlcn.n~n Fabrika, Türk inkılabında, büyük bir 
ilah heykeli milad - yüzden halk ekmek temıni hususunda beyaz ortüsüne ragmeu Malatya şmn refonnatör olmuştur. Bu fabrika, ildı -
daıı ikı asır Önl'esiıı"' müşkülat karşısında kalmıştır. Bu gibi manzarasını rnuh~faza e!l~~e~te ve ~eh- sadi, içtimai kalkınışın amilı, uyanış ve 
aiddir. imar hareketleri yapılırken aiakadarlara ~e gelen her yenı seyyan uzerınde guzel ileri gidişin remzini te~kil eylemektedir. 

Amerikalı arkeo - • . . .. . ıntıbalar bırakmaktadır T'" k ··h d' · Tü' k ·· . her halde kafı bır muhlet verilmek la - İ . .. · . ur mu en ısı, r ustası, Türk ışçi-
loğ Sano·y:ı göre bu zım gelir. Aksi takdirde miilkiyet emni- . stasyon cıvarı henllZ hali bır halde - si geniş istihlak pazarına Türk malı ye-
iki ılah Egenin baş- yeti nerede kalır. Nazan dikketi celbe - ~r. ~a~at M~latyaya modern mimari tiştirmekte, Türk malının sağlamlığı. za-
şe1ıri İzmire o kadar derlz.> gı:~mıştır. Asn Malatya bez fabrikası ve rifüği, güzelliği ise yabanın mallanna 
bü~ ük iyilikler et - ~ mutemmimatı ve inhisarlar bakımevi, fhtivaç duymamaktadır . . fi Biz de kaydediyoruz. J 

mi~lerdir kı, İzmir 4 7 ___ cenub do~suntı~ .muhtac. old~ğu .kon - Conub doğusunda büyük reform her 
halkı o zaman min - / Ba lı kesı" rde fo~, ı:nuhıte yenılık ve mımande ınkılA- sahada müşahede olunmaktadır. 
netlerini açığa vur- bir köy hı, ıçtımai hayatın uyanmasını rnucib ol- . __ 

.l 

muşlardır. Ayni ur - muhtarı b. h 1 . . muştur. Şehrin asıl imar mıntakasını, T k' d ... d . 
keoloğ bu iki ı 1 ahın1iafriyatta bulunan deniz ve su ilahı Poscidon'un heykeli l r arzu a CIYI fabrika ile eski Malatya arasındaki saha B lr agm a BSrarORQIZ 
sevi:;;ıikl~ri~i de bir halk efsanesi olarak 'lkalar, Efesin merkez limanı Artemisyona Öldürdü teşkil etmektedir. İstasyonla şehic ara- bir Cinayet 
kaydetınışt~r. kadar uzandığını gösteriyor. Deniz bu ı Balı.kesir (Hususi) Balıkesirin sında kurulan modern Malatyanın iske - Muradlı (Husw;i) Tekirdağın 

Dometcrın başı ve omuzları, aradan kısımda kuruduğu için İyonyalıların in~a Dur k h' . d b' . 1 l~ti ku~11?1uş gibidir. Ma!atya bez fab. • Köse!lyas ile Gazi köyleri arasında 
geçen 22 asırlık bir devre rağmen kıy - ettikleri büyük Efesi burada göremiyo

3 

- ı a . 
11~ 1t~sın e h ~ _cı·~~~e:. 1° ~uş rıkası, inhısarlar bakımevı, muazzam bil- Hasanağa deresi mevkiinde deniz ke 

m.etinden hiç bir ~ey kaybetmemiştir. ruz. Bunları meydana çıkarmak için mil- V.~ soTpahkı .ek ır a~zu .acı 0 
uru muş - kıimet konağı, hususi apartımanlar, be • narında 40 y!ıc::ında hüviyetı' el'an an 

D k k 
tur. a ı ·at netıtesı sudur: 1 d" b' b k ~ -ız ·apa !arından yukarı kısm1 ise ikiye yonJar sarf etmek Iazımdır. Tarihi Milet . . , . . • . . e ıye .. ın_ası ve una . arş~ sıra, sıra be- Jaşılmıyan birisi, ka?Ana gibi ağır bir 

ayrılmıştır. Heykelin çehrü kısmı !ev _ şehri de bu şekilde kaybolm t 11 ,1.1 t Çıı a toplumak ıçın ormana gıd.en bır ton dukkanlar daha şımdıdcn Malatya- · · 1 ··ıd·· .. ım·· ed' 1 k b" uş ur. ~· ı e . k C h d d cısını e o uru uş ve ses ı çıp a ır 
kalade güzeldir ve insan güzelliğinin bir medeniyeti, Rumen devrine kadar deniz R~Ç ço?u e .ennem _ere :nen mev - ı:ıın çe~r~ini değiştirmiş bulunmaktadır. vaziyette bırakılmışhr. Elbisesi deniz 
harikası olarak ifade edilmiştir. Esasen kenarında idi ve bir sahil ı:ehri idi Şim- kıdc bır cesedın yattlgını gorcrek na - Yem sınema ile fabrika sıneması, ve k .,. d b 1 1 f ·u . • . h" .. d .. 1" - .. h b . l d' 1 . . cna. m a u unmuş o up aı er fld -
o zamanın kadınları Dometcrin görün • di ise sahilin beş kilometre uıağında _ ıye rnn ur ugune a er vermış er !r. apartımanlar a tındakı temız kahvf', d tl kt d 

N h . ..d .... k k 1 ku d ·ı H Ik · M 1 d e e aranmtı a ır. 
ınez hatırası önünde gece ve gündüı yıl- dır. 800 senede med ve cezrin burada 5 -a ıye mu uru ara o man anı ı e a evı a atya a gece hayatının ifade-
larca onu düşünmüşler imiş. kilomf'trelik bir fark meydana getirdi _ bi;lik1e der~al hadise mahalline git - sini teşkil eylemektedir. . 

