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Ankara 27 - Genel Kurmay başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak, bugün saat 9 da 
ilk devresini ıbitiren cTürkkuşu gedikli BirKac sene evvel bir bataklık ve afet teşkil hazırlama yuvash gençlerinin orduya il-

' tihaklarının yaklaşrruf olması münasebe-
edeD Celladgölii sahası tamamen sürülerek tile Türk Hava Kurumunu şereflendir -• t ti .1 mişler, planör meydanında her tip pll -verimli bir vazıye e ge rı di nörler üzerindeki çalışmaları ve paraş-Jt 

Nafia Vekilinin 
mühim nutku 
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......... atlamalarını, Etimes'ud meydanında ge · 

dikli talebelerin uçuşlarını, inşaatı bit -
mek üzere bulunan büyük hangarla pla-

Fransa 
nör atölyesini ve tam\rden geçen tayya

İzmir 27 (Hususi) - Nafia Vekili bu
run saat on dörtte otorayla Akkoyunlar 
rnevkiine geldi ve devlete 3 buçuk mil -
Jon lıraya malolan ~çük Menderes >«· 
lah ameliyesini merasimle açtı. Bu bü -
Yiik eser Balkanlarda şimdıye kadar J'9· 
pılan en muazzam bataklık kurutma ve 
karını hafriyatıdır. Asırlardanberi bu ba
taklık yüzünden binlerce kurban veril -
rniştir. 

releri gördükten sonra cTürkkuşu oku -
lu> nu teftiş buyurmuşlar, modelcilik ll-

8 rasl n da boratuvannda, para~t ve motör salon .. 
Iannda saat 12 ye kadar kalnuşlardır. Sa-

1 bir hi d ise __ _;.<De_v=amı:::ıı::::11_8_in_cı...,· ... sa .. yf_a_d,..a)=-=--==--=-M=ıa .. re-şa=l-Fe_v_zi-Ç-=tııı=kn=lU=k--=-

H ük Um et in vilô.getlere Sovyet elçisi Suriçin geri 
çağırılması mühim 
akisler uyandırdı 

• 
tamimi : lhtikô.ra Akkoyunluk mevkilnde binlerce köylü 

ve civardan gelen !ıcyetıer tarafından 

(Devamı 8 inci sayfada) 
Londra 27 - Sovyetlerin Parfs sefiri 

-=-N-af•ia-=V=eki-·z .... i ... A=ıi::::ııF=ıu ... a_u_c_e ... be_s_011__ Suıiçin geri çağınlışı., sabah gazeteleri - meydan verilmigecek I 
Çalıştığı şirketin kasasını 

soyan bir muhasebeci 
Elektron şirketindeki garib kasa hırsızlığının esrarı 

pek çal: uk meydana çıkarıldı 

D . h . . d .. hiro bir kasa hır - açtığı zaman muhteviyatının boşaltılmış 
ün şe runız e mu ld ğu ·· k h · · d k ım 

1 b. müddettenberi dü- o u nu gorere ayret ıçın e a li -
sız ığı olmuş, uzun ır 

ııflnülüp tatbik mevkiine konulmuş olın> tır. . . . ..... . 
•,- h~d· in faili süratle mer· Veznedar vazıyetı şırket mudurune an 
ına rağmen a ısen l ''dür Bek' d d h l . t •- k lm atm.ış, mu ır e er a emnıye 

\.LC:lna çı ·arı ıştır. .. dü ltiğ'" htdis . bild' . t· 
Dün sa'bah mutad veçhile vazifesine mu r .une ~yı ırmış ır. 

eelen Galatnda Voyvod:ı caddesinde E- Mahallınde te at yapan zabıta ka-

t kt · k ı· znetları Ekrem, kasavı (Devamı 9 uncu sayfada) e ron şır e ı ve · 

Yazdığı eserlere başkalarının 
imzalarını atan alim 

Ona 
çok 

engin tevazuu~u~. ~~za~ını çekti_r'!'~k için 
beklemedik, olduğu gün kendısını eser 

veı·memekle itham ettik 1 
:e lm·ı ı bir mm adamı kaybettik . .... ----------· eyne ı e .. 

1 lter değerli ölünün arkadında~ soy en -
rnek &det olduğu gibi değil, hakıkate.n ye-

d·1 z yerı dolrlne bir başkası ikame e ı me • 
duru 1,maz bir ili.ılı: İsmail Saib Hoca.·· 

k Çoklarımızın Pek çoklarınızın ve pe 
0 bu ismi yadırgadıklarını biliyorum. . 

isimsiz bir şöhretti. Öyle bir şö\ıret kı, 
"'""' kı·· . JA-.:ı Fakat Türkiyede tanın-~ ur u, ıs wuuı. . •t 
lnazdı. Fakat en büyük garb ünıve~sı e -
lerinin ordinaryüs profesörleri, İslam ve 
§ark aleminin en güzide sımalan halle -
demedikleri meseleleri ona danışmağa ge 
lirlerdi. 

Bü rük adamların kusurları arasında 
) ı· Fazla te-?nü tevazı olmaları başta ge ır. 

\ 'azu kendini beğenmek kadar da hatalı
dır Nı'tekı'm bu yu"zden memleket onu 

· "T Une &k az tanıdı. Bu sebebden de 0 um · 
,-~ "h ti memle -}'anan pek az oldu. Eğer şo re 

1 ket hududları dışına çıkıp da tekrar ııer 
<Devı.ını 2 nci sayfada) 

. ~ .. ;~· , 

· 1~"rSiib--Hoca ,, 

nin son tabılarında ilk sayfalarda bü -
(Devamı 8 inci sayfada) 

· Ticaret Vekaleti teşkilatı ve zabıta istanbulda 
Alman iktısad 

nazırının 

mevkii sarsıldı 

Dr.Funk 
(Yazısı 8 inci sayfada) .................... ·-··········-·············-·····-··· 

Bugün 

Hatıralar arasında 
YAZAN 

v.ıcu1 

Halid Ziya Uşaklıgil 
(Bugün 6 ncı aa.yfada) 

~ .. ·-········································ ... ······~ 
Komedi Fransez 

Türkiyeye gelirken 
Yazan : Muazzez Tahsin 

(Bu;,.rün 6 ncı sayfada) 

"·--·················································"' 

sıkı teftişlere başladılar 
Bazı eşya fiatlarına zam yapılması mev ta ihtikAr hareketlerinin önlenmesi ve 

zuubah& olurken bir takım kimseler bu fiatların mürakabesi için kafi derecede 
vaziyetten istifade etmek temayülü gös - sarahat bulunduğu ve bundan evvelki e
termeğe başlamışlardır. Jt'akat halkın ve mir ve direktifler dahilinde keyfiyetin 
hazinenin zaranna yapılacak her ihtikar takibi ve ihtikara kat'iyen meydan veril
hareketini büyük bir şiddetle önlemeğe memesi istenmiştir. 
azmetmiş bulunan hükfunet, dün bütün Dün ihtikar komisyonu toplanarak 
vilayetlere mühim bir tamim göndere - (Devamı 8 inci sayfada) 
rek müteyakkız bulunulmasını bildirmit- -------------,_ ...................................................... , 
~:u Bhua~:m:~;e~i~~e~c~~ra~: e::: f Karikatür sayfası 'ı 
suretile ihtikar yaptıklarına iıaret olun- ı 

muştur. Ayni zamanda kanuni mevzuat- \ ......... ~.~~!~.~ .. ~~: .. ~:.~~~.~ ........ .-' 

Eminönn Halkevinin jimnastik 
salonu eğri yapılmış ! 

Bina meydana çıkınca göze çarpan bu vaziyet alaka
darlar arasında hayretle karşılandı, tetkikat icra ediliyor 

V a.riyeti tetkik edilen jimna!tik salonu blnası 
<Yazısını 4 üncü sayfada bulacaksınız.) 



2 ~ayfa 

Her gün 
A lmany a haricinde 
Bulunan A lman:ar 

l!kr em 

A merika hariciye müste~arı 

Ve1ıes·m Berlinde bulunduğu 

sıralarda bir Fransız radyosunda şu 
eGmlel!rin söylendiğini işitmiştim: 

- Mister Velles'in Berlinde devlet 
'adamları ite konuşması hakikati anla · 
rnak için kAfi ~ldir. Muhterem müs
IÜ'r:&T biru zahmet ederek Berlinden 
aonra Çek~slovakyaya geçm~li. oradan 
I~htst na hdt'lr uzanmalı. ~aciayı ·ye
rinde ~örüp aıMrıetini ve dehşetini an 
lall'alıdır. 

Amerika h!ıriciye müste_ rı Velle<: 
Cflırnslovakyaya tritmedi. pitmiyc 1ü • 
zum P"~ .. medi, fa~at gitseydi ne göre -
cekt;'?. Biz t!ı Balkan muharebe~indE'n
beri harh idnde yaş:ımış. harbin doğu
rabilecel!i faciaları çok yakından gör -
mü" bir neı:Jp mensubuz. Gözlerimizin 
önünde de bitaraf memleketlere men-

S ON POS TA 

'lllak ale ı Sönm~qen kazan 

I ' 

sul.1 rnatbu:ıtm neşriyatı duruyor. i!:gnl Her ınsanın kalbinde içinde hırs ve istek kaynayan bir Hırssız ve arzusuz insan tasavvur edilemez, eğer taş gıbı 
alt na .(!İren bir memlekette ne görüle- kazan vardır, bu k,;zanın bir tek menfezı rnevcuddur, için- hissfa veya beyni iş1.emiyecek derecede abdal değilse mut-
b•!ece~ini kolnvl?kla tahmin edebiliriz. den daima bir tek hırs ve bir tek arzu çıkar, fakat çıkan Jaka bir e:lmel peşindedir. O halde mademki hırstan ve is-

1\fatt 

Yazdığı eserlere 
başkalarının 

imzalarını atan Alim 
C.Baştarafı 1 inci sayfada) 

aksetmcmjş olsaydı, İsmail Saib hoca, 
bizim için Beyazıd kütübhancsi müdür<l 
olmaktan ileriye geçemiyecekti. Ölümü
r.li duyan, kendisini tanıyandan da -ı az 
oldu. Buna rağmen sönen bu ilim güne -
şinin tabutunu gözleri yaşlı pek çok ılim 

Ölf'm. nihavet bk' kurtuluş yolunun iTh tekten uzak kalamıyoruz, hiç değilse hırsların ve isteklerin 
ad ım1d1r. fakat bir günlük terör hava- =::h~ır~s~ı~· ıe~ar~zu~s:=ö=:nd:=u"'.'.· '."".m===ü=.:y:"'e""'.r:==in=e=b=a,;şk=a=l=a=n~g~=l=ir=.======~ın.;;;a;,;;k;,:;u~l ~o~l~an;;;J~a~rın~ı~b~u~l,:a~lım~.======:::ıı::::==ıı:===== 

;~§~is~~;~~;~~ 

adamı takib etti. Biz İsmail Saib hoca -
nın ölümile, memleketin beynelmilel ne 

büyük bir otorite kaybettiğini tcbar:iz 
ettirmemenin azabı içind~ iken bir ınes
lekdaşımız, kalemini taşa vurdu. Beynel
milel bir iliın adamını esersizliklc itham 
etti. ZannolWlduğu gibi İsmail Saib hc
canın eserleri az veya hiç yok değildiı". 
Bu meslekdaşımızın adaptclcrinin yckft

nu kadar, belki daha fazla esere sahihdir. 
Biz bu arkadaşımızın memleket içi.nde 
ismini duymadığı bu kıymetli alimi hiç 
olma:zsa memleket dışındaki şöhretile t:ı· 

nısın, onu irenklerden duysun isterdık, 
bunu bildiğini de zannederdik. Bu yüz • 
den sukutu hayalimiz katmerli oldu. Da
rülfünun kürsüsünün (müderrisi İsmoil 
Saibi) ni öldüğü gün cscrsızliklc itham 
ediyorlar, var, hem pek çok ... Fakat ba

zı cmüessir> ler vardır ki, (eser) lcrden 
daha kıymetlidirler. Mese!a; İsmail Saib 
gibi .. . 

(1." lı"nt!•e kar,~ı !' ............... - .................................. _, Amerı·kan .Ayan 
Hayır, bu, nihayet tahmin edilebi - Y Y \ a 

1ecek bir manzaradrr. Eğer Amerika y e.nı Hergun bir fıkra ~.= Azeaının genç 
hariciye müs şarı Çelmslovakyaya ve G k 
Lehistrma: ıfümiş olsaydı belki hic bek- özlil ler 1 . d k-d h .. ~ Hadem• leri ••• 
lemediği bir vaziyetin karşısında bulu- yı eme a a guç ~ 
nacaktı. Meşhur Fransız res.~amı Boldini, a- ı * matör ressamlann 7"esimleri teşhir e-

Alman hükümeti Lehistan seferini dilen bir sergiyi geziyormu~. Amatör- f 
terin yaptığı her resmit: önünde du-bfürlr. bitirmez büyüık hir tecrübeye ::;: 
nıyor: 

girl ti. Bu tecrübenin mahiyeti bir :: _ Fevkalade. 
cümle ne izah edilebilir: i - .Mükemmel. 

- .. Alman hududlan haricinde bir ~ _ Hariku1ci.de. 
tek Alınan bna'h.-mıyarak hepsini de 
ana vatanın içine almak.• 

Alman nazırlnnndan Werner Willi 
Kens'in daha birk~•; gün evvel Natin
nalı;ozialische J..andpo~ gazetesine ver- Siy~h g~zlük tak.a~lann çoğalması~
diğl bir rnfUAkatta oovlediğine bakılır. dan guneşm kuvv~tı~ı tekrar hıss~t~e~e 
sa. Bu karar çok eV\~ verilrn!şti, fakat ba.~l~dığımızı, yenı bır yaz mevsımının 
m!\ddeten tatbiki mü~ün olrnadını da eşıgınde bulunduğumuzu anlıyoruz. 
glirülmüştil. Fırsat beklemek liız~dı. Bu seneki güneş gözlüklerine bir ne 

bu f t h b getird'. cburunluk> ilave edilıniştır. 
ırsn ı ar ı .. d l;t. l rd . h "zl"k 

Al lk t twk . . 1A Bugune ka ar p ıı.J a a sıya go u manya Brarın1 a ·ı.n ıçın evve a _ . 
. takanlann, burunları uzerıne bır kağıd 

Letonya. sonra Lıtvanva, daha sonra b' kü "k k k t kl · .. • .. . veva ır çu yapra apat ı arı go-

Di'!(Ornıu§. Nihay<:t sergiilekD en lı 
giize1 resmin önii.1ıde durnıuş. Dik-ı 0 ' 
katii baktıktan sonra: 

_ işte btı iyi. Bazı huetl$larda Amerikalılar 1ngiliz-

D . H 
1 

.. _ ı ler kadar muhafazakardırlar. Bunun bir 
emış. ayret e ressamın yuzune f 

bakmı§lar.. İ ı misa~~i arzedeceğiz. Amerikan ayan 
_ öteki resimler içirı fev1:alcide, f meclısınde genç hademeler vardır. Bun-

harikulude gibi sözlr!r s5yıcdinız. ] lara cpages boys» denilmektedir. En 
_ Bır eser için ciyb demek, hari- 1 gençleri on dört yaşmdadır. Bunlar va

kuUıde, de·mck kadar kolay dcğildfr j zifeye alınmadan evvel haklarında çok 
ki... ı derin tahkikat yapılmaktadır. İyi bir ai-

\ ••••. ,, ______ ______ .,/ leye mensub bulunmaları şarttır. 
da Estonya ile anla tı ve hemen :faliya. ..:- -..1 B d ilh 1 b' ı 
t ti ru ruyon.ıu. un an ı am a an ır se -
a Rg~ç · ~ük" ı· r.:r • • N lüloyd fabdkatörli, çıkardığı gözlüklere En / a!ıdalı ilan tarzı 

ıga 11 ttme ı uancrve azırınm b • b" . . d ff f b · hf ·ı-
k dett.w. k ·· Le. t d 15 unı ıçımm e şe 8 ır ma aza 1 ave /ıangı"sı·dı·r.? a· ytın mec1isi azalarının hususi hizmet -

cPages boys> denilen bu genç hademe
lerin aynn mcdisindeki başlıca vazifeleri 

ay Jgı ra ama nore onya an . _ .. .. _ . 

İlkk!nun 1939 ~arihine kadar Al~an - e~~ğı~=h~~=ns::~:de burunlarımız En faydah ilan tarzı hangisidir? .. fs- ]erini görmektir. Pages boyslar ayan a-
vava nakledtlım o1an halkın mıktan . . kt soyulmaktan . d Z" ih '- . d b 1 k zalarının mektublarım taşırlar, evrakla-. . .. _ .. yaz mevsımı yanma an, vıçre e ur şennn e u unan pc:ı o- . . . .. .. .. 
50 000 dir. Estonyadan qoturulenler k t 1 kt r Fa"-t yu-zümüzün nasıl t k 'k nst'" .. b 1 . h 11 tın y rını hıfzederler, elbıselermı supururler. 
15 OOO d' L' d uru aca 1 . l'i.a e nı e ıusu u mese eyı n e ege 

· ır, ıtvanya an alınanlar da 0 bir manzara alacağını, işte şu sevimli kı· çalışmaktadır. Müessese halka, tüccarla- Azalar içtimada iken onlar namına tele -
kadardır. zın resminden kıyas edebilirsiniz. ra, fabrikalara şu suali sormuştur; fon muhaberatını idare ederler. 

Oxford üniversitesi şark lisanı profe M 

sörü Margo!iouth, bir müddet evvel mem 
leketimizi ziyaret eden büyük alim pro
fesör Ma~ignon, Almanların meşhur 

profesörleri Duda ve sayısız beynelmilel. 

otoriteler, esersiz denilen İsmail Saib ho
caya baş vurmadan edemcmiş.lerdır. Ü ni
versitenin sabık Arab edebiyatı profc -
sörü Reşer şöyle diyor: 

c- Onun sayısız eserleri var. Fakat, 
hangileri? Bunu bi1emeyiz. Çünkü yazdı-

ğı eserlerin hemen hepsinı bir takım ~e\ u 
tın ismile neşrettirmiştir. Mesela (Is -
lfım tababeti) isimli eser onundur. Gene 
Bursalı Tahir Beyin (Osmanlı Müellif -

leri) İsmail Saibe aiddir. Meşhur Arııb 
alimi İbnabi Avn'ın (El-Acvibcl Mus -

kite) adlı eserini türkçeye çevirmiştir. 

Arab edebiyatında onunla yarışacak Av

rupada hiç bir alim yoktur, diyebiliıiın. 
Ben ondan sayısız eser okuyarak alman -
caya tercüme etmiş bulunuyorum.> 

Hiç bir f!ımi mesele yoktur ki, Alı Saib 
hocanın önüne kon:nuş olsun da, o izhan 
aczetsin, yahud uzun boylu düşünsün! 

