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alkanlar ve Tuna ııaıura ann Bahri oroıesi 

• 
iki saat süren Mussolini -Teleki 

mülakatından sonra tebliğ neşredildi 
Macar Başvekili diyor ki : " Harb şimdiye kadar Balkanlara ve Tuna havzasına 
yayılmamıştır. Fakat bu halledilecek meselelerin mevcud olmadığına delil sayılmaz,, -··-------------
Alman . Rumen 

ticaret 
mübadeleleri 

ağırıa,tı 

Roma 26 (Hususi) - Bugün iki !&at 

eüren Mussolini - Teleki mülakatından 
sonra resmi bir tebliğ neşredilmiftir. 

Tebliğde, İtalyan - Macar işbirliğinin 
daha fazla kuvvetlendirileceği 9~ iki dev· 
lelin Ba 1.kanlarda ve Tuna havzasında ıul 
hü korumak hususundaki mutabakatları 
tebarüz ettirilmektedir. 

Macar başvekilinin beyanatı 
Kont Teleki (ortadaki gö~lüklü ,;at) 

Roma 26 (Hususi) - Bu akşam Musso- yaptığun görüşmelerden herhangi san • 
lini tarafından kabul edilrni' olan Macar sasyone~ bir netice beklememelidir. 
baŞ_vekili Kont Teleki, Venedik sarayın- Harb, şimdiye kadar Balkanlara ve Tıı 
dan aynldıktan sonra, cTribuntb gaze - na h~vzasına yayılm.ar!llştıT. Frat hu 
te.-.iitln T>ır mümessiline şu beyanatta bu· keyfiyet, halledilecek meselEMerin mev-ı 
lunmuştur: cud olmadığına delil sayılamaz. 

- İstirahat için İtalyaya geldim. Bu Macaristan kendi durumunu Avrupa-
fırsattan istifade ederek İtalyan ricallle (Devamı 8 inci sayfada) 

Fransız 
Başvekilinin 
bir hitabesi 
"Hükumetin vazifesi her 
ıahada harb e tmektir,, 

Ankara 26 - C. H. Partiai Bd
yük Millet Meclim Gropu bugün 
c26.l.9"40ıt saat 1 S te Put1 müa~ 
kil grupu ile birlikte grup ret.,,._ 
kili Hilmi Uran'm bqbrılığmda 
toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakıb 

kürsüye gelen Bqvekil Dr. Refik 
Saydam. Atatürk amt kabri için 
şimdiye kadar 280 bin metre mu -
rabbaında bir sahatnın istimlBki 
muamelesi hemen bi1miş ol11p abi. 
denin şerefi için bu sahaya ilA.veten 
daha 2 30 bin metre murahbaında 
bir yerin de istimlaki cihetine gi • 
dilmiş olduğundan bugünlerde ar
tık abide projesinin yaptınlaca • 
ğını ve milletler arası mimarlar ni-

zamnamesine göre müsabaka tali -
matmıınesinin ve teknic programı. 
nın hazırlandığılıı beyan ile Parti. 
ye daha evvel de arı.edHmiş olduğu 
veçhilo evvelemirde bu binanm 
münhasıran Atatürke aid btr lbl -
de mi. yoksa ayni zamanda memle
ket mim· büyüklerine mah.sua 
•panteon> şeklinde bir yer mi ol
ması icah edeceği hakkında Parti. 
den b!r karar istediğini bildirmiş 
ve bu mevzu etratfında söz sövlt. 
yen müteaddid hatibleri müteaktb 
reye mi.iracaat edildilkte inşa edi
lecek binanın münhasıran Ata
türkc aiti bir abide olması şekil 

kabul edilmiştir. 
(De,·amı 8 inci sayfada) 

·····E···M···E··s··e:~c··e:··ıc··E···R··~r 

Bizi donya ayıblıyacaktır ! 
Büyük ilim adamlarımızı yaşadıkları müddetçe takdir 
edemiyoruz, bari ölüml~rinden sonra tekdir etmiyelin. ! 

Muharrir ValA Nureddınin bir gazete-! yadigar bırakmadan öl1nek, cemiy~t ;n 
de çıkan fıkrası şöyle bitmektedir: hakkım vermemektir. Aldı{t~ parayı iade 

cBütün bunları yazmckuın. mal;&adım; etmemekle bunun farkı yol( gib&dir.~ 

aTada sırnda me§hıı.T bir zatın ve/atımı Bu yazıda mevzuubahs olan zat ge 
haber alıyoruz: çenlerde vefat eden "?ski Darülfünun mü-

- VcıA vah ... Ayaklı 1..-itübhanevc!i; derrisi İsmail Saib Hocadır. 
gitti... Bildikleri kendisilıı biTlikte gö • İsmail Saib Hoca kimdir, dıyeceksiniz. 
mülecek deniyor. • Uzağa gitmiye lüzum yok, muharrir Vi-

- E~? la NOrettinin bu yaztsını neşrettiği gaze-
- HajıZasınd4ydı. tenin ayni nüshasında bir ba~ka ve çok 
- Ne yaptı? loymetli makale, Bay Adnanın makalesi 
- Eşe dDna çok entercsaft. §eyler an· ondan fU satırlarla bahsediyor: 

latırdı. cPariste iken müsteşri1c1crden bazıları 
- Yani malUmatfunışluk yapardı ••. • mesela geçen ay ko>ıferanslu.nnı zevkle 

Halbuki b~na getirildiği ilim müesıcıe- dinlediğimiz profesör Masıntıon • bir na
sinin kitab mü.fredatJ.nı al.fabc sıruır.a dir kitabdan bahsedilirken ı;tanlnılda 'ol
dahi sokmamıştır. sak lsmail Efendi ye sorurdık derlerdi. A-

Elektrik fırtınası birçok 
yerlerde telgraf, te)efon 
muhaberatını durdurdu P ol Revno Bö~ ilim, böyle dUm ve all4mni" rab dilini ve edebiyatım pek iyi bı1irdl 

W lli 26 D
.. b'.tü Amerika- Oslo 26 (A.A) _ Elektrik fırtınası Paıis 26 (Husuısi) - Başvekil Rey- dem.o<U olduğıınu geri kalanlar biln ba· E~er yazmak için heven olsaydı Wtu" engton -unun . . ..... , 

da 
1 

ktrik f rtınası Yeni Zelan· bütün İskand.inavyada da tesirlerini gös- naud bu akşam radyoda Freıtısız mıl • ri... mustefrikler cilem.ındc bugü ... elcln el« 
n geçen e e ı • .. , f h't b b. uk .. 1 · · E a.ımada ö~endUclerim ahfaitı (Dev s · · daya d t ir tmiş ve dün telsizler hiç termit ve butün telsizler ile telgrafları ~e ıne ı a en ır nut soy emıştır. ser Y "• amı ıncı sayfada) 

bir sur:tlee~şli;ememiştir. (a.a.) atıl bırakm~tır. (Devanu 8 inci sayfada) 
Nevyork 26 (A.A.) - Bütün Amerika Bolindada Amerikadan Turkiyeye 

yapılan demir sevkiyatı 
Şehirde modern işçi 

halleri açılacak 
üzerinde tesirini gösteren elektrik fırtı- Amsterdam 26 (A.A.) - Dünyanın 
nasmın kuvveti, Amerikan mühendisleri muhtelif noktalarında görülen miknatis 
tarafından ölçülmüştür. Elektrik fırtına- fırtınası HolAndada bilyilk bir fiddetle 
sının kuvvetinia 400 volt olduğu anlaşıl- hissedilmiştir. Pazar günil kısa dalga 
nu§tır. Bu kadar büyük kuvvet, telgraf telgraf ve telefon muhaberatı, bir saat 
ve telefon şebekesini tamamile muattal tamamen durmuştur. Hemen hemen bü -
bir hale getirmiştir. (Devamı 8 inci sayfada) 

Şeker muhtekiri 
Kırşehire sürülecek 

Şeker saklıyan tüccara aid dav:a neticelendi, suçlunun 
iki ay iki sene Kırşehire sürülmesine ve 750 lira 

para cezazı ödemesine karar verildi 
Şeker ihtikln yapmaktan au~lu tüc -1 -----~1111111 

car Nikoll Seferoğhı hakkındak: davaya 
asliye 8 inci ceza :ı:nahkeıneıinde başla -
:nıldığını dün yazmışt•k. 

Muhakemeye dün de devam edilıniş, 
dava neticeye varmıştır. 

Mahkeme, suçlu Seferoğ1unu~ı şeker 
ticareti yapmadığı halde şeker ~ıatlarının 
Pahalanacağına dair çıkan şayıalar üze
:rine, ilerde yüksek fiatla satmak üzere 
komşusu Samoelidisten 120 çuval şeker 
alarak bunlan Samoel ve lstafanın dtlk
kanla~da sakladığını delillerle tesbtt 

etmiftir. 
Suçlunun hidlse sırasında htita oldu -

(Devamı 5 iDd u.yfa4a ) 

Maltada tevkif edilen bir 
Amerika vapuru serbest 

bırakıldı 

Londra 2ı6 - Royter ajansı bildiriyor: 
4909 tonluk, Amel\ka bandıraL ExhJ

bitor yük gemisi, Maltada tevkif edfldlk
ten sonra, Türkiyeye mahsus olan demir 
yükü ile yoluna devam etmek üzere .,._ 
beet bırakılmııtır. 

Müttefi.lı:Ier, Birlefilı:: Amerikadan Tilr
ldyeye yapılan demir sevkiyatına bade • 
ma müdahale etmemiye karar ve.rmitler-
dir. (a.a.) 

Ölen bir hastanın oğlu, 
kabahatli gördoğu 
doktoru yaraladı 

Dün Galatada garib bir hAdfle olınut

tur: 

lstanbul, Beyoğlu ve Kadıköy semtlerindeki metruk 
medreseler tamir edilerek seyyar esnafın ikametine 

elverişli hale getirilecek 

Kuledibinde tBilyükhendek sokağında 
Apollon apartımanmın birinci dairesinde iıçi h4li haline getinlc?Tek 1ıarab ol m4kt4" kurtarılacak medreıelerdn uiri · 
oturan ve bu katta doktorluk yapan Rod- Fevkal!de hal zuhurunda mühim bir da gQndüz akşama k dar kak 
rik dün, muayenehanesinde hastalarHe transit te?ri olan .t~tanbulda tifüs salgı- dolaşan seyyar satıcıla~n t:ızli~~ 
meşgul olurken bekleme odasına gen9 nına rnAnı olmak ıçm şimdiden tedbir a- trol edil ektedir 
bir adam gelmtf, ke~~ k&rfllıyan hı&- ~ bulunmaktadır. Beklr odalan ile A!Aka::.e:akaml~ tarafından bu. ıw-

(l>namı mcı sayfada) hanlarda yapılan daim! teftişler esnasın- (Devamı a inci aylada) 
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ı Savfa SON l'OSTA .' l 
.Mart 27 

r 
Her gün simli Jlla.kale : ~ ·Kendi kendimizi bilelim 

Sözün kısası -····-
Hayat tehlikes: önünde 
Mali fedakarlık 

':kr'"ı U••khsıll 

B üyük Millet Meclisinin İktısa'Cl 
Encümeni iki gündenberi yeni 

~ergı r yi' :ılarmı incelemekle meş -
guldü-. 

Hükfunet, iev§talade hadiseler kar -
lflSmda kaldığı zaman yekdiğerinden 
mühim iki vaziyet önünde bulundu. 
Bu vaziyetlerden birincisi mesela güm
rük varida'tı ~i en mühim gelir k y -
nn"-larıntlan bazılarının dünya ahvali 
doJavısile zaruri olarak dksilmesidir. 
İkin~i vaziyet te gelirin eksilmesine 
mukab:l m rafın artması, artışın da 
gitt'kçe riyadele.,mek meylinde bulun
ma!'ldır. 

Hükfımet. ahv .... !l icablarma cevab 
vermek lcin iki voldnn b'rini ihtiyar 
edecekti. Hetıra ilk gelen; istikraza 
müroc at etmektir, ikındsi d€ ekc;ilen 
gelir kayn klanmn yerine yenilermi 
kovmağa c lışnektır. 

Hük\ımet ikinci yolu tuttu ve bizce lnsan kendi keneisine karş. müdahcne etmeseydi, ba~ka- Bütün hayatımıza tesir eden hatalarımızın baŞlndıı ken-
alınma!r mün1'd.in olan muh+elif ted - sınm yaptığı müeahaneden zarar görmezdi. dimizi bakik::ıtte olduğumuz gibi görmeyişimiz gelir. 
birler erosmd nen iyic:ini ~eçmiş el - mz===-====zı-==c:::ıı-=-==----ı=::ıı-======m-ıı::::::m==ıı:::z::==--===============:ı::ıı=-==:::::ıc1== 

t<'Clbirdir. BunD sıra ilerde gelebilir. UğurRUZ isimler . Enini boy~na denk 
Daha evvel gEtirlci olrn:ryan masrafları 
adi ~elirle borclanmadan temin etmek İngiliz harb gemilerinin birçoğuna getirirdim 
jc,:ıb eder. Borclanmayı temin eden yol .. yılan> isimleri konmuştur. Kobra, çın -
da verm voludur. Ve Hükumet işte bu gıraklı yılan veı;aire &ibi... Garib bir te-

!adüf eseri olarak bu gemiierin mühim yolu ihtiyar etmi tir. 
bir kısmı hep kazaya uğramışlardır. Bu-* nun üzerine, bahriye nezareti yılan isim-

Ver~i ald~<ie ahvııl içinde ber va - lerini kaldırarak yerlerine cT> harfi ile 
kit memleketin kudr ti ile ölcülür. ıh başlıyan isim'er koymuştur. Texas, Ti -
tivaç daima kudretin verdiği imkan ger gibi... 
d:ıhilinde kar~ııamr. İmkan hududu • Fnkat garib bir t~!adüf olarak cT• ge
nım d• ına cıkmektan da mutlak su - :rrıileri de arka a~kaya kazalara kurb:ın 
n•tte knçınıbr ve lbilinir ki; ağn vergi gitmeğe başlamışlar, bu sefer T !erden 
Hl{ tesirini geıçimi güçle tirmekte gös.. vazgeçilmiştir. 

terece'ktir. geçimin üçleşmesi de u -
mumf hıvat üzerinde te!iifr yapaca:..l\: -
tır Fttknt hu dü ··ncenin hüJ...111ü sa -
dece alel!tde ahval için. normal şartlar 
dr hilin1e muteberdir. 

H ·zmet etli~i kadının 

mirasJ.lldan 10.000 lira 
a!an parson 

Halbuki bugün fev'kala-Oe ahval i - . t .,. 
z_.;ıı f .A. 1".l h al· " Geçenlerde Londrada ölen bır ngı.ız 

çıım;<e yl'\ınvonırz~ evx.a m.ıe a v ı .... TJ - • • • _ 

Mübalağalı konu~m~ adamın bir u
§ağı vardı. Efendisi, mübalağada pek 
fazla ileri giderse U§ak öksii:rürJü. 
Efendisi de i§i anlar, sö:zünti deği§ti -
riTdi. 

Bir gün misafir!eri:e oturuyordu, 
bir çiftliği olduğunu. söyledikten son
ra: 

- Çiftliğim o kaılar büyüktür ki, 
dedi, boyu, tam beş bin kilomeL?"g ge
lir. 

Uşak derhal öksii.riiıi.. Efendısi mü
balağada fazla ileri gittigını rı:nlr.dı; 

- Eni de, dedi, bir metredir. 
: Misafirleri güldüler. 
·=~. - Bu çiftlik değil, bir fCf'id olacak. 

Mübalağacı misaffrlt?Tme uşağmı 

: gösterdi: 

Franaız 

Ordusundaki 
Papaslar 
Fransız ordusul}da bulunan papazların 

sayısı bugün 1200 dür. Bunlar seferberlik 

1S1rasında iillh altına alınmışlardır. D.ı 

papazlar askerHk vazifelerini yapmakta

dırlar. İcab ettiği takdirde dini vazife -

Jer de ifa eylemektedirler. Şimdiye ka -

dar vukua gelen çarplfmalarda 78 i öl -
müştür. 

1914 harbinde FranslZ ordmmnda hJz -
met alıp vefat eden 
5000 den fazla idi. 

papazların .ayısı 

Birleşik Amerika 
Cümhuriyeti arazisinin 

haritası 

Amerikan Birleşik Cilmhuriyeti hü
ktimeti memleketin haritasını yaptırma-

Ağaç ıevgi i 

\... .. ._ ____ E. Ekr•m Talu _ 

IE5\ azar günü, mübarek yurdumu -

1F' zun her taca!ıııda toprak bay • 

. ramı kutlandı. Halkevlerimitin ön· 
, ayak olmalarile, her yerde, mem-
1 foket aşkı ile gönülleri dolup ta -

f
i şan gençler, kol kol yakın köylere dağı
larak rençperle temas ettiler, faydalı ko
nuşmalar yaptılar, törenle ağaç 'diktiler, 
ağacın kıymetini, kudsiyetini bir defa da
ha izah eylediler. 

Dün bu mevzu görüşülürken, aşina1 ar
dan biri: 

- Bu bayram şüphesiz ki güzel şey .. 
dedi; beşerin velinimetı olan toprağ111 yıl
da bir bu suretle tekı·im edılmcsi çok ye
rinde bir kadirşinaslıktır. Hele bu bayra
mın, köylü ile .şehirli arasında bir temas 
vesilesi olması, her iki taraf için de mu
hakkak ki faydalar doğurur. Ve ben 
Halkevlerimizin meşkur faaliyetleri me
yanında köycülük hamlesin• hepsinden 
manalı, hepsinden !azını ve gene hepsin
den müsbet addediyorum. Toprak bay -
ramına gelince bu da, dediğim gibi, her 
bakımdan muvafık bir şeydir. Ancak bu 
bayramın köye ve köylüye hasrını ben as
la kafi görmüyorum. Bu münasebetle 
Türk köylüsüne aşılanmak istenilen agaç 
sevgisinin şehirliye de, belki daha zi -
yade aşılanması !Uzımdır.' Zira birçok ~e
hirlilerimizde, hüyükfü, küçüklü, ağaca 
karşı, maalesef ne saygı, ne de sevgi vcır
dır. 

Adaların o ilahi çamltk!arım gezme 
bahanesile oralara qittikç~ biz budarız. 
Her sene, Büyükadada, Heybelide, şehirli 
gezginlerin hoyratça dikkatsizliği yüzün
den yangılar çıkar, o asırlık çamlardan bir 
haylisi yanıp kül olut'. 

İstanbul civarındaki ormanlarda her 
yaz dönümlerle fundalığı, meşeliği kül 
eden yangınlar da, oraltırda avlanmağa 

giden şehirlilerin marifetidir. 
Cadde kenarlarına dikilen ağaçları de

mir korkuluklarla, şehirlinin şerrinden 

korumağa mecburuz. 
Kendi bahçemizde nasılsa dededen kal

mış bir iki ağacımız olsa, salıncak kur -
mak, çamaşır asmak bahanesUc mutlaka 
hırpalar, yaralarız. 

Ağacın kıymetini köylüden ziyade ev
vela biz anlamalıyız. Çünkü cahil de, 
hoyrat da biziz! 

C'~k fevkalfıde tedbirlerle karşılavabi k&dını, vasıyetnamesındc şu garıb cum-
liriz, vcıp1Jan da bundan ibarettir. lelerle ekser zamanını geçirdiği bir otel · * garsonuna 10 bin lira miras bırakmıştır: 

i - Ben enini boır.ma den~ getirir
: dim amma, kabahat bu herifte. ğa karar vermişti. Şimdi de bu haritanın 

\ ••••••• --------------" çıkarılması için elli tayyare kullaml

- Amma da müba1fığa ediyorsun .. di
yecek oldum; dostum: 

- MübalAğa mı?. Mübalfı.ğa mı?. diye 
bağırdı. Hangi mübalalta ?! Hem bırak 
şehirliyi. ağaca karşı suikasdi bizzat be
lediye1er dahi yapıyor. Lakırdı kıtlığın -
da asmalar budayan bön insanlar gibi, 
daha geçenlerde Adana belediyesi iş kıt
lığında. şehri ısüsliyen o koskocaman, ca
nım cokaliptüs> leri budamadı mı?! 

cGarson Albert hayatımda rac;lndığım 
Tlirkiy,. hnrb h~ci bir devlettir, garsonların en zekisi ve namuslusu idi. 

doğrudan doğruya taarruza uğrama - Bir keresinde, bir öğle yemeğinde, zayıf
d 'kça. yahud emniyeti "hlal edilme - Jık perhizi için kullandığım hap1arı ben 
d'l':ce rnüradel.enin sonuna ikadtlr h~rb daha farkına varmadan odamda unuttu
harici kafocaktır. Fa'kat harb harici bu- Jhımu sezmiş, anide koşmuş, alıp getir
lunmac::ı. bugün içinde bulunduğu hu- miş ve: 

21!.l:. ve sük~un il§nf!1~Y~ dP\'.,.tm edı:>- c- A.. haplarımı unuttum! .. l) diyece
cPgı kaMatınc kendısını kaptrrar k, ğiın sırada bana uzatmıştı Bu yüzden 
rlünva hacllseledine lakavd kalmasını !- k di . tun· d 10 b" ı· ·ı j • - en sme serve en ın ıra ven -

1 CPb ettirmez. Bi1fıkis yann bir taarru - mesini vnsiyet ediyorum. Zira hakkıdır.> 
za uğrayacakmı hayatını müdafaa et- _ 
mek zan: .. etinde kalı:ııc.ıkmış gibi. her Ya 'ancrlar klübü 
tchlikevi dakikasında karşılamak için 
h:nır bulumnası liızım<lır. Birleşik Amerika cümhuriyeti dahi -

TlirkiyC' son 1 7 yıl içinde yeni bir 
~an:\yiln tern~lini attı. yeni bir iktısat 
ve ziraıat sistemi kurdu ve bilhassa 
büvük ~evletlerinki ayarında kudretli 
bir ordu yaptı. Bununla beraber bütün 
eksikleI"imJz tamnm1anını.ş de~ildi. 

Bu muharebenin doğurduiru birçok 

linde türlü ttir1Ü klübler vardır. Son za-
manlarda dn bir yalancılar kliibü açıl -

1 m ştı~ Bu klü bün 2500 azası vnrdır. Klüp , 
azası arasında bir madalya ihdas edilmiş
tir. En fazla ve en mükemmel yalan uy
duran veya söyliyenc bu madalya verile
cektir. 

Bu madalyayı Şubatın 15 inde Vernon 
mnhrumh~tler, sıkınblnr ve düşünce- T __ d d b" d k şt y 

1 · · • lduy b" ~ a ın a ır a am .amnmı ır. a anı 
}er aras•ııda bıze getirmış o '!U ~ , __ klilb "d h ı· nı - h · · d k .,_1 . . . f" .1. t ~ ı are eve ı azası cum urreı -
nımet v2rl'a o a e sıır. erımızı ıı ıva . t kdiın 1 k ar•usun ·· t 

~ • 4 nne a ey eme .. u gos ermc-

Lontf ra ha11vanat 
Bahçesinin meşhur 
Ak bahası 

sa ha ,ınrl "· orlip nlamak ı:mkanmı ver .d. 
• S! ır. mu:: olma .. ıchr. rı:::==-===-===-========== Londra hayvanat bahçesinin bu meş -
Bu~im 7 ayl&. bir tecrübeden sonra kette ha. t tehUkesi önünde zaruri bir hur akbabası seyircilerin seyrine doya

umumi bakırnd n daha nelere ihtiva _ mali fedakfil-lık olarak karşılanacağın- madıklan, nazlı, şakacı bir kuştur. Kcn-
cıınız olduğunu tamam.ile tesbit edebi- dan eminiz. disine şeker verenlerın başlarındım şaı;-
lecek b1r vaziyette bulunuyoruz. Yap- Ekrem Uşaklıgil kalarını aııp, kendi başına geçiren ve Miıı 

maktadır. 

Her tayyare günde 200 fotograf çek
mektedir. 1918 senesinde başlamıf olan 

bu iş on sene sürecektir. Tayyarelerden 
çekilen fatograflar inceden inceye tet
kik ve tesbit edilmektedir. 

Bu harita 150 metre murabbaı cesa
metinde olacaktır. Amerikan Birleşik 

Cümhuriyeti arazisinin en ince teferru
atı haritada görülecektir. 

Eliz santim bo_qunda muzlar 

c. Ckl!flln rca.Lu 
·······················•······································ 

Bulgaristanda 
sivil seferberlik kanunu 

Muzların boylan arttıkça lezzetleri de Sofya 26 (A.A.) - Harbiye nazırı, sivil 
d J seferberlik hakkında meclise bir kanun artar, er er ... 

Hattıü.stüva memleketlerinde yeti~en layihası vermi~fir. Layilia harb ve sulh 
muzlar içinde 20 santim boyunda ve 7 zamanlarında istihsalin seferber edilme
santim kutrunda bulunanlara tesadüf e- si iç.in bir müdürlük födasım derpiş VG 

dllmiştir. halkın ve ordunun iaşesi, askere alınan-
Son haftalar içinde Hindistandan ge- ların aileJerine yardımda bulunulması ve 

len bir habere nazaran, orada elli san- bunlara aid arazinin işletnmesi gibi hu -
tim boyunda ve 22 santim kutrunda muz su.c;1ım ihtiva etmektedir. Müesseselerin 
yetiştirmeğe muvaffak olunmuştur. karları tahdid edilecek ve !azla kD.r dev-

İngiliz askerl doktorlarının söyledik- lete kalacaktır. 
lerine göre bu muazzam muzlardan iki Spekülasyon yapanlar hakkında tald~ 
adedi bir adamın yirmi dört saatlik yi- bat yapılacak ve 500,000 levayı geçen kn
yeceğini teşkil edebilmektedir. zanç kaçakçılığı idam cezaslle tecziye e
================ dilecektir. 
ismini taşıyan hu akbaba yunrurtalar•na 
pek düşkündür. İşte burada onu, yeni yu
murtladığı yumurtasını engin bir zevkle 
temaşa ederken görüyorsunuz. 

.............................................................. 
TAKViM 

tığımız \ e da.ha da yapacaf:".mız şey l(ı_ ~====================::::=:::==:.:==::;::=:::::::::=:=================~ Arabi n .o 
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tiyaçlara tamarnile karşı koymayı te -

Rcıml Hnl mJn etmek olac tıT. Artık eksikleri • 
mizi tamamlamak ve uvvetimizi art
tırmrtt devrindeyi • bunun için de rnu
tad harfe! mQ!r'l'lf yapmzys, onu da mu
tad hari<'i gelirle temin etmeye rnecbu

İ~irtolu ıçkilerin fiatı bir miktar arttırılacakmış, haber 
doğru mudur, öeiil mi? Henüz bilmiyoruz, fakat bir arka
daş i itince: 

Arkadaşımıza doğrudan doğruya cevab vermiyerek bir 
başka bahse geçtik: 

Mart 
14 1940 

ÇARŞAMBA 

K=-n 
141 

:rıu:z. 

Vergilıre yapılan zmnlar T.uvveti • 
mizi artbrırurya sar:fedileoektir. Kuv • 
vetimizin artması da Aal'b harici kal _ 
mak için mze daha büyük bf r imkan 
verecektir. Bu dü.şünce ile vergi1ori 
arttırmak zaruretinin büti.in rnemle -

- İı;abet, diye söylendi, rakı içmek fidetim değildir, fa
kat a:rasıra kendimt: bira veya f8.l1lb ziyaf etı çekerim. Eğer 
söylendi i gibi fiat artarsa kendi hesabıma memnun ol -
makiığım llwm. Zira fırsattan istifade ederek miktarını 
clmltmiş <ılıııum. 

- Günde ne kadar sigara içiyorsun? 
- İki paket, dedi ve bunu aöyler .söylemez de ı;ülmiye 

başladı. Zira be~ nltı sene evvel bir aralık ıigal"a flatına 
muvakkat bir zam yapıldığı zaman fırsattan bti!ads ede -
rek içtiği miktarı bir pakete indirece~ söylenıfı ve bu 
hususta bir de bahse girmişti. 