Bu iki iliıha aid efsaneler 0 kadar çok- ğini hesaba katarsak, Söke civarındaki mış \'~ tahk1katc< b~lamı.1tır. İlk ham Malatya, kayısı bahçelerıl~ cenub do-
Aksarayda ökUz mubayaa~ 

tur ki d>unların birer birer yazılması bir Samsµn dağlarile Sisam adası ar:ısınd~- lede mnktulün oralarda arı 1ııhalcilik ğusunun kayısı cennetini teşkil eylemek· Aksaray (Hususi) - Şark Vlllyetle -
çok dldler doldurur. Bu heykellerden yapan Mustafakemaloac:;a ka-zasından tedir. Baharın tatlı günlerinde kayısı çi- rrimizdeki zelzele felaketzedeleri için Ak 
Doıneterin heykeli, tahmin edildiğine gö- Etem ~rt isminde birisi olduğu anla - çek!erinin pembeliği ruhlara inşirah ver- sarayda da öküz mübayaasına bqlan -
re büyük İzmir zelzelesinden hasara uğ- şı1m1st1r. Maktuliin son günlerde eö - mckte, kurutulan kayısılar ise keselere mıştır. K~ymakam Abdurrahman Yük-
ram~. fakat ondan sonra ayHi şekilde rÜştiifii kimselerin araştırılması Ü;e - servet sokmaktadır. 

1
selin başkanlığındaki komite faaliyetine 

muhafaza edilebilmiştir. rinde il<?rletilen tahk!katt3 en son EtÖ • Cenub doğusunun bereketli toprakla - devam etmektedir. 

Gene hafriyat yerinde bazı başlor, rfic3tfi<fü sahc:;m Kayaeli muhtarı Mus -
be~ kel parçaları ve bilhassa bir kadın tafn ("etin olduıfu tesbit olunmuştur. r.ıııııJll••••• 
heykeli bulunmuştur. Bu kadının hüvi - Sıkı~tırılan m ıhtar arzuhalci Etemle 

Saf ve Normal gıda 
yeti henüz anlaşılamamı~a da saçları- bir mirns i~i icin köve !!\derken volrla 
nın yapılışı \'e taranması gayet cntere- Etemi ~0pa i1"" itövPrPk öldürdfüfünü i-
sandır. J,stnnbuldaki Alman asarı atika tin.ıf C'lmiştir. Katil tcv'kif olunmuş -
enstitüsü müdürü Dr. Bittelin ifadesine tur. 
göre bu heykelin saçları, şimdiki son mo
da kadın saçlarına gayet uygundur. Y:ıui 
saç modası o kadar terakki Ptmesinc rağ
men, bundan 22 asır evvelkı saç moda -
sından bir santim bile ilerliyememiştir. Dr. Bittel, müze müdürü. tı'? lzmir 

Alman asarı ntikn dircktöriiniin muhabirimic:le bir arada 

heyanatı ki dört kilometrelik farkı.n 5, G asır sonra 
Şehrimize gelen İstanbul Alman as·ırı kaybolacağını ve denizin kuruyarak Si -

atika enstitüsü direktörü Dr. Biltel Efes samdan Samsun dağ'anna kara yolile gi
harabelerinde tetkikat yapmış ve İzmi- dileceğini tahmin edebiliriz. 

Ad~n~ civ"rmda petrol aranıyor 
Adana (Hucusi) - Türkiye petrol d -

rama grupları umum müd'irii Cevad E -
yüb Adanaya geldi. Ce,•ad Eyüb petrol 
sondajları yapı'makta olan Alihoca kö -
yüne giderek tetkiklere başlamıştır. Alı
nan neticeler pek ümid verici mahiyette
dir. 

rln Kadifekalesi surları civarında bir İzmir ve hinterlfındı bütün bir Ege ta- Sart, Priyen, Afrodit, Belevi ve Pamuk 
tombüs bulmuştu. Alman enstitüsü Ni - rihinin şan ve şerdle yaşattığı rnıntaka- kalesi bir turisti aylarca meşgul edecek 
sand~ ~feste bazı tesisat yapmağa karar hırı ihtiva ediyor. Bu hususiyet Türki - muazzam tarihi eserlerdir. Bunların pa
\'erm~tır. yenin iç turizmini olduğu kadar dış tu ~ hasını ilim .gözile ölçmek mümkün değil-

Dr. Bittel tetkikleri hakkında bana su rizmi bakımından da ehemmiyet taşır. dir. 
11.ahatı vermiştir. 1 Romadaki harabeler, bu eserledn yanın- Alman enstitüsü namına profesör Keil 

--: Arkaik ~festen elimizde ~a~mz Ar- ı da. ~önük bir minyat~r bile olamazlar. İz- yakında Efeste ve Milelte bazı tetkikler
temıs mabr-clı mevcuddıır. Tarılıı vesi - mırın Agorası, Efesı, Dergaması, Milf't, de bulunacaktır. 

