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Fiatı S Kuruş 

c BRENNER MÜLAKATININ NETiCELERi :::ı Teni rrans1.z 
Moskovanın Berlin, kabinesi bagtin 

R •h • ·ıı·h k karalayor : oma !111 ver!ne 1 1 '! 1 Harbe daha azimle 
yarın ılan edılecekmış devam edilecek 

Sovgetlerin Berlin elçisi dün akşam 
Moskovaga hareket elti 

Veni kabineyi teşkile Maliye Nazırı Reyno 
memur edildi, Berlin: "Bu değ işiklik bugünkü 

vaziyeti değiştirmez ,, diyor 
Parla, 20 (Husu

d) - Meb'usan mec
lisinin dünkü hali 
toplantwndan sonra 
aktedilen aleni cel
sede, biri Şlşeri ve 

Rayhştag toplanıyor 
Berlindekı· hu"·kum süren umum .. ı k t H"tl M ı· · Ulak t diğeri de Lui Maren anaa ' 1 er - usso ını m. a. 1 tarafından tevdi edi-
raeticelerinin bu hafta sonundan evvel meydana çıkacaöı merkezındedır ıen ild takrir müza-

Rusya, · İsveç - Norveç 
ve Finlandiya tedafüi 
ittif akina itiraz ediyor 

ı -···· .. ·····--.-·-·---·····-··· .. · .. -- ke~ ~~: iba-H arı c e sefer ret olan b~Jnci takri-
rin FinlAodiyaya aid 

Yapan vapurlar ~~=:ı:~:~~~ 
eden kısmı da bır 

muhalile ve 300 müs
Koordinasyon heyetinin tenktte karşı 2a9 rcy-

iki kararı neşredildi . . . le kabu~ olunmuştt:r. 
I Müteakıben yapı

Ankara, 20 (Hususi) - Heyeti Vekile 
1 
tan nazırlar meclisi 

koordinasyon heyetinin iki kararını tas- 1 toplantısında mecUs
dik etti, kararlar bugün neşredildi. Ki· ı te verilen itimad rE-
rarları bildiriyorum: yine Tağmen, kabi~ 

12 numaralı Karar: nenin lst.ilası karar-
ı - Türk bayrağı taşıyan l~ gros to- laştınlmış ve bu ka-

(Devanu 8 inci sayfada) rar mucibince başve-

izmird e h ava 
tecrübeleri 

kil Dal~dye ile diğer 
nazır arkadaşları bu 
sabah saat 10.30 da 
Elize saraymn gide
rek. kabinenin m;.iş- Yeni kabineyi teıkile memur edilen maliye nazırı Reyn.o 

Mefruz düşman tayyareleri terek istif:ısını Cümhurre~i Lebrüne ı İstila kabul olunm~şt~r. 

1 
. vermişlerdır. (Devamı 8 ıncı sayfada) 

şehrin muhtelif yer erıne 

Geçenlerde Stokholmda aktedilen 1:onfe ramta l'veg, Norveç, Danimama ue İzmlr~::::~:~ a~:':ah şeh- 1 n g i 1 i z m a t b u a t 1 
Firıland:y'l devlet reisleri bir arada rlıl'jzde hava tecrübeleri yapılmıştır. yen •ı unsurların başa 

~evyork, ~o. (Hususi) - l\ssociated 
1 
verilen kararlar h~kkında Fon . Riben- Saai dokuz otuz ~e Muğladan 13 

So ~uhabırı Berlinden bildiriyor: ı troptan mufassal malumat almıJ bulun- mefruz düşman tayyaresinin İzmire • • • • • • 

bu av~ et Rusyanın Berlin büyük elçisi 1 maktad'ır. !doğru gelmekte olduğu bildirilmesi Ü- g et 1 rı 1 m es 1 n 1 1 stı yor B"kş.:m1 Mosko~aya hareket etmiştir. Yarın veya Cuma günü, Mosko\•arun (Devanu 3 üncü sayfada) 

k uyuk elçi, Hıtler - Mussolini milli- Berlin - Roma mihverine iltihakının ilfi- - - -
_;ıı esnasında tetkik edilen meseleler ve (Devamı 8 inci sayfada) /" ....................................................... ,\ 

Millt Şefin 
Şah Pehleviye 
tebrik telgrafı 

Erzincandaki mahk1imlar 
tabliye edilip evlerine döndoler 
Zc

1
lzelcde büyük gayret göster~n bu sabık günahkir
ardan lis teye ithali unutulan birisi d ~rd yanıyor 

Ankara 20 (A.A.) - Şahinşah haz· 
reHerinin doğumlarııÜ.n yıldönümü 
münasebetile Reisicümhur İsmet In
önil ile Rıza Şah Pehlevi arasında 

aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 
Alcihazreti Hümayım 

Rıza Şah Pehlevi - Şahinşahı lran -
Tahran 

Taym~s diyor ki: ''En mühim askeri makamlan 
işgal edenlerin bile yerine adam bulunabilir,, 

Londra, 20 - Harbiye nazırı Oliver - Bazı ecnebi matbuat bizı FirilAndf· 
Stanley bugün Londrada aöylediği. b:r ya ifinde gevşek hareket etmekle ve te-
nu tukta demiştir ki: (Devanu 8 inci sayfada) 