1 NAN, 1 STER 

\:ILı!lıı:..Ş 

J. 1). 
Safer 

li 68 

26 
18 

ıı 

Ôjlle iki udi Aqan 

!;i. O. ~. D. s. D. 

B.. ı:ı J9 13 60 18 28 

". ~ ~2 g ~ 12 

İMSA;.. 

s. u. 

' 12 
9 4.5 

Yatıı 

:i. D. 
ıg 40 
1 



Alman deniz ticaret 
fi osunun zayiatı 

Zaptedilen, batırılan veya intihar eden Alman 

Tüikiye 
Amerika yeni bir 

sulh teşebbüsünde 
bulunmıyacak 

t ahhüdlerine sadık Nevyork 26 (A.A.) - Iy: haber alan 
m:ı":follerde hasıl ola.1 kaııaatc göre Surn 
llC'I' Wells, Vnşingtona avdet ettikten son

Paris 26 - cHavas> ra Ruzvelt Amerikayı yeni bir sulh tuar
Gazeteler tefsirlerine diplomatik fa- ruzuna sürüklemek teş~bbi.isünc scd çek

8 Bu açmaza bir geçid 
lazım! 

E 

Yazan· ~eHm Rntrıl' F.me~ 

aliyeti mevzu almakta. Balkan ve Tu- mck üzere hariciye mü.,te~arının Avrur,a B uı::iinkü muharib Avrupanm vnziyetl
na mınfnkaları bu tefsirleı··ın mı·h,,er·ı - se)'ahatinin neticeleri hakkında be •anat- nl, güreşten evvel birbirinin kuvvet ve 

mehnretlnl dcııemeden e.:>aslı surette lıare_ 

k T..ondra 26 (A.A.) _ Amirallhk ma-ı najının yüzde 7,S unu teşkil etmek - ni tc~kil etmektedir. ta bulunacaktır. kete geçmek istemiyen iki güreşçinin Letlll 
i'fl1ı bildiriyor: te<iir. Üç taraflı Berlin - Moskova _ Roma Sumner Wells'in 28 Marttn Vaşingto- ve tedbirli halıne benzetebiliriz. Şu farkı• 

Harbin ha 
1 

d b . Ik d Kafile halindeki vapurlar arasında paktı hakkında Le Jour gazetesinin dıp na gelmesi beklenmektedir. ki :;ureş~Uerln deneme müddetleri nıha 

vapurlarının yekunu 300 bin ton 

f ~ angıcın an erı ı e - A · Ilık lorıı!':'tı"k m•th"rrı·rı· ·uazıyor.· Diplomatik mahfeJ1.erde Beyaz sarayın ye. kısa bir zaman ile mukayycddlr Bugun. 
a olarak Paza .. .. ' "ten Londra 26 (A.A.) - mıra ma - - ' ... J • k b 

L r gunu gece yarısı oı b"ld" ·ıcr·· .. p k 1• . • .. . . . geçen hnfta Sumner Wellsin bir sulh plb.- u denemenin ise ne zaman nihayet ula -
nafta z I . . .. kcımı tarafından ı ın ıgıne gore as a ) n şenlık1en muhım hıç bır n r d. •. d . d 1 . 1 ca~ını ve taıafların ne vakit kat'i bir lıaıe-
tef ki ar ında Ingıltereye veya mut - H ddernheim> ve cEdmund Hu'-'o hadiseye vesile olmadığı için Alman 1 ge ır ı~ıne .:1: 

0 a~an şayıa arı ıs - kete geçeceklerini kestirebilmek mı.imkl! .. 
"" 

1 ere aid hiçbir vapur batırılma -
5
• t:e ·sml'ndekı" Alman ''apurlaı:>rı propagandas d w b A rarla tckzıb ettıgı hatırlatılmaktadır. de>;ildlr 

••ıt tır B h f . . 
1 

b""t"" ınues• ı ı ogu cenu vrupası . .. . ;, · . . 
· u .a ta 1çınde Alman ar u un j ,T t htelbahirleri t.trafından ba • hakkında üç taraflı ibir Sovvet-İtalı.•an ltuzvelt hır nutuk soyhyccek ... erek siyası ve askerı mutehassıslara, ge.. 

ga\'reUeri · T h ı..· f ·ı · '1 .... ı ız a AJn1~ kt . d" J •• J Vac;ington 26 (A.A.) _ Cümhurrciı:i rrk vaz1velln ifade ettiği açık manaya ba • 
ne . nı sı a sız ·uıtara g.emı erı - tırılmıştır. ~1. cı:n pa mm ımza e ılmek uzere • kıl r. ak ı b h ı ş1 dillk b 

tevcıh et · l d" B " d .... lt sı ·· · l,.J ;r h . .. .. .. .. . Ruzveltin 20 Nisanda, genç demokratlar • c 0 ursa gar cep. es• m ır 
1) . mış er ır. unıar <uıı a l Geçen Çarşamba günü öğle u1.erı <1 uubu ah.+.ındakı gurultulu şayıala - b. l'ğ ' d d .

1 
. -.. k b" . • h~!·ekete sahne olacağa benzemez. Geriye 

rı~ıınarka olmak üzere 8 vcıpur batı- !':havet bulan devre içinde İngiliz ka- rına nihayet vermiştir. ı r 1 '..n ~ ra !_0 ı e h~yu ır sıyası ?u- ıı.e~esi knlıyor? Kanaatimce htçbir yer. Bu 
ıştır. Batan vapurların mecmu to- f'lı-l;rinc refakat eden müttefiklere ve- Almanya bütün meharetine rağmen tuk soylıyecegı haberı burada çok alaka takdirde bu iş Jlanihaye uzıyacak ve ıarar-

hilatosu 16 561 dir. fi "d 13 673 <J d lSi Tiirk" . . . k" . . uyandırmıştır. lar blrbı.r.nın zayıf bir noktasını ke:ıredlp n·a ya bitara ara aı . v pur ~n . ıyenın ımzasını ın ar etmesını te- Va~;ington Post gazetesi ve daha başka oıaya yü;rlenmek için rırs.ıt bekllyccckler. 
1ı:.er cihetten zaptıedilen batırılan batmıştır. Yani 488 vapurdan bır ta- m•ne muvaffak olamamıstır. Türkive t 1 b t kt R ıt· Gnl!b ihtimal bundan başkası olamaz 

''e\•a · t'h n. h 1. d 'd H . . \r . · · gaze e er, u nu u a, uzve ın. nam - · · ın ı ar eden Almam vapurlarının nr-~i ba'mı1tır. Refa'l\.at a m e gı en arıcıye ekıli Saracoğlunun bevana- dl""" . t k ko k n ğ Vnılyetin bôyle bir çıkmaza girmiş olma-
ceın'an 300 000 ton olduğu tasrih edil- ı es ı bitaraf vapuırdan ikisi batmıştır. tı. Türkivenin Alman vadlerine kapıl- ze ~ı~ı t c ~:r t ~it· o~·ınıy.:~al ını, sıd:,. ki müttefikleri, Finlandiya fırsatını ka-

lnektedir. Bu miktar harbin başlangı Yani 925 vapurdan bir tanesi batmış- maktan ~zak oldUğunu ve müttefiklere mem.Je ~ e .. n.~ ayle ı ırecegı mu a ea - çırmış olduklaıından dolayı acı acı hayıf -
cındn . . .. . . _ .. . sını ı erı suruyor ar. la11dırmr1ktadır. Fransada değişen Dalndye 

akı Alman deniz ticaret fılosu to- tır. karşı taahhudlerını tutacagını kafı de- kabtnesı111n ti<ıbeddü!ündekı hakiki scbcl> 

recede göstermektedir. Lok b 0 9 ·nde bu oldugu gibi son zamanda İngiliz knbhıe-Molotofun Barlin "Graf Spae '' RomanyD, Almanya ile iş yapan kü- sem urg z rı sine karşı yapılmakta olan tenkldlerln sebc_ 
çük devletlerin maruz bulundu~u teh- h 1 t ı bl de sadece b1;1dur .. Gene bundan ötürüdür 

Se h t. b. b b mürettebatı harbden likevi tama '"d "'kt" n•W meç u ayyare er ki Frnnsıı ve lngilız efklı.rı umumiyelr.ri, 

Ya a ıne ır se 8 v men mu rı ır. ıger ta • . Flnloııdiynyn ynpılmak istenen yardıma •ııu-
. raftan Romanyanın. hudud tadillerin - Lüksemburg 26 (A.A.) - Öğleye halefet etmiş olduklnrmdan dolayı İsve!f ve engel teşkı·ı etmiş istinkaf etmiş deki usulü Finlandiyada sabit olan kor doğru 20 kadar ecnebi tayyaresi iki Norveçi ı.Jddetle itham etmekte; Flnlaııdl -

kunç s _oY_yet komşusuna da itimadı grup h:ılinde Lüksemburg arazisi Ü • yanın bugün başına gelmiş olanın yarın 

. 
.Bcrne 26 (A.A.) - ıı-rolotof, Hı'tlerci Londra 26 <H""''"S.ı) - Amı'rallık kalmamıştır. Bükresin. Almanvamn '.· d rı. , .. k kt t kendilerini beklediğini tekrar etmek suretL. ı~ .......,..... . . . . · . .:. zcıı.n en pen. ) u se en uçmuş ur. Je blr nevı öfke tadiline çalışmaktadırlar. U-

i·ıınamdarlann bildirdikleri tarihte Bcr-
1
da iresine gelen raporlara ve bitaraf mü şıdd.etlı tazyıkıne muhalefet ettıgı an- Lüksernburg !şehri ahalisi şehrin şar- muınlyetıe hal:- kütleleri hislerlle hareket 

~ne gelmediğinden Alman devlet merke- ~ahidlı:rin de teyid ettiklerine göre. ge- ı:;ııı~.01:': ~ral Ka:o~·~n: Ru~en ic;tik- k:nda hnvn dafii •bataryalarının atış - ~tttklcrl lcin. ''nziyetın Iç yuzünü b!lmlyen 
21ndeki bitaraf mümessiller, malum ol - çcn Kanunuevvıel<le Montevideo sula- la · hulun!t~k ve bı.:lı~ını teyıd eden ve forını serahaten işitmişlerdir. kal. balığın boy!<> bir muhakeme yolu tuttur-
hlı.} an bir sebebin Molotofun hareketir.e d . t"har ede Alman «Greı.tf Speeıo bunları sılahla mudafaaya amnetmi.ş Evvelki gece saat 22 de ve sabaha t~lı~ olmam mazur gorulebillr. Fakat hakL 
&on d k' . rın a ın 1 n olcluğunu b"ld' ~ t b .. . . kı ourumu bilenler ve M.dlselerl slnirlcnle 
q a ıkada engel ıeşkıl ettığı zannın - N'b kruvazöriinün bu akrbetine sebeb. ar . 1 ~r~~ son yana ı unun k~rşı saat 2 de huvıyetlen meçhul tay dcr.ıı. mnntıklorlle muhakeme ve kontrol 
adır!ar. mi..irettebatın İngiliz gemilerile harb - Pc .lak bır de1ıhdır. yareler memleketin üzerinden uçmuş.. edPnler lc;ln bu hüküm çok snthı sayılwnk 

--- - den istinkaf etmeleri olmuştur. Işte. Alman propagandası tarafm - lardır. Eercktir. Zira İsveç ve Norvcçln Flnlandl-
Askere ahıan? arın Alman denizcileri. zabitlerin-in ve c1..,n, tranpet ve 'boru ile ilan edilen üç Diğer cihetten Moselle nehrini ta _ yaya bı.ıgüne k&dnr yapmış oldukları yar-

Yerlerine akra.b:llarının a- l <.ta kumandan Langsdorf'un verdik- h··aflı anlasmanın sonra~·a 'kalma~ma kiben uçmakta olan Fransız tayvarele- dımd:ın rnzı~. 'b~.r y:ı~dım yapabllmekrf 

l 1 d ~-cheb olan zorluklar bunlar olacak • rınc karşı Alman tawvare dafı'ı· ~ ba*"r mnddctl.!n mumkun d"glldl. 
ıtnna d · ı t ,f.,l'fi leri emre itaat etmemiş e11 ir. Bunun '"ıı·. ~" .... • Bir asırdan tnzla blr z::ımnn kendini suı. 

· sına aır Kanun _ .... ~ iizerine kumandan. Alman elçisile isti- ___ (a.a'.) yalarının ateş açması üzerine Remich he veren bu ıl'emleketler sosyalizmin gev. 
Ankara 26 (Hususi) - Askere alınan- -=.ar<'den sonra. Hitlerden aldığı talimat - - ~<'hrinin sokaıklarına ve evlerin dam- şc•trı hayallerine kapıları k milli mud:ıfap 

laıın yerlerine nk,.'abalarının alınması mucibince gPmisini batırmak mecbu _ İngiliz !arına ohiis parçalru-ı düşmüştür. islPrlnt n"ami derecede ihmal e•mişlerdlr 
ınecburiyetinin konması hakkında emek- r i? e ti n<le kalmıştır. He• iki memleketin başındn birer sosyaUsı 
li General Kazım Karabekirin kanun tek- kabı· esı· nde I ngi 1 iz ta.nya releri h~yl>~\n bulunması , bu gafletin ne deroo 
lıf t k Bütün bu hadiseler. Montevideo li- :-Y ıre'll.ş olablleceı:ıne bir delildir Finlan ... lys 

ını et ik eden Meclis milli mudafas 6 
"' 

encümeni bu teklJfı Milli Müdafaa Veki- m:ınında f/Gr<'f Speeıo nin yanında de- deg" işiklik Rerlin ve Prag h:ırbi b~lı.ı.d:~ı zaman lbütun İsveç ordu. 
linın huzurile göriışmeğe karar vermiş _ m:rlemiş olan 2 hitaraf geminin mü • 1''zer/nde uçtular sıı <lort fırka piyade ve bir sm•ari alayın_ 
t 'Pttebat ve erkanı tarafından teyid e- Londra 26 - Royte~· 3J"ansının parla- u~ dan mlıteşek'k11l ibulunuv-.·du FJnlandlya-
ır. Encümen yarın tekrar toplanacaktır. Londra 26 · da h:?rgür. biraz dahn llerllyen Sov.vet tuv 

1.~ilmistir. ment rnuhab" · (A.A ) Eveni St - ·--·- o ırı yazıyor: · - c ng an - vetlerile, milttefiklerln muhtemel mfidr.ha-

n"v/P.I HavayoUarı 
Tt,'tll lalı 

Almanyada mHli sarkıların 
kahvelerde sövl~nmesi 

İngiliz kabinesinde değişiklik olması dar. gazetesinin tahmin ettiğine göre:> ıes!ne me:;dnn vermemek için İskandımıv-
ihtimnline dair, bu hafta gazetelerde rnuh kraliyet hava kuvvetler1 25 Mart akşamı ,yaya çıkmaya hazırlanan Alman ordusu
tclif haberler neşredildi. Şimdilik vazi _ Almanyanın şimali garbisi ve Prag üze. nn kam bu kuvvetler neyi ifade edebilir_ 
yettc bir tebeddül yoıctur. rinde keşif uçuşları yapmışlardır. lerdi? Ankara 2ü (Hususi) - Devlet havu 

~·oııarı umum müdürlüğünün teşkilatı 
hakkındaki kanunun bazı maddelerini 
degiştiren layihayı hükumet Meclise ver
~i .tir. Layihada idar..? ve memurlarının 
derece, aded ve maaşları barem kanu -
hunun hükümlerine göre yeniden tesbit 
edilmektedir. 

1 B t ·· ı kt d Görülü} ol' ki derdin es:l.!t da.ha derin 
şçi muhalefet partisi c:eflerinden bir u gaze c şoy e yazma a ır: 

Berlin 26 (A.A.) - O. N. B. ajansı bil- ~ H b B r M'" ·ı ve mes'uliyet payı, yalnız bu iki I'ıemleke-
ekalliyetin kabineye girmek arzusunria c am urg, er ın, unı 1 ve Prag rad te mal edilmek suretile orta.dan sillnebllc-

yasak 

Layihanın bir maddesine göre pilr,t, 
tnakinist telsizci vesair mü~tahdemlerin 
t ekaüd ~andığı ile olan alakaları. e~ki!;i 
gibi devam edecektir. 

Tiirklg~ - Stırlye 
lludud B r [aşn BSI 
Kahire 26 (A.A.) - Beruttan Mısrl 

gazetesine bildiriliyor: Türkiye ile Su
l"i) f' arasındn budud meselelerinin hal
li l akkında bir anlaşma aktedilmi~tiı-. 
~l'nı rtnlaşma Nisan 1939 da aktedilen 
Qnlasmanın verme kaim olmaktadır. -- . c Başvekilin 

diriyor: 
Milli sembollerin ve şarkıların hiına • 

yesi hakkındaki ern.irnamey~ tevfikcın, 

kahvelerde ve lokantalarda vatani ve nas
yonalist şarkılar çalımp söylenmesi umıı
miyet1e yasak edilmiştir. Bu şarkıların 
c-alınmasını ve söylenmesini icab ettıren 
bir hususi ahval bu kayıttan müstesnadır. 

Propaganda nazırı c Wir Fahrergegen 
Engelland• cİngiltereye karşı yürüyo -
ruz• şarkısının da bu yasağa dahil bulı;'l· 
duğunu bildirmektecHt. 

Yeni Zelanda Başvekili 
vefat etti 

Londra 26 (Hususi) - Yeni Zelanda 
başvekili Michel Savagt-'. 68 yaşında oldu
ğu halde bugün ölmüştür. 

avdeti 

t ·tanbulda bir gün kaldıktan sonr!-l Ankaraya dön
. 1 'aşvekil doktor Saydamın . ıı •• d, r-.Iec,i.s Reisi ve Ba~vekil Ankara istas,p 

eh~,., ınü yazmıştık. Yukarıdakı re:.ım ı . 
1'l'Unda görülınektedirle1·. 

bulunduğu söy!enmekt'~ ise de, parlameıı- yoları tam bir saat faaliyette bulunama- ~1: kadar hafif şeylerden değlldir. Fakat 
to partisi, işçi partisi organizasyonuna ta- mışlardır. Fakat bu hususta Londrada he- bunlar, l~!n iç cephesine nld teferruattır. 
mamile mcrbuttur ve bu organizasyona nüz resmi bir haber alınamamıştır. e~rs m"scıe. bugünkü durumdur. ve bu 
'I'rate - Union'lar ve mahalli işçi komi - dı.:• um. el'an, menfezden mahrum bir çık_ 

Bir ftalyan gazetesinin maz mnozara.c:ı arzetmcktedlr. Bllarnflar 
teleri dahildir. Bu sebebıe parti şellerin- kadnr muh:ırlblerln de bundan bizar ol _ 
den bazılarının yeni kabineye dahiı ol•Jp lngiHz ordusu hakkında ıcıukıımnı söylemeye ıüzum yoktur. sanı . 
olmamaları lüzumunu karar altına almak rız 

takdirleri üzere içtima etmek zaruretindedir. 
İşçi partisinin gelecek içtimaı Panta • 

kotta yapıLacaktır. Fakat partinin, biMas
sa harb dolayısile mühim bir badıse vu
kua gelmediği takdirde hususi bir içti • 
mba yapması muhtemeldir. (a.a.) 

------· -- ---
Nafia Vekilinin . 
Tetk,.kleri 
Denizli 26 <A.A.) - Nafıa Vekili 

G<>neral Ali Fuad Cebesoy Çivrilin I 
~r1<lı barajını tetkik etmek üzere bu 
sabah İzmirdf'D trenle Denizlinin Kon
cal istasyol"tm~ gelmiş ve orada ken
d; ~ini karşılıyan Vali vekilimiz Orhun
la birlikte otomobille Çivrile gitmiştir. 
!'-~ 'fıa Vekilimiz tet-kikatını müteakıb 
gelmiş ve burada bir miiddet istir~hat 
tP•1 sonra Nnilliye hareket eylemiş 
t r. 

Veldl hu~itn bir nutuk söyliyt>ct•k 
İzmir 26 (Hususi) - Nafıa Vekili 

C••bcsoy yarın Tire civarında bir re -
ri"latöriin aGılma resmini yapacak ve 
bi • nu!uk ~öyliyeccktir. 

Sovye' l~r Fin!andiyanın 
şimalinden ç ,., \ .. iliyorl-ır 

Kirkenes 26 (AA.) - Sovyet kıt'aları 
Fin'andiyanın şimalindl'n çekilmeğe ba ~
lamışlardır. Ric'at 1nkitas1'! devam et -
ll"cktedir. Pebamoda taha~~üd etmi~ olan 
bu kıt'alar şarka gitmek ÜzPrc vapura ir
kub edjlmek üzere sırcı beklcmektcdır -

ler . 

Roma 26 (A.A.) - Popolo di Roma, İn-
giliz ordusuna ve bu ordunuıı inkişaf im- ···············-············································ 
kanlarına tahsis ettiği takdirkar bir ma- /ran - Soı1gef 
kalede İngiliz ordusunun gerek aded, ge- 7·;caret urua/u delili 
rck vasıf itibarjle yüksek kıymette ol _ 

duğunu müşahede ediyor ve İngiltere ta Tahran 26 (A.A.) - Iran hariciye v~ 
rafından alınan nsk:?ri tedbirlerin İngiliz ticaret nazırları ile Sovyetlerin Tahra.1 
ricalinin yenmek azminin mAnidar bir elçisi arasında dün İran - Sovyet ticaret 
drlili olduğunu ya7.ıyor. muahedesi imza edilmi~tir. ................................................................................................... ~ ......................... . 

= 
1 Sabah{an Sabaha 

Bilet ih 1ikarı 
Şarkta bir ıezinti yapan Komedi Fıan t-z artistlerinden . bir grup i tanbu da 

ve Ankarada temsiller veret·ektir. 
On :üıulenberi İ:.tanbul Şehir Ti)ulro 11 ı:-1 l'lrri bu yüzden borsa hanı koridor -

l;ırına döııdu . Bılet spekülasyonu hummalı sek•lde df'vanı ediyor. 
S:ın'at sevgisinin ınndraba;rlaıa intilrı fır-;atı 1ıerıliği 11e ilk defa ahid oluyo _ 

ı·u~. Hivayete göre bu 1 in kavmağını almak isteyenler evvelden bir ~ok loca.arı 
k:tp'ltmı~l:ır. Şimdi yirmi liralık local:ır ellı lirnya kadar yukselmi . 

GP.<:rn J87. fı'enerbahçe kliıbii ilk defa mrınlt'kete bir İngi İz rutbol takımı ce -

tinl;li zaman da bazı açıkgözlcı:r birı·olt mr\'ltİlt'ri k:ıııatmı~lar, ·onra yüksek fiat. 
laı la satın ıslardı. ı:;eker ihtikarı, iııekti kıım:ıs ihtikarı gibi bilet ihtikarı da ola • 
biliyor demek. 

İ~hı kanuni: ticari tarartari le alakadarlar nı~gul o{ ım ar. Yalnız bu ~pekıilis
yonnn ıııanevı z;ırarlıırmı kaydeclc:lim. 1-; :ı.scn )Üksek olan bilet ücretlerinin b ı • Dy C 

bes 011 nıi ~in.~ ~ılmıı:!'ı bu tem ıllcrı gcmne~c ilmi ve edebi ehliyetlerile haklı o.an 
sın ııı k:ı.pı onı.;nue bırakacaktır. ı~ebi~a"' ,, .. fikir ad:ımla:ının zenı;in insanlar 
otın;dı~lnı·ı mıılümdur. ı:ir t~m ıl itiıı kıtk cHi lira verecek kudrette e<leblyat ve 
.ı.an at a ıkı parnmkla goster lecek k dar azdır. H:ılbuki bu tem t !erden istifade 
edecek ol:mlar da bu sınıftır. 'J'uvale11nl giı'StPrmek vc~ahud artist tuvaleti "Or-
nwk için ön locaları l g::l etmek lıev~fnde ol m zenvin kadıı1tar ı " b .. • ,.. ve on arın 11 
tırlt•larmıı cuzdanlarmı aç:ll'Rk zengiıı erl·ckler ara ında belk" f k · • ı ren çeyı adama -
~'~"· bi ~leı bile ,yokt~r. Fııka• i .. bÖ)lc t•dcbiyat ve san'at hududundan çıkıp d:ı 

tıt:lf~~ n scfa~ıet şekl~.ne_ dokulunre mcsl"lenin rengi de deği'?ir . 
. \ .. alıa l• elet\ıyc ve hukumet bu bilet sıırkiil.isyonumı bir çare bulamaz mıydı! 

~N..ka,. Caki.J. 
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Sehir , llaberleri 
Bugün beşinci sayfamızda bulacaksınız 

İstanbul Mıntakası İktısat Müdürlü
ğünde~~ 
İ.ktısad Vekruetı ihtiyacı için 75 aded dokuma tezs~hına ald zirde yazılı malzeme pa -

saılıkln satın alınacaktır. 

1 

75 Dokumn tnra~ı 3 dişil 100 santimlik yün 
75 Dokuma tarağı 8 dlşll 80 santimlik pamuk 
75 Mekik No. 12 Llgnoston 

J50 Çerçeve yünlü için 105~ an}mllk 
150 Çerçeve pamuklu için 105 .s:ı.n1ım1lk 

52500 Gücü teli yünlü için beher bln adedi 
112500 Gücu ıtell pamuklu için beher bin adedi 

ı::oo Gücu çerçeve halkası 
1200 Gücü çerçeve kancası 

1875 Masura karton 
75 Gücü çekeceği 
75 Tnrak 

300 cırcır 
ı - Muhammen bedt'11 1531.20 11rndır. 

Yukar1dn trıdad edllen malzemeyi sa~nnk lstlyenler 28/311940 tarihine kadnr 
Sirkecide kain Liman hanındaki Mildüılüğümüze müracaaUnrı lüzumu 11§.n olu-
nur. 

2 - ŞartnrunP. dairemizden tedarik ecllleblllr. «1897~ 

İstanbul Belediyesi İl anlan 1 
Bakırköyilnde Kartaltepedekl Temizlik 1ı!erl ahırının amele kotuşuna tahvili 1,1 

açık eks1ltmeyc konulmuştur. Keşif bedeli 460 Ura 83 kuru~ ve ilk teminatı 34 lira 56 
kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelrıt Müdftrlüğü kalem1nde görülecekt.ır. İhale 11/4/ 
940 Perşembe günü saat 14 de Dalm1 Encümende yapılacaktır. Tallblerın llk teminat 
mRJ<buz veya nıektubları ve 940 ytlına n1d 'Ilı:arct Odası ves1kalarlle ihale günü muayyen 
sa:ıtte Dalınl Encümende bulunmnlnrı. (2376) 

1 lstanbul Vakıflar OirektörlUgU il~nları 
MUdUriyetıml7. odacı ve müstahdemini çin lilzumu olan 33.Jtnkıın elbise açık ek _ 

~tmeyc konulmuştur. İhales1 29/3/940-tarlhinc m0sad1f Cuma günü saat on beşte 
Istanbul Vakıflar BaşmUdürlüğü binnsındokt komisyonda yapılacaktır. 

Beher rlbisenln muhammen bedeli 18-liradır. İilc teminat 4Lllra 45...kuru~tur. Şart-
name 'e nümunelerl hergün Levnzım Kaleminde görülebilir. (1997) 

stanbulda Milli n·r Filmin 

Sinemamız muhterem müıterllerlnden 

gördUğü raC"bet.ten cesaret alarak ve bü
yük fedak~rlıklar yaparak bu hafta. için 

biiyuk bir program hazırladı. 
i<;tanbulda ilk defa 2 yeni mm birden 
n:..t".şhur komJk BUSTER KETTON «.~I.\. 

LElb in en son ~evirdiği 
fevkalade komedi 

1- r~alek is Arıyor 

Gülmemek için bahis tutuşanlara kay -
bettlren, eıı mukavemetli kimseleri bile 

cldaiyettcn uzaklaştıran keder devası 
bir komedi. 