- Hasan bey geçenler -
Cie doktora gitmiştim .• 

Pazar Ola Hasa n Bey Diyor ki : 

• . . Çok kansız ve za
yıf bulduğu için bol bol 
gıda maddeleri tavsiye et
tikten soma ... 

. . . Bunları almazsam 
kuvvetten düşüp, hasta .. 
!anacağımı söyledi .•• 

Hasan Bey - Sakın ha .• 

Doktor belediyenin gıda 

maddeleri hakkındaki ga

zetelere verdiği listeyi o -
kumamtf galiba ..• 

o 
I 

w:~' 
·~ 

PiRiNÇ UNU -MERCIMEK-BEZELVA-YULAF 
ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluı tarihi 1915 



18 Mart SON POSTA Siıyfa . 

MAZON MEYYA TUZU 
Müferrih ve midevidir. 

inkıbaz, Hazımsızlık, M1de Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y 2nm~larında em'liyetle kullanılabilir. 
MiDE ve BAHSAKLARI tem:z~er alı~tırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markası:ıa dikkat. 

NEZLE siz, G R i P siz, ö K S ü R ü K süz bir kış V A L D A Pastilleri sayesinde kabildir. 
HAKiKi PASTİL VALDA iami üzerinde ısrar ediniz. Her eczanec1e bulunur. Y~lr. z .o~ t .n sabf için MAZON ve BOTTON ecza deposu. Yeni Postane arkası No. 31 

• 
mış on tın 

.. (Bastarafı 6 ncı sayf acJa) 1 Maliye memuru tayyareyi seyretti, son olsaydı, Pokınyanın kurtulmak imkanı 
de don r ger ını alınz. Tanrıya dua e- ra adamlarına dönerek: vardı. 
d_elim de Varşova 24 saat dDha dayanabil- _ Şimdi otobüslere benzin lazım .. gi-j Kadın: 
sın. diniz. Nereden bulursaruı bulunuz. Pa-ı. - Hayır .. dedi. Bir çaydan geçmek 
. Yo'__ar b ~ ma ~re dönmüştü. Mülte - raruz varsa satın alınız. Yoba her vasıta icab etü. Çocuğum ıslanmasın diye ba -

cıler obek öbek §Uraya buraya toplan - ile fakat her halde tedarik ediniz.. dedi. ıımın üzerinde tuttum. 
m~~, Polonya kuvvetlen de Varşovanın 1 Kız ve erkek çocukları da sordular: - Köprü fa,an yok mu idi? 2 Mart tarihli bilmecemiz - Ama kıa lleTiıı Deler, Bdlrne Oall okulU 
muda!aasına hır an evvel yetişmek için 1 - Biz de gidebilir miyiz?. Dombrovs- - Harab oJmmr, yerinde yeller en _ de kaz:ınanlan ~ğıya yazıyoruz. İs- .anıı 1 

de 88 numaralı Münevver, İstanbul 
kakl rd -Y t b ld b 1 talihl" k 1 Kmltoprat C9 uncu ilk okul .sınıf 1 de Kalul so a an durmadan akıp gidiyorlardı. ki onların heyecandan kızarm11 o!an yüz- yordu. an u a u unan ı o uyucu arı- Gtlltenay 

Onun ıç n ot büslerin istenilen süratle Icrine baktı; ve: Domlbrovski: mızın Pazartesi, Perşembe günleri öğ- BOYA KALEMİ 
~ıde~ilmele~ine .. imk~~ yoktu. Arabalar, _ Eğer benzin çalsanız bile bunu Po- _ Aman Allahım. Köpril ntılınıf .• de- leden sonra hediyelerini bizzat idare-
ustelık, proJek orlcrını de yakmamışlar- lonya için çalmış olacaksınız. Şehir ve mek Almanlar önümüzd~ .. siz, hepimi-d hanemi .. den almalan . lazı~ır. Ta~ra N!~°:n~z:n:~~r::ha=~n~n:11s~ 
d.ı. ~azan durmak, beklemek mecburiye- etrafında birçok harab edilmiş otomo - kurtardınız .. Biz kabil değil çayı apmai· okuyucnJanmızın hediyelen posta ıle katı 7 numarada "11, htanbul Beyoğlu 17 tn. 
t• .. has~l o'unca bir takım kadınlar oto - biller var. Bazılarında ihtimal ki benzin dık .. o zaman tuzağa düşecek, torbaya~- adreslPrine g6nderillr. el okul aınıı f-A da• Cellle Gültan. 