Denizyollarındaki bilet 
suiistimalinin 

. .. .. 
ıçyuzu 

~~~-----------~~ 
Suçluların dip koçanlannda tahrifat yapmak suretile 

devlet hazinesini zarara soktukları anlaşıldı 

"Son Posta,, nın yeni edebi tefrikası 

B. i 82 numaralı mahkum muharririmizle kon••«oyor - ır nsa ~-. 

lına canın ~n Allah hürriyetini alaca- fakat benim çilem daha bitmemif, arka-
h r 'mı.ıkad~es ın daha iyi .. hürrıyet ka- daşlarun aff01Clular, beıı listede ~kum!\ 

bir §ey yokm1.11 meler.. (Devum 2 nd ..,Uda) l ( Bugün başladı, 6 ncı sayfamızda takib ediniz ] 
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Her gün 

_Yazan; l\Iuhittin Birgen_ 

le:! iyaset b~ometrcsinin ibresin'ie 
e;;;;J) sulhc dogru bir temayül hare

'keti sezilmesi üzerine altın karşısında 
Türk parasırun kıymetinde bir sa~ah ha
sıl oldu. Kendısinden son defa bahsc~ti
ğiın sırada on sekiz buçuk liraya çıkmış 
olan altın, bilahare on dokuz buçuğa ka
dar yükselmJiti. Son birkaç gün ıçin<le 
de altına karşı olan temayüller gevşcüi 
ve Türk parası yüzde altı derecesin!ie 
bir ıyıle me kaydetti. Bugün altın, gc·ne 
on sekız buçuk 1ira ediyor. 

Altın fıatlarının son zamanlardaki 
yüksel"şi, bizim kanaatimizce çok gayri 
tabii idı. Yani, böyle bir yüksel'şi icab 
ettirecek ne siyasi, ne de iktısadi sahada 
ciddi sebebler yoktu. Yegan~ sebeb ola
rak göze 5arpabi.ı:cek iktısadi vakıa, pi- ı 
yasada donen kag.d para hacmmin son 
zamanlarda artması hadisesidir. Fakat, 
bu artış piyasanın ihtiyac nisbetlerile te 
zad halinde olan bir art1ş deği'.dir. Bir , 
taraftan Türk piyasasındaki iş hareket
lerinin çoğalmasından ve bir taraf t:ın 
da bir takım Türk mahsullerinin fıatla
nndaki yükselmeden ileri gelen bu ha
cim tezayüdti, Türk piyasasının mübade
le vasıtasına olan ihtiyaçlarının genişle
mesini icab ettirir. Hadisenin iktısadi ve 
ma!i bakımdan ifadesi bundan ibarettir. 

* Paramızın kıymetini altına karşı dü-

SON POSTA 

Resimli Jlla.kale : 

ÇE"ko-::\l'Jval\yamn eski dev1et adamı Beneş iktidar mcY
kiınde ıken gar!J matbuatı tarafınclım bütün Avrupanın en 
k::ıbilıyC'tlı c.:'p!omatı sayılıyordu, ıktidar mevkiınden düş -
mo~s:ııden, },ele ÇekCMSlovakyanın istilaya uğromasınd:m 
scnra ise memleketinin akıbetinden mes ul olanların ba -
J]tnua göriıl di.i. 

Hüküm vermekte acele elme .• 

i<i•.,.. esz r 

1 
i 

Bir ndamın iyiliği fena!1ğı, iktidarı veya iktidnrsızlığı 

~rnkkında hüküm mü vereceksin? Herkeı:ıe iyilik yup:ıbile
cek vaziyette iken hakkında söyler.en sözlere ehemmiyet 
verme, bahçesine su getiren çeşmeyı kunttan bahçn an go
rülmemı~tir, hüküm vermeyi .sonraya bırak, al -
danm;ızsın. 

Londrc...nın en giizel 
Ve rn r;Jı:rli modeli 

ı · ............................ ························-·, Arşidiikle evlenen 
Mellteb muallimi Hergiln bir fıkra 

. . . . . . . . 

Mart 21 
.:::::::z 

Erzincan .. aki mahkum
lar tahliye edilip 
evJerine d·-nduler 

(Baştara.fı 1 inci sayfada) 

Bu söz\eri, hastalığı dolayısile, mah
kumiyeti 6 ay tecil edilen, İmralı cezae
vinin, fclclket sıralarında Erzmcanrl:ı btı
lunan mahkumlarından Yusuf oğlu Melı
med söylüyor. 

Elinde, bayatladığı için beş tanesi beş 
kurll§a satılan kerpiçleş.m:ş iki simid, 
halsiz bacaklarını sürüyerek matbaamı
za kadar gelmiş! 

1 
. Onu elbisesinden tanıdım. İmra1:ı. mah

kumlarının kahverengi- sıyah böımeli 
elbi~esini üzerinde taşıyordu. İmralıda, 
Erzincanda muhtelli zamanlarda gördü-
[,rüm bu üniformayı arlrndaşlar yndırga
dılar amma, ben tanımakta mii.ıkilla,t 

çekmedim. Onları 1mralıda gördüm. Er
zincanda, durup, dinlenmeden, yemeden, 

İ içmeden enkaz altından insan çı arma-
1 ğa uğraşırlarken, ikinci gıdişimd0 de ye-
1 ni Erzincanı kurmağa çabalarlarken da-
' · ha iyi tanıdım. 

Günahlarının kefaretini ödemek, ada
letin alınlarına. vurduğu damgayı. alın 

terleri1e silmek için hepsi birçok insan
lardan fazla insanlaşmış1arôı. Bu İmralı 
insanlık fabrikasının mamulatından olan 
mahkum 1 arın zelzeleyi müteakıl.. göster
dikleri 6ayret hala her yerde bir desbm 
gibi dillerde dolaşmaktadır. 

Hü kCımetin atıfeti yerinde oldu. Bu 
insanlık rüşdlerini isbat eden sabık gü
nahkarlar bugün tekrar cemiyetteki yer
lerine döndüler. Fakat Yusuf oğlu Meh
med nac:ıJsa unutulmuş.. çünkü o, kor
kunç felaket sırasında müddeiumumiyi 
kurtardıktan soııra ağırce7.a reisinin evi

şüren er:. başlıca amil, siyasi vaziyetin 
bazı kafalarda doğurduğu endişe, daha 
doğrusu vesveseye meyyal ruhların düş
t~~leri v~~im~ir. Mal canın yongası ol-1 
ouguna gore, ınsanların bu gibi ahvalde Bundan on sene 
bir takını vehimlere düşmelerini tabii evvel, Londıa 
görmek kabildir. Ancak, bu vehim, her- c;an'at aleminin en 
hangi bir ihtiyat duygusunun hududu güzel, en sihirli 
haricine çıkmamalı ve insanlara hadise- modeli vt cAltın 
leri olduğundan ve olması ihtimallerin- kızı> tablosunun 
den daha büyük cesametle:..· içinde göste- cazibeli ilham ve-
ren nisbetler almamalıdır. O zaman, çok. cicisi olan Eileen 
beşeri olan bir duygu, marazi bir mahi-' Green'in Londra. 
yet almış bulunuyor: Buna artık ihtiyat-, nın büyük sayfi· 
karlık değil, korkak'.ık derız. yel.erinden bırj!'l-

Dikkat bu ·al · lık etme 
; Macar arşidük- ne koşanlar arasında imi~. Yattığ yerde 

lerin.den Albrecht ucuz kurtulan Yusuf oğ1 u Mehmr·cl. bu 

İşin en doğrusunu söylemek lazım ge- de, zengin bir tü:
lirse, etraflarındaki hadiseleri, sinirlerı, I car karısı o'arak 
duyguları ve nihayet vehimlerilı:! müta- I yaşadığı meydana 
lea etmek, medeni iruıanlarfl yakışmıyan 

1 
çıkmıştır. Genç 

şeylerdendir. Bir insan, hadise~er karşı- kadın, ev işlerini tanzim ettikten sonra 
sında ne kadar vehim ve vesveseli hare- boş zamanlarında, kitab resımleri yap. 
ket ederse o kadar iptidaidir. Bunun maktadır. Zira kendisi de gayet kıymetli 
için, para bahsinde fazla vehme kapılan- bir ressamdır. 
Jarın aramızda az bh· zümre teşkil etti-1 Şimdiki madam Gainsboroyl yakında 
ğini görmek isteriz. Londrada kendi resimlerinden mürekkeb * bir sergi açacaktır. 

Eski devirde mümeyyizin yazdığı ile evlenerek, ko- ev enkazını kaldırırken yaralanmı'l, An-
bir müsveddeyi tebyi.: eden katib bfr casınm bütün ha- karaya Nümune hastanesine göndermiş-
çok imla hataları yap'm?§tı. Mü.mey- nedan hukukun- ler. Ruhan da hasta olan Yusuf oğlu, ö-
yiz kontrol ederken im!a hatalarını dan vazgeçmesine tede beride bir müddet Ledavi edilmiş, 
görmüştü. Kağıdın altma: cDikkaı sebebiyet veren v~ 

1 

mahkumiyet.ini 6 ay tecil etrruşler .. , 
budalalık etme, doğru yaz, ciinılct:i- aslında bir mck- - Beu diyor. namuslu, karınca) ı ez-
ni yazıp katibe iade etmişti. Katih teb hocası olan mekten korkan bir adamdım. İyi aileye 
tekrar yazıp, mü.meyyize göl ürdü.. Bu • ~ Bayan Katerin ı mensubdum. Karım fena oldu. Onu b

1
u. 

• scf er yazılan tezkerede gt>ne ayni im· U ~ Boşkayın bir kız halde bırakmaktansa, k~nclimi bu ha e 
la hataları vardı ve müzekl:ern şöyle - ~ çocuğu doğurduğu getirmeği tercih ettim: Öldürdüm. 15 se-
bitiyordıı: ~"-.., haber verilmektf'- ne hüküm giydim. Yedi sene hapishane-

cMenutu reyi alileridir. Dikkıı.t d'ir. Bu ;ı;etı;' bebek Macanstanm en de yattım. İmralıya gönderilince, mah-
budala1ık etme, doğru yaz.> zengin çocuğu sayılmaktadır. kfı.miyetimin yarısı da1ıa gitti. Bir sene 

• .,J __ de _meş:Utan tah1.i~•eden kazandı~. 3 ~e4 

.... _. ..... _ _ Amerika Hariciye Müsteşarı nelık bır cezam daha kalmıştı. Bı7 Erzm-
Jngi /.._"'reye bir B!ther . . . .. ~ " cana 24 arkadaş gitmiştik Hepsini ser-
K,11ça ma [ O[C! ror ? Wells kaç kışı zle goruşt11 ? best bırakmışlar .. fakat ben aralarında 
İngiliz gazetelerinden biri 1914 ve 1919 İngiliz gazeteleri, Amerikan cüınhur-ı yokum. 

reisi Ruzveltin ıı::ahsi mümessili olan A _ Yusuf. oğlu ~ .. 1:ehm. edin iki deTin kııyu-, harblerinin kaça malolduklan hakkında 'S 

merikan hariciye müsteşarı Su.mner 1 ya benzıyen gozlen dolu dolu olmuştu. 
bir takım malfunat vermektedir. Bu ga-

Eğer hadiseleri, bu tarzda bir tııkım • --- ---- zeteye göre bugün bir ac:kerin techizat ve Wellsin, gayet kısa bir zamanda birçok 1 - Acaba ben hastanede olduğum için 
<luygularla değil, tam objektif bir mh Kr·çmamak iç 'n 1

' şere.J antrenman masrafı 1914 senesindeki mas~ siyasi şahıslan görme rekorunu elde eı- mi unutuldum? .. Kızımı babamın yanına 
ile mütalea edecek olursak şunu gorı1- EÖzii 

11 

veren mahkumlar ra!ın üç mislidir. tiğini yazmakta ve siyasi şahıs1arm aşa- bırakmıştım. Dönüş pek acı oldu. Babam 
riiz ki, bilhassa böyle zamanlarda, milli . Bu harbde Ingiltere tarafından bir pi- ğıdaki ~ir listesini neşret.ımektedirler: ölrr.üş, kızım birinin yanma evladlık ve-
paramıza karşı her vakitten ziyade e:n- Ingiltere Wake Field hapishanesinde, yade eri için bir sene zarfında sarfedilen, 1 - Ingiltere kralı, 2 - Çemberlayıı, r.ilmiş .. Ellerimi görüyorsunuz, bunları 
niyet göstermek mecburiyetindeyiz. Pa.:.1 mahkumlar arasında (şeref sözü) usu1ü 

1 
para takriben 5400 Türk lirası olarak tah- 3 - Lor Halifaks, 4 - Stanley, 5 - Lord Çanakkale harbinde şarapneller parçala

ramıza inanmakla onun kuvvetini artı- ittihaz edilmiş ve bu usule uyularak da min edilmektedir. Snell, 6 - Sir Alexander Codogan, 7 - dı. İstiklfıl harbinde (Bombacı Mehrned 
racağımızı iyi bilmeliyiz. Çünkii bır mıl- bu listeye girenler kaçmıyacaklarına d:ı.ir Bugün askere verilen ücret 1914 sene- Attlee, 8 - Grinvud, 9 - Sir John Si - ı Çavuş) diye ün saldım. Ut.anmasam. mah 
lctin parası, bu asırda. altına nazaran öl- verdikleri söz üzerine hapishane duvar- sindeki ücretten yüzde eıli lı1iktarında 1 mon, 10 - Churchill, 11 - Eden, 1~ - kum elbisesinin üzerine istiklal madal
cülen bir kuvvetle ayar edilmiş değil- lan dışında iş görmeğe müsaad•.? almış • fazladır. Fakat bu husustaki masraf faz- Bruce, 13 - Maxton, 14 - Loyd Corç, yamı takacağım. Ben insanlann içine 
dir. Paranın kuvveti, mil'etin kendi ken- lardır. lalığı doğrudan doğruya askerin techi _ 15 - Kont Ciano, 16 - Sinyor Mussso - tekrar dönecek yüzü olan bir adamım. 
d.isine_ olan itimadının derecesi dr>mck- I Bu usule baş vurmıya sebeb de, ha _ zatından ileri gelmektedir. Uni, 17 - Sir Percy Lorraine, 18 - Fran- Derdimi yazsanız da, beni unutmuı:;lar
tt~._ E~er biz ~endi_mize inan~!or~a~, y~- pishancde daha insani hareket etmek, 1914 senesinde askerin başlıca silahı cois Poncet, 19 - .nr. von M_ack~nsen, sa, listeye koysun

1ar. Ben de hiirriyeti
n_ı aklımı.za guveruyor, f'nerJılerımıze ı- hüsnü hali görülen mahpuslara daha faz- tüfekti. Bugün asker için tüfek ehemmi- 20 - Dligos Zowski (Romadakı Po onya me kavuşayım, <:ocuğumu yaşatmniicıı o-
t mad edıyor.;a~ paramızın kıymf'tine ele l la serbesti imkanı vermektir. yetini muhafaza eylemekle be~aber tali sefiri), 21 - Fon Ribentrop, 22 - Baron kutmağa ugrasayıro. 
inanabiliriz. Buna mukabil, eğer biz, b d fon Weizzaecken, 23 - !Iitler, 2·1 - Yusur og~lu Mehmedin arzusu nC> de-Küçük küçük grupa ayrılan bu mah- I · ir ereceye düşmüştür. Hususile piyade 
milli işlerimiz hakkında :ı.k1ımıza innn- 1 Hes, 25 - Feldmareşal Göring, 26 - rece is'af erlilebilir bilmiyC>rum. Bunu 

puslara cüz'i miktarda maaş verilmek - askeri için başlıca silah mitralyöz - Çeko-
mıyor..,ak, eğer hayat ve dünya miişk'ı-

1 
tedir. Slovak tipinde mitralyözlü tüfek _ dir. Lebrün, 27 - Daladye, 28 - Bonnct, savın Adli ve VC'kili Okvarm fükkl~ na-

1.ltı karc:ısında bizde bulunmac:ı icab e- 1· .1. d . d b il:.ı.. h daf'.. 29 - Chautemps, 30 - Blum, 31 - z~ına ar7_;derck, acaba diyorum, bu bi-
İşte 8 senedenberi hiç bir vukuat kay- ngı ız piya .. c.'S1n e u s d.lı. e.m te .uı, 

den pcncclesme kudretinden kendımizi Herriot. çare incana da emsaline vrıpıian rr.uame• 
h 

1 

detmiyen bu müessesede şeref sözü ve _ hem tecavuzı maksadlarla ıstımal edıl -
ma rum hissediyorsak, o zaman paramı- kt d leyi tatbik etmeğe imkan yok mu? .. 
zın hic manası vokhır. tster kariın o'sun, ren 68 sabıkalı, 23 yaşlarında bir hırsız me e ir. Şir/etJ kendi hayalını tasvir 82 numaralı ma1ı1-A·m. arkadaslarının Nakliye kamyonlan, t.ankl:ır, motörlü ırn • 
i~er altın, para bizde alelade bir rr:ic:a-ıbu sözünü tutmamış, ve hapishaneden modern vasıtalar askerın masrafını art- eden bir film çev;r;uor kavustuğu saadeti müktescb bi::- _hak ola-
f"r havatı geçirir! kaçmıştır. Şimdiye kadar da bulunama- tırmaktadır. K" .. k ld ş· 1 T 1 k d' h rak dei!il. htıla günahkar addedılmekten 

Bunun en canlı misali olarak Rus in- mıştır. uçu yı ız ır ey empe' en 1 a- ı d i · · t' Tayyareciye gelince Even.ing Stan - . ed . . hasta an ığı çın 1s ıyor. 
kılfibını gö~terebilirim: tnkılabdan eY- yatını tasvır en bır film çevırecektir. 

l R d kuvveti, o milletin parasının kuvvetini dard gazetefilne göre bugün bir tayyare- Bu filme cTempel Kavalkadh ismi veri- Nusret Safa Coşkun 
ve. uc:va a parasını a1t1 na v~ miicr>v- d" b . r f 1 ... hC'rata blbPtmi!? olan ıv>k cok insan var- teşkil eyliyecektir. ci 1914 harbipden ort, eş mıs ı az aya lecektir. Birçok büyük artistler bu yeni .............. T ...... A ....... K ....... V ...... , .... M .............. .. 

..-~ B .. t·· b bebl rd d ı d k. malolmaktadır. Tayyarelerin fiatl~rı da b 1 dı. B:ı !!mi insan'.ann himmet ve gayreti u un u se e en o ayı ır ı pa- oyunda rol almıya tali o muşlardır. 
sa' d ramıza karşı olan itimadın avdete başla- 1914 senes:indekilerden yedi mis'i fazla- -"""-================ r::==-===============~ 

. •csın <:> mnnevivatı bozutmu1 olan dır. Türk lirasıdır. MART memleketti'!, içttrnai çözüntii baslar }:)as- dığını memnuniyetle kaydediyoruz. 

1 
la_maz, kağıd para, mütemndiye,n düc:.e ~ k ~ Bundan dolayı, eğer tabir caizse bir Bahriye eri için senelik {icret 5850 lira 
duşe sıfır oldu ve herkesin elindr>ki al- u. illin · Llf9"" tayyarecinin senelik maliyet fiatı 22,500 olarak tesbit edilmiştir. 
tınlan ve mü~vherleri rle inkılab sa- , 
hiblerinden kolavca allVE'rdi. Eğer' Rus 1 
mil1eti kendi kendisine inanmış olsa d1 

hem o cözüntilyü görmez, hem de ~er~ 
vet denilen şevin cok mevhum bir var
lık olduğunu bıı kadar :ıcı bir tecrübe 
il<' tanımaktan kurtulurdu. 

Parava tapma devrinde değiliz. Bu, 
cok eski zamana aid bir itikaddır. Aklı 
ba~nda olan hcr mi1li insan, evvela mil

, Jete. c:onra kPndisine inanacalt VP. fet'dle 
ı milJet arasındaki bu iki taraflı itimadın 1 

1 STE R 1 NAN, 1 STER iNANMA• 
Alman hava kuvvetleri bir 1ngmz adasına hücum ettil«!r. 

Hadısenin l:cmen ertesi gün İngiliz hava kuvvetlen bır 
Alman adasını bombalıyarak mukabelede bulunı:ulnr. Bn 
hareketin m&nası ne olacak? 

Bir mecliste konuşuluyordu, haı.ır- bulunanJ:ırdan bıri 
hareketi ~oyle tefsir etti: 

~- İn~ilizler Alnnan1ara dönerek· Münruıt1betsiz işlere 

girışme, c.lt~rhal mukabelesini görürsün, uslu uslu yerinje 

otur, altı :1ydanberi yaptığımız gi:bi tatlı tatlı harbedeliın> 

de!'nek istemış olacaklardır. 

Bu tef sırin doğru olduğuna: 

İSTER i NAN, i STER iNANMAI 
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21 Mart 

• 
lngiliz tayyareleri Alman 1 

Üssünü 7 saat 
bombardıman ettiler 

T ayya~e hangarları, barakalar, demiryolları 
tahrıb edildt, bir İngiliz tayyaresi düştu 

Bombardıman edilen rıaa ya gösteren kroki 
Londra ?Q · .. 

Silt ad ' ~ - Ingılız tayyarelerinin b.arakaları ve demlryolları tahrib edilmiş _ 
asındakı H A t iğ sünü "dd ornum lman hava üs- ır. D er cihetten bildirildiğine göre dün 

sabah şı ~tle boı:nbardıman ettikleri bu akşaır. Sl!t adası üzerine yapılan akına son 

f d 
saa 4 de Ingiliz hava nezareti ta.- sistem Wellington ve Whitıey tiplerinde 30 

ra ın nn neşr d"l tayyare l~tlrak etmiştir. Taarruz, fasılalı 
d

. . e ı en resmi bir tebliğde bıi- t ınlmektedir. suret e yedi saat sürmüştür. İngiliz tayya -
Rava neza t• . relerinden yalnız bir tanesi avdet etmemlş_ 

re ının bu tebliğinde bombaı-_ Ur. 
dıman edile ·· .. h B ıı 20 (A 
1 

n us. un e enuniyetlı surette er. n .A.) - Resmen bildlrlldi&ine 
ıasara uğradığı zıkredi1iyor. gör~. Inı.ı:lllz tayyareleri dün akşam Sllt ~a-
Hornuın, Alman tayYarelerinin İJ1gi- sma. taarruz etmek istemişler ise de 

liz r·1 ~nc::ık bir evde yangın çıkarın - f ı osuna ve tüccar vapurlarına taar- .,. aga muva fak ruz · . olabı..nislerdlr 
.. .. ıçın hareket noktası ittihaz ettıkleri B'r dü~man tayyaresi dU.,ürülm .. tür 
Ustur. İngiliz tayyarelerinin yaptıkları . u.ş • 
bu hücum, Alman tayyareleri~in Ork- 1 Berlın ne diyor 
ney adalarına vaki olan t 1 Berlin 20 (A.A.) - Dün İngiliz hava kuv 
mukabelcbilınisU te k·ı t aktarruz arına vetler:. Silt adasına yapılan taarruzlar hak -

ş ı e me edır kında o N B j -
Kopenhagdan bildir'ld·Y· ~ .. · .. · · · a ansının neşrettiği bir teb_ 

sah T 1 ıgın., gore, garb liğe gore, bu taarruza 15 nihayet 20 tayyare 
1 ınden ve Romoe adasından bu bom- iştirak etmiş, Alman dafi ateşi düşmanın 

bardıman hadisesine şah id olanlar bu- herhangi askeri bir muvartakiyet elde et _ 
lunmuştur. Taarruz fasılalarla tekrar e- mesine mani olmuş, atılan bombaların ııe_ 
dilmi.ş ve İngiliz ta a l ' h men hemen hepsi ya deni:re yahud da tar -
saatte bi .. yy re erı er yar!m lalara düşmüş ve ateş alan bir evden ve ha_ 
yare\er r. hucumlar yapmışlardır. Tay- fifce yaralanan üç ~iden ba.şka hiç bir 
b Hındenburg hangarını da bom- hasar ve yaralı oımamıştır. 
ardıman etmişlerdir. Bombardımaııd mı Al t 1 • • 

~~:~arha~g~rda~. al~v:_erl~ karışık d·u_ı man ayyare erının 
T yuk.cldıgı gorulmtiştü:r. ~ b 1 . 

g 
1 
oenderden gelen bir ıe1grafta han- mUu(8 8 Bf 1 

,.~rb~lrct·k~l~ındo. büyük bir yangın çıktı- Londra, 20 (Hususi) - Amiralltk dai-
5 ırı ıyor. 

Gene t resi tarafından bildirildiğine göre, Hein-
g . P-gll!z hava nezaretlnin tebl.,.,l k 1 oro IY..mbard ıı; nr. e tipinde on Alınan bombardıman tay-
vaın etnıe!ct ıman bu sabah saat 3 de c'!.e_ • b k ! 
tanareıer. ~ 1di. Taarruza iştirak eden ilk ~aresı .u a ş~, skoçya sahi1lerı. açı-
dlr P , uslerlne sallmen avdet etm'~ıe gında bır denız kafilesine taarruz et-

. llotlar ru ~ - . . 
dukları uayyen hedeflere vft.sll ol mıştır. 
SÖJ;leme~t,.~~ 

1
bu hedefleri bombaladıkların~ 1 Ka!ileye refakat eden harb gemileri 

tnelerı l~i;d; ~r.l Tayyareler projektör hını-J ve karakol tayyareleri derhal mukabil 
bat a mışlar ve Alman ha d fl 

aryaları ntcşlerUe karşıl ,
01 

va a faaliyete geçerek düşmanı uzaklaşmağa 
aşm.~ardır. b tın' 1 eli < ) ınec ur e ış er r. 

L 
Yedi saat a.a. Ne kafilede bulunan vapurlara, ne de 

Ondrfl. 20 
'giUz lavvare; llaber alındığına göre iki İn~ 
Snt ad~~ındakt da~a bu sabah saat 9,50 de 
uçmuştur Ü .. dtişman ÜSierinin üzerinden 

· ssun d i en z tayyare hangarları, 

harb gemilerine hi9bir isabet vaki olına
ımştır. 

Yalnız, birkaç bitaraf gerr..i hafit su
rette zedelenmiş!.erdir. 

Çay kanun liyihası dün 
Mecliste görüşüldü 

~~===============~~==-=======::~~~3=-

0sta d Besim 
Su işleri Omerin cenaze 

4 merasimi i ç i n tahvili er Ankara 20 (Hususi) - B!lecik meb-
usu Profesör Besim Ömerin cenaze.si 

Çıkarı 1 acak bugün sı:ıat on yedide kalkan trenle İs-
tanbub gönderildi. İstasyondaı biriken 

Ankara, 20 (Hususi) _ Muhtelif su !!Ü~d~ _bir ıkaJabalık üstada son ihtiram 
i§leri için sarfedilecek paranın sureti te-) vazıfesmi ya~tı. Kal~~ığın arası.nda 
mini hakkındaki 3483 sayılı kanunun i- mf'rhumun gozyaşı ıdoken taJebelerı ve 
kinci maddesinin tadiline dair kanun lA- doktorlar ?Örülüyordu. 
yihasını hükıimet Meclise vermiştir. Bu- . Cena7.e merasimi 
na göre mezkur kanunla otuz bir milyon . Öl?müni.i ,teessürle h~ber verdiğimiz 
liradan şimdiye kadar satfedilmi.yen kıs- ~ılecı.k rneb usu Profesor General Be
rna tekabül edecek miktarda banka tara- sım Ômerin cenazesi için tahsis edilen 
fından çıkarılacak bono veya tahvillerin cem~ze arabas1 bugün saat sekizde Hay 
itfasına ve faiz ve kuponlarınnın tediye-' darpa~3ya gitmiş olacaktır. Cenaze 
sine kefalet etmeğe Maliye Vekili mezun tre~~en indirildikten s~nr~ Üsküdara 
bulunacaktır. Ancak bankanın bir sene getırılecek, araıba vapurıle Istanbul -:m 
içinde çıkaracağı bon-0 veya tahvil mik-

1 
kasma "!ecirilecek. askeri mern.simle 

tan yedi milyon lirayı geçmi.yecektir. defnedilecektir. 
Tiirk Tıb Tarihi Kurumunun karan 

E 
e Fransız kabinesindeki 

tadit'<itın manası 

Yazan: Sellm Ra~ı,, Emet 

~ ransız kabinesi dün Fransız Cümhur_ 
~ rcL·>ine istifasını verdi ve ve yeni ka_ 

binenin teşkill tekrar eski Başvekil Dalad • 
ye)e hanle edildi. Böyle fevkalade blr va
ziyette ve harb içinde bir kabine istifa et -
tiği takctirde e.ski başvekilin yeni kabıneyi 
teşkile memur edllmesi için her şeyden >!\"\"el 
bu zat lle ayRn ve meb'usan meclislerinin 
hemfikir olmaları lazımdır. Ayni zamanda 
bu başvekil, eski şeklile kabinenin harb iş -

!erini idare etmek hususunda muvatraklyet 
gösteremiyeceğlni anlamış ve bu fikrini bu 
mecli.slere kabul ettirmiş bulunması lazım _ 
dır Daladyenin istilası, bilhassa son glzll 
meclis celselerinden sonra, bu ihtimalleri 
takviye eden funlllerdir. Şimdiye kadar b9.rb 
ve ınem.leket işlerınin ınuvaffaklyetıe idare 
etmiş olduğu iddia edilen Fransız hül\'.fıme. 

tinin böyle bir değişikliğe maruz bırakılma_ 
sı ve ba; vekilin de buna kanaat ~etlrme.<ıl 

Garb cephesinde 
İngilizlerle Almanlar 

çarpıştılar 

Türıı: Tıb Tarihi Kurumu Riva.setinden: için ortada mühim bir sebeb olmak laum_ 
Kurumumuzun birinci Reisi bulunan Prof dı. Bu sebeb Finlandiya harbinin netices! 
Beslm Ömer Akalını kaybettik. Türk Tıb Ta~ olmuşt.ur. Nitelrim ayni sebebden dolayı in_ 
rlhi üzerinde çalışan ilk alim olarak tanıdı_ glllz kabinesinde de yeni blr takım değişik_ 
~mız merhumun verdi~! direktifler dahi _ llkler vukubulacağından bahsedilmekte ve 
llnd(' kurumumuzun bu sahada mesaisine cari l§lerln bir takım nazırlara bırakılarak 
devam etmesi ona kalbt bağlılığımızın bir harbi idare eLınek için sür'atle karar alacak 

Paris 20 _ 20 Mart akşam tebliğinde cı:vabı olacaktır. Her sene 19 Mart 1940 da ve bu kararları tatbik edecek bir harb ka 
söyle deniyor· ·Türk Tıb Tarihi Kurumu aziz hatırası için binesinJn vücııcle getirileceğinden bahso _ 
~ · bir toplantı yapmayı kararla.ştırmıştır. lunmaktadır. 

Cephe boyunca temas unsurlarının fa- M!leııslslerim!ztn, yerıı ve ecnebi 11zamızın Bu hususta daha sarih bir fikir vermiş oL 
aliyeti kaydedilmiştir. t:lzlyelerint alle.~ine ve Türk heklmlerine c!e_ mak için bazı İngiliz gazetelerinin neşriya . 

Cephenin İngi\iz kıtaatı tarafından iş- rin icea.-ılirlerlmlzle blldlrirlz.. tından parçalar almak faydalı olur: 
gal edilen kısmında iki devriye kolu ara- ----- Olıserver gazetesi: Nazi sistemine karş. 

sında vukubulan müsademe tamamile Kont cı·ano Nı"sanda yalu:z İngiliz demokrasisinin bütun gayreti 
müttefiklerimizin lehine neticelenmiştir. kafi gelmez. Bize daha sür'atli karar almak 

B d 
ve daha azimkar bir idare lazımdır. İngii _ 

Almanlar beş ölü bırakmı~ ve bir efilr u apeşte 8 •d• İn Y gl ıyor tere ve İmparatorluk için mevzuubahs olan 
vermişlerdir. gilizlerin hiç zayıatı ol - şey azami kuHetimlzi sarfedip etmediği • 
mamıştır. Belgrad 20 (Hususi) - Romadan c Vre mlzdir. Bunun cevabı menfidir. Çünkü: 

l·ıalyanın askeri me> gazetesine bildirildiğine göre İtal - Geçen defa zaferi istihsal eden gibi haltiltl 
yan hariciye nazın Kont Ciano, önümüz- blr harb kabinesi teşkil edip bugünkü siste_ 
deki Nisa d p t · · d _ mi tadil etmediğimiz müddetçe bu gayreti 

hazırlıkları cektir. n ayın a eş eyı zıyaret e e i sarfetmemize imkan yoktur .• 

Ro 20 
Macar başvekili Telekinin İtalva se Bu gazeteye göre müttefikler hava hW -

mıı. CA.A.) - MwısoUni Mareşal ora_ h t" . t ltib d k 
1 

v. miyetini temin etmeden taarruza gi!çemi _ 
z1ani'yi kabul etmiştir. Neşredilen bir teb _ ya a ~nı. a e :ee 0 an bu zıyarete yeceklerl gibi Finlandiya meselesinden do _ 
lJğde bu mü1~kat esnasında İtalyanın aske- hususı hır ehemınıyet atfolunmaktadır. layı da İskandinavya memle!i;etlerine tarlı 
r1 hazırlıklarına müteallik bazı meselelerin etmekte hakl~rı yoktur. Zira hüsnünl.yetlerl 
görli§illdüğü bildirilmektedir. izmirde hava var:iı. Fakat enerjileri eksikti. 

Yabancı dil 
• 

tecrübeleri 
Sunday Pictorial - Geçen Şubatta, Fin _ 

landiyadn bir müdahalenin şayanı arzu ol
duğu m:ıdemki kabul edilmişti; bu takdirde 

imtihanları (Baştarafı 1 inci sayfada) hazırlıkJar.a niçin daha evvel bruılannıadı? 
zerine alarm işareti verilmiştir. Halk Modern harbler, ilk kurşun atılmadan evvel 

Ankara 20 (A.A.) - Maarif Vek:llllğinden:: bir dakikada mefruz sığınaklara gir - kazanıJıyor veya kaybedlllyor. Topyekun bu 
Devlet memurları ile bankalar ve devlet ı mistir. mücadelenin idaresi mes'uliyetini üzerler! • 

müesseseleri memurlarının 3656 ve 3659 mı.. S 1; 9 58 d ta l h" Ü ne almış olanl:ır bunu anlamalıdırlar. 
maralı kanunlar daireslnd9 yapılacak ya - aa ' e yyare er şe ır ze -
bancı dll imtihanları hakkındaki taıimatna- rinde bulunuyordu. Bu sırada hava da
meye gör~ her sene Mayıs ve İkincite.şrln fi U>plan derhal ateşe başlamışlardır. 
devresine mahsuben Mart 1940-ayı içinde TayyareJer muhtelif kollar üzerinde 
yapılma.sı İcra Vekilleri Heyetinin 9 Mart ~ehrin rnütea\ddid yerlerine bombalar 
1~40 tarih .. ve 2/13007 kararı icabıdır. Bu im ... atmıslardır. 6 ta t f d n...:k-
tıhanın gun ve saatleri anılan talimatna. _ ' yyare ara ın an uv 
menin birinci maddesln'in b, fıkrasına uyu... tor Mnstafabey caddesine gaz bomba
ıarak iHirı. olunur: sı. Hü:h...-Umet konağına ve müstahkem 

Ankara Dll, Tarlh_Coğrafya Fakültesinde: mevki kuma'lldanlığına 3 ta:hrib bom -
26 Mart l940 Salı sa.at 9 da yazılı bas! ve bir yangın bombası atılmıshr. 
29 Mar1 1940 Cuma saat g da sözlü • . . • 
İstanbul ünlverslteslnde: Tahrib bombalarının tesınle elek -
25 Mart 1940 Pazartesi saat 14 te yazılı, trik telleri ve su tesisatı harab olrnuş-

konferans salonunda, tur. Bir yangın bombası AnkarapaJ~ 
29 Mart 1940 Cuma saat 141 ~ sözlü oteli üzerine isaibet ederek yangın çı -

Generel Kazım 
Karahehirin 
Bir kanun teklifi 

karmı.ş. itfaiye derhal yangını söndür
meee başla1mştır. Otelin merdivenleri 
vanrnış bulunduITTından üst ka~ta bu -
lunan müşteriler husust vasıtalarla 

kurtarılmışlardır. 

Başmahane istasyonuna hücum e -
bombalar -

Sundny Times - Müttefikler, FinlA.ndiya 
meselesi münasebetile siyasi bir mağlubiyete 
u~ramışlardır. Fakat bu rnaltliibiyet şerefsiı 
cteğildlr. Asıl şerefsizlik, onun yanında mil _. 
cadeleJi teklif etmemek olurdu. Ayni za • 
manda şerefsizlik, onun muvafakatlnl alma& 
dan FinUndiy:ıya bir kuvvei seferiye gön • 
dermek olurdu 

Bi.ttiln bu neşriyat gösteriyor k.l Fransada 
ol~un, İngilterede olsun, enerjik harb hare • 
klHlle mlivazi yürüyecek bir diplomasi faa .. 
llyeti !steni.yor. Şimdiye kadar yapılan tec.. 
rübeler matlub neticeyi vermemiş ki şimdi. 
daha ly1 olduğuna kanaat getirilen başka 

bir sisteme avdet ediliyor. Fransadaltl kabine 
değlşikllltlnin mAnası bu olduğu gibi yarın 
İngilterede yap1lacak olan hükQmet tadlll • 
nin ifadesi de bundan başka blr şey oımıya.. 
caktır. 

Harb, her vasıtadan istifade edecek yıl • 
dırım glbl topyekQn bir mücadeleye doğru 
gidiyor. 

5l'lim & aa1-~ E.maç 

Ankara, 20 (Hususi) - General Ka
zım Karabekir askere giden memur ve 
müstahdemlerin yerlerine ailelerinden 
birinin a 1ınması hakkında Meclise bir 
kanun teklifi verdi. 

den tayyarelerin attıkları 
rlan 3 ki~i yar!ilanmıştır. ........................................................................................................ ·-·--···· .. 

Büyük bir Holanda vapuru 
daha battı 

1 Sabahtan Sabaha 

6 tarihi 
Ankara 20 (H 

te çay ka~ ~ ) - Bugün Meclis- fedakarlık istiyen ve uzun bir emeğe Londra 20 (A.A.) - Holandanın 7412 
ken meb' unl layıhası müzakere edilir- muhtaç olan bır· mahsuldu··r. l 1 k b'· · k t 

Yıldırım harbinden eser yok. Altı aydarıb~ri belde.nen Alman bücumlan b;r 
türlii yapılamıyor. Ara sıra Dolanda, Belçika hudııdla.rı kapanıyor. Bir taarruz 
hazırlığı yapıldığı zannedLlyor. Fakat günler haftalara, haftalar aylara yerlerini us ardan b 

1 
.. on u ' uyı.i petro' gemi.si Phoebus n-

\re mütaleaJar ileri sü azı .~rı soı: almışlar Bunun beş sene sonra semerelerini ik- gilterenin cenubu şarki sahilleri açığın • 
talealara kar rmuşlerdir. Bu mu- tita:f etmeğe başlayınca, halk, kendisine da büyük bir mayna çarpmıştır. 
Erkmen izah ş; Ziraat Vekili Muhlis ne gibi bir kazap.ç temin edeceğini tak- Vapur mürettebatından 30 kişi bir !n
tlr ki: a venxuş ve ezcümle demi§- dir edemediği için endişeli davranmakta giliz tahlisiye sandalı tarafından kurta -

- Bu çay işin b . 1 haklı idi. Tecrübelere vüs'at verildi ve rılmıştır. Üç kişi kaybolmuştur. 
!!:aman oldu. 1924 e aş~yalı epeyce bir halk gözleri önünde geçen bu tecrübeler-, 
nüm dekar vüs'at~:nesı~de .Rızede 70 dö- ı den sonra inandı ki çay kendisi ve Rize' 
tlu. O zaman Ya 

1 
de hır fıdanlık kurul- mıntakası için büyük bir kazanç ve ba-

k. Ri pı an tecr'"bel ·· t d" ·· ı ze mıntakası u er gos er ı yuk ·bir geçim membaı olacaktır. Bilh;:ıs-
tirmek için gerek' !a!et neiıs çay yetiş- 1 sa fidanlıkta bir kurutma evi yapıp ta 
rak ;şartları bakım dhm ve gerekse top- . .raprak!arı satın almağa başladığımız za-

Wells Neogorka 
HareJ·et etti 
Cenova 20 <A.A.) - Welb aaat 11 de CoIL. 

te dl S~vola v::ıpuruna binmiştir. Vapur saat 
13 de Nevyork'a hareket etmiştir. 

N .. f lh an çok • i lid' 1 d · · u usun çok kesif eLver Ş ır. ! .nan an ıtıbaren halk onun para ettiğ•ni 
dud olması ayni alınası, toprağın mah- anlayınca ve görünce rağbet arttı ve mü- kadar yetiştiri1ıen fidan miktarı hakkın-
gerek iktısadi eh:a~nda çay orası iı;in j racaatlar birbirini velyetti. da izahat vermiştir. 
mat mahiyeti itib rn.nııyetı ve gerek içti- Ziraat Vekili sözlerine devam eyliye- Ziraat Vekilinin bu izahatını müteakıb 
veriyordu. arıle büyük bir kı:rnı.:t rek Vekaletin bu neticelerden sonra faa- maddeler okunm~ ve verilen bir tadil 

Tecrübe1·erin çok i . . liyetini arttırarak 30 bin dekarlık çayh- takrir~. ü~_eri~e encilme~.e verilmiş bulu-
&ine rağmen halk ~ netıceler verme- ğı vücude getirmek için tedbirlerin alın- nan dorduncü m.adde mustesna olmak ü
eösterdi, rağbet .. bıdayette teredd~i.d dığını işaret eylemiş ve bugüne kadar I zere kanunun dığer maddelerinin müza

gosıermedi. Çünkü bu getirilen tohum miktarile gene bugüno keresi ikmal olunmu§tur. 

bırakarak harb tarih! yunı doldurmakta devam edJ.yor. 
Ba-rb olmadan sulh olmıyacafı tabiidir. Son misali de Şimalde rörüldü. Kunet.. 

Jer imtihan olmadıkça dostluk baflamıu:, 
Abnanyanın (harb etmeden sulh yapmak, fikrinde oldutu anlaşılıyor. Ayni fikri 

harbe başlamadan enel müttefikler Almanyaya. üç cteta. ta:llf etmielerdL 
Münihten sonra Koridor davası başladıtı uman harbi önlemek için Fransa n 
İnfiltere şayanı hayret bir metanetle Almanyayı teskine çıı.lıştll.&r. NetlcenJn nha-

metlnden bahsettiler. Avrupayı bir faciaya sürüklemekten vazıeçmesini tatlt 
dillerle anJa.ttılar. Davasmı bir yıldırım barbile neticelendireceğinJ tahmin eden 
ALnıanyayı Uma edemediler. Polonya yere serildiği zaman Almanya: 

- Artık harb bitti! diye haykırdı. Bir tecahülü arifanede bulundu. Fakat tecahül. 
arifane değil gafl_ane idl Barb henüz baslamışh. 

lladlseler yürüdü. Aylar geçtl Askeri tenezzühler!e Avusturyayı Çekoslonkyayı 
istili ediveren Almanya harbin aeılarını tatmıya başladı. Sulhün 'luymetlnl timdi 
anlıyor. Bugiin sulh istiyen Almanya ile altı ay evvel sulbü boğaı ıyan Almanya 
arasındaki mesafe 1914 ün neş'ell ve mairrur Almanyası De 1918 ın meyus ve bltk.lo 
Almanyası arasındaki mesafedir. 

Zaman en büyük terbiyecidir. 
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Sehir , aberleri 

Belediye bütçesinden ayırılan 50 bin lira ve 
dükkan sahihlerinin de yardımile çarşının biran 

evvel ıslahına çalısıl acak 

Kapalıçarşıdan bir görünüş 

Bizim Kapalı çarşı esnafının büyük j run en iyi şekflde sarfı için !Azım gelen 
derdlerinden biri de çarşının harab va- tedbirleri alacaktır. 

Şehzadebaşı c·nayetinin 
esrarı çözülemedi 

Uzun zamandanberi hazırlanmakta e
lan su mahsulleri kanunu projesi Müna- Düne kadar kendilerinden şüphe edilen tatlıcının 
kaıat Vekaletince tekemmül ettirilmiş oğlu ile eski çırağı serbest bırakıldılar, tahkikat 
ve Büyük MiUet Meclisıne veri!miştir. • • 
Kanun MccHsin bu devre toplantıların- yeni safhalar arzeylemıye başladı 
da müzakere edilecektir . 

..,.,. d be · uht l'f t tki,_ fh Şehzadebaşındaki maruf tatlıcı Şamlı mnyüllerine kurban gittiği tahmin olun-
uç sene en rı rn e ı e r. sa a- Abd" lk d" . kurb gi 'ği · t d- 1 k d 

1 · bu · 'l k • 1 u a ırın an ttı emaye un ma ta ır. arı geçıren prOJC l e ço zengın o an L • .. • • 

d . hsull . . . 1 t'h 1 1 de geç vakte kadar esrarını muhafaza c~- Maamaf1h bu tün bu tahminlere rağ-enız ma erımızın gere{ ısı sa, gc- . h A b ki 
1 

. · t' b · h" • 
nuş, attaa azı mse erın ıs ıcva ını men cınayet ala esrarını muhafaza et-

rek İ§"etme ve gerek piyasaya arzedıHş müteakıb de iki gün,-Ok tahkikatın sey- mektedie. 
işleri sistemli bir idareye kavuşmuş oJ::ı- rini değiştirecek bambaşka safhalar Müddeiumumi muavini Fethi Sezai 
caktır. Su rnahsull~ri kanun p~ojesin~_n 1 arzeylemeğe ~lamıştır. dün de geç vakte kadar Beyazıd komiser-

esasını, ~lıkhan~l?rın ~odern bırer mu- Düne kadar kendilerinden şüphe edi- liğinde bu işle meşgul olmuş, kendısine 
esscsc haline getırılmesı ve temın oluna- lerek ısrarla Üzerlerinde durulan ve ne- Emniyet İkinci Şube Müdürü Nazım da 
cak mütedavil sermaye ile bu yerlerin zaret altına alınanlardan Abdülkadirin refakat etmiştir. 
~~ndc~ daha ver~mli bir hale geti- oğlu Suphi ile eski çırağı Emin serbest Bir kız ÇOÇl g"' una tecavüz 
nlıncsı teşkıl etmektedır. bırakılmışlardır. 1 · · 

Yeni proje ile balıkhaneler soğuk ha- . k d kt 
1
_ b" edenler hap .. , mah {Üm edıldıler 

va depolarile techiz olunacak ve balık1,.ı- .Şu vazıyebti a~st~kn a ma .. 1~~ ır 1 Şehremininde Sabahat isminde bır kız 
l .... d .+ 1 h 1 _ .. mıras veya r ın ı am mu wıazasına 1 v k d KA_.

1
. ..t .. 

ar gunun e sa_,,ı amıyan ma su y-.ız.un- k b ·ım di~· nlaşılm kt dır ki bu çocugunu, ar a aşı cı.mı m evıne go u-
ın an gı e 6ı a a a • k b 'k . · · 1 ed den şimdi olduğu gibi büyük zar riara t kdird d -'- t b bl .. b hu- rere , ı ·rını ıza e en ve ırzına geçen 
a e e "'-uıaye se e ermı azı N' . .1 KA .1. d 

1 
ı · · A uğramıyacaklardır. Bu cihet h m halk, si .. bet k 1 d k 1 ı ıyazı ı e umı ın Unışm:ı an ıncı -su munase ve va ıa ar a arama - v .. • • • • 

hem de devlet için çok milhim bır k5r b k edJr } gırcezada dun nc~ıcelenmıştır. 
ca etme t . s b't ı ı d N temin edecektir. . . . . , . . uçu sa ı o an maznun ar an ıya-

Nıtekım tahkıkatı ıdare eden e r ıımdi zinin 5 sene Kamilin de 2 sene ı ay müP: 

İçinde 2 O yof cu bulunan 
bir otobüs da 'rHdi 

bu nokta üzerinde durmaktadular. detle hapis{erine karar verilmiştir. 
Tatlıcı Abdfilkadirin bazı gayri tabii 1 

temayülleri olduğu, hattl cinayet vak'a- Metruk bir evin ÇAhsı çöktü ziyetidir. Son yağan yağmurlar, esasen 1 Çarşı esnafı bu paranın çarşıyı bir ha
yer yer akıntıya ve su baskınına maruz le, yola koymaya k~fi gelmiyeceği kana
bulunan çarşının halini büsbütün fena- 1 atinde ise de Belediye, bu (50) bin lira-
l B t..-dl d' k f Yenimahalle ile Taksim arasında işli-aştırmıştır. u seuc: e ır 1 esna m nın sarfile beraber her biri hu usi c h.:ı-

- t 'k" · ·· · f 5 ş yen şoför Alinin idaresindeki 31H sayılı 

sına takaddüm eden birkaç saat içinde, Devamlı yağnwrların ve fırtınanın te
maktulün bir gençle o civardaki bir kah- sirile Kartalda Harmanlık mahallesinde 
vede s1kı fıkı konuştu klan ve beraberce t Ekin sokağında As~f is:ninde bir~~c ~fd 
kahveden çıktıkJan tesbit olunmuştur. metruk ve ahşab bır evm çatısı çokmuş~ muracaa ve şı ayetı uzerıne çarşı esna ı sa aid bulunan a daki dükkanlardan 

.. 11 dü l"k · b ·ı b' ç rşı otobüs içinde 20 yolcu olduğu halde d;,in mumessi eri ·n, a a ası ıti an.e ır da yardımlar temin etmek suretile bu . . .. .. · · .. · ·· 
taraftan Müzeler İdaresine ve Müzeler Mecıdiyekoyundekı lıkor fobnkruımın o- _.•••••••• 
Müdtlrü Bay Azize, diğer taraftan da (~O) bin. lirayı müte:ıavil bir sermaye ha- nünden geçerken, arkadan ge'en ve he-

Şu halde Şamlının bu gayri ahltıld le- tür. 

Senenin en muazzam filmi 

'
, 1. Bel d' R .. B L"tfi K d"' line getırecek ve böylece, hakikaten bir .. t b't d'lemı' n b 

1 
taL-.. ı' a ı v~ e ıye eısı ay u ır .. - nuz numarası es ı e ı ye ı ..., 

ra mür.ıcaatla vaziyeti anlatmış \le çar- d~rd haline gelen çarşının vaziyetJni arabaya çarpmıştır. Müsademe ç..ık şid
§mm biı an evvel tamir ve ıslahı lüzumu bıran e~el ıslaha çah!ac~tır. Ça.rşı es- detli olduğundan otobüs o :md nw a.tm 
üzerinde ısrar etmişlerdir. Bu rnünase- nafı, muracaatlarına gosterılen alaka ve sağındaki hendeğe yuvarlanmı~, ıçındt."
betle bu Cuma günü, eski eser!eri mu- iyi kabulden dolayı müteşekkir bulun- ki yolcular bir hayli korku ve tel"ş g('Çir
hafaza iş!erile meşgul komisyon, çarşı makta ve şimdi, kendilerine yapılan vad- mişlerdir. 

esnafı mümessillerinin de işiirakile bir lerin biran evvel tahakkukunu bekle- Kaza esnasında nüfusça bir zuyi t ol- ı 
toplantı yapacak ve bu fırsattan ıstifade mektedirler. Çarşının tamir ve ıslahı için mamış, yalnız otobüs hasara \!ğramı ... tır. . 
ederek alınabilecek tedbirleri gözden ge- alınacak tedbirler hakkında Belediye fen O tobüsün devrilmesine seooo olan o-

TÜRKÇE SÖZLÜ 

POLTAVA MUHARE ESi 
( Deli Petro'nun sonu ) 

30J.000 kişilik ordular... Müthiş 
meraklı ve heyecanlı 

Bugün A K S . 
deniz muharebeleri, 
vak'alar 

Sinemasında 
çirecektir. Aynca Belediye Riyaseti de hPvet ' tPtkik ve mütalea beyanına daYet tomobil, hadiseyi müteakıb vak'L ycdn-1 
çarşı için bu sene aynlan (50) bin lira- edilmiştir. den süratle uzaklaşiığınıian, zabıta ara-J 

fından aranmaktadır. '-mmı:aBmmm••nııı•••••••••••••••••••~ Hava düzeldi, fırtına Dün haber \8 ·me, -~~~-:_-:_-_-_-ı:mll-----v-E_N_I -1N_ş_A_o.L_u_N_A_N _____ _ 

Birkaç günde~b~~~zuk giden hava P!;~!.u~~!!~}h~zır~!d!lınak 1 M A R A ı · 
dün açılmıştır. Trakyada kar yağışı dur- üzere dün sabah tayyare posta ekipleri 
maltla beraber yollardaki karlar dona:- tarafından bir haber verme tecrübesi y.1-
r ak buz haline geldiğinden, Edirnedcn pılmı.ştır. Tayyareler in Çatalca ve Siliv
gelen otobüsler yollarda müşkülat çek-ı ri tarafından şehrimize doğru gelmekte 
mektedir . oldv.V,Unu dinleme cihazları ile haber alan 

Dün şehrimizdeki alakadarlara gelen posta ekipleri derhal te!efonla vaziyeti 
rnallımata göre, birkaç gündenberi Alt- İstanbul pasif korunma amir ina bildir
deniz, Ege den izi, KaradeniL ve Marma- miş, bu haber vilayetin en küçü!-; yerle
r ada devam etmekte olan fırtına dün ha- rine kadar derhal yayılmıştır. Bu iş 12 
fiflemiş ve vapur seferleri intizama gir- dakikada ikmal edilmiştir. 
miştir. Öğleden sonra vilAyette yapılan bir 

Kandil'.i Rasadhanesi .Müdürü Profc- toplantıda denemenin kritiği yapı 'ıruş, 

S~ı:emasını görmcdinizse Modern sinema görmediniz dem .!ktir f 

Si!VEMA Harikulade - FiLMLER Harikulade 
f ugün matinelerden itibaren YePi Program: 

Dünyanın en bUyük arf stleri 1 940 m harikası 
LO E'l1 TA OUNO Göz kamaştırıcı revü - Modalar 

BICBARD OBIENI Mu ızzam filmi~ sör Fatin, son günlerde hava vaziyetinin noksanla r tesbit edilmişt ir. 
sık sık değişmesi etrafında şunları söyl€- ---- ,, ı n .unzLanı fılrni: 

mi!tir: Bu vaziyet, kôinattaki müvazene Tica re l ı., f 1' rl: DUŞ M AN f O C U K LA R 52 NCi SOKAK 
Pt-ynir ihracın1 müaaa~e ec'ilmesi ~ meselesinden ileri geliyDr. Bir tarnitan ,. J . 

alçak depresyon tesirile barometre dü- p·va,~da rnüs,.;d t .. !;r·e !" y:-pacak - KAM' LEN RElVKLJ 
~~~sıcak oluyo~ Diğer taraflarda bu- . Peynir ihracı ~akkında~i .memnuiye- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~~~~---~~-------------~~ 