2 - Gece Kılavuzları 
Baş rolde: 

GEORGF O' BRİEN -
LARİXE JOBNSON 

Her .snhncsı. her metresi insanı 
heyecandan titreten müthiş 

macera f i1ml 
UUG~ matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Slnemac;ında başlıyor. Tel: 42562 

ucizesi ! rmım-· 
Simdiye kadar 550.000 kişin=n görülmemiş bir akm ve taşkın bir takdir ve 

A .. tehacumle a'kışladığı M 
L Dehakar Mübdi ER T U ÖR U L MU H Sİ N'in . 

~ 1 ŞEHVE "f KURSA 1 1 ~ 

BU AKŞAM~-----· 
M E L E K , ·te ve yarından itibar.en izdihamın 

önUne geçmek için 

M E L E K ve i P E K 'te 
1940 senesinin en NEFiS FiLM[ en son icad Tablf renkli 

Gözleri kamaştıran lüks ve ihtişam - Hıtrikulade zengın sahneler -
Orijinal bir mevzu - Nefis şarkılar - GnzellJğine dayaııUmıyecak bir 

şnbeser. Ayrıca : 

DÜNYA HAVADiSLERi - BALKAN KIR KOŞUSU ve EN SON 
FOKS ~.ODA GAZETESi (Renkli ve en son TUVALETLER] 
DİKKAT: Bu akşam fç!n LOCA kalmamıştır. Numaralı blletler buglln 

sabahtan tlibaren satılmaktadır. TeL 40868 

ÇEMBERLİ'f.ı~22~ı SİNEMASİ l 
1 - Gece Yarısı Şar5'ıcı ı 

TINO AOSSININ tt.ıkıb~a;~~sre~;~yosu JEAN LUMiYER'in 
Fevkalade muı:;ikal, senenin en muvaffak es ri .... 

Seyircileri gayşedecek güzel ses, 
Ahenktar muzik, cazip bir aşk mevzuu. •• 

2 - Past1rmacıyan ve Şürekası 
MAK BROTHİS I< ARDEŞLERİN R. K. O. Film Şirketi 

hesabına en son çevirdikleri fevkalade komedi ••.• 
Türkçe sözlü ve taklitli 

L I Kahkaka ve neş' eyle geçirilecek iki saat 

ı 3 - Çingeneler Barı 
D Binlerce mektup, Binlerce telefon, gelip geri dönenlerin, en uzak semtlerden görmek istiyenl~ 

rin israr ve talepleri karşısında sinemacılık hayatında görülmemi-' bir şekilde 

A ISTANBULDA iLK DEFA VAKi BiR REKOB OLARAK 
" 1 R 3 N CÜ h AF T.A gcstermeğe mecbur kal ~ığımızı i.an e:.ieriz. 

geri dönmeden seyretmek için biletler behemehal vaktinde alınmalıdır. 

AYRICA: 
Mutad mnşıerilerıınfıı ı Eeyrenebıııne!ert ıçin progrnın.t 

Meşhur M A D A M B A T E R F L A y 
bllyOk fılmıni Unve edildiğı 11 ltizar~a bildiririz. 

Smema aleminin bir şaheseri ve FOKS FİLM ŞiRKETiNiN 19m Süper Filmi 

BRODVAY GULU 
Baş Rollerde: TYRON POWER • ALiCE FAYE • AL JOLSON 

BUGU•• N M~:b~::en OPE 
Kadıköy A 

~----------,. Sinemasında baılıyor. T e~efon : 60 : 821 

ı• Yarın Akşam 5 A R A Y Sinemasında --. 

\ 

Viyana neş'esinin pek sevimli filmi ...... . 
Yaşamak zevkini ve aşkı . ı uyandıran bir film 

BİR GECELİK SEVGİLİ 
Neı'eli, Eğlenceli ve Gülünçlü ş:ıheseri takdim ediyor. 

Baş Rollerde : 

THEO LINGER - PAUL HÖRBIGER • 
HILDA KRÜGER 

2 saatlik kahkaha ve ne.,'e filmi. , 

KOMEDi FRANSEZ 
Bııglln satıl 14 c1en itıbıtren 

Tepebaşı Tiyatrosu 
Gişe! ·rinde 30 \ ıırt Cu nartesi 

(MATINEE 
PO ET 1 Q U E'ı) 

için Loca ,,e J{oltukların biletleri 
satılacaktır. Yarın ki Perşembe 

gQııU sıuı.t 10 dan itibaren de 
( MA TINEE POETIQUE ) den 

maada bütUn temsillerin 

GALERi BiLETLERi 

1 Melodiiıt~~b~ld;ellk1d~lb:yu~l~;:k film. 

# 

Üç Film Birden: 
TALEBELERiN NAZARI DiKKATiNE: 
Gışemlzc1e, tllıebeler için tedzı!Alll b letler sntılmuktadır. 

Gelecek Çttrşnmtıa FERAH SJlVEhf A ile beraber 

.A. Y Ş E Tnrl<çe sözlll ve 
1'Urkçe şnrkılı 

1MPERlO ARGANTlNA'ın en büyük filmi 

-Büyük Bir Müjde 1 
Mevsimin en muvafrak olmuş, en yllksek ve eo muhteşem filmi 

GUNGA-DiN 
(Fedailer Alayı) . 

Miistesna ıaheserin TÜRKÇE SÖZLÜ kopyası 
BUGÜN MATİNELERDEN iTiBAREN 

TAHSiRl SiftERlASlftDA 
Baş ıyacuktır. Cidden bir harika oları bu filmi mutlaka görnnnz. 

Bu filmin fransızca nüshası 

SÜMER 
Sineınus111da görOlıneıniş bir muvdtftıki~·eUe devam ediyor. 

'7 aatılacakbr. ~--••"' ----------------------------

'Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAoları 1 İhsan Balkır'ı Saray sinemasında 
Muhammen bedeli 19.000 Ura olan ziya ile çalışan bir tabı matinası 9/Mayıs/194ll Per. 

oembe günU .saat l~.3{) da ~apalı znrf us~U De Ankarada idare binasında satın alına. 
caktır. 

Bu tş~ girmek lstl~nlertn H25 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
veslkalan ve tekliflerini ayni gUn saat 14.30 a kadar komisyon rdslillne vermeleri ll _ 
ınndır. 
şartnıımeler paras12 olarak Ankara.da malzeme -Oaire31nden, Ha.ydarpaşada te.<ıellüm 

ye sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (2276) 

dinliyeceğiz 
Bu aqım .saat 21 de Saray sinemasında 

İhsan Balkır )kinci konserini verecekt.ır. 
Genç san'atkar bu konseri için garb musiki 
Aleminin en .sevilen eserlerini seçmı., ve bun 
ların blrçotu Celll Balkır tarafından ttlıt -
çeltt4tırllml~tır. Programda; Beethoven. SChu 
mann, Schubert. Verdi, LullJ n Mozar\ 
vardır. 

Adliye Vekaletinden : 
Adllye Vekiletl için alınacak olan 98 parçadan ibaret muhtellf cins dolap. masa 

22/!/940 tarihinden itsbaren 15 "1n müddetle mün:ıltasaya tonmu§tur. Tahmlnl f!nt 
382t lira n muvakkat tem.lnatı 287 liradır. İhale 10 Nlsan 940 Çarıamba günü aaut. 
15 te açık e.U1ltme ıuretlle Antarada VekQlet Levazım ve Daire Müdürlütün&! topla
nacak tomlayon huzurunda yapılacaktır. Nü~une ve prtnameyl görmek ıstıyen ta
lib!erln Ankarada Vekllet Levazım ve Daire Müdırrlüğünde, İstanbuldan çıkacak t:ı. _, 
U.blerln de ~rtnameyt görmek il1.ere İatanbul Adliye Levaz;m memurluğuna müracaat -
ıan. 113M» •2240» 
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Vilayetin yeni yıl 
bütçesi hazırlandı 

Şehir Baberleri 
Bazı eşya liatlarma zam yapılacağı 1 

haberi piyasada faaliyeti artırdı Belediye dalın! encümeni İstanbul vi-
1§.yetinin 1940 senesi bütçesini tetkik ve 

Zam yapılacag'"'ı bı.ldirilen eıwadan kibrit, kahve ye çay tasdik etmiştir. Belediye bütçesini tetkik 
J etmeğe başlıyan daimi encümen bu tet -

gibi bau maddeler mutaddan fazla Sabldı kikatmı Şehir Meclisınfn Nisan devresi 
toplantısına kadar ikmal edemiyecektir. 

HükUınettn fevka,.lde varidat kanunu lirin perakendecilerde mev~udunun aza- Belediye bütçesi Nisanda, Meclise kısım 
llJihasuıı Meclüe tevdi eylemesi ve bu lA Jacatı. fakat zam görecek dığer maddeler kısım sevkedilecektir. 

..,. 1 

Şeker muhtekiri 
Kırşehire sürülecek 

Şe~~r s~k~ıyan tüccara aid dava neticelendi, suçlunuo 
ıki ay ıkı sene Kırşehire sürülmesine ve 750 lira 

para cezası ödemesine karar verildi 
rthada bazı ena fiaUanna zam icrasının de bunun temi görillmiyeceği kestiril • 1940 senesi İstanbul vilayeti varidat 
derpl§ edilmiş olınatı piyasada bazı ha • mektedir. . . .. bütçesi yekunu geçen seneki bütçeden (BCL§ tarafı 1 inci sayfada) yetim de yok. Bir hafta evvel evlendi • 
l'eketlere sebeb olmuıtur. Kazanç vergısı venniyen muesseseler- 110,598 lira fazlasile 5,549,5408 lira vi- ğuna., şekerleri iade edeceğine dair mn • ğim için, çalıştığım müesseseden kend' 

Dün perakendecilere müracaat ederek J den kazanç vergisi esasları nisbetinde 1ayet masraf bütçesi adi ve :fevk~lB.rle dafaası da kabule şayan görülmem.ittir. nzamla ayrıldım. 
lam yapılacağı bildirilen eşyadan bilhas- millf müdafaa vergisi alınacağı hakkın- masraf muhnssesatı yekunu geçen sene- Neticede, hadisede cürQm kasdı bulun - Demiştir. Had.ise etrafındak! adli tah 
aa .kibrit, kahve ve çay mübayaa etmek dald maddesi bilhassa ıehrım de dc>r in den 153,139 lira fazlasile 4.füH),079 }ıra o- duğu sabit olarak Seferoğlunun millt ko- kikat, bu suretle tatil edilmişUr. 
istiyen1erın sayısı mutaddan fazla oım~ a,.Aka uyandırmıştır. ıarak tesbit edılmi~tir. runma kanununun 32 nc1 maddesi de1ue- Bir matb t d b I 
tur. Ayni suretle perakendeciler ~e yan Teşviki sanayi kanununa göre, en az Yeni bütçede nafiaya 87,579. maarife tile 59 uncu madd .. me gl!re 2 sene 2 ay Ua . avas~ era&I 8 
toptancı ve toptancılardan bu kabıl eş?.'~: 10 beygirlik bII' kuvvei muharrike ile i.şli- 212,857, ziraat işlerine ıo:s 831, baytar i~- müddetle Kırşehire sürgün edilmesine, netıcelendı 
cl~n fazlaca mübayaa etmek temayulu yen ve imalatında bir sene zarfında en az ler inc 55,040, sıhhiyeye 180,428 lira ny • 750 lira ağır para cezruıile tecziye.!ine ve cAfrodit> davası - b tU T IOs'ennişlerdir. Böyle olmakla b raber bin lıeş yüz gündollk miktarında işçi ça- rılımş, müteforrik masraflara 1012,934 şekerlerin müsaderesine karar verllmlf- zetesinde Mkan A::ı~tasde e e aGn ga. pıyasada b dd ı d b ir birinin dar- 1. h ' ti ır · c l avası:. c en9" 

1 
uma e er en > k lıştıran müesseseler, kuvvei rnuhar r ikesi ıra ta sis edilmiştir. • r. liğin hassasiyeti. cİleri zihnı"ve't rl ığı görülme · al olan tnlebler ar . · ı c · . ' J • ge lıl mış, norm .kt ıo beygırden az olup da çalıştırdığı ısçı Programa mü tcniden fevkalAde büt - eza hapıs olmadığı cihetle, suçlunun zihniyeb başlıklı yazılardan dolayı mat 

,.._anmış ve fakat mutad o1mıyan 1?1 dar- gündelikleri senevi miktarı 1500 den faz- çc>den 507,700 lira vi'Ayet yollarına tahliyesi de, ayrıca karar altına alınmış- buat kanununun 35 ve 30 uncu m~dde -
uan faz'a mal istiyenlerin taleblerı re - .. . . 195 OOO 1. • •. • ' tır · . • decn . . ıa olanlar veya gunde lf) ışçıden fazla ça- ' ıra şchır ve koy mekteblerı inc;a · lerıne göre mezkur gazetenin sahib vo 

~ü~~:~çe daha evvel muhtelif se - lıştıran ve kuvvei muharrike ~ulunmıya~ ve i~irnlakine, 300,000 lira vilayet has- Bir müessese hakkmdakl n~şriyat_ müdürü Halil Lutfi ve muhar -

~blerle mevcud stoklar tesbit edilmiı ol- mttesseseler, tez.gfilı ~eya el ıle h"r nevı tanesıne, 64,314 lira beden terbiyesine ay- ŞİkAyel gar"ıb bir şek'ı lde rır Sab~a Zekeriya aley'hlerine a\ılan 
dugun~ d 

1 
b mallan gizle- dokumacılık, trikotaJ, dantelfıcılık,, halı- nlmıştır. Müteferrik masraflar yekunu dava, aslıye 6 ncı ceza mahkemesinde dün 

an, toptancı arın u ____ ,. i 1 · ·· 1 64 596 ı · t' 1 d' t" 1 · · ll'leg~ k lk kı . buna hem tica- cılık ve euuwul şen yapan muessese ~.r ' ıradan ibarettir. ne ıce en 1 ne ıce enmıştır. 
ri haysiyetlerinin ve hem de milli ko - azanç. ':ergısı mua ye ın e ı a e e - Varidat bütçesinin geçen seneki yekLin B' .. sah"bi • Mahkeme, bu yazıları ilmi tenkfd ma· e a ışmıyaca .an, k · · fi r d ist"f d t 
rurıma kanununun 8 ı;.,.,. hükümlerinin mekte ıdiler. dan kabarık oluşu tahsilAtın zamanında ~ :11k~=~:e7e 1 

nhl ıKf_ kızları fuh- hfyetinde ve suç unsurlarından uıak gör-
61,4 • " l k f · d d dl 1500 ·· şa suru ~ığıne ve bun• mumanaat e - - ,, 1 . 

Jn8ni o'acağı tahmin edılmektedır. -em e e ımız e a e u geçen ve ve muntazaman yapılmasından ileri gel- . . . muş, suçıu arın beraetıne karar vermiş· 
Yalnız layiha kanunivet kesbedinciye ebemi şehrimizde bulunan fabrika, ima mektedir. d~~ bır g~nç ~ızın vazifeınne nıhayet ver- tir. 

kadar geçecek müddet ~arfında halkın IAthane ve alelumum aınai müessesefor -- - - dığı~e daır bır sa~ah gazet~.ainde görülen T ti öldU k ınübav t ayüllerinln önüne geçile - yeni vaziyeti alAkıı ıı. takib ebnekle<lir- Bugün ve yarın elektr ik neı;rıyat adli tahkıka~ yol açmıştı. M•z- a ı cıyı ren alil bugun 
:rniyer k kibrit , kahve, ~ay gibi bazı şe)- ler. iş etmesinde pasif kur .gazete~e ~e~eleyı ortaya atan mu- hAkim huzuruna çıkarılacak • harrır, hAdıseyı ihbar eden ışçl kızın 

1 60 d b
• •ht• korunma fecrübelerİ mektubunu müddeiumumiUg gö d Şehzadebaşında tatlıcı Abdülkadiri bo-

Va ında kömUr sa iŞ yaşın a ır 1 ıy ~rt yapılacak miş ve hadisede adı geçen :nç k: ·:n~ ~=ı~1:~::.=ba~n M~lladhakkındaki 
k t 

. .., d• . adliyeye celbedilmilti!'. Fakat, kızın jfa- terek yeniden bazıa ~ l e evam ~dı. -
depoları açı laca ren çıgne 1 .El'.'1'°.'~ ~amvay v~ tünel işlebnesl 1desi meselenin taban. tabana zıddına çık- Taİ.ktkat tamarruihi~ er dın~eııı;uıtır. 

.. . . mudurlugunun muhtelli yerlerdekı bina- ı mıştır. Genç kız: . e _mal edıımış bu-
İstanbalda Etibank hesabına kömür ce- Dun akşam Kazlıçeşme ıle Ycdıku· ı ıarmda bugünden itibaren herhangi bir - B bö l b. kt b lunduğu~dan, katıl bugiln sorgusu ya • 

Poları açmak üzere tetkikatı yapmağa me le arasında bir ihtiyarın feci bir şeki'de ,. ava hücumuna karşı pasif korunma tec- 1 t _end y ~- ır ;e u yaz:p, gaze- pılmak uzere, hakim huzuruna çıkarıla-
ınur edilen Macid schrlmize gelmiş, be - ezilmesile neticelenen bir tren kazası ol- ·~b 1 . lm b 1 B eye gon erme ım. ımı;eden bır ıtkl - caktır. ·~ ru een ~~ cya q.~m~~ ute~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lediye ne temaslarına başlamışı:.~._ . muştur: . . . . . . . .. rübclerde havadan her şekilde vukua ge- i n hisar/arda: _{;tehir lşliıtllri.• 

Etibank biri Kadıköyünde dı erı Ku- Makinıst Arifın ıdaresındekı banhyo 1 k ta 1 k b "" t·· k Y .:;-• • • . .. ece arruz ara arşı u un orunma - --------
:rıuçeşmede olmak üzere ikı umumı satış trenı saat on uçte Kazlıçeşmeden geçer - k. 1 . f r t . . 1 kt d" p b 
deposu açacaktır. Top an ko satışı! ken, demiryolundan yürüyen 60 yaşla - c ıp crı ~~ ıye e geçtrı me • e ı~. . aşa ahçe fa brikaıında bir reTİr Bu ıcne 300 bin lirahk 
kalkmış olduğundan. ha lk perakende ola- rında bir ihtiyara çarpmıştır. !1~. tecrube. tam saat d_okuzda ıdarenın ve çocuk yuvası tesis edilecek yol yapılacak 
rak kolayca kömür alabılecektir. Ayrıca ıİ.htiyar katarın altına düşmüş ve bü- Muhurdard~ki santr~l bınasmd~ ya~ıl - İnhisarlar İdaresi, P8,fabahçedeld lçld fab Belediye önllmüzdekl se 
mahalla tta şubeler de acıl;ıcaktır. tün vagonlar üstünden eeçerek feci bir mıştır. İrbbat ve ~ozetleme ekıplerı ta- rlka.sında çalı.şan 500 e yalcın kadın ve er _ llrıılık yol 'yap&bllecektir .::m~k SOO bin :lstaııbulun yıllık klimilr islihlilki 71 bin tekilde ezilıniftlr. rafından mefruz du ..... an hava taa~zu tek lf<lnın aınhl lhUyaçlaruu esaslı blc au - diye m..,.tıarma tekabİıı etm:;"ıı:,~te;~';: 
tondan ibarettir. Etibank şehrin yıllık ih- Henüz hüviyeti te&bit edilcmiyen ih - h~kkında korunma !mm haberdar edıl • rette tem'n et.mek üzere bir revir te&l&ln• ka- çeye 200 bin Jıralık bir tahs!.sa.t k 
ti 

1 
b iktar kömü<e Eylül ayına tıyar o anda lllmüftilr. Kaza etrafmda dıkten sonra keyfiyet telefonla Mühür- "" V'rml§Ur. ReY!r için fabrlb clvan nda Y• tur. oıunut ' 

lı:adyacı <>

1 
ananhu lm t " miıı ve depolarına müddeiumumi muavinlerinden İhsan dara bildiri1.miştir. Mühürdarda derhal n l bir bina inşa edilecektir. Ayrıca. fabrluda Moda beye!&- mıntak ....... 

ar st u a ge ır •• -s "b . · çalışan 1şçı1erl h Us tahlll &11 ~ k Ya.rsuvat meşgul olmaktadır. tertı at alınmış, calarm geçth denınciye n en YILflll& ıeıme. d 71ğmış olaca tır. , kadar faaliyete devam olunmuştur. m!f olan çocuklarını gtındtb:lert barındır_ uv r yapılacak 
"''car•l işleri: İkinci tecrübe . k 'ld i 1 tm . mak, yavıuların sıhhat " terblyelerlle meı Modadaki heyellna mlnl olma.it lçl.n vil . Po//rtf ~ • ı ı .:;< aynı ıe ı e f e enın gu1 olmak U2'ıere bir Çocuk Yuvuı teaı.s edJ- cude getirilecek dımmn uzunl t 2 

' • Kadıköy iskelesindeki ıubesinde vapıfa- lec'!ktlr. den ibaret olacaktır Belediy uy ull 
5 

metre. 

ak 
· · e. o ar ve Köp 

Dftn iki otomobil kazası oldu Dünkü ithal Ye lhrac f t aliyeti c tır. riller Şub~ Mlldürlütü dunnn projes~ 
Dil uhtellf ııemtJorlnde iki oto- Dlln Felemenk bandu"alı >1erope vapurlle Pasif korunma tocriibelerlne yarın da Dün iki yer de yangın çıkb hazırlamıııtır. 

ll\ol-iln t'::':!n :muş. neticede Ud k1'l yara • ıtınan mız:ı tutkal, kurşun ıey~a. cam eşya, dev~ olunacaktır. Saat do~~ bu~k~a Dün Ka.sunpaşada Dereboru caddealnde Nüfua Hytmı komisyonu toplandı 
l&nmJ.§lır. makine ve abamı. pamuk ve jüt, merumcat, elektrık, tramvay ve tünel ııletreesının 20 sayılı Muza.ftere ald 6 odalı ahfe,b evin VllAyet nü!11.1 sayımı le onu 

Küçükp,urda Kant&rctlar caddeslnd•• d rl • , kimyevi ec.a, çinko levha, sun1 Aksaray depMUnda, ayni gün saat on bir- alt katından ve Beyaaıdda Ol"du cadduln- llyette vaıı muavini Hal~h d dlin vı. 
ceçen ,oıö· Hf..eylnln Jdareoılndekl otomıı- ipek IPLRI, ru 4141, katao yal!> golmlfl!r. de Beyazıd merkezinde, saat on dörtte •ı:, •.~;::•~a mahalleblclllt yapan zı .. • altınd~ toplanmıotır. Nlııanm 2." s:~.~ilfo 
bU 

0

' clvnda nemlrt~ mahalle.sinde 4 nu- Ayrıca Jtmannnuıdan mfthim miktarda Şişli deposunda saat on altıda Beşikta, r u. d iıntfaaln n!yangın çıt:mı.ştır. Bu iki aene!l umumt tahririne esu olmak -
, d btrlnln 5 ya , yangın :ı ye n müdahale.ille derhal Batı kö ... Uf.eri rnar:ılı evde oturnn All adın a • Jcendlr, ke!en, arpa, koza tohumu, hardal t«>- deposunda tecrübeler yapılacak, Cumar· bastlrılm14tır r 

1 ...azaaında blr niltua yazımı yapı . 
A 

0 
d çarparak başından ya- h \hrac edil ı tir _ .. · lecaktır. tınuakl o~lu cvn ıı unıu m it • tesi gunu saat onda Sf'Ahtarağada yapı - -·-..··· 00

•••••••••••••

00

••••••

00

•••••• •••••••••••••

00

• .. ··-··••••• .. rel ebebtvet ~· --- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
anmasına a ~ lacak havadan korunma tecrübesi hep - ı .......... _ 
Ynalı Çtmık t,edav\ edllnıek üzere şı~ı Kaçınlan otomobil dftn bulundu sinden geniş mahiyette olacaktır. 

Qocuk hastanesine ktlldınlrnı.ştır. ~ . • ddeSinde vuıcn _ Birkaç gün evvel C>amanbeyde Koket a _ - -
:rnnr.ı ltns da tsutıil ca partımanmda 2 numara.ıı dairede oturan Yabancı firmalara 

t.ulmu11tur. 1' ld J ıı• ıı da 
11 

ııunıaralı A;nnanaıı;!l a " say ı Doç markalı hu - k• I I 
TüncHle Knrnko1 ,sokağın .. 

1 
,.ad İs su!d bir otomobilin apartıımanının kap1sı ıra anan vapur arın 

evde oturan Eter adında genç " r '" ın -
4lklül ca.dde.nnden geçerken, 90fÖr Hakkı - l5ntinden ka~d~mı ;Jlazmııştık. Hırsızlık vaziyeti 

kJ 
1

8!!
2 

sayilı otomobilin sd- bMleesin•n tahkikat.ile yakından meşgul 0 • 
IUn ldare.ıılnde ~ ralanm·..+ır. lan sabıtn. eVft'lki gün ka,_,nlan bu oto o Yabancı sulara sefer yapacak gemilerin 
eıeslne maruz kalmış ve ya ..,. v• nı • · · k"k k ·· edllmek üzere has - blll Beyoğlunda yan sokaklardan blrlnde bul vazıyetini tet ı etme ve musaade ve -

Yaralı kadın, tedavi t rilip verilmemesi hususunda Münakalat 
t&neve kaldırılmıştır. muı ur. kA ı · kl"f b 1 k ~ 

K 
· ol ..... rörler hakkında ta 'Bulunan otomobllln Öllller tarafından ka Ve a etıne te ı te u unma uzere mın-
azalara sebeb a.ıı ...... k lim · l"ğind t kkill d k klbata 'baflanmıştrr. çırıldıtı ve buraya pt1rlld11t henih: tesb.+ ta ·a an rcıs ı e eşe e en o-
B' . . k d 

1 
yaraladı edtlemeınl.Tttr. Maaımn.h, hwu$arm kıısa misyon dün öğleden sonra liman reisi 

ır lfÇI ar a ıtflD H bir aınanda e&e geçlrllecekleri tahmln 0 _ Refik Ayanturun reisliğinde toplanmış • 

Bfiyukdf're tlbrlt iabrikUında çalı.tan a ıwunaırtadır. tır 
aan aynJ yerde Jfç.1 HüsametUnle bir alacak. ·----·····--·-···-·---··-·········-···-··-- . ' ~•~ı r aasan bıçak- • • Komlsy<>nun toplantısı saat 14,30 dan 
lneselcsln<!en kavga e~u'-'"i e • T E Ş E K K U R 8 " d la arkadaşını kolundan yaralamıştır. 1 ,30 a kadar "'it saat evam etmiş ve ha-

Ynralı tedavi na ıııın~. carlh hak - Kıymetli kardefimi& Dr. Besim Ömer len yabancı sularda ~ulunan ve rnuka -
landa b.nunı h~l9nmıştır. Akalının bizleri ele."Il ve kedere garke- vele ile Fransaya kıralanan gemilerin 
- ·····-""" - ····················· ······--·- den ani zıyaından doğan çok derin acımı- geri çağınlıp çağınlmanTası meselesini 

za memleketimizin her tarafından ı;erek tetkik etmiştir. Komisyon bu hususta va-
r · "lnden mütekaid bızzat gelmek ve gere::C bilvasıta taziye- pur sahihlerinin de mütalealannı ehem-

la Gürkanın vefa- de bulunmak ve gerelu@ çelenk gönder- mivetle nazarı dikkate almıştır. Komis -
nasebetile ruhuna mek suretile 4tirak buyuran bilcümle ~on bu vapurların geri çağırılıp çağırıl -

ithaf edim r martın yirmi seki - büyüklerimize ve meslek arkadaşlarilf> mamalan hakknda kat't bir karar veril
zinci Perşem giınil öğle nam~ı mü- Üniversite profesör ve talebelerine ve di- me~. üze:: esbabı muc"b:li rnütaı:asmı 
teakib Sultanahmed camii şerifınde Ha- ğer bilU.mum mü~ ve teşekküllerle bugun MunakalAt Vektıletıne bildırecek 
.fız Bürban tarafından okunacak ıncv!Ude dost ve akrabalarımıza minnet ve şük _ ve Vekaletin vereceği karar vapur sa • 
merhumu sevenler, ai'cnin dostları ve ranı.mız.ı ayn ayrı sunmağa derin teessür hihblerine tebliğ olunacaktır. 
bütün müslümanlar davetlidir. ve kederimiz miaaid olmadığından teşek-
- ............................. ............. ...... ...... kürlerimizin iblAğına muhterem gazete _ Belediye Jmoperatifl ıalah edilecek 

_ Orta okulu bıtlren gençler yolunu- .nizin tavassutunu rica ederiz. Belediye kooperatınnln yeni müdürü ·Ab-
za çıkan fırsatı Jı:açınnayınız. Tür.k Ha- Ka.rd.etlfri· med Şükrft, kooperatın.n faaYyetıne ald 
va Kı· .... ~ .. nun (gedikli yuvası} siz! bek- .. __ 1.,, Besi T ktaf Asllı Öm Akal n hazırladığı raporu belediyeye vermlştir. Ko. ...... ._. _, ~ ... ~ aner l 

1 peroıtm uaalı feklld• ıslahata tAbl tuwıa 
llyor. ... o•-· Te es oa\ttır. -

Zamanın kızı .• 
Zamanın erlıeğl 
Gibidir 
Manisada oturan bay H. ö. nün 

fikrini pek iyi anlıyamadnn. Gaze • 
teye ·bir evlenme ilAm mı vermek 
,stiyor. yoksa evlenme bahsinde fik
rimi mi almak arrusundadır. voksa 
her jkisini birden yapmak em~linde 
mi? Biraz müphem kalmış. 