Anlatıyorlar: Ona bir bnhse aid m:rcde 
malumat bulabileccklerJni sordukları va
kit, başka lisanlarnrı basılmış olanları bi
le, tarihleri, cildleri, sayfa 1arı ile soyler, 
hatta sayfanın neresinde bulunduğunu 

ilave edermiş. 
Profesör Reşer, 1smail Saib hocanın o 

kadar tesiri altında kalm1ştır ki, nihayet 
Alman hilkOmeti bu ilk hamleyi bi- =============== H 1k f tl b ıı.-ı. t d p bo ı l lAd h 

c n en a a angı an arzın nn ages ys an a e a c ademe sanıp ona meftun olarak müslümanlığı ..:abul 
tirlnce durmad1. dönerek Lehtstana nakli için alakadar devletlerle mü.za - hoşlanır?... geçmeyiniz. Bunların tahsillerine son de-
baktı. ke~elere girişilmiştir R d il . ., s· .1 . ., Ar· .1 etmiş ve Alınan Reşer, Türk Yaşar ol -

· a yo e mı. ınema ı e mı. ış l e rece itina edilir. Bu cpage:; boys> fardan muştur. 
Lehl!:tan burün üç kısma ayn.lır. Di- Unutmıyalım ki. Mmaınya daha ev- mi? Gazete ile mi? El ilanları ile mi? bir oyu bilBhare Amerikad:ı ticaret sa-

rind kısım Sovvet Rl.l'Syaya· ecmi: \'el de ayni şekilde bir anlaşmayı İtalya Tavsiyelerle mi?• ç g A • ' Birçok müellifler eserlerim yazmadan. 
olan kısımdır. İkinci kısım ise lQ 14 ile a arak Tirol da win 185.000 Al- nayi, hatta siyasi hayatlard:ı büyük nnm yazarlarken İsmail Saibe baş vurmuşlar, 

Y P . . Anket şu neticeyi vermiştir: kazanmışlardır. 
harbinden evvel Almanayava aid iken maıı\ Alman topra1da'rına nakletmıye o hemen hepsine yazacaklarını birer bi -

Gazeteler ile ilana taraftar olanların M h t · L' db bil Versav muahedesi ile Lehistana veril- ~şlamıştı. .. .. "'- . . eş ur ayyarecı ın erg e genç- rer dikte ettirmiş, fakat kendisinden 
miş ol:m parçayı ihtiva eder. Almanva As:ırlarıdanberi bir toprak üzerinde yu~d~ı~~ ;

4 
41 ·fişn;os:ra;~rJ: 

6
7.. 12~İA ~'~~- liğinde flyan meclisinde pages boys imiş .. bahsctmemelerini şart koşmuştur. Bu -

b · lt "t k'b 1 d 1 l h lk k t ye er e ı ın ' a er e ' 0 • ' e 1 an arı- Ek · tl .:ı. al · tl · gu" n Üzerlerinde bir takım tanmmıs ze-u parçayı ışga mu ea ı gene <en i vaşamıya a ışmış o an a ı ı ış or a • 1 ('f_ 2 d'ğ tal 1 d ,.. I0.3 d" serıye c, dyan az an maıye enne . e , ,, . ı er vas1 ar a a <tı ur. . A 

ar::ı1l~i arasına ıkoyım.ış. bu klSlrnda Al- sındrt ve ıharb içinde yuvalarından al:ı- "·erılen pagcs boyslnr ile yakından alaka- vatın inızasını taşıyan birçok ilim kitab-
marı kanunlarını aynen tatbik etmiye ı-ak tanımadıkları, alışkın olmadıktan tir, ne .şekilde bitece&ri de belli <Ieğildir. dar olmaktadırlar. }arının hakiki müellifi İsmail S;ıibdir. 
bı.r.lamıştır. Ücüncü kısma gelince ilk bir muhite nakletmenin ne büyük acı- Uzak ,,e ya'km bir atide büsbütün baş- Münhat pages boysluk peşinde dolaşan Beynelmilel bir ilim adamının kayıbı, e
iki kısımdan hariç olup da Rus ve Al- !ar ve ne büyük ıztırablar doğurabilc- kn ıstikarnellerde yeni muhace~et dal- genç Amerikalıların sayısı yüzü geçmek- seri -01.madığın<lan d-Olayı ebemmivetdJ 
m:m düşüncelerine göre müırtalkbel ceğini tasavvur ede'bilirlz ve ibu hccre- enlDrile 'karsıks<tbiliriz. Nitekim, es1d tedir. Resimde bunlardan birini görüyor- addolunuyorsa, bu teselliye hayran ol -
Lehistanı tcskil edecek olan kısımdır kc1; de zalimane ıkelimesile tavsif ede- yuvasını b~k~ meçhul bir rueme mamak elden gelmez. Koc:ı bir !ilim ve A-
ve Almanya bu kısım<la umumi bir vali biliriz. Fakat anlaşılıyor ki. Almanva gitmek üzere olan bir Almanın ayni 
idaresinde eski Leh kanunlarını tatbik ne bahasına olursa olsun ekaUiyetler vaziyette 7bulunan bir Lehliye şu söz-
etmcktedir. meselesini halletmek azmindedir. Bir Jeri söylediğini naklederler; 

sunuz. 

Rişar Tober lngiliz oldu 
lem kaybettik, hala eserlerini araştırıyo

ruz. Böyle (müessir' yüzlerce (eser) e 

Berlin hükumeti Baiük sahillerinin dakika için kendimizi insani düşünce- - Siz !kendinizi gene rnes"ud addede- Ac:;1en Avusturyalı olan meşhur mu- Nwırct Srıfa Coşkun 
y:ıhancı devlet k1arcsinde bulunan par- lerden tecrid edere'k !hadiseye objektif biJ=rsiniz. güniin birinde bu topraklara gonni Rişar Tober. tabiiyet de~tirme -----·-·- - - - ··-

bedel tutulmaz mı? 

çalonnda sakin Almanlan ana vatana bir gözle baktığımız fakdirde Avrupa- tekrar gelebilirsiniz. fakat biz ne olfı- mt.1mnelesini geçen Perşembe gilnü bi- T A K V 1 M 
naklettikten sonra Leh topraklarınm nm bu klsmmda yekrliğerlne söıunez caihz? AlJah bilir. t' _,_ K 

1 
d k . . a· 

1
· 

b. !k' 1 L.. k htel'f ·ıı 1, · :ı.. B - 1 - d y ·st d ırer\:J\. ra a sa a at yemmı e ıp n-Lehistanda· kalacak ikısıınlanna döndü ll' m e 'ua at mu ı mı e ıerı uır- u cum e 151.er ogru, 1 er uy urma . . . MART 
ve bu kısımlarda yaşıyan Almanları d:ı birinden ebedi surette ayırmanın fay- olc;un muhakkak ki hcJkikati olduğu gilız tebaalı~ına. geçmiştir: :e İngılız --~.-=""'>==,_,,.=:z;---==="11 
Lehistandan alıp kendisine ilhak ettiği dah taraflannı ds görebiliriz. Fakat aibi aksettıriı. tebaası sıfatifo ılk konsennı Londrada ~~;'ııe 28 Ara~~~;.," 
kısımlara nakletm5ye b~ ladı. Bu ara. unutrnıyal m iki, narh henüz bitmem1 - Ekrem Usaklıeil v~rmiştir. 
da da Galiçya ve Wolinya gibi eski 
Lehlstandan Sovyet Rusyaya geçen 
topraklarda s~n 150.00(} Almanı da 1 STER I NAN, 1 S TER INANMAI 
ta~ımaya ikoyuldu. Bir meslekta§llIUz İstanbul Belediye Reisine hitaben bır 

Son ha-berlere l>akılacak. olursa AJ- . 
Eğer hatırımızda yanlış kalmadıysa, tstnnbul şehrinin v:ı

ridah Bükreş ~ehrinin varidatından yarı yar.yzı eksik, buna 
mukabil ışgal ettiği saha onunkinden dört de!a fazladır. Bu 
vaziyette meslektaşımızın arzusunu tamamen yerine getir
menin maddeten mümkün olacağına: 

mEınyanın lba:1adıfrı bu tehcir veya açık mektub ne§I'e1mi§: 

re Romanyada sakin 750 bin, Yugoslav- 1 S T E R 

muhaceret hareketi ihenüz bitmemiı;tir. l -cBu yaz, ~ebir cadde1erinin yıkanması an'anesinin de 
zira şimdi de Alman istatistiklerine gö-ı Allah aşkına yaratıcısı olmak lutCunda bulununuz, demiş. 

vada· sakin 600 bin ve Macaristanda İ N A N, İ S T E R 
~a'kin 480 bin Almanın da ana vatana '-----------------------------------------------
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Molotofun Berlini 
zigareti meselesi 

bir muamma şeklini aldı 

Fransa diplomatik 
sahada da 

harekete geçiyor 

ir Alman silA.h 
fabrikasında 

infilak 
Londra 27 (HU8Usi) 

Press muhabiri bildiriyor: 
Bugün, Berlinin şimal mıntakasında 

büyük bir yangın çıkmış n şiddetli in -

, 

E 
e Balkonlara müteveccih 

geni f aaliyet!er 
P aris 2 7 (Hususi) - Yeni Fransız filak!ar işitilmi~tir. Yazan : Setim Ra(ıp F.rnit' 

Zannedildig~ ine göre yangın, bu nunta- B lrtaç zamandanberı mt1tenak.ız ha • harb kabinesi bugün ikinci toplantı - r B 
~·ada kfün Bergman silan ve mühimmat berleı dola.şıp duruyor. ~.acar aş. sıl'ı yapmıştır. İki sa~t süren bu top • vı.:kmı:ın Roma zıyaretı hakkında olduğu 

lant•ya başvekil Reynaud riyaset et • fabrikasından çıkmıştır. İnfilak sesleri gıbı defalarca teyid, son·a tekzib edılen 
R . 2 7 (AA ) Resmi mehafil, sr Berlinden işitilmiştir. .:\-rolotof'un muhtemel Berlin seyahati ve 

....__ onıa 27 (ffususf) - Mo(-Otolun Ber Berlın · · -k det ··kutu ;r u m· . .ır. Di~er taraftan Alman - İsviçre hudu- Aimru Hariciye Nazın Ribbentrop'un mu -'llli zlyaret1• bir m.,,,_.,. ..... ., -.J..ı1·n1• 8 1 • Br ncr mülAkatı h.ak ın su · 1 Muhtelif Avrupa devletlerinin harb 6 i 
1 

b 
\M<U•••KL zıe" 1 duna yakın Lorach mevkilndc, biri as - tnsav,7r Belgra~ seyahati. şay a arı u cum. "'-•tır. Moskovanın """ tebıbine nığ- kaf.,. , .• d<>vam edıyor ar. hf ll Al h'kkındaki dü,ünce ve tasavvurlarını keri olmak üzere iki Alınan treni çarpıı- l d•nd1<. &n gunle<de ~ıUerle Stnllııln >•-~~n, f t~Jyan matbuatı. Molotofun ya. Berlindeki bitaraf ma . ~ er. - öifrenmek istiyen başvekil Reynaud. 

1 
. .. .. . . 

1 
d D p cakları soylenen telakllerlne mütedair 

-od man İtalyan v~ Sovyet harıcıye nazır- bu devletler nozdindeki Fralnsız sefir - mıştır. kı olu bırçok yaıa ı var ır. e- ol:ın ve bazan müsbet, bazan menfi mahiyet t s. Berltne seyahat etmesi lhtima - ' b" .. J!-kat vapa"a
1c - rniryolu tamamen kapanmıştır. alan haterıer de yukarıkılere ilave olunabl. inden hah et-...ı.tedı'r. tn•·ının vakında ır mu ... ' ıerin; Parise davet etmegew karar ver • 11

•= _..,.. · ekted' l Bu llr. Butiın bu c:aylalann saiki, son zamane.la "ht" 1 vermem ır er. . ~ 
K . . • ]ar.na l ıma rrnstır. d Alınan diplomasisinin Balkanlarda gôster -ont Ctano'nun na u-l efkarı olan ·ı müzakeratın bih·asıta yapıla. . . . . G b phesı·n e Tcıegrafo craz tesı'nı"n Berlinden aldı • mehfifJ. . 1.-..lefin Berlı'nle Ronıa ara .. nu, \'PSıle .ile bey.nelmılel vaııyct te ar ce m~kte olduğu faaliyettir. Denllebllir ki. bu 

1. .., ğ e ılk rlt'U k t k 1 k R yuzden de, bütün dikkaUer bu manevraların 61 

bir hrfuere göre Alman zimamda~ - ca ım \ · h kk da bir anlaş - mu?aKere t>dılece tır. 1 0 ara oma • t•k f uzcı·inde temerküz etmektedır. la.ı· lllehafilind So' t hariciye ko - sında. Maca-rıstadn w a ınt hmin etmek. ve Brükseldeki Fransız sefirlerinin gel JS J 3 Mnhsusata göre, Alman dlplomaslslnln . e. vye apılması ol ugunu a 
1 

• ,__ k . ' 
ltııserinin 7.ı···a .,..t• htemel ırörül • mtt Y rnc en •Jt"klcnme tedır. J gayre.ı, Bcrlln-Roma.Moskova arasında ce. 

- .. 11.: 1 mu .. b •--lı'rler. arttı b k 
fn··kte M 1.(:\.\ Siy.asi mahfcller. başvekilin bu te - uçuş arı nııbi arki Avrupası adı verilen u mınta n. f \'e olotofun birkaç gun zar· Amst~rdam 27 (A.A.) - Almanya· h da mu~terek bir kontrol temin etmektir. 1

nda Berı· ı k ··ı·k tlar ya M ı·nı ile "Phbiisünü Fransanın diplomatik s~ a-
• ıne ge ere mu a ·a · • daki bitaraf gazeteciler, usso. ! . . Par:is 2 7 ( A.A.) _Havas ajanf)I harb Ş•mdlye kadar bu gayretlerin beklenen ne. 

Pac.a ı SÖ\ lennıektedir. Diğer taraftan Hitler nrasında bir yc.t'u.nlık tesısl ı~ın dil da {)ncrjik bir hatb hareket takib . . , . h 
1 

k d malumatı ver _ t!cc.}i vermemiş olması, bu gibi maksadı rm 
So\ \ E't R b l · b kfe aeçır 0 dore ·ine delil saymaktadırlar. vaıı) etı 8 ~ ın a şu tahnkkukunu emniyet altına alacak n.cııl 

• umen münase aı•ını mev • 'apılan teşebbüs enn ır va :' - . . mektedir: unsurların mevcud olmamasıdır. Son sulh :Uı:bahs eden Fransızca •Ürdre• gsz•- ·!iği muhakkak olduğunu kaydedıyor - Baş\ekı!, her tarafta tas\Oble karşı- 25/26 Mart gecesi. hatlar üzerinde to•ımu aklm toldıktan "" İtalyanın ho.b 

e 

1

• mlittefikler tarafından Romanya- lAr. . . lanan d_ün akc::amki n~tkunda .. B~lkan. bir çok tayvarelerin geçtiği müşnhede haılci vaziyetini hiç olmazsa şimdilik deflŞ-
Y• veı ilen ~aran linin Besarahyoya• ıA- Bir Rmn•n heyeti Londraya aıdıyor lardon oahsederken ~vle demıstır: edilmi tir. ~ avvareler Fr.ınsanın şarkı ıırmek ?lyetıode bulunmodı~ı nnlnşUdıkt o 
lf'rltl ofmgdı"ını yazmaktadır. Londra 27 (A.A.) - Rumen ticaret , ·· •W• to ırt ş · ~ . k sonra, bır ara t~vakkuf eder gibi olan gayret. ı,; - Bu nuıku sovledıgı:1' s~at. -· A •

1 
• üzrr"nden uçtuktan sonra şımaı: çı · ler, bu mıntakada tekrar başgöstermişıir. 

Rerne 27 (A.A.) _ Basler Nachr!h- heyeti. gelecek hafta Londra~a gele • lPr Balkanların ekonomık ıstıklal:ne m:sl&Tdır. D~in gündüzde çok vuksek- Hattft İtalyan-Sovyet Rusya reJlmleri nr:ı. t:ı~in Berlin muhabiri, Molotofun Bar- rek iki memleket a~asındakı tıca~ct halel getirmek için her şevi yapını<; bu- t.<'lrı ucan ıayyareler gene hatlar iize - sındo.kl akide zıddlyetine rağmen. 
lin zivar~ti meselesinde Alınan harici- milbadelclerinin takvıye.~ ve tedıve lur:uvor. Almanva gözlerimizin öni.tnde rinden gecmişler ve fakat ancak Fran- ~asrn bu hususta aranan yakınlaşma ror-
y nezaretı"ııın bu··yu"k L:r k"'tumiyet aı~lasmasmm harb .şeraitine uydurul A . k l •• 

1 1 
• müliınlin şimdive kadar bulunmamış olması 

U1 ,... , • her vasıtava ba·şvurarak vrupanın '"Z topraklarına bır aç !l\.l ome rı! gır. da bu zıddiyetten ileri gelmektedir, denilse tnııhafa,.a ctt!ğini söylemekte ve Ill - ınM' meselelerini görüsecektlr. 1,ü,~ik hir kısmı üzerinde hegoınonva m·sıerclir. Bunlar grup uçuşları olmuş hat' olma~ Kaldı kl bbyıe bk ıormulun bu-ht-1ıtrop "ki defa Moskovaya gittiğin • İngiltere Romanyad<.:l:ı b1:ğda.y. mı. • tr'sisine calıcınıaktadır. vo ücer. ve:fü:er ve on üçer tayyare · ıuııması hakikaten muşkfildür. Hattfı İta!. 
df'n, ~İm<li Berline gelmek sırasının ıHr ve petrol satın almak nıyetındedırd. Cok cctin bi .. miicad"'leve (1iri""tik. 'ik gruplar h~linde yapılmıshr. vun.Rus menfnatıerinl yakın bir atiye nıu?.:ı.! 
&ı.. w ~·azmakle. Romanya İngiltereden mamul meva k b rı 27 ( /\.A) _ F"ansada İnaiJiz ab ırc:-"'k ure te kolay menfaatlerle tn :nln ·vet nazırında oldugunu . Cekecefümiz ızt rablar var. Fa at. u ı arıa; ."'1.. • •· w .., •• etmlye uğr~ılsa dahi. 
fk.' fa evlemekt.edir. alacaktır. cetln harbi kazanacaö z. Dünvanın en hva kuv\·~·ıen başkumandanlı ı. dun Bıc aca B<enne• mUI•kntının fe<dasmtlo, 

Amar; a a senede izmirde bir çuval 
40 bin t. yyar yapı ac _k fabrikası kuruluyor 

Lo d A 'k h r ı İr:mir 27 (Hususi) - Maruf İngiliz n ra 27 (Hususi) - merı a a - .. . . . . 
biye -u·· t G 1 J 0 ... aon Ameri . Bra crt §irketi mumes!ıllerı şehrımız~ 

... s <' ar.ı enera ... ., ' . · · · · t tk"k keııın ·· ·· · d k" · 'nde 30-40 bin de bir ~val fabrıkası tesısı ıçın e ı a-onumuz c ı ene ıçı .. . 
tayyare in edebileceğini bildirmiştir. ta başlamışlardır. . Mumessıll.er ayrıca 

}).,. şa d 1 tay Kastamonuya da gıderek tetkıkler yapa-ı..,er taraftnn Almanya a yapı an 
~creJerin sayısı ıhakkında tereşşüh eden c?klardır. --·- _ 

htıb0rler Biıleşik Amerika tarafından Bı· r Fransız 
tnuttefikleı" yapılan satışlarda bir te -
be<idül vukua getirrnisttr. Amerika, mtit- h •b• b 
tefıkJere, fazla olarak gizli adı verilen mu rı 1 attı 
t\'\Qde'de tayyareler satmaktadır. 1 Pari.s 2 7 <H ususi) _ Bahriye neza--

Bazı r~mi mehafil. Alma~ları~ halen rcti tarnfmdnn bildirildiğine gÖrQ 13:'8 
• vda 3000 tayyare imal ettıklerın., bu tonluk uLa Railleuse> muhribi, bugün 
tniktarı çok çabuk :.:ı.rttırarak, yakında, bir infiliık neticesinde batmıştır. 
~vvelce tahmin edildifİi gibi ayda E!OOO Mürettebattan 7 k~i ölmüştür. Bazı 
ta) Yare yapacaklarını za~'netmektedirlc:: kayıblar da vardır. 
bazı ınütehassıslnr bu mıktarın fazla nı ı 
l>alfığalı olduğu rnütnlensında iseler ~e. 
b~ rakamlar Bir1eşik Amerikayı teş\"ik 
~e müttefiklerin kuvvetlerini tanzim et
ltleye sevkedecek gibi görünmektedir. 

-----------
ticaret Vekili bu akşam 

radyod -ı bir nutuk 
söyliyecek 

Ankara 27 (A.A.) - - Ticaret Vekili 

\ ,'tıilaı.mi Topçuoğlu yarın akşam saat 19,13 
~ l'tldyoda cTütün müstahsillerine istih
'41 kredisinde gösterilecek kolaylıklar,. 
tnevıuu üzerinde bir hitabede bulunacak

' tı. . 

Meclis mozak .. releri 
Ankara 27 (A.A.) - B. M. Meclisi bu

gün Refet Canıtczin riyasetinde topla • 
nnrak devlet hava yolları bütçesinde 

3500, vakıf'ar umum müdürlüğü bütçe. -
sinde 8350 lira münakale yapılma.sına md 
kanun lôyihalarını tasvib cyl~ı~. ça~ 
kanun IAyihasını da ikinci muzakeresını 
yaparak kabul etmiştir. 

Meclis havai münakalatta kullanılan 
n'ahrukat ve yağların resimlerden n:uaf 
tutulmasına dair Londrad.ı imza edıl.en 
mukavelenin tasdik ine aid kanun JAyı • 
hasının birinci m ü?.akeresini yaparak ı:u 
ma günü toplanmak ü zere dağılmıştır. 

('weııs bugün Nevyorka var: yor ) 
l...ondra 2 7 <Husu

l! ) - Amerika ha· 
t'icıye müstesarı 
!uınner Wells'i h

0a • 
ıtı ıt bulunan cCon • 
~ di Savoia• !tal • 
h n Transatlantiği 
tarın (b ·· ) ... 
1 ugun og -
~v doğru N evyor· 

ita Va<Jıl olacaktır. 
Welltı, yolculuğu 

fn üddetinoe Ruz•re]. 

~ vereceği raponı 
aıırlamıştır. 

. İstirahat için Va • 
: ngtondan avı mık 

lere bulunan Ruz
\'eJt. seyahatini te • 
bıı- etmi tir. <Wclls'iıı a vdeti mim:ıscbetile bir Fransız razetesiııde 
Vaşı ....... ton 27 (A.- çıkan karikntür > 

4 "'"-5 Nr.yyork ıhnaıundakl hürJ".lyct iib illP- i - Ne haber. 