- AŞKIN ZAFER} -
na mukabil yük~ek depresyon oluynr. tı~ kaldınl~ra~ lı~nsa tii.bı tutulması ..ııı 
Soğuk husule geliyor. 

1 
pıyasada musaıd akısler bırakmıştır. 

1stanbu1<la Mart sonunda bu kadar so- Yeni mahsul mevsimi yaltlaşmış ve 
fuk nadir görülmüştür. Tecrübelerimize buzh~elerde. de 

1 
ancak 50 b~~ . tenc~e 

nazaran Martın böyle fazla serin geçtiği peynır kalınLŞ 0·duğundan muh1m bır 
senelerde bahar iyi olur.> ihraç har eketi beklenmemekte ıse de, 

----------- bunun bilhassa yeni istihsa l mevc;iminde 
müstahsil lehine tesirleri oiacaktır. Ge-Miilef Prrik: 
çen seneler bu mevsimlerde koyun sahib

Vali yakın..Ja A"''"'·,.va y.i ·'ec~k leri peynir yapıcılarına sütlerini kontu-

Senenin en büyük ve Harika.lan- Filmi 

SERSERiKRAL 
Baş rollerde : FRANCES DEE 

BASiL RATHBONE 
TORKÇE 
NÜSHASI 

RONALD COLMAN 
i PEK 'te • F~~~~~A Bugün 

İstnnbul va•,ı ve Belediye Reisi Dr. ratla satmış bu'·unduklan halde bu sene 
l..u tfi Kırdann Elektrik, 'l'ramva'I ve 'Iü- henüz sütler konturata bağlanmamı1 \'e 

nel İşletmesi hakkında izahat vdrmek ü- müstahsil fena vaziyete düşmüş bulunu- \--------------~::::::::::::::::::::::::::::::~ sıere bir iki gün~ kadar Ankaraya gitme- yordu. ' 
91 muhtemeldir. 1 Peynir toptancılan ~vvelce müşterile-

MELEK 'te 
-····-·· .................................................... rimiz olup bilahare yağsız peynir silr'J l-

Satılık köşk 
arıyorum 

mesinden dolayı kaybedilen Mısır ve Yu
nani>:tan piyasalarının yen iden kazanı

labileceğini de tahmin etmektE>dirler. 
Dön yağlı peynirin tenekeııi 500-580 

kuruştan satılmıştır. Deniz kenarında veya denize çok 
vakın bir yerde geniş bahçeli bir Gazi köprtlsft dnn sabah açılamadı 
köşk arıyorum. Yeşilköyde, Adalar- Gazi köprih-0 ctün ~bah, elektrik ce-
da, Boğazda veya Anadolu sahilin- reyanının ıbirdenbire kesilmesi. yüzün-
de olabilir. Mümkünse fotoğrafla l den açılamamıştır. Haliçten çıkacak ve 
birlikte t afsilat, fiat Son Postada I '1:~li.~e girecek vapur olmadığından köp
cMakbule.. adresine bildirilmelidir. 1 runun .. açı!lmasından sarfınazar edilm~ş, 

,.~lll••••••••••••r'}b!r muddet sonra elektrik telleri tam!r 
-. edilmiştir. 

Sayılı bir fırtına g.bı kudretiı ... 
bir inci 

Bııynk bir zafer gıbi azametli ... Nadide 
gibi eşı:: i z olaa 

K 
Güzel 

AL B A 
DANIEJ..LE 

G R 1 s 1 
D A R R 1 E U X 'un 

Şöhretine uygun... Kudretine layık bir muvattakiyetle yarıı ttığı 
bir şaheserdir. 

Bu harikayı görmek, Danielle Darrieux'un altın sesini dinlemek için 
etınlerdenberi buton 1stırn bul 

ye akın ediyor. 
Siz de devam eden şeret seline katılınız. 

ilave. M 1 K 1 ve yeni Paramnut Jurnal Teıeron : 43595 
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Çemberlaynın nutku· 
münasebetile gene Finlere 

meselesi askeri yardım 

1 Hadi.leler Kırpan da 1 
NOTLAR 

Dünkü gcn~telerden: kokusu çıkm8llllf. 
cAynaroz kilisesine ballı 17 Rum, b;r * 

Ru.s, bir Yugoslav, b•r Bulgar ve bir Ru- Dünkü gazetelertlcn: 
men olmak üzere bütün ortodoks manas- cKasımpaşada oturan Emine edında 
tırlan geçen Cumartl!N akşamı sabaha bir kadın mangal kömüründen zehirlen
kadar dünya sulıhünün teessüsü için dua rniştir .• 

Not: 
etmiş,erdir.> 

: .. ·---··-····------.. Y A Z A N --·· .... -... ·······--·-·-·: Not: ; JI. E 4 E k • l · - Kömür de gıda IIU\ddesi olınıya mı i Emekli gen er al mır r ı et ~ - Olınıyacak dur benden de Amin! hevlenıniş? 
~ "Son F osta,, nın ask ri muharriri ~ * 
! ... ___ .. ,,. _____ ....... _ ................................................................ _.: Dünkü gazetelerden: Diinkii 1(azt!lelerd~t 

K ahramanca ibir harbdetı sonra herhangi bir vesile ile daha müessir bir ı Bu izahlar gösteriyor ld, İskandinav cYcni beJediye büıçesi bir buçuk mil- cŞiş.li Halkevinden: 
yon Ura kadar açıktır: i'inlerin .ağır şartlarla sulhü ka- tarzda yardım etmek hususundaki az- devletleri lngıliz askerinin kendi toprak- 24 Mart 1940 Pazar günü saat 15 te. 

bu:ıe mecbur olmaJan !bütün insanıyeıi mim.iz eskisi gibi bakidir> sözlerile ifa- farından geçmelerine rıza gösteımeleri No~: . _ 1 - Halkevimiz komitelerinin mtiha-
elenı~ içinde bu-aktı. Fakat Fin - Ru.s de olunmtlitur. halınde de, 100.000 kişilik Ingi~ız ord:ı- Evlyı bJr edrk'!bk. soylledi: d bı yenilenecek. 
1'""·lh- - Çembe 1 · Fin1 ı:. d" t k · "lk kafil · M kaf'l · - apan a ır, yı can a ... Den )ta • 2 Gen"Jer a .. asında (Yesı'Jayl ml'V -.. uınuı derin intıbalar ve aksülimel- r aynın c .wn ıyarun e. rar ı;unun ı esı artın ve son ı esı Tb" b'' k k ld () - " , , • 
ler •~-;~-;. b" · t bm d d · · · d N d ı Fi ı· d' nma e ıse yaptım, u.fç~m açı a 1• zuu etrafında mun·· ,,ı,..,, .. alı bır' konuşma yarattığı memleketler en çok İngil- ~u. ızım ara ız an en erın oır e ısanın sonun an evve n an ıyaya d 

1 
. t d b- . k ~ 

lere ile Fram:a olmuştur. Çürıkü Finlerın sempati ile takib edilecektir.- ve cmem- varamayacaktı. Bu sebeble bu yardım ;~~ an arı yı:K ı, onun a utçesı açı yapı1ac.ak. 
nıukavemeue devamları ve neticede mu- Ieketimiz diğer memleketlerle birlikte zaten geç kalacaktı. a L 3 - Bunlardan sonra bir danslı çay 
:Vaffak ve muuff.er olma!arı miittefik.ler bu kahraman milletin ihyasına yardım Fakat Çemberlayn bunun da illelıni * \'erHecektir. 
~~ sıyasetçe re :sevkulceyşçe mültezem etmekle bahtiyar olacaktır> sözlerı de izah etti: İkinci.kanun ortalarınclı .Marc.- D::.,1>;; Pa:zetelerdnu ~ütiin üyelerimizin teşriflerfai rica e-
iken bu,, tahakkuk edem.emiş ve tamami- gösteriyor ki İngiltere Fin!.andiyayı Rus- şal Manerhaym, Fin 1ı3nd.iyadakı Ingiliz cMüteaddid katı1 H yera1amıı. ıru~1ı:ı _ denz.> 
le aksi vaki olmuştur. !arla sulh yaptı diye bırakmış değıldir. mümessiline insan istemedığini ve elin- nndan sabıkalı J,i~r ~ namı d•l!P.r Ke- Not: 
_Bu~dan ıbaşlta. müttefıkler Finlere I Onun yeni~en ih~asına ve belki, harbin deki k.u:"'etlerin . b~zl~ ~ıülünceye k~- fa'<> adında bir adam bu defa da eroin ti- Mükemmel btr program. Böy1~ ol!T'.a· 

n:~cssır. askeri yardımda bulunmak me~- so~da eger _ 1ngıltere muzaffer olur~a, d.nr kiıfi geleceğmı bıldır~ı~, ~un.uıı.a careti yanarken yal:alanmışbr. Fakat Li- saydı intihabda hiç kirNe bulunmazdı. 
kunde ıken bunu bir türlü beceremedı- eski. hududlanle ve hatta dah~ fazlasıle bera~r Mayısta 300.000 kışıye .. ihtıyacı gorun elinde akli maltWyeti dolaJl~ile Danslı çay yüzünden topl:ıntı kalabalık 
ler. Bu sebeble ünlerin, nihayet karşı yemden kurulınası.na çalışacagı an!aşıl- olacagını ve bu askerlenn mukemınel ehliyeti cc.zaivesi bulur.madığına dair olacak ve intihab büyük bir ekseriyetle 

_ı 

tarafın kuvvet ve tazyiki altında, .sulhe ~aktadır; çün~ Sovyetler Birliğinln tallın ~e. te:biye . görmüş ~~ası .ı.azım bir ~apor vardır.> yapılacaktır. 
mecbur olmaları mütrefikler hesabına Şıınal Buzdenızi sahilleri boyunca olan geleceğını soylemış. Onun ıçm İngıltere, Danslı çayın münakasalı konferansı 
hem siyasi !!'fe hem .askeri bir muvafiır bütün şimal kısımlan, Ural dağlarına şimdilik 100.000 kişilik bir orduyu Mart Not: müteakib başlaması da çok tyl MünJka· 
kiyet .. izlik saylldı. tistelik onlar vadat- kadar, Fin topraklarıdır ve buralan !c'in· iptıdasında sevke ha.zır etmiş id; ki bu - Fe-rmanlı delf tıazrPtlm, dedfklPri .şah konferansda münakaşayı kesmek 
tikleri yardımı yapmamakla itham edil-1 lerle rneilUndur. Bu böyle olduğu gibi kuvvet Mayısa kadar Finlandiyaya vara- kimse acaba bu Ligor, namı diğer Kefa- için. 
dı1er ve dünyanın nazarında kü~ük dü-l müttefiklerin mağlubiyetleri halinde de bilecekti Bu da mareşalin arzu ve dil- lo mudur? _ Yapmayın, etmeyin, eylemeyin, br 
filrülıneğe ç~ıldım. Finlindiyanın ve bütün İskandinav şüncesine mutabıktı. * kadar münakasa kafidir. 