Söylediğı şuduT: 

- Tam evlenme çağındayım., e'\"
lenrnek de istiyorum. Fakat zamamn 
kızlarını gördükçe evlenmelkten nef. 
ret edivorum. 

İstediğim durgun. temiz. sakin bir 
kiza malik olmaktır. Acaba 'bulabilir 
miyim?• 

Elbette bulaca'kaı çocuğum. ara .. 
dığını da, aradığının tam zıddını da. 
Mesele arame.yi bilip ibilmedi~ne 
bakar. cZamanın kızl•nna» gelince: 

'Üç yüz sene evvel yazılımş bh· 
romam aç, oradada vaık1a kahrama .. 
nının "zaman kızlarından• şiklyet 
ettiğin l görece'ksin. 

Halbulki ~ ym eene evvel rQDUU\ 

ikahramanmın şikayet ettiği o zaman 
kızı bugün bulunsa, adamın telak • 
kisine göre. ya Meryemananm meç
hul b:r hafidi sanılarak yat~mın 
ba~ına kandil asılır. yahud da buJa • 
şık yıkamak üzere mtıtfağa gönde • 
rilirdi. 

Çocuğum, zamanın kızı tıpkı za • 
??'anın erkeği gibidir. ne bir derece 
iyi. ne bir gömlek fena. ikisi de sy
ni kumaştan kesi1rnişlerdf r. Emin ol, 
l:>irbirlne tamamen 1Ay1ktırlar. Za • 
ten böyle olmruaydı hayat ta müm, 
kün olmazdı. 

* Bay c:S. A.» ya: 
- «Bu kız beni seviyor mu?ı. dl-. 

ye ~oruyonsunuz. 
Kalbtnd" değilim. \bilemem. a'lllat 

tıklarınıza bakarak bir hüküm ver • 
mek de mümkih• değil. İyisi mi bir 
dost bul. onun vasıtasile ağabevinln 
fikrini ımla, en k estirme yol b~dur, 
müsald cevab gelirse !kızla konusur. 
sun. aksi takd rde mesele o doc;tun 
kendi fikn şe'klind'e kalır, ankadaş .. 
lığıntza da halel gelmemiş olur. 
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1 Sayfa S ON POSTA 

• 
Istanbulun ve diğer şehirlerin 
pasif müdafaalarını süratle 
plana bağlamak lazımdır! 

:···- .... -.. ·-·--····-·····--.. ·· Y A Z A N · ·----······-···--···----·--: 
~Emekli general B. Emir Erkilet ~ 
i "Son Posta,, nın ask ?rİ muharriri 5 

=···········-··..--.....····-···-······ ....... -···-··-························-··-·-··················-··········-·= 
le irkaç gün evvel gazetelerde ha 1 bir harbin bugünden yarına memleketi-! küb eder. Bu dooyalarm muhteviyatı~ 
lg) va müdafaa komutanlığının pa- j mizin saçaklarını saracağından hamdcl- bir şehrin mahalle ve sokaklar~ birer bi

sif korunma işlerini en çok ihmal edeni sun korkup telaş edecek bir vaziyette de rer ve kol ko~ getirilip ölçülerek ve her 
iki büyük şehrimizden, İstanbul ve İz- c!cğiliz. Bunun!a beraber şimdiden ümid yerde yapılacak şeyler askerler, mimar
mirden şikayet ettiği hakkında bir haber, edelim ki bari mütehassısm plfın ve tav- lar, mühendisler, doktorlar ve ilh .. tara
ok"Udum. Bunun. doğru veya yanlış ol-1 siyeleri bir kenara atılm1yarak tatbik c- fın~~n mah:llinde ta~~r~anıp takarrür 
duğunu bilemem. Ancak eğer j lunsunlar. ettırılerek vucude getırılır. 
İstanbulla İzmirin pasif korunm'.il l Herhalde pasif korunmayı harbin pat- Bu pinnda şehrin sığmak, siper, zehir-

SİN EM A. 
Kahire 

Holivudu 
şarkın 
oluyor! 

planları, her iki şehrin zaruret- lamasına talik edersek en büyük hatayı li gaz, sıhhat, yangın, ziya, su, bavagazı, 
lerine uygun olarak yaptırılmış ve bu : işlemiş oluruz. Öyle işler vardır ki bun- nakliyat, iaşe ilh .. işleri hep ayrı ayrı En meıhur ve en çok sevilen Muır cSelamülhayır, filminin ba§ rolünG 
planlarda belediyenin, vilayetin, sair hü- lar harb başl~dıktan sonra değil. mutla- düşünü!.müş ve her mesele mütehassıs- yıldızı: Fatma RüJdii. Hanım 
kfunet dairelerinin ve nihayet husus~ ka daha evvel yapılmak iktıza ederler; ları tarafından ameli olarak haJledilmiş Bundan ıbir ay kadar evvel, tanınmııı 
müessese ve eşhasın yapacaklar. şeyler çünkü ancak zamanla olurlar. Harb za- olacaktır. Fransız muharrirlerinden biri Mısırda 

yapmış olan: Ruhiye Halid Hanım 

bir tarihçesini yapacağım. Başlangıçta 
Mısır sinemacılığı vasattan aşağı filmler 
VÜcude getirmiştir. Sessiz sinema zama· 
nında iyi birfilm yapamadık. 

tefcrrüatile ve yer ve şekillerile tesbit 1 manında yapılacak birçok şeylerin bile Ondan sonra keşifler mesaisi yani her bir seyahat yapmış, orada ikametinden 
olunmuş ta bunlardan yalnız İstanbul ve vasıtalarını, mesela siperlerin torba, çu- bir işin muhtaç olduğu malzeme, adam bilistifade Mısır sinemacılığı hakkında 
İz.mir belediye ve vilayetleri kendilerine l ,·al ve hattA kumlarını, daha evvel ha- ve paranın tesbiti keyfiyeti gelir ki bü- tetkikat icra etmiştir. 
aid işleri ihmal etmiş bulunuyorlarsa on- zırlamak icab eder. Çünkü ha! denin~e tün bunlar mübalağasız, sürat ve sıh- Muharrir dost memleketin en büyük 
lardan şikayet bittabi haklı ve doğru ne çuval ve ne de kum bulunmaz. hatle başarılarak ayrı ayrı dosyalar ha- film müessesesi bulunan cMısır> stüdyo
c,Jur. Bundan başka mütehassısın İstanbul !inde toplanırlar ve plana bağlanırlar. Jarı umum müdürü Hüsnü Necib Bey ile 

Stüdyomuzun ilk sözlü filmi 1935 se
nesinde çevrilmiş olan cVedadı. dır. 

Baş rol meşhur muganniye Ümmü 
Gülsüm tarafından yaratılmıştır. 

Fakat benim an1.adığıma göre İstan- ve diğer şehirlerimiz için yapacağı pasif Ancak bu işler bittikten sonra ne cins ve uzun bir mülakatta bulunmuştur. 
bulda pasif korunma tedbirleri ve bun- müdafaa plan!nrının tatbikini beledıyo ne miktar malzeme ve makine ile insan 1 Memleketimizi ve memleketimiz sine
ların en esaslılarından olmak üzere is- ve vilayetlerin sadece adi bütçelerine koluna ve paraya ihtiyaç olduğu meyda- macılığını çok yakından alakadar eden 
tanbul halkının, bir hava bombardımanı- müteallik bir iş diye teJakki edersek na çıkar. bu mülakatı, naklediyoruz: 

Bu filmden sonra beş büyük film çe
virdik. Hepsi de muvaffak eserlerdir. Son 
iki film olan cDoktor) ve cEllzime> çok 
muvaffakiyet kazanmışlardır. 

na karşı semt semt ve yer yer korunma- bunların hiçbir zaman tatbik ve icra 0· Ondan sonra lazım olan malzemenin Hüsnü Necib Bey diyor ki: 
ları bakımından henüz hiçbir ıey yapıl- lun.mıyacaklanna şimdiden inanmalıdır. ve paranın nereden ne suretle tedarik _ Mısır sinemacılığı son seneler içiı~-
madığı gibi nerelere ne gibi sığınak ve- Belediyelerle vilayetlerin, bilhassa İs· edileceği meselesi gelir. Eğer malzeme de çok, pek çok terakki etmiştir. Arabca 
ya siper yapılması iktıza ettiği de tesbit tanbul gibi iman seneler ve asırlarla ih· memlekette yoksa veya mevcudu kafi 

1 lkonuşulan bütün memleketlerin sinema
olunmamıştır. İzmirdekı durum da her- mal ve parası israf edilmiş bir memleke- değilse bunları vakit geçirmeden dışar-1 cılığını eline geçirmiştir. Buralarda ha
halde İstanbuldakinden farklı olmasa tin adi bütçeleri ancak onların mutad dan getirtmek lazımrlır. Geçenlerde bir 1 kim bir mevkidedir. 

Stüdyo~arımızı yalnız biz kullanmıyo· 
ruz. İcabında bunları teknisyenlerimizle 
birlikte başka film kumpanyalarına ki
ralıyoruz. Başka film kumpanyalarının 

malı olan cLeyla Bintülsara., cNeşideile
meh, c Yahya Elhab> filmleri bu suretle 
cMısır> stüdyolarında çevrilmiştir. gerektir. işlerine yetişebilir ve bu bütçelerden pa- sabah gazetesinde çıkan kıymetli oir ya- Stüdyolarımız tam 80.000 metrP. mu-

Bir de meselenin pek garib bir ciheti ra arttırarak pasif müdafaa yapmağa kal- zıda memnuniyetle okuduğum gibi mc- rabbaı vüs'atinde bir yer kaplarnakta
daha vardır. Yazıldığına göre gQ- kışmak meselenin ne esasını ve ne de e- sela sokak ve caddeleri zehirlı gazden dırlar. 
ya İstanbulun ve diğer şehir - hemıniyetini kavramama:t demektir. Ni- temizlemek için lazım olan ve mcmlekc- Tesisat ve teknik vasıtaları son dcre
Jerimizin pasif müdafaalarında sığı - tekim geçenlerde cbir hava bombardı- timizde bulunmıyan Lozantin ve emsali cede moderndir. Devölopman ve empres
nak, siperin vesair mühım tedbirlerin manında zaten yanıp yıkılacak olan İs· ecza ve mevaddı şimdiden ve derhal gc- yon lfıboratuarlarımız bilhassa retikem
yapılmac:ının ihmlainde amil olan unsur, tanbulda üstelik para verip bina yık- tirtmek hususunda ilerlemek her tered- meldir. Alıcı makinelerimiz de fennin 
fennin ve askeri bilgilerin bu husust:ı mak1a meydan ve yol açmakta ne manrı düd ve kaybolunacak dakika hayati b:r en son terakkiyatına uygundur. 
henüz kafi, kat'i ve sarih esaslar ve kai- var?!> tarzında bir yazı okuduğumu ha- hata ve bir günah teşkil eder. Kezalık Sahne vazılarunız Almanyada ve 
deler vazedememiş olmalarıymış! tır'.ıyorum. Bu gibi düşünceler, söz ve bir muharrir memlekett? baş ıyan çuval Fram:ada uzun seneler kalarak işlerini 

Ayni zamanda tezada dahi düşülerek yazılar latife dahi olsalar insana tatlı ve kıtlığına ve bunun ~ehirlerin ve memlc- tamamiie kavramış1ardır. 
İstanbulun mfüiafaa planının yapılması h~ gelmiyorlar. ketin müdafaac;ındaki ehemmiyetin~ dik· Başkalarının tecrübelerinden azami 
için Fransız pasif müdafaa mütehassısı ~stanbul ve diğer şehirlerimiz her kati- celbetmiş idi. rurette istifade eyledik. Malik olduğu· 
amiralin ge

1
anesinin bPklt>ndiği söylen- şeyden evvel birer pac:if, ınüdafan plfin:- Paraya gelince bunu da merkezi hükü- muz vasıtalar sayesinde güzel filmler 

mektedir. Eğer fennin askeri bilgilerin na muhtaçtırlar. Bu planın kanavası a.;. met, vilayet, belediye ve halk bölüşmek yapmağa muvaffak oluyoruz. Gün geç
tarif ettiği bir pasif korunma usulü mC"v· kerler tarafından yapılır ve fakat asker- mecburiyetindedirle-r. tikçe de prodüksiyonumuzu tekemmül 
cud değil de bu henüz bir hayalden iba- lerle beraber mühendisler, mimar!ar, İstanbul gibi kalabalık bir Şt>hrin mü- ettiriyoruz. 
ret ise mütehassrs Fraıısız amirali bun- ~ehirciler, doktorlar, gazciler, yangın dafaa planında sığınak ve siper mesele- Mısırda oldukça güzel filmler vücude 
]arı burada yani bizim memlek"tte icnd söndürücüler ve ilh. taraflarından işlenir !.erinin ne kadar hay::ı.ti bir ehemmiyeti getiren küçük şirketler vardır. Nazarı 
edecek demektir. Halbuki iş böyle de- ve tamamlanır. Bu plcinlara hayal \'C haiz olduklarında kimsenin bir şüphesi dikkate a11mak icab eder ki bu şirketlerin 
ğildir ve bir şehrin :lktif ve pac;if korun- ideal değil. ameli zaruretler temeL teşkil yoktur zannederim. Sığınak ve siper ay- malik oldukları sermayeler yüksek de
masının nasıl yapılahilPceği tamamile eder. Mübaliiğalı !Jlks düşüncelerrl~n rı ayrı şeylerdir. Bunları biri birlerinden ğildir ... Bununla beraber muvaffak olu
mekşuf ve malUm bir bilgidir. kendimizi uzak tutar ve sırf maksarlı ayırmak için sığınağı bomba ve gaz. em- yorlar. Azim her şeye galebP. çalmakta· 

Her ne ise, demek nihayet yabancı gözönünde tutarsak bu planı yapabiliriz niyetli yerler, siperleri ise parça emni- dır ... 
mütehassıs gelecek ve İstanbul ile f zmi- ve çoktan yapabilmeli idik. yetli köşeler diye tarif etmek kabildir. Bize gelince. yegane arzumuz, balkı 
rin vesair şehirlerimizin müdafaa tasar- Bu plfın mücerred faraziyeleri havi İstanbulun veya herhangi diğer bir şe.11- daha fazla memnun etmek ıçın, daha 
lan meyanında pasif korunma planları- bir teori mecmuası değil, nerede, neyin rimizin pasif müdafaa pl3nında sığınak fazla çalışmak, daha iyi filmler vücude 
nı da o yapacak ve yaptıracak demektir. ne şekilde ve ne maksadh yapılacaıtını 1 bahis mevruu olurken umum~ yerlerde getirmektir. 
Bu sebeble daha bekliveb"Jiriz Zaten gösteren büyük ameli dosyalardan terek- <Devamı 11 inci sayfada) Size şimdi Mısır sinemacılığının kısa 

Baron cenahları, hayranlığını bildiren 
bir işaretle sağ elini kaldırdı ve babaca: 

- Dur, küçük, dedi... Frida, Mit!"i, 
siz buraya gelin ... 

Rozelin, hepsi başka tfülü yüzüne ba
kan on hareketsiz şahsın karşısında y:ıl

nız kaldı. Mavi Sakal, elleri sırtında, 

neş'cli neş'eli muzaffer oluyordu: 
- Ne diyordum ben size! 
- Ve işte, dedi Gaspar, böylece, bahis 

kazanıldı demek! 
Petrof, çocuğa, bir iskemle göstererek: 
- Otur şuraya, dedi. 
Hazdan yüzü pembe pembe olan Ro

zcJin iskemleye oturdu. 
- Böyle hoşunuza gittim mi, mösyö? 
- Daha henüz değil, çocuğum, fakat 

onun da zamanı ge1ecek. Gaspar, çekme
cemi getir ... Hele şimdilik bir koktey iç 
bakayım ..• 

Gaspar küçük bir kapıdan çıktı. 
- Koktey nedir bilm!yorsun şüphe" 
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dum kadehini içerken, Gaspar kocaman 1 sallandılar. Demeti 40 csou> ya menek- ı Bu anda bir uşak, odanı~ başka bir ta
altm bir çekmece ile döndü ve çekmece- şeler satan küçük satıcı kızın üstünde, rafında muhteşem başka hır kapıyı aça-
yi bir geridonun üstüne koydu. taze güzefüğini sarartamıyan 10 milyon-ı rak haber verdi: 

- Gel buraya, küçük. Büsbütün be· luk mücevher parlıyordu. - Baron cenahları yemeğe bu.yuru-
nim hoşuma gitmek ister misin? Rus asi1~adesi, Votan'ın devlere tes- nuz! 

_ Şüphesiz, mösyö. lim etmemek için vücudünü hazinelerle 
- O halde dik dur ve göz~erini kapa. kapadığı Freya'yı, Gençlik ve Neş'e ila
Küçük, korkusuzca itaat etti ve kir- hesini düşünüyordu. 

* 
siz. 

- Hayır, mösyö. 
- Şimdi bunun tadına 

Biraz sertçedir. Eğer hoşuna 
söylersin. 

piklerini indirdi. Baronun ellerinin ku- Rozelin gözlerini açıp ta aynada ne 
!aklarına. bileklerine, boynuna dokun- haşmet olduğunu görünce bir saniye 

bakarsın. duğunu ve tatlı serinliklerin cildini ok- 1 hayran kaldı; ve barona çevirdiği mavi 
gitmezse 1 şadığını hissediyordu. Mavi Saka~, şevk-, bakışı, biran,. önünde Jüpiter'in ışığı 

le ayin yapan bir kilise papası gibi, onu parladığı vakıt nemfo Semile'yi öldüren 

Prens sofrası gibi hazırlanmış sofra
nın ortasında, parıl parıl yanan billur 
kadehlerin, gümüş üstüne altın yaldızlı 
tabakların, altın çizgili bembcya.l porse· 
!enlerin, kocaman gümüş çiçeklik ve ib
riklerin arasında, bir tek rayihalı deste 
halinde dört menekşe demeti, altından 

yeşil ışıklarla aydınlanmış akik bır ka
deh içinde yıkanıyordu. 

- Peki, mösyö. Fakat beni 
mez mi bu? 

sarhoş et- mücevher'erle donatıyordu. Omuzlarına neviden bir korku ile doldu. 

Çocuk, Mavi Sakalın bizzat kendisine 
sunduğu kadehte dudaklarının ucunu ıs
latınca yüzünü buruşturdu. 

- O! sahi sert, söylediğiniz gibi... 
Ve o, terbiyeli terbiyeli, yudum yu· 

bir imparatoriçeye layık beş sıra inciden Sadece sordu: 
bir gerdanlık takıyor, kollarını masal- - Demek ... hoşunuza gidiyorum böy-
lardaki gibi bileziklerle çeviriyordu; le! 
parmaklarında raca elmasları parladı- Mavi Sakal, acaib bir tonla: 
lar: bir efsane tacı sanşın başını halele- - Evet, dedi. 
di; kulaklarında eşi bulunmaz yakutlar - Öyle ise memnun oldum. 

Davet1i1erin arkasında dört uşak ha
reketsiz duruyorlardı. Bir beşincisi dres
suvara nezaret ediyordu. 

Rozelin'in sağında feylesof ve solun
da hazinedar vardı. Karşısında baron, 

Hüiasa göğüslerimizi kabartacak olan 
yalnız kendi stüdyolarımızın filmleri de
ğildir. Bütün Mısır stüdyolarının, kum· 
panyalarmın filmleridir ayni zamanda ..• 

Mısır sinemacılığının atisinden çok 
eminim. 

Burada muharrir Hüsnü Necib Beye 
şu suali irad etmiştir: 

- Mısırlılar Arab filmlerini mi, yok· 
sa ecnebi filmlerini mi tercih ediyorlar?. 

- Doğrusunu söylemek icab eder ist 
balkımız şimdi çok müşkülpesend ol
muştur. 1935 senesinden evvel herhangt 
bir filmden hoşlanmakta idi... Her han· 
gi bir filmden kasteylediğimi?. mana dai· 
ma Mısır fi1anidir. Halkımız filmde rol 
alan milli san'atkarları alkışlayıp duru
yor idi. Fakat bugün vaztyet tamamilı 
değişmiştir. Halk tenkid hakkını büyük 
bir ki:-.•aset ile istimal eylemektedir. 

Arab halkı arabcadan başka lisan bil
mediğinden 1abiatile arabca filmleri 
sevmektedir. Zaman o1ıuyor ki arabca 
filmler haftaları~a müddetle gösteril
mektedir. 

Bu cereyan bilhassa vilAyetlerde göze 
çarpmaktadır. 

rDevaım 9 uncu sayfada) 

muavin aza gi.bi iki yanına iki Viyanah 
dilberi almıştı. Manya, sofranın bJr u· 
cunda, Oc:kar'la katibin komşulukları a· 
rasında oturmuştu. Kover'le Gaspar, ö
teki uçta kareyi tamamlıyorlardı. Ve 
Manya'nın tam karşısında, bilhassa ken· 
disi için hazırlanmış olan bir iskemleye 
de baronun gözde maymunu, yemekleri· 
ni dünyanın en büyük zarafeti ile ailece 
yiyen uslu, bir şampanze oturdu. 

Bu garib sofra arkadaşından Rozelinin 
biraz korktuğunu gören baron: 

- Çocuğum, dedi, burada görebilece
ğin hiçbir şeye hayret etme. Her şey bu
rada tabiidir. Şu sağında oturan fey!eso
fum Filosla ne zaman aramızda ihtillf 
çıkarsa, bu şampanze benim en iyi dc,s
tum ve en büyük yardımcımdır. Bir faz. 
la reyi ile ihtilafımızı halleden odur, 
çünkü muhakemeden ve safsatadan ma
sundur ve burada bize, hiçbir zaman g~z
den uzak tutmamamız lbım gelen bir 
hakikati, aslımızın hayvan olduğunu is· 
bat için mümessil olarak bulunmaktadır. 
Yemeğe başlandı. Ve, arkadaşı Ru

petle beraber küçük masalarında ancak 
pek sade şey!erle kann doyurabilen bu, 
Faris kaldınmında yetişmiş hakir küçük 
kızcnğız, imdi, her türlü kibarhklara, 
bu dünyadaki büyük adamların ekserl
yetle taam buyurduklan her türlü nefts 
yemeklere bir defada alışmıştı. 

(Arkası var) 
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Habeşistanltalyaya fayda 
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yerıne zarar verıyor 

Yazan : Hasan Ali Ediz 
İtalya Habefistam ifgal ederken ora- aalindenl:ııeri Adis.,Ababada et fiatları 

ya büyük ümidler ballamlftı. İptidai tasaVVıUJ'Wl fevkinde yıikselmiıtir .• 
madde kaynaklarından mahrum olan 1- İtalyanlann Babefiatandaki kolonı si
talya için Habepstan, emsa!sU bır hui· yasetlerinin hiç te müabet netfcekr 
ne demekti Bunun için İt4lya hiçbir le- vefl:lledilini ıösteren bir bqka delil de, 
daklrlıktan çekinmeden büyük bflyük İtalyan muharrirlerinden Tissonwı. 
masraftan göu alarak Habeiiataiiı fet- cMond Koloniyal lnüatre• mecmuasuı
hetmi§ti. dak1 ya.mıdır. Tlatonun yazdılma naza. 

Fakat evdeki pazar çarpya uymadı. ran. 4talyanlarm Habefistana yerleşttr
Habe§istan ifiali İtalyaya ll) milyar t- meif tasavvur ettikleri 500 bin İtalyan 
talyan liretine malolmU§tu. Bu para. ailesine karplık ancak 604 aile yerleştırı
İtalyanm Halbef harbi için ihtiyar ettfli mele muvaffak olmU§~dır. 

Reutwin .._.,_.. W.)'il -"""" '-••-'• ,.,.yerl.r 

masraflann bir brşılıfı idi. Fakat it İngilizce cEkonomfat\ mecmuasının 
bununla bitmedi. Askeri barekltm biti- kaydettilfne göre, Habeıistandan kaçan 
minden sonra da İtalya, cmuslihana hu- İtalyan kolonizatörlerinln sayısı o kadar 

ll•er'in ,.11..Wen 6iri 6ir dalıtiloya latı"""i• ım. için milyarlarca lireı aarfetmek çe>kmUf ki, İtalyan sansürQ bunlara ald 
7"" mecburiyetinde kakmftı. Bu murat, havacfialerin yazılmasını bile ;yuak et-

D'l.)W'. İtalyemn bütçesinde clenn pdilder aça- me kli1zwmmu hiaetmlf. cEkononılsb 
rak Mll devam edip litmektedir. Mite- mecmum, bu meaeleya ald yuwrun bir 
kim İtalp lHO-lMl bütçeııinde de, Şar- bqKa yerinde diyor ki: 

a. ınalıine R•ter aj11JU111ın doltili laaıHıdialariıti alan eto
..ıilı lfllllıinelerJen 6irülir. B• ~idare-'•,... 

nuırlar ajtınnn en ,.,_,i .....,.,,,,,,,.,. 

Rma'in mnum ınliiriJ 111111 Nl'UÜ tellerile 
istiıruılıa tılrle4•. Her IA:ri taralllllltın ileri .ıtil• 

lenlıülleri dinler. Milnai6 .Wilılerini ll•lıtd 
ıat6ilı .... 

Jd Afrika miiltemlekelerin ihtt18Çlan -1taıyadan Habcfistana hicreı edea 
için 2 .ı:nUYar lireı koymak li1zumunu İtalyanlaruı ..,_ ayda birkaç )'iiz .ıap. 
du)"JllUftur. yi ıeçmedlil halde, Babeştstanda ye.-le

Fakat İtalyanın bunca masrafiarına flp b'mak üınidlerini kaybederek İta!· 
ralmen. Habefistan, bütün ümıdleri yaya dönen İtalyanlann adedi, ayda 4000 

altüst ederek İtalyaya adeta .hiçbir teY ldfiyi geçmektedir. Buna nazaran bug!in 
.veremiyecek bir vaziyettedir. Bunu, a- Şarki Afrika müstemlekesinde pek &1 

pfıda kaydtdecelimiz rakamlardan çok İtalyan kaldılım kabul etmek lAzımdır .• 
iyi anlamak imkAnı vardır. ltaıyanlann Habefistandaki koloni si

İtalya • Habef harbi zamanında İtal- yasetlerinin müsbet bir neüce vermeme
yada, Habefistanm ipücbi madde kay- sinin birçok sebebleri vardır. Fr1L'"ls1zca 
naklaruu ıösteren propaganda mahiye- cDeba. gazetesinin yazdılma nazaran 
tini haiz birçlro haritalar çıkarılmıftı. Bu bu ııebeblerin en ba§uıda, Habeş çetele
haritalann hemen hemen hepsinde en rinln bitmez tükenme~ mücadeleleri gel
fazla &6ze batan nokta, Habefiatandaki mektedir • 
demir DUJdenlerinin bollufudıir. Fakat cDebb diyor ki: 
bütün bunlara ralmen İtalyanın Habe- cHa'befiatanm imar ve iaklnı lfi, mem-
fistam iflallndenberi, İtalyanın Babe- lekette hMdim süren umumi emniyetstz
fistanc:lan ithal etliği demirin mecmuu ut yüzünden bir tüdü reallze edilernl· 
lSOO tonu aeçmemiftir. İtalyanın Habefis- yor. Sayılan on binleri ıeçen Habeş çe
tandan elde ettiji biricik ıptidal madde tecilerf geni§ bir saha dahilindt! faaliyet 
bu olsa ıerek. Çünkü Habeşistan toprak- göstermektedirler. Bu çeteciler, İtalyan 
lannda iömülü o!ıan bakır, kul'§un, eü· ordusunun harekitını günü gününe ta
müş, kömür, çinko libi madenler, İtal- kib etti~ri için, münasib fırsatlar kol
yanlann bütün gayretlerine rağmen, he- layarak, niabeten az mevcudlu İtalyan 
nüz bir türlü i§letilememiftir. cüzütamlanna yüklenmekte ve buıılan 
~daki altın madeni de olduk· tam.,._, mm. etmektedirler.
. .......,.. Mat ......... ltaı- &ttl ~ ~ ....... 