'büviik iki İmnaratorlui!u kavnaklarmı llfetz mın1akac; nda. büyük bir hava: fa- Uk musbct neticesi İtalyan - Rus anlaşın ı 
tfrleştirmic:lerdir Zaferi ka7.anacak • rliveti o1dııwunn bildirmektedir. Avcı im k uzere, uç taraflı bir blokun teşekku • 

d · ti t \
0

•yaı·elerı' ı C'f"katı"nde, vedı" ~.ps'f tav tüne hemen hemen bir emri vnkl gibi bakı. 1 <ırdır, veter ki bu kavnakl~r an lS • n " 

.. · d ·· .. kk b bi~ filova, fnrtj_ lıyoıdu . Bir ıniiddet sonra, bu iddia terkcdl-
fade etmesini bilsinler.» va esın en mu,e e . • .., ıerek bu uç devleti birbirine bağhyan prtn. 

li .. hava ord.,ısn tayvarelerı taı afından ip esaslarımı ald bir deklarasyon yapılac::ı~ı 
t "Frruz edilmistir. Dü~man filosu cla - ayı oldu. Şımdl ise, bu devletlerin tem\ 1'.ıt1 

f nn-llferede akisler 

Londra 27 (A.A.) - Fransız başve- ·.ıını== ve \'Oiundan dönmeğe mecbur ıı~ Bnlkanlarn bir sulh garantisi verilmek 
kili Reynnurl'nun dün ak~am rndvoda olmuştur. · istendiği blldirlllyoı:: Bundan maksad Bal -

w t . f . . kn11 blrlliHnin vucud hikmetin! ortadan Fran:nz milletine hitaben söyled;gi mı D~ha ~onrıı. bır ngılız t~vyare d:v- kalr'ırmnk olacağı bedihidir. Çunkü muay _ 
kn i!k defa olarak «Daily Telegraph rta- r"•resi, <lokuz nvcı tayYa'l'esınden mu - yen bir tehlikeyi önlemek maksadlle kuru • 
7.etesi,. < Fransn hareket ediyo~ başlı- rPkkeb bir filoya taarruz etmiştir. MU-l ıan birlik. nuıtıak bir emniyet hasıl oldJğu 
fp altında mevzuubahs ediyor ve dıyor sademe esna~ında iki düsman tavvare- gur. ciağılmak icab eder. verilmek tstend ı 
ki· si alevler icin<le düsmüştür. Bir fn~i _ bildlrllen garant.nln hedefi de, olsa olsa, bu 

· 1. . d"' .... 1 .. d .1 t dn~ılmny ı temlndır. 
Rcynaud. t ıpkı Clemenceau gibi, ız tavyar<'sı usuru rnuşse e pı 0 pa Birbirini ııakzcden hniberlerln adeUl ko. 

kendi'iine hükfunetin s iyaseti ne oldu - rac;'ıtle a11nvıp kurtulmuştur. vnl mnca oynar gibi ortaya çıkmalarının se-
P.u soruld~ıkça «harb yapıyorum» ce - 5 Alımın fAvyaresi düşürüldii bcbl de işte bu müphem olan vazl}et ~ey:ı 

'b. h "ku t · · · • va?.tvetlerdlr. '·~hını 'eren ır u me reısının e • Londra 2 7 (Hususf) - B ugün garb Nitekim Mncar Başvek1Uni Romaya kn.:I r 
dasını n:lmıştır. cephesinde İngiliz tayyarelerile A! - ko,turnn da bu kararsızlık olsa gerektir, 

Reynaud ve bütün arkadaşları za - m::t ta •vaTelerj arasında vapı!An mlı _ M umntlh bu hareketlerin karşısında mut -
k d ·· d ı k t'" , n ) · •. . . teflklerln boş durduklarını snnmak hatadır. 

fore .a ar muc~ e eye a ı;en az. • Paddid hava muh~re~e~.e~~ n:tı~~ınde F knt yakın tehl!kelerin tazyikine maruz: 
metmış bulunuyorla r . 5 Alman tavvaresı duşurulmuşt.ur. kalan durnmı:ırı sıkıntıdan kurtarmanm 

Mussolini - ·r eleki 
mulakatının akisleri 

. . re ısı 
erkanı harbiye 
Romaya gitti 

lng:lizler bir Alman karakol 
gemisini batırdılar, bir Rus 

gemisini de tevkif etrler 
Londra 2i (Hususi) - Am!rnllık da 

iresi tarafından bildirildiğine gôre İn
r."liz tarassud tayyareleri. bugiin Şimnl 

ko!Ry olmadı ı da bedihidir. Cenubu şarki 
A vrupası. son hadiselerin tabii blr neticesi 
olarak sıkıca b ~ siyasi taarruza maruz bulu. 
nuyorlar. Tesir ve devam derecesini kestir -
mel\: müşkill olmakla ibernber bu detakl <'n. 
dişclerln bundan evvelkiler gibi sade bir 
alarm ile geçlşt.irilebllcce~lnt umalım vı 

nhvalin lnklşııfını bekllyelim. 

5 a!i.m. JP a9ııı Cı1Ulf,1 
···········-········ .... ································-denizinde bir Alman ikarakol gemisin i Yunan hu·· ku"metı"nı·n Berlin 27 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil· bombardıman eder ek batınmslardır. 

diriyor: . . Diğer taraftan, uzakşM:kta ·da, İngi. teşekkürleri 
Alman matbuatı , Mac:r ba~v~kılı K on t 1 Ji~ devriye gemiler i « Vladmfr May~ - Ankara 27 (A.A.) - Yunan büyük E'l-

Telekinin Romada yaptıgı mulakatlar n P 1 rO\·skvı. r.dlı Sovyet vapurunu tevkif çisi ekseltıns Refael Hariciye Vek ili Şük
ticesine çok eher:ımiyet vermektedir. Bu 0derek, hamulesin i kontrol için Hong. rü Saracoğlunu ziyaret ederek Yunan 
mü

1

.akat umumıyetle İtalyan • Macar Kr.na'a gö1iiı müşler.dfr. istiklAlinin yıldönümü münasebetile ya
dostluğunu takv iye edecek ve derinleş • Sovy~t gemisi Vladl vostoka gitmek. pılan tebrikata hük umetin teşekkürlerini 
tirccek \'e Balkanların sulhünü tak\'iye te i fi. iblağ ey!emiştir. 

e h izmet edecek mahi~'ette bir tezahür ············· ···············································-································································ 
telakki edilm ek tedir. Sabahtan Sabaha 

Roma 27 (A.A.) - Mussolini ile Macar 
başvekilit Kont Teleki arasında yapılmış 

olan mülakat İtalyan matbuatı tarafın • 
dan Tuna havzasında ve Balkanlarda sul 
hün idamesi bakımından manalı telakki 
edilmektedir. 

Budapeşte 27 (A.A ) - Macar hava 
ku vvetleri kumandanı refakatinde er -

kanı harbiye reisi ve İtalya sefareti nez
dindeki hava ataşesi general Mattei ol -

duğu halde bu sabah Romaya hareket et
miştir. ----------
Menemenc1oğlu 

ş hrimizde 
İzmir 27 A.A.) - Hariciye Vekıileti u

numi katibi Numan Mencmencioğlu bu

rrun Aksu vapurile İc;tanbula hareket et
uştir. Bir lhaftadanberi şehrimizde isti -

hat etmekte olan Numan Menemenci • 

Prost - Kırdar kombinezonu 
Öyle ıtöniniıyor ki ,ehlr mü~hanm Pro .. t'la İ!ltaubul valisi iyi a.nla.şnıışlardır. 

Df'ktor Lütfi Kırdann dörü!llt n ıtclzilı peı.. blr 7apıcı oldutunu )lanlsada nJ ol 

dutu zaman işitiyorduk. Ayni kudreti f tanhulda gosterdifine phid oluyoruz, 
Onun muvaffak olaca.tına bir delil de şehir ıniiteha "'1!111 Prost'un projelerine layık 
oldııtu kıymeti vermesidir. 

Prtht'uıı lstanbulda işe başlaması tarihi doktor Lütli Kırda.rdan eskidir. Şlm. 
diye tadar iptidai ve ihzari planlarla meşıuı olmakta beraber şehirde yapı. 
lan ıııter ü2erinde mütateası alnımı1 det lldi. l'tlf ... ela Taksim meydanının mü!';tak. 
bel p15uı hazırlanmadan oraya biç f&kı~mıyan bir ~araj yapılma.'lına mil<ıaadıo 
eJihni~ti. Hunun gibi bazı vaziyetler beı-tıuaf eılilirse şehir mütehas ısının mesai. 

- Ru~velt'in 
~kı et.eri Stephen. Reisicümhurun da:r olnrak New - York Times gaze -
e .İ' te ;ııde ;nu,.,ar eden haberi yalanlamış-t '1ncr Wells'ın Avrupadr.ı.·d ınısyo - 'I 

l\ıı hakkında beyanatta bulunaca~ına tır. 

i!lu yarın akşam İstanbulda k alacak ve 

Cuma günü akşamı Ankaraya dönecek -
tir. 

shıdcn y('ni yeni istifade etnılyr. b~laıtı!ımııı ı;ö~·li~·ebHirh. ~ ki bir şehrJ modero 
plana J Üre ayata kaldırmak kolay rıetlldlr. Eski elbh eyl bozup modaya röre du. 
ze.tmiye benzemez. Yapmadan evvel yıkmak. lıkrnadan evvel b irı;ok müıtuillerlt 
~arpı mak i'\ter. F akat ba i bir kere plana ırlrince artık yürümek kolaydır ve ıö.. 
rüytJr ıı z ki (Liıtri Kırdar.Prost) kombhıe .. onu yüru)or. Hem sess iz ve gösterişsb 
bir h alde muntazam yürüyor. Şlnıdl belediyeciler in, ube fen heyttterinin tuta • 
cakl:ırı bir yol vardır.Şohrın Bofaz, ~nndolu yakası gibi noktalarına ald imu 
projl'lcri tatbik sahasına ıirmeden bu projeleri m u kiı le duşurecek inşaata mil 
saade etıııeınek. Sonradan yıktırılacak bir bin aya bugün ruhsatname k mek hem 
ferıllerl hem belediyeyi zarara sokar. nlr :ıaman hususi inşaat müsaade etmlye. 
lim. mr ~ey çıkmaz. Yeter ki yarın kurulaı ;,tk binalar umumi ihtiyaca ve bedft 
zr.,·ke uygun olsun. 

l' 

k 



SON JIOSTA 

. ·. tıs --) Baher -er:a 
Eminönü Hatkevine aid jimnastik 
salonunun vaziyeti tetkik ediliyor 

Hileli su satışının 
önüne geçilecek 

Vakıflar idaresi taraf mdan idare edi -
len Defneli suyundan yirmi dört saatte 
18 ton, Taşdelen suyundan 70 ton su elde 
edi'EmcKtedir. Suyun bir kısmı me~bal:ı
rmda Ş'lŞeleri yıkama~ için kullanıldığı 
ve nakıl vasıtalarımı1 az.Jığı yüzünden 

Tatlıcıyı Oldüren arabacı · 
dnn tevkif edildi 

Binanın caddeye eğri olarak yapılması keyfiyeti 
alakadarlar arasında hayretle karşılandı 

Müddeiumumilikçe görülen l .. zum üzerine vak'a 
mahallinde yen1den keşif yapıldı 

F.aninönfi. Halkevinc bitiştk olarak bir rParti reisile Parti merkezini de hayrette ~akil işleri istenildiği şekilde idare olu-
jbnnastik aaloou inşası düşünüldüğü sı bıraknuftlr. Jimnastik salonunun du _ namadığı ıçin, lDefnclı suyundan günde Şehzadebutşında tatlıcı Hacı Ab - müddet sonra nakledildiği hastan 
rada binanın projesi hıızırlanmı~, aid ol varları caddeye eğrimsı olarak yüksel _ ancak 8, Taşde'-en suyundan da 20 to - dülkadiri gırtl~ihnı sı:kma1:c suretile öl - ölmüş ve suçlu Ahmed de. adliyE;Je v 
dtığu makamlar tararmdan incelenmiş • nıiştir. Binanın cadde üzerindeki duvarı nu şehre getirilebilmektedir. düren Romanyalı aı:abacı Molla, dün rilerek ağır ce.z.1ya sevkedilııDştir. 
tir. BUaharc bu pr~e münakasa ile bir temdid edildiği takdird!? bu duvar knr'ı Her iki sudan piyasaya çıka;rılan mik-- adliyeye teslim .edilerek Sultanabmed Mahkeme hadisede: maktul Kena 
müteahdıde verilmiş ve inşaata geçil - köşedeki maarif müdürlüğü binasına da- tar gilnde 28 ton oldu.~u ha'dc vapuTlar - 1 inci .sulh ceza hakimi huzuruna çıka- nm suçlu Ahmede sövmüş v:e lk.afas 
mi§tir. yanacaktır. o sıradaki apartımanlar, E _ da, trenlerde, şehrm her tarafmCla ve rılımştır. sandalya vurmuş olmasını ağıı· ve ş 

Jimnastik salonunun in~aatı devam et- minönü Halkevi binas1, İran konsolosluğ'.ı Ankaradn yü:.ı:lercc şişe ve damacaua Suçlu yapılan sorgusu sır~da- ha~ dctli tahrik ~eklinde görüp, yaşını 
tij'i sırada 'büyük bir jimnastik salonu !ıinası ayni hizada olduğu ve caddeye mu- Taşdelen suyu satılmaktadır. Piyasadaki 1kimin cuallerine sükfınctle cevab ver - nazara alarak ceza kmnummun 448 i 
7apılacağı haberi ortaya atılrnıftı. ParU

1 
vazi bulundukları halde jimnastik salonu su hilesini ehemmiyetle. nazarı dikkate miş ve hadiseyi Ş'Öyle hikaye etmiştir. ve 5 1 inci maddeleri hükümlerine te 

Eminönündeki ln.şaatli bu yüzden bir eğri durmaktadır. alan Vakıflar idaresi damacana ve ~i - - Vak'ada adı g.eçen Sabri isminde· fikan kendisini 3 sene müddetle hap 
müddet dur.durmuş, :fakat büyük salo - İstanbul Parü reisi Konya meb'usu şelerine V. T. D. markasını vurmağa ka- ki genç. bir kaç seneden beri beniinle. nıahkfım etmiştir. 
nwı in asından sarfı. nazar edildiğjnden Tevfik Fikret Sılay bina meydana gel _ rar vermiştir. birlik4 e yaşıyordu. Bundan ba .. ka. Ahmed, maktulün 
Eminönündeki iO§Mta tekrar müsaade dikten sonra tetkikat yagmış, bu hal o- Belediye su muayene memurlarına fi- "'iı .. aka"dan bir gece evvel Sa«t>ri, aT • ile~ine 500 lira da ölüm tazminatı öd 
ecli!mişti. nun da hayretini mucib olmuş, keyfiyet- zerinde her suyun ismr yazılı kurşım R:adac;ı Hayri ile beraber oturduğumuz yecektir. 

İnşaat devam ederken bu sefe-r de pa- te~ ~mumi merkezi derhal haberdar et- milhürl:r .vermektedir . . Bu ~?~~Tlcl'in kahvJ;den çı-kara:k. tatlıcının dük~nı - Bir ihtiyar ku'übesinde ölU 
ra bitmiş, faaliyet tekrar durdurulmuştu. :ımştır. Binanın projesi tekrar tetkik e . her bbi bır kunıştur. İyı su muhurlerı - n:ı gittiler. Ben de. arkalaııından git • 
Doktor Liıtfi Kırdann Parti i1lerjne bak· dihni§, proje üzerinde" bir noksana tesa- nin alelAde su şişe~erine takılarak satıl - tim. Çocuklar beni görünce. dükkan - Olarak bulundu 
tığı sıraya tesadüi eden müddet zarfında düf edilmemi§, fakat buna rağmen bi - dıklan görüldüğünden belediye kur~un dan d~aı-ı çıktılar. Tatlıcı A-bdüikadİ- Cibali<le harab bir kulübede yaln· 
pera temin edılmi , inşaata fıçürıcü def:, nanın caddeye eAri olu§u umumi merkezi mühürleri aid oldukları su şişelerine mii- re: . ol:mık yn~~·yan Hac1 Tahir isminde 6 
başlarunıftı. de hayrete düşürmüıtü.r. hilrlettirebilmek için tedbir aramakta - «- Banfürı bir daha dükldnma sok vo.~ında ihtiyar 'bir adamın bir kaç gG 
Cağaloğlu caddesinden geçenler, E - Tevfik Fikret Sılay beton ve geniş Ca- dır. ma.. Sen. ben im Sabri ile konuştuğumu rlcnberi E>·vinden çıkmaması komşula 

m1nönü Halkevi bina.sına biü§ik ftlarak ğaloğlu caddesi tızerindc biçimsiz bir y . . . bilmiyor mugun?• dedim. Cevab verme r:n nazan dıkkntini celbetmi~r. Nih 
yapılan Halkevi jimnastik salonu inşaa- manzara aı:zede~ .e~ri duva~lı j~mnastik enı hır kömür nakhyat di ve suratıma kapıyı örttü. Çocuklar- VP.t vazivet zab taya bildirilmi~ ve i 
tu:ıın epeyce ilerlemiş olduğunu göre - ıalonunun ınşa ıııl~ ehemmıyetlı .surette • • la birlikte Bevazıda kadar geldik. Ben. liyar odasında ölü olarak bulunmuş 

ceklerdfr. Yalnız bu yo!.eular bir teY da- meşgul olı:ıa~tadır. Tahkikatın ıı~ neti- tarıf 881 hazırlanacak oradan yatmakta: oldu~ ahıra dö ~ tırr. 
ha &öreceklerdir ki bu, bizi, hnkesi ve ce vereceği alaka ile beklenmektedır. rıerek, üç çeyrek saat kadar bekledhn;. Dün cec;cdi muayene eden adliy 

Bir motosiklet hendeGa 
yuvarı andı Uç kişi 

yaralandı 
Dün Yeşil köyde bir motosiklet wuı 

olmut, i.\ç kf4i ağır surette yaralanımım. 
Ahmed adında bir gencin kullandığı mo
toafklet sepeti içinde fki kifi olduğu h al
de iatasyon civarından geçerlten birden
bire devrilnrl! ve motörü kullanan Ah -
medle diğer iki kişi yolun kenarındaki 
hendeğe yuvarlanmı~Iardır. Bu düşme 
neticesinde muhtelif yerlerinden ağır ya 
ra alan kazazedelerin üçü de hastaneye 
kaldırılmışlardır. 

Deniz işleri: 

Münakalat Vekaleti 15 Nisandan son- d B A h Sabri ~elme ]. unun üzerine telt.,.ı:ıy rlo~ oru Ehw•r Karan. ölümü şüphe 
partıman sa iblerine ra tat~'k. edilmek üzere. hazırlanacak o - ararnağ"a çıktım ve Bakırcılar yolile H.1 bu!mu~ ve C€5Pdin morga nakline ka 

sıOınak yaptırmaları için lan Jrnmfir navlun tarıfelen h ... nl<kmda emın dilkk~nına uittim. Kepenge a"\·a- rar Yermiştir. Yapılacak otopsi ihtiya 
tetkJ~ler yaptırmaktadrr. Vekalet "bu dımla v.""Urounı. Tathcı aşağıya inerek. -rm E>Celilc. mi. voksa harici bir sebebl 

yeniden tebligat yapıldı maksadla deniz nakliyat fen heyeti mü- Ia.111bavı vaktı ve sonraı kapıyı actı. Ha. mi ölmü~ olduıhınu meydanct ç ıkara 
Apartımanlann bodurum katından sı- t~~ . a~ı ~ejad Atsam ~~rimiz_c cıya= ~ · · ca.kbr. 

ğınak olarak istifade edilmesi kararlaı - g<>n ermıştır. Nejad Atsan şehmnızde li- «- Sabrf burada mı?> diye sor - TaJıklkata devam edilmekPNlir. 
mı§, alAkadarlara tebligat yapılmıştı. A- m~n reisi. Refik ~yan~urla birlikte kö - dmr .. 
partırnan sahihlerinin bu karara uyma - mur naklıyat tarıfolcrı ~ak~ında tet - •- Havır, yok.> dedi. Ben:. 
dıkları, apartımanlarmda sığınak VÜCUI- lcfklerde bulunacak, gemılcrıle kömür _ B 11. ...... __ ..:ı d 1-!- • • 1.. _ 

Mathuat davarar na dün de 
devam edildi 

k]
. t -

1 
. _, 1 • e ı .. u~urua m. uu ıçenye r..;ı 

de getirmedikleri görülmüş bu gibflere na ıya ı yapan armator erın rnufaleala- 1:. ..:ı- f rt t b , 
1 

k N' . 11.::!VJm.ıı ... ~y nce. ~e ser şu ce Ta ı c- h . t te . 1 h' 
yeniden tebligat yapılmıştır. Yeni tebli- rmı a ~es ~ .ısamn ıt'k: h~ftası s_onun- verdi: ,um unye gaze sı a ey ıne açı 
gata göre her apartıman sahibi aparlı _ da tetkiklerıni brr raporla Munakalat Ve- •- Havır, bakama?..sın!:ıı. lar. matbuat davalarına asliye 6 ncı ce 
manında tebligat tarihinden bir buçuk ay kiletine bildirecektir. Vekalet bu tetkik- ,.. T a· d k k k a· za mahkeme~inde dün de devam edil 

ı d · bi k ·· .. kli J' E'r ıvcm E>n vtt ~1,.1 c1 ·ma iste ını. . f 
2arf1nda sığınak vücude getirecektir. Bu ~f ~nhun a ~enı r okrr.ur ?la yatı ta - omuzlarımdan t~tar.:ık. kar l kovmak m:~ ır. 
sığınaklar evvelce da~rtılırucı olan tali _ rı esı azırlı)acak ve oordmasyon he - . . . . . . . .. Dfinkü ~Jc:ede müd .aalannı yapa 

b " - i . . . d . ı"trdı Kenrlı<=mı S11ke1Pcl ım, vere d11 c:. • 
rrlatnamelere uygun olarak tesis edile _ yet nın tasvıbıne arze ccektır. .. ~ · IT:'l7l~te vekı1lt>ri Trfan Emin ve Sua 

k 
- tu. Fak2+. ava!"a kakarak. arkamchn ce tir. . . 7;va. mevzuubahs yazılarda matbua 

Bu karara uymıyanlar hakkında t:ı - Poliste: ve ı •!.:tı. TC'krar kaoı<;tık . O ?aman arla- hiirrivetinin tamdığı tenikid hududun 
Vapur komisyonu kararını VekAlete nuni muameleye baş vurulacaktır. mf!l'"• yerP vavRrlandı. hem de b'>v - aaan bir keyfi-;et olmadlı:ğmı sövliyere 

bildirdi - · -- Bir köylü ormanda yaralı olarak 1u boı.mnca tn<"n verd~ . Bu <:Tr.tda Sn">- ber?Pt istemlclerdir. 
Asker lik isleri.• bulu.r.d ı ri koc:arak r~*ıvn indi. ~n Hac vı 1'.ıföddeiumum'i Mr.lhfr. bunun aksi 

Yabancı sul&ra sefer yapacak gemi- • tl •• od ~- d V t 
E lk

. .. ~ıT avar::ı~.. :r~na çı!';:.-ı .. ım. e va- a. ni be,·an etmiş ve e--Xi iddfasında ısra 
ferin vaıziyctini tetkik etmek ve Mü - vve ı gun Silivriye tabi Çaı:ıta x... t ~ A H .. 1 ·· d ' ::rı 

lht
. ki .. I k"" .. d k" Y1T1a :ı,.·a 'n.rnrı. mma, acı o mu~ e - ctmı· .. tı· r. 

nakaliıt Vekaletine te.klifde bulunmak ıyat erat yo amıya çagn ıyor oyun c> ı ormanda genç bir köylüni1n J.. 1 .ı· k t , l ı k b ;,c.İ ' 11
' .onucı u: Dava, karara kalmı~ır. 