Bunun için Fransız ve lngıliz büku- memleketlerinin hüküm ve esaret alimaj Ltıkin biz bu işde _e~_ernmiyetli ~ bı~ Di•nkü fi(az~telerden: Demek bir işe yaramazdı. Fakat. 
met reisleri memleketlerinin Fin - Ruıı girmeleri de mümkündür. yanlışlık oldu~nu goruyoruz. Çunkü cUnkapanındaki yeni köprü bu sabah _ Şimdi dan.c;lı çay başlıyor. 
haııbi k"....-ısındaki askeri siyasetlerıni Şımdi Çemberlaynin Finlandiyaya Mareşal Manerhaymın Mayısta 300.000 b !! Denı'Jdı' mı . münakaşa birdenbire ke-

-~ ir anza yüzünden açı'amadt.,. "" 
ve Finlandiyaya yardım meselela:lni yardım meselesindeki izahlarına gele~m. muallem asker isterken bunların bir or- siliverecektir. 
parlamentolarının huzurlannda izaha Bunlardan ve evvelce Daladyenin söyle- du teşkil etmelerini değil, gönüllü o...ma- Not: rJ _/.J 
lüzum gönnüşlerdir. Bu meyanda Bay diği nutuktan anlaşılıyor ki müttefikler !arını düşündüğünü gene Çembc laynın - Sarımsağı. ge1ın etmişler. kırk gün ,rml!t · u/,1,r; 
Çeınbcrlaynlıı ıdütıkii gazetelerde çıkan 1 Finlimdıyaya bir yandan mü.hını miktar· ı nutkundan öğreniyoruz. 
tzahları Fin - Rus sulbü He yardım me- larda uçak, top, atım, makineli tüfek, İngiliz başvekili söylüyor: c.M:ar.er- 1 Hun 1 arı b ·ı ı ı· yor mu ı· d .. ı' n 1· z '· 
selelerini aydınlatmak bakımından ki[ı mayn ve bomba göndermekle beraber hayın bize ayni zamanda an1attı ki, gc-
derecede açık ve teferrüatlıdır. diğer yandan 100.000 kişilik bir ordu yol- rek Finiandiya, gerek İsveçte, bunun 

En büyük mantar 
tngiliz başvekili Finlerm uzun ve kah- lamak için hazırlıklara başlamışlardı. (yani müttefiklerin yapacakları bır as· • ... 

ram.anca bır müdafaadan sonra ancak .a- Şimdi resmen biliyoruz ki müttefikler kcri yardımın) Almanvada yapacağı ak- f1 ıkrofonlU agaçlar 
ğır tazyik Jtmd~ .kabul edi!.cbilecek Şubatın ikinci on günü içinde FinJandi- sülamelden Aendişe ed~ektedir. Bu ~e-ı Sibiryanın bazı köylerine yakın ağaç-
§8.rtlarla sulh aktıne mecbur olmalarını yaya projelerini anlatmışlar ve Marhn beble mezkur kuvvetın resmen Finlan-

1 
.k f 

1 
k 

1 
t B k 

e ~ ır aw..:e ve ır facıa olarak tav.ı;if beşinden evvel Finlandiyadan, resmi bir di)aya gonderılmiyeceğ1 umı o urun - . .. _ _.. • r b' bA..J:. b" . _ . . . _ .d 1 ak 1 ara mı ro on ar onu muş ur. u mı --

cttıktcn sonra İngilterenın b-utün yap t 1 bd b , . t 1 d" ç- tad rofonlar sayesınde koyluler koye kura c - a e e u ıunmasım ıs enuş er ır. un- ır.• 

tıklarına raE:rrncn, Finlandiyayı feci fıkı- kü bu 100.000 kişilik ordu Marhn başın- Görülüyor ki Manerhaymin M"yısta rın hücumunu evvelden haber a1makt -
betinden kurtaramamış olduğunu. itiraf da nakle hazır bulunacaktı. Bunun Hk istediği 300.000 muallem gönüllü asker- dırlar. Kurdlann mikrofon!arm bulun
etmiştir. Fakat dikkat o~unursa bu Hıra! kafilesinin Şimal denizini aşarak İskan- di. Bunların top, tüfek, cephane, tank dukları ağaçlar yakınından geçerlerken 
ihtiyar başvekil tarafından kaza ve ka- dinavyaya varması ve sonra bu memle- vesaire silah ve malzeme ve her türlü çıkardıkları sesler, köyde bulunan ho
iiere mütevekkil.fule bir teslimiyErtle d~- ketin zaten ma.lunul demiryollarile Fin· techizat ve levazımlan ayn ve tedrici parlörlerden işitilir. 
ğil, yeni bir azim ve ciddi bir "arar -gös- landiyava nakli için hafta, ar ve bütün ı olarak Finlandiyaya gönderilece~ ı~eza * * 
1eren cona {yani Finlar.dlyaya) di~H' 1ruvvetin gelmesi için de aylar lazımdı. (Devamı 9 uncu sayfada) 

Yontulmıyan elmas 
Cenubi Afrikada Kiemberide bulunan 

Afrikada Kenya 
arazı ındc yetişPn 

r·ar di.ınya

run başka hiçbir 
ndc yetışmez. 

Çunkü bunlar pek 
fazla büyüktürler. 
Aralannda kutru 
otuz b~ santimi 
tecavüz edenlere tesadüf edilir 

** 
Amalar için kita~ 1 T:l:Y.A.TBO 

~~ı~·---------------------------------------•. -.... -_-___ ~ 
6 kıratlık biT elmas o kadar 1erttır ki. Fransada ftmltlar için hazırlanan kf· 
yontu~ması imkfı.nı bulunamamıştır. Sa- tabların ama karii..,...; pek f l d h 

L1 

t ( .. Son Posta ,, nm tiyatro münekkidi yazıyor ] ı 

embe sokak 1\To 4 
. . "'u az. a ır er 

hibi bu ~lması tabı? halinde muhafaza harf . k b ' 
tm kt eli yerme geçen a artı muayyen işa-

e e e r. 1 · 1: • * * ret en <.1malar ellerile yoklamak sureti'e 
okurlar. Bunlar arasında pek fazla seri 

Suı 'i ve tabii miknatis okuyanıar vardır. 

lJkt1gucularıma 
Cevablarım 

Bay <Ö. Bilir> e: 
Evet anlıy<'rum, kendi tabirinizle: 
- d933 senesmde sevdaya tutu: • 

dunuz, o zaman 60 kilo geliyordunuz, 
bugün ise 52>. 

Eh- ne yaparsınız. işte bu aşk de .. 
nilcn §ey bazısının midesine te .. ır edi
yor, bazısının da kafasına. 

* Bay c.!şi. - Tüz.> e: 
Size tavsiyem basit o1acaK, şu go • 

nül işlerini ~dilik b1r kcnnra b rakl· 
nız, hayatı kendi eme~mizlc tanz1m 
etmiye çalışınız, bay v~ bayanı düşun
miye sıra ;sUkbal1 doğru yolda temin 
ettikten .sonra gelir. 

* Bay cM. R.• ya: 
Hakkınızı teslim ederim. BaN:etti

ğiniz vaziyette görülmüş. Tutulmuş 
.bir kadiııla birlikte 78jamlY• devam 

edemezdiniz. Esasen mademki mah • 
keme de talak hükmünü vermi~, hak .. 
kınız sabittir. Bununla beraber .;ocuk
larla da alakadar olmamayı ınlama • 
dım. Hele derha1 evlenmiye teşebbüs 
etmeyi hiç tasvıb etmedim. Biraz başı 
dinç kalınıya ihtiyacınız vardır, bekle. 
yiniz. 

* Bay cKa.> ya: 
- Bahsettiğiniz vaziyet kanun • 

[arın ötedenberi kabul etmiş olduk.lan 
bir ayrılma sebebidir. 

* Bayan cH K.. a: 

- Ayrılma teşebbüsünün kadından 
veya erkekten gelmesinin karşı tarafa 
fayd temın etmesi, hele çocuğu ol _ 
ınıyan bir atlede vnrld değildir. HeT 
ııa~de bil' şekn meselesi olacak. Bu -
nunla ~rab~r acele etmeyini1 .. vazı ~ 
,Yetin tavazzu!ı etmesini beklemek l~ 
Eım. Bir milddet sonra ban3 tPkıar 
yuarsı.na TEYZE 



C: TARiHTEN 

Sehzade , 

SAYFALAR ::J 
Borlcu.dı 

Yakalanan şehzadeye padişah Yavuzun selô.mı 
bildirildi, hürmetten geri kalınmadı, fak at gece 

olup uyuyunca kaydını görmekte de kusur edilmedi 
C "Son Posta,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor :J 

Yavuz Selim, şehzade Ahmed ve şeh - 'dü: fakat, caddelerde, geçid ve köprü baş Bey bu haberi alınca: 

Azmedüp süratle ol gare Emir, 
Tuttu Sultan Korkudıı etti esir. 

zade Korkud adında iki büyük kardeşi larmda muhafızlar bıraktı; öyle ki kuş 
Tarken, imparatorluğu bir askeri bükü- uçamazdı. Şehzade Korkud, yorgun ve 
met darbe.sile ele geçirmişti. Memleket bitik, gözcülerden kurtulmak içın Piyale 
huzur ve birliği muhafaza edebilmek için 

1 
ile beraber kimsenin bilmediği bir mağa- Kasım Bey bir taraftan da padişaha a-

de Anadoluda saltanat kavgalarına sebe- raya girdiler. Yirmi gün kadar o mağa- dam gönderip keyfiyeti bildirdi. 
biyet veren iki kardeşilc, kardeşleri oğul- rada gizlendiler. Nihayet, sadık ve vefa- . Sellin va~'ad~n haber alınca mUtees -
lannı idam ettirmişti. kar Piyale ile müşavere ederek şuna ka· s~r ~ldu. Gozlerı y~şard~, ağla~ı. Kara • 

J3en bugün, Osmanlı hanedanı tarıhjn- rar verdiler: cınoglunu şehzadeyı getırmek uzere An-

de ~-ı.zade Korkudun son gu··nlerine aid A l t fl 'tı k d d talyaya yolladı. Burrnya birkaç menzil ~ı:.ıı nta ya ara arına gı ne , ora an a .. · . 
olan yaprakları nakled yorum: Frengistana geçmek. Korkud vaktile An- ı kala ~a, karşılamak .u:ıere _kapıcıb:oışı Sı -

S ·· 1· ;;=;..ı K k d t 1 d k b l 'ğ' t . t· H' t nan agayı volladı. Sınan aga yolda Kara-elim cu us ett'ö. zaman, or ·u , sa- a ya a sanca ey ı ı e mış ı. ızme • . _ . • 
dakat yemını etmiş, Selim de onun haya- karı Piyale Bey de Antalyanın kaşe ve cınoglıle buluşup ~hzadenm h~z~runa 
tına kasdetmiyeceğine and içmişti. Fakat, bucağını ve sapa gizli yollarım bilirdi çıktı. Korkudu selamlayıp kardeşının se-

l i . ' lamını bildirdi. Hatırını soı up teselli et-
bır müddet sonra, Selim, Manisa va is Bır karanlık gecede yola çıktılar, gC'cele- t" y 

1 
k lb' h d İlk 

bulunan kard,,.c:inin gızlidcıı gı'zliye bir · ·· ·· .. ·· d" 1 · ·zı k A ı. ara ı a ınc mcr em vur u. 
~ n yuruyup, gun uz erı gı ~nere n • ·ıa h d . b' k d ü 

fesad hazırlamakta olduğunu haber aldı. - d ı o d d b" menzı e şc za eyı ır eve on urup -

Mart 21 

Yerin anındaBi lstanbul 
Belediye binasının altında 

bulunan tarihi sarnıç 
Belediye reisinin de son günlerde tetkik ettiği bu 
sarnıç ufak bir himmetle pekala bir sığınak olabilir 

tnlya sancagına var ı ar. ra a a ır ıs-1 . .. .. 1 k d 1 Pi ., B d 
Bunu tahkik etmek için, kumandanlar ve ğ - d 1 zerıne gozcu er oy u ar. ya.~ ey e 

sız ma araya sıgın ı ar. hep yanında idi. Şchzacleve, tutuldug-u l d k b 
ileri gelen sipahi ağaları ağzından: cSe • J Belediye binasmm a tın a i sarnıçtan ir görünüş 

Kaldılar bunca gün ol garda. andanberi bir an hürmette kusur ~dilmi-
liın hanın siyaset kılıcından emin olma- Acu·· m-·ı.ca..r. garı·b·.• lıa·t. .. a"r, ak h K d .. 1 . - 3 - Bir müddet evvel yapılan pasif ko 

ıuı ""' • ......, yordu. F at, şe zade orku un goz erı 
ğa mecal yoktur. Hemen bu tarafa gelin, N b b.d ~ . d"ya , b 

1 
Be 

1 
... k runma· tecrübesinde belediye memur • 

e e§er ı a, ne yurıı ne ı r. yaşı da ir an dinmiyordu. Piya e ye Binbird.ir··· ekten b_iraz daha kiıçu _ve larıııın aynı' mahzene ı'ndırı' 'ldigı-·nı duy. cümlenin ittifakı ile sizi tahta oturtalım> _ 
Açlıktan bitab bir halde idiler. Çaresiz başbaşa verip derdleşiyor1ardı. daha az sutunlu bır sarnıç da beledı · dum. Herhalde bu rutubetlı' mezbel"'-

diye mektl.iblar yazdırtıp gönderdi. Kor- k d .,-, 
Piyale Bey mağaradan çıkıp zahire, yi - Halimiz nolur deyu ağ1Cl§dılar, ye binasının altında bulunma ta ır. l'kt 1 h ts 1 1 h t 

kud bu mektubların hile olabileceğine b A • • • • • •• .. • ı e memur ar ra a ız o muş ar, a • 
ihtimal vermedi. Hemen cevablar yazıp yecek tedariki için şehzadenin atına i- Cuşidup nan gam ıle taşdılar. cBeledıy~mn ustu ne .. kı, al!ı ne o}- ta soğuktan, yaz ortasında olmasın 
teşekkür etti, kendilerine ve askerlere nip giderken bir ~ö!lü bu~_du. On~ı .sır • Gece gözlerine uyku girmedi. Niha - sun?-. demek _hatasına d~~:Y~.niz. Va- rağmen nezleye tutulanlar. üşüyenle 
vadlerde bulundu. Tabii bu mektublar larına ı_nahrem edınıp serguzeştlerı~ı an_- yet, şehzade dayanamıyarak gözlerini kıa ~eledi~~m~. altındaki komur_ depo- bulunmu~tur. Buna rağmen her mahze 
doğruca Selimin eline gitti. Kardeşinin lattı, yıyecek hususunda yardım ıstedı. 1 kapadı Piyale Beyin gözüne uyku gir su hızmetim goren bu asan atıka ve · · ,_ .. "k b" h" tl b 

fitne ve fesad hazırlamakta olduğuna 

kat'i kanaat getiren Selım, sipahilerden 
mürekkeb bir kuvvetle ve avlanmak ba-
hanesile Manisa tarafına ılgar etti. Beş 

gi.ınde Manisaya gitti. Şehzade Korkud, 
her şeyden gafil sarayınd:ı otururken pa
dı ahın askerleri etrnfı sardılar. Bunu 
haber alınca, Korkudun aklı başından 

gıtti. 

Piyale adında mahrem bir dostu vardı. 
Onunla yanlarına bir mıktar altın alıp 
ve fcvkaltıde k1yınetli bir ata bınip, bah
çenin ard kapısını açtılar; gözlerinin gör
duğü yere kadar kaçtılar. 

Leşkerinden her diyarrı Şehriyar, 
Korku.dun ardınca oldıı bin sii.var. 
Her biri her yane cayan oldvlar, 
Gtihu sahralarda pfı.yan oldular. 

Şehzadenin nereye gittıği öğrenileme
di, izi bulunamadı. Padişah Bursaya dön-

H.1rry Baur'a 

. . . .. . li 1 . · - • b .. k" b klı ne ınenın ·KUÇU ır ımme e urası• 
Gızlendıklerı mağarayı. g~sterdı. ~ ne rnedı. Şehzadenin başucunda mum gibi nefo:eden sarnıç. ':gun u ~sama . nın işe yarar bir sığınak olacağını tah-
yiyecek namına ne geçıt'ebılırse gctırmc- yanar dururdu. Şehzadenin uyuduğunu halile tamamen İstanbul şehn beledı- min tt' Y• • B' 11 . • 
sini diledi. O saf köylü de, hizmeti yü - go"'zcüler öğrenince, Piyale Beyı' çagırıp· vesi bina~ma yalkışacak haldedir. Fa- man edıgınkı s1anıyborum. ızan.sB~ abı'rdzai 

· 1 · - · · ın an ama u sarnıcın ın ı . 
rckten kabul ettı. _ Seni Sinan ağa ister' kat duvarhmndan zırıl zırıl sızan pıs . .. .. y 

· d h d · t il · 1 "-" .. od rçalarından rekten bıra7. kuçuk oldu~nu, Teodo 
· · ın n h k t ..:ı 1 k 1 r kadar sarnıcı namı e mar• u un ugun'U 
Pıvale Bey e ona şe za enın a ı e 

1 

Diye davet ettiler Piyale Bey s· a su ara, AOmur. un pa .1 uf b 1 d y 

brrkaç altın verdi. ağanın odasına gitti Sinan ağa bin de - ma ru a ııepo arının apı a ı b d .. l . f U ı 
Birkaç gün omağaraya çörekten, zey- reden bin şeyden saz getln~ Piyale Be- kirli. pis merdivenlerine. duvar diple- yaz;m~n 5 ~şın6~ s~y3~ı~~m. t ' 

tinden ve meyvadan bulduğu nimetleri yi oy~ladı. o sırada bir nice kemcndli rini dolduran molozlara, sütunlannın zun ugu .. - em - me re 
' · - .. .. .. var. 33 sutun bu sahaya tak· 

taşıdı. Sonra bir ıgemi tedarikine baş vur
dular. Köy'ü, gemi bulmağı da vadede
rek gitti. Köylü, gemi tedariki için sahil
de dolaşırken: 

Gördüler altında anın atını, 
Hem dahi üstündeki a!atını. 

ehremenler, şehzadenin odasına girip kirine, pasına ragmen. gun gorup . .. . . 
h d · k d ·· .. 1 d' i düı;rnüs 1ns:ınlar gfüi Teodos sarnıçı sım ed imiş . Sutunların ırtıfaları 

şe za enın ay ını gormuş er ı, cyan · · b' l' 1· f k bod ı kl 
· t h asaletı"nı' muhaf ... za ediyor Biz bir sar- Bın ır< ıre -.ten kısaı. a at ur u a~ aman ve zaman vermeyıp oman aya - c ..,, , • • • • • A • • • 

tın dürm~lerdi>. Safdil Piyale Bey bir nıcın. mRhzeninin san at nesebmı aısa- rım enlerı te1a~ıy edıy?r·. . Buradaki!~ 
zamandan sonra odaya gelince, şehzade- letini tetki'k ve tahkike çıkmadık. Bunu da~a ~alı~. ve digerlen gıbı ortadan bı 
nin boğulmuş olduğunu gördü, cnfıle ve işaret etmekten maksadım. burasının lezıklı degıl! 
efgana başladı ve iki eline taş alıp si _ da ~ı~mak haline ifrağ edilmesinin iş- Sütun ba~lıkları Korentiyen tarzın .. 

Sahil halkı zavallının başına üştüler, nesini taşladı>. Sinan ağa Piyale Beyi den bil<' olmıyacağ'ını sövlemektir. da yapılmış ... Yerle, kubbeler arasındaki 
atından yıkıp: tekrar davet ederek teselli etti. Fakat sa- Öğrendiğime göre, birkaç giln evvel mesa'fe de diğerine nisbetle az. Fakat 

- Sultan Korkud kandedir, söyle!? 
Diye korkuttular. B}çareye çok işkence 

edip söylettiler. Bunun üzerine, Antalya 
beyi Kasını Beye haber uçurdular. Kasım 

«Son Postn»nm edebi tefrikası: 1 

dık dost teselli bulmadı. Şehzadenin na- doktor LOtfi Kırdar da ayni mahzende sütunların yarıdan fazlası, resimde gö
şını Bursaya naklettiler, Gazı Orhan Bey tetldkat yapmış. Ben bu tetkikattan receğiniz veçhile. toprağa gömülmüş · 
türbesine defnettiler, Piyale de türbedarı be1edive reisinin müsaid neticeler elde tür. l\faamafih tamamı da meydand 
oldu. R. Ekrem Koçu etti~ini i\mid edivorum. (Devamı 11 inci sayfada) 

= Baron Petrof cenablannı.a Roma, P:ı -
ris, Viyana, Londra ve Madridin Pn iyi 

konağın uşakları, hergün, ayni saatte on 

yıyorlardı. Gemiler onun için denizleri 
yarıp gidiyordu. New-York'daki biI 
building onun memurlarını ancak istiab 
edebilmede ve sayı.sız fabrikalnr parmak 
ları arasında yaprak sigaraları gibi tut 
mede idi. 

mevkilerinde beş konağı vardı Bu b*'Ş ~KR ı'NllHH~ VAN RDA 
kışilik bir sofra kurarlardı. 