7ualana ~ elde ettiklf'l'1 bile, tt8J,plı mllfeım1ekecDer 
altm mildan, .nede 800 kiloyu ~k JJfr elde ..-, ~ elde 8IWı oJm~ 
tedir. Blltln IUllclaj ~ * talll'Dalr ıuedNi'l1etlnde buhmduld 
men İtalyanlar bqlne War Ba1iefla- itiraf~ çekinmiyor llaı,.,,ıann 
tanda bir tek petrol kuJUIU ...,.,,,. otmmw 1çin ı.a.s .arette yapılan 
larclır. birkaç tay, kflç(lk birer kaleyi andır
İtalymm dıf ticareti tetıdt edildill maktadır. 

uman, ltaıyadan Şarki Afrika ma.tem- İtalyan gazetelerinden cltoryere dö Ja 
lekelerine ihraç edilen mallann, oradan Serra• diyor ki: 
!taıyaya ithal edilen mallardan tazı. ol· cBu köy!er, telörslllerle çevrilmiş bfr 
dulu derhal töze çarpmaktadır. haldedir. Köylerin dört bir kögesinde 

İtalya 193'1 ve 1938 ydları esnasında makineli tüfeklerle mücehhez nbbetçıle
Şarkt Afrika mOatemlebJerine, mermu beklemeaiıw mablua tara..ıd kule
Jn,metleri 3,5 milyar liret t11tan muhte- lerl vardır. İtalyanlardan milrekkeb köy 
lif cins mal lınç etmifti. Bu 3,1 milJ&I' .saldnlerl, bayatlannı muhafaza için ıece 
liretin 1 mQyv lireti &lda maddelerini gGnctilz nöbet beklemek mecburiyetin
tefldl etmekte idi. Bana bqılık İtalya- dedirler Her tarafta clevriyeler dolq. 
nın Şarki Afribdan ithal ettfli malla- makta ve ikide bir: cKim o? Orada kim 
rın mecmuu ancak 380 milyon Hret tut• var?a sözleri işitilmektedir.:. 
mütadır. Böyle ıüçliikler içinde biT memleketi 

ltal,..- fW»ettsltıW)ea ~ a&ı-la: Pa. 'kolonlze etmek cıdden milfküldiir. h:Jı
~ kauçuk, ,tın, Meie ~"'edebile- yanlann Habeşistandaki vaziyetleri, her 
~ ~G~~· t !wyanm pçen gOn iyileşecek yerde, fenalapnak· 
~ 4ıi etmedi. Hattlı • tadır. Bu arada AYl'Upahlar IÇln fevlall• 
kac1arla 4a b!madı. İtalyan1arm lfplin- de menfi bir tesir yapan iklim prtlanaı 

il_,_,,,. - ,_, ..... larlnl .. 
Mü c..,_ <• '°'• 60.-. 
,,q.,p, 79'lf ;,l.rini .... 

den 6nce HabefUta!un ihraç ettlli bazı da hesaba katmak llzundır. Bir İta' an 
maddeler vardır ld, buglln Ha~tstan gazete mutuılbirinin kaydettiline ,aN, 
bunları ihraç etnlek f6yle dursun, ithal Habeşistandakt İtalyan milstemlekeclle
etmek mecburiyetfnl bile ıu.etmNte- rt ora tlrlfmfne bir ttrlil alıpmactıklan 
dir. Buna ınilal olarak kahveyi llkrecl. için ikide bir huta olmaktadırlar Sıtma 
bllhiz. Habefistan eskiden bhft ihraç Algım aJabfJdlliM •Jdpf etmekfedlr. 
eden bir memleket oldulu halde, ~ Bpndan ııııwta ~ pden t
ftaın fJCalhldenberl, bhwyi dqarıdlın taıyan fgl w lt~ ondaki it 
ithal etmektedtr. ~ da ~ .amıır. ftaıyan muhaclr

Wr.la ,.,_, • ..,,,,. lılrL -. l'ranaız abdem~ Toro. 1ia 1ıer1n1n cınd8n ~mn •beblerin-
1De1e'• ~ cPuf.. ~ ıuee.. dtm bbi ele bU ôlla gerektir. Habeşistan& 

,,._,.,. 6lwataa .......... -- ~· ~ _. m~ede pnıa,ı pbpnala pıen bir İtalyan muhaciri. 
yazmaktadır: l'ranladaJd brdepne fU mealde btr met• 

cBlltGn pyretlerine ratmen İtalya, tub 16ncfermlt: Mflr) 

Ha'befiatanm kendi lhtlyaçlarun kendi cBen iki aenellk bir mukavele imzalı.. 
içlndıe &ı clen en eeri vuıtalarla maH haberler aJı..118'11 _..,,. m. k adaınm JerhMt membalarmdan teqılD etme8'De bir tür- yuak Habeşlstana geldim. Burada a-

DOn,. llUNmat ajualan tncmzıertn zını teaiJn eylemeli ~ w bu iı altlı Rerbert de .__, ıeçmlftlr. 0 da Kl muftffak olemamip. Habef ahallıi, damakılh para kazanabileeelfmi bana 
llfı iflal eda MI flpheaiz için lflverelnleıt mlnuib ınrmiiı ... 111 'O': Jlarbbı Dbından ttalyan)ann mtaadereslnden korktulu söylemiflerdi. Fakat ıı umdulum gıbl 
-.ırm- Beater .......... tesisinin llrifm1t ve fevtaıade 'bilyilt bir rajbet UH te ma.,ı u mtld· için. ancM. tenc:Ul.nine ltizumu olan toı> çıkmadı. Buraya gelir gelmez beni. ada. 

Bu .. lllDlll Bftter ajansı . Ue brplammf. 06verclnlen ona Alman- det 8Mlr8 vefat .,temfftir. Onun )'ednj ralı lflemekte ve kendi nafablarınaın ti cepheye gidecekmtşfm gibi sili.hlan-
J8z0ncl ...,,"' idrak ey~~ar- yadan, l'ransadan muntazam bir nrette Sir Rcıderlck J..,. ifl8l etmlftlr. Sir Ro- fazla tüçbir feJ' istihsal etmemektedfl'· dırdılar. Bqı_'llızda btr ustabaşı yerine 

Reutaba .......- 1dr deftCede bir kıymetli malGmat ıetfrmltler... Muvaf· derick ajama n!M!l•D leablarma ıare Je· ıer. Şehir balkuım plası, hariçten yapı- bir .nbay vardı. A 'ıdıftımız gıda hiç te 
-.. DbJamn llattA tlW ajansının faldJWthiden C!eAnıt alan Julius Beuter alclen tanzim lemlftlr. Bugün R..iter ithalltla temin eclllmektedir. Diln- tyi değil. her gey pahalı. Aldılumı para 
llhrt )ddms ki cnda ıteuter bu alOmatı mncud pzetelere •tmalm 91 yanın en iyi kahvesini latihlal eden Ha. fae pek az.. bu vaziyet karpaında ben 
ldr mahlıhl, fıll1dlAtl biılmıma;:m· 'iuııa1 .,..,,,,... Rajbet katmetlepntf... Bu • ~- Lonclnda, l'leet Streette muazzam beflatanın Harar havallsi, bugün kendi müddetimin dolmasını beklemeden p 

a..ıe.r ajmm 1MO .11!!11~ te • nua ilzerine calelGmum havadtaler> Wl'- Mr bina ilPl ulemekteclir v, varı resmi kullanacalı kahveyi bile Brezllyadan it- dönmek mecburiyetinde kaldım.• 
lıeuter ....,. Wr ~_,,.telif _,.f•Jer imla bapmif... ajllıltlr. Hl etmek tneebıariyetindedir. t~ya ig- (Devmm t 'Gllıea ..__, ifa ........... • _. .. muu rw-
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KOMİ SEi 
SEDAD 

Nakleden: İbrahim Safa 

Soyulan yolcular 

SOM POSTA 

Atatürk anıt kabri 
projesi bugünlerde 

yaptırılacak 
(Baştarafı t inci sayfada) 

Bunu müte•ıb Parti grupu artık 
müstakil grupla müşterek. oim*.sızın 
rumamesine geçerek Ameriika sergi -
sinde neler teşhir edilmiş ve sergi ıçin 
ne sarfedilmiş' olduğu hakkındaki sual 
takrirjni müzakere etmiş:tir. Buı vadi
de bir çok hatiblerle birlikte İktısad ve 
Tic~et Vekillerinin izahatı dinlenmiş 
ve ruznamede başka madde olmadığın 
dan riyasetçe saat 19 da celseye niha-
yet verilıniştir. (a.a.) 

Elektrik fırtınt.sı tıirçok 
yerlerde tef grcrf, telefon 
muhab"ratını durdurdu 

Balkanlar ve Tuna 
havzasında sulh 

(llaştarafı 1 inci sayfada) 1 mmtakasında n.ziyetin milltakbel 
nın umumi vaziyetine uydurmuştur. Ba- şaflan hakkında Macar bapekilinin 
zı meseleler vardır ki, bunlar hakkında ditelerini izaleye çail§DUf bulundu 
konuşmamak, konuşmaktan daha iyidir. şüphesizdir. 

Macar - Sovyet münasebatı nonnaı - Kont Teleki, bugün Munolfni taraf 
dir. Yeni hududumuzda hiç bir fevkali - dan kabul edilecek ve Perşembe günü 
delik yoktur-> Papayı ziyaret eyliyecektir. 

Peştede endişe Roma 26 (A..A} - Kont Teleki. 
Roma 26 (A.A.) - Havas: mada bulunmaması oolayısile K 
Macar başvekili Kont Telekinfn Roma tarafından kabul edilemediği için h · 

yı ziyareti, son Avrupa hadiselerile ve kfundara Nai-b Horti'nin samimr 
bilhassa Brenner mülakatı ile sıkı surette mesatiını göndermiştir. Kral. Mac 
alakadardır. Budapeşte kabinesinin Av· bnşvekiline t~rlerini bildiren 
rupa hadiselerinin aldığı seyirden endişe cevab yollamıştır. 
duymakta olduğu gözüküyor. Berlin ile l\lac:.rJann metalibatı 
Moskova arasında hergün daha ziyade Roma 26 <A.A.)- Corriere del 
fiili bir mahiyet al~ i~birliği.ve Tuna ve cino, Macar Başvekili Kont Teleki'n 
Balkan Avrupası uzermde hır İtalyan - Roma ziyareti halkkında şö le ra'Zl 

(Baştarafı ı inci sayfada) Alman - Sovyet anlaşması ihtimalleri, sa- vor: y ~ 
1 tün gün telgraf rnuhaberatı uzun dalgaya l~iyettar Macar mahfellerinin cndişclc· w Haber alındıi?'rna göre, ftalya. Ma 

1 nakledilmiş 0 da az çok bozulmuştuı· Pa rıni arttırmakta ve bu mahfellcr, Macar . t t l'b t h d b • . - . . can~ anın me a ı a ı ususun a a 
zartesi günü muhabe .. at kmt dalga ile bir menfnatlerının nihayet Roma - Berlin +~ .... hh"'dl . . k M . t t 

•• • • • • • • • • <ll<l u ere $rıışere acans ana 
muddet ıçın zorlukla tekrar test. edil rnıhven menfaatlenne kurban gıtmesın- . t kt f k t b 1 t .... - • m~na verme e ve a a un ann a 
miştir den korkmaktadır. Bu sahada mesela, B:.ı h 1.;ı_.k tt" .1 . • r A · t a O\.'K u e 1n mesmı umum vro 

Brenthe meteoroloji enstitüsü en dapeşte, talya ve Almanyanın, Macarfs- h d dl t dil.ıı.t • 1 -
· R d k' · t kl · · h b u u an a a ı ;sapı acagı zama 

şıddetli fırtınanın Pazar günü saat 16 ile tanın omanya a ı ts e erıru ar so · t h' 1 • t" 
kad hi tm 

. . . h 1 e. ır ev emıs ır. 
19 arasında kaydedBdiğinı bildırmekte _ nuna ar te r e esı ıçın a en yaph· · 
dir. Pazartesi gündüz hadiselerine aid fo- ğı tazyikin taktik sebeblerini anlıyama Alman - Rumen dcaretf 

Ve derhal doktor Karabet, cebinde- İki ihtiyar, ar.kalarında gene İshak toğraf grafikleri henüz banyo edilmem~- maktadır. Her ha1ode Kont Teleki, Mus- Di{!er taraftan ayni gazete. Bükre 
ki üç deste parayı ve gerdanlığı İ.shaka olduğu haldt> deniz kenarına indiler. tir. Bu miknatis fırtınası şimdiye :kadar solini - Hitler mülakatının hakiki §Ümu- ten aldığı malfunata istinaden. Alma 
uzattı. İshak her desteyi ayrı ayn ata- Kü~ük bir koywı karşı sahilinde filha- vukubulanlann en şiddetlisidir. lünü Romada şahsan öğrenmek istemiı · Rumen ticaret mübadelelerinin Jlğır 
rak saydıktan ve cebine yerleştirdikten kika bir sandal bekliyordu. İshak'ın ,1' • • :;;- --- • t~.Faşist hariciye nazırının, dü.n~ glS laşb,i!ın~ bunun. d~ sebebi Romanya 
sonra gerdanlığı muayene etti, onu ay- hafif bir ıslığına sandaldan cevab qel- \iL R bır has lanın og U, kabahath ru~e esnasında, Macar başvekilıne ftal- rıın fngıltere ve Fram;aya karşı ıgirlş 
n bir cebine koydu. di. 0 zaman doktor ve kadın, bir ölüm- gördUgU doktoru yaraladı yanın siyas! faaliyeti hakkmda izahat ver tiği yeni taalrlıüdler olduğunu yaz 

- Hepsi bu kad~ mı? Ya Freskodan den kurtulmuı? gibi yeni bir ümid ile . • miş olduğu ve Avnıpanın cenubu şarki mJıktadır. 
aldığınız sened? O, mutlaka başka bir c;anda'1a k2dar gitmekte tereddüd etme- met . (:h~ktı ınc~ sa~a~)d'ğ· 1 cebinizde olacak dokt.or!. mi~i. İshak karşıdan seslendi: .. 1çıy: ı·er 

0 oru gormc ıste ı ın 
. soy cmış ır. 

D~ktor Karabet. senedı de çıkarır. - - Kayrkçı, rnü.şteriler geliyor. Mös- Hizmetçi çok telaşlı görünen ziyaret • 
Fransız Başvekilinin 

bir hitabesi 
Şehirde modern işçi 

halleri açılacak ken Ishak hem ona, hem Ma<lam Man- yö ile madamı yarın sabah saat ona. çinin bu arzusunu hemen doktora bildir
Yi!= r • . • . . . . • on bire kadar gezdiriver. tehlike yok. miş, o da cburaya alın, buyursun> de -

- ~a~:ıe v~kıt.geçı~~ıyelim; ık.:n~.z- Faknt ihtivatlı ol da pek bu sahile ya_ miştir. (~aştarafı ı . inct .. sayfada) (~ 1 inci apeda) . 
de ilstunuzdekilerı vennız. Saat. yuzillc naşma... Büyük bir sabırsızlıkla. bu daveti bek- Başveık1l. on dakika suren bu nut • susun temini ıçın hazırlanan projem 
küpe. hüJasa ~ı~metli ne varsa!. !fem Kayıkçı, yahud İshakm bir şeriki: liyen m.e9}ıul ziyaretçi, acul adımlarla kunda Daladye'nin icraatını ~kdir ve esasına ,göde, seyy~r .. satıcılar fstanbu 
sizin. ~unlara ıhtıvacınız mı var kı?. _ Başüstüne! diye cevab verdi. doktorun bulunduğu odaya girmiş ve: sülcranla andıktan sonra, ezcumle de- Beyoğlu ve Kadıkoyunde açılacak iş 

.. İ~ıc;ı de kurtuluş ça:esi olma.dığını Haydud hemen ihtiyarlara: c- Benim babamı öldürürdün ha? .. • miştir ki: hallerinde toplanacaktır. Seyyar satıcı 
goruyorl::ırdı. Arada bır uzaktakı yola H d' ded" ş· d' d d w Diyerek pardesüsilnün altından çıkar- Bugiin. hükumetimi. Fransız mille- lar işçi hallerinde da"mi mürakabe al 
nevm'dane bakıvorlıır: oradan bir ii'IT'id ~- -. aby 

1
' ı.Alılmh ı şu1 ;a atn o~u dığı kocaman bir demin bir anda doktor tine takdim ediyorum İttifak husulü- tında tutulacak, istenildiği :zaman aşıla 

beki . 
1 

~avıga· uvurun; a se ame versın. · 
J\ or ar; fakat Adanın bu tenha ve y · b · h . kl k k BT Rodrik:in kafasına indirmi.ştir Neye uğ - nü temenni ediyorum ve bütün parti- nacak, yıkanacak ve elbiseleri etüv 01a 

kims('<;iz yolunda ne bir gelen vardı. arın ska. ~lkı~ . e_ye çıı· acak sımz.k ılı- radığını bilemiyen doktor bu. ani darbe ler mensublarma kabineye iştirak tek caktır. 
'd 1 yorum ı 1 ışmız po ıse oşma o a- . . . . . . . · . . . . 

ne gı en .. ·· . . . . . .. .. cak, fakat beni belki bulurlar; belki ıle derhal yere serılrnış ve ısümdada baş- lıfinde bulundum. fttıfak. ıcraatımızm Modern ışçi haUerı metruk duran med 
Madam Marı elındeki ıkı yuzukten b 1 b 1 i b"l . lamıştır. neti~sini karşılıyacaktır. Fransanın reselerde açılacaktır. Bu işe elverişli bu 

biri · m h f tın k iste 'b' .. .. u.amaz ar. usa ar ı e goruyorsu -
nı u a aza e e r gı ı goru- ki ll . 'ft d w'ld' G . k Muayenehanedeki gürültüyü ve dokto- harb ortasınd&. mütemadiyen düşen bir iunan medreseler teshit edildikten sonr 

nerek <ledi ki: ~uz k ~ ~rım Ja1 
•. egı • ır.b c~ye 

1 
a- run bu feryadını .işitenler kendisinin ya- hükumet manzarası arzetmemesi lA • tamir edilecek, temizlenecek, oturul1: 

- Bu yüzük benim değildir. Rehin c~ ~ana~ . ~ızı sag ~ ır~ .rnaz ar nmdan çıkmakta olan adamla karşılaş - zımdır Hitler bunu bekliyordu. za • yatılabilir hale ifrağ olunacaktı 
olarak bP.~ duruvor. v~ u ..,ece sızı sag bıraktıgı~ ıçın bana mışlar ve doktorun da odanın ortasında vıflc.tn~mIZı tstiwr.du. Fakat tehlike Tecrübe mahiyetinde olmak üze 

- Z:arnr yok MadaJı?. ... M~erinizle ~n~ettar olma.nız lazım gelırken nan- yatmakta olduğunu görerek meçhul zi - bertaraf edilmtşfu. r:e ilk il'Çi hali o§ehrin lcı•an 
anıa~rrsınız elbet körluk edersenız mutlaka cezanızı bu- yaretçiyi yakalamak istemişlerdir b 1 'h ti d ki d 1 i d bf 

t 
· · · 1 rs · Şimdi hükumet icrası lazımdır Ka- u cı e n e me rese er n en 

ki ihtiyarın ne üstünde ba.şmda. ne u unuz. Fakat çok asabi ve heyecanlı bir halde . . ·-.ı- 9 .....::ıı-- -t ~.J,.kfl rinde viicude getirilecektif'. Ba half 
n .· d k tr 0 · k 1 (Arka.~ var) bul h 1 şahıs b f d l' bme dahılıı~ azaooaı:ı mu e'7"""' 

Do
e ~\ın ek ıymetı· ılt ır şet·y· k admı~tıl. de~ ~k d u. . , u :aıerd e ekın - bir harb komitesi vücude getirdim. 'Mü idaresinde vanlacak ncticeJ"e göre pro1 

. ()r ıymP ı a ın saa mı OT' om e M 1 1 . e· . do yu emm on.an ırmış, or- • . A • • üzerinde ıslahat yapılacak ve gc:ni~ mi~ 
birr'kı uzatırken: ese e er. iZi nya ku ve şaşkınlıklarından istifade ederek a- z~kere ıçın kafı~~r ~e hareke:e geçmek yasta diğer işçi hallerinin açılmasına g 

k arabarnı:zıt çağırır ve bizi b k J partımandan kaçıp gitmiştir. iç1'1
1 

de. fazla degıldı~-. Yaşa~ıg~ız an çilecektir. 
b rakırsınız umarım... avı .1yaca tır • • Hldise zabıtaya akset~ş, tah~i~ata kaıt i bır andır. Vazıyet sanhtır. 1~36 Bu suretle seyyar satıcılat'ın sıhhi du-
t teki yapaca~ işi bilen ve bü· .. • . 'başlıyan memurlar kısa bır zaman ıçınde Martında, Alınan ordusu Rhenanı ye rumu daimi bir 'kontrol alhnda bulun -

tün netice1crini he3ablarnış olan bir (Bnstarafı 1 ıncı sayf~~) • F bu ~eçhul şahsı yakalamışlard?r. girdi. 1938 Martında V.iyanaya. 1.9.39 durulacak. sattı.klan gıda madde1eri iste" 
adam e-mniyet ve kai'iyetile: ~ft Brockelmannm Arab bıbl yogra, Mutecaviz o civarda oturan David a - Martında Praga, .sonra Memele gırdi. 'ld'JW --..:ı-- . ·ı k 

- icada "h" b' bT d" ru ı5• zaman go;ı.w:.u geçırı ece , ay 
- O kadar acele degı-·1 ... Biraz daha yaaı r mu ım ır eser yaza L ;r ı. dında bir musevidir ve yapılan sorgu - 1939 Eylülünde. Sovyetlerin ortaltlılı- zama d tarihl kı ti h . bul 

K-~· ·-~ k' Da - 11- · · t'f d n a vme aız un sabrPdiniz. Hem neden mutlaka geldi- ı:nuuı.ıuea es ı 1-u ımuncuı 13 ı a· sun a: ğile Polonyayı pa.-çalayanlk. Varşova- rned ı h hnaktan kurtul ktıt• 
ğiniz voldan dönmek istyiorsunu-z? Bu de etm.if birçok tcılebeıi 1'<tr::Lır. Faka!. Prı- c- Benim babamı bu doktor muayene ya girdi. rese er ma vo aca 

güzel havad~. deniz yolunu tercih et. riı, Berfin, Londra rarfciyat mekt.t:blPri ve ~vi ederdi. Fakat ba~~ g~ç~nler- Nihayet Finlandiya hailesini gör - Südetli iki Alman askeri 
mez misiniz? Deniz havaS'l' almak fena taleben bile biraz olsu" 1smaiı Saib ho - de oldü. Ben de kızdım. bugun gıdıp ka- d'ük Düsmanın zaferlerinin büyüme • 
mt? canın tatebendir. fa.:ını yardım• demiş:U:· sine: böyle büyük bir kütleyi. böyle Holanda ya ilf.ca etti 

ık. · · d · d akl . Asabi bir buhran ıçınde bulunan Da- . .. . !...ll • d 1 it n 1 Amst d 26 {A.A.) H ısının e ayn zaman a ına ge. Maarif Vekaletı 'bu muh~erem 1ıoc11 • • • • _ • • • bır reJnnm ıuaresm e n zam a 1 a a • er am - avas a• 
len fel§.ket iki ihtiy::m tekrar sarı:;tı. hakkında çok kadirşinaı dav·,.aı•dı, O"lU vıdın akli vazıyetinhdkcikn şud~hl e ekdteıldd~ğın - masına roe)"dan bırakırsak, hürriyet bt. jan.c:ı muıhabirinin bildirdiğine göre Sil 
"-aba denizde mı' can verec klerd'? f · kad · • ı 1 den bu nokta da ta e ı me ır. • k Fr b't -•~.... d ıı· ik' Alın _...... · B ııı._..a._ t.o ate ~ e ı ıon ne esıne ar i§ıtıZ ıtra ;madı. Son -··- _ ~~ce ve • ansa ı ect::.ınu· e ı ı an ~en O!IUXMI pr 

Haydud, ikoyu renkli ceketinin ceb· aylud4 Beyazı. d kütü!ıhar.esinden ayn . Ar'< Roval tayyare gemisi Hü~. met vazifesi her sahada barb lanna kaçmıştır.,. Bunlar .ifade1erlnd• 
lerini çaldıaı paralar ve mücevherlerle ,_ h J H J tmekti Alınanvanın '--~ ıy· ... n harb• .__zan"....,v -. -~ oca, sc.um ansiklopcclisi tercümt.? 1 .1 d- d.. e r. • _ -~ '" • .... .... ... 
doldurduktan, bunlan sağlamca yer · bür0$Wlun müşaviri olm~tu., D~I tereye On U Kuvvetli bir tedafüi tahkimat. as _ yacağı mutaleasında bulunmuşlar -
leştirdiğinden emin olduktan sonra bı- İsmail Saib tıocanm kim ve nasıl bir Londra ~ (H~si~ -ed~an~rk~a- keri şeflere. vatanı styatet ve askerle- dır. 
çağı tekrar elinde olarak emretti.: kıymet olduğunu anlatmak içı'n bir mü- fmdan batınldığı:~d~.. ı enüdcd Ttl A~ rimizin kanını beyhude dökmemek im Bun<ian bir kaç gün evvel de bit 

- Şimdi aşaP"rya, deniz kenarına!. yah tayyare gem ... .., ~ ay m e e ~ F..._-t. L Al ta eci Hollnd ·• 
Doktor V€' Madam ~i1.e atılarak talea~an sonra bir de vak'a anlatalım: ıas nır-mısunda ve muhtelif denjzlerde k~n.~nı vennektedir. J~I dı &JU gayret kaman...+ yyar çavuşu a) ..., .. ~... .. 1 . butun sahalarda yapııuna ı r. çmı:ı~ır. 

bof,ulacaklarına hiç şüphe etmedikleri Merhumun cenazesinin kaldırıldığı .ı:;in vazife gördükten sonra, bugun ngılte - B . . dt ki h de zif ·nı ------
ibuçin bu emre_ itaat etmiyorlarddı.kFakat mezarının başı ... Tabut henüz mezara in- redeki üssüne dönmüştür. ifa =li~~ ~ükO.~~ ı:;~ ;:ırli yeni lngiliz kuvvetleri 

defa bıccıın.n parlak ucu o torun dirilmiştir. Üzerine toprak atılmaktadır. 1 .. .· k kt milli t · 
·"t k ··;;. .. d -.:ı İ h k· talya - Mısır munasebatı yeıme ov~ca ır ve gııyre e ış- Map··no hatbnda 
w re eo .... sune avauuı. s a · Tam bu sırada onu ebediyete uğurlıyan- t" ı · ı· ~ l · • :1. 