üzere mmtaka liman reisliğinde teşek- BeyoJ!1o l "trli Askerlik Şubesinclen: yara ı o ara aygın bir halde yattığı «- Rana ne vantm?» dcıdi. * "i" 

!dil eden komisyon. dün öğleden evvel ı - ijube1lll:ze mwsub ihtiyat. eratın kn- göri.ilmüşt~~· «- ~ana h;r "ev va,.,madım> c"·J::/oı
te'krar toplanmış ve halen yabancı sa _ n~n~ ve mutad yoklamasına 20/ Mart/94'0 Çanta k oyü ahalisinden oldui':;u an • 111 ,Tc>rd"m Sonra. Sabrivi alarak, dillc-
farda bulunan ve mukavele fle Fran • gunUnden ıtiharen şubemiz blrumnda haf - la~ılan yaralı tedavi edilme~ üzere 1.A J. kt · 

ı:ınmıştır. h , ~anr1<ın cı ır.ı. 
S?.Y~ kiralanan vapurların mukavele 2 - izdihama n beklemelere mani olmak ast~~ev~ r:aldmlmış. onn~nda odun V-ık'a ırc>cec:i. kahvede 4 şişe 22 Jik 
ıW.iddetleri sontı-rıa kadar yabancı su - fçln yoklamalar, mütenklb dört doğum için kec;tıgı b1r sırada meçhul b1r ş.:thı c; t a- ra·,. irmiı::tim. 
!arda seferlerine müsaade verihne!i ·~~Ga gö.stertıen günlerde sabahtan ·~- re.:r·~dan çifte ile vurulduğunu c;öylc • Hakim. suçlunun tevkifine kn .. -. r 
hmwmntı Münakalat Vekaletine tek _ ma kııdar v• nfıfua hüviyet cüzdanına ı;ore -:mştır. ·~r 

Müddeiu.nnmHik. cAfroditı> neşrly 
tırıdan dolayı Asliye ı ıncı ceza malı 
hm.esinin rrnn gazetesi hakkında ver 
diği beraet kararım temyi'Z etmiştir. 

Ticar et işleri: 
. . • kAI .. k ,., k tayıdh bulunc1ukları nahiye esası dahllioc1e Ar · , . . t f d k vermı, ır. 

lıf etmıştır. Ve a et bu~un . at 1 ·ara • 1ap·lmasına devam edlleooktir. r mm Kımın w ara ın. an ve. ne ma - Dün. milddl'iıımumilikce !!Örülen 1ü 
nt'ı verecek ve s-ehtinuzdekı &qakadar- A _ 313 doğumlular: s~dl., yaralandıgı tahk1k edılmekte - rom üzerine valı:'a mahallinde bir k~ _ Dü11 mühim mi1'.t.arda kahve geldi 
hra cildirccektir. 5/Nf.,an/IMO günü Taksim, Galata dır. c:i' T' ., '"''lm15tır. Dün limanımıza Danim~·ka bandı -

Diin Penizyolları İdaresine gecen ·.Ye Şlşll nahtyelert. Huıusi otomo':>ili çalım iki Arkartas'RI öldüren ... !:il rson ral1 Brigitte vapurile mühim miktarda 
Socyete $Beb'tn Demir vapurlle arma- 5 i.Un/940 günft Beyoğlu .Mer - ıoför yakalandı ~ kahve ge]mi~tir. Aynca limanımızdan 

d h 
kez. Ka.wnpaşa ve Haaköy nahı - 3 sene hapse mabkOm edildi muhtelif ~ •. r.bancr memleketlere tuzlu 

tö!'lere ai Bür ani ·e vapurunun ya - yeleri. Birkaç gün evvel Halfıskargazi cad - . . . 
bancı sulara bir defa için ihroı:at yap - B - 314 doğumlular: desindl' aparbman önünden Armanak Sirkecide bir lokantada wkua gelen koyun densı. ıç fındık, ham afyon, fa 
malarına :müsaade verilmek üzere Jto - . 8/Nisnnı94o günü Beyoğlu ve Tak- atlında birine alid hususi otomobi"l ça • bir cina ·etin muhakemesi birinci ai1ır sulye. tiftik. kendir, yumurta., kabuk .. 
misyona müracaat edilmiştir. sbn naııtyele.rf. lınınıc:. ve bu otomobil dün zab•taca ('e7.a mah'keme<:"nde dün neticeve v~r- 1u fındık ve yapağı ihrac edilmiştir. 

_ __ _ 10,'Nısnn/940 günü Galata ve Ş!ş. • ~ • • · · ~ı • S ı· 52 k h b d'l k ıı nahiyeleri. bulunmuştu. m!1~1r. Okunan kararda hadise şu su • ter ın 4 uruştan eta e ı ece 
Etiba-nk k&miir i~ımni M•yıstan 12 ıNI.san/940 günü Kasımpaşa ve _.;ksaray tıamvay deposu arkasında ret.le hülasa edilmiştir: Cümhuriyet Merkez Bankası İngi • 

itibaren ic'are edecelr Hasköy nablyelerl. bir arsada tc-kerlekleri ve ~,d.imüTiıtör:..l Hadisenin suçlusu bulunan garson Ah liz lirasının teınevvüclerinin ihracat ve 
~ehirdeki kömür işlerini Etibank c - 315 doğumlular: .. ve i şe yarfir sair aksamı çıkarılmı~ bir med kendimle ayni lokantada çal?şan ithaltıt işlerinde yapa.cağı tesirleıi göz .. 

b k 
• ed'l M 'd 15, • ls&n/940 günu Beyoğlu ve Tak h ld b ] l 166 J 1 ~ K . t;ıı..; b" d . .. .. ..ı t t k st li . bit b. f " t hesn ma f~t uce memur ı en a .. .ı , slm nah! eıeri. a e u unan numara 11 msusı rnan~ ıstira hat ett 5 L ır ~ıra a ışe onun-.ıe u ara er m sa ır ıa • 

dtin OolmabahçedeJd Gazhanede meş- 17~fsanJa4-0 günli Galata ve şiş_ otomobrn ~.oför Ekrem ve Enver adında davet etmiş, bu yüzden aralarında şid- tal tutmağa karar vermişıt.ir. 
gul olmuş_. Gazhanenin kok kömürü is- il na11Iyeler1. iki ki~nin ca1dıklan zabıtaca bu~i.ln detli bir kavt;a çıkmıştır. Rahatı bo - Bu karar cümlesinden olarak bil'I: 
tthsalatım incelemi.,tir. Macid bu~ün· 19/Nlsan/946 günü KammPQşa ve mcydnna çıkarılmıştır. Otomobil aksa- zutın Kenan Ahmede sövmüş ve kafa- sterlin evveke olduğu gibi 524 kuruş• 
~lediye İktısad işleri müdürü fle te • lbs~Jye]erl. m1 ~uçlu1arın sattıklan yerlerden alın- sına bir sandaıva vurmuştur. Bu sırada tan hesab edilecektir. 
m1'sa geçecektir. D - ~~~!.san/~a~ti b .. tü hi mış ve sahibine teslim edilmiştir. Hır- bıça~ını çeken· Ahmed hiddetle arka.: . Vaziyet haric1e iş yapanlar arasında: 

Etibank ane* Mayıstan fübaren· ınde. u n na YC- c;ız ~oförler adlive ·e veri1mişlerd1r. da mn ka'lbine saolamı.,tır. Kenan bir çek müsaid karşılannuştı:r. 
k~mür satJşrna miMahale edebilecek • 3 - Herkes, yoklama.suıı bizzat ve ıünün. 
tir. · de yap~ırnt'.aldır. 

·-·-···-·· .. ··--··--·----· 4 - Nüfus hüviyet. cüulanlarlle terhis .,e 

r l 
lhUyat. nailtaları, '°tör olanlar da ayrıra 

S&tıı1 Jc kÖ'k: ehllydnamelerlle birer ikamet senedini be _ 
-- - raberlnde gctfredeklerdir. 

5 - İstanbul dl.tında ikamet edenlerin bu. 
&r1 worum ıunriukları yerlerdeki 4ubelere mürncııat et_ 

.7 melerı veya yoklama defter numaramıaı 
Dem kenarında veya deni.2e çok vazmak suretne 4Ubemlze mektub g5nder _ 

yakın btr 'Yftde gentf bahftli bir meıcrı narı_n_ı_un_u_r_. -~---
klişk arıyorum. Yeşi1kayde, Adalar- Y ewi Valide um tamamla•dı 
da, BoJazda veya AnırdoJu sahilin
de olabfltr. Mumk6nsc foto~Tafla 
birlikte tafsilAt, fıat Son Postada 
cMakbule. adresine bildirilmelidir. 

Yenlpostane karşısında!ki Valide ha
nının in~tı bitmiftir. Binanın birin • 
ci katına Vakıf Paralar İdaresi, ikinci 
r:atma Posta ve Telgra!f idaresi, üçiln
cil katma EUbank taşınacaktır. 

lı&ve olarak Renkli MIKI 

:;erer doltr haftalarına yeni bir zarcr daha il! ve ediyor. San' ııtın 
lükS' ve ihtişamla çerçevelenen en bUytlk mucizesi olan 

Mil YONERLER BARI 
Dftnyanın fl!ht gUzeıt 

MADElLEiNE CAROLL 

Sevimli yıldızı 

FRED MAC MUREY'ın yarattığı 

Sinemasın da 
~~ en son Paramunt Jurnal. Yerlerinizi evvelden aldırın. T d : 4359S 
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Sayfa s 

ı · Hadiseler Kar'"1nda J 

ŞUNDAN BUNDAN 
Asıl derdli kim? f _zamane çoc~ğu büyükbabasınm sözü-

n .. k"" t 1 d bil l* ı· v. nu yarıda kestı · un u gaze e er e; otomo cıs ıgı .. .. · . 
ithal edenlerin toplandığına lastik itha- - Buyükbaba. bır işçi kıza fenalık et-
li güçlüğü etrafında ltoouşt~tlanna dair mek istiyen bir patron varmış. Onu mu 
bir haber intişar etti. anlatacaksın? 
Şu veya bu ithalat maddesi üzerinde 

iş görenlerin topla11d1kla.n, derdleştik]e

.ri haberlerini hergün okuyoruz. Birinin 
derdi ötekinin derdinden büyü~ !a!tat 
derdi bunların hep.:.'inden büyük o~an da 
vardır. 

* 
Jimna.slik mecburiyeti: 

Bir gazetede bir yazı başlığı gl>rdilmf 
cMecbur1 jimnastik mükellefiyetine 

kimler tabi?. 

- Kimler? 
Diyeceksiniz... Kimler olacak. 

nevi ithalat <'şyası müstehlikleri. 

- Kimler tabi değil ki, dedim, dur
Her mayan otı>büslere kondoktörün atlattık· 

* Otobüs - tramvay: 

- Slirat bahsind~ otobüs tramvaydan 
hiç gerj değildir. 

- Hangi bahiste geridir k:. azizim, es
kiden ayakta yolcu almazdı. Şimdi tak 
tramvaydan geri olmamak için onu ıfa 

almaya başladı. 

* Kt1rdla kuzu: 

ları, bir türlü doğru gitmiyen umumt 

saat1erin birini görüp yavaş giden, öbü
rünü görünce vapuru kaçın:ıak korku· 
sile koşanlar, bozuk caddelerd~ hendek 
atlıyanlar, alacaklıya raslayınca yüz 

metre sürat yanşçtsmı kıskandıracak bir 
hı71a koşanlar ... 

* Etli • sütlü: 

- Etliye sütlüye karışma! 
Dediler. 

Büyilkbaba zamane çocuğu torununa Cevab verdim: 
masal anlatmaya başlamıştı: - Kanşmak istesem de karışam~.m. 

- Bir varmış bir yokmuş, bir kurd~.a Birinin kilosu seksene çıktı. Ötekinin as
bir kuzu varmış, kurdun kurd olduğunu lı belirsiz. 
bilmiyenler, kuzuyu kurda emanet et-
mişler .. 

C Bun lan biliyor mu idiniz ? =ı 
En kUçllk yarış otomobili 

Esnemenin sebeb!.erini dört şeye ham
lediyor lar: 

Açlık, can sıkıntısı, yorgunluk, hazım
sızlık. 

10 yaşında bir çocuk 
Evlendirilmiş 
Olabilir mi ? 
Şöyle bir meytub aldım. bir ibret 

sayfası olarak o'kuyucularıma sunu-
yorum: 

19/3/940 tarih ve 3461 saytlı ga· 
zetenizin Gönül İşleri sütununda' 
size derd yanan bayanın derdine or
tak olduğumdan kendisile rnektub 
ve fotoğrafla veyahud da ilerde ta
yin edeceği rnünasib bir mahalde 
görüşmek suretile tanışmak istiyo -
rum. 

Teyzeciğim: Ayni va~~·a beni.m 
başımdan da geçmiştir. Sizi rahatsız 
etmezsem kısaca anlatayım: Ben he. 
nüz on yaşında iken babam benden 
otuz beş yaş büyük bfr kadının malı-

na tamaan annem yaşında olan bu 
kadınla beni evlendirnı1ye teşebbüs 
ettiğinden memleketimi terkle 'ba.ş.
ka bir vilayete kaçtım. Kaçtmı da 
sanki kurtuldum mu? Babam ~ne 
dediğini yapmı.ı ve kanunu medeni~ 
nin neşrinden evvel köy ihtiyar 

heyetine yaptırdığı bir izinname k~
ğıdı ile anne annem ya~daıki bu 

Çinlinin hiddeti ve heyecanı 
für Çinlinin göz fiı 

!erini büyük aç-

ı 
ması hayr~t;ne de- " "'-,_""l• 
liılet etmez. Çinli -
hiddetlenmiş demektir. Çinli heyecana 
kapıldığı zaman dilini çıkarır. 

Demek ki vücuddeki gayri iradi ha
reketler de, ırklara göre değişebiliyor. 

** Makine yazısmda ehlihibreya 
müracaat 

** Uzun boyıuıar, kısa boylular 
Patagonyalılar dünyanın en uzun boy .. 

lu insanlarıdır. Vasati boy 1,78 dir. 
En kısa boylular da Afrikamn vasa

tındaki Pigme cüceleridir Boyları 1,50 
den fazla gelmez. 

kadını benim sicil nüfusuma! da kay .. 
dettirmiştir. 

Bu hadiseden müteessir olarak 932 
yılında muhterem gazetenize yaza -
rak derd yanmıştım. Benim bu yaz1m 
gazeteniz: tarafından uzun bir maka .. 
le şeklinde neşr~ti. 
~u vaıziyet karşısında benim ba -

şımdan geçen bu vak'a ile bayanın 
uğradığı vak'a aynidir. 

1Siitten ağzı yanan ayranı lifler 
de içer) diye bir darbı mesel vardır. 
İşte o za'Inandanberi ben de evlen
mekten çekindim. Bugün (28) ya • 
şındayım. (60) lira maaşlı bir me • 
murum. Evim ve başkaca hiçbir ge. 
lir ,.e servetim de yoktur. 

Bu maaı.~•m la kurulacak bir aile 
yuvasını idame edecek bir bciyan bul
duğum takdirde kendislle ebedi eş 
olmak istiyorum. Yalnız bir kusurum 
\Tarsa o da fazlaca kı5'kanç olmaklı .. 
ğırndır. Size derd yanan bayan be -
rıim bu teklifimi kabul ettikleri tak
dirde adresimin kendl.!lne verilme -
sini r ica ederim. ( T.) 

* Aslına mutabıktrr. tek harfi dahi 
değiştirilmeden aynen nakledilrniış. 
tir. TEYZE 
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Ya::~nı~ B a.lld Ziya V f &klıgll 

Abdülhamid ile karşı karşıya 
Komedi Fransez 

lstanbula gelirken 
Nasıl söylem ~ r? - Hadi Paşa - Nihayet bulunan tabir - Muhafıza müracaat - Kabul 

cevabı · İki padişah arasındaki fark - Ve nihayet işte Abdülhamid 

Fransız tiyatrosunun 30 senedir tiyatro ile meşgul 
müdürü Arditi ne diyor ? 

Arabada H_adi Pa§a ~!e .. berabe:, salla-j y~nı başı:n~a adetl büzülerek ha~dinden i Onu en evvel henüz bir mekteb çocuğu yazan: Dluazzez Tahsin Ber kand 
r.a sallana gıderken duşuıımek ıstedım. zıyade kuçulmeğe çalışıyordu. Evet, hıç iken kıJıç alayında, daha sonra ancak iki cHarb• ve cSu1hı. haberleri arasm. 
Ne söyli~ecekt.i~? Bunu hünkar .. h~lasa; bir kelime söylemedi; bu ziyaret maksa- 1 kere Yıldızda seiam!ık resminde uzak- da gcrzetelerde güzel bir havadis: Ko
o~nrak _.sqyle1n1Ştı; mesele, bu ~ul~saya 

1 
dını anlamak için hiçbir teşebbüste bu- tan, şöyle böyle, pek seçemıyerck, sürat- medi Iı'ranscz Türkiyede birkaç resmi 

bır §ekıl vermekterı, muhatabı ıncıtme- lunmadı. le geçen arabasından gözlerime nt• mti- t ·ı , ek Bu müjde gazete • 
yerek, bıliikis memnun ederek bir ifade Onu nihayet söz söylemeğe mecbur e- kaş edebildiyse yalnız 0 kadar görmüş ' ıem!sı vhcrlekc · ·: ıl 
k . , · km k . . . . . .. . . .. • • • ı ere en a ın agzına yay ıyor ve sa -
ıs\ esme so a tan ıbarettı. Ben kaç decek sualı ırad etmek uzere ıken bırden tum; hatta hayalimde hiçbir vakit miiı>- ı ı d k kl da t laıı·d 

k ·· b · • • _ . . on ar a, so a ar • ram vay a ~u 
ere tecru e etnuştun; hususı ve rcsmı hatırıma Abdulhamıde hıtab ederken hom olmaktan kurtulam1yan bir şckılde ~·· 1 · d , 