Çünkü, bir defasında, sinyorları ve Bu cesim servetlerin yegane sahibi O• 

cf endileri böyle ansızın bir akşam .,e _ \\ • lan Baron Petrof, hct'hangi şeyler ve in• 
meği vaktinde Romadaki sarayına çıka- Tf gc UMf t DEN : sanlarla alelade münasebetlerinde zarif, 
gelrn~ti. Halbuki onu Pariste sanıyor • • • • müstehzi ve her ne bilmek mümkünse 
lardı. Sinyor vakıa sofrayı hazır bul • HAL 1 T F AH R 1 Q z AN S Q Y bunların hepsine son derecede aşina ini 
muştu amma, :ışçıdan, katibden tutun On lisan konuşuyor, bir prens muhake 
da şoföre, oda hizmetçisi kızlara, kapı - Yazan: Jorj Delaki mesile siyasetten bahsediyor ve ı:ıltmı 
cıya, aşçı yamaklarına kadar bütün a - yaşında deHkanlılarm sporlarile meşgul 
damlarının bol bol yeyip içerek bu sof- zamanki :maiyetile. yani malUm ola ki' mek için de iri köpeklerini yemek s:ılo - haricinde devamlı bir unsurun bulundu- oluyordu. 
rayı şenlendirdikierıni görmüştü. hazinedarı feylesofu, doktoru, katibi, 1 nuna getirtti. ğunu biliyorlardı: kendısine hakim olu- Büyük Rus ,sinyoru, Çarlar sarayıtıın 

Bu zavallı adamcağızlar da ogün an - mahbubeleri, emin uşağı ve muhafızı ·He 1 Derhal diğer payitahtlarda şuyu bU - flL Hiç biri, herhangi vaziyette olursa has nedimi ve hıırbden evvelki Paris sos
lamışlardı: ne kudrctmış bu dünyad~ki beraber girmişti; ve birdenbir:! yemek o- 1 lan bu kepazelik, diğer dört hizmetçi ta- olBUn, onu, açıktan açı~a heyecanını, ya- yetesinin sanamı olan b'J. adamdı ki, O· 
büyüklerin kudretı ve ne aşırı hiddetmiş dasının kapısında görünmüştü . 1 kımına ayni hale uğramak korkusile kur- hud samimiyetıni gösterirken yakaladık perada bir baloda bulunduğu sırada 
hiddet~eri! Astrakan kürknnün yakası ve Rusva - tarıcı bir tiksinti vermişti. diye övünemiyordu. zevkten, valsten ~·e hafifmeşrebliktcn 

B~ron cenablan, an~htarı~.ı ?':ılnı: ri bonesile çevıilmiş olan suratı önce 1 Buna mukabil, çocukluğundanberi, in- ı Kendislle beraber hakikatin serbest li- sarhoş bir toplantının ortasında, kendi • 
kendı yanında taşıdığı evınin koş~ındekı mosmor, sonra kıpkırmızı kesildi. Bol bol san nev'ini muhakeme için derece derece sanını ifade ediyor gibi görünen felsefesi sine cbunun hakkındl ne düşünüyorsu • 
·zı· k d At l T'mon (1) gıbi her 1 ' nuz, aziz baronum?~ sl.1'alini soran bir gı ı apı an, ına ı ı ' 1 atıştırıp yiyen davetHlı>rse böyle ansızın ahenkle yükselen bir .:ıdemi tPnezzü onu, kira mukavelesinin tabirlerine gö • 

sürü insana peygambercı:· bir tebessümle 
J (Ti d'Ath· s) . yakalanınca dehşete uğramış bir adamın merdiveni inşa etmiş olan baron haz - re .-::rü sOrü hizmetkarları üstünde ha 

(ll Atlnalı T mon mon ene · . . . . . .. . • .-:ıu - şu cevabı vermişti: cÇelik s:ıtın a'ın, dos1 
Shnkespeare'ir. ayni isimdeki beş pe!'dclik başındaki saçlar gibi dimdik ayağa kalk- retlerı, bunun prensıpını daha buyuk bır yat ve ölüm hakkına malik olan İ'.kçağlar larım, çelik satın alın!> 
bir dramının kahramanıdır. Bu dramda, mı§lardı; ve sanki bir ılah tarafından onl§iddetle büyüklerden zjyade yalnız kii - satraplarile, yalıud ha!k kütlelerinın ta- Hakikaten pek az kJmc;e'ondan s'.lmimi 
ıenç ve zengin bir ndam olan Timon servc- tane etten heykele tebdil edılmişler ~ibi çükler u_·_ze __ rinde tRtbik ettirmekte idi. Ve lihini tayin için yalnız bır göz kırpma- surette hoc:lanıyordu. insaı:ıl kendisin • 
tlnl bır sürii tufeylller, dalkavuklarla yeyip ' t 1 A ~ 
bltlriyor. Bunun üzerine herke.1 kendisini müthiş korkunun verdiğ~ bu vaziyette onun bu tun konaklarını, şa 0 arını, r - ı lan veya geri alınmaz bir jestleri kafi den uzaklaştıran bir Ustünl~.i~"? sahibdJ 
terkecUnce münzevi olup dünyadan alAknsını böylece duruyor!ardı. 1 jantindeki çif!likter.inı, şim~l~eki or:nan- gelen Şark hükümdarlarile mukayese ve şahsından, nayatta yalnız kalmış biı 
tesıyor. Bu piyes ihtimal tarih 1tlbıırlle Baron cenablan hiddetinden daha faz- Jannı, Fastakı malıkAnekrını doldur:ı.n ettiriyordu. (2) adamın merhametten ziyadt' k1orku tel · 
Shekespeare'in en son yazdığı eseridir çün- . . b b "ğ' .. d l'kl 'ı- d k a· 1 k' d h.. ·· d ~ 1 d sJıthi larnk kU 160'/ 1608 d ~ ılın , la korku veren bır kahkaha salıvermıştı: a ayı ıt gun e ı ı~r or usu, pe na ır 1 Oda uşağı onu tanımlvordu. Hazine - ın e en uznu a.,ı ıycr u. ' c - e o"'ru yaz ıştır. . k • . . _ _ı h · 
ı amafih ı~arousse'un verdiği izahata gö_ •Hah! hah! Vay gidı hnşerat! Vay gidi 

1 
olarak .haksız ve ekserıya ype yaman darı, efsane1eri and!tan servetinin mem- ~~hakeme edildı~ı .za~an, .~~~,.d 1 tı~ar 

re, tarihte de hntlki olarak yaşamış bir pabuç eskileri!• sonra. bu anda kudret ve düşünülmüş bazı cezalara ragmen, efen- ı balanndan bihaberdı. O, yalnız, pek a- kustahlığı, dev gıbı vu~udunu11 heybe 
=~~d d~~t~~es vardır. TercUme ettiğimiz ı azametin yanında bulunmaktan pek mcm dilerinin kendilerine en büyük haşmetle zim miktarda gırip çıkan paraların hesa- manzara'-'ı ve sadece. bır huğda Y hı.m "' 

a ramanın va~tı ile doğru • 1 . . d maımın bovnu üstünr• tutturulm uşa ben .. 
d n dor,ruya alakalı ohnamakla beraber bu nun görünen ve kendileri de efendilermc muamele edışmden gurur uyuyorlnrch. bını tutuyordu. Yırmi Hükumet bankası, 

11 
· t t ... 1 f t u 

h ·ıkl ve tarihl Tim ha bl . . d ziyen za m sura mın es rı ı e ı 'le re -
ta on ktında da tu notu hoş gelecek bir vaziyet takınmış olan tu- Esasen Baron Petrof cena arının ken- Petrof'u en yıkılmaz mi.ışterikrın en sa- d 

ydedlyoruz.: 1 f 1'l . d" d" yandırıyor u. 
MllAddan beş IL8ll' 1 ey ı erme on il. disi de dahil olduğu halde hemcinslerini (Arkası 1;nr) 

evve Ylltamış Atınaıı blr . (2' Birçok Avrupalı romancılar gibi bu 
feylesormuı Bu feylesof ç0lı:: acayib ve merha Doktoruna kararını bildirdi ve bu ka- hakir görmesinin pek garıb tecellileri d 1 İlk ğl Şarkı zul ej -------------
met.siz bir adammış. Garibi ou kl, onu zorla dar canice midelerine indirdikleri §eyleri vardı, öyle ki bu duygusu en buz gibi ka· =~n;~~rl~:rnı~vru:.d:~: ;~gizlsyon /; _ r 
acındırmak ister gtbl bahQeSlndetı ıncır ata dışan k mak 1 . b . · Hicr an 
ınr. sık sık kendisini asıp tntiha ede 

1 
- . . çı ar çın u budalalara müt - yıdsızlıktan en kuvvetli iltıfatlara kadar mlerinl hatırlatmıya lüzum yok, fakat sa-

~ttfkçe ziyadeleşmlye baflamlf. rNlha~e~r :ı~ hış bır kusturucu ilac hazırlattı. Sonra, dahiyane bir şekilde değişiyordu. Fakat deC'! bu M>n harbde hürriyet ve lstikl~lerl~i 
gün halkı\ şu haberi dalıt.m14: u\ lac; kuru- onlan mutfağa yollıyarak, bizzat meşgul onun bu suretle şahsa ve zuhurata göre kaybeden zavallı mllletlerin çelttiklerlnl du-

k tınnet niyetindeyim daha intiha olup köpeklerin ll ..a şftnmelt, bu, blr taraflı muhakemenin ne ka-
yor, .es b k d anaınlarl r di lil pasını ~a onlara ken- bin muhtelif biçim aldığını gören yakın- dar halranı eldutunu i8bata kAfl gel&blllr. 
ed~ex olanlar varsa ça u aw • e e yutturdu ve ıeri kalanını ye:Ur- lan, onda, müteaddid zahiri goıilmifleri Tereiüne edea 

[T elrikamı%ı bugünden itib aren 
9 uncu ıaylada bulacakıır u z. J 



Bu sene sebze tıatıa.n e.ıe., pahası - Ga -
1:c~ıerde.n _ 

.. Hizmetçi - Ne zengin inıanlar .. 
0~ızla:uza et koydukları yok.. her
gıuı lahana, pıra.a, havuç yiyorlar .• 
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YAPAN : ORHAN URAL 

- Ma.ılaktaki Ani mc::-ar! 1kta1 

ıan'atkarlar ve edibler için yer ay .. 
rılmlf ... 

- Hele tükür, üsladlarım:za ni
hayet baılarını ıokacak bir yer bu· 
lundul 

A.ıman ga~telerl: cBrenner müllkatının mlnası neticelerinden anlaşılacakt diyorlar. 
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HARBİ 

Sovyeı R İs 
WIYn vec, Te Norveçten bazı taleblerdc bulunmuş .. - Gazetelerden - Hltier bütün icraatını Mart aylarında göstermiş .. - Gazetelerden -

Dünya - Tevekkeli Mart ayı, derd ayı dememiıler •• Gülme komfUna, gelir baftna!. 

- Canun k .._ -- - --
- Dur öyt

81 ~lıyor, bir türlü eğlenemiyorum birader. 
e ıae • b' B l diye RomanycıcI an~ ıraz gazete okuyayım: e B• 

. an eglencıe mütehaı hlı ~etirtmiıl 

Modacta heyelln oldu .. - Gazetelerden -

- Be adam gözün kör mü, üzerimize yıkılıyorıani 
- Kuıura bakma birader, «Moda» lıyım! " Bu evde oturanlar ne Avrupai insanlardır I 

- Evet lukolltazı baıka bir fey İfİtildiği yok!. 
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Uzun süren bir oyun 
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d 

Mil:ı Şefin 
Şah Pehleviye Brenner müf akatmm neticeleri 
IJbrik telgrafı ru bek1eru!ı!:fı 1 

ind sayfada) 

Diğer taraftan Bom.adak! Alman bü-
(Rastarafı 1 inei a:rfadal -"'k . . 

samimi tebrikleriml b. likt .. .,.ı.,.• 3u elçisi de, yarın Berltne hareket ede-
. e ır e i""'""ı saa- cektir. 

detlerı ve kardeş İran mil1etinm fah ! 
ikbalı hakk . . ~e . ve 1 Londra, 20 - Nevs Chronicle gazete-

- _ ındakı candan temennilerımm sinin Roma muhabirinin b'ld' d.iğ" ·• 
kabulunu rica ederim. . .. ı ır ıne go-

re bıtaraf muşahidler Brenner mülaka
İsmet Lo··nii 

J..UJ tını Berlin, Roma ve Moskova arasında 

b1I twnıodakl mentaatlerinl tanin hasa .. 
aunda ita.ı1aoın Almanya,. Jardml etnıdl 
mesele&l menuubab.t edllmlftlr. 

Mussotlnt Avrupad.a benb nih obmu ro. 
ıunü oyn:unak tasavvurunda bwunmadıtı 
~çın Hitlerln sulh taarruzu nya düttnüştür. 
Itnlya hul:ümetınln Rel.sl n.kUn benlia geL 
medJğl kı!.naaUndedlr. 

Sovyetler İsveç, Norveç, 
Finlandiya ittifakına muarız 

Türk
1
iyt: Cü.~urreisi görüşmeler takib edeceğini tahmin eyle-

t • _,__ -zı · .. ı t - k .. ril 1 B mıet ı - - h Moskova 20 (A.A.> - Yabancı gazeteler, 
snc:uuu go en oy e a eş pus u - - abanızın hatın vardır. Ben her- nonu azr~tforine mektedirler. İyi haber alan Berlın mah- heden Finllndiva bududlannın askeri mUd• 

yordu. ki Sara bu tehdidin manasını kese böyle muamele etmem evlfıdım. T _ Ankara fellerinde hasıl olan kanaate göre başlı- faası olmak üze.re ctıedafill ittifak. 1smJ verl-
derbal kavradı ve titredi. Bu ardam Fresko mlıı!lettar ve müteşekıkir, e_vellud _bayramım münasebetile gös.- ca Sovyet devlet adam'arınd'an biri ya- len Jttlfakm akdi !çin Finlfmdiya, İaveç ve 
herhangi bir polis tehdidi karşısında baba dostunun elini sıkara'k uzaklaştı; temuş oldugun~. llıtuf ve. muhabbet do- klnda Berline gidecek ve Fon Ribentrop Norveç arasında .bö~le bir ctedatnı 1tufakt• 
muhakkak Sarayı öldürürdü... gazinoya girdi. Onların muamelesini u- layısıle en samuru ve kalbı teşekkürlen - ta Moskovayı ziyaret edecektir. 1 karşı Sovvetle!' Bırlıglnln hiç bir it.lruda bu.. 

O
N üçUN·· CÜ KISIM akta · mi takdim eder ve sa d t · · · d H' . .. .. lunmıyacağı da ileri sürülmektedir. 
• z n takıb eden ve neticeyi gayet iyi k d .. . .. a e ını:ı ve ost ve ıtler Berlıne doner donmez Göring Tass ajansı şuna beyana salA.hyettar t1 

1'1ehtabda tatsız bir tur kestiren Madam Mari, ihtiyara mülaki :r :ş ~rk mılle_tı·nı·n hergun daha faz- ve Alman ordusu erkanile görüşmüştür. Sovyetıcr Birliğinin battı harekeUne dalt 
-Hayret edilecek şey ... Bizim ara·- olarak: • te akkı ve tealisini candaıı arzu eyle- Nazi matbuah-ın neşri vatı olan b:ı hedefler, hakikate teYafuk etme • 

bacı nerede kaldı Madam M.arl?. Hal- - Kac yüz lira\ia ıkarar kıldınız.? nm. Nazi matbuatı Alınanvanın ~ılh taar- mekteilr. Zira, Norveç parlament;o.,u r~ı.t 
buki ona sıkı sıkı tembih etmiştik; de- diye sordu. (Arkası var) Rıza Pehlevi nızunda bulunaca-ına Jair verilen ha- 1 Kaınbr nun H Martta söylediği maıunı 
ğil ~? ••••••••• • :····· .. ••••••••••••••••••••••••••• .. ······- Ankara 20 - Rıza Şah Pehlevinin do- . . g .. SovyeUer B1rl1ğl aleyhine müteveccih olacak 

m . . . . Yenı Fransız kabinesi ğumlarmın yıldönümü m·· b . ber!en tekzıb etmekte ve şoyle demek- ve Sovyetıcr Birli~! ile Finlandiya arasında 
Doktor Karabetın bu sualıne bıraz rici V kT S unase ehle Ha- tedır: 12 Martta imzalanan muahede ile tam te .. 

arkad n gelen Madam Marl: bugUn kuruluyor ye Me 1 fıf aracoğlu ile İran hariciye cAlmanyanın parolası czafere kadar zad halinde bulunacaktır. 
. . nazın osa er Aalam arasında telgraf- . • t · · ' 

•. - Daha gelınemış mı? ?I~r şey de- (Baştarafı ı tnci sayfad.'l) lar teati etmişlerdir: har~· dır .. Almanya sulh ~ahsıne avdet sveç Hancıye Nazı ının cevabı 
ğil ... Artık bu adamı değiştı~ek za- Lebrün derhal istişarelere başlıyarak - etmıyeccktır. 6-10-39 da Führer tarafın- Stokholm 20 CA A.) - Flnlfmdlya. isveo 
manı geldi. Gündüz de otelde bızi her- Ayan reisi Janeney, meb'usan reisı Heriot • ·ı· b dan yapılan sulh teklifi reddedildiği için ve Norveç ara.~ında derpiş edllen tedafüi ıt. 
kesin icinde bekletmişti. Biraz ~ka ve bilihare Daladye ile gön1şmüştür. Da- ıngı iZ mat uatı yeni bu teklif bir daha yapılmıyacakUr.• tlf~lt proje.sinin SovyeUer Blrlli'.U aleyhin• 
aral ::ıva alışırsınız doktor... lactye. )'elli k•bineyi kurmak üzere ken- N"'tİ<'e ne vakit belli olacak? ~~~Yecclb o~acdaeslğına ve buyirnunblsule Ru;Fin 

- .. - d. . lan tek:l·ın • • unsurların başa ya mua e ne muga unduı;,un• B.ı sozler, gece saat onda ve klubun ısme yapı reddetml§tır. Da- Berlindeki umum! kanaat Hitler - dair Ta.o.s ajaıısının tebliğine cevab veren 
bahçesinde konuşuluyordu. Onlara ara- ladye. radikal sosyalist parti grupunda - Mussolini mülakatı neticelerinin hafta İsveç hancly~ nazırı Gunther, mezkfir teblt.. 
bacının henüz gelmediği haberini geti- verdiği ltahatta. parlamento an'anesine get.rilmesini istiyor sonundan evvel meydana çıkacağı mer- ğln berh:ı.lde bir sultefehhüme 1'tınad ettı. 
ren garson çoktan çekilip gitmişti. tevfikan yapılan teklifi kabul etmemiş • kezindedir. Bugün Romaya gelme3i bek- ğfnl, itt!fakın tedatüt mahiyette olaca~ını 
r.-.,.•ku- "'.e ,,ıı_kto d dam oldu~u söv emir1fr l:Bastarafı l mcl sayfada) 1 K t T 1 k' . h t' M . ve mimhasıran melhuz bir taarruza karşı 
yuu ~. uv run ne e ma ın - . ~· . ıebbüs zihni dl:S - • enen on e e mm seya a ı acans- mllsterek mukavemeti 1'tlhdaf edeceğlnl söf 
garsonlara, kapıcılara on para bahşiş ~unun. u~ne ~ye nazın Reynaud mualıaze ediyor göst~~ş .. 01.m~~a tan vaziyetinin muhtemel inkişafı bakı- ıemııttr. 
vernikleri vaki deeildi. Hatta doktorun yenı kabıneyı teşkile memur edi!mişt;r. k Ibr B" y · Bu, ne ıçın. Çunku ;yi mından Alman mahfellerinin bilhassa N M r R • • • ktub 
b

" 1 3 700 ı· b'-..l ka dı- - Reynaud öğleden sonra ayan ve meb'u ~ ıyız. ıtarafların hakkına riayet e- nazan d'ık.katini ce,ıbetmektedir. orveç re ıs eısının me u 
oy e . ıra l l'Uen ZM'l gı gece dıyoruz B ı fi · · b" K h 20 N cııs ısı B T l 

0 
b"l san meclislerine mutad ziyaretleri yap- · ı ara ar ıçın ıze aers verme- (A.A.) opcn ag - orveç me re . • 

erl\tr e-d ı eM... . tek k 1 tıktan sonra Daladye ile görü~üştür 1 ye kalkışmak çok tehlikeli olur. Öyle bir fsmlndek1 Danimarka gazetesine verdiği bir 
rıa am arı. rar yeme sa onuna R >'... • ders ki onu öğ . Rayhşta~ toplanıyor mülfıkatta, kendlsln!n 14 Martta Sovyd 

gird
.•. d kt K bet hah ede eynaud yarın sabah, vadi mucibince . renmeyı esasen çok arzu A d aleyhtarı bir nutuk söyllyerek Finlandiya_ 
ıgı zaman °. or ~ra A ç Reisküırrihura ce\•ab verebilmek üzere edıyorduk. Bugün öğreruniş oluyoruz ki, mster am, 20 (A.A.) - Berlınden İsveç ve Norveç arasında tedafilt bir ittlraıc 

kar~ısına çıkS'.n b1: g:ncı selamı.adı: ~erine devam etmektedir. l bitarafların hukukunu hiçe sayandh· Jı.i gelen haberlere göre, Hitlerin, Brenner tekllf ett!ği hakkında resmt Sovyet menb:ı.. 
- Bonsuvar Mosyo Fresko... D h . l h L k vaziyetten müstefid oluyor Bugün öın..t görüşmesi hakkında mallimat vermek ü- ından neşredilen haberi tekzlb etmışttr. 

"ı.. , dokL... K L.. , a a Pzım e ar. e arar . . . &· ~- .,.,.... bır· k gu- k d R b ta to 
-.'"l.J1 bonsu\ar ~vr... or.~u)Or- p .. ..;., 

20 
(AA) H • . nıyoruz ki bu ıstıfadeden J.. .... ı..3c3 takdir- ~·e aç ne a ar ay Ş gı P- Hambro: ne meclisteki beyanatında ne de 

. d h 1 .. ~ı- .... ~. . . - av as aJansı bıldı- 1- • d --r l tı ğı k muhte Jd" ı~ • ta !hl d d od t lh ..... ••· durn kı oyun a a ço t surecCA. .• riyor: ~n e o tQPluyor. Bu, İngilterenın an ya ça rması pe me ır. -z-<> r o e ra Y a yap lı;• .uı;yana~-
Bu musevi, temiz giyinmiş, soluk be- .Ayan ve m b' l'"'] . . pekala istifade etmesini bileceği bir dera- Rayhştag azası, mutad olduğu veçhile, Sovyet Rır.yadan bah!etmemıt olduğunu 

· l b •. b" tt b · b h e usan met' u. erımn · n ı· içtima tarihinden 24 saat evvel telgrafla bll_d.!.nnl~r. 
nız i ır gençLı. ır saa en en a çe- kararlan harbin daha azimli bir tarzda ır. t 1 t d h berd dil kl dır Isveç h:ır!clye nazın Ountber ııe Fin h<ı • 
de doktorun kumar salonundan. sonra s-·k ve ı"daresı·nı· 'k" 1. Sonra, bazı ecnebiler, harbin bugun-kü op an 1 an a ar e ece er • rtclye nazırı Tanncr de, Bktı.ndlnav memle.. 

. .• "• n ı 1 mec ısce arzu e- j B l J 
fokan• a~an çıkmasını beklıyordu. Klp- dildiğini göstermektedir. tarzı cereyanını tenkid edıyorlar. Bır a Kan ar ket' eri arasında yapılması derpl.f edllen te-
bi!n esaslı azasından biri idi. Hararetli M _,_'\ k 

1 
. .. hi b" h. boks maçının karnı tok seyircilerı de ic- T..ondr3. 20 <AA. > - Dally Mail gueteaı _ dafü! anlaşmanın hlç kimseye müteveccih 

e;ı-.x.ur arar ann ınyası ç ır ma ı- -s 1 n h bl ım .. I'. t lh d k b l"• n bir ovuncu olduğu halde onun kazandı- . k .. . , • te tıpkı bbyle konuşurlar. Mübareze sa- n n om!\ mu. a r1 yazıyor: o aııı.,ın1 asr e ere ' u nn ...,manı 
~ 

1 
• • • • yeti yo tur. Mustenkıf ka anlar, nvandn hasının dı ında h _ .. . İyl haber alan mahfellerde sliylend~ğlne Fin _ SOvyet sulh muahedeslle de tezad teş.. 