K km 'hti ded Be . Kah' 26 (A.A) İt 1 il M ıra cten ım ına t:-..ıcn er çıgnenecel\, • i) F 1 -- or a ı yar, ı. n semn lar arasında bir zat teessürünü yenemi _ ıre · - aya e ı - t' Paris 26 (Husua - ransadakl n 
canınla oynamak istesem yol yakın k .

1 1 
t 

1 
.. tül .. sır arasında bir ademi tecavüz paktı rr. giliz kuvvetleri, :Majino hattında yeni 1'ff 

iken ne <live zahmet,. gı·rı'p denJz kenar- yere .. 1 
.. er a ı ıyor, yarı or muş meza - .. ~ılacag·ına daı·r dolaşan şayı·aıar hak Başımızı dik tutarak imtihana doğ • dah 1 · l d' · "' nn ustune kaparuyw ve hıçkıra hıçlarn : ··t- .. .. ı· ı..--· • w d ~ .1 bölgeye a yer eşmış er tr. 

lanna kadar gideyim? Sizi bu akşam. . .. kmda. İtalyanın Mrsır elçisi Nazzolni r~ı yuruye. ım ve ~~un e~ege egı • İngilizlere terkedilen bu bölgede.si 
yaıın sabah otele gönderemem.. Çünkü ~lamıya başlıyo: .. Bu zat bır Tur-~ d: - demiştir ki: bı~ m~hanb ruhu, bır galıb ruhu ile, Fransız kıtaları cephe gerisine alınmış " 
ilki. iniz ben· polise haber vermek ola- ğild . Memleketınm kayıbına degıl, m- Ne biT pa'kt, ne de lbir harb mevzuu- o 1mtıbanm h~~ından gelmek için tardır. Bu bölğede yeni istihklmlar qt 
caktıl'. Hele bir yarın sabah olsun. ben sa ğm kayıbına ağlamaktadır. babstir. Mısırla dostuz ve -dost kalaca- hazırl:_nlfrak yuruyelim. blokhauzlar vücuda getirilecektir. 
sap- c;alirn İstanbula aıyak basayım; 0 Kendisini tanıtalım: Üniversite sabık ğız. J • • -
zaman, siz de bu gece sandalında mic:a- Arab edebiyatı profesörü Alman Reşer - •• ·--. .. svıçrede bır albay Fransız istihbarat nazırı 
ff.r edecek <-lan arkadaşım sağ salim dir. Çukurovada pırınç ekımı Almanyaya kaçarken L 
karPva çıkan\Caktır. Şimdi bir hunlara, bir de muharrir Va- Adana (HusuS!) - Adana Zir~at k•f d•Jd• ondraya gidiyor 

Bt• sözlere inannmıyorl, rd1. Burada.. 1A NOrettinin yazdığı fıkraya bakınız. Bü- Müdürü Ceyhan ve Bahçe mmtaknla- tev 1 e 1 1 Londra 26 (Hususfl - Yeni Fr.ansı' 
den·1 kenarında hangi sandal, hangi yük ilim adamlarımızı yaşadıkları müd- rmda 'Çeltik zira.ati işini tetkik etmiş - .l3eme 26 (A.A.) - ~eri v~.saiki ha- istihbarat nazın Frossart'm gelecek naf" 
arkad:ı."Ş? detçe takdir edemiyoruz, bari ölümle - tir. Fenni sartlan .haiz olmak şartlle mıl olarak, .Almanyaya gitmek uzere bu- ta Locdrayı ziyaret edeceği bildirilın~ 

Fakat İshak. elile sahılde bir nokta. rJnden sonra tekdir etmıyellm. CehalPt bu yıl ancak Osmaniye ve Bahçe böl - dudu geçerken :tev~ edilen albay fon tedir. 
yt isa:et ede~k: belki mazur görülebilir, fakat nankörlOk gelerlnde pirinç zeriyatı yapılabile - Jal!az hakkında takibat yapılmasına fe- Flusart. İngiliz istihbarat ına.ıın Sll 

- Jşte. dedi. Sahilde kayık beklıyor a la! Bizi dünya ayı'blıyacaktır1 cektir. deral konsey tarafından hin verilmiştir. Can Rit ile ~. 
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IAYI AI S 
Ekonomi te:kikler ı 

.~B---• 7 M sa:f'll6•) 
Ihm iktısadcılarııı kanaMleııilMt pıte, 

İtalyanların Habe~standeki .nlüst&RWelte 
si,y'ılsetleı1niJli ~ olairıa..yışnııa e'l1 

ı•ınr "Son Posta,, 111 Hifdyasi ~ 

lckiden sskınınız! 
mühim sebe~ itaııyanm içinde yüztfüau ÇevlreR : FHilı Beremen 
mal sıkmtutu-. fran ı:ı aikade~e:Qil • • . . . . . . 
Toronun yazdığına nazaran ftalva, bük-O- Medenı alemden ikı< bmı k.i.lomeU:& 11- 1 dalf'1 sarROi Obıı1em sa&l6lala atarak ipi 
ıneti şeırıu .Afrikada 8'000 kı~ı0-m.etre- ~ zak olan bu Yukon sahıill\!rilllde ada.1\!ı §&2'diiler~ Vtt kt fetıtıf ile sandalı uzak· 
zunluğunl!la bir demiryolu y-apmak meo-- meselesi pek iptidai Oir şe~ildedır. Ada-\ faştrrdıfa1'. 

K ye gi e yol 
Na.yn,an gene sojuk ve Jik.a.yi4 falY'tl~ hazin oldu. Göpirtde i~ içııt ajb:yaı 

Ilı takınmıştı: kadının göz yaşlaTını sıld'i.~n M ~a lrr 
. - Bızim de gıdeeeğimiz: ye<r ~da rıkboğa ile Naytnanın el .etını oofün kU'V'

hıçb r f krımjz yok. Şarka diye çıkarız, vetil'e sıktı: 
•klı za e er garbe saparız. St'ze yard n - Attık gözüm ark~a kalma~ 

bu'tıyetinde .lt'alnıış. Halbuki demiryolu- letin tatbiki, kendisi gibi madenci a'l'kaw J Maırk Obriyen, ancak, ertesi sabah uya 
nun ~her kilonıefresi bir buçuk milyl)n daşlatı 1Jaramtc:km seçi~n ve vert'uğı k~ 

1 
nabilm~şti. BD {1eae evwl yııvarlaclıl! 

li~efe mtllolımalha imiş. Diğer taraftan rarlar kabili nakzolmıyan Mark Obriyen viskilerden midesi, ağzı zehir gjbi acı ve 
y~ıl1an yo11al'ı da hiç durmadan. tamir taralıınclıan. wk-ılbıduırd& SSılt:ınlerİ) baş· I biı fı't~ g~l!ıi y~ıuıyordlı:i. H~ ~!'Ş! .. he:ft'l 
et:ı'l'lek Z'a'rurefi tı!sı.l olmakta imiş. Çün- tan aşağı hırsız ve katillerden miil'ekkeo ic;indenr hem de' dışından ağrııyord~ 
kü :ffabeşıstan yağmurları bunları müte- o~n bu c:Kırmızı ökiız. a~ınduki kampfa Ç"tlnfcüı ouyuk 'bir sivrisinek bil'tün gece 
madiyen fantib efmekf" imiş.. Obriyenin verdiği cezalaı: ınünakaga Wv yüzünü. ısuımı.ş- ve davı.» g,iW. ~miştiı. 

:8ötını bu hall\'er, Hab<.>"istandan 1tal- 11i eal lemezcti. Göz k.apaldannı zorla açarak etrafma 
ed k ] . d. rum on gune kadat mu-e b r vaz yette olma~ığımız içil\ -,o uma gı ıyo · 
Çok m te hakkak Gerkte buluna~~ 

yaya ihraç ·edılen ma!'arın maliyet fiatı Bttral.ard~ gece giH'ülıfü.Sü, sarhoş'uk bir göz attı. Eyvah! Mahvolmuşt.ll. Yanud 
üzttıne tesır etmektedir. hiçbıır zaınan cezaland'ırıl~azdı; buna da kim oldujun'U aııu.tmuştu. Bul nduju 

O bu 50· • T. ·ıı..· dal'aın Zevcenizi kat'ıyen merak etme in! 
erı anıamamış g>uı ı:ı- 1 - Ge..._ k ..ıı.. .. 

kon u: Bir kılma hata gelmeden ue au-

.. Ben de yaln z başıma olsam hiç dii- götüreceğimize. ~nd içıyor.uz., 

Velhasıl Ra:beşisfaa ftalyaya iptidai nıuka-hH h rsızlarıa, katiHeı.ı kamptan bu ye'ı'i hiç tatımııyorduı. Adeta mazısiıd 
madde temin etmed ğ'incfen bas.ka ftal- keğulurdu. Mücrim, bir sandala- konula• unutmuş, has1!alanmıştı. 
yanların zayıf ekonomisi üzerine; ağır nık akıp giden Yulron nehrine bırakı~ır~ 1 Ansızın, baş parmağımn tırnağı altı-

Yollaııda cl'<ı aşrrrak W ak öir llltiıyatsıt- Veda nidaları, kılıç ve kı~baç !8kırt~ 
§unmcm. Fakat bir kadmla bu tehlikeJit - Buna emınım delıkanlı. bir yük olarak yatn'ıs bnlunuyor. dı. Sanda~ akıntıya kapılara!< ta Behrıng na topianmış siyah b·r kan lekesi gözüne 

Hasan Ali Ediz b(!)ğazına kadar sürüklenebilirdi. ilişti. Nihayet k-endini tanyabildi. Aea-
lık o acaM' • Jarı arasında şalia kalkan küheylanların 

t<:ad n, ~eeşstirie Başın) eğdi: iiçü şimıaJe, biri ı~ka do:ğru uçup gıtH. 
- Si.2 ben düşün~eyıntL :Sa~b"ıb's! 1 

~0.de o un, dağ ha ııda olsun, her yerde 
sızı takib eder ve ~ anıM~ oldukt:m 
sonra f :ak: '<Jğ'at ka anırım. 

- imkan z Fatma! Art!k lııer şeyd~n _ Smyo'i' musu'tl Navman pehlivan 
ev'lteI senilR .rahatıın düpnüyomm. Seni 

1 
Pile kadın' ar için ne derdi? 

e~ bir yere b ırwki'riada» ~i~bir ~rafa j _ Senin şu pehlıvamndan bıktım be 
gıdern-e:M. Dm- akıma 9ir fikir gelıyor. 1 ihtiyar!. Sövle hatırı kaTtnasın. 
Arkadc»şnwım:aı ihanet etti a~a bıa~a. _ Benim ünlü yoldaŞ.mı- yiğit alplara 
k~~şı daima hürme1ıkatdrr. Sefiı kısa l:>ır d . kachnlHdaR lı;aemak tavsiye edet-
ll'ludd t G '" 11.·~1 ..... ._, . • :ının-a bı- aıma 

Sfıffrmt: 1( h;re Sark111 
• .,,_·;,.,.," •'..,nr 

t.&şfara{ı ~ ncı sayfada) 
J!CJl:l~i fılmfetıni tercih e<ren Mısırlı

ların yüzdeliği ancak cyüz'de onu» bul
nııaktadır. Bunlar da ingHrzce. fransızca, 
al.maınc~ bi'enter~n mü1ekkebdlr. 

-= Erı. f aZ'la beğetıilm eenebi filmleri 
hangil~ridıl"7 

- En çok ~~teıı Am:erikan filmle-
ridır. hanı basıtttr. Harbi Umıınıid'en e ıçın er~ n<.-tl\ıuıının Y· ı d'i Okta-y Han ona' catiyelerlnın en nil-

raksam nasıl ohır? :lroraya en yakın ve ~ttrıi' ~etmi'Şti'. Bft g'ih'ı Jmaı ~hlivanı sonra Amerikalılar filmcili:Irte çok çafış-
en em.in yer orası. . nasıl buT-&yorsun ctiy-e sordtt. Kız a:ramız- mışlardır. Çok g.üzel film'!.er vücude 18" 
ce:- ~akat oraya kadar yalnız mı gı<fe. da hi<"bir ~Y yok d~·. Buna hayr&t e- tirmişl~mr. Orliliaıl'dıa ya'Fmz teJhıiıt Jrud-

gNım. • den Oktay derhal ~livanı sorguya Çek- reti değil, ayni 7.3manda- mali lrudret de 
atyman atıldı. . ti K :man de .. bnJı hakana: Eğ~l" ~n yüksektir. Bu yüzden muvaffakiyete, rağ.-
~ l!ğer bize it.:n8d ederse~~ ~emşı- Mr k:n'.a meşgul olursam bu yiit.itliğ! bet:e hak kazanmaktad'ı.rfal' . .. 

renu:n Gerk kal ne kadar gotüru'l'ikı. . . hl di :Mülakatımı~ nihayet veYmeden §UllU 
Baı,oars. · tı bir sevi1lçle ~ne; a- kay'bedenm> ceva rıl ver · söylememe müsaadenin diletiın. Mı.sır 

danııııı el er ttö.: 'V'ç y-oleu Geı-k kalesine çıkan yokuşu sirıeınacılığı mtdıakkak ki d~v adımlan 
- Size emmim delikarılı! ı-ma: ıııırken Ank1.)o~ genç yolda~ına; bu i 1e ilerliyecektir. Bugün mübalağasız dı-

Siz tam b z ve ~ak ı,il",'.;:i i ay vi anlatıyOl"dtıı. Navman dort bô~ ye'bılirim ki Kahire cŞ'ark sinemacıhğı-
de yapa a 2 :ta ilk. defa ~ak ad m ger;s·nden gelen Ba-vbarsın kaııısı- nın Holi"'C'odU> sıfat'mı bihakkın kazan-
borçl k ~ (!)fa~aksıliı~ na yan ~-rle bakıp ka ıarmı çattı: mış bulunmaktadır. Biz bu sıfatı nıuha-

ArıJtb ğa gbızün ça,aNarım lile- -- Ne demek isti'V'orsun ihtiyar? faza edeceğiz ve ondan yükseklere çık -
rek, Naymana fers ters baktı: - Yani şunu demek istiyorum ki sen mağa uğraşacağız ve muhakkak ki mu-

- Fakat biz ba ka tarafa gidecektik de nala bahadıııh'k hevesini muhafa7.a e- vaffak olacağız ... 
Nayman' divorsan muhakkak Pilenin nasihatine ===========ı:ıl:!::ill!C!:~===== 

- Ha) ır ıh ar' Evvela Gerke gitme- uymalı.sın. arzusundayım. 
ll'ıiz rcab- r Ffer şe:vd~n. bnce hıaki- _ h. b" ., ~ 1 1 

Nayman- sapsarı olnıtııştu: 
. _ .oen ıç ır zaman: .ıdfoın ara nreş- V ·r . · heS' .. - iietiln. ...._ 

katen pek mii kul bir vaziyette kalan -.ı md~ hıilı~laım oıuaL - azı emızı ...,,__,, 
·· .. l' · ~-- .:r 15- -.,, -n1111. B- eıııııiııl' dl..__ Yol arkadac: mızı du unme ıyız. o:>a ue - ~ki ~ h8'1mııı~ 1t!Jftkct1ıt bu ,,_ . _,,_.. . 

ö ı f d k A ı k iyilik gi'Eıi bızim dili- ı Dedi. Kale kapısına gelmışlerdı. Kısa 
~ e e a _arı . t ı· el . k il J'l- G~ı'tl se:ırıRıati ~n tı.rdı. Hı1111gt 'ft:tıV' .... bir ton'tFoldew soma i~e'rı giJ'd'i~. iM· 

mızde ven otmıyan .. e ım !erı .,....~ ar· veıin seıni 1Mı kaıJı!y.r A1riik1Efdi~rt:ıı ~fe>-- tlıl ..,,'VFI -hı bir yer elan Cerit kaı-;. 
nı B b S ı Bu sozler a ay gw'i ge ı- . . ~· .T- a· ..--, 
ayın a~ ar · de:mı~M kadfılır lfıthf~ ... ~~PJlM. d devirdeki Yilistin kalelerinin hemen 

Yor bana. . B d - lllduı1orınm :loığ•! Biz btıı-a1• btr en miastahkemi ve en sağlmaıydı. Bir :za .. 
P k . .. le ol.sun. delıkanlı! un an ·ı·k k i i tef·"'- 1 - . e ı. .Q: . . u ca v m. iyı ı yapına ~ n ge t.ı:t. rhanı 81' haçlıların elin'!! düşerek S.ıaMl-

sonra s ~d n • 1h v k,
011 .şa a·gı ki ... kay- - önce Baybam atlatmak ist~ken tin tarafında güçJükle alınabilmif ve t)o 

- Haydı Arı:kboga . · Şun ı vak" . ;n Gerk kelimesiıd dayullea mı iyilik yao- 1 nun ölümünden sonra şu beyle birfiltte 
h<>tmhel'm. Gerke ~rke! va:n:~z ~tt~'a- rtıak aklına ~ld:i?' .. Benim gfüi bir brt 1 müstakil hir preMlik halin~ pndştf. 
der'l'ıar vôla ~ıkma1ıyız. ralm.. boğayı Icandıracabnıı ha!. üç yolcu şehrin büyük çar.şrs-:ıml6n ge-
n otr vf 'fY 2mı da b->zi iyi ka>t111.a!tn. 

a sf' er J a . , F~t.fhiiddrn ff2'Z'J1C - ~ay:le söylem~ be ihtiyarr Ben Ger- çerek doğrud saray maydamna aııtiler. 
. - Merak etnıevm.fi:fı ~etfiği:tdzi ya .. ke böyle 1ırrr sebeb olmadan da gelebilir· Etrafı iki kat sur ve denn h'eftCfeklerkı 

brr al!larttdtr. "Mamfl~ diın:. çevrili olan Gerlc hakiminin Slll'&yı tam 

zara~ım. k \oıakiomine ~a - Fatihllddinin sarayına g-Bebilmek bir :br.unuVl!Mta şatosuna bemiyordu. 
. B bara hemen Ge~t"h c:sa Arıkf>oğa için ancak böyle bir vesile lazımdı. HeY- Anlcboğa biı1ncr smun kapdmda a-

hır rrıektu!> 'O'aıank .a ·~.....-:•e ı kesin göııı'ıüne dahaJ fazla karışmak iste- tındaıiı inerek l'l'Öbetç.if~Ye sordı:r n.- Jıfs mezivetlnindetı S!~vırp 
Mt?Mn ctall.bda hazıı:l• mem. Yahıı1% sana, vazi.femizi ihmal ede- - Emir .Al&ettin Mı:nd~ ım?' 

baıl'ı~i A.tlar1 Dirka • d , biraz cek bir çaığda olmadığımızı hatrdatmak. 1 (Arkcuı 1Hlr1 

Bu yolculuğa çıkarıl rken hırsızlara yib parmaklı olan bu el1er Mark Obrf .. 
iki haftalık :Yiyecek verilır; bu suretle yene mi aiddi:. Bundan sonu ateşi oldu
kamptan bin kilometrelik bil' mesafede ğunu hissetti . 

bulunan ~syonerlerin yanına ~·ıaşı::ıa~. Sandala çarpan bir dal, sanki odasın
fı~a~ı bagışlanırd~. Y~ra~~ak curmuıı~ da imlş MI kapısına vuruluyormuş tesiri• 
rrtikab edenlere, uç gunluk yemek verı- ı:ıi uyandıııdığı için: cGir.iniz!> diye Da
lirtfi, ki bu da; mücrime, yüz(fe 'Bır şans- ğı:ırdı. Bir lahzalık 'bekleyişteu sonra içe. 
la soğu~ ve borla oı_an bu saha'da Y~P~- ri, hiç kimsemn girmedıi.ğjni görüne kı~ 
cağı nruD'ı?Ş seyanatı tamam.iamak ıhtı- dı ve homurdandı: cP~ki canın (llrmell 
malini &ıı-abrdr. istemiyorsa, orada kal!> 

Adam öf®ren!er ~ h.i~ Y.l'yecek :e- Vakit geçiyor ve Obriyen, hali neu• 
• ......_·:e11• • ·... rreh w saliw,.ılırdi Bu ıse ,J rımı KSlZlu r., + • uğramış olduğunu anlıvamıyordu. Yattı-

ölı'nelt denı~kti. Mark O~ri!~n, tam bir ğı yerden doğrularak gazler!ni adamakıl· 
fıuzur ve vıc~an .rahatlığı ıçımfe a~ıta- h aç'ti. l3u açılış ~- .bu ~al içince 
daşltarınd'an f>irlnı .p~alıya? Jai A'.rızo- ve Yult<ıırıuır Ç8mllrhl sulan üstünde btJo 
na-yt mahktim etmışti. Sah1le toplana_n lıııııdu~umıı aınlattL .A. 1ııu da ne ~d?• 
bütün altm arayıcıranrıın hu2urunda bır B 11 ri na a1 rııll d:Ua·· nmeıt• 

id 1 k ..... _ J k d .. .. 1 .. k aşmıı tı e arası a -ıu e-
satı: a a' omı~ a ' Y"3n:ı' a uç gun u ~adı. Dörrdenberi aeaba mler olm'llt" 
yiyeeekte nehrin kuwetlı akıntısına bı- t ? y --::..h· ,.,'- ~ .. ,_. , 

tı • avaş. yavaf JJJl.:H ış Llll' uuşoıı:ce -
ralbldı. . " . fasını sanyordilı. Btt ctüşti:Meyi kafasm-

Obriyen, Jım LO:frizenın bart~a ada- dan uzaklaştnmaık i~e~ :ısmvaffak ola-
lett yerine ~dikten sonra gitti. adı Dem 'k d bttt · · öld.. ·· tn. 

:Su .1im efe az lrurnazlard'an değHdt J11.. • e E> a . sını tınnuş 

h ~ Ob · · k şf _.. ld ~ lt d Çunkü bu sandalın ıçJnde ve Yl.1k01'1UJI 
wı . rıyenın e emıIŞ o ugu a ın a-

1 
.. .. d b 

1 
• 

k il d B h .b. h"k. . su arı ustun e u unmasının yeg3ne ae-
marını o uyor u. ar sa ı ı, a 1mı, beb' b .d. 
yeni getirttiği bir viski sandığının bulun- ı u 

1 ı. 
dut'u dükkanın arka kısmına davet ede- . Kampm. kanunlan ~skalııtı tçir: mı 
r~k ilhaml'a l>eraber arazisini satın a!- ıs!, onun ıçin de aynı idi. Anlaşılmi bt .. 
mak üzere on bin dfö:l.ar teklif €11ti. rirıi öldil'rmüsfü. Mu'ftakka1L. Hatta bir 
Obriyen. karar vermezden evvel bu ne- değil "t>trkaç kişt olacaktı. :eum beline at
fis viskideıcı bir iki bardak inditmeyt n- tı. Bıcağrm yok1adı. Kt'ıf boştu. Müthlf 
nutl'Xıadı. Razı ol,nıak üzere iken, iki or- l::ıir krtrkuya kapılarak ırtrndah gözden 
talı Çarbi ile Lulder yanına ~IdiTei.". .dttirdf. Sonra bayılınf gibi ~ldufu ytte 
Ntiind:aşa te&ar başlad'ıı. Soğukkanlrlı- yıkr1cft. 
Aını 111'8frs:fanı ederr Jim, btr bardıtğı:nr Demek, İti sebef)siı bfrinf CJtcfCfrınfiş Te 
bi'r tfowa ••Mr~ğt h ı1" ınab viı· kanunun en ağır hiikr!ıünft ~ştf. 1'e
kİS'İlfi fed~ edeni'. nihllyet €>Wfyemkn 'hirden bir parça su içerek d'oltruldu. t:tf 
imza alabi'.di. ıssız ~a1ıilin orta.!ınds: idi. Etrs:frnda 1ıfg 

Elı,. •lıadjıBı. almıştı ya~ Anık 'bu öç bfr şev görünmilyo'tcfu. 
sarhoşu da.ha iazla içeride alıkoymakta İçkiye, alkole llin~i:r lAnet okumağa 
rhaııa yoktu. :Bardan kapı dışarı edilen başladı. 
üç sarhoş- yalpalaya yafpaiaya Yukan sa- Sanda1

• BeJıı.ı:ing boğazından iki bin 
hilTerine doğru uzaklaştrfar. mil uzakta idi Akıntının en kuvvetli y&-

&n cf.erec-e sa'thOŞ o1an Of>r?yenin bir rinde olduğu için iandal saatte beş mil 
kotundan Çat~, diğtt Tte>Mn'Cfaft et. 1ınt~ süratle ilerlivord?J. Bu gidişle günde yüz 
ler tafltıflı halde- ırehıiır keıııatına geldi- ınil yapacak ve Yukonun mansabına üg 
Jer. OFada bıWf.malt aiaçlıaTdau 'birine bil" hafta sonra varabilf'&ekti. Şimdi vegtne 
iple bajl.ıı dsan sandalı gören Çabrinin dusünülecek şey kuvçretinf toplamaS? idf . 
aklına bir ınuublik geldi: bunu Li>klere İki ,.;in hiçbir ~ey yemedi. Ondan son
de açtı. Bu buluş Lökleıe de pek hoş go- ra sandalı sahiPıere yakla§tırarak yabani 
tündü. Tam bir an'aşına ile, bu ikı kafa.... <De\Tanıı ıt fnci sayfada) 

rn dı. 'B41WDarsını kansile ve a 
_ Emin olunuz bir şey değil. Ha - mez mi5;in azizim -diye. Hicratna yak - Hicran bitden yerinm. doğrular161 

tef-:et ettirdiğım için kanamrş a1ac~t.. Ia..pyordu. Nabtlll1 tnıtt~. ~ - N'~ divmsunuz do'ktor bey?' De • 
_ Siz bend'~n zfvad'e teda~e rrıuh- Siyret ninde • .kendi yatagı.nda ya- mek bu kadar mühim. 

~açsınız .. bir fcaç ~at içinde yU:ıi.irtilz tan bu genç kız içtn nasıl bir llısan k~l- Doktor Nihad hasta genç kadım 
adeta deNiştit !anac<'ktı? Dt'iktora .da bu 'beı'flm nı - tes'kiin etmee-e u.ğraşh: 

_ Si?fo için duyduğum iztıra-bdarı .. !Jalhlımdır dfyeme"Zdi ya.. -· Fakat siz sü'kunet bulunuz. Size 
_ Bende hfç bir s;ey yak ki. KızaraTak: hım.dan zene kadar bir mes'uli~t 
_ Az mı korktunuz. az mı üriilöü - -- Han1 mefendi benim otomobilfm- yok .. Ne oldu~sa mvallı Siyrete oldu.. 