1 
• • 

hayatımda, hatta Darülfünun tedris kür- kullanı~acak bir tabir geldi: 7.atı hı.ima- kalmıştı. ~oz erFı U) u~ ~1 ut~·tl . . 
·· ·· d · 1 k 1 h' • - • ransız ar ıs erını görmeğe gi -

r.usun e peşın o ara tasar anmış ıta- yununuz! .. diyecektim. Oh! Bu hümayun Kaç kereler de vazife hasebiJe Yıldız d k · · · ? 
be' d ff k ı ·· 1 k li . .. h . ece mısınız. er e muva a o amaz, sozun o mıya- 1 c mesı, ne guzel, ne a enktar, hususıle sarayına gittikçe onunla dolu olan bu _ Gi~eler ne zaman açılacakmış? 
cak bir yerinde sendeler kaLrdım; ve ne kısa, ne ça:buk telaffuz edilecek bir yerin havasında insana heras ve endi!;e 
böyle anlarda beynimin hatta tekasüf e- kelimeydi. Sonra hiçbir mana ifade et· veren bir şeyler duyar, ve ug~ranacak d~- Ve glinler yak1aştıkça.ı mükaleme de 
d k b. · · d b b değişiyor: ere ır tasın ıçın e irden ire donu- meksizin. muhatabmı memnun edecE'k, irelerde dolaşırken, sarayın dış yollarını 

b. b kü" ı h d - Ayın 22 sinde Şehir Tiyatrosu veren ır uz t esı aline gel iğine bütün gurur hassasiyetim doyuracak bir geçerken onun çuk~r gözlerinden gelen 
:.k f l d B" k kl b 1 gişelerine müracaat ettim. Bütün tem-vcı ı o ur um. ırço natu · ar i irdim tabir ki onu bulunca derhal, denize d:iş- bir tehdid manası beni takib ediyor zan-

ki irad edecekleri hitabeleri evvelden müş bir adamın eline geçen bir tahta nile gözlerimi indirerek yürürdüm. O siller için biletler satılmış, bir tek yer 
yazarlar, bir mekteb çocuğu gib; ezber parçasından duyduğu itminane benziyen kadar ürkek bir adam olmuştum. Bunun yok. · · 
ederler; hatta evzaa, sese ehemmiyet ve- bir inşirah ile nefes aldım. Artık köşke sebebleri de vardı elbette. Her ne ise!.. - Eyvah. temsilleri · göremiyece • 
rerek ayna .karşısında kendi kendilerini de gelmiştik. O zaman geçmişti, şimdi onun maknmın- ğl7• 
tecrübeden geçirirler, seslerini dinlerler. Köşkün ta methalinde muhafızlara da yumuşak huylu, daima iyilik düşü- - Fiatıar pek pahalı .. yerler az .. ta. 
Hele ezbercılik? Mekteb hayatında bile mahsus sonradan inşa edilmiş bir daire nen, daima etrafını kendisinden memnun lel'e matinesi tertib edilmemiş. Bay AHliti 
bunda hiçbir zaman muvaffak olama- vardı. Hadi Paşa delfılet ederek buraya etmek istiyen bir padişah vardı; ben de - Bir iki saa't içinde bütün biletler daki bürosunda büyük ·bir nezaketle 
mıştun. BugGn bile bir manzumeyi, bir girdik; o, muhafız takımın amiri olan za- senelerdenberi onun en yakınında bulu- satılmış. ve yabancı bir gazeteci gibi değil, bir 
5ayfa nesiri baştan aşağı, sendelemeden, bite yavaş sesle j~j anlattı. Bu zabiti, ki nuyordum, hergün sabahtan akşama ka· - Ankarnda tiyatro gişelerine deh- dost gibi kabul etti. Bu tiyatro aşıkı 
yanılmadan irad etmek bence mümkün pek ziyade itimada şayan bir zat oldu- dar onu on kere, belki daha ziyade görü· ~e~E bir tehacüm olmuş. Ayın yirmi zat. handiyse, tiyatro ile alakadar ol. 
olan işlerden değildir. ğundan böyle mühim bir vazifeye tayi!'l yordum. Bir hükümdarın yanında bu- altısında sabah saat onda açılan gişe ~ duğl!m için bana teşekkür edecek ka • 

İşte o gün de Hacıi Paşanın yanınd:ı, etmişlerdi, 0 gün ilk ve son defa görmüş 1unmağa 0 kadar alışkın idim ki artık ler kırk sekiz dc..(kika sonra 'kapanmış. d:-ır tevazu gösterecekti. İlk sözü: 
.sanki beynimin içinde bır müsvedde yap- oluyordum. Abdülhamid nezdinde vaıi- muhafız dairesinden köşkün güzel bah- Biitün biletler bu kırk sekiz dakika i- - Türkiyede tiyatro ile lazım oldu .. 
mak isterken bunun kabil olmıyacağımi fesini ikmal ettikten sonra meb'us oldu- çesini geçerek ilerlerken mahlft' bir pa· çinde satılmış... ğu kadar alakadar olunmuyor. Tiyatro 
karar vererek vazgeçtim ve kendi kendi- ğunu memnuniyetle, fakat daha sonra dişahı görmek beni hiç helecana düşür- Bütün bu mü'kalemeler ve on beş münekkidi yo'k. titatro havadisleri yok. 
me: cNe olacak sanki? Bir kere başlarım, henüz genç denebilecek bir yaşta vefat memeliydi; fakat işte asıl bunun ıçın, gündenberi ~ahid olduğum sahneler diye şi kayet etmek oldu. 
başladıktan sonra da arkası kendıliğin- ettiğini esefle haber almıştım. sade onun isminden kalan hatıralar için bcına 'fürkiyede halkın tiyatroyu cid - Oturduğumuz küçük ve sade odaya 
den ge!ıir!:o dedim. Bunu da mükerrer Derhal hakam mahlfıa ma!umat ver- değil, bütün memleketi otuz üç sene rne- den sevdiğini ve ecnebi trupların tem- bakıyorum. Duvarlarında imzalı aT • 
tecrübelerle bilirdim. mek ve kendisinden istizan etmek için habetinden titretmi§ iken bugün Sclani.· sillcrine suc;C\mış olduklarını bir defa tist resimleri diziJmiş . .. Muhatabımın 

Yalnız bir noktada tevakkuf ettim: istical ile bizi terketti. Galiba Abdülha- ğin şu küçük köşkünde mahpus hayatı d:ı.lıa isbat etti. burada. hazan, bu artistlerin fstanbul-
Abdülha.mide nasıl hitab etmeliydi? Zcı.- midin hizmetinde kalan harem ağaların- yaşıyan, şehriyar a1itebnr, padişahı alem· V&4ktile. yani on yıl evveline kadar, da temsiller verdikleri zamanı ha-sret
tı şahaneleri diyemezdim, zatı haşmet- dan biri vesatetile köşke haber gönderil- penah diye tanılırken şimdi kendisine senede bir iki defa memleketimize ec - le hatırlıyarak mazinin hatıraları için. 
meabları hitabı da pek frenktınc olurdu. di. Netice gelinciye kadar odada üç kişi hitab edilecek nazik bir ünvan bulun- neb: tiyatro heyetleri getirerek temsil de yaşadığım tahmin ediyorum. 
Daha mutantan olarak zatı hazreti şchd- hep susuyorduk, üçümüzde de tek b!r makta zorluk çeki1en bir ada:n olduğu ler verdiren Beyoğlunda Fransız ti - Kahve ve sigaradan sonra kendisi ~ 
yarileri diye söz söylemek belki de acı kelime söylenirse saygı hududu tecavüz içindir ki bu heyecanı duyuyordum. yatwsu müdürü Bay Arditi ile görü - ne sual puslamı uzattım. Dikkatle 0 .. 

bir istihza manasını taşıyabilirdi. Blr a- edilmiş olacak vehmi vardı. Epeyce bir Vak ta ki köşke geldik ve geııiş mer- şüp kendisinirı. bu hustLc;ta . en salahi • kudu. Bütün ~ünün yorgunluklarmd:ı.n 
ralık yanımda susan Hadi Paşaya: cSiz intizardan sonra haber geldi. Abdülha- mer merdivenleri çıkmağa başladık; ba- yet1i ~ahıslardan biri sıfati1e, gelecek sonra fikirlerini bir araya toplayıp ba. 
kendisine nasıl hitab edersiniz'!:t diye so- midin bize muntazır olduğu söylendi. samakların iki tarafmda iki harem ağası tiyatro heyeti ve temsilleri hakkında. na ce\•a-b vermek için büyük bir gayret 
racak oldum. İtiraf ederim ki kendimi helecandmı bizi saraya mahsus temennalarile selam- hem de bu Yesile ile bizim tiyatromuz sarfetmekte olduğu belli idi. Fakat te. 

Hadi Paşayı birinci defa o'.arak görü- alıkoyamadım. O dakikaya kadar cbelki ladılar; onlara mukabele ederken gözle- hakkındaki fikirlerini anlamak iste - lefon rahat bırakır mı? İki dakikada 
yordum, fakat onun hakkında iiittikle- itizar edecektir!:t diyen bir ihtimal var- rimi kaldırdım. dinı. bir: 
rirnle pek temkin •ahibi, vazifesine mer ken nihayet onun huzuruna kabul edil- İşte bu dakikada duyulan hayıete mü- Tiyatro ile meşgul olanlar, hatta sık - Allo! diyerek ahizeyi eline alma" 
butiyet, bütün işlerinde ciddiyet itıbori- mek, ona söz söylemek, onu - kim bilir şabih hayatımda bir hadise tahattür et- sı'i{ tiyatroya gidenler, otuz seneden ğa mecbur oluyor ... Telin öteki tara • 
le emsali arasında temayüz etmi:t tam nelerden bahsedecekti? - dinlemek il•:le miyorum. Ben Ab<lülhamidi köşkün için· fazla bir za.mandaınberi şehrimizde ti- fmda kimin konuştuğu belli değil am
ınanasile bir asker olduğuna vfık:ftım. hiç beklenmemiş, umul:namış bir hfıdise de bizi kabul edeceği odada bulmak Ü· yatro ile iştigal ~tmiş ve ecnebi trup - ma onun cevabları her şeyi izah edi • 
Galiba Mahmud Şevket Paşanın hemşe- idi ki bundan müteheyyic olmamak kuv- midinde iken, hayır!.. O ayakta merdi· ların gelmeEine tavassut etmiş olan yor. Kah tÜr'kçe. kah fransızca: 
rilerindcn, belki de akrabasından idi; vetini bulamadım. Bütün çocukluğum, ven!erin yukarısında, köşkün dışında, boy Arditiyi yakından veya uzaktan - Bilet yok dostum .. imkanı yok .. ,' 
herhalde onun tamamile itimadını hafa gençliğim onun korkusile, onun hayali sahanlıkta ve ayakta beklıyordu. e1hette t~mırlar. sözlt•rini işitiyorum. 
olduğundandır ki böyle bir sıroda ve bu etrafında uçan tehlikeler, muhntaralnr Bundan ne kendime, ne yanımdakile· Bav Arditi beni. Fran51z tiyatrosun. <Devamı lt inci sayfada) 
derece nazik şerait içinde Selanik ona gölgelerile geçmiş, bu adamın ismini öy· re bir hisse çıkarılamazdı, elbette ... Ha
bırakılmış oluyordu. le korkunç rivayat, öyle müthiş cinayet- nedanın dalına son derce~ dikkatle tat· 

Hatırımda kalan şekline nazaran na- lere dair hikayat ihata etmiş idi ki onun bik ettikleri ihtiram kaidesinin mukte
hif, hatta küçükçe, zayıfca vücudlüydü, ne zaman namı anılsa herkes gibi benim zasına tevfikan dün tahtından inen pa
ve hiçbir keliıne söylemiyen sakit halile de vücudümde bir ürperme hasıl olurdu. dişah ibugün tahtı işgal eden padişaba, 

onun namına gelen zata karşı fakat ma· 
nası tamamile gelene değil, gönderene 
raci bir nazikane istikbal yapmağa lüzum 
görmüştü. 

Bittabi saray usulüne mutabakatı tam
me ile vccibei hürmeti jfa ettim. O önde 
biz arkada ilerledik, köşke girdik. 

Halid Ziya Uşaklıo ıı 

İstridyelerin, bavyarlrırm. vot- ccSon Postuımın edebi tefrikası: 8 - Otur, ,dedi. 
ka ile sulanmış zakuskilerin, man- Rozelin kendisine onun çcnesile işaret 
tarlı kaz karaciğerlerinin arka- • N A N ettiği koltuğa oturdu ve, tamamilc şaş-
,;ından je1ıiıtinli tavuklar, ista- (! 1/ R R N M A y kına dönmüş, yarı şuuruna malik bir 
kozlar, sufle omletler ve nihayet, davE't- y n halde, gözlerini kapayıp ellerini mavi 

lilerin Şark rayihalı ilk sigaralarını va- A D A M TER c~ M E E o E N : meşinden koltuğun kolları üstünde açık 
karak dalgın dalgın ağızlarına götürdük- bırakarak bekledi. 
leri bin türlü çerez ve tatlılar sofraya HA Lt T l=A H ~ 'ı Q ZAN SOY Onun böyle, başı arkaya devrik, ağzı 
konulmuştu. yarı açık, burun delikleri titrek, yüzll 

cBezmin su1taftı:t nın bu ilk tesadüfte sermest, tamamile kendini vermiş, tes .. 
Yazan: Jorı· Delaki l" ı h ı· b k kl d ı d ne yanlış ne acemilik yapmadığını ve ım o muş , a ı a ma a oyu ur şey c-

tavuğun budunu kesmek için balık bıça· İyi mi? Daha ister misin bundan? ... A! ı Bu fıçıda da hangi dömisek var? halis İhtilal şarabları, hayret edilecelt ğiJdi. Görünüşte kendisine emin gibi idi. 
ğını kullanmadığını söylersek k imse i- yo, küçüğüm: kaz ciğeri ile ortadaki u- Adamakıllı eğlenmek için yalnız böy- fooking'ler, unu tulmaz clıerry'ler içildi... Fakat bu hali saflığından mı, yoksa ah· 
mmmaz. Fakat, kendi hatalarından biz- fak kadehteki romaneyi içmeli, içinde le bir değişiklik bekleniyordu. Mecliste- ve dört erkek, dört kadın, çiftlerini de- laksızlığından mı ileri gelmede, kim· bu· 
zat sıkılmadığı gibi başkaları da bunun- chateau.. • yquem bulunan diğer küçiik ~kilerin gülüşleri ve bravoları ile cesaret- ğiştire değiştire dansettiler, ta ki Mavi nu kat'iyctle söylemeğ~ cesaret edebi .. 
la m~gul olmadığından her §ey pekAlA kadehi istakozla içersin. lenen Rozelin, birdenbire, kendisinde Sakal, artık dayanamayarak masaya ko- lirdi? En iyi soydan küçücük ayaklarını 
yolunda gidiyordu. Değil mi ki masanın V b. t ft b"" 1 ı·t·r 1 ed k havret verici bir cüret hissetti ve Gas- caman bir yumruk indirinciye ve ken- masum masum birbirinin üstüne atmıştı e ır ara an oy e a ı e er er en J • • • • • •• d.. .. k ·· ·· lA-
öteki ucunda karşı.sına düşen en son da- d"~ t ft b . k.. , 1A parın üstüstüne verdiği tehlike işaretle- dınden geçıp haykırıncıya kadar. ve narın vucu unu sı an gumuş ume 

ıger ara an u yepyenı orpe man u- 1 · robu bütün endamınn oynak sular altın· 
vetliyi, Gaspan görüyor, gözleri onun ku, orada bulunan ve ne de olsa gerek rine rağmen bu defa da sıra benim diye- - Haydi, artık defolun buradan, he-
kend·.,.;n dostça göz kırptıı<rına ve hsta pı"nı·zı da hafif bir .dalgacık gibi iltimalar verJ. 

ı.,. e !!ı - gösterişleri, gerek güwllik,crı ile gerıe rek kendi ho;abına gevezelik etmeğe, · 
sını düzeltmek için giz\i gizli küçük işa- Ve Rozeline: yordu. 

ti ğ .1 . d 1 pek par1ak görünen üç kadınla muka~·P.- hikayeler, kenar mahalle saçma1arı, tu- Ç•plak nermin omuzları•, bakir etli re er yaptı ma ı işıyor u. s ~ 
. . . . se ediyordu. Ve zivafetin şevki ziyadeleş- haf işçi kız fıkraları anlatmağa başladı. - en, burada kal! kolları, dogvduğu köpügvün üstünde göril-

Bır müddet sonra hemen hıç kımse ar- ~ ·k · · k 11ır • s k 1 s · A d tl t · · t b" .. 
k 

. tikçe ona daha .::ık daha göz ayırmadan Bu gevezelı len dınler en nıavı a a ın amımı os ar, gaye ıyı er ıye gor- nen genç Afroditinkiler gibi parlakça 
tı ona ehemmıyet verrnemcğe ba~lnmış, ' " ~ ' · ' müş bir av köpeği sürlisii gibi kulübele· 
herkes her zamanki gibi birbirini tut.ımız daha hulyalı bakıyordu. neş'esinden ağzı kulaklarına varıyor ve meydana çıkmışlardı. Ve böylece o, 

1 
h b d k"k d bi k ı ki ·· rine yollandılar ve baron çocukla yalnız . . d d 

bin türlü şeylerden, tiyatro piyeslerin- İçi arabalan üstünde geniş buz kova- er eş a ı a a r, coş ~un u a ŞU so- kaldı. gençliğinin şaşaası ıçın "!, ayanılmaz 
den, sıyast ihtilaflardan, en f)i yemek Iarı içine oturtulup tıngır mıngır getiri- zü tekrarlıyordu: * surette arzu uyandıracak bir halde idi. 
y nilen yeı lerden ve ansızın yapılabılc~ len iki büyücek ayale şarabı ile piper - Hey! ev!Adlar, ben size ne söyle- Mavi Sakal hiçbir şey demeden onu 
cek seyahat} rden bahse tutuşarak onu heid3ieck llÇlSlnın görünüşü, ışıktan, şa- dimdi? Paris kraliçesi! Biz bunu Paris Bir kadeh buzlu su içti ve memfo Gn- tetkik ediyordu ve şimdı)~C kadar arzu· 
unutup gitmişlerdi. rabdan ve hülyadan sarhoş olan çocuğu kraliçesi yapacağız. late'nin karşısındaki Polifcm gibi sık sık sunu ne zaptetmekten, ne de geciktir-

Yalnı~ uzaktan uzağa, ev sahibi omın kahkahalarla güldürdü! Her şeyi, mü- Kahve sigara salonunda içildi; milyar- nefes alarak, gizli şofaja rağmen gene mekten ıztırab duymuş b;r adam olduğu 
kurnazca davranı§lanna bakıyor ve onn cevherleri, keyfi, kraliçe vakarını, her derlere mahsus havanal:ır ve yıldızlara içinde tarihten evvelki çağların odunları halde, bu adi ve çelimsiz çocuğun onün-
alayla usul ve erkAn dersleri veriyordu. şeyi unuttu ve haykırdı: !Ayık sigaralar tüttürerek likörler, enfe& yanan fÖmlıleye sırtını dayadı. de, ona yaklaşmağa cesaret edemeden 

_ Ey, küçük, nasıl keyfin bakalım! - Aman! Pupet, hele bunu eörseydinl alkoller, en nadir Armanyak rakılan, Rozelin'e: duruyordu... (Arkası vur) 



aWtan1.n Barikatiirleri 
Yapan: Orhan Ural 

Mm·~--~ ııntıera gıda! haplar J8Uuruluyer. - Gaseteıerden -
- .._ _._, Ilı~ y.ıms ~.,. yeıtayorlar da büyükler yafmayorlar? 

Re.sml otomobWer taııdid ecllllyor. - GazetP.lerdm -
- Ne talaal ••• Ba aile otomobilais bir~ ~tınalerdi. 
- Kocan midir mi idi? .. - o..ı.- an•ia 7"1aoolJ"' tla entltın eol&lan .. 

------------------------------------------------------. 

- Bir Nüandan itibaren tram-
11117lar 6aaiinli """'• ltalırn~ • 
~ 

- Salın 6a tla N.._ ..,,,_ .ı. 
........ ı. 
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-
KOMİSER 

Muazzam bir eser 

SEDAD 
Nakleden: İbrahim Safa 

Siyah gözlüklü adam 

Mart 28 

Sovyetlerle Fransa 
arasında bir hadise 

Hadise nıtsıl oldu? 

mistir. 
Payartın mevzuubah., 

~nlardır: 

ettiği ifadeJE>r 

el - Sovyetler hükumeti, Moskovaya 
gönderilmek üzere çekilip Suriçin imza
sını taşıyan ve içinde hatta Fra?lSlz 'bu • 

kfunetinden bile bahsed.Hmiyen telgrafın 
mefadından dolayı büyük elçi Suriçin 
Fransız hükiımeti tarafından cpcrsona 
greta. telakki olunamıya~ hakkında
ki sebeblerin esasını anlıyamamaktadır . 

.2 - Bununla beraber mademki Fran
sız pükfuneti Suriç hakkında itimad me-
selesini ileri sürmektedir, SC1Vyetler Bir· 
liği hükumeti, Suriçe Sovyetler Bırliği • 
nin Fransadaki büyük elçilik vazifesin .. 
den affedilmiş olduğunu bildirmisıt1r .• 



... il Mart 

•Son PCJStb nın tan'"hi tefrikası: ' 

IA s 
Yazan: Hasan Adnan Giz 

• 
1 hu urunda 

ı 
SOH POSTA 

Çalıştığı şirketin 
kasasını soyan bir 

muhasebeci 
,Baştarafı l inci sayfada) 

sada zorlanmıya delAtet eden hiç bir iz 
göremenıif ve nihayet kasanın kendi a • 
nahtarile açıldığı neticesine varmıştır. 

Vaziyet bu şekilde tesbit edilince tah -
kikata ehemmiyet verılmij ve kasadaki 
paraların dışarıdan giren hırsızlardan zi-

E daha gÖrü"'"ek isterdim. Belki gene Bay- yade, §irket memurl!mndan biri tara • - vet ku!cde bulunuyor. :ı··· 
- :Kendısıne hcmşensı Mes'ud Yal- barsa tesadüf edersiniz. fından aşırıldığı kanaati artmıştır. Tah . 