ğı va"ı degıld:. Kaybeder, pek az kaza- olsun, meb'usanda olsun çok muhtelif ş ' er turlu tehlikl·den 11- g5re Jkl dlktator ara.o;ında yapılan mWAkat j kil etmediğin! ve Mo.~kovanın bu anlaşma -
mr. faktı\ babasından, anasından Sl7r gruplara mensub bulunuyorlaT. l zade, bunların işleri güçl<>ri mübnri1Jeri esn~sında om as.om Balkanların b1ta.rafiılhnı I ya kar~ı cep'lr. aldığından dolayı gayret et -
.dırd • ı yüzleri te~<rar klübün masasm- I on..1rar1"' daha. kuvv~tli yumruk sallamaya teşvjk- t e i alya lle Almanyanın Avrupanın tik crln1 söyleml§lerdlr. 

da b nt-:mak için can atardı. Hele o haf- Londra, 20 (A.A.) _Havas: /ten ~~are~tır. . _ ,.. • • • 
taı Frec:ko için pok uğursuz gelmi~ti. Daladye kabinesinin istifasını Londra 1 Muttefıklenn te~bbüs~~ malını~()'!.- ı c.r C9 safer ya~an vapurlar Denızyollarındakı bilet 
Kim l .. lfr kaç:ncı defa ola~ak. gene. dok- endişesiz haber almıştır. :~:lan h_~kkındak~ ~c~kmlere daır de ı A (Bastarafı 1 inci savf ada) • • . • • • • 
tor K rahete ~:an~smak ıcab ediyordu. Umumi intıba şudur ki, Fransız p r a-l .:lefnşoyl~ demıştır. . nilatodan yukarı makineli d:niz vasıta: sun< t mahnın ıçyuzu 
Zate-n dcı'ha gurduz kaoısını BGIT\IŞ ve merıtosu, müttefiklerin Fınlandiy:.ı lehi- . . .~ _zama~lardanberı harb ta- lannın (sarnıçlı gemiler hane) ecnebı . • 
do'kt('lrg kıvmcti iki binden aşağı ol mı- ne daha müessir b. ta d .. dalı.al d rlhı bııe ol?retıyor kı, muharebelerın ya- ı'f?lanlanna sefer yapma.&ı Münaka at 1 (Baştarafı t ıncı sayfada) 
yan b·r reroanlık rehin getireceğini de bulunamamış ve S:vyetr~ ~::;~diya ih~ ~~ f!~~=b~~~ yokluğu~d~n, diğer ynrısı 1 Vekaletinin müsaadesine bağlıdır. Bu ha~. al'.11.ğı mü~emmım malılmatı 
söylp · tilAfının ihdas ettiği askeri vaziyetten i • . ırsızlık yuzunden .kaybedil- hususta vaki olacak müracaatlan tetkik da, bugun bildirıyoruz. 

Gece yarısı, mükemmel bir oyundan tifade edememiş ol:mıl~arına teessüfünü mfştır. (A.A.) ve .Münakalat Vekaletine teklif etmek Uzun zamandanberi devanı ettiği a_n-
ve ôlfı bir yemekten sonra doktor Kara- beyan eylemiştir. Gaz,.teler değifiklik istiyorlar üzere İstanbul mıntaka liman reısının taşılan bu suiıstiıual hadises~nde, Denız-
betın keyfi yerinde idi. Bununla bera- Şurası muhakkak ki dün tngilterede Londra 20 <A.A.> - Bütün cazeteıer. dnn reisliği altında MünakalAt VeJcaletile ts- ı y~l~a~ı merkez memurhmn_cıan beş alu 
ber genci görünce suratı asıldı: de Çemberlayn yapılan tasvibe mıı;men umumi sıyaset hakkında _Avam Jaunarasın - tanbul Tıcaret Odasl., Mıntaka Ticaret ~ının araların~a ~aşar~ ~~c-

- Mösyö Fresko; size birkaç kere bu teessüfe Londra dahi iştirak etmek- ::rl:~~~~~ eşt;;:1 ~~nm~~;-;~~~!~~ c~~m- Müdürlüğü deniz naklıyatı askeri komi- ı ken hareket ettiklerı te.9bıt 0ı:ruş~~· 
sövlcdim. ki borç iyi bir şey değildir. tedir. ıenmıı olduğunu yazmakta müttehldd1;; ·:; serliği ve Devlet Dcnizyolları İşletme U- ~aznun~ar, aralannda. şu şe ~ . e ır 

" R · - · m m M-dü r· ~; d ·ı k b" plan tertıb ederek, tat bık mevkune koy-
Para '1 ız yettiği kadar oynayınız. O za- oyter ajansına j!'Ore aınafln bazı gazeteler başmakalelerlnde har u u r u6 .. n en seç ece ır~ 
man ınahvolmazsmız. Amma bor edin- 'Parb %0 <A.A.) - 'Reu~r blldlrlyor: bt~ sev!t ve ldare.s!nl işkal edebilecek hiç blr müme.ssilden mürekkeb olma' ı,zere İs- muşlarcı.:r; . . . 

f 
1 

bT B .. 
1 1 

ç k Da!adye tablne.s1nin ansm.n lstlfası halk mu~ha7.aya kapılmamamnı ve hatta kabl _ tanbul mıntaka liman reisliğinde bir he- Mesela, İzmıre veya herhangı bır 11· 
cc s:mu ena 0 a 1 ır ... 0~ e şey e:eh a- arasında büyüt: bir hayret uyandırmış.;a da nede veya yüksek kumanda heyetinde dejtl. yet teşkil edilir. mana gitmek üzere bilet alan bır yo!cu, 
nşılm"7. amma .. ~dennızı tanının, ur- mecılsln 'g1zl1 eelseslne tşt1Tak eden m.;b't - .şlklikler lcab ediyorsa bunu yapması laz:m 2 - Ltizwnu halinde Münakn'at v~ aldığı biletin bedeli olarak, 15 lıra tedi-
dava• çı11kta bı J uk naım vaırdır. Ona lar arumda hayreti muclb olmamışt.ır ıe'J geldiğini yazıyorlar. A • • • • 1 . v. • • · 

h
.. t ·· J •• H h ı U&r --'·rtn h k1l ti u kill , t T•mes diyor ki· kaletı makınelı ve makınE>s1z alelılmum ye ettıgı halde, memurlar bu bıletın rup 
urrne en so uyoııım... er ne a .... r.... u me m ş \az.ye c · .1 . b f . . k h kik. b d li k, 3 li 

Is ı B" rd 1 k d' rd ·tdfl§ürdüğ11nü hesaba katmıslardır. Yalnrz l Çemberlnyn'in nutku onun enerjisinin blr gemı erın u se erlerıru tamamen men'eı oçanına a ı e e yaz.nuyara -
e~-. · . ır ge an 1 var ıyo unuz, Bo.syall.stler defll büyült sağ cenah grupu del!!idlr. Fakat icab ediyorsa kabinede el salahiyetlidir. ra, yahud 5 lira gibi küçük rakam koy-

deg 1 m ? Bu ıg.erdanlık ~e:ede!_ Ue Loa1s Marln ~upu da. reyden ıst.ıııkfıf du~~ gibi başka yerlerde de' yeni unsurla; 3 - Bu kararname mer'iyete girme- maktadırlar. Bılfıhare, vapurd:ı biletçi-
Fresko. cebmden küçuk hır paket etmt~er.dlr. Louls Marin, btikumetfn kab ıl ~cru!:>e f'C!Umelld!r. TA ki her mevki için en den evvel ecnebi limanların~ gitmek ij.

1 ıer tarafından top'.anan biletler kontrol 
çıkad·; açtı ve bahçenin z&yı:f lamba - ettlit takrire karşı şiddetli bir ifade ile ya_ l lıyak.atıtııt bulu.nsun. Hnrb, en amansız kıy. zere Türkiyeden ayrılması veyahud bu 1 daiıesine gönderilmekte fakat kontrol 
lanndm. birinin altında doktor Kara- zılm~ olan kendi takr1r1nl iler! sürmıis ve metl. adam mu.,tehllk1filr. Hatta en mülılm .. . . ı . . . _ • .. b k ine 

. senatoda verUen takrlrl tekrar etmiştir. M nskert makamları işgal ıooenlerin bile yerl!le maksadla yu'klenmış ve ecnebı memle- daıresınden de aynı curum şe e es . 
lbet" m:~tn. Kısa bır muayeneden son- rlo 8eıutoda olduğu f1bl, hfikfımetln hnrba acıam bulunab111r. ketleri için müruriyesıni a"mış bu kabil mensub bir memur bulundutund~n,. dıp 
ıra Karabet daha enerjik bir ımrette idare etmeslnl ıs _ oaıı1 Telegrapb gazetesi de ~öyle yazıyor: deniz vasıtalan yüklerini mevrid liman- ' koçanına eksik miktar yazılan bıletı a-

- Kaç lira istiyorsunuz? tlyordu. Daladye radikal grupunun t.'lkrl _ Qemberl:ıyn'!n nutku onun şahsi bir mu.. Janna boşaltır boşaltmaz. vüklü değiller- larak, üstündeki hakiki rakamı tahrıf eı.-
- 3.500 lira lazım. rlne muhalefet. etmiş ve itlınad meselesini Tatfak!yetı olmakla kalmıyor. Ayni zamanda se derhal herhangi bir 'İ'ürk limanına melcte ve dip koçanına uygun bır şekle 

ilert *1nü§tür. onun çok atu tedbirler almaya ve az.:ımt ' · · b. ·~ k bi-
Doktor elindeki gerdanlığı tekrar enerji sartetmeye lii:rum goste 

1 
t avdet etmeğe mecburdurlar. Bu gemiler solmıaktadır. Bu ışde, ileuerı yeme . 

:ince ~ağıdlara sardı; kutusunar yerleş- Almaoyada nasıl lrarşılandı ? lglı1fınefe tarar vermq olduğunu ~nbatcr;;e: mutad avdet seyir lıatları Ü7.erindeki li- Jeti şeklinde gfüternıek. yahud bırınci 
tirirken: ~:: b!:·:e~ll~d B~ a~lş~m kln~red!len Çembeilaynm nutkunu · mantar için yük a\abilirler. mevkie göre ücreti tahsil. olunan bıl~ti 

K bil dB~l SOO d •-ı yar " e en ~or · K ,_li ikin. • .. •· cü ki evırmek suretıla - a ~· ··- en Lill •vere- 8'y.a.d Alınan mehanu şu kanaattedir ki, Berlirv·'e akis'e i ömür na~ yab cı, uçun mev e ç 
mem... . . . FnNada vuk~bulan kabine ~beddülü. HJt. Berlin, 20 (A.A.) _ D. N. B. ajansı 13 numaralı karar kömür nakledilen yapılmıştır. 

Genç bin lıraya razı oldu ve 800 U- ler blktmeUnı imha eyllyeceğlnl ilAn eden b"ld" . . başlıca Türk limanları arasınd~ yap·la- Böy~ce. suçlular, dip koçanlarına 
:rada karar kıldılar. Doktor: ~lriltbıet11!,_kenk! dt.sJ ıhzıedı~ne~ yUzündledn ezıcl ı Aı:a~:· matbuatı Çemberl"'""J'n d '" 1 cak nakliyata aid azamt navlun'ar n:mı noksan miktar yazmak ve sahtekarlık 

F ka+.. ded" f:k• L--· .., muvauıı ye ., .. uı>ramıt o u:2'unun "'.ı" ım 1 . -dd tt b . devletin ka-
- - 2 ... • ı.. ı. ay sonra uu";u- blr dfıll!ldlr. söylediği nutku, akim kalmış bir frbrie korunma kanununun 36 ncı maddesindeki suretıle ~zun mu - ~ en ~r~ . 

nuzu ödersenız. hm. l~r~nıu _alının: • Bilhassa Fransız _ İngllJz siyasetinin RM- teşebbüsü diye tavsif etmekt('d ir. Ga?e- salahiyete müsteniden bu kararın neşri sasın~ ~ı:ecek ~uhı~ ıruk~rda bır pa-
Musevi genc:ı faızının yuzde yırım Fin!Andlya sulhü ile Brenner mülllltaWe t~- tcler !başvekilin bir kısmı A. an tarihinden itibaren 15/4/40 tarihine ka- rayı ıh1'l:ıs etmışlerdir. 

beş (j dueunu bfllvordu: radığı muvaffn~lye~lzllk bu istifanın esa _ ka ı 'd ··t·· ğ. j nya dıır muteber olmak üzere berveçhiati Hadise dün de yazdığ1mız gibi, bu 
M ı.. · kil 1 ~1 rşı svcçe yar un go urme , 

. - a.um; dedı. Ya ild ay sanra öde- sını teş ett ne ve Berl.n - Roma nılh - 100 bi ı,.;,,.·lik b' ~ h 1 tesbit edilm~tir: sahtekarlık şebekesine dahil kontrol da.i-
yem ~m"> verinin bir kere daha sabit olduğu fitt:e ~ö-I n ~ı ı ır Oıuu azır - . . . . 

<:'!'· • zülmezll~l Fransız efUn umumiye.sinde bir kındaki sözlerinin, garb devl en t r _ Zonguldak - İstanbul ıçın ton başına resındeki m.emunın ha talanması, :~ ve-
ril'Yı- ... az veriyonmı; senedi ~ett - panik tevlld ettiğine benzemektedir. fından bitaraf memleketler uz e de 225, Zonguldak ve bütün Marmara li- kfileten yerme gelen arkadaşının ışı an-

Fakat es~ itlbarlle Fransadakl bfitiln hL yapılmak isteni'en tazyika yenı bır mi- manlan 250, Zonguldak - İzmir 265, Zon- lamasile ortava cı lmıştır. 
Ga~lar. hemen btr ktM blem dlseler perde ~rknsı cıetışttılklerlnden iba _ sal teşkil ettiğini yazıvorlar. guldak - Fethiye 275, Zonguldak - Mer- Hadise etrnfın müfetti~1erce yap..-

getırdı~r:; aened ya'Dıldı. hnzaıandı. :ur Yenı kabineyi ister gene DaJadye teı- Berliner Bcorsen Z~itung gazetesi di- sin. İı:·kendcrun 325, Zonguldak - Sam- lan tahkikat kn al edi'!mişti:-. Ancak. 
Doktor hem seııPdi hem rehini al k etsin ister Plutokrat rejiminin diğer bir 270 k l "" 

b
. e 

1 
ı·-.l· ~- •o . aıra mt\ıne5.'l'll kur"un bunun ehemmly,.tJ ...... ı 'Y'Or ki: sun uruş. maznunlardan bazılarının e e geçmemea 

ce ıne v r ~ ı nl). ovnra o o lırayı ,., Bu -. .. r. - k d • ır-· de{tl"lkllk bugünktl 'YU!yett değ\,t1nm!z İngiltere nazarında Finlandiyayı kur- lar Çembcrıaynin İngiliz sempatilerin- için, saklandıkları anlaşılma ta ır. 
kararak uzattı. ~res~: Bu ~azlvetın de barız va:ırı vardır: Almany~ tannanın değil harbi genişletmenin den kendilerini tehdid eden tehlikeler- Suçlu memurların hepsi bulunarak. 

- 13nna emnıvetınıze t~ ~e- mec ur edlldllt bu harbe kazanıncaya k . • . - ' . . . . . · ' 
1 

• • • 

11
,,... .- K bet dar devam etmette azmevlemı-tı a - Fmlank:lıya hurnyetını iemın değil, Is- den, onları plutokratlar cephesinde sc- bugünlerde tahkikat evrakı ile bırlikte 

rlm '" osı. 0 ara · • · ~b -'-do ~ r. d · • l · · eh mi A b lın k h d ki · l k' d. Df'di Dokto gencin omuzuna vu- · a ........... ,, ... Pam htl~mettnın kimler _ veç ma enını e e geçırmenın em ye- lamlıya ı e ususun a arzu~undap adlıyeyc verı ece :.er ır. 
· r. ~k:=oltHl e~etı Alman harb styaseunı ti olduğu itirafı ÇemberJavnin ağzından bah.~eden sözlerinin manasını daha iyij Hadise, sorgu hak.imliklerinden birine 

rarrk: a ar etmez. kaçmıştıT. Binaenaleyh İ;kandinavyalı- anlıyacaklardır intikal edecektir 
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«Snn Posta» nın tarihi tefrikası: 2 Vilayet dahilindeki 
ha takhklar kurutulacak Çemberıavnin nutku münasebetile 

gene Finlere askeri yardım meselesi il 
Yuzan: Hasan Adnan Giz 

a ı bir boğuşma 

İstanbul vilayeti Sıhhat İşleri Müdür
üğü nün 1940 senesi bütçesi hazırlanmış
br. Yeni bütçe ile Sıhhat Müdürlüğii şe
hirde bazı yen.i işler yapacaktır. Birkaç (Baştarafı 5 inci sayfadn) etti, bu scbeble hem Fin~iındiyn yardım 
senedenberi sıtma i.!oe yapılan mücadele efrad, küçük zabit ve sübaylar gönüllü istemedi ve hem Norveç ile İsveç yardı· 
henüz sona erememiştir. Bazı bataklıkla- kafileler halinde sevkolunacak ve bütün mm memleketlerinden geçmelerine mu
rın mevcudiyeti sıtma mikrobunu bi~ bunlardan Mayıs ayına kadar toplanmış ni oldular. Bu yüzden gönderdiğimiz si
türlü vilayet topraklarından uzaklaştır- olacakları birkaç muayyen istasyonda ta- lah ve malzeme yerlerine varmadıktan 
mamaktadır. Bataklıklar bilhassa Kar- bıırlar, alaylar ve fırkalar teşkil oluna-, başka hazırladığımız ordu da hareket e-

DUn k U kısmın hUlaA sası - ge,erek ona görünmeden merdivene çık- t~! v~ Çe~ece civarına toplanmıştır. ö- caktı .. !ş~e Manerha~in d~a~ı~d~ do- d~edi> d~ekle müttefikler kc_nd!leri-
s ki k tı. Dar ve tahta mcrdh·enin orta basa - ı numuzdekı sene bu bataklıklar kSmilen ğan buyfrk yardım p1anı, aglebı ihtımal, nı mazur gosteremez'er. Eğer Fmlandi 

sü:-:u: 1:;e~~n1 hancıya kapıyı açtırarak maklan tam yolcunun başı hizasına ge- lnırutu\acak, bu suretl-e sıtma rnücade- bu idi ve böyle bir tasarın tahakkuku t:la 1 yaya behemehal yardımı kurmuş ve bu 
r a dıktan sonra hancı Merzu_ lesi kolaylaştınlm ı kt bir ordu göndermekten elbette kolay o- na azmetmiş idiseler - ki bunun böy1e 

ku •e~dl-' ed rek b r kadın ve blr erkek yoL l liyordu. Köle.menin maksadını anlıyan Hasta ı · A ış 0 a~a ır. . lacaktı. olduğu anlaşılıyor - bu maksadlnrına şu 
cu ha~kında malumat. istediler. kadın acı bir feryad kopararak ellerini 1- . ne er: ılave edılen yatak ve dı-
k~~kn Arrzukun mü terilerlnin arasında hiç uzattı. Fakat 

0 
bir sıçrayışta cesur yolcu- ı s:r ~lerle dogruda~ doğruya Sıhhat v: Fakat evvela Daladyenin ve sonra veya bu şekilde behemehal varmalıdıylnt 

ne ın Y cu b ılunmadı~ını soylemesı üzerL nun sırtına 'binmiş ve başına vurarak kal.etı ~e~l oldugundan bun1ar Veka- Çemb.erla~n. anlattıkla~ı vcçhilc. rnn- ve varmak için karşı tarafın sarfctmekta 
~na ınanm.yan ko!em~nler odaları ara _ yere çökertmişti. Ötekiler de abldılar· Jctın butçcsıle yapılacak işlerdir. demkı rnuttefıkler ve bılhassa Ingıltere olduğu azim ve enerji derecesinde bir 

m~aa b c;}adılar. k 
1 11 

d b .. d- .. b 
1 

k ' Sıhhat Vek51eti, vakıf sularından da ilk elde 100.000 kişilik yani takriba 9:10 gayret olsun göstermeli idiler. Finlandi
lçerı vgu r"'odkt rdan blrlnln kapısını oorlayıp 0 u yara ı ar a.n ınk ~.~.P d ak~ an a: istifade cdılme çarelerini aramakta idi. fırkalık bir ordu göndermcğe kuar ver- yayı yalnız başınn bırakmak ve onu fa· 

" en sonra dev yapılı bir adamla dırım yanına gıdere yuzun e ı peçeyı B 1 . . ·şı eli h h ı knr'1lns:ırak o:ıa d "d - k ,d d G _ el b" . d e cdıycnın bu yolda yapmış o1duğu son mı er r, er a de onlar anlanuıhdırlı:ır ik bir kuvvete göz göre ezdirtmekle ne-
- B:ına Arıkbo:n ı~~r~o; c~~:b~;11=1~~ ve a ırktı. 