1 
H b . -4!·- v ne • ·u··z.. • de idi. birdenbire na~r oldu bUmiyo • _ Siyret bey u.ın N\k fena mı bir sanılıp üzü. - - iç ır tarcuuu agrımıyor. il &... --

G:n: HM:ranı» ft' derin bk remden yaralandmı. _Bütün kabahatler benim .. cezamı ıum . . "'a."ı~dım; otomobil ?ir. ma~ıtza - 'le'V ~ldu?. 
le\!cgmı dösı.muvor p tfsre lütam - Hafıf bir fieY· Galiba hal! mıa (abuk çel.o:tiım. Fakat sizin hiç 'bir :,'ll - 1'\ın vıtrmıne saplandı. fkımız cf~ ycıra - - Cot fena de~ .. faılrat ne de olsıS 
aı.a.b duyu ordu. ~L'in ~rken kürük l>fr cam isa'bet etmi~.. tunuz .. ts:ksir.i.nfı oJrııadıit halde.. landık.. . 
· :.ahkik t ır- !§........ :1 ~ emed k k So - car. şık•cı .. 

görülen bir • aı d çıkını..~ - · Basımın neresine? Hicran smiinii biter i, apı- ~- Doktnt 'bir da ika sustu. nra gu - H·cran müteessir bfr hald~ 
bi.r ~ T' kaş aaha me'Y ::dil~ ~~ - Be)1d de' \gpanmıştır bile. dok _ Jarak, fkıılttm' Nihad göründü. Siret b\i ... mms·, Pl'eK ff'cranm biJe<!ini. bırakti: . .. .. 
tı. ~et bö: Jle Mr. k'~~n ~ JıyacaTdı. ıo-r per,,..,.<>ve kadar çdk l~ırdı etme. , 'ik bir ıtevirtçle samimi dMtu»u ur - - Mucibi endişe h~ bir şey vok ~Hep ~mm yuz~den -diye içini 
zun bır takıbat sılsılesı ş e . . .. 1Jadı -dedi ve sarrnyı kald•ya.:rak yaraya eeTdı- Hep.sı benfm yu:tfunden. Zavallı b ka b'r m ese. 'Vınız. "" · - I:' 

lfcalbı.:.ld ortada fm .. d~ a~ . . i.izilne · _ Do'ftc..ır n u. raöırdımz.! ~ dokt'1r sakin~ müsftk t~ • baktrkfarr ~tı - Hlfttf bir p~. s.i:ı Sivret bey ivilik yapayım derken ne 
vardı ... Bu elim ~oelerını, ~k:ra1'Ja _ Evet bir aıt!u:ı·da,ımı ça.ğırdun. lı:ır!le oıi:ıda derhal teselli ve emniyet mi ba~Wdn11z. BMı.'1 tentütd'tyod ve ok hTivük bir felakete uğrad1 benim sebe-

d!kka't ve !ett'!mı:If .~tan tt- • kadar Oper&'tör Nihad Tzıeli.. havası yaratar~:. . sijen ku1rri~dınız mı? birnle! .. 
hıssetfir~~k ~u~k~ ~1d ~ ıyor- - Bu kadar meş)ıur 'bir operatör 'bu - Jiie var azızım~ Ne o?dtrmrz böy- - Biz bir ~ey yapmadık. Hastanede Siret derba! kary'1lanm ba~a :kot-
kayıdsız ve ne.ş'elı gorunmıye ç ~ .. .. . . . w hı ., le?~ Yatakta yaıralı hır eeııc hanrın.. ay bağladılar. tu· 
rlu. ~~ lu~daT !'"~__:-l,ar!.. ıçı=~~ mvLe. lav !tzin de Jcoh.muz baifı. Kiminle çar - ~taneye mi gittiniz? R" ed . . be . d .... 

s·retiJı yanımu· - .xarcru«.n m.,a~ .......... " 1 futbol nda dfind.. - ıca erım anzem ru uşu. 
Ffkraon ı'Pr!w..m""'m-ııa-r"'tı""m1'"' ı d sı"nirleriniz 17V"l""111'1 Onlann 9ttkimu 1 'wtmız.. m99 n mı u • - Biz gitmedik götürdüler. Hem de . d kt .. .• ? H 

· sesle sor u: ..,~.ID-... nüz' mevın.. o OT gonıyor musunuz. as 
le ~keD Jwr'&ak 'bı:r . . i in bir doktorun tavmy-eleri lhtm • · alısı--.a..· nnkurtaranla. • . 

..._ 1 -~ ..._ ka~ ~ brr ~ym ç ~ . & b' .3-~---~·· !Y.vret dlMe~ Ç pnu•. ~ :ı.- .. h.m ,L.:.-. '-n _-.... tame ;.ela1 verdmtz. - ... -ceı - - ~ dıır Hem ~ a*Qimı u: QW>Lı.wıuur. HllT ·ztm dott« Mr alomo - roese- mu 1 urı· şeıuı. i:l'ımı~. 
farkna ~•nrıadım. Sa-11kf uyJm ~,.,..__ . nada Htaa s· . ........- üzerine . - rr azr • • - Maalesef öyle. . Doktor derhal bir ~ yazmabt 

. .. . ... orum Bt1 es n ı,p~- jhıl ka?.M1.. ba J , b di· 
-.Pa ~ ieaa Oiı" ruya goruy biraz kan srmnş almr sargrlı .ko}amu __ Otomobil knas1 •? Haınnınefen... - $mwif uğraş dm. kazarıın fesbiti. s ıya~a.it _ceva ve · 
~ • Ol'IU göıerek heyecanlı bir sesle: di ne~ mr t!'tt!rrfe1 takibat SOTCU· 9\t8}.. - Şımdı her şey yoluna girer .. ~ .. 

Bfret inJıat ~ ~· -- Siz de siz de ya121ıınmı11p1•ız- Doktt>Y bu şaıb altmd'a hafifce Hic- - Evet.. bir çaresini düşünürüz el. nmiefendi nahmcyere üzüldü. Tahtd .. 

yeıınanıırk ~ ~ cft'll'h- •Siz ~..il _ Benimki hiç bir şey değil. ram ~kanlk ar'kadatp Siyrete teces • 'bet. .. . • kat falan hoş bir şey deSil e'fuet iakat 
- ÇoJi ~ Wii ~ illti:ra. _Nasıl~ py dejl. Bai•nrza IÜIÜlli ~~-, ve: - .i'akat müddeıumumı bırakmaz bir felaket sayılmaz. 

"9llJ'tMıı hilJ _tllşiit• ,..,. yılla hllA ı. amys. - Beni ha~ prezante et- işi .. 
bat ediniz. 

(Arkası va.f') 
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Memleket Daberleri 
ahta yola ve imara şiddetle l~danada karma~arışı_k 

hır hale gelen hadısa hır 

C Yurddan resimli haberler ~ 
Samsunda aOaç dikimi faaliyetleri 

mubtac bulunuyor turlu aydınlanamıyor 
Adana (HUQ.Ulf) - Adananı1ı Mıbh 

mıntakaaında Vanlı Nihad Ekmenin çi:Ct· 
liğinde kan~ bir h!cfüe vukua gelerek 
İbrahim Ku1 adında bir çiftlik i~çiainfn 
Vanlı Nihad Ekmen ve çiftlik .kahyası 
Timur tarafından öldürüldüğü. ve ccae -
din kaybedildiği tahminleri üzerine Ni
}ıad Ekmen, Timur ve diğer iki ki~inm 
tevkif edildiklerini ve bir iki gün evvoJ 
ise, cesedi aranılan maktul İbrahimin sağ 
olarak elde edildiğini yazrmştım. Olduk· 
ça meraklı safüalar geçiren bu hadisanin 
son teuhürleri karşısında Nihad I::kmen 

Yolsuzluk yüzünden kaıa ha ve civarında yetiıen nefiı 
mahsuller çürüyüp kalıyor, ayrıca topraksız bulunan 
köylüyü de sür'atle toprak sahibi yapmak lazımdır 

' ve Timur tahliye edilmişlerdi. Çünkü öl-
dürülüp cesedi yok edildiği sanılan a _ Samsun (Hususi) - Vilayet dahilin- sahaya binlerci fidan dikilmiştir. Bir 
dam ortaya çıkarak: de a.fraç dikimi işlerine azami ehemmi. kaç sene içinde güzel bir orman halini 

- İbrahim Kuş benim. Ben ölmedim, yet verilmektedlr. Son sene içinde vi. alacak olan bu yer deniz ikenarındadır 
demiştir. layet hudu<lJarı dahilinde yeniden on ve gayet gen~ ve uzun bir kumsalı da 

Kdhtadım bir görilnü.f 

Hayli garib görülen btt vaziyet müd _ binlerce ağaç dikilmiştir. Şehir dahilin- vaı dır ki ileride mükemmel bir plaj 
deiumumilikte de şüphe uyandırdığın - de de bu işe büyük ehemmiyet verilmiş haline konulabilir. 
dan Vanlı Nihad ve çiftçlbaşm bugün bulunulm~kt&'dır. Bu meyanda meselA Belediye t&rafmdan şehrin yama-ç • 

Kahta, (Hususi) - Cenubun bu güzel 
kazasının bu.günkü umumi vaziyetini 
6ğrenmek için bunları ayrı ayrı tetkik 
etmek 1Azım gelir. Bu yazıda hülbn ola
rak toprak, nüfus, iktısad, yol vaziyetle
rini bulacaksınız. 

Kahtanın nüluı ıJaziyeti: 

KAhtanın 200 köyünde 35.000 nüfus 
\•ardır. Geniş toprakları yılda iki mahsul 
verebilecek derecede bereketlidir. Halk 
çalışkan olmak!-e. beraber, ekseriyetinin 
meşgalesini arazi sahibleri emrinde üc
retle, ortakçılıkla çalışmak veya başka 
\•ilôyetlerde işçilikle ııafakayı temin et
mek, veya çobanlık teşkil eder. 

Erkek kadar, belki ondan ziyade istin 
ıtal sahasından emek harcıyan kadındır. 

Toprak vaziyeti: 

Fırat nehri ve onun kollarını teşkil 

eden çaylar ıbu mümbi! topraklara hayat 
\•erecek. mamureler kurduracak bereket
te olduğu halde istihsal azlığı, mahsu
IOn ihrac edilememesi, toprağın azl•k 
tetkil eden birkaç ailenin elinde bulunu
fU, ehemmiyetli miktara varan hazineye 
atd arazinin k<iylüye dağıtılmış olma
ması sebeblerile halkın geçim ve yaşayı~ 
duı,umu maalesef iyi değildir. Bir tar=ıf
tan hazinenin, diğer taraftan birkaç ai
lenin tasarrufunda olan geniş araziyi ka
nuni yollardan giderek, istimlAk ederek, 
t:0praksız köylüye dağıtmak ve 30.000 
köylüyü toprak sahibi haline getirmek, 
onlara uzun vadeli krediler temin eyle
mek, çift hayvanı, tohumluk, araba, de
mir pul1'llk, sürgü, tohum temizleme ma
klnelerile clhazlamak ve bu yolln istih
ıali artırmak lüzumuna kaniiz. 

Fırat kıyıları her çeşiri ziraate elve
rişli toprak. hava ve•hararet şartlarını 
haizdir. Buna rağmen, toprak yalnız de
hecek derecede zahire ekimine hasredil

miş gibidir. Muhitin incir, kayısı, badem 
ıibi meyvaların yeti~mesine elverişliliği 

oıduğu kadar narenciye fasilesinden pnr
takal. limon, anandalina yeti,mesine =\e 
müsaid olduğu muhakkaktır. 

l ktııadi durumu: 

İktısadi işleklik yaza münhasırdır. 
Kış olunca her tarafla münakale kesilir. 
Tektük gelen katırlarla kazanın zarurt 
fhtiyaçlarına müteallik emtia gelir. 

Yaz olunca, Adıyaman1a milnakah 
baslar, otomobil işler. Mıntakanın yağ, 

~11~. hatta pamuk, zahire, bal. üzUm ~i
bi mahsulAtı ihrac edilir ve köylünün e
line biraz para geçer. 

Yol vaziyeti: 
Kaza yolsuzluk sebebile Tilrkiyenin 

diğer kazalarına nisbetle ümran bakı-

Pazar 

mından çok geri kalmı§tır. Trene ulat· 
mak için (114) kilometrelik b;r yolu 
katetmeğe ihtiyac vardır. Gölbafl ietas
Yonundan Besni kazasına kadar olan kı
sım yapılmış bulunmakta ise de, Be8ni -
Adıyaman, Ad1yaman - JC'Ahta kısmı on 
yıla yakın bir zamandanberi bir türlü 
ikmal edllememl§tir. 
Kmlmış taş yığınları imana (yol },as· 

retinl) duyurttu~ halde Kahta ıneale
sef bir türlü yola kavuşamamıştır. 

Ankara Va\isi NeVT.ad Tandoğan za

tekrar tevkif edilmişlerdir. vilayetın Fener tarafında tesii ettiğ1 lara do~ru olan kısmında ve evveıce 
Sanıldığına göre: ve cidden mükemmel bir eser olan Rum mewrlığı adı verilen mevkide bir 
- İbrahim Kuş benim. Ben ölmedim, cNümune fidanlığı>ndan başka bunun şehir ormanı tesisi için faaliyete geçil. 

diyerek ortaya çıkan adam, Vanlı Nihad tam karşısındaki geniş sahanın bir şehir mişti r. Resmimiz, ağaç bı!l,YTamında. 
ve çtftlik kahyasını zannaltından kur • ormanı hrıline konulması kararlaştınl- val. muavini Orhan Güvençi. bir fidan 
tarmak için ortaya atılmJ.f bir vaziyet - mış ve işe başlanılmıştır. Şfrndiden bu dikerken göstermektedir. 
tir. Maamafih vnziyet henüz esrarını mu- ( ' ------) 
hafaza etmektedir. . Samsunda spor hareketleri _ 

-- --
Bandırma Halkevinin 

kır koşuları 
manında açılan Malatya - Kahta dağ yo- Bandırma (Hususi) - 17 Mart Pazar 
]undan kışın kar sebebile istifade edile- günü Bandırma Halkevi tarafından ter
mediğlnden, kışın Malatya ile münakale tib edilen kır koşuları muvaffakiyctle 
Adıyaman yıilile temin olunabilmekte başarılmış ve üç kilometrelik mesafeyi 
ise de ypl işlenmemiş, engeiler bertaraf nizami olarak tamamlıyan be~ Halkevli 
olunamamıs bulundutundan pek 2t0rluk atlete Halkevi başkanı doktor İsmail 
çekilmektedir. Gökmen tarafından muhtelif kıymetli 

Bu itibarla Kahtayı ümnna kavuştur- hediyeler verilmiştir. 
manm ana şartını, ona rnuhtac olduğu ve Kır koşulan seki.t haftada dört defa ve 
vaz, kış istifade edeccJti KAhta - Adıya- her defasında bir kilometre farkla yapı
man yolunun biran önce yapılması teş- lacaktır. Pazar günkü koşularda derece 
kil evlemektedlr. alanlar şunlardır: 

1- Cemal Gümüç 11-S5, 2 - Ramazan 
Kahtalılar yol ve imar istiyorlar: 
-----------~-- Eter, 3 - Hasan Gürgener, 4 - Hikmet 

K~hta, her vıl muhasebPı hususiyP Kuthan, ts - Fehmi Çatır. · ' 
bütçesine (200~000) liralık tahıril!tla en Cümhuriyet Halk Partisi genel sekre _ Samsun (Hususi) - Samsunda ipor 1 tadır. Beden Terbiyesi eğitmenliğin..- ta· 
bil Uk ellr kavna"ını teskil etu•ı ve) 1 hayatının hızlanması için çalışılmakta - 1 yin edile~ek buraya gelen ve işe ~lıyan 

y g • 5 
• g dır. Sporcu gençler arasında bu sene Bay Bekır Erkanlı, sporcu gençlen çn -

yurddaşlar seve seve vergilerini verdi~i sporun kayakçılık, dağcılık gibi şubele- j lıştırmağa başlamıştır. Resmimiz, bölge-
nazara alınırsa onların istekleri malces 1 rine de büyük heves uyanmağa başladığı 1 miz güreşçi1ıerinden bir grupu göster • 
bulmalıdır. için bu hususta bazı tetkikler yapılmak- mektedir. 

Yolsuzluk imara da engel olmaktadır.\ 

Bi1ıhassa ilk okuhın sığındığı bina çocuk

larımı!: için. onlan n sağlıkları için teh

llb te§kil eıiet" btr vaı:iy,ttedir. Villyet 

umumi mecrisin ln ilk okul için (MOO) li
ra tahsis ettiğini memnuniyetle haber 

aldık. Bu. Klhtanın imarına baılangıç 

tefkil eden büyük bir hareket olacaktır. 

Devlet dairelerinin vaziyetlerini ıslah 

etmek için de a lAkadar makamlann yar

dımlarına ve K!htaya milzaheretlerine 

şiddetle ihtiyac duyulmaktadır. ----------- -
Ba'ıkesir temsil kolu 

Çanaf1 k3hye gitti 
Balıkffir (Hususi) - Ba1ıkesir Halke

vi tem.sil kolunun bu yıl mesaiierinı mu
vaffakiyetle başardıklarından dolayı 

Halkevleri umumi merkezince takdircn 
civar memleketlerde temsiller vermeleri 
tensib edilmişti. 

Bu münasebetle temsil ko'u 2~ kişilik 
bir kafile halinde Çanakkaleyi! bir se -
yahat yapmıştır. Dört gün sÜrf'n bu se
yahatte pek iyi karşılanan Halkevi tem
sil şubesi Çanakkalede kanun adamı, bir 
yalanın sonu, Hasbahçeyi çok muvaffa
kiyetli oynamı§tır. 

Adanada bir ölüm tehdidinin 
muhakemesi 

Adana (Hususi) - Beş sene evvel 
i
1 
Urfadır gazeteci ve Halkevi Reisi Mu. 
sa Kazım Yazgan ile Ahmed oğlu Hü -
ı.oeyin ve Ali oğlu terzi Ahmed arru;ın
da husule gelen kavga neticesinde yek
diğerlerini öldürmek maıksadile birbir
lerine bıçak ve tabanca çektiklerini ev 
velce bildirmiştim. Urfa'1a Aynizeliha 
parkında vuku.a gelen bu hAdiseye aid 
evrak şehrimiz adliye~ine devredil -
ınişti. Ve muhakeme Adanada yapıl • 
makta idi. Bu da\·a dün niha!yet hul -
mu~tur. Elyevm Bursada eczacılıik ya
pan Musa Kazım Yazgan l O ay 15 p,ün 
vP Hüse~·in ıe. gün müddetle hapse 
·rvıhklım edilmişler, Ahmed beraet et-... 
mış •. r. 

Kozan çiftçilerine para tevzi 
ediliyor 

Adana (Hususi) - Ziraat Bankası 

Kozan şubesi Kozan çifçilerine para 
tevziine baş.l.ıyacaktır. Keza Krıdirli 

çifı;ilerin<: de tohum temini iç in para 
verilecektir. 

Edirnenin kara gtı nu töreni 
Edirne (Hususi) - Edirne kalesinin 

ıukutu yıldönümü olan 26 Mart 
törenine Halkevinde askeri ban-
donun çaldığı İsttklAl marıile bat" 
landı. Bu kara günün tarihçeıl 

Jıakkında Şaban Yaskın ve gençler nu -
tuklar söyledilediler. Müteakiben mızıka 
matem havası çalarak aziz şehidleri • 
mizin ruhlarına fatihalar ithaf edildi. Şe
hidliklere çelenkler kondu. 

terliği Bandırma Halkevine ayrıca bir
çok spor malzemesi göndermış ve bunlar 
kaplı bir spor .sa~onuna yerleştirilerek 

bütün genç sporcuların ıstifadelerine 

terkedilmiştir. Gene Halkevi tarafından 

bir voleybol ve basketbol sahası yapılma

ğa başlanmıştır. Sahanın pek yakında 

tesviyesi ikmal edilecektir. c Adanadan küçük h a berler ) 
Tokat mektubcu~u bir 

ameliyat neçirdi 
Tokat (Hususi) - 'l'okat mektubcusu

na yapılan ameliyat muvaflakiyetle neti
celenmiştir. Mektubcu nekahat dcvre_c;ini 
geçirmektedir . 

Adanıwa Amerlkadan yeni getlrllen büyük 1 * Adana Halkevi re.slm ve fotoğraf aergisl 
dezen!e~lyon makinelerinin montajı yapıl. açıldı. Bu sergiye üç yüz parça yatlı boya, 
mı4 ve bu aletierln tecrübeleri Ziraat mekte_ sulu boya ve fotoğraf konuımuıtur. Sergi 
binde yapılmıştır. Tecrübeler<ien iyi netice. on beş gün halka açık bulundurulacalrtı.r. 
ıer alınmıştır. * Adana ilk okulları talebesine rlm.Uk be. * Adana polis kursu birinci devre çalış. den terbiyesi vP. rondlar öğretilmulne bq -
malıuını blt.lrmlştir. Kursta lkinol devre için lanmuıtır. 
hazırlıklar yapılmaktadır. * A1ana Ziraat Mücadele OO§kllltı tara • 

Ola Hasan B ey Diyor k i : 
* Artana ismet İnönü kız enstltiısü mü- fında:ı 100.000 kllo pamuk tohumu temlzle

dürt\ Bavan Haverin El~zığa tayini dolayısl nerck çiftçiye tevzi edilmiştir. 
ıe bu e~stitü müdürlü~üne Ali Yı\ver tayin * Adan:ı. Halkevi tem&U şubesi gençleri 
edll!nl.stlr. j bu ay içinde N!ğde ve Konyaya giderek ba * Adana oazl ilk okulunda muallimler vllöyet gençleri!P. tanışacaklar ve blrer tem. 
için re.ortm ve atölye kursları açılmıştır. Bu sil vereceklerdir. 
kursların gayesi öğretmenlerin el kabili -1 * Adanr~ Halkevlnde halka haftanın mu
yetlerlnln lnklf;h ve çocuklarımızın daha ayyen gunlerinde parasız sinema g!i8terll • 
ameli yetlştlrllmelerlnl temindir. mr ·ine başlanmıştır. * Adana Maarif Mlidüru Ekrem Gürsel * Adanıı Belediye Relsi Kasım Ener muh
ııBeledlye ve Beledlyeclllka mevzuu üzerinde telif işler üzerinde VekAJetlerle temaalar 
Adana ilk tedrisat öğretmenlerine bir kon- \•apmak üzere bugünlerde Ankaraya glde -
ferans vcrml§tlr. Bu konferansın gayesi, cekt!r. 
ö~ıetıMnlerln talebeleri seyrüsefer nizamı - * Adana Takas Müdürlüğü Merslndc bir 
nı telkin etmeleridir. şubo açmış ve bu şube raallvete geçmlJtır. 

- Hasrın Bey, hiç me -
rak etme ..• 

Sizin mahalleyi de ••• F.ntinönü, Taksim 
meydanları gibı açıp ge -
nişleteccğlz? .. 

Hasan Bey - Vazgeç a
zizim: bizim çolu~ çocuk 
yangın yerinden geçmek -
ten korkarlar .• • 

* A~Pnada tifo tehlikesi görüldüğünden * Vakıflar Umum Mildürü Fahri Klper 
btlti:n okullarda ttfo aşısı yapılmasına baş - An'caradan Adanaya gelmiş vakıflar inşaatı 
ıanmı~t1r . üzerinde tetkiklerde bulunmuştur. * Adana dnhilinde iskan edilen felaket • * Adana Haıkevl dershanelerinden mezun 
zede çiftçilere çift hayvanları ~lınmaı;ı ka - olnl' 115 kişiye dlplomalarl törenle veril -
rarlaşmı~ ve derhal harekete geçilmL~t.ır. mlştlr, 



is 
pasif 

n u ve iv er şehlrlerin 
"dafaaıarmı f rat e plana 
bağlamak ıazımdır ı 

•. 

MiHl küme ma 1ları 
Pazar günü başhyor 

H'k8ye : içkiden s kınınız ! 
(Baştarafı 9 uncu sayfada) ı İşte orada konferansçı oldu. Yegane 

ördek ve kaz yumurtaları aradı. Buldult- gayesi ve mücadelesi ciçkiden sakınınız!:a 
}arını çiy çjy içti. j düstur~nu m~mkün olduğu kadar geni§ 

Ertesi gün Hudson körfeziniıı karşısın- halk kutlelerıne yaymaktı. 

(B ) lf zla bir toprak altında yapılanıdır. Bnn· aştaraf ı 6 ncı sayfada a . b t ı 
lehrin bütün halk . . . bomba e""'- ların tavanları demır levhalarla, e on a 

. ı ıçın azamı .... d ~ 'b" tonoz 
tııyetli ınahfuz yerler yapmak iktıza e- veyahud, tünellerde ol ugu gı ı, 

Maçlarda bekle::en şey 
dür 1sti ve tam bir idaredir 

daki misyonerlerin bulunduğu yere var- ! Bu nutukları esnasında dinleyicilere. 
mıştı. Oradakiler de yiyecek bekliyorlar- içkinin kendi hayatında büyük bir !acin· 
dı. Yanlarında yumurtadan ve viskiden ya sebeb olduğunu anlatıyordu. Kazan-
başka b"r kt K - d'" dığı muvaffakiyetler, gayretini büsbü-ı şey yo u. aç gµn ur yumur- . . . . . 
ta Y·ve · 'd · b ld ğ . . tün artırıyordu. Kendısını dınlıyenlere. ıJ yıye mı esı ozu u n ıçm yu- . . . . • 

dcceğinj zannetmek tabiati!c bir lıata o- kemerlerle ıksa olunur. d l 
lur. SuJtanhamamı Sirkeci E~dnü İstanbulda pek bol olarak mevcu o -
Galata Beynğlu v: ~aks'm .gibi gündü~ dukları anıaşılan :·e .hır haftadaı:ber~ 
kalabalık olan cadde v~ yollnro:a gündüz yerleri ve resımlerı, Son Post~ak; a~ 
borrıbardunanlarına karşı ~·apılacak sığı- kadaşlar tarafında.n meydana çı;:~ ar:.? 
:nnk'nrın istiab kudretı oralarda dolaşan okuyuculara takdım olun~ sa ç k"t b 
hlalkın yarısına ve hatta ruhuna muadil dehlizlerden de sem;, se~t ~~~fndet :t 
o arak h b kaf" ve asan atika sığına51 o ara -
1. esa olunursa maksads ı ge- . . 1 t mızJenerek icabı kR-

Dördüncü milli küme maçları Pazar en ateşli cümleler~ ıçkının, servetını 
günü, İstanbul, AnkaPa ve İzmirde sekiz ~urt~ıa.rkı bhirl tarafa attı. Hele v~ski şi~c- kay.betmesine sebeb olduğuruı söylü-

sıne ıstı ra a bakarak e'ini bıle sür- d 
klüb arasında b~lnr.oış olacaktır. medi. yor u. 

Üç scnedenberi bilytlk, küçük birçok 1 Dinleyiciler, biliyorlardı, ki Mark OIJ. 
dedikodulara rağmen muhitte ciddi bir .. Oradan uzaklaştıktan sonr~ on bı:!Ş riyenin dilinin altında sakladığı baklalar 
alaka uyandıran rnaçbra Ankaradan Mu- gun gene yumurtadan başka bır şey bu- vardı.. itikadına sadı~ ve içkinin baş 
hnfızgücü ile Gençler Birli~i ikinc: defa, ~-aınadı. Neyse, b~ ?"Ul'Jl~tal?r ~-y~~nd.~ düşmanı olaark ihtiyarladı, gitti. :a~at 
İzmirden Altayla, Altmordudn değişık ı olmeden, bareketının ~ırmı dorauncu 1 Yukon kıyılar.ındaki <Kırmızı okuz:a 
isimler altında iki defa girmiş olmakta- günü Behringe ulaştı. Ördek yumurtası kampında hiç kimse Mark Obriyenin '15· 

dırlar. yerine şimdi fok eti bulmuştu. Allahtan 
1 
rarengiz gaybubetini unuJmadı. Orada 

ır. 'Balkın diğer yarısı veya üç çevrf~ı mek ıçın bun arın eakvi e edilmeleri ik-
boırıhardı:rnanlarda sı~ın ıklara yetişemı- dar1arının ıslah ve t Y 
~eceklerınden bun ar da raSNflleceklNi tıın eder. 
~ /:1 l r ce bunlar ya park, 
dp lcırdcn istifade ederler Geceleri ise Sip r er<' ge ın d k 

1 
ıs ü stü 

zate b b ·e arsalara rıncP azı m ~ 
n u ralnrdo adam y::ı dolaşmaz vEya a . e .~ .. . ,h ~ kl,,.rdır veyıföud mc-

Pek az bulunur ı hafıf ortı.Iu en e . . 
· . . 1 d varları dıblerındP kum Gece> ve gündüz bombardımanlarına tın hına ann u 

1 1 karş i t b paravnnlanndan yapı mış yer er
fabr~ re mi dairelerl"", umumi ve hus u• ~r ası lar kola ve ucu·! o1duklarında"l 

ıka , imalfıthanc v~ miiesseselerd•' ve dır. Bun y 
1 

bT ıe ve don-
ale'unıum meskenl rde sı nmak tertibatı her yerde pek çok vapı ad ı ır r d hl 
Şart ve zarurıdir Faknt bütün bu s1ğ1- rı;dnn doğruya isabetler e~ maka a ~ -
tı k . rd b"' t " nı:ırça tesırlerıne arşı ın-a ların yüksek 00."llba e~nivetli olma- le e u u n r- . . 
laıı l&z.ım ve zaruri olmadığı gibi sığın'l- sanlan koruvabılirler. 1 d ki SÜ 

ğın behemehal be altı metre kalınlığın- Hatırdan çıkarmahn:a 1 ~ .P~ ~~ 
da bı>tonarrr.e bir tavan altnda korulma- runma tedbirleri şc ır se . enesırun. , -
sı ı· ·~· . . h b · · yatlannı bomba ve parcn ısabetlerınden , azı nı g ld•gı hakkınaa hır ze a ışı ··kü .. 
Yal h ked bunların yaptıkları yıkmtı ve ço ntu-nız atava veya akamate sev er. · k ı. 