"acın gcJclıgını haber verin. _ Merak etmeyiniz, her zaman emri- kikat .sırasında kasanın evvelce iki anah
~ Bırkaç dakika sonra Boga kadar de- n.ize hazırız. tarı olduğu ve bunla:dan birinin bir müd 
gılse b l t _ Teşekkür ederim. Çok alicenab.~ı- det evvel kaybolduğu anlasılmıc:tır. Bu e hemen ona yakm bir cesame - • :ıı 
te gtir sıyah sakallı b1r !tumruıaan kapı- nız. arada muhasebeci Rıza Pakerin gayri ta-
da gozuktu ve Arıkboğayı görünce nara- Onlarla vedalaştıktan sonra köleleri bii harekatı nazarı dikkcıtı celbctmiş ve 
Ya be ·d • takib ederek bir zaman gene uzu~ müd-

1 
m_u_· essesede . b_uı.unanlar•n maıu· matına nzer bır haı ret ~ c se\ ınç nı ru. _ 

kopardı. det kaldığı bu saraym harem kmnına muracaat edıldığı zaman hergün muha _ 
- Vay yoldaşım, sen buralara gelir saptı. Emir Alacttin de misafırleriru ken- s:.becinin vazifesine J da geldiği halde 

tnisin? 1 di odasına götürdü. 
1 

dun. sa.?ah mutad hi'.afma sekizde gel • 
Tutm:an hli nl .b birbirlerine 1 _ Şimdi yalnız kaldık dostlarım. İs- mesı şuphe uyandırmıştır. 
~ pe 'IHı ar gı ı . . - b.,. · N"h . 

sarıldılar. Şıddetlı bır müsafahadan son-,ted.ğimız gıbı goruşe ı ırız. . ı ayet muhasebecı sorguya çek•lmış 
l'a E.ın·ır Al' N da ku~adı: _ Yanımda Baybarsın sultana ~azdı- ve· az sonra da kasadaki 4000 liravı kcn _ 

aettın aymanı ..... ~. 1 . . . • 
- Şu d kü. ;;. bak' Kocn deli- ğı mektub var. Onu ne zaman vereccgız. dısmın çaldığını itirafa mecbur kalmış -

k un çocu"'a · b. · · kabul ede- t• R Pak · -anlı olmuş be! Nasıl benden aldığın kı- - Sul~ ıra~ soıı:a sızı . _ .. ~- .ıza ·er hır m.uddet evve! kasanın 
lıç ve güreş dersinin bir faydasını gür- cek: evvela kendine bıraz çekıduzen ver ~kıncı anahtarını ve c;n•ı takiben de ma
diin mü? be yahu! Bu ne kılık? Pek sallapatı ol- gazanın arkasındaki Sigorta hanına ge -

- H~r döviışte ve her savaşta ustam. muşsun. . çi.lt;n kapının anahtraım eline geçirdif!i
İki yoldaş, _ bir Arab şairinin dediği Arıkboğ~ .ipeklı .kuma~lar ve sırmalı ~ı ": ~u ~:~~h erkendC'n gdip bu yold:ın 

gibi _ eski Türklerin 0 gök gürültüsüne çepkcnler ıçınde blr velıahd ~adar . şı.k ı~erı gırdıgını, kasadaki paraları aldığmı 
t>enziyen kahkahalarile güldüler. 1 görünen gençlik arkadaşım mustehzı bır aıılatmıştır. 

Ge kt M , d y 1 d"le tanılan ı bakışla süzdü: Muhasebeci paraları evinde sakladığı -
Arıkbr ğe b" es u al vaç 

8 1
.k. sene cıı - Ya sen? Neredeyse boynuna ger- nı bildirmiş ve memurlar Rıza Pak;rin 

o a ır zaman ar tam ı ı :ı- t k k k · b• · · · · aıar d b ı n"rak danhk takıp kaşına ras ı çe ece sın, u C\'ınC' gıttıklerı zaman kardec:i Salihamn 
ayın muhafızları arasın a u u " . N k" ı . . ., ' ......... h" . _ .. "f · den kıyafetınle tam .ı. an ın yosma arına ıiırazı::e knrsılac:mı,Iaıdır. Memurların 

"
1U un bır sebeb yuzunden vazı esın _ .. b ı . 

a'-·r 1 k h .. olan Ot- dönmuşsun be! Hamama ta tıravan a mı l'irnrı karşısında Bavan Salıha parnfan 
" ı mış, ar adaşı ve emşerısı ks ? 1 · · · - · · · · 

= Savftı 9 

Don elektrik idaresinde pasif 
korunma tecrnbeleri yapıldı 

~~iJI /J 

'1.'ccrübclerde-r~ bir intıba 

Dün elektrik idaresinin Kadıköy şu - farzedilmiştir. Cankurtarmn ve enkaz 
besi ile Mühürdardaki teknik dairesin - ka1dırma ekipleri faaliyete geçmişler, ya
de, hava tehlikesine karşı pasif korunma rah sıhhiye odasına götürülerek, tedavi 
tecrübeleri yapılmıştır. ltı 1 t a na a ınmış ır. 

Her iki tecrübede de, binaya bir yan-
gın bombası isabet ettiği ve patlamadığı 
farzedilmiştir. Derhal yetijilerek., iki da- yangınlar da, yangın söndürme ekipleri 
kika zarfında bomba kumla örtülmüş ve tarafındıın muvafiakiyetle söndürülmüt-

Dünkü tecrübelerde çıkarılan sun'i 

teJnike bertaraf edilmiştir. tür. 
Bilfthare bir tahrib bombasının binayı Bugün de diğer şubelerdeki tecrübe • 

tahrib ettiği ve bir memurun yaralandığ1 ı lere devam olunacaktır. 

Kiiltiir iş eri: Şehir işleri: 
tarlı AI~ tt• S . neıercc bu va- gidiyorsun yo a · ~etıreceğını sov1emış ve fılhakıka bJr ae ın avcı ıse sc d t ı·b N • · .. zif d k . G 1 ayının - Muhterem os umnz ga 1 a anKın muddc>t sonra da bankactan aldığı kavıo Askeri lisder mezunları Taksim 

e e alarak nıhayet er t sar k d k d y •• 1 · 
"'"'uh f ~ • . 1 -" hamamlarından a ın açır ıgımız gun- para miktarında paraYı getirip memıır-ıl staCında merasim yapaca '·I r 

Umuma mahsus binalarda yangından 
ko unmn tertibatı bulunacak 

•
11 a ızı Emfr Alaettın o mu;r~u. k · · · · . . 

ı... b" ha leri hatırlatma ıstıyor. lara teslim etmıştır. Fakat bu paranın K I 11. B ,._ • 
1 l Arıkboğa, yorgunluktan h~raı.. a- ~ Bir müddet evvel kadınlar aleyhinde gerek ka...-adan calınan naralara tevafuk u eli. ı~Ialtepe ve ursa :lSri.Crı i -

c gelen Baybarsın kanSlnı ışaret edere Naymana öğüd veren Ari.kboğa, eskı ma- ctrrenıesi ve gerekse b;_y havli müddet selerinden mezun olan gençler. Nisanın 
arkadaşının kulağına fısıldadr ccralarının açılmasından fena halde 11ta- c>vvcl bankaYa yatırılmıc: bir para olma- 122 ınci günü Taksim stadında merasim 
.- Hanım burnnın yabancısı değ~l! E- narak bir çocuk gibi kızardı: sının 2rıla~lması garib bir vaziyet husule~ 

Gazino, sinema, bar ve emsali umuı. 
ma mahsus binaların projeleri inşalaı • 
rından evvel itfaiye müdürlüğü tara • 
fıncfan tetkik c-dilecek. yangından ko -
ruı;ma tertibatı projelere işaretlene • 

trıır Baybarsın eşi.. size cmanc~ get1r~ık. _ Çocukların yanında neler konuşu- ı{etirmistir. I yapacaklardır. Gençler, Mayısın be -

Koş içeri haber ver, kadıncağızın aya.da yorsun Savcı? Nihayet m<>murlar e\•dc hır arama yap şinci günü staj görecekleri kıt'ala'rn Bina· sahibleri bu tertibatı vücuda 
duracak hali yok. Emir Alaetlin Nayınanın sırtını ok- mıc:1 ı>r vı> rlört bin 1 ircP11n bir kısmmı sevkolunacaklardır. eetirmeğe mecbur tutulacaklardır. 

rektir. 

EmkAIBett~ b&mn ~m cl~ğ~~ p&: b~rumdLb~kummıda va~klarına- ~~~~~~~~=~~~=~==~~~~~~~=~==~~~~~ 
duyunca hemen hürmetle selfımlıy::ırak _ Koca delikanlıya ha'a çocuk gözile l":l" ıırla bulrrıııslardır. c 
ı.. 1 d k"k sonra 1 A_nkaradaki ~eri koştu ve be,, a tı a 1 a mi bakıvorsun be Boğa? Suçlular Be\·oğlu mpc:!uıd suclar mah-
fki harem ağasi1e beraber gel~. . . 1 Kapıda zenci bir köle görünerek eıniri 

1
. ~Pmc>c:inP tı>c:lim edilmıc:krclk 

- Melik hazretleri Emitcnın teşnfin- c:elamladı: =====-=-=-=========== 
den pek memnun oldular. Kendileri s3 • ı ~ _ Melik hazretleri haber gönderdiler. 1 kın olmasına rağmE.'n daha çok gö-
rayın misafiridir. Lutfen içeri buyursun- Misafirleri şimdi kabul buyuracaklar. rünüyor; simsiyah saka1 ının çevreJcdi.,.,; 
lar. Senin de bahtın varmış Bcğa! Bera- _ PeknUı! Götür yolu göster. incecik dudaklarile atesh gözJC'rindc sön-
ber gekiiğinizi haber verdi.m. Derhal gö-ı Ankboğa ve Nayman köleyi takıb e- mez bir ihtirasın parılt!S"J var. 
?'Üşmek arzusunu izhar buyurdular. derek sarayın iç kapısından girdiler. Hn- Baybarsın da ağzından dinlediği'T.iz 

Bay'barsm karısı yol arkadaşlarına vuzlu bir avludan geçerek ikinci kata gibi. birçok maceralar;ı ntılarak hcpsin-
YakJaştı: çıktıktan sonra oymalı bir kapının önün- de mağlüb olan ve nihaYf't .ı:i'ah arkad::ıs-

- s·zı ı tec:ekkür edeccğtmi de durdular. Köle perdeyi oynattı. İçe- lannı düşmana tesl m edE.'rek •akac;mı 
1 ere nası :ı ·· Id" k 1 F t"h""dd" k "h ğ bile · G k zevciIJ"'Jn yanında, riden kalın bir ses yukse ı: tıı aran a ı u ın, zev ı ı tırası u u-

mıyorum. ere d . . k"" .. h . f ..:ı d ı. · · 
gerek ondan ayrıldıktan sonra bana knr-ı _ Gir!. run a ı), otu er şcyı eun e en :uır m-
tıı k "k d davrandınız. İyili- İki arkııdaş yarı açılan perdeden egı- sana benziyor. 

ço nazı ve mer V k ·1 h" ı· d b 1 1 "k lHn· · h" b" nutmıyacağım. Bu· ııerek geçtiler. . a tı e ızme ın c u unmu~ o an ı ı 
l'"dızı hıç ır zamanı uak -·sınız? Şimdi cGerk> ve cŞilbek• hakiminin arkada~ karŞllaması gavet nazik ve mül-
.. an emen aırı ac ..... ·· . · 

Sn ' d beri bı"rçok tehlı"'kelerle 1 huzurundayız. tefıt: 
... ne er en · ·· · F t"h-dd" Ö G" · · d l"k 1 l l b k , ka~ kadın 0 kııdar malı- cElmelıkülmugavytS a t u m mer - ırınız e ı an · ar, gr a a ım 

.. ılaşa~ bedbaht. ındıır.ı bu adam- fbni Adil. İbni Ebubekir, !bnı Kamil Yalvaç! Hoş geldin. Hizmetimızden av-
<-Undu kı alıştığı ve ıs ~ t . d"l Eb bek" ....._ . E -b d ğ .. d b . kt . l d ı d ' k ·sı ·,..

0
.. adeta yalnız Mebıned, bnı A ı u ır, ı::mı yu > rıl ı ın gun en erı va mı nere f>r e 

memurların lisan imtihanları 

ar an a)nlma ' emı., ~ · d d anı ld ğ - a· b k 1 ? 
\le • . maktan korkuyordu. uzun şeceresın en e aşı ı ın;ı gore ~ecır ın a a ım. 

hamısız kal Evübiler hanedanına mensub ve nese~i _ Biz kt>rarsız ve seı;vah insanlarız Ankaradaki memurlardatn iki yüzU rniitecaviz memur lisan imtihanları • 
Arıkboğa: dc.1i. b~şinci göbekte Sa1Alıattin F:yüöı ,ıe bir- sultanım, ömrümüz at üzerinde geci\'or. 1 na girm!ştir. imtihanlar dil. tarih fakü ltesinde yapılmI-s~ır. Yukarıdaki resim 
- Herhalde bu gece huradaY_1z, kcrelleşen cins bir adamdır. Yaşının ellıye ya- (A•1rnSt v.:.r) im!ihcına girenleri göstermektedir. 

-----==A!;yr~ı~lm~a~d~an~o~·n:c~e::,,:fil~z~in~l;e~b~ı~r~~~~==================================~~~~~~~Jı;fi'~ 
-:::::: Doktor iları alıp fincana lroyar~en 

Son Postanın tefrikası: lB Sirete sordu: 
-----------------~----~----~ 

B • -- Ne istiyorlar? 
l ıc -H:c .. eh~mmivetsiz. 

Dokteı~ ilacı içirtli. Ve çan•a~ından 

t fa koşm·ak 1 Yazılan rereteyi Mus a 
:s d kt Siretin 

eczaneye götürüı:iken ° or 
Yarasını ır.uayene etti: <l _ 

- Bu da mükemmel sarılmış -di~·e 
di- ş· d" ·ış gelince hanımefen v 

.. ım ı ı c Yarın sa-
tnukemmel bir uy-ku gelecek. 
hflh rahe>t. ve normal bir hal~e uyana· 

· · Hıcran ha -Ca'k.. Biz ele seninle azızım 
llını uyurken bir parti bezik . oyn~~ız. 
A. d.. ıvece~ım. 
rtık muayenehaneme onm v 

S!ret doktorun yanlarında kalaca -
,._ t Nedense o 51na çok memnun olmuş u. .. 
kadar ke~dinc güvenen insan bugun 
b. d huzurundan 
ır arkada'?ın yardımın an 

derin bir teselli duyuyordu. . ... d 
· onun e · Doktor Sireti pencerenın 

ki iki koltuğn doğru götürerek yavaş.-
Ça: 

c· d" bana anlat bakayım nasıl - ...,ım ı 

Oldu bu iş? . • 
S . .. k""l ,,azıvete mr • 
ıret gene muş ·u " · 

hıişti. N:tsı1 ve nereden anlatackak~ı? 
b d katpı tı ıraanereket versin bu esna a . H 
dığı irin revab vennek mecbunye 

ltalınadı. 

Aşçı içeri başını uzattı: 
- Beyim telefondan sizi istiyorlar. 
-Kim? 
-- Merkezden çağmyorlannış_ 
Siret ye.Tinden fırla<ı.1. Fakat Hic. 

ran da derin bir heyecaaıla doğrularak 
ko!1rırını Sirctin aııkasından uzattı: 

- Gene mi merkezden çağırıyor -
lar?'. Gene mi yarabbi?! 

Siret ister istemez çıktı. Doktor 
Hicranın yanma geldi: 

- Niçin böyle telaş ediyorsunuz kı. 
zım? Ortad:ı bir kaza var. Tabii zabıta 
aferin iyi ettiniz demezı ya ... Tabii ba
zı şeyler sorar. 

- Sonra ne olur? 
- Ne olacak? hiç? .. şükredelim ki 

Kazanın neticesi ağır değil .. 
- Siret beye bir fenalık gelir mi 

acaba? 
_:. Yok efendim. Sinirleriniz ne ka · 

dar bozulmuş. Şu ilaç bir kere gel.~ey

di. 
Biraz sonra Siret ilac şişesi elinde 

içeri C!irdi. 

b:r en;e'ksivon çıkararak masada Kay -
n1•mai-ta bnşlndı 

- Hanımefendiye derhal uyku la -
,-ım .. sinirleri çok bozulmuş.. -Hicra -
o,, hitab ed:.n:-ek:

- Şim<ii kendinizi naSJl hissediyor-
sll"mz? 

- D.1ha sakinim. 
Doktor enje'kfilyonu haZITlamışh. 

Derhal !iicranın koluna seri bir şırın -
ım ~·aparak. gözleri gözlerinde mıbn 
pHnde bir kac saniye kendinden emin 
bir ı!iUümsernc ile bekledi. s:mdi Hic -
<:mın m:wı kirpikleri süzülmei!e baş -
laMıstı. Biraz sonra yorrun göz kapak
lar• biraz daha indiler. Sol{!Un vanak
lcm ncfü?elendi ve nefesi <lerin l 13c;ti. 
Doktor ,·ayacçz nabzmı bırakarak Si -
l'"Pte döndii: 

- Ar•1k uyuyor -ded" - Biz dışan çı
kalım!- İkisi de ayaklarının ucuna ba
sarr k birer tıölgc gibi .kapldan dı arı 
şüzüldü1cr. Dı.~anda koyu m..ıvi aba -
jurlu bir lamba yanmıştr. 

Doktor Sircti taraçaya doğru yü 
riitürken soruyordu: 

- Kim bu ~nç kadın Siretciğim? 
- Zavallı masum bir çocu'k. 

- Masum bir hali vaır. Ço'k da gü-
ze.!. 

- Evet. Saadetini tebrik edeyim mi? 
Siret başını salladı: 
- Çok acele etmiş olursun. 
Arknlanndn Mustafanın sesini duy-

dular: 
- - Be,·jm yemek hazır. 
Siret doktora dönerek: 
- Ben yemek yiyebilir miyim"! 
- Hafif bir şey yemelisin. 
- Amma beraber olmak ş:ırtile? 
Doktor laübali bir 5amimiyctle: 
- Tabii -df'di- teklife bile hacet yok 

karnım çok aç .. 
Kolkola vE>ınek odasına indiler. 
Siret sofraya otururken başmı yok. 

lach: · 
- Biraz ateşim var galiba? 
Doktor uzanıp onun nabzını yok -

lad·: 
- Eh"'mm:yetsiz! Yorgunluk. heye. 

r;m Epeyce bir m~sele geçirdin. 
Siret içini çekti: 
·- f'ok . çok müthişti. 
Doktcr elinde bir 'kase ile giren Mus 

tafava: 

- Nedir o Mustafa? -diye sordu-
- Beyim hastalan görünce hemen 

iki piliç kestim çorba yaptırdım. 
- Mükemmel .. mükemmel. Aferin 

Mustafa ... Mustafa inci gibi bir çocuk
tur doğrusu. 

Mustnfanın hissettiği samımı se .. 
vinçt~m gözleri doldu. Siret ona em ,. 
niyetle bRkarak: 

- Mustafa sen yukarı çık.. kapının 
önünde bekle~ Bize AşcıbaŞ'l hizmet 
etsirı .. -dedi. 

Doktor da tasdik etti: 
- Fena olmaz .. çünkü çok asabi, bel 

ki uyanabilir. 
Siret sordu: 
- Yarına kadar iyileşebilir mi? 
- Sükunet bulması, tchyic edil • 

merıı.esi şartile evet. 
- Pek fena! 
- Ne gibi? 
- Sakin kalmasma imknn yok daı.,,, 
- Neden? 
- Çünkü demin merkezden telefon 

ettiler ... İfadesini derhal almak isti • 
vorlardı. Sabaha ~kadar müsaade iste ., 
dim. 

-· Kolay bu. 
- Nasıl? 

- Şimdi derhal bir rapor yazarım, 
Mustafa yann sabah tasdik ettirdikien 
sonra merkeze götürür. Bir hafta isti. 
rahat Hlwndır; diye yr.ızanm. 

- Oh bu çok iyi olur. 

- Haydi ~imdi rahat rahat corbanı 
iç ve sonra derhal yatağına çekil ... 

-- Başımda o kadaır karışık di.işünca
ler var ki uyumaktan korkuyorum. 

f Arkası vrır) 
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~e~leket&aberlerajl ~&~nP~~~~l~S~P~O~~·~ 
Edirnede toprak ve fidan1 Bartın ve .Amasra Kız liseleri arasındaki 

köylerınde l b l l b. . 
bayramı kutlulandı işlenen dört cinayet vo ey o maç arı ıttı 

Havsa nahiyesinde kutlunanan bayramda binlerce 
halk ve köylü geç vakte kadar eğlendiler, 

birçok müıabakalar yapıldı 

Üç kişi öldürüldü, 
ağır Jaralı 

b. k. • Çamlıca kız lisesi 9 karşılaşmanın 9 uno da kazanarak 
ır ışı 939 - 940 şampiyonu oldu 

-- •t :ı 

Bartın - Son bir hafta iiinde Bartı
mn dört muhtelif köyünde dört ayrı ci
nayet işlenmiştir. Bartın gazetesiniu 
yaıdığma göre üç kişı ölmU.ı, bir kiti a· 
gır surette yaralanmtştır. 

Cinayetlerin tafsilatı şudur: 
Geçen hafta Karainler köyünde bir ci

nayet olınll§. Hanife adında bir kadın öl
dürülmüştür. 