0
cnç vke gukzl ırksılmda makey .a- tetkikler, vakıf sulanndan istifade im- ki bunun çıkarılacağı yer, ne kadar güç ticelenen yavaşlığı askeri ve siyasi tnrih 

"al ö 1 na çı ı. nu uca ayıp a ırm ıs- k • t hl"k li b" t bb"" 1 ls ·· f "kl · k ' k 1 ff · ,_ " an s yledı~ nl iddia etmesi üzerine de . ·anını ortadan kaldırmış olduğundan ve e ı e ır eşe us o ursa o un, mutte ı erı o ay o ay a etmıyect'ı<,: 
ç:ıvıı"un yuz.unde blr tokat çaUadL terken, arkadan sert ve alaycı bır ses du-1 Vekalet bu iş için bütçesine tahsisat ko- ancak Petsamo olabi1frdi. Çünkü İsveç, tir. H. E. Er1citet 
k Kı:ı:ılı blı dovuş ba.slamak üzere iken bir yuldu. yacak değildir. Norveç ve hatta Finlandiyanın, Alman-
adınla bir erkek yolcunun hana geldiğini - Şu at hırsızlarına bakın! Bır kadın 1 Sıhhi'-•e Vekıl" H 1 • · Al t S 1 _ yanın pek tehlikeli olacak olan husunu'-

haber aldıl k ak . . . b k d .. ·· 1 " J ı u usı a aş ve ı ı 
t ar ve kol menler hemen kapıya açırm ıçın mı u a ar guru tu yap- hat Müsteşarı Asım İstanbulda bulun- tini ve ordulannı kendi Üzerlerine cclb-

Ashf'rllk işleri: 
oşup Yo1cnlann Maandan geldiklerini ôğre- tınız' " ' 

olnce hükfımelln emrlle tevkif edilecekleri- · duklan muddetler zarfınd:ı şehrin sıhhi etmeden ve bu suretle mevcudiyetlerini İhtiyat erat yoklamaya çağınlıyor 
oı söyl,.dller Yolcu sordu·. Bütün n;ızarlar merdivene çevrildi. Sa durumunu esaslı bir şekilde tetkik etmiş riske etmeden müşekkel müttefik ordu- Bnl,ırköy Aı;kerlik Şubesinden: 

- Hangi hukümetin? nşın genç hiddetle soluyarak hôlıl elinde bulunduklarından Vekalet, şehrin ihti· ların kendi rnem'eketlerinden geçmele- 1 _ Bakırköy Askerllk şube.sinde knyıdlı 
_ Roman devanı ediyor tuttuğu kılıcını merdivrnin yarık tahta - yaçlannı yakmen g-Ozönünde bulundw-a- rine veya bu memlekette dövüşmelerine yerli ve yabancı 311 _ 331 (dahil) do"" ımlu 

larına sokup çıkarıyor, arkasında ise in· caktır. rıza gösteremi ecekleri pek aşikôrdı. bllümum ihtiyat eratının senelik yoklama • 
~ 

- Ben birkaç tane hükiımet bilmiyo _ san azmanı Arıkboğa - bir elınde te1aşla Çemberlayn nutkunda: ~sonuna ka- larına 20/Martf940 gününden Jtıbaren baş '"" 
ruın. giyemediği çizmesinin teki, öbür elinde pardı. Arıkboğa, altı çivili koca çizmesini dar imhasına tevessül etmiş bulunduğu- lanarak 24/Mayıs/940 gününde nthnyet ve... 

rllecektl':·. 
- Ben bir tane bı"le bı·ımı"yorum. koca bir somun - demindenberi bir kö - bütün kuvvetile fırlatarak zavallının ı.1a- muz tecavüz siyasetine küçük bır mille-r. 2 - Yoklamnlar Askerlik Şubesi binasın. 
Çnvuş gene hiddetlendi. şcde bu kanlı hadiseleri seyreden hancı Jiba bir gözünü patlatmıştı. Bu sefer a.- tin bir kere daha kurban gitmesi gibi e- da her gün saat 9 dan 12 ye kndar devam 
- Çok söylenmeyin, tes'Jnı olun! Mcnuka küfürler savuruyordu: yağındaki öbür teki çıkararak havada Um bir hadiseye şahid olduk• derk• n o- edecektir. 
Yüzü kıpkırmızı olan yolcu yavaşça - Kanını şeytanlar içsin be herif! Bu salladı. nun samimi. olduğuna kaniiz. Nitekim 3 -- Her doğumlunun yoklamaya geleceği 

Yanındaki kadına seslendi. somunu kaç senedir dolabında saklıyor- - Kapıdan bir çıkan daha olursa eimdi İngiltere Fransa ile bir1ikte Finlan•:Fva- cünler aşağıd:ı. gösterllmt.ştlr. Yoklnmaya 
Y bizzat g~llnecektlr. 

- Sen arabaya gı·t ben b, d ml la ı sun? Ekmek değil, taş parçası bu! iki gözünü patlatırım. ya yüksek sayılarda silah ve harb malze- 4 _ :Mah. mümess11lerııe köy muhtnrlan 
' u 3 a ar' · ""nd · 1 rd" 100000 k" "J"k Yalnız konuşacağım. Sarışın gencin vaziyetini beğenmiyen ! . Çavuşla geride ka1 an diğer üç kölemen ~e~ı ~o erı:n~ş e .. ır .. ve · ışı 1 da yoklama günlerinde behemehal buluna • 

Kad h. k kölemenlerin çavuşu onunla konuşmıya hıddet ve yeis irinde genem üzerine a _ 1gıbı bıdayet ıçın büyuk sayılacak bır de caklardır. 
• ın ıç ses çı armadan yürüdü. Ça- >' d h ı t F k t b ı 5 - Yok.lama müddet.! zarfında kanunı \•uş kölemenlerc ha rkırdı. tenezzül etmiyonmış gibi Ankboğaya tıldılar. Navmanın çok cesur ve mahi - or u azır amış ır. a a un arm nı:? 

- Tutun ru kadını. seslendi. ı rane dövüşmesine rağmen lüzumundan ~azırl~~mala.n .~·e .n~. de; y~la -;ık:ırılma- :~:~~1.o!:u~~~ı:r.0~:~~1.g~l:~~n~c:::~ 
Yolcu kılıcını çekti. - Bre hayvan isimli adam! Şu gen::e fazla uzıyan bu kavgadan canı sıkılan on) kaf)ı. deği~dı,Bbılfııl ~~a;dıyayn .. v:~- mfiessesrlerle fabrika, şirketler ... vesairede 

"y1e bizim işimize karışmasın' ve rahat h t k d 1 • • 1 ma arı azım ı. unun ıcm e ya gonu - müst.'lhdem olanları yoklamaya gönd€rmi _ 
- O kadına dokunanı ikiye Mlerim. so ' . _ _ ·. A kb - rah a a~ını oyurmaıt ıstıyen lü kafileler yollamak usulünü terci~ e- ""'n amirler, hakkında knhunen ceza "• hkn 

Delıkanlı Boganın mudahalcsınc vakit n oga, emen ırı bır odun parçası ka- d ek b kt"l . K. 'd .. - .. ..._ 
Kölemenlerden biri sürat1e yürüyen ak t 1 y • d" V .. . er una va ı e, vanı anunusnm e, mı tatb\k olunacaktır. 

k d bırakmadan yerde yolcuyu bağlamıya ç:ı- par aş ıga ın ı. e bu muthış adamın 
a mı önlemek irtedi. Fakat acı bir fer- karar vermek ve bac;1.ama'< Jiizımrh veya- Dof'ıınıfar Yoklamanın yap• ~ağı günler 

yad kopararak )ere yıkıldı. Sağ kolu par- lışan dört kölemenle, kdaını kucaklıyan inmesile beraber çavuşla bir kölemenin hud da Petsamoya ordu cıknrma1'. Bu 311 ve 312: 20.22/Mart/940 günlerinde 
çalanmıştı. kolu yaralıya haykırdı: yere serilmesi bir oldu. her iki tedbir sarih ve sade oldukların- 313 > 314: 25_27 > > » 

Yedi kölemen hemen k;lıçlarını çeke - - Eğer bu handhan genekiseki~ kişi çık- b" G;r~de kalan diğer iki kölemen büyük dan muvaffak olabileceklerdi. ;~~ : ;~:~ 2~:!~1s:n ı9:0 günle:ınde 
rek cesur '-"olcun t r d 

1 0 
mak isterseniz der al şu i · yo cuyu ser- ır e şet ve korku jçinde bir Köşeye bü- Fakat müttefikler Petsamov. a muha- 319 • 320 .. 8 12 

J un e ra mı sar ı ar. ""ld"' • » » » 
çe' ik b r sıçrnyı la merdivenle kapının ! bcst bırakın! zu U er. rcbe il<' kuvvet çıkarrıa1ı; k,.:riil:-rsinde 321 • 322: 15.19 • ıı ıı 
arasına geçti. Burada baba. Merzukun Çavuş hiddet içinde arkadaşlarına dön- Arıkboğa korkunç silahını merdivene bulunmağı göze alamad kları ııib• vuka- 323 » 324: 22_2a » • > 

ycılculnra 2 • d yemekleri koyduğu tahta dü. 1 fırlataö~ak genç arkadaşına gürledi: nda tarif ettiğimiz uc:ulde ~ünülliı, si- 325 » 326: 29-30 • Ve L3/Mayısl940 gün 

bir dolab \"ardı ki onu bir tekmede de • - Artık fazla gidiyor, gebertin şu e - . - tekilere dokunma Nayman! Renk- lah ve ma1ızeme göndermeği de bac;ara- 327 • 328: 6_10 Mayıs/940 günle:~~~:de 
virc>rek hndine siper yaptı. debsizi. leri kaçtı. madılnr. İngiltere 'Ve Frans::ının Fııılfındi- 329 • 330: 13-l7 > > J) 

_ Üzerı"mn gel . k Kö1emenlcrin en cesuru davranmak Delikanlı kölemenlere emretti. yaya l!Önderdikleri silulılarla h~rh r:ın.1- 331- 20.24 
'"' enı ya arım. . . . . ı K Ha . .. " _ istedi Fakat genç 'ımşek gıbı merdıven- - ılıçlarınızı yere bıralfın. zemec;inin bile mahallerine varmarrış 

> il I> 

, fkıkate:ı çok çevık ve cesur dovuşu· 1 den inerek bir hamlede çok isabetli bir ı Onlar derhal itaat ettiler. o1duklarını şimdi ha\-Tet'e oqrcnivoruz. Almanyadaki talebelerimize 
· or, evkalade bir maharetle kılıç kulla- darbe indirdi. - Şimdi çabuk şu ad::ım'arın bağlarını ve Finlandivanın nok'ian asker. ncl~san kavur'lla gönderiliyor 
nıyordu. Daha ilk hamlede iki kişiyi el- ı ·· ·· M k · · 1erind . Yolcuyu bağlıyan kölemenler bir ara- çozun, erzu sen de bıraz su getır, ka- silah ve noksan ma1zeme ile avlarclnnbe- Avrupa harbinin başlaması, üzerine 

. en yaralamış, bır kılıçı kullanılmaz 1 d 1 ı dını avıltmıva ralış. ri nasıl kahramanca dövi.i~tüğünü "İmdi memleket ve harb iktısadiyatı ı·c.,blarına 
bır hal · . f Ü k" . 1 ya top an ı ar. v , ~ .. 

e getırmış 1• ç ışının yara an - . A • _ Bağları çözülen yolcu hemen ayağa daha fri anlayıp takdir ediyoru1 Fin1an- uyularak memleketimizden bazı gıda ve 
tnasına rağ b k d h kal gt Mcrdıven başında haltı kemalı sukl\ -men eş as er a a mı~ 1 • kalkarak gencin ellerine sarıldı. diyavı kurtarmak için daha bac:k::ı dah::ı iptidai maddelerin ihracı mencclilwiştı. 

Bire karşı beş. Dövüş muhakkak ki bonetle ~md~nhuaki~ktevbellermbyğe ç~blılşabö~-:-r~k- ı - Size nasıl teşekkür edeceğimi bil -,'büyük bir slirat ve enerji ile h:we,'~et 13- Almanyada tahsilde bulunan talebelc· 
Cf'rur • ı · ı · b. til . 1 ğa şun ı r o a gı guru - . _ 'YO cunun m::ıg u ıyE> _e netıce.e - miyorum. Hayatımda hemen hıç boyle zımdı. Harbde .c;Üratslz ve eneriic;iz mu- rimizin iaşe vaziyeti nazarı dikkate alı. 
tıe"ekti. yordu.. . . . kahbe bir tuzağa düşmemiştim. Beni kur- vaffakivet yoktur. Zorlanmıvan mu•:af- narak aileleri tarafından beş kiloya ka-

Siyahlı kadın, korku ve heyecan için- Vazıye~ın vaharnetını kavnyan çavuş tarmakla bana en büyük iyiliği yapan fakiyet1Pr ise kendi kendil.crin.:? tecelli dar kavurma gönderilmesine müsaade c-
0.e duvara ~lanmış, put gibi hareket - yanındakine fısıldadı. bir insan oldunuz. etmezler. dilmesi kararlaşmıştır. 
tız bu kanlı mücadeleyi seyrediyordu. - Çabuk koş, çadırdaki arkadaşları Genç !akayd bir halde ellerini çektı. cBiz elimizden geldiği kadar sNh ve Bu müsaade üzerine talebelerimizin 
~olcunun birkaç kol daha .kırmadan tes- imdada çağır! - Benim yerimde kim olsa böyle ha- malzeme vola çıkardık, bi!' de ordu ha- aileleri ihracı memnu olmıyan maddele~ 
hın. olmıyacağını anlıyan kölemenler - Kapıya koşan kö1emen birden efüıi reket ederdi. zırladıl--. fakat Almanva i~i vaktile an- re ilaveten posta ile beşer kiloluk kavur-
d(ln biri, bir anda aklına kurnaz bir fikir yüzüne götürerek boğuk bir feryad ko -1 ( A rkwıı var) Jadığı i~in İskandinav dl'vletlPrini tehdid ma göndcrmeğe başlamış1ardır. 

Kasa: 

Alt.ın: Safi 
Bı\NKNo·r 
UFAKLIK 

kilogram 71.721.214 

D h·ı . a 1 deki MUhaoıner ı 
'rilrk lira.\ı 

Al~~~İ~feki Muhabirler : 
'1Itına Safi kilogram 6.808.538 
dövtzıertahvl!! kabll serbest 
nıe~ dö • 
bak.ıyeı "~er 'Ye l:fo~ıu klirtnl 

erı 

Ha· 
Deruh~e Tahvilleri : 
karşılı~ e~II•n enaın nakdl7• 

Kanunun il 
rtnc tclf\\ - 8 ıncı madde!~ 
llkl •h~i an hazine tarafından 

""U Yat 

. Senetı.t Cüzdanı ' 
'I1CAJU 8ENEn • 

F..sb.anı AT 
'Ve Tahvilat Cüzdanı : 

<Deruhd 
A - hUy ' edilen evrakı nalı:· 

fTa~nıu tarfl}ığı E.shAm .,. 
B _ Ser lil~t Utıbarl kıJIDetle) 

A oe.sı e.!hanı n tah•lllı 
V'n!ıslar • 

lla?.:lneye n, · 
'1Itın ve DJ ~ VadeU na.na 
'l'a v '10 11zertna 

hvuaı tıertn 
n. e 

ıs.c;edarlar : 
t.luhtelil ı 

100.881.625, 23 
12.427. 838,50 

Ul91.782,90 

293.127,38 

9.576.471,49 

39.913,80 

33.214.631,66 

158.748 563,-

18.206.398,-

232.425.705 Ol~ 

50.518.624,36 ~ 
8.395.982,01 

2.159.000,-
10.315,58 

'l.8'6.'173, 40 

Lira 

115.201.246, 69 

293.127,88 

42.831 015,95 

140.542.185,-

232.425.705,01 

58.914.506,37 

10.018.088,98 
4.500.000,-

16.480.811.« 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesj : 

Adi Ye feflı:alade 
Hu.swd 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhde edU~n evrakı nalı:dl)"e 
Kanunun il - 8 lncl maddeleri 
ne teYflbn hu.ine tarafından 
"ff.k1 ı.111aı 
Deruhde edilen nrak:ı n.&11411• 
baktye.11 

K&l'fllıtı t.amamen altın olarak 
Uheten tedavüle n.zedilen 
Ree&konı mukabili illveten teda. 
nzed. 

Türk Lirası Mevduatı: 
~viz taahhüdatı: 

Altuıa talt'f'ill tt.bil döYtı&ler 
mter dö-Yı.Sler Te &lacak.lı tllr1nı 
baıı:tyeleri 

Muhtelif: 

Yekiln 261.186.767,82 

t Temmm 1938 tarilaindea ltı"bum: t.konto baddl 

-

Ura 

15.000.000,-

4.217.134,25 
6 000.000,1 10.217.13{,25 

158.748.533,-ı 

18.206.398.-

H0.542.165,-

1'1.000,000,-

_H8.500.000,- 306.042.165, -
120. 794.595,73 

9.733,72 

40.351.236,06 40.360.969, 78 
128.771;903,06 

Yekt\n 621.186. 767,82 

fo 4 Altın üzerine Cfo 3 

·-··- - - --- .NLuaaemıeyh: KUımııut: - ~· ~ .. ~.. ..., Ulll J u~ 

E>ritecek ve açık :n;esamelerl inşaatında inşaat mUtenhhldl İstanbullu 
sıklaştıracaktır. Aynı zaman • He.san oğlu Kamll 
da cildi yumuşatıp beyazlata - d 1 tnsl.z a~aç kesmek _ 
ca:ktır. Bu tarzı tedaviyi tat • Devlet ormanın an _ z 
b"k ed ( " d 3 d k k ) h t.en suçlu Kfllmllde mukim demlryol inşao. .. 

1
/ d e~ ~n. ~ b<; : er tında .mnteahhtd ist:ı.nbulln Hasan oğlu R. l• 

a ı~, ~ ~s~nı k ırço .se~e mll aleyhine Zonguldak orman idaresi taı·::ı.. 
f!e,~7k~s":ı~ş t u aca ~; y~nı r- fından açılan tazminat davasmın cereyan 
~e ıTfıKf..L~~e ;a . ? acn .. - ed~n duruşmasında; müddeialeyhin lka.-n.et. 
ır. remının mus- li tı bl en hakkındaki 

mir neticeleri ~arantidir gllhmın meçhu ye ne na 
------------·---- davetiyenin ilanen tebliğine rağmen duruş.. 

ma a eJmeml.ş olduğundan hakkındn \-Crl. 
Bayındır SuUı Hukuk Hakimliğinden: y g dahi nAnen t.ebllğ!n" ve len gıysb kararının uu v 

Bayındırın Canlı köyünden Rüstem kızı duruşmnnın 3014 ·940 tarihine saat 14 de tA-
Fat.ma Dı;.rcan t.arafında~ o köyden Mustafa llklne karar verllınlş olduğundan muayyen 
karısı Hetıce Güçlü ve Istanbul Bakırköyde günde gelmediği veya bl.r vekil g5nderme
Çooançcşmede Yeniköy mahallesinde Hırls- dlği veya dava esasına karşı blr günn 1Urazdn. 
tanı Sucu Hüsmen karısı ROstem kızı Habl- bulu:ımııdığı takdlrde bir daha mnhkemeye 
be aleyhlerine açılan Canlı köyde bir bab kabul cd!lmlyeceğlne ve hakkındaki muhn. 
hane ve malftmillhudud tarlanın izale! ~yu kemenln gıyabında b:ı.kılacağı 11ô.nen tebliğ' 
davası fü:erlnı> müddelaleyhlerdcn Hııbibe olunur. 940/161 
namına çıkarı1::ı.n davetiyede gösterilen ad- ---------------
:re.<ıte bulunmadığı meşruhatue bllfı tebliğ 
lad' edilmiş ve mahkemece nrmen tebllğnt Zonguldak Sulh Hukuk llfıkimllğindcn: . 
ıta.cıına karar verilmiş olduğundan muhake- Mtidd.ı-laleyh: Zonguldak orman idaresi 
menin muallak bulunduğu 17 Nisan Çarşam- veklll Fehmi Sözen tarafından devlet orma. 
ba günu saat onda Bayındır sulh hukuk nındn izinsiz ağaç kest.lğlnden dolayı eşcar 
mahkemesine g<?lmesl veya usulü dairesinde bedeli olarak Klllmlide Glresunun Alüçero 
tanzim olunm~ vekAletname ile kendi.sini kazasının Karabork Kö. Nuh o!;uılarından 
t.emsn et.tlnnesı aksi takdirde hakkında gı. Mehmed oğlu Mustafa aleyhine açmış oldu. 
yap karan verileceği fift.nen tebltğ olunur. ğu 2198 kuruş tamılnat davasının cari du uş 

ma.sındn: 

İstanbul İkinci iflas l\lemurluğun _ Müddeialeyhin ikametgahının m{?çhultyt>tJ 
dan: haseblle hakkındaki davetiyenin nanen teb.. 

_ Uğlne ve duruşmanın 30/ 4/940 saat ıo n ta. 
Muflls Alfredo Blyanki masasına gelen a. liklnfl karar vnllmlş olduğundan müddei • 

~aklı .. h~zinenln i.~tedlğt 341 lira SO kuru _ aleyhin IMzkfir günde mahkemeye gelme;.."1 
fUn mum.sın borcu olduğu ibraz edilen ve • veya bir vekil göndermesi; gelmediği veya. 
aaikle anla.şılmuına binaen bentbcl .sıraya blr nkll göndermediği takdirde dur~anırı 
~Jld ve kabulüne tnA.,, idarec;ince karar \'e- gıyaben cereyan edeceği tebliğ makamın• 
ilin~ olduğu Ufm olunur. (25f.44l kalır. olmak üzere ll~n olunur (940/162) 

ı 

r 
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(Memleket llaberleri) !son Postal S P O R 
Kahta kültnr seferberliQine 1 Tra~yada 3.6 saat Kız liseleri arasındaki 

.dd ti hl b } mutemadıyen J J şı e e mu . ac o onuyor kar yağdı voleybo maç arı 
Kazanın 200 köyü, 35.000 nüfusu olduğu hald~ 
ancak dört ilk mektebi vardır, halkın ekserisi 

ana dilini unutmuş bulunuyor 
Cenub doğusunun 

teyyal: topraklara 
malik bu güzel kôşe· 

sinde toprak ve ha
va şartlarının müsaid 
oluşuna rağmen zi ~ 

raatin iptidai istih -
sal va 5ıtalarile yapıl

ması, topraksız olan 
köyEin ü n \·a~i trıp 

raklnr m sahıble:-i · 
ne ecir olıt!a.SJ 

iebebile 3:),000 köy • 
lünün azlığı refah 
içinde yaşamakta, 

çokluğu dar bir mai
§et i~inde bmür g~ • 
çiı·mektedir. 

Sümer, Elam, A -
bd medeniyetlerinin 
be~ıği olan ve mil ~ 
yonlı:trca insanın ko.. Kahta köprüsü 
tayca geçindikleri bu bereketli topraklar-! Fakat her şeyden ön::e Kahtanın yola 
da yaşıyan yurdd~larm bu hale düşü - ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç pek şiddetli
~ünde, bu ıktısudi sebeb ve sai~lrrden dir. Çünkü Kahtanın çok geri kalmış ol· 
başl-.a yolsuzluğun da büyük payını zik- masının ve başka yurd köşelerinin fun
retmek Hi.zı ındır. ranma nazaran iptidai halde bulunuşu • 

Kahta, dağ yolile Malatyaya bağl an - nun başlıca sebebini yol teşkil etmekte -
nıış bulunmakla ise de kışm, kar bu yolu dir. 

Bcibaeski (Hususi) - Trakya hava
lisinde 36 saat mütemadiyen yağan 
karlardan husule gelen sellerin bilhas
sa Mandra köyü ovasında mühim bir 
göl peyda ettiği ve Ergenenin taşarak 
civar köylerde ufak bazı tahribat yap
tığı öğrenilmiştir. 

Havanın yumuşak ol.mast hasebile 
eriyen karlardan dün İsWnbul - Edir -
ne otobüs sderleri durmuştur. 

Bu sabahtan itibaren şiddetli bir 
kuru soğuk hüküm sürmektedir. 