~~e~m et~afını sanyor, cbizi de, bizi de kalmıştır. Bunlara bakarsınız .. dedi. recek ve esir edilecektik! .. diye haykırdı. Bir futbol topa AYNA 
go ~n· ~ıye ~a~kınyor. Yaralılar, yar- Sular kararmıştı ki, tayyarecı döndü. Paltosunu çıkardı, kadının omuzlanna Mal:ı.tva orta okul llIUf S/B de 935 Sall _ (Son Posta hatıralı> 
d~ .. dil~ı~or, .~tıyar kadınlar da, nişan Havada helezonlar çizerek döndü ve ye- attı, ve onun otomobile binmesine yar - haddin 'sınan. istanbul Beflktaf 'kız orta okulu sınıf S • 

yuzuklerını, kü~~lerini uzatarak: re parlak bir teneke kah attı. İçinde yal- dım etti. Birden kadın ağla.mıya koyuldu, e· k hatıra defteri A da Hamiyet, İltanbul Küçükayasofya Ka.. 
- Ne olur, bizı de alınız! .. diye sızla - ruz fU dl.mle yazılı idi· ı.... kad gö1'--"' but k tr m&rO 80 leci sokak ı numarada sentye, İstanbul 

nıyorlardı. Fakat şoförler başlarını aaI- · ve çoc~6"'nu 0 ar 6 ""'ne ırara fatanbul Betittat orta otuı smıf t den t4 üncü ilk otuı anı 5 de Necatı Erçat. 
lamaktan başka bir a c V8J10V8 daha bizimdir.,, sık~ kı yavrucak da afladı. Yolun tler - Haaan Dem.1r. 

feY Y pamadılar. Dombrovski sesini yükseltti: lennde yere dnf8ll bambalarm tana - KITAB * - Efendiler, tamamile karanlık bas - keleri duyuluyordu. ZAJdır BL iŞi MODELi Liileburlu orta okul auııf 1.C de 119 B1k. 
Kadın anlattı: <Peoetell.k yapmak için} met T:ırlbcl, SUrd yenl otul sınıf 5 de 108 

Harbin beşinci günü olan S Eytiıl 
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_ tmr bastırmaz yola çıkacağız.. biraz uy• :btanbtıl Kadıt&J 41 ıneı ilk okul mnıf Sam1 Ylcetürt, Ankara H&llaç Mahmud 
babının şafağı, kafileyi cmahalli maksu- ku ke.stiriniz. Llzım olacak. Yürümek medburlyetinde idtm. Baş- O..Acla Bilend Tlh'ter, • :ma~ BaJdam .ıııoblc 20 numarada PL 
duna. pek yaklaşmış bir halde buldu. O- O gece oto'i:Jaalf!!' hiç aksamadan yol ka türlü evime varamawhm. Hem y6 - MUHTIRA DEF'l'ERİ ruk ottran, Tokat tnıordu baftablbl Cangö. 
~büc:ler bir ağaç .kümesinin altına çekil- aldılar. Türlü tilrlü hailt ile tıklım tıklım rüyor, hem de ADahıma dua edfJw, yil- (1f1n1wq 11190d UOS) ren Jmt Suna cang6ren. İstanbul Gelenbevl 
miş, ve çalı, çırpı, dallarla yabancı göz- dolu olan yanan evleri'rı hastanelerin, rüyemiy~k bir hale gıeltnce durap din- Malatya Dlfbtıdak aotat ıs nmnarada orta otala aanıf 1-Bde 224 Ali Kağan, Bursa 
lerden gizlenmiş, örtülmüştü. mekteb, ve kiliselerin çıkardığı ktzıl ay- lenfyur, çocuğumu emzirtyor, ona ninni Muazzn, Mer.sln or~ okul amıf 2-E de ~43 23 üneii okul 32 numarada A.Yhan Aköz. 

Dombro\:ski, daha fazla oto~- bulm-'- dınlık ile aydınlandığı için ilerlemekte söylilyordwn .. > Melttha Acarolfu, 1ttıanbul Karagümr~~ Rmt:MLf EL tşt MODELİ 
,..,.,.. -. _ - . 2'1 tnd llk onı taıebellnden 163 cottan, ..,._ 

ümidile, yaya olank Brest Litvoska yol- guçliik çekmedıler. Gece yansına kadar Kadının evi ne yamDJf, ne de bomba- ıuba1 Clhalt 11 tnc1l ok'al taıebemlnden ft Bandırma orta okulu Bmıf 1.B de 349 Ek.. 
landı. On kıfi bu külçeleri muhafaza e- Vaqovadaki geri kalan altınları yükli - lanmıftı. Her peneereslnde ıpJdar ~k- nımıarah ı,am Apn. rem Saweı, tmalr Kaı1IJab ll88 ıncı sokak 

debilir. Diğer on kişi ise, bulacağım oto- yen otobüsler, şafakta, 1ehirden kırk mil lenfyordu. GOJdtı, ve aest ihtizazla çıkıl: MCREK.KEBLI KALEM ::: =~ ::: ~:~~~b~:.11:~~ 
büslerle Varşovaya döner ve geri kalan kadar uzakta bulunuyorlardı. - Tekrar baklz dOftthn. Artık :Jtlrl- (8on Pasta hatıralı> orta okulu aınıf 1-B de 341 Niyazı Durmaz, 
külçeleri getirebilirler .. diye kendi ken-' yeıntyeceliıın .. Dl ne de olsa kat!Jnım.. fatanblll Qa-b" li8ell muf 1 de lılellba\ Ankara Cebeci BrlDç aokat ıs numarada 
disine kararlar veren Dombrovski birden * Beni, sizin içeriye taşıyarak glitilrmeniz Oilnet, tatanbal Vefa enet liellndtn MI Altan Oilnl&'en.. 
mırıldandı: Kafile böylece dört gece yol aldı. Ara- icaıb ediyor. ~vdet, istanbralı Yaııl 41 ~~-~kbul~ ~ıf a.