Yapılan tahkikata göre, bir hıç yüzün
den işlenen cinayet şeyle olmuştur: 

Kadınlar, iptidai baskılarla ceviz yağı 
çıkarıyoırlarm,ş. Köyden İsmail Kınak 
adında bir köylü yanlarına gelmiş ve 
baskının az olduğunu iddia etmiş. Ka
dınlar dinlememişler. İsmail uzaklaşın
ca, kadınlardan Hüseyin karısı Hanife, 

Toprak ve fidan bayramının yapıldığı Havsa nahiyesinden bir görünüş İsmailin aleyhinde bulunarak aptallığın- ı 
Edirne, (Husooi) - Edirne Halkevi Taşkın kürsüye gelmiş, halka heyecanlı dan ve aklı ermediğ:nden bahsetmiş. is

köycülük kolunun tertib ettiğı toprak ve bir surette demiştir ki: mail de bunu nasılsa işiterek geri dön
fidan bayramı vilayetimiz köylerinde I cD~marımızay kan, .. benzimize renk o- müş, Hanifeye mukabele etmiş; biraz a-
çok parlak bir surette kutlulanmıştır. lan Turk topragını yuz yıllardır kanımız tışmış!ıar ve İsmail gitmiş. 
Başta Umumi Müiettişimiz General ve kemiğimiz}e besledik. Bugün Cümhu- Biraz sonra oraya gelen kocası llüse-

K. Dirik, Valimiz Ferid Nomer, Parti riyetin açtığı yoldan giderek diktiğimiz yin~ vak'ayı mübalağa ile anlatan Hani
müfettişimiz Kocaeli meb'usu Ragıb Ak- her fidan bu topraklara olan borcumu- fe, İsmailin kendisine hakaret ettiğini, 
çe, Parti ve Belediye Reisi l"erid Çar- zun birer nişanesinden başka bır fGY de- sövdüğünü de ilave etmi§. Hüseyin kö-
aaklı oldukla'rı halde Ha1kevinin muhte- ğildir-> pürmüş, karısını da yanına alarak İsma 
lif kollarının da iştirakiJe teşkil edilen Bundan sonra fidan mütehassısının i- ilin ardından gitmiş. Onu ahırda gübre 
heyet aralarına halk havaları saz, davul zahına göre hazırlanan sahada fidanlar kaldırırken bulmuşlar ve üzerine çullan· 
zurna takımlarını almış oldukları halde dikilmiş, müteakıben de Halkevi genç- mış!ar. İsmail kendini kurtarmak ı ç;n \ 

k l . !erinin çok güzel milH oyunları köyEi- ugyrasırken eline, Hılseviniıı belindekı Hm·sa. nahiyesine köylünün al ış arı ı- • J 

nün de iştirakile zenginleşmiş, halkın se- bıçak geçmiş ve çekip rasgele datdırrnıc:ı. çlnde varmışlardır. :ı 
.. . . vincini kat kat arttırmıştır. Bıçak ta Hanifenin bacağına girmiş. 

Çok yurekten bır karşılanmayı mütea- Gürbüz çocuk, zihni hesab, kuvvet ve Kavgacılar ayrılmışlar. 
kıb Halkevi ve ilk okul ziyaret edilmiş, atletizm müsabakaları, at koşuları yapıl- Köylüler yarayı bağlamasını bilme
bundan sonra daha sabahtan yollara dö- mıştır. Birincilere General K. Dirik, Vali dikleri için Hanife çal{ kan kaybetmiş ve 
killen Havsalılar1a, civardan gelen koy- Ferid .Nomer tarafından köycfililk ve iç- ölmüştür. 
lülcr Cümhuriyct meydanında hazırla- timat yardım korunun güzel hediyeforl İsmail, tevkif edilmiştir. 
nan mevkilerini almışlardır. verilmiştir. Ayni ?.amanda Parti Genel * 1 

Yediden yetmişe kadnr kadınlı, erkek- merkezinden gönriorilen spor malzeme- Amasraya bağlı Bostanlar köyünden ı 
li bütün köylü kardeşler milli ha\•alarla Einin Havsa Halkevine ayni günde tören- Abdullah oğlu 18 ya şında Mehmetli: ayı-.! 
coş.arken Oümhuriyetiıı halkcılık pren- le verilmesi günün ayrı bir sevinç ve.si- köyden Ali oğ1u 17 yaşında Receb balta 
s1binin en canlı göğüs kabartan bir ör- lesi olmuştur. ile boynundan ağır .-mrette yaralamıştır. 
neği ile bir defa daha karşı karşıya geli- Buradan Hasköye gidilerek programın Yaralı kaldırıldığı hastanede ölmüş; suç
Jliyordu. Bu sırada program mucibince Hasköye aid kısmı icra edilmif, geç va- lu yakalanarak adliveye verilmiştir. 
Edirnenin genç hatibi öğretmen Şaban kit Edirneye dönülmüştür. * 

Kız ı lcahamamda şiddetli 
soğuklar devam ediyor 

B t d b. · ht• d Amasraya bağlı Çakraz Ali Obası kö-
a r in 8 lr 1 ı yar ereye yünden Emin oğlu Hakkıyı köyden Re-

dUşerek boğuldu ceb oğlu Hamid tabanc!l ile vurarak öl-
Bartın - Geçen ha~ta Çarşamba gü- dürmüştür. 

nü, Kozcuğazda acıklı bir vak.a olmu~. * 
65 yaflannda bir köylü derede boğul- Karaköyden Karlıbaıı; oituJlarından 

muştur. Mehmed oğlu 7 yaşındakı Kadir Ünlüy-.i 
Ecikler köyünden Emir oğlu Ali Mol- avni köyden Gebeş oğullarından Meh

la adındaki ihtiyar köylü. şehirden kö- i med ğolu Mahmud bec:l: tabanca ile sağ, 
yüne dönerken, Kozcuğaz deresı üzerine omuzundan vurarak a~ır surette yara
köpril makamında atılmı~ odundan geç- lamıştır. Yaralı hastaneye yatırılmıştır. 
tiği sırfida müvazenesini kaybederek su- ----
ya yuvarlanmış ve yağmurdan kabarmış Çatalr.a~a bir sandalya 
olan sular, kendisini değirmene kadar fabrikası y~ ndı 
sürüklemiştir. Cesed orada bir kumsala 
vurmuş, yetişen jandarmalar tarafından 
sudan çı.karol:mışsa da ihtiyarın öldüğü 

anlaşılmıştır. Bu zavallı altı çocuk ba
basıdır. 

Evvelki gece sabaha karşı saat dörtte 
Çatalcada Şükrüye aid sandalya fabrika
sından yangın çıkmış, fabrika tamamen 
yanmıştır. 

Jandarma, yangının ne suretle çık -

Şampiyonanın ikincisi olan Kız .Mııallirn mektebi takımı ile 8 inct olan 
Ciim1'uriyet kız lisesi takımı 

Şampiyonada üçiindi.lti{jil alan Kan dilli ile 5 inciliği alan fotanbııı kı.ı 

liseleri takımlan 

Dördüneıı. olan Eren.köy ile 6 1LCt olan lnönü kız liseleri talcımları 
İstanbul kız liseleri arasındaki voley- lim mektebi Cümhuriyet lisesine (15-8), 

bol maçları dünkü müsabakalarla neticP.- (15-2). . . 
lenmiş bulunmaktadır. Bu suretle yapılan İkinci müsabakada Karnhllı - lst. Kıı 

Kızılcahamam <Hususi) - Son gün
leı de Kızılcahanıamda şiddetli soğuk • 
lar olmaktadır. Hava suhuneti muttarıçl 
b:ı halde daima sıfırın altında on bir, 
on ıkiye kadar düşmektedir. Muntaza
man soba yakılan evlerde odalaı·daki 
kHhlar içinde bulunan sular vesair yi
~·ecek ve içecekler donmuştur. Binalar
da ,·esair yevmi işlerde çalışan amele
Jer soğukların şiddetinden işlerini tatil 
etmiye mecbur kalmışlardır. Buna• mu
kabil mahrukat darlık ve ihtiyacı yok .. 
tur. Odunun kilosu a7..ami on sekiz para. 
kömürün beher kilosu da üç kuruşa 
kadar satılmdktadır. Hiikı'.'ımet ve bele
diyemizin vaktinde aldığı tedbir saye
sinde mevcud yakacak mebzulen bu • 
lunmaktadır. 

9 karşılaşma sonunda Çamlıca kı7. füesi lise ·ine (15-9), (16-14). . . 
.. _ ___ "<ımpiyon olmuştur. En son müsaba~a~a u~un bır çek~e-

Hendek (Hususi) - Geçen Pazar gfüıi Dün yapılan müsabaka'arda alınan ne- den sonra yalnız ıkı .setı veren lnonü -

Hendekte zalz:\le l1ğını tahkik etmektedir. 

saat onda Hendekte birbirini müteakib Kızı l ca hamamda bir hırsız iık tıceler şunlardır: 
1

. Erenköyüne (18-16), (ll-ll5), (18-16) ola 
Konya kanalları proje~ı Nafıa üç defa zelzele olmuştur. vak'"' Si Günün ilk karşılaşmasında Kız Mual- rak galib gelmiştir. 

V k ı · d ·ıd· Zelzelenin ikisi çok şiddet1 i olduğun -e A.eti ne gön erı 1 dan e~&den ve k~v~an~&den ah3li Kı~l~hawam (Husu~) - Burada ~~~~~~M:lı:"s:a:b:ak~a_1_a_rd_a~~-m_a_n~d-~_e_c_cl_~_r~~~·y_1_o_ı_~_b_i_t_e_d~llın~i-~_ir_·~~~~ 
Konya (Hususi) - Konyayı tehdid sokaklara, kıralara kaçmışlardır. bir hırsızlık vak'ası olmu~ur. 

1
ziya !s- !>ayı Set 

. - mir.ne bir marangoz ile Halil brahım 
etmekte ol:fu. garbden gelen seııe_rı~ Kon yada kuru so~uklar $ 3hin i;.;minde biri Hüseyin, Abdullah 
b:'lskınlarını önley:ce~ kanalın. proJesı Konya,· (Husust) _ Kon yada son giin- ve Ali Özbek knrdeşler tarafından inşa 
tawamen ikmal edılmış ve tasdık olun- ]erde kuru bir aynz çıkmış, halkı ıyice edilmekte olan binanın üstikatmdnn kc· 
mak üzere Nafıa Vekaletine gönderil- sarsmıstır. Birkaç gün ev\'el gelen ley- reste. marangoz alat ve edevatı çalmtt~ 
ınlşti.r. İnşaat ancak tasdikten sonra· ]ekler ·de miiteessir olmuşlar, içlerinden suçile yakalanmışlardır. Kıeresteler ve 
bRşlıyacaktır. ba~ları ölmüştür. diğer çalınan eşya bulunmuştur. 

P a zar Ola H e.s a n E'ey Diyor ki · 

- Bu zatın ölümü beni 
pek müteessir etti Hasan 

Bey. 

. . . Günlerce yemekten. i<:
mekten kesildim. 

-· _.. • 111.-- - ' ~ 

... M_gcr ne büyük bir a
llın imiş! 

Hasan Bey - Nereden an
ladın, gazetcd.! alevhinde bir 
hkra mı vardt., 

Yaptıtı ... :it & 
.... 

= 
1 

~ t i -o ~ .. ... 
Yurtlarııa nıaç • < • • • -< >- > c. o 
lıimleri : Sa) ıaı Galip Mntlıio: -- --

Camlıca K. L. 9 9 o 297 148 18 3 18 ı 

Kız M. M. 9 8 1 176 147 17 3 17 ı 

Kandilli K. L. 9 1 2 141 174 14 ~ 16 3 

Erenköy K. L. 9 5 4 263 202 12 9 14 • 
İstanbul K. L. 9 5 4 254 2.23 12 10 14 1 

İııönü K. L. 9 ~ 4 278 263 12 11 14 6 

Boğaziçi L. 9 3 6 243 239 9 12 1! 1 

Cümhuriyet K. L. 9 2 'l 168 248 5 1~ 11 8 

htiklal L. 9 o 9 69 270 o 18 8 t 

S"şli T. L. 9 ı 8 85 260 3 16 6 10 

Yekun 90 45 45 2174 2174 102 102 30 

lstanbul mıntakasınm yeni Beşiktaş klUbUnUn bir 
binasındaki çay tavzihi 

İstanbul mıntakasının yenl binaya ta'ın - Btdktaş jimnastik klübü BaşkanlıJından: 
mas: münascb~tlle dün mıntaka merkezlnde .:Beşiktaş Bre>iürii _ 1940 İstanbul şampL. 
b!r çay ziyafetı. verllmdlştirtl. l 'd r. h yonı·., ısİmıı mecmuanın klübümüzcc ne.şro . 

B!rrok sporcuların nve oı ut:u u çay. · 
da yenl bin:mm açıluıı hakkınC:a vah uıu _ !unmadığt görülen lüzum üzerine illo olu 
avını Ue umumi müdür söz söylemi.şlerdlr. nur 
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Askeri liselere 
t~lebe alınıyor Ankara borsası T y : omedi Fr, nsez 

Is anbu_a ge irken 
1 - Ru'cll, Maltepe, Bursa a.skeri liseleri- Açılı~ • Kapanış 27/3/MO Fiatları. 

nl!l her üı: sınıfına da önümüzdeki ha.ziran •----s--...-
!çlııde başlnnacak olan 940-941 ders yılı i~ln ÇEKLER 

t (Baştnrafı 6 ncı sayfada) 
lk sualim şu idi.: 

- Senelerdenberi Türkiyede yaşa
ln~ş ve tiyatro ile meşgul olmuş bir ec
ne~i sıfatile, Türk tiyatrosunun geçir
digı devrele!'i izah eder misiniz? 

Bay ArdHinin cevabı 'kc&'i oldu: 
- Bence Ertuın-uı Muhsinden evvel 

'l'urkh·edc> tivat~nun mevcudiyeti id
d:a e<lıleıncz Manakvanlar. Benliyan
!ar vc~aire 1 ... 1manındaki oyunlar pek 
1
Ptidai idi. Gerçi ballı orta oyunların -

dar·· ' urk karakteri mevcuddu nmma 
burııara bir tivatro deme'k doğru ola -
:tnaz. · 

tnlebf' alıt1acaktır. 

2 - Al•nacnk talebelerin öz Türk ırkından 
· olması, kendisinin ve ailesinin kötü hal ve 

_.:1 • esı"nde Neyyire'Vı 
- cO ki;IUın,. pıy - .; şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede 

beğendiniz mi? sağlam çıkması ve yapılacak seçme aınavın-
- Bu piyesin fransızcasmı 191 O se- da kazan:nası şarttır. 

nesi:ıde j.:tanbula gelmiş olan ve bu - 3 - Br sene tahslll terkedenler, ya§lnı bü-
d J yilltınüş ve küçültm~ olanlar, tendi okulla

gün Fransız f!kademisi azasın an e - rının sınır geçme sınavında ipka veya bii_ 
rom Taro'nun karısı olan madam Re - tünlemiye kalanlar, ya.şları, boyları ve ağır
ne PM·ny oynamı~tr. Neyyire de onun lıklr.rı talimattaki hadlere uygun olmıyanlar 
kadar ivi oynadı diyebilirim. Esasen askeri okullnra alınamazlar. 

.. N . •irenin bucrün yüksek bir 4. - İsteklile.rln §1md1 okumakta oldukları 
ba) :ın ey\ • . .. ed"lemez o dd mekteblcrdeki tahsillerine ~vam etmekle 
sana"tkar oldurıu ınkar 1 

· ' 'beraber ıo Nisandan itibaren bulundukları 
di \"C metodik bir şekilde ve tam .ma. - yerlerdeki askerlik §Ubelerlnden d.lger kayıd 
nasile kendisini san'atine hasretmı'.~ bır ve kabul şartlıırile müracaat. yollarını ötren_ 

t tt·r meleri ve ona göre de kayıd kabul Uğıdları-rır ıs ı . 
_ Gecenlc>ı'<le 1:1azeteler cİst&11buldn nı en geç 30 Mayı., 940 ıı kadar tamamlamıı 

. t ? dı"ve or olmaları lli.zımdır. 
1 '•m tıva romu.» - · 

yo mu yaoaı ., 5 - Istek111er1n sınıf ~çme vesikalarını 
ta. ua bir mec;c>le atmışfardı. Bu husus - Hazlrandn bulıınduklan okullardan astcrl 

Açııı,-Kapanıt 

Li>rdra ı ftterlln 5.20 
Mew-York 100 Dolar 14"1.75 148, 
Parı.. 100 P'ran 2.9429 
M1lane JOO Liret 7.4275 
C•nnre 100 tnıo. l'r. 33.1741 
Amsterdam 100 Florin 68.8275 
Drtlkael JOO ~Iıa 25.1775 
AUna 100 Dtahnd 0.9625 
SofJ& 100 LeT& 1.71 
Madrt• 100 Peç~ 13.4375 
Budapqıe 100 Penıo 25.2175 
BQknf 100 Ley 0.62 
Belrra4 ıoo DJ.nu 3.3125 
Tolı:ohama 100 Yen 33.1550 
8wkholm 100 ineç JIZ. 30.77 

Eaham •• tab.tJAt 

Ergani 
1938 cı; 6 ikramiyeli 
Sivas Erzurum 5 

» ,. 6 

20.01 
19.83 
19.40 
19.50 - Buoür Türk f t su bir varlık ·' d ? 

·· ıya ro tak· fi'lı:fi,..i7 ne ir. .. . Jlselerce celbedilecek ve ·bütünlemlye talma_ 
Poc;tcr\or mu? __ j~tar\h,,lun yolları malum. Bına_ • dan sınır geçenler seçme sınavına çağırıla- - ......................................................... _. 

Bu ~u, lim muhatabımı ax:ı acı gül - l ·h 1'""1"'ni\'evi vol yapmama~a caktır. lstiklAlinin 129 UnCU yll 
di.ırdu. ena :' B"rk·s. Fakat İstanbu- Askeri lise n ve III sınıflara glrmlye mu- d d d l Y . l 

-- Varl k .. t . mu? Bundan fec;v·k edemem.. 
1 

a : d ;ır.;l l m vaffnk olanların 940 yılı kampları ileride önümün 8 OS Unams 808 

Savra ı A 

. .·. '>'i! .·. 

ŞiFA 
BULMUŞ 

v 

AGRI 
&y J. O. G. l'azıyoıı 

Ek.~P.rlya okuyoruz. Tedavl gören ll~ 
va.rınış fakat. ALLCOCK yatasınf!an b&h.. 
aedillnce, kıat'lyen müba.lflğa değildir. Bir 
zat akşam tatbik ettiği bir AUCOCK yakı. 
sı, bir ı;ece zarfında tesirin! göstererek ft 
denmlı sıcaklık tevlld ederek ağrıyan mır. 
hallı if'skiıı et.ml§tlr. 

ALLCOCK, romatizma, lum• 
bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
yakılarile .şifayab olmuşlardır. 