,.., kl · . k SOO k"- !erden zırh1ı gaz ve mayılcrden onırnar. 'uça nr bır sehre !'O kılo1u tan · ı · 1 1 ·ne 
)oluğa kadar tahrib bombac;ı atabileceği ve şehirlerde. ~e ::S"~ın g~nı~1em~.erı · 
gibi yangın bombası cfo atarlar. Bu se- mani olmak ıçındı: u se e e. ır Bşı::
b bJ h"r sırf pn<rif tcdbır1erle korunmaz. u-
e e sığınaklar vapılı1"kPn <:C'hrin nere- ı - . . "f t db"'"l le beraber aktif 

le>ril'e ne derecC' bo"llba emnivctF sı ):ııak nun ıcın pac;: e t. er k b 1 
ı..· w • t t dbirler de lazımdır. Bu da uça • a on, ,,aDıJa<'agım müteh ssıslar takdır ve es- e 

1 
ı ı 

bit C'derter. aamafilı b"lmelidir kı sım- top, tüfek, 151ldak vesaır uevEazıEm~ka'lotur 
l'I w t d' .r... • , ı e "lr> ı n en ucuz ve en e1J1Jnlisi lf) me re en 

Ash rlik işleri: To lBnfılar: 

Akıl hıfzıssıhhası cemiyetinin 
ihtiyat eratın yokl- ma gfinleri ko'l~rcsi 

Fatih Ask!!rllk Şubesinden: Cemlyetlmlzin yıllık idari kongresi Nisa -
l - Ht'r scnr. mut.Ad olan ihtiyat yohla - nır. 12 nrl Cuma günfi saat 17 de Cağalo~ -

ılnat.ına 20 Mart 94-0 çarşamba. gününden 1- lunca Türkocağ1 .t0kağında Etibba Odası 
tibare .sal nunda toplanacaktır. 

n ba"l::tnmUJtır. İdari toplantıyı müteakıb saat 17,15 te 
2 - Yolrlamalar doğum, doğum yapıl:ıcak Uınl fc;tima ynpılacnktır. 

\'e her mükellel bl~t. yoklamasını yııptırıı. 

taz.tır. _ .. İki evyDr kö~ü:-cll arasında 
3 - Yoklama <haftanın eumartesı gunu Ka.simpaşadn Bürhanettin mahallesin-

tıarır olmak uzere) Pazartesl, Salı, Ça.rş:ım- de 5 numarada oturan seyynr kömürcü 
bıı., Perşembe ve Cuma gunlerl sa.at 9 dan 12 Rahmi oğlu Hüseyin ile komşusu seyyar 

Ye kadar devam edecektir. kömürcü Kenan knvga etmişler ve Ke -
4 - Ö~1eden sonra şube kendi lşlerlle meş nan biçağile Hüseyini başından ağır su

~uı olncn~ından her ne sebeble olursa 01 - rette yaralamıştır. Hüseyin ifade vere • 
tur. yokJ~ma fr;in muraca:ı.t kabul edllemez. miyecek bir halde hastahaneye kaldırıl-

5 - Şubede lzdihnma meydan verme;uek rnış, Kenan da yakalanmıştır. 
\'p lllükelleflerl uzun muddet işinden alı.koy. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rtın.nıa k 1c;i'l vuku bulacak müracaatlar gn -

? tele. de:tl uana gore yapılacaktır. 
6 hl\:ı olunan doğumlulardan başkıısı-

tıın mürncanı.ı knbul edllmiyccektir. 

ı Nı.s.."ln 940 Pazartesi 1 
2 D 94{) &ılı I)!. 

3 > 940 Çarşambıı 3ı, 
4 » 941' Perşembe _.., 
5 :a 940 euma 

8 > 940 Pamrted. 
9 D {140 Salı 

10 • 940 Çar§ mbn 314 

11 , 940 P ;cmbe 
12 , 940 euma 

• 
ır nl k 

fT n 
Saçkıran/ r 

oec;cnlerdc saÇtırandan bahsederken 
bunu iki nev'e ayırmış \'C birisi hakkın. 
cin izahat vcrml.ştlm. Bugün sıra ikinci. 
sinı.ı geldi. Bu iklııct nevi saçkırana di.in 
söylediğ.rnlz glb trlkolli derler. Bu bir 
küçiık, gozlc gorülemiyecek derecede kil-

ı çt;k bir mantarın tcslrile husule gellr. 

İstanbuldan Vefa takım, bu seneki maç olacak sene sonuna doğru Amerika güm- · altın arayıcılar bu vnk'anın esrarını çö
larla miJ16 kümede ikinci defa oynamış rük servisine aid bir yelkenli tarafından j zcıncmektcn müteessir, aralarında, onu 
clmakladır. kurtarılarak San Fransiskoya çıkarıldı. hulfı yadedip durmaktadırlar. 
Şu h~aba göre milli kümenin ~dem ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yapan takımlan Galatasaray, Fenerbah- Fatih Birinci Sulh Mııhkemesl Sııtış Mc- r 
çe ve Beşiktaş olmaktadır. morluğundan: Ankara borsası 

Şimdiye kadar üç defa yapılmtş olan Mchmed; Mustafa; Sefer ve Bektr Ah - -••••-
) d b" . .. medln t:ısr.rrunarmda bulunan Küçükmus- Açılış _ Kap;ınış 26 Mart 940 flatları maç ar a ırınci sene Fenerbahçe, üçun- tafnpaşa maha1Ie.sinln Müftüall sokağınd 

cü sene de Gn1atrumray şampi\ on olmuş, es~:t 6 yeni H kapı numaralı Evkafa mülhak 1 ÇEKLER 
Beşiktaş takımı çok defa şampiyonluğa muhtar Hacı Mehıned vakfından sağ taı-nfı Açılıf..Kap n11, 
yaklaştığı halde bu dereceye erişememiş- Pnklze vesalrenhı muhterllk hane ars:ı.sı. sol: l.m dra 1 Bterlln 5.24 

tir. tarafı Ziyanın muhtcrik hane arsası, nrkası ı Jfew. Yorlı: 1 oo Dolu 140.:75 141.--
1940-41 senesi ı::ampiyonu olacak takı- İbrahim kaptan hane.si, önü tnrlldim ile i Parll ıoo Fran 2.9647 

1 " _ - mahdud ve mahkemece yapılan ateş!fde eh- , ııa.n 100 Llret 7.2275 
md ığibldu up meydana çıkarmak mumkun ıı vilkuf tarafından verilen raporda 32 ve ~nı;ı 101\ t;,.ıç. rr. 29.2725 

e i ir. S2/1 numerotaJ numaralı iki kapılı ve lkl Aınsterdam ıoo P'lorın 74.8727 
Hele uzun :ıaman İzmir ve Ankara ta- ikısundan ibaret kft.rgir hanenin k.ayıd ınu- Dr\lk.Hl ıoo Beııa 24.0154 

kımlarını görmek imkanı olmaclığıncla11 clblııce 76 metre murabbaından ibaret olup Atln& ıoo Drahmi 0.97 
kuvvetleri hakkında esaslı bir fikre sn- 65 met.re murabbaının bina ve miitebaklrl- Botya ıoo IAn 1.7025 

. • . n1n ar:ıl!k olduğu ve mezkur evin cephesi d 14 ıoo Peçeıa lS.54 
hib bulunmadığımız bu takımlar ıç.in bır yangından evvelki sokak istikametinde iken ~;d r pet\e 100 PenıO 24.81 
tahmine ver yoktur. t bu kere belediye tarafından açılan yeni so- Hükr~ı 100 Ley 0.625 

Beş gün sonra başl•yacak olan mili kn!t isLlkametln~ nazaran geride brralnldığı Belgra4 ıoo Dinar S.2750 
küme rnaclannı müşkül noktaları bakı - ve onun dıı blr arsa viicude getirildiği ve 1 Yokohama 100 Ye 32.8625 
mından sövlece ü~ kısım olarak ayınp h!Wudu her ne kadnr Tapu kaydı gibi ısc de Stoıı:holm ıoo ı.n99 Kt. 3l.005 
tnlıli\ ed<"c<'k olursak maçların tarzı ce- tı!Uen l>E-ledlyedc mcvcud çap gibi olduğu ve 1 Esham tah...aıat 

• " • 1702 Ur:ı muhammen kıymeUnde bulundu~u • •Uil 

reyanı hakkında kısa hır hulac::a yapmak btldlrllmls olan 5 oda bir mutfak, 3 kuyu ve Ergani 20.01 
fırsatını bulmı.1~ oluruz. 2 halfida11 ibaret olan ve haricen kOiglr, da- 1 sıvns.Erznrum 3 19.49 

1 - Organizasyon komitelerinin rolü. hilen nhşab bulunan ve yalnız sol tarafın. \. ______________ _, 

2 - Hakemlerin vazireıeri. 

3 - Klüblere düşen vazifeler. 

Milli küme maçları bu üç mühim nr.ık
tanın birbirile çatışması neticesi daima 
büyük gürültülere sebeb olmaktadır. 

dnlı:! yan dunrın bir kısmından manda di-
ğer tnrafları sıvalı bulunan ev izale! 'j\İyu 
zım:nnda açık arttırma suret.ile 30/Nlsan/ rar mü~texidcn bilahültüm alınacaktır. 
940 tarihıne müsadıt Salı günü saat 9,30 dan 2 - İşbu gayri menkulde müseccel ve 
11,~0 a kadar lttdeti şartlar dairesinde mah gayri mfıscccel hak sahiblerlnln UA.n tarı • 
keme ba.şkft.tibinln odasında ı:nt'llacaktır. hinden iUbaren 20 gün zarfında vcsa.ikllc 
oır,cekler % ., ,5 pey vereceklerdir. birlikte menıurlyetimize müracaatları lfızım 

Üç senelik tecrübeden sonra maçlıırın Muhammen kıymetinin 3 75 ını bulduğu dır. Aksi takdirde gayri müseccel hak sa. 
arzu edilen bir şekilde nihayetlenmesi takdlrcre 0 günti ihale edllf!Cek aksi takdirde hiblerl paylaşnuıdan hariç kalırlar. 
için bu üç nokta üzerinde ciddiyetle dur- en son arttıranın taahhü<lü bl'ı.kl kalmak fi-! 3 - İhale tarihine kadar olıın vergi vesıı. 
mak 15zımdır. zere 15/Mayıa/040 tarihine müsndlf Çar _ 1r borçlar hissedarlara ve % 2,5 telHUlyc 110 

şamba günü ayni yerde ve aynı saanttc art- 20 senelik Evkaf tefviz bedeli mfi§teriye ald. 
Müsabakaların tertibini üzerine alan tırmıya devam olunarak en çok arttırana ı. <lir. 

komiteler şu veya bu herhangi bir klübü h:ıle edilecektir. f f - Şartname bugünden ıtıooren herkwn 
tahrik edecek şekilde maddi ve manevi l - Arttırma bedeli 1hale tarihinden iti_ göıebllcccğl surette açıktır. Fazla mnlümat 
haksı7Jıklara meydan vermemelidirler. haren 7 gün l9fnde verilmek ıtı:aımdır. Bedell almalı: isUyenlerln satı§ 1541 numara ile mc-

Zuhur edecek bir mesele hakkında ve- ih.<ıle mlndında verilmezse gayri menkul ye. muriyetlmlze müracaaUan ve lşbu gayd 
·ı k k 1 d ·aa· t b ·şı · e nldcn nrttırmıya çıkarılarak en 90k arttı - menkul ile nliıkadarları olanların mnlümu 

rı .ece arar ar a cı ıye u 1 crınl s • rıı.nıı. ihale edilecek ve aradaki fark ve za. olmıık üzere ilan olunur. 
Iamcti için bir prensib addedilınelid r. 

Maçların idaresini üzerine alan hakem 
lerin bu münasebetle kararlarında emni
yet, isabet, bitarnflık. gürültüsüz mac;Jar 
yapılması için kafi bir seb<>bdir. 

Gerek klüb idarecilerimi7iıı, gerek ko
mitelerin, gerek hakemlerin vazifele -
rini en kolay bir şek1e ifrağ etmeleri için 
anahtarın kendi ellerinde olduğunu u -
nutmamaları lAzıındır. 

İstanbul lig ampiyona!! dolayısile bü
vük. küçük birçok klüb1enmizin oyunc~
larının şimdiye kadar görülmemis bir şe
kilde teczive edilmi~ olmas: esef edile
cek bir iştir. 

HER AYIN YEDiSiNDE 

15 1 94(1 Pazartesi 1 315 
lO w 940 Snh 

l 7 ı 940 ÇarşnnılY.ı ı 
18 » 940 Per embe Slb 

ı~ • 940 Cumn ·····················································--····· 

Çok s::ırtdir. Trlkofls kılların dibinden 
koklerlne n·· fuz eder kciklerlnl tahribe 
başlar Blr t raftan yara ve çıbanlar 

meydana gelir dlğer taraftan saçlar da 
dokülmeğc ıba§lar. Böylece bµ hastalık 

b. ı tamamen ihata edcblllr. Trikofls'in 
· i çaresi eskiden kılları sökmek idi. Fakat 

Yeni bir içki kanunu pt oje& bu, tabli çok barbarca bir tedavidir. Şim 
hazırlanıyor d" en iyi usul rontken şuaı ile saçların 

t ı hepsini dokmektlr. 
lluk"un_. 1926 tarlhll ispirto ve ispir c u 

M,uhte1if kollardan alınacak tedbirler
le milli küme maçlannm üç büyilk şeh -
rin güzide takımlarımı yakışır bir şekilde 
ccrevam. ~eri kalan klüblerimıw bir ders 
teşkil etmeli ve bu ~eçrneyt? dahil olan o
yuncularımız da klüblC'rinin renk ve r:e
refini Jııvık olduktan şekilde taşımakta 
el birliği vapmalıdırlar. 

ı l' -=• l tatbiki Bir iki seansda bütün s:ıçlar dökülür, 
Ckllcr knnununun 14 senedenber ı •· kal F k t h tal '" ı 

:tıet ccslııd~ cld .. edilen tecrubelere ist.incıden baş cnseav ar.. ır. a. a as 15.n s -
b - bl şcı rayet 'V"' intl§ar teh.Hkool de tevkif edl -

u kanunun yeni zaruretlere uygun r u- ıır. Çıinkıi nıtık bu mantar barınacak ve 
ltıtde tadll1ne karar verml.,ştlr. İnhisarlar - , sı"'ınacak yer buamaz. Böylece hastalık 
lllu-m M ı1ürlü~ü bu hu.susta esaslı tetklk - tevkif edildikten sonra ~ulfi dalreshıde 1
t>r )ap mt yen1 bir içki kanunu projesi ha- tedavi ed!llr. ve yeniden her tnraftan 
l!ıtJı.nıaictadır. Yeni proje bir kaç güne ka.. 

cıısıne gulel güzel saçlar çıkınnğa başlar. Es -
dar tumamlnnarnk Blıyük Millet Me kisinden kuvvctJI saç gelir. Yalnız nıeş -
""rilecck ve Meclisin bu devre toplnntılann- hur kelllk deııllcn ha.st.alıktadır ki luı.s -
~~- tniızakerc edllecektlr. • ............. - ... -. hlık geqse bile artık t:ınfta saç çıkamaz 
(""T"i"Y"A"T""R""O" i_ A R ) 1-~-e.as-be_:_: ... ~_ııta,_ikl~ı=_~ır-~~-an-b"":"üs._b-üt-ün ___ b_aş~-

Cevab istfytm okuyuculanmın posta 
pulu yollamalarını rica ederim. Aksi tak. 
dirde istekleri mukabelesiz kalabilir. 

ŞEHİR TİYATROSU 
İstlklhl cadd€Slnde komedi k.ISmında 

Akşam saat 20,30 da 

Yerhşlıklnr komedyası 

~ Orman Umum Müdürlüğünden 
işletme evlılerlnde kurulacak olan kereste fabrika. 

l üzumlu gorülen Devlet orman IokOmObll -vesair faibrlka mal7.eıneslne lüzum vardır. 
larındn kuJlanılmnk üzere katrakt aJtl ve malzemesi olup da. satmak iatiyenlerln fleri 
ll.tüccdded veyn az kullanılmış m n~ı eTsafı fiatı , lr m.alflmatla birlikte orman 
~rl'ceklPri ~rtlar "Ve makinelerin m:ı (1338) (2289) 
Uınum müdürlüğüne müracaatları 

Yeni mevsim mil1i küme maçların·n 
bütün klüblerimiz için mes"ud ve şerefli 

geçmesini dileriz. 
Ömer Besim 

Beşiktaş k'UbUnOn sene'ik 
ko 1gresi 

Beşiktaş Jimnastik klübfi Başkanlığından: 
Kliıbi.un\izun .ııcnell.k kongresi 30 Mart Cu. 
martesi günü aaat 14.30 da Be.şlktn.şda Spor 
caddesindeki Lokııllnde aktedlleookttr. 

ı - Kongre riyaset dhıınının intihabı. 
2 - Mali ve 1dart raporun okunma:ıı. 
s - :Mümkib rııporunun olrunması.. 
4 - Gelecek eene bütçe.sinin müzakeresi. 
5 _ İdare Hey'etl ve müraklbler intihabı. 
Nizamname muclbtnoo kongre tm:l.hlnc kıı. 

dnr gcoen blr senelik aylık ta.ahhildlerinl i
fn etmlyen aza kongreye tştlrak hakkını . ha
iz olmadıklnnndan aylık ta.ahhüdattan bor. 
cu olan sayın azrunızın en geç 29 Mart 940 
akşamına kadar Çarşamba ve Cuma ıınn -
lerl saat 14 ten 20 ye kadar Klüp Merkezın
dekl memura müracant.ın makbuz mukabili 
tedly~e bulunmaları lüzumu llln olunur. 

15 • 

I ;.. 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık 

ve bütün ağrıları
nızı derhal keser 
icabında günde 3 kaıe 

Fikri Tevfik Kardeş 
Otomobil 'e Makiniıt Okulu 

TAKSIM - S'l'ADYOM, 1'eleton : 80259 
Yeni şoför devresi 10 nisan 940 da başlı· 

yaoaktır. Molör teori,i, moııt !lj dersleri ve 
direksiyon taiimlcr. ıe Ocret 6J liradır • .An ıı· 
doiudan gelen Ye Uç ay zarfında tahsilini 
bitiren tal.,be :ı ln bUtUn m11srııfı okul norn
tlle beraber 1-5 lira~·ı ı?eçmez. Kıtyıd mu
tımelesine başla ımıştır. Son gOnQ beil:leme· 
mek lazımdır. Tafsilat için program isteyiniz. 

alınabilir. 

Her yerde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz. 

-- -

mbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

ı - Beyli kahır ve Eretll ıstuyonlarında yapılacak ambar, idare binaslle bu
na müt.eferri işler götürü olarak kapalı zarf u.sullle eltslltmEye ltonulml14tur. 
K~f bedelleri Beyliknhır için ' '7301.35• kırt yedi tıln üç yüz blr lira otuz beş 

kuruş; Ereğli için 150322,34• elll bin üç yüz yirmi !ki lire. otuz dört kuru~tur. 
2 - Ekslltme evrakı beş Ura mukabilinde Ofl.s Umum Müdürlüğünden ve İa

tanbul şubesinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 5/ 4/ 940 tarihinde saat 15 te Ankarada orı.s blnaaında :yapılacaktır. 

Tekli! mektublarını havı zarflar makbuı multablllndc Ofı.tn muhaberat. servisine 
tesllm edllecektlr. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Beylikahır lQtn 13547.601 üç bin bef yüz kırk 
yedi lira altmış kuruş; Ereğli için 113911.l 7• 119 bin dokuz yüz on bir lira on yedi 
kuruştur. 

5 - İstekliler teklif enakl meyanına eksiltmeye gtrebllmek için ihale tarlhlndm 
nihayet iki gün evvel Ofisten alacakları ehliyet yesl.knsını kayacaklardır. 

6 - Blrtncl maddede yazılı inşaat ayrı ayn klm.selett ihale edllebllir. 
c1381• 1123551 

. . • ·.. .r . . . , , -Maarif Vekilliğinden: 
ı -- 225!> sayılı kanunun tatbikine dair olan te.llmatnameye göre orta ticaret okulları. 

nın 3 üncü, 4 üncü ve ticaret U.selerinln a incl "e 6 ncı sınıfları için 4 clldden mti
~kkll blr <mal bllglsl) kitabı yaı.ılması müsabakaya konulmuştur. 

2 _ Milsabak~ müddeti 14/IV/lHO tarlhlnden başlamak ve 14/II/ l941 Cuma ıü.nli ak. 
şamı bıtrr.tk \nere on aydır. 

ı _ Müs!bakaya tştlra:ke karar verenler 14/XI/19to Per~be gilnü .n.a.t 17,30 a kadar 
bir dllek96 Ue Maarif Veldlllğln• müracaat ederek bu mll.sabakaya ıire08kHr det
teı lne adl;ı.rını yazdırarak bir numara alacaklardır. Müsabaka.ya ııırenlerln yaz -
dıkları ltltabları 14/Il/ 941 Cuma gttnil at.eamı saat 17,30 a kadar Maarif Velı:llllll 
neşriyat müdürlüğüne teslim etmeleri f&!'ttır. 

4 - Mwabnkada birlncilltl kuanan kitab serl&l 1 yıl süre il• okullarda okutulacak ve 
müelllnne her yıl tçln 2800 Ura telif hattı ver~lıt1r. Danol çıkan kitab ..rlainl 
yazana b1ı det.aya maıı..ua olmak üıere blrlnclnln m~ll~ine verilenin bl.r yıllılı 

rnükUat oiarak verilecektir. 
5 - Mü.~abaltaya gireceklerin eaerlerlnl üçer nüsha olmak üzere makine ile n Utıdla. 

r.n yalnız birer yüzüne :yazılmış olarak Maarlt Veldll!ft neşriyat müdüdütün• 
makbuz mukabilinde vermeleri nya göndermeleri lbımdır. K1ta.ba konulacak re
s im, şekil, gratlk.ler ve satrenin uıllarınm :yt.lnız bu nllahalardan blrlne n yerle
rine konulmtlf bulunması tlt1d1r. Müsabakaya basılmış bir kitabı& ıtrenler de kl
tnbın Uç nil.ııhaaını verecek veye. ııöndereeekkrdJr. 

1 - Mü.OJl\bakaya girenlerin t.ser müsveddelerll• birlikte, oserl<ırl ka-bul edildil1 takdir. 
de eserlerini llln edilen tellt haltkı multablllnde w her türll1 t.aaarrut hakkından 
vazgeçerek Mıı.arlf Vekllllğlne üç yıllık bir deYtt ~çln terlc:etttkJ.eı1ni ve kitabın 0 
devre içindeki her basılı.tının son tMhthlerlnln kendlleri veya kendi me.s'ullyetle. 
rl altında tayin edecekleri dlğer bir znt tarafından yapılacağını g0$terlr noterlik _ 
t.en bsdlkH bir taahhUd senedi vermolert de lAzundır. 

7 _ Kitablarda bulunması ltı.zım gelen pedagojik n teımıtı vasıfları gfisteren şartna _ 
me ile noterliğe tasdik ettirilecek ta.ahhUd senedlntn formulft Maarif vetUllği 
neşrlya.t müdürlilğünden alınablllr. M ·tu';la lst.lyenlcrin blr kunlfluk posta pulu. 
nu da l>lıllkt.e göndermeleri lcab eder. dl'llh 

Son Posta 
Yennl, Siyul, Huadb n Halk ıazetw 

Yerebatan, ÇatalQetme aonk, 15 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haltları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

a 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

ı---ı---ı------
TÜRKİYE 1400 75U 4:00 16o 
YUNANİSTAN 234·) 1220 711) 270 
ECNEBİ ~700 14:00 tSOO auv 

=-============iı::::::==~ 
Abone bedeli J>e4indir. Adres 

değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eurak geri verilmez. 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 

Ceva'c için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ili.vesi lazımd1r. 

~························· ······················~ ; Posta kutuau : 741 İstanbul ~ 
~ Telgraf: Son Posta ; 
i Telefon : 20203 j 
~-............................................... ... 

'- J 

SELANlK BANKASI 
Tes.s tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tiirlriyedelı.i Şubeleri : 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Büro1ıu 

Yunaniatanclaki Şubeleri ı 

SELANİK - ATİN • 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık .it.asalar servisi 

ilan Tarif em iz 
Tek alltUJl antJ:mJ .. ....................... . 

ctıhi.le 400 
aahil• 150 • 
•ahil• 200 ,. 

DörJiineli •alıile 100 • 
iç •ahilel.r 60 » 
Son •ahil• 40 • 

Muan•n bir mlldde' sarfında tu
Jaca mlkt.arda Uln Japtuacatıar 
amca ıemUlt.11 tarıtem!zden 11t11ade 
edeceklerdir. Tam. rarun n çeyrelı: 
sayfa. Ulnlar toin ayn bir tarife deıpif 
edllmlf t.lr. 

Son Poat&'nın tlca.rl UAnlarına ald 
lfler içln ıu adreae müracaat. ecu... 
melidir. 

iıbcıh.ll JCoUektJf ŞlrlııMI 
Kahramanzıı.de Ban 

Ankara caddesi 

·-······---······················-········--·········-Son Poıota Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim .Rag.p a~t 

SABIPLEBl: S. Ragıp EMEÇ 
A. ftreM UŞAKLIOIL 

Bir 

SAATiNiN KIYMETINOEN 
FAZLA DE6ERI YARDIR. 
Ayni fiata bir A R L O N 

saati almak kabil iken 
başka saat aramata 

hacet yoktur. 

Güzel bir hediye 
sunmak isterseniz 

Altın · Platin ve elmaslı 

ARLON 
Sııalltırlni takd.m ediniz. 

S .. tış deposu: lstırnbul, Sultantıamım Camcıbı:ışı han 1 inci kal 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

CarT Hes "plar 
İKRAMİYE PLANI 
ı aded 2000 liralık - 2000.- Ura 
a • 1000 11 - sooo.- • 
6 • 500 • - 3000.- il 

12 • 250 • - 3000.- • 
fO .. 100 • - .000.- • 
~ .. 50 • - 3750.-- • 

210 • %5 il - 5259.·- • 

K .. ideler: 1 Şubat, 1 Ma111, 
ı At•tos, ı ildncüepof 11 tarih. 
lerinde yapılır. 

. 
P. T. T. Levazım Müdürlü~ündeıı: 

Aded Tartı slası - - -
11 20 kiloluk 

100 10 • 
ıa & il 

:M> 3 • 
ı - Talibi çılcmıyan yukarıaa mtktarlarlle tartı slılları yazılı cem'an 150 a.ded t.eıralll 

paznrlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedel (1705) muvakkat teminat. 027.90> lira olup pazarlık 2G/lılartl 
940 Cwna günü saıı.t 18 da AnJlarada P. T. T. Umum Müdürlük biIU!..'Jındakt B&tın
alına Kar.•lsyonunda j'Q.pılacaJttır. 

ı - İstPklller muvakkat teminat makbuz 'tya banka teminat mektubu lle kanuni "'1-
kalarını h!l.mllen me'tk\ı.r gün ve saatte o komisyona; şartları ötrenmek lçln df 
Ankıırada. P. T. T. Levazım; İ.etanbulda Kmacıyıın hanında P. T. T. Levamn ayni-
1at şube mUdürlüklerlne müracaat ed~eklerdlr. d392• cUU. 