Trabzonda şeker kaçakçıhgı 
yapan bir tuccar ve şoförü 
sUrgUne mahkQm oldu!ar 

Trabzon (Hususi) - Ankara rad -
yosunun şeker fiatlarını ilan etmesi ü
zerine Akçaabad kaızası tüccarlarından 
biri bir gece sabaha karşı deposundaki 
şekerlerden aJtmış sandığını başka bir 
mahalle kaçırarak saklamak isterken 
yackalan.mış ve mahkemeye verilmiş -
tir. Ayni günde bu tüccarla sandıklart 
otomobili ile kaçırmakta ola'1ı §Oför 
hakkmcfa m ahkemece milli korunma 
konununun 32 ve 59 uncu maddeleri 
tatbik o;unarak tüccar bir sene sürtin 
ve 2SO lira ağır p<m-a cezasına, şoför ise 
6 ay sürgün ve 125 lira para cezasına 
çarptırılmış ve 60 sandık şeker de mü
sadPre edilmiştir. 

kapattığı cihetle, 3-5 ay istifade edile - Kahta 200 köyü o!an ve 35,000 nüfusa 
memckte, bizzarur Adıyaman - Besni malik bulunan bir kaza merkezi olmasına Bursada bisiklet müsabakaları 

yolilc mü nakale temin olunabilmekte _ 1 rağmen çok fena şartlar içinde lmrulmuş. 
dir. 4 okula m alii<.l;r. Bu kültür bakımın- Dursa CHususi) - Geçen Pazar gü-

nü Eskü:;ehir le Bursa bisikletçileri ara-
1\lünakale ise katırlarla yapılmakta, 

1 
dan bir gerilik ifade eder. 200 köy ve 

sında 75 kilometrelik bir koşu yap1l
kaza adeta kış mevsiminde kendi içinde 35,000 nüfus için dört ilk okul sönük bir 
yaşamaktadır. Gölbaşından Besniye ka· 1 ifadedir. mıştır. Her vakit birinciliği kazanan 
dar yol iyidir. Fakat buradan itibaren Yalnız hususi muhasebe kanalınd~n Bursa!: 1._fikmetin bisikl~i ariza ya'.P
lesviyei türabi'Yeden ibaret araba yolu I (200,000) lira veren 35,000 köylü için en ~ oldugundan çok gerı kalmı~. bu 
\•ardır. az (20) köy okuluna ihtiyaç vardır. yuzden derece alamamıştır. 7 ge~ç Es-

i H k d ·1· · ı... t · ı · Jt d kisehirden. 4 genç te Bursaıdan müsa-Yol kenarlarında kırılmış taş yığınla- al ana ı mı yaı.·ancı esır erı a ın a I . . . A • • • • • 

·· ·· k . d ·· 1 d. ... . ·· unutmuştur Onl arı kendi dıllerine u - bakaya ıstırak etmıştır. Eskışehırlıler 
rı gorulme te ıse e soy en ıgıne gore · b' . . .k. · .. .. .. d ı · ı 

• t hl ·d ·h ı d., · B · Ad la<:tırmak kavusturmak için Kahtanın ınncı. l ıncı. uçuncu erece en a mıs-rnu ea 11 e ı a.e e ı..nuş esnı • ıya- :. ' ~ . . . . . . , . 
man yolu birçok yıllardaııberi ikmal e- kültür seferberliğine ihtiyacı vardır. lar<lır. Bırı~cı Sabahattı~ gelmıh: ı~ı 
dilem~miş bulunmaktadır. ı Bol okula, öğretmene ve. eğitma1e saat 14 dakikada mesafeyı katetmıştır. 

Kazanın belli başlı mahsullerini; za - muhtaç bulunmaktadır. Kaza ımara çok - - - -
b ire, pirinç, üzüm, fıstık teşkil eylemek- ! müsaiddir. Fakat inşaat malzemesi yol - Ankarah gençler Uludagda 
t e, yağ, yapağı, koyun, büyük baş hay - ı suz1uk sebe?ile .. ~k p~halıya maloldu - Bursa <Hu~usi) - Ankaralı genç 
••anlar da .iktısadi mübadeleye vasıta ol- ğundan genış olçude 'nşaat yapılama - lerd€n mürekkeb bir kafile bugün Bur 
rnaktadır. maktadır... . . . ~ay3 gelmişler ve Uludağa çıkmışlar -

Köylünün iktısadi bakımdan müref - Halk cumhurıyet ıd~esıne ~a~uştuğu- dır. Bu gençlik kafilesi arasında Rei -
fe~ bir hale getirilmesi için, beş on aile- na pek memnun ve :nuteşekkirdır. Me - . - nh wl o·· r· .... d sıcuı uru.muzun og u mer nonu e 
ye münhasır olan geniş toprakları istim- murlara, kanuna hürmetkardır. Asırlar d 

ilk .. . d k t 1 var ır. 
lfık etmek ve köylüye dağıtmak bir zaru- süren derebey reJımın en ur u up 
~ttir. Bundan başka, köylüyü vasi mik- hür bir yurddaş olduğu gündenberi ma· 
yasta toprak sahibi ve bir nevi eski bey- zinin acı hatıralarını unutmuş, cüınhuri .. 
lerin nüfuzundan tamamen kurtarmak yetin feyizlerinden nasibedar olmuştur. 

Muradhda 18 Mart tezahUratla 
kı tlulandı 

için kendilerine pulluk, çift hay- İnkılabın büyüklüğünü anlamak için Mura•dlı (Hususi) - Çanakkale. za
vanı, tohumluk vermek ve nakdi yardım- doğu köylüsünün ~ç.ine g.lrip birkaç gün feri ve köy kanununun Büyük Mec -

Dünkü müsabakalar güzel oldu, Çamlıca birinc'liği, 
Kız Muallim mektebi de ikinciliği muhafaza ediyor 

Cümhuriyet • Eren köy Liseleri. takımlan 

lnönti. • Kan dini Liseleri 

rı 

l arda da bulunmak lazımdır. tetkikat yapmak kaıf gelır. lisce kabulünün senei devriyesine te -l lstanbul Lisesi _ Kız Mu allim mektebi takımları 

C • • .. • k 1 1 sadüf eden ( 18) Mart Muradlıda bü - Kız l!.selerl arasında yapılmakta olan vo- 1 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşikta.f, Vef 
Manısa Halkevınde muzı Çô ışma arı yük tezahüratla tes'id edildi. Her ta - Ieybol maçlarına dün gene Kız Muall1m mek 1 :ırtübleı1 murahhasları dün akşam b!r top 

~ . . d ' 1 -o~ ..n.'E,J.&, v ... ., ..... .,_., -- .... 5•uı..ıu - r ' • - -J-'l~ ... ı .... ~""'~tılti1m nihi ı,. ... ı;ı•e . . v "' ...... · · - -1 ~- 'ho 1 .,~) vaparak aralarında bir heyet ~mı 
deg l mı? Bu g.er.danlık ~e~e e '. tle Louls Marln grupu da. r:.yden tstink;.ı.f du~~ glbt başka _rerlerde de yeni unsurları 3 - Bu kararname mer'iyete girme- ! maktadırlar. Bııanan:, .. cı..:uıu.ı nııe 

1 
Fresko. cebınden ~uçuk hır. paket etmhlerdlr: Louls Marin, hukrı:netin l;abul ~crube t>dllmelidır. T~ ki her mevki için en den evvel ecnebi limanlarına gitmek ü- 1 }er tarafından top'.anan bıletler kontrO 

çıkard~; .açh ve bahçenm zaıyıf lamba - ettlğt takrıre karşı şiddetli bir ifa~.e 11~ ya_l lıyak.atllıl bulu.nsun. Hn:b, en :mansız _kıy_ zere Türkiyeden ayrılması veyahud bu dairesine gcinderılmekte, fakat konı_rol 
:!ant da'n birinin altında doktor Kara- zılmı.ş olan kendi taltrlrinl ileri sunnus ve metı. adam mustehl!kldir. Hatta en mulıim k dl .. 'kl . b" 1 l d . . d de ayni cürüm şebekesırı' 

1 . Senatoda verilen takrtrt tekrar etm1ştJr Ma asker! makamları işgal ıedenlerin bile yerl.::ıe ma sa a yu enmış ve ecne 1 mem e- ı aırcsın en v d.P 
bet,., uzattı. Kısa bır muayeneden son- rln Sen.ıtoda oldu~u gibi, hükfımetin ha!' ... adam bulunabilir. ketl.eri için müru:,iyesi~i aımış .bu .kabil mensub bir ~em~r bulundugund~n, . ~ 
ıra K.ırabet: daha anerjlk bir surette idare etmesini ls _ ı Dally TeıegTapb gazetesi de !'öyle yazıyor: denız vasıtalan yuklerıni rnevrıd hman- ı koçanına eks1k miktaı: yazılan bıle.tı 

_ Kaç lira istiyorsunuz? tıyordu. Daladye radlkal grupunun tn!;rl _ Ge~~r1ayn'!n nutku onun ı;ıahsl blr mu.. 1arına boşaltır boşaltmaz, yüklü değiller- larak, üstündeki hakıkı rakamı t~rıf e: 
- 3.500 lira lazım rln~ muhalefet etmiş ve itlmad meselesini vaffak.yet! olmakla kalmıyor. Ayni zamanda se derhal herhangi bir Türk limanına mekte ve dip koçanına uygun bır şeld. 

· llert sürmüştür onun çok aıtu tedbirler almaya ve aZJml ' · B ·şd bil u yemek bV 
D oktor elindeki gerdanlığı tekrar · enerji sarfetmeye lüzum g te 1 t avdet etmeğe mecburdurlar. Bu gemiler sokmaktadır. u ı e, e erı . . ci 

ince ~Mı.dlııra sardı; kutusuna1 yerleş- Alman yada nasıl karşılandı ? 1 g!r1şmeğe karar vermiş oldu&:u ~~atcr:dae; mutad avdet seyir hatları üzerindeki li- Jeti şeklinde göstermek, yahud bırın ti 
ti . 1_ ~ Berlln ıo <A.A.} - Bu akşam neşredilen Ç b l 0 k · manlar için yük a\abilirler. nıevkie göre ücreti tahsil olunan bıle 

nr.r,en. . w yuı resml bir tebllğde denlUyor k!: em er aynın nut unu - - . . . . .. - ~ mevkie evirmek sureti!• 
- Ka.bıl değil ... SOO den fazla vere- 8.lyaJı.1 Alman meharuı şu kanaattedir ki, EerJinr'e a kis' e i Komur naklıyab ikincı, uçuncu ç 

mem... Fran.sada vuk~bulan kabine U?beddillü, HIL Berlin, 20 (A.A.) _ D. N. B. ajansı 13 numaralı karar kömür nakledilen yapılmıştır. 
Genç bin Uraya razi oldu ve 800 ti- ler hfikQmetJru l_mha eyllyece~ı~t ilan eden bildiriyor: başlıca Türk limanlan arasınd:ı yap:;.la- Böy!cce, suçlular, dip koçanlarııı• 
d k k ,dı] Do'~--· hü.ktımetin kendı hedefler! yuzunden mel k akr t id • 1 1 ·ııt noksan miktar yazmak ve sahtekarlı) ra a arar ı... ar. l\.'-''L "'lr ~fak! •-ızıııı... 11o Alınan matbuatı Çemberfo't"njn diin 1 ca n ıya a a azamı nav un ar mı ,~,, 

F; 'L- edi +.....· bo .., muvaı yeı.> .,... Usranuş oldu~unun J k k . suretile uzun müddettenberi devletin ıt 
- _ cı~~ ~ .• ıKı. ay sonra rcu- blr d~lilldlr. söylediği nutku, akim kalmış bir t<'brie · oı:u~ma an~nun~ 36 ncı maddesındeki ıY 

nuzu ödersenız bm lıranrnı ahrun. Bllhassa Fransız _ İngiliz siyasetinin Ru::_ teşebbüsü diye tavsif etmektedir. Cıaze- 1 salahıyete mustenıden bu kararın neşri sasına girecek mühim miktarda bir p 
Muı;evi genci faizinin yü1.de yirmi FlnHl.ndiyA. sulbü 11e Brenner mülakat1IP. nğ_ tcler başvekilin bir kısmı Almanyaya 1 tarihinden itibaren 15/4/40 tarihine ka- rayı ihflas etmişlerdir. 

beş ddu!h.ınu b'ilivordu· radığı muvaff:ılclyetslzllk bu istifanın esa _ karşı İsv ç 'd · · ı·· • ı -dar muteber olmak üzere berveçhiati Hadise, dün <le yazdığmnz gibi, \,ıJ 
A • _ , • e e yar ım go urrneg • memur k 1 d-" 

- Malum· dedi. Ya iki ay sonra öde smı te.'!!dl etti!?lne ve Berl.n - Roma mh1 - 100 b. ki .1.k ı..· d h dı- tesbit edilmış· ti?" sahtekarlık şebekesine dahil ontro U' · ' - ı 1 bt k da.h bit ld l'r. üze ·· ın şı ı ıuır or u azırJ n gı hak- · 8' yem ~em? ver n n r ere a sa 0 u5 u re ÇO-jkı daki -· . . . Zonguldak - İstanbul için ton basına resindeki memurun hastalanması, ve v 
~·· • zülmezliJI Fransız efk.llıı umumlyeslnde blr n sozlerının, garb dev1 er1 'hıra- .. .. ·. . . . tr' 

- .... az verıyonnn; senedi yeniletl - panik tevlid ettiğine benZ€mektedlr. fından bitaraf memleketler iızer·ne de 225, Zonguldak ve butün Marmara li- kaleten yerine gelen arkadaşının ışı a 
rim. Fakat esas itibarile Fransadaki bütün lıL yapılmak isteni'en tazyika yenı bır mi- manian 250, Zonguldak - İzmir 265, Zon- lamasile ortava çıkarılmıştır. Y 

Ga"~qonlar. lıemen bir kAb:l lt:ılem dl.~eler perde arkası değişikliklerinden iba _ sal teşkiJ ettiğini yazıyorlar. guldak - Fethiye 275, Zonguldak - Mer- Hadise etra fında mtifettişlerce yap 
getlrchlcr:; sened yanıldı. tnu:alandL rettir. Yeni kab!neyı ister gene Da.ladye teş_ Berliner Beorsen Zeitung gazetesi di- sin. hkendrrun 325, Zonguldak - Sam- lan tahkikat ikmal edi~lştir. Ancnl(. 
Doktot" hem ~ene-di. hem rehini alaırak kllt' etsln ister Plutokrat rejlmlnJn diğar . bir v-rır ki· sun 270 kuruş. maznunlardan bazılarının ele geçmeırıeW 

b · l t' ~ · S . m ıınes.~ı11 kur~un bunun ehemmlvP.tı azdır. J - • - - - - • 

ce ıne yer; ır 1
• onra 600 lıravı çı- Bu de{tlslkllk bugün kil vadyeti değWhmez. İngiltere nazarında Fin13ndiyayı kur- Tar Çeınbcrlaynin İngiliz sempatilerin- ı içın , saklandıkları anlaşıl~ktadır. 1Cı 

kararak uza~tı. Fresko: Bu nzlvetın de bariz vasfı vardır: Almanya tarmamn defıil harbi geni<:letmenin 1 den kendilerini tehdid eden tehlikeler- Suçlu memurların hepsı bulunar9 

• • • mecb dlld\15-t b s ' '$ • ' 1 - Buna emnıvetımze te.c;~k1d1T ede- d dur e ~ u harbe kazanıncaya ka - FinI.anıdiva hürriy~ini temin de!til is- den onları plutokratlar cephesinde se- bugu·· nlerde tahkikat evrakı ile birli~t 
:'ı-1"' - K bet a.r evam etme&e nzmevlemlşt1r . o ' ' 

riın · .osyo ara · · ·. Rbaemı.leyh, Parıs hükiimetınin kimler _ veç madenini ele geçirmenin ehemmiye- Jamlıyabilmek hususun<laki arzusundan adliyeye verilecek~-erdir.. . . . 
DNli. Doktor. genem omuzuna 'VU- den tellekıctıı ed~eıı;ı Alman harb sıya.setlni ti olduğu itirafı Çemberlaynin ağzından bahsecien sözlerinin manasını daha iyi Hadise, sorgu hakimliltlerınden bıriP' 

rarak: al~kadıı.r etmez. kaçmıştır. Binaenaleyh İskandinavyalı- anlıyacaklardır intikal edecektir, 
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MAZO MEYVA TUZU 
Müferrih ve midevidir. 
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inkıbaz, Hazımsızllk, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Yanmalarında em!1iyeu0 kullanılabilir. 
MiDE ve BA {SAKLAR! lemlzler alıştırm:ız ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markası!la dikkat. 

NEZLEsiz, GRiPsiz, öKSüRüKsuz bir kış V A L D A Pa~tilleri sayesinde kabildir. 
HAKiKi P ASTIL V ALDA ialDi berinde urar ediniz. Her eczar ede bulunur. Y slmz toı t n aabf için MAZON ve BOTTON ecza deposu. Yeni Po11tane arkan 
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Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

1 MAJiK SAÇ EKSiRi 
Recebin 17271 hesab No. slle Sandığımızdan aldığı (200) liraya kar.şı blrinci ~rece. 

de ipotek edip va.desinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan taklb Uzerine 
3202 No. lu kanunun 46 cı maddeslnin matufu 40 cı maddesine göre satılması icab !den 
Galatada Arabcamll mahallesinin Çıkmaz odalar için hA.len Arabcamii ç:ılanazt SO -

ka~ında eski ve yeni 16 kapı numaralı ah.şab evin tamamı blr buçuk ay müddetle açık 
arttırmaya konmuştur. Satış Tapu slcll kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
istiyen (75) Ura pey akçesi verecektir. Mllll bankalarunızdan blrlnln teın.lnat mektu
bu da kabul olunur. Blrtkmiş bütün vergilerle belediye resbnlert ve V&kıf icaresi ve ta.. 
vlz bedel! ve tell!llye rüsumu borçluya alddlr. -Arttırma eartnamesı 26/3/940 tarth1n • 

: den itibaren tetkik etmek isteyenlere .. San.dık Hukuk ~eri Servl.slnde açık bnlunduru • 
lacal~tır. Tapu slcll kaydı ve.sair lllzwnlu izahat ta ş~rtnamede ve takJb dosyasında v:ır. 
dır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılıh çıkarılan gayrimenkul 
hakkınd:ı her şeyi öğrenmiş ad ve ltibar olunur. Birlncl arttırma 21/5/940 tarihine mü.. 
sa.dl! Salı gtinü Cağaloğlunda kA.ln sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacak _ 

. tır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tekli! edUecek bedelln tercihan alınması lcab e. 
den gayrimenkul mtikellefllyetııe sandık alaca~mı tamamen geçmiş oımaaı şart. 
tır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 5/6/940 tarihine mtisa. 
dit Çarşamba günü ayni mahalde ve ayni saatte ııon arttırması yapılacaktır. Bu art -
tırmatla gayrimenkul en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu slcllle.rlle 
sabit olmıyan aUıkadarlar ve ırtırak hakkı sahlblerlnln bu haklarını ve hususiHI tala ve 
masarl!c dair iddialarını U~n tarihinden itibaren y1rm1 gün içln<ie evrakı mtisbltele 
rlle beraber dairemize bildtrmelerl llz:ımdır. Bu suretle hatlannı bildirmemiş olanlar. 
la :1ak!nrı tapu ıılcillerlle sabit olmıya.nlıır satış bedelinin payl~ma.nndan hariç ka. 

• lırlar. Daha fazla malOınat almak isteyenlerin 937/266 dosya No, slle sandığımız Hu. 
kuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu Uln olunur. 

** 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı, sandıktan alınan gayrimenkul{\ ipotek göstermek isteyenlerin mu.. 
haınmlnle.rl.mlzln koymuş olduğu kıymetin % 40 tecavüz etmemek üzere ihale bede -
·llnln yarısına kadar borç vermek suret.ile kolaylık göstermektedir. (2008) 

l ___________ ıs_ta_n_h_u_ı ___ B_e_ıe_d_i_ye_s_i __ l_ıa_n_ı_an _________ ~I 
İstlmlıikinin umumt menr.~atıere uygunluğu ta.'!dlk edlllp kanunen tamamına 4529 lira 

kıyn?et takdir edllm!ş olan Usküdar Selmanağa mahallesinin Karacaahmed caddesinde 
12 eski ı O yeni ve beledlyenln 54 harı ta No~-ıunda. mukayyet dükkflnın muta.sarrınarın. 
dan olduğu tapuca bildirilen Mustafa Ziyanın lkam<.'tgtıhının tesblt edilemediği zabıta 

tahkikatından anla.,ılml.'J olmakla 3710 No.lu belediye !stimlllt kanununun ıo ncu mad. 
~lne tevfikan lcab eden tebliit varakalarının bu gayri menkule, belediye dairesine ve 
umuma mahsus mahalle 20 gün müddetle Wik edlldlğl llu olunur. (2200) 

Saçlarınw dotfilme1:ten, lı.c:.vc..:.ıc:u -
mekten korumak lçln muhakkak Ma -
jlk saç ekslrini kullanınız. Derhal te -
slrlni görürsünüz. Saçlan büyütür, 
köklere yeni hayat verir. Bir tecrübe -
den sonra neticeye hayret edecek.slnlz. 

Dahili konforu alikadar eden en 
güzel n şık mobilyalar 'H bil -
hassa yatalıı:, yemek, çalışma oda. 
tarı n ııalon takımları. Briç oyunu 
içln Amerikan mobilyaları, her 
yerden müsaid •artlar n ucu~ 

fiatlarla 

BAKER (Eski Hayden) 
Mat.lzalarında bulacakıımuı. 

KiRALIK Otel ~ 
Sirkecide Tnı111vay caddesinde 

meşhur REŞADiYE OTELt Yeni sa
hibi Larafından tamiren kirııya veri· 
lecektır. ıstıyenler DördUncu Vttkıf 
httnında asına katında Komisyoncu 
Rılim vnzıhıınesine mtlracaatlnrı. . ~ ............................................................ _. 
Son Posta Matbaası 

Ne~riyat Müdürü: Selim Ragıp Eme; 

SAH1PLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGtZ. 

Mart 21 ... 
ANi TES • 

1 R 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
RO .. :ATIZMA SOGUK 

ALGINLIGI 

Ye bütün ağrılarını derhal keser 
Lr ıumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

• i ı . . . . . .· 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

CarT Hes 1plar 
İKRAMiYE PLANI 
1 aded 2000 liralık = 2000.- Ura 
8 • 1000 • - 3000.- • 
6 , 500 • =- 3000.- • 

12 • 250 , - 3000.- , 
40 , 100 , =- ~00.- , 
75 , 50 , =- 3750.- , 

210 , 25 , - 5250.- > 

Keşideler: 1 $ubat, 1 l\Iay19, 
ı Ağustos, 1 İklnciteşrin tarih.. 
fıtrinde yapılır. 

EKZAMiN ·· 
Ekzemanın ııacıdır. 

Yara ve çıbanbrda kullanılır. Her EczJneü kutusu 5rl kuruşt!lr· 

( ·riYATROLAr< ) 
Şehir tiyatrosu Tepebaşında dram kısmında 

Akşam saat 20,30 da 

Pembe aokak numara 46 
tstıklll caddesinde komedi Jtı.munda 

Ak.~am saat 20,30 da 

Herkes kendi yerine 

Kemik boynuz ahcılarma ' 
40 ton kemik boynuz acele, ehvenj 
fiatla satı;ıyor. Tonu 6 liradandır. 
Alıcıya güre daha ınOsaid teklif ya· 
pılır. İstekliler i n Adapazar, Hanaltı 

Yaf yuf adresine müracaatlarL 

Zayi - Nüfus kfığıdı, askerlik vesikamı za. 
yt ettim. Yenlslni alacağımdan eskllerin1n 
hülcmil yoktur. 

tisküdar Toygartepe Orta sokak numan. t'J 
Sabri Ka.ratq 

ilan ·Tarifemiz 
Tek dtun aantımS . ........................ . 

cahile 400 Naraf 
aahil• 250 ,, 
ıa:hile 200 J) 

Dördüncü ıahile 100 l) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 • 
Muayyen bir müddet zartmda fu

Iaca ın.lktarda ll!n yapbracakla.r 
ayrıca temllatıı tarıremlzden 1.sUlade 
edeceklerdl.r. Tam, yarım •e çeyrek 
sayfa ilanlar için ayrı bir tarıre deıplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tıcart llfmlanna ald 
~ler için eu adrese müracaat eclli.
meUdir. 

iılneıhJt KoJleJctlf Şirketi 
Kab.-amanzude BAia 

Anksr.ı caddesi 