1 ALLOOCK yakılarının tevlld etLlğl aıhh1 
sıcakuk. OTOMATİK BİR ::\IASAJ gibi he • 
men ağrıyan yerin etrafını kaplar. ALL. 
CO('K yakılcırındaki kırmızı daire ve kar. 
tal resl:nll markasına dikkat ediniz. Ecza. 
nel:ırd:ı 27 buçuk kuruştur 

.. "· .,..._._ , •• ı ....... ' ... ', •. -..~ ....... ~...._ • 

..... , .... ~ 
"· ·'<"'. • . ~\-haı. . · ı v.oc:: erıyor · k la bir tiyatro bması lazım e5, e ze - askeri okullarda yapılacaktır. b" b k 

a C::L rr.e eden biri varsa, pe şasa - a· Bakınız hu naktava temas edince 6 - Askeri orta okullıınnın kaydı kabul ır a iŞ tın, ,:ı - b ·· T .. , ır. 
1. "T uc;u. Evet bayan. ugun ur~ d ~ene Ertuö-rul Muhsinden bahset - şaı-Unn ve zamanları ayrıca llA.n edilecektir. (Baştarafı 5 inci sayfada) Benzin deposunun önünde bir 
1' atrnsu bir varlık gösteriyor. hatta P • ı· d kalıyorum. Ko - .............................................................. ba,.ı,. b" f b k ğ 

tn . d nı('k mccburıve ın e s-na ır ırsat ve zamana ıra aca ım; k 
•. 1'CJ?P]C'r vamvor. Bunun farkmdaı . e a· Franc;ezin İstdnbulda temsilJer ( yeni neşriyat ) çünkü yazımın hududlarını aştım. Buse- benzin tene esi tutuştu 

.... _.-... · .. -·······-·························· .. -

I' m·c::iniı? Ru~n Ertuğrul Muhsın, m~. ı •· haberi onu ne kadar telaşa - - bcble son olarak Yunanistanın bugün Balatta Dibek caddesinde hemin de-
vb klt 1< ;,.-nde denecek kadn'" dar bir dv:r:.ced~~ bilivor musunuz? Zavallı a - fstiim meılenlyeti tarihi - Prof. Dr. W • ..n~Iam ve otoriter kralın ve Metaksasm .. .. k ul b . t"n""·-...ı 

iıt · 1 ara l'SL'r u · B th Id ta r d ıı l b çok ~ 'PO"U onune ·on an enzın "' ~ı Cf? <'r>Yçevec:i içinde mucıze er Y< - 8 h"r Tiyatrosunu ecnebi artıst- 3 ' 0 ra m an yaz mış ~ 8 1: _ u idareeinde her cihetle süratle ilerlemekte "' . . . . 
tıvor o hur<U valmz büviik bir stın - cfarn. ' e 

1
. . h 1 k ·c· be kıymeUl ~ser Prof. Dr. Fuad Koprülu tara- . d •. b" d . ,· b" hmicten atılaıı hır kıbrıt ıle tutuşmuşı aı • . -:ı • .. ..k lerin temc:ı llerıne sızır ama ı ın • tınran düzeltilmeler izahlar kısmı ve bir baş_ ve aynı zaman a ıyı ır or u ve l) ı ır . . . . 

bi;rı.r d:. i .. l. hiivük bi~ r:jis?r· bu.v~r lNI"' ı:>den ufok bir tahsiscdt koparınca- ıan~ıç ılhesile Ka~aat Kitapevı tarafından donanmaya da malik bulunmakta oldu - ve derhal ı~faıyeye haber.. ".~r~.lmı~tı:v. 
F' 1cc;kıt1atcı, kudr?tlı ?ır ıdare:.ıdı · va krdar a1dn karnyı seçti. çıkarılmıştır. ğunu söylemekle iktifa edeceğim. Kom - Ateş itfaiye gelmeden sondurulmuş • 
. kn• Tr>~cılec;ef Şehır Tıyatrosu butçe- Komedi Fransezin Türkivedeki tem Kltabda çok geniş bir mahiyet taşıyan şumuzun bütün bu güzel vasıfları, Yu - tür. 

sı f<.>vki.ll"'d .:J ·ı M h · · id 1.sH\m medeniyeti tarihi birçok k.ı.sımlara ar- d 1 k · t"f k · · t kd" ı.1 • a c nar... .11 rı·n:n fenni ikıs.ını e u sının. a - nan ost u ve ıt ı a ını ıyı a - ır e en ...................................................... __ _ 13 . .. E S' " . rılnnştır. Prof Bıırthold mevzua uzun blr . _ . . . .. f 
• ell"dıve biraz fedakarlık yapsa r- ,.i kısmqe de 'benim meşgul o1mamı ıs- glrtş tahsıs ettikten sonra kitabı ,u kısımla- bız Türklen yalnız sevındırerek n:ıu le- ,,,,,.-----.................. ~--~--, 

t1> rtıl .ruh<in'n tivatrnnu•ı'a n•ı~r vn t•'l"i•l.rdi. Bon idari kısmı. yani ar - ,.. ayırmıştır: hir ederler. H. E. Erkılct ( T 1 YAT R O l A k't J 
l> h·1..,C',.,;;in; ,.. .... ecekc:hıiz. Mec;ela. ~, .. - fic::tlPrin burrd~i ikametleri müdde. • Hırlstıyan şark - Halifelik dev;l-BaAdadda ........................................................... ... 
k ' 12. K/)med" Fran<;"7l ele ala1ım. l-Iu- . tE-l y(>c:air istirahatlerini temın 1nklş:ıf - İran tesiri - Mogol fütucıt.ı - XV Davacılık, m eklerin en şereflisi ve 
k• tınce 0 

b' asırcan sonra en evkJl:.idir. Tayyareci ol:ıbilmek için 
l-

1 ::-nf. b;na, su. ~o~aidan maada o:avn Ptl'llP"'i <lerurde ettim ve bunda ır B; kısımla~ı müteaklb Fuad Köprfiltlnün ortn okul tabsUI kilidir. Türk Hava Ku. 
ŞEHİR TİYATROSU 

c:,..,~ <'P hf>c; m'lv<>n frank ven...-or müc:külata maruz 'kalmadım. Fakat izah ,.e düzeltmeleri gelmekte ve değerll rumunuıı (Gedikli yuvası) 16.20 yaşla - Akşam saat 20,30 do 

M nm fih. rı"r-ı •zlrk rnevzuunu b"r ,.. n;ic:iinünüz brr kere bugünkü $e- ruımtmız Prof. B:ırthold'un yanılmış olduğu rındaki bütün ıençlerimize açıktır. Yanlı~hklar komedyası 
İstiklal caddesinde komedi kısmında 

t~~~ h~~~o~ ~~~ bnbmmdan ~i;T·~•rownun artic;t~re rn~ms ~bl~~n~W~üurl~edurarnkes~ımL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~-\-·" 1';\ . .._troc:u son senelerde cidden 1 n k•smı 0furu1amıvr.1::-ak bir halde -ılümat vermektedir. 

· a ' . . f • Kanaat Kltabevlnln neşrettiği bu kıymetli 
f! 

7

' l rıc:nJcr nır-vd<1nn cıkarmıc;trr. Me dir. FrtuP-rul Muhc;in, elındekı u a.K eser clldll olarak iki ııraya satışa çıkarılml§-
&-l i, 1'ir i ac sem(' evv~l. o :rarrıan ı~ - aJ-.c::i.-ntlrı. burac;ını kamilen değiştirme- tır 
tarıbu' Ja 1-ıu]unan bir İn<YiliZ tiyatro we muvnffak oldu. Artistlerin localan- . Goblno - Müterclmlerlmlzden Mehmed 
trı·"u 1 E~ lic; Pleyer) ile birlikte, Şe- n"' ı;:~:<uk ve sıcak su temin etti. bir is- 1Nacl Ecer, tComte de Gobineauı> nun ırk 
k,, T1vatrosunun oyn, dıih (Hamlet) t"' lı~t c:alonu hrlzrrlattı velhasıl yı • 1 nazar1yestnı ve bu nazariye tQln açılan an. 
Ph·E' ini ,.. t st"k İn.<Yiliz san'et - ıra w ~ •• t i . herh~ngi 1ke1.e 12 Fransız A.llmlnln verdikleri cevabları 
k. C'yre ~ı 1 

· ,., . • k1lma"a yuz tu an ":(('r en. . topl•ynrak bu ısım altında ve ldtab halinde 
~rları Reksnirn bu eseı:~ın . ~erek bir artisti kabul edebılecek bır hale ge- neşretmiştir. Franaadıı blr hn.yll alla top_ 

?tı•?anc:pn "{'re'kse ovun ıtıbanle ço~ tirdi Binayı haricen ve dahilen boyat- ııyr.n ve mllnak~alan yapılan bu nazariye, 
lrıtl\·~ff·ll~ olduirunu övlediler ve hatta tı ve sabah st'at vediden gece yarıları- bugünkü Alman reJlmlnln bir ifadesi olduiu 
birn7 h h vret bile ettiler. Bundan k d bununla me~~ı oldu. kadar son as:r 1çtnde ortaya e.tılan nazarı. 
L UT'a 

3 
. . f,. na a ar . . velerln en en!Besanıdır. Fiatı 30 ku~ olan 

...,. c;;kR daha bir çok pıves1enn muva - Yapılacak yem tıyatronun mev - bu eser Ahmed Halid Kitabevi tarafından 
fa

1
: ol~u·unu da söyliyebiliriz. kii nerede olmalıdır? satılmaktadır. 
-- TiirkivE'de halkın en çok ra~bet _ Son wmanlarda ortaye atılan fi- . . 

ır .. t ·•· . h ·ı "<lir' k" k muvafık· Şişhanede ... Burası ra1.a tekrar :t>ır Komedı Fransez tem -.,o cr<iıaı pıvec:ler angı erı . ır pe · b" k b" ı,..;..ı d w·ı 
_ . . ediler... Fakat Hem tstanbula hem de Beyoğluna ya- sili olursa-, a.nc?k ır: aç . ~ ~ egı • 

b Daha nyade kom i . r .. kı • merkez bir yerdedir. Sokakla • binlerce ~eyırcı bundan ıstıfa.de edebt-
u sene ovnanan cO kadın» sımd ı pı n 'e tvetı" dolayısile otomobillerin lir ve hal km ekserisi. bilet almak için 

Yf'li. ·· rl"" • ·• ·b t bir kısım ram - nn vaz k 
ı 

111 
rror U(YU rag e . ğ b 1 _ r mtmelerine müsatlddir. Burada müracaat ettiği gi~cn eli boş olara 

arın da halkın hoş.una gıtme e aş a ~P ıp f"• • • • •• • • , 

<l • • hi ttedir ki bu blrkaç bin lrndık degıl. on beş bın ki- ayrhmaz. 
a'flın.ı ıı::bat e~ecek m~. ye ·ık bir tiyatro binası yapılmalı ve her Bay Ardili ile ecnebi truplar hak -

'.'\ bır tprakkı nlabılir. d w halde ~~ıf halka mahsus mevkiler ayrılmal:. kında ygptığ!m mülMrnt yarmki nüs • 
Suallerim araSında olma ıgı dıl". 0 takdirde, bugün olduğu gibi. fa- , hamızda intisar edecektir. 

~. •olmı<ken sordum: t z ankası 

AK T t F 

kasa: 

Altın Satı kilogram 71. 721·214 

l!ANKNoT 
lTFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler ı 
'rfir k llras1 

Hariçteki Muhabirler: 
J\ltnı: san ldlogram 6.8°8·338 

.\!tına tahrtl! tabll aerbeSt 
dÖV1zler 
l>!fer döv~~er ye Borçlu tıırtnl 
ba.tıycıerl 

IIazine Tahvilleri: 
~te e:lllP.n nrakı nAkd11• 
ta.rşııığı 
leıınunun 5 - 8 ıncl maddel~ 
rine tevfı~ıı.n hazine taratmdan 
"'hı tedlyaL 

s~nednt Cilzdanı : 
TİCARI SENEDAT 

Esham ve Tnhvilılt Ciizd nı: 
(Deruhdt edilen enaltı nat· 

.&. - (d17cnln tarştJı(!ı &!ham .,. 
<Tohv111t Utıb r! kıymetle> 

Jı - Ber~st esham Te tahTlll& 

Avanslar: 
l!az.tneye t:ı.!~ ndell a nns 
.\!tın ve 00.lz t\zertne 
t'ıı.hTUM nı:ertne 

llisscdnrl r : 
Muhtelli: 

23 - Mart - 1940 Vaziyeti 
PASİF 

100.881 .625,23 
10.463.742,-
1.907 .182,20 

310.433.0ô 

9.576.471.49 

20.94:1.36 

62.400. 236,13 

158.748.563,-

18.206.398,-

235.870.155,22 ~ 

50.214.SU,3.I 
8.395.982, 01 

5.840.000,-
10 809,53 

Lıra 

113.'252.499,43 

310.433,06 

42.003.648, 98 

Sennaye: 
İhtiyat Akçesı : 

Adl Te re•allde 
Husua! 

Tedavtildeki Banknotlar: 
Derubde edilen nrakı nakdly• 
Kanunun e - a lncJ maddeleri 
ne tevnun hulne tarafından 

ftk1 tMJ,Ja• 
De.nıhde edilen tnatı nakdiye 
balrfye.st 
K&rfllılı ı.amamen altın olarak 
illveten t.davüıe nudllen 
Reeslton' mub.bU\ llheten t.edL 
nzed. 

l\JEVDUAT: 
Tiirk Lirası 

140.542. 185,- Altın: B. Klg. 55,541.930 
Döviz taahhüdatı: 

Altına t&\'lrtll bbll dbv!zler 
235.870.155,22 Diğer d6v1.1ltr H t.lacaklı klJ.r1na 

bakiyeleri 
Muhtelif: 

58.610.826,3' 

'7.808.722,- lS.65!1.531,53 
4.500.000,-

18.055.702, "19 

4.217. i34,2:1 
6.ı000.000.-

158. 748.563,-

18.206.398,-

140.54.2.165,-

17.000.000, 

Llrtt 

15.000.000,-

ıo.2111.ı34,25 

153 500 000,- 3Il:IKZ.IIS5,--

46.681.310,18 

78.124.167,90 

17.064,79 

39.061.853,05 

124.805.478,08 

39.078.917,84 
124.661.26?.21 

Yekfuı 624 804.962,38 Y kft 824.8oue2,aa 

e ~ Temmm 1938 tarihinden itiba1'81l! talrnntn luad.di % 4 Altın üzerine % 3 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hes lplar 
lKRAMIYE PLANI 
ı aded 2000 liralık - 2000.- Ura 
3 • 1000 • - 3000.- » 
6 • 500 lt = 3000.- » 

12 • 250 » - 3000.- » 
40 • 100 J) o:ı 4-000.- • 
75 • lıO J) == 3750.- • 

210 • 25 .il = 525?.- • 

Keşideler: 1 Şubat, 1 :\Iayıs, 

J Ağustos, 1 İkincıteşrin tarih. 
Cerinde yapdır, 

uevlet demiryoihırı ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedeli 1650 Ura olan 3000 Kğ. No.; 14 çlnko levha 9/4 940 Salı gunü sn.at 

(10,30) on buçukta Haydarpaşada gar blnnsı dahilindeki komlsyon tarafından aoıt 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstiyenlerln 123 Ura '75 kurı;şluk muvakkat teminat ve kanunun taıyin 
ettl~ vesaikle blrllkte ekstltme günü saatine kndar komisyona müracaatlan Uızıı:ndıt, 

füı işe aid şartnameler komisyondan para.sız olarnk dağılmaktadır. (2300) 



12 Sayfa SON POSTA 

TES 

Baı, Diş, Nezle, Grip, Roma
tizma, Soğuk algınlığı, Kırıklık 

ve bütün ağrılarını derhal 
ke5er. Lüzumunda günde 

3 kaşe alınabilir. 

'------------~K~a~d~ı~k~ö~y....;V~a~k~ıf~l~a~r~M~u~·d_u_·r_ı_ü~ğ_ü __ l_a_n_ıa_r_ı ____________ ... 
fluhaınmen 

bedeU 
L. Kr. 

aof9 00 

8938 00 
'25 70 

2002 80 

Muvakkat 
temlnatı 

L, Kr. 

222 68 

295 35 
aı 9S 

150 21 

Semti 

Suad iye 

Eren köy 
QtfteceYizler 
Eren köy 

Mahallesi 

Suadlye 

Kozyatağı 

Mecidiye 
Koeya.ta.tı 

Sokağı 

Tunuslu 

Hallın 

Bağlarb1l41 

Faikbey Mescidi 
Hilmi P~a 

No. Cinsi 

18) Yarım kA,rgir iki eT Yt m{iftem.tıltı. 
10} 
(16 Dük Un 
! 8 İki köşk: ve mü.ştemllAtı ve arazi 
B6 Yarım kargl.r ev ve a.ru1 
(12 Yarım kft.rglr köşk ve mü.ştem.lll:tı 
(12 ve arazi. 

Yuurıda. cins ve mevkileri yazılı gayrl menkullerin mlilk.lyetl satılmak üzere açık arttınnıya çıkarılnu.ltır. İhaleleri 8/4/940 
giınü saat 15 tedlr. 

Talihlerin temlnatlarile müdürlüfe müraeaatlan. (2271) 

Istanbul Valiliğinden : 
Sell'.ti Mahn.tlesl ve sokaiı numara Clnst Eahibi Takdir olunan bed. 

Üsküdar Tenbel hacı 3 t'f'mln katı d.ğır birinci ve lklnct Fg t.mıı Melek 
katı ahşap ev, 

1500 Lira 

• • 6 • Mehmed, Mehmed kızları 
Lu~fiye. Ftrdane ve 
Mürilvet. 

1600 Lira 

Yuhl.rı~.a semt, mahalle, sokak Lslmlerllt kayıd ve numaraları v~ sa.bibleri yazılı evlerde:ı. 3 numaralı eve takdir olunan 1500 
Ura bl'delin arttırılması için sahibi Fatma Melek Te 5 numaralı eve takdir olunan 1600 liranın arttuması hakkında Ülfet Çiçek _ 
çiotı;lu tarafından verilen itiraz istidaları şehir umu1lli meclisince tetkik edllml~ Te evvelce takdir olunan 1500 n 1600 Ura be _ 
dellı-r bu evlere katı görüldüğünden itirazların redde karar vertıml§tir. 

Bundan dolayı mal sahlblerlnin müracaatla takrtı verecek istihkaklarını alınala.rı aksl takdirde 1295 tarlhll :ıı:ararnamenin 98 
tarlhll tıkrai maruusası hükümleri tatbllt olunacalı bu kararnamenin 13 ünctt maddesine tevfikan illin olunur. (2411) 

Devlet ı-:ava Yolları Umum Müdürlüğünden : 
1/Nlsan/ 194-0 tarihinde posta ve bagaj nakliyatına 15/NLsan/1940 tarihinden itibaren 

de muntazam yolcu posta ve bagaj seferlerine başlıyacak olan tayyarelerimn :14ltıda 
yazılı saa tıerde hareket edecelctir. 

•Pazardan maada herıiin. 
Ankara.dan hareket 

Saat Daklka 

15 00 

İstanbuldan hareket 
Saat Dak1ka 

8 10 

Ankara.dan hareket 
saat Dakika 

14 50 

Adanadan hareket 
Saat Dakika 

8 05 

Ankara.dan hareket 
Saat Dakika 

7 30 

İzm1rden hareket 
Saat Dakika 

1-0 ıo 

f.sta.nbuldan hareket 
Saat Daklka. 

8 15 

İmı.lrden hareket 
Saat Dakika 

10 

İatanbula muvaaala\ 
Saat Dakika 

lT 00 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

10 10 

\ danaya muvasalat 
Saat Dakika 

17 00 

Ankaraya muv!l.'>ala' 
Saat Dakika 

10 15 

lmıire muvasalat 
Saat Dakika 

10 15 

l nkaraya muva.sala.t 
Saat Daık1ka 

ıs 15 

İcmlre muva.salat 
Saat Dakika. 

1-0 

1stanbula muvaaalM 
ı!laat Dakika 

12 30 

Fazla lzaha.t. almak için aoentalara. ,.. meydan m1idilrlüld11rlne müra.caat ecıılm•st. 
c2318• 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
ı -· Tallbi çıkmıyan Akkü bataryası pazarlıkla mübayaa olunacaktır. 
2 - Muhammen bedel a4500D muvakkat teminat v377,5ıı Ura olup pazarlığı 4 Nisan 

940 Perşembe günü saat 06) da Ankarada P . T. T. Umum müdürlük binasındaki .satın
alma lcom!.syonunda. yapılacaktır. 

3 - t~teklllerin muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubu ne kımunl 
vesı1':ıı.I:u:ını hrunllen mezkO.r ııün ve aaatte o \comlsyona ve şartnamelerı görmek illere 
mesai eaatıerl dahilinde Ankarada P. T. T. Lnazım, iatanbulda P. T. T. Levaaım Ayni. 
yat ~ubesi müdürlüğüne mUracaatıarı 111.n olunur . ..ıııa • .ıaa2. 

MAJiK SAÇ EKSiRi 

Saçlarınızı dökillmeı:ten, lı.c:Y"'...:.ı~u _ 
mekteo korumak için muhakkak Ma _ 
Jlk saç elulrlnl kullanınız. Derhal te -
sirlnl görürsünüz. Saçları büyütür, 
köklere yeni hayat verir, Bir tecrübe _ 
den sonra neticeye hayret edecek.sl.nlz. 

ilan Tarifemiz 
Tek •Otun nntlml .......................... 

ı:ahile 400 
ıahile ıso )) 

sahil• 200 )) 

Dördüncü sahil• 100 » 
iç sahilelfll' 60 )) 

Son ıalail• 40 .., 
Mua17en bir müdd•• sarfında fu

ıaca m!ktarda lllıı yaptı.racaıtıaı 
arrıca tenıUitlı tarlfemlsden Jatitade 
edecek.lel'Olr. Tam. yarım ,.. ~eyret 

aa1ta ilA.nlar tçln ayn bir tarıtı deıpif 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ttoarı ll6.nlanna &td 
ifler 191n ıu adrese müracaa* edU.. 
melidir. 

11~ncdlk KollektH Şirketi 
Kahı:amanzade Han 

.4.n.ka.ra caddetıl 

··············································-·-········ .. 
t;ion Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Em.es 

..,...,.., S. Ragıp EMEÇ 
SABlPLı:.au: A. Ekrem UŞ.AKLIQIL 

Mart 28 

~---~af ve Normal gıda 

1 

~ 
Pirinç Unu - Mercimek • Bezelya - Yulaf 

ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kavnağıdır. 

T AR ÇA 
M. Nuri ÇAPA ı<uruluı tarihi 1915 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 

EKZAMiN 
Ekzemanın illcıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
SiYrlhisııır merkezinde lnşa edilecek .:3ô07Q,14ıı ııı·a keşif bedelli llk okulun ihale beda.. 

lln~ göre takarrür edecek flatlara na.zaran •25.000:a ıırahk kısmı 28/S/HO tar1bind8n 
15/4/940 tarihine mtisadlf Pazartesi &!inil saat 14,30 a kadar kapalı zarf uaullle euıu .. 
meye konulın~tur. Eksiltme Tillyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat temına.t: d 875• llradır. 
Bu J.şe ald evrak: Proje, metraj, kefil h:U~ası, hususi fenni şartname, ek fQl'tnam.I 

fiat bordrosu, bayındırlık işleri genel şartnamesi, yapı işleri umumi fenn1 eartnamest, 
ekBUtnıe şartnamesi ve mukavele proJe.slnden ibaret olup bedelsiz olarak her P'..amaD 

Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 
İstel!Ulerin ihale tarihinden en az sekiz iÜ'l evvel en az o:l5t bin liralık tek 111 taah.. 

hüd ve başardı~ına dair fenni ve •25.000» Uralık bir işi başaracak malt iktidarda ol
duğu tevsik eden referanslarla vUA.yete mtiracaat ederek alacakları ehllyetnamey1 v• 
senesi içinde alının~ ticaret odası ve3i1<asını 2490 sayılı kanunun ta.r1fl veçhlla 
teklif mektubuna eklemeleri IAzımdır. 

Teklif mekt.ublan 15/ 4/940 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 13.30 a kadar mat.. 
bur. mukabilinde daimi encümen riyasetine ve!'ilecektır. Posta ile gönderilecek metıul>
lar iadell taahhüdlli ve mühür mumu ile mühürlü olacaktır . 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 12320• 