2
:: 

d b · b"" 1 . . . • . y. 1 • \.al ""' nu:ına mu, ~-... - "ne" 
- Peki amma Varşovanın düşüp düş- a ır oto us erden bırının lastıgı pata- Dombrovski kadını ve çocuğunu, a. a- okul sınıf 5 de Balll Karayel. Bursa ztraatmelctebt mildtırtl tm Reyzan 

mPdiği ne malum?.. dı. Yedek lastik yoktu. İç lastik - balık bir odaya taşıdı. Odada bir tabut KURŞUN DOLMA KALEM Keyd.er, KonJ& tıcaret oda&ı b&ftltlbl Suphl 
Radyosu yoktu. VG'fO'ftP ne teWon lere otlar tıkandı, üstlerine çamur sii - vardı. Bu tabut. kadının Polonya ordu- Ulan Posta hatıralı> Şükrü ollu Turban, Tokat defterdarlık ev. 

ediliyor, ne de telgraf ~yordu. rüldü. 'Ortelik, birkaç aletten başka ye- 1Unda bir telmen olan 1tocanmn tabuta t.taabal ~1 ona okulu amıf 1 tale- :.ı:::.11111 .:::n:ı:..A ~ =~ 
Brest Lltvoskta i1içlık tek bir otobüs dek parçalar da yoktu. Tekerlekler sık idi. besinden Allmed. fatanbal J'aUh tO mca okul Ann, Adapaan Sablbanım ilk otuıu l_B de 

veya herhangi bir nakil vasıta~ b 1 sık çamurlara, batak1ıklara saplandı, kal- * \alebe.sindm lM namarah Yedaıd. t.tanbaı 11 Sabiha, Ankara t~ t6JliUer .sokak 2 
yan Dombrovski, talihile mütbicı b~raınlruı- dı. Ve 21 adam bütün güç ve kuvvetle - 10 ...... HU abahı ... fak sökmeden CaRsloll1!.-~~ okaJ1a ~en 41 n11DW'Dda Tallı mı Ayten KaraJ. 

, ., ı - . . A ... , ~ ev- Nt>nnin, ~ Clhanllr Aamıabmeedd ID. 
mar o~namı~a. ka~r verdi. Kurtardığı rile çalşp didinerek. arabaları ~u beli:I- vel, altm killçelerini kaçlran kafile Ru- tak No. ı da Lifli. • 
altın kuk~lerı ~~e yüklü olan otobüslerle l~an kurtardı~ar. T~~ ~hır olmu~ men hududu ctvannda Sntatyn'a vardı. YUVARLAK DÖNYA KALDr1'llA!J Adall lfOmatik telefona 
tekra.r ~~rı~e donecek ve mütebaki kül - koyl~rden, harbm en ~çuk bır sa~emesı Polonyalılar otobOsieri gizlemekle utra- <Son Posta hatıralı) klYU,UJOf 
çelerı yuklıyecekti. Maliye memuru: ne bile uğraınamJ.f fehirlerden geçtiler. prlarken. birltaç Rotenyalı köy11l, fe • hta.nbul Paqd)I JroanldM apartmwu ı 

-:- Evet, bu gece Varşovaya dC.nmeli, Bakınız DombrO'Vski raporunda bu dailere sıcak elblleler, lipralar, yiyecek, numarada Nallre ~ncb. İ.ltanbal ZeJUn- Adana (Hususi) :- A~ otomatik 
gen kalan altınlan yüklemelı v hu 1 maceralarını nasıl anlatıyor: içecek getirerek onlan lcat'§ıladılar İç - burnu R!l,fldbeJ sec;lıd.1 21 numarada BabrL telefona kavuşmak uzeredir. Yeraltı te
duda ba~ka bir yoldan gitm ;.yie d' - cVe Alman entellicellli biz: daiına ta- terinden bhisf: ye, İstanbul J'atlh 15 tııc1 onı llD1f LA da si.satı için imal edilmekte olan beton 
kesip attı. Fakat, Var§ıOvaya d~:k d~~~ kib etti. Yolumuz boyunca he!' tarafta - Biz sizlerin gelecellni biliyorduk. Vecdi. ldlnkler yakında tesellüm edil ·ıe~kb.~e 
nı olur muydu?. casuslar dı B' k k ı d Rady-~-- haber almıft .. ı'k. Po?onyanın bil Diş FIRÇASI ite bqlanacaktır. Bu arada, ge ece u • k" var · ırço ere er ra yomuz- UU&U qo. Ulan Posta mtlralı> yük tomatik santralın da monta ı a -

v: san 1 Dombrovskin\n içinde boca- dan, herhangi bir Alınan spikerin altın tün altınlannı kaçırarak kurtuldujunu- Fatih 11 aea mettıeb &1D1f 4 den Ul-' 
1 
~ J y 

ladıgı meseleye bir hal çaresi bul kül,,_i götüren bir kafileden bahsetti zu .ı • ...-n .. 1. olan Almanlar .fena halde ... pı a • . . . . unmuş ..,.-- - uu_y-.- Zonguldak ~ llle8l muf LA da 111 '1'11 ---------
ımış gıbı, havada bir tayyare motörünün ğiıti duyduk. Bizler, umumiyetle onun kmwakJar_ dedi. lctn Attan&, ı.tan.baı Betltt&I K•ehtt • 81 da ~· ·ki 1 la 
çıkardığı seslerin aksi <:!uyuldu; ve bfr bahsettiği yerden daima birkaç saat öte- Dombrovski eevab "Yerdi: mll aotM 1• n...ada Jııl. <M911Q. rsa ısı 8 yanş rı 
P~lon) a ta) ~ar~si yüz metre ilerideki de yol alıyorduk. Alman spiker bulunda· - Evet Po1onyanan bilttın altmı.. fa- Dtş MACUNU Bursa (Hususi) - Gelecek haft--
bır tarlaya ındı. Tayyare adeta param ğwnuz yeri söyledikten pek az sonra, bir kat imler 8Ç1ıktan ~lüyoruz.. bu sıvaa erat 111111muf'-Ada111 lılllenet. Eskişehir sporcularile yapılacak müsa 
parça ol.muştu. ve pilotun harikulade de- kaç dakika önce terkettijim.iz köye, ka- altınlar Polonyanm harbden sonraki ae- İ.stanbal ~ lal u..a muf Ol de bakaya ve Balkan koşusw hazırJan
n.~~ek bır maharetle makinesinı idare et- ranlıkta bombalaruı yağdığını duyuyor- tlmet, ~yet ve kredisi içindir .. canı • :t°1!Y~~ t.t&nbuı M bel :metteb .._ mak mabadile dün şehıtı01Z sporculan 
tıgı muhakkaktı. Dombrovc:ki, fU tayya- duk .. :ıı. mııı kurtarmak pahasına bile oı., bu al- TanJed. ırasında bir bisiklet müsabakası yapıl· 
r~ .şurasından burasından tanıir edile - 8 ""-101 abah I.aek ehrinin kilomet- tınlardan bir tanesine bile el .Oıemeyfz. KIRILMAZ n6KCLMBz HOKKA mıştır. Mudanya.-Bursa asfalt yolu fi .. 
bılse, Varşovava keşfe gönder.rcı· . ~ a., § <1kıll Poata hatıralı> • d l"""- b. b ... ..ı.. kilo etre-

.. .. .. . ım .. dı· relerce uzaiJnda Dombrovski yolda bı - dedi. ls zenn e ve a •·&&"""'1 ır u-...._ m 
Y~ d.~c:~ndu. Fa}qlt pılot Q..ll~ b.u \imidi- rakıl~ fakat sapasağlam bir binek oto- Dombrovski' Sniatyn'dan Bükrefteki Nur:a:: Pa=~ =nbul~ lik bir mesafede yapılan koşuda 2 saat 
nı kokunden yıkb: ....-. 7 d k"k d H'km t Alt t b" · · 2 . nıobili buldu, vıe bunu kılavuz arabası o- Polonya sefaretine telefon etti, ve külçe- 1 tncl okul muf ı de BabaeWn Göktandır, a ·1 a a 1 e ın a.ş m~cı. . 

- Ne. yazık ki ~akin~ bir kiilçeden Jarak kullandı. o aqam yeyahud ertesi leri Romanyadan ıeçirecek hususi btr İstanbul Şebrem!n1 Ta.,._nar caddeai '8 !t88t 15 dakikada Bekir Veret ıktn~ı, 
başka bir şey değil. Kabil delil hava • akşam, otobüslerin birkaç kilometre öte- tren için anlqtı. numarllda lıılebmed. 2 saat 16 dakikada Memduh Akçay ü-
lanamaz. KOKU U SABUN ·· ·· 1 1 d . . sinde ilerlerken. projektörlerini yatını - Gecenin ölü karanlıjında, otobüsler, L ~uncu o muş ar ır. 

Dombrovskı ısrar etti· (Son Jloıılta hatıralı) ---·····••••••••••••••••••••••••••··-····-···-··---
p k

. V · ya cesaretlendi. Ve bu hareket Tanrının tren iatuyonunun malQm olan noktasma 
-tt eh ı~m~a arl~ovadan muhakkak bir lıltfü gibi oldu, zira maliye memuru, ~aştılar. Bu oto~üslerden yalnız bir ta- t!:ıb;~~:~~~e~:::·~ !. r T 1 y AT R o LA R J 

surpe·l et a rb a mrdaı:1 azım, dostum. pro;ektör ziyasının avdınlattı'" sahada, ne.u dM'VM!lı benzınle dolu olduAn ha1de '-;; -
ı o ce\•a ve ı: " .J 6 • -r---- 15"' marada Muammer, İstanbul 42 1nc1 okul SL 

1 
• , bir kadının kucajındaki çocuğile düşe birlaç metre g'ittikten aonra zıngadak nıf 3_A da HUmt Akar. istanbul 32 lncı mı: 

- &._ Akluna geldi Şurada. Yakın- ~-1'-- •• •• ekte olduA>I·.. ··rd·· A • durdu, ve ~ ... ıemez oldu. Gazetecilerden okul .s•nıf 4 den Ekrem Türlter, i:ataobul da bir ha . • ~ yurum 6"""u go u. ra ~ 
. va mektebı ~r. Eğer ?ili ye - bayı durdurdu, ve o kadına yardım edip biri, tezlikaroaerine fUDları yazdı: Haydarpqa Dsutnden 1809 Alt. 

ŞEHİR TİYATROSU 
tstıtlU caddeBlnd• komedi tlınnında 

Herkes kendi yerine 
rinde, harab olmamış ıse, belki bir şey ed.emi,,_.nni --1u. - Harekitta maktul dücnnüc:tür. R. t. P. ALBÜM yapab lirt B .;--~· ~ :ı- :ı Bal1t operetL Bu akşam 9 da 1 z. anJ iki mühendis ile petrol B .. . . . _ i . 1 Bır" duzun'· ·· e adam bütün aece altınlann <Son Posta hatıralı> 
bulabilir misin ' u guzel, ıyı gıyınm ş ve zen.gm o an e (Yunus bey duymasın) 

00~ _ .u.. b~n~çocu~n~hnrud~~.d~na~l~~~u~~b~.D~~~ri~n~~A;n;k;an~;1;~~;"~m~~;8;~~~";6=n=~~u-a=h--~-~-========--
. gun üç adam, pmdi içinde inler, ğumdan üç saat .anra da bulunduğu has- bet be~lediler. Tren arıza.sız ve ~. - gidemiyordu. Ustelik kendisıni koruya - lü öğrenemedim. Bana bunları anlatan 

cın'er top oynıyan, hava mektebinde ça- tane bombardıman edilrnitti. Genç anne :tiz Koıstenceye ulaştı. burada, İngı.ız cak vasıtalara, ma'zemelere de malik de- dostum da söylemek istemedi amma, hi
lıştılar. Ve bütün gün Dombrovski ili! S'lrtına bir elbise bir pa'to ayaklarına da bayrağını taşıyan bir su gemisi bekle - ğildi. Bununla beraber. kaptan, kendisini disenin bu suretle cereyan ettiğine mu
~::: :ı~ı:~up getirmek için Brest ayakk~blarmı ~çirmiş; y~vrusunu bir rnekte idi. !rlandalı kaptanı, Polonyalı - izliyen iki tahtelbahiri görünce teli§ et- kaddesatı üzerine yemin etti. 

S 
1 

k battanıyeye sararak sokağa fırlamı~ı. lan hararet e selimladı. medi, endi§eye düşmedi Fakat bu deniz- Nıhayct altınlar Türkiyedcn geçerek, 
~ a~ ararmak üzere iken, yama ya- Dombrovski kendisine rastladığı zaman Alınan tayyare vedenizaltı gemileri - altı gemilerınin Rus gemisi olduğunu an- Akdenizden aşırılıp Fransaya kazasız ve 

~a du t~e ~le.mn~ olan tayyare tamam- evine gitmekte olan zavallı kadın yirmi nin. İngiliz teknesini bulup batıracağına layınca hayrete düştü. İngiliz teknesinin belasız getirildi. 
ba~t n:1lotoııski endişe ile tayyareye dört saattenberl yürümekte idi. Dom _ dair radyonun neşrettiği tehdid dolu ha- İstanbul limanına girişine kadar hiç kim- Dombrovski, 75 ton altın külçesini 

a 1 v~ pı cevab verdi: brovskinin bir şey dikkat nazarını çek- berlere rağmen. altın kü'çelerle yüklü o .se Rusyanın Polonyayı istila ettiğini 'e Fransa bankasına teslim etti. Makbuzu-
. - Kifı derecede benzinimiz olur, ve ti. Kadının elbiaeleri ıslak olmasına rağ- lan gemi yola çıktı, kaptan: bir kısmını zaptettiğini bilmedi. nu cebine yerleştirince ue derin bir ne-

bır de depolar ~kınaua elbetteL men. çocuğunun battaniyesi kupkuru idi _ Ahmak ya1ancılar, dedL Hangi a-p- Bir gece, sahilden bir dingi knlknra'k fes aldı Sonra ad~anna dönerek: 
Dombrovski ile arkad.ailarmm, şişe, şi- Yoksa kadının geldiği yerde yağmur mu tal kalkar da altın dolu bir_ tenekeyi batı gemiye yanaştı. cBir Amerikalı milyo - - Gidelim, bakalım, beş parasız ve aç 

~. maşraba m~ taşıyıp getirdikleri yağmakta idi! .. Genç memur bunu so _ nr? .. Bununla beraber, hiç bir tedbiri ih- net> diye tasvir edilen ~arengiı bir şa- biilaç yollara dökülmüş olan Polon,. 
benzinler depo ara dolduruldu. Tayyare runca, kendi sualile birdenbire heyecan- mal etmiyen ltaptan gemisinin ışıklarını bıs güverteye çıktı ve Dombrovskiye o- mültecileri nerededirler, onları aray~ :-gi sal~~ dlfanya çıkarıldı. Pi • landı. Yatmur!. Makadd~ 18ğmur! .. Mu ı Yllkmadı, -w bra sularında seyretti. Tek- tuz bin dolar verdi. Bu esrarengiz şahıs bulalım_, dedi. 

t içine girdi, bıraz sonra da havalandı. kaddes çamur! .. Ah eter yatızmr yağ.ınq ne .. ıte setiz veya dokuz milden fazla l.kiındi, neden ba parayı ftl"di?_ Bir tür- lbraJıim HoJll 
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BAŞ, DIŞ NEZLE, 
GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi KIRIKLIK 
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KUPONLU YAD MEVDUAT 

~. 

ve C'ütün agnları derhal keaer. Lüzumunda günde 3 kaşe alt'lahilir. 

T, iŞ BANKASI 
1~40 Küçük 

:t c: 5250.-- :t 

Keşldeler: 1 Şubat, 1 Ma1ıs, 
l Aiustos, 1 İklnclteşrln tarih 
terinde yapılır. • 

EKZAMiN·· 
Ekzemanın lltcıdır. 

Yara ve çıbanlard!l kullanılır. Her Eczanede kutusu M kuruştur. 

,--------------~ Vahmsever her Tnrk gencinin 
okumnsı icab eden kitHb : 

Büyük Türkiye 
Yazan: ORHAN CONKER 

'l'optan s tış yeri : Akbn, Ankara 
Fitılı 150 kuruş. Sipıuiş bedeli 

peşin gönderllmelıdir. 

> KiRALIK Otel .c 
s ·rkecide Tr•Pııvay cıtddesinde 

ll'eşhur REŞADiYE ÖTELt Yeni sa· 
11 i Lıırafından tamiren kiraya veri
ıecektır. ıstıyenler DOrdnncn Vukır 
hnnında asma kahnda Komisyoncu 
H•ılim yf\zıh~nesine mnracaatları. 

• Akba kitabevi ~ 
er dlld~n kitab, '-azete, mecmua 
tar. SON POSTA nın Ankara ba
idir. En iyi kırtasiya malzeme-

--· si mevcuddıır. ~--r .............................................................. 

ilan Tarif em iz 
Tet alltun aantımı ........................... 

Birinci ı:ahile 400 llurrıı 
ikinci ıahile 250 » 
Üçüncü ıo.hUe 200 ,, 
Dördüncü aahile 101) » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fu
ıaca miktarda UAn yaptıracatıar 
ayrıca tendlatlı tarı!ernizden 1atitade 
edeceklerdlr. Tam. 7arım n çeyrek 
aayf& uo.nıar için ayrı bir tarlte detpif 
edllmiftlr. 

Son Poat.a'nın tlcarl 11An1anna a1d 
1fler ıçın şu adre.w müracaat edt.. 
melidir. 

ilincaJı& Jtollektlf flrkeU 
Kabranuınzude Ban 

Ankar.a caddesi 

.............................................................. 
Son P09ta Matbaan 

Neırıyat Müdürü: Selim Ragıp EıMC 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞ~J(LIClL 

TüRK TiCARET BANKASI A. Ş. 

1 lstanbul Belediyesi İlanları 1 
Clha.n~ir ya~m yerinde Tavuk çıkmazı soka~mda 39 uncu adada 2/1 numaralı. 

1,90 metro yüzlü ve 35 metre mura.bba.ı sahalı arsa satılmak üzere açık artt.ırmaya ko. 
nulmuştur. Tahmin bedeli 320 lira ve ilk teminatı 24 liradır. Şartname zabıt n muame.. 
IA.t müdürlüğü kaleminde görülecek:Ur. İhale 28/ 3/ 940 Perşembe günü saat 14 de d.a.lm1 
encümende yapılacaktır. Tallpelrin ilk teminat makbuz veya mektublarlle 1hale ctlnD 
muayyen saatte dalın! encUmende bulunmaları. 0956) 

~ 

Bebek bahçe ve gazinosu ı lll 3 sene müddetle k•raya verilmek üzere açık a.rUıım.Qt. 
konulmuştur. Yıllık kira muha.mlMn1 UOO lira ve bir senelik ilk temlnat.l ı~ liradır. 
Şartname zabıt ve mlUlllelA.t müdürlnğü kaleminde görülecektir. İhale 12/S~ 
cuma günü saat 14 de dnlınl encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temına.ı makbus 
veya mektublarlle ihale günt1 muayyen saatte dalml encümende bulunmaları. (1'1~) 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BIEL8KVeKKLiGıiNK -

HORMOBIN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

cPost.1 kutun 1255) Galata. latanbul .... ~ ...... ·~ 
Devlet demir ollara ve limanları işletmesi umum idaresi ilanları 

MuhaDl?Mn bedeli 24800 (yirmi dört bin sekiz yü?:) lira olan iki kalem ıuıa telJ.11 
29/4/1940 Pazartesi günü saat 1~.30 da kapalı zarf usullie Ankarada İda.re blnaanda a.. 
tın alınacaktır. 

Bu 1fe girmek 1.stiyenlerin 1860 (bin Mltlı yftz altmış> liralık muvakkat t«NnU il• 
ta.nu:ıun tayin ettiği ve.slkalan ve tekllfierlnl ayal gün saat 14,30 a kadar Jrom1QOG 
reıallğlne vermeleri IA.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka.rada malzeme d:ı.l.resinden, Haydarpıt'jada TeleilGm 

ve Sevk Şelliğlnden dağıtılacatt.ır. (1978) 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SİNİR ağrılan ve 
GRiP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Dermau kqelerile derhal ~eçer, icabında aünde 1- 3 kqe alınır. 


